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در اين شماره:
اين پرسش که " چه کسی جهان هستی را توضيح میدهد " پاسخی جز
انسان نمیيابد .سير تاريخ فلسفه و علم که بنام تالشهای عقالنی و متکی
بر خرد انسانهائی نادر ،امّا نهاندک ،ثبت شدهاند ،در صحت اين پاسخ نيز
ترديدی برجای نمیگذارد .امّا اينکه توضيح جهان هستی در گرو ماهيت و
دامنة شناختِ انسانی نهفته است ،امر ديگری است که وجود مسيرهای
گوناگون انديشه و مکاتب فکری و در نتيجه جدالهای بيشماری را موجب
گشته ،از بلندپروازیهای فکری و فلسفی گرفته که بهگفته برايان مگی،
میکوشيدند " مبادی پايهای را برای تبيين کل طبيعت " استوار سازند ،تا "
شوريدن سقراط " براين بلندپروازیها با اين اعتقاد که " آنچه ما بيش از هر
چيز بدان نيازمنديم ،دانستن اين است که خودمان چگونه زندگی کنيم ".
چگونه زيستن و از اين رهگذر پرداختن به نيازهای انسانی و ضرورت پاسخ
گوئی بدانها بمنظور دستيابی به درجهای از مطلوبيت در آن ،پيامد
چنينانديشهای بود که قرنها بعد به روح و ماهيت دوران جديدی بدل گشت
که تحت عنوان " دوران مدرن " میشناسيمش.
آن بخش از جهانی که طبيعت و ماهيت دوران نوين را محور تفکر خود
قرارداد ،از اين طريق خويش را بر کره غلتان تغييرات گسترده و خالقيت و
پيشرفت نشاند .بلعکس آن گروه از کشورهائی که از اين تفکر واماندند يا
بقول دکتر جوادطباطبائی " تجدّد بمعنای تفکر در باره طبيعت و ماهيت
دوران جديد از انديشهاشان غايب بود " ،از دستاوردها و نتايج اين تفکر يعنی
تحوالت ،نوآوری و توسعه و ترقی باز ماندند .امروز شکاف ژرف ميان اين
دو جهان از معضالتِ گرهی و پر اهميتی است که خود را در موضوعات
مختلف ،حوادث گوناگون و در چارهانديشیهای فکری و سياسی باز
میتاباند.
متن سخنرانی يورگن هابرماس که تنها چند هفته پس از وقوع ترور
جنايتکارانه  11سپتامبر انجام گرفت و در اين شماره ترجمه فارسی آن توسط
همکار گرامیامان دکتر حسن کيانزاد در اختيار خوانندگان عالقمند قرار دارد،
بيانی است روشن از شکاف ميان دو جهان که خود را در قالب ستيز فرهنگی
و مذهبی (اسالم بنيادگرا) برعليه جامعه سکوالر در شکل يک عمل
غيرانسانی و در ابعاد گسترده خونين به نمايش میگذارد .هرچند اين فيلسوف
صاحب نام دنيای غرب ،جامعه سکوالر و ليبرال را از اتخاذ "زبان تنبيه،
انتقام گيری دنيای ابتدائی مسيحيت" يعنی "چشم در برابر چشم ،دندان در
برابر دندان" باز میدارد ،امّا وی خطاب بدان نيروهائی که چنين اعمال
جنايتکارانهای را برخاسته از ايمان و باورهای مذهبیاشان میداند ،هشدار
میدهد ،تا زمانيکه از مذهب و ايمان بعنوان ابزار ستيز و به نمايش گذاردن
حقارت بازدارنده ،بهره جسته و از "آزادسازی توانمندیهای انديشهوری برای
سامانيابی جامعه سکوالر يعنی جدائی مذهب از حکومت ،سرباز زنند آنها در
يک جامعه آزاد و پيشرو (يا جهان باز) ،تنها بگونه يک پتانسيل ويرانگر و
مانع بشمار خواهند آمد".

تروريستی در سراسر جهان ،دخالت آشکار در دميدن آتش به کوره يکی از
بغرنجترين بحرانهای جهانی در منطقه خاورميانه يعنی جدال خونين اسرائيل
و فلسطين ،نتيجهگيری و جمعبندی است که رولف توپ هوفن در مطلبی
تحقيقی ارائه داده است .اين مطلب که تحت عنوان "جمهوری اسالمی و
تروريسم جهانی" دراين شماره و شمارههای آتی درج میگردد ،ترجمهای
است برگرفته از کتاب "تروريسم دولتی واليت فقيه" بقلم پرويز دستمالچی.
سالها پيش هنگاميکه آقای دستمالچی به ترجمه اين مطلب افشاگرانه در
مورد سياستهای عملی و جهانی جمهوری اسالمی در حمايت از تروريسم
اسالمی و درج آن در کتابش اقدام نمود ،کمتر کسی میتوانست تصور کند،
که چگونه جمهوری اسالمی با اين اقدامات خود در عمل حيثيت ،منافع و
امنيت ملت و کشور ايران را در يک بازی جنايتکارانة بدون بُرد به داو
گذاشته است .و امروز هم که مسئله مبارزه با تروريسم و جلوگيری از تنش
آفرينی و ايجاد عدم امنيت از سوی بنيادگران اسالمی در سراسر جهان به
يکی از محورهای اصلی سياست بينالمللی بدل شده است و در اين راستا
حکومتهای مدافع تروريسم اسالمی از جمله حکومت ايران زير فشار جهانی
قرار گرفتهاند ،تا زمانيکه اين حکومت ـ در مجموعه خود ـ در کليه مواضع و
سياستهای رسمی و غيررسمی از مسئله ترور و ستيزهجوئی و تنش آفرينی
برعليه کشورهای ديگر فاصله نگيرد ،مسلماً امنيت و منافع کشورمان
کماکان در خطر بالقوه باقی خواهد ماند.
"جهانی شدن" پديده اجتناب ناپذيری که وقوع حوادثی در انتهای قرن
گذشته و آغاز قرن جديد ،حضور و سرعت گسترش آنرا در ضمير آگاه
ملتهای جهان محسوستر و آشکارتر گردانده است .برداشتها و تعبيرهای
گوناگون از پروسه جهانی شدن اقتصاد ،ارتباطات و فرهنگ بسته به آن
است که هرملتی و هرکشوری در چه موقعيت و چه جايگاهی در جهان قرار
گرفته است ،که اين خود مبيّن صفبندی جديدی است که برله و عليه جهانی
شدن ايجاد شده و در حقيقت نماد ديگری است از وجود آن شکاف ژرف در
جهان .امّا سرزمين ما و ملت ما در کجای پروسه جهانی شدن قرار داشته و
از کدام جبهه و صفبندی و از کدام زاويه بدان مینگرد ؟
همانگونه که جهانی شدن اجتنابناپذير مینمايد شرکت ما در اين بحث
نيز گريزناپذير بنظر میآيد .بمنظور دستيابی به پاسخهائی در خور به
پرسشهای فوق "تالش" میکوشد به سهم خود برعمق و گستره اين بحث
بيافزايد .به عنوان پيشدرآمد شرکت در بحث "جهانی شدن" در اين شماره
مقالهای از پرفسور اشتيگليتز که حاوی نگاهی انتقادی به نحوه هدايت اين
پروسه توسط نهادها و ارگانهای بينالمللی و نقش کشورهای سرمايهداری در
آن است به خوانندگان ارائه گرديده با اين اميد که بتوانيم در شمارههای آتی
با بهياری گرفتن ديدگاههای ديگر بويژه از صاحب نظران ايرانی سهمی
شايسته در پيشبرد اين بحث داشته باشيم.

شايد هيچ نيروئی به ميزان حاکمان ايران مصداق بارز و آشکار آن نيروئی
نباشد که يورگن هابرماس در سخنرانی خود از آن بعنوان نيروی ويرانگر،
مانع ،تنش آفرين و ستيزهجو ياد میکند .دو دهه حمايت فعال از تروريسم
اسالمی ،راهاندازی باندهای دولتی ترور و مرگ و اعزام آنان به سر وقت
افراد و شخصيتهای مخالف نظام اسالمی در داخل و خارج کشور،
برعهدهگيری هدايت و رهبری بنيادگرايان مسلمان و تأمين مالی شبکههای
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ـ بخشی از کتاب " مرگ در راه خدا ،شيعيان و تروريسم " اثر رولف توپ هوفن ،برگرفته از کتاب " تروريسم دولتی واليت فقيه
ـ نوشته پرويز دستمالچی ـ

جمهوری اسالمی و تروريسم جهانی

 1ـ " حکومت خدا " در بعلبک

تا اوائل دهة  ،1970شهر بعلبک ،در درّه بقاء ،يکی از مراکز تروريستی خاور
نزديک و خاورميانه بود .از آن ببعد ،رفت و آمد توريستها به اين منطقه و
شهر قطع شد .امروز برفراز شهر بعلبک پرچم سبز پيامبر اسالم ،محمد ،در
احتزاز است .بعلبک تبديل به مرکز ايدئولوژيک بنيادگرايان شيعه شده است.
دالئل اين دگرگونی ،در انقالب اسالمی آيت اهلل خمينی ،در ايران ،نهفته
است.
اهدافِ سياسیِ ماليانِ ايران در لبنان ،بر نهادهای ويژه و منحصر بفرد
سياسی ،اجتماعی و اقتصادیِ لبنان استوارند .ماليان از اين راه به اهداف
سياسی خود جامه عمل میپوشانند .هدف عبارت است از سازماندهی يک
جنبش اسالمی در لبنان ،که از نظر سياسی و مذهبی ازامام خمينی تبعيت
کند .ماليان قصد داشتند حکومت ضعيف دهة  80لبنان را از ميان بردارند و
بجای آن يک حکومت اسالمی ،براساس نمونه ايران ،بنشانند.
جنگ داخلی لبنان ،در سال  ،1982به ايران شانس بیمانندی برای
گسترش فعاليتهای ماليان را داد .بنابر نظر سفير پيشين ايران در لبنان،
موسی فخر روحانی ،لبنان در سال  ،1982شرايطی مانند شرايط ايران در
سال  1978را داشت :يعنی آبستن انقالب اسالمی بود...
 2ـ  1ـ امام موسی صدر و جنبش اَمل (اُميد)

اولين هستههای جنبش امل در دهه  1960بوجود آمدند .در آن سالها،
شيعيان لبنان به گرد امام موسی صدر جمع شدند .امام موسی صدر در سال
 " 1964شورای عالی شيعيان " را پايه گزاری کرد .در سال  1972ميان او
و رهبر سنتی ِشيعيانِ لبنان ،يعنی کمال اسد ،سخنگوی پيشين مجلس
لبنان ،اختالفات باال گرفت .امام موسی صدر ،در اين سال " ،جنبش
محرومين " (حرکت المحرومين) را پايه گزاری کرد .اين نام همچنين مبين
کم اهميت بودنِ نقشِ سياسی اندک بزرگترين اقليت قومی در نام همچنين
مبين کم اهميت بودن نقش سياسی اندک بزرکترين اقليت قومی در لبنان
بود " .جنبش محرومين " در سال  ،1975به هنگام شروع جنگ در لبنان،
يک هسته مسلح بوجود آورد تا از اين راه اعتراضات و فعاليتهای جوانان و
نوجوانان شيعه را در درون خود کاناليزه کند و سمت و سو دهد .باضافه
اينکه از اين راه ،از رفتن آنها به سوی گروههای رقيب جلوگيری میشد .در
آوريل  1975از درون اين طيِف ،جنبش امل (اميد) شکل گرفت .رهبر
مذهبی بی چون چرا ،و همچنين رهبر چريکهای امل ،امام موسی صدر بود.

امام موسی صدر در سال  ،1978به هنگام مسافرت به ليبی ،به طرز
مرموزی ناپديد میشود .تا به امروز نيز برنگشته است .شيعيان لبنان
معتقدندکه موسی صدر به دستور قذافی ،رهبر ليبی ،به قتل رسيده است.
بدنبال " ناپديد شدن " موسی صدر ،شيعيان ،به عنوان اعتراض ،دست به
چندين هواپيماربائیها تحت فرماندهی و نظر حسين موسوی ،رئيس امل،
انجام میگرفت .نبی بری ( ) Nabi Berriيک وکيل حقوقی ،در سال
 1980رهبری جنبش امل را بدست گرفت .حسين موسوی معاون بری شد.
او مسئول عمليت نظامی امل بود .جنبش امل يک حرکت شيعه است که تا
سال  1984پيرو سياست اعتدال و عاری از دگمهای مذهبی بود.
جنبش امل تحت رهبری نبی بری برخالف رقيب اش ،حزب اهلل ،که از
تهران دستور میگيرد ،در رابطه با سياستهای سوريه عمل میکند.
 3ـ  1ـ حسين موسوی و جنبش االمل االسالمی (اميد اسالمی)

حسين موسوی ،معاون بری ،بر او ايراد میگرفت که سياست هايش بسيار
معتدل است .نتيجه اين اختالف ،انشعاب در جنبش امل شد .حسين موسوی
در سال  1982از سازمان " مادر " به همراه ياران و طرفدارنش ،انشعاب
میکند و سازمان شيعه ويژة خود را ،تحت نام جنبش اميد اسالمی (االمل
االسالمی) ،سازماندهی میکند .طرفداران موسوی ،پس از انشعاب ،به مراکز
هواداران سازمان امل به رهبری نبی بری ،در درّه بقاع ،در نزديکی شهر
بعلبک ،يورش بردند و اسلحه و مهمات آنها را به غنيمنت گرفتند.
حسين موسوی و طرفدارنش شهر بعلبک و اطرافش را تبديل به دژ شيعيان
بنيادگرا و راديکال کردند .اين اقدامات با سياست سکوت و تحمل سوريه
همراه بود ،زيرا مناطق اطراف بعلبک همگی در اشغال ارتش سوريه است.
موسوی يکی از پُر شورترين طرفداران انقالب اسالمی ايران است .ايران به
او قول کمکهای مالی و نظامی داد .ماليان تهران ،سازمان و تشکيالت
موسوی را وسيله ای مناسب برای صدور انقالب اسالمی خود به لبنان
میديدند .هنوز چند هفته از تشکيل االمل االسالمی نگذشته بود که اين
سازمان تبديل به مرکز عملياتی و لجستکی عمليات ترورِ واحدهایِ حزب
اهلل شد .موسوی دارای رابطه ای بسيار نزديک با رهبران حزب اهلل بود.
يکی از وظائف اصلی اين سازمان ،تربيت نظامی کادرهای جوان شيعه است.
موسوی يکی از متعصب ترين طرفداران خمينی بود .تعليمات و نظرات
خمينی ،در نظر موسوی ،کاملترين احکام میباشند .بدين ترتيب رهبر امل
اسالمی ،يکی از راديکال ترين سخنگويان حزب اهلل شد .حسين موسوی در
اين باره چنين در سال  1984مینويسد:
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" ما چه از نظر سياسی ،و چه از نظر مذهبی و يا عقيدتی ،مريد امام
خمينی هستيم .در تطابق با آموزشهای امام خمينی ،ما با هرگونه آثار فساد
در روی زمين ،با تمام قوا ،مبارزه خواهيم کرد .همچنين بر عليه همه آن
عناصری که در برابر مسلمانان بايستند مبارزه خواهيم کرد .جنگ ما،
همزمان ،برعليه شرق و غرب است .برعليه شوروی و برعليه آمريکا .هدف
ما عبارت از مهيا کردن شرايط حکومت امام زمان در روی زمين میباشد.
يعنی حکومت حقيقت و عدالت .ايران مرکز کسبِ الهام ،قبله و راهنمای
ماست" .
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سازمانهای اطالعاتی اسرائيل براين نظرند که ساختار درونی االمل
االسالمی ترکيبی از جديدترين و مدرنترين ابزار و تعليمات نظامی با
تعليمات مذهبی و شستشوی مغزی است.
فرمانده بخش نظامی اين سازمان ابوزهزا ( ،)Abu Zahzaو دست راست
او تا پيش از مرگش ،شيخ راغب حرب معروف به عامل " سپاه پاسداران
ايران " در لبنان است .شيخ راغب معروف به " آيت اهلل انتحاریها " است.
او افراد و واحدهای عمليات انتحاری را آنقدر موعظه میکرد تا حاضر شوند
برای خدا شهيد شوند.
کارشناسان تروريسم بين المللی براين عقيده اند که کادرهای تحت
فرماندهی حسين موسوی ،احتماالً همان افراد سازمان " جهاد اسالمی "
(الجهاد اسالمی) هستند که مسئول انفجارات و ترورهای بيشماری
میباشند.
اما با اطمينان میتوان گفت که تروريستهای زير دست حسين موسوی از
اين نام مانند ديگر گروهای ترور در لبنان ـ برای استتار عمليات نظامی و
تروريستی خود استفاده کرده اند و میکنند .حسين موسوی ،و سخنگويان
او ،در رابطه با سازمان ،و در ارتباط با تقريباً تمامی فعاليتهای تروريستی ،تا
کنون در پشت صحنه مانده اند .آنها هرگز رسماً اعالم نکرده اند که تحت
نام " جهاد اسالمی " دست به عمليات زده و يا میزنند.
 4ـ  1ـ سازمان جهاد اسالمی (جنگ مقدس اسالمی)

جنبش " االمل االسالمی " از همان ابتدای شروع تبليغات و فعاليتهای
تروريستی خود ،تخصص خود را به روی کماندوهای مرگ گذاشت.
فعاليتهای اين گروه در برگيرنده تمامی دنيای عرب است.
محمد تقی المدرسی ،يکی از رهبران اين جنبش در عراق ،در تهران چنين
میگويد " :من میتوانم در ظرف يک هفته  500تن از مؤمنان را گرد هم
آورم .مؤمنينی که آمده اند تا در يک عمليات انتحاری شرکت کنند ".هرچند
که در تعداد اين افراد زياده گوئی شده است ،امّا اساساً اين گفته را بايد
جدی تلقی کرد .االمل االسالمی يک سازمان تروريستی فرامليتی است.
طرفداران اين سازمان در عراق ،در کشورهای خليج فارس و دريای عمان،
در کشورهای شمال آفريقا و حتی در افغانستان وجود دارند .سازمانهای
اطالعاتی تعداد اين واحدهای انتحاری را تا حدود  1000نفر افراد فعال
تخمين میزنند.

مستقل از عاملين واقعی اعمال تروريستی از طرف شيعيان ،از سال 1982
به بعد ،نام سازمان جهاد اسالمی مانند شبحی در تمامی محيط تروريستی
خاور نزديک حضور دارد .در آن زمان يک اتومبيل پر از مواد منفجره در
برابر سفارت فرانسه منفجر شد .در اين فاصله نام سازمان " جهاد اسالمی "
فقط به عنوان نامی مجهول برای بمب گذاریها و ترورهای شيعيان
بنيادگرا ،در خاور نزديک ،بکار برده نمی شود .در کنار نظريههای گوناگون،
اين نظريه در ميان سازمانهای اطالعاتی از همه مورد قبول تر است که
سازمان " جهاد اسالمی " در لبنان يک نام استتاری است .در پشت اين
نام ،سازمانهای تروريستی شيعه گوناگونی عمل میکنند .کادرهای اين
سازمان دارای ساختار سلسله مراتبی نيستند .اين سازمان محل تجمع
گروهای گوناگون بالقوه تروريستی ای است که از مناطق مختلف میآيند.
سازمان " جهاد اسالمی " را میتوان از نظر ساختاری و تشکيالتی با
سازمان الفتح ( )ploمقايسه نمود...
در پائيز  ،1982مالهای تهران حدود  5000نفر از پاسداران را از طريق
دمشق به لبنان فرستادند .آنها دو وظيفه اساسی داشتند.
 1ـ شرکت در " جنگ مقدس " عليه نيروهای اسرائيل در بيروت و در
جنوب لبنان.
 2ـ کمک به منظور برقراری و تشکيل جمهوری اسالمی انقالبی در لبنان
هرچند که بخش زيادی از پاسداران دوباره به ايران فرستاده شدند ،اما
حدود  2000نفر از آنها در بعلبک باقی ماندند .مالهای تهران بعدها تعداد
اين افراد را به حدود  500نفر کاهش دادند .در اين فاصله اين افرادنيز
محدوده بعلبک را تَرک کرده اند .عده ای از اين افراد عبارت بودند از
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مالهای شيعه از ميان " واحد فرهنگی " سپاه پاسداران و عده ای ديگر
مشاورين نظامی و جنگجويان رژيم خمينی .اين افراد وظيفه داشتند
پايههای اساسی يک انقالب اسالمی در لبنان را تدارک ببينند و آن را
سازماندهی کنند .مالهای شيعه لبنانی از برادران ايرانی خود بسيار استقبال
کردند .آنها از کمکهای مالی برادران عقيدتی خود در تهران بسيار
خوشحال بودند .زيرا که پاسدران کمکهای مالی فراوانی به ساختارهای
محلی در شهر بعلبک و اطراف آن میکردند .مراکز و مدارس مذهبی مانند
قارچ از زمين سر در میآوردند .مساجد جديد،کلينيک ها ،و بيمارستانهای
زيادی ساخته شدند .اندکی پس از آمدن پاسداران ،جوّ شهر توريستی و زنده
بعلبک تبديل به جوّ تاريک و خفقان آور حکومت الهی در قرون وسطی،
طبق مدل ايران شد .همه جا تصوير بزرگ خمينی و ديگر رهبران مذهبی
ايرانی ديده میشود .وجود دائمی مالهای معروف ايرانی در لبنان ،جوّ را در
بعلبک از آنچه که بود نيز خرابتر کرد .خريد و فروش و مصرف الکل ممنوع
شد ،زنان مجبور شدند دوباره چادر بسر کنند.
تبديل بعلبک به يک مرکز زندگی و آموزش و پرورش نوع شيعه ،اولين گام
در جهت شروع يک حرکت استراتژيک انقالبی شيعه در لبنان بود .مبارزان
و جنگجويان بعلبک نام " حزب اهلل " را برای خود انتخاب کردند .در اين
منطقه است که در سالهای  83ـ  1982نوک تيز پيکان جنبش " حزب اهلل
" شکل میگيرد ...تمامی کسانی که حاضر بودند برای انقالب اسالمی
بجنگند ،و در صورت لزوم ،شهيد شوند ،میتوانستند عضو حزب اهلل شوند" .
رهبران و فرماندهان حزب اهلل لبنان با رژيم مالها در تهران دارای روابطی
بسيار نزديک و تنگ هستند .حزب اهلل نوک تيز پيکان ايران و عامل اجرائی
سياستهای ايران در خاک لبنان است .در عمل چنين است که شرايط لبنان
برای پياده کردن ايدههای انقالبی اسالمی بسيار مناسب بود .رشد و
گسترش حزب اهلل در لبنان همراه با کمکهای عظيم نمايندگیهای
ديپلماتيک ايران در دمشق و بيروت بود .نقش اصلی در اين ارتباط در
سالهای اول ،با سفير سابق رژيم تهران در دمشق ،آيت اهلل علی اکبر
محتشمی بود .او بعدها وزير امور کشور ايران شد .او از جناح تندرو و
راديکالهای ماليان تهران میباشد .محتشمی ،از دمشق ،سازماندهی و بنای
حزب اهلل در لبنان را رهبری میکرد .او همواره تأمين کننده احتياجات و
نيازهای اين گروه ترور بود .او از طريق سفارت ايران در دمشق ،برای حزب
اهلل اسلحه میفرستاد .پولهائی که از تهران میرسيد ،توسط او در اختيار
گروههای کماندوئی حزب اهلل قرار میگرفت (در ابتدا ساليانه  100ميليون
دالر).
نقش نمايندگیهای ديپلماتيک ايران در دمشق ،و در بيروت ،تا به امروز،
به همان اهميت سابق مانده است...
 2ـ ايران و سوريه خزانه داران ترور

هنگاميکه هواپيمای ويژه ايرفرانس ،در فوريه سال  ،1979حامل آيت اهلل
خمينی ،در تهران به زمين نشست ،شور و هيجان وصف ناپذيری مجموعة
شيعيان مسلمان را فرا گرفت .شاه سرنگون شد ،و مالها ،و سمبٍل آنها
خمينی ،قدرت را در ايران بدست گرفتند .از اين روز تاريخی به بعد،
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تروريسم نيز ابزار اصلی سياست داخلی و خارجی ايران انقالبی شد .زيرا از
زمان قدرت يابی مالها در ايران ،اين کشور تبديل به بزرگترين و فعال
ترين حامی و پشتيبان تروريسم بين المللی ،و همچنين فعاليتهای
خرابکارانه ،بمنظور سرنگونی ديگر دولتها شده است .انقالبيون مسلمان که
به همراه آيت اهلل خمينی ،در سال  ،1979به قدرت رسيدند ،برای اولين بار
هنگامی مجموعة افکار عمومی بين المللی را متوجه خود کردند ،که در
نوامبر  ،1979عده ای توده متعصب سفارت آمريکا در تهران را اشغال کردند
و ديپلماتهای آمريکائی را بمدت  444روز گروگان نگهداشتند .پس از اين
گروگانگيری ،مالهای ايران ،اين نوع فعاليتهای خود را از راههای متفاوت و
در مکانهای گوناگون ،در سراسر جهان ،ادامه دادند.
به نظر چنين میآيد که حکومت ايران تروريسم را به عنوان ابزاری
جداناپذير از سياست خارجی اش میداند ،و در هرکجا که الزم و ضروری
تشخيص دهد آنرا بکار میگيرد.
حجت اال اسالم صادق خلخالی ،در بارة " استفاده " از تروريسم ،و حتی
توجيه کشتن انسانها ،چنين میگويد " :کسانی را که به جنگ خدا و پيامبر
او میروند و يا کسانی را که کوشش میکنند به روی زمين فساد ايجاد کنند
و يا آن را گسترش دهند ،اين کسان را میتوان کشت .حکومتهای خارجی
اجازه ندارند هيچ فردی را که چنين انسانهای فاسدی را کشته است دستگير
کنند .زيرا که اين افراد صرفاٍ دستورات شورای انقالب اسالمی را به اجراء
گزارده اند" .
حکومت تهران در استفاده از تروريسم و خرابکاری ،به عنوان ابزار اِعمال
سياست ،بمنظور سرنگونی حکومتهای ديگر ،آمادگی عجيبی از خود نشان
داده است .حکومت ايران ،و يا گروههايی که اين حکومت را نمايندگی
میکنند ،و کامالً تحت کنترل تهران قرار دارند ،همواره افراد سيويل،
نماينده حکومتها ،مخالفين ايرانی در داخل و يا خارج ،و همچنينی مراکز
اقتصادی دولتهای همسايه خود را مورد تهاجم قرار داده اند .آدم ربائی و
گروگانگيری ،بمب گزاری در اتومبيل ،عمليات انتحاری ،هواپيما ربائی و
قتل ،بخشی از روشهای تروريستی ای هستند که تا کنون از طرف مالها
در ايران بکار گرفته شده اند.
در حاليکه رژيم مالها بمنظور عمليات تروريستی و خرابکاری " رسماً " از
دست پروردگان خود ،به عنوان مثال ،از سازمان حزب اهلل مستقر در لبنان
استفاده میکند ،اين رژيم در مبارزه و عمليات عليه مخالفين ايرانی ،عمدتاً
از محافل دولتی ايرانی استفاده میکند.
فعاليتهای تروريستی و خرابکارانه رژيم تهران ،بمنظور سرنگونی حکومتها،
دارای بُعدی جهانی است .هدف اصلی و اساسی تروريسمی که توسط ايران
تأمين مالی میشود ،گسترش و صدور انقالب بنيادگرايانه شيعه در ديگر
کشورهای اسالمی ،و بعنوان مثال در لبنان ،و همچنين پاک کردن اين
جوامع از آثار فرهنگ غربی ،و در درجه اول از آثار فرهنگ آمريکائی ،در
خاورميانه و خاور نزديک میباشد .باضافه اينکه ،حکومت ايران از تروريسم
به عنوان وسيله ای برای بی ثبات کردن حکومتهای کويت و عربستان
سعودی و ديگر کشورهای عربی استفاده میکند .هدف از اين امر ،تغيير
سياست اين کشورها در دفاع از عراق ،به هنگام جنگ هشت ساله ميان
ايران و عراق بود ( .)1980 – 1988بنابراين دالئل ،عمليات تروريستی
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برای ايران تبديل به يکی از محورهای اصلی يک استراتژی بزرگ و دراز
مدت شده است .رژيم تهران ،شيعيان از نظر اجتماعی بی ريشه و ناراضی
کشورهای منطقه خليج فارس را در ايران ،بمنظور عمليات تروريستی،
تعليمات نظامی میدهد ،و سپس آنها را ،همزمان به عنوان " ستون پنجم "
خود به کشورهايشان باز میگرداند.
تقريباً تمامی عمليات تروريستی مورد حمايت ايران ،در کشورهای منطقه
خليج فارس ،توسط شيعيان راديکال و فعالی که توسط تهران هدايت
میشوند ،انجام گرفته است .از سال  1986به بعد ،تعداد زيادی عمليات
خرابکارانه در تاسيسات نفت کويت ،توسط شيعيانی که در آن کشور زندگی
میکنند ،انجام گرفته است .گروههای زير ،در منطقه خليج فارس ،از طرف
ايران هدايت و تأمين مالی میشوند:
ـ اتحاد اولی برای انقالب اسالمی در عراق
ـ جبهه اسالمی برای آزادی بحرين
ـ حزب اسالمی الدعوه .اين گروه دارای شاخه هائی در کويت ،بحرين و
لبنان میباشد.
ـ سازمان انقالب اسالمی در شبه جزيره عربستان
اما فعاليت های تروريستی ايران از حدود منطقه خليج فارس به مراتب فراتر
میروند .مامورين امنيتی مصر ،در ژوئيه سال  ،1987اعالم کردند که موفق
به دستگيری يک گروه تروريستی جديد ،که از جانب ايران هدايت میشوند،
شده اند .اين گروه مقدار بسيار زيادی مواد منفجره در اختيار داشت .تونس
روابط ديپلماتيک خود را در سال  1987با ايران قطع کرد .دليل اين امر
پشتيبانی ايران از يک گروه بنيادگرا در تونس اعالم شد که تالش میکرد
آتوريته حکومت تونس را از ميان ببرد .اما در کشورهای اروپای غربی نيز
رژيم تهران با شدت هرچه تمامتر به جنگ برعليه مخالفين اش میرود :آثار
اين جنگ در همه جا ،از پاريس ،پايتخت فرانسه ،تا اطريش بی طرف ،ديده
میشود .روابط ايران و فرانسه از زمان ماجرای مربوط به وحيد گرجی (که
درسفارت ايران در پاريس گويا مترجم بوده است) ،و موجی از بمب گزاریها
در پاريس (سيزده نفر کشته) در سال  ،1986همچنان متشنج باقی مانده
است .اين تشنج ،حتی پس از از سرگيری تماسهای ديپلماتيک و آزادی
گرونگانهای فرانسوی از اسارت ايران ـ لبنان ،همچنان ادامه دارد .در نتيجه،
از آنجائيکه هدايت يک تشکيالت مخفی تروريستی در يک چنين جوی با
مشکالت زيادی روبرو خواهد شد ،لذا مقامات ايرانی تصميم گرفتند ،مرکز
اصلی فعاليتهای تروريستی خود را از سال  1987به بعد ،به وين منتقل
کنند .اطريشی ها ،همچنان که برای گروههای ديگر ترور مزاحمتی ايجاد
نکردند ،برای مالها نيز مشکلی بوجود نياوردند.
اوج فعاليتهای تروريستی مالها برعليه دشمنان نظام اشان ،قتل رهبر حزب
دمکرات کردستان ايران دکتر عبدالرحمن قاسملو ،در سال  ،1989بود.
قاسملو از سال  1973دبير کل حزب دمکرات کردستان ايران شد .او بعد از
به قدرت رسيدن خمينی ،به ايران برگشت ،اما بزودی متوجه شد که با
قدرتمندان جديد نيز شانسی برای خودمختاری کردهای ايران وجود ندارد.
ضديت و مبارزه بی امان برعليه کردهای ايرانی تازه پس از قدرت يابی
مالها در ايران شروع شد .قاسملو و رهبر مذهبی کردهای ايران ،شيخ
عزالدين حسينی ،از افکار عمومی جهان خواستند که از نابودی کردهای
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ايرانی توسط مالها جلوگيری کنند .قاسملو ،که به هفت زبان تسلط کامل
داشت ،در اين رابطه با شوروی و عراق وارد مذاکرات محرمانه شد ...دکتر
قاسملو ،رهبر کردهای ايرانی ،که در سطح بين المللی مورد احترام بود ،در
تاريخ  13ژوئيه  ،1989در خانه ای در شهر وين ،توسط کماندوهای مرگ
ايرانی ،به قتل میرسد .روزنامه دی سايت (  ،)Die Zeitبه هنگام
گزارش قتل دکتر قاسملو ،مینويسد که " پايتخت اطريش قتلگاه
اپوزيسيون ايران است " .سازمان مجاهدين خلق در شهر کلن ،در يک
اطالعيه ،به توصيف اجزاء بيشتری در اين زمينه میپردازند .اطالعيه
مجاهدين دارای اين تيتر است " :سفارت و شبکه ترور رژيم خمينی در
اطريش " .طبق اين اطالعيه ،مهدی اهری مصطفوی ،سفير پيشين ايران
در بن (و پيش از آن سفير ايران در وين) ،يک شبکه جاسوسی و تروريستی
درست کرده است .طبق گزارش روزنامه کورير ( )kurierدر وين ،آقای
اهری در هواپيما ربائی  ،TWA - 847در ژوئن سال  1985نقش مهمی
بازی کرده است .در اين گزارش ،دقيقاً چنين آمده است " :در کنار سفارت و
کنسولگریهای ايران ،مؤسسات ديگری مانند اتحاديههای اسالمی،
خانههای فرهنگ ،خانههای معلولين و شرکتهای حمل و نقل ،در اين
فعاليتها شرکت داشته اند .به عنوان مثال " ،خانه فرهنگ " ،وابسته به
سفارت ايران در وين ،مرکز فعاليتهای اطالعاتی و هماهنگی برای عمليات
ترور است .چهار مرد به نامهای قدسی ،صادقی ،ارابی و امينی ،که در اين
خانه مشغول بکارند ،در پشت جببه رژيمی فعالند ،که از طريق شرکتهای
تجارتی و حمل و نقل استتار میکند .شرکتهائی که حمل کاال از آلمان
فدرال و اطريش به ايران را سازماندهی میکنند .اين شرکتها ،عالوه بر
وظائف لجستکی ديگری که انجام میدهند ،وظيفه تدارکات و کمک رسانی
به عمليات تروريستی رژيم خمينی در اروپا را نيز عهده دار هستند" .
دراين رابطه چند مثال آورده میشود .از جمله اين شرکتها ،شرکت اونی
ماکس  Unimaxدر شهر لنز  Lenzمیباشد " :اين شرکت تحت مديريت
يک ايرانی ،به نام بهشتی ،قرار دارد ...او دارای کانالها و وسائل مناسب
بمنظور انجام معامالت غير قانونی اسلحه و انتقال آنها به ايران میباشد" .
طبق گزارش سازمان مجاهدين خلق ،شرکت حمل و نقل رهبر در
زالسبورگ  Salzburgو همچنين شرکت هشا  Heschaدر وين و گراتس
 ،Grazبخشی از شبکه و تشکيالت جاسوسی رژيم خمينی در اروپا
میباشند...
کارشناسان بين المللی امور تروريسم بمب گزاری از طريق عمليات
انتحاری در پايگاه نيروی دريائی آمريکا ،و در مقر سربازان فرانسوی در
لبنان ،و همچنين نظير اين عمليات در اسرائيل ،در سال  1983را ،به عنوان
حوادث کليدی ای در رابطه با شرکت و دخالت حکومتها در چنين عملياتی
ارزيابی میکنند .زيرا که کماندوهای چنين عملياتی از نوع کماندوهای
معمولی و متوسط نيستند .برنامه ريزی ،تدارکات ،انتخاب افراد شرکت کننده
در اين نوع عمليات ،بررسی و جمع آوری اطالعات در مورد هدف ،و
همچنين اجرای عمليات ،تقريباً دارای کيفيت درجه يک و حرفه ای
میباشد .تروريستها فقط از طريق کمکهای وسيع سازمانهای اطالعاتی
دولتی است که میتوانند نظير چنين مواد منفجره ای را که در عمليات
انتحاری مقر نيروهای دريائی آمريکا در لبنان بکار بردند ،بسازند .در آن
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زمان بمبی مرکب از  5456کيلوگرم مواد منفجره تی ـ ان ـ تی ،و ماده
هکسوگن ( ،Hexogenماده ای با درجه انفجار بسيار باال) ،به همراه يک
سيلندر گاز ،بمنظور باال بردن شدت درجه انفجار ،ساختمان مقر نيروی
دريائی آمريکا در لبنان را متالشی کرد .طبق گزارش کارشناسان آمريکائی،
ايران و سوريه در تدارکات اين عمليات شرکت داشته اند .و وزير دفاع
سوريه ،مصطفی طالس ،حتی در يک مصاحبه مطبوعاتی در لبنان با مجله
 Al Kifah Al Arabiاين عمليات را ستود و از آن به عنوان عملياتی "
قهرمانانه " يادکرد .روزنامههای آمريکائی در باره اين عمليات مشترک
ايران و سوريه چنين نوشتند " :ايرانیها مذهب را به آنها ياد میدهند ،و
سوریها آموزشهای نظامی را" .
دکتر آريرمراری  ،Arier Merariکارشناس اسرائيلی مرکز تحقيقات و
پژوهشهای استراتژيک در تل آويو ،معتقد است که نبود هرگونه اثر و
رديابی از عاملين ترورها ،يکی از دالئل بسيآر مهم شرکت و دخالت دولتها
در تروريسم نوع شيعه آن میباشد .آقای مراری معتقد است که تروريستها
معموالً به گونه ای قابل قبول توضيح اهداف و خواستهای خود میپردازند.
و اگر اين عمل انجام نگيرد ،احتماالً دولتی پشت آن مخفی شده است.
بنابراين ،برای او ،صرفاً صدائی از پشت تلفن که سازمان " پيکار مقدس
اسالمی " را به عنوان عامل معرفی کند ،کافی و قابل قبول نيست .روشن
است که دولتها نمی توانند شرکت خود را در چنين عمليات تروريستی با
ابعادی مانند انفجارت بيروت (در اکتبر  ،)1983رسماً اعالم کنند .زيرا چنين
امری ،همچنان که اين دانشمند اسرائيلی میگويد ،به معنای اعالم جنگ
رسمی خواهد بود.
شرکت ايران در فعاليتهای تروريستی شيعيان ،پيش از جنگ لبنان در سال
 1982شروع میشود .در آن زمان حکومت آيت اهلل يک گروه به نام "
جبهه خلق برای آزادی خليج فارس " بوجود آوردند .سپس اعضای کادر اين
سازمان به داخل کشورهای منطقه خليج فارس نفوذ داده شدند .و آنها در
اين کشورها هستههای خرابکاری بوجود آوردند و در ميان اقليتهای شيعه
دست به تحريک زدند.
اين اقدامات تهران ،در رابطه با کشورهای خليج فارس ،دارای اهداف
گوناگونی است .مالها از تروريسم شيعه ،به عنوان ابزاری آزمايش شده ،در
جهت رسيدن به اهداف زير استفاده میکنند:
ـ ايجاد بی ثباتی در وضعيت سياسی در کشورهای منطقه خليج فارس ،با
هدف دگرگونی در مناسبات سياسی ،بمنظور ايجاد يک " جمهوری اسالمی
" طبق مدل خمينی( .در اين رابطه جهت اصلی اقدامات در کشورهائی
است که دارای اقليتهای شيعه بيشتری هستند).
ـ ايجاد نا آرامی و اغتشاش داخلی در خاک عراق که در آن زمان در حال
جنگ با ايران بود.
ـ کشورهای عربی ،بويژه کشورهای منطقه خليج فارس ،میبايستی در اثر
اين اقدامات مجبور میشدند ازکمک به عراق دست بردارند.
ـ مجازات و يا ترساندن فرانسه ،زيرا که دولت فرانسه از عراق (در جنگ
ميان عراق و ايران) ،از طريق ارسال اسلحه ،پشتيبانی میکرد .باضافه اينکه
به اپوزيسيون ايران پناه داده بود.
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ـ جنگ برعليه آمريکا ،بمنظور محدودکردن نفوذ او در کشورهای منطقه
خليج فارس و همچنين در لبنان.
ـ جنگ برعليه اسرائيل.
سوريه نيز تمامی اين اهداف ايران را دنبال میکند .زيرا که دولت دمشق
خواهان از ميان برداشتن مجموعة نيروهائی میباشد که میتوانند مخالف
کنترل کامل و همه جانبه سوريه برلبنان باشند.
پشتيبانی فعال گروههای ترورشيعه در لبنان توسط نمايندگی رسمی دولت
ايران در بيروت بسيار مشخص و چشمگير است .عجيب در اين است که
ديپلماتهای ايرانی در اين رابطه ،ابداً دليلی برای پنهان نگهداشتن کمکهای
مالی خود به اين گروهها نمی بينند .به عنوان مثال ،واحدهای نظامی
اسرائيل در جنوب لبنان به نامه هائی با سرکاغذ سفارت ايران در بيروت
دست يافته اند ،که در آنها شيعيان رسماً به عمليات ترور برعليه اسرائيل
دعوت و فراخوانده میشوند .سفارت ايران در بيروت در اختيار اين گروهها،
بمنظور پشتيبانی و کمک به خانواده شيعيان زندانی در اسرائيل ،پول قرار
میدهد .بازماندگان تروريستهای شيعه ای که کشته شده اند از يک صندوق
ويژه از تهران کمک مالی دريافت میکنند.
همچنين از تهران و از طريق بيروت ،نوارهای ضبط صوت تبليغاتی و
ايدئولوژيک ،و بويژه دستورالعملهای تاکتيکی ـ اجرائی ،بمنظور مقاومت
فعال در برابر واحدهای اسرائيلی ،به لبنان فرستاده میشوند .نارنجکهای
پرتاب شده توسط تروريستهای شيعه به روی برجهای ديده بانی ارتش
اسرائيل و يا گشتی ها ،دارای پيام و سالم آيت اهللها از تهران میباشند.
زيرا که به دور جعبه پالستيکی ای که هسته اصلی نارنجک در آن قرار
دارد ،کاغذی با عکس خمينی و برخی ازکلمات قصار او ،برای عاملين،
پيچيده شده است .ارتش اسرائيل چنين اسنادی را ،که دليل پشتيبانی ايران
از بنيادگرايان شيعه در لبنان میباشد ،بطور انبوه در اختيار دارد .عالوه بر
موارد باال ،در بيروت ،تمبر پستی ،با مهر " جمهوری اسالمی لبنان " چاپ
شد .اين تمبرها ،با دخالت دولت سوريه ،دوباره جمع آوری شدند.
بادرنظرگرفتن اين واقعيت که تمامی مراکز فرماندهی ،و اردوگاههای
آموزشی گروههایٍ ترور شيعه طرفدار خمينی در لبنان ،در مناطق تحت
اشغال و يا تحت کنترل سوريه قرار دارند ،میتوان بر اين باور بود که اِن
گروههای ترور توسط سوريه نيز هدايت میشوند .و سوريه با آنها با صبر و
شکيبائی رفتار میکند و امتيازاتی در اختيار آنها قرار میدهد .در اين رابطه
کامالً روشن است که بدون توافق روشن و صريح مقامات دمشق ،هيچ
عملی از جانب گروههای ترور نمی تواند در آن مناطق انجام گيرد .طبق
گزارشات سازمانهای اطالعاتی غربی ،گروههای ترور شيعه بخشی از
ضربات خود به روی هدفهای درون لبنان را ،در شهر زابدانی  Zabdaniدر
 30کيلومتری شمال دمشق ،تدارک ديده و سازماندهی کرده اند .اين
اردوگاه ،برای گروههای ترور ،پايگاه لجستيکی ای میباشد که از آن
اسلحه ،مواد منفجره و همچنين داوطلب از ايران ،به هستههای ترور شيعه
در درون لبنان فرستاده میشود.
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فصل دوُم از کتاب

صدساله ايران و پيکار جامعه ايرانی با مدرنيته (تجدُد)
فصل دوُم  /بخش چهارُم

سزاريسم ،پيشوا و خدايگان
داريوش همايون

محمدرضا شاه هيچگاه پيشوائی چون مصدق و پادشاه مقتدری چون رضا
شاه نشد ولی دستاورهايش از هر دو و بويژه مصدق درگذشت .ثروتی که به
رهبری او در ايران توليد شد هيچگاه نه پيش از او به آن اندازه بود و نه
پس از او رسيده است .پيروزيهای سياست خارجیاش آرزوی رضا شاه
میبود و هنگامی که نوزده سال پس از مصدق ،کنسرسيوم بينالمللی تنها
به صورت خريدار نفت ايران درآمد ،ملی شدن نفت به کاملترين صورت آن
عملی گرديد.
در نخستين سالها که همه بخوبی میرفت کسی در انديشه ورطه ميان
سياست راکد و اقتصاد شکوفان نمیبود و تا آنجا که مردم میتوانستند
ببينند پيکر استوار شاه بر پاهای گلين قرار نمیداشت .او از همه برده بود،
ولی محبوبيتش دليل مهمتری نيز داشت؛ او مهمترين نيروئی در ايران بود
که امر توسعه و نوسازی را در قلب مساله ايران گذاشته بود .در برابر توسعه
او پيام سرسپردگی شوروی حزب توده ،انحرافی خيانتآميز مینمود و اجرای
قانون اساسی جبهه ملی ،بيرنگ و اندکی نامربوط جلوه میکرد.
تشنگی جامعه به اصالحات و تکان دادن کشور به پيش چندان بود که
جنبه اقتدارگرايانه و فراقانون اساسی محمدرضا شاه مخالفت پردامنهای

برنمی انگيخت .جبهه ملی که بر اجرای قانون اساسی پای میفشرد در برابر
آنچه انقالب نام گرفت ـ و خالی از عنصر انقالبی نيز نبود ـ سرگشته و
همه به تظاهرات و اعتراضات دانشجوئی در تهران بسنده کرد .ولی
دانشجويان در مخالفت با شاه به مبارزه با اصالحات ارضی رسيدند و
ارسنجانی با چارهگری معمول خود گروهی از روستائيان آزادشده را به
دانشگاه فرستاد و در زدوخوردی که در تاريخ جنبش دانشجوئی جهان
بيمانند است ،اعتراضات دانشجوئی از نظر فيزيکی و سياسی و اخالقی خرد
شد( .تظاهرات بعدی و آخری را نيروهای ويژه درهم شکستند) .با انکار يا
کنارهجوئی از اصالحات ارضی و برنامه اصالحی شاه بطور کلی ،در آن سال
( )1962 / 1341چپگرايان و “مليون“ ايران بطور کامل از واقعيات بريدند و
از آن پس سياست ايران در مسير آشتی ناپذير حزبی صرف ،در برابر ملی،
جريان يافت که عقل سليم و يکپارچگی  integrityانتلکتوئل و اخالقی را
از فرايند سياسی در دو سوی طيف از ميان برد ،و باخت نهائی هر دو را
مسلم ساخت .پيکار آينده از آن نيروئی میبود ،هرچند واپس نگر و ناهنگام
(آناکرونيستيک) که دست کم از يکپارچگی “ انتلکتوئل ـ اگر اين واژه را
بتوان از يک فرسنگی در باره بنيادگرايان بکار برد ـ و اخالقی ،برخوردار بود
و نيازی نمیديد که چيزی را نبيند يا نديده بگيرد .خمينی و “حزب
اللهی“های آن روزش منکر واقعيت اصالحات نبودند؛ خود اصالحات را
انکار میکردند و تا آستانه پيروزی در  1978 / 1357نيازی به فريب دادن
ديگران و خودشان نيافتند.
در “انقالب شاه و ملت“ اصالحات به صراحت به عنوان جانشينی برای
دموکراسی در نظر گرفته شد .سهم مردم در “انقالب““ ،بعدی“ بود و مردم
از ابتکاراتی که از باال میآمد پشتيبانی کردند (همهپرسی شاه از همهپرسی
مصدق بسيار پررونقتر بود) و اين روندی بود که ادامه يافت .پس از چند
اصل با ربط و عملی ،کار به نمايش کشيد ،همه جنبههای زندگی ملّی در
قالب اصول “انقالبی“ رفت ( 19اصل) که يا مانند انقالب اداری و انقالب
آموزشی روی کاغذ میماند (از انقالب اداری ،اطاقی در بسته در هرموسسه
دولتی با پالکی روی درآن ماند و انقالب آموزشی به صورت سه نوبتی
کردن آموزشگاهها درآمد تا همه کودکان و نوجوانان به اصطالح به آموزش
رايگان دسترسی يابند)؛ و يا به صورت حسابسازی و فرارسرمايهها به خارج
در میآمد (اصل سهيم کردن کارگران در موسسات) .برنامه اصالحی ژرفی
که در آغاز ،انرژيهای سازنده جامعه را آزاد کرد اندکی نگذشت که به يک
وسيله روابط عمومی فروافتاد که هيچ کس را جز خود شاه متقاعد نمیکرد.
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هرنگاه سرسری به ايران اوايل دهه  70 / 50نشانههای نگرانی آور را
میديد و ضرورت بازگشودن نظام را برنگرنده آشکار میساخت .کاميابی
قابل مالحظه نخستين دهه اصالحات ،پنج گرايش خطرناک را که از پيش
بودند نيرومندتر ساخته بود:
 1ـ اتاتيسم .دولت همه کارها را ،هرچه مربوط به زندگی ملی ،يا خود اداره
میکرد يا بر آن مقرارت میگذاشت .سازمانهای بزرگ و کوچک اداری،
خوراک به نوآموزان و دانش آموزان میدادند :به خردهفروشی و مغازهداری
میپرداختند ،و از گندم تا تراکتور توليد میکردند .اين دستگاه اداری
فراگيرنده ،برمنابع ناچيز مالی و مديريت دولتی ايران فشاری کمرشکن
میآورد و ناکارائی و فساد صدها سال خانه گرفته در ديوانساالری ايران را
ابعاد تحمل ناپذير میبخشيد.

رضاشاه هيچ شکيبائی برای دموکراسی نداشت؛ مصدق از
دموکراسی ،زبان و سخنسرائيش را بيشتر میپسنديد؛
محمدرضا شاه که يک دشمنی ناصرالدينی شاهی با قانون و
آزادی پيداکرده بود آن را برای بهروزی کشور زيانمند
میشمرد.

 2ـ تمرکز واقتدار و مسئوليت در باالی پايگان قدرت .به گفته طنز آميز
يک کارشناس آمريکائی در آن روزها شاه در هر دقيقه يک تصميم
میگرفت (از جمله تعداد طبقات ـ  24ـ آپارتمانهائی که زمين گستران سود
جو و نزديک به بارگاه قرار بود در تنها فضای باقی مانده تنفس تهران
بسازند ،به نامهای گريزناپذير شهستان و مهستان) .اين درجه اقتدار و
مسئوليت ،محدوديتهای آشکار “ کاراکتر “ و “ انتلکت “ يک فرد را در
سراسر استراتژی و مديريت توسعه ايران بازتاب میداد .تاکيدهای فراوان
نخست وزيران (بويژه نمايشهای زننده کسانی مانند اقبال و هويدا) براينکه
هيچ کاره اند ،شاه را آماج ناخرسنديها برحق و ناحق مردمان میکرد.
 3ـ دلبستگی مبالغه آميزشاه به مسائل دفاعی و استراتژيک و بينالمللی ،و
مسلم گرفتن بيش از پيش کشور خودش .آسودگی و خوش خيالی او ،هرچه
آشوب در زير سطح نه چندان آرام جامعه متراکم تر میشد ،از شگفت انگيز
ترين پديدههای سالهای پايانی پادشاهی است .بيدارشدن بر حقيقت بيزاری
و طغيان مردم از رژيم در آن اواخر ،چنان برايش نامنتظر و ناگهانی بود که
روان شکننده او را ـ بويژه در تن بيمار رو به مرگ آن دو سه سال ـ خرد
کرد و هر اراده پايداری را گرفت.
 4ـ غفلت از روستاها و کشاورزی و جمعيت روستائی ايران .شاه از اين
يادآوری پيروزمندانه خسته نمیشد که ايران در شهرنشينی ـ و نه
شهرگرائی ،که نخستين بار اروپائيان با از ميان بردن تفاوتهای عمده زندگی
در شهر و روستا نشان دادند ـ برراه آمريکا میرود .ولی او با ديد آماری
معمول خود که هرگز به ژرفای مسالهای نمیرفت (سياست جهانی و
ژئواستراتژی به کنار) فراموش میکرد که در آمريکا روستاها شهری
میشدند ،با آمدن اسباب زندگی آسوده شهر؛ و در ايران شهرها به روز
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روستاهای عظيم میافتادند ـ با زاغه نشينانی که تنها زور برهنه و بيرحمانه
میتوانست در کوتاه مدت جلو انفجار سرخوردگی شان را بگيرد .اين غفلت
از سوی رهبری که جای خود را در تاريخ ،بيشتر با اصالحات ارضی بدست
آورده بود شگفتاور تر است.
 5ـ تکيه تحقيرآميز به آمريکا .شاه با همه دلمشغوليش به سرمشق مصدق،
احساسات ملی زورمند ايرانيان را که در اوضاع و احوال ويژه میتوانست به
بيگانه ستيزی برسد از ياد برده بود .ايرانيان به آمريکا و کارشناسان
آمريکائی نيازمند میبود ولی تا حدودی .دشمنانش هنگامی که توانستند
وصله وابستگی به آمريکا را به او بچسبانند کاری ترين ضربه را زدند.
 6ـ فداکردن آموزش به سود اولويتهای ديگر .ايران میتوانست در آن
سالها بيسوادی را ريشه کن کند و يک پايه استوار آموزشی برای
پيشرفتهای ريشه دارتر و تندتر بسازد .ولی در اين زمينه هم ديد آماری
چيره بود و مهم نبود که دبستانها و دبيرستانها دوسه نوبتی اند و آموزگاران
و دبيران خشمگين و ناخرسند ،در آموزشگاههای نامناسب و محقر ،انگيزه
ندارند و سطح بيشتر دانشگاهها پائين است.
اينهمه را می شد با گشودن سياست همراه رشد و توسعه جامعه و در فرايند
تصحيح کننده دموکراتيک تغيير داد .جامعه ايرانی هرچه امنيت و رونق و
رفاه اقتصادی میخواست رويای دموکراتيک مشروطه را از ياد نبرده بود و با
افزايش رونق رفاه ،بيشتر دموکراسی میخواست و از پابرجائی استبداد ،و
سوء استفادههای آن برآشفته تر میشد .شاه برعکس با هرکاميابی ،و بنابر
منطقی که در پشت طرح کليش بود ،قدرشناسی بيشتر مردم و قدرت گرفتن
بيشتر خود را میخواست .يک بار ديگر فرصت پايه گذاری نهادها و
کارکردها و جاگير کردن روحيه دموکراتيک از موضع قدرت و به شيوه
منظم از دست رفت .ضرورت مشارکت فعال عمومی برای کاميابی
برنامههای توسعه به چيزی گرفته نشد .وسوسه اقتدار شخصی و فرض
نادرست پيشرفت به بهای دموکراسی ،چيره آمد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروشچف پيش بينی میکرد که ايران چون سيبی گنديده به
دامن شوروی خواهد افتاد .محمدرضاشاه اگر هيچ نتوانست،
پيش بينی خروشچف را با رساندن جامعه ايرانی به گرد
کاروان “ تمدن بزرگ “ ناممکن ساخت .ولی سيب بهرحال
گنديده بود و به دامن اسالميگرايان افتاد که در آستين نظام
سياسی ساخته خودش پرورش میيافتند و از درون عمل
کردند.

امّا آيا پيشرفت و اصالحات تنها به بهای دموکراسی امکان پذير میبود ؟
پاسخش را نمیدانيم و نتيجهاش را بدبختنانه میدانيم .هرچه بود،
خوارشمردن دموکراسی تا حد مخالفت ايدئولوژيک باال برده شد.
مردمساالری ،شيوه حکومت جامعههای رو به انحطاط ،و خود نوعی
ديکتاتوری به قلم رفت( .در دو سال سرمستی و بدمستی درآمدهای سيالبی
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نفت ،پادشاه زبان به تحقير دموکراسيهای بزرگ باختری گشود ـ همان
استداللهای فرسوده فاشيستها و کمونيستها .هيتلر هم تا جنگ به
رستورانهای معمولی میرفت و میگفت روزولت ديکتاتور است و نه او؛
ولی هيتلر دست کم به رستورانهای معمولی میرفت).
رضاشاه هيچ شکيبائی برای دموکراسی نداشت؛ مصدق از دموکراسی ،زبان
و سخنسرائيش را بيشتر میپسنديد؛ محمدرضاشاه که يک دشمنی
ناصرالدينی شاهی با قانون و آزادی پيداکرده بود آن را برای بهروزی کشور
زيانمند میشمرد .اما بهروزی برای هرکس تعريف خود را دارد .توده مردم
ايران نه آمارهای رسمی پيشرفتها را میخواند و باور داشت ،مانند پادشاهی
که خدايگان شده بود و ديگر به دستبوس خرسند نمیبود و پابوس
دربارهای کهن را نيز چشم میداشت (هرچند محبوبيت واقعی پادشاه
کاهش میيافت و مردم دورتر میشدند عالقهاش به گرفتن القاب بيشتر
میشد :آريامهر ،فرمانده ،خدايگان) و نه احساس خرسندی او را از آن آمارها
میداشت .مردم بهبود وضع خود را با فاصله روزافزون با طبقه نوکيسهای
می سنجيدند که اعضايش برای خريد ميهمانی خود يا ديدن فيلم يا آرايش
سر به اروپا میرفتند .پس از آنکه فزونی آبشارآسای بودجههای  5ـ / 1354
 6ـ  1975به کسر بودجه باورنکردنی سال  1977 / 1356رسيد ،و کمبودها
باز به ناخرسندی مردم دامن زد ،و بار ديگر دموکراتها با تاکيدشان بر حقوق
بشر ،در انتخابات رياست جمهوری آمريکا جای جمهوريخواهان همراه تر را
گرفتند ،کوششهای نيمدالنه و ،ديری نگذشت ،از موضع ضعف ،برای
بازکردن فضای سياسی نتوانست چارهای برای بحران باالگيرنده محبوبيت ـ
مشروعيت پادشاه باشد.
حتا در بهترين اوضاع و احوال نيز گشودن فضای سياسی دو شرط الزم
دارد :يک رهبری سياسی پرقدرت که بتواند از يک پيکار طوالنی و پيچيده
و پراز فراز و نشيب برآيد؛ و يک استراتژی پيش انديشيده که دارای انعطاف
پذيری کافی باشد .براين دو اگر کمترينهای از همرائی در جامعه افزوده
نشود هيچ نمیتوان فرجام کار را تضمين کرد .میبايد بيشتر نيروهای
سياسی در ضرورت يک فرايند گام به گام و سنجيده هم داستان باشند و
رگه اعتمادی در هيات سياسی بتوان يافت .در ايران ميانه دهه 70 / 50
چنانکه در عمل آشکار شد هيچيک فراهم نبود .رهبری سياسی در منتهای
قدرت به نظر میرسيد :ولی تنها در روزهای آفتابی .با نخستين تندر انقالبی
از جبروت شاهانه اثری نماند و شاه در همان هيئت ترسان و مردد 1322
پديدار شد که دست به هيچ کار قاطعی نمیزد و وقت کشی و اطمينان
پشت اطمينان از آمريکا و انگليس میخواست؛ استراتژی گشايش سياسی تا
دشواريهای جدی بروز کرد به تندی فروريخت و به صورت مسابقهای در
آمد ،ميان امتيازاتی که حکومت پيشاپيش میداد و درخواستهای نيروهای
مخالف به رهبری خمينی که پيوسته باالترمی رفت؛ و هيئت سياسی به
ميدان جنگ هفت لشگر میمانست ـ هرکدام تنها برای خود .رژيم
پادشاهی که در سال انقالب معلوم شد چه اندازه موريانه خورده بود ـ هم
استبدادگرا و هم لرزان و ميان تهی ـ نتوانست هيچ ايستادگی را در برابر
موج انقالبی سازمان دهد ،که در اوضاع و احوال آن روز ايران به خوبی
امکان میداشت .نيروهائی نيز که بيخودانه به آن موج پيوستند تا توفان شد،
برهيچ چيز جز رفتن شاه همداستان نبودند.
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يک دوره شانزده ساله بيمانند در تاريخ ايران ـ ازنظر حجم کارهائی که از
پيش رفت ـ چنان به آسانی و تندی درگردباد انقالب درهم نوشته شد که
انقالبيان پيروزمند نيز چشمانشان را از ناباوری میماليدند .در آغاز آن دوران
خروشچف پيش بينی میکرد که ايران چون سيبی گنديده به دامن شوروی
خواهد افتاد .محمدرضاشاه اگر هيچ نتوانست ،پيش بينی خروشچف را با
رساندن جامعه ايرانی به گرد کاروان “ تمدن بزرگ “ ناممکن ساخت .ولی
سيب بهرحال گنديده بود و به دامن اسالميگرايان افتاد که در آستين نظام
سياسی ساخته خودش پرورش میيافتند و از درون عمل کردند.
پانوشتها
 1ـ جالل متينی :دکتر مصدق ،راه آهن سراسری ايران و سلطان احمد شاه،
ايرانشناسی ،سال يازدهم ،شماره  ،1بهار 1378
 2ـ در آن سالها در باره سودمندی تکيه به آمريکا ،درجهای از همرائی در ميان
نيروهای غيرکمونيست بود .مصدق در جلسه  26مرداد  1330مجلس در بحث
گرفتن وام  25ميليون دالری از بانک واردات و صادرات آمريکا گفت “ :مملکتی
که از او وام میگيريم هيچ وجه غرض و مرضی ندارد و مملکتی نيست که چشم
به خاک مادوخته باشد .حتی بطوری که آقايان اطالع دارند فليپين را که آمريکا به
عنوان مستعمره خود داشت کم کم آزاد کرد .دولت آمريکا مرام خود را برروی
کمک به تمام دول دنيا قرار داده است و مرامش حفظ استقالل تمام ممالک جهان
است ...آمريکا حرص و از توسعه طلبی ندارد“ .
او همچنين در  8اکتبر همان سال  1951در فرودگاه نيوريوک گفت “ :همان قسم
که دويست سال قبل آمريکائيها با استعمار جنگيدند و انگليسها را بيرون کردند ما
هم منتظريم کمک نمايند تا فرشته آزادی را در برگيريم“ .
 3ـ خاطرات دکتر کريم سنجابی ،ضميمه روزنامه اطالعات 20 ،مرداد ،1372
تهران
 4ـ يادداشت  18اوت  27( 1953مرداد  )1332والتر بيدل اسميت قائم مقام وزير
خارجه آمريکا به رئيس جمهور ...“ :عمليات با شکست روبرو شد ...اکنون ما
ناچاريم با ديدی کامالً متفاوت به اوضاع ايران بنگريم و اگر میخواهيم چيزی از
مواضع خود را در آن کشور حفظ کنيم احتماالً مجبور خواهيم شد با هر تدبيری
شده خودمان را به مصدق نزديک کنيم “ ...اسناد روابط خارجی آمريکا ،جلد دوم
ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و اصغر اندرودی 1377 ،تهران.
5 – James Risen , The C. I. A in Iran , The New York
Times , 16. 4. 2000
6 – William A. Warn , Missin For Peace , Ibex publishers
Ind. 1999
7 – Kermit Roosevelt , Counter Coup , MC Graw Hill New
York , 1979

 8ـ مويارادمورائس روزن ،ترجمه رضا رضائی ،مروری بر عمليات “ آژاکس “:
کودتای  28مرداد ،نگاه نو ،تهران ،آذر ـ دی 1372
 9ـ خاطرات خليل ملکی ،اروپا1360 ،
10 – Habib ladjevardi. The Origins of Support for An
Auticratic Iran , Iternational journal of Mid. East Studies.
(No. 15 (1983
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مذهب ،دانش و جامعه باز
از يورگن هابرماس Jürgen Habermas

سخنرانی به مناسبت اعطای جايزه صلح مرکز انتشار کتاب آلمان در اکتبر 2001

برگردان دکتر حسن کيانزاد
اگر مسائل و مشکالت حاد و آزار دهنده روزانه زندگی ،فرصت گزينش
موضوع و تحليل را از ما بگيرد نابربارانه و بی شکيبا ما روشنفکران حتی در
بيرون کشيدن کلت از کمر و شليک نخستين تير با جان وين John
 Waynesهم مسابقه میگذاريم .هنوز دراز هنگامی نگذشته است که ،بر
سر پژوهشهای ژنيتيک و بهره وريهای علمی از آن در خدمت انسان برای
پيشگيری از بيماريها و همچنين درمان و تکامل ،ميان نخبگان و
برگزيدگان سازمان يافته علمی و دانشگاهی و مذهبيون کليسا ،گفت و
شنودی تند و فرقهای و گاه ستيز آميز درگرفته است .از يکسو ،پژوهشگران
موضع گيریهای کليسا را کوششی در جهت جلوگيری از آشکاری
روشنگرايانه يافتهها و آموزههای نوين علمی برپايه باورمنديهای کهنه
قرون وسطائی دانسته ( ،)ARCHAISCHکه میبايست همچنان در پرده
ابهام و تاريکی ( ) OBSKURANTISMUSباقی بماند ،و از سوی ديگر
بدبينی و بی اعتمادی مذهبيون به مواضعی است که تنها بنيان گرفته
بردريافتهای پژوهشی علمی ( )SZIENTITISCHو دنيائی و طبيعی
( )NATURALISTISCHبوده و سرپوشی بر اخالق میگذارد .امّا در 11
سپتامبر  2001تنشهای موجود ميان جامعه سکوالر از يکسو و مذهب از
سوی ديگر ،بگونهای نامتعارف تبديل به يک انفجار گرديد .جنايتکاران از
جان گذشتهای که از هواپيمای مسافربری و جان زندگان ،بمانند بمب و
گلوله توپ استفاده کرده و به ساختمان مرکز تجارت جهانی در نيويورک،
يعنی يک مرکز و نمادين تمدن سرمايهداری غرب يورش برده و آنرا ويران
ساختند ،آن گونه که در اين ميان از وصيتنامة عطا ( ) ATTAو همچنين
از زبان و گفتههای اسامه بن الدن میدانيم ،برخاسته از ايمان و باورهای

مذهبی آنان بود .برای اين تندگرايان مذهبی ،اين مرکز نشانهها و تنديس
هائی از قدرت و نفوذ و گستردگی فراجهانی سرمايهداری مدرن
( ،)GLOBALISIRUNGيعنی شيطان بزرگ اند .و برای ما شاهدان
جهانی که بارها بگونه يک روان آزاری مازوخيستی ،فروريزی برجهای
دوقلوی مان هاتن  MANHATTANرا در تلويزيون میديديم ،بمانند اين
بود که تصاوير تورات ،زنده گرديده و روز قيامت (  )APOKALYPSEفرا
رسيده است .واکنش احساسی و زبان اعتراض به اين رويداد فاجعه آفرين،
نه تنها از سوی رئيس جمهور آمريکا ،بلکه بيشترينه مردم ،زبان تنبيه و
انتقام گيری دوران ابتدائی مسيحيت ،يعنی چشم در برابر چشم و دندان در
برابر دندان بود .)ALTTESTAMENTARISCH( .و گوئی که اين ترور
و جنايت کور بگونهای ژرفا در جامعههای سکوالر ،يک تار ويژه مذهبی و
احساسی را به ارتعاش در آوروده باشد ،همه جا و در سراسر دنيا کليساها،
کنيسهها و مساجد از مردم پر شدند .امّا باوجود يک چنين احساسات تند
آغازين ،همه آن هزاران هزار نفری که به مناسبت يادبود از آن قربانيان و
در گذشتگان در استاديوم نيويورک گرد هم فرا آمده بودند ،از ابراز خشم و
کينه جوئی بدور ماندند .با وجوديکه اين بنيادگرائی
 )(FUNDAMENTALISMرنگ مذهبی دارد ،آيا خود يک پديدار
( )PHENOMENنوين است .در اين پديدار و کنش تروريستی مجرمين
اسالمی ،بگونه شفاف يک نابرابری و ناسازواری دو فرهنگ و دو جامعه به
چشم میخورد ،که در يکی ،دگرگونيهای راديکال در راستای مدرنيزاسيون
همراه با پروسه پيشرفت و ترقی و آفرينندگی بوده و در ديگری ،يعنی
موطن تروريستها بريدگی از ارزشهای سُنتی و آشنای ديرينه و به دور مانده
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از تجربههای نوينی ،که بتوانند پادزهری برای دردهای آنان باشند .در اين
ميان ،تنها اميد داشتن به يک زندگی مادی و مرفه کافی نيست ،که آن
احساس حقارت بازدارنده را بی اثر ساخته و توانمندیهای انديشه وری را
برای پذيرش و سامان يابی يک جامعه سکوالر ،يعنی جدائی مذهب از
حکومت ،آزاد سازد .در اروپا هم چندين دهه به درازا کشيد تا موضعی
سازگار نسبت به سَر دو چهرهای ( ) JANUSKOPFمدرنيته پذيرا گردد.
ما میبين يم که هنوز هم در رابطه با ژن تکنيک و گفت و شنود پيرامون
آن ،جامعه سکوالر با احساسهای دوگانهای ()AMBIVALENT
روبروست .بنيادگرائی مذهبی اورتودوکسی ( )ORTHODOXIهم در
غرب وجود دارد و هم در خاور دور و نزديک ،ميان مسيحيان و يهوديان و
مسلمانان .اگرمی خواهيم از ستيز ميان فرهنگها جلوگيری کنيم بايستی
جدل هنوز پايان نگرفته پروسه سکوالريته را در غرب بخاطر بياوريم .جنگ
با تروريسم يک جنگ عادی نيست و اين تروريسم نمادين برخورد فاجعه
آفرين دو جهانی است که تا کنون گويش خود را در کاربُرد قدرت بی زبان
ترور و جنايت و بمب و راکت ويرانگر ،يافته که بايستی سرانجام ميان آنها

از ژن تکنيک اشاره کردم ،جامعههای غرب هم که گذار از سکوالريته را
پشت سر گذاردهاند ( ،)POSTSEKULARبدور از جدلهای گاه پولميک
نمانده اند .براين پايه من میخواهم امروز يکبار ديگر در باره " مذهب و
دانش " سخن بگويم .انتظار يک سخنرانی روز يکشبه را بگونه پولميک از
من نداشته باشيد ،که کسانی را ناآرام از جا بر خيزاند و ديگران را مرعوب
بر جا بنشاند .واژه سکوالر ،در آغاز در رابطه با خلع يد کليسا از امالک و
دارائیها و انتقال آن به دولت بکار رفته و سپس در فرهنگ جامعه پس
سکوالر و مدرن ،نهادينه گرديده است .با اين حال هنوز هم در رابطه با
پروسه سکوالريته ،دو بيان دوگانه ارزشی بکار میرود ،يکی در مفهوم
تعديل قدرت و اتوريته کليسا از سوی حاکميتهای زمينی (غير آسمانی) و
ديگری ناسازگاری و رد آن بگونه يک کنش غير قانونی در تحديد نفوذ و
آموزههای خدايی و اموال کليسا .در اين راستا ،نمودهای نوين فکری و
مدنی بايستههای مذهبی و شيوههای زندگی تقدسگرا را که آرايشی ديگر
يافتهاند ،آنچنان دگرگون کرده ،که مذهبيون آنرا غير مجاز و برون از
ارزشهای اخالقی بشمار میآورند .از سويی آن دگرگونی ريشهای سکوالر

يک زبان مشترک تفاهم بوجود آيد .در گستره تحول پروسه فراجهانی
اقتصاد بازار ،اميد بيشترين ما براين بود ،که يک دگر گونی سازگار سياسی
در جهان همراه آن شود .امّا امروز پس از رويداد  11سپتامبر میبينيم ،که
بگونه فراجهانی و گسترده بر ميزان اقدامات امنيتی از سوی نيروهای پليس
و اطالعاتی و حتی نظامی افزوده گرديده است .و در اين هنگامه خاموشی
سخن و بی زبانی ،برايمان چيزی جز يک اميد رنگ باخته به درنگ در
انديشه وری و باور به خرد انسانی در گشايش مشکالت باقی نمی ماند.
جنبش سکوالر در ديگر نقاط جهان دگرگونيهای ساختاری در جامعه بوجود
آورده ،که با خود ناآرامیهای تنش آفرين بهمراه داشته است و ما بايد
باچشم باز و تأمل با آن روبرو شويم .زيرا همانگونه که در رابطه با استفاده

و تجدد خواه ،که جامعه را از سحر و گيرائی و کنترل کليسا و کنيسه و
مسجد و منبر رهانيده و از سوئی ديگر تعبيری بگونه يک پس رفت و افت
و نابسامانی نهادهای ارزشی سنتی ،که قربانی " مدرنيته " و " سکوالريته
" گرديده ،تعريف میگردد .اين هردو توجيه با اين اشتباه روبرو است ،که
جنبش سکوالر را بگونه يک بُرد و باخت و يا بازی جمع و تفريق ميان
نيروهای توليد آزاد شده در جامعه کاپيتاليستی عصر دانش و تکنيک از
يکسو و قدرت مذهب و نفوذ کليسا از سوی ديگر ،که فرآيندش صفر است،
بيان میدارد .اين تصوير ،همخوانی با جامعه پس سکوالری که همچنان در
جهت پيشبرد پروسه سکوالريته گام برمی دارد و میبايست تجمعهای
مذهبی را با خود همراه و سازگار کند ،ندارد .و در اين ميان نقش آن نيروی
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سومی که بايد بگونه " تفاهم مشترک " ( )Commonsenseدر جامعه
دموکرات و مدنی گشته در اين ستيز فرهنگی و ناآرامیهای تنش آفرين
ميان مذهب و دانش حايل گردد و راه خود را به پيش بَرد ،خاموش است.
به درستی از سوی حکومتهای ليبرال ،آن گروهها ،انجمنها و
شخصيتهای مذهبی ،متعادل و خردگرا بشمار میآيند که در هدايت و
تبليغ آموزههای مذهبی ،با باور راستين از ستيز و کينه جوئی و تنش
آفرينی ،که فرايندش ترور و جنايت است ،چشم پوشی کرده و جدائی دين
از حکومت ،يعنی جامعه سکوالر را پذيرفته باشند.

يک چنين باور و شيوه رفتاری باورمندان مذهبی در يک جامعه کثرت گرا،
بايد بر سه اصل قرار گرفته باشد .نخست اينکه باور مذهبی نبايد فکر و
انديشه وری را به تعصب بيااليد ،بگونه ايکه به صاحبان ديگر اديان بی
حرمتی گردد .دو ديگر اينکه بايد اتوريته يافتههای دانش و پژوهشی که
مقولهای است جهانی ،پذيرفته شود ،و سه ديگر قبول قوانين اساسی و
سازگاری با نهادهای قانونی آن است ،که بر اخالق دنيائی (غير آسمانی)
بنيان گرفته است .بدون پذيرش اين سه اصل از سوی باورمندان مذهبی،
آنها در يک جامعه باز و آزاد و پيشرو ،تنها بگونه يک پتانسيل ويرانگر و
مانع بشمار خواهند آمد .و اين پذيرش و سازواری در اين مفهوم نيست که
يک چنين قراردادهای اجتماعی و مناسبات را يکسويه و بسته تعريف کنيم.
در گستره کنکاش و ناسازگاريها و مشکالت اجتماعی ،که همواره در
راستای پروسه تکامل وجود دارد ،پيگير گفت و شنود باز و آزاد انجام گرفته
و خواستها و باورها مورد رايزنی قرار میگيرند .و براين پايه ،هر هنگام که
يک پرسش دگرگون کننده بنيادين چونان استفاده از ژن تکنيک در جامعه
مطرح میگردد ،در تمام سطوح جامعه باز يک گفت و شنود گسترده ميان
دانشمندان ،سياستمداران ،رسانههای گروهی و همچنين مذهب گرايان و
کليسا در ميگيرد و همگان را وادار میسازد که بدور از تنش آفرينی و ستيز
دشمن گرايانه و بريدن از رشتههای پيوند اجتماعی و سياسی ،به يک
همرائی و همراهی رسيده ،که اين خود يک ويژه گی جامعه سکوالر و
مدنی و قانونمند است .و امّا حکومت نبايد بر سرچندگانگی و اختالف نظر
ميان دانش و مذهب ،در تصميم گيريهای سياسی خود ،بنفع و يا زيان اين
و يا آن ديگر جانب گيری کند .شهروندان جامعه کثرت گرا تا آن هنگام
همراه با ديناميک سکوالر هستند که اين پروسه (جدائی مذهب از حکومت)
در مرزی متعادل از نفوذ جريانهای فکری گوناگون و ايدئولوژيک و سُنتی
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قرار گرفته و همواره آماده برای آموزه يابی با حفظ اتوريته خود ،سيال در
هر دو جهت (مذهب و دانش) باز و روان.
دولت و سياست ليبرال نبايد جدل بر سر بايستههای مدنی جامعه سکوالر
را از درون جامعه بيرون برده و آنرا تنها به مذهبيون حواله دهد
( .)EXTERNALISATIONاحساس هماوايی و همگرائی مشترک
( )Commonsenseدر يک جامعه دموکرات يک پديدار مجرد نيست ،بلکه
نمادين احوال ذهنی و روانی مردمی است با باورهای گونه گون سياسی و
مذهبی .اکثريتهای سکوالر اجازه ندارند در باره مسائلی که احياناً
باورمنديهای دگر انديشان را ،خدشه دار میکند ،اراده گرايانه تصميماتی را
به اجرا بگذارند ،بدون اينکه با آنها در ميان گذاشته و گوش به سخن و
ايراد مواضع شان داده باشند .با توجه به بنيادهای اخالقی و مذهبی مردم،
حکومت ليبرال بايد در برخورد با دگرگونيهای سياسی و اقتصادی فرا
جهانی ،که فرهنگی ديگر را بر مناسبات اجتماعی و اخالقی مردم تحميل
میکند ،توجه داشته باشد ،که به آن اصل و ريشه بنيادين ،يعنی هويت و يا
شناسه تاريخی مردم که پيوند با گذشته دارد ،آسيبی وارد نشود .زبان
اقتصاد بازار ،امروز در همه شئونات زندگی رسوخ و نفوذ کرده ،بگونه ايکه
روابط و مناسبات ميان انسانی بزير کنترل و منافع فردی و شخصی و
جدولهای ارزشی از پيش ساخته در آمده است .و آن رشته الفت و پيوند
اجتماعی ،که بر پايه مهر و شناخت و حرمت انسانی قرارگرفته است ،تنها
در قالب واژههايی چونان قرارداد و گزينش خردمندانه و بيشترين سودآوری
مادی ،خالصه نمی گردد .کانت  KANTبا توجه به نفوذ و قدرت بالمنازع
مذهب و کليسا ک ه ـ تکيه بر مشروعيت خدائی دارد و برون از کنترل
نهاده ای قانونی دنيائی ـ پروسه سکوالر را جنبشی در راستای خود آزادی و
استقالل رای و نظر انسانی که خود ،با قبول مسئوليت و بدور از پيرايش
بايستههای بندگی آور آسمانی تصميم میگيرد و زندگی خود را سامان
میدهد ،بيان داشته و آنرا تحولی آتونوم  AUTONOMبشمار میآورد.
اين دو گرايشی  AMBIVALENZيا تحول آتونوم ،که همراه با خواست
جدايی دين و دخالت آن در زندگی خصوصی انسانهای آزاد و خردگرا
است ،موجب نمی شود که ما نسبت به نفوذ و اثر گذاری مقولههای ارزشی
مذهب ،از جمله اخالق در جامعه و چشم اندازهای آن بی اعتنا شويم.
اختيار يک چنين موضع مسئوالنه ،میتواند پروسه سکوالر را بدور از
ستيزهای کينه جويانه و دشمن گرايانه فرهنگی و مذهبی که جامعه را دچار
پراکندگی و گسست از پيوندهای انسانی میکند ،سرانجام به سرمنزل
مقصود برساند .آموزههای اخالقی ،که تا کنون تنها بزبان مذهب ،بيان
کننده شيوههای گونه گون رفتاری متعارف و نيک بودهاند ،میتوانند اگر از
گستره نفوذ مذهب بيرون بيايند ،عموميت پيدا کنند و مشگل گشای
بسياری از نابسامانیهای جامعه گردند .پروسه سکوالری که با خود
ويرانگری بهمراه ندارد ،ترجمانش دگرگونی و پيشرفت تکامل آفرين است.
و اين آن چيزی است ،که غرب میتواند بعنوان يک قدرت سکوالر جهانی
از تاريخ بياموزد ،در غير اينصورت ،غرب بويژه در دنيای عرب ،تنها بگونة
جنگجويان صليبی که میخواهند در مقام رقابت و ستيزهای مذهبی ،سلطه
و استيالی خود را برآنها تحميل کنند ،شناخته خواهند گرديد.
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بخش اول

تالش در کسب قدرت يا احساس مسئوليت؟
دموکراسی و مشکالت کنونی آن
فرح دوستدار

يکی از عوامل مهم توسعه و پيشرفت کشورهای جهان امروزه تبديل رژيم
حکومتی آنان به سيستم دموکراسی میباشد .بعبارتی طرفداران دموکراسی
پيوسته رو به افزايش است .در حالی که در کشورهای نيم کره غربی با
وجود آنکه مردم سيستم کشور خود را حمايت میکنند حکومتهای آنان با
نارضائی مردم و دلسردی و بی تفاوتی آنان در مقابل سياست روبرو
میباشند .يکی از علل اصلی خشم مردم جنجالهای سياسی و فساد و رشوه
گيری سياستمداران است که در سيستمهای دموکراسی راحت تر از سيستم
استبداد برمال میگردد .باوجود آنکه کشف نارسائيها و مجازات اعمال غير
قانونی يکی از مزايای حکومت دموکراتيک میباشد نمی توان انکار کرد که
فساد سياستمداران موجب سرزدگی مردم و شرکت نکردن و بيعالقگی آنان
نسبت به مسائل سياسی میگردد و حال آنکه دموکراسی يا حکومت مردم
برمردم وابسته به شرکت و همکاری همگانی میباشد.
دليل ديگر دلسردی مردم تفاوت فاحشی است که بين ادعا و عمل احزاب
و سياستمداران ديده میشود .برای جلب بيشتر رأی مردم احزاب و
نمايندگانش در تبليغات انتخاباتی خود قولهای بسياری داده و دورنمای
فعاليتهای خود را مطابق ذوق و سليقة اکثر رأی دهندگان ترسيم میکنند و
حال آنکه خود میدانند که قادر به اجرای آن وعدهها نخواهند بود .در
نتيجه پس از انتخابات کارها به وضع نابسامان سابق خود برمی گردد و
مسائل و مشکالت حل نشده موجب خشم بيشتر رأی دهندگان میگردد
آنچه که اين مسئله را تشديد میکند ،پيچيده بودن و غير قابل پيشگوئی
بودن بسياری از مشکالت امروز جهان است.
در چند دهة اخير همچنان که دائماً شاهد آن هستيم دنيا دچار
دگرگونیها و تحوالت سريع و ناگهانی گرديده .وسائل جديد ارتباطات
جمعی ا ز جهتی مردم جهان و تمدنها و ملتهای مختلف را بيکديگر نزديک
ساخته و از جهت ديگر موجب بهم پيچيدگی و مشکل شدن مسائل

اجتماعی و سياسی گرديده .برخی از علمای علم سياست براين عقيده اند که
در نتيجه تحوالت تکنولوژی و دگرگونيهای سالهای اخير سيستمهای
دموکراسی به مرز امکانات و اثرگذاری خود رسيده و قادر نيستند مسائل و
مشکالت جديد را با روشهای قديمی و مؤسسات کنونی خود حل نمايند در
نتيجه اين سئوال مطرح میگردد که حکومتهای دموکراسی آينده چگونه
بايد برنامه ريزی و اصالح شوند تا جوابگوی احتياجات زمان خود گردند.
امروزه احزاب سياسی تمام بخشهای اجتماع و دستگاههای ارتباط جمعی
را تحت نفوذ و کنترل خود قرار داده و رقابت حزبها تمام جنبههای زندگی
مردم و مسائل اقتصاديشان را تحت الشعاع قرار داده .در نتيجه تنها مسائلی
امکان بررسی و حل و فصل را میيابند که خود مورد توجه احزاب واقع
گردند .يکی از ايرادهای کلی که به سيستم دموکراسی پلوراليست
 pluralistوارد می گردد آن است که تنها عالئق گروههائی مورد بحث
سياسی قرار میگيرد که طرفداران آن قادر به تشکيل حزب و يا گروههای
تضاهر کننده باشند و حال آنکه دسته هائی مانند افراد عليل _ مسنها _
بچهها و بسياری ديگراز گروههای کوچک اجتماعی خواسته هايشان به
بحثهای سياسی راه نمی يابد برخی از نقدکنندگان براين عقيده اند که
سيستمهای کنونی دموکراسی زادة يک نياز تاريخی بوده و براساس شرايط
و عواملی بناگرديده اند که حال دچار تحول گشته و به صورت ابتدائی آن
ديگر موجود نيست در نتيجه دموکراسی امروزه نمی تواند جوابگوی
مشکالت جديد و پيش بينی نشده کنونی باشد.
کشورهائی که هم اکنون در تکاپوی تحول و حرکت بسوی دموکراسی
می باشند جای آن دارد که مشکالت کنونی حکومتهای نيمکرة غربی را در
نظر وگرفته تا حد ممکن از اشتباهات آنان پند گيرند .در محور کليه
سيستمهای سياسی مسئله قدرت ـ کسب آن و طرز اجرای آن قرار دارد.
باين جهت است که در انقالبات و تحوالت سياسی مسئله قدرت مطرح
گرديده و چگونگی اعمال آن دچار دگرگونی میشود .وجه تمايز حکومت
دموکراسی با سيستمهای استبدادی نحوة بکار رفتن قدرت در ادارة مملکت
و مشروعيت آن است .برخالف حکومت استبداد در دموکراسی قدرت تقسيم
و کنترل میگردد و تعويض آن بدون خونريزی است و بوسيله انتخابات از
گروهی به گروهی ديگر منتقل میشود .با وجود اين تحول مهم ،سوء
استفاده از قدرت و تمرکز تمام فعاليتهای سياسی در محور انتخابات و
تقسيم قدرت باعث گرديده که در سالهای اخير تحقيقات بسياری در مورد
مشکالت دموکراسی صورت گيرد.
مسئله قدرت در سير تاريخی سياست
تاريخ سياست از زمانی آغاز میگردد که اعمال قدرت بصورت سازمانی
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جهت برقراری نظم در جوامع ابتدائی در مؤسسه حکومت تمرکز میيابد و
رتبه و مقام حاکميت پدر در فاميل را به سازمان حکومت منتقل میسازد.
حاکم يا فرمانروا و يا پادشاه در مراحل تکامل جوامع ابتدائی به
جامعههای پيچيده شهری نه تنها رياست را بعهده میگيرد بلکه بعنوان
نماينده خدا روی زمين تنها مرجع قانونگزاری و اجرای آن و تنها قاضی
محسوب میگردد.
تمرکز قدرت در وجود يک شخص قدرتمند بعنوان زمامدار مملکت از
قرن  17ميالدی در اروپا شديداً مورد انتقاد متفکرين و فالسفه قرار
میگيرد .بی عدالتیها و فساد علمای دينی از سوئی و جور و ستم رؤسای
سياسی از سوی ديگر موجب انتشار اين افکار در بين فالسفه و منتقدان
میگردد که کشيشها ـ اسقفها و پادشاهان و حاکمهای اياالت نه تنها
نمايندگان خدا در روی زمين نمی باشند بلکه اکثراً دچار همان ضعف نفس
و خشونت و بی عدالتی هائی هستند که بسياری از رعايا نيز به آن مبتاليند
و اين تمرکز قدرت در وجود آنان است که موجب ازدياد ظلم و بی عدالتی
گرديده .يکی از پيشرفتهای مهم قرن  17ميالدی آگاهی به امکان تقسيم و
تحت کنترل قرار دادن قدرت بود .در اين قرن است که نظرية قوای سه
گانه مقننه ـ اجرائيه و قضائيه در بين متفکران رواج میيابد .در ابتدا
پارلما نها که از نمايندگان اشراف تشکيل شده بودند در مقابل پادشاه قدرت
قانونگزاری نداشتند برای اولين بار ملکه ويکتوريا در بريتانيای کبير در اواخر
قرن  19ميالدی قانونگزاری را به مجلس نمايندگان واگذار کرد .قوه اجرائيه
در ابتدا در حوزه قدرت زمامدار و وزرای او باقی ماند در طی گذشت زمان و
خصوصاً پس از خاتمه جنگ جهانی دوم اجرای قوانين و بطور کلی تمام
فعاليتهای سياسی به وزرا و يا نمايندگان مردم واگذار گرديد و زمامدار يا
پادشاه تنها بعنوان سمبل پدر و نمايندة کشور در خارج مسئوليت متحدکردن
مردم و تشديد همبستگی افراد يک مملکت را بعهده گرفت بدون آنکه
دخالتی در سياست و حکومت داشته باشد .قوه قضائيه و دادگاهها نيز که در
ابتدا در اختيار زمامدار بود در طول زمان مستقل گرديد .اين تحوالت در
اروپا نتيجة جنبشهای آزاديخواهی بود که منجر به انقالب فرانسه گرديد ـ
انقالب که ابتدا در زير پرچم برادری ،برابری و آزادی بوجود آمده بود بزودی
موجب وحشت و بی نظمی گرديد .انقالبيون خود نوع جديدی از استبداد را
ايجاد کرده به غارت مال و کشتن طبقه اعيان پرداخته و تمام نظام مملکتی
در هم پاشيد .از سوی ديگر انقالبيون فرانسه که در تکاپوی جديدی بودند
به تجاوز و تسخير کشورهای همسايه در اروپا پرداخته ترس و وحشت
همگانی موجب برگشت متفکرين به ارزشهای گذشته گرديد در نتيجه در
مقابل گروه آزاديخواه که بعدها تبديل به ايدئولوژی ليبرال و حزب آزاديخواه
گرديد گروه ديگری بعنوان دسته محافظه کار و عالقمند به سنن قديمی
ايجاد گرديد که اروپا را پس از آزادی از تصرف ناپلئون دوباره به نظام سابق
پادشاهی برگردانيد .انقالب صنعتی در اروپا و فقر و زندگی اسف انگيز
کارگران کارخانجات که از دهات به شهرها سرازير شده و در نهايت فقر و
بدبختی زندگی میکردند موجب پيدايش جنبش سوسياليزم و سپس
کمونيسم گرديد .حال میبايست سيستم مشروطه يا پارلمانتاريسم اين سه
گروه يعنی آزاديخواه ـ محافظه کار و کارگران را در تشکيل مجلس دخالت
دهد .بدين ترتيب متفکرين مدل حکومت چند حزبی را که براساس رقابت
احزاب جهت کسب قدرت است رفته رفته تکامل دادند .حزبهای مختلف
مسئول شدند احتياجات و خواستههای گروه خود را بصورت برنامهای تدوين
نموده و بسته به هدفهائی که در حکومت دنبال میکنند با يکديگر رقابت
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نمايند و پس از بدست آوردن اکثريت آراء در انتخابات بمدت چهار يا پنج
سال هدفهای خود را به اجرا رسانند .باين ترتيب قدرت برای مدت معينی به
يک گروه واگذار گرديد و انتقال قدرت از گروهی به گروه ديگر بوسيله
انتخابات و از راه صلح آميز و قانونی بدون خونريزی و زور و جبر امکان
پذير شد.
گروه و يا حزبی که در انتخابات بازنده میگردد  Oppositionدو
مسئوليت مهم را بعهده میگيرد يکی کنترل قدرت و ديگری يافتن راه
حلهای بهتری برای حل مشکالت اجتماعی .همزمان با تشکيل دولتهای
دموکراسی مسئله مسئوليت فردی نيز مطرح میگردد .باين ترتيب که هر
سياستمداری مسئول اعمال و فعاليتهای سياسی خود میباشد و چنانچه آنرا
بنحو قانونی و صحيحی انجام ندهد از او سلب قدرت و مسئوليت میگردد و
شانس انتخاب دوباره را از دست میدهد .دانشمندانی که در ابتدا اين طرح
را تدوين میکردند به نقائص و اشکاالت آن تا حدودی آگاهی داشتند ولی
معترف بودند که هم اکنون راه حل بهتری برای آن موجود نيست .آنها
حکومت دموکراسی پارلمانی را با تمام کمبودهايش به حکومتهای
استبدادی قرون وسطی و حکومتهای انحصاری يک حزبی اروپا در قبل از
جنگهای جهانی اول و دوم اروپا ترجيح میدادند زيرا در اين سيستم
عدالت اجتماعی و برابری در مقابل قانون و آزادی فکر و قلم شانس
بيشتری داشت.
حال يکی از مشکالت متفکرين علم سياست آن بود که چگونه مردم
عادی را که تا حال در سيستمهای پادشاهی اسير و بنده بوده و از سوی
ديگر به راحتی چشم به هدايت و حمايت زمامدار و پدر مملکت دوخته بودند
از حالت رکود و بی تفاوتی خارج ساخته و وادار به فعاليت سياسی ـ دادن
رأی و شرکت در تمام زمينههای سياسی و حزبی نمود تا حکومت مردم
برمردم عملی گردد.
از اين روست که در نوشتههای متفکرين اوائل قرن بيستم مردم به کسب
قدرت و لذت آن تشويق میگردند .احزاب سياسی تا به امروز فعاليت اصلی
خود را به حرکت آوردن مردم و رأی دادن آنان به حزب خود میدانند.
"قدرت" و مشکالت کنونی دموکراسی
با وجود آنکه حکومت دموکراسی امروزه اجتناب ناپذير است و تنها
سيستمی است که در آن آزادی افراد و برابری آنان در مقابل قانون تضمين
میگردد حکومتهای دموکراتيک امروزه با مشکالت و نارسائيهای متعددی
روبرو هستند.
پيشرفتهای سريع تکنيکی و تحول دائمی وسائل ارتباط جمعی حوزه نفوذ
حکومتها را محدود ساخته .در بسياری از موارد مرزها از بين برداشته شده و
سازمانهای اقتصادی و شرکتهای تجارتی و صنعتی که تا حال در تحت
کنترل حکومتها بودند حوزة اختياراتشان بين المللی شده و براحتی قوانين
مالياتی و محدوديتهای سابق را پشت سرگذارده و موجب میگردند که
سياست در مقابل اقتصاد ناتوان و عاجز گردد .حال در اين دنيای پيچيده که
احزاب نيز همانند سابق نماينده طبقه و گروه معينی نمی باشند و در تمام
مدت در تکاپوی جلب رأی در انتخاباتند دموکراسی با مشکالتی روبروست
که بطور مختصر باين نحو میتوان آنها را بيان کرد:
 1ـ هدف و برنامة اصلی سياست منحصر به انتخابات گرديده و در مردم
اين احساس موج میزند که آزادی فکری آنان بکلی صلب شده .افکار مردم
14
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تمام مدت در تحت بمباران تبليغاتی است .رأی دهندگان بيش از هرچيز
بازيچة احزاب سياسی دانسته در حالی که مشکالت اساسی زندگی خود را
حل نشده و خارج از حوزة سياسی میبينند.
 2ـ تصميمات مهم مملکت کوتاه مدت حل گرديده و تحت الشعاع
انتخابات بعدی قرار میگيرند .حتی مشکالتی که راه حلهای دراز مدت را
ايجاب میکنند مانند مسائل محيط زيست بازيچة قدرت طلبیها و
رقابتهای سياسی افراد و گروهها میگردند.
 3ـ برای رسيدن به قدرت کانديداهای سياسی به وسائل و راههای مختلفی
که بظاهر قانونی میباشند متوسل شده و با تردستی و در پشت پرده قوانين
را زير پا گذاشته و به طريق نامشروعی سعی دارند به قدرت دست يابند .در
نتيجه تعدادی از روزنامه نگاران پژوهشگر و ادارهها و بخشهای مختلف
سياسی تمام مدت در صدد کشف و برمالکردن کارهای غير قانونی
سياستمدارانند و البته عدهای برای ضعيف کردن حزب مقابل با تبانی و
صحنه چينی از اين امکان حکومت دموکراتيک سوء استفاده کرده و سعی
دارند با بدنام کردن مخالفين برای خود منافع انتخاباتی کسب کنند.
 4مسلم است که هر سياستمداری در مورد رفتار خود مسئول میباشد و بايد
در اثر برمالشدن کارغير قانونی خود از پست خود استعفا دهد بعبارتی از او
صلب قدرت شود و اين مسئله تا حدودی سياسيون را وادار به مراعات قانون
میسازد ولی بسياری از تصميمات اشتباه و صدمه هائی که وارد گرديده و
کوتاهيهای گذشته بوسيلة استعفای مسئولين جبران نمی شود و اين مسئله
مانند آنست که طبيب جراحی را برای اشتباه در جراحی و فوت مريض
مجازات نمائيم ولی آيا شخص بيمار دوباره زنده میگردد؟ بسياری از
تصميمات سياسی نيز نتايجی اسف انگيز ببار میآورند که جبران آن غير
ممکن است .يکی از دالئلی که خصوصاً در دو دهة اخير مفهوم "جامعه
مدنی" بارديگر متداوال شده نارسائی حکومتهای دموکراتيک جهت حل
مشکالت روزافزون اجتماعی و سياسی میباشد .هنگاميکه در کشورهای
نيم کره غربی صحبت از جامعه مدنی میرود مقصود از تحول جديديست
که در نتيجة پيشرفت و زياد شدن تعداد انجمنهای غير دولتی Non
 Governmental Organizationيا NGOها است .زيرا در اين انجمنها
به مسائل مهم و قابل توجه عموم مانند "حقوق بشر"" ،محيط زيست"،
"گرسنگی در جهان"" ،بهداشت عمومی در کشورهای توسعه نيافته" و
غيره و غيره تکيه گرديده و سعی بر اين است که با جلب افکار عمومی
دولتها را تحت فشار قرار دهند تا به اين مسائل نيز با وجود آنکه در برنامة
حزبها گنجانيده نشده توجه شود .اين انجمنها حلقه اتصالی بين مردم و
حکومتهای دموکراتيک میباشند به صورتی که امروزه بسياری از
وزارتخانهها نيز از اين انجمنها برای پيشبرد هدفهای مختلف ياری
میطلبند.

 1ـ چگونه میتوان مردم را به همکاری در فعاليتهای سياسی تشويق کرد
زيرا يکی از مشکالت کنونی فرار مردم از حزبهای سياسی است.
 2ـ تنها وسيله انتخاب دولتی رأیگيری عمومی است .اکنون اين مسئله
احتياج به اثبات ندارد چگونه میتوان تبليغات انتخاباتی را به حداقل رساند و
پروپاگاندا و مردم فريبی آنرا کم ساخت؟
 3ـ در دموکراسی کسب قدرت در درجه اول قراردارد و سپس مسئوليت در
مورد تصميمات سياسی است .حال چگونه میتوان مسئله مسئوليت را
پيشاپيش مطرح نمود و نمايندگانی را انتخاب کرد که بيشتر احساس
مسئوليت و وظيفه شناسی را دارا میباشند؟
 4ـ چگونه میتوان مفهوم جامعه مدنی را بسط داد و انجمنهای غير دولتی
را بيشتر در تصميمات سياسی مؤثر ساخت؟
 5ـ دموکراسی میتواند بصورتهای مختلفی به هدف خود برسد باين دليل
است که کشورهای اروپای غربی و آمريکای شمالی هريک دارای نوع
حکومت متفاوتی هستند چه نوع حکومتی برای جامعة ايران مناسب است و
کدامين دموکراسی نتايج بهتری عايد ساخته؟
 6ـ يکی از راه حلهائی که برای جلوگيری از رشوه گيری پيشنهاد میشود
آنست که فعاليتهای حزبها و بطور کلی کارهای سياسی بايد بيشتر قابل
رؤيت باشند يا بعبارتی ترانسپارنت  Transparentباشند چگونه میتوان به
آن جامة عمل پوشاند؟
 7ـ مسئله کنترل يکی از پيشرفتهای سيستم دموکراسی است حال چگونه
میتوان آنرا به بهترين نحو اجرا نمود؟
 8ـ هم اکنون مجازات سرپيچی از قدرت از دست دادن پست و مقام
است .آيا اين مجازات کافيست؟
 9ـ يکی از ايرادهای وارد به سيستم ليبرال آنست که اخالقيات خصوصاً در
سيستم اقتصادی آن رل مهمی بازی نمی کند جامعة غربی با مشکل بزرگ
بحران ارزشها اخالقی روبروست .منتقدان جامعة ليبرال را مسئول میدانند
که تنها افرادی خود پرست و سودجو میپروراند که حس اجتماعی بودن
خود را از دست داده و تنها دنبال لذتهای مادی و شخصی میباشند بحران
کنونی را منتقدين غربی بحرانی اخالقی و معنوی میدانند .حال چگونه
میتوان جامعهای ليبرال بنا ساخت که براساس ارزشهای اخالقی استوار
با شد و آن اخالقيات کدامند آيا تنها اخطار به وجدان و توجه به حس
اجتماعی بودن  Common Senseکافيست که انسانها را به هم ارتباط داده
و دلسوز يکديگر سازد .مسئله اخالق و ارزشهای اخالقی جامعة مدنی و
دموکراسی امروزه بيش از هر مطلبی مورد بحث و توجه منتقدان غربی
میباشد .آزادی که به قيمت بی بند و باری بدست آيد عاقبت منجر به هرج
و مرج و فساد جمعی میگردد .اميد است که ما ايرانيان نيز بنای جامعة آزاد
و دموکراسی که منتهای آمالمان است مشکالت جوامع کنونی غربی را نيز
از نظر دور نداريم.

نتيجه گيری
با توجه به مشکالت کنونی دولتهای دموکراتيک الزم است که متفکرين
ايرانی که در تکاپوی طرحی نو برای ادارة مملکت خود میباشند به اين
مسائل توجه نمود ه و تا حد ممکن در نظريات خود آنها را مورد توجه قرار
دهند امروزه هر دانشمندی که دموکراسی را جدی تلقی میکند با سئوالهای
زير روبروست و در فکر خود به آنها و راه حل هايشان میانديشد:
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دموکراسی و انحصار اِعمال قهر در دست حکومت
پرويز دستمالچی

 1ـ انحصار اعمال قهر

يکی از ستونهای اساسی و اسقرار يک جامعه دموکراتيک ،انحصار اِعمال
قهر در دست حکومت است .در اينجا منظور از حکومت ارگانی برای خود و
بر فراز مردم يا ارگانی مقدس نيست .در يک جامعه مدرن ،ملت و حکومت
در مجموع يک واحد را تشکيل میدهند .حکومت ارگان الزم و ضروری
اداره جامعه و منتخب ملت است .منشاء قدرتِ حکومت و نهادهای آن ملت
است .حکومت ،نماد و نماينده ملت میشود .دولت بخشی (قوه اجرائی) از
نظام حکومت ،يعنی بخشی از کلِ نظام سياسیِ است .در چنين جامعهای،
انحصار اِعمال قهر در دست حکومت ،يکی از پايههای اساسی نظام سياسی
و اجتماعی خواهد بود .انحصار اعمال قهر در دست حکومت يکی از دست
آوردهای بزرگ و تاريخی انسان به منظور سامان دادن يک جامعه متمدن و
پيشرفته است.
در جوامع غير متمدن ،هرکس حق داشت ،اگر خواست يا صالح دانست،
نسبت به ديگری اعمال زور کند .هرکه زورش بيشتر بود“ ،حق“ با او بود.
در جوامع اوليه “زور“ امری طبيعی بود و لذا در اين جوامع قانون طبيعت
حاکم بود .انسان قویتر ،اگر الزم تشخيص میداد ،انسان ضعيفتر را از
ميان میبُرد“ .حقانيت“ او در اين رابطه ،قدرت جسمانی برتر او بود .انسان
ضعيف يا از ميان میرفت يا مجبور به تمکين بود .راه ديگری وجود نداشت.
قانون ،قانون جنگل بود و انسان قویتر برنده .اِعمال قهر نسبت به
ضعيفتر از رأس هرم (قوی ترين) شروع میشد و تا پائينترين (کف هرم)
ادامه میيافت .هرکس “حق“ خود را با زور طلب میکرد و چون “حق“
تعريف واحدی نداشت ،هرکس ،هرآنچه را که به نفع خود میدانست“ ،حق“
خود نيز میپنداشت و لذا با زور بدان دست میيافت .با رشد جوامع ابتدائی و
شکلگيری گروهبندیهای اجتماعی و نيز با رشد تکنيک ،شکلهای اعمال
قهر تغيير کرد ،اما اصل “حق“ از آن کسی است که زور بيشتر دارد ،يا
هرکه زورش بيش “حقاش“ بيشتر پابرجا ماند .هرفرد يا گروه ،هر جا که
زورش میرسيد ،نسبت به ديگری قهر بکار میبرد .امّا با رشد تکنيک و به
کارگيری سالح ،نيروی جسمانی قویتر ،تنها تعيين کننده در زورآزمائی

نبود .انسان جسماً ضعيفتر نيز میتوانست از دشنه يا تفنگ برای گرفتن
“حق“ خود ،يا سلب حقوق ديگران ،از اين ابزار استفاده کند .در هرصورت،
ضعيفتر همواره بازنده بود .اين ضعف میتوانست جسمی ،فکری ،ضعف
مهارت در بکارگيری فن و تکنيک ،ضعف مالی در استخدام حقوق بگيران،
يا جيره خواران ،يا ضعف در بی پروائی ،در رشادت ،در شهامت يا در غير
باشد .اصل مطلب ثابت میماند .اصل مطلب از ميان رفتن حقوق “ضعفا“
بود .با رشد جوامع بشری و با پيدايش معرفتهای نوين ،يعنی پيدايش
انديشه حقوق طبيعی انسان ،حقوق بشر و ،...همه افراد در برابر قانون ،از
نظر حقوقی ،برابر شدند .در برابر قانون ،هيچکس را بر کس ديگری ،به هر
دليل ،برتری نبود .از طرف ديگر انديشه حکومتهای نوين شکل گرفت.
حکومت که تا آن زمان ارگان جدا از مردم و برفراز آنها بود ،تبديل به
ارگانی الزم و ضروری برای اداره جامعه شد که حقانيت خود را از مردم
کسب میکرد .حکومت مقدس يا ممتاز از ميان رفت .مردم و حکومت يک
مجموعه را تشکيل دادند .ملت ،در برگيرنده مردم و حکومت شد .در چنين
جامعهای ،برای جلوگيری از هرج و مرج حقوقی ،قضائی و اجرائی ،انحصار
اِعمال قهر حقوقی ،قضائی و اجرائی صرفاً از آن حکومت و ارگانهای
قانونیاش خواهد بود .هيچ کس و هيچ ارگانی حق قانونگذاری ندارد ،مگر
مجلس قانونگذاری منتخب مردم .همه موظف به رعايت اين قوانين هستند.
باالترين آتوريته ،قانونگذاری مجلس است .قوه قضائيه انحصار کامل حل و
فصل اختالفات ميان شهروندان ،يا ميان شهروندان و حکومت را برعهده
خواهد داشت .قضاوت فقط به عهده قاضی مستقل و بی طرف است .مبنای
قضاوت او ،قوانين جاری کشور خواهد بود .ارگانهای حکومتی يا هر شهروند
ديگری آزاد است و میتواند ،در اين يا آن مورد قضاوت يا اظهار نظر کند.
اين موضوع ،امری شخصی است و هيچ ضمانت اجرائی نخواهد داشت.
انحصار قوه قضائيه در دست حکومت بر اساس قوانين جاری کشور يعنی
تمرکز حقوق و وظائف واحد برای همه شهروندان ،يعنی تنظيم روابط و
مناسبات از يک سو ميان شهروندان .از سوی ديگر ميان شهروندان و
ارگانهای حکومتی ،بگونهای که هم منافع کل جامعه و سالمت و شکوفائی
آن آسيب نبيند و هم اينکه رشد و شکوفائی فرد و برابری حقوق آنها در
برابر قانون تضمين شود.
انحصار اعمال قهر بالواسطه در دست حکومت يکی ديگر از ضروريات
يک جامعه مدرن و پيشرفته است .تنها ارگانهای حکومتی و دولت منتخب
مردم اجازه اعمال قهر دارند ،آنهم با مجوز قانونی .گروههای فشار ،تحت
هرنام و يا هر انگيزهای ممنوع است“ .امت هميشه در صحنه““ ،حزب اهلل“،
“تودههای“ مردم و ...تحت بهانه در “خطر بودن امر مقدس“ يا توهين به
مقدسات يا امربه معروف و نهی از منکر و ...نه تنها حق سلب آزادی از
ديگران را ندارند ،بلکه دولت موظف است از حقوق ديگران در برابر آنها
دفاع کند و کسانی را که قانون را زير پا میگذارند تحت پيگرد قانونی قرار
دهد .انحصار قهر در دست حکومت ،يعنی اينکه نه هيچ فردی و نه هيچ
گروه يا ارگانی حق قانونگذاری ،قضاوت يا سلب آزادی ديگران يا اعمال
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قهر و خشونت نسبت به ديگران را ندارد مگر به حکم قانون و از طريق
ارگانهای مسئول قانونی.
 2ـ انحصار اعمال قهر و لغو حکم "اعدام"

گفتم که انحصار اعمال قهر در دست حکومت يکی از دست آوردهای
انسان به منظور ساختن جامعهای مدرن است .انحصار اعمال قهر در دست
حکومت ابزاری برای پيش گيری زورگوئی زورمندان از يک سو و حفظ
“ضعيفان“ در جامعه است .پيش از جامعه مدنی ،جامعه مدرن“ ،حق“ از آن
کسی بود که زورش بيشتر بود هر رئيس ايل يا قبيله ،هر “اربابی“ ،هر
فئودال يا بورژوائی يا هرجاهل محلهای و ...يعنی هر آنکس که زور و
مقامش بيشتر بود صاحب مال و جان ديگران ،زيردستان ،میشد .او اگر
الزم میدانست حتا يا فرمان قتل میداد يا خودش مستقيماً دست به قتل
میزد .يعنی اينکه هر زورمداری در باره مرگ يا زندگی يک انسان تصميم
میگرفت .حکومت مدرن اين “حق“ را به درستی از همه سلب و به
حکومت منتقل کرد .تصميم در باره ستاندن جان انسان فقط به
انحصارحکومت در آمد .آنهم براساس قانون و پس از طی مراحل حقوقی
جاری و پس از صدور حکم .اعدام با گذشت زمان و رشد انسان اين حق
انحصاری حکومت نيز به زير سئوال رفت .و اين پرسش طرح شد که آيا
اصوالً میتوان جان کسی را ستاند؟ هر انسان برای خودش موجودی غير
قابل تکرار است .شرف و حيثيت او خدشه ناپذير است و حفظ جان و جسم
او وظيفه هر حکومتی .حکومت ارگان اداره جامعه است و میبايد تعادلی
ميان فرد و جامعه ،ميان منافع و خواستهای فردو جمع ايجاد نمايد .در برخی
از حکومتهای مدرن ،با استدالل حفظ منافع “جمع“ جان انسان ستانده
میشود .تجربه نشان میدهد که “اعدام“ شايد مرهمی بر زخمهای اين و
آن باشد و حس انتقام يا ...را تسکين دهد ،اما مشکلی از جامعه حل نکرده
است .حتا ترس از “اعدام“ نيز آن چنان نبوده است که ديگر کسی دست به
جرمی که مجازاتش اعدام است دست نزند و ...در جمهوری اسالمی ايران،
در اين زمينه نيز ،ما هنوز در دوران پيشامدرن بسر میبريم .به اين معنا که
“ حق“ اِعمال قهر نه در انحصار فقط حکومت ،که هر “فردی“ است .بويژه
در مورد “اعدام“ .منظور من از “اعدام“ قتل نفس است .اينکه آمر و مامور
آن چه کسانی هستند ،در درجه دوم اهميت قرار دارد .مهم گرفتن جان
انسانی ديگر است .در جمهوری اسالمی ايران ابتداء “قتل نفس در صورتی
موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق
قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات نمايد“.
(قانون مجازات اسالمی ،قصاص،ماده )226
ماده  226میگويد که هر مسلمانی مجاز است بر اساس قدرت تشخيص،
قدرت قضاوت و نيز رأی و ارادة خويش هر جا که شرعاً الزم باشد انسانی را
به قتل رساند .معيار کشتن “دگر انديش“ ذهنيت فرد مسلمان و “قرائت“ او
از اسالم است .اين امر يعنی برتری فرد “مومن“ بر “دگرانديش“.
دگرانديش میتواند هرکسی باشد .پيرو دين يا مذهب ديگر ،پيرو جهان
بينیهای زمينی ،يا يک شکاک ،يا دانشمند و فيلسوفی که براساس خرد و
نه ايمان ،در پی کشف حقيقت است يا فردی عادی و عامی و ...حق کشتن
ديگران براساس تشخيص فردی يعنی قانون جنگل .ماده ( 184قانون
مجازات اسالمی) میگويد “هرفرد يا گروهی که براساس مبارزه با محاربان
و از بين بردن فساد در زمين دست به اسلحه برند محارب نيستند “.در اينجا
بايد توجه کرد که صحبت بر سر “قانون مجازات اسالمی“ (در جمهوری
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اسالمی) است .و پس ،واژه ها و کلمات موجود در قانون همواره دارای بار
فقهای (اسالمی) هستند .محارب بنا بر ماده  183کسی است که “ برای
ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد “ .او
“ محارب و مفسد فی االرض “ است .ماده  190میگويد که “ حد محاربه و
افسادفی االرض يکی از چهار چيز است 1 .ـ قتل  2ـ آويختن به دارد  3ـ
اول قطع دست راست و سپس پای چپ  4ـ نفی بلد “ ماده  191میگويد
که “ انتخاب هريک از اين امور چهارگانه به اختيار قاضی است خواه
محارب کسی را کشته يا مجروح کرده يا مال او را گرفته باشد و خواه
هيچيک از اين کارها را انجام نداده باشد “ .ماده  184به هر “ فرد “
(مومن ،مسلمان ،يا هرگروه (مؤمن و مسلمان) اجازه میدهد برای از بين
بردن “ فساد “ دست به اسلحه ببرند .اينها “ محارب “ نيستند .پس وظيفه
نيروهای انتظامی و دستگاه قضائی کشور چيست؟ “ فساد “ چيست؟ و چه
کسی آن را تعريف میکند؟ تعريف “ فساد “ فردی است .اگر مومن
براساس اعتقادات خويش “ ،ناموس “ جامعه را در خطر ديد و معتقد شد که
فساد انجام میگيرد ،حق دارد (قانوناً) مسلح شود و با مفسدان بجنگد .کار او
حقانيت (شرعی) دارد و قانونی است .در سال  1342آيت اهلل خمينی حق
رأی به زنان را برابر با فساد دانست (برای نمونه) .امروز بانوان حق رأی
دارند “ .فساد “ ديروز“ ،حق“ امروز است .اين ماده ها عمالً پشت کردن به
جامعه مدنی و تمدن بشری است .در جوامع مدرن هيچ فرد و هيچ نهادی
به غير از نهاد حکومت و براساس و با استناد به قوانين موجود کشور حق
ندارد و مجاز نيست ،تحت هر بهانه يا علتی ،به جان و مال و شرف انسانی
ديگر خدشه وارد کند ،چه رسد به اينکه جان او را بستاند .چنين قوانينی
برگشت به قرون وسطا است .به مادههای باال خوب توجه کنيد .فرد يا
گروهی معتقد میشوند (بنابر معيارها و ارزشهای خويش  ,بنا بر قضاوت
خويش) که “ فساد “ انجام گرفته است و بنابراين مسلح میشوند تا با فساد
مبارزه کنند .آنها در جامعه ايجاد “ رعب و هراس “ میکنند و از “ مردم
سلب آزادی و امنيت “ مینمايند .اين افراد “ محارب “ نيستند و مجازات
نمی شوند .چرا؟ چون برای حفظ “ کيان اسالم “ دست به اسلحه برده اند.
اينها ،فقط به دليل عقيدتی (دينی ـ مذهبی) حق حتا کشتن دگر انديشان
(مفسد فی االرض) را دارند .امّا اگر کسی ديگر چنين کرد ،حتا اگر هيچ
صدمهای هم به کسی نزده باشد ،بازهم قاضی میتواند حکم به قتل و ...او
بدهد (ماده  .)191يعنی جان و زندگی انسان از يک سو در دست قوه
تشخيص و ارزشهای مورد پذيرش فرد “ مومن “ است و از سوی ديگر در
دست قاضی (شرع) .تبصره  3از ماده  183میگويد که “ ميان سالح سرد و
سالح گرم فرقی نيست“.يعنی اگر کسی “ چاقوکشی “ کرد يا با “ پنجه
بوکس “ يا سالح سرد ديگری ايجاد رعب و وحشت نمود به اندازه کسی
که با مسلسل عدهای را به رگبار گلوله میبندد و موجب کشتن عدهای
میشود فرقی نيست .قاضی ،بنابرصالح ديد خود ،تصميم خواهد گرفت.
تبصره  2از ماده  295میگويد “ در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد
قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و
بعداً معلوم گردد که مجنی عليه قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به
منزله خطاء شبيه عمد است .و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن
مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط میشود“ .
به زبان ساده :فردی “ مومن “ ،بنابر اعتقادات و قضاوت خويش ،به اين
نتيجه میرسد که فالن شخص مهدورالدم (کشتناش واجب است) و او را
میکشد.
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 1ـ بعداً مشخص میشود که فرد (مومن) اشتباه کرده است و مقتول
مهدورالدم “ نبوده است .اين “ قتل به منزله خطاء شبيه قتل است “.
 2ـ قاتل ادعای خود را اثبات میکند .در آنصورت مجازاتی برای او نيست.
“ قصاص و ديه از او ساقط است “ .سپردن جان انسانها به دست مومنان،
براساس قضاوت فردی آنها ،و براساس معيارهای فردی اشان ،فاصله گرفتن
از هرنوع تمدن بشری و جامعه مدنی است .اگر ديگران هم به پيروان خود
چنين “حق“ را بدهند که مجاز هستند دگرانديشان (مفسدان) را بنا
برقضاوت شخصی خود به قتل برسانند ،در آنصورت در جامعه قانون جنگل
حاکم خواهد شد .هرکه زورش بيشتر شد “حق“ به او خواهد رسيد .توجيه “
شرعی “ “ ،عقيدتی “ ،و ...آن آسان است .در طول تاريخ قتل و جنايت
همواره به نام نامی کسی يا چيزی توجيه “ منطقی ـ عقيدتی “ خود را يافته
است .حق اعمال قهر (به هر نوع و شکل آن) بايد فقط به انحصار حکومت
در آيد .حکومتی منتج از رأی و ارادة ملت ،با اتکاء به اعالميه جهانی حقوق
بشر ،و براساس قانون .تا اين بار حکومت گران خود عامل اصلی جنايت بر
عليه مخالفان نشوند .با اين نوع قانون هم قتل دگرانديشان ،هم قتلهای
سياسی ،هم قتلهای سياسی زنجيرهای و هم حملة افراد “ حزب اهلل “
(انصار حزب اهلل “ ،لباس شخصی ها “ ،سياه جامگان “ و )...به تجمعات
دگرانديشان و ...همگی “ قانونی“ هستند.
در جمهوری اسالمی ،عالوه بر اينکه ،هرفرد “ مومن “ قانوناً مجاز است
براساس تميز ،تشخيص و قضاوت شخصی خويش ،برپايه ارزش ها و
اعتقادات خودش ،کس ديگری را به قتل برساند و از هرگونه مجازاتی مبرا
باشد ( فقط بايد استحقاق قتل مقتول را طبق موازين در دادگاه اثبات کند.
ماده  ،)226فقها و مجتهدان نيز میتوانند حکم قتل صادر کنند و بدون
اينکه به کسی يا مرجعی قانونی پاسخگو باشند .صدور حکم مرتد از حقوق
فقها و مجتهدان است “ .ارتداد عبارت است از خارج شدن از اسالم و
پذيرفتن کفر “ (آيت اهلل خمينی تحرير الوسيله جلد  2ص .)369
امّا کفر چيست و کافر چه کسی است؟

“ کافر يعنی کسی که منکر خدا است يا برای خدا شريک قرار میدهد ،يا
پيغمبری حضرت خاتم االنبيا ،را قبول ندارد ،نجس است و همچنين اگر در
يکی از اينها شک داشته باشد و نيز کسی که ضروری دين يعنی چيزی را
که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دين ميدانند منکر شود ،چنانچه بداند آن
چيز ضروری دين است و انکار آن چيز برگردد و به انکار خدا يا توحيد يا
نبوت ،نجس میباشد( “ .توضيح المسائل مسئله  ،106آيت اهلل خمينی).
“ تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبتهای او نجس است “ (همانجا
مسئله )107
“ اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نابالغ کافر باشد آن بچه نجس است “
(مسئله  108همانجا)
“ اگر مسلمانی به يکی از دوازده امام دشنام دهد ،يا با آنان دشمنی داشته
باشد ،نجس است( “ .همانجا مسئله )110
امّا حکم “ کافر “ يا “ مرتد “ چيست؟
“ شخصی که از اسالم به کفر روی آورده مرتد ناميده میشود و آن بر
دوقسم است.
 1ـ مرتد فطری و آن کسی است که يکی از پدر و مادرش در حال انعقاد
نطفهاش مسلمان بوده و بعد از بلوغ اظهار اسالم کرده و آنگاه از اسالم
خارج شده است.
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 2ـ مرتد ملی و آن کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه وی
کافربوده و بعد از بلوغ اظهار کفرکرده و کافر اصلی شده و سپس اسالم
آورده و بعداً به کفر بازگشت نموده است ،مانند کسی که اصالً مسيحی بوده
و مسلمان شده و سپس به مسيحيت بازگشت نمايد( “ .تحريرالوسيله ،جلد
 2ص  ...“ )366مرتد فطری اسالمش ظاهراً پذيرفته نيست ،و در صورتيکه
مرد باشد حکمش اعدام است ...مرتد ملی توبه داده میشود و در صورت
امتناع از توبه اعدام میشود .و احوظ اين است که برای توبه سه روزی به
وی مهلت دهند ،و در صورت امتناع روز چهارم وی را اعدام کنند ....در
حکم به ارتداد بلوغ ،خرد ،اختيار و قصد معتبر است ...فرزند مسلمان يا مرتد
چه ملی و چه فطری قبل از ارتداد پدر ،مسلمان محسوب میشود و بنابراين
اگر فرزند بالغ شد و کفر را برگزيند ،از وی خواسته میشود که توبه کند و
(به اسالم باز گردد) وگرنه اعدام است( “ .همانجا ص  496ـ .)494
دقت کنيد ! فردی از روی “ بلوغ ،خرد قصد و اختيار ،دست از “ ايمان “
خويش میشويد .حکم او اعدام است .چه کسی در باره جان و زندگی او
تصميم میگيرد؟ يک فقيه يا مجتهد .و او به هيچ مرجعی پاسخگو نيست.
باالترين قدرت از آن کسی است که در باره مرگ و زندگی شما تصميم
میکيرد .بنابرکدام دليل عقالنی بايد اختيار و سرنوشت مرگ و زندگی افراد
جامعه را به عدهای به نام فقيه و مجتهد سپرد؟ در دنيايی که ميليون ها
بلکه ميلياردها انسان وجود دارند که نه پيامبری محمد را قبول دارند و نه
ضروريات دين اسالم را چرا آنها نجس هستند؟ شما (شيعيان دوازده امامی)
هر چه دلتان میخواهد به مقدسات اهل سُنت ،چون عمر و عثمان و
ابوبکرمی گوئيد .امّا اگر آنها (مسلمانان اهل سُنت) به امامان شما چيز گويند
نجس و مرتد میشوند؟ و پس واجب القتل؟ در جامعه مدنی و در جامعه
متمدن هيچ کس (روحانی و غير روحانی) دارای حق پايان دادن به زندگی
فرد ديگری نيست .هيچ کس مجاز نيست درباره مرگ و زندگی انسان
ديگری تصميم بگيرد .حتا در بسياری از کشورهای متمدن حکومت نيز
(دستگاه قضائی کشور براساس قوانين موجود ،و نه هر فرد مومن يا روحانی
دارای حق ويژه) مجاز به صدور حکم اعدام نيست و اين حکم لغو شده
است .در آنجائی که اين قانون هنوز معتبر است به جز موارد بسيار استثنائی
مانند قتل نفس ،هيچ کس و مقامی ،و هيچ مرجع و نهادی اجازه قضاوت در
باره مرگ و زندگی انسانها را ندارد .و اعمال قهر فقط در انحصار حکومت
منتج از رأی و ارادة ملی است که بيان خود را در نظامهای سياسی پارلمانی
ليبرال میيابد .گفتم که در جمهوری اسالمی ،يکم هر فردِ مومن مجاز
است براساس قضاوت شخصی خويش دست به قتل انسان ديگری بزند و
بايد بعداً لزوم و ضرورت شرعی قتل را در برابر مراجع ذيصالح اثبات نمايد.
دوم فقها و مجتهدان میتوانند و مجاز هستند حکم قتل صادر کنند بدون
اينکه اصوالً نيازی به اثبات ضرورت آن در برابر مقام و مرجعی قانونی وجود
داشته باشد .و اما حکومت اسالمی مجاز است قانوناً در بيش از  50مورد
حکم قتل (اعدام ،به دارآويختن ،مصلوب کردن ،سگنسار کردن و )...صادر
کند.
ميان لغو حکم “ اعدام “ در کشوری (به عنوان مثال) مانند اياالت متحده
آمريکا و جمهوری اسالمی تفاوتی ماهوی و کيفی و نيز کمی موجود است.
در آنجا هيچ فردی (روحانی و غير روحانی و يا )...مجاز به قتل نفس يا
صدور چنين حکمی نيست .در آنجا ميان حقوق “ مومنان “ با ساير
شهروندان تفاوتی نيست .همه دارای حقوقی مساوی در برابر قانون هستند.
جهان بينی و ارزشهای آنها فردی و شخصی است .و هرکس با “ ارزش“
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خويش ،اما با حقوقی برابر با ساير “ دگرانديشان “ زندگی میکند .تمام “
ارزش “ ها و پيروان آنها مورد احترام جامعه و دستگاه حکومت میباشند و
نه فقط يکی از آنها .درآنجا اگر اصوالً حکم اعدامی صادر شود ،اين حکم نه
براساس قضاوت اين يا آن فرد  ،که براساس نهاد دستگاه قضائی ،و نه
براساس اعتقاد و سليقه اين يا آن شخص ،که براساس قوانين مدون و
جاری کشور در مواردی بسيار نادر و پس از اثبات عملی و علمی جرم در
محيطی باز ،با حضور هئيت قضات ،هئيت منصفه ،وکيل متهم ،شاهدان بی
طرف و ....و پس از عبور از چندين مرحله قضائی .در جمهوری اسالمی
صدور حکم اعدام نه استثناء که قاعده است .چند مثال:
“ هرکس به مقدسات اسالم و يا هريک از انبيا ،عظام يا ائمه طاهرين (ع)
يا حضرت صديقه طاهره (س) اهانت نمايد ،اگر مشمول حکم ساب النبی
باشد اعدام میشود و در غير اين صورت به حبس از يک تا پنج سال
محکوم خواهد شد( .قانون مجازات اسالمی ماده “ )513
“ هرگاه زن يا مردی چند بار زنا کند و بعد از هربار حد براو جاری شود در
مرتبه چهارم کشته میشود( “ .ماده )90
“ يک زنای غيرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است( “ .بند ب از
ماده )82
“ حد زنا در موارد زير رجم (قتل از راه سنگسار) است:
الف ـ زنای مرد محصن ،يعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او
درحالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نيز بخواهد میتواند با اوجماع
کند.
ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر
دائمی است و شوهر در حالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و
امکان جماع با شوهر را نيز داشته است( “ .ماده )83
“ حد لواط در صورت دخول قتل است و کيفيت نوع آن در اختيار حاکم
شرع است( “ .ماده )110
“ هرگاه مردبالغ و عاقل با نا بالغی لواط کند فاعل کشته میشود( “...ماده
)111
“ در صورتيکه فاعل غير مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل
است( “ .تبصره ماده  121از باب لواط)
“ هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بار تکرار شود و بعد از هربار حد
جاری گردد و در مرتبه چهارم حد آن قتل است( “ .ماده )131
“ هرگاه کسی چند بار اشخاص را قذف (نسبت دادن زنا يا لواط به شخص
ديگری) کند و بعد از هربار حد براو جاری شود در مرتبه چهارم کشته
میشود “ (ماده )157
“ هرگاه کسی چندبار شرب مسکر (نوشيدن مشروبات الکلی) بنمايد وبعد از
هربار حد براوجاری شود درمرتبه سوم کشته میشود( “ .ماده )179
“حد محاذب و افساد فی االرض يکی از چهار چيز است:
 1ـ قتل  2ـ آويختن به دار  3ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4
ـ نفی بلد “ (ماده )90
امّآ محارب يا مفسد فی االرض کيست؟
“ هرکس که برای ايجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنيت مردم دست
به اسلحه ببرد محارب و مفسدفی االرض میباشد( “ .ماده  .)183سارق
مسلح و قطاع الطريق هرگاه با اسلحه امنيت مردم يا جاده را برهم بزند و
رعب و وحشت ايجاد کند محارب است “ ( “ .)185هرگاه گروه يا جمعيت
متشکل ک ه در برابر حکومت اسالمی قيام مسلحانه کند مادام که مرکزيت
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آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ،که موضع آن گروه يا جمعيت يا
سازمان را میدانند و به نحوی در پيشبرد اهداف آن فعاليت و تالش موثر
دارند محاربند ،اگر چه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند “ (ماده “ )186
هر فرد يا گروه که طرح براندازی حکومت اسالمی را بريزد و برای اين
منظور اسلحه و مواد منفجره تهيه کند و نيز کسانيکه با آگاهی و اختيار
امکانات مالی موثر و يا وسايل و اسباب کار و سالح در اختيار آنها بگذارد
محارب و مفسد فی االرض میباشند( “ .ماده “ .)178هرکس در طرح
براندازی حکومت اسالمی خود را نامزد يکی از پستهای حساس حکومت
کودتا نمايد و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد ،محارب و
مفسدفی االرض است( “ .ماده )188
حد سرقت “ در مرتبه چهارم اعدام است ،ولو سرقت در زندان باشد“ (بند د
از ماده )201
“ کسی که محکوم به قصاص است بايد با اذن ولی دم او را کشت( “ .ماده
)219
“ هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص میشود( “ ...ماده )207
“ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است
ليکن بايد ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف ديه مرد را به او بپردازد“ .
(ماده )209
در باال پانزده مورد از موارد بسيار گوناگون را مثال آوردم که براساس آنها
(قانون مجازات اسالمی) حکومت اسالمی ،قانوناً ،حق دارد در باره زندگی و
مرگ يک انسان تصميم بگيرد .موارد “ اعدام “ به مراتب بيشتر از آن
تعدادی است که من در باال از آنها نمونه وار ياد کردم .به اين موارد بايد
ساير مجازاتهای بسيار خشن چون قطع دست و پای مجرمين ،شالق زدن
و ...را نيز اضافه نمود .تبصره ماده ( 275به عنوان مثال) میگويد “ در
صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست
چپ هم داشته باشد پای او قطع خواهد شد“ .
موضوع لغو اعدام “ در جمهوری اسالمی موضوعی مربوط به دوران
پيشامدرن و ماقبل جامعه متمدن است و محتوای آن از بنياد با “ لغو اعدام
“ در کشورهای مدرن (که صرفاً اگر وجود داشته باشد فقط در يک مورد و
يک ماده است)متفاوت است.
در نظام جمهوری اسالمی  1ـ شهروند مومن (براساس قضاوت شخصی
خودش)  2ـ فقيه و مجتهد (براساس احکام و موازين شرع خويش) و  3ـ
حکومت (قانون مجازات اسالمی) حکم قتل صادر میکنند .نه فقط در يک
مورد ،بلکه دهها مورد.
در جامعه مدنی اعمال قهر (با هر شکل و محتوا) فقط در دست و انحصار
حکومت است .در بسياری از کشورها ی مدرن حتا حکومت (قوه قضائی)
نيز حق قضاوت در باره مرگ و زندگی يک انسان را ندارد .يعنی حکم اعدام
اصوالً ممنوع است .لغو حکم اعدام در جمهوری اسالمی يعنی سلب حق
مومن در قتل دگرانديشان ،سلب حق فقها و مجتهدان در صدور حکم کفر و
ارتداد و لغو قوانين “ مجازات اسالمی“.
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جنبش زنان و مفهوم " استقالل "

گفتگو با شادی امين

تالش :من با شما کامالً موافقم که نه به بهانه " استقالل " جنبش زنان
می توان از کنار مسائل و مطالبات زنان بی تفاوت گذشت و نه با تشبث به
همين مقوله يعنی" استقالل جنبش " میتوان از پرداختن به امور ديگر و
پذيرش مسئوليت در ساير زمينههای اجتماعی سرباز زد.
امّا از کنار اين پرسش اساسی هم بی پاسخ نمیتوان عبور نمود که آيا
سازمانهای مستقل زنان تنها نماد تجلّی" استقالل طلبی " زنان محسوب
میشوند يا اينکه اين تشکلها تنها يکی از امکانات و ابزارهای تقويت جنبش
بحساب میآيند؟ در اين رابطه بنظر میرسد که پاسخهای گوناگونی
موجودند.
از جمله ديدگاهی که تالش میکند ضرورت پذيرش و احترام به استقالل
زن بعنوان انسانی قائم به ذات ،صاحب اختيار و دارای حق برابر را به
جامعهای بسته و سُنتی که در آن انسانها فاقد هويت فردی و به همان
ميزان فاقد اختيار و استقاللند ،تفهيم نمايد.
براساس چنين درکی از مفهوم پر اهميت استقالل فرد و از جمله زن است
که فرد اهميت محوری میيابد ،پذيرش آزاديهای وی الزامی میگردد ،همه
چيز براراده و اختيار وی گذارده میشود و مسئوليت ادارة سرنوشت سياسی ـ
اجتماعی و خصوصیاش بدست خود وی سپرده میشود .برمبنای چنين
نگرشی ،زنان در هرجايگاه و مکان اجتماعی ـ خصوصی ،دلخواه و انتخابی
در درون يا بيرون از تشکلهای زنان ،سازمانها و احزاب مختلط ،نهادهای
قدرت سياسی و ...هرکجا که قرار گيرند ،از هر طبقه و گروه اجتماعی که
باشند ،استقالل و آزاديشان بايد محترم شمرده شود ،از حقوق برابر برخوردار
گردند و همة اين مطالبات میبايست قانوناً تأمين گردند و مبارزه برای اين
مطالبات در همه جا و در اشکال گوناگون نه تنها مشروع ،بلکه حتی
ضروری و حياتی است.
بدين ترتيب است که سازمانها و تشکلهای مستقل زنان در بستر گستردة
مبارزات زنان مفهوم و جايگاه معينی میيابند .ضرورت وجودی آنها با حيات
و حرکت جنبش زنان معنا میيابد و اهميت حفظ استقالل خود را نه تنها به
استناد به همة آن دالئل ترديد ناپذيری که شما برشمرديد ،بلکه مهمتر از

آن از ماهيت جنبش و مبارزات استقالل طلبانه و آزاديخواهانه مجموعة
زنان جامعه میگيرند و بدون آنکه خود اين تشکلها به هدف تبديل شوند
وسيلهای خواهند بود در خدمت مجموعه جنبش و اهرم فشاری بر قدرتهای
سياسی از هر دست و از هرنوع .اين تشکلها در جهت تأمين حقوق و
آزاديهای زنان بمثابه شاخکهای مورد اطمينان تداوم و گسترش مطالبات
فزاينده آنان عمل خواهند نمود.
امّا از ديدگاه شما ،چنين استنباط میشود که تشکلهای مستقل زنان از
جايگاهی فراتر از آنچه که گفته شد برخوردارند .آنها نه ابزار و وسيله بلکه
خود هدفاند .و شما برای بيان اهميت استقالل اين نهادها ناگزير مفهوم
دوگانهای از حضور زن در جامعه ارائه میدهيد .ابتدا وی را از محيطهای
طبيعی و عادی زندگيش (طبيعی عادی به مفهوم کليه نهادهای موجود در
جامعه يا قابل ايجاد در آن) خارج و منفک ساخته و آنگاه وی را بعنوان
عضوی از اعضای اين سازمانها يک انسان مستقل (زن) به رسميت
میشناسيد .و امکان حضور وی را در خارج از اين محدوده يعنی خارج از
سازمانها و تشکلهای زنان ،هرچند از جهات ديگر مهم میدانيد ،امّا نوع و
کيفيت اين حضور را در رابطه با اهداف جنبش زنان چندان تعيين کننده
نمیدانيد.
اگر چنين برداشتی صحيح است ،آيا شما اساساً به حيات جنبش مستقل
زنان بعنوان يک حرکت اجتماعی آگاهانه در خارج از حيطة اين تشکلها باور
داريد؟
شادی امين :شما اگر دقت کافی به پاسخ من مبذول داريد ،در هيچ کجای
آن امکان چنين استباطی نيست که " تشکلهای زنان هدف هستند و نه
وسيله " ،اصوالً نگاه من به سازمان و سازمانيابی ،نگاهی است که از
ضروريات کنونی حاکم برجنبش زنان ناشی میشود .من در چندين مورد
ذکرکرده ام که " :اين تشکل ها و گروههای زنان امر پيشبرد فعاليتهای
متمرکز و هدفمند در جنبش زنان را برعهده دارند " .و استقالل آنان را
ضرورتی برای پيشبرد مبارزهای همه جانبه عليه مردساالری و نظام حامی
آن عنوان کرده و سعی کردم نشان دهم که در صورت چنين استقاللی است
که اين تشکلها قادر خواهند بود مبارزه با فرهنگ مردساالررا در هرنظامی
تداوم بخشيده و مطالبات خود را طرح و برای به کرسی نشاندن آن گامهای
جدی و به دور از تزلزل بردارند.
در ادامه سئوال مطرح میکنيد که گويا من " مفهوم دوگانهای از زن در
جامعه ارائه داده و ابتدا وی را از محيطهای طبيعی و عادی زندگيش خارج
و منفک ساخته و آنگاه وی را بعنوان عضوی از اعضای اين سازمانها يک
انسان مستقل (زن) به رسميت میشناسم" .
آيا براستی متشکل شدن (کردن) زنان در تشکلهای مختص " زنان "،
خارج کردن آنان از محيط " عادی و طبيعی " زندگيشان است؟
آيا در شرايطی که سرکوب و ستم جنسی هرلحظه برزندگی زنان سايه
انداخته و به امری " عادی و طبيعی " تبديل شده ،نبايد تشکل يابی در امر
مبارزه عليه آن نيز جزئی از زندگی زنان گردد؟
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آيا اگر کارگری در " شورا " " ،اتحاديه " و يا سنديکای صنفی ـ حرفهای
خود متشکل شد از محيط " عادی و طبيعی " زندگيش جدا شده؟ خير!
میبينيدکه اين حساسيت تنها درموردجنبش زنان مطرح است .من مجدداً
تأکيد میکنم که حق تشکل يابی زنان به عنوان يک " جنس " با
خواستههای معين در جامعهای که يکی از پايههای اصلی آن تقويت
تمايزات و برتری طلبی جنسی مردان است ،خواستهای است کامالً برحق .و
درعين حال چالش واعالم جنگی است عليه نظم موجود و معيارهای
ارزشیاش.
تشکل يابی زنان در چنين جامعهای امری است مربوط به زندگی عادی و
طبيعی آنها ،با اين تفاوت که به قصد دگرگون کردن " عاديات و طبيعيات
" موجود پا به ميدان گذاشته است.
و امّا اينکه آيا من به حيات جنبش مستقل زنان به عنوان يک حرکت
اجتماعی آگاهانه در خارج از حيطه اين تشکلها باور دارم يا نه؟ سئوالی است
که پاسخ آن قبالً داده شده است .من در آنجا از " جنبش " زنان و "
تشکلهای " زنان صحبت میکنم و " از جنبش زنان به عنوان جنبشی نام
برده ام که هدف اصلی آن نشانه رفتن مناسبات ميان زن و مرد و مقابله با
فرودستی زنان در جامعه است " .تشکل و سازمانيابی زنان ضرورتی است
در پاسخ به يکی از نيازهای اين جنبش اجتماعی موجود .امّا گرايشات
متفاوت درون اين جنبش هنوز نتوانسته اند به گونهای شفاف و صريح خود
را تعريف و تمايزات و اشتراکات خود را بيان نمايند و هنوز خواستههای
مطرح در اين جنبش در سطح خواستههای عمومی ـ و بعضا ً صرفاً خواسته
هائی در محدودة حقوق بورژوائی زنان ـ باقی مانده است .در چنين شرايطی
يکی از وظائف گرايش راديکال و سوسياليستی موجود در اين جنبش،
فرمولة خواسته ها و مطالباتی است که پارا از اين حد فراتر گذارده و سطح و
عمق اعتراضات موجود را گسترش داده و دگرگونی کل نظام موجود را
هدف خود قرار دهد .اين گرايش در حال رشد در داخل جامعه نيز ريشه
داشته و نشانههای حضور آن را از البه الی نوشتارهای مربوط به زنان
حس میکنيم .اين ضرورت برای تعريف گرايشات متفاوت درون اين جنبش
نمی بايست به عاملی برای نفی همکاری و هم فکری تنگاتنگ زنان در
طرح و پيشبرد خواستههای عمومی شان باشد.
تالش :البته بديهی است که عضويت در يک سازمان زنانه يا عضوی از يک
گروه اجتماعی يا صنفی بودن هيچگونه مغايرتی با بودن در وضع “ طبيعی
و عادی “ ندارد.اما “ وضع عادی و طبيعی “ با نيازهای انسان ،ميزان اختيار
گزينش او ،احساس رضايت درون و آرامش و امنيت وی سنجيده می شود.
بنابراين “ وضع طبيعی و عادی “ آن وضعيتی نيست که تحت سلطة نظام
های غيرعادالنه و ظالمانه اجتماعی نظير نظام مردساالری يا هر نظام
مبتنی برحقوق نابرابر و مخالف آزادی بر انسان تحميل شده باشد .هر چند
که انسانها به چنين نظمی " عادت " کرده باشند .مشکل و اساساً
ناهنجاری از آنجا آغاز می گردد که برخورداری از وضعيت “ طبيعی و عادی
“ يا بعبارت ديگر حقوق انسانی موکول به عضويت در يک گروهبندی معين
گردد ،حال می خواهد عضويت در يک سازمان زنانه باشد ،يا يک طبقه ،يا
حزب و ....طبعاً اگر “ استقالل “ را از مقؤله حقوق انسانی بحساب آوريم،
زنان بايد درهرجايگاه ودرهر شرايط زمانی و مکانی از آن برخوردار باشند و
يک زن درهرموقعيتی با هرعالقه و پيوند سياسی ـ اجتماعی ـ طبقاتی ،با
هر سطح از دانش و آگاهی ،در درون يا بيرون از گروههای زنان ،چه آگاه
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بدين حقوق باشد يا نه ،چه آن را مطالبه نمايد يا خير ،می بايست ازآن
برخوردارگردد .در اين معنا “ استقالل “ ـ همانگونه که در ابتدای
گفتگويمان تکيه شد ـ يک مفهوم ارزشی و فلسفی است که اگر آن را
بپذيريم می بايست درهررابطه ای اعتبار خود را حفظ نموده و در مناسبات
اجتماعی تبلور يابد از جمله در آزادی زنان در ايجاد نهادهای ويژة خودشان
که ضروری است (همانگونه که شما نيز بدرستی برآن تکيه داريد) استقالل
خود را از هر نهاد اجتماعی ديگر بويژه “ قدرت سياسی “ حفظ نموده و
ابزاری باشد در جهت کنترل آن.
اما شما معتقديد که خواسته های مطرح درجنبش زنان “ در سطح خواسته
های عمومی ـ و بعضاًصرفاً خواسته هايی در محدودة حقوق بورژوائی زنان
ـ باقی مانده است “ ،حال پرسش ما اين است که بعقيده شما جايگاه “
استقالل طلبی “ و “ آزاديخواهی “ زنان ايران کجاست؟ آيا از نظر شما اين
مطالبات از مقؤله حقوق طبقات و اقشار معينی بعنوان مثال “ زنان بورژوا “
است يا از مقؤله ارزشهای بنيادين اجتماعی و همگانی است که می بايست
همواره و در مورد همه کس حراست شده و معتبر باشند؟
شادی امين :ببينيد ،مفهوم پرسناليستی زن بعنوان فرد انسانی اين است که
آزادی و شرف او بايد وَرای هرگونه وظيفه ،جايگاه و خاستگاه اجتماعیاش
رعايت شود .هنوز اين مفهوم برای گفتمانهای رسمی و در قدرت ،مفهومی
است بيگانه ،به عبارتی ديگر ما متأثر از مهم ترين محور " مدرنيته " ،يعنی
شکل گيری " فرد " و " فرديت " معتقديم که فرد به مثابه موجودی
مستقل و خودمختار است.
در يک جامعه مدرن " حقوق " و " امتيازات " بايستی به کليه افراد صرف
نظر از اينکه به کدام گروه اجتماعی يا سلسله مراتب اجتماعی وابسته
هستند تعلق گيرد .در چنين جامعهای " شأن " انسان جانشين " شرافتی "
میشود که در جوامع غير مدرن ،منتج از جايگاه اجتماعی افراد بود.
جايگاهی که عمدتاً موروثی و طبيعی بود.
با چنين تعريفی است که آزادی و شأن انسانی شامل هر " زن " و "مرد"
ی میشود.
حال در جامعهای که در عين حال نابرابریهای اجتماعی به پايمال کردن
حقوق يک گروه اجتماعی توسط گروه ديگر ميدان داده و مقبوليت و
حقانيت میبخشد (مثالً استثمار کارگران توسط سرمايه داران ،ستم جنسی
برزنان توسط مردان و راسيسم و نژاد پرستی سفيدپوستان عليه غير سفيدها
و )...در جامعهای که دولت ـ مردانش چنين نقض حقوقی را رسميت داده و
برای حفظ آن " قانون " وضع میکنند ،در چنين نظمی قطعاً ما با مفهوم
فوق از " فرد " در عمل روبرو نيستيم .يعنی با فردی که به قول مارکس "
قدرت اجتماعی و رابطهاش با جامعه را در جيب خود حمل
کند" .
شالوده انديشه فردگرائی اين است که هرفردی حاکم برسرنوشت و امور
خويش است و تنها بواسطة قراردادهای اجتماعی معين با ديگران ارتباط
دارد و اين قراردادهای اجتماعی بيشترين حد استقالل و اختيار را برای فرد
انسانی قائل اند .اين امر در حيطة خصوصی ميسر است .امّا مادامی که ما با
" قدرت " ـ قدرت دولتی ـ روبروهستيم ،در حيطة اجتماعی ميسر نيست.
ما با قدرت دولتیای مواجه هستيم که تبعيض جنسی يعنی رابطة قدرت
بين زن و مرد را توليد و باز توليد میکند و بهره کشی مردان از زنان را و
برتری مردان را تبليغ و ترويج میکند .در چنين جامعهای که بنيادش بر بی
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عدالتی اجتماعی نهاده شده است ،ما با سرکوب و نقض حقوق پايهای و
اوليه زنان روبرو هستيم ،حقوقی که بايد بعنوان " انسان " از آن برخوردار
باشند .برخورداری از اين حقوق نه تعلق طبقاتی میشناسد و نه تعلق به
قشر اجتماعی معينی را.
امّا در عين حال پيچيدگی معضالت و مناسبات اجتماعی و پاسخگوئی به
آنها ،ما را با سئوال ديگری نيز مواجه میکند ،اينکه آيا چون انسانها ،به
واسطة " شأن " انسانی اشان به عنوان " فرد " میبايست از حقوق و
امتيازات معين و برابر برخوردار باشند ،پس همگی برابرند و شانه به شانه و
متحداً میتوانند خواست ها و آرزوهايشان را مطرح کنند ،يا آمال و ايده
آلهای يکسانی دارند؟ يقينا ً خير.
اينجاست که تعلقات طبقاتی و اجتماعی و جايگاه افراد در مناسبات توليدی
جاری ،نقش خود را بازی میکند .وجود سازمانها ،گروهها ،احزاب و
نهادهای سياسی مختلف با اهداف و روشهای متفاوت و بعضاً متضاد،
پاسخی است به اين گوناگونی در تعلق طبقاتی و اجتماعی افراد و
نيازهايشان.
به اين ترتيب است که شما به واسطه وجود تناقضات و تضادهای موجود،
در موارد متفاوت ،متحدين مختلفی را جستجو میکنيد .از اين دريچه
مادامی که عنصر آگاه ،چندگانگی مناسبات و چندگونگی پاسخ به معضالت
را درنيافته و در برخورد به هر معضل پاسخهای از پيش آماده خود را ارائه
دهد ،ما با اين بازی تلخ تاريخی بازهم روبروخواهيم بود که در بزنگاه تاريخ
و تندباد حوادث ،در گرد و غبار پشتِ سر کاروانِ رفتة ديگری ،گيج و وامانده
خاک خواهيم خورد.
نيروی آگاه و زنان پيشرو نيز بايستی با آگاهی به اين تنوع موضوعات،
متحدين خود را جستجو کنند و در هر مورد قادر باشند در مواجه با
مشکالت بارديگر تصميمی نو اتخاذ کنند.
مثالی بزنم ،تصور کنيد ،زنی برای پيشبرد يک مبارزة سياسی ـ طبقاتی در
تشکيالتی متشکل است که مردان هم در آن حضور دارند .وی به عنوان
يک زنِ کارگر ،با درکی يک جانبه طبقه کارگر (و مردان آن را) از زنانِ
اقشار ديگر به خود نزديک تر دانسته و آنها را متحد طبيعی خود میداند.
چراکه اصل را تعلق طبقاتی قلمداد کرده و اولويت را به مبارزه طبقاتی داده
و ديگر جنبههای مبارزه را ناديده میگيرد ـ ناگهان ـ در زندگی واقعی ـ
متوجه میشود که در ميان اين " متحدين طبيعی " مردانی هم هستند که
به زنان خود خشونت اعمال میکنند ،کودکان را مورد آزار و اذيت جنسی
قرار میدهند و باالخره اينکه خود در جايگاه ستمگر ايفای نقش میکنند .او
تمام روياهايش در هم میشکند و به موضعی نهيليستی در غلطيده و همه
چيز را زير سئوال میبرد( .ما با چنين تجربياتی در بين بسياری از زنان
ايرانی در مورد همسران " روشنفکراشان " روبرو هستيم)
امّا اگر همين زن ،از ابتدا برای خودش روشن کرده بود که مصونيت و
تقدسی برای مردان کارگر به واسطه تعلقشان به اين طبقه قائل نشود و
بداند که در عرصه ديگری (به واسطة چندگانگیای که از آن سخن گفتيم)
حتماً و يا احتماالً با مردان اين طبقه نيز بر سر مسائل زنان و در مبارزه
برای کسب حقوق آنها درگير خواهد شد ،اين پيچيدگی در روابط و مناسبات
اجتماعی را درک کرده و تشخيص میداد که در چنين مبارزهای برسر
مطالباتی که به همة زنان برمی گردد ،میتواند با يک زن غير کارگر نيز
توافق و وحدت (موردی) داشته باشد و برای مثال برای تصويب قانونی
برای تعيين مجازات برای " خشونت در چارچوب خانواده " با آنها فعاليتی را
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سازمان دهد ،بدون اينکه اهداف طبقاتی معين خود را فراموش يا به کنار
بگذارد.
با اين توضيحات ،روشن است که ما متحدين خود را در موارد مختلف و
هربار از نو تعيين کرده و با آنها برسر مسائل مورد مشاجره ،به گفتگو و
تالش برای حرکت مشترک میپردازيم .اين اصل ،اساس حرکت جنبش
زنان است که کليت آن را از هرگروه و طبقه اجتماعی که باشند ،تا جائی که
به مطالبات عمومی زنان برمی گردد متحد میکند.
امّا از سوی ديگر همانطور که گفتم زنانی با گرايشات متفاوت و اهداف
معين در اين جنبش حضور دارند ،اين گرايشات میبايست بتوانند
خواستههای مشخص و خُرد خود را فرموله کرده و حول آن تبليغ و ترويج
کنند ،زن بورژوائی که با هدف حفظ و بقای مناسبات سرمايه داری با
خواسته هائی محدود در اين جنبش حاضر میشود ،و در عين حال عليه
حجاب اجباری و يا سنگسار زنان مبارزه میکند ،میتواند در مورد اين دو
خواسته ،در صورت ضرورت حرکاتی مشترک با زنانی ديگر سازمان داده و
وارد اتحاد عمل شود .در عين حال وی به واسطة خاستگاه طبقاتیاش قطعاً
بر سرخواستة " اجتماعی شدن کار خانگی " و ...با زنان سوسياليست درون
اين جنبش مقابله خواهد کرد و کنار مردان هم طبقه خود قرار خواهد
گرفت.
پس فرموله خواسته ها و مطالبات مشخص از سوی گرايشات گوناگون
درون اين جنبش نه تنها وظيفة اين گرايشات و گروهبندیهای موجود
است بلکه ضرورتی است که باعث شفافيت بخشيدن به اهداف اين جنبش
میشود و خطر به انحراف کشانيدن آن را کاهش میدهد.
جنبشی که با خواسته هائی سطحی و کلی وارد مبارزه شود بيشتر در معرض
انحراف ،شکست و نابودی است تا جنبشی که بداند در درون خود چه
گرايشاتی را بازتاب میدهد ،ميزان نزديکی و دوری خود را به اين گرايشات
بشناسد ،هدفمند بداند تا کجا و با کدام گرايش چه گام هائی را برخواهد
داشت و کجا راه خود را جدا خواهد کرد؟ اين رنگانگی جنبش زنان میتواند
و بايد به عاملی برای حرکت بهتر با نيروی هرچه بيشتر مورد بهره برداری
قرار گيرد.
ما حقوق انسانی زنان را نه متعلق به زنان يک طبقه و قشر معين بلکه
متعلق به همة آنان میدانيم و برای رهائی انسان و رهائی زنان از ستم
جنسی مبارزه میکنيم ،در عين حال قطعاً اگر زنانی با درکی مرد محور و از
موضع حفظ وضعيت اسفبار کنونی (چه در درون قدرت دولتی موجود و چه
در خارج از دستگاه دولتی) به مقابله با اين جنبش پرداخته و سعی در
تضعيف آن کرده و يا در سرکوب و توطئه عليه جنبش زنان وارد عمل
شوند ،به واسطة زن بودنشان ،از نظر ما از امتياز و مصونيت ويژه برخوردار
نخواهند بود ،بلکه به افشای آنها خواهيم پرداخت ،کمااينکه تا کنون هم
شاهد چنين مواردی بوده ايم ،بعنوان نمونه ،فائزه رفسنجانی ،اعظم طالقانی،
معصومه ابتکار و دهها نمونه ديگر در ايران و در سطح جهان که اساساً در
جهت تثبيت نظم موجود حرکت میکنند ،درکنار کل مناسبات اقتصادی ـ
سياسی و اجتماعی موجود ،فرهنگ مردساالر و ...يکی از موضوعات مبارزه
ما به عنوان حاميان نظم موجودهستند.
اميدوارم با اين توضيح مختصر سئوال شما را پاسخ داده باشم.
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اقوام ايرانی ـ فرهنگ قومی ـ دولت ملی
ضياء صدراالشرافی
شدن " آزادی " و " برابری " (فردی و اجتماعی) اهالی يک کشور از
سوی ديگر خود را بروز میدهد .قراردادهای اجتماعی ،اصل تفکيک قوا و
حقوقمند شدن روابط از مشخصات آنست .لذا ،تعدد يا تغيير زبان مشترک بنا
به مصالح ملی ،تغييری در فرهنگ مدرن ملی بوجود نمی آورد همچنانکه
کنار نهادن و يا غلبة يک دين بر دين ديگر ،در فرهنگ مدرن ملی ايجاد
اشکال يا تغيير نمی کند .بهمين صورت فرهنگی ملی مدرن ارتباطی به تبار
و نژاد و اسطوره و ساير نمادهای جوامع ايلی ندارد تنها ،بر نهادينه شدن
فرهنگ مدرن و حفظ منافع فردی وملی و باالخره توسعة بيش از پيش
آزادی و برابری انسانی (فردی و اجتماعی) شهروندان در زمينة فرهنگی
تأکيد میکند.

 2ـ فرهنگ قومی
مقدمه :چند نکته قابل تذکر:
در بررسی مشخص تاريخ فرهنگ در سرزمين کنونی ايران و همسايگان
نزديک آن بی آنکه قصد تعميم آن را داشته باشيم فرهنگ قومی ناظر بر
زبان کتبی و ادبی ،و دين شهری مردمان اسکان يافته میباشد که کار
دستگاه قانونگزاری را در دوران سُنتی (کالً يا عمدتاً) بعهده داشت .و در
جوامع سُنتی کنونی هنوز هم بعهده دارد که جمهوری اسالمی ايران از
نمونههای بارز آنست .فرهنگ قومی همچون حدّ فاصلی ايست ميان دو
فرهنگ:
الف ـ فرهنگ ايلی :با محتوای اسطورهای ،زبان شفاهی و فولکلور بسيار
غنی و نيز موسيقی و آداب و رسومی که از نسلی به نسل ديگر ،سينه به
سينه منتقل میشود .در فرهنگ ايلی ،ريش سفيدی (سنّ) نظير مناسبات
ارثی (اشرافيت نَسَبی) در کنار شايستگی ذاتی فرد ،نقش موثری بازی
میکند و خانوادة بزرگ رکن اساسی اين فرهنگ است؛ لذا همبستگی خونی
ـ تباری نيز از شرايط فرهنگ ايلی بشمار میرود.
ب ـ فرهنگ ملی (شهری و شهروندی) مدرن که بر " فرديتِ قانونیِ
شهروندان " و " آزادی و برابری " آنها جهت حفظ منافع ملی شان متکی
است .اين فرهنگ از بطن مناسبات سرمايه داری صنعتی ظهور کرده و
بتدريج قوام میگيرد و رشد میکند .فرهنگ ملی مدرن را نبايد با فرهنگ
سُنتی چه در شکل ايلی ،و چه در شکل پيشرفته قومی (متکی به زبان کتبی
و دين شهری) خلط نموده و قاطی کرد .محتوای فرهنگ ملی و درجة رشد
و تکامل آن ناظر بر فرهنگ مدرن سرمايه داری صنعتی ايست که در ميزان
و کيفيت دفاع از منافع فردی و ملی شهروندان از يکسو و درجة نهادی

پ ـ فرهنگ قومی :بر زبان کتبی و دين شهری (همچون ابزار قانونگزاری
و تنظيم روابط فردی و خانوادگی) در دوران سُنتی ناظر است .طبيعتاً با تغيير
دين و زبان ،قوميت و فرهنگ قومی تغيير میکند .در کشورهائيکه هنوز در
مرحلة قوميت متوقفند آنچه که بعنوان فاجعه ملی قلمداد میشود ،در واقع
مساله و حادثة قومی است .معموالً با معيار ملی گرائی مدرن يعنی آزادی و
برابری انسانی شهروندان ،اين مسائل قومی وقتی بصورت انحصاری مطرح
میگردند جزوعالئم توحش محسوب میشود :مثل رفتار ملت و قوم
اسرائيل در قرن کنونی يا آلمان هيتلری در قرن گذشته .اقوام گاه با تغيير
عمدی مذهب يا زبان از اقوام همريشة خود به دلخواه يا اجبار در تاريخ
سُنتی يا معاصر جداشده اند بعنوان مثال:
ـ فارسی زبانان ايرانی بسبب تغيير مذهب رسمی (از سُنی به شيعه) در زمان
صفويه ،به اجبار از همزبانان سُنی خود در افغانستان و تاجيکستان جدا شدند
و دوری فاصله جغرافيائی ،گسيختگی ارتباط و وحدت اقتصادی و مرور
زمان زبان فارسی ايرانی را از زبان دری افغانی و يا زبان تاجيکی تا حدّ دو
نيم زبان از هم جداکرده است.
ـ ترکهای ايرانی (قزلباشها) با تغيير مذهب خود (و اکثريت کشور ايران)،
خويشتن را از برادران خود در خاک عثمانی از قرن شانزدهم ببعد ()1501
جداکرده و امروز به پسر عموهای هم از نظر قرابت زبانی مبدل شده ايم در
واقع ترکی غربی با داشتن ريشه مشترک و واحد ادبی ،امروزه به دو زبان
ترکی آذربايجانی و ترکی ترکيهای (استانبولی) منشعب شده است .ترکی
عثمانی از ترکی آذری جداشده و نه برعکس (نگاه کنيد به مقدمة بويوک
تورک لغتی تأليف کاظم قَدَری  .)1923در اين جدائی عالوه بر عوامل ذکر
شده در باال ،تصميم دولتی (آتاتورک) نيز در حذف يک صدادار (اَ) و سه بی
صدا (صامت :خ ـ غ ـ ق) موثر بود.
ـ عين همين اختالف در مورد انگليسی (انگليسی ،آمريکائی ،استراليائی
و ،)...آلمانی (آلمان ،اطريش ،سويس ،)...عربی (ممالک عرب) ،اسالوی و
اسپانيائی و باالخره زبان فرانسوی (فرانسه ـ کبپ کانادا و سويس و بلژيک)
صادق است .همچنانکه ته ماندة فرهنگ ايِلی يعنی ارجاع به تبار و " نژاد "
(در اصطالح نادرست قرن نوزدهمی آن) در درون فرهنگ قومی به حيات
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خود به نوعی ادامه میدهد ته مانده همين فرهنگ ايِلی نيز ،در فرهنگ
مدرن ،خود را بصورت تاکيد بر نژاد و تبار (در نازيسم ،مساله سياهان و سرخ
پوستان در آمريکا ،آپارتايد آفريقا و دعوای بی معنی نژاد آريائی و نژاد ترک
و نژاد سامی (با ارجحيت آل اسحاق؟! بر آل اسماعيل!؟) در اسرائيل خود را
بروز میدهد .تاکيد افراطی و انحصاری بر فرهنگ قومی (دين و زبان)
درمتن فرهنگ مدرن سرمايه داری صنعتی بصورت عارضه و بيماری "
پانيسم " پديدار میشود.
در اوائل قرن بيستم يعنی آغاز انکشاف سرمايه داری استعماری ،ما در
کشورهائيکه فرهنگ عقب ماندهای نسبت به انگلستان و فرانسة آنزمان
داشتند شاهد ظهور " پان ژرمنيسم " (آلمان قيصری) " ،پان اسالويسم "
(تزاری) و به تقليد از آنها " پان ترکيسم " و " پان اسالميسم " (در ترکيه
عثمانی) و نيز (جمهوری اسالمی) و سپس " پان عربيسم " در کشورهای
عرب و " پان آريائيسم " (با محتوای " پان فارسيسم ") در ايران دوره
پهلوی بوديم " .صهيونيسم " نيز نظير " کمونيسم " روسی شکلی از "
پانيسم " بود که اولی برارجحيت قوم برگزيدة خدای خودشان " يهوه " بر
ديگران تاکيد داشته و دارد و دومی بر ارجحيت طبقه برگزيده کارگر و
کشاورز ،و رسالت تاريخی آنها جهت محو فيزيکی ساير طبقات تاکيد
میکند! همه پانيسم ها با توحش همراه بوده است و محو فيزيکی و
فرهنگی و آزادی کشی و مبارزه با برابری انسان را بروز داده اند .اساس
فرهنگ قومی بر زبان کتبی و دين شهری و فقاهتی و کالمی استوار است
که در " پانيسم " بصورت زبان انحصاری و جانشين و نيز دين انحصاری و
قاتل ،تغيير ماهيت میدهد يعنی زبان و دين به ابزار سياسی و ايدئولوژيک
دولت متجاوز (نخست به ملت خود و سپس به ملل ديگر) مبدل میشود .و
با آزادی کشی و برابری ستيزی مانع رشد فرهنگ ملی مدرن ملت شده و
مسائل ملی واقعی (آزادی و برابری انسانی شهروندان) تحت تأثير مسائل
ارتجاعی قومی مانند تحميل زبان انحصاری حاکم (فارسی در رژيم پهلوی)
و يا دين انحصاری حاکم (طالبان در افغانستان) و يا هر دو (نمونة جمهوری
اسالمی) ،بانحراف کشيده میشود و منافع ملی و فردی تباه میگردد.
در چنين رژيمهائی ،مفاخر (دينی يا زبانی) قومیِ گذشته جانشين افتخار
آفرينیهای علمی و صنعتی و مدنی و اجتماعی امروزی (جهت ساختن
آينده از روی برنامه) میشود مثالً نژاد پاک آريائی و نوروز و شاهنامة
فردوسی و زبان فارسی يا مذهب شيعه و ...همچون نمود و مظاهر فرهنگ
ملی قلمداد میشوند در حاليکه از فرهنگ واقعی ملی (که از حدود،
آزاديهای فردی و اجتماعی و صنعتی ،و رابطه متقابل قوای سه گانه جهت
کنترل قدرت يعنی قانونمند شدن قدرت سياسی و قضائی و قانونگزاری و
مطبوعات و نه تضعيف آن) حرف و بحثی مطرح نشده و نمی شود .همواره
فرد و افراد و نهادهائی در ماوراء قانون قرارداشته و دارند که بنام شاه و
سازمانهای و نهادهای ماوراء قانونی آنزمان و يا بنام ولی فقيه و ساوامای
کنونی و بنيادهای وابسته به تشکيالت ولی فقيه (بنياد مستضعفان) از
نمونههای آن بوده و هستند.
آخرين نکته ايکه در مساله فرهنگ قومی و تفاوت آن با فرهنگ ايلی و
فرهنگ ملی مدرن قابل توجه و دقت است نام مشترک " سرزمين " است
که سه محتوای فرهنگی و اجتماعی ـ اقتصادی گوناگون دارد چنانکه گفته
شد اساس فرهنگ قومی بر دين شهری و زبان کتبی و ادبی در سرزمين
معينی استوار است مفهوم " سرزمين " در فرهنگ قومی (بر خالف فرهنگ
شفاهی و کوچ روانة ايلی و فرهنگ مدرن سرمايه داری صنعتی) ،کالً بر
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تقدس سرزمين آباء و اجدادی و ريشه دار شدن و حرمت گذشتگان استوار
است.
ريشه سرزمين اهورائی (ايرانويچه) و سرزمين موعود يهوهای (برای بنی
اسرائيل) و سرزمين پاک اسالمی (جزيره العرب :عربستان و يمن و امارات)
براساس همين فرهنگ قومی استوار بوده و هست .ميلوسويچ نيز
میخواست سرزمين مقدس اسالو ارتدکس را از لوث اسالم وارداتی پاک
کند! تمام مقدسات در معيار منافع ملی مدرن مضر و مسموم اند و ملت
مدرن بايستی خود را از قيد و بند آنها آزاد کند .برای ايالت ،که کوچ روی
میکنند مراتع سرسبز نقطه عزيمت است و تقدس سرزمين معنی ندارد.
برای ملت مدرن و در قاموس فرهنگ ملی نيز کل کشور ملک مشاع
شهروندان آن محسوب میشود و منافع ملی که پول واحد ،گمرک و
حاکميت دولت و قانون و قوه قضائيه خاص ،آنرا از ملل ديگر جدا میسازد
اساس تقدس ملی است و فرقی بين هيچ جای کشور وجود ندارد .در صورت
اقتضای منافع ملی ،بايستی بسمت فراملت و تشکيل کنفدراسيون ملل پيش
رفت (کاريکه در اروپا شاهد آن هستيم) اين بود باختصار نکاتی در باره
فرهنگ قومی و تفاوت آن با فرهنگ اِيلی و فرهنگ ملی مدرن .در ايران ما
شاهد همزيستی هر سه فرهنگ و تعارضهای آن در قرن بيستم بوده و
هستيم .در همسايگان ايران نيز همين اوضاع برقرار است.
تحوالت فرهنگ قومی در ايران
در سرزمين ايران باختصار تحوالت فرهنگ قومی (مردمان اسکان يافته
روستائی و شهری) در دوران سُنتی بقرار زير بوده است.
 1ـ فرهنگ ماقبل تمدن ايالمی :تحقيقات در اين مورد ناکافی ،گسسته و
در مرحلة ابتدائی است
 2ـ فرهنگ ايالمی :هفت هزار سال تمدن ايالمی آثار ماندگاری از يک
فرهنگ گسترده و موثر از خود بجای گذاشته است که فرهنگ سرزمين ما
بدون توجه بآن قابل بررسی و تحليل واقعی و تاريخی نخواهد بود.تمدن
ايالمی در طی هفت هزار سال از مرحلة :سفال ،سفال رنگی ،سراميک ،برنز
به عصر آهن و تشکيل دولت ـ شهرهای مستقل و باالخره دولت سراسری
فراگير رسيد که میتوان در موزه لوور اين سير تکاملی را به عينه مشاهده
کرد .کشف خط ايالمی ـ مُقدّم که از حدود  3000ق .م آغاز و در رابطه با
خط سومری بشکل خط ميخی انديشه نگاری در آمد( :مانند خط چينی و
ژاپنی کنونی) .میدانيم خط در سومر و شهر اوروک  Urukدر حدود 3300
ق .م بصورت تصوير نگاری (مثل خط مصری) کشف شد و بسمت خط
انديشه نگاری ميخی تکامل يافت .خط ايالمی مقدم را در کتيبه " پوزور "
اين شوشی ناک  Pouzour - Inshoushinakکه حدود  2100ق .م است
بصورت تکامل يافته اش مالحظه میکنيم( :موزه لوور) .پوزور ايالمی شرح
فتوحات خود را در اتحاد  60دولتشهر مستقل ايالمی جهت تاسيس دولت
سراسری (شاهنشاهی فدرال) بيان کرده است هنوز ده هزار لوحة خوانده
نشده از فرهنگ ايالمی در موزه شيکاگو وجود دارد .گرامر زبان ايالمی به
فرانسه نوشته و منتشر شده است:
Francoise GRILLOT - SUSINI: Elements de Grammaire
Elamite"Editions Recherche Sur les Givilisations 1987 paris
- France

و چون بنا به نوشته مورخين و از جمله همين کتاب گرامر ايالمی (صفحه
 )12زبان ايالمی از نظر ساختاری جزو زبانهای پيوندی (التصاقی) همانند
24

تالش ـ سال دوّم
زبان سوم ر در گذشته يا ترکی کنونی است لذا مورد بی مهری شديد در
رژيم پهلوی و بخصوص جمهوری باصطالح اسالمی قرار گرفته است!
(نگاه کنيد به مجله نشر دانش سال سيزدهم شماره چهارم خرداد و تير
 1372مقاله جالب دکتر صادق شهميرزادی تحت عنوان " :ايالم ،نخستين
دولت فدرال جهان " صفحه  41ـ  .)37در ايالم مبنای عدد و شمارش ده
بود در حاليکه سومريان عدد شصت را مبنای محاسبة خود قرارداده بودند
که هنوز در بيان دقيقه و ثٍانيه ،اين مبنای سومری باقی مانده است .امّا
مبنای ده که اساس زيستشناسی آن مسلم است (ده انگشت دست) بنظر
میرسد در تمدن ايالم پيش از ساير تمدنهای باستان (مصر ،هندو چين)
رايج شده است در سومر ،سال خورشيدی را به چهار فصل و در ايالم دو
فصل تابستان بزرگ و زمستان بزرگ تقسيم میکردند و با دو جشن مهم
آنرا گرامی میداشتند:

محتوای فرهنگ ملی و درجة رشد و تکامل آن ناظر برهمين فرهنگ مدرن
سرمايه داری صنعتی ايست که در ميزان و کيفيت دفاع از منافع فردی و
ملی شهروندان از يکسو و درجة نهادی شدن " آزادی " و " برابری "
فردی و اجتماعی اهالی يک کشور از سوی ديگر خود را بروز میدهد.
قراردادهای اجتماعی ،اصل تفکيک قوا و حقوقمند شدن روابط از
مشخصات آنست .لذا ،تعدد يا تغيير زبان مشترک بنا به مصالح ملی،
تغييری در فرهنگ مدرن ملی بوجود نمی آورد همچنانکه کنار نهادن و يا
غلبة يک دين بر دين ديگر ،در فرهنگ مدرن ملی ايجاد اشکال يا تغيير
نمی کند .بهمين صورت فرهنگی ملی مدرن ارتباطی به تبار و نژاد و
اسطوره و ساير نمادهای جوامع ايلی ندارد.

جشن نوروز که جشن جو ايالمی است .اهميت آبجو در معامالت ايالمی و
سومری و اساطير آنها آشکار است.
 2جشن انگور يا شراب که مصادف با مهرگان است يعنی آغاز فصل پائيز:
IRAN: "Histoire et Revlution. Ali Mazaheri"Le comput
LUNAIRE Et L، ANNEE SOLAIRE"Le cycomore et zaman
1980 Page 51 - 64

پديده نوروز نظير هفت روز هفته که بنام هفت سياره متحرک نامگذاری
شده است 1 :ـ روز خورشيد 2 ،ـ روزماه 3 ،ـ روز مارس (مريخ) 4 ،ـ روز
مرکور (ناهيد) 5 ،ـ روز ژوپيتر (مشتری) 6 ،ـ روز ونوس (زهره) 7 ،ـ روز
ساتورن (زحل) ] همانند دوازده ماه سال خورشيدی و چهار فصل ،همه جزو
کشفيات سومريان است که جهانگير شده است تقسيم روز به  24ساعت و
ساعت به اجزاء نيز کار سومريان بوده است و اين فرهنگ غنی که در
همسايگی ايالميها قرارداشت آنرا بشدت تحت تاثير قراردارد امّا چنانکه
اشاره شد ايالميها در عين داد و ستد ،استقالل فرهنگی خود را حفظ کردند.
اين استقالل برای همة تمدنها و فرهنگها همواره نسبی بوده است.
از الواح ايالمی و ليست وليعهد اول ،وليعهد دوم و شاهنشاه انتخابی ايالمی
معلوم استکه در ايالم " مادرتباری " رواج کامل داشته و بهمين سبب
سلطنت نمی توانست موروثی (در معنی امروزی و پدر تباری کلمه) باشد هر
فرد بخاطر تعلق به خانواده مادری در صورت ابراز لياقت میتوانست دو
مرحله وليعهدی را طی کرده و در صورت تصويب مجلس ايالم به سلطنت
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برسد و برخالف سلطه اقوام تحليلی زبان (ماد و پارس) و دورههای بعدی تا
انقراض سلطنت  )1357پدر تباری و مردساالری نبود .زن در فرهنگ
ايالمی برابر مرد از حقوق اجتماعی برخوردار بود بعد از فوت پدر ،مادر
تصميم گيرنده سرنوشت خانواده بود در وصيت نامههای ايالمی امالکی
وقف دختران شده و چند نسل به ارث دختری رسيده است .زن میتوانست
به دادگاه شکايت کند و بعنوان جنس دوم تلقی نمی شد که وظيفه اش "
نشستن و زائيدن شيران نر باشد! " سلطنت ايالم از  2850ق .م آغاز شد و
در  2100ق .م بصورت دولت سراسری در آمد و در  640ق .م منقرض
گشت .مادر تباری  1460سال بصورت سراسری ( 2100 - 640 = 1460ق.
م) دوام داشته است يعنی مدت زمانی بيش از ظهور اسالم تا بامروز ،و عمر
سلطنت و تاسيس دولت در ايالم ( )2210سال بود يعنی تقريباً از اسکندر تا
امروز طول کشيده است و تمدن آن  7000سال دوام داشته است( .کتاب
ايالم بفرانسه ـ تاليف پی ير آميه صفحه  )578 - 581تصوير بدن نما و
آزاد زنان ايالمی و آرايش لباسهای زيبای آن بيانگر آزادی اجتماعی و
فرهنگ انسانی در ايالم است .مجسمة امپراتريس " ناپير آسو " که تنها
زن بپا خاسته در خاورميانه است در لوور باعث افتخار هر ايرانی است
بشرطی که خود را وارث تمدن و فرهنگ ايالم بداند.در ضمن پادشاهان
انزان (شهر مهم ديگری از ايالم) در الواح خود از " همسر دلبند " خود و
دخترانشان پيش از پسرانشان نام میبردند در حاليکه در دوره مرد ساالرانة
بعدی (از ماد و هخامنشی تا امروز) زن زندانی اندرون و حرمسرا میشود .در
تخت جمشيد که بزرگترين موزه مردمشناسی دنيای باستان است حتِی يک
تصوير زن چه از حرم شاه چه از اشراف يا کاستهای عادی و حتی کنيزان و
اسيران موجود نيست .زن در منطق آريائیهای ما و وارثان عرب (سامی) و
ترک و مغول آنها موجودی بوده که " آفتاب مهتاب " نبايد او را میديد چه
رسد به چشم نامحرم .از روی لباسهای ساتراپها بود که هويت قومی شان را
کشف کردند که با فراوردههای صنعتی و کشاورزی شان تمدن خود را به
نمايش تاريخ گذاشته اند .در هر جامعه درجه آزادی زن نشانه درجة واالئی
فرهنگ آن است و درجه خدمت به پرورش کودکان اندازه هوشمندی آن
تمدن را برای تامين آيندة خود معين میکند در ايالم موزيسين ها (که با
شعر و موسيقی) بديهه سرائی میکردند رواج کامل داشت و مجسمه 17
عاشق ايالمی با سازی در سينه شان در موزه لوور موجود است که متعلق به
هزار و ششصد قبل از ميالد هستند به دليل اهميت و بی توجهی و غفلت
عمدی بناچار سرآغاز تمدن و فرهنگ کشورمان در ايالم را اندکی مشروحتر
بيان کردم.

25

تالش ـ سال دوّم

شماره  7ـ فروردين ـ ارديبهشت 1381

معرفی کتاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرخنده مدرس

نمی دانيم اگر به آثار و تأليفات ديگر دکتر موسی غنی نژاد برخورد نمیشد
و اگر در اين آثار بيان صريح و دفاع بهم پيوسته و منظم ايشان از فردگرائی
و آزادی در انديشة مدرن مشاهده نمیگشت ،آيا نام کتاب " مقدمهای
برمعرفت شناسی علم اقتصاد " در عالقمندانِ مباحث فلسفی ـ سياسی ـ
تاريخی حساسيتی برمیانگيخت يا نه! اثری که آشکارا با هدف شرکت فعال
در چالش نوين فکری دهة اخير جامعة روشنفکری ايران به خوانندگان ارائه
شده است .چالشی که محور آن نقد گذشته ،نقد سُنت ،نقد جامعه بازمانده از
کاروان رشد و توسعه و منظرگاه آن ترقيخواهی ،آزاديخواهی و دفاع از
مناسبات مدرن و خالصه کالم دفاع از جامعه مدنی است .دکتر غنی نژاد
خود در پيشگفتار کتاب " مقدمهای بر معرفت شناسی علم اقتصاد " در ارائه
تصويری از شرايطی که ضرورت اين شرکت و دميدن هرچه بيشتر به کورة
اين چالش فکری را نشان میدهد ،میگويد:
" اگر توجه کنيم که نقادی و در نتيجه بحران در انديشه يکی از ويژگيهای
انديشة دوران جديد است ،به علل توليد مداوم نظريههای معرفت شناختی
در دنيای مدرن پی میبريم .امّا اين امر در مورد جامعة ما که وارد کنندة
انفعالی انديشههای مدرن بودهايم ،صدق نمیکند .اگر در جوامع مدرن
طرفداران عقايد مخالف به جای " انتقاد با اسلحه " بيشتر به " سالح انتقاد
" متوسل میشوند در ساير جوامع مسئله برعکس است .سالح انتقاد وزن و
اعتباری ندارد و آنچه رايج است و صورت میگيرد بيشتر " انتقاد با اسلحه

" است ،بدين ترتيب بحرانها نه در انديشه بلکه در بيرون در عرصه عمل
اجتماعی حل و فصل میگردد".
امروز بخش اعظم جامعة روشنفکری ايران از سمت و سوهای گوناگونِ
فکری ،همّ خود را بردفاع از جامعة مدنی قرارداده است .امّا دفاعی که از ديد
دکترغنی نژاد هنوز جای ترديد بسيار دارد .وی در مقدمة اثر ديگر خود "
جامعه مدنی ،آزادی اقتصاد و سياست " میگويد:
" دفاع روشنفکر ايرانی از جامعة مدنی دفاعی التقاطی ،گزينشی و مشروط
است .روشنفکران ايران بدنبال جامعة مدنی هستند امّا نه آنگونه که در واقع
هست بلکه آنگونه که خود در عالم خيال تصور میکنند" .
دکتر غنی نژاد برای بيان " آنگونة واقعیِ جامعة مدنی " در کتاب "
مقدمهای بر معرفت شناسی علم اقتصاد " به بنيانی ترين پايههای جامعة
مدنی آنهم نه در اشکال عينی و نمونههای تحقق يافتة آن بلکه به عميق
ترين بنيانهای فکری و ارزشهائی که موجب زايش اين نظم اجتماعی بوده
اند ،بازمیگردد.
همانگونه که از نام اثر برمیخيزد ،موضوع به بحث " علم اقتصاد "
اختصاص دارد ،امّا برخالف تصور رايج نه آن علمی که میپنداريم بايد به
روابط اقتصادی يا توليد و توزيع در هرجامعهای بپردازد بلکه مقصود بررسی
وشناخت " نظمهای کردارانسانی در چارچوب انديشة نوميناليستی و
ارزشهای فردگرايانة ناشی از آن است" .
کتاب با مقدمهای آغاز میشود که معرف فشردة پنج گفتار آن است .در
بخش آخرين مقدمه ـ همانگونه که نقل شد ـ نويسنده به مقايسهای کوتاه
امّا گويا ميان جوامع مدرن ـ دموکراتيک و سير تحول انديشه در آنها
بنابراصل پذيرفته شدة نقد از يکسو و از سوی ديگر ايران و کشورهائی نظير
آن و ايستائی انديشه و بی اعتباری " سالح نقد " در آنها میپردازد.
رشته اصلی پيوند ميان بخشهای پنج گانة کتاب بررسی سير تحوالت
نظريههای اقتصادی از آغاز دوران مدرن و ربط اين نظريهها با نگرشهای
فلسفی زيربنائی آنهاست .هرچند اين اثر به بررسی تاريخی نظريههای
اقتصادی نپرداخته ،امّا از آنجائيکه تفسير ،مقايسه و نقد نظريههای پر
اهميت تاريخی در پيدايش نظمهای اقتصادی ـ اجتماعی ،ساختار اصلی
کتاب را تشکيل میدهد و اينکه سلسله گفتارها نشان میدهند که چگونه
نظريهها و فرضيههای اقتصادی در ارتباط و تأثيرگذاری بريکديگر قرارگرفته
و از دل يکديگر تکوين ،انشقاق و انشعاب میيآبند ،لذا اثر ،دارای يک سير
منطقی تاريخی است .اين سير تاريخی با خاتمة سلطة مطلق نگرش سنتی
برجهان تفکر و با آغاز گسترش نگرش مدرن يعنی نگرشی متکی بر عقل
گرائی و اتکاء به خرد انسان و نقش ذهن فعال در آفرينش پديدارها و
نظمهای اجتماعی آغاز گشته و تا دوران متأخر و پيدايش معرفت شناسی در
شاخههای بيشمار علم و از جمله علم اقتصاد و چالش فکری نقد و نوآوری
دائمی ميان آنها ادامه میيابد.
بدين ترتيب دوران جديد که دوران آغاز تاريخ علم بطور عام و علم اقتصاد
به طور خاص است ،از نظر نگارندة کتاب ،تنها میتوانسته با پيدايش نگرش
نوين به نقش خرد انسان بعنوان عنصر فعال و خالق امکان پذير گردد .وی
با احاطهای که برمسئله محوری و موضوع اساسی که ذهن بخش وسيعی از
روشنفکران ايرانی را به خود مشغول داشته است ،بدرستی بحث خود را
درگفتار نخست کتاب با طرح اين پرسش آغاز میکند که " علوم مختلف
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چگونه ممکن هستند ؟ " با نگاه عميقتر ما پرسشهای اساسی دوران خود را
در مورد علل و ريشههای عقب ماندگی کشورمان را در دل اين پرسش (راز
پيدايش و رشد علوم) باز میيابيم .اگر علم را در مفهوم عام آن يافتن
پا سخهای عقالنی به مسائل و معضالت بشری در جهت بهبود و ارتقاء
وضعيت مادی و معنوی انسان در نظر گيريم ،بايد ديد که در جوامع غير
مدرن از جمله جامعة ما غفلت از چه چيز موجب گشته است که راهيابی به
حل مسائل انسانی امان ممکن نگردد ؟
گفتار نخستين کتاب در بررسی سير تحول انديشه در جوامع غرب محور
توجه خود را به بحث درمورد شرايط شکلگيری " معرفتهای معتبر "
معطوف داشته و توضيح میدهد که پس از پايان قرون وسطی در غرب "
شيوه تعقلی " نوينی در شناخت پروسة شکل گيری معرفت " جايگزين
شيوة سُنتی میگردد که تکيه خود را برنقش و جايگاه " ذهن شناسنده " يا
" عامل شناخت " قرار میدهد .بعبارت ديگر در برابر اين پرسش که؛
" آيا معرفت را می توان در ضبط صرف دادهها توسط ذهن شناسنده
خالصه کرد ـ دادههای کامالً سازمان يافتهای که مستقل از ذهن شناسنده
در يک دنيای بيرونی (مادی يا غير مادی) وجود دارند ـ يا اينکه ذهن
شناسنده فعاالنه در جريان معرفت و سازمان يافتن موضوعات شناخت
دخالت میورزد " ،غرب پاسخ دوم را برمیگزيند يعنی " :معرفت را عبارت
از کوششهای فعاالنة ذهن برای توضيح هرچه قانع کننده تری از پديدارها،
از طريق سازمان دادن مفاهيم و فرضيهها میداند .بعبارت ديگر در دوران
جديد هرگونه کوشش تعقلی برای توضيح پديدارهای منظم ،مسئله ساز،
مجاز ،مطلوب و حتی الزم شمرده میشود " و از آنجاکه چنين کوششی در
حيطه توان فکری فردی قرارداشته و مفاهيم و فرضيهها محصول تفکر
فردی اند ،لذا منزلت فرد بعنوان ذهن انديشنده (ذهن شناسنده) از نتايج
ضروری تفکر فرضيهای (نوميناليستی) محسوب میگردد .دکتر غنی نژاد در
توصيف نگرش نوميناليستی مینويسد " :آزادی و تساهل از نتايج تبعی
تفکر نوميناليستی است ،چراکه اين تفکر ،الزاماً منتهی به رقابت بين افراد
(اهل علم و تحقيق) برای ارائه مفاهيم و فرضيههای جديدتر و بهتر
میشود .اينجا هيچکس نمیتواند مدعی شود که کليدار مخزن حقايق است،
جريان جستجوی معرفت ،همانند مسابقهای پايان ناپذير است که همه
باشأن و منزلت برابر میتوانند در آن شرکت نمايند" .
گفتار اول پس از شرح و بيان کاملی از مشخصههای تفکر دوران جديد
(نوميناليستی) ،آنگاه ارزشهای پايهای آن يعنی فردگرائی و آزادی را نه تنها
تحت عنوان " مفاهيم بنيادی اقتصاد سياسی " و مؤثر در پيدايش نظم
اقتصاد بازار مورد بحث و بررسی قرار میدهد ،بلکه در بخشهای متعدد به
مطالعه ريشههای اخالقی و همچنين تأمالت انسانی و حقوقی آنها بعنوان
مؤلفههای اصلی جامعة مدنی میپردازد.
گفتار فوق عالوه برارائه تصوير جامعی از اصول و ارزشهای پايهای نظم
اجتماعی ـ اقتصادی دوران جديد همچنين زمينة بحث گفتارهای بعدی را
فراهم ساخته و کليد برخورد و نقد نظريههای مهمی را که تا کنون در
دوران جديد ،در برابر انديشة آن يعنی انديشه مبتنی برآزادی و فردگرائی
قدعَلَم نموده اند بدست میدهد .هرچقدر مطالعة گفتار اول کتاب از جهت
آشنائی عميق تر با مفاهيم اساسی تفکر جديدی (جديد از نظر ما) که امروز
به مشغله فکری طرفداران جامعه مدنی در ايران بدل شده است ،مفيد و
ضروری به نظر میرسد ،همچنين تعمق برروی دوگفتار بعدی از زاوية
شناخت بهتر ضعفها و گوشههای تاريک سُنتهای فکری جامعة روشنفکری
ايران که بناگزير ما را به وضعيت امروزمان " هدايت " نموده است از
اهميت بسزائی برخوردار است.
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جامعة روشنفکری ايران بنا بريک سُنتِ ديرينه که هر عامل مادی و عينی
خارج از خود را در ناکام ماندن تحوالت اجتماعی جامعه مؤثر میداند ،بجز
انديشه و ارزشهای گزينش شدةِ فکری و فرهنگی خويش را ،در مقطع
رودرروئی با انديشههای دوران نوين جهان غرب ،سُنتهای فکری خود را در
همگونی و همسوئی باآن نوع نظريهها و جهان بينیهائی باز میيابد که وی
را در توجيه آن سُنتها و ابقاء در آنها ياری میدهند.
صرف نظر از قرنها تداوم سلطه تفکر سُنتی قرون وسطائی در ايران که
عقل و عمل انسان را منشاء هيچ يک از پديدههای اجتماعی ندانسته و
سرنوشت انسان را از منشاء و سرچشمهای بيرون از حيطة قدرت و اختيار
وی اداره و کنترل شده میپندارد ،در ميان انديشههای برخاسته از دل دوران
جديد در جهان غرب ،انديشه مارکسيستی به ميزان بيشتری مورد استقبال
قرارگرفته و اين انديشه به ياری بخش بزرگی از روشنفکران ايرانی آمده و
عدم تمايل آنها را در خروج از سنگر سُنت بی تفاوتی نسبت به مسئوليت
فرد ،نقش عنصر ذهن و بی تفاوتی و حتی ضديت با منافع و حقوق و
آزاديهای فردی و...تقويت مینمايد.
با توجه به تکيهای که دکتر غنی نژاد در آثار و تأليفات ديگر خود ،براين
انحراف فکری عظيمِ جامعة روشنفکری ايرانی مینمايد ،اتفاقی نيست که
وی در گفتار دوم بحث " معرفت شناسی و روش شناسی مارکسيستی " را
با برخورد به دو وجه مهم از نگرش فلسفی مارکسيستی يعنی " مقدم
دانستن عينت بر ذهن " و يگانه پنداشتن انديشه و هستی " آغاز میکند.
نويسنده در بررسی و نقد ايندو اصل مارکسيستی نشان میدهد که؛
 1ـ چگونه "مارکسيستها با تفسير ماترياليستی تاريخ ،تعيين کننده دانستن
روابط و مناسبات توليد در حيات مادی انسانها ،اعتقاد به مأموريت تاريخی
طبقه کارگر در جهت محو شيوة توليد سرمايه داری ،نابودی سلطة طبقاتی
از طريق محو طبقات و در نهايت استقرار جامعة کمونيستی" عمالً بدليل
فقدان مبانی تجربی و استداللی درهريک از اين نظريه ها ،تفکر خود را از
حيطة يک انديشة علمی خارج و بيشتر خصلت " پيشگويانه و عرفانی
میيابند" .
 2ـ و اينکه چگونه مارکسيستها با اعتقاد به اصل " يگانه دانستن انديشه و
هستی " عمالً ادعای علمی بودن انديشه مارکسيستی را بی ربط و بی
معنی میسازند .همانگونه که گفته شد کليد بررسی و برخورد به اين نظريه
در گفتار پيشين بدست داده میشود .نگارندةِ کتاب که گفتار خود را با اين
عبارت آغاز میکند که " علوم جديد (طبيعی و اجتماعی) ثمرة يک
رويکردتعقلی خاص است که دراصطالح فلسفی به آن نوميناليسم ميگويند
" ،مرز جدائی ميان اين انديشه با انديشه سُنتی (يونيورساليستی) را اساساً
برپاية نگرش جدائی و عدم انطباق کامل فرضيهها يا تئوريها (انتزاعات ذهن
انسان) با هستی و عينيت (آنچه که بيرون از ذهن وجود دارد) قرار میدهد.
برمبنای چنين نگرشی فرضيهها تصوير انتزاعی هستند از واقعيتها و هرگز
نمیتوانند در برگيرندة واقعيت در تمام جزئيات آن باشند .و اساساً برمبنای
چنين نگرشی است که شرکت افراد بطور آزادانه و برابر در پروسة شناخت
پديدهها و توضيح آنها ضروری تلقی میشود و بر بستر چنين تفکری است
که هيچکس مدعی کليددار مخزن حقايق نمیتواند باشد و حقايق علمی و
دانش و دانستههای بشری جنبة نسبی میيابند و تنها نتيجه چنين نوع
تفکری است که هرروز امکان ارائه تئوريها و فرضيههای بهتر و جامع تر و
کاملتر فراهم شده و علم و معرفت رشد میيابد .اگر غير از اين بود و به
گفته نويسندة کتاب " :اگر ذهن انسان دارای چنان قدرتی بود که
میتوانست واقعيت را درتمام ابعاد و اجزای آن درک نمايد ،ديگر نيازی به
تئوری و علم نبود" .
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مارکسيستها با اعتقاد خود به " وحدت کامل تئوری و عمل " و اعتقاد به
امکان سلطه پذيری برطبيعت توسط انسان از طريق علم يعنی امکان
انطباق کامل انديشه و هستی ،ذهن بر عين ،علم را از جنبه فرضيهای و
انتزاعی بودن و محدوديت آن در شناخت پديدهها خارج دانسته و با
پافشاری بر روی علمی بودن انديشه مارکسيستی (علم طبقه کارگر) به
مفهوم در انحصار داشتن کليه " حقايق علمی " عمالً به ورطه جزم گرائی
و مطلق نگری در توضيح جهان و در نتيجه به ورطه سکون و انحطاط در
میغلطندند.
در گفتگوی اکبرگنجی با دکتر موسی غنی نژاد (کتاب سُنت ،مدرنيته و
پُست مدرن) در بحثی در زمينه ايدئولوژی ،دکتر غنی نژاد براين نکته تکيه
دارد که از لحاظ فلسفه اجتماعی هرمکتبی اعم از ليبراليسم ،مارکسيسم و
ساير ايسمها به يک سلسله ارزشها برمیگردند .برپايه گزينش اين ارزشها،
نظمهائی بوجود میآيند که واقعيتهای عينی دارند .بايد ديد که کدام نظم،
مطلوب ماست و آرمانهای ما را تحقق میبخشند .وی همچنين معتقد است:
" االن هم در تمام جوامع کسی نمیگويد آزادی بد است ،فقر خوب است،
آدم کشی خوب است ...بحث بر سراين است که ارزشها را چگونه بايد
تحقق بخشيد " .يعنی اتخاذ راه حلها ،تئوريها و روشها اگر در عمل نافی
ارزشهای گزينش شده باشند ،مسلماً ما به آن نظم مطلوب دست نخواهيم
يافت.
دفاع " گزينشی و التقاطی" از ارزشها ودرنتيجه دفاع ازنظمهای اجتماعی
پرتناقض و پرتضاد (جامعة مدنی اسالمی ،مارکسيسم اسالمی ،راه رشد
غيرسرمايه داری ،جامعة مدرن بدون آزادی انديشه و امروز هم پُست مدرن
مبتنی برعرفان شرقی!) سُنتی پرسابقه در جامعة روشنفکری ـ سياسی
ماست.
شايد از همين زاويه ،مطالعه گفتار سوم کتاب " مقدمهای برمعرفت شناسی
علم اقتصاد " که به بررسی و نقد نظريههای اجتماعی ـ اقتصادی کينز
اقتصاددان انگليسی میپردازد ،برای ما و در مقطع کنونی بحثهايمان از
جذابيت بيشتری برخوردار باشد ،زيرا در چارچوب اين بحث و بررسی ضعفها
و نارسائيهای ديدگاههای التقاطی که بجای دستيابی به نظمهای آرمانی به
بيراهههای اجتماعی ـ سياسی ختم میشوند ،به نمايش گذارده شده اند .با
اندکی گسترش دامنه فانتزی و بکارگيری قدرت تصور ،میتوانيم درميان
سطور اين گفتار همچنين ايراد اساسی کارخود را در بکارگيری مفاهيم
ومبانی دريابيم ،که بدون هيچ بحث و بررسیِ عميق محتوائی پذيرفته شده
اند و از نظر ما تنها بدالئل احساسی و غير استداللی ،صحيح و قطعی بنظر
میرسند .مفاهيمی نظير " عدالت اجتماعی ،خير عمومی ،نقش و وظائف
دولت در حفظ آنها و" ...
گفتار سوم از تشابه تعريفی از علم اقتصاد ،ميان انديشمندان کالسيک و
کينز آغاز میکند و میگويد " :کالسيکهای علم اقتصاد و کينز هر دو علم
اقتصاد را از مقؤله شاخههای فلسفة اخالقی میدانند " " .زيرا هر دو هدف
آن را ايجاد خير بيشتر برای افراد جامعه میدانند ...امّا تصوری که هرکدام از
خير عمومی دارند و کالً شيوة تعقل متفاوتشان موجب میشود ،نتيجه
گيريها و تبيينهای گوناگون و حتی متناقضی بدست آيد " .کينز که بنوعی
بدعت گذار سوسياليسمی مبتنی بر فردگرائی است معتقد است که در نظم
اجتماعی مورد نظر وی میبايست فرد ،آزادی انتخاب او ،عقيدة او انديشه و
بيان او ،فعاليتهای اقتصادی و مالکيت او محترم و محافظت شوند .امّا از
سوی ديگر او در برخورد اخالقی به اقتصاد ،معتقد است که اقتصاد امکان
رهائی انسان را از نيازهای مطلق و محو مبارزه برای معيشت را فراهم
میآورد تا انسان يک زندگی عقالئی دلپذير و خوب (يعنی پرداختن به
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موضوعات بزرگتر دارای معناو اهميت بيشتر نظير مسائل زندگی و روابط
انسانی ،مسائل مربوط به رفتار و خالقيت و دين) دست يابد.
بنابراين نظم اجتماعی مورد نظر اين اقتصاددان (که از نظر وی ضامن خير
عمومی است) مبتنی بر نفی اقتصادگرائی و رهاشدن انسان از دغدغههای
اقتصادی است .وی خواهان طرد انگيزة انسان در کسب پول و ثروت و
ارزيابی اين انگيزه براساس " ارزش حقيقی اش " يعنی بعنوان " بيماری
نفرت انگيز " بوده و معتقد است که طبيعت پول پرستانه و حرص کسب
ثروت در انسان مسئول انهدام آرمانهای مردمی و " انحطاط اخالقی تمدن
" کنونی غرب میباشد ،که میبايست از طريق دولت و پايبندی آن به
اصول اخالقی طرد گردند.
به اين ترتيب کينز که ظاهراً در ارزشهای گزينش شدة خود برمسئله فرد و
آزاديهای فردی و اهميت مالکيت خصوصی و فعاليتهای اقتصادی تأکيد
دارد ،عمالً در طرح جامعة آرمانی و راه رسيدن بدان ،از دو طريق به نفی
همة آن ارزشها میرسد ،نخست از طريق نوعی الگوسازی آرمانی و عمومی
از انسان و توصيه به اتخاذ روشهای انسان سازانه تحميلی و خالف طبيعت
و انگيزههای انسان و همچنين خار شمردن و نفی برخی از ارزشهای
اخالقی جامعة مدرن نظيِر جستجوی نفع شخصی ،مسئوليت پذيری انسان
در ادارة خود و ميل وی به حفظ استقالل خويش از طريق تالشهای
اقتصادی و مبارزه برای معيشت که در عمل تاکنون در جوامع مدرن به
رونق فعاليتهای اقتصادی و بهبود رفاه عموم افراد منتهی شده اند .امّا مسئله
ديگری که نزد کينز عمالً موجب نفی ارزشهای فردگرايانه میگردد ،تکيه
وی بر نقش فزايندة دولت و دخالتهای اقتصادی آن برای ساختن چنين نظم
اجتماعی است.
تلقی کينز از " نظريه خير عمومی " و نقش فزايندة اقتصادی و اخالقی
دولت ،تالقی" مطلوبی " با رگ خواب روشنفکر ايرانی میيابد .يک اجتماع
سازمان يافته با حرکت در جهت اهداف و خير عمومی ،گسترش رشديابندة
" عدالت اجتماعی و اقتصادی " آنهم از طريق دخالتهای دولت در اقتصاد
يعنی جايگزينی بجای سرمايه داران و اتخاذ سياستهای مناسب بطوريکه "
سرمايه داران غير فعال " تمام درآمد خود را از دست بدهند ،انسانها از
طبيعت پول پرستانه خود صرف نظر نموده و به پولِ اندک قناعت کرده و
سلطه پول و حرص اقتصادی را داوطلبانه طرد نمايد.
کداميک از ما رؤيای چنين جامعه آرمانی را در خيالهای خود نمیپرورانيم ؟
بدون آنکه به الگوسازيهای آرمانگرايانه آن در خصوص انسان توجه داشته
باشيم و بدون آنکه نظر دقيقی به تجربههای خود و ديگران در واقعيت خطر
دولتهای دخالتگر سلطه طلب بی افکنيم.
در گفتار سوم کتاب نشان داده میشود که دستيابی به جامعهای آرمانی از
طريق دخالتهای " دولت پايبند به اصول اخالقی که اعضای آن قلبشان به
موضوعات اخالقی گرايش داشته باشد " چقدر خالی از واقعيت بوده و تا چه
ميزان با فلسفة سياسی مدرن فاصله دارد .فلسفه سياسی که " درست از
جائی آغاز شد که اعتماد به گرايش اخالقی صاحبان قدرت سياسی را
بعنوان يک تصور غير حقيقی و غير قابل تحقق کنار نهاد " .فلسفة سياسی
که برمبنای اخالق فردگرايانه " ،خير عمومی " را به معنای فراهم آوردن
وضعيتی تبيين نمود که درآن افراد بتوانند آزادانه و با استفاده از حقوق برابر
در جستجوی هدفهای مشخص خود تالش نمايند .هدفهای شخصی که
ناظر بر " خير مطلوب " فردی بوده و الزاماً در فرديت خود " متفاوت و
ناهمگن میباشند" .
يکی از منتقدين ديدگاههای دکتر غنی نژاد و افرادی چون او که از نظم
اقتصاد بازار برمبنای فردگرائی و آزادی دفاع میکنند ،در نقدی به اين
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ديدگاهها به طرح چند پرسش پرداخته از آن جمله میپرسد " :آيا رابطهای
ميان فردگرائی در عرصه سياست ،حقوق و اقتصاد بطور تفکيک پذير وجود
دارد ؟ آيا پذيرش يکی از اقسام فردگرائی به معنای الزام به پذيرش اقسام
ديگر نيست ؟ و اينکه فردگرائی در کداميک از معانی را میتوان رشد
مدرنيته دانست ؟ "
اگر مقصودِ طراح اين پرسشها دريافت پاسخی در حد بلی يانه ،اين يا آن
نباشد ،در صورت توجهای عميق تر به گفتار چهارم کتاب " معرفت شناسی
علم اقتصاد " پاسخ بدين پرسشها در جدال فکری ميان طرفداران
خردگرائی در انديشة مدرن به تفصيل به بحث گذارده شده است .مؤلف که
آشکارا بربستر نظريههای معرفت شناسی و خردگرائی هايک به بررسی و
نقدنظريههای برخی از انديشمندان خردگرای سدة هجدهم (موسوم به
خردگرايان " سازنده گرا ") پرداخته ،موضوع تأثيرو نقش فرد ،آزادی و
خردگرائی تحولی در پيدايش نظم اجتماعی و اقتصادی " خودجوش " را
طرح میسازد و معتقد است نظم بازار برای دارا بودن عملکرد مطلوب
مستلزم داشتن نهادهای اجتماعی و سياسی هماهنگ است و به نقل از
هايک مینويسد:
" پديدار شدن جوامع و تمدنهای گسترده بزرگ و پيچيدة انسانی ،تنها در
ساية تبعيت از قواعد کلی ميسر شده است ،قواعدی که پيروی از آنها
نظمهای خودجوش پيچيده تری را بوجود آورده و هماهنگی و انسجام بين
خواسته هاو کردارهای ميليونها فرد مستقل را امکان پذير ساخته است .در
بُعد سياسی تبعيت از قواعد کلی و انتزاعی همان چيزی است که به آن
حکومت قانون میگويند و اين درواقع ،بنياد اجتناب ناپذير هرگونه آزادی
فردی است .هايک تأکيد میکند که تنها اصل اخالقی که تا کنون توانسته
است رشد مداوم يک تمدن پيشرفته را ممکن سازد ،اصل آزادی فردی بوده
است .يعنی اينکه فرد در تصميم گيری هايش تنها توسط قواعد رفتاری
انتزاعی (کلی) هدايت شود و نه دستورهای مشخص فرد يا افراد ديگر" .
گفتار چهارم مبنای توضيح نظم بازار را شرح نظريههای تکميلی مرتبط و
بهم پيوسته متعددی قرار میدهد که در تک تک اين نظريهها محور اصلی
بررسی جايگاه و نقش فرد و توضيح اهميت فردگرائی است.
نظريه فردگرائی تحولی :توانائی انسان برای فعاليت به بهترين وجه ممکن
در دنيائی که شناخت ناقصی از آن دارد .بعبارت ديگر انسان از طريق انتزاع
يعنی ابزاری که به کمک آن ذهن وی قادر به شناخت نسبی واقعيتهای
پيرامون خود میگردد و براثر تکرار و تداوم تالش ،دامنة شناخت وی
گسترش میيابد.
نظريه تقسيم معرفت " :برمبنای اصل ساده و بديهی همه کس همه چيز
را نمیداند ".دانش و اطالعات هرفرد ناگزير جزئی و خاص است .لذا دانش
و اطالعات الزم برای فعاليت بصورت پراکنده در اختيار انسانها (ميليونها
فرد مستقل) قراردارد و يک شخص يا نهادی به تنهائی نمیتواند مجموعة
اطالعات را در اختيار و انحصار داشته باشد.
نظام اطالع رسانی :که ازطريق تصميمات فردی کسانی که حوزههای
شناخت محدودشان در زمينههای مشترکی مانند حلقههای زنجير در ارتباط
با هم هستند ،استقرار میيابد.
نظريه رقابت :استفاده کارآمد و بهينه از دانش و اطالعات و فراهم آمدن
امکان انتخاب بهتر و وادارشدن افراد به کردار عقالئی به منظور بقاء و
موفقيت خود.
و نظريه نظم خودجوش :که به گفته هايک " بنابرپيروی از خردگرائی
تحولی ،نهادهای بنيادی تمدن انسانی از قبيل قواعد اخالقی و حقوقی،
زبان ،پول ،بازار هيچکدام با عقل خودآگاه فردی با قصد و نيت ،طراحی و
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ايجاد نشده اند بلکه همگی طی يک جريان تحولی و بطور خودجوش بوجود
آمده اند .اين تحول توسط يک سازکار انتخابی آزمون و خطا و از ميان
رفتن ساختارهای بدون کارآئی صورت گرفته است" .
نويسنده کتاب " مقدمهای برمعرفت شناسی علم اقتصاد " سير تحوالت
انديشه را از طريق بررسی جدال فکری ميان انديشمندان و صاحب نظران
بنام جهان (عمدتاً جهان غرب) تا دوران اخير پی میگيرد .نکتهای که در
ادامة مطالعه اثر بويژه گفتار پنجم توجه را بخود جلب مینمايد آنست که؛
گفتاری که در ابتدا از جدال ميان دو جهان بينی و نگرش کلی به جهان
هستی و انسان (نوميناليستی و يونيورساليستی) آغازگرديد (جدالی که ما
امروز تازه در ابتدای راه آن هستيم) در قسمت انتهائی خود به تصوير
جدالهای فکری بيشماری ميان مکاتب و شاخههای مختلف اندشة مدرن و
نگرشهای گوناگون معرفت شناسی ،روشهای متفاوت مطالعه و بررسی
طبيعت و جامعه در قالب علوم طبيعی و علوم اجتماعی کشانده شده است.
اين سيرِ ناگزير بيش از هر چيز ناشی از ماهيت عمق يافته ،تدقيق شده و
پيش رفته سير تحولی فکر در جوامع مدرن میباشد (نقطهای که ما امروز با
آن متأسفانه فاصله بسياری داريم) .با مطالعه اين بخش از کتاب ذهن
خواننده ،ناخودآگاه به عبارت نخستين مؤلف در مقدمه بازمی گردد:
" اگر توجه کنيم که نقادی و درنتيجه بحران در انديشه يکی از ويژگيهای
انديشة دوران جديد است ،به علل توليد مداوم نظريههای معرفت شناسی در
دنيای مدرن پی میبريم" .
و در نتيجه راز نوآوری و رشد دائمی در همه رمينهها بويژه در عرصه
انديشه در اين دنيا را خواهيم يافت.
کتاب " مقدمهای بر معرفت شناسی علم اقتصاد " اثر دکتر موسی غنی
نژاد ،نگاهی گسترده و عميق به مؤلفههای پراهميت علم اقتصاد و حاوی
دانش و اطالعات و سيع و پردامنهای در زمينة اقتصاد سياسی است که حتی
طرح اشاره گونة همة آنها مسلماً از گنجايش هرمعرفیای خارج است .لذا در
مطلب فوق سعی شده است تنها به ارائه نخستين و برجسته ترين جنبة
تأثيری و برداشتی از کتاب برروی خوانندگان ـ که مسلماً مصون از عالئق
و ديدگاههای خود خواننده نيست ـ اکتفا گردد .از نظر معرف بعنوان يک
خواننده ،اين جنبه عبارت است از ارتباط و پيوند ارکان اصلی نظريههای
مهم اقتصادی با نگرشهای فلسفی بويژه از زاوية نگاه به فرد و جايگاه
آزادی فردی در اين نظريه ها .شايد بتوان گفت اين جنبه به مثابة هالهای
تمام بحثهای گفتارهای پنجگانه کتاب را در برمیگيرد ،امّا با تمام اينها،
تنها يک زاوية ديد به اين اثر جامع و با ارزش است ،بنابراين برای
خوانندگان اهل تحقيق و عالقمند به مباحث علم اقتصاد سياسی ،سير
تحولی و تأثير اجتماعی ـ سياسی نظريههای مهم و مطرح در اين علم
برروی جهان مدرن ،هيچ معرفیای شايسته تر از توصية جدی به خواندن
خود کتاب نيست.

رفقا ببخشيد! سوسياليسم از طرف من فقط يک ايده بود!

29

شماره  7ـ فروردين ـ ارديبهشت 1381

تالش ـ سال دوّم
بخش دوم

برداشتها و واقعيتها
نگاهی به دهه  1320ـ 1332

ميزگرد با حضور آقايان دکتر کامبيز روستا و دکتر احمد طهماسبی

تالش :من مجبورم در بين صحبتهای شما پرانتزی بازکنم .شما سعی
میکنيد مارکسيسم ـ لنينيسم را از مارکسيسم جدا کنيد و ما سعی میکنيم
به تئوریهای اساسی و صريحی که به مارکس استناد داده میشود
برگرديم .شما از حقوق شهروند سخن میگوئيد و ما از حقوق شهروندی،
حقوقی در مقابل قدرت حکومتی و مستقل از آن میفهميم .حال آنکه طبق
تعريفهای مارکس قدرتی مستقل از قدرت سياسی در جامعه وجود ندارد و
آزادی و حقوق شهروندی را آن طبقهای معين میکند که حکومت را در
دست دارد و در جامعه مدرن اين طبقه ،بورژوازی است .کمونيستهای ما هم
به همين اعتبار و به اعتبار تئوريهای مارکسيستی جامعه مدرن را قبول
نداشته و سعی میکردند روش خود و تحليلهای خود را با اين تئوريها
انطباق دهند .حتی شما میبينيد که در اصول مارکسيستی تفکيک قوا که از
مؤلفههای نخستين جوامع مدرن است رد میشود و اساساً اين تفکيک در
اين نوع تفکر جائی برای بحث ندارد.
دکتر روستا :اوالً من مارکسيسم به معنای متداول آن و با هر ايسمی که به
شخص رجوع داده شود به عنوان باور ايدئولوژيک مخالفم .من انديشههای
مارکس و نقد درخشان او را به نظام سرمايهداری و ضرورت مرتفع کردن
اين نظام را جزء انديشههای تاريخ سازِ تاريخ انديشه انسانی میدانم .با هر
ايسمی فرد انسانی مخالفم ،حال لنينيسم باشد يا مارکسيسم .من فکر
میکنم يک سوسياليست نمیتواند مطلقاً به انديشه يک فرد تکيه کند .امّا
همة آن چيزهائی را که شما میگوئيد جزء انديشههای مارکس نيست.

مارکس میگويد دوطبقه اجتماعی وجود دارد ،طبقه پرولتاريا و بورژوازی.
خود مارکس در زندگی خود بسيار مبارزة دموکراتيک کرده است .برای
آزاديها و حقوق شهروندی بسيار مبارزه کرده است که همه اينها نيز مکتوب
است .همکاری بسياری با ليبرالها داشته است .مارکس میگفت روند
تاريخی کاپيتاليسم ،بنا بر توضيحاتی که دادم مبارزة ايندو طبقه است که در
تحليل نهائی يکی برديگری غلبه میکند که خودش را مرتفع نمايد .نسبت
اين حرفها به مارکس تحت عنوان مارکسيسم درست نيست .مارکس اوالً
در مورد ديکتاتوری پرولتاريا و حاکميت پرولتاريا در دوجا اسم برده ،ولی
توضيح نداده که اين پديده چيست .همة آن حرفها را نيز پس گرفته شما به
تمام نامههای او مراجعه کنيد .آنچه را که بعنوان انديشه مارکس میشناسيم
يکی نقد اساسی به کاپيتاليسم است و ديگری اينکه در مبارزه اجتماعی دو
طبقه بزرگ اجتماعی وجود دارد ،پرولتاريا و بورژوازی .برای آزاد شدن
مطلق انسان بايد طبقات مرتفع شوند .اين هم فقط هنگامی ممکن است
اگر اکثريت جامعه يعنی پرولتاريا نيز ضرورتاً خود را بعنوان طبقه مرتفع
میکند .مارکس جز اين اساساً چيزی نگفته است ،و بعد ببينيد که
مارکسيست ـ لنينيستهای ما خودشان از اين نظرها چه برداشتهائی دارند؟
يعنی اينکه میگويند طبقه کارگر جز زنجيرهای دست خود چيزی برای از
دست دادن ندارد .با آزاد کردن خود جهانی را آزاد میکند .ابداً به اين معنا
نيست که طبقه کارگر بيآيد حکومت کند و بگويد حاال من سوسياليسم
میآورم و بايد برای هميشه حکومت کارگران تشکيل داد ،و اعمال
ديکتاتوری کرد .آنهم نه به معنای ديکتاتوری پرولتری بلکه به معنای
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سرکوب و استبداد .مارکس میگويد وقتی پرولتاريا خودش را آزاد کرد ،ديگر
طبقهای وجود ندارد .با آزادی خودش جهان را آزاد میکند .هميشه هم از
مرتفع کردن مناسبات صحبت میکند .شما يک مثال بياوريد از مارکس که
گفته باشد ما میرويم ماشين دولتی را در هم میشکنيم و ماشين دولتی
جديدی بجای آن میگذاريم و نامش هم سوسياليسم است .اين تئوريها
لنينی بود .اصالٌ دولت ماشين نيست که کسی بتواند آن را درهم بشکند.
اينرا که مارکس میدانست دولت بورژوازی ماشين نيست .میخواهند يک
حکومتی را از بين ببرند ـ و  Conseptيک حکومتی ديگری را جانشين
کنند بعنوان حکومت پرولتاريا ولی اينرا مارکس نگفته است .ماشين دولتی را
مارکس نمیخواهد درهم بشکند ،بلکه میگويد  Aufhebenيعنی مرتفع
کردن .مناسبات را نمیخواهد از بين ببرد ،میگويد آنچنان زمينه مادی،
اجتماعی بوجود میآيد که اين مناسبات مرتفع میشود .اين گوهر انديشه
مارکس است مضافاً اينکه همة اينها را مارکس ارادی نمیديد بلکه در
بسترتکامل تاريخی .من اينرا به اين خاطر توضيح دادم تا روشن شود م .ل
خودش يک تئوری جديدی است و ارتباطی به مارکس و ارتباطی به گذشته
و تجربه جنبش کارگری جهانی ندارد .برای اينکه اگر میخواهيم به مارکس
رجوع کنيم ،او میگفت اين حرفهای من در ارتباط باکشورهای عقب افتاده
نيست و منظورم کشورهائی است که اين طبقات در آن جوامع رشد کردهاند.
اين فقط يک اشاره بود.
برگردم به چپ ايران و م .ل ايران .ما دو مشکل داشتيم ،شما حتی در غير
چپها هم اين را میبينيد ،مثالً يکی از انقالبهای بزرگ ايران را نيروهای
جامعه ايران بعد از انقالب مشروطه ،جنبش تنباکو میدانند و میگويند اين
جنبش عليه استعمار بود .چه راست چه چپ چه ميانه همه اينرا میگويند.
اين بدل شده به يک مسئله و باور عمومی ،چرا؟
امّا جنبش تنباکو جنبشی برعليه استعمار نبود و به نظر من جنبشی عليه
خارجی و بيگانه بود .همان گوهر فکری را داشت که خمينی داشت .خمينی
عليه امپرياليسم نبود .اصالً نمیدانست امپرياليسم چيست ،عليه هر غير
مسلمان و غير شيعهای بود که بيگانه باشد .شما اينرا به روشنی در بن الدن
ديديد .اين ارتباطی با امپرياليسم ندارد .بن الدن زمانی با امپرياليسم
همکاری میکرد CIA .او را تعليم میداد و آمادهاش میکرد تا عليه "
کمونيسم " بجنگد .تا آنجا اشکالی نداشت .بن الدن گفت از چه زمانی
اشکال دارد ،از زمانيکه اينها آمده اند به اماکن اسالمی يعنی اينها نجس
هستند و بايد سرجای خودشان باشند و نبايد کاری به ما مسلمانان داشته
باشند تا ما بعدها برويم و خدمتشان برسيم .ولی اگر به اماکن مقدسه
اسالمی بيايند خاک اسالم را نجس میکنند .اشکال آنها اشکال با
امپرياليسم نبود .بن الدن و پيش از او خمينی که بينش بسياری از چپهای
ما را راجع به امپرياليسم ندارند .برداشت لنينی از امپرياليسم ندارند .اينان از
امپرياليسم ،خارجی ،کليسا ،کاتوليک ،يهودی میدانند به همة اينها به
عنوان پديدة غير اسالمی و يکسره بعنوان بيگانه برخورد دارند .چپ ايران
هم دچار اين مسئله بود که جنبش اسالمی را ضد امپرياليسم فرض کرد.
اين را میخواهم نشان دهم که چقدر مسئله مذهب سياسی در ايران اهميت
داشت و هيچ مقاومت اساسی و روشنگری از جانب روشنفکر چپ و غير
چپ ايران در اين زمينه صورت نگرفت .چپ ايران براين نظر بود ،جنبش
ضد خارجی است ،چه بسا که جنبش چپ هم ازتئوری امپرياليسم اطالع
دقيقی نداشت و فکر میکرد امپرياليسم يعنی خارجی يعنی آمريکا و
انگلستان و ،.. .چه بسا که اينگونه بود .اگر خارجی کمونيست است باماست
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واگرغيرکمونيست است بيگانه است و امپرياليسم هم هست .اين همسوئی
هميشه در بطن تاريخ ايران ميان باصطالح چپها و اسالميون ادامه داشته.
مبارزه چپ هم با مذهب اين گونه بوده که از آخوند بدگوئی میکرد و فقط
از آخوند بدگوئی نمیکرد از همه غير خوديها بدگوئی میکرد .شما آثار چپ
را بخوانيد و نقدش را به اسالم نگاه کنيد .نقدش به کليسا آنگونه نيست،
برای اينکه کليسا را آنگونه خطرناک نمیبيند .میگويد غير کمونيستها و
کسانيکه میخواهند استثمار کنند ،غارت کنند بعنوان عنصر ذهن ،عنصر
همگام با عنصر سُنت مذهبی .به مذهب سياسی برخورد نمیکنند چون در
اينصورت بايد به خودشان نيز برخورد کنند .چون اين عنصر در انديشه
خودشان نيز وجود دارد .اينان نيز با دشمنان خيالی يا واقعی فقط بعنوان
پديده غير خودی برخورد میکنند و اين غير خودی مدام تغيير میکند .به
نسبت اينکه دشمن مقابلش کيست ،يکبار طرفداران انگليس ،يکبار
طرفداران آمريکا دشمن اند ،يکبار آخوندها هستند ،يکبار آخوندها نيستند ،و
اگر آخوندها نيستند کنار آخوندها ايستادهاند .حال با دليل ضد خارجی بودن،
ادعا میکنند که اين آخوندها با چپ متحدند و جبهه ضد امپرياليستی با
اسالم حکومت گرا تشکيل میدهند .در تاريخ ما سابقه دارد هر بار که چپ
میتوانست در جنبش ضد خارجی با ماليان همراه میشد و قيام میکرد.
بعد از آن در زمان مصدق نيز ديديد که آيت اهلل برای خودش ساخت ،آيت
اهللِ سرخ .بنابراين ابائی نداشت که با سُنت عقب مانده مذهبی جامعه همراه
و هم صدا شود بجای همپا شدن با تاريخ مدرن .بعد از دوران مارکسيست ـ
لنينيستی استالين ،ديگر امکان نفس کشيدن احزاب " برادر " وجود نداشت.
مسئله اصلی مسئله بازدهی و نتيجه سياسی بود در مورد قدرت يابی
سياسی ،مثل همه احزاب ديگر سوسياليست که فقط چگونگی قدرت يابی
برايشان مطرح بود .ابتدا که حزب توده تشکيل شد ادعای قدرت سياسی
صرف نداشت .و ادعا میکردند که میخواهند تجدد بياورند ،هنرمند آزاد
باشد ،موسيقی آزاد باشد و .. .بعداً که حزب م .ل شد آنوقت ديگر تناقض
گوهرين با جريانات ديگر سُنتی جامعه نداشتند اختالفها تاکتيکی بود بهمين
دليل يک چنين حزبی نمیتوانست حامل خطی را که آغاز کرده بود باشد.
حامل مدرنيته.
از اين گفتهها میخواهم اين نتيجه را بگيرم که حال اگر اينطور است گويا
جامعه ايران خيلی دترمينه است .اکثريت چپها نيز يکنوعی مذهبی بودند،
ايدئولوژيشان با سُنت عقب مانده مذهبی تناقض گوهرين نداشت و به
عبارتی قدرت سياسی مذهبی خودشان را میخواستند و آخوندها نيز قدرت
سياسی مذهبی خودشان را میخواستند و همسو شدند .همگام با نيروئی که
در گوهر با آنان تضادی نداشت .خوب خمينی آمد .پس چرا میگوئيم رژيم
خمينی نا بهنگام است؟ اشاره اينکه خمينی مربوط به تکامل اين تاريخ ـ
تاريخ مدرن جوامع بشری ـ نيست .عمالً نيز خشونت کور پيش تاريخ را
اعمال کرد و میبينيد که با خودی چه کرد .ولی برگرديم به نکته باال،
نتيجتا يک جبهه فکری سياسی لرزان ديگر بوجود آمد .اما چون خمينی
واقعاً يک رژيم نا بهنگام بود به تناسب و تعادل اجتماعی نمیانديشيد و به
دنبال حکومت الهی متحدان خود را قلع و قمع کرد ،پيش تاريخی را دو باره
بنيانگذاری کرد که حق زندگی را فقط خودی دارد.
بر سر عدالت اجتماعی توده ايها ،با خمينی اختالفی نداشتند و مانند هم
می انديشيدند .هر دو نيرو مثالً میگفتند بايد زمين فئودالها را گرفت و
خودشان را دار زد و زمينها را هم به دهقانان داد .اگر نشد میدهيم به
دولتKonsept .های عمومی و اجتماعی اين دو نيرو نيز تفاوت اساسی
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نداشت .بلکه خمينی آن چيزی را آورد که در نهضت آزادی که آنها هم
مسلمان بودند ،در بخشهائی از جبهه ملی که آنها هم مسلمان بودند ،حزب
اهلل دانشگاهيهای تهران که آنها هم مسلمان بودند ،در مجاهدين هم که
آنها هم مسلمان بودند ،در اينها به اين شکل نبود ،به اين حالت شفاف نبود.
خمينی گفت فقط خوديها اجازة زندگی دارند و خوديها را من تعيين میکنم.
اختالف بسياری از چپها با او در اين اصل الاقل نبود .جز اقليت کوچکی از
نيروهای مارکسيستی که تعيين کننده هم نبودند و سوسياليستهای ديگری
که از ابتدا با رژيم خمينی مخالف بودند و مسئله را میدانستند ،بقيه رفتند به
سمت خمينی .اختال ف اينها با خمينی از زمانی آغاز شد که خمينی آنها را
هم بعنوان غير خودی قلمداد کرد .تا آن زمانيکه اين نيروها خودی بودند در
دستگاه خمينی و متحد او بودند ،به همان دليل که ذهن شورائی و عمل
سياسی آنها تاکنون نشان داده شده بود با خمينيسم اختالفی ندارند .اينجا
فرصت بحث مفصل و در عمق نيست و گذرا فقط میشود با مثالهائی
مطلب را توضيح داد مثالً در مورد چادر و چارقد و غيره که همکاری شديد
بود .شما حتی بياد داريد ،رفتار چپهای ما را در واقعهای که زنان رفته بودند
جلوی کاخ رياست جمهوری و تظاهرات میکردند .در آنجا فقط حزب الهی
نبود که به زنان فحاشی میکردند و میگفتند اينان " فواحش " هستند.
چپها هم کنار دست حزب الهی ايستاده بودند و به اين زنان " فواحش " و
سلطنت طلب خطاب میکردند و بعنوان زنان بدکاره برعليه آنها دست به
اقدام میزدند .در زمانی که ما يک اعالميه نوشتيم ،رفقای عزيز من که هم
نظر اين چپها و حزب الهیها نبودند بلکه مخالف آنها و هم نظربا اعالميه
بودند ،میگفتند هنوز زمان مناسبی نيست .میدانيد چرا؟ برای اينکه
میترسيدند به ما بگويند شما طرفدار " فواحش " هستيد .خوب اينها
اخالقی است و ايدئولوژی است و عقالئی و مدرن نيست .بار اخالقی سُنتی
دارد .میگفتند که ما طرفدار " فاحشگان درباری " هستيم ،میپرسيديم
اينها فاحشگان درباری هستند؟ میگفتند نه ولی در ميان مردم اينگونه رايج
است .چپ ايران آن زمان در اکثريت خودش را در کنار اين حزب الهیها و
خمينيستها قرارداد .تازمانی که در کنار خمينی بود که اين مصيبت دامن
خودش را نگرفته بود .چون گفتم تنها نکتهای را که داشت اين بود که در
قدرت سياسی شريک باشد .و در اينجا تضمين شده بود که خمينی و
دارودستهاش حتی اين نيروهای چپ را هم شرکت نخواهد داد در قدرت
سياسی .بنابراين چپ جز آن اقليت ناچيز که واقعاً انگشت شمار بودند به
حساب نيامدند و از ابتدا مقاومت بی امان را با فاشيسم مذهبی آغاز کردند.
بخش ديگر چپ همانطور که گفتم از ابتدا تحت عنوان و توهم مبارزه با
امپرياليسم با اسالم حکومتی همپا شد .اينان نه سوسياليست بودند و نيز هم
اکنون هم نمیتوانند ادعای مدرنيته داشته باشند .چرا؟ برای اينکه شما
نمیتوانيد مدرن باشيد وباعقب ماندگی خشونت بار روزانه کنار بيائيد و حتی
خودتان آن کار را با شعارهای ديگری انجام دهيد .وقتی شما بعنوان چپ
خودتان هم آن اعمال را انجام میدهيد با مدرنيته نه به شکل امروز بلکه
حتی با طليعههای جنبش روشنگری قرنها فاصله داريد.
ببينيد اينها نکاتی هستند که بايد مورد بحثهای امروز ما قرار گيرند.
خوشبختانه چون خود من در آن روزها حضور داشتم و امروز نيز در تمام
جريانات روزانه شرکت دارم ،بدقت هنوز يادم هست ،آن روز بخش عظيمی
از چپ باخمينی و دارو دستهاش همکاری میکرد بنام مبارزه با امپرياليسم.
يعنی تن در دادن به نوعی بردگی که قاعدتاً با م .ل خودشان هم سازگار
نبود .جز در گوهر ،در ظاهر که سازگار نبود.
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ـــــــــــــــــــــــ
دکتر روستا :اکثريت چپها نيز يکنوعی مذهبی بودند ،ايدئولوژيشان
با سُنت عقب مانده مذهبی تناقض گوهرين نداشت و به عبارتی
قدرت سياسی مذهبی خودشان را میخواستند وآخوندها نيز قدرت
سياسی مذهبی خودشان رامی خواستند و همسو شدند .همگام با
نيروئی که در گوهر با آنان تضادی نداشت.

ــــــــــــــــــــــ
اينها عدالت اجتماعی میخواستند و میديدند آخوندها تمام قدرت را
میخواهند و حاضر نيستند در هيچ عرصه قدرت را تقسيم کنند .در واقع اين
آن چپ نبود که به خمينی اعتراض کرد .اين خمينی بود که گفت وظائف
شما به انجام رسيده ،شما غير خودی هستيد ،اشتباه نکنيد .هم اکنون
کسانيکه دوباره همان شبه تئوريها را میدهند فکر میکنند که آن دفعه
اينگونه شده ولی نمیدانند که اگر دوباره پيش آيد همان کار را خواهند کرد.
بعبارت ديگربنام م .ل بدنبال عقب مانده ترين نيروهای اجتماعی راه
خواهند افتاد .کسانيکه رفتند ،بعنوان تئوری شورائی ،شوراهای کارگران
اسالمی را تقويت کردند و حاضر شدند با آنها نماز بخوانند تا آنان را به
دسته خودشان جلب کنند ،اصالً ( Anspruchادعای) مدرنيته نمیتوانند
داشته باشند چه برسد به ادعای ترقی خواهی و سوسياليسم .نه تنها ادعای
مدرنيته ،حتی ادعای بورژوائی نمیتوانند داشته باشند .بلکه ادعای نمايندگی
نوخواهی زمان انقالب مشروطه را هم نمیتوانند داشته باشند .شما میدانيد
در انقالب مشروطه نظريه پردازانی بودند که از جديدسازی ،نوسازی جامعه
مدرن را میگفتند و میخواستند قدرت شاه را کم کنند ،که حکومت نکند
ولی چپهای ما در انقالب نه تنها حاضر بودند ،ولی فقيه حکومت کند ،بلکه
حاضر بودند باصطالح بر جان و مال و ناموس همه جماعت حکومت کند.
اينهاکسانی بودند که برای خمينی به جنگ میرفتند ،اينها کسانی بودند که
همکار خمينی شدند در تجاوزات به مردم .يعنی عنصر پيشتاريخی ضد
بيگانه بودن را پياده کنند .نامش را گذاشتند مبارزه ضد امپرياليستی،
نامگذاری چندان مهم نيست ،خمينی هم گفته است امپرياليسم بد است.
اين چپ نمیتواند ادعای مدرنيته داشته باشد .آيا میتوانست داشته باشد؟
بله ! اينگونه نيست که بخشهائی از اين چپ نمیتوانست خودش را جدا
کند .روشنفکران ،شعرا ،نويسندگان ما که هم اکنون نيز تعدادی از آنها در
خارج هستند ـ البته گفته اند که آنموقع اشتباه کرديم ـ آنها نيز متاسفانه به
سياست عقب مانده خشونت آميز " ضد امپرياليستی " روآوردند ،اينها
کسانی بودند حتی مخالفين خمينی ـ اين را میخواهم بگويم ـ که در
کانون نويسندگان ايران در مقابل خود من بعد از سه جلسه بحث در بارة
آزادی مطلق که اصالً هم بحث در مورد مسائل سياسی نبود ،در فلسفه
آزادی و اينکه تاريخ آن چيست و غيره ! بحث میکرديم ،مسئله روزنامة "
ميزان " پيش آمد .من از حق آزاد انتشار ميزان دفاع کردم ـ عليرغم اينکه
من به هيچوجه با نيروهای مذهبی و نهضت آزادی سازگاری نه فکری و نه
در عمل و رفتار دارم ـ گفتم بايد کانون نويسندگان ايران از حق انتشار
ميزان دفاع کند .بعنوان يک حق دموکراتيک ،اينکه من از حق شما دفاع
کنم ،منظور اين نيست که همعقيده هستيم .يکی از همين رفقای نويسندة
من بلند شد و گفت ،نه تنها ما نبايد اينکار را بکنيم ،بلکه دهن بازرگان را
هم بايد خُرد کنيم .میدانيد اين حرف در کوچه زده نشد ،میخواهم يک
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تالش ـ سال دوّم
عنصر فکری را نشان دهم .در جلسه رسمی کانون نويسندگان ايران اين
حرف زده شد.
اينها که ديگر نمیتوانند بگويند ما تحت تأثير فالن تئوری ،فالن جريان،
فالن اجتماع ،فالن توده قرار داشتيم .اينها که آزادانديشان و روشنفکران
جامعه هستند .ببينيد ،اينها پاسداران کدام سُنت فرهنگی هستند که گمان
میکنند از حق دگرانديشان نبايد دفاع کرد .آنچه را که من بعنوان دفاع از
سُنت میگويم اين است .حاال شما در ميان اين حرفها حشو و زوايايش را
بگذاريد کنار ،منهم میتوانم از نئوکانتيها دوجمله نقل کنم و بچسبانم
کنارش و بگويم به اين دليل .شما میتوانيد تفاوت بگذاريد بين اينها و
حزب الهی هائی که هنوز به قدرت نرسيده اند؟ حاال حزب الهی هائی که به
قدرت رسيده اند بدتر میکنند .در زندان با شما سريک سفره نمینشينند،
میگويند نجس هستيد و اين فاصلهها را ايجاد میکنند .فرق بين اينوع م.
ل با خمينی چيست؟ اين همان چيزی بود که هميشه میگفتيم که اينها
تفاوت گوهرين در ايدئولوژی ندارند .در ميان حکومتگران نيز جز اين نِيست.
رفرميستشان با غير آن اساساً و در باور تفاوت گوهرين ندارند .اين ابراز به
معنای آن نيست که هرکاری خامنهای میکند خاتمی هم میکند ،خير آن
ممکن است اين نوع و ديگری به نوع ديگرانجام دهد .توجه داريد ،اين
اشکال ما بود .اين اشکال ما بود که نتوانستيم در گروههای مهم نقش
روشنفکر را ايفا کنيم و حال شبه رفرميستهای اسالمی طرفدار حکومت
اسالمی ميدان سياسی را از آن خود کرده و روشنگری ،ميان نيروهای چپ،
ميانه و راست است و اين مصيِبت دامن همة نيروهارا گرفته است.
ــــــــــــــــــــــــــ
دکتر روستا :بر سر عدالت اجتماعی توده ايها ،با خمينی اختالفی
نداشتند و مانند هم میانديشيدند .هر دو نيرو مثالً میگفتند بايد
زمين فئودالها را گرفت و خودشان را دار زد و زمينها را هم به
دهقانان داد .اگر نشد میدهيم به دولت.

ـــــــــــــــــــــــ
آقای کريم سنجابی رهبر جبهه ملی در مسجد شاه اولين تظاهرات جبهه
ملی را میگذارد .راه نبود که مردم بيآيند ،يعنی اينقدر مردم استقبال
کردهاند .با اولين کالم میگويد بنام نامی امام خمينی ،بعد مردم سه بار
صلوات میفرستند .باز آيا میتوانند بگويند که مردم ما عقب مانده هستند،
پيشرفت نکردند و آمادگی ندارند؟ شما چه میگوئيد؟ حاال مردم به کنار،
شما روشنفکران چه کرديد؟ شما که به اين عقب ماندگی مردم دامن زديد !
بنابراين برای اينکه جمع و جور کنم ،آنچه را که شما در نکته چهار ذکر
کرديد ،اتحاد و همسوئی نيروهای چپ در مقطع انقالب اسالمی با نيروهای
مذهبی بنيادگرا وجود دارد .بله من که تئوری نگفتم ،اشاره کردم و اينهم
سند آن و اين هم شامل همه ما روشنفکران میگردد .ما مقاومت نکرديم
منظورم ما در کل است تفاوتها را قبالً گفته ام .آن زمانيکه هنوز اين رژيم پا
نگرفته بود و اين رژيم نابهنگام خودش را وقتی پاگرفت ،نشان داد ،که
خشونت و عقب ماندگیاش شامل متحدين ديروز خودش ،شامل حال همه
جامعه شد و نتيجه اين است که در مقابل داريم.
تالش :اگر اجازه دهيد سئوال کوتاهی در انتهای صحبتهايتان مطرح نمائيم.
چه بخواهيد و چه نخواهيد ،شما را بعنوان فردی با انديشة مارکسيست ـ
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لنينيستی میشناسند .اما برداشت از صحبتهای امروز اين است که شما
انديشههای مارکس يا آنچه را که ما با عنوان مارکسيسم میشناسيم از
مقؤله ايدئولوژی خارج میکنيد .بدين مفهوم که اين انديشهها را بعنوان يک
نظام فکری همه جانبه ،پاسخگوی همة دستورالعملهای جامعه ،هدايت گر و
جهت دهنده قبول نداريد .شما ظاهراً اين انديشهها را مجموعهای از
ايدههای فلسفی ـ اجتماعی میدانيد که میتوانند بطور محدود و در
زمينههای معينی رهنمودهای مفيدی برای جوامع بشری از جمله جامعه ما
داشته باشند.
دکتر روستا :بنا به گفته خود مارکس ايدئولوژی خود آگاهی به کج رفته
است .من اصالً انديشههای مارکس را ايدئولوژيک نمیدانم ،به آن معنا،
سيستمی که جواب مسائل جهان در همة شرايط و زمانها را دارد .خيلی
روشن است .در آنصورت میشدم مارکسيست به معنای مصطلح آن يا م .ل
دکتر طهماسبی :بحث امروز ما برسر مارکس و مارکسيسم نيست ولی چون
اين بحث مطرح شد کوتاه اظهار نظر کنم .جنبش کارگری در اروپا قبل از
مارکس و انگلس شروع شده بود ،مشخصاً جنبش سنديکاليستی در انگليس
که در تشکل کارگران و بدست آوردن حقوقشان و بهبود موقعيت اجتماعی
شان ،نقش مهمی بازی کرد و قبل از مارکس و انگلس هم نظريه پردازان
ديگری وجود داشتند که کم و بيش تئوريهای سوسياليستی را فرموله کرده
اند و در ادبيات مارکسيستی معموالً از آنها تحت عنوان سوسياليستهای
تخيلی نام برده میشود .در زمينه اقتصاد هم که قسمت اساسی فعاليت
علمی مارکس است ،اقتصاددانان برجستهای چون آدام اسميت ،ريکاردو و
ديگران شالودههای اساسی علم اقتصاد را پايه ريزی کرده بودند ،بعنوان
مثال تئوری ارزش اضافی را که آدام اسميت با دقت فرموله کرده است.
روشن است که مارکس بعنوان يک دانشمند به اين نظريات علمی آگاهی
داشت و طبيعی است که بعنوان يک محقق برداشتها و نتيجه گيريهای
علمی خود را از مسئله داشت ،فی المثل مسئله برخورد او به مقؤله ارزش
اضافی که حاصل اضافه کارِ کارگر صنعتی است و چگونگی کاربُرد اجتماعی
آن که اگر از اين کاراضافی نوع ديگری استفاده شود ،جامعه چگونه منافعی
خواهد داشت و اختالفات طبقاتی از بين خواهد رفت و غيره .بدون شک
مارکس جزو دانشمندان و انديشمندانی از دنيای مدرن و مدنی است که
پيگ يرانه در جهت بهبود زندگی انسان و جامعة مدرن و مدنی میانديشيد و
سهمی بزرگ در جنبش مساوات طلبی انسانها بعهده دارد ،با همة اين احوال
به گمان من پارهای مباحثی را که مطرح کرد ،خالی از اشکال نبودند ،فی
المثل بحث مربوط به جامعة بی طبقه و يا ديکتاتوری پرولتاريا .جامعه
بشری تقريباً هفتاد و چند سال تجربة اتحاد جماهير شوروی و پارهای
کشورهای سوسياليستی ديگر داشت که سرمايه شخصی و مالکيت
خصوصی را گرفتند و بنظر من يکی از کارهای نادرستی بود که انجام
گرفت .شما وقتی مالکيت خصوصی را از انسانها گرفتيد نه تنها از بسياری
ابتکارهای انسانها جلوگيری میشود ،بلکه اعتماد به نفس انسانها را هم از
آنها میگيريد .درست است که منظور مارکس مالکيت همگانی و عمومی
است ولی اين مفاهيم بار ايدئولوژيکی زيادی در خود دارند ،مثالً همين
مقؤله ديکتاتوری پرولتاريا که نقش زيادی در انديشه و فکر و نوشتههای
کسانی چون انگلس ،کائوتسکی ،لنين ،استالين و ديگران بازی کرد .درست
است درکی را که ما امروز از ايدئولوژی داريم ،آنروز و حتی تا چند صباحی
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قبل هم نبود ،ولی امروز میدانيم که ايدئولوژی نقش مهمی در يک بُعدی
کردن جامعه و انسانها و انديشهها ،بازی میکند .منظورم اينست که شما
مسائل اجتماعی را طوری فرموله میکنيد که گويا میشود در يک چارچوب
معين به همة مشکالت جامعة بشری پاسخ داد و حل کرد .بهرحال اين
بحث امروز ما نيست.
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میداند و جزء رهبران جبهه ملی است ،پيام خود را " به نام نامی امام
خمينی " آغاز نمايد .اين نکته بسيار مهمی است بدين معنا که نقد انديشه
نيروهای سياسی ـ اجتماعی در گذشته میتواند راهگشای آينده باشد.
تقدس زدائی ازشخصيت و نيروهای سياسی ـ اجتماعی گذشته اهميت دارد.
نقد م .ل ،نقد نيروهای ملی ،نقد دکتر مصدق تا چند سال پيش براحتی
امکان پذير نبود و هر نقدی به معنای دشمنی قلمداد میشد .اما بايد امروز
بپذيريم که نگاه نقادانه به گذشته جهت راهگشائی به آينده است .از همين
زاويه صحبتهای آقای دکتر روستا میتواند ،حداقل تلنگری ذهنی برای
نيروهای چپ باشد که چرا در کنار نيروهای مذهبی بنيادگرا قرار داشته اند؟

دکتر روستا 1 :ـ آنچه را که مارکس راجع به ديکتاتوری پرولتاريا گفته است
و توضيحی هم در بارهاش نداده ،جز در کمون پاريس که گفته است ،نگاه
کنيد اين است ديکتاتوری پرولتاريا .يا اساساً ارتباطی با برداشتهای بعدی
ندارد .من در زمينه اتوپيسم افالطون برايتان مثال میزنم .خوب افالطون
هم میخواست يک جهانی بسازد که در آن بهشت برين روی زمين باشد.
اينکه تقصير افالطون نيست که افالطونيان بعدی به مذهب رسيده اند !
 2ـ اينکه بين مارکس و انگلس تفاوت وجود دارد به همين جهت من
هيچگاه از مارکس و انگلس مثال نمیزنم .به نظر من خط فکری انگلس
بعداً به لنين میرسد ،ولی اين بحث مارکسيستی است که بايد در فرصت
ديگری بکنيم.
 3ـ نکته بعد اين است که ديگران اپيگونها بعداً آنچنان میشوند که از
نظريه پردازان و پيامبران ديگر نشانی ندارند .اينهم باز امری بشری است و
اين را نمیتوان به گردن آن انديشه گذاشت .در مورد آزاديها ،آزاديهای
سياسی ،مسئله احترام به انسان که اونها را هم همه نوشته است .و هيچگاه
و هيچ جا مارکس ادعا نکرده که سوسياليسم در کم و کيفاش چيست ! و
اگر مارکس درست خوانده شود خواهيد ديد مارکس بر اين نظر نيست
سوسياليسم ساختنی است يا از طريق يک حزب ساختنی است و يک
دستگاه است .اين امر از زمان لنين و استالين بوجود آمد ،که برای توجيه
کارهای خودشان تز ساختند ،راجع به مارکس اينکه يک کلمه را بگيريد و از
اول بگوئيد که ما سوسياليسم را میسازيم و االن هم همه چپها خيال
میکنند بايد بروند و سوسياليسم بسازند .سوسياليسم يک جنبش اجتماعی
است ،همانگونه که مارکس گفته اين جنگ و نزاع ميان دو طبقه تاريخی
است که جهان را آزاد خواهد کرد .بنابراين من بيشتر از اين نمیپردازم و
نمیخواهم مثل مسلمانان هم بگويم قرائت مختلف از قران وجود دارد.
ميخواهم بگويم بهر صورت آنچه را مارکس و انديشه هايش میدهند و در
مورد ايدئولوژی آن را گفته ،در مورد طبقات اين را گفته و در مورد
سوسياليسم آن را .يعنی آنچه را که گذاشته ،حاال اگر کسی توجيه میکند،
چيز ديگری است.

دکتر روستا :اجازه بدهيد من خاطرهای را بازگو کنم و شما هرجای اين
بحث که خواستيد آن را بگنجانيد .حتماٌ میدانيد که من با چريکهای فدائی
خلق کار میکردم ـ قبل از انقالب ،البته قبل از انقالب هم جدا شديم ـ
يک روز يک ميکرو فيلمی بما رسيد ،که در آنزمان میبايستی آن را پياده
میکرديم و در بولتنهای خبری چاپ میکرديم .در اين ميکرو فيلم يک
واقعه بعنوان آکسيون انقالبی در سطح دانشگاه تهران وجود داشت ،يک
خبر بود (بعداً يکی از علتهای جدائی وجود اينگونه افکار در سازمان بود)
نوشته بود که روز فالن ،رفقای طرفدار چريکهای فدائی خلق ـ آنزمان به
اين نام خوانده میشدند ـ يک آکسيون انقالبی را با برادران مسلمان برای
پاک کردن صحن دانشگاه از عناصر منحرف سازمان دادهاند .ـ حاال ممکن
است جمالت اينگونه نبوده ولی من نقل به معنی میکنم ـ و بعد توضيح
داده چرا؟ چند خطی نوشته بود که از مدتها پيش زنان ،دختران و پسران
دانشگاه در صحن دانشگاه نشسته دست در دست هم میخنديدند ـ
منظورشان اين بود که با هم الس میزدند ـ چون چريک نمیگويد الس
میزند ـ ما تصميم گرفته ايم اينها را از صحن دانشگاه خارج نمائيم .عدهای
از ما جمع شديم و با شعار اين پسر است يا دختر است و سنگ پرانی آنها را
از صحن دانشگاه رانديم .يعنی حزب الهی آنموقع با چريکهای فدائی خلق با
هم آکسيون مشترک فسادزدائی سلطنت پهلوی در سطح دانشگاه را
سازمان داده بودند .
همان موقع من نامهای نوشته و فرستادم که جواب اين بود که شما به
شرايط ايران وارد نيستيد .شما نام اين پديده را چه میگذاريد؟ اينکه بحث
راجع به مدرنيته است ،اينرا گفتم ،آنچه را که راجع به آقای سنجابی ديديد
چه میگوئيد ،او که ديگر فرانسه را هم ديده بود و در آنجا تحصيل کرده
بود .او که ديگر آدمی نبود که از دهات نهاوند آمده باشد.

ـــــــــــــــــــــــ

دکتر طهماسبی :اگر اجازه بدهيد من میخواهم توضيحی بدهم.

دکتر روستا :خمينی عليه امپرياليسم نبود .اصالً نمیدانست
امپرياليسم چيست ،عليه هر غير مسلمان و غير شيعهای بود که
بيگانه باشد.

ـــــــــــــــــــــــــ
تالش :آنچه در اين بحث مهم است ،نگاه روشن و مشخص به نيروهای
اجتماعی ـ سياسی ايران است .پرسش اين است که آيا وجوه مشترک
نظری نيروهای سياسی در گوهر ،پايه و زمينه ساز همسوئی و همراهی اين
نيروها بوده است؟ در غير اينصورت چگونه میتواند يک نيروی مارکسيست
ـ لنينيست خود را درکنار نيروهای مذهبی بيابد .يا نيروئی که خود را ملی

تالش :آقای دکتر طهماسبی اگر شما اجازه دهيد ،ما سعی کنيم بيشتر به
تجربههای عينی که آقای دکتر روستا اشاره داشتند بپردازيم و باالخره از
آنها نتيجهای بگيريم .يعنی اينکه چه شد و چه بود که جامعه بدينجا کشيده
شد .اگر بپذيريم که نيروهای ملی يکی از نيروهای اساسی آن جامعه بوده و
بسياری از جريانها بعدها با تداعی بدانها ،از آنان سرمشق گرفته اند و در
مقطع انقالب در کنار نيروهای مذهبی قرار گرفته اند ،ما اين واقعيتها را با
آنچه که شما میگوئيد مطابق نمیدانيم .شما مسائل را از سوی نيروهای
ملی چنان تعبير کرديد که گويا نيروهای ملی مدعيان اصلی آزاديخواهی،
دموکراسی ،تجدد طلبی بوده و هستند .با اين تعبير از نيروهای ملی ما
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نمیتوانيم پديدة انقالب اسالمی را توضيح دهيم .پرسش ما اين است چه
چيزی اتفاق میافتد که جامعه در اکثريت مطلق روشنفکران و نيروهای
سياسی از جمله نيروهای ملی خواهان انقالبی میشوند که محصول آن
جمهوری اسالمی است .مسئله از زاويه رابطه و نزديکی ميان نيروهای ملی
از يک سو و مذهبيون و چپها مورد توجه ماست که میبايست ريشه آن در
ديدگاههای اين نيرو مورد بررسی قرار گيرد .ما ميدانيم که ملی گرائی،
ميهن دوستی يا بعبارت ديگر ناسيوناليسم ايرانی از مهمترين مبانی فکری
نيروهای ملی بوده و اين امر را در انديشه سياسی آنان نيز می شد مشاهده
نمود .امّا اين ويژگی دارای دو وجه بوده يا در عمل اين خصلت خود را در
دو زمينه نشان میداده است .استقالل طلبی به معنای استقالل از دول
خارجی و بويژه قدرتهای بزرگ که بعدها تحت عنوان قدرتهای امپرياليستی
در ادبيات نيروهای ملی نيز میتوان مشاهده نمود ـ به اين ترتيب واژه
امپرياليسم تنها در ادبيات چپ نيست که جايگاهی دارد ـ وجه ديگر اين
ميهن دوستی و ملی گرائی ،عالقمندی و طرفداری از توسعه و ترقی برای
ايران بوده است .اما در گرهگاههای تاريخی بين ايندو وجه هموزنی و
تعادل ديده نمیشود و بعبارت ديگر وجه استقالل آنچنان عمده میشود که
بتدريج ـ بويژه هرچه به مقطع انقالب نزديک میشويم ـ به يک روحيه
ستيز با غرب بدل میگردد.
دکتر طهماسبی :ازکجا شما به اينها اشاره مینمائيد؟
تالش :منابع استنادی ما مجموعاٌ ادبيات نيروهای ملی است با مراجعه به
آنها چنين مشاهده میشوند .خود دکتر مصدق سرمنشاء مخالفت با غرب
قرارمی گيرد .مواضع جبهه ملی ،نوشتههای امروز آقای کاتوزيان ،مواضع
جريان سياسی ـ اجتماعی نهضت آزادی و ملی ـ مذهبيون که دست در
دست نيروهای بنيادگرای مذهبی در انقالب اسالمی شرکت میکنند ،با
استناد به اين نکات میخواهيم روی اين نکته انگشت بگذاريم که
بخصوص بعد از کودتای  28مرداد روحية استقالل طلبی آنچنان در برابر
توسعه و ترقی عمده میشود که عمالً جنبه ضدغربی ،ضد خارجی و بيگانه
ستيزی پيدا میکند؟
آيا فکر نمیکنيد اين همراهی و همسوئی نيروهای ملی از يکطرف با چپها
و از طرف ديگر با مذهبيون از همين فاکتور يعنی روحية ضد غربی
سرچشمه میگيرد؟
دکتر طهماسبی :بايد بگويم مسائل را ساده کرده ايد و خيلی کم لطفی.
اصالً قضايا اينگونه نبودند .ضد غرب برای چه و کجا؟ من چنين چيزی
نمیشناسم .ببينيد مسئله بر سر چه بوده و چيست .مسئله برسراين بود و
من در بخش اول صحبتهايم بدان اشاره کردم که اين سئوال مطرح بود که
ما چگونه میتوانيم از اين بُن بست تاريخی بيرون بيائيم .منظورم از بُن
بست تاريخی وضعيت عقب اقتادهای است که جوامع شرقی در آن گير
کرده اند ،در جنبش مشروطه مسئله به درستی اينگونه ديده شد که استبداد
درونی و تاريخی حاکم برايران مانع از آن میشود که حاکميت قانون و
آزادی بوجود آيد .مشروطه خواهان کوشش کردند با آموزش از غرب و حتی
در مراحل اوليه به کمک انگليس ،گامهای معقول و استواری در جهت ايجاد
جامعهای مدرنِ مدنی که آزادی ،دموکراسی و حاکميت قانون ستونهای
اصلی آنند ،بردارند .درست است که جامعة ايران آنزمان به خاطر سابقة
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تاريخی استبدادیاش و وضعيت عقب ماندهای که در آن بسر میبرد ،دچار
تالطمهای زياد و حتی زيان آور شد ،ولی عالوه براين عوامل مهم داخلی،
يک عامل مهم و تعيين کنندة ديگر نيز وجود داشت که مرتباً در فعل و
انفعاالت سياسی جامعة ايران ،تعيين تکليف میکرد و آن اينکه روسيه
تزاری و انگليس آنگونه در ايران رفتار میکردند که گوئی همة سياست
ايران بايستی در جهتی حرکت کند که منافع اين دو کشور مهمتر و اساسی
تر از منافع مردم ايران ،مَدّ نظر قرار گيرد .منظور من از ذکر اين مطلب
اينست که بگويم آزاديخواهان و مشروطه طلبان که از غرب درس مدنيّت را
آموخته بودند به علت اين سياست قدرتهای خارجی ،احساسات و غرور ملی
شان تدريجاً جريحه دار میشد و خود را هرچه بيشتر در چنگال روس و
انگليس گرفتار میديدند و اين فکر که اينها جز منافع خودشان به چيز
ديگری نمیانديشند ،بيشتر و بيشتر تقويت میگرديد .در دورة رضاشاه
جامعه مطلقاً ازبحث سياسی محروم شد و احدی اجازة اظهار نظر سياسی و
غير آن نداشت.
ـــــــــــــــــــ
دکتر طهماسبی :گاندی و نهرو در هندوستان و مصدق در ايران
مسئله کسب هويت سياسی مستقل ،هدف سياسی شان بود و هم
ايجاد جامعة باز و آزاد و استقرار روابط سياسی دموکراتيک و جالب
اينکه اکثريت مردم اين دو جامعه طرفدار مشی چنين
سياستمدارانی بودند.

ـــــــــــــــ
بعد از آمدن ارتش انگلِيس و شوروی به ايران و رفتن رضاشاه و باز شدن
فضای سياسی ،چند نوع بينش سياسی در جامعه پيداشد :عدهای مثل سيد
ضياء الدين طباطبائی طرفدار جدی انگليس بودند و به اين اميد که به
کمک نفوذ انگليس که هم از لحاظ سياسی وجود داشت و هم از لحاظ
اقتصادی (بدليل در دست داشتن شرکت نفت انگليس و ايران) ،به قدرت
سياسی برسند .امثال سيدضياء الدين کم نبودند و فکر اصلی اينگونه
سياستمداران اين بود که در ايران بدون حمايت انگليس و شرکت نفت
انگليس و ايران نمیتوان در سياست ايران نقش تعيين کننده داشت .شاه و
دربار هم ابتدا چنين میانديشيدند ولی تدريجاً به قدرت روزافزون آمريکا
بيشتر نزديک شدند .نقطه مقابل اين جماعت ،حزب توده بود که معتقد بود
بدون حمايت شوروی نمیتوان در سياست ايران نقش تعيين کننده داشت.
در اين ميان کسانی هم چون آيت اهلل کاشانی وجود داشتند که او گرچه
نمايندة روحانيت ايران محسوب نمیشد (رهبری روحانيت را در آنزمان آيت
اهلل بروجردی داشت و او بهيچ وجه حاضر نبود در مسائل سياسی دخالت
کند) ،ولی کوشش (کاشانی) اين بود که هم بمثابة يک شخصيت مذهبی و
هم بمثابة يک شخصيت سياسی ،در جامعة سياسی آنروز ايران نقش تعيين
کننده بازی کند و در مرحلهای نيز موفقيت چشم گيری نصيب او شده بود.
امّا نيروی سياسی ديگری که زبان مشخصِ آن مصدق بود ،در اين درگيری
عظيم سياسی ـ اجتماعی و در رقابت با اين نيروهای مهم سياسی ،در حال
شکل گيری بود .اين نيرو تحت نام مليون در تاريخ ايران ثبت شده است و
من با توجه به نظريات و رفتار سياسی اين نيرو که در عمل از خود نشان
داد ،آنرا جريان ليبرال ايران مینامم که در واقع هر دو عنوان در مورد آن
صدق میکند :ملی به آن معنی که چون در کارزار و مذاکرات سياسی و
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ديپلماتيک با نيروهای بين المللی ،با قاطعيت و تالش و کوشش هر چه
بيشتر منافع ملی را مَدّ نظر داشت ،عمالً تحت اين عنوان در جامعه شهرت
يافت .و ليبرال به اين معنی که مدل سياسی باز و آزاد و دموکرات را طالب
بود و در عمل نيز اين دو معيار ،اُس و اساس فعاليت سياسیاش را تشکيل
میداد .در همين رابطه تذکر اين مسئله را الزم میدانم که در آنزمان مسئله
کسب هويت ملی در رابطه با جنبشهای کشورهای جهان سوم با سه
محتوی و هدف کامالً متفاوت فرمولبندی میشد :يکی مدل کمونيستی بود
که چين و مائو و کره شمالی مظهر آن بودند .دوم مدل ناسيوناليستی بود که
بيشتر در آمريکای التين طرفدار داشت و مظهر آن آرژانتين و رهبر آن
پرون بود .سوم مدلی بود که کسانی چون گاندی و نهرو در هندوستان و
مصدق در ايران طرفدار آن بود که اينان هم مسئله کسب هويت سياسی
مستقل و هدف سياسی شان بود و هم ايجاد جامعه باز و آزاد و استقرار
روابط سياسی دموکراتيک و جالب اينکه اکثريت مردم اين دو جامعه طرفدار
مشی چنين سياستمدارانی بودند.
امّا مسئله بهمين جا خاتمه نمیيابد .توجه داشته باشيد دنيا در اين زمانی
که ما از آن صحبت میکنيم درچه وضعيتی است و چه چيزهائی درحال
شکل گيری است .من مايلم خيلی کوتاه به پارهای عوامل تعيين کننده در
سطح جهانی در آنزمان اشاره کنم و بعد مجدداً به مسئله ايران بپردازم:
 1ـ جامعة بشری از خطر وحشتناکی که نازيسم آلمان ،فاشيسم ايتاليا و
ميليتاريسم ژاپن آنرا تهديد میکرد ،نجات يافته بود.
 2ـ با خاتمه جنگ جهانی دوم عمالً دورة کلونياليسم در کشورهائی چون
انگليس ،فرانسه ،هلند ،بلژيک (دورة پرتقال و اسپانيا در عمل قبالً خاتمه
يافته بود) ،نمودار آن بودند ،تدريجاً خاتمه میيافت و مبارزات مردم هند به
رهبری گاندی و کسب استقالل سياسی هند ،نمودار بارز چنين دورهای
است .پيروزی برآلمان و ايتاليا و ژاپن از يکطرف و نزديک شدن پايان
قطعی دوران کلونياليستی و نيمه کلونياليستی از طرفی ديگر ،اميدهای
فراوانی برای مردم کشورهای درحال رشد بوجود آورده بود.
 3ـ متفقين يعنی کشورهای انگليس ،شوروی و آمريکا ،تقريباً بالفاصله
پس از پيروزی بر ايتاليا و آلمان و ژاپن ،به دو جبهة کامالً متفاوت و حتی
متخاصم تقسيم شدند .غرب برآزادی فردی و سياسی خود تکيه میکرد و
میباليد و شرق برعدالت اجتماعی و اقتصادی خود .شوروی نه تنها در اروپا
کشورهای چندی را به اردوگاه سوسياليسم وارد کرد ،بلکه در آسيا نيز چين
و کرة شمالی در اين جهت طی طريق کردند .غرب نيز موفق شد
موفقيتهای چشمگير سياسی و اقتصادی خود را در کشورهائی چون آلمان،
ايتاليا ،ژاپن و غيره به نمايش بگذارد .امّا در اين زمان تقسيم جهان نه تنها
هنوز به پايان نرسيده بود ،بلکه آغاز آن بود و اين جنگ و جدال دو دنيای
شرق و غرب (يا اردوگاه سوسياليستی و سرمايهداری و يا دو دنيای باز و
بسته) ،به بسيج ايدئولوژيک نيز نياز داشت .شوروی بمثابة سرکردة اردوگاه
سوسياليستی مشکلی از اين لحاظ نداشت ،زيرا که سيستماش براساس
ايدئولوژی بنا شده بود و به اين ترتيب میتوانست هرگونه مخالفتی را بی
مهابا در نطفه خفه کند ،بخصوص اينکه استالين نه تنها در جريان جنگ
قدرت داخلی ،بلکه در مبارزه با نازيسم نيز ،تقريباً به مرحلة نيمه خدائی
رسيده بود .از آن طرف جناحهای افراطی دست راستی آمريکا بسيار مايل
بودند که آنها نيز صاحب يک ايدئولوژی شوند تا از اين طريق بتوانند همة
مخالفين و حتی منتقدين را از صحنة سياسی کنار گذارند و چنين بود که
پديدة ماک کارتيسم بوجود آمد که از لحاظ سياسی بسيار سرکوبگرانه و
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افراطی به پيش رفت و اگر سيستم سياسی آمريکا بر يک بنای محکم باز و
دموکراتيکی پايه گذاری نشده بود ،معلوم نبود جنبش ماک کارتيستی چه
حاصلی برای جامعة آمريکا به بار میآورد .بگذريم از اينکه گرچه جامعة
آمريکا خود را از شبح جنبش ماک کارتيستی نجات داد ولی اثرات زيانبار
اين بينش در جريان جنگ سرد و در ارتباط با سياست خارجی آمريکا ،دامن
گير کشورهای جهان سوم شد.
 4ـ حاصل رقابت و جدال سياسی دو دنيای شرق و غرب ،پديدة جنگ
سرد بود که تاوان آنرا بطور تمام و کمال کشورهای جهان سوم پرداختند،
چه کشورهائی که در آنها جنگهای خونباری صورت گرفت و چه در
کشورهائی که از طريق کودتا و سرکوبهای سياسی ،نظامی و پليسی ،دهها
هزار انسان زندگی و هستی شان را از دست دادند.
ــــــــــــــــــــــــــ
دکتر طهماسبی :جهان سوم که ايران يکی از مهمترين آنها بود در
اين جهت گام برمی داشتند که از لحاظ سياسی کسب هويت ملی
کنند و سرنوشت سياسی و اقتصادی خود را ،خود در دست گيرند و
با هيچ کس و هيچ بنی بشری هم سردشمنی و ستيز نداشتند.

ـــــــــــــــــــــــ
 5ـ در جدال و رقابتی که بعد از جنگ جهانی دوم چه بين اردوگاه شرق و
غرب و چه در درون اردوگاه غرب صورت گرفت ،يک عامل بسيار تعيين
کننده مواد خام کشورهای جهان سوم بود .در رأس اين مواد خام ،مورد نفت
بود که برای پيشبرد اقتصاد جهان صنعتی نقش بسيار تعيين کننده داشت .و
در آن زمان تنها ونزوئال ،مکزيک ،آمريکا ،ايران ،عربستان سعودی ،شوروی
و دو سه کشور ديگر صاحب اين مادة خام گرانبها بودند .و نفت ايران در
اختيار ايران نبود ،بلکه در اختيار انگليس بود .و در انگليس پس از جنگ
جهانی دوم ،طبق قوانين جديد و بنا بر مصالح ملی شان پارهای رشتههای
صنعتی شان و از آن جمله صنعت ذغال سنگ را ملی کردند ،ولی همان
انگليس حاضر به پذيرفتن قانون ملی شدن صنعت نفت ايران نبود .و تازه
اين در چه زمانی؟ در زمانی که دنيا در حال تغيير و تحوالت عظيم است و
کشورهای جهان سوم که ايران يکی از مهمترين آنها بود در اين جهت گام
برمی داشتند که از لحاظ سياسی کسب هويت ملی کنند و سرنوشت سياسی
و اقتصادی خود را ،خود در دست گيرند و با هيچ کس و هيچ بنی بشری
هم سردشمنی و ستيز نداشتند .اميدوارم اکنون تا اندازهای تفهيم کرده باشم
که آنزمان اصالً دعوا و جدال سياسی و ديپلماتيک برسرچه بوده است و آيا
بنظر شما گناه است که يک نيروی سياسی (مليون) ،برنامة سياسی خود را
براين دو اصل يعنی دفاع از منافع ملی و استقرار روابط سياسی آزاد و
دموکراتيک پايه ريزی کند؟
میفرمائيد من ادعاکرده ام که فقط مليون طالب روابط سياسی آزاد و
دموکراتيک بودند .بايستی با تأسف هرچه بيشتر و با قاطعيت هر چه بيشتر
جواب بدهم ،بلی چنين بود .مثل اينکه شما فراموش میکنيد که ما هم
تجربة رژيم محمدرضاشاهی را داريم که جامعه را به انقالب کشانيد ،هم
تجربة جنبش چپ مارکسيستی ـ لنينيستی را داريم که خود شما در آن
فعاليت داشته ايد و بهتر از من آنرا میشناسيد و هم تجربة جنبش مذهبی را
که از مفهوم استقالل فقط آدم کشی و اختناق و فحاشی میفهمد .ممکن
است بفرمائيد کدام يک از اين سه نيرو طالب آزادی و دموکراسی بودند؟
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من نه تنها از اين بابت خوشحال نيستم که فقط مليون و ليبرالها ،طرفدار
آزادی و دموکراسی بودند ،بلکه يک نقص بسيار اساسی جامعة سياسی ايران
را در همين میبينم .ايجاد جامعة باز و آزاد با روابط سياسی دموکراتيک
زمانی ميسر است که پايههای نگهدارندة چندگانه داشته باشد و آرزو و هدف
سياسی من اينست که آن چنان فرهنگ سياسی برجامعة ايرانی (بخصوص
در بين فعالين سياسی آن) حاکم شود که نيروهای سياسی گوناگون واقعاً
طرفدار آزادی و دموکراسی شوند و نه آنکه در مخالفت با رژيم استبدادی
حاکم و ازموضع استيصال فقط حرف آن زده شود.
تالش :اجازه دهيد مجدداً مسئله را توضيح دهم ،اتفاقاً منهم از استقالل
طلبی بعنوان عنصر مثبت نام بردم ،منهم معتقدم کسب هويت ملی که شما
انگشت روی آن گذاشتيد ،بسيار مثبت و قابل تائيد است .اما از آنجا بدان
ايراد وارد است که اين روحيه دفرمه شده تغييرماهيت میدهد و خود را
بصورت بيگانه ستيزی يا دقيقتر غرب ستيزی نشان میدهد .پرسش ما اين
است که کسب يا حفظ هويت تاريخی يا ملی چگونه بوده که نيروهای ملی
آنرا در اتحاد با دوجريان اجتماعی ديگر جستجو میکنند .در اتحاد با م .لها
که اساساً بدليل مخالفت با سرمايهداری جهانی و امپرياليسم با غرب
میستيزند و اين مواضع کامالٌ مطابق اصول اعتقاديشان است .همچنين
اتحاد با نيروهای اجتماعی ديگر که نيروی مذهبی بنيادگراست که اساساً به
لحاظ فلسفه و جهان بينی و نگرشش به انسان ،مخالف آزادی ،مخالف
فردگرائی ،دموکراسی است و با غرب میستيزد ،چرا که اين فلسفه و اين
نگرش از غرب آمده است .حال نيروی ملی بدنبال کدام هويت تاريخی يا
ملی است که با ايندو نيروی اجتماعی که در وجه اساسی غرب ستيز است
وارد اتحاد شده و انقالب اسالمی را به سرانجام میرساند .شما لطفاً اين
نکته را توضيح دهيد.
ــــــــــــــــــــــــ
دکتر طهماسبی :ايجاد جامعه باز و آزاد با روابط سياسی دموکراتيک
زمانی ميسر است که پايههای نگهدارنده چندگانه داشته باشد و
آرزو و هدف سياسی من اينست که آن چنان فرهنگ سياسی
برجامعة ايرانی (بخصوص در بين فعالين سياسی آن) حاکم شود که
نيروهای سياسی گوناگون واقعاً طرفدار آزادی و دموکراسی شوند و
نه آنکه در مخالفت با رژيم استبدادی حاکم و ازموضع استيصال فقط
حرف آن زده شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

دکتر طهماسبی :در صحبتهای شما مطالب گوناگونی بود ،منجمله اينکه دو
چيز را در مقابل هم قرارداديد ،يکی مسئله وطن دوستی را در مقابل رشد و
توسعه که من اصالً رابطة اين دو را با هم نفهميدم .مطلب ديگری هم
اشاره کرديد که گويا کسانی ،مشخصاً خليل ملکی و دکتر مصدق ضد غرب
بودند .ببينيد من در صحبتهای قبلی ام کوتاه به اين مسئله اشاره کردم که
بعد از رفتن رضا شاه ،سفارت انگليس ،شرکت نفت انگليس و ايران و حتی
عمدة هيئت حاکمة ايران اين احساس را در جامعه ايجاد کرده بودند که
سياست انگليس در ايران تعيين کنندة همه چيز است و ملت در تحوالت
سياسی نقشی ندارد .دولت انگليس هم نبض اقتصاد ايران يعنی شرکت
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نفت را در دست داشت ،اين احساس را مستقيم و غير مستقيم به جامعه
تلقين میکرد .در مقابل اکثريت شهروندان ايرانی که بعد از رفتن رضا شاه
احساس آزادی نسبی در جامعه میکرد ،تدريجاً در اين جهت گام برمی
داشت که در محيطی آزاد ،کسب هويت ملی (بمعنائی که در يک جامعة
مدنی مرسوم است) ،نمايد .اين امر عمدتاً در دو سطح تبلور سياسی داشت:
يکی اينکه انتخابات آزاد صورت گيرد و روزنامهها و احزاب ،آزادی سياسی
داشته باشند و دوم اينکه به مسئله دخالت قدرتهای خارجی در فعل و
انفعاالت سياسی جامعة ايران خاتمه داده شود .در اين مورد دوم بعد از آنکه
ارتش انگليس و آمريکا ،طبق قراردادی که بسته شده بود ،بعد از خاتمه
جنگ از ايران خارج شدند و بعداز آنکه شوروی موفق نشد از طريق وسيله
قراردادن مسئله آذربايجان (فرقه دموکرات) ،ايران را مجبور به دادن امتياز
نفت شمال نمايد و باالخره و باالجبار ارتش خود را از ايران خارج نمود،
گفتگو و مذاکره با انگليس بر سر مسئله امتياز نفت جنوب آغاز شد .هدف
اين بود که تجديد نظری به نفع ايران در قرارداد صورت گيرد .اين اقدامات
و مذاکرات توسط نخست وزيران قبل از مصدق آغاز شدند ولی مذاکرات
آنها با دقت هرچه بيشتر هم توسط مجلس و هم توسط روزنامهها و احزاب
و از اين هردو طريق توسط مردم ،مورد توجه قرارداشت .و اين درست در
زمانی بود که مکزيک قبالً صنعت نفت خود را ملی کرده بود ،ونزوئال به
کسب امتيازاتی قائل شده بود و شرکتهای آمريکائی نيز با عربستان سعودی
قراداد  50ـ  50انعقاد کرده بودند ،امری که با سهمی که انگليس به ايران
میپرداخت به هيچ وجه قابل مقايسه نبود .امّا مهمتر از بُعد مالی قضيه ،بُعد
سياسی قضيه بود که ملت ديگر دخالت خارجی را در سرنوشت سياسی
جامعه نمیپذيرفت .هرچه مقاومت انگليس در عدم قبول تجديد نظر قرارداد
نفت (بمعنای منصفانة آن) بيشتر میشد ،کوشش ملت ايران هم در نقطه
مقابل آن افزايش میيافت تا جائی که روزی پيشنهاد ملی شدن صنعت
نفت مطرح شد و ملت با قاطعيت از آن حمايت کرد .تدريجاً مليون و
مشخصاً جبهة ملی زبان سياسی دفاع از آزاديهای سياسی و اجتماعی و
همچنين دفاع از منافع ملی گرديده بود .و به شما عرض بکنم که در اين
گونه مواقع که اختالف برسر يک سری مسائل اساسی است ،نقل و نبات
تقسيم نمیکنند .با همة اين احوال سياست حکومت مصدق بسيار متمدنانه
و براساس معياری بين المللی بود :اوالً پيشنهاد ملی شدن صنعت نفت را
مجلس شورای ملی ايران تصويب کرد .در ثانی در همان قانون آمده بود که
ايران حاضر به پرداخت خسارت به شرکت نفت انگليس و ايران خواهد بود
و در ثالث شرکت ملی نفت ايران ،در درجة اول و با تخفيف به شرکت
سابق ،نفت خواهد فروخت .متأسفانه دولت انگليس نه تنها کوچکترين
کمکی به مبارزات دموکراتيک و کوشش و تالش ملتی برای استقرار يک
جامعة باز و آزاد و مدنی نکرد ،بلکه همة کوشش آن در اين بود که با هزار و
يک ترفند حکومت مصدق را به بُن بست بکشاند :از طريق دستيارانش انواع
و اقسام اعمال ناشايست انجام میداد .ايران را به شورای امنيت سازمان
ملل و دادگاه الهه کشانيد و گرچه اين هر دو بنفع ايران رأی دادند ،باز
دست بردار نبود .درست در زمانی که حکومت مصدق شديداً به پول احتياج
داشت ،نه تنها مانع از آن میشد که آمريکا و بانک جهانی به ايران پول
قرض دهند ،بلکه تا آن حد پيش رفت که يک کشتی نفت کش ايتاليائی را
که جرأت کرده بود نفت ايران را حمل کند ،در دريا توقيف کرد و از اين
طريق به همة شرکتهای نفتی جهان هشدار داد که حق خريدن نفت ايران
را ندارند .تمام کوشش مصدق که آمريکا را ميانجی قراردهد ،مستقيم و غير
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مستقيم خنثی مینمود با اين استدالل که اقدام ايران نبايستی سرمشقی
برای کشورهای منطقه شود .امّا مشکل فقط انگليس بمثابه يک قدرت بين
المللی نبود .در ايران نيز از لحاظ سياسی وضعيت عجبيی حاکم بود :حزب
توده شب و روز به مصدق فحش میداد و حادثه میآفريد و از هر فرصتی
استفاده میکرد که او و حکومتش را " دست نشانده امپرياليسم آمريکا "
معرفی کند .دربار و ارتش و بزرگ مالکان و بسياری نمايندگان مجلس و
پارهای روزنامه و گروههای سياسی محافظه کار ،تا آنجا که میتوانستند
مانع پيشرفت مسائل سياسی و اجتماعی میشدند ،با اين هدف که نارضايتی
و تشويش در جامعه بوجود آوردند .در مرحلة بعد نيز کسانی چون عبدالقدير
آزاد ،دکتر بقائی ،مکی و آيت اهلل کاشانی و پارهای ديگر آنچنان در دشمنی
با مصدق وجبهه ملی پيش رفتند که بقائی حتی توطئه قتل رئيس شهربانی
مصدق (افشار طوس) را طرح و اجرا نمود.
با همة اين احوال حکومت مصدق نه تنها به سبک آقای خمينی دادگاه
انقالب و سپاه پاسداران و کميتهها و غيره ايجاد نکرد و مخالفينش را به
رگبار گلوله نبست (امری که بعد از کودتای  28مرداد  " 32دلسوزانه " به
مصدقِ " ليبرال " ايراد گرفته میشد) بلکه در محيطی آزاد و بدون درآمد
نفت ،جامعه را اداره میکرد .آرزو میکردم ما در ارزيابی و گفتگوهايمان به
معنی و ارزش سياسی اينگونه مسائل کمی توجه میکرديم و به گونهای
متمدنانه به اين قبيل سياستمداران سپاس میگذارديم ،همانگونه که در
دنيای مدرن رسم است.
امّا مسئله به اينجا خاتمه نيافت .سياست خصمانة حکومت چرچيل (که از
نظر من قهرمان واقعی و احترام برانگيز جنگ دوم جهانی است) با مصدق
درست مترادف شد با اوج گيری جنگ سرد جهانی که اولين قربانيانش
حکومت مصدق و جنبش دموکراتيک مردم ايران بود .شرکتهای نفتی بزرگ
دنيا (عمدتاً آمريکائی) ،تحت فشار دولتهای انگليس و آمريکا ،نفت ايران را
بايکوت کردند و پس از کودتا هرکدام آنها سهمی از قضيه بردند.
ــــــــــــــــــــــ
دکتر طهماسبی :حکومت مصدق نه تنها به سبک آقای خمينی
دادگاه انقالب و سپاه پاسداران و کميتهها و غيره ايجاد نکرد و
مخالفينش را به رگبار گلوله نبست (امری که بعد از کودتای 28
مرداد  " 32دلسوزانه " به مصدقِ " ليبرال " ايراد گرفته میشد)
بلکه در محيطی آزاد و بدون درآمد نفت ،جامعه را اداره میکرد .آرزو
میکردم ما در ارزيابی و گفتگوهايمان به معنی و ارزش سياسی
اينگونه مسائل کمی توجه میکرديم و به گونهای متمدنانه به اين
قبيل سياستمداران سپاس میگذارديم ،همانگونه که در دنيای مدرن
رسم است.

ـــــــــــــــــــــ
چقدر تأسف آور ا ست که دو دولت بزرگ جهانی يعنی آمريکا و انگليس که
سيستم اجتماعی و سياسی ا شان برآزادی و دموکراسی پايه ريزی شده،
مأمورينی رسمی برای اجرای طرح کودتائی برکشورثالثی کسيل دارند و
حکومت قانونی مملکتی را از طريق کودتا ساقط کنند و در آنجا از استبداد و
خودکامگی حمايت نمايند ،امری که بعد از موفقيت آنان در ايران ،در چند
کشور ديگر نيز صورت گرفت .و چقدر باعث تأسف است که در اين کارزار
پادشاه يک مملکتی ،نقش بازی میکند که ژنرالهای ارتش کشورهای
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آمريکای التين بعداً بازی کردند و نمونة بارز آنرا بيست سال پس از کودتا
در ايران ،در شيلی شاهد بوديم .و بدين ترتيب بود که فاز جديدی در سطح
جهانی (بخصوص با آغاز رياست جمهوری آيزنهاور) آغاز شد و اين دو بلوک
يعنی شرق و غرب نه تنها با مشی سرکوب گرانه شان ،جنايات فراوانی هم
در بلوک شرق و هم در کشورهای جهان سوم ،انجام دادند ،بلکه فرهنگ
سياسی بسيار مبتذلی را نيز پايه ريزی کردند که تحت عنوان " مبارزة ضد
امپرياليستی " چندين دهه نقش تعيين کنندهای در شکل گيری نگرشهای
سياسی بازی کرد و فهم و درک سياسی را چه در غرب و چه در شرق و
بخصوص در کشورهای جهان سوم به حد اعالی نزول رسانيد .يکی ار
نتايج سياسی اين فرهنگ سياسی ضدامپرياليستی که خود شما آنرا خوب از
درون میشناسيد ،انقالب ايران بود که ايدئولوژی اسالميستی از درون آن
بيرون آمد و اتفاقاً اين بينش با فرهنگ سياسی قبل از انقالب ،وجوه
مشترک زيادی دارد.
شما میگوئيد که چرا مليون در جريان انقالب با مذهبيون و کمونيستها
همکاری کردند؟
ببينيد تجربة نه فقط ايران ،بلکه جوامع عديدة ديگر نيز نشان داده است که
وقتی در يک جامعهای ديکتاتوری و استبداد و از آن بدتر حکومت خودکامه،
حاکم است ،از جمله ويژگيهای بارز اين خودکامه گی اين است که همة
گروهها و اجزاء ديگر اجتماعی را از صحنة سياسی و فعاليت اجتماع آزاد،
منع و محروم میکند .امّا شرايط استبدادی يا خودکامه گی تا آن زمانی
کاربُرد دارد که حاکمين قادر باشند ،بدون امّا و اگر حکومت کنند .ولی به
مجرد اينکه ـ بهر دليلی ـ تَرَکی به اين چارچوب وارد شود ،بنحوی که
سرآغاز زوال محسوب گردد ،همة نيروهای اجتماعی که تا کنون از دخالت
در فعل و انفعاالت سياسی جامعه اجباراً کنار گذاشته شده بودند ،بگونة
حيرت آور با يکديگر متحد می شوند که مستبد و يا خودکامه را از اريکه
قدرت بز ير آورند و اين امر در تاريخ جوامع مختلف بارها ديده شده و در
خود ايران آخرين نمونههای آن جنبش مشروطه و انقالب  1357بود .امّا از
لحاظ محتوائی آنچه که در لحظة سقوط حکومت استبدادی و خودکامه حائز
کمال اهميت است ،اينست که :اوالٌ چه فرهنگ سياسی در مقابله با استبداد
قبالً پايه ريزی شده بوده است و مخالفين رژيم استبدادی به چه فرهنگی و
با چه ابزاری به مقابله با آن رژيم میپرداختند و در ثانی در اين لحظات
مهم و تعيين کننده چگونه شخصيتهای سياسی نقش تعيين کننده را بعهده
داشتهاند .البته اين عامل دوم گرچه عامل پر اهميتی است ولی در ارتباط با
عامل اول يعنی چگونگی محتوای فرهنگ سياسی نقش بازی میکند.
می دانيم که هم در جنبش مشروطه و هم در جنبش ملی شدن صنعت نفت
با وجود آنکه به معنائی روحانيت در آنها شرکت داشت ولی چون دو جنبش
از محتوای فرهنگی بيشتری برخوردار بود ،در تحليل نهائی رهبران مذهبی
نتوانستند مُهر خود را بردو حرکت بزنند .ولی در انقالب  1357از آنجا که
قبل از آن فرهنگ سياسی موجود ،چه بعلت اعمال و کردار قدرتهای بين
المللی ،چه بعلت رفتار و منش رژيم شاه و چه بعلت سطح نازل انديشههای
سياسی اپوزيسيون فعال رژيم ،دچار کمبودهای فراوانی بود ،طبيعتاً
نمیتوانست حاصلی بيشتر از آن بدست آيد که در انقالب  1357بدست آمد.
شما خود در آنزمان فعال سياسی بوده ايد و بخوبی میدانيد که اصوالً
مقوالتی چون دموکراسی ،لِيبراليسم ،حکومت قانون و جدائی دين از دولت
و غيره غيره که خوشبختانه امروز بسياری کسان از آن صحبت میکنند،
اصالً و ابداً در فرهنگ سياسی قبل از انقالب وجود نداشت و فقط پارهای
38

تالش ـ سال دوّم
سياستمداران چون دکتر صديقی و دکتر بختيار و تعداد بسيار معدودی
روشنفکران در اين گرداب گرفتار نبودند.
تالش :اجازه دهيد به چند نکته پرسش وار اشاره کنيم ،شايد بهتر باشد به
اين نکات هم در صحبتهايتان اشارهای داشته باشيد .قَدر و منزلت ملی
شدن صنعت نفت ايران برای ملت ايران روشن است ،اما انحالل مجلس،
گرفتن اختيار قانونگزاری ،وابسته به بيگانگان دانستن نمايندگان مخالف
دولت مصدق در مجلس ،از ميان برداشتن تفکيک قوا ـ بعنوان يکی از
مولفههای اساسی دموکراسی و جامعه مدنی ـ و متمرکز ساختن قوه مقننه و
قوه اجرائيه در دست يک فرد که همه اينها با نقش اساسی دکتر مصدق
صورت گرفت را در چه راستائی ارزيابی میکنيد؟
دکتر طهماسبی :من متأسفم ،میخواستم رشته فکری ام را ادامه دهم و به
جريان انقالب برسم ولی چون سئوالهای فوق را مطرح کرديد با کمال ميل
پاسخ میدهم .
در مسائلی که در فوق مطرح کرديد سه مطلب وجود داشت که مايلم به
آنها جواب دهم :اول اينکه فرموديد مصدق تفکيک قوا را از بين برد و قوة
مقننه و قوة مجريه را در دست خودش متمرکز کرد .جل الخالق ! من چنين
مطلب عجيِب و غرِيبی را نه از يک نفر تا بحال شنيده ام و نه جائی خوانده
ام .شايد شخصی از روی اطالعات عينیاش ادعائی کرده باشد که در اين
صورت بعهدة اوست که چنين مطلب مهمی را ثابت کند .دوم اينکه گفتيد
مصدق به نمايندگان مخالف دولتش نسبت وابستگی به بيگانگان میداد.
بگذريم از اينکه نه تنها حزب توده ،بلکه نمايندگان و دستجات مخالف
مصدق هم دائماً به او چنين نسبتهائی میدادند ،ولی بقول آلمانها بچه را با
اسمش صدا میزنند .ببينيد من در صحبت قبلی ام نخواستم واضح تر
صحبت کنم ولی حاال که اين بحث را مطرح کرديد میگويم آقاجان مگر
شما مطالب بسيار زيادی را که در مورد اين دوران منتشر شده اند ،نديده
ايد؟ فکر میکنيد دولت انگليس که تقريباً يک قرن در ايران نفوذ داشت،
وابستگانی نداشت که به ميل او رفتار کنند؟ و تصور میکنيد در دعوای بين
حکومت مصدق و حکومت چرچيل اين گونه کسان جانب مصدق را
گرفتند؟ باور نفرمائيد .و لطفاً به کتاب خاطرات وودس هاوس مأمور رسمی
دولت انگليس برای کودتا در ايران و کيم روزولت مأمور رسمی دولت
آمريکا برای کودتا در ايران ،مراجعه بفرمائيد.
و امّا برويم سر دومطلب ديگر که مخالفين مصدق با اشتياق راجع به آن دو
مطلب صحبت میکنند و مطلب مینويسند يعنی 1 :ـ گرفتن اختيارات از
مجلس و  2ـ مسئله انحالل مجلس هفدهم .
در مورد گرفتن اختيارات از مجلس ،قضيه چنين بود که بسياری قوانين
ايران ناروشن و بی معنی و دست و پاگير بودند .مصدق در دوران نخست
وزيريش به مجلس هفدهم پيشنهاد کرد که مجلس به هيئت دولت اختيار
دهد که لوايح ترميمی را قبل از آنکه برای تصويب به مجلس شورای ملی
برده شود ،بصورت آزمايشی مورد استفاده قرارگيرند ،تا قبل از تصويب نهائی
در مجلس شورای ملی ،نواقص احتمالی اين لوايح در عمل شناخته شوند،
روندی که در کشورهای دموکراتيک غربی هم کم و بيش طی میشود.
مجلس هم با ميل اين پيشنهاد را پذيرفت و دوبار اختيارات شش ماهه به
هيئت دولت داد .اين لوايح اصالً چيزی نبودند که از لحاظ سياسی بتوانند
مورد استفاده کسی قرار گيرند و اختيارات هم برای اصالحات امور مالی،
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اقتصادی ،قضائی و استخدامی بود و اتفاقاً همة آنها کم و بيش بعد از
کودتای  28مرداد  32يعنی در زمان نخست وزير سپهبد زاهدی مورد
استفاده قرار گرفتند .مطلب دومی که فرموديد ،مسئله انحالل مجلس
هفدهم است که اين را بخصوص طرفداران سرسخت " آزادی و دموکراسی
" ولی مخالف مصدق و مليون ،دليل ديکتاتور يا مستبد بودن مصدق
میدانند .ببينيد مجلس هفدهم مدتها بود که عملکرد واقعی خود را از دست
داده بود و مخالفين مصدق جز فحاشی به مصدق و کوشش جهت سرنگونی
حکومت او کاری انجام نمیدادند .هرچقدر اختالف و کشمکش حکومت
مصدق با حکومتهای چرچيل و آيزنهاور بيشتر میشد ،مخالفين مصدق در
مجلس نيز جری تر می شدند .مصدق نيز که از يک طرف اهل بگير و ببند
استبدادی نبود و از طرفی ديگر به نقش مهم قوة مقننه در روابط سياسی
آزاد و دموکراتيک اعتقاد راسخ داشت ،به معنی واقعی کلمه مستأصل شده
بود و نمیدانست که با مجلس چگونه کنار آيد .از طرفی ديگر اين وضعيت
برای عدة زيادی نمايندگان مجلس قابل تحمل نبود و آنان يک زمان بطور
دستجمعی تصميم به استعفاگرفتند و اين تصميم خود را نيز عملی کردند.
مصدق نيز با اين تصميم موافق بود و اين حق هر نخست وزيری است در
هر روابط دموکراتيکی .تا اين مرحله تصميم خود نمايندگان بود و هيچ بنی
بشری هم آنها را مجبور به اينکار نکرده بود و اتفاقاً همة آنها هم
عضوفراکسيون جبهة ملی نبودند .تا تاريخ  25تير  52 ،1322تن از مجموع
 80نمايندة مجلس هفدهم ،از نمايندگی مجلس استعفاء داده بودند و در
واقع مجلس قانونگذاری باقی نمانده بود .مصدق تصميم گرفت مسئله ادامة
حيات فرمال مجلس شورای ملی و يا انحالل آنرا از طريق همه پرسی به
رأی ملت گذارد .ملت هم عليرغم فتوای آيت اهلل کاشانی که مدتی بود با
تمام وجودش با مصدق و حکومت او مخالفت میکرد ،در روز  12مرداد
 1332به انحالل مجلس هفدهم رأی مثبت داد و مصدق نيز بالفاصله
اعالم انتخابات مجلس هجدهم را نمود .امّا سه هفته پس از آن کودتای 25
و  28مرداد  1332صورت گرفت و مصدق و همکارانش به زندان روانه
شدند و به اين ترتيب يکبار ديگر جامعة ايران تجربة ناموفق و غم انگيزی
را با مسئله استقرارِ دموکراسی داشت.
ـــــــــــــــــــــــــ
دکتر طهماسبی :شرايط استبدادی يا خودکامه گی تا آن زمانی
کاربُرد دارد که حاکمين قادر باشند ،بدون امّا و اگر حکومت کنند.
ولی به مجرد اينکه ـ بهر دليلی ـ تَرَکی به اين چارچوب وارد شود،
بنحوی که سرآغاز زوال محسوب گردد ،همه نيروهای اجتماعی که
تا کنون از دخالت در فعل و انفعاالت سياسی جامعه اجباراً کنار
گذاشته شده بودند ،بگونه حيرت آور با يکديگر متحد میشوند که
مستبد و يا خودکامه را از اريکه قدرت بزير آورند و اين امر در تاريخ
جوامع مختلف بارها ديده شده و در خود ايران آخرين نمونههای آن
جنبش مشروطه و انقالب  1357بود.

ــــــــــــــــــــ
تالش :با توجه به تصويری که خود شما از شرايط حاکم بر کشور در مقطع
انحالل مجلس ارائه داديد ،يعنی توقف کار قانونگذاری ،شکاف و انشعاب در
درون جبهة ملی (جبهه دولت وقت) و اختالفات درونی آن تا حد طرح ترور
جناحی بر عليه جناح ديگر (در شرايط واقعی مناسبات دموکراتيک بديهی
39

تالش ـ سال دوّم
است که چنين وضعيتی بالفاصله منجر به سقوط دولت میگردد) ،و
همچنين " فعاليتهای شبانه روزی حزب توده " و از اين طريق تقويت
بالقوه خطر روسها و ،.. .نمی دانيم چنين تصويری چه وجه تشابهی با وجود
روابط دموکراتيک دارد ! بويژه وضعيتی که در آن هيچ قدرت حکومتی
يکپارچهای وجود ندارد که به وظيفة ادارة کشور بپردازد و اساساً قدرت
حکومتی ميان جناحهای رقيب تکه پاره شده و آخرين نماد ظاهری
يکپارچگی آن يعنی مجلس نيز توسط نخست وزير کشور از طريق رفراندم
(که آنهم خالف قانون اساسی بود) منحل اعالم میگردد.
ما هم با استناد به همة اينها میگوئيم ؛ در جائيکه روابط و مناسبات
دموکراتيک مستقر نيست ،شما انديشهای را در جامعه اشاعه میدهيد که "
مصلحت " کشور اهميت دارد و باالترين ارزش است و حتی برفراز قانون
قرار میگيرد و بعد اين " مصلحت " را هم شما هستيد که تشخيص
میدهيد و توضيح میدهيد .تشخيص و صحت آن را نيز در انحصار خود
میدانيد هرکسی که برداشت شما را از مصلحت مملکت نداشته باشد ،شما
اين نيرو را يا عامل خارجی و وابسته به بيگانه میدانيد يا وابسته به دربار.
شما در واقع خود را مشروع و برحق میدانيد ،هر اقدامی را به تنهائی انجام
دهيد (البته براساس آن مصلحتی که تشخيص داده ايد ،حتی اگر اين اقدام
خالف قانون اساسی باشد) .حال اگر بپذيريم که چنين روشی در برخورد به
اوضاع سياسی صحيح بوده و حرکت از " مصلحت " را معيار قراردهيم که
بالطبع هر کس میتواند آن را بگونهای ديگر حتی متضاد تشخيص دهد ؛
اين پرسش پيش میآيد که چرا نبايد چنين حقی را برای رقبای دکتر
مصدق قائل میشديم ،يعنی جناحی که تصادفاً مصالح کشور را از سوی
ديگر در خطر میديد ،يعنی سمتی که چندان مورد توجه دکتر مصدق و
يارانش نبود و چندان جدی گرفته نمیشد .برپايه چنين روش استداللی
انجام هر عمل " غير قانونی " مشروط بر آنکه مستند به مصالح کشور باشد
بايد از سوی شما مجاز شمرده شود!
ـــــــــــــــــــــ
دکتر روستا :شما نمیتوانيد مدرن باشيد و با عقب ماندگی خشونت
بار روزانه کنار بيائيد و حتی خودتان آن کار را با شعارهای ديگری
انجام دهيد .وقتی شما بعنوان چپ خودتان هم آن اعمال را انجام
میدهيد با مدرنيته نه به شکل امروز بلکه حتی با طليعههای جنبش
روشنگری قرنها فاصله داريد.

ـــــــــــــــــــــــ
دکتر روستا :اجازه دهيد ،من در چند جمله کوتاه نظرم را در اين مورد اعالم
دارم و چند نکته را از هم جدا کنم .يکی اينکه آيا انحالل مجلس زمان
مصدق دموکراتيک بود؟ بنا بر قانون آن زمان و بنا برديدی که مصدق از
دموکراسی داشت خير ! اينرا بايد به صراحت گفت اصالً بحث در حوزة
انديشه اينگونه نيست ،ما که موضع سياسی خودمان را نمیگوئيم .خير بنا
به بينش خود مصدق ناسازگار بود .حتی با بينش خود مصدق ،زيرا مصدق
که يک دموکراسی انقالبی نمیخواست ،میگفت بنابرقانون اساسی و بنا
برآن قانون اساسی چنين اجازهای نداشت .امّا از نظر برداشت من از
دموکرا سی که اصل مقاومت در مقابل قانون را حق شهروندی میشناسد و
در تعريف از دموکراسی مدرن برآن اصرار دارد کار مصدق درست بود .چه
راهی داشت؟ قابل بررسی است .اما خيلی هم راه نداشت در آن شرايط چرا
که تصميمها گرفته شده بود.

شماره  7ـ فروردين ـ ارديبهشت 1381
اما در مورد مليون .آيا مليون دموکرات نيستند؟ چرا هستند ،ولی آيا
دموکرات پيگير بودند؟ مثل دموکرات مسيحی االن؟ (نمیگويم سوسيال
دموکراتی) ،خير ! ببينيد تعيين و تکليف رهبران و روشنفکران و صاحب
نظران سياسی در گرهگاههای اجتماعی در موقعی که جامعه در تالطم
است روشن میشود .وگرنه در شرايط سکون که در خانه ام نشسته باشم
میتوانم مدام از آزادی بنويسم .آنجائيکه جامعه تعيين و تکليف میکند ،در
حرکت و تالطمی اجتماعی ـ سياسی است موضعگيریها اهميت دارد .چون
در آن شرايط است که هزار نفر با اعتقادات مذهبی میتوانند برهزاران نفر
تأثير گذارند .آلمان بعد از جنگ را هم ديديم .هزاران نفر اعتقاد دموکراتيک
پيدا کردند .درحالت سکون شما بايد يکی يکی را دموکرات کنيد .مبارزه
اجتماعی که در اوج نيست خيلی سخت است کارکردن .در شرايط جنبش
است که رهبران خود را نشان میدهند .جز بختيار که قبل از آن داستاناش
رفت و واقعاً برروی اصول دموکراتيک باقی ماند ،و روی اصول خود
پافشاری کرد که بيان جبهه ملی آن زمان هم نبود ،ديگر رهبران جبهه ملی
براصول دموکراسی پافشاری نکردند .بهمين دليل هم ديديد بختيار را جبهه
ملی کنار گذاشت .خير شما اين را در آقای فروهر نمیبينيد ـ که خيلی آدم
خوب و بسيار مبارز هم بود ـ برای شما از يک داستان در عاشورا میگويم.
ايشان کسی بود که رفت و با ماليان در مسجد توافق کرد ،به شعار آزادی،
استقالل ،جمهوری اسالمی را اضافه کردند .اين فقط کريم سنجابی نبود که
آمد در پاريس اينکار را انجام داد .آقای فروهر که در پاريس نبود .آنجا
توافق کرد .در آنجا حتی دوستانی هستند که در قيد حياتند .در تظاهرات ما
رفتيم صحبت کرديم ،پرسيديم ،اصالً شما و جبهه ملی را با حکومت
اسالمی چه کار ،حکومت اسالمی به شما چه ربطی دارد؟ گفت مردم اين را
میخواهند .ببينيد اين گرهگاههاست .چون هرکسی میتواند يک توجيهی
بيآورد " .مردم اينرا میخواهند و برای جامعه الزم است " .البته تکيه
میکرد که بعداً با درايت و استقامتی که دارد اين مذهبيون نمیتوانند
پابگيرند و آنها خواهند آمد .ولی خوب هرکس در ذهن خود انديشههای
بسيار داشت .در پراتيک سياسی ايشان پس رفت .آقای بازرگان کسی که
موسوم به ملی ـ مذهبی است .ايشان که با خمينی بخصوص در گرايش به
غرب مخالف بود .ولی ايشان نخستين نخست وزير خمينی شد .ببينيد ،اگر
بخواهيد داستان را به شواهد تاريخی رجوع دهيد آخر ندارد .چرا اينطور بود؟
بايد واقعاً يک عنصر در همه مشترک بوده باشد .آخر اينکه نمیشود ،يکی
بيايد در پاريس اينکار را بکند ،يکی در جای ديگر و ضمناً همه هم با هم
مخالف هستند .موقعی که آقای سنجابی از وزارت خارجه استعفا میدهد،
فروهر میگويد ،من اينکار را نمیکنم به صالح ملت نيست .بنابراين يکی
اينکار را آنجا میکند و يکی در اينجا .بنابراين يک چيزی در اينها مشترک
است .الاقل ديگر اگر بزرگ منشی بخرج دهيم بايد بگوئيم يا حکومت
مذهبی را نمیشناختند يا با اين حکومت مخالفت اساسی نداشتند .آخر اين
را بايد گفت .از اين فاجعهای که برسر مردم آمده بايد اينقدر انتقادی باشيم
به جهان سياسی خودمان .اينکه نمیشود همه را به گردن چپ بگذاريم.
ببينيد حاال چپ جريان مرغ عزا و عروسی شده ،مدام میگويند چپها عقب
مانده بودند ،چپها فالن بودند .چپها درآن جامعه عقب افتاده موسيقی
کالسيک آوردند ،در جامعهای که شما اجازه نداشتيد صدای راديويتان را بلند
کنيد ،چپها خيلی کارهای ديگر کردند .چپها تمام مدت زير ضرب بودند.
گفتم چه زمانی بود که چپها امکان و اجازه تنفس داشتند؟ حکومت مصدق
و يک دوران کوتاه بعد از انقالب مشروطه .اين استقامتی را که ما در مقابل
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جمهوری اسالمی میکرديم .پاسيو بود .اين مبارزة چپ عليه رژيم نبود که
يک تکه در رشت بوديم ،سر تکه ديگر در تهران ،يک حرفهائی میزديم به
گوش کسی نمیرفت .چون برنده حق داشت و برنده هم کس ديگری بود.
توجه کنيد به دوران پهلوی برخورد میکرديم .بقول خودش میخواست
مدرنيته بياورد که ديديد چه آورد .دوران خمينی که اصالً نمیخواست
مدرنيته بياورد .به هيچ شکلی نمیخواست .ضد مدرنيته بود و سنت گراست.
بايد يک چيز را حداقل در عرصه نظر فکر کرد که ما حاال چپ هستيم،
راست هستيم .تأثيرات رژيم شاه که جای خود دارد .ولی همه ما در ايجاد
آنچنان شرايطی ـ نه در ايجاد يک حکومتی که مثالً آقای کريم سنجابی
بيآيد و دوتا آخوند را هم وزير کند ،يک دموکراسی نيم بند هم بيآورد ،اين
چيزی بود که اينها میخواستند ـ در ساختن يک رژيم نابهنگام نقشی داشته
ايم يا نه؟ بصراحت بايد بگوئيم داشته ايم ! من از کانون دانشگاهيان
میتوانم برايتان مثال بياورم .آنها که مسلمان نبودند .کانون مستقل معلمان
يا کانون مستقل دانشگاهيان ،از کانون نويسندگان میتوانم مثال بزنم .نه
اينکه در کانون نويسندگان مقاومت نشد ،خيلی مقاومت شد ،ولی ببينيد اين
عناصر فکری که در آن میبينيد ،و اشاره شد ،نقد اين عناصر اساسی است
و اين نقد باعث میشود که ديگر اشتباه نکنيم .هميشه میتوانيم بگوئيم
اشتباه کرديم .ولی اين اشتباه کرديم که راه حل نيست .نقد اين اشتباه،
بازگوئی اين اشتباه ،نقد بی قيد و شرط اين عناصر است که میتواند ،ما را
برای ديگر بار دچار اين اشتباه نکند.
ــــــــــــــــــ
دکتر روستا :شما حتی بياد داريد ،رفتار چپهای ما را در واقعهای که
زنان رفته بودند جلوی کاخ رياست جمهوری و تظاهرات میکردند.
در آنجا فقط حزب الهی نبود که به زنان فحاشی میکردند و
میگفتند اينان " فواحش " هستند .چپها هم کنار دست حزب الهی
ايستاده بودند و به اين زنان " فواحش " و سلطنت طلب خطاب
میکردند و بعنوان زنان بدکاره برعليه آنها دست به اقدام میزدند.

ـــــــــــــــــــ
دکتر طهماسبی :اجازه بدهيد من بگويم از نظر من اين نقد چيست؟ از نظر
من اين نقد اين است که ما در دورهای با استبداد شاهی مبارزه میکرديم ،از
آزادی صحبت میکرديم ،بدون اينکه درک مشخصی از آزادی داشته باشيم.
يعنی يک جامعه باز و آزاد و دموکرات را نمیشناختيم .چه نيروی چپ ،چه
نيروی راست ما درک مشخصی نداشت .بهمين مناسبت هم من در
صحبتهايم اشاره کردم که ما دارای فرهنگ سياسی عقب افتاده بوديم.
دکتر روستا :احمدجان تغييرات اجتماعی که نمیتواند منتظر باشد تا تدريجاً
فرهنگ باالبرود .من به گرهگاهها اشاره کردم .چرا ما در آن گرهگاهها
تصميم نگرفتيم .يعنی گرفتيم ولی برای آنطرف تصميم گرفتيم .برای طرف
قدرت ،نه طرف فرهنگ خودمان.
دکتر طهماسبی :اينکه تصادفی نيست ما آنطرف تصميم میگيريم .بخاطر
تصورمان و تفکرمان است که مثالً فرض کنيد که بايد بگوئيم هيچ تفکيکی
در جريان انقالب بين نيروها نبايد باشد و اگر خمينی میآيد و میگويد شاه
بايد برود ،ما هيچ مسئله ديگری در اين قضيه برايمان مطرح نباشد .بدون
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اينکه شاه برود .چرا اينگونه بود؟ برای اينکه فرهنگ سياسی را که يک
تصور روشن از جامعه باز دموکرات داشته باشد ،نه تنها به نسبت سالهای
 1320تا  32بسيار پائين آمده بود .و در اين فرهنگ ضد امپرياليستی ما در
واقع دچار عقب ماندگی شده بوديم .و اين امر را در غرب هم میتوانستيم
ببينيم .بنابراين نه بعنوان اينکه عذری برای ما باشد .بعنوان يک واقعيت
میخواهم بگويم که اينگونه بود .اين فرهنگ را نداشتيم و بايد االن تمام
کوششمان اين باشد که فرهنگ سياسی را باال ببريم .تا فاجعه ديگری
بوجود نيايد .چرا که اگر فرهنگ سياسی پيشرفته نداشته باشيم جامعه چه
خواهد شد .جامعه در لحظه معين که استبداد برسرش کوبيده ،متحد میشود
و آن سيستم مستبد را از کار برکنار میکند و سه آلترناتيو وجود دارد .يک
فرهنگ دموکراتيکی که قبالً ساخته شد و اين نيروها بتوانند قدرت را در
دست گيرند و بتوانند جامعه را بطرف دموکراسی هدايت نمايند .اگر اين
نشود ،آلترناتيو ديگر اين استکه در جامعه هرج و مرج حاکم میشود مثل
جريان افغانستان بعد از رفتن شوروی شاهد آن بوديم که به نظر من
میتوا نست در ايران هم چنين اتفاقی بيفتد و چنين خطری وجود داشت و
اگر اين دو صورت نمیگرفت ،احتماالً اينکه يک استبدادی جای استبداد
اول بنشيند خيلی زياد است .ما سه استبداد تاريخی داشتيم ،يعنی يک
استبداد شاهنشاهی ،يک استبداد مذهبی و يک استبداد مدرن کمونيستی.
استبداد کمونيستی نمیتوانست جايگزين استبداد شاهنشاهی بشود .آن
چيزيکه میتوانست جايگزين استبداد شاهنشاهی شود استبداد مذهبی بود.
چون خمينی فيگور اين قضيه بود ،توانست اين استبداد مذهبی را فرم داده و
تبديل به يک حرکت سياسی امروزی نمايد و از آن يک ايدئولوژی بسازد.
منتها نبايد فراموش کرد ،در استبداد تاريخی سلطنتی که از جنبش مشروطه
و حتی قبل از آن شروع شد ،مليون يا کسانيکه طرفدار تغييرات روابط
اجتماعی و طرفدار حاکميت قانون و امثالهم بودند از وجود رهبران مذهبی
که میخواستند با اين ايده همراهی کنند ،کمک گرفته ،چه جريان مشروطه
از اينها کمک گرفت و چه جريان ملی شدن صنعت نفت ،جريان مشروطه
بقول تقی زاده در خاطراتش میگويد ،نقش آيت اهلل بهبهانی و طباطبائی
فوق العاده بود برای جنبش مشروطه .يا حتی فتواهائی که از نجف از طرف
آيت اهلل خراسانی و غيره رسيده بود .يا در جريان صنعت نفت نقش آِيت اهلل
کاشانی ،مثل آِيت اهلل خمينی بود در جريان انقالب .وی اينهمه نقش مهمی
داشت .يک اعالميه کاشانی کافی بود که سرتاسر ايران درب کسب و کار را
ببندد .چرا آنها پيروز نشدند ،چرا آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری يا حتی
بهبهانی و طباطبائی در مقابل مشروطه خواهان پيروز نشدند .برای اينکه آن
طرف فرهنگ سياسیاش قوی تر بود .چرا مصدق در مقابل کاشانی پيروز
شد ،چون فرهنگ سياسی اين طرف قوی تر از آن بود وگرنه نمیشد که
آِيت اهلل با آن نقش عظِيمی که بازی کرده بود .درگيری که با مصدق داشته
و وقتی فوت میکند  50نفر آدم هم در تشيع جنازة وی شرکت نکنند ،با
توجه به فرهنگ ايران که مرده پرست است .دنبال جنازة مهوش دهها هزار
آدم رفتند ،ولی دنبال جنازه آيت اهلل کاشانی صد نفر آدم نرفت .برای اينکه
خودش اين اتحادی را که بين اين بخش نيروهای اجتماعی روحانيتی را که
صحبت از آزادی میکرد ،راهش را جدا کرد .اين نشاندهنده اين است که
اينطرف فرهنگ سياسیاش قوی تر از آنطرف بود.
دکتر روستا :اگر اين فرمول درست است که مصدق دارای فرهنگ قوی تر
از کاشانی است و اين عنصر موفقيت مصدق بود ،اگر اينطور باشد بنابراين،
استنتاج منطقی اين فرمول اين خواهد بود که فرهنگ خمينی بسيار قوی تر
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برود و استبداد ديگری جايگزين آن شود ؛ اگر فرهنگ و درک درستی از
آزادی و حقوق انسانها وجود نداشته باشد.

ــــــــــــــــــــــ

دکتر روستا :در کانون نويسندگان ايران .. .مسئله روزنامه " ميزان "
پيش آمد .من از حق آزاد انتشار ميزان دفاع کردم .. .يکی از همين
رفقای نويسنده من بلند شد و گفت ،نه تنها ما نبايد اينکار را بکنيم،
بلکه دهن بازرگان را هم بايد خُرد کنيم .میدانيد اين حرف در کوچه
زده نشد .. .در جلسه رسمی کانون نويسندگان ايران اين حرف زده
شد .اينها که ديگر نمیتوانند بگويند ما تحت تأثير فالن تئوری،
فالن جريان ،فالن اجتماع ،فالن توده قرار داشتيم.

ــــــــــــــــ
دکتر طهماسبی :ببينيد ما سه حرکت عمده در جامعه داريم ،يکی حرکت
مشروطه است ،يکی جريانات  20تا  32و مشخصاً ملی شدن صنعت نفت و
ديگری هم انقالب  ،57پشتوانه آن دو جريان قبلی ،فکری است که
میخواهد يک جامعه دموکرات هر چقدر هم که محدود و کوچک است
مستقر کند .پشتوانه انقالب سال  57که سازندگانش ما بوديم ،يک تفکری
است که همانگونه که بدرستی در صحبتهای اوليه خود بدان اشاره کرديد،
اصالً تصوری ازجامعه باز و آزاد و دموکراتيک ندارد .بلکه میخواهد استبداد
ديگری را جايگزين استبداد ديگری نمايد .آن موقع طبيعی است که در اين
جريان بنده و جنابعالی که نمیتوانيم اين نقش را بازی کنيم .مذهبی که
سابقه هزار سال تفکر استبدادی دارد و آنگونه هم مورد قبول جامعه است و
خمينی است که میتواند جانشين آن شود.
دکتر روستا :يعنی عقب تر بوده از فرهنگ شاهی ،تاريخاً عقب تر بود،
فرهنگی عقب تر بود.

دکتر طهماسبی :اجازه دهيد آخرين مطلب را در اين زمينه عرض کنم و به
اين بحث خاتمه دهم .ببينيد ما در ايران به قول دوست دانشمندم دکتر
همايون کاتوزيان ،حتی فاقد حکومتهای ديکتاتوری بوده ايم چون
حکومتهای ديکتاتوری بهرحال مقيّد به رعايت پارهای قوانين هستند .ما در
ايران هميشه حکومتهای خودکامه داشته ايم که مقيّد به هيچ قانون و
ضابطهای نبوده و نيستند .جنبش هائی چون جنبش مشروطه خواهی و
جريانهای سياسی چون جريان مليون و مصدق ،همة کوششان اين بوده
است که اين جامعه از بُن بست تاريخی بيرون بيايد و از طريق حاکميت
قانون و گسترش فرهنگ سياسی دموکراتيک و با شرکت مستقيم و فعال
بخشهای مختلف ملت ،جامعة مدنیِ مدرن تدريجاً ساخته شود .گذار از
مرحلة استبدادی و خودکامه گی به مرحلة دموکراتيک ،يک مرحلة بسيار
حساس و ضربه پذيری است .ضربه پذيری اين مرحلة گذار نه تنها گريبان
گير جوامعی چون جامعة ايران بوده است ،بلکه حتی جوامع پيشرفته صنعتی
و نيمه صنعتی اروپائی نيز در اين مرحلة گذار ،از ضربه پذيری مصون نبوده
اند ،بعنوان مثال میتوان از کشورهائی چون آلمان ،ايتاليا و اسپانيای قبل از
جنگ جهانی دوم يادکرد .بايستی از اتفاقاتی که در يک جامعه و يا جوامع
ديگر صورت میگيرند ،پند گرفت و از آن جمع بنديهای پيشرو ومتمدنانه
بيرون کشيد .اميدوارم همانگونه که امروز به انديشمندان و مبارزان سياسی
آزادانديش غرب توجه مبذول داشته ايم ،به کوشش و تالشی که در خور
جامعة ايران نيز توسط پيشينيان ما صورت گرفته ارج بگذاريم و آن کوشش
و تالشها را پايه و اساس حرکت امروزمان قرار دهيم.
تالش :آقايان با تشکر از شرکت شما در اين ميزگرد.

دکتر طهماسبی :مجموعة اين تضادهائی را که اين نيروها با رژيم شاه
داشتند ،باالخره بايد يا چپ میآمد بيرون يا دموکراتها يا مذهبيون .به نظر
من اين تجربه برای تاريخ ايران مهم است ،يکبار برای هميشه ملت ايران
اين نکته را متوجه شد که اينها کسانی را که در لحظاتی میآيند برعليه
استبداد دولتی ،يا عليه استبداد حکومتی همفکر ديگران میشوند ،اينها اگر
به قدرت برسند ،استبداد ديگری را جايگزين خواهند کرد.
ـــــــــــــــــــــ
دکتر روستا :چپهای ما در انقالب نه تنها حاضر بودند ،ولی فقيه
حکومت کند ،بلکه حاضر بودند باصطالح بر جان و مال و ناموس
همه جماعت حکومت کند .اينهاکسانی بودند که برای خمينی به
جنگ میرفتند ،اينها کسانی بودند که همکار خمينی شدند در
تجاوزات به مردم .يعنی عنصر پيشتاريخی ضد بيگانه بودن را پياده
کنند .نامش را گذاشتند مبارزه ضد امپرياليستی

ــــــــــــــــ
تالش :اجازه دهيد روی اين صحبت آخر شما به عنوان جمله اختتامی جلسه
تکيه کنم ،اين تجربه بسيار بسيار مهم را نموديم ،بدين مفهوم که لزوماً هر
مخالفتی با استبداد به معنی آزاديخواهی نيست و میتواند استبدادی از بين
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«چه کسی گفته است انسانها با هم برابرند!»
در کنار برندگانِ "جهانی شدن " که با وعدۀ رفاه جهانی آمد ،بازندگانی نيز وجود دارند

ژوزف اشتيگليتز Joseph Stiglitz

ترجمه :فرخنده مدرس  /برگرفته از "اشترن"
ژوزف اشتيگليتز نويسندة مقاله زير از کارشنا سان ارشد اقتصادی بانک جهانی و از مشاوران بيل کلينتون در دوران رياست جمهوری وی بوده است .سال
گذشته جايزة نوبل در زمينة اقتصادی به وی اعطاء گرديد.

نخستين روز خدمت خود ـ  13فوريه  1997ـ و هنگاميکه قدم به درون
ساختمان اصلی بانک جهانی گذاشتم ـ بنائی کامالً مدرن و مجلل در
خيابان نوزدهم ،واشنگتن دی سی ـ اولين مسئله ای که نظرم را بخود جلب
نمود ،شعار سردرِ اين مؤسسه بود " :آرمان ما برقراری جهانی است خالی از
فقر " .در وسط سالن اين بنای مجلل  13طبقه ،مجسمة پسرکی قرار دارد
که دست پيرمرد نابينائی را در دست داشته و در حال هدايت وی است .اين
مجسمه تداعی کننده مبارزه و نابودسازی بيماری تراخم است .درسمت
ديگر خيابان ،بنای پرزرق و برق ديگری قرار دارد که مرکز اصلی صندوق
بين المللی پول ( )IWFاست .قسمت درونی بنا از سنگ مرمر ساخته شده و
با گياهها و گلدانهای بيشماری تزئين يافته است .اين جالل و شکوه بايد
برای وزرای مالی کشورهای جهان يادآور اين نکته باشد که جلسات آنان
درمرکز ثروت و قدرت جهان يعنی در ساختمان بين المللی پول
برگزارمیگردد.
ايندو مؤسسه يعنی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول ـ که اکثراً با
هم اشتباهمیشوند ،در روشِ کار و نوع وظيفه ،دارای تفاوتهای
اساسيمیباشند .در حاليکه بانک جهانی مبارزه با فقر را عهده دارمیباشد،
ديگری يعنی صندوق بين المللی پول موظف به حفظ ثبات اقتصاد جهانی
است .در حاليکه يکی تيمهای متشکل از اقتصاددانان و کارشناسان
اقتصادی را به کشورهای مختلف جهان اعزام داشته و اين گروهها مدتهای
طوالنی را در کشور ميزبان سرمیکنند ،ديگری کارمندان خود را به

مأموريتهای سه هفته ای اعزام داشته تا در محل مأموريت خود در
وزارتخانههای اقتصاد يا بانکهای مرکزی محل مأموريت خود به تجزية و
تحليل و تعيين اعداد و ارقام پرداخته و ساعات غيرکاری را نيز در هتلهای
مجلل پنج ستارة کشور ميزبان به استراحت و سپری ساختن اوقات بپردازند.
همانگونه که در جنگ بکارگيری تکنولوژی پيشرفته ضرورتی برای
رودرروئی فيزيکی باقی نگذاشته است ـ بعنوان نمونه چنانچه بمبی از ارتفاع
ده هزارمتری پرتاب گردد ،کسانی که در اين ساختمانها بسر میبرند ،با خبر
نخواهند شد که چه اتفاقی افتاده است ـ در رابطه با سيستم هدايت مدرن
اقتصادی نيز به همين صورت عملمیگردد .از درون هتلهای لوکسمیتوان
براحتی ،پيش شرطها و مقرراتی را به کشورهای جهان ديکته نمود که
تعيين کنندگان آن اگر انسان هائی را که زندگيشان در اثر اين پيش شرطها و
مقررات نابودمیشوند از نزديک میشناختند ،مسلماً برروی تصميمات خود
حداقل دوبار بيشتر تعمق میکردند.
«صندوق بين المللی پول و بانک جهانی سلطه گران پنهان»
امروزه دستگاه بوروکراسی و سازمانهای بين المللی ـ سمبلهای بدون چهرة
نظم اقتصادی ـ در سراسر جهان به هدف اصلی شديدترين انتقادات بدل
شده اند .کنفرانسهای بی رنگی که در گذشته با حضور تکنوکراتهای
ناشناس ،تشکيل شده تا بر سر موضوعات کسالت آوری نظير اعطای وام يا
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تعيين نسبتها و درصدهای تجاری به شُور و مشورت بپردازند ،امروز به هدف
اصلی درگيريهای شديد و غيرقابل کنترل خيابانی و تظاهراتهای خشونت
آميز بدل شده اند .اعتراضات عليه نشست سازمان تجارت جهانی ()WTO
در سال  1999در سياتل تکان بزرگی بود .مرگ يکی از تظاهرکنندگان در
جنوا در سال  2001احتماالً تنها قربانی نبردهای بيشماری که برعليه "
جهانی شدن " صورت خواهند گرفت ،نخواهد بود.
مسئله جهانی شدن که از امشب به فردا به يکی از معضالت زمانه بدل
شده ،همه جا مورد بحث و گفتگوست .از دفاتر هيئت مديران گرفته تا دفاتر
مطبوعات ،از مقاالت متعدد گرفته تا در کالسهای درس مدارس سراسر
جهان ،بحث شديدی برسر آن و نتايج حاصله درگيرمیباشد .ايجاد شکافی
فزاينده ميان جهان ثروت و جهان فقر که هر روز تعداد بيشتری از انسانها
در جهان سوم را به کام تلخ فالکتمیکشاند ،از نتايج عملی " جهانی شدن
" است .عليرغم وعدههای مکرّر دهة  90در مورد کاهش فقر در سراسر
جهان ،شمار انسانهائی که امروز در فقر بسر میبرند ،به ميزان صد ميليون
افزايش يافته است .در همين فاصلة زمانی مجموعه درآمد جهانی بطور
متوسط ساالنه رشد دائمی معادل دو و نيم درصد را نشانمیدهد .در آفريقا
اميد و آرزوهای برآمده از برچيده شدن بساط استعمار ،همچنان تحقق نيافته
باقی ماندهاند ،بدون هيچ چشم اندازی نسبت به بهبود وضعيت ،اين قاره
دائماً در فالکت و فقر بيشتری فرومیرود .بحران آسيا و آمريکای التين
ثبات اقتصادی ساير کشورهای درحال توسعه را تهديدمیکند .پروسه "
جهانی شدن " و گسترش اقتصاد آزاد در روسيه و در بيشتر کشورهای
سوسياليستی سابق نه تنها به اهداف و وعدههای داده شده دست نيافتهاند،
بلکه برعکس حاصل اين فرآيند ،فقری در اين جوامع بوده که هرگز سابقه
نداشته است.
برای آشنائی با اشتباهاتی که در اين پروسه رخمیدهند ،میبايست سه نهاد
بين المللی را که در عمل هدايت پروسه جهانی شدن را بر عهده دارند،
بطور دقيقتری مورد توجه قرار داد ،صندوق بين المللی پول ( ،)IWFبانک
جهانی و سازمان تجارت جهانی (.)WTO
تصميم به تأسيس صندوق بين المللی و بانک جهانی در کنفرانس جهانی
ارز و سرمايه گذاری سازمان ملل متحد که در جوالی  1944در برتون وودز
( )Bretton Woodsدر نيوها مپشير ( )New Hampshireبرگزار گرديد،
گرفته شد .اين تصميم در واقع بخشی از تالشهای گسترده ای بود که به
منظور بازسازی اروپای ويران شده در اثر جنگ جهانی ،صورت میگرفت.
نهادهائی که به منظور حمايتهای مالی بازسازی اروپا و همچنين پيش
گيری از بحران اقتصادی شديد جهانی بنيانگزاری شدند .صندوق بين
المللی پول در اصل مؤسسه دولتی است که منبع تأمين مالی آن ماليتهائی
است که از مردم سراسر جهان جمع آوری و دريافتمیگردند .با اين حال اين
مؤسسه نه توسط شهروندان کشورهائی که منبع تأمين مالی آن هستند و نه
توسط انسانهائی که سرنوشت و شرايط زندگيشان توسط اين نهاد
تعيينمیشود ،قابل کنترل و نظارت مستقيم هستند .اين نظارت توسط
وزرای مالی و رؤسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو صورتمیگيرد.
کنترل و هدايت صندوق بين المللی پول برپاية توافقنامههای پيچيده ای
ميان کشورهای عضو انجاممیپذيرد ،که در آن طبعاً رأی کشورهائی که به

شماره  7ـ فروردين ـ ارديبهشت 1381
لحاظ سهم مالی دست باال را دارامیباشند از وزن و جايگاه ويژه ای
برخوردارند و در نهايت اين کشورهای صنعتی جهان هستند که حرف آخر
رامیزنند و در اين مجموعه تنها کشوری که دارای حق وتوست ،اياالت
متحدة آمريکامیباشد.
در سالهای دهة  80يعنی زمانيکه رونالد ريگان و مارگارت تاچر در اياالت
متحدة آمريکا و بريتانيای کبير ،دفاع از اقتصاد بازار آزاد را به ايدئولوژی بدل
ساختند ،تحوالت اساسی در ماهيت و وظائف صندوق بين المللی پول و
بانک جهانی ايجاد گرديد و اين مؤسسات عمالً به ميسيونرهای جديدی
جهت تحميل ايدئولوژی فوق به کشورهای فقيری که به کمکها و
حمايتهای مالی اين مؤسسات وابستهاند ،بدل گرديدند .بدين ترتيب که
مؤسسات فوق که موظف به ارائه طرحها و آلترناتيويهائی به کشورهای فقير
جهت حل مشکالتِ توسعه و رشد آنها بوده تا از اين طريق کمکهائی به
پروسه دمکراتيزه شدن اين کشورها صورت گيرد .امّا از آنجائيکه اين
مؤسسات به ابزاری در جهت پيشبرد اهداف جمعی دولتهای هفت کشور
صنعتی جهان ( )G7تبديل شدهاند ،بويژه وزرای اقتصادی اين کشورها در
جهت اجرای اين اهداف نقش مهمی برعهده دارند ،و برای آنها دمکراتيزه
کردن اين نوع کشورها آخرين موضوعی است کهمیتواند توجه اشان را
جلب نمايد .مهمترين نقش صندوق بين المللی و ساير مؤسسات اقتصادی
بين المللی رامیتوان در يک کالم خالصه نمود :اعمال قدرت دولتی ـ "
 " Governanceـ .در پاسخ بدين پرسش که چه کسی مقام تصميم
گيرنده است و چرا؟ بايد گفت که اين مؤسسات نه تنها تحت سلطه و نفوذ
دولتهای کشورهای صنعتی قدرتمند هستند ،بلکه همچنين برمبنای منافع
بخشهای مالی و اقتصادی اين کشورها نيز هدايت میشوند .نحوة انتخاب
باالترين مقامهای تصميم گيرندة اين مؤسسات به تنهائی اشکال فوق را
عيانمیسازد .اگر چه صندوق بين المللی پول و بانک جهانی اساساً در
کشورهای جهان سوم فعاليت دارند ،با وجود اين همواره نمايندگان
کشورهای صنعتی مسئوليت اداره و هدايت اين مؤسسات را برعهده داشته
اند .به روال عادت ،مدير کل صندوق بين المللی پول هميشه از ميان
اروپائيان و رئيس کل بانک جهانی از ميان آمريکائيان برگزيده شده اند.
گزينش در اين پُستها نيز اساساً پشت درهای بسته صورت گرفته و حتی
دارا بودن تجربياتی در رابطه با کشورهای جهان سوم پيش شرطی برای
کانديداها و برگزيده شدن بدين مقامها محسوب نمی گردد .جمعبندی
حاصله پس از  60سال فعاليتهای صندوق بين المللی پول برنيامدن اين
نهاد بين المللی از وظائف محوله و به انجام نرسيدن آنها و از آن
ناخوشايندتر دامن زدن به عدم ثبات اقتصادی جهانی بدليل پافشاری در
ليبراليزه نمودن بيش از موقع بازار کشورها در مأموريتهای اقتصادی ـ
سياسی خود ،میباشد.
«ويرانی آفريقا»
زمانيکه در مارچ  1997يعنی يکماه پس از آغاز کارم در بانک جهانی به
اتيوپی سفر نمودم ،با سياستهائی از سوی صندوق بين المللی پول در اين
کشور روبرو شدم که موجب شگفتيم گرديد .درآمد سرانه اتيوپی  110دالر
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در سال و کشور در اثر خشکسالی و قحطی پياپی بشدت بحران زده و
شيرازههای امور از هم پاشيده بنظرمیرسيد .در اين سفر طی مالقاتهائی با
نخست وزير کشور مِلس زِناوی ( )Meles Zenawiمذاکراتی با وی انجام
دادم .مذاکره با شخصيتی که  17سال جنگ چريکی عليه رژيم جبار
مارکسيستی منگيستو هايله ماريام ( )Mengistu Haile Mariamرا
رهبری نموده است .وی مسلماً برمسائل و مشکالت اقتصادی و رابطة آنها
با ويژه گيهای کشورش به مراتب احاطه بيشتری دارد تا کارکنان مؤسسات
اقتصادی بين المللی که در ارتباط با اتيوپی قرار داشته و روی مشکالت آن
کارمیکنند .ملس زناوی ثابت نموده است ،که حتی يک کشور فقير
آف ريقائی نيز در صورت اعمال سياستهای اصولی و صحيح قادر به دستيابی
به رشد مستمر و بلند مدت اقتصادی خواهد بود .دولت وی هرچند خود از
طريق اقدامات و بکمک ابزار نظامی به قدرت رسيد ،امّا وی به محض
دستيابی به قدرت ،هزينههای نظامی کشور را کاهش داد .زيرا او بخوبی می
دانست ،پولهائی که به منظور مبارزه عليه فقر در اختيار اين کشور
قراردادهمیشد ،هيچيک در اين راه صرف نشده اند .پس بديهی است که
چنين دولتی شايسته دريافت کمکها و حمايتهای جامعه بين المللی قرار
گيرد .با وجود اين صندوق بين المللی پول برنامة حمايتی خود را ،عليرغم
اخبار و اطالعات مثبت در مورد وضعيت اقتصادی اتيوپی ،متوقف ساخت ،با
اين عذر که وضعيت بودجه و هزينههای دولتی اتيوپی موجب نگرانی است.
مشاهدة اينکه پس از  17سال مبارزات سخت امروز چند تکنوکرات بخود
اجازهمیدهند برای ملس زناوی تعيين تکليف کنند ،سخت دور از انتظار
وی بوده است .او در صحبتهايمان براين نکته تکيه داشت که به وی اجازة
ساختن مدرسه ،درمانگاه برای مردم نمی دهند ،مگر آنکه موفق به جلب
سرمايه ،سرمايه گذاران بين المللی در اين بخشها گردد .از نظر صندوق بين
المللی ،سرمايه گذاری در چنين اموری در حقيقت همراه با ريسک بسيار و
وضعيتی نامطمئن مواجهمیباشد .مجموعة سيستم بانکی اتيوپی کوچکتر از
()Maryland ،Bethesdaمیباشد (شهرک کناری واشنگتن ،با جمعيتی
معادل  55هزار نفر) بنا بردرخواست صندوق بين المللی پول از اتيوپی ،اين
کشور نه تنها مجبور به گشايش درهای بازار مالی خود برروی پولها و
سرمايههای پولی رقبای غربی است ،بلکه همچنين موظف است مؤسسه
پولی خود را با وجود کوچکی ،به چندين بانک کوچکتر تقسيم نمايد .در
حاليکه کنسرنهای عظيم پولی نظير سيتی بانک ( )City Bankيا تراولز
بانک ( )Travelersاعالممیدارند که به منظور تاب در مقابل رقابت فشرده
و سخت موجود ،ناگزير از ادغام در يکديگر هستند ،حال بايد پرسيد بانکی
در حدّ کوچکی " بانک پس انداز شمال شرقی  " Bethesdaچه شانسی در
برابر مؤسسه مالی عظيم جهانی چون سيتی بانک خواهد داشت ! و چگونه
موفق به پايداری در مقابل اين رقابت خواهد شد؟ اختالف نظر شديد در
مورد اعطای وام به اتيوپی چشم مرا بر روی نحوة کار صندوق بين المللی
پول گشود .مدارک و اسناد روشنی ثابتمیکنند که صندوق بين المللی پول
در مورد پافشاری بر ليبراليزه نمودن بازار و مجموعة اقتصاد اتيوپی کامالً در
اشتباه بوده است .عليرغم اين واقعيت و آگاهی از آن ،متخصصين اقتصادیِ
اين مؤسسه در پيشبرد و به کرسی نشاندن نظرات خود مصر هستند .موارد
متعددی در عمل و تجربه نشانمیدهند ،صندوق بين المللی پول در برابر
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کشورهای در حال رشد ،روشی در پيش گرفته است که رفتار استعمارگری
کوچک را تداعيمینمايد.
نگاهی کوتاه و گذرا به مقررات و توافقنامههای ميان صندوق بين المللی
پول و کشورهای در حال توسعه طرف قرارداد ،آشکارمیسازد که فضای فی
مابين مملو از بی اعتمادی است .قراردادهائی که حاوی اهداف و برنامههای
ديکته شده از سوی صندوق بين المللی به اين کشورهاهستند .برنامه هائی
که در فاصله زمانهای کوتاه ـ  60 ،30يا  90روزه ـمیبايست به اجرا
گذارده شوند .به منظور فراهم سازی زمينههای حقوقی چنين برنامه هائی
نيز حتی صندوق بين المللی تعيينمیکند که مجالس قانونگذاری اين
کشورها چه قوانينی را بايد به تصويب برسانند .چنين سياستی يعنی تحميل
برنامهها و " پيش شرطها " از موضوعاتی است که برسرآنها جدالهای
سختی در کشورهای جهان سوم جريان دارد .در مواردی بدليل افراط در
سختگيريها و پافشاری در اجرای تعهدات و پيش شرطهای بيشمار ـ گاه
بيش از هزار پيش شرط ـ (خارج از اينکه چه ميزان حُسن نيت در اين
سختگيريها وجود دارد) ،توانائيها و امکانات ناچيز کشور را تحت فشار بيش
از ظرفيت قرارداده که اين امر خود موجب بروز بحرانهای حاد اجتماعی
میشوند.
«عبارات معجزه گر خصوصی سازی و آزاد سازی»
در دهههای  80و  90کلية مشاورهها و رهنمودهای صندوق بين المللی
پول در مجموعة خود به سه عبارت ختممیشد ؛ کاهش دخالت دولت در
اقتصاد ،خصوصی سازی و آزادسازی ،تکرار طوطی وار اين سه عبارت عمالً
هرکشوری را از اين رهنمودها و مشاورهها بی نيازمیساخت .مجموعة
مقررات خشک و انعطاف ناپذيری که در کنفرانسی معروف به کنفرانس
واشنگتن تصويب يافت ،برپايه اين سه اصل گذاشته شده بود .ايراد اساسی
که بدين سياستها وارد است ،عبارت است از اينکه اين اهداف در واقع به "
اهدافی در خدمت خود " بدل شده اند .بدين مفهوم که خصوصی سازی و
ليبراليزه بازار کشورهای مورد بحث اهدافی بودند که بهرقيمتيمیبايست
تحققمیيافتند.
تجربة کشورآفريقائی کُت دِی ووآ (فرانسوی ـ  )I voive ،Cotedو (آلمانی
 )Elfenbein Küsteکه بعنوان نمونه خصوصی سازی مخابرات ،که
خدماتی در دست دولت بود ،قبل از تدوين و تصويب قانون مربوطه به
چگونگی کنترل و بدون پيش بينی و تنظيم مقررات مربوط به رقابت و
حفظ حقوق رقبا انجام پذيرفت .همين مسئله مورد سوء استفاده شرکت
فرانسوی خريدار قرارگرفته و اين شرکت ،بانک جهانی و همچنين دولت
اين کشور را متقاعد به در نظر گرفتن حقوق " انحصاری " ()Mono pol
برای اين شرکت نمود ،حقوق انحصاری ،آنهم نه تنها در رابطه با خدمات
تلفن ی موجود بلکه همچنين در خصوص کليه خدماتی که در آينده نيز در
سطح کشور در نظر گرفتهمیشوند ،از جمله خدمات تلفنی موبيل ،اينترنت و
غيره .پس از گذشت زمان کوتاهی ،شرکت تلفن جديد ،بهای خدمات
مربوط به خطوط اينترنت را چنان افزايش داد که دانشجويان بدليل
محدوديت توان مالی امکان بهره گيری از اين خدمات را بالکل از دست
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دادند و بدين ترتيب شکافی که نيز ميان اقشار مرفه و اقشار کم درآمد
جامعه در رابطه با بهره گيری از سيستم ارتباطات الکترونيکی موجود بود،
پس از اين اقدام عميق گرديد.
«قدرت شرکتهای چندمليتی»
پشت پردة داستانهائی که در مورد موفقيتهای اقتصادی کشورهائی نظير
سنگاپور ،مالزی و حتی چين و اهميت نقش سرمايه گذاريهای مستقيم در
اين موفقيتها ،شنيدهمیشوند ،واقعيتهای انکار ناپذيری ديگری نيز وجود
دارند .از زمانيکه شرکتهای خارجی در کشوری آغاز به فعاليت
اقتصاديمینمايند ،با تحميل خود به بازار رقابتی اين کشورها ،عمالً کلية
اميدواری واحدهای اقتصادی و شرکتهای کوچک داخلی به ادامه حيات را
نابودمیسازند .در تأئيد اين واقعيت نمونههای بسياری وجود دارند .بعنوان
مثال به محض ورود شرکتهای کوکاکوال و پپسی به بازار کشورهای جهان،
توليد کنندگان داخلی آشاميدنيهای غير الکلی از آن بازار راندهمیشوند .يا
اينکه توليد کنندگان داخلی بستنی تا کنون قادر به رقابت با توليدات يونی
لِوِر ( )Uni leverنشده اند .ناخوشايندتر اينکه دولتهای برخی از کشورهای
در حال توسعه تحت فشارهای رسمی از طريق روابط سياسی مابين دول،
موظف به اجرای قراردادهائی هستند که آشکارا منافع ملتهای خود را ناديده
گرفتهاند و يا اساساً توسط دولتهائی که معروف به فسادمالیاند منعقد شده
اند .در کنفرانس آپک (  )Konferenz–Apecکه در سال  1994در جاکارتا
برگزار شد ،پرزيدنت کلينتون شرکتهای آمريکائی را به فعاليتهای اقتصادی
و سرمايه گذاری در اندونزی تشويق نمود .بسياری از شرکتهای آمريکائی
نيز بدين توصيه عمل نمودند ،امّا عمدتاً با شرايطی يکطرفه و به نفع سرمايه
گذاران آمريکائی و به زيان ملت اندونزی .در نمونههای مشابه يعنی
قراردادهای بسته شدة يکطرفه توسط شرکتها توليد انرژی در کشور اندونزی
و پاکستان حتی بانک جهانی چنين قراردادهائی را مورد حمايت مالی
قرارداده است .براساس اين قراردادها دولت موظف به خريد الکتريسته به
ميزان باال و همچنين با قيمتی گران بوده و در حاليکه طبق قرارداد کليه
مخاطرات متوجه دولتمیشود ،شرکتهای خصوصی فروشنده برق سودهای
سرشار حاصله از قرارداد را بخود اختصاصمیدهند .آنچه مورد نظر و توجه
وزارت اقتصاد اياالت متحدة آمريکاست ،مسلماً چنين فعاليتهای
اقتصاديمیباشد .که با وجود همة بی عدالتيهای حاصله مورد حمايت مالی
بانک جهانی نيز قرارمیگيرند .درصورت تغيير حکومتها و حتی پس از
سرنگونی دولتهای فاسد (سوهارتو در اندونزی  1998و نواز شريف در
پاکستان  )1999دولتهای جديد موظف به اجرای اين قراردادها هستند.
بجای معاف نمودن دولت جديد از تعهدات قبلی و يا حداقل بجای انجام
مذاکرات مجدد جهت توافق بر سر شرايط عادالنه تر ،برعکس حکومت
آمريکا برای اجرای قراردادها دولتهای جديد را تحت فشار قرارمیدهد و
تاکنون نيز در عمل قراردادهای يکطرفه و غير عادالنة بسياری تحت
فشارهای دولتهای غربی به اجرا در آمده اند.
«بحران آسيای شرقی»
زمانيکه ـ دوم جوالی  1997ـ ارزش پول تايلند ( )Bahtبشدت سقوط
کرد ،حدس زده نمی شد که اين حادثه سرآغاز بزرگترين بحران اقتصادی

بعد از دهة  1930باشد .بحرانی که از آسيا به روسيه و سپس به آمريکای
التين کشيده شد و کل جهان را مورد تهديد قرارداد .در اثر فعل و انفعاالت
ارزی و معامالت بورس بحران به کشورهای همجوار ،تايلند سرايت و
مالزی ،فليپين و اندونزی را نيز در برگرفت .در پايان سال حادثه ای که از
کاهش بهای پول آغاز شده بود موجب به خطر افتادن موجوديت بسياری از
بانکها ،بورس و حتی مجموعة اقتصاد ملی گرديد و آنها را به مرز نابودی
کشاند .در اين فاصله هرچند بظاهر بحران فوق خاتمه يافته تلقيمیشود ،امّا
اثرات منفی آن تا سالها بر روی کشورهائی نظير اندونزی باقی خواهد ماند.
متأسفانه برنامههای سياسی ـ اقتصادی ديکته شده از سوی صندوق بين
المللی پول به وخامت اوضاع دامن زد .بحران ابتدا در تايلند در اثر
پيشگوئيهای دالالن بورس در زمينه احتمال کاهش بهای پول اين کشور
آغاز گرديد .در چنين مواقعی يعنی پيشگوئی در مورد کاهش بهای ارز کشور
معينی ،دارندگان ارز مربوطه اقدام به فروش موجوديهای خود و در ازای آن
خريد دالرمینمايند .مسلماً در شرايط آزادی معامالت ارزی چنين اقدامی
براحتی عملی است .به اين ترتيب در اثر فروش يکباره ارز يک کشور توسط
دالالن و دارندگان و افزايش حجم آن در بازار حدس و گمانها ،صورت
واقعيت بخود گرفته و بهای ارز مربوطه کاهشمیيابد .مورد ديگر که اغلب
نيز پيشمیآيد ،دخالت دولت بمنظور حمايت از بهای پول کشور
خودمیباشد .بدين منظور دولت اقدام به خريد ارز کشور خود و جمع آوری
آن از بازارمی نمايد و در راستای اين اهداف دست به فروش موجودی دالر
خودمیزند (دالر ذخيره شده به منظور استفاده در شرايط بحرانی) .امّا بديهی
است که در نهايت ذخيرة ارزی دالری به انتها رسيده و توان مالی دولت
کاهشمیيابد و همين مسئله بسرعت برروی ارزش پول کشور تأثير مستقيم
داشته و موجب نزول بهای آنمیگردد و بدين ترتيب رضايت دالالن نيز
حاصلمیشود .زيرا با تحقق يافتن پيشگوئيهايشان قادر به خريد ارز آن
کشور به قيمتی بسيار نازلتر شده و در اين ميان مبالغ چشم گير و هنگفتی
را بدست میآورند .در مقابله با چنين وضعيتی که برای کشور تايلند پديد
آمد ،بانک جهانی موظف به کمکهای مالی عظيم به کشور تايلند گرديد تا
ارزش پول اين کشور حفظ گردد ،امّا کلية اين کمکها بی نتيجه ماند و
عليرغم تالشهای بسيار بهای پول کشور بسرعت کاهش يافت و بازار بدون
هرگونه دغدغة خاطری از دخالت بانک جهانی به معامالت خود ادامه داد .از
آنجائيکه نسخهها و توصيههای صندوق بين المللی پول نيز بی تأثير و بعضاً
نادرست از آب در آمدند ،لذا به اعتبار اين مؤسسه جهانی نيز لطمة شديدی
وارد گشت .صندوق بين المللی پول در برابر اين شکست به انتقاد از کشور
بحر ان زده برآمد و اعالم داشت که گويا اين کشورها ضرورت انجام رفرمها
و برنامههای توصيه شده را به جد نگرفته و با سختگيری و نظم الزم آنها را
به پيش نبرده اند .اين صندوق در اطالعات درج شده در بيرون و توضيحات
خود اعالم داشت که به منظور التيام کامل از بحران ،الزم است ابتدا به
مشکالت پايه ای و بنيادی پرداخته شود .اين نحوة برخورد و گفتههای
صندوق بين المللی پول درست همانند اين بود که کسی در سالن تأتری
مملو از جمعيت فرياد بزند " آتش " .يعنی اين گفتهها موجب شد ،سرمايه
گذارانی که به تشخيصها و تحليلها از وضعيت واقعی موجود بيشتر
اهميتمیدهند تا به نسخههای درمانی و توصيهها ،با ترديد بسيار نسبت به
درستی سرمايه گذاری در چنين اوضاعی ،سعی نمودند خود را از مهلکه
دورنگاه دارند .بعبارت ديگر صندوق بين المللی بجای جلب اعتماد و
اطمينان سرمايههای خارجی با انتقاد بی روية خود ،به وخامت اوضاع افزود
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و موجب فرار سرمايهها گرديد .در پی چنين تجربه هائی عمالً در بخش
بزرگی از کشورهای جهان سوم اين احساس و برداشت ايجاد شده که گويا
 IWFبيش از آنکه بتواند در حل مشکالت نقش مثبتی داشته باشد ،عمالً
خود به قسمتی از مشکالت بدل شده است .در بسياری از مناطق بحرانی،
نه تنها نمايندگان دولتها و دست اندرکاران اقتصادی و سرمايه داران ،بلکه
حتی مردم کامالً عادی ،از صندوق بين المللی پول به مثابه طاعون يا
همانند وقوع حوادثی نظير زلزله يا بلية طبيعی ديگری که خرابی و بی
خانمانی بسيار ببار آورده باشد ،سخنمیگويند.
بدنبال وجود بحران و شدت گيری آن در آسيا ،مسئله بيکاری نيز افزايش
يافته ،توليدات کشورهای اين منطقه در هم ريخته و واحدهای توليدی و
بسياری از بانکها تعطيل شدند .ميزان بيکاری در کره به  4برابر ،در تايلند به
 3برابر و در اندونزی به ده برابر افزايش يافت.
سران کشورهای قدرتمند جهان درجنوا ـ ايتاليا
از اقدامات ديگر صندوق بين المللی پول در مقطع آغاز فعاليت در آسيای
شرقی ،اجبار اين کشورها به افزايش بهرهها به ميزان نجومی بود .بخاطر
دارم هنگاميکه بانک مرکزی اياالت متحدة آمريکا به رياست آالن گرينس
پان ( )Alan Greenspanدر صدد افزايش شاخص بهرهها به ميزان 0/ 25
و بعبارتی  0/5درصد برآمد ،پرزيدنت کلينتون از اينکه ممکن است اين
اقدام تأثير نامطلوبی بر روی رشد اقتصادی آمريکا و در نتيجه موجب
تضعيف آن گردد ،بسيار نگران بود .حال آنکه صندوق بين المللی افزايش
بهره ای معادل  25درصد را در اين کشورها مورد مطالبه قرارداد .هنگاميکه
تأثيرات منفی احتمالی افزايش نيم درصدی بر رشد اقتصاد ملی کشوری که
در حال شکوفائی است موجب نگرانی کلينتون میگردد ،پس طبيعی است
که افزايش  25درصدی آن ،آنهم در اقتصاد ملی کشوری که در حال رکود
است بايد موجب خشم گردد .همانگونه که پيش بينيمیشد ،افزايش بهرهها
تعداد بسياری از واحدهای اقتصادی و شرکتها را دچار وضعيت وخيم مالی
ساخت و بدنبال آن بحران گريبانگير بانکها گرديد .زيرا بسياری از اين
شرکتها بابت دريافت اعتبارات و وام بدهيهای قابل توجه ای به بانکها
داشته و باتوجه به وضعيت مالی وخيم موجب ورشکستگی و قادر به
بازپرداخت بدهيها به بانکها نبودند .براساس تحقيقات انجام شده در اندونزی
حدود  75درصد از مجموعة شرکتها در وضع بدمالی بسر برده و در تايلند
 50درصد از شرکتهای دريافت کنندة وام قادر به بازپرداخت وامها به بانکها
نبودند .اين بحران ثابت نمود که ويران سازی يک اقتصاد ملی به مراتب
آسانتر از بنا نمودن و شکوفاسازی آن است.
«غارت روسيه»
با فرو ريزی ديوار برلين و روزهای پايانی  1989يکی از عظيم ترين
تحوالت اقتصادی که بشر بخاطرمیآورد آغاز گرديد .هرچند تغيير سيستم
اقتصادی در روسيه و همچنين شرق و جنوب اروپا هنوز خاتمه نيافته است
اما هيچ جای ترديد نيست ،تا همين حد نيز (تا جائيکه قابل نتيجه گيری
است) اوضاع روسيه و تحوالت آن ،از آنچه که توسط طرفداران اقتصاد آزاد،

وعده دادهمیشد و يا بعبارت ديگر اميدمیرفت حاصل شود ،فاصله دارد.
برای بيشتر مردمی که در کشورهای سابق اتحاد جماهير شوروی
بسرمیبرند ،شرايط اوليه زندگی ،در سيستم سرمايه داری به مراتب بدتر
شده و چشم انداز آينده نيز تيره بنظرمیرسد.
طبقه و قشر ميانی جامعه بلکل ناتوان ،مناسبات فاميلی بر اقتصاد حاکم و
نوعی مافيای سرمايه داری بر کشور سلطه دارد .تنها دستاورد ملت روسيه
يعنی دمکراسی ،حقوق و آزاديهای اجتماعی نظير آزادی مطبوعات نيز
برپايههای لرزان گِلی برقرار است .هرچند در پيدايش اين وضعيت،
مسئوليت اصلی متوجه مقامات و تصميم گيرندگان روسی است ،اما
مشاورين غربی آنها ،بويژه اياالت متحده آمريکا و همچنين صندوق بين
المللی پول که در موعد مقرر و بدون هيچ درنگی در محل آماده بودند تا "
اصول مقدس اقتصاد آزاد " را موعظه نمايند ،نيز در پيدايش اين وضعيت
مسئوليت دارند.
نخستين گام نادرست در همان آغاز پروسة تحوالت با افراط در آزادسازی
بازار و اعالم بالفاصله آزادی قيمتها و رفع محدوديتها در همه زمينهها،
برداشته شد .حاصل اين اقدام تورم شديد و در نتيجه نابودی پس اندازهای
مردم بود .به خطر افتادن تحوالت در نتيجة يک تورم گسترده برای همه،
کامالً آشکار بود ،همچنين همهمیدانستند که در چنين وضعيتی اتخاذ
سياستهای محدود کنندة پولی اجتناب ناپذير خواهد شد .در پاسخ به اين
ضرورت ـ باز هم به توصيه IWFو آمريکا ـ بهرهها افزايش داده شد .امّا
برخالف همه بخشهای اقتصادی ديگر قيمت نفت خام و مواد معدنی در
سطح نازلی حفظ گرديد .چنين روشی عمالً به منزلة ارسال دعوتنامه رسمی
همگانی به منظور خريد مواد اوليه از جمله نفت به قيمت ارزان به ميزان
نامحدود و سپس فروش آن در بازار غرب و از اين طريق دستيابی به
ميليونها و حتی ميلياردها دالر بود .آنچه مسلم است حاصل چنين فعل و
انفعاالت نه تاسيس شرکتها و واحدهای جديد توليدی و در نتيجه فراهم
سازی امکان رفاه عمومی ،بلکه دستيابی به ثروتهای کالن شخصی و در
عمل تداوم همان مناسبات گذشته و بازی قديمی اقتصادی ،در سيستم
کمونيستی در فرم و ظاهری جديد بود .بدين ترتيب بازهم اهداف و
برنامههای استراتژيک بانک جهانی به نتيجه دلخواه دست نيافت .از همان
سال  1989به بعد و سال به سال توليد ناخالص ملی کشور روسيه رو به
کاهش گذارد .اين کاهش که اميدمیرفت موقتی باشد ،عمالً به رشد منفی
ای بدل گرديد که هنوز پس از گذشت دهسال کماکان ادامه دارد ،در مورد
اينکه اين سير منفی به کجا ختم خواهد يافت و کی به پايان خواهد رسيد،
هيچ چشم انداز روشنی وجود ندارد .روسيه امروز از نا توانی اقتصادی و
بحرانی رنجمیبرد که به مراتب عميق تر و وسيعتر از بحران تمام دوران
جنگ جهانی دوم در اين کشورمیباشد .نه تنها سرمايه گذاريها در اين
کشور متوقف گرديده ،بلکه همچنين آنچه که از گذشته باقی مانده بود نيز
تا انتها مصرف يا مستهلک شده است .عالوه بر از ميان رفتن پس اندازها،
همچنين بيشتر عوايد حاصله از فروش صنايع و شرکتهای دولتی و همينطور
وامهای دريافتی از خارج نيز حيف و ميل شده اند .در تشديد بحران روسيه
بازهم ردپای دالالن ارز رامیتوان يافت .آنها که از موجودی ارزی کشور
اطالع داشتند به محض کاهش آن پيشگوئی و شرطبنديهای خود را در
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تالش ـ سال دوّم
خصوص کا هش بهای روبل آغاز نموده و بدين ترتيب بدون هيچ اقدام و
قبول ريسکی تنها در انتظار تحقق و صحت پيشگوئيهای خود نشستند.
همانگونه که انتظارمیرفت صندوق بين المللی پول در جوالی 1998
مجموعه ای از کمکها به ميزان  11/ 2ميليار دالر را به تصويب رساند .امّا
در فاصله سه هفته بعد از تضمين پرداخت اين اعتبار ،روسيه بطور يکجانبه
عدم پرداخت و همچنين کاهش بهای روبل را اعالم نمود .اين اقدام در
تاريخ  17آگوست  1998موجب دامن زدن به بحرانی در سطح جهان
گرديد .نرخ بهره در کشورهای در حال رشد به باالترين سطح بهرهها در
جريان بحران آسيا صعود نمود .از سوی ديگر کاهش رشد اقتصادی برزيل
نيز به بحرانی ارزی بدل و آرژانتين و ساير کشورهای آمريکای التين که
توانسته بودند تا حدودی از بحران قبلی نفسی تازه کنند ،مجدداً به لبه
پرتگاه و سقوط اقتصادی نزديک شدند .در اکوادور و کلمبيا بحرانی سخت
فراگير شد و حتی ايآالت متحدة آمريکا نيز از اين بحران درامان نماند.
جالب توجه اينکه چنين بحرانی و مسئله سقوط ارز برای برخی از کارکنان و
متخصصين صندوق بين المللی پول غير مترقبه و دور از انتظار بود .آنها
بطور جدی میپنداشتند که برنامه و طرحهايشان به نتيجه رسيده است.
«چه بايد کرد»
نمی توان گفت که پروسة " جهانی شدن " در فرم امروزين موفقيت آميز
بوده و دارای نتايج مثبتی است .زيرا اين پروسه نه تنها تا کنون در جهت
ثبات اقتصاد جهان نبوده است ،بلکه برعکس در جريان تحوالت
سيستمهای اقتصاد متمرکز و دولتی به اقتصاد بازار و خصوصی سازی و آزاد
سازی بازار آنچنان اشتباهاتی صورت گرفته که تقريباً در تمامی کشورهای
در حال توسعه به استثنای چين ،ويتنام و برخی از کشورهای اروپای شرقی،
فقر افزايش جهشی و درآمدها کاهشی چشم گير داشته اند.
عده ای راه حل مشکل را بسيار سادهمیپندارند و معتقدند بايد از جهان
گرائی دست شست و آن را مرده تلقی نمود .امّا در پاسخ بايد گفت ،اين امر
نه تنها در عمل شدنی نيست بلکه حتی تصور آن نيز نادرست است .جهان
گرائی اقتصادی بهرصورت موجب بهبود فزايندة وضعيت سالمتی و سطح
بهداشت در کشورهائی شده است که در اين پروسه قرارگرفته اند .همچنين
پيشرفتهائی در زمينة استقرار مناسبات دموکراتيک و عدالت اجتماعی حاصل
گرديده است .بنابراين بايد توجه داشت که اين امر يعنی " جهانی شدن "
بخودی خود نيست که مورد ايراد و انتقاد است ،بلکه مشکالتی که در اين
پروسه مالحظهمیشوند ،ريشه در نحوة تحقق آن دارند .در اصل اين
چگونگی و نحوة هدايت " جهانی شدن " است که مورد اعتراض بوده و
فرياد نارضايتی نسبت بدان و مطالبة انجام رفرمهائی در نوع پيشبرد و
هدايت آن است که از هر سو به گوش میرسد ،از کميتههای تشکيل شده
توسط کنگره آمريکا گرفته تا اقتصاددانانی که تغييرات و تحوالت حاصله از
جهانی شدن سرمايه در جهان را تحت نظر و بررسی داشته و در يک جريان
گزارش دهی دائمی نتايج اين تحقيقات را ارائهمیدهند .همچنين
اعتراضاتی که ظاهراً همه جا هر کنفرانس بزرگ بين المللی را
همراهيمیکنند .شايد تحت فشار همين اعتراضات است که امروز صندوق

بين المللی پول و بانک جهانی نظر خود را تغيير داده و از وجود فقر بيشتری
در جهان سخنمیگويند .بانک جهانی تالشمیکند در چارچوب بسياری از
برنامهها و طرحهای خود به مسئله " خود مسئوليتی " اهميت بيشتری داده
و امر هدايت و انتخاب راه و تعيين جهت گيريهای اقتصادی را بخود
کشورها واگذار نمايد .با تمام اينها بسياری از منتقدين بين المللی نسبت به
نتايج مثبت هنوز مرددند .من فکرمیکنم روند " جهانی شدن "میتواند
بگونه ای هدايت شود که جنبههای مثبت آن بيشتر نمودارگردد .ما قادر به
بازگرداندن چرخ " جهانی شدن " به عقب نيستيم و بايد حضور و پيشرفت
آن را در کنار و در زندگی خود بپذيريم .امّا پرسش اين است که
چگونهمی توان برروی روند آن تأثير گذاشت و آن را هدايت نمود تا
بيشترين نفع آن به بيشترين انسانها برسد؟
به منظور فُرم دادن و هدايت " جهانی شدن " بگونه ای که محصول و
ثمرة آن بطور مساوی تقسيم گردد ،میبايست در درجة نخست بازبينی و
تجديد نظر اساسی در سيستم دخالت دولتی ،يعنی تجديد نظر در نحوة
کنترل و هدايت اين پروسه توسط مؤسسات بين المللی صورت گيرد .در اين
راستا ضروری است ،سيستم رأی گيری و وزنة رأیها در صندوق بين
المللی پول و بانک جهانی به گونه ای ديگر تقسيم شوند .در اين مؤسسات
نه تنها فقط آراء وزرای مالی و در سازمان تجارت جهانی صدای وزرای
اقتصاد باشند که به گوشمیرسند ،بلکه به منظور فراهم آوردن امکان
تأثيرگذاری واقعی آراء نمايندگان کشورهای در حال توسعه برتصميمات اين
مؤسسات ضروری است که اطالعات دقيق و کافی در اختيار نمايندگان اين
کشورها قرار داده شوند .کشورهای فقير عمالً از نظر اطالعاتی در وضعيتی
نيستند که بتوانند در مقابل گروه بزرگ کارشناسان و متخصصين اين
مؤسسات و بويژه از کشور اياالت متحدة آمريکا قد عَلَم کرده و از مواضع
خود دفاع نمايند .برای برطرف ساختن اين ضعف الزم است ،نهادی مستقل
از مؤسسات بين المللی فوق ،وظيفة ارائه اطالعات به کشورهای در حال
توسعه و ارائه حمايتهای فکری به نمايندگان آنها را برعهده گيرد.
در کنار اهميت بازبينی اساسی در سيستم کنترل دولتی ،همچنين شفافيت
و دقت و روشنی در مواضع و اطالعات ،بيشترين تضمينی است که
موجبمی شود مؤسسات اقتصادی بين المللی در تصميمات خود مسائل و
مشکالت کشورهای فقير را در زمينة محيط زيست ،وضعيت اقتصادی و
سياسی به ميزان بيشتری در نظر داشته باشند.
قبل از  11سپتامبر وزير ماليه اياالت متحدة بطور ضمنی ،بانکهائی که
دست اندر کار اقدامات خالفی نظير حسابسازيهای مالياتی و واردساختن
پول سياه به بازار بودند ،را مورد حمايت قرارمیداد .تنها پس از وقوع حادثه
 11سپتامبر بود که مشخص شد ،محل تأمين مالی عمليات تروريستی از
طرق فوق امکان پذير شده است .روشنی ،شفافيت و دقت در ارائه اطالعات
و گزارشات صندوق بين المللی پول و بانک جهانی همواره از حداقل قابل
قبول و منطبق براستانداردهای مورد پذيرش کشورهای دمکرات عقب تر
بوده است.
در اين مؤسسات هميشه سعيمیشود انتقادهای انجام شده ،بسته و مخفی
نگاه داشته و کمتر درز نمايند .و شايد تنها بدليل ناتوانی اشان در جلوگيری
از درز و انتشار اخبار و اطالعات است که در نهايت آنها را مجبور به توضيح
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به افکار عموميمیسازد .وگرنه ،چنانچه اين امر به خود آنها واگذار گردد،
مايل به مخفی نگاهداشتن اطالعات هستند.
به نظر من برداشتن گامهائی چون قدمهای ذيل در جهت انجام رفرمهای
فوری ضروری است:
ـ ريسک و خطرات ناشی از آزادسازی سرمايه ( )Hot moneyميبايست
پذيرفته و به رسميت شناخته شوند.
ـ رفرم در قوانين مربوط به ورشکستگی و تعويق در پرداخت .در مواقعيکه
وام گيرندگان خصوصی قادر به بازپرداخت بدهيهای داخلی و خارجی خود
نيستند ،بجای آنکه صندوق بين المللی پول در چارچوب قوانين ضمانت
( )Bail outبازپرداخت بدهی را برعهده گيرد ،بايد امکان اعالم ورشکستگی
برای وام گيرنده به رسميت شناخته شود .در مواقعی که دولتها ناتوان از
بازپرداخت بدهی خود هستند (نظير آرژانتين) هر چند مسئله پيچيده

ـ بهبود وضعيت بيمههای اجتماعی
ـ کشورهای در حال توسعه بخاطر صفت " در حال توسعه " نيست که
نيازمند ياريند ،ضرورت کمک به آنها بخاطر مشکالت عينی و شرايط واقعی
است که در آن بسرمیبرند .تا جائيکه حتی مبالغی اندک نيز میتواند در
وضعيت سالمتی و بهداشت در اين کشورها بهبودی ايجاد نمايد ،يا ميزان
بيسوادی را کاهش دهد .ما برای ياری به اين کشورها نيازمند منابع مالی
مستمر هستيم که وابسته به وضعيت داخلی آمريکا يا ساير کشورهای
صنعتی جهان و شرايط روانی حاکم برآنها نباشد .در اين زمينه پيشنهاد شده
است که برای کمکهای مالی به کشورهای در حال توسعه از منابع و معادن
موجود در درياها و همچنين درآمدهای حاصله از صيد ماهی بهره گيری
شود.
ـ بخشودگی و لغو بدهيها ؛ تا زمانيکه بدهيهای بسياری از کشورهای در

ترمیشود .با وجود اين مقررات مربوط به ورشکستگی و تعويق در پرداخت
بدهی بايد به اين نوع موارد نيز تسری داده شود .در چنين حالتی از نقش
محوری صندوق بين المللی پول نيز کاسته خواهد شد .در حال حاضر اين
مؤسسه از يک سو بزرگترين وام دهندة جهان بوده و از سوی ديگر
رسيدگی به دعاوی مربوط به ورشکستگی و ناتوانی در بازپرداخت وامها را
نيز برعهده دارد .به اين ترتيب در جائيکه صاحب طلب و مدعی و قاضی
رسيدگی به تقاضای ورشکستگی شخص واحدی باشد ،سخن گفتن از
عدالت در چنين مواردی ،حرفی است بی معنی!
ـ اصالح مقررات بانکی ؛ بی نظمیهای مالی و همچنين مهم جلوه دادن
توانائيها و دارائيهای شرکتها نادرست بوده و زمينه ساز بی ثباتی است .تايلند
بدرستی پرداخت وام به بنگاههای ملکی را در سالهای  80محدود نمود .اما
برعکس تحت فشار قراردادن اين کشور جهت لغو اين محدوديتها سياستی
کامالً نادرستمینمايد.
ـ بهبود و ارتقاء سطح و توان مديريت در شرايط بحرانی و پر مخاطره ؛ در
حال حاضر کشوره ای بسياری در سراسر جهان در برابر بحرانهای ناشی از
کاهش بهای ارز و نتايج ناشی از آن بدون هرگونه حمايتی رها شده اند.
بدون ترديد کشورهای صنعتی بهتر از کشورهای در حال توسعه قادر به
مقابله با چنين خطراتی هستند .بنابراين ،ياری و کمک به کشورهای در
حال توسعه در مقابل خسارات ناشی از بحرانهای اقتصادی ،مستلزم کمک
کشورهای صنعتی از طريق تاسيس و پايه گذاری شرکتهای بيمهمیباشد.

حال توسعه بخشيده نشوند ،اين کشورها قادر به دستيابی به رشد اقتصادی
نيستند .بخش عمده ای از درآمدهای حاصله از صادرات آنها بدليل بدهی به
کشورهای صنعتی به اين کشورها سرازيرمیگردد .جنبش يو بی لی 2000
( )Die Jubilee - 2000 Bewegungحرکتهای گسترده بين المللی را در
حمايت از لغو بدهيهای کشورهای در حال توسعه را سازمان داده است.
تحت تأثير فشارهای بين المللی تا کنون ـ تا پايان سال  2000ـ بيست و
چهار کشور موانع موجود را از سر راه برداشته اند .با وجود اين ،اين
بخشودگيها هنوز بايد گسترش بيشتری يابند .درحال حاضر تنها فقيرترين
کشورها از اين امکان برخوردارند.
از هنگاميکه کار خود را نزد بانک جهانی در سال  1997آغاز نمودم ،تا
کنون تغييرات زيادی ايجاد شده است .با وجود اين هنوز کارهای بسياری
باقی است .صندوق بين المللی پول موعظه خود را تکرارمیکند که برای
دستيابی به موفقيتهای بلند مدت ،تحمل روزهای سخت اجتناب ناپذير
است .اما اين سختيها و مخاطرات ،امروز ديگر تنها شامل اين يا آن کشور
نمی شوند .آينده اقتصاد جهان مطرح است .تنها زمانيکه مؤسسات اقتصادی
بين المللی پروسه دردآور رفرمها و تغييرات ضروری را پشت سر گذارند،
آنگاه قادر خواهد بود به وظيفه اصلی خود يعنی انسانی نمودن " جهانی
شدن " پی برند.
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