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  پيشگفتار
  

سده ه از شب تيره فرمانروائي عرب بر بامداد سه هزاره دوم بر ايراني چشم گشود ك
هزاره سوم، ايران را در . شد زرين ايران و رنسانس كوچكي كه تا اروپا رسيد بيدار مي
نند هزار سال پيش باز ما. يابد كارزاري هر روزه با روايت ديگري از همان شب تيره مي

انديشي  و يافته تا تاريكبيني ن خوشبيني، روشن هاي ناهمساز نوميدي تا همان نشانه
پايان تونل  هزار سال پيش، آنها كه روشنائي را در. رسد ديرپاي از سراسر جامعه مي

امروز نيز ما حق داريم اگر با كساني از روشنان جامعه، كه ايران  .ديدند حق داشتند مي
 رندشم مي افتاده، نيهيليسم black holeرا بيشتر كشوري از دست شده  و در سياهچاله 

هر  .شان باشيمتوانيم آنان را بفهميم و همدرد همراهي نكنيم ــ هر چند به خوبي مي
ر ضد در هر جا ما را در نگه داشتن اميد حتا بجامعه مدني ايران  نمايندگان كوشش

تر  ها انداخت دلگرم هائي كه ملت ما را به اين كژراهه اميد، و برطرف كردن بد فهمي
  . سازد مي

اند؛ با نگاهي به  اي نوشته شده اند با چنين روحيه ه در اين كتاب گرد آمدههائي ك رساله
اي كه پيش چشمان ما ساخته  يابيم و جهان آينده را در آن مي اي كه خود موقعيت تازه

بايد  اي كه ديگر نمي به گذشته) د است ديگر الزم نباشدامي(شود؛ و نگاه آخري  مي
. اين بس نيست كه ما نيمه پر ليوان را ببينيم. گذاشت دست و پاي ملت ما را ببندد

   .بايد آن نيمه خالي را هم پر كنيم مي
به تحوالت  تواند ها كه باز شناسي آنها مياي رويداد در گفتارهاي بخش اول پاره

پردازد كه  بخش دوم به جنبش مشروطه مي. آمده است سودمند آينده كمك كند
هاي دهد كه بررسي يك سلسله رويداد مين دلمشغولي عمده من است و همچنان نشا
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هائي براي نوسازندگي  بخش سوم به نكته. گذشته دور چه اندازه  به آينده ما ربط دارد
ها و  اره دارد و بخش چهارم چالش روحيههاي سنتي اشاي رويكردها و نهاد پاره
را دو  بخش پنجم. نهادهائي است كه در كام بسيار كسان مزه تلخي به جا خواهد باور

تر فراگرفته است كه به مسئله حياتي سازگار كردن اسالم با عرفيگرائي، و نه رساله بلند
هاي تازه در فرايند دمكراسي  ساله ما بوده است؛ و نيز دگرگونيعكس آن كه رويه صد 

  . پردازد مي
به  “اي كه ممكن است زهمعج“يك سالي پيش از اين در نوشته كوتاهي زير عنوان 

ام كه  مسئله در برخورد ما با موقعيت ناشادمان است پرداختهنظرم اصل آنچه به 
  :مناسبت نخواهد بود ش در پيشگفتار اين كتاب بي آوردن

  
 .يمدارندستي از دور بر آتش  يمده ميصالي خوشبيني و اميدواري در ما اگر در بيرون 

تر از ما نيست ــ بد تاريخي فراوان استوارهاي  ا تنها بر مقايسهمخوشبيني و اميدواري 
بار  ه فلسفي نيز دارد كه شايد نخستيناند ــ و يك پاي رستگاري رسيده رهائي و نيز به

فهمي براي جلوگيري از هر بد. يان داشتغزالي با نظريه ممكن شمردن معجزه ب
اي كه در نظر داشت در مقوله  غزالي شيعه آخوندي نبود و معجزه بايد افزود كه مي

  ز كردن سركتاب و، اكنون، فرستادنو با با زيارت و دعا و سفره انداختن تبرآوردن حاج
توانيم  ما در اينجا با تعبير آزاد نظريه او مي. گنجيد هاي زنانه و مردانه نمي ميل به چاه اي

اي  مگر معجزهآيا كار ايران به جائي نرسيده است كه . پاسخي براي مسئله خود بيابيم
  روي دهد؟ 

سازند  را مي اممكن بودن دگرگوني عناصري كه آناي است كه به سبب ن معجزه پديده
گفت كه عناصري كه هر  غزالي مي. توان زد و همان است كه هست دست به آن نمي
سازند ناگزير از دگرگوني هستند، و هنگامي كه دگرگوني در آن عناصر  موقعيتي را مي

وني در ذات اشياء و امور، و تنها دانيم كه دگرگ ما مي. دهد پيدا شود معجزه روي مي
ترين رمان ادبيات مدرن ايتالياست، در رمان پلنگ كه مشهور. پذير استواقعيت تغيير نا

ها همان  براي آنكه پديده: معني آورده استمغز در اين  اي بسيار پر جمله “المپه دوزا“
   خود بگذاريم چيز ديگرياگر آنها را به حال . بايد آنها را تغيير داد تند بمانند ميــكه هس
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  . شوند مي
 “نقطه جابجائي“نظريه  شناس امريكائي جامعهاي پس از غزالي يك  هشت سده

tipping point آسا را باز هاي معجز يش آورده است كه مكانيسم دگرگونيرا پ
 افراد انساني مانند: كند او اين فرايند را به انفجار يك بيماري واگيردار مانند مي. گويد مي

ها  زماني كه شمار ويروس. شوند اند و بسيار مي ها پراكنده ويروس. كنند ويروس عمل مي
هاي چنين فرايندي را  نمونه. دهد بايد برسد انفجار واگيردار روي مي اي كه مي به اندازه

يك باور عمومي  ناگهان يك عادت اجتماعي،. بينيم ما در زندگاني روزانه هم مي
سيده دهد ولي در واقع ناگهان نيست؛ جابجائي به نقطه خود ر ش را به ديگري مي جاي
  .است

گيري نيست كه آينده  پندارند از سر آسان آن گونه هم كه مي “ها سبكباران ساحل“ما 
براي . كوشيم و براي رسيدن به آن مي بينيم بي جمهوري اسالمي را به روشني مي

ها  ترين ذهن اي درخشان بايد به پاره مينوميد شدن از آينده ايران چنانكه در باال ديديم 
نوميد شدن از مردم ايران تنها در يك صورت ممكن است ــ اينكه مردم . اعتنا ماند بي

م در ه پذيريم كه در حال حاضر مردم ايران بر روي ما مي. ما نتوانند دگرگون شوند
از هم چه هم به ديده خطا پوش بر احوال بسياري هر. بهترين صورت خود نيستند
گناه . بينيم بين نمي نه شهروندان مسئول و مردمان روشنميهنان بنگريم آنان را نمو

هاي  ها و احمدي نژادها نيست و مانند اي رود همه به گردن خامنه آنچه بر ايران مي
  . توان يافت وزير پيشين كشور، را در هر جا به فراواني مي

نگاران چاه   هاي زير خط فقر و نامه نتنها معتادان و روسپيان و ميليواما يك ملت 
ش به  يست، به ويژه ملتي كه قطار تاريخيك ملت، تنها، نسل حاضر آن نيز ن. نيست

هائي كه در چيدگي آن تاريخ، دامنه و حجم كاردرازاي سه هزار سال است؛ و غنا و پي
. گيرد ش را پيوسته باال ميكند و سر آن سه هزاره شده است، كمر هر ملتي را خم مي

ترين  كم اهميتي به اندازه بزرگ عنصر زنده هميشه حاضر است و دست اين تاريخ يك
  .جمعيت معتاد در جهان دارد
گويند؛ و آن توده  ش مي هاي اي است كه اينهمه از كاستي ايران چيزي بيش از آن توده

گرف قطار دراز آهنگ تاريخ ش. ش دارد آور كنوني ظرفيتي بسيار بيش از موقعيت تاسف
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كشد و از آنها مردمان ديگري بدر  ايران اين مردم را آگاهانه و نياگاه در خود مي
كه سركشانه در چالش هر روزه گوئيم  ها هزاراني نميما در اينجا از صد. آورد مي
گيرند؛  نگاراني كه زير تهديد هميشگي توقيف پيوسته از سر مي ند؛ روزنامها رژيم

كه زندان و بيكاري و محروميت از تحصيل را به چيزي  دانشجويان و كارگران و زناني
تواند صداي آنها  شمرند؛ نويسندگان و روشنفكراني كه سانسور خفه كننده هم نمي نمي

در ژرفاي . اش جدا كند هاي بزرگ گذشته تواند خود را از سرمشق ايراني نمي. را ببرد
هاي دوردست را نيز روشن  نش به ستارگاني است كه آسما ي كه افتاده نگاها سياهچاله

  .  اند كرده
و  همه چيز توضيح پذير) ما(براي من : گفتاوردي از امرسون زبان حال ما نيز هست"

    ".)ايم(ام  ولي در  پيروزي زاده شده) ايم(م ا شكست خورده) ما(من . عملي است
آنچه  شما از! مردم. اي كه روي خواهد داد در همين مردم است، در شما مردم معجزه

  . هستيد بهتريد
  .ه.د

 ژنو

 
بهتر ديدم كه . پيش از جنبش شگرف سبز نوشته شد و 2009اين پيشگفتار در فوريه (

  .)  تغيير بياورم بايد اميد را از دل كند، بي نمي گاه نكه هيچايآن را، يادآور 
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 به هزاره نو ستياز سده ب

  
 ينيز هست انسان به دشوار يا ه و هزارهكه آغاز سد يسال يدر اين نخستين روزها

. گذشته نيست projection يجز فرافكن يچيز يبين تواند به آينده نينديشد؛ و آينده مي
 يتخيل يكه داستان علم يتوانيم ببينيم ــ حتا هنگام يما آينده را تنها در پرتو گذشته م

يم انديشه و تخيل ما را ا كه پشت سرنهاده يا سده، يخيتار ين همزمانيدر ا. نويسيم يم
بار  روي داده است ولي آن يبار در هزار سال پيش چنين همزمان تنها يك. كند يرها نم

نداشتند كه حساب صد سال و هزار  يهاي مسيحي تقويم بيشتر مردمان در سرزمين
دارد هزاره  يكه زمان، گردش ادوار يهائ در تمدن. سال ميالد مسيح را نگهدارند

 ياعتنائ يرا با ب يتازه هجر يها ، فرا رسيدن سدهيو در جهان اسالم است؛ يمعن يب
آن احساس . درخور توجه دانست يرويداد يرا كمتر كس يگذرانند و هزاره دوم هجر يم

. ويژگي تمدن قضا قدري اسالمي نبوده است از اسالم داشتندكه ايرانيان پيش  يتاريخ
هاي آن؛ و  مان كرانمند زرتشتي و سه هزارهزمنظور از احساس تاريخي ايرانيان فرايافت 

سوي يك مقصد معين ه در پايان هر سه هزار سال و سير زمان ب) رهاننده(سوشيانت؛ 
كه پيروزي نيروهاي نيكي بر نيروهاي بدي است و توسط يهوديان به مسيحيت نيز راه 

د برگرفته از پس از گزاردن تقويم گريگوري كه خو(يافت و اروپائيان از رنسانس به بعد 
امروز تقريبا همه دنيا هزاره . دان به جهانيان داده) تقويم يزدگردي و جاللي ايرانيان است

و بايد توانائي گذار به سده بيست و يكم  مي. ولي اين بس نيست. گيرد نو را جشن مي
  .را يافتهزاره سوم 

غرب آمد، و شان به  يتنها با تند شدن آهنگ زندگي مسلمانان، كه از پيوستن هست
، بوده كه در اين مردمان ياسالم ياز سوي تقريبا همه كشورها يگرفتن تقويم ميالد
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مسلمانان، حتا  يو عمل يتاريخ و سده و هزاره واقع. پيدا شده است ييك حس تاريخ
چسبيده باشند، سده و هزاره  يديگر به تقويم هجر ياگر مانند ايرانيان و معدود

بكار بردن . يابد ينم يمعن يتقويم ميالد يمسلمان ب ياتاريخ كشوره. ميالدي است
نوروز ما . يا ضرورت زندگي در غرب است يمĤب يبيش از فرنگ يچيز يتقويم ميالد

ها در هر  ما از زيباترين نام يها ترين آغاز سال در جهان است و نام ماه يبهترين و بامعن
خورد، يا  يبه درد تقويم هم نمقمري كه  يها به عنوان نمونه با نام ماه(است  يزبان

 يچه داللت تاريخ ييا پانزدهم قمر ياما قرن چهاردهم شمس) مقايسه شود يسريان
 621آيد؟ با اين تقويم به پيش از سال  يبه چه كار م يدارد؟ در يك بحث تاريخ

 1914. (توان داد يدار، توضيح نم يمعن يتوان رفت و پس از آن را نيز در متن تاريخ ينم
) آيد؟ يآن، چه برم يتر شمس ، تازه به صورت دقيقيهجر 1293از  يدارد ول يار معنهز

را با پس و پيش كردن و نديده  ي، تقويم شاهنشاهيدو سال پيش از انقالب اسالم
 ياز ديااكو يتر كورش، كه نام بلندآوازه يگرفتن تفاوت چند سال در مبداء ــ شاهنشاه

از تاريخ  يا ايران، داشت ــ اختيار، و دو سده ي، نخستين بنيادگزار شاهنشاهيماد
و  يتبليغات كردند و ما نيز در شور ناسيوناليست يرا مانند هر چه ديگر قربان يشاهنشاه

 يول. را ستوديم يشده روابط عموم يسرهم بند يبرخالف قضاوت بهتر خود، اين باز
تقويم  يبكار رود ول يتوانست همچون يادآور يداشت؛ م يآن نيز تنها ارزش نمادين مل

  . بود ينم يتاريخ

را  2001دانند و  يرا پايان سده و هزاره نم 1999هستند كه واپسين روز سال  يكسان
آنان سيصد چهارصد  يها حساب يول. شمارند ــ دنيا هرچه جشن بگيرد يآغاز سده م

اختند و شن يصفر را نم conceptاروپائيان تا سده شانزدهم فرايافت . كهنه است يسال
و نوشته دانشمندان  يبه زبان عرب يها بردند كه از هنديان با واسطه كتاب يبكار نم

به اروپا رسيد و پيشرفت رياضيات را ممكن  و خوارزمي يمانند ابوريحان بيرون يايران
اروپائيان هنوز . انسان پس از خداست abstract يترين كشف انتزاع ساخت؛ و بزرگ

يك  I V X L C D M ياعداد روم. نامند مي يخود را اعداد عرب ياعداد تازه و غيرروم
به  يبود و مردم فرزندان خود را براي فرا گرفتن چهار عمل اصل يكابوس محاسبات

شد؛ اما امروز  از يك آغاز مي يپيش از شناختن صفر هر شمارش. فرستادند ايتاليا مي
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دقيقه  60ساعت يك برسد  نويسند و تا به يم“ 00“را در محاسبات دقيق  24ساعت 
است ــ صفر پايان  00ها سال )كامپيوتر(رايانه  يهم برا 2000كنند؛ و سال  يدرنگ م

صفر به آن است، به اينكه پايان و آغاز هر  يدهنده و صفر آغاز كننده، كه همه زيبائ
رسند و باز از  يها به پايان خود م است؛ دوران يادوار يودائ يجهانشناس. است يچيز
 يشگرف) كتابستر(چنان انتزاع  يتنها در چنان جهانشناس. شوند ير گرفته مس
پيش پا افتاده  2000دليل آغاز كردن سده بيست و يك با . توانست انديشيده شود يم

دارد و دهگان نه با يازده كه با ده،  ياست كه معن يبيست و يك در نظام دهده. است
اگر جز اين . مين گونهه ن و هزارگان نيز بهشود؛ صدگا ي، آغاز مينخستين عدد دو رقم

هم  به كاربرد صفر خواهد بود ــ به عينيت بخشيدن آنچه هم هست و يباشد چه نياز
صفر  يرا ب يرا قبول ندارند اين است كه سيستم دهده 2000نيست؟ مشكل آنها كه 

  .برند يكه پايه اين سيستم است بكار م
***  

در هر سال اين سده به اندازه . گير بود بنده نفسشتا يها يسده بيستم سده دگرگون
 يترين رويداد سياس در اينجا تنها به مهم. داد يم يپنجاه و صد سال پيش از آن، رو

بر  يا شود كه پايان فرخنده ي، پرداخته ميشورو يكمونيسم و امپراتور يقرن، فروپاش
وز سده گذشته خود را اگر ما امر. بار سده بيستم شد ور و مصيبتآ شرم يتاريخ سياس
 يها ترين نظام از تباه يبه اين دليل است كه به تسلط يك يكنيم بخش يمحكوم نم

آرمانگراترين  يا سو و پاره ترين مردمان از يك واپسمانده يبا بيشترين جاذبه برا يسياس
) ساختن يك نظام توتاليتر؟ يتر از اين برا خطرناك يچه تركيب(ديگر  يمردمان از سو

هايش در سده نوزدهم، يك پديده سده  ماركسيسم ـ لنينيسم، با ريشه. ن دادپايا
توانست آن درجه  يسده بيستم م يو تكنولوژ يماد يها تنها پيشرفت. بود يبيستم

ها  آن نه كمونيست يرا ميسر سازد كه ب regimentationآسا كردن  و هنگ يسازمانده
  . آنها ياسالم يتر فاشيست و بنيادگرا يوتوانستند قدرت را نگهدارند نه مقلدين بد يم

آدميان و پايان دادن به هرگونه تسلط، تا حد  يآرمان انسانگرايانه كمونيسم ــ برابر
و  يديگر، تنها با بيشترين درجه نابرابر يزوال دولت ــ مانند هر آرمان دست نيافتن
برابر هجوم  توانست خود را در ي، ميمدار تسلط، و با بيشترين درجه تعصب و حق
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كمونيسم، مذهب را كه در آغاز اين سده در . نگهدارد يهاي جامعه و زندگ واقعيت
سياست و فرهنگ رو به پسرفت داشت به ميانه ميدان آورد؛ هم خود يك  يها عرصه

ش، و هم مذهب را به  ها و مقدسات و خدايان و ديوان شد با همه آئين“ يعلم“مذهب 
 يرسيد خردگرائ يكه به نظر م يا در سده. تازه بخشيد يروبراي آن، ني يعنوان پادزهر
، يك ايمان يجزم يبين خود رسيده است، يك جهان ينهائ يبه پيروز يعصر روشنگر

چنگ انداخت و راه را  يسده هژدهم يخردگرائ يترين دستاوردها تازه و زورمند، بر تازه
در واقع در يك  1914 ـ 18جنگ بزرگ (هاي ددمنشانه آن سده گشود  يرو بر زياده

  ). پگاه سده بيستم بود“ نويدبخش“داد و  يرو يسده نوزدهم يجهان سياس

توانست فاسد  يديگر م يها تر از ايمان بود كه حتا آسان يكمونيسم يك ايمان مذهب
توقف ناپذير، با دست  يو اخالق يآرمانگرايان در يك سراشيب سياس. كند و فاسد شود

داشتند ــ زيرا هدف  يتبرئه خود الزم م يكه هدف واال را برا يها و وسائل زدن به روش
رحم،  هاي بي“آپاراتچيك“بود ــ به  ينم يها و وسائل واال دست يافتن واال با روش

“ سينيك“طلبان   آزمند و قدرت) سرامدان و فرمانروايان“ طبقه جديد“( ي“نومانكالتورا“
 يو در زنجير متفكران اسالم ينه علم ايمان بود؛“ علم“پايه ايمان آنها . شدند يتبديل م

كه ثابت كرده بود موتور  يسده نوزدهم ياز اهل شريعت تا طريقت، بلكه علم ماد
 ياست ــ و سده بيستم ثابت كرد كه در پهنه كشوردار يهميشگ يماد يها پيشرفت

به  مسلح“ يچون و چرا درباره زنان و مردان يجا يچنان ايمان. ندارد يچنان كاربرد
 يبودند باق يم“ يدار سرمايهراه رشد غير“اسندگان و پويندگان كه شن“ يعلم يايدئولوژ

يك جامعه  يراه رشد آنها كارامدترين مكانيسم تسلط بر همه شئون زندگ. گذاشت ينم
توانست هرچه را از جمله رشد و  يبيشترين رشد با بيشترين عدالت، م يبود كه برا
و  ي، كه فرد مستقل انسانيدار سرمايهخستين مانع رشد غيركند؛ زيرا ن يعدالت قربان

كه  يشد؛ و هنگام او بود، زودتر از همه بايست برطرف مي يها ها و محدوديت خواست
مائو به . (در ميان نباشد در عرصه سياست همه كار مجاز خواهد بود يمالحظه فرد انسان

يكا چين سيصد ميليون تلفات با امر يا گفت در جنگ هسته ييك باال انداختن شانه م
 يهيتلر پيش از او كشتار جمع. خواهند بود يخواهد داد و باز چند صد ميليون چين

  آلمان الزم  ينگـبب تلفات جـدر اروپا به س يژادـبران عدم تعادل نـج ييهوديان را برا
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  .)شمرد يم
به پيشتازان  يعلوم طبيع يدر عصر پيروز“ علمي“ يكه اين ايدئولوژ يا سابقه يقدرت ب

حزب پيشتاز طبقه  يترش، اليگارش ها يا، در صورت دمكراتيك ــ به رهبر خردمند خلق
اگر از رشد  يعلم يايدئولوژ. داد جهان را با پديده دولت توتاليتر آشنا كرد يپيشتاز ــ م

آن  يرسيدن به قدرت و نگهدار يبرا ينقص يآمد، فرمول ب يبر نم يدار سرمايهغير
 يترين كاربرد سرنيزه در سياست، كه به خودكامگ ترين و تكامل يافته پيچيدهبود ــ  يم

 يها توانست از هيوالها تا زباله يبود كه م ياين قدرت. بخشيد يا تازه يابعاد و معنا
بود آدميان را به هيوال يا زباله  يش ناگزير م را به خود بكشد و براي ماندگاري يانسان

آن نبود كه در  يها يو نارسائ يو تباه يمونيسم در زورگوئبدترين جنبه ك. تبديل كند
تر از  در اين بود كه بسيار بيشتر و كامل. ها به درجات گوناگون هست يهمه ديكتاتور

مردم نه در . سازد يرا همگان ياخالق يتوانست ورشكستگ يديگر م يها يديكتاتور
 يدروغ چنان جائ. يافتند يماعتقادات بلكه در احساس گناه، و زيستن در دروغ اشتراك 

افراد  ياز سو يرسم يگرفته شدن ايدئولوژ ييافت كه جد يم يعموم يدر زندگ
مردمان تشويق  يتفاوت يو ب ياعتقاد يب. بود يترين خطر براي رژيم م جامعه، بزرگ

كه در  يداستايوسك. شدند ياز ميان برداشته م يو اصول يشد اما معتقدان صميم يم
توتاليتر نوين را پرداخته بود، در برادران “ تيپ“چهره انقالبيان و “ ديوگرفتگان“

را  يانكيزيتور بزرگ، عيس: كرد يكارامازف اين پديده را با فرافكني گذشته پيشگوئ
  .) اينهمه هيچ تازگي ندارد يخواننده ايران يبرا. (كرد يپيش از همه بر دار آتش م

“ جهان سوم“در دهه پنجاه  يفرانسو نگار ميلياردها انسان در آنچه يك روزنامه
تا انقالب، پيش از  يجامعه فرانسو Tiers Etat“ طبقه سوم“به تقليد از (اصطالح كرد 

 يو جامعه آرمان يشكارآسان اين ايدئولوژ) اتا را بگيرد يآنكه در سده نوزدهم طبقه جا
ترين  رفتهپيش يمسخ شده آن بودند كه در آغاز به عنوان مرحله تكامل يها در صورت

بار در روسيه به اجرا  نخستين يكه برا يا نمونه. تصور شده بود“ جهان اول“ يها جامعه
تا آلمان  يتا مصر و از كوبا تا تانزانيا و از كره شمال يها كشور را از اندونز گذاشته شد ده

، فقر اجتماعي يعدالت اجتماع يبجا. غرق كرد يمحكوم به ركود، و در بينوائ يشرق
و بدترين رفتار با محيط  يو زورگوئ يبه معني فساد و ناكارائ يو اقتصاد دولت آمد؛
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سوسياليسم پيچيده شد كه گاه مرحله پيش از كمونيسم و گاه خود آن  يزيست، در ردا
  . رفت به قلم مي

گذاشت، سرمشق  يشان نم براي يآنان، شكيبائ يحيات يكه نيازها يمردمان يبرا
همه توان و  يقدرت، پليس سياس ي، حزب يگانة مركز واقعيهــ اقتصاد فرماند يشورو
و سهم “ آمد قدرت از لوله توپ آن بدر مي“كه باز به گفته مائو  يجا حاضر، و ارتش همه

ها از  مگر كمونيست: ترين راه پيشرفت بود شد ــ مطمئن شير اقتصاد بدان داده مي
آورد كه روسيه تا  يكس به ياد نم هيچ(مانده يك ابر قدرت نساخته بودند؟  روسيه واپس
را در جهان داشت و از سده هژدهم يك  ياول باالترين نرخ رشد اقتصاد يجنگ جهان

قياس، يك  يابر قدرت بود و بسيار احتمال دارد كه با چنان وسعت و جمعيت و منابع ب
 يها ترين قدرت بزرگ يتوانست آن كشور را به پا يزودتر و بهتر م ينظام غيركمونيست

مانده ضدكمونيست به  واپس يكشورها). جهان برساند و با هزينه بسيار كمتر يصنعت
برقرار : گرايش داشتند يچپ از هر رنگ به فرمول شورو يها همان اندازه حكومت

 يكردن و نگهداشتن تسلط بر هرچه بيشتر در جامعه، از ميان بردن تفاوت ميان خصوص
و از ميان آنها معدودي كه به چنگال بنيادگرائي . ، خفه كردن هر نشانه فرديتيو عموم

  . اسالمي افتادند وفادارترين مقلدانش شدند
در  يميليارد يها توده يبه بهبود زندگ ياعتبار نشده بود اميد يتا آن نمونه پاك ب

تنها در دهه نود بود كه جهان دوم و سوم بازتر . رفت يتر نم شوربخت يها سرزمين
و توسعه را  ياست كه بيشتر اين كشورها پويش دشوار دمكراس شدند؛ و از آن هنگام

 يامروز سازگار يماد يها كه با پيشرفت ينظام سياسي دمكراتيك. اند آغاز كرده
و در خود بسته است، اندك اندك در  يكه كمتر و كمتر دولت يدارد، و اقتصاد يبيشتر
آن لهستان و  يو اقتصاد يافتد ــ بهترين نمونه سياس يجا م يجهان سوم يها جامعه

 يآن چين كه جز نام هرچه از ايدئولوژ يترين نمونه اقتصاد مجارستان و چك، و بزرگ
برند ــ اگر بتواند  يمانده بود بدور انداخته است؛ و هند كه از آن به عنوان ببر آينده نام م

به  ببر، چنانكه دانسته است،. (آزاد كند ياقتصادش را از تارعنكبوت ديوانساالر
به  1998شود كه در  يگفته م يجنوب شرق يشده آسيا يتازه صنعت يكشورها
گران سوسياليست شدند؛ زودگذر  زودگذر تحليل يسخت افتادند و مايه شاد يها بحران
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در زمينه دمكراتيك كردن و  يبا اصالحات ساختار يها به زود رو، كه بحران از آن
، برطرف شد و همه آنها يمالز يبه استثنا در آن كشورها، يشفاف كردن فرايند اقتصاد

  .) اند خود را از سرگرفته يجهش ببرآسا
 يبه كشورها يساز آن بود تكان ديگر كمونيسم سبب يپايان جنگ سرد كه فروپاش
امريكا و  يشان در ميان پتك و سندان رقابت جهان هاي جهان سوم داد كه سياست

 يبه نگهدار يديگر نياز. افتاد يه دور مخود ب يشد و از دگرگشت عاد يتباه م يشورو
وابسته به  يها امروز شمار اين گونه رژيم. بود شان نمي اعتبار در برابر مردم يب يها رژيم

  . جذب شوند ياند تا دير يا زود در اقتصاد جهان رسد و بقيه رها شده يانگشتان دست نم
 مكراسي ليبرال، و اقتصاد بازارد. در انتظار آنها نيست يئ“الدورادو“در اين مرحله تازه 

آن در  يحتا ماندگار. و ستم پايان نخواهد داد يعدالت يكه فرا آمد و الزمه آن است به ب
 ياين شيوه نظم دادن به جامعه انسان ياوضاع و احوال ديگرگون مسلم نخواهد بود، ول

ا به خدمت ر يتكنولوژ يانقالب يها تواند جهش يثابت كرده است كه بهتر از ديگران م
و  يجهان يها سده بيستم عالوه برجنگ. بيشترين مردمان بگيرد يبرآوردن نيازها

 يرا به انسان داد كه در عين نگهدار ي، آن تكنولوژيقوم يها يو پاكشوئ ينژادكش
چه در  ياما اين تكنولوژ. ميلياردي فراهم آورد يها توده يمحيط زيست، همه چيز برا
  . دارد يياز به آزادتكوين و چه در كاربردش ن

***  
زوال آن نيز فصل  يجهان خجسته بود؛ چگونگ يخود برا يبه خود يزوال شورو

. را كه دويست سال پيش از آن با انقالب فرانسه آغاز شده بود بست يا تيره
گر  دانستند و ماركس تحليل يها انقالب خود را به حق دنباله انقالب فرانسه م كمونيست

“ يعلم“ ياز فرانسه پايان سده هژدهم بود كه ايدئولوژ. ودبزرگ آن انقالب ب
يك  يتوانائ( يگرائ و اراده) و حتا كيهان بزرگ يهمه مسائل جامعه انسان يپاسخگو(

و ) يو طبيعت بشر يبه دگرگون كردن دلخواسته روابط اجتماع eliteگروه سرامدان 
آرمانگرا و اذهان متعصب چيره  يها ترور و كنترل همه جانبه، بر روان“ ميانبر“ يها راه
چندان بود  يتحمل ناپذير نخستين مراحل انقالب صنعت يها يعدالت يها و ب يزشت. شد

خشونت را با : داشت يتوان اميد يها نم حل ترين راه رسيد جز به راديكال يكه به نظر م
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 يودجبران كردن، فقر را با ناب يرا با خونريز يعدالت يخشونت بيشتر پاسخ گفتن، ب
  .ثروتمندان پايان دادن

 يشدند شرمسار ينوين م يامپرياليسم صنعت يقربان يتر كه پياپ در كشورهاي واپسمانده
افزود و گرايش  يناپذير جامعه فئودالي م تحمل يها يعدالت يها و ب يتسلط بيگانه بر زشت

نوزدهم  كه با سده يا جهان تازه. ساخت يتر را تندتر م هرچه راديكال يها حل به راه
انقالب فرانسه راه را نشان . زد يو تعصب، هردو، دامن م يكرد به آرمانگرائ يطلوع م

اگر . بيرون آورده بود يا را به خون كشيده بود و از آن نظم تازه يداده بود؛ جامعه سنت
يافت جز  يم يو در صورت نيز، پيوسته به پيش از خود همانند ياين نظم تازه در معن

بزرگ  يو آنگاه دستاوردها. شد ياساسا درست شمرده نم يبرطرح يجزئ يانحراف
، پايان امتيازات فئودالي، سيستم ياعالميه حقوق بشر، آموزش همگان: انقالب نيز بود

و  يشهروند يبورژوا يها هلند و انگلستان در سده هفدهم، نخستين جامعه.... متريك
استوارتر  يها و بر پايه يخونريز يرا ب ي، صنعتيو، بزود ينوين بازرگان ياقتصادها

انقالب فرانسه ) پارادايم(، برد با سرمشق ياما درميدان روابط عموم. ساخته بودند
 يانگلستان در برابر سرخ يهلند و خاكستر يا در چشم آرمانگرايان، قهوه. بود يم

  . باخت يفرانسه رنگ م
اولي يك زرادخانه . ختندماركس و پس از او لنين، سنت انقالب فرانسه را جاگيرتر سا
ترور و كنترل را چنان  يتئوريك به آن سنت داد كه ترياك تازه روشنفكران شد، و دوم

كه  يبر زمينه مساعد. را بكار آمد يكرد كه هر فرد و گروه تشنه قدرت يبند فرمول
 يروان سنت انقالب آوردند، دنباله يصاحبان تازه و كهنه امتيازات در همه جا فراهم م

ها ــ در بيشتر موارد ــ و  آن، با بهترين نيت يانسه در جامه ماركسيست لنينيستفر
  . طلبان بيشمار، راه دوزخ را فرش كردند بهمراه تبهكاران و فرصت

صد سالي پيش، نبوغ عملي ادوارد برنشتاين، تجديدنظر كننده و اصالحگر، منتقد بزرگ 
م كه قدرش بيشتر و بيشتر آشكار سده بيست يماركس و لنين، و پدر سوسيال دمكراس

جدا كردن “ .هدف هيچ است، جنبش همه چيز است“: را دريافت يشود مشكل اصل يم
را تعيين  )outcomeنتيجه (هايند كه فراآمد  روش. است يها نشدن ها از وسيله هدف
ــ در سده بيستم بود كه “ كند يهدف وسيله را تبرئه م“ها ــ  ميراث ژزوئيت. كنند مي
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 ها آنكه تجديد از طرفه. (شوم بوده است يفرهنگ سياس يان داد چه اندازه برانش
كمونيستي بود به واژگان  يها در فرهنگ سياس ترين دشنام طلب كه از خطرناكنظر

  .)بنيادگرايان در تهران نيز راه يافته است
ختند را فرو ري يروسيه شورو يبيرون يامپراتور 1989كه در  يمركز يانقالبيان اروپا

اش در  ترين پرده پس از آن آغاز به فرو ريختن كرد و تازه ياندك يدرون يامپراتور(
در اصالت : نه از ماركس و لنين بلكه از برنشتاين الهام گرفتند) شود يچچنستان بازي م

ش، زيستن در حقيقت، مانيفست انقالب  هاول كه كتاب. بايد كوشيد يوسائل م يو واالئ
توان به  است نشان داده بود كه با دست زدن به دروغ نمي يزمرك يمخملين اروپا
  .حقيقت رسيد
نگار و  روزنامه“ اش گوردون يتيموت“كه از آن انقالب بدر آمد، چنانكه  يانديشه بزرگ

بلكه “ چه“اشاره كرده، خود انقالب بود؛ نه “ ده سال بعد“در  ينگار انگليس تاريخ
  .نه هدف بلكه وسيله“ چگونه،“

 ياروپا يدر كشورها يرهبران جنبش مردم. بود“ يانقالب“تازه، انقالب غير انديشه
، چنانكه از را ، از آغاز، آگاهانه راه و روش متفاوت از نمونه كالسيك انقالبيمركز

ها تا خيزش مجارستان در  در آن سرزمين. به بعد پرورانده شد، در پيش گرفتند 1789
شد؛ در اين انقالب تالش بر  يب شمرده مانقال يجزء اساس ي، خشونت انقالب1956

گفت آنها كه از  يلهستان، م يآدام ميچنيك، از رهبران جنبش مردم. پرهيز از آن بود
   *.رسانند يكنند با ساختن باستيل به پايان م يحمله به باستيل آغاز م

ترين  پايان آمد كه بزرگ به يهائ سان سده بيستم با ردكردن سرمشق بدين
اند كه  براي ايرانيان كه سرانجام به آنجا رسيده. شان را با خود آورده بود يها يپيروز

 ها ــ هرچند با فاصله زياد ــ به سده بيست و يكم پا ترين جامعه همراه پيشرفته
جهان امروز بسنجند و به نام هويت و  يها كه خود را با سنجه يبگذارند، به اين معن

: ترين درس سده گذشته است نمانند، اين بزرگتاريخ  ي، در پستوهاياصالت فرهنگ
كه  يدركنار پندارهائ. ، از جمله انقالبياجتماع يزندگ يها دمكراتيك كردن همه جنبه

، رشد يآزاد يبه بها يسده بيستم بدان پايان داد ــ عدالت اجتماع يپايان يها دهه
 populism يئ، عوامگراي، پيشرفت همراه با سركوبيدولت يدار با سرمايه ياقتصاد
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و ايمان به يك  يو روس يــ انقالب مقدس نمونه فرانسو يمردمساالر يبجا
بزرگ از آن  يتكان خانه  ايرانيان هنوز نياز به يك. اعتبار شد يناپذير نيز ب خطا يايدئولوژ

  .اند شان انجام داده تر كار را براي ديگران بخش بزرگ يخود دارند ول
: ين سده بيستم انگشت نهاد و بدبينانه به آينده نگريستزهراگ يها توان بر ميراث يم

 فاصله روز. كند يترين كشورها رشد م كه تنها در واپسمانده يجمعيت شش ميليارد
ــ  بيست درصد جمعيت جهان شصت درصد ثروت را در اختيار دارند(افزون دارا و ندار 

سوراخ اوزون، ( از ميان رفتن محيط زيست) سال پيش چهل در صد را داشتند؛ يس
 يا اما سده...)  شونده ازماهيان يته يآلوده، درياها يها بريده و سوخته، آب يها جنگل

 يتكنولوژ. گشودن آنها را نيز به انسان داده است يكه اين مسائل را پديدآورد، توانائ
تواند محيط زيست را پاك و منابع رو به پايان را جانشين يا باز توليدكند؛ كنترل  يم
نيست؛ و انقالب ارتباطات، آموزش دادن  ياصال مشكل يو فرهنگ يمعيت از نظر فنج

  . شان را به ديگران با كمترين هزينه ميسر ساخته است و رساندن يميليون يها توده
در خدمت انسانيت، و نه تنها صاحبان قدرت و  يكاربرد تكنولوژ يسياس ياستراتژ

و احزاب با  يمدن يها سازمان. به مردم يقدرت بخش: سرمايه، نيز در دسترس است
 يدهد بيش از هميشه از بسيج عموم يبدانها م يارتباط يكه تكنولوژ يا امكانات تازه

، سياستگران و يو فرهنگ يموضوع اين است كه آيا سرامدان سياس. آيند برمي
  اند؟ كه در پيش دارند رسيده يا روشنفكران و انتلكتوئل ها به قواره وظيفه

  
 2000يه ژانو

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* After Ten Years , New York Review , Nov. 18.99  
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 سازي نيست دگرگوني اجتماعي صحنه

  
 از همان فرداي انقالب اسالمي، يك مساله مركزي بر اجتماع ايراني برونمرزي كه هزار

 از آن پس هرچه از انديشه و عمل. نظريه توطئه: تافزود، سايه انداخ هزار بر آن مي
 چيرگي توطئه. صورتي، از اين نظريه تاثير پذيرفته است اكثريت اين اجتماع بوده به 

 بايد به عنوان يك شيوه كه از آن مي انديشي بر ذهن بسياري از ايرانيان چنان است 
  .)بكار رود ي توطئه بيني واالتر از آن است كه برا جهان(نگرش به جهان ياد كرد 

آنچه در  صورتي در زير دارد: توان خالصه كرد نظريه توطئه را در اين مصرع مي
و معلولي  شود نه روابط علت دانسته مي“ صورت زير“در اين مصرع از اما آنچه . باالستي

تا  هاي علوم انساني است ــ از روانشناسي قانونمندي در سياست و اجتماع است؛ نه 
 است كه همه چيز را در سير اقتصاد و جامعه شناسي ــ بلكه دست ناپيدائي سياست و 
تعادل  نيست كه ي بازار آدام اسميت “دست ناپيدا“باز در اينجا منظور، . چرخاند تاريخ مي

: كند، بلكه يك ماهيت برترين در معني صوفيانه آن است عرضه و تقاضا را تعيين مي
هاي چند مليتي ــ كه پس از شكسته شدن  شركتها، غرب، هفت خواهران،  ابرقدرت
. اند سازان توطئه گرفته نظريه“ پانتئون“خواهران را در  هفت بازار نفت جاي  انحصار
هاي ناپيداي ديگري هم هست،  دست ها،  هاي بدوي ديگر مانند عرب جامعه براي

هاي مردم  هاي پنهان توده اين دست . خودشان) ابسسيون(فراخور سوداهاي  هركدام به
 ها و افراد را، هركه و هرچه باشند؛ گردانند كه گروه همانگونه برسر انگشتان خود مي را

 توانند به همان آساني مردمان را بر لبه پرتگاه بياورند و سرنگون كنند كه آن ني زن مي
دست توطئه جانشين دست خداست ــ هركه را . افسانه با كودكان افسون شده كرد
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كند و حتا گاه به دست خود او  هركه را بخواهد واژگون مي برد و  ميباال  بخواهد
  .كند مي

همچنانكه  گونه روشن است كه شناختن توطئه آسان نيست، و با چنين قدرت خداي
كه  توان شناخت ــ خداشناسان هنگامي پس از رويدادها مي آيات مشيت خداوندي را 

 كنندكه آگاه درمان يافت حكم مي زشك بيمار رو به مرگ بر اثر مداخله بهنگام يك پ
جامه  شناسان نيز توطئه را در  ش بوده است ــ توطئه مشيت خداوند بر زنده ماندن

ي “توگا“هاي پيروزي،  فرماندهان رومي را در جشن. (شناسند پيروزي مي ارغواني
 ipso ها اي به قول همان رومي توطئه نيز مانند انقالب پديده). پوشاندند ارغواني مي

facto شود كه نامش چه بوده  ش معلوم مي از رويدادن است؛ پس ) به دليل خودش
چنين .) پذير بودن انقالب، در گذشته بحث شده است باره استثنائي و اجتناب در. (است

منافع  بر عكس ميان. هيچ رابطه علت ومعلول نباشد“ علم توطئه“نيست كه در 
 چنان رابطه تمامي است كه نيازي به يافتن هيچقربانيان، آن سرنوشت  گران و توطئه

هاي پيچيده  توطئه در درام. (گذارد نمي هاي تاريخي  ترين درام دليل ديگري بر پيچيده
سياسي و اجتماعي،  هاي دورانساز  تاريخي، در شكست و پيروزي كشورها و دگرگوني

است و  ان آشكارتر تر كه عوامل موثر در رويداد و كاركردش گيرد؛ امور ساده مي صورت
 علم توطئه در اينجا به ايمان.) كشند گذارد به توطئه نمي براي گمانپروري نمي جائي

پذير  گيري، و از راه تجربي اثبات ايمان در اموري است كه قابل اندازه. شود  همانند مي
م قياس عل علم توطئه به. (توان آورد اثبات باشد ايمان نمي نيستند؛ به امري كه قابل 

 كافي است كه منافعي در يك ). اسالمي ساخته شده است“ مند انديشه“عرفان يك 
آساني و  توطئه براي دست پنهان صاحب مشيت تصور شود، و آنگاه توطئه به همان 

ها را  ترين طرح توان ديد، فارغ از مشكالت عملي كه كوچك كه در سينما مي قاطعيت
  .شود يبه شكست بكشاند، عملي م  تواند نيز مي

دهد ناگهان همه چيز با دقت مكانيكي  مي هنگامي كه اطاق فرمان توطئه عالمت را 
جهان واقع دستخوش هر كمترين تغيير  رويدادهاي روزانه كه در . كند ساعت كار مي
دهند، همه از روي نقشه پيش انديشيده  مي اند و سير تحوالت را تغيير  اوضاع و احوال

ها پيش  ها و دهه سال كه از     شوندهائي مي ناپذير طرح تجزيههاي  آيند و بخش جلو مي
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اصل بركنار است كه هرچه موقعيتي  توطئه از اين. اند بوده“ در آب نمك خوابيده“
دركار آن باشند، در برابر تغييرات  تر باشد به اين معني كه عوامل بيشتري دست پيچيده 

اگر زاويه قوري با فنجاني در  است كهش اين  مثال. كند حساسيت پيدا مي تري  كوچك
هم در فنجان مي ريزد؛ اما  پس و پيش شود چاي باز چند سانتيمتري آن، يك سانتيمتر 

يك ميليمتر و كمتر  شده آن همين بس است كه زاويه پرتاب موشكي از مدار تعيين 
اشد و ب پيچ آن شل  تفاوت داشته باشد و موشك هزارها كيلومتر آن سوتر برود، يا يك

زير و رو كننده آن،  تناسب بودن منافع تصوري توطئه با پيامدهاي بي. در اقيانوس بيفتد
پسيني “همه جنبه  اهميت است كه سست بودن شواهد و داليل ــ كه اندازه بي بهمان 

 برابر آشكارترين دالئل بي پايه بودن كارآگاهان توطئه در . دارند  a priori” ـ بعدي 

 كني يا باور مي مرا “گفت  وئي با آن هنرپيشه كمدي هماوازند كه ميفرضيات خود، گ

  “چشمان دروغگوي خودت را؟
وا “ روشنگري“يابي و  به علت زدگانش را كه مصيبت انقالب اسالمي بالئي بود

را چه پيش از انقالب و چه  آنها كه سهم بيشتري از مسئوليت پيش از همه، . داشت مي
ترين مسئوليت  كسي كه بزرگ. ميدان آمدند ا توضيحات خود به داشتند ب در زمان آن مي

متمركز كرده بود زودتر از   را داشت زيرا بيشترين قدرت را در درازترين مدت در خود
كنسرسيوم  امريكا و انگليس و  :همه لحن و جهت گفتمان پس از انقالب را تعيين كرد

و غرب و هفت خواهران،  قدرتسه صاحب مشيت، ابر. نفت رژيم پادشاهي را برچيدند
از ترس و  هاي بزرگ جهان ــ پنجمين قدرت ــ را يكي شدند و يكي از قدرت دست 

 نفت به يك تكان دادن دست سرنگون كردند ــ نيز به دليل اختالف بر سر بهاي 
ايراني  پس از او هر. بودند نتوانسته ) بانانا ريپابليك(“ هاي موز جمهوري“چنانكه حتا با 

آن  مسئوليت در بخش كه نه سنگيني  هزده كه از انقالب برگشت در اين نظريه راحتما
 اي گذاشت، آويخت و پيرايه بود؛ و نه نيازي به انديشيدن، چه رسد به تالش كردن، مي

تر و  هاي آنان هرچه فراوان گران و انگيزه توطئه. حد سواد و سليقه خود بر آن بست در 
  .م خيال رها شدلگا باهم ناسازتر شدند؛ 
اي  كم پاره يعني احتماال بيـش از نود در صدي از مردم، دسـت انديش اگر ايرانيان توطئه

شد به آنها امتيازي  دادند باز مي هم دركنار نظريه توطئه راه مي شناختي را عوامل جامعه 
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 هستند كه هرجا بتوانند در كار كشورهاي ديگر انگشت نيروهائي  زيرا در جهان. داد
پذيري  آن زمان در شكنندگي و آسيب خواهند و ايران  فرمانبر خود مي كنند و آنها را مي

و فلسطينيان نيز  اي كه ليبي  انداخت؛ تا اندازه به اين وسوسه مي ش، بسياري را شگفت
ولي در . بهم رسانده بودند ــ امريكا و انگليس كه جاي خود داشتند در ايران نفوذي

در لحظه . ي سياست، جاي هيچ انديشه ديگري نيست“وودو“نوان ع انديشي به توطئه
ها و بقيه جاها بر  ها از شمول قوانيني كه در بقيه زمان حكومت و  ها توطئه، افراد و گروه

است ــ از جمله جستجوي سود شخصي و  رفتار بشري و رفتار جماعات و نهادها جاري 
  .روندغريزه ماندگاري ــ بيرون مي

بيستم بدين  رويداد تاريخ همروزگار ايران و يكي از رويدادهاي مهم سدهترين  مهم
بدين معني كه  بود، و اگر چنان رويدادي توطئه مي. داده شد ترتيب با توطئه توضيح 

توطئه دست  فرمانروايان و فرمانبران، ابزار ها ايراني از حكومت و مخالفان و  ميليون
ش  ضمير صاحب ديدند و مي كوچه و خيابان نيز آن را ناپيدائي بودند كه با اينهمه مردم 

داشت مي زدند، ديگر هر آنچه را كه به ايران ارتباط  خواندند و حدس مي را مي
است  اين كاري. بازي نشست بايست به همان قلمرو برد و به انتظار پايان خيمه شب مي
درون ايران  ، مبارزه را بهاند، و براي گريز از هر مالمت ايرانيان، مگر اندكي، كرده كه 

   .اند واگذاشته
باز از عامل مردم، نيروهاي . گيرد بر مي اكنون نظريه توطئه، مبارزه درون را نيز در

گسالند، نگاه  آن را اندك اندك از هم مي آيد و فشارهائي كه برحكومت مي اجتماعي، 
هيچ چيز تغيير نكرده  .دهند مردم را بازي مي اند؛ خودشان هرچه هست . گذرند نكرده مي

  .داد ها بايد در تاكتيك است و هيچ تغييري نمي
جمهوري اسالمي  بيست سالي پيش چيرگي نظريه توطئه، مبارزه براي سرنگون كردن 

به اشاره  بازي كه هاي خيمه شب مگر عروسك: قلمرو ناممكن راند را فلج كرد و به 
آتش  هاي خود و آينده كشورشان را يو زندگ ها و هفت خواهران ريخته بودند  ابرقدرت

و سرپا  اسالمي را آورده هائي كه رژيم  داشتند كه با قدرت زده بودند، توانائي آن را مي
بايد به آموزد كه در برابر مشيت مي نگه داشته بودند در بيفتند؟ مگر تصوف به ما نمي

همان  كوشش و كشش سودي نيست؟ طرفه آن بود كه همان مشيت توكل كرد و در
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 كه هزاران صفحه را در اثبات ناچيز بودن ايرانيان و قدرت نامحدود و دانشمندان توطئه 
زدند كه چرا  ميهنان خود دربيرون سركوفت مي جادوئي غرب سياه كرده بودند به هم 

آنان گرد  كنند؛ چرا در پشت رهبري  هاي خود را در جيب آنان شل نمي كيسه سر
  ها نيستند؟ ها و افغان ناميويت آيند؛ چرا مانند نمي

اگرعامل مردمي . دهد مبارزه را در خطر سردرگمي قرار مي امروز نيز ادامه همان روحيه،
هاي دروني گروهي است كه آگاه و  و هرچه هست بازي تحوالت ايران نقشي ندارد در 

دربرابر رژيم سركوبگر و . هيچ راهي براي مردم نيست پيوسته است، دورنگر و بهم 
گر، مردمي كه بيست سال پيش هم چيزي نبودند و چنين هشيار و چاره ونريزي اينخ

انقالب خونين دلخوش باشند، يا مانند  به روياي  امروز هم چيزي نيستند، همان بهتر كه
بهرام از هندوستان  آمدن پيك شاه “سكوت، انتظار  نياكان زرتشتي خود در آن دو قرن

  .بكشند“ ش سواران يالن وو فراز آمدن سپاه او را با پ

 ***   
اندازه هم دالئل استوار بياورند، هيچ كس ناگزير نيست  هاي توطئه هر در اثبات نظريه
. هاي پنهان به كارهاي جهان بنگرد شيطاني دست هاي منشور طرح تنها از پشت 

ند نيروهاي برانگيزاننده تاريخ نيستند، هرچ  هاي شيطاني تنها هاي ناپيدا و طرح دست
به ويژه هنگامي كه با   .سود خود گردانند كوشند سير رويدادها را به همواره مي
ها باريك  روبروئيم بهتر است هرچه بيشتر بر آن دگرگوني هاي بزرگ اجتماعي دگرگوني

روندهاي جمعيت شناسي ايران ــ رشد شتابان افزايش جمعيت و  به عنوان مثال،. شويم 
دهه گذشته و بويژه دو دهه نخستين جمهوري اسالمي؛  تآن در هف جواني روز افزون 

كني عملي  و ريشه) همان مدت دوسوم جمعيت در (يا شهرنشين شدن ايرانيان 
هاي هفت  طرح ترند تا  بسيار با اهميت بيسوادي، در جهت دادن سير تاريخ ايران عواملي

يلياتي هنگامي كه جامعه روستائي و ا يك. خواهران يا محافل دروني اليگارشي آخوندي
دستخوش جريانات انقالبي از همه گونه  شود كمتر از سه نسل از ريشه دگرگون مي در 

خود رفتار طبقه سياسي، . (آن چه باشد اينكه رفتار طبقه سياسي خواهد بود، بسته به 
تاريخي و سياسي است و با برچسب  فرهنگي و برآيند بسياري عوامل كوچك و بزرگ 

 . )توان از آن گذشت انگارانه نمي هاي ساده زدن



24 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

نوميدانه هشت  ده سالي پس از انقالب و فرو نشستن گردباد انقالبي، و با پايان جنگ
تكنوكراتيك شدن  :شد بازشناخت روند را در حكومت و جامعه مي ساله با عراق، سه 

روي آوردن  ايران به صورت يك نيروي سياسي، دستگاه اداري، برآمدن جامعه مدني 
مسير  مقياسي كوچك بود ولي اين هرسه در . هائي از دستگاه حكومتي به مردم بخش

شد ديد  مي  ها هائي از اين دگرگوني پردامنه را از همان زمان گوشه. داد آينده را نشان مي
هائي از آنچه در آن  و اكنون كه اين هر سه روند بسيار نيرو گرفته است، آوردن گوشه

   :تواند افزايش دهد اميدواري به آينده را مي كم  تها نوشته بودم دس سال
دگرگوني تدريجي رژيم ديرگاهي است ديگر اميدي به رفسنجاني ندارند و  آرزومندان“

افزون آنان به صداهاي مخالف و مستقلي است كه در مطبوعات و   هاي روز اشاره
هاي كوچك محفلها و ها وگروهسازمان بلند است؛ به  ...و  مجلس و دستگاه اداري

خواهند و حكومت را مي حقوق بشر و جدائي دين از  ولي بيشماري است كه دمكراسي و
از  هائي بيرون  سازند ــ سازمان در ايران مي   civil society “ جامعه مدني“دارند يك 

هستند ولي يك جريان نيرومند سياسي  كنترل حكومت كه هرچند غيرسياسي
آيد و به سراسر جامعه پخش سي مستقل، از آنها برميسيا غيررسمي، يك فرهنگ 

   .شود مي
وار  شرقي با همه كوچكي و ناپيدائي خود، موريانه اين جامعه مدني در شوروي و اروپاي“

تر از جمهوري اسالمي را يكي  هاي قوي و رژيم نظام كمونيستي كمك كرد به فروپاشي 
 يا برانداخت يا دگرگون ساخت،كرد  خونريزي سرنگون خشونت و  پس از ديگري بي

اين صداهاي مستقل را . پيشين نماند  چنانكه در بيشتر جاها نشاني از دستگاه قدرت
هاي  باالترين نسبت همپايه خود يكي از  ايران در ميان كشورهاي. كم نبايد گرفت دست

از  كم  ساله دوران پهلوي باليد دست 57درس خواندگان را دارد و طبقه متوسطي كه در 
. آن برنيامده است و نخواهد آمد نظر اجتماعي بسيار نيرومند است و هيچ حكومتي از

داخل و خارج، هم اكنون خود را  هاي ارتشي از دانشاموختگان دانشگاه طبقه متوسط و 
را به شيوه خود درجاهائي كمتر  تحميل كرده است و آن به مقدار زياد بر رژيم اسالمي 

حكومت را ترك نخواهندكرد، كيهان   اينها داوطلبانه(كند  ن ميو جاهائي بيشتر دگرگو
     )1993/ 1372بهمن  14
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 ها ترين تاريخ ايرانيان در صد ساله گذشته و در همين دو دهه يكي از پر فراز و نشيب“
اي  اند و اين تاريخ، اين تجربه ملي، به آنان درجه هاي جهان داشته ملت را در ميان همه 
 ش را در فعاليت گسترده فرهنگي ـ سياسي هاي نمونه سي داده است كه از پختگي سيا

آنها ديگر نه كارگزاران  . توان ديد جامعه ايراني چه در درون و چه بيرون مي
و سردمداران بيست سال پيش هستند كه سرمست از “ ها كاريريست“و ) ها تكنوكرات(
سياسي آن رشد شتابان بسته هاي اجتماعي و  شتابان اقتصادي، چشم بر زمينه رشد 

كه كساني امپراتوري “ آرمانشهر“خشمگين و كينه توز آن  جنگندگان  باشند و نه
  .اند اند و بي راه نرفته نهاده اش نام اهريمني

ــ دست كم در كوره تاريخ رفته ــ نيز بخشي  اين طبقه متوسط ازكوره تاريخ بدرآمده“
ش  اينهمه ما را از كوري و بي خبري ها الها و ليبر دمكرات از آن مردمي است كه 

ش  ها و كمبودهاي اسالمي، با ناداري اين مردمي كه در دوزخ جمهوري . ترسانند مي
اند  نگهداشته خود را سرپا  هاي خود و كشور براي اكثريتي از ايرانيان، اين گونه زندگي

ئي همين مردم گو .شوند هاي سازشكار به چيزي گرفته نمي ها و استراتژي در حساب
ها را پشت  شكست اند و اند و از آن آموخته صد ساله گذشته را زيسته نيستند كه 

اقتصادي را، و  بي پشتوانه قدرت نظامي و شكست آزاديخواهي : اند ها ديده شكست
 populismگرائي  شكست توده طلبي بي پشتوانه مشاركت مردمي را؛ و  شكست اصالح

آگاهي را؛ و   را؛ و شكست آرمانگرائي بي پشتوانه دانش و بي پشتوانه تعهد به توسعه
كه ايرانيان هرچه هم  مسلم اين است  ...شكست اسالم سياسي بي پشتوانه هيچ چيز را 

مردم ايران مانند  . نيستند واپسمانده باشند ديگر آن مردم بيست سال و ده سال پيش نيز
آخوند يا ديكتاتوري نيست،  به تحملايران محكوم . (ها در آستين دارند هميشه شگفتي

  “) 1996/ 1375خرداد  11نيمروز  

بر زمينه سياسي ـ اجتماعي،  بايد هاي گروه فرمانروا را هرچه هست مي ها و توطئه نقشه
اهميت سزاوارش را داد ــ  جامعه ايراني گذاشت و بدان dynamics      هاي بر پويائي

نيروهائي كه برخودشان نيز  شمار، و بازيگران بي عاملي تاكتيكي در يك پهنه شگرف با 
اي را چنين جامعه پيچيده گيرند كامال شناخته نيستند و در جريان رويدادها شكل مي

  هاي  تانـناسي و داسـش يان جامعهـتفاوت م. تـازي فروكاسـس توان به يك صحنه يـنم
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  .كارآگاهي در همين است
ي يا اختراع يك نفر نبود و بيش از صد سال است انتخابات تنها يك شعار“ جامعه مدني“

هائي از  روي آوردن بخش. سازد  ش را دارد مي امروزي مدني به معني كه ايران جامعه 
اي مخالفان رژيم صورت  ذهن خيال انديش پاره  حكومت اسالمي به مردم، تنها در

يغات رژيم از همه تبل“  گفتند كه  پيش مي اگر در بيرون كساني ده سال. گرفت نمي
انتظار  شد  در خود ايران كسان بيشتري را مي “  آيد مغزشوئي كودكان دبستاني نيز بر نمي
اين احساس از . اند دريابند مردم را از دست داده داشت، حتي در محافل حكومتي، كه

تواند دريابد كه چه  باال تجربه نكرده باشد نمي مردم را تا كسي از آن دست دادن 
. اند پس از چنان احساسي همان بمانند كه بوده  اند كساني كه  بسيار اندك. اردمهابتي د

. پيش روي داد چنانكه بيست و دو سالي  شوند ــ تر خرد مي هاي شكننده روان
  .مافياي آخوندي آماده است برود روند ــ چنانكه كوردالني نيز تا پايان تلخ مي

وه فرمانروا تا نيروهاي مخالف، از سرامدان گر بيست و يك سال پيش جامعه ايراني، از 
متوسط آمادگي داشت كه يا به موج انقالب تسليم شود و يا با سر به  سياسي تا طبقه 

فرمانروا در برابر موج انقالبي ديگر، انقالب  گروه امروز . گرداب انقالب اسالمي بيفتد
گيرد؛ و طبقه متوسط با  حركت انقالبي آن را فرو مي جامعه مدني، به دوپاره شده است؛

گام به گام پيش  شايسته سده بيست و يكم اين حركت را  هائي استراتژي و هدف
   . برد مي

 2000فوريه 
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  آغاز شد يد 17پيشبرد آنچه در 
 

 كه) 1314/1936در (بود  يروز يهفده د. همزمان شده است ياين روزها با هفده د
خود در بيرون خانه منع  يه دستور دولت از پوشيدن روو ب يرسم بطور  يزنان ايران

 يبود، اما بسيار بيش از برافتادن پرده از رو آن رويداد كشف حجاب  ينام رسم .شدند
بيشتر هفت، هشت دهه  ، كه در يپهلو يبخش هوادار پادشاه. داد يم يمعن زنان

 يپادشاه خالفان آن م. زنان شمرد يرا روز آزاد ياكثريت بوده است، هفده د گذشته در
خود، از سرتاسر آن دوران با سه برچسب استبداد و  يانداز تاريخ كردن چشم كه با تنگ

و  يتاريخ يهارا مانند بسا دگرگشت يگذرند، يا اصال هفده د يم يوابستگ  فساد و
از استبداد  يگيرند، و يا كشف حجاب را جلوه ديگر  يدوران نديده م ساز آن ملت

   . شمرند يم يرضاشاه
زن و مرد  يبرابر زنان فاصله بسيار داشت و يترديد با آزاد يحجاب ب يبرگرفتن اجبار

توده زن آزاد شده  با يچهل و چند سال پس از آن، انقالب اسالم. نياورد را به دنبال 
ها و ادارات و  دانشگاه انبوه زنان چادرپوش كه از يها صف برعكس . روبرو نشد يايران

 يبنيادگرايان اسالم آمدند تظاهرات يم  يطبقات گوناگون اجتماع يها نهموسسات و خا
 ي، و اصالحاتياجتماع  توان اهميت آن اصالح بزرگ يبا اينهمه نم. ندكرد يم يرا ميليون

ناديده  هنوز ادامه دارد  زنان ايران كه يو برابر يرا كه پس از آن آمد، در جنبش آزاد
گرديد كه زنان شهرها و  اهد شد از همان روز آغازهر چه پس از آن شد و خو. گرفت

ها در  كه سال يآور خنده يهازد و كاله يكه بر تنشان زار م يهائ جامه روستاها، با 
دركنار مردان شركت  كه برپا شده بود يدر مراسم ها خاك خورد،  گوشه صندوقخانه

   .جستند
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نزديك به  يدشوار ش گفتنزديكان از يكه رضاشاه در آن زمان به يك يسخن(
گفتاورد فراموشم شده است و شايد  منبع اين. رساند يدالورانه را م غيرممكن آن تصميم 

 يها كه ديدن چهره يرضاشاه از درد. بياورد آن را به يادم به لطف،  ياز خوانندگان كس
او به عنوان يك “ خود“اما . بود گفت  پرده همسران و دخترانش در جمع كشيده يب
كه او بود چيره “ يپرست ناموس “ متعصب يبر مرد سنت“ يمه اصالحگر روشنراخودكا“

   ).احساس كنيم برداشت كه امروز غيرممكن است مهابت آن را يشد و گام
، برگرفتن حجاب، و اصالحات 1320/ 1930دهه  يدر كنار انقالب آموزش همگان

تاريخ  ينقالبات اجتماعترين ا بزرگ توان يم يرا به آسان 1962/  1340-41سال  يارض 
زن . را در بنياد آن زير و رو كردند يسواد فئودالجامعه مردساالر بي ايران شمرد، زيرا 

مردانه خوكرده بود  يامتيازات حقوق بودن خويش و كه چنان با انسان درجه دوم  يايران
 ش پس از شوهر كرد؛ و حتا نام  يتر دست باال مجوان يشوهرش همسر يكه خود برا

نهادند؛  يم تازه خود  بر ملك يشوهران باسوادتر نام ديگر(شد  يكردن فراموش م
هرگز فرزند مادينه،  او را منزل و عيال و مادر فرزند نرينه، و نه يشوهران معمول

هرچه  يها زنان در گروه. آغاز كرد خود را به عنوان انسان و نه زن بيابد) خواندند  يم
ديگر و چون  يهائ آوردند و با مردان به عنوان آدم يكار رو بزرگتر به آموزش و 
   .خودشان برخورد يافتند

زن و  ي، كه تا كامل نشود برابرياجتماع يها در ارزش ياندك اندك آن دگرگشت اصل
نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلكه به عنوان  ــ گرفت شكل مرد نخواهد آمد، 

بود كه “ ناموس“ يرزش برتر در رابطه زن و مردا  يدر جامعه سنت. همتراز و شريك او
و با نام و ننگ به ) ناموس چيست؟ خاقانيا اينهمه  گويد(ش در ادبيات تكبر است  معناي
رفتارش با زن  مرد به “ شرف“ننگ بالقوه بود و  زن يك مايه. آميزد يدر م يآسان
تر و  ، محفوظآميزتر، ناموس و خشونت تر داشت و هرچه آن رفتار يك سويه يبستگ

ها  يتوانستند تن به بيشترين پست يم يو مل يشخص يكه در زندگ يمردم. بيشتر شرف، 
خود را داشتند كه همسر و خواهر  يروانشناس و جبران يخرسند بدهند، همواره باالترين 

اند و  ديگر خويش را در پستوها نگهداشته  و دختر و مادر و هر چه خويشاوند مادينه
بود كه هر ننگ   يم يا كار قهرمانانه ويژه چنانه ب يناموس يآدمكش. اند احيانا كشته
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،  يدر فرهنگ اسالم. گذاشت احساس شوديبرد و اصال نم يرا از يادها م يو مل يشخص
در حكومت . زير سايه خود گرفت شد و سراسر مذهب را يناموس برترين ارزش اخالق

 يظواهر ناموس ينگهدار از همه بهفرمانروا از اسالم بيش  يآخوندها ، ياسالم
   .قدرت كنند يفدا اند در حكومت آماده بوده ديگر را  يدلخوشند؛ هر چه اسالم

اصالحات، با يك سلسله  بازايستادن چرخ يسال يبرگرفتن حجاب، پس از بيست س
 ياست و برابر يپر معن اين بسيار(حقوق زنان و كودكان دنبال شد  ها در  يقانونگزار
دادن ). آيد و نه مردانيكه حقوق كودكان با زنان م سازد  يتر م يضرور يا امرزنان ر
 يها كودكان گام يطالق و نگهدار و  ي، محدود كردن حق مردان در چند زنيحق را
آن  يبه سو ترديد  يب يبود كه نظام سياس يدر برطرف كردن تبعيض قانون يبلند
زنان  يبر رو يسياس و يگشوده شدن روزافزون مشاغل ادار. رفت يم
بود  يكه دستاورد كشف حجاب و انقالب آموزش همگان) قضاوت ش  ترين يغيراسالم(

   .كردياين روند را تندتر م
را بر جامعه و  يخصلت آمرانه اين اصالحات، چنانكه همه اصالحات ديگر، بهاي يول

برندگان  ـ بهرهتحميل كرد كه در واكنش واپسگرايانه روشنفكران و زنان ـ  ينظام سياس
اصالحات، با  انكار. پديدار شد يــ در انقالب اسالم ياصالحات دوره پهلو ياصل

زنان  يدر موضوع آزاد. كشيد راديكال شدن سياست، تا انكار ضرورت اصالحات 
مردان  يها پس از انقالب ــ كه وقت نخست استدالل كردند ــ و همچنان تا سال

ديگر به نادرست  context    يكه در بافتار يزنان؟ كسان يبرا ينداشتند چه آزاد يآزاد 
 يخبر نداشتن مضاعف بي يافتاد در اينجا از آزاد يزبانشان نم از “ مضاعف ستم“
چنان پيكر  ياسالم يها اصيل و ريشه  يها آنگاه تب بازگشت به ارزش. نمودند يم

يك  يها زنان ميوه . ادرا گرفت كه جنبش بازگشت به چادر براه افت يبيمار جامعه سياس
نه چندان  يقرن را كه با همه آمرانه بودن، خودشان در آن سهم پيكار بيش از نيم

 يبود، ول يواكنش، ناگزير م. واپسگرا ريختند يآخوندها يدر پا يآسان داشتند، به اندك 
   واپسگرايانه هم باشد؟  بايست  آيا حتما

پيكار تلخ . اند دريافتند كه با خود چه كرده و انقالب زنان به خود آمدند ياز همان فردا
را فرو گرفته است و سهم بسيار در خوردن  ياسالم يجمهور آنان بيست و دو ساله 
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 يزنان اكنون يك عنصر اصل يبرابر . از درون جامعه داشته است يحكومت اسالم
ديگر  .است يآخوند و سياست  يبينجامعه، و پيكار همه سويه با جهان يگفتمان سياس

همه فرايند توسعه همه سويه،  برعكس، مانند. اصالحات آمرانه دركار نخواهد بود
ذهن خودشان دارند به  زنان ايران در. شود يدارد از پائين به باال تحميل م اصالحات 

آن  ياما ب. است يا كارسازتر از هر پيشرفت آمرانه تر و  رسند كه ژرف يم يآزاد
   .اها رسيدشد به اينج يها نم پيشرفت

 نگرش ) توان بكار برد يهم م ياين دو را بجا(زنان  يبرابر يا يه آزادئلدرمس
له تجدد ــ به ئين تفاوت را در برخورد با همه مسهم. هست  كارانه و پيشرو محافظه

صد سال پيش، . فرهنگ و جامعه ــ داريم كردن   up to date يا روزآمد  يامروز يمعن
 ياكنون معنا داد؛  يصد سال پيش را م پيش آمدن با جهان ياين روزآمد كردن، معن

نيز دست  يگرائ يسالح نسب كاران كه به محافظه. دهد يپيش آمدن با جهان امروز را م
 يدر واقع قدرت سياس( مورد نظر يها را در چهارچوب فرهنگ جامعه  ياند برابر يافته

 يبه درجه آمادگ بايد عمال يها م آنان دامنه خواست به نظر . خواهند يم) موجود
جامعه و فرهنگ  اصطالحات بهتر جلوه دادن خود،  يآنها برا(ها مشروط شود  حكومت
   ).گيرند يرا بكار م

سازد و امتياز  يبهره م يش ب را از پايه نظري زنان يبرابر approach يچنين رهيافت
دهد  يرا اجازه م يزنجامعه چند “ فرهنگ“اگر  .دهد يم يقدرت سياس بيش از اندازه به 

بحث اين نيست كه يك شبه . شود يم يمعن يب يبرابر بايد با آن كنار آمد، اصل  يو م
 يچنين ادعائ يكس. دگرگون ساخت  را يسنت يها كهنه و ارزش يتوان رفتارها ينم

همه پيكار  پايه كردن  يبهانه، ب ها به هر پذيرفتن اعتبار آن رفتارها و سنت يول. ندارد
بايد تا آنجا رفت كه ينگرش پيشرو بر آن است كه در خواستن م. زن است يآزاد

توان  يدر اجرا م يول. دهد يــ اجازه م ي، حقوق بشر، تجددخواهيانسانگرائ اصول ــ 
  .مرحله به مرحله تن در داد  موقتا به پيشرفت

* * *                                                
را  يله نظرئ، مسيمذهب يترقيخواهانه به واپسگرائ و پسزنش يعموم يدر ايران بيدار
مردان دفاع كند  يحقوق ياز برتر“ فرهنگ“به نام  تواند ينم يامروز كس . گشوده است
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است و حتا در آن جبهه  يمشكل، سياس. متقاعد سازد را  يفرمانروا كس يها و جز گروه
و آنها  ياز سخنگويان حكومت. سازند يم  تر گشاده نيز زنان هر روز ميدان عمل خود را

 يو اجتماع يسياس نگاه كنند گذشته، گفتمان  بايد پيرامون خود را يكه در هر سخن م
آرزو  و  يزنان و مردان خيالپرداز يبرابر يبرا يطرحريز. در دست ترقيخواهان است

اند رسيدن تو يتنها م يو حكومت اسالم در دستوركار جامعه است يبرابر. نيست يپرور
است كه جامعه بر حكومت در حال از  يفشار اين يك زمينه ديگر. عقب اندازد آن را به 
   .كند يوارد م يهمپاش
پيش حزب مشروطه ايران بدر آمد  يزنان از كنگره چند يطرح در باره برابر ترين تازه

 يا زب كميتهعضو ح يها از خانم يبه پيشنهاد يك). 2000كاليفرنيا، نوامبر   يارنج كانت(
كه در باره  يدر بحث كوتاه. آقايان نيز داوطلب شدند منظور برپا شدكه در آن  بدين

موضوع زن، خود يك حركت  درگرفت يك نظر اين بود كه جدا كردن  پيشنهاد
تبعيض به   يو ژرفا يكنگره جاگير يبه نظر تقريبا همه اعضا يول. آميز است  تبعيض

 يسند كوتاه. له بشودئبه مس يا بايد توجه ويژه يست كه ما چندان يزن در جامعه ايران
 يها كنگره درباره حقوق زنان و كودكان صادر شده به جنبه عنوان قطعنامه كه به 

   .مورد نيستآن بي يها به بخش يپردارد و نگاهيم موضوع  يو تفصيل ياجرائ
حقوق زن و مرد كامل  يآنكه در منشور حزب، برابر گويد با يقطعنامه در مقدمه م

سنگين و  يا به اندازه يبر زن ايران يفرهنگ و يحقوق يفشارها شده است  يبين پيش
از دو  ييك(آمده است  يدر اينجا نكته ظريف. نياز به شكافتن دارد يديرپاست كه برابر

زن در اين متن دربر “:  بايد بر آن انگشت نهاد يكه م) نكته ظريف پوشيده در اين متن
يك  . اين اشاره از سر تصادف نيست“ .نيز هست  يختران باالتر از سن كودكگيرنده د

شمار  و حتا جان زنان بي يبدنام يهر سال به بها داللت واژه دختر در كاربرد روزانه كه
خود  يبرا يدر روابط جنس يكه هرگونه آزاد مردان. است يدست نخوردگ شود  يتمام م

به صورت خود آن “ بخت“هرگاه كه  كه تا رندتوقع دا شناسند از همسران خود  يم
قطعنامه اين . نشناخته باشند خود  يبرا يشان نيامده است، هيچ آزاد مردان به سراغ

و در ) دربرابر پسر(شود  يگفته م دختر به فرزند مادينه. كند يداللت واژه دختر را رد م
   .وغ نرسيده باشدكه به بل ينوجوان يا زن وجود دارد و يا كودك و يكاربرد حقوق
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آنان  يفرزندان صرفنظر از جنسيت يا جايگاه حقوق همه“: اين نكته و نكته ظريف ديگر
 يكه آشكارا به فرزندان بيرون از زناشوئ“ برابرند تا ارث ياز نگهدار  يدر حقوق فرزند

ا زنان به آنه ياندازه نگرفتن يها رنج ياست كه به بها  يهائ پردازد، پذيرفتن واقعيت يم
پيش از ازدواج اگر  يروابط جنس. شويم باكانه با آنها روبرو  بي بايد يايم و م جنبه تابو داده

پسندند  ياگر مردان نم زنان نيز بوده است و  يباشد به ناچار برا مردان ميسر بوده يبرا
تنها  داده است  يآنچه با شركت مرد رو يكيفر دادن زن برا. جويند يبايد از آن دور يم

فعال از خرد و اخالق، آنان را به چنان  يگير دو ماه كناره يكه سال آيد يبر م يمردماز 
 يها توان با ارزش يآزاد را نم يها يك جامعه آدم يول. آمخته كرده است  ها يگير كناره
. برند يتكبر مردانه خود را تا ريختن خون زن م ساخت كه  يمردساالران ياخالق

ندارند؛ پدر و  يو هيچ گناه هستند  ييك واقعيت اجتماع“ عنامشرو“فرزندان  بهمچنين،
. بود حمايت از آن فرزندان  يبايد در پ يتوان آزار كرد و م يرا نيز نم شانمادران
 يآيد ول يبسيار گران م يها البته هنوز بر ذهن“ يناموس“مسائل  در يآزادفكر
“ ناموس“ يقابل را بجامت ياند و وفادار اين مراحل گذشته  فراوان از يها جامعه
  .گذريم يناخواه داريم م ما نيز خواه. اند گذاشته

پردازد و اشارات مستقيم به رسم و ياز سه بخش قطعنامه، نخستين به خانواده م  
اختيار : خواهد داد يزن و مرد يار يشان به برابر كه رها كردن دارد  يباستان يرفتارها

 يو تكليف برابر آنها در سرپرست ق؛ و اختيارو طال يبرابر زن و مرد در همسر گزين
ممنوع شدن صيغه و چند  خانواده؛  فرزندان و امور خانه و يخانواده، پرورش و نگهدار

ازدواج بدست  كه در طول  يبرابر اموال و مهريه و جهيزيه و شيربها؛ و مالكيت يهمسر
فرزندان پس از طالق و  يتامين مال يقوانين ويژه برا گزاردن . آمده است در همه حال

زنان در محيط خانه و كار مواد ديگر اين بخش  از خشونت به كودكان، و  ينيز جلوگير
   .است

آموزش و كار، بر رفع هرگونه تبعيض، از جمله در دستمزد، ميان زن و  در بحش دوم،
يك شبكه  يو نيز مشاغل بر زنان؛ و برپائ يآموزش يها بودن همه رشته  مرد و گشاده

شان كار كه مادران يكودكان ينگهدار يبرا ها  و كودكستان كودك يمهدها يلم
  يالت الزم از نظر ـتسه ز ـكاركنان و كارفرمايان و دولت؛ و ني ياركت مالـكنند با مش يم
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   . باردار و مادران نوزادان تاكيد شده است زنان يبا حقوق برا يمرخص
انتخاب پوشش خود و اختيار آنها در زنان در  ي، به آزاديآخرين بخش، امور شخص

برطرف كردن هر نوع تحميل بر زن  يبرا پوشش به ويژه يآزاد . پردازد يمسافرت م
نخستين زن ــ و مرد  يها ياز آزاد ييك حتا به نام پيشرفت الزم است؛ در عين حال 

   . كند يم يــ را غيرسياس
 يها فمينست يندوبار و براب يانديش، ب يكاران سنت محافظه يبرا اين برنامه عمل

در . ينمايد ــ مانند هر برنامه ترقيخواهانه ديگر يكارانه م، احتماال محافظهيافراط
شكستن  يبرا يپيشتاز. هر دو هست يكار و محافظه يپيشتاز از يعوامل يترقيخواه

قطعنامه حزب . عمل  يها جدا نيفتادن از ضرورت يبرا يكار موجود؛ محافظه يها قالب
كه  است  يا برنامه. كودكان هر دو شرط را دارد وطه ايران درباره حقوق زنان ومشر
سبك خيال تنظيم نشده  يها بال يدر پرواز بر رو ها و منافع ويژه و خوشايند گروه يبرا

كار كردن يك برنامه (برآورد و در نتيجه كاركند  كل جامعه را ينيازها تواند  ياست؛ م
را از  يحقوق ياين برنامه نابرابر ياجرا). اهميت دارد  ش بودنبه اندازه درست و بر حق 
از آنجا به بعد با خود زنان خواهد بود . داد فرصت برابر خواهد  ميان خواهد برد و به زنان

داشت كه چنان خواهد  توان اطمينان  يآيا در عمل م يول. گيرند ها بهره كه از فرصت
  شد؟

چون ايران بنگريم  يا و مرد در جامعه واپسمانده زن ينابرابر يفرهنگ يژرفا اگر به
برابر در  يها و حتا فرصت يحقوق يبيش از برابر يزن ايران. نخواهد بود  ياطمينان چنان
ــ  ندا جامعه ما زنان ياقليت واقع. اوست، الزم دارد  يو آموزش كه كليد آزاد كار

 يها پوست بتواند از فرصت سياه آنكه اقليت  يدر امريكا برا. شمارشان هر چند باشد
 دست  يمند شود الزم ديدند به اقدامات اضاف كه قانون به آن داده است بهره يبرابر
 از آنان چندان يسياهان و نبود شوق پيشرفت و بهبود خود در اكثريت يماندگ واپس. زنند

اده و بيش از اكثريت در آموزش و كار به آنها د يترجيح يها قانونگزار فرصت است كه 
  .است

ش يپ(    affirmative action كه بدان ياين قانونگزار ياجتماع يپيامدها يدر ارزياب
گوناگون  يخود اجتماع امريكائيان سياه، به نظرها  يگويند، از جمله برا يم) يانداز
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گويد به يخارجه منصوب امريكا م مانند كالين پاول وزير  يكس ياز سوئ. خوريم يبرم
ها از  دانشگاه و ديگر موسسات  ياز سو. رسيده است يت به چنين جاهائآن اقداما ييار

شناسان  جامعه گله دارند، و سياستگران و“ ها يا سهميه“از  يپائين بودن سطح بسيار
   .داننديفراوان آن را مايه كاهش يافتن انگيزه بهبود و پيشرفت در سياهان م 

آنها با همه . دارند فراوان يها فاوتزنان ايران از اين نظرها با سياهان امريكا ت
گيرند كه  يكم نم دست دانند و ينم يقربان يا را به چنان درجه ، خود يتاريخ يها تبعيض

و انتظار  يعمل يبه ب بودن، يمظلوميت و قربان احساس  يمانند توده سياهپوست امريكائ
. سيار كمتر استب سياهان آنها از  يمشكل روانشناس. دهنده خارج بينجامد يدست يار

 يكار آيد و  كه از غيب برون يو نشستن به اميد دست يآنها در احساس مظلوميت مل
ويژه خود  يهابيش از آن نيست؛ و در زمينه يبكند با مردان به همان اندازه انبازند ول

  . اند داده را در همه صد سال گذشته نشان يو بلند پرواز قابل ستايش روحيه جنگنده 

. زنان آغاز كنيم يبرابر يتضمين عمل يرا برا ياقدامات يبررس يايد بطور جدب يما م
بيان ) در مزرعه حيوانات(  Orwel  زنان را با وام گرفتن از يبايد برابر يم  يشايد تا مدت

    .برابرترند زنان يبرابرند ول زنان و مردان : داشت
 2001ژوئيه 
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  يجهان ترين رويداد مرداد مهم 28
 

 ي، با چنان سر و صدائيو سياس يمرداد در يك فوران تبليغات 28پنجاهمين سالگرد 
سپردن هر  يپنجاه سال برا. سال شد يترين رويدادها از مهم يگذشت كه خود يك

آلمان و فرانسه پس از سه جنگ در چهار نسل . بايد بس باشد يبه تاريخ م يرويداد
كشتگان آنها انباشته است  يها رانسه از استخوانف يخاور يها كه هنوز جلگه يپياپ

 يبرند كه گوئ يگذرد چنان با هم بسر م يشان م از واپسين جنگ يامروز كه پنجاه سال
آن تاريخ همچنان زمينه . هستند يشارلمان يسال پيش امپراتور1200همان اتباع 

و  يفرانسو يول هاست ها و فيلم ها و موضوع رمان يگير ها و نتيجه ها و تاويل يبررس
  . توان يافت يكه با هم دست به گريبان آن تاريخ باشند نم يآلمان

در  يـ تبليغات يانفجار سياس يكردند ول ينوشتند و ياد يدر ايران به اين مناسبت مقاالت
كه با گرايش  ياند به اين معن مانده يكه بيش از هر چيز ايران يمردم. داد يبيرون رو

آنها هيچ  يبرا. گذشتند يا مرداد با ذكر شايسته 28شوند از  يشان تعريف نم يسياس
آنچه پنجاه سال پيش . بهمن نيست 22تر از  تر و ملموس در تاريخ ايران با ارتباط يروز
دست از آنها “شان را نگرفته است؛ بيست و پنج ساله گذشته است كه  داد دامن يرو
مرداد در ميان آن گروه ايرانيان  28“ .شكند يدارد و پشتشان را به زور پنجه م ينم

 يشان هر چه ديگر را زير سايه گرفته است، بود كه به جا يبيرون كه هويت سياس
نويسندگان و  يشاد. بهمن، رسانده شد 22بويژه  يبلندش، بلندتر از هر رويداد تاريخ

د كه به كار امروز و آينده بياي يديگر چندان چيز يها را كه در زمينه يسياسيكاران
خواهد هر  يشان م آنها كه دل. هاشان ديد ها و گفته شد از هر سطر نوشته يندارند م

را كه پيش آمده بود غنيمت  يمرداد بزنند فرصت گرانبهائ 28به  يهفته و هر ماه گريز
  . شمردند
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آورد كه پس از پنجاه سال كه همه  ياين انتظار را پيش م يا چنان توجه پردامنه
اند؛ و پس از  رسانيده يتكرار شده است و شعارها را تا حد درنگذشتن ها هزار بار كليشه

كه در اين اثنا انتشار . آ. يآ. يو سا يتانيبرانتشار اسناد دست اول وزارت خارجه امريكا و 
 ياز پوزشگر ،يهمراه باشد و اندك يو اعتدال بيشتر يها با پختگ ييافته است، بررس

كم  دست. فرسوده، فراتر رود يها ا و كليشهمحض خطاپوش، تا رديف كردن شعاره
ها و  در نوشته ياز تازگ يا بيابد و رگه يرفت مراجع و ارجاعات، تنوع بيشتر يانتظار م

مگر به استحكام صخره  ينيست و مغز انسان يپنجاه سال زمان كم. سخنان راه يابد
ها و  واقع تراكتها، در  بيشتر پژوهش يبررس. ندهد يجائ يباشد كه به هيچ تجديد نظر

از جهان سياه  ي، نشان داد كه نه كاهنان پرستشگاه مصدق حاضرند اندكياوراق تبليغات
 يتر سياسيكاران مهاجر ـ تبعيد ربط يچه بخود بيرون بيايند؛ نه آن بخش هر و سپيد

مرداد  28. تواند ببرد يدر آن نم يمرداد فرو رفته است كه هيچ دست 28كه چنان در 
گران نباشد خود او يمرداد د 28اگر . اوست ياو، حتا هويت و علت وجود يسالح دفاع

مرداد خالصه  28در  ،را يبهمن؟ او هر چه بد 22بشناسند، به  يبه چه دستاورد را
كوشد مردم را در  ي، ميش به مركز بحث سياس آن و كشاندن ينمائ كند و با بزرگ يم

ديگر را در  يها كه نه اهميت رويداد چنان محدود كند يمرداد 28) پرسپكتيو(نظرگاه 
از يك نويسنده  يانتشار كتاب. تر بنگرند تر و باربط يابند نه به تصوير بسيار بزرگ

در  يد دالئل باز هم بيشترنه يم يمرداد را در مركز تحوالت جهان 28كه  يامريكائ
  . گذارد ياختيار او م

. اند گرد آمده يرژيم اسالم يوندر اين بخش سياسيكاران است كه بيشتر مخالفان سرنگ
ماه ژوئن و سر  يخود را از پايان گرفتن تظاهرات مردم يهم اينان بودند كه خشنود

ها  يتوانستند پنهان كنند و تنها پس از سركوب يتير امسال به دشوار 18نگرفتن خيزش 
ان با ند و در ستايش تظاهرات و دفاع از تظاهركنندگتبرداش يجوئ دست از انتقاد و عيب
 يبرا يپرس و همه يمدن يهايند كه از هر اشاره به نافرمان همان. ديگران انباز شدند

بهترين . آيند يرژيم آينده، از هر چه پايان اين رژيم را درخود داشته باشد، بهم بر م
نظر . توان يافت يم ياين بخش را در تهران در اصالحگران حكومت يگرماسنج سياس

بايد اميدوار بود كه كار اين گروه به اميد بستن به  يم. اينان است آنان تعيين كننده راه
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گذار از دوم “ يها نشانه. از جبهه مشاركت و شركا نرسد يپس از نا اميد يرفسنجان
درون و “ سازندگان“ يا پاره يها است در نوشته يچند يدر اين معن“ خرداد 
  . شود ينشينان بيرون ديده م خوش

توانستند از احساس مالل مردم در ايران، حتا  يمرداد م 28ه با اگر قهرمانان مبارز
خبر بمانند  يكم از آن ب كنند و دست يپوش مرداد چشم 28در بيرون، به تعزيه  يبسيار

اگر جهان در واقع نيز، و نه تنها در حلقه تنگ شونده همفكران، بر ! بود يچه خوب م
ها و  يهم شرح بدكار يو مقادير بود يممرداد  28اگر تنها ! گشت يمراد آنان م

سروران پاك و خردمند، در  يها يزندگ يكه مسئول همه شاهكارها يهائ يستمگر
مسئوليت  يشد اين چند صباح ديگر را هم ب يگذشته و اكنون و آينده است، چه خوب م

به  يكرد و كس يسر بلند نم يشد اگر هيچ واقعيت مزاحم يچه م! بسر برد يمال و با لجن
جبران  يافتاد و در پ يآنهاست نم“ ينشانه سرزندگ“مختصر اشتباهات سروران كه  ياد

  .)دور باد يهائ“يسرزندگ“الحق چشم بد از چنين (آمد؟  يآنها بر نم
 يها سر بلند كردن واقعيت يها گردد و نشانه يمشكل آن است كه جهان چنان نم

ش هزار برگ  كه هر برگ ياسالم يجا هست، بدتر از همه واقعيت جمهور مزاحم همه
از آن  يهائ نشانه يول. اندازد يمرداد را از رونق م 28سياه شده در محكوم كردن 

در “ مرداد 28جشنواره “مرداد كه سروران به صورت  28تر در همين يادواره  نزديك
 يخال يپر معن يتقبيح و محكوميت، از استثناها يها“*فيليپيك“انبوه . آوردند رخ نمود

به  يو گوشه چشم يبا نگاه گشاده امروزداران  ل امامزادهيرون از خيب يكسان. نماند
را  يا گذشته يروند آينده بررس يتر به آن رويداد نگريستند و به روشن تازه يها يآگاه

اين روند را در يك كالم به . پيوندد نشان دادند يكه بخواهند يا نخواهند به تاريخ م
دهد از نظرگاه  يتوان توصيف كرد كه اجازه م يم يشدن بحث تاريخ يغيرسياس
ديگر به  يآينده بنگريم ــ آنچه در جاها يبه موقعيت اكنون و نيازها يتر درست

 يمرداد اگر كم اعتنائ 28سودازدگان  يبرا. عنوان آزاد شدن از گذشته آورده شده است
. يده نخواهد بودفا يبه اين استثناها ب يتر مردم در ايران بس نبوده باشد نگاه نزديك

 يآنها پنجاه سال را در سودا. افتد يبه تاريخ همروزگار ايران دارد جا م ينگرش غيرحزب
. در دست ندارند يچيز ياند و جز مظلمه انقالب و حكومت اسالم خود از كف داده
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مردم راه بيايند و به امروز و آينده آنان  يبه پا ش رسيده باشد كه پا اكنون شايد زمان
  .شندبيندي

***  
كه  يهائ مرداد، با روحيه و طرز تفكر و سياست 28اشاره به پيوند ميان چنگ زدن در 

 يها گذرد ندارند و به پاك كردن حساب يبه آنچه بر مردم ايران م ييا چندان كار
دهند، از مقوله جدل  ياند و يا ادامه وضع موجود را ترجيح م پنجاه ساله سرگرم

polemic  يها كه بيست و پنج سال پيش زير عكس يهائ يصدقو م چپگرايان. نيست 
شان  نوبت يزوده نبودند و ب“ يخود“تظاهرات كردند  يو شعار حكومت اسالم يخمين

زندان سر و كار يابند يا در تبعيد به گريزندگان  يرسيد كه با جوخه اعدام و ديوارها
خواستند انتقام  يآنها م .به سرآرند يم عمريرژ يها هيا در حاشي؛ رژيم پيشين بپيوندند

كه از رهبر و امام خود و پيروان  يهائ شان با همه لطمه يمرداد را بگيرند و بسيار 28
كم از پانزده سال پيش عمال هوادار كش دادن حكومت  ترش ديدند دست يخود

، به عملگرايان و يانقالب اسالم“ ترميدور“، نخست به بهانه فرصت دادن به ياسالم
، و اكنون به ي، و سپس در پوشش كمك به اصالحگران زبانيبساز و بفروش روان ميانه

 مرداد 28تر از  مهم يا اگر اصال به مسئله اند ـ و دگرگشت گام به گام، بودهنام مسالمت 

  .اند پرداخته يم
ملت ما داشته  يسنگين برا ياست كه پيامدها يسياس ييك بيمار ياين سودازدگ
از مردمان با ارزش را  يبزرگ يها است كه پنجاه سال گروه ياين بيماري. است و دارد

 يديگران. خود برآيند يجز جوشيدن در تلخكام يسترون كرد، و نگذاشت از كار
 ياز چنان موضع حقمدار يآوردند ول يرا خوش نداشتند و به مبارزه فعال رو يسترون

self-righteous خود  ين تصوركه جز با وارونه كردن واقعيات و زيستن در جها
 يها شمردند ول يرا مظهر همه بد يرژيم پادشاه. توانستند به مبارزه ادامه دهند ينم

 28انتقام . در دروغ، ابا نكردند يتر از همه زندگ ، مهميخود از دست زدن به هيچ ناروائ
: هم رفت يشد تا مرز خودكش يگرفتن آن م يبرا. داشت يمرداد بيش از اينها ارزش م

 ييك پيامد اين بيمار يسرسپردن به انقالب اسالم“ .خواهد بشود يهرچه م شاه برود“
به  ي، و كشاندنش از فولكلور مذهبيبوده است، وام گرفتن از كربال و روحيه عاشورائ
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، يك پيامد ديگر آن، و ناسالم و كم اثر كردن مبارزه برضد رژيم در يفولكلور سياس
  . بيرون باز يك پيامد ديگر آن است

گذاشت  يتوان هنوز آينده ايران را در گرو اصالحگران يخ اين پرسش را كه چگونه مپاس
ترسند  يتوان يافت ــ م يم يخوانند، در همين بيمار يكه خودشان هر روز آيه ياس م

 يتصادف. مشروطه به جايش بيايد يبرود و احتماال پادشاه ياسالم يمبادا جمهور
مرداد بيش از  28ژوئن، تمركز آتش بر جبهه /نيست كه از تظاهرات ده روزه خرداد

 يبه صورت نيرو يهميشه بوده است، زيرا در آن تظاهرات بود كه هواداران پادشاه
از منظره  يمرداد 28جنگاوران  يبرا يچنين دورنمائ. در ايران ظاهر شدند يمشخص
جان بزنند  ياند تا پا آنها آماده. تر است ترسناك ياز هم گسيختن جامعه ايران يهر روز
دشمن . دمكراتيك تشكيل نشود يها و نهادها مدافع ارزش ييگانه از نيروها يكه صف

در  يآنها سود پاگير دارند كه بحث سياس. نيست ياسالم يشان جمهور براي ياصل
. ها بماند ترين چهارچوب خوان، و در تنگ ايران با روحيه و حتا زبان امامزاده و زيارتنامه

كسان . مرداد بوده است 28نتيجه اجتناب ناپذير  يكه انقالب اسالمشنويم  يبسيار م
 28را نيز به  ياسالم يجمهور يروند و مسئوليت جنايات هر روز يپيشتر م يديگر

 ياين دور افتادن از واقعيت تا حد فروكاستن تاريخ به تقدير و سناريو. اندازند يمرداد م
 اتحتا اشتباه. مرداد است obssession 28 ياز پيش نوشته، يك جلوه ديگر سودازدگ

كه با همه اينها از  يشود؛ كم نيستند كسان يبدتر از جنايت، در پرتو آن رويداد توجيه م
درست بيست و  يپرسند كه چرا انقالب اسالم ياز خود نم. گرفتن آن انتقام شادمانند

 ياد به رهبرخرد 15داد و مثال پانزده سال زودتر در  يمرداد رو 28پنج سال پس از 
مرداد  28نرسيد؟ در  يو آخوندها و رويهم رفته با همان شعارها به پيروز يهمان خمين

بينجامد؟  ياز نوع آخوند ي، و حكومتياز نوع اسالم يچه بود كه حتما بايست به انقالب
مرداد پنجاه سال  28بدون  يـ بازار يالله حزب يآخوندها و مافيا يها ها و غارت جنايت

  بود؟  يل تكرار نمپيش قاب
بست رسيده،  شكست خورده و به بن يها يصدقدر اين ترديد نيست كه چپگرايان و م

بهمن  22. مرداد به انقالب پيوستند از نظر سهم خودشان حق دارند 28كه از كينه 
انقالب ديناميسم خود را داشت و سهم ايشان در  يول. مرداد بود 28آنها فرا آمد  يبرا
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شان،  اگر آنها، و خشم مقدس. يكبار مصرف بيشتر نشد يكمك ير و نيروآن از آتش بيا
افتادند؟ چرا در ستايش و  يبود چرا از همان آغاز به چنان خوار يعلت انقالب اسالم

گرفتند؟ چگونه  يمرداد بود بر يكديگر پيش 28كه خود از پشتيبانان  يپرستش كس
مرداد  28به جبران و در نتيجه  يقالبما ــ كه ان يزا شود ــ حتا در سرزمين شگفت يم

بدهند كه  ي، به كسياز پيروان كاشان يش را از همان آغاز به يك مسلم يو رهبر ،باشد
كردن تاريخ آن است كه  يو حزب يمرداد نبود؟ عيب سياس 28هم در انديشه  يدم
 ؛برد يرا به قلمرو سياست م يمذهب نگرشكند و  يدار م و نگرش محدود را ريشه ينادان
درست بگيرد و آن را در دام فولكلور  يها گذارد يك ملت از تاريخ خود درس ينم

  .اندازد يم يسياس
***  

در اين باره آنقدر اسناد و . در آن، نيست يمرداد، حتا روشنگر 28در اينجا قصد دفاع از 
كند كم  يبخواهد پژوهش يكارشناسان و چشمديدگان هست كه اگر كس يها نوشته

گويند، صرفنظر از  يدر آن باره م يما اصال هرچه را كه عاشورائيان سياس. وردنخواهد آ
شان درست،  همه ادعاهاي. پذيريم يكارشناسان و چشمديدگان، م يها اسناد و نوشته

 يمرداد چه اندازه بايد اجازه داد كه مواضع ما را در پيكار سرنگون 28پس از آن چه؟ به 
به سود  يالملل از عوامل مساعد بين يگير مريكا، در بهره، در رابطه با اياسالم يجمهور

برانداختن طالبان و صدام حسين تعيين كند؟ از همه  يمبارزه مردم ايران، در جنگ برا
 يسرنوشت حتم يشويم و اينهمه قربان يتر، چه كنيم كه ايرانيان بهتر و مردم بهتر مهم

و  يبين را در جهان يونگرترين نمونه يك س نباشيم؟ ما زننده يآسمان يو قضا
اين  يبايد ما را بر نقش كليد يبينيم و همين تجربه م يم“ اسالم ناب“ يكشوردار

ها در انديشه و  ي، و كژرويها در روابط انسان ي، در همه نامردميرويكرد، اين عادت ذهن
  . عمل، آگاه كرده باشد

رها و پسند و و باو يبايد جهان را صرفا در پرتو سود و زيان شخص ينخست م
تقريبا غيرممكن است كه در يك موقعيت، هر چه درست در . نديد يگروه يناپسندها

انسان  يكودك ينگرش يك سويه ويژگ. ديگر باشد ييك سو و هرچه نادرست در سو
، يك سونگر يانديش يا ايليات يانسان خردسال و جامعه مذهب. است يو جماعات انسان
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افراد، و تاريخ جماعات را  يها يكه زندگ يو جناياتها  تواند تا حماقت ياست و م
و  يمصدق يدر ميان ما اين عيب در اسالميان و در قبايل سياس. پوشانيده است برود

  .بيش از همه است يو چپ انقالب يآريامهر
اند ــ كه  را به مرز جنايت رسانده يكه يك سونگر يخواهند با اسالميان ياكنون اگر م

 يشامآ و تعصب را بالفاصله به خون ي، سختگيريبرسد و مولو تواند يم يبه خوب
ش كنار گذاشتن قبيله  معناي. بايد خود از آن قالب بدرآيند يپيوست ــ مبارزه كنند، م يم

 يگام در زندگ يا قبيله ياز دهه بيست سده پيش آغاز كرد از زندگ يجامعه ايران. است
را از خود بزدايد  يا تواند رسوبات قبيله يايران نيز م يطبقه سياس. مدرن بگذارد يشهر
نه چندان كامياب  يها ديگر تالش يدر چنان صورت. در سياست مدرن بگذارد يو پا
 يپارلمان يخواهان و پادشاه و اتحاد را اساسا به منظور مبارزه با مشروطه يهمكار يبرا

ه جمهوريخواهان ب يشاهد نخواهيم بود و اين سرزنش را از زبان پهلوانان جمهوريخواه
 يو را ييد ديگر پذيرفتن همه پرسهست آزاديخواه نخواهيم شنيد كه اگر جمهوريخواه

را به ياد  ي، خطيب يا واعظ عبيد زاكانيرابطه اين سروران با دمكراس(مردم چيست؟ 
چه  يخطيبم مرا با مسلمان يچيست؟ گفت من مرد يپرسيدند مسلمان“آورد كه از او  يم

  “ كار؟
داده نشود آنگاه شكل حكومت  يدر بحث سياس يمركز يمرداد چنين جا 28اگر به 

طيف پنجاه سال و هشتاد سال  يدر دو سو يآينده ايران و كاركرد بازيگران سياس
و روشنفكر و  يگذشته، ميدان نبرد بيهوده اينهمه نويسنده و پژوهشگر و كوشنده سياس

ها و  نام ين ايران انسان را از ناهمخوانعناوين در بيرو يفراوان(انتلكتوئل نخواهد بود 
 يمرداد نداشته باشد به آسان 28مشكل  ياگر كس.) اندازد يم يها به شگفت فراورده

 يهميشگ ياست كه به نگهبان يدر جامعه ما نهال سست يدرخواهد يافت كه دمكراس
 يناش كار يك گروه و يك گرايش نيست و اگر به كشاكش و دشم ينياز دارد و نگهبان

ايران و حق تعيين سرنوشت  يها“مليت“شكل حكومت يا فدراليسم و  برسر تاريخ يا
خواهد شد كه در نهان و آشكار معتقدند  ينيروهائ يقربان يكشانده شود بزود) يجدائ(

در برابر هر . خواهد ينيست و دست نيرومند و مشت آهنين م يايران سرزمين دمكراس
  . كمين كرده است“ **يژيرينوفسك“د دست كم يك مقل يمرداد 28جنگاور 
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بينند بهتر  يمرداد را نم 28، شبح ياسالم يبه زيان جمهور يآنها كه در هر تحول جد
پيوند دهند و اينهمه از هر برگشت اوضاع به زيان  يتوانند خود را با مبارزه مردم يم

 28دليل بيش از توجيه شركت در انقالب به . آينده خودشان نيفتند يرژيم به نگران
كنند و  ياند و م كرده يبزرگ يها بايد از گذشته نادرست بريد ــ چنانكه گروه يمرداد م

تواند پر از مخاطرات و سرشار  يكه م يا هم در آن نيست ــ و به آينده يهيچ خودشكن
توان هر روز به ياد  يمرداد را هم م 28باشد انديشيد؛  يكمياب تاريخ يها از فرصت

  . كرد يپيش آمد يادآور ييتداشت و هر موقع
تحوالت پس  يدهد كه ارزش استراتژيك اندازه نگرفتن يمرداد اجازه م 28كور نشدن از 

تر كرد، و درهم  ما را امن يطالبان مرز خاور يسرنگون. از يازده سپتامبر را دريابيم
بار در دوهزار و دويست سال از  نخستين يشكستن عراق صدام حسين سبب شد كه برا

سال پيش با عراق  15آخرين جنگ بزرگ تاريخ ما (نيز آسوده خاطر شويم  يز باخترمر
است كه ما را از لعنت  يشورو ياين تحوالت، افزون بر فروپاش.) بس رسيد به آتش
ما افتاده  يمل يكه بر سرتاسر زندگ يا با روسيه رهانيد و سايه دويست ساله يهمسايگ

سابقه موقعيت استراتژيك ايران با همه اهميت  يب ياين نيرومند. بود برداشته شد
 يها ينيافته است، بگذريم از قربانيان و ويران يها راه كه دارد اصال در بحث يتاريخ
در گفتگو از جنگ عراق هرچه هست از . كه عراقيان بر ايران تحميل كردند يجنگ

خورد؛  يچشم نم به ينظرگاه ايران. است يباختر يو حداكثر اروپا يا نظرگاه خاورميانه
  .به ايران سرازير شوند ياين است كه سربازان امريكائ ياگر هم هست آرزو

اند و اجازه  كه تصميم تغيير ناپذيرشان را پيشاپيش گرفته ياينهمه احتماال در كسان
 28، چنانكه استثناها در يادواره يول. گيرد يدهند نم يمداخله به واقعيت دست و پاگير نم

ديگر گذشت زمان است، دارد  يها ، كه ناميدند، تغيير و فرسايش و نابودمرداد نشان دا
خسته  ياز تكرار و سترون يكنند، ديگران يتغيير م يكسان. كند يكار خودش را م

تر از آنند كه  دهند كه تازه يم يشان را به نوآمدگان شوند، بقيه هم دير يا زود جاي يم
 .باشندداشته  يا به هيچ گذشته يا ويژه يبستگ

  2003اگوست 
  پدر  يبر ضد فيليپ مقدون يخنران بزرگ آتنـتن سـين دموسـآتش يها نرانيـسخ ــ  *
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  . از ياد او ياسكندر؛ در اين مورد با پوزشخواه
روسيه پس از كمونيسم كه با  يدر دوما يرهبر عوامفريب يك حزب نوفاشيست ــ**

ش  ر نزديك داشت و زود مشتش مناسبات بسيا نيز در يهود ستيزي ياسالم يجمهور
  .باز شد
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  يك انقالب اجتماعيچهل سال پس از 
  

همه  گريخت ــ با يبه ياد نياورده بود از اين خاطر نيز م يششم بهمن را اگر دوست
 رورت كاركردن ازداشت و مرا به امكان اصالح آن نظام و ض من  يكه در زندگ ياهميت

 1963فوريه /1341بود در  يششم بهمن روز. اصالح آن متقاعد كرد يدرون نظام برا
گذاشت و با آنكه  يپرس را به همه يا ماده رضا شاه يك برنامه اصالحات شش محمد كه

گذاشته  1332كه در  موافق و مخالف را  يها ، شيوه ناستوده صندوقيپرس همه در آن
انحالل  يبرا( يپرس دهندگان بسيار از آن نخستين همه يشمار را يلكردند و شد تكرار

ها و  دروغبايد از  يدر صد را م 99موافق  يرا يرسم يدعاا. درگذشت )مجلس 
   ).روزگار ما، شمرد  متداول آن روزگار، بيشتر يها اغراق
ن تر جامعه ايرا بخش بزرگ ياز موارد بسيار كمياب همرائ يششم بهمن يك يپرس همه

در  يواقع ياصالحات، شور آن برنامه .بود ”برضد ”و نه  ”يبرا”ــ  بر يك امر مثبت 
سياست ( اش گرفتند ناديده يپهلو يپادشاه  ”پاتولوژيك”مردم برانگيخت كه دشمنان 

به  يو تكان) ايم افتاده  است كه در آن ياش همين وضع نتيجه يبه عنوان پاتولوژ
در  . را ممكن ساخت ياجتماع و يرشد اقتصاد ياستثنائسرتاسر جامعه داد كه يك دوره 

 5به  1342/1963دالر در  ميليون 555دوازده ساله پس از آن درامد نفت ايران از 
ايران در همان دوره بسيار  يرشد اقتصاد يول. برابر شد 9رسيد و   1973-74ميليارد در

 8ساالنه  يناخالص مل توليد 1341-49 يسالها در . از افزايش درامد نفت در گذشت
بعد درست پيش از  در سال درصد رسيد و  14به     1351-52درصد افزايش يافت؛ در 

همان  . شگفتاوراست يدرصد باال رفت كه با هر معيار 38نفت تا  يچهاربرابر شدن بها
شمار ه شاه ب رضاو هفت ساله محمد يس يدوازده سال بود كه بهترين دوره پادشاه



46 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

فسادانگيز آن آغاز  و يو رشد تورم يبود كه سيل دالر نفت 1353/1975  از تنها . رود يم
برساند؛ و همان  يبيخرد و يقدرت را به كور يكبريا چيز را از سر راه بردارد و  كرد همه

  )1. (دگردي  يپهلو يپادشاه يدر سرنگون يمهمبود كه عامل 
 كه مواد شش يا مهكه به برنا در ششم بهمن چهل سال پيش از مردم خواسته شد

) مرغزارها،(و مراتع ها كردن جنگل يمل ،ياصالحات ارض يا  ياش تقسيم اراض گانه
سهيم كردن ) يارض اصالحات  finance  يتامين مال يبرا( يدولت يها فروش كارخانه

. بدهند يرا بود سپاه دانش  به زنان، و يها، دادن حق را كارگران در سود كارخانه
خواران  موقوفه( ها و آخوندها خان يا هدف از ميان بردن قدرت سياس، بياصالحات ارض

و ترويج  بهداشت يها وسپاه( سپاه دانش يها رفت در كنار برنامه يبود و انتظار م) يسنت 
 يجد ها و مرغزارها نخستين اقدام كردن جنگل يمل. بيفزايد يكشاورز برتوليد ) يبعد

با سهيم شدن كارگران در سود . بود يمل در زمينه حفظ محيط زيست در سطح 
 يحق را. باال رفت  يعدالت اجتماع يقدرت خريد آنها در راستا) درصد 20( ها كارخانه

كه ارتش را به عنوان  ”سپاه دانش”. حقوق زن را پيش برد يبرابر و يآزاد زنان فرايند
كشور داشت كه از بودجه  يو با سهم شير يمل يترين نهادها ترين و بزرگ مهم از ييك 

 يناپذير چنان نقش سازنده و اجتناب گذاشت، همراه دو سپاه ديگر يم در خدمت توسعه
آن ميان  در. دنبال شدند يصورت جهاد سازندگ نيز به  ياسالم يجمهور يافتند كه در

و روابط قدرت هزاران ساله،  ها  و يخزده در سنت يروستائ يا جامعه ، درياصالحات ارض
يك انقالب  بسيار بانفوذ، ابعاد  يا طبقه يو سياس يپايگاه قدرت اقتصاد با از ميان بردن

درآمدن ايران به يك جامعه طبقه متوسط، با اصالحات سال . داشت يرا م ياجتماع
   .را به پيش نهاد يآخر كه گام بزرگ بود   41/63

ز اش، در يك ساله اول ا مرحله بهمن آغاز نشد و در نخستين 6با  ياصالحات ارض
حسن . نداشت ياه نقشش) 1961/1340 زمستان( يدر آذربايجان غرب تا اجرا  يريز برنامه

 20/40سياستگر كه از دهه ـ  نگار روزنامهـ  روشنفكر و يك  يوزير كشاورز يارسنجان
 يعل كرد؛ و يرا تبليغ م يسنت  ”هيئت حاكمه”و درهم شكستن قدرت  ياصالحات ارض

امريكا و  ايران به  يمل مكتب قوام و هوادار بستن امنيتپيرو  يا ، سياست پيشهيامين
پدران آن انقالب  بايد ي، را ميآن كشور به هزينه انگليس و شورو يگشودن پا
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مصدق قصد  در واقع شاه با آنكه در دوره. سرگرفت 140/1961در  شمرد كه  ياجتماع
 مرداد در همه 28و نتوانست، پس از  تقسيم كند  فراوان خود را يها داشت زمين

ش  قدرت يها آورد و پايه يپيش خود رو يها ها به سياست محافظه كارانه سال زمينه
 يكه نگران ياگر فشار كند. ، و زمينداران بزرگ گذاشتيمذهب يارتش، رهبر را بر

بود، و  يداشت نم يو بويژه اصالحات ارض يرا در غياب يك برنامه اصالح ايران آينده 
شاه را به چنان درجه  1960-1329/61-1340دو ساله  يسياسـ  ياقتصاد اگر بحران

را امريكائيان به شاه  يامين. افتاد  ينم يا چنان انديشه به ، او احتماالضعيف نكرده بود
يك جنگاور  كه  يكند. بر نيامد ياز كار چندان ياصالحات ارض تحميل كردند؛ و او جز

و  ياش بر اصالحات ارض را با تكيه ”رفتپيش ياتحاد برا” جنگ سرد بود برنامه يصليب
كه پذيرفت  ياما شاه هنگام. كرد يدر جهان سوم دنبال م صلح با ماموريت خدمت سپاه 

زنان و  يرا مانند حق را يديگر يفئودال برود مواد حيات يها خان به نبرد زمينداران و 
زارها و سپاه دانش ها و مرغ كردن جنگل يمل ها و  كارخانه سهيم كردن كارگران در سود

به مردم عرضه كرد كه  ياجتماع برنامه پردامنه اصالحات  افزود و يك يصالح ارضابر 
استبداد در او  ، ياز بيهق يگير نگه داشت، و اگر با وام آسيب يسال ب 15ش را  ا يپادشاه

رفت تا پايان  يدر تدبيرها نم) گيج كننده ي(خطاها نشده بود و آن همه يچنان قو
خود شد و ) رتوريك( يسرائ بعد او اسير سخن يها در سال. داشت يم اش نگه  يزندگ
و در  يبر آنها افزود ــ بيشترشان ميان ته يانقالب به عنوان اصول  ماده ديگر 13 يپياپ

  .يحد شعار، مانند انقالب ادار

جامعه و سياست ايران داده شد مبالغه  يكه به ژرفا يدر آن حركت يدر سهم ارسنجان
 ش درخشان يبود و ميانبرها يبرانگيزنده و موتور اصالحات ارض او روح . توان كرد ينم
كه زمينداران  يروستاها بر پايه ماليات يگزار  مالكان، قيمت يحداكثر يك ده برا(

 در بازار ياسنادش را به زود آنها به اقساط ده ساله كه  يبودند، و پرداخت بها پرداخته
 يبرطرف كردن را كه به نظر  يهائ دشواري) ن در صنعت بكار افتاداز آ يفروختند و بخش

 از طرح جسورانه و دوربرد يبا همه انحرافات بعد. انداخت يبه كنار يآمد به آسان ينم
 .ديترين مقاصد خود رس از مهم يا ايران، او به پاره يروستاها و كشاورز يبرا يارسنجان

   ت و جامعه ايرانـياســدر س ياز آن پس نيروئ ئودالــف يها و خان نداران بزرگ ــميز
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  ها در مجلس از  نمايدگان زمينداران و خان پس از جنگ سهم  يها در مجلس( بودند ينم
  ). بود يمها  در صد كرسي 51تا  49

كاران از  ياز سياس يدر اليه كوچك مرداد را مگر 28ها آثار  بهمن تا سال     6اصالحات  
كردند، اما در لحظه  يمبالغه م كاران در اهميت خود بسيار يسياس آن . ميان برد

توانستند، اگر  يكه م بود يانقالب اسالم شان، در  يپيروزستاورد و دترين  بزرگ
مرداد كه  28عقده  .برند يخويش در همه آن دوران پ يا خواستند، به نقش حاشيه يم

اعتقاد به نقش برتر  مانند گرفتند ــ يم يهم آنها و هم خود شاه بيش از اندازه جد
به  خودهر دو طرف بود كه  يدر سياست ايران واقعيت ــ در نتيجه آخوندها مذهب، و 

مرداد باشد  28بر  ياز آنكه پيروز بهمن، بسيار بيش  22. كردند يتحقق آن كمك م
شاه تا نيمه  . شاد و شورش برگرفتن حجاب بودمشروطه و مسجد گوهر انقالب يتالف
كه در  يخودش را پاك از دست نداد ــ با بحران مشروعيت هفتاد ــ تا اختيار/اهپنج دهه
 در سفرهايش به يدر استقبال سازمان نيافته و خودجوش عموم. روبرو نبود آيد  شمار

شد ديد  يم يكه جامعه را سراپا گرفته بود، به خوب يمثبت بيش از آن در روحيه  جا، وره
 يها يشاه پيش بروند و زندگ ياصالح شد با موج  يكه م يجاياند تا  مردم آماده كه توده
 با. توان ديد يخرداد م از آن روحيه را در رويكرد مردم به دوم  يا نمونه. بسازند خود را

شاه نبوده است و با  يهم از جنبش اصالح يا حتا سايه يآنكه اصالحات دوم خرداد
بسيار  يدو سه ساله پايان ياهدر چشم مردم از رژيم پادش ياسالم يجمهور آنكه 

 .اند ، با آن راه آمدهياند، حتا در نوميد مردم تا آنجا كه توانسته بينيم  يباز م منفورتر است
. گرديد يبهمن داده بود يك نيروگاه سازندگ 6كه  يها به لطف تكان ايران آن سال
داد  يم افزايشصد در سال در 20رشد  را در آن اواخر با يصنعت ، ظرفيت يانقالب صنعت

 رفاه. گرداند يرا يك صادركننده صنعت رفت كه ما  ياش م يو پيچيدگ يو گوناگون
مزاحم خود كارآمد  ها و سانسور  يحكومت ــ كه نه در جلوگير يها روزافزون و سياست

دامن  يش ــ با اينهمه به يك فوران آفرينش فرهنگ روز افزون يها و نه در تشويق بود
 يپر جنب و جوش  frontier town   بود كه هر گوشه ايران، مرزآباد  يئها آن سال .زد 

ايران يك دوران كم مانند  يسياست خارج. شد يبروز دگرگون م اش روز  چهره بود كه
كه يك دهه پيش از آن  ياندك اندك كشور . ها را تجربه كرد همه جبهه در يكامياب
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كرد  يزير و رو م يخارج وام يا كمك  الريا نرسيدن پنجاه ميليون د اش را رسيدن ماليه
از شكوفاترين  يداشت، يك يكدام ابر قدرت م يبه پيروز يبستگ اش يو سرنوشت مل

ترساند و دوستان  يشد كه دشمنان را م يا بازيگر عمده منطقه جهان و يك ياقتصادها
  .كرد يم را نيازمند خود 

*** 

س انقالب شاه و مردم نام گرفت از سپ وانقالب سفيد  كه  شاه  اصالحات  برنامه 
قطع نشد تا به  ياسالمها پس از انقالب  ها تا سال حمله همان آغاز زير حمله رفت و 

اصالحات يك انقالب  آن . (نظر رسيد به يحل بهتر سپردن اصالحات، راه يفراموش
انقالب  از هر نظر برازنده  يكه لقب انقالب شاه و مردم نبود يدر خود داشت، ول ياجتماع
پهلو  يآن با عامل مردم در يبهمن است كه سهم قاطع رژيم پادشاه 22 ياسالم

سايه آن رويداد  زير يشعار مخالفان در آن زمان كه به تند ترين  معقول). زد يم
بود كه  ”نه يديكتاتور ياصالحات آر”كنند، افتادند، تا پانزده سال دگر باز سربلند  يم

همه سويه   در فرياد مخالفت يزوده ب يدادند ول ياز هواداران جبهه مل يبخش
 زودتر از همه خطر اصالحات و يخمين. خفه شد يخمين يمخالف به رهبر يها گروه

، گنج شايگان ياصالحات ارض. دريافت ”روحانيت” يشدن دست شاه را برا نيرومند 
برد؛ و حق  يخورند بدر م ينكردن خود را م كه نان كار يكسان بزرگ را از دست  اوقاف

گشود،  يزنان م يو خوشبخت يشريعت از زندگ كوتاه كردن دست  يراه را برا زنان يرا
 يبرنامه اصالحات، مگر حق را به  يتوانست در ميان پذيرش پرشور عموم ياو نم يول

در مرحله دوم (  . تازه نشست يها زد، حمله كند و منتظر بهانه يسنت م زنان كه به ريشه
  ).نگهداشتن اوقاف در دست آخوندها يافتند يبرا يراه ياصالحات ارض

منتقدان، انگشت . هردو حمله شده است يو سياس يجبهه اقتصاد از يبه اصالحات ارض
. اند مهاجرت روستائيان به شهر گذاشته و افزايش يكشاورز يها فراورده بر كاهش توليد 

از آن  يد كه كمتر كشورها نزديك پنج در صد بو سال آن  در يرشد بخش كشاورز يول
در  ينقشآن چنان بودند  يمالكان غياب ايران كه عموما  زمينداران بزرگ. گذشت يدر م

خود  يها زمين ببخشد و روستائيان طبعا بر  ياثر منف توليد نداشتند كه نبودشان چندان
ان اير ينه تنها ويژگكه مهاجرت روستائيان به شهر نيز  .كردند يكار م يبا شوق بيشتر
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كنند، با نرخ يك درصد در  ياند و م را تجربه كرده ها آن نبود و همه جامعه ها  آن سال
 يبه كشاورز ياگر اصالحات ارض. ييشتر نشد يديگر پيشرفت سال از هيچ كشور رو به 

 يوارونه رهبر يها رفت به دليل اولويت  يم نداد كه انتظارش يايران چنان شكوفائ
مصرف كنندگان  و يارانه دادن به  يكشاورز يها فراورده يكنترل بها. بود يسياس
تر  پائين يفروش آنها به بها و يكشاورز يها ــ كه با وارد كردن فراورده يشهر

در  يزننده تسهيالت زندگ ينابرابر. كرد يروستاها را به زيان شهر فقير م ــ  تكميل شد
كه اولويت را به روستاها  يبجنو بر خالف كره. بود يم  يشهر و روستا نيز دليل ديگر

اما . ويرانگر مقدم شمردند يها يارانه  يداد در ايران، آرام نگه داشتن شهرها را به بها
گسترش بخش صنعت  شدند و  يم يصنعت يشرفت چندان نكردند زيرا شهرهاپروستاها 
صنعت و   يها گسترش بخش. كشيد يم يترروستائيان را به اشتغاالت پرسود و خدمات،

بيرون  ياز مدار واپسماندگ بهمن بود داشت ايران را   6دمات كه فرا آمد مستقيم خ
  .برد يم

كردند كه به  يم يرا نف ي، اصالحات ارضيدر جبهه سياس ”كيپاتولوژ”آن مخالفان 
جامعه  ينوسازندگ كه در يگام غول آسائ چنان  يول. دستور امريكا صورت گرفته است

 يرو يهر فشار ، زير ياصالحات ارض. داشت يم ودش راايران بر داشته شد ارزش خ
 تر كرد، يك نسل تر و شكل گرفتن يك طبقه متوسط را آسان داد، جامعه ايران را سيال

 سطح يساله بعد 15را گرفتند كه در  يسياست پيشگان سنت يها جا تكنوكرات تازه 
 د نه پس از آن رسيد، باالهرگز نه پيش از آن رسيده بودن كه  يايرانيان را به جائ يزندگ
 ، استقالليبود و ميان امريكا و شورو ها محكوم ژئوپوليتيك خود  ايران آن سال. بردند

ايران به  ييكپارچگ اگر قدرت نگهبان . را برگزيند يبايست يك يمحدود و تجزيه، م
 . بود چه بهتر يم ياصالحات اجتماع يحفظ وضع موجود در پ يجا

. گيرد يصورت م ياز نظرگاه پس از انقالب يالحات ارضاص به ييك حمله آخر 
بهره  يآنان ب يحيات يبزرگ مالكان، خود را از پشتيبان بردن گويند شاه با از ميان  يم

 يهنگام يول. روستائيان را به دست آورد  يدربرابر، پشتيبان توان پاسخ داد كه يم. كرد
توانست به  يمالكان م بزرگ  يپشتيبان ، باخت نهيتكانه انقالب كه او خود را در نخستين

ان يروستائ ريختن . نكردند يروستائيان كه در انقالب شركت يپشتيبان اش بيايد و نه ييار
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در ايران به عوامل  يرشد شهرنشين يترديد بر قدرت آخوندها افزود ول يها ببه شهر
شكست، هزار . داشت يدر آن پانزده سال بستگ يرو شدن جامعه ايران زيرو گوناگون و 

 .دارد پدر و هزار توضيح

كرد و به  يرا ضعيف م يقدرت سنت يها بهمن كه گروه 6نكته عمده در اصالحات 
آن است  ــ يدمكراس يبرا يهائ داد ــ هردو پيشزمينه يميدان م طبقه متوسط نوخاسته 

 در اين تحول هم شاه و. كمك كرد يخودكامگ به رشد  يپيشبرد مردمساالر يكه بجا
نيرومندتر كردن  يبرا شاه طبعا از برنامه اصالحات، . هم مخالفان او سهم داشتند

در  يكه يك سال پيش از آن پيشنهادش را برا يبهره گرفت و طبعا به مخالفان خودش
) برد يبكار م ياو قانون اساس( يقدرت، به شرط احترام گذاشتن به پادشاه دست گرفتن 

 يهر كس به آسان. انديشيد يرد كردند نم ياعتنائ يبها، با   كمونيست و مبارزه با
و گروه مخالفان  ياجتماع يموج بازساز يك سويه ميان شاه سوار بر  توانست موازنه يم

به امر  يكمك آن مخالفان نيز  يول. گفتن نداشتند دريابد يبرا يرا كه چيز يا خسته
نه، و  يديكتاتور يآر دنبال كردن شعار اصالحات ينكردند؛ بجا يخود و به امر مل

برابر اصالحات ايستادند و  ، يا دريتازه جامعه در پيشبرد دمكراس ياز پويائ  يبهره گير
. و مخالفت غير فعال پناه بردند ياعتنائ يهمچنان به ب پيوستند، يا  يبه خمين يبه زود

حاشيه به  يفعال، خود را بكل و چه مخالفت  ياعتنائ ياصالحات، چه با ب يآنها با نف
آنكه به  يبرا الزم  ياصالحات از انرژ. يافتند يشان مصرف يآخوندها موقتا برا راندند تا
 ينقص را برا يبهره ماند و شاه و مخالفان، يك فرصت ب يكامل خود برسد ب ظرفيت
  . گشادن جامعه از دست دادند يدر پ سياست گشادن 

*** 

 همها  آن اندازه يول. را باال خواهد برد يبسيار يابروها بهمن 6بهمن در  22 يياب ريشه
 ،ماه با پانزده خرداد فاصله داشت و پانزده خرداد ارهچتنها  ششم بهمن . نابجا نيست

نخستين شورش خود برضد اصالحات شاه، پايه  در آن  يخمين .انقالب ايران بود 1905
جبهه  وبازاريان، اصناف،  : اش رساند گذاشت يبه پيروز ده سال بعدزرا كه پان يائتالف

بكار  بيشتر  يخرداد را با مهارت تاكتيك 15 ياستراتژ بهمن، همان 22او در ) 2.(يمل
خرداد هزاران تن را در  15ها بود كه در  همان ش رويهمرفته يحتا شعارها. گرفت
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ها  اصفهان و شيراز و مشهد و تبريز به خيابان را در قم و يبيشمار  يها تهران و توده
، تقلب در يفساد رژيم، زير پا گذاشتن قانون اساس  برضد آنچه او يشعارهائ: ردسرازير ك

 يبه رفاه مردم، غربزدگ ياعتنائ يها، ب استقالل دانشگاه انتخابات، خفقان، زيرپا گذاشتن
اش،  كارت برنده نفت به اسرائيل، وام گرفتن از غرب، و  به اسالم، فروش ياحترام يو ب
 او )3(.ناميد يارتش ايران م يمشاوران امريكائ يبرونمرز وقيا حق ”كاپيتوالسيون”

توانست مخالفان اصالحات را زير پرچم خود بياورد و اگر آن بار شكست خورد به اين 
  . روبرو بود يدر دستگاه حكومت يمتفاوت بود كه با روحيه  علت

، در يدر روشنفكران مخالف و حكومت يبيشتر يبايست به همرائ بهمن كه طبعا 6
بود،  ياش در آن م برد و آينده ياز آن اصالحات سود م  كه مستقيما يطبقه متوسط

خرداد ديگر در حال  15شاه پس از  . تر كرد راديكال بينجامد برعكس سياست ايران را
 يها يدستگير خونين شورشيان خون آشام را با  و گذشت نبود و سركوب سريع و يآشت

خواستند همراه شوند و  يشده بودند يا م ورش همراهكه با آن ش يگسترده مخالفان
دشمن  ياز آن پس هر مخالف. كامل كرد سال بعد به آنان فرصت داده نشد  15برخالف 

 grass گياريشه يبه كار سازمان اسالميان يول دم در كشيدند  ها يصدقم. شد يم يتلق

roots  نديافت گرايش  آوردند و چپگرايان به پيكار مسلحانه يرو .  

اصالحات با چالش آن روبرو شده  يو نف چپ در عين كوچك شمردن ياستراتژها
، يمهم، پياده نظام انقالبات سوسياليست يجلب دو اليه اجتماع ها در نشاه با آ. بودند

 يبرا ”يپوشيده بورژواز )نه چندان(جاذبه ”   ها نگران استالينيست. سخت در رقابت بود
محاصره شهرها توسط  ز ترسيدند طبقه كشاورز ا يها م ائوئيستبودند و م يطبقه كارگر م

 و يروز يك نمايش كودكانه، در دالور هفت سال پس از آن. ها منصرف شودروستا
را در ايران اعالم داشت كه در هر  يچريك اش، در سياهكل، آغاز دوران پيكار يساده دل
ورس، و به نيرو گرفتن باريك و ن ، هرچه هميخشكيدن نهال دمكراس به  يا جامعه

ديگر  يو از سو يسو خمين از يك. انجامد يم ها از استبداد تا نيهيليسم،  بدترين گرايش
 يدربركشيدن ردا آماده  يدر قالب مذهب و ديگر از آنها ي، يكيچريك يها گروه

اصالحات ) آلترناتيو(جايگزينان  مذهب، و هردو به كمترين اشاره او آماده به سر دويدن،
اسباب يك نظام  چه هم ناهماهنگ و كژ ومژ و پر نقص، داشت، كه هرشدند اهش 
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ها نخستين اسباب  در همه جامعه. (كرد يفراهم م ياستبداد  يها دمكراتيك را با شيوه
شرايط بيش  نبايد گذاشت آن يشده است ول دمكراتيك فراهم در شرايط غير يدمكراس

 ).از اندازه بكشد

 ياصالحات، انتظار داشت كه نيروها به يهائ ر چنان واكنشبراب شد در ياز شاه نم
آنان تا . تر نشود اش سر سخت يتحقير ننگرد و در خودكامگ و  يمخالف را به دشمن

خرداد،  15شورشيان (رفته بودند  ش صورت ترين  در زننده يافتادن به دامن ارتجاع مذهب
سوزاندند و بر چهره زنان  لج سنگ را در پارك يكه سه روز طول كشيد، كتابخانه عموم

مانع نشد كه كنفدراسيون  يهائ حتا چنان نمايش يول.) حجاب اسيد پاشيدند يب
) يچريك يها گروه و ها يصدقيك پايگاه م(ا در اروپا و امريك يدانشجويان ايران 

در نجف نفرستد  يگاه خمينفرصت به نشانه بيعت به تبعيد ين ش را در نخست نمايندگان
با رفتار برابر  مشكل شاه آن بود كه. يروشنگر غرب و مراكز  يها هترين دانشگاهــ از ب

ك كتاب تا دست بردن به يــ از خواندن داد  ياستقالل نشان ماز  يا با هركه نشانه
سخت راند و طبقه متوسط را از خود  يها بيهوده به مخالفت را يشماران بي اسلحه ــ 

ديدند او نيز  يبجز عيب نم در او يصدقو چپ و م يمذهب  اگر مخالفان. ترساند و رماند
خواهد  يهر كه نم”و ويرانگر  يته شمرد و تا اعالم ميان  يم يعار يآنها را از هر فضيلت

  .رفت پيش ”اش را بگيرد گذرنامه

روزگار، زمينه  روشنرايانه، كه طرفه يبازگشت به آن رويدادها، به يك انقالب اجتماع
بهمن پيمود  22بهمن تا  6از  يرا كه جامعه ايران يشد، مسير ياعارتج يك انقالب 

كه  ينيروئ كه به اصالحات داد به پديدار شدن يبزرگ شاه با تكان . سازد يتر م روشن
جامعه  اين چيزها ــ مانند. كرد شكست داد كمك ) موقتا( سرانجام او، و اصالحات را

 و هم ، هم سخت ييك كوه مرجانهمچون  يحكومت اسالم يكه در زير سنگين يمدن

 .دهند يم يآيد ــ تنها در ايران رو يباال م يشكننده، به زيبائ

  2003ه يفور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  برگرفته از  3تا 1 *  
Ervand Abrahamian,  Iran Between two Revolutions Princton University Press 
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  دمكراسي خم رنگرزي نيست
  

اندازه كافي  هاي كوتاه آن در سده گذشته، به  درباره دمكراسي در ايران و دوره
اي و تبليغاتي از دمكراسي و مشروطه كه  برداشت روزنامه. ايم هاي تكراري شنيده كليشه

ه با پيشداوري آغاز شود ك علمي(نيز چيره بود “ علمي“ديرزماني بر جستارهاي 
اي از يك دوران استثنائي تاريخ  تصوير محو شكسته) كند پيشاپيش خود را نفي مي

ش  هاي ها وعبرت داد كه راه بزرگي آينده ملت ما را در دستاوردها و درس ايران مي
هيچ گرايش فكري  دوران مشروطه، حتي جنبش مشروطه، كه . است تعيين كرده 

آنها هم كه به . اعتنائي افتاد ها به بي ميت دورانساز آن باشد، دههتواند منكر اه نمي
ها فراتر  اي و تبليغاتي و تكراركليشه يادش افتادند باز به ندرت از همان برداشت روزنامه

 . رفتند

بايد  براي خود چنان كساني مي(اي نيست  هاي كليشه ها و برداشت اعتنائي اما باكي از بي
اعتنايند در  هاي سياسي به جنبش مشروطه بي ن ايران بيشتر گروهاگر در بيرو.) باشد

روطه را بهترين و كارامدترين جايگزين ـهاي مش افزوني، آرمانهاي روز ايران گروه
اگر حكومت آخوند و . بينند واليت فقيه، و انقالب مشروطه را پادزهر انقالب اسالمي مي

لت ما يك فلسفه سياسي و حكومتي است م از سوي خدا به چنين پارگيني فرو رفته 
ن تجاوز شد يا غفلت، آاست كه يا به  پيشرو و امروزي با توانائي نوكردن خويش داشته 

اگر نسل پيشين ايرانيان خود را به بدنامي انقالب . انقالب زدند و يا برضدش دست به 
ب تجدد، را اسالمي آلود، چهار نسل پيش، ايرانيان نخستين انقالب آزادي و ترقي، انقال

انقالب . اي كه بعدها جهان سوم نام گرفت به پيروزي رساندند در سراسر منطقه
 .كند كمك مي انقالب اسالمي ايراني از گناه  مشروطه به فرايند پااليش جامعه 
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هر سال در ايران به مناسبت انقالب مشروطه در ايران  تظاهرات و مراسم روزافزوني كه 
نويسند  هاي ايران در ستايش و نكوهش آن مي ي كه روزنامهگيرد و مقاالت صورت مي

قدر آن بيش از . خواهي در ايران است گواهي بر زنده شدن دوباره خودآگاهي مشروطه
هيچ  جواناني كه . شود و سال آينده خيال دارند صدمين سالش را بگيرند پيش گزارده مي

كمي از  ستاوردهاي آن دستاند در نگاه آرزومندانه به د از دوران مشروطه نديده
 .تر ندارند بازماندگان و نسل سالخورده

اي  در اينجا منظور، هفت دهه. هاي گوناگون كرد توان تعريف دوران مشروطه را مي
هايش زير  بيني و سياست است كه حكومت در ايران به درجات كمتر و بيشتر در جهان

گي اقتصاد و جامعه؛ و اگر هم است، به ويژه در نوسازند تاثير جنبش مشروطه بوده 
اندازه   آينده نامعلوم واگذاشته شده به هاي اساسي آن را زيرپا گذاشته و به  اي مولفه پاره

هائي  در اين دوران پايه. است چپ انقالبي و اسالمي بنيادگرا منكر ارزش آنها نبوده 
ي نيز، به رغم براي دمكراسي در ايران گذاشته شد كه برخي از آنها در حكومت اسالم

ما به جاي شمردن . است دشمني وجودي اين رژيم با آزادي و ترقي استوار تر شده 
هاي دموكراسي را در يك جامعه، هر  زمينه توانيم پيش ايراني مي دستاوردهاي جامعه

تر كردن  براي سالم. تواند نتايج خود را بگيرد هركس مي آنگاه . اي، بررسي كنيم جامعه
هاي دموكراسي به توافق  زمينه اين مرحله، همين اندازه كه درباره پيشسياست ما در 

حساب به  هاي بد و خوب را بي ش صفت كم هركس به دلخواه دست. برسيم خوب است
  .گردن اين و آن دوره و شخصيت نياويزد

اي است كه به  هاي فرايند پيچيده و همه سويه ترين جنبه دمكراسي يكي از مهم
ر اروپا شكل گرفت و جامعه سنتي را از بن زيرورو كرد و آن را مدرنيته، هاي دراز د سده

. خوانند مي) است آن تصوري از مدرنيته كه براي ما امكان داشته (يا تجدد به زبان ما 
. آيد و نه با يك حزب يا يك شخصيت فرهمند دمكراسي نه با يك انقالب فراهم مي

شود ولي براي  و نگاه به جهان آغاز مي مانند همه تحوالت با دگرگوني در انديشه
هائي نياز دارد كه در اروپا، پس از زمينه  زمينه تحقق يافتن به شرايط عيني يا پيش

هاي دوازده تا پانزده، از سده شانزدهم بطور  هاي پراكنده و نه چندان اساسي سده سازي
آماده   ذشته بهپيگير آماده شد و ما نيز با سرعت خودمان، در صد و سي چهل ساله گ
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اند دمكراسي از خم رنگرزي تنها يك  انتظار داشته آنها كه . ايم شان پرداخته كردن
هاي  زمينه آن پيش. شناسند نه جامعه و تاريخ را نه دمكراسي را ميانقالب بدر آيد 

  :توان آورد بيني، چنين مي جهانها در  دمكراسي را به ترتيب، و همراه با دگرگوني
  
  دولت ـ ملت ــ تشكيل 1

هاي خود را ــ و دمكراسي يعني حقوق و  براي آنكه مردم بتوانند حقوق و مسئوليت
افراد انساني در اجتماع آدميان ــ نگهدارند و بجاي آورند  هاي بهم پيوسته  مسئوليت

هاي انساني، با اقتدار  بايد نظمي برقرار باشد؛ و نظم در يك اجتماع بزرگ توده مي
اگر قانوني دركار است حكومتي . شود اداري حكمروا برقرار مي  گاهمركزي و يك دست

فرانسه و انگلستان و سوئد و پروس از پايان قرون وسطا به . آن را اجرا كند بايد كه  مي
در صورت “ مرزهاي طبيعي“با (اي  سوي دولت ـ ملت رفتند، كه قلمرو تعيين شده

ها و كليسا  فئودالsovereignty وائي كومت مركزي و آزاد از فرمانرزير يك ح) امكان
كشورهاي ديگر اروپائي  *.شد هاي حكومت مركزي در آن اجرا مي بود و قانون يم

حكومت قانون در يك كشور از آن هنگام معني يافت . يكايك همان راه را پيمودند
  .داشت اي قانون خودش را مي چون پيش از آن مانند افغانستان كنوني هرگوشه

آيد ــ حكومتي كه نه بر دلخواه  قانون، و نه پيش از آن، حكومت قانوني مياز حكومت 
در اهميت مرحله حكومت قانون . است خود، بلكه بر رضايت حكومت شوندگان بنا شده 

: است هاي مدرن از آنجا آغاز شده  هر پيشرفت ژرف پايدار در جامعه. بايد تاكيد كرد مي
اند و به كشور ثباتي  خودگزاشته را اجرا كرده هاي اند كه قانون هائي بوده حكومت
سازد، و امنيت  هاي ارتباطي و اقتصادي و آموزشي را ميسر مي اند كه زيرساخت بخشيده

امريكائي در بافتار  اند كه به گفته يك نويسنده  قضائي و اطميناني بخشيده
ها و موسسات  انهداري در برابر سخت افزار كارخ سرمايه“ نرم افزار“ي ديگر، )كانتكست(

  . مالي است
هاي استبدادي، ولي  هاي اروپائي پيش از آنكه به مردمساالري برسند در پادشاهي جامعه

ها فرصت  اي از احترام به قانون و در نتيجه نگهدارنده نظم و امنيت، سده پايبند به درجه
“ همگاني“اصالحات ارضي، آموزش . هاي جامعه مدرن را فراهم آورند يافتند زيرساخت
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هاي حكومتي در  گرفت و دستگاه تر اجتماعي را دربر مي هاي هرچه گسترده كه اليه
خودكامگان  enlightened despotخدمت توسعه، در بيشتر آنها كار شاهاني بود كه 

شان شاه نبود و كرامول، يك ديكتاتور نظامي، بود كه  نخستين(روشنراي نام گرفتند 
شان بود  روشنرائي البته صفت كشورداري) وتاه دگرگون كردانگلستان را در پنج سال ك 

شان ــ چنانكه يك منتقد رضاشاه پنداشته  انتلكتوئلي و نه لزوما نشان دهنده پايگاه 
يك نابغه تاريخي بود ولي ژوزف دوم اتريش به ) كبير(فردريك دوم پروس . است 

ينش و ديد خيره كننده كه برد، و رضاشاه با آن ب ش مي شنيدن اپراهاي موتزارت خواب
  .  تواند باشد احتماال نام اپرا را نيز نشنيد مايه رشگ بسياري روشنفكران همين زمان مي

پس از جا افتادن حكومت قانون، ضرورت . قانون اساسي، قالب حكومت قانوني است
خواهند  اند مي كه قانون را اطاعت كرده مردمي. آيد قانوني كردن خود حكومت پيش مي

در جنگ استقالل امريكا شعار انقالبيان، عبارتي بود . راده خودشان خاستگاه قانون باشدا
: هاي دمكراسي است توان بكار برد و يكي از تعريف ها مي هنوز در بسياري موقعيت كه 

no taxation without representation خود قانون . شود نمايندگي نمي ماليات بي
هائي  زمينه است ندارد ــ اگر پيش ي كه بر آن نوشته شده اساسي اهميتي بيش از كاغذ

هاي افريقائي قانون اساسي دارند و پادشاهي  جمهوري. اشاره شد نبوده باشد كه 
اجراي قانون اساسي تنها . اي نوشته باشند ندارد انگلستان قانون اساسي كه در كتابچه

را آمادگي جامعه براي  ترش بخش بزرگ. در بخش كوچكي به وجود قانون مربوط است
اما در بسياري جاها اين خودكامگان . آورد تحميل قانون بر خودكامگان بوجود مي

  .اند آمادگي جامعه كمك كرده  اند كه به مقدار زياد به بوده
  
  ــ حق فرد انساني 2

هاي گوناگون  ش ــ در صورت دنـتاريخ پديدار ش(ت ـاس يشه بوده ـاني همـفرد انس
شود و تازگي يك اسكلت  تر برده مي ــ برروي زمين با هر فسيل تازه واپس ش ا تكاملي

ولي فرد انساني كه به حساب آيد، يعني حقوق طبيعي ) اند چهار ميليون ساله كشف كرده
اگر (كشد  اي بيشتر نمي اي است و به سه سده اش شناخته شود، پديده تازه جدا نشدني

ايران امروزي است و   جامعه“ وضعيت“ده تاريخ به ترين س هژدهم با ربط گوئيم سده  مي
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بايد نخست آن را خوب دريابيم و در دستگاه  انديشه و فلسفه سياسي مي در پهنه 
اگر خواستيم با گمراهي و ارتجاع پسامدرنيسم، بازي  گوارش ملي خود ببريم و آنگاه 

  .) سببي نيست روشنفكرانه كنيم، بي
ي و فرهنگي اروپا، و امريكائي كه به تندي سايه پهن كه روشنفكران سياس از هنگامي

گسترد، حقوق بشر، برابري افراد را در حقوق طبيعي و فطري  خود را بر جهان غرب مي
حاكميت يا popular sovereignty آدميان، در مركز گفتمان سياسي آوردند، برقراري 

جهان . ه زمان بودفرمانروائي مردم، يا مردمساالري و دمكراسي، ديگر تنها مسئل
با شناخت حق . پيمايد پيشرفته بر راهي گام نهاد كه بقيه جهان خواه نا خواه پيمود و مي

بجاي (هاي ديگري آمد همچون پويش خوشبختي  conceptبرابر آدميان فرايافت 
كه تا آن زمان حق انحصاري روحانيان و اشراف و متحدان ) رستگاري آن جهاني

به معني بيرون بردن دين از كشورداري  secularismرفيگرائي بود؛ ع ثروتمندشان مي
و بريدن رابطه روحانيت با خشونت؛ و برطرف شدن ) امور قانونگزاري و اداره (

امر  و آزادي انديشه و گفتار، كه  نژادي و قومي و مذهبي و جنسيتي؛ هاي تبعيض
  .براي هر پيشرفتي باز كرد مقدس و فراتر از انديشه و گفتار آزاد باقي نگذاشت، و راه را

مردمان آغاز كردند اقتدار و امتيازات كليسا و دربار و اشرافيت و ديوانساالري را چالش 
چون و چرا شك  كنند؛ كار اين جهان را در اولويت بگذارند؛ در بديهيات و احكام بي

ب شد فضا براي ادامه قرون وسطا و جامعه سنتي نامناس. كنند و حق خودشان را بگيرند
هاي گذشته، نيروهائي پا به  هاي سده هاي مادي و حقوقي فراورده پيشرفت و بر زمينه

هاي  برند؛ و شيوه گردانند و پيش مي است جهان را مي  ميدان گذاشتند كه سه سده
ها در  از آنها گزيري نيست، و ما همه جهان سومي كشورداريي تكامل يافت كه 

  .ايم اري خويش را عقب انداختهشان رستگايستادگي خود در  برابر
  
  ــ اعتبار راي اكثريت 3

مردمان در هر جامعه چنان با فرمانروائي يك تن، يك گروه كوچك حكومت كنندگان، 
انديشه و كاربرد حكومت اكثريت نه به  اند كه  گرفته اجتماعي معين، خو مي يك اليه 

راي اكثريت به تدريج و در اعتبار . كرد شد نه به آساني كار مي آساني پذيرفته مي 
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درازمدت شناخته شد و نخست به مرد بودن و مالك بودن، به مرداني كه چيزي داشتند، 
اين نظام ناكامل انتخاباتي، با . دادند اعطا گرديد كه باز اقليتي را در جامعه تشكيل مي

وفاني آيد، به جا انداختن دمكراسي در نخستين مراحل ت همه تناقضي كه در نظر اول مي
اندازه نداشتند ــ  هاي دمكراسي را به  زمينه هيچ يك از پيش هائي كه  خود در جامعه

كار به آساني  توده راي دهنده محافظه. هژدهم ــ كمك كرد  انگلستان و امريكاي سده
هرحال انتخابات آزاد و  شد و حكومتي كه به  بازيچه دست عوامفريبان و تندروان نمي

. اصالح نظام انتخاباتي تن در داد را پذيرفته بود، دير يا زود به “ تاكثري“اعتبار راي 
  . نخست همه مردان و سپس زنان نيز حق راي يافتند

توان براي مشروعيت يك  اي است كه مي آزاد باشد، تنها پايه راي مردم، به شرط آنكه 
يا  اي است كه برخالف حق پادشاهان و آخوندها، پايه. نظام حكومتي تصور كرد

اختراعات تحليلي و   ديكتاتوري حزب پيشتاز پرولتاريا و اصل پيشوائي و امامت، نياز به
آساني از سوي  هاي آشكار است كه به  از آن حقيقت. هاي استداللي ندارد بندبازي
ش هم در اين است   زيبائي. شود ها برسر آنهاست پذيرفته مي همه كشاكش كه  مردمي

اعتبار راي اكثريت، . آنهاي ديگر، در خودش است ف همه كه مكانيسم اصالح، برخال
اي اهميت دارد كه براي بسياري هنوز  اندازه آيد و به  خود بخود از هر انتخاباتي بدر مي

  .راي اكثريت، اگرچه بي توجه به حق اقليت، به معني دمكراسي است
در يك نظام . است و جامعه مدني) پلوراليسم(حق اقليت به نوبه خود زائيده چندگرائي 

كند و  ها و اختالف نظرها تا هر درجه بروز مي گيري، گوناگوني سياسي بنا شده بر راي
و جنائي  ،ناپذيري برسد با دشمني اختالف نظر به هر درجه آشتي(يابد  مجال فعاليت مي

اين همان است كه .) هاي خيانت و جنايت تفاوت دارد كردن سياست و باريدن نسبت
كند، يعني فضاي ميان مردم و  اند و در جامعه مدني كار مي يا پلوراليسم ناميدهچندگرائي 

توانند نهادهاي خود را بسازند و براي  استقالل از حكومت مي حكومت كه مردم به 
  . فعاليت كنند  body politicsاكثريت آوردن يا متقاعد كردن پيكره سياسي
وهر دمكراسي ليبرال، در برابر دمكراسي حق اقليت براي ادامه آزادانه فعاليت خود گ

. راديكال روسوئي است، كه بعدها در كمونيسم و فاشيسم به فساد مقدر خود كشيده شد
دمكراسي ليبرال بر دو فرايافت حق و مسئوليت، در بهترين تعريف انگلوساكسون خود، 
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حق خود  شود و مسئوليتي كه است ــ حقي كه با مسئوليت محدود مي گذاري شده  پايه
براي نگهداري حق . خواهد، و هر دو آزادانه، به معني گردن نهادن به قانون را مي

اقليت، اصل تفكيك قوا از سدة هفدهم در فلسفه و كاركرد سياست جاي هرچه 
 check and balancمهار و توازن “فرايافت هم در تري يافت تا در پايان سدة هژد مهم

و منظور از آن درهم بافتن قواي حكومتي  قانون اساسي امريكا تكامل يافت
اي بر دستگاه حكومت  هيچ قوه  به صورتي است كه) قانونگزاري، اجرائي، قضائي(

چيرگي نيابد؛ و هدف نهائي آن نگهداري حقوق بشر در جامعه، حق فرد انساني، است 
ل استقال اعالميه . از سه سده پيش جاي خدا را در فلسفه سياسي و حكومت گرفت كه 

امريكا كه بجاي نام خدا با عبارت ما مردم آغاز شد اعالم پيروزي دوران تازه تاريخ 
  . بشريت بود

  
  ــ زيرساخت اقتصادي و اجتماعي 4

و اين سطح (اي كه به سطح معيني از توسعه نرسيده باشد  كاركردن دمكراسي در جامعه
هاي  جامعه. هر دوستيا ناقص و يا زودگذر و عموما ) كند در هرجا طبعا تفاوت مي

هاي سنتي  غربي در سير چند صد ساله خود به مردمساالري با هماهنگي بيش از جامعه
اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي  روند، به توسعه  از دويست سال پيش بر راه آنها مي كه 

هاي اقتصادي و اجتماعي، به زبان ديگر، مادي و فرهنگي  و سياسي رسيدند و زيرساخت
) ا با وام گرفتن از اصطالح آن نويسندة امريكائي، سخت افزار و نرم افزار توسعهي(الزم 

  .را فراهم آوردند
   

  :توان آورد ها را، نه لزوما به ترتيب، چنين مي اين زير ساخت
اي از جمعيت از حالت  كم بخش قابل مالحظه اي كه دست ــ رشد اقتصادي، به درجه

  .بخور و نمير بيرون بيايد
اي  اي كه بي آن رشد اقتصادي به چنان درجه ارتباطي و بازرگاني گسترده ه ــ شبك

  .نخواهد رسيد
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ــ طبقه متوسطي كه بار نوسازندگي همه سويه جامعه بيشتر بر دوش اوست و بي او، 
ش  از نظر اقتصادي يا فرهنگي بتواند روي پاي بي يك اليه نيرومند اجتماعي كه 

  .د گرفتبايستد، مردمساالري پا نخواه
 interactionهاي بزرگ جمعيت را كنار هم بگذارد و اندركنش  ــ شهرنشيني كه توده

) بيشتر اعضاي گيلدها يا اصناف(در اروپا طبقه متوسط . پيگير آنان را ميسر سازد
  .بود كه جنبش آزاديخواهانه را از قرون وسطا آغاز كرد“ شهرهاي آزاد“

گسترش يافتن ز انحصار طبقات ممتاز و درآمدن ا معني  ــ آموزش همگاني به
  .ش از روحانيت هاي اجتماعي و آزاد شدن همه اليه  ش به تدريجي

ــ جنبش صنعتي و بيرون آمدن از اقتصاد روستائي، نه لزوما اقتصاد كشاورزي كه 
انقالب صنعتي به رشد طبقه متوسط، شهرنشيني، جامعه . تواند سراسر صنعتي باشد مي

گاني و گسترش زيرساخت اجتماعي و اقتصادي، كمك كرد و موتور مدني، آموزش هم
ري به معني عام مردمساال. است  هر دگرگشت دويست سيصد ساله گذشته جهان بوده

  .است آن عملي شده  انساني در پهنه سياست ــ همراه  هاي انبوه  توده خود ــ وارد شدن
*** 

در چند صد سال رفت و پس ) مريكااروپاي غربي و شمالي و ا(اين راهي است كه غرب 
است در يكي دو نسل و با يكي دو جنبش يا انقالب  اي نه توانسته  از آن هيچ جامعه

هاي پاياني  ايران در دهه. است چند صد سال در آن درنگ كند برود، و نه ناچار بوده 
رائي، در از جمله در زمينه حياتي پيروزي عرفيگ ها و نه  اي زمينه سدة نوزدهم در پاره

بخش  برد؛ و با انقالب مشروطه باد زندگي جهان اروپاي نيمه سده شانزدهم بسر مي
از  آن  يهائ هژدهم بر آن خورد و روكش براق اسباب مادي سده بيستم بر گوشه  سده

اروپا را،  هائي از تجربه چهارصد ساله  ما در صدو سي چهل ساله گذشته تكه. كشيده شد
ايم  ترين جائي كه توانسته ايم و امروز، به پائين ي خود آزمودهبه شيوه درهم و سرسر

انداز  هاي دمكراسي در اين تاريخ پر دست زمينه ولي شگفتي اينكه، همه پيش. ايم رسيده
حتا انقالب و جمهوري اسالمي با همه . است و سراسر كم و كاستي فراهم آمده 

ات، گشودن مشكل عرفيگرائي از راه ش، در جاهائي ــ در آموزش، ارتباط هاي ايستادگي 
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قابل مالحظه داشته  contributionگزاري  ادبان ــ  در آن سهم ادب آموختن از بي 
 .  است 

تواند دوران جنبش مشروطه  طرفي يا پيشداوري مي اكنون هر كس با هر درجه بي
گراي پس از آن را كه تا دهه هشتم سده گذشته كشيد  خواهي و حكومت مشروطه

آيا چنين .) است گرا با مشروطه قابل توجه  تفاوت ميان حكومت مشروطه(يابي كند ارز
توان در سه چهار جمله سراپا دشنام و پرستش، و با چند  اي را مي يدهچتاريخ پربار پي

رويداد دستچين و پرداخت شده توضيح داد ــ در هر دو سوي طيف سياسي به يك 
هاي كوتاه  از انقالب مشروطه را، مگر در دوره توان هفت هشت دهه پس اندازه؟ آيا مي

معين، به سبب آنكه در جاهائي هرچند مهم، از انقالب فاصله گرفت از صفت مشروطه 
توانست برخالف همه ديگران به  ايراني مي شود انتظار داشت كه جامعه  جدا كرد؟ آيا مي

ه بود بجهد و چون هاي ژرفي كه دو هزار سال تاريخ پديد آورد چند پرش از روي دره
توانست ــ چاره را در انقالب شكوهمند اسالمي  نتوانست ــ هرچند بسيار بيشتر مي

هرچه پلشتي در ژرفاي تاالب جامعه مانده بود روي آب آورد ــ با آن رهبري   ببيند كه
  بود؟ يم ”خود از زانوي او پيدا“بيني كه  و جهان

هاي آن داشته  ها و شخصيت ارة دورهدستاوردهاي دوران مشروطه ـ هر قضاوتي درب
انقالب   فرا آمده“ محصوالت فرعي“باشيم ـ جامعه ما را در زير همين حكومت و 

است و ما بسيار زودتر از تقريبا همه  ناپذير تجدد انداخته   ز، بر راه بازگشتيباشكوه ن
رهنگي با يك طبقه متوسط بيشتر ف. مان به دمكراسي خواهيم رسيد كشورهاي پيرامون

وادند؛ يك زيرساخت ش باس ترهاي تا اقتصادي، يك جمعيت عموما شهري كه جوان
جوشد؛ يك جامعه مدني جنگنده؛ همه  ش بيشتر از پائين جامعه مي صنعتي كه قدرت

ها  است كه واپسين گام تنها بركندن اين رژيم مانده  هاي ارتباطي و اقتصادي، زيرساخت
  .روزي داشته باشيمام را نيز برداريم و يك جامعه 

  2005اگوست 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 

واژه  sovereigntyبايد دربرابر  شود شايد مي كه به واژه حاكميت مي با هجومي *
رفت و براي  يـكار مـني بـت در آن معـالمي، حاكميـالب اسـتا انق. ديگري يافت
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government فرايافت  امروز گويا از. بردند حكومت بكار ميsovereignty  چشم
“ اي فله“از انقالب و حكومتي كه . اند اند و حاكميت را بجاي حكومت گذاشته پوشيده

بيني كه الزمه آن  شناسي، و نازككدام چشم زيبا) نوازي همين گوش به(كند  رفتار مي
  توان داشت؟ است، مي
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  راندر اي يو تفاهم مل يموانع دمكراس
 

الزم  يبر مسئله تفاهم مل يرسد تامل ياز هر سو به گوش م يدمكراس ياكنون كه ندا
در  يكه هر گروه با ديگر يا در جامعه. بسته به آن است ياست زيرا كاركرد دمكراس

تواند برقرار  ينم يبپايد ول يگاهچند يكشاكش سازش ناپذير باشد ممكن است دمكراس
مانند  يهائ دمكراتيك جا افتاده نداريم كه بتواند بحرانما در ايران يك نطام . بشود
 يفرايند برقرار كردن دمكراس. سده گذشته را تاب آورد ييا شصت امريكا يس يها دهه

به  ياز تفاهم مل يا درجه يگذراند و ب يش را م هنوز مراحل نخستين يدر جامعه ايران
گذرد و با فرهنگ ما  يدر م ياعو اجتم ياز مسائل سياس ياما تفاهم مل. رسد ينم يجائ

سر و كار دارد؛ ما در  يما به عنوان افراد انسان )خلقيات(منش به عنوان يك ملت، و 
 يا ما از كاركردن با يكديگر در قلب مسئله يناتوان. روزانه خود با آن روبروئيم يزندگ

كار  توانيم با هم يما نم. ماست ياست كه نه تنها مشكل دمكراتيك بلكه مشكل مل
 يپا. كنيم چون به هم اعتماد نداريم؛ و به هم اعتماد نداريم چون كمابيش حق داريم

آن درجه . هم ميهنان دارد يو فريبكار يها از بدعهد بنشينيم داستان يصحبت هر ايران
كاركرد درست يك جامعه الزم است در ما  يكه برا يو اخالق اجتماع يروحيه مدن
 يبه او يا به چشم دشمن احتمال يدر برخورد با ديگر يلمعمو يايران. شود ييافت نم

درجه تاكيد  چهي. رويم يما بيهوده اين همه قربان صدقه يكديگر نم. نگرد يا شكار يم
به  يعموم يبدگمان. بس نيست يمان به ديگر نشان دادن حسن نيت و عالقه يبرا
  .ش كوشيد بايد پيوسته در برطرف كردن يرسيده است كه م يا پايه

يك شيوه  يدمكراس. الزم است يدرباره دمكراس يپيش از ورود در بحث يك روشنگر
، همه يدر يك دمكراس يول. اكثريت مردم ياست بسته به را يحكومت است؛ حكومت
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گونه تبعيض و تجاوز به حقوق اقليت امكان دارد زيرا اكثريت ممكن است چنان اراده 
، حكومت اكثريت است يمنظور ما از دمكراس. كند يموارد هم اراده م يكند و در بسيار

حقوق  يمحدود كردن اراده اكثريت به اعالميه جهان يدر چهارچوب حقوق بشر، يعن
حتا يك فرد را  يتواند حقوق طبيع ينم ي، هيچ اكثريتيبه اين معن يدر دمكراس. بشر

  .زير پا گذارد
توان خالصه  ياعتماد م را كه از آن سخن رفت در واژه يو اخالق اجتماع يروحيه مدن

. دارد ينقش اساس يمل ياعتماد در زندگ. قانون يكرد، اعتماد به قول و اعتماد به اجرا
 يدمكراس يالزم برا يو مدن يسياس يهاداز اعتماد در جامعه نباشد نها يا اگر كمترينه
 ميان نظام يما اين را در تفاوت. شود يرسد و رشد اقتصاد كند م ينم يبه قدرت كاف

 يبه عنوان دو مثال بسيار مهم، در ايران چك بانك. بينيم يغرب و مثال ايران م يبانك
توان  يخود آنهم چند برابر، وام يا اعتبار نم يگرو گذاشتن دارائ يشده است؛ و ب يمعن يب

 يعمال بدون چك چه حال يروشن است كه اقتصاد بدون اعتبار، و نظام بانك. گرفت
به نقش اعتماد در  يدر كتاب ديگر“ پايان تاريخ“مشهور  ي“افوكويام“. كند يپيدا م

 يا در هر جامعه. يابد يمستقيم م يپردازد و ميان آن دو نسبت يم يتوسعه اقتصاد
  .تر است در مردم بيشتر باشد اقتصاد راكد يو احساس ناامن يبدگمان

بكنند تنها با  ياگر مردم به يكديگر نتوانند كمترين اعتماد. همين گونه است در سياست
خواهند بود و تازه آن هم هر لحظه در خطر ازهم گسيختن  يها حاضر به همكار يخود
كند  ياش وفا م به وعده يتواند مطمئن باشد كه ديگر يدر ميان ما هيچ كس نم. است

كه با هرج و  يهائ جامعه. گذارد يش نباشد زير پا نم را كه به ميل ييا هر قانون يا مقررات
شوند يا به  ياداره م يو زورگوئ) روال پذيرفته شده كارها يبه معن( يونمرج قان

 يسياس يكه نهادها يآيند؛ بدين معن ياند به حالت اتميزه در م دراز اداره شده يها مدت
 يها و چهارچوب يدر غياب روحيه و اخالق مدن. شود يدر آنها ضعيف م يو مدن
حلقه تنگ دوستان و خانواده، هر كس  ، بجزيمورد احترام همگان يو سياس ياجتماع

  .ناچار است گليم خود را از آب بدر برد
آورد و در اينجاست كه نقش  ينمونه م) يغرب(خود از آلمان  يفوكوياما در بررس

 tempramentمنش ، در دگرگون كردن رفتار و يسياس يها ها و كاركرد سياست، نهاد
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وايمار و هولوكاست  يجمهور يفروريز كه از يجامعه آلمان. شود يآشكار م ياجتماع
 ينياخاك سر برآورد در جدول اعتماد از ايران كنون يسرتاسر يدر ميانه ويران يهيتلر

آن سقوط و از  يتوانيم به ژرفا يترين لحظات خود نيز نم ما در نوميد. تر بود نيز پائين
دنائر و يك كنراد آ ييك نظام دمكراتيك به رهبر يگذار پايه. برسيم يهم گسيختگ

لودويگ ارهارد، آلمان را در كمتر از يك  يبه رهبر“ يتور ايمن“اقتصاد آزاد همراه با 
ما در . بيش نيستند يجهان رساند كه اقليت“ يعاد“ ينسل از نظر اعتماد، به كشورها

آلمان  يملايران نه از آن انضباط . تر روبروئيم تر و هم دشوار هم آسان يا ايران با وظيفه
پاسخ مسئله ما همان  يول. افتاده است يا همه سويه يردار است نه به چنان ويرانبرخو

   .است ــ اصالح سياست

به  يحكومت قانون، خود بستگ يول. شود ياعتماد در جامعه با حكومت قانون برقرار م
رسد كه ما در ايران با  يبدين ترتيب به نظر م. از كنترل مردم بر حكومت دارد يا درجه

و تفاهم با يكديگر  ياز همكار يا تا نتوانيم به درجه. ر باطل سر و كار داريميك دو
بوجود نخواهد آمد كه حكومت قانون را برقرار كند و به هرج و مرج  يبرسيم نيروئ

در جامعه حكومت  يو زورگوئ يپايان دهد و تا هرج و مرج قانون يو زورگوئ يقانون
از  يول. فراهم نخواهد شد ينتيجه دمكراسمردم و در  يهمكار يكند شرايط برا يم

به بيرون از  يدور باطل وجود ندارد و انسان سرانجام راه يآنجا كه در موقعيت بشر
از ايرانيان به اندازه  يبزرگ يها گروه. بايد نا اميد بود يكند نم يها پيدا م بست بدترين بن

يشه و رفتار خود تغييرات الزم را اند كه بتوانند در اند از تاريخ ناشاد ما درس گرفته يكاف
گوناگون به نگاه  يها از گرايش يروزافزون افراد يما اين تحول را در آمادگ. بدهند
كه از لوازم  يبر خود، و گفت و شنود با يكديگر؛ و در جا افتادن ادب سياس يانتقاد

 يند ولكن يتوانند زندگ يجز با دشنام و پرستش نم يكسان. بينيم ياست م يروحيه مدن
ش آيندگان را شرمسار خواهد كرد، و  هستند كه يادآوري يا رو به پايان دوره يآنها بقايا

ويژه ه ه تازه، بياين روح“ .برند يرا بدارند عرض خود م يزحمت كس“بيش از آنكه 
از حمالت هيستريك به مخالفان و بكارنبردن زبان  يو خوددار يرعايت ادب سياس

 يشدن فرايند سياس يياست و تاريخ، به بهبود و عاددشنام و اتهام در بحث س
. را برطرف ساخت يجامعه ايران يتاريخ يها يتوان يك شبه كاست يالبته نم. انجامد يم
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ايم كه اين روند ناگزير را شتاب  آيد به آنجا رسيده يآن اندازه هست كه به نظر م
  .بخشيم يبيشتر

***  
 يدمكراس يبرقرا يتر در مبارزه برا موثر يكارتفاهم بيشتر ميان ايرانيان كه مقدمه هم

نخست پذيرفتن : ليبرال، است سه شرط دارد يدمكراس يبه اضافه حقوق بشر، يعن
 يكه به تبعيض و ب يبين و جهان ياينكه ايران مال همه ايرانيان است و هر نظام ارزش

و  يسسيا يها يا گرايش ييا قوم ياز مردم به دليل تفاوت جنس يحق كردن گروه
گير شدن اعتقاد  اين شرط با همه. بايد از سياست ما حذف شود يشان بينجامد م يمذهب

و سياست كه مقدمه حكومت است، دارد  ،و جدا كردن دين از حكومت يبه عرفيگرائ
ويژه ه شرط دوم، بيرون بردن تاريخ، ب. است يآيد كه خود پيشرفت بزرگ يحاصل م

كسان آزادند هرچه آن ( يو انقالب اسالم يپهلو ياهدوران پادش يعنيتاريخ همروزگار، 
تفاهم با يكديگر الزم نيست  يما برا. است ياز مركز بحث سياس) را بخواهند بنامند
. است با هم موافق باشيم يش، انقالب اسالم كه آخرين يتاريخ يدرباره رويدادها

ن به تفاهم قصد ما از رسيد. نخواهد داشت يديگر ملت ما چنان مشكل يبيست سال
است كه ايران  ي، نوشتن تاريخ اين هشتاد يا صد ساله نيست؛ توافق برسر اصوليمل

در چهارچوب آن اصول است با حفظ عقايد  يبايد بر آنها ساخت، و همكار يآينده را م
را دست برداشتن ديگران از  يما نبايد شرط تفاهم و همكار. خود در هر زمينه ديگر
بحث  يندارد كه دو سو يهيچ مانع. قرار دهيم يتاريخ يهانظرشان درباره رويداد

ناپذير خود بر سر گذشته، بر اين توافق كنند كه  يبا همه اختالفات سخت و آشت يتاريخ
به زبان ديگر ما . كشانده شدن به آينده نيست يآن گذشته، هر چه هم بد و خوب، برا

ها هر چه  كنيم و بايد از گذشته يتوانيم و نه محكوم به آنيم كه در گذشته زندگ ينه م
هر  يآورلبته جلو بحث درباره گذشته و ياداين ا. هم برايمان عزيز باشند فراتر رويم

خود را  يها تواند تاريخ خود را بنويسد و نتيجه يگيرد و هر كس م يروزه آن را نم
رخ  توان به يكند آن است كه گذشته همه را م يآسان م يآنچه كار ما را كم. بگيرد

همان انتشار دوباره (. بيشتر زيان خواهند كرد يكشيد و آنگاه معلوم نيست چه كسان
  ها را همان  اما اين شيوه. )ـنده استها بس يخنرانـه ها و مقاالت و سيـاز آن اعالم يكي
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  .بايد به زندانيان گذشته واگذاشت يم
و بيشتر  است كه موافق يشرط سوم، در آوردن شكل حكومت از جنبه شبه مذهب

، يك شكل حكومت است و يدر كنار جمهور يپادشاه. اند به آن داده يمخالف پادشاه
 يتوانند قالب ياين هردو شكل حكومت م. ندارد يبه نظام سياس ي، ربطيمانند جمهور

 يدر جائ. هم بر يكديگر ندارند يذات يباشند؛ برتر ييا ديكتاتور ييك دمكراس يبرا
آن ترجيح  يگروه ديگر ياين و برا يگروه يهتر است؛ براآن ب يديگر ياين و در جا

به آنها حالت كفر  يخود خوب و بد نيستند و الزم نيست كسان يهيچ كدام به خود. دارد
دهند  يخواه به خود م بينيم يك عده كه حتا نام مشروطه يما م. بدهند يو ايمان مذهب

اند و عده  پرستش به آن داده اند و جنبه تقدس و را تا حد آئين باال برده يپادشاه
 ي، اگر چه در صورت دمكراتيك پارلمانيپادشاه يتر از هوادار را باال يهيچ عيب يديگر
بگويد رگ  يتر به پادشاهان پهلو از گل نازك يسو اگر كس در يك. دانند يآن نم
هيچ  يديگر ب يآيد؛ در سو ياز ايرانيان هست، باال م يشان، كه در بسيار يالله حزب

كنند كه اگر واقعا  يتكليف م يبه هواداران پادشاه يو در كمال بيگناه ياحساس ناراحت
ها و دوم  يمذهب يمل يدفاع كنند، حتا اگر جمهور يدمكرات هستند بيايند و از جمهور

  .خرداديان باشد
در يك . آيد و آن پذيرفتن نظر مردم است ياز اين سه شرط، يك شرط ديگر بدر م

شود به مردم تكليف كرد  يرا بدهند و نم يبايد نظر نهائ يحال مردم مر ه به يدمكراس
دارند  يا بهره يو اخالق اجتماع يه مدنيكه از روح يمردمان. بدهند يكه چه نظر

ما ايرانيان . توانند رقابت آزاد را بپذيرند و اگر شكست خوردند منكر همه چيز نشوند يم
. ايم اشتن و ناديده گرفتن نظر مردم را آزمودهزير پا گذ يها گونه ي در تاريخ خود همه

مردم را الزم  ياست كه يا اصال را يهمين تاريخ صد سال گذشته ما پر از كسان
هر كس يك “ندانستند و حتا به حال كشور زيان آور شمردند؛ يا اگر هم دمكرات بودند، 

فتند كه مبادا بار دانستند و تا اكثريت آوردند جلو ديگران را گر يرا كاف“ بار يك يرا
 در رقابت آزادانه باختند، يا منكر آزاد ياست كه وقت يآينده بازنده شوند؛ پر از كسان

  .بودن رقابت شدند يا منكر خود رقابت، و يا منكر حق و حتا انسانيت طرف برنده
  يها توان از راه يدر نتيجه نم. تــاس يـدمكراس يبرقرار يبرا ييدن به تفاهم ملــرس
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بايد بر سر  ياين سخن آن است كه نخست، تفاهم م يمعن. كراتيك به آن رسيدغيردم
كنند صورت گيرد؛ و دوم،  يكه به آن اصول عمل م ياصول دمكراتيك و در ميان كسان

چشم  يهيچ كس حق ندارد بيش از باور داشتن و عمل كردن به آن اصول از ديگر
كنند و مشروعيت  يرا تبليغ مكه پرستش يك شخص يا يك نهاد  يكسان. داشته باشد
خبرند و نام  يجويند طبعا از اصول دمكراتيك ب يرا از آن شخص يا نهاد م يهر حركت
 ينيز كه هوادار يكسان. اند را ندانسته بر خود نهاده) يا جمهوريخواه(خواه  مشروطه
 از آن يكم بخش ، دستياسالم يدانند و با جمهور يرا هشتمين گناه كبيره م يپادشاه

را در همان قالب جبهه مشاركت  يو اتحادند، جمهوريخواه ينيز حاضر به همكار
  .كنند يتعريف م

يك نظام  يبرقرار يبرا يخواهد تفاهم ياست كه م يدر ميان اين دو گروه توده بزرگ
پيوست آن  يها حقوق بشر و ميثاق يمردمساالر و در چهارچوب اعالميه جهان يسياس

 يبا رژيم را پيش ببرد و هم فردا در ايران از برآمدن ديكتاتوربدست آيد تا هم مبارزه 
اين توده بزرگ، تاريخ ايران عرصه  يبرا. كند يجلوگير ييا جمهور يدر لباس پادشاه

، اشكال يو جمهور يآيد؛ و پادشاه يپژوهش است و به كار آموختن و عبرت گرفتن م
شان و با توجه به اوضاع و احوال،  هستند كه بسته به كاركرد هواداران هر كدام يحكومت

خود  يو مدن يسياس يخواهد داد و توسط نهادها ياز آنها را يش آزادانه به يك در موقع
اين توده  يبرا يتكرار يها آنچه بيش از بحث. شان خواهد بود تحوالت يمراقب دائم

 يدمكراتيك و شرايط كاركرد درست نهادها يها بزرگ اهميت دارد شناختن ارزش
ها و  دفاع از آن ارزش يبرا consensus يمكراتيك؛ و رسيدن به يك همرائد

ن خود، حاشيه نشينان غيردمكراتيك را نيز به داين توده بزرگ با نشان دا. نهادهاست
  .سياست ايران، خواهد آورد يراه، به جريان اصل

ه وجود يك كشور ك: است يها يك دارد كه اساسا در همه جامعه يمقدمات يدمكراس
 يا ش به قبايل و مذاهب درحال جنگ با يكديگر، از هم جدا نباشند و به درجه مردمان

رسيده باشد و يك طبقه  يو امنيت خارج يو نظم قانون يمل يو همبستگ ياز هماهنگ
، يدمكراس يو ماندگار يبرقرار يداشته باشد كه برا يو فرهنگ يمتوسط اقتصاد

معادل گرفت، همان “ اينتليجنتسيا“توان با  يرا م يطبقه متوسط فرهنگ. (است يحيات
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 ينياز به جا افتادن فرايافت شهروند يدمكراس.) كنند يكه در ايران با انتلكتوئل اشتباه م
كم  حقوق، يا دست يانسان دارا ياز جامعه دارد ــ شهروند به معن يكم در بخش دست

كه  ي، به اين معنياجتماع يتنها در شرايط هماهنگ يدمكراس .آگاه به حقوق خود
دمكراتيك را عمل كند و در پيشبرد نظرات يا منافع خود تا همه جا  يقواعد باز ياكثريت

در . در ايران توجه داريم يما در اينجا به اسباب و موانع دمكراس. ماند ينرود، پايدار م
 يتوان سخن گفت ول يم ياز مبارزه در راه دمكراس ياسالم يايران با وجود جمهور

دمكراتيك  يآينده هم نماينده نيروها ياثر و ب يحتا اصالحگران ب. ندارد يجائ يراسدمك
از  يدست كم ياند و در انحصارگر ياسالم يدر جامعه نيستند زيرا خواهان دوام جمهور

پذيرند و ديگران را كنار  يها را م يآنها نيز تنها خودشان و خود. رقيبانشان ندارند
  .ندارد يبايد رها كرد كه اثر عمل يره اصالحگران را ماما بحث دربا. گذارند يم
 يبايد جايگزينان جمهور يدر ايران برقرار شود و پايدار بماند م يآنكه دمكراس يبرا

تنها با يك . نشان دهند يدر همين مرحله مبارزه از خود تعهد به دمكراس ياسالم
 ياسالم يايگزين جمهورج ياگر نيروها. رسيد يتوان به دمكراس يمبارزه دمكراتيك م

رژيم  يبهره باشند انتظار يك جايگزين دمكراتيك برا يب ياز پرورش و تعهد دمكراس
نداريم و اميدواريم مخالفان رژيم برسر  يكامل يما از خود ايران آگاه. توان داشت ينم

مخالف، بازماندگان نسل  يها در بيرون ايران گروه ينداشته باشند، ول يمشكل يدمكراس
از  يو ناتوان يا ها و تعصبات قبيله يهستند با همان بستگ يقالب، بيشتر قبايل سياسان

توان يافت كه ادامه وضع موجود را بر  يرا م يكه بسيار يا ، به اندازهيرسيدن به همرائ
در ميان جمهوريخواهان بويژه . دهند يشان نباشد ترجيح م كه مطابق ميل يهر جايگزين

پيشبرد انتخابات آزاد مجلس  يبرا يهائ ه نشستن در كميتهشوند ك ييافت م يكسان
را  ياسالم يليبرال پس از جمهور يدمكراس يقانون اساس يبرا يموسسان و همه پرس
نگر ظاهرا اگر  و آينده يمترق يها اين دمكرات. يارند يخواهان نم نيز در كنار مشروطه

 يشان جداساز پيشين ين اسالمها را نيز مانند متحدا ها و اتوبوس بتوانند، رستوران
ناصرالدين  يآنان انسان را به ياد تجددخواه يو آينده نگر يترقيخواه. خواهندكرد

  .اندازد يم يشاه
  ها و  ي؛ و پرده پوشيياسـمانند شكل حكومت آينده در كانون بحث س يائلـگذاشتن مس
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اه متعصبانه از نشاندن يك ديدگ يبه كرس يكه برا يهائ يها و دروغپرداز نيمه حقيقت
ميان  يها آينده مبارزات و رقابت يبرا يشود، نويد خوش يبكار برده م يمحافل يسو

در  يزندگ يشناسد برا يكه جز همه يا هيچ و سياه و سپيد نم يديدگاه. ها نيست گروه
ها و  ارزش يتر از نگهدار يفور يا ما در آينده ايران با وظيفه. ندارد يآمادگ يدمكراس
كشور و  ياما بار سنگين بازساز. دمكراتيك روبرو نخواهيم بود ينهادها يبرقرار
سياست را چنان سيال خواهد كرد كه  يبايد گرفت فضا يكه م يحاد و فور يها تصميم
به ظاهر ساده و ميانبر  يها يو چاره گر يفور يها همه گونه مدعيان درمان يراه برا

مشت آهنين تا عوامفريبان چپ و راست  از شيفتگان دست نيرومند و. گشوده خواهد شد
هر . كنند highjack ينا پايدار را زور ربائ يخواهند يافت كه دمكراس يا ميدان گشاده

پذيريم كه  ياگر م. در آينده الزم است از همين جا بايد كرد يدمكراس يبرقرار يكار برا
، مالزمه يعمل يها سازش يبرا يبا روحيه و عملكرد پايدار بر اصول، و آمادگ يدمكراس
بر اصول، و  يپايدار. جا اين روحيه و عملكرد را در خود پرورش داد بايد از همين يدارد م
 يگرائكثرت interiorizationكردن  يدرونذات يبه معن يعمل يها سازش يبرا يآمادگ

، اگرچه در يليبرال هيچ طرف يپذيرفتن اين است كه در يك دمكراس ياست؛ به معن
خواهيم  يرسيدن به همه آنچه م يبرا. رسد يخواهد نم يرگ، به همه آنچه ماكثريت بز

  .، وخاموش كنيمبايد همه را بهر وسيله به خط يم
ش اين  افتاد؟ پاسخ يبه چنين توحش يگويند چرا انقالب اسالم يشنويم كه م يبسيار م

با چنان . گيرد يش را م ــ رنگ بازيگران و رهبران ياست كه انقالب ــ و هر دگرگون
بينيم چه انتظار  يم يشان را در درون و بيرون ايران هنوز به فراوان كه بقاياي يانقالبيان
شد داشت؟ اگر عبرت گرفتگان و برگشتگان از آن انقالب، پس از بيست و  يم يديگر

و  يمدارائ ياز ب يهائ ، چنين نمايشيبهرگ يدادن و ب يپنج سال رنج و شكست و قربان
دراز  يها كه از زبان يخشونت(دهند  يو خشونت م يجمود فكر و يسونگر يك

ه كردند چجز آن يپيروز يدر آن سرمست) رسد يكوتاه ناتوان نم يها شنونده، به دست يب
بيفتيم  يباز به پشيمان ياسالم يخواهيم پس از جمهور يتوانستند؟ ما اگر نم يچه م

در ايران است يا به قدرت  يمسئله ما چيست، دمكراس. نخست از خودمان آغاز كنيم
  كه دوست نداريم؟ ياز به قدرت رسيدن كسان يرسيدن خودمان، يا جلوگير

2005مه    
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  يو روان ايران يبا فرهنگ يدر نبرد يپرورش دمكراس
  

آزمايشگاه و  يدر خارج، به تعبير و تا حدود يآنجلس بيش از هر اجتماع ايران لس
است در بيرون ايران،  يترين شهر ايران بزرگ .است يجامعه ايران يآموزشگاه دمكراس

كه از دسترس هر  يزند؛ و قدرت خريد يكه با هر شهر متوسط ايران پهلو م يبا جمعيت
 ياز هر اليه و پايگاه اجتماع يدر اينجاست كه صدها هزار ايران. شهر ايران بيرون است

داران در  و سرمايه از روشنفكران و صاحبان مشاغل يا از جمله بخش قابل مالحظه
ها و بيشترين  ها هزار تن به آزادترين موقعيت اين صد. اند ميان آنها، گرد آمده

اند و  تواند اجازه دهد پرتاب شده يم يحقوق يكه حكومت قانون و برابر يهائ فرصت
ما  يدمكراس ينبرد اصل. اند آن يها است كه پنجه در پنجه چالش يبيست و چند سال

به پس و  يهائ كه خرده خرده و گام يها ميليون تن ن در پيوسته است، با دهالبته در ايرا
 يبرا يآنجلس نبرد اما در لس. برند يرا فراتر م يآزاد يبه پيش، دارند مرزها يهائ گام

  .است يالزم نيست؛ نبرد در اينجا با فرهنگ، با روان ايران يدمكراس
 ين پس از انقالب كه بيش از هر جادگان و مهاجرانايرانيان، آن اكثريت بزرگ پناه

روبرو يافتند كه از باورشان در  يآوردند خود را با محيط يرو يجنوب يديگر به كاليفرنيا
هاست بيگانه شمرده  اقوام و فرهنگ“ ديگ درهم جوش“كه  يآنها در شهر. گذشت يم
جا بود دست قانون همه . توانند بكنند يرسيد كه هر كار م يشدند و به نظرشان م ينم
ها ــ تا  يشرط آزاد. داد ياز همه گونه م يهائ يچوب خود آزاداين قانون در چهار يول

شان  هنوز در ميان. گريخت يآنجا كه به ديگران تجاوز نشود ــ از دريافت بيشترشان م
اند؛ و   در نيافته يرا در ساخت و نگهداشت دمكراس يكه اين نكته بنياد ياند كسان فراوان
قابل مذاكره به  يبه هوش خود نشمرد و مقررات را امر يرعايت قانون را اهانت يتا ايران

  . نخواهد رسيد يشمار نياورد به چنان دريافت
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پروازند و  كه در برابر يك رايانه، چنين تيزكه در يك محيط باز، همچنان ياين مردم
 يها خستين سالدر آن ن. آنجلس و بر يكديگر افتادند روند، بر لس يباالتر و باالتر م

بود كه پيوسته به هم  يامواج يآنجلس دريا لس يپس از انقالب، اجتماع ايران
ش، بيش از همه تاختن به هر كه و هر چه، و ترين تعبير در فراخ ياز آزاد. خوردند يم

از . شد يم يبردار داد، بهره يبر اعتماد اجازه م يسوء استفاده در هر جا كه يك نظام مبتن
آن  يآنجلس آمد چنانكه گوئ و محدوديت، بر سر لس ييك تاريخ بندگ يتالف يسوئ

خود را، نه  يخواست همه خشم و كين و سرخوردگ يشان م كه دل يمردم يشهر برا
، يديگر همت و استعداد ايران ياز سو. كنند ساخته شده بود ييكبار و دو بار خال

كه به تاراج  يهائ يزندگ. گرفت درآوردن و ساختن بكار يامكانات نامحدود امريكا را برا
. شد يبازساز يو اجتماع يپيشرفت اقتصاد يها ترين پله انقالب رفته بود از پائين

شايگان دست يافته بودند همه چيز خود  يامريكا به گنج يها كه در نظام آموزش خانواده
ل زنان و مردان در عين كار به تحصي يبسيار. را در خدمت آموزش فرزندان گذاشتند
ها و نسل دوم تبعيديان و مهاجران  تر جوان يپرداختند و هر چه را توانستند در پا

 يا پدران و مادران اندك اندك در محيط تازه جا افتادند و فرزندان، محيط تازه. ريختند
 ينوين يـ امريكائ ياست و اجتماع ايران يايران يو بخش يامريكائ يساختند كه بخش
  .پديد خواهد آورد

آنجلس پديد آورده بود  ايرانيان در لس يهزار نفركه تمركز چند صد يكوچك ايران
كرد؛ و به گروه بزرگ  يتر م گذشته را در آنان آسان يها ها و شيوه چسبيدن به عادت
آنجلس را  داد كه هر چه توانستند كردند تا لس يم يو قدرت ينياز يمهاجران احساس ب
كه  يهائ يها و موشكاف يها را در سختگير اين رفتاراز  يا تاثير پاره. مانند خود سازند

به ويژه در  يدر مقررات و رفتار مقامات و مسئوالن امريكائ يپس از ورود عنصر ايران
آنجلس بسيار نيرومندتر است و  اما لس. توان ديد يم يپيدا شده است به روشن يامور مال
و  ياجتماع يها پرورش عادت ياند كه ارج اين موقعيت كمياب را برا بوده يايرانيان

“ انسان گرگ انسان است“ يكه هنوز بيشتر تعريف هابس يايران. اند دانسته يروحيه مدن
 يقوم يها شود، و با گروه يكه سرانجام اجرا م يآنجلس باقانون لس  آورد، در يرا به ياد م

يك فرايند  اند، روبرو آمده است و در ديگران گذاشته يرا بيشتر برا“ يگرگ“كه  يديگر
  يه و ـت كه با آن روحـدر كار آن اس يلـنس يو جابجائ ياخالق يتة دگرگونـدراز و آهس
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  . ها آشنا شود عادت
مطبوعات در  يها باالترين درجه آزاد كه در آن نخستين سال يآنجلس لس يها رسانه

ده شده ها ورزي بيشتر رسانه ياز سو يآزاد يها آن را ــ چنانكه در دوره يتعبير ايران
كه  يخوانندگان و بينندگان. اند تر گرفته تر و بردبارانه است ــ به عمل درآوردند، لحن آرام

و حتا  يامريكائ يها دادند، و سرمشق رسانه يخود را يهزار هزار به قول لنين با پاها
. كند يكه در برابر است، دارد اثر خود را م) يالتين يامريكا يگروه قوم(هيسپانيك 

گذرانند  يكه پيش آيد روزگار م يبه هر كس يهستند كه همچنان از راه بد زبان يكسان
، يپهلوانان ميدان خشونت زبان يفرسودگ. ها سازنده است در رسانه يجريان عموم يول

و پاك  يمردم از سخنان تكرار يتر و خستگ يجنجال يها رسانه يپياپ يها يورشكستگ
آنچه در . كند يكردن فضا كمك م يعاد به نام مبارزه به يشخص يها كردن حساب

  . اين ميان لگد كوب شده خود مبارزه است
. توان به صورت يك اجتماع درآورد يها نم ها و انجمن رسانه  يتبعيديان و مهاجران را ب

ها بيش از اندازه  ها بيش از اندازه داراست و از نظر انجمن آنجلس از نظر شمار رسانه لس
در هر (كنند  ياند كه جا را بر يكديگر و جهان را بر خود تنگ م ندانها چ رسانه. بينواست

در  يبيست و پنج سال از تلويزيون ايران.) ساعته 24زمان تا بيست و چند تلويزيون 
زدند و  يكه عموما سوسوئ يهم از نزديك به صد چراغ ييك يگذرد ول يآنجلس م لس

. ديگر پيدا كند يقوم يها گروه يانهمگ يها مانند رسانه يخاموش شدند نتوانست قدرت
 يها و توانگر ديگران، رسانه يا نيرومند و حرفه يمعدود ول يها در مقايسه با رسانه

عموم شان را ) ياصطالح انگليس(ميان آنها “ گلو بر“رقابت . ندارند يزبان نمود يفارس
خواهد  يهر كس م. دست به دهان و هر لحظه در خطر تعطيل شدن گذاشته است

چرخند  يم يا با يك دو نويسنده حرفه ينوشتار يها رسانه. از خود داشته باشد يا رسانه
خط تلفن و رها شده در دست هر كس كه  يبه يار يـ شنيدار يديدار يها و رسانه

مانند جهان سياست همه ترجيح . كنند يها را پر م گويد، ساعت يهرچه بخواهد م
 ي، اگرچه به بزرگيوچك باشند تا ماهيان كوچكك يها در بركه يدهند ماهيان بزرگ يم

شمار فراوان . در اقيانوس) است ينهنگ، كه در واقع تمساح به فارس(وال،  يماه
  نيز با  يدهنده ايران يرا گرفته است و آگه يامريكائ يبه آگه يترسـها جلو دس تلويزيون
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  . آورد يين متواند پائ يها نرخ را هرچه م آور رسانه از شرايط ياس يگير بهره
و نه يك  يواقع يدر پديد آمدن يك اجتماع به معن ياند سهم ها آشكارا نتوانسته رسانه

و  يمزمن ايران ياعتماد يب يول. ، داشته باشنديجماعت بزرگ، از اين جرم سنگين انسان
ها  يبستگ. را دارد يگذارد ايرانيان با هم كار كنند سهم اصل يكه نم يضعف روحيه مدن

ديگر تبعيد و مهاجرت  يدر شهرها يايران. ، شكننده و اندك استياجتماع يدهاو پيون
آنجلس به داليل  انتظارات از لس يها نشان نداده ول در اين زمينه ينيز چندان هنر

  .آشكار بيشتر است
ترين و موثرترين  ياز قديم يبر نقش يك يتاكيد يتوان ب ينم يآنجلس لس يها از رسانه

كه در تصرف  يايران در شهر يراديو صدا. كردن فضا گذشت تر آنها در سالم
 يراديو را دربرابر تلويزيون با استانداردها يها ساعته است، محدوديت 24 يها تلويزيون

نگاران آن از نظر كيفيت و  كادر روزنامه. جبران كرده است يو اخالق يا حرفه يباال
با . اش، مانند ندارد يبودجه عمليات در يپرسنل يها هزينه يشماره، همچنانكه نسبت باال

آن شهر  يا رسانه يحاكم بر فضا يخود را از غوغا يها نيز معدود آنكه در ميان تلويزن
و اعتباري دارند اند  آنجلس فراهم كرده است باالتر گرفته لس يبرا يجهان يكه شهرت

راديو  يز به پاسا يك گروه نيرومند برنامه ياز نظر توجه به پرورش و نگهدار كدام هيچ
سخن به آنهاست كه  يرو يآنجلس لس يها در گفتگو از رسانه. رسند يايران نم يصدا
  . شناسند يم يو اجتماع يسياس يخود نقش يبرا

را  يسياس interactive ياندركنش يها بار رسانه آنجلس بود كه ايرانيان نخستين در لس
ها شركت جويند و آزادانه  لفن در برنامهشنوندگان و بينندگان توانستند با ت. تجربه كردند

ها و بيشتر،  ها و نيز با يكديگر گفتگو كنند و پرسش سازان و يا ميهمانان برنامه با برنامه
در آغاز و تا . راديو يا تلويزيون برسانند audienceخود را به نيوشندگان  ياظهارنظرها

 يبه تعبير سنت يده بود با آزادشمار از اين حق كه به آنها داده ش ها شنوندگان بي مدت
خود هرچه توانستند به اين و آن  ينام يرا كردند؛ در پوشش ب يبردار ما كمال بهره

چند  يا فاصله يرسيد كه مسئوالن فن يبه جائ ياز حق و آزاد يگير بهره. تاختند
 ترين ها و پخش آن از رسانه انداختند تا بتوانند آزادانه تلفن يميان صدا يا ثانيه
پائيد و اكنون ادب الزم  يآن دوران چند سال. را قطع كنند يو عاطف يسياس يها فوران
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آزاد  يگفتگو. خود را در ميان توده نيوشندگان يافته است يبحث آزاد جا يبرا
در تاريخ  يترين صورت خود كه بدعت ، و در گستردهينام يمتمدنانه، بويژه در پناه ب

ها  همان. دارد يايران يو اجتماع يف در پرورش سياسژر يايران است تاثير يها رسانه
اند امروز از اين كه كم و  اند و چنين و چنان كرده“خط رفته يرو“زدند كه  يكه الف م

رو كه هنوز تلفن  كم و بيش از اين. (ندكنند سربلند يرفتار م يبيش مانند شنوندگان غرب
و خسته  يت و پول خود را با احوالپرستكرار بگويند و وق يتوانند كوتاه و ب ينم يكنندگان

 ينه چندان خوشايند دوران حكومت اسالم يها از پديده ينباشيدها، كه اين تعارف آخر
  ).است، تلف نكنند

* * *                                                 
جمعيت و  يكه هم برخاسته از كيفيت انسان“ ايرانجلس“مانند  و تحرك بي يسرزندگ

تركيب . اندازد يرا به شگفت م يا است هر نگرنده يويژه جامعه امريكائ يم فضاه
كه  يبا فرصت عمال نامحدود يمالحظه و آزمند ايران يروحيه كوشنده و بلند پرواز و ب

را در  يايران يبخشد گروه قوم يامريكا به باشندگان آن كشور م ينظام اجتماع
دهد ــ به عنوان افراد و نه  يديگر قرار م يقوم يها آنجلس در صف نخستين گروه لس

در  ياقتصاد يو توانائ يترين، و از نظر سطح آموزش با آنكه ايرانيان از بزرگ. اجتماع
 يكمتر از هر گروه قوم يشهر نقش يعموم يآنجلس هستند در زندگ لس يها باالترين

را در  ييد اكثريتبا يشده كه اكنون م يايرانيان امريكائ يوزن سياس. مهم ديگر دارند
در اين شهر همه . ان  آن شهر تشكيل دهند هيچ متناسب با شمار انبوه آنان نيستيرانيا

به اشتغاالت و  يتوجه يو ب يايم، از تكرو كه درباره ايرانيان شنيده يهائ كليشه
آنجلس  لس يبيابان فرهنگ. تر آيد ــ اما برجسته يتر، به چشم م يجد يها يسرگرم

ناپذير  يدر گوشه و كنار اين بيابان، پويندگان خستگ. ديگر است يجاها مانند بيشتر
توده مردمان از آنها دور و . دارند يچراغ فرهنگ را روشن م يو با دست ته يپشتيبان يب

 يترين مخرج مشترك؛ و عادت به هزينه كردن برا اند، معموال تا پائين دنبال تفريح
نيز  يدر دوره فردوس. نيست يبيش از احسنت يگبهره آفرينشگران فرهن. فرهنگ ندارند

  “ .ام نباشد جز احسنتشان بهره“: چنين بود
   ياسالم يانديشند جمهور ينم يت گشاده خود هنوز اجتماعـاما اگر ايرانيان با همه دس
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نفوذ كردن در آنها دريغ  يبرده است از صرف مال برا يكه به اهميت اين اجتماع پ
 يكسان. جهان مانند امريكا نيرومند نيست يدر هيچ جا ياسالم يجمهور“ يالب“. ندارد

برند و خدمات آن را  يرا پيش م يرژيم اسالم يها گوناگون ديدگاه يها كه در سطح
شان از بدترين دشمنان پيشين حكومت  اند و در ميان دهند از شماره بيرون يانجام م
. توان يافت يدارند م ينگه مخود را از سياست دور  يكه با سربلند يتا كسان ياسالم

را نيز به خدمت گرفته است  يكه امريكائيان يو پژوهش ييك شبكه گسترده دانشگاه
كار اين  يو پژوهش يدر سطح دانشگاه. كند يرژيم كار م يمستقيم و غيرمستقيم برا

اثرتر كردن اجتماع  يديگران به ب. است ياسالم يشبكه برداشتن فشار از جمهور
تواند درآمد سرشار  يپيشين، كه نم ي، پهلويبنياد علو. پردازند يم يظر سياساز ن يايران

با “ يدوب يها يآگه“. خود را در بيرون امريكا صرف كند در اختيار اين شبكه است
 يها هستند كه تلويزيون يناپذير ديگر شان منبع پايان آشكار و پنهان يها داللت
خود  يها يآگه يدر دوب يايران يها شركت. اند را غيرمستقيم به خدمت گرفته يمتعدد

تر به رژيم  چه رسد كه از گل نازك يدهند كه هيچ پيام سياس يم يهائ را به تلويزيون
 يها“بشقاب“دارندگان  يسرگرم كننده آنان برا يها برنامه. نداشته باشند ياسالم

  . است يدر ايران نيز آرامبخش موثر يا ماهواره
* * *  

ديگر  يكه به امريكا رفتند به همسان شدن با محيط تازه بيش از جاها يگرايش ايرانيان
“ پاپ“فرهنگ عاميانه . تر بيشتر است اين گرايش طبعا در نسل جوان. بوده است

، دارد يكم سن و ساالن، در هر گروه سن يمقاومت ناپذير برا يا كه جاذبه يامريكائ
. كند يدر جامعه ميزبان حل م ينداست كه آنها را به ت ياز نيرومندترين عوامل ييك

 يو در كشورها(ها و اقوام  فرهنگ“ ديگ درهم جوش“را در آن  ياكنون پديده ديگر
فرهنگ  يپس از غوته خوردن در دريا ينوجوانان و جوانان ايران. توان ديد يم) ديگر نيز

در اين . آورند يم يخود رو يايران يها ، به درجات گوناگون به ريشهيدامنگير امريكائ
به سرزمين و فرهنگ و  يروند تازه چه در امريكا و چه اروپا گذشته از كشش طبيع

 يها يابد، رويكرد جامعه ياست كه با آن اشنائ يهر ايران يتاريخ ايران، كه مايه سربلند
شوند و در امريكا كه  يپذيرفته م يدر اروپا ايرانيان به دشوار. ميزبان سهم بزرگ را دارد
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ترين  و موثر يقوم يها ترين حل كننده تفاوت تر است زيرا بزرگ ن آسانپذيرفته شد
 يبه قومگرائ“ پسا مدرنيسم“بوده است،  يفرهنگ assimilation يكارگاه همسان

  . زند يدامن م يا تازه
كمونيسم اكنون پرچم مخالفت ايدئولوژيك را با  يچپ راديكال امريكا پس از فروپاش

ها سنگر  سخنگويان آن كه بيشتر در دانشگاه. شته استبرافرا يهمه فرايند همسان
هستند كه امريكا را در سده هژدهم مشعل فروزان  يجهانروائ يها اند، منكر ارزش گرفته

خواهند  يم يآنها امريكائ. جهان متمدن گردانيد و اكنون از چپ و راست زير حمله است
 يها ارزش يشخص به معنم يمل يها از هويت يكه نه يك ملت يگانه بلكه موزائيك

اين تنها يك مد آكادميك . پيشا مدرن تبعيض و خشونت، و عموما رقيب يكديگر، باشد
ها و  ها، كتاب يجلو سخنران. آورده است يبند نيست و با خود سانسور و سهميه

گيرند و  ينيست م politically correctاست پسند يرا كه به عقيده آنها س يهائ درس
به  يجنس يها بر پايه زبان و رنگ و جنسيت و حتا گرايش يبند سهميه يجا در پ  همه
 ي، قربانيفرهنگ يو نتيجه كار هستند ــ واالئ يپائين آوردن كيفيت انسان يبها

  .شود يم political correctness  يسياست پسند
در . ديابن يدارند خود را از نو م يبه اين قومگرائ يدر واكنش يجوانان و نوجوانان ايران

و  يتعرض يباال يها با روحيه ي، به ويژه آسيائيان شرقيكه هر گروه قوم يا جامعه
كند ايرانيان به  يشان، خويشتن را از ديگران جدا م رحمانه و ساختار تنگاتنگ رويكرد بي

شمار ايرانيان برجسته  بي يها شوند و نمونه يتر م خود آگاه يها اهميت بازگشت به ريشه
با امريكائيان  يو همسان يگرايش به همرنگ. افزايد يشان م يمل يسربلند در امريكا بر

ماندن  يايران يها مزيت يديگر است ول يقوم يها در ايرانيان احتماال بيش از گروه
شان،  يقوم يو خودآگاه يهمبستگ يآسيائيان و ديگران، با درجه باال يپيوسته از سو
و  يتر جوشيدن با يكديگر، همكار ، آسانيوهازدواج درونگر. شود يم يبه آنان يادآور

بزرگ دارد  يدر آن نقش يپاپ ايران يكه موسيق يمشاركت، و گرايش بيشتر به فارس
 ينقش آشپز. (شود يدر ميان نسل دوم ايرانيان ديده م يهستند كه به فراوان يهائ پديده
). بايد از ياد برد ينمپيوند با تاريخ و سرزمين  يها رشتهاستوار داشتن را نيز در  يايران

داده  يكه در افراد اين نسل دوم نسبت به نسل اول مهاجران رو يترين تحول بزرگ
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امروز اين جوانان . اعتماد كردن به يكديگر است يقانون و آمادگ يپذيرفتن فرمانروائ
جهان  يها ترين جامعه ياز رقابت يامريكا را در يك يو آموزش ياقتصاد يها دارند قله

به  يترين پل ارتباط و انتقال سرمايه و تكنولوژ ايران نزديك يكنند و در فردا يفتح م
  . ايران خواهند بود

و  ياقدام سياس يها ها، كميته ها، اتحاديه ها، باشگاه ــ انجمن يايران يمدن يها سازمان
كنند و در ميان يهوديان  ياين اجتماع بزرگ رشد م يآن ــ در اينجا و آنجا يمانندها

آنجلس حتا بيش از نيويورك كه يك مركز مهم ديگر  در لس. از همه جا بيشتر ييرانا
تنها . توان ديد يرا م يامريكائ يدمكراس يدر امريكاست، تاثيرات پرورش ييهوديان ايران

بر جامعه ميزبان خود داشته باشند  ياند به عنوان يك گروه اثر كه توانسته يايرانيان
بيمانند كه همه اجتماع  يگسترده و هميار يآنها با سازمانده. هستند ييهوديان ايران

 يفرهنگ ايران ياند بيشترين نقش را در نگهدار گيرد توانسته يرا دربر م يايران ييهود
ها را در ميان  ها و رسم به فرهنگ ايران و بجا آوردن سنت يدلبستگ. نيز داشته باشند
 يبهتر در زندگ يديگر ايرانيان امريكائ يها با آنكه از گروه. توان يافت يآنان بيشتر م

  .   توان يافت ياند درد اشتياق ايران را در ميان شان بيشتر م آن كشور جا افتاده ياقتصاد
از ايرانيان توانگر كه از اوايل  يدر يك شب شعر در النگ آيلند نيورك و مركز جمع

اند اين درد  ييان ايرانش عموما يهود شصت دائر است و اعضا و پشتيبانان/دهه هشتاد
، دو تن از يچهار نفر يدر پايان شب گروه. نمايان بود يا اشتياق در اشعار هر گوينده

موسيقيدانان  يدر ماهور با استاد يا ، قطعهيآنان از ناماورترين پزشكان آن نواح
اسباب ظريف  يهايش به همان رام جراح مشهور قلب كه تار در پنجه. نواختند يا حرفه
ش را با يك باريتون گرم چنان خواند كه گوش  هاي لطيف از ساخته يبود غزل يحجرا

. باخ تا بارتوك و بريتن را نيز به وجد آورد و درد اشتياق را تازه كرد يآمخته به موسيق
ها پس از كار دشوار روزانه با تار و سنتور و ويلون و  آن مردان قابل احترام كه شب

  .اند بزرگ زنده نگهداشته يها يران را در آن جزيره ثروتورزند ا يتنبك خود عشق م
  1998ژوئن 
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  پادشاهي همه چيز نيست ولي ليبرال دمكراسي هست
  

بحث پرمعني و سودمندي كه آقاي علي كشگر پيرامون قطعنامه كنفرانس جنبش سبز 
هاست،  نخاستگاه فتحنامه ليبرال دمكراسي برابري انسا(اند  حزب مشروطه ايران گشوده

هاي فزاينده در موضوع  دهد كه به ايهام بسيار بجاست زيرا فرصتي مي) تالش آنالين
  .شكل حكومت پادشاهي و نظام سياسي دمكراسي ليبرال بپردازيم

تعارض بنيادي پادشاهي با دمكراسي : دو نكته اصلي در نوشته آقاي كشگر هست
  .ه ايرانليبرال؛ و ترديد در همفكري من با پيكره حزب مشروط

هائي كه دو سه كتاب نخستين مرا در  پس از بيست سال و بيشتر، توضيحات و بررسي
انجاميده است ـــ  concensusاي همرائي  رسد به درجه تبعيد پوشانده است به نظر مي

اينكه طبيعت و نوع نظام سياسي، دمكراسي به اضافه و در چهارچوب اعالميه جهاني 
تواند جمهوري يا پادشاهي باشد  ه شكل نظام سياسي كه ميحقوق بشر، اهميت دارد، ن

آقاي كشگر با اين گزاره مشكلي ندارند و گره را در جاي ديگر .) كه در عمل نيز هست(
اگر به موجب همان اعالميه جهاني، كه فتحنامه دمكراسي ليبرال است، . بينند مي

توان  آيند چگونه مي ان ميبه جه) در حقوق طبيعي و سلب نشدني(مردمان آزاد و برابر 
ترين صورت آن و صرفا به عنوان رئيس كشور، به  امتياز پادشاهي را حتي در تشريفاتي

  . خواهد ربط نيست و پاسخ متقاعد كننده مي وراثت منتقل كرد؟ اين ايراد بي
ش ببريم هيچ  پاسخ ما در حزب مشروطه ايران اين است كه اگر اين استدالل را تا پايان

ترين  من ترديد دارم كه پادشاهي به خودي خود بزرگ. تواند به ارث برسد زي نميامتيا
ها و  دهد، وارث ميليارد فرزند كسي مانند بيل گيتس كدام را ترجيحمي . ها باشد امتياز

هاي بيمانند مايكروسافت بودن يا پادشاهي مثال بتسوانا و حتي بلژيك هميشه  فرصت
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در تعبير امروزي پايدار مانده خود، پاداشي است كه در در تزلزل و نگراني؟ پادشاهي 
. شود و مانند دوران كودكي تاريخ، حق كسي نيست برابر خدمتي به خانداني داده مي

تواند در ايران كمك به همزيستي برابر اقوام ايراني در دولت ملت ايران  اين خدمت مي
اگر در . ر مواقع بحران باشدهاي دمكراسي د و احتماال گزاردن سهمي در نگهباني نهاد

فرايند آزادانه انتخابات مجلس موسسان و همه پرسي پس از آن، پادشاهي در گونه 
از همين . ليبرال دمكرات به ايران برگردد مردم چشمداشت چنان خدمتي خواهند داشت

روست كه در موروثي بودن پادشاهي ليبرال دمكرات تبعيضي هم نيست زيرا تبعيض 
خود به خود و در خود، ولي مردم حق دارند هر لحظه پادشاهي را برچينند  تفاوتي است

  .و امتيازات آن را پس بگيرند
هاي سياسي ايران و چيرگي روحيه روياروئي بجاي همرائي  با توجه به پراكندگي نيرو

طرف، وابسته به هيچ كس،  توان ديد يك مقام تشريفاتي و بي كه در عموم آنان مي
همان پادشاهي بلژيك كه يادي از آن شد امروز . لي در ثبات و آرامش باشدتواند عام مي

هيچ گروه قومي در . (ترين عامل نگهداري بلژيك يكپارچه است در كنار بروكسل بزرگ
هاست از دست  ها و فالمان تواند بروكسل را كه ديگ در هم جوش والون بلژيك نمي

  ).بدهد؛ تهران نيز همين حال را در ايران دارد
تر  تر يا بزرگ اينكه من و حزب چه اندازه همفكريم بسته به اين است كه بخش كوچك

هاي  درست است كه من گاه از اينكه هنوز در پيكره حزب، حتي در كادر. ليوان را ببينيم
ش پادشاهي پهلوي است و  بينم كه مسئله ايران براي آن بقاياي طرز تفكري را مي

ات حزبي كه وقف مدرن كردن انديشه و عمل سياسي شده چندان كاري به اينهمه ادبي
طلب به يك حزب راست  آري ما هنوز در مرحله گذار از يك حزب سلطنت. است ندارد

ولي اگر بي پيشداوري به راهي كه . ميانه، ليبرال دمكرات، با گرايش پادشاهي هستيم
ني بيشتري به حزب در پانزده ساله گذشته پيموده شده است نگاهي بيندازيم با خوشبي

هاي من در نوشته آقاي كشگر  با همه ناخشنودي كه از گفتاورد. خواهيم نگريست
بايد فراموش كرد كه آن بخش پيكره حزب كه به نظر من  بارد اين حقيقت را نمي مي

هاي رسمي  ها و اعالم هنوز اساسا در عوالم چهل سال پيش است در برخورد با سياست
شود و  انگيز من با روحيه تفاهم روبرو مي غيررسمي ولي بحث هاي حزب و موضع گيري
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ما انشعاب ايدئولوژيك . پذيرد در پايان پيام اصلي حزب، اگر هم نه لحن پيام را مي
  .ايم سال آمده 15ايم؛ و نود درصدي از عمر نوح اشاره آقاي كشگر را در  نداشته

اي روز افزون حزب نيست و از ه اينهمه از لطف دوستان به من و همفكران من در كادر
  .گيرد تحوالت اين سي ساله در همه چيز از جمله نگاه به پادشاهي سرچشمه مي

* * *  
هاي پس از انقالب و فروكش كردن شور و حال انقالبي، بازگشت به  در نخستين سال

نستالژي آن دو دهه پاياني سازندگي و . بود دوران پادشاهي آرزوي بيشتر ايرانيان مي
كسان بيشماري كه به خود . زدود ها مي اواني هر خاطره بد دوران پادشاهي را از خاطرفر

دادند طبعا هر انتقاد از  وعده برگشت اوضاع و بسته شدن پرانتز جمهوري اسالمي را مي
ها  آن حساب. شد پنداشتند كه در راه آزادي سريع ايران انداخته مي گذشته را سنگي مي
اي  طلب وزنه هاي سلطنت روري بود و براي هميشه نگذاشت نيروالبته نادرست و آرزوپ

حكومت انقالبي پيروزمند را در زندگاني خميني ــ . در مبارزه با جمهوري اسالمي شوند
داشت در  جنگ عراق به كنار ــ تنها با كودتاي نظامي كه هيچ ربطي به پادشاهي نمي

كاري از همه سوي  نوژه فداي ندانمشد برانداخت كه آن نيز در  همان چند ماه اول مي
به هر دو معني زماني و (اي را  از آن پس با رژيمي كه دقيقه. نظامي و سياسي شد

ها و  دهد، براندازي تنها در خيابان براي محكم كردن جاي خود هدر نمي) كمي
سونگر هنوز  آن هواداران يك "فعال"بقاياي . هاي اروپا و امريكا ميسر بوده است كافه

. كنند ولي نستالژي با گذشت زمان رابطه معكوس دارد وي عامل نستالژي حساب مير
  .امروز چند صد تن. آمدند بيست و پنج سال پيش هزاران تن در لوس آنجلس گرد مي

رويكرد درست به نظر من آن بود كه در فرصت طوالني تبعيد، به بازنگري بنيادي 
بيني  هاي جهان شاهي را نيز مانند همه سويهمشكل جامعه ايراني بپردازيم؛ از جمله پاد

ها را نيز پيش  هاي دوران پادشاهي كه سخن از كاستي خود مدرن كنيم و به جاي مزيت
هاي موجود  آورد، بيشتر تكيه را بر دالئل سودمندي آن براي آينده ايران، و زمينه مي

مثال آن قدرت ( اش در تفكر اجتماعي و سياسي جامعه ايراني بگذاريم قابل استفاده
تواند به ثبات و يكپارچگي ايران و نظام سياسي دمكرات و آزادمنش آن  اخالقي كه مي

به نظر من نوسازندگي و دگرگون كردن فرهنگ سياسي ايران پس از .) كمك كند
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هاي سياسي ويرانگر و رهبران  ها و برنامه اي كه مردم با تسليم شدن به شعار فاجعه
شد  آمد و نمي ترين اولويت به شمار مي خود آورده بودند بزرگسياسي خطرناك بر سر 

پرستي و بازگشت و  با گريز از ارزيابي درست و منصفانه تاريخ همروزگار ايران و شاه
طلبان يعني تقريبا همه هواداران  اما سلطنت. انتقام دم از دگرگوني فرهنگ سياسي زد

همه اين سخنان ) آيند هنوز هم نمي(مدند آ بافي پائين نمي اي از توطئه پادشاهي كه ذره
شان گرد  پيام هميشگي آنان بازگشت و انتقام، و استراتژي. انگاشتند را خطرناك مي

  . آمدن زير فرماندهي شخص پادشاه ــ هر كدام مستقيما ــ بود و هست
من از همان هنگام كه پايم به بيرون رسيد از بازگشت پادشاهي ولي درصورت مدرن 

ها از دوران گذشته  ترين نقد پرده بيني امروزي و در عين بي در بستر يك جهان شده آن
با اين تفاوت كه بر خالف آن دو سه سال نخستين، . دفاع كردم و هنوز بر همان هستم

خوانم و همرائي بر سر پادشاهي مشروطه را  كسي را به گرويدن به پادشاهي نمي
. ام تر شده ن موضوع باز شده است؛ ليبرال دمكراتم در اي نگاه. دانم بهترين رويكرد نمي

اين باور كه هر چه را . ام هاي گذشته نگران آينده تفاوت ديگر اين كه امروز بيش از دهه
بايد بسازيم مرا منتقد سختگيرتري از  خواهيم از هم اكنون مي در آينده براي ايران مي
ترين انحراف بيشتر شده  حساسيت من در برابر هر كوچك. امر پادشاهي كرده است

كه باور داشتن بدان منافاتي با  "گيري از شكل نظام پادشاهي فاصله"است اما هيچ 
  .ندارد در ميان نيست) من( "هاي خود زندگي كردن در انديشه"

حل، يا  گيري سخت من در موضوع فدراليسم و پذيرش آن به عنوان يك راه موضع
هاي لندن و پاريس در  يا در برابر نشست دعوي رهبري، از سوي نامزد پادشاهي؛

بايد در اين بافتار  هاي نظامي امريكا را مي سازي در رابطه با تهديد گرماگرم جايگزين
context به همين ترتيب تاكيد روز افزون من بر اهميت نظام سياسي و نه شكل . ديد

ها  ري نظرترديد نيست كه گذر سي سال بسيا. ظاهري حكومت از همين جا بوده است
را در باره نقش پادشاهي در مبارزه كنوني و در آينده ايران تغيير داده است و هر 

ش را نيز گاهگاه به زمين  هاي بايد گوش سياستگري در عين پابرجائي بر اصول خود مي
با اين نسلي كه ايران را در شماره و در گفتمان خود سراسر فرا گرفته است . بچسباند

  .هاي سي سال پيش حتي در بيرون ايران نيز خريداري ندارد سخنان و رويكرد
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به  perspectiveگردد به اينكه از كجا آغاز كنيم و از چه نظرگاهي ها برمي همه اين
مسئله . ها نه احساسات براي من مسئله اصلي نه افراد است نه خاطره. موقعيت بنگريم

تاريخ خود، بخشي به ياري همان ها؛ از بند  اصلي ايراني است يكپارچه و در همين مرز
از جهان اسالمي ) ام م را گذار از تاريخ گذاشته هاي عنوان يكي از كتاب(تاريخ بدر آمده؛ 

اي بيرون جسته؛ و پاي در سده بيست و يكم استوار  و جهان سوم و جهان خاورميانه
هاي فردي؛ و  شكل حكومت فرعي است؛ تعبير تاريخ مسئله باور. كرده

هاي دست  هاي طرف هاي استراتژيك و روزانه موضوع بحث و توافق ريسياستگزا
كند و در حزب  مسلم است كسي كه از پادشاهي آغاز و در پادشاهي تمام مي. دركار

ولي گذر زمان و واقعيات سرانجام كار . مشروطه ايران نيز مانده است با من مشكل دارد
اين سالح جمهوري اسالمي را برانداخت توان با  دريافتن اينكه نمي. خود را خواهد كرد
و ما هنوز . شان بدر آورده است ها مداري و نگرش سياه و سپيد آن سال بسياري را از حق
هنگامي كه ژرفا و معناي جنبش سبز به تمامي بر خود آن جنبش نيز . در نتايج سحريم

ه گرفتن بهر: تر بوده است آشكار شود به خوبي خواهيم ديد كه كدام رهيافت درست
هاي صد سال كشاكش ما با تجدد، يا درجا زدن در دوران  سازنده از دوران تبعيد و درس

  پادشاهي از هر دو سوي طيف سياسي؟ 

هيچ خودستائي يا فروتني كاذب ادعا  توانيم بي ما امروز در پانزدهمين سال حزب مي
مي؛ يك كنيم كه حزب تنها يك سازمان سياسي موثر در مبارزه با جمهوري اسال

پيشاهنگ بازسازي فرهنگ سياسي ايران؛ يا يك جريان پيشرو در طيف هواداران 
بود زيرا به هر حال طيفي گسترده است و نياز به مدرن  پادشاهي كه بسيار الزم مي

توانست   اين حزب درست به دليل هوادار پادشاهي بودن. شدن دارد نبوده است
تر كردن  هاي مخالف و آسان سياست ترين سهم را در متمدن كردن فضاي بزرگ

همرائي بر اصول دمكراسي ليبرال داشته باشد ــ درست به همين دليل كه رابطه ميان 
رويكرد آزاد . هواداران و مخالفان پادشاهي رابطه تاريخي نفرت و كينه بوده است

بخشيد كه طرف اصلي آن دشمني خونين  منشانه بيشترين تاثير را از سوي كساني مي
بود و جز تاثير  ها يا موافقان چنان رويكردي دور از انتظار نمي طرف از بي. بودند يم

  . داشت محدودي نمي
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بيني ناپذير دارد و نقش  آينده پادشاهي در ايران بستگي به عوامل فراوان و پيش
هاي پرزوري نگريست كه نو به نو  ها و گرايش بايد در پرتو نيرو هواداران پادشاهي را مي

ها را دگرگون  آورند و هم اكنون بسياري معادله جامعه ديگرگون ايران سر برميدر 
حزب مشروطه ايران سهم اصلي خود را در دفاع از پادشاهي در صورت مدرن . اند كرده

تواند به امر پادشاهي بكند نشان  خدمتي كه اين حزب در آينده مي. آن گزارده است
ديگر زمان آن است . هوادار پادشاهي است دادن صورت مدرن و متمدنانه يك گرايش

كه بيش از پيش پيام حزب را در متن روشنگري ايراني كه سرانجام به شكوفائي رسيده 
بايد كوشيد همچنان سبز  است تكامل داد و نيروي خود را در پشتيباني از جنبشي كه مي

خوشبختانه  امروز. پانزده سال پيش فضاي ديگري بود. بماند و تكه تكه نشود گذاشت
هاي بزرگ  آن روشنگري ايراني از محافل روشنفكري به اليه. فضاي ديگري است

براي من ترديد نيست كه آيندگان از دو دهه پاياني و آغازين . اجتماعي راه يافته است
 enlightenmentهاي بيست و بيست و يك به عنوان آغاز عصر بلوغ روشنگري  سده

انگليسي و (روشنگري بيشتر زير تاثير روشنگري بريتانيائي اين . ايراني نام خواهند برد
و كمتر اثر گرفته از روشنگري فرانسوي است و نه رويكرد ) به ويژه اسكاتلندي

در عصر روشنگري . هاي توتاليتاريسم روسوئي را در خود مكانيكي آن را دارد نه دانه
  . كمتر كسي فرصت داشت از معني به صورت بپردازد

  
  2009آوريل 
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  ، انقالب مشروطه و انقالب ديگريانقالب اسالم
  

در  ييك بررس 1979/1357 يو انقالب اسالم 1906/1285مقايسه انقالب مشروطه    
تز يا  يآنت يادامه انقالب مشروطه و از نظر ياز نظر يانقالب اسالم. ادامه و تضاد است
اد و دو سال چندگام به پيش و چندگام به در اين هفت يجامعه ايران. برابرنهاد آن است

توان گفت كه  يم يحاصل اين جمع و تفريق آسان نيست ول يگير اندازه. پس برداشت
پايان  يكه با انقالب مشروطه آغاز شد و در حكومت اسالم يا ايران در پايان سده

  .پيش آمده است ــبر رويهم  ينه به اندازه صدسال ول ــيابد  يم
انقالب، برخاسته . دانند ينم يتاريخ يها را بيهوده چرخشگاه و آغازگاه دورهها  انقالب 

چه در  .آورد يبزرگ م يها يدر يك جامعه است و با خود دگرگون يذهن ياز دگرگون
شد  يژرف يها ي، جامعه ما دستخوش دگرگونيانقالب مشروطه و چه در انقالب اسالم
بايد از انقالب  ييش از ورود در بحث ماما پ. كه مقايسه آن موضوع اين نوشته است

. نيست يديگر، هيچ تقدس يكه هر پديده تاريخ در انقالب، همچنان. كرد يزداي افسانه
تواند موفق يا ناموفق  يتواند بد يا خوب، بجا يا گمراه، الزم يا ناالزم باشد؛ م يانقالب م

 يين انقالب آرمانشهراز انقالب فرانسه، كه نخست. باشد ــخودش  يها در هدف احت ــ
الزم يا موفق بوده است؛ و اگر  يايران كمتر انقالب يمدرن بود، تا انقالب اسالم) ياتوپ(

مقصود . ناپذير هم نبوده است اجتناب يداشته باشد، هيچ انقالب يجاي يتاريخ يگمانپرور
گ بزر يها است كه در آن توده يمدرن آنچنان زمين لرزه سياس ياز انقالب آرمانشهر
عموم مردم شركت داشته باشند و ساختار و روابط قدرت را زيرورو  يجمعيت و به تعبير

ساختن جامعه  ياست كه برا يا مدرن، اراده يديگر انقالب آرمانشهر ييك ويژگ. كنند
  .به ضرب خشونت پشت سر آن قرار دارد يآرمان
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و ) يشناس آلمان جامعه به گفته يك( يميل يبا ب يانقالب امريكا، هم از آن رو كه انقالب
رو كه درعين حال يك جنگ  ترين انقالب تاريخ، و هم از آن مين دليل كاميابه به

 يشمار به دليل نابجاي اينكه ايرانيان بي. گيرد يآزاديبخش بود، در مقوله ويژه خود قرار م
كوشند صفت انقالب را از  يخودشان م يو شكست و سرخوردگ يانقالب اسالم

اعتبار شده  يبگيرند برخاسته از تاثيرات نامستقيم نظريه ب 1357ال س يرويدادها
   . ناآگاه است يها و كيش پرستش انقالب بر ذهن يماترياليسم تاريخ

طبقه كه در آن  يدر مسير جامعه ب ييك فرايند تاريخ يحتمانقالب به عنوان فرا آمد 
. بود سلم، ناميتاريخ دولت زايل خواهد شد همان اندازه نامقدس است كه آن فرايند

شود تكرار  يدر برابر چشمان ما ساخته م يكه با شتاب تكنولوژ يا بهم پيوسته يدنيا
كالسيك  يانقالب به معن. سازد يرا بسيار نامحتمل م يمانند انقالب اسالم يرويدادهاي

به زبان ديگر بدترين ــ ها  ترين جامعه واپسمانده. است يآن يك دايناسور تاريخ
هنوز در معرض  ــاست  يبدترين نوع واپسماندگ يسياس يها، زيرا واپسماندگ حكومت

انقالب خونين ويرانگر، چنانكه بيشتر  يآن بشوند ول يآن هستند و چه بسا كه قربان
بد،  يها حكومت. آنها ياند، نه سرنوشت آنهاست نه لزوما راه رهاي ها بوده انقالب
خواهند  يكه در آن به گفته لنين مردم نم يوضع ــآورند  يپديد م يانقالب يها موقعيت

كار را به انقالب  ،يترين آنها، در اوضاع و احوال استثناي و ناتوان ــتواند  يو حكومت نم
از اينجاست  .انجامد يبه انقالب م ييك يبه دشوار ياز صد موقعيت انقالب كشانند؛ يم

  .در انقالب نيست يناپذير كه هيچ اجتناب
*** 

نظام “كه  يبود تا سيل بنيان كن يو فكر يمشروطه بيشتر يك جنبش سياسانقالب 
قاجار و ساختار قدرت دست نخورده ماند و  يدر انقالب، پادشاه. را واژگون كند“ كهن

زير كنترل گروه حاكم پيش از انقالب  ي، مجلس، نيز به زوديانقالب ينهاد اصل
انديشيدند و منظور از  يات مانقالبيان مشروطه بيش از قدرت به اصالح .درآمد

ديدند  يكه وقت بود ياز همين رو. از باال تا پايين بود ياصالحات، نوكردن جامعه ايران
. حل دست نيرومند پيوستند و تقريبا همگروه به راه يآيند به آسان ينمخود از اصالحات بر

آنكه يك  يايران برا. بودند يتاريخ يجامعه و اقتضا يآنها نمايندگان احساس عموم
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 يها مردم خود فراهم كند بايست آرمان يشايسته اين سده را برا يكشور بماند و زندگ
انتقام جستن يا  يانقالب يك جنبش سازنده بود نه برا. بخشيد يانقالب را تحقق م

. زد يمل يزندگ يها همه جنبه يويران كردن، كه در ابعاد فروتنانه خود دست به نوگر
بيشتر شد و به توسعه سريع، اگر چه  يبعد يها ن در دههآ momentum شتاباهنگ

  .انجاميد يناهماهنگ، جامعه ايران
داد،  يرو ي، انقالب بر يك زمينه مذهبيو ترق ياما با همه تعهد به انديشه آزاد 

دادن  يآشت يانقالبيان همه در پ. شد انتظار داشت يچنانكه در ايران آغاز اين سده م
به  يمهم يدرون و بيرون، امتيازها يم بودند و در زير فشارهاخود با اسال يها آرمان

 يفقيه و روايت ديگر مد واليتآپيشدر 1907 يمتمم قانون اساس. خواهان دادند مشروعه
با  ــ يو دينساالر يعناصر مردمساالر ياست و همان آميختگ ياز حكومت اسالم

با آن  يخواه رح مشروطهط يدر عمل، اجرا. شود يدر آن ديده مــ متفاوت  يتركيب
رضاشاه تا پايان محمدرضا شاه تنش ميان  يامتيازات ناممكن بود و از آغاز پادشاه

 يها يبارها به روياروي يو جامعه ايران يقانون اساس ي، و زمينه مذهبيبرنامه اصالح
  .سخت و گاه خونين انجاميد

ن هفتاد و دو ساله دورا يو فرهنگ ياقتصاد يها ، با همه پيشرفتياين زمينه مذهب
 يمذهب hierarchy )سلسله مراتب(نفوذ پايگان . مشروطه، سياست ايران را رها نكرد

از توسعه  يپادشاهان پهلو يخبر يآن دوران بود كه ب يدارتر از اصالحات سطح ريشه
كه بتواند  يدر نبود يك فرهنگ و ساختار سياس. كرد تر نيز ي، آن را سطحيسياس

مدرن را ) اليت(از سرامدان  يا آخوندها بشود و جبهه تازه يمذهب ـ يجانشين شبكه مال
دهد، طبقه  و آخوند قرار يبازار يها در برابر جبهه سنت شامل روشنفكران و تكنوكرات

) يگراي توده(هايش با پوپوليسم  متوسط رو به گسترش ايران پس از شكست تجربه
ويژه ه از مذهب افتاد؛ ب يسياس يداربر ، به راه بهرهيمصدق و راديكاليسم چپ انقالب

 يبهره نبود و عموما بر همان بستر آشنا يب يها نيز از عنصر مذهب سياس كه آن تجربه
پيشبرد  ياز نفوذ مذهب و آخوند برا يگير بهره: كرد يجنبش مشروطه حركت م

  .بود يهمراي از يا در اين رويكرد ميان حكومت و مخالفانش درجه. يسياس يها هدف
  خورده بود در  يتـكسـددخواهان نيمه شـروطه از تجـكه در انقالب مش يياسـهب سمذ
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خطر توسعه  يبزرگ) 1340ـ1356و1300ـ1320( ياصالحات سريع بعد يها دوره
دريافت؛ “ روحانيت“ يرا برا ــ يبه زبان ديگر غربگرايــ جامعه  يو نوساز ياقتصاد

 يشدن جامعه بطور جد) سكوالر( يكه طرح غيرمذهب يرضاشاه يها جز در سال يول
دستگاه . شد، جايگاه ممتاز آخوندها در سياست بر رويهم نگهداشته ماند يدنبال م
پرداخت و مخالفان حكومت نيز  يآنان م يبه دلجوي يپس از هر تصادم جد يحكومت

روزافزون جامعه به زيان  ياينهمه دگرگون با. بودند يبيگانه كردن آنان نم يهيچ در پ
احمد و  آن زمان، از بازرگان گرفته تا آل يو اين را روشنفكران مذهب. ذ مذهب بودنفو

رييس  يها در سمت( يو همفكرانشان در صف مخالفان و در دستگاه شاهنشاه يشريعت
بهتر از خود آخوندها دريافتند و هر ) دفتر و رييس بنياد و رييس موسسه و مشاور و رابط

تر و  در تاريخ ايران احتماال به هيچ گروه گمراه. افتندشت يكدام به شيوه خود به يار
  .توان برخورد يزيانكارتر از آن روشنفكران نم

اصرار بيهوده و چند صد ساله شبه  ـدادن اسالم و علم همت گماشت  يبازرگان به آشت
شمردن دو مقوله از بن متفاوت كه علم و  ي، بر يكيدانشمندان در غرب و جهان اسالم

اسالم  يشريعت. كند يخود جدا م يها و ريشه) فونكسيون( يو را از خويشكاردين هر د
جهان  يجويده و ناپخته ماركسيسم انقالب نيم يها خود را با انديشه يشخص يآرمان
) پريميتيو( يزمخت و بدو يچشاي يساخت كه برا يجوش كرد و درهم ييك يسوم

احمد  آل. بود يران مانند مائده بهشتهفتاد اي/ سواد و آتشين دهه پنجاه روشنفكران نيمه
 يشد و اسالم را بجا يغرب اصال منكر آرمان پيشرفت و نوگر يديگر با نف ياز سو

  .آن گذاشت
را از  يمذهب يكه رفاه و آموزش در كار آن بود كه جامعه سنت يدرست درحال

در جامه را  يتوانستند ارتجاع مذهب يهزار ساله بدرآورد روشنفكران مذهب يواپسماندگ
مذهب خود علم : ايران دلپسند سازند يمحيط روشنفكر يش برا و امروزي“ يمترق“

 يبرا يچيز يشد؛ غرب جز بدآموز يناپسندش تعريف م يها بود و غرب تنها با جنبه
كرد؛ هنر نزد  يخبر م مسلمانان نداشت و آنها را از ميراث گرانقدرترشان دور و بي

شد در متن  يرا م يخوار جهان اسالم بود؛ انقالب جهان و بس و غرب ريزه  مسلمانان بود
بود و انتظار ظهور،  يانقالب يشيعه به راه انداخت زيرا تقيه همان رازپوش يتئولوژ
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از . شد از خاك پر بركت كربال بدرآورد ياش را نيز م داد؛ بقيه يم يمعن يانقالب يهشيار
 يخواندند كه رهبر يندها را فرا مها پيش از انقالب، اين روشنفكران آشكارا آخو مدت

خرد كننده و قدرت  يپيروز يآنها زمينه را برا. را در دست گيرند“ انفجارطلوع “
ش  انداختند كه مسلما خود آرزوي يآخوندها آماده ساختند و ايران را به روز يانحصار

  .را نداشتند
 ياسالم يزمينه كلــ با  در انقالب مشروطه كاشته شده بود يدانه انقالب اسالم يول

و در دوران  و آخوندها داده شد ــ يبه شيعيگر يكه در قانون اساس يجايگاه بزرگآن و 
بقيه طرح  يها به اجرا يسركوب آزاد يكه به بها يپهلو يدر پادشاه، مشروطه

كه زمان مناسب فرارسيد،  يهنگام. بايست نيرو گرفت يچندانكه م ،مشروطه پرداخت
نمودار گرديد و دشمنان و  يرژيم پادشاه يو درماندگ يفرسودگ يها آنگاه كه نشانه

كه در زير چشم و  يا با شبكه يمذهب يتر كردند، رهبر مخالفان از هر سو حلقه را تنگ
ها گسترش يافته بود آماده  در سراسر كشور و در طول سال يدستگاه حكومت يبه يار

در  يو انقالب يو مل يمترقكند و روشنفكران  يباالترين داوها باز يبود كه رو
آن تا حد پرستش گردن  يپيشاپيش طبقه متوسط ايران به جان آماده بودند كه به رهبر

  .نهند
* * * 

بازگشت به . دوم بهمن قرار بود چهاردهم مرداد را از صفحه تاريخ محو كند و  بيست
 يبجاملت ايران، واليت فقيه  يبجا يصدر اسالم و پشت كردن به غرب، امت اسالم

ناسيوناليسم و  يها داد با آرمان يكه از آغاز به خود صفت اسالم يانقالب. يمردمساالر
بر تخت   كه يآخوندهاي. نه تنها بيگانه كه دشمن بودمشروطه  يو دمكراس يترقيخواه

. رفتند  يمتخت جمشيد،  احت مجلس، توانستند تا ويران كردن يم نشستند اگر  قدرت
داده  يو در سرزمين انقالب مشروطه رو يسرزمين شاهنشاه در يانقالب اسالم يول

 يبلكه در ميان ملت ايران كه در يك لحظه كوتاه تاريخ يبود؛ نه در ميان امت اسالم
روح انقالب مشروطه زنده ماند و در بيست سال . خود خواسته تسليم شده بود يبه فريب

  .استنگذاشته  يجز پوسته قدرت چيز يگذشته از انقالب اسالم
  بيش از هر زمان در  يامروز مردم ايران بازگشت به صدر اسالم را آرزو ندارند و با تشنگ
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آنها همان  ياسالم برا يشوند؛ دنيا يو غرب يخواهند امروز يسال، م اين صد
بايد با آن رابطه دوستانه داشت  ياست كه همواره بوده است و م يا بيگانه يها سرزمين

 ابرحذر بود؛ و امروز حت ــ ياحتمال يوان تنها خاستگاه گرفتاربه عن ــو از آسيب آن 
انقالب مشروطه خواستار كوتاه شدن دست مذهب از حكومت و  يبيش از روزها

ها و  تسلط بر دل يدر واقع انقالب مشروطه برا. بازگشت آخوند به مسجد هستند
نه جامعه  ــ ينجامعه مد. را به كمك گرفته است يايرانيان انقالب اسالم يها ذهن
دو دهه پس از انقالب و  ــپرولتاريا  ييا ديكتاتور يو عدل و قسط اسالم يتوحيد

  .مردم شده است يو فرياد جنگ ياست كه شعار انقالب يحكومت اسالم
. آمد يآن زودتر بدست م يداشت و ب ينم يبه انقالب اسالم ياينهمه كمترين نياز

 احت ــ اند يافته  يتسلط يبر گفتمان سياس نقالباز ا  كه پس  نيز خواهان نوين مشروطه
بهرحال  يول. نمانند يتوانستند منتظر چنان مصيبت تاريخ يم ـخود را چنان ننامند  اگر

فراآمد آن كه به توسعه  يا است درتضاد با آن و تا اندازه يپسا انقالب يا اين نيز پديده
  .يدن بساط واليت فقيه استچيز منتظر برچ ديگر همه. ايران كمك خواهدكرد يسياس

* * * 

 ــاست  يسال پيش و بيست و پنج سال پيش باز ايران در يك موقعيت انقالبمانند صد
 يزندگ يو آرزو يعموم يناخرسند. توانديچه كمتر مخواهند و حكومت هريمردم نم

خواهان قابل مقايسه  مشروطه ياست كه تنها با دهه پيش از پيروز يا بهتر به پايه
ديگر اين  يانقالب يها ايرانيان امروز نيز مانند صدسال پيش و بيش از موقعيت. ستا

توانند همه چيز داشته باشند و اين حكومت است كه  يكنند كه م يسده احساس م
و  ينسل پيش از ستمگر چهارايرانيان . توانند برسند يخواهند و م يگذارد به آنچه م ينم

بيست و پنج سال . بهم برآمده بودند يمل ير زندگهرروزه د يفساد و حضور استعمار
  .بود يكم به همان نيرومند دست ي، عامليو فرهنگ يپيش بويه استقالل سياس

خواهد  يخود بسيار بيش از هميشه م يبا طبقه متوسط چند ده ميليون يامروز جامعه ايران
ل وقت داشته ساشده است و صد ندزيرا سراسر به جهان پويا و توانگر معاصر خود پيو

اين باال رفتن ظرفيت مصرف، برخالف . است كه ظرفيت مصرف خود را باال ببرد
است تا  يجهان سوم بيشتر يك حالت ذهن( يجهان سوم يها يكه ايدئولوژ يلولوي
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 ياند، همه مساله توسعه و نوگر ساخته ياز مصرف و جامعه مصرف) يماهيت جغرافياي
. بخشد يخود تحقق م يها يدن است كه به توانايانسان با مصرف كر. است) مدرنيته(

اپرا نيز (توان سنجيد  يمصرف م يتر، با گرده يا الگو پيشرفت را با ميزان و از آن مهم
ترين  بزرگ. نيست يبهرگ يباالتر از ب يهيچ گناه آدمياندر جهان ) .مصرف است

برداشتن  به انسانيت كرده ــ ينام ديگر فرهنگ جهان ــكه فرهنگ غرب  يخدمت
. است يو اجتماع ياش موانع سياس بقيه. موانع تكنولوژيك مصرف انبوه بوده است

است و  ياين تكنولوژ يها محيط زيست، بيماري يو اتالف منابع و ويرانگر يرو زياده
محيط  يو نگهدار يكم تا آنجا كه به تجديد منابع يا جانشين كردن آنها و بازساز دست

باز بسته به  ــاست  يدر همان تكنولوژ يش به خوب انشود درم يزيست مربوط م
  .يو اجتماع يعوامل سياس

از  ياست به تصديق بسيار يانقالب يها همه موقعيت يو فسادكه زمينه اصل يستمگر
ايرانيان به ياد  يرسيده است كه نسل كنون يبه ابعاد يدست دركاران در رژيم اسالم

در  ــسياح جست  يچون سفرنامه حاج يايه بايد در كتاب يندارد و مانندش را م
شباهت به امروز نبود و در آن هركس  يب يآخوند“ يخانخان“كه از نظر  يا جامعه

  در  .ترين كاالها بود گفت و جان انسان از ارزان يتوانست به هركس ديگر زور م يم
 يهبودكه بر ضد رژيم پادشا يا بيست سال پيش، استقالل حربه برنده يانقالب اسالم

پيشين را ندارد زيرا  يمعنا يشورو يپس از فروپاش ياما استقالل سياس. بكار رفت
به زبان اقتصاد دانان، امروز بازار خريداران استقالل . آن نيست يبرا يديگر خريدار

بايد از بيم  يكه م هستند يآلبان يخليج فارس يا مانندها يها نشين    شيخ. است
را  يو اروپاي يامريكاي يو سربستان، نيروها ياسالم يچون عراق و جمهور يهمسايگان

د كه دار ينمگسيل رييس ستاد ارتش خود را به اردن  ياتانبريديگر . به خاك خود بكشند
نه  ياسالم يجمهور ياستقالل سياس. آن كشور را با تهديد به پيمان بغداد بكشاند

حركات دارد كه سياست  ، و نه نياز به اينيبر سر هر بازار يآن است، كاالي يويژگ
  . را بدنام كرده است يخارج

ش بود همين بس كه اين روزها رژيم  كه آنهمه هياهوي يدر باره استقالل اقتصاد
درخواست خريد دو ميليون تن گندم و چهارصد  ــهمان امريكا  ــاز امريكا  ياسالم



94 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

 ياز نيازها يا كرده است و اين جز گوشه خواربار يهزارتن شكر و مقادير هنگفت ديگر
ترين وارد كننده برنج و از  بزرگ ياسالم يجمهور(ايران در سال آينده نيست  يواردات
و اگر پيش از انقالب اين ايران بود كه با ). ترين وارد كنندگان گندم جهان است بزرگ
گذاشت امروز به گفته يك نماينده مجلس  يتاثير م يهايش در بازار نفت جهان تصميم
پنج  يا نفت تا بشكه يدر باره احتمال پايين افتادن بها يخبر انتشار يماسال يشورا

 ياما استقالل فرهنگ. باال ببرد) به دالر(است كه نرخ كاالها را در ايران  يدالر كاف
 يمحافل حكومت يا كس جز در پاره افتاده است كه هيچ يآخوندباز يچنان به بدنام

. افته استيدرمان  يطع از استقالل فرهنگران به طور قيا. ديگو ينم از آن يسخن
  .مردم به جان خواستارند يها است كه توده يتنها هجوم يتهاجم فرهنگ

يك جامعه بيدار  يواقع يدر ايران پايان سده بيستم از بر نيامدن نيازها يفشار انقالب
م از توه ييك توده روشنفكر يكه هيچگاه نداشته است و به پيشتاز يشونده با امكانات
و اراده بيرحمانه گروه  ياين تركيب، همچنانكه ماهيت مافياي. خيزد يبدرآمده بر م

اين سده ايران بيمانند است و همين است كه ما را  يانقالب يها حاكم، در ميان موقعيت
ندهد، اگر  يرو يا اگر فاجعه. سازد يمان روبرو م يتاريخ يها ترين لحظه از مهم يبا يك

بيرون  يبار ديگر تسلط نيابد، ما از چنبر واپسماندگ ايران يكعنصر تراژيك تاريخ 
تواند نه مانند انقالب  يرا در خود گرفته است م يكه جامعه ايران يانقالب. خواهيم زد

ايران  ياين انقالب جامعه مدن. بدفرجام باشد يمشروطه ناتمام و نه مانند انقالب اسالم
. يابد يآيد و در خون روشنفكران تعميد م يم بدر ياسالم يكوره جمهور است كه دارد از

زندان و مرگ موحش، در برابر دستگاه  يدر زير سانسور و خفقان، در خطر هميشگ
، انقالب جامعه يرسم انگيزتر ترور غير و دستگاه هراس يرسم يانگيز سركوبگر هراس

م ايران در سپيده دم سده بيست. آيد يها پيش م گام به گام و پيچيده در شكست يمدن
اين گونه . قرن بود يها از نخستين انقالب ييك يدركنار روسيه و چين، صحنه پيروز

نخستين انقالب  يرود، در سپيده دم سده بيست و يكم ايران باز صحنه پيروز يكه م
 تر تر و پرمايه اين انقالب از انقالب مشروطه هم دشوارتر و هم ژرف. قرن خواهد بود

 يخواه  نيز صورت تكامل يافته مشروطه يرايافت جامعه مدنهمچنانكه خود ف ــاست 
  . پايان قرن است يخواه صد سال پيش است؛ مشروطه
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كه سرنوشت اين انقالب را به مقدار زياد در دست دارند  يروشنفكران و طبقه متوسط
ثابت شده آنان و  يبين نزديك. اند در اين سده بيشتر در بهم ريختن كامياب بوده

كوچك پايان ناپذيرشان كه همراه با ميل به رياست، كار درازمدت و منظم اختالفات 
انقالب و چه اصالحات به شكست  يها سازد، آنها را چه در دوره يرا دشوار م يتشكيالت

شكست خورده است تا پيش از  يكه هم اكنون از نظر تاريخ يرژيم اسالم. كشاند يم
پس از . ها را خواهد زد بيشترين آسيب ــد هر زمان باش ــ يانقالب جامعه مدن يپيروز

  ؟آن نوبت كه خواهد بود
     1998فوريه 
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 كه مايه كشمكش نيست يتنها روز

 
او . گرفتيم ش را جشن مي روززادديگر نود و پنجمين  يا بود چند هفته ياگر پدرم زنده م

از ما نود و  يهائ مسال انقالب مشروطه بود كه در اين روزها گروهبا تفاوت چند هفته ه
. گيرد يرا دربر نم يتجز اقلي“ از ما يهائ گروه“. داريم يم يپنجمين سالروزش را گرام

 يپيش از اينها به انقالب مشروطه به ديده ديگر يول. گذرند يم ياعتنائ يديگران با ب
بود كه  يتنها روز 78/ 57سال  يب اسالمانقالب مشروطه تا انقال .شد ينگريسته م

، هر كس به تعبير خود، رسيده يهمرائ يايران بر آن به نوع يتقريبا سراسر طيف سياس
بود كه  يكم روز دست يلديگر بود و يهرگروه، يادآور چيز يروز چهارده مرداد برا. بود

  . افتادند يش م ، هركدام به دالئل خود، به ياديبسيار
در يك ــ انگاشتن خود و كشور  يو يك يانروا كه در تمركز اقتدار حكومتفرم يپادشاه
 ياز سلطنت سنت ــآن  يو بناپارت يسده نوزدهم يبه معن“ مدرن“ contextبافتار 

از مشروعيت خود  يداشت، بخش بزرگ يش را بيشتر م گذشت، زيرا اسباب يقاجار در م
 يهرچه بود، برافتادن قاجار و برپائ .تگرف يآن م يرا از انقالب مشروطه و قانون اساس

اما مشروعيت در آن دوران اساسا . داده بود يرو يچوب آن قانون اساس در چهار يلوپه
داشت و در  يم يپيروزمندانه برنامه ترقيخواهانه انقالب مشروطه بستگ يبه اجرا
به جز  ينياز ــنيم بيشتر آن شش دهه ــ  رفت يكه كارها خوب پيش م يهائ زمان

آخر كه كار از هميشه بدتر شد  يها در سال. گذاشت يمشروطه نم يظواهر قانون اساس
با اينهمه مشروطه . پنداشتند از همه وقت بهتر است ديگر احترام ظواهر نيز برافتاد يو م

 discourseگفتمان  به عنوان يك آرمان و برنامه عمل ناسيوناليست ترقيخواه تا پايان،
  . ماند يپهلو يپادشاه ياصل
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. داشت ينيز انقالب مشروطه ارج خود را م يو گوناگون پادشاه فراوان در صف مخالفان
 28در دوران پس از  از هواداران مصدق كه تا پيش از آغاز كيش شخصيت مصدق

جز اسالميان و  ،يشدند تا چپگرايان، گروه يشناخته م يخواه اصال به مشروطه مرداد
كم به عنوان پايه گفتمان  بود كه مشروطه را دست يمهمفكرشان، ن يها”يجهان سوم“

ترين  بودكه سخت يا جانب مشروطه به اندازه ياين نگهدار. سياسي خود نينگارد
چرا پادشاه قانون  ــگرفت  ياز موضع مشروطه صورت م يپهلو يبه پادشاه ها حمله
 يكه گفتمان سياس بود يرژيم پادشاه يپايان يها در ماه تنها گذارد؟ يرا زيرپا م ياساس

در آن انقالب . آن را و هرچه ديگر را گرفت يشد و اسالم جا يناگهان از مشروطه ته
را به  ي، لكه ارتجاع زد و آرمانگرائيكه به دگرگون ها، ها و مواضع و ارزش آدم يوارونگ

كه جامعه ما بر آن قادر بود انداخت، مشروطه دشنام شد  يترين غرائز يپارگين غيرانسان
  . فراموش شد و

ها  يمصدق. داشت يتر خود را م روزهاي مهم ينيز هرگروه يپيش از انقالب اسالم
 21ديگران . آذر را 16را داشتند؛ چپگرايان سياهكل و كردن نفت  يو ملزادروز مصدق 

 ياما برا. پائيده بود يها يك سال را كه زير سرنيزه روس مهاباد يو جمهورتبريز  آذر
اين توجه به انقالب . بود يم ياد نيز دركنار بقيه شايسته يادآورمرد 14بيشترشان 

بود كه  يگرفت؛ سالح ييت خود آن سرچشمه نمماز اه چنانكه اشاره شده، مشروط
، مشروطه نيز در ياد مخالفان ياگر با زوال پادشاه. برد شد برضد پادشاه بكار يم

مشروطه  ياز روح و معنا كه هرچه يدر فضائ .زوال يافت از همين جا بود يپادشاه
  شد با آن زد؟ يرا نم يكه ديگر كس ماند يم يسالح يبرا يافتاد، چه مصرف يدورتر م

* * *  
فرو رفت و  ياز يك سو در حكومت اسالم يزوده همه چيز، البته ب يآن انقالب وارونگ

و  ي، سركوبگرياز انقالب سياس. چشم گشود يبر كابوس مل يديگر در بيدار ياز سو
در همه چيز از جمله مشروطه  يو بازنگر ي، بازانديشيش ماند و از انقالب انديشگ راجتا

، دريافت يدر اين بازانديش ينكته مركز .زمان ما يزمان خودش و برا يآن برا يانو مع
بوده ) ها فرهنگ و نظام ارزش يدگرگون يبه معن يتجدد يا نوگر(از مدرنيته  يا تازه
 يو ضد امپرياليست ي، رنگ آزاديخواهيه تاريك انديششصت ك/ از دهه چهل . است
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و ضد  يايران، تجدد ستيز“ يانتلكتوئل“ترين گرايش در جامعه نيمه سواد  گرفت ويرانگر
هنوز  .يافت يديگر خود را در باالترين بارگاه قدرت م يانتلكتواليسم بوده است كه رو

ران اصالح نشده بازگشت به نيرومند اين گرايش را در آرياپرستان و هوادا يها رگه
اهللا يا  شان با حزب يتوان ديد كه اگر تيزتر به خود بنگرند از همانند يگذشته م

  . واپسماندگان ديگر در اين زمينه خشنود نخواهند شد
سردار بساز و بفروشان . ندارد يبا ساختن راه و كارخانه و دانشگاه ناسازگار يتجددستيز

بهتر “ دانشگاه زد“تر  در اين مورد اصطالح عاميانه( كرد در رودهن نيز دانشگاه برپا
كه  ينداشت و خمين ياحمد با وارد كردن ماشين مخالفت آل.) رساند يمنظور را م

ترين  خواست از طالبان فيضيه پزشگ بسازد، يك درمانگاه كامل قلب از پيشرفته يم
تر  يزان، گرايش مهماز خيل انبوه تجدد ست. خود وارد كرده بود يبرا يموسسات پزشگ

 يو نه اسباب ماد ،ها فرهنگ و نظام ارزش) مدرنيزاسيون( يمذهبيان، با نوسازندگ ييعن
و  يكه نبرد سياس ــ تر تجدد ستيز گرايش ديگر و كم اهميت. در پيكار بودند ،تجدد
ها را در راه توسعه  فرهنگ و نظام ارزش ينوسازندگ ــ باخت يرا به آن اول يفرهنگ
و  ياسالم سياس يجاه را ب يا تازه يانديش جست كه تاريك يم يدار مايهسر غير

  . گذاشت يم يحكومت
 يسياس يها بايد، از كشاكش ينگرش تازه به تجدد و مسئله تجدد ايران، چنانكه م

و  يعرصه آن، رقابت چپ و راست يا بحث خسته كننده پادشاه. رود يمتداول فراتر م
 attitude، رويكرد يقرون وسطائ يگرش قضا و قدردگرگون كردن ن. نيست يجمهور
 ي، و فرهنگ سياسيو غيرمسئول انسان در جامعه و جهان هست passive رپذي كنش

كه ــ در جامه مذهب باشد يا مسلك  ــ يبرخاسته از تفكر دين يمدارا يو ب ياستبداد
از . آنهاست له و ميدان مشترك همهئشناسد، مسيو ديكتاتور نم“ دمكرات“و “ ليبرال“

كه در صورت  يانقالب. به زنده كردن مشروطه كمك كرد ياينجاست كه انقالب اسالم
خود، پيشرس بودن انقالب  anachronism يبرضد مشروطه بود در ناهنگام يو معن

را كه در اصل  يا جامعه يها ، واقعيتيفرو نشستن تب تند انقالب. مشروطه را نشان داد
كوبيد كه بيش از چشمان  يداشته باشد، بر سر ظاهر بينان يكرد چه حكومت يتفاوت نم
يك انقالب مشروطه  يدر آن سال بد اختر برا يجامعه ايران. پركين داشتند يها بينا دل
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 يها داشت و اگر مخالفان رژيم آن روز، از همان محدوديت يم يبيشتر يدوم سزاوار
اش  را درصورت تازه 1906زياد  يدشوار يتوانست ب يم 1978بردند،  يآور رنج نم هراس

بست رسيده و پادشاه رو به مرگ، آماده  به بن ينيز يك پادشاه 57/78در . تكرار كند
) شان منقرض شده بود كه نسل(خواهان  بود قدرت را به مشروطه يبلكه مشتاق م

  . بسپارد
* * *  

دن ايران به رسان يبرا يا خواهان كه برنامه مشروطه يها درباره دامنه گسترده آرمان
بود بيش از آن  ينمونه آن كشورها م ياز رو يترين كشورهاي اروپائ پيشرفته يپا

كه در ادبيات دست دوم  يخواهان مسئله مشروطه. ايم كه در اينجا تكرار شود گفته
معارف “خوردند صنعت اروپا و بهمان اندازه و بيش از آن،  يغوته م يباختر يگرروشن
 يها سازش. يسنت يها ها و آموزش )دكترين(ستن از آموزه گس ــبود  يم“ ياروپائ
به دربار و آخوندها  يامپرياليست يكه زير تهديدها يپدران مشروطه و امتيازات يسياس

در عمل، مشروطه در همه هفتاد سال خود  ؛سازد يدار نم دادند پيام مشروطه را خدشه
 يها و ارزش يگربه روشن “پسامدرن“توانند از موضع گمراه  يم يكسان. مصالحه شد

، يخواهان از لحاظ نظر مشروطه يبرا. دمكراتيك و ترقيخواهانه برآمده از آن بتازند
  . بيشتر ما نيز چنين است يبرا. داشت يچون و چرا برنم يو ترق يآزاد

از آنچه در جهان انديشه ايران، چه در بيرون و چه درون، چه راست و چپ و چه 
كوشند از زندان عادت و فشار  يدرميان همه آنها كه من توا يمگذرد،  يم يبمذه

اگر ديروز چپ . ديد همگنان بيرون بزنند، اين باريك شدن بر مسئله تجدد و توسعه را
حكومت مذهبي  ها تا و آخوند يخمين ياز رهبر يمصدق“ ليبرال“ماركسيست و 

يروز ترقيخواهان اگر د. خواهند يم) سكوالر(حكومت عرفيگرا رفتند امروز يك صدا  يم
 يراندند امروز زور مردم را برا يمردم واپسمانده را با زور حكومت پيش م اقتدارگرا

، يدر آن، در هر حكومتنهفته ش از فساد و ركود  رهاندن يبرا ــراندن حكومت  پيش
  .  شمرند يالزم م

اروپائيش،  يبه تجدد در معن ــتفاوت دارد “ رويكرد“كه با ــ  ترديد اين روي آوردن بي
اين  يآورد كاره و من در كه با تعاريف نيمه) ي، عرفيگرائي، انسانگرائيخردگرائ(
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هنوز در . جا درست فهميده است، نه صميمانه است نيست، نه در همه يصدساله يك
شد؛ و تجدد يك  يبايد چيز ديگر ينوشدن م ياند كه برا جا آن گام آخر را برنداشته همه
، بيشتر ندارد؛ اگر چه كاربردها و ياروپائ يه نشدنكهن ي، همان معنيمعن

انسان (خواهند چرخ را اختراع كنند  يم يهنوز كسان. هايش گوناگون است ياستراتژ
گفتمان غالب، از  ينيز صرفا به پيرو يديگران.) انديشد ن به بهتر كردن چرخ ميمدر

 ــ nativismيخورده بوميگرائ سال تجربه شكستاما پس از صد. زنند يتجدد دم م
آن گام  ــگونه ماندن  همانبهتر و بيشتر به  يدگرگون شدن برا ،يبوم يهاحل راه

بايد  يما م: زودتر بود يزاده نود سال يسخن درست تق. آخر ناچار برداشته خواهد شد
  . شويم ياروپائ
ه ك يتوان از مردم ينم. دكن يم از آن گذر ينيست ول ييك يمĤب يشدن با فرنگ ياروپائ

فاصله به  يشوند انتظار داشت كه ب يك تمدن برتر آشنا مي يماد يها نخست با جلوه
ها نيز كه به عنوان نمونه كامياب  يژاپن. برند آن پي يانتلكتوئل و فلسف يژرفا

مĤب  يفرنگ“ يج يم“انقالب  يها نخستين دههشوند در يو تجدد شناخته م ينوسازندگ
را سردادند بايست خود را  يمĤب يرياد نكوهش فرنگكه ف يآن روشنفكران ايران. بودند

فرهنگ  يروشنفكران ژاپني در همان چند دهه هزاران كتاب اساس. كردند ينكوهش م
صبركرديم و “ سير حكمت در اروپا“ يما چند دهه برا. ردنددر آو يبه ژاپنرا  ياروپائ

زيستن در سده  يبرا .در نيامده است يمه ژاپنيان به فارسجهنوز بيشتر آن چند هزار تر
نداريم كه پانصد سال تالش  يراه ديگر ــبردن در آن  و نه صرفا بسر ــبيست و يكم 

 يخودمان، با سرعت يدگرگون شدن، و نه به منظور دفاع از قرون وسطا ياروپا را برا
  .توانيم بسپريم يكه م

 ــاست كار را نشان داده  يتجربه صد و بيست ساله ما با تجدد، دالئل دشوار
؛ رسيدن از ايمان و يقين و عادت و كار يدرخور دشوار يش نداشتن دلير نيتر مهم

و حقوق  يانسان و شك رهاننده كه پايه آن است؛ گذاشتن فرد يسنت به خردگرائ
شناسد در  يكه زن و مرد و آزاد و بنده و سياه و سفيد و مومن و غيرمومن نم او، يطبيع

 يبرا .ياز قدرت حكومت يمسلك و يدين يها مطلقدن ؛ جدا كريمركز زندگي اجتماع
ما به . خواهد يايم م بيش از آنچه داشته يما دلير يو سياس يبا موانع فرهنگ يمردم
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درست برعكس آنچه  ــكنيم  يو سياست را همگان يايم كه انديشه را فرد آنجا رسيده
  .ايم در همه تاريخ خود كرده

 اما اين. اند افتادهاين رويكرد نو  يه پيروبديگر از مالحظات بسيار كسان هستند كه 
همگان هميشه بر يك گونه . استگفتمان تجدد  ينهائ يبر پيروز يدليل خود
 يبر يك موج فكراگرچه در ظاهر، اگر همگان يا نزديك به همگان،  يانديشند ول ينم

در “ اصيل يها ارزش“امروز تنها واپسين پاسداران . آن فراهم شده است يباشند برتر
انقالب  يانديش تاريك يترين صداها نيرومند. ندا از بحث تجدد بيرون“ پاسداران“پناه 
سر  يبنيادگرائ يصال يبرگرفته از فلسفه اروپائ يها كه با سالح ي، كسانياسالم

خود،  ي، و اخالق يفلسف يبه بيرون از معما ياند و راه دادند، به اين گفتمان پيوسته يم
از آنان احتماال بيست و  يا پاره. آنان بيهوده است يوكاو درباره راستگوئكند. جويند يم

عمده آن است كه رنگ جماعت ديگر . بودند يچند سال پيش نيز همرنگ جماعت م
  . شده است

* * *  
پيش در تهران، در تبريز، و  يكرديم كه از صد و بيست سال اينهمه را ما با جنبشي آغاز

ز و استامبول و قاهره سرگرفت و نود و پنچ سال پيش به صدور قفقا ير اجتماعات ايرانب
 يدر تشكيل مجلس شورا“عنوان آن قانون . انجاميد يفرمان مشروطيت و قانون اساس

 يبرخالف متمم قانون اساس. دارد يهم برنم يبود و اعتبارنامه دمكراتيك آن موئ“ ملي
است نه  يشاهكار. نشده استبه شاه و آخوندها داده  يدر آن هيچ امتياز 1907سال 

يكي از بهترين نمونه ( يعمل نگرش و يآن زمان بلكه در نظم فكر يتنها در نثر فارس
از  يجلوگير يبرا يكه چاره كارساز ياصناف“ دمكراتيك غير“ يهايش نظام انتخابات

آن را زمان  يها”دمكرات“بود و  يها و زمينداران بزرگ م دست خانه افتادن مجلس ب
  .) تغيير دادندهنگام  يب يهمگان يبه حق را ،شان يو عوامفريب يهمدر ناف

مشروطه برسد و  يها مهم نيست كه ايران در آن مرحله توسعه نتوانست به آرمان
 يها چند صد ساله گام به گام از آرمان يخواهان تازه كار در زير بار واپسماندگ مشروطه

 ينه چندان ژرف، در جامعه ايران كه، يهائ خود آن جنبش و ريشه. خود پس نشستند
داد و ديگر  يمهم آن است كه انقالب مشروطه رو. روزگار بود يها يدوانيد از شگفت
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. ناپذير تجدد انداخت ها، ايران را به راه برگشت يرا رها نكرد و با همه ناتمام يذهن ايران
رجاع مهم آن است كه ما يك برگ پرافتخار ديگر بر تاريخ خود افزوديم؛ يك ا

ها نگه  يرا پيش رانده است و در شوربخت يديگر كه نسل پشت نسل ايران) رفرانس(
  . داشته است

 ينيست؛ در سودمند يو احساس برتر ينازش به اين تاريخ در اينجا از مقوله خودستائ
 يبيش از بسيار ــماست  يمل يترين مايه نيرومند تاريخ ما بزرگ. آن است يعمل
اند كه  ايم؛ ديگران بوده ، خود اختراع نكردههيتركست كه، بر خالف ا ياين تاريخ. ديگر

پيش در  يچندنگار  يك روزنامه. شناسانند ياند و هنوز م به جهانيان و خود ما شناسانده
) تم(درونمايه . كرده است يا رژيم مصاحبه يدر تهران درباره سياست فرهنگ يا روزنامه
است زيرا رژيم اسالمي كوشيده است گذشته  يهويت شدن جوانان ايران يب مصاحبه

نيز  يشان ببرد و چون چيز قابل ايران را از دور و نزديك، سياه كند و جوانان را از گذشته
ما (بايد سربلند باشند  يدانند كيستند و به چه م ينم يش نبوده است جوانان ايران بجاي

و پس و پيش كردن تاريخ ها را در جعل  ها و عرب آخوندها، دست ترك يايرانيان، حت
  .) تاريخ ايران ننشست ينداريم و تاريخ اسالم هرگز بجا

كند كه  ياشاره م ييك خانم ايرانشناس آلمان يها يمصاحبه كننده آنگاه به نتايج بررس
و  يضد غربزدگ“ روشنفكر“آن (جمشيد را خوانده است   بيست هزار لوح گلين تخت

تاخت  يقماش خودش كه به خاورشناسان ميك دو نسل روشنفكران  يفكر يپيشوا
كه هر روز به كارگران تخت  يريز دستمزد ،در آن اسناد.) ش را هم نخوانده بود يكي

سنگين را بردگان انجام  يها كه كار يدر عصرــ  شد آمده است يجمشيد داده م
اه از چهار م باال داشتند، يها ، كه مسئوليتهمچنين آمده است كه به زنان. دادند يم

 يپرداختند كه از بهترين استانداردها يمدستمزد  پيش از زايمان تا چهار ماه پس از آن
به  ينگار ايران روزنامه. در دو هزار و پانصد سال پيش ــرد گذ يدر مامروز  ياسكانديناو

كند، كه  بر رويكرد مدرن ايرانيان آن زمان به حقوق و جايگاه انسان تاكيد مي يدرست
تاثير . توان ديد يكورش م“ حقوق بشر“يگرش را در اعالميه مشهور البته جلوه د

كلمه از ريخت حكومت  يلفظ يكه به معنا يرا در جوانان يبرانگيزاننده چنين تاريخ
  درنيافت؟توان  يچگونه مش بيزارند   يخود و سياست فرهنگ
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* * * 

چندان دير ــ ايم است كه از ديرباز در اين سرزمين زيسته ياين تاريخ همه ما مردمان
آنها كه اين تاريخ را انكار يا پاره . بزرگ بوده است يهايكه پگاه تاريخمان، امپراتور

و  يآگاه. بيش از جعل كنندگان همسايه نخواهند داشت يكنند موفقيتمي يپاره و حزب
ها پيش از خود دست از اين كوشش يبسيار. كنددانش پيوسته برضدشان عمل مي

بر تاريخ را به آيندگان  يبا تاريخ و همرائ يچه بهتر كه آشت. ند مرددركاران خواه
 يها ترين نقطه ياز بديه يسالروز انقالب مشروطه يك. نگذاريم و خود دست بكار شوبم

آزاديخواهان . شد يشناخته نم يامروز يهيچ گروه سياس آن انقالب به. است يچنين آشت
شمال و جنوب و خاور . در آن شركت جستند يو از هر اليه اجتماع ياز هر رنگ سياس

در تاريخ همروزگار ماست كه مايه  يچهارده مرداد تنها روز .و باختر ايران به آن پيوست
نيز بيش از پيش از آن ستايش  يكه در ايران حكومت اسالم يكشمكش نيست؛ تا جائ

  . كنند يم
دارد از قضاوت  مي يمرداد را گرام 14، امروز بيش از همه ياينكه يك گرايش سياس
 ياند و ابعاد انقالب دانسته ييك يآنها مشروطه را با پادشاه. هاست نادرست ديگر گرايش

اند و خود را  شان در جنبش مشروطه پشت كرده ياند؛ به پدران معنو آن را ناديده گرفته
ايران از  له تجدد و توسعه، به درآوردنئهر كه امروز اولويت را به مس. اند بينواتر گردانيده

داشته  يتواند بر آن دعو يخواه است و م اش، بدهد مشروطه هشتصد ساله يقرون وسطا
كه سه سال پيش در كنگره سازمان مشروطه خواهان ايران موضوع  يهنگام. باشد

كه از آن كنگره  يبه حزب. دورانديشانه صورت گرفت يتغييرنام سازمان پيش آمد گزينش
به نظر اين حزب بيشتر . خواهان ام نهادند، نه مشروطهبدرآمد حزب مشروطه ايران ن

سياسي مخالف جمهوري اسالمي و همه آزادانديشان در بيرون و درون  يها سازمان
ما . اند كه دنباله كار جنبش مشروطه را گرفته يبدين معنــ ند ا خواه  ايران مشروطه
  . دانيم يرا انحصار خود نم يمشروطه خواه

جمله در صف  از ــافتد  يدشوار م ياين مقوله بر بسيار اگر امروز پذيرفتن
 يبايد از مشكالت كار آموزشي كنون ياين را نيز م ــ يخواهان هوادار پادشاه مشروطه

و بيست در  يما در بيرون هشتاد درصدش آموزش يواقع يما انگاشت، زيرا كار سياس
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ها  يشدن از پيشداور ر آزادبايد در شما يها را نيز م اين مقاومت. است يصدش تشكيالت
 يايران امروز مانند اروپا. خوريم يايران بدان برم يجامعه سياس يآورد كه در هرجا

شونده  ياز نو و كهنه و بالنده و سپر يا ، آميختهيگرو روشن“ عصر جديد“ يباختر
ها پيش بايست مرده بود، و در ميان  كه مدت يا از درون جامعه يا جامعه تازه. است
 پيامد ناگزيرش و ،يساالر يپس از صوف(آن جامعه در پانصد سال  يترين پيروز گبزر

تناقض از اين بيشتر حتا در تاريخ پرتناقض ما . آيد يبدر م) يصفو يآخوندساالر
آورد، كه چنانكه  يم ينظم و بي يو كند يتوان يافت و تناقض با خودش دشوار ينم

  .بود تواند يسزاوار تناقض است آفريننده نيز م
* * *  

جا پذيرفته تجدد و  شدن، حتا بر مقوله همه يكم همرا بر توافق يا دست يميل يب
جامعه  يها و نيز فرهنگ و نظام ارزش يو اجتماع يزيرساخت اقتصاد ينوسازندگ

پاگير نيز در  يسودها. خيزد يبودن در گذشته بر نم يو زندان يذهن ي، تنها از تنبليايران
اند و  سنگين كرده يارزگ سرمايه يان در انقالب و حكومت اسالمبسيار كس. ميان است

هيچ دوست ندارند آن انقالب و حكومت عالوه بر شكست  يزندگ يدر مراحل پايان
نيز بيفتد و نه تنها نسل امروز كه آيندگان نيز آن را برگ  يبه شكست تاريخ يسياس
از خودش  ينيدن رژيم اسالمشان رها اميد ناممكن. در تاريخ ايران بشمارند يآور شرم

جنبش  يپيروز يكابوس آنها را دورنما. است يمل يآبروئ ياست؛ آبرومند شدن اين ب
جز  يهر نام ديگر. كند تر مي اش برآشفته يمشروطه در صورت سده بيست و يكم

كه  يجز با كمترين آثار ايران پيش از انقالب شكوهمند يمشروطه، هر تركيب ديگر
  . دارند يش دست برنم و خشونت، از سرودن ستايش يخ تباههنوز در اين دوز
كه  يهائ پيوندد، حتا برسر ارزش يكه همه را بهم م يبر سر تاريخ يتوافق يا همرائ

انقالبي بيست و چندسال پيش  يآينده ملت ما برآن ساخته شود، اگر منحصر به نيروها
فراتر رود پايان “ يمترق“، ، انقالبييمذهبـ  ي، ملياسالم يها“يخود“نباشد؛ اگر از 

ريزد و با عكس آنچه  ير چشمان ناباورشان فرو مبراب كه در ي، جهانتجهان اس
از آنچه  يتوانند بپذيرند كه بسيار ياين كسان چگونه م. شود يخواستند، جانشين م يم

 يدر آن هنگام بر ضدش برخاستند هنوز زنده است و آينده را خواهد ساخت؟ ناتوان
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است كه حتا  يشگفتاور آن يك سال يكور ان بر فرارفتن از خود يادآورآن يامروز
  . خويش شركت جستند ينتوانستند سود خود را بشناسند و شادمانه در ويران

. اند كه به ابتذال كشيده است برده را چندان بكار ياسالم يبا جمهور ياتهام همكار
 يبويژه هنگام. رفت انبازند كه اشاره يپاگير در سود يهردو جناح حكومت اسالم يول

توان  يم ياز بدگمان يا آيد، به سايه يهمكاران برنامه هويت در بيرون به ميان م يكه پا
 ياگر كتاب نويسان همكار تاريكخانه اشباح، كه قلم را در ترور به يار. مجال داد

بهم  يسياس يپختگ يها كمترين نشانه چنين از اين آمد فرستادند، يكه بكار نم يسالح
  .نيز در ميان است يآيند شايد عوامل ديگر يبرم

پيچاپيچ خود از  دهد در مسير مي يتجدد كه درمان يافتن از اينگونه دردها نيز معن
 يتاخير يها ها و تاكتيك گذشته است و بعيد است كه مزاحمت يبزرگتر يراهبندها

 روا يرا و فرهنگ سياسخردگ يبين هانجزندانيان گذشته بتواند بلوغ جامعه ما را بر يك 
 يدر اين نود و پنجمين سالروز انقالب مشروطه از اين اميدوار. دارنده به عقب اندازد

تجدد  يها ، انديشهياسالم يجمهور ينيست كه پيش از ماشين سركوبگر يگريز
  . دان چشم انتظار تاريخ سرازير خواهد شد ستيز از هر رنگ به زباله

  2001 تسوگا
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 يو يك روز ياد ماندن ييك روز تاريخ

  
متفاوت خود  يها توانند نظر يكسان م. اند ، در چشم بينندهيمانند زيبائ يتاريخ يروزها

ماه مرداد . خواهد كرد يداشته باشند و در پايان، تاريخ داور يتاريخ يرا درباره روزها
از پنجاه سال پيش . مآور دو روز مهم است، چهاردهم و بيست و هشت ايرانيان ياد يبرا

ايرانيان دارند درگرفته است  يمل يكه در خودآگاه يميان اين دو روز برسر جائ يرقابت
 يهر چه در مرداد بود به روز پيروز 1332تا . مهم دارد يو فرهنگ يسياس يكه معان

كه شاه قاجار، در آستانه مرگ به  يگشت؛ روز يانقالب مشروطه بر م) مرحله نخستين(
تا . گردن نهاد و فرمان مشروطيت را امضا كرد يصدر اعظم خود به پيكار مردمتوصيه 
بود  يشده ايران تنها روز يسراسر سياس يچهارده مرداد در نگرش تاريخ 1332/1953

نبود كه آن را  ياز چپ و راست گروه. كه همه در بزرگداشت آن همداستان بودند
 يها گروه يمرداد برا 28ا از آن پس ام. ترين روز تاريخ همروزگار ما نشمارد مهم

به بعد عمال جا را بر  ياهميت روزافزون يافته است و از انقالب اسالم يمخالف پادشاه
  . مرداد تنگ كرده است 14

 يشمارند؛ چپگرايان آن را با پادشاه يامروز اسالميان مشروطه را دشمن بزرگ خود م
مرداد بيفتند  14ها اگر هم به ياد  يمصدق اند؛ و دانند و از تقويم خود پاك كرده يم ييك
همه آنها بيست و هشتمين روز است كه در ماه مرداد اهميت  يبرا. است يميل يبا ب
مرداد را بزرگ  14ند كه ا يخواهان و ديگر هواداران پادشاه در برابر آنان مشروطه. دارد
 14فتن يا نپذيرفتن پذير. ندارند يدارند و به چهارده روز پس از آن در تقويم كار يم

كه  يدر فضائ. از يكديگر شده است يسياس يها مرداد، يك جدا كننده بزرگ گرايش
 يايم ول را كم داشته يتاريخ ياختالف، آن را برداشته است ما كشاكش برسر روزها
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اند  در رويدادها داشته يكه نقش يهائ مانند شخصيت يتاريخ يروزها. نيست يا چاره
هستند تا گذر زمان و درگذشتن هماوردان، نقش هموار  ييشگهم يموضوع ارزياب

  . آيد يها پيش م است كه در همه جامعه ياين كار. كند ياش را باز كننده
 يمانند اهميت آنها در زمان خود، تاثير يبايد به عوامل يم يتاريخ يمقايسه روزها يبرا

آور  چهارده مرداد ياد. كرد آيندگان توجه يشان برا ياند، و سودمند كه بر آينده گذاشته
مستعمره است كه  مستعمره و نيمه ينخستين انقالب آزاديخواهانه در آسيا و كشورها

 يدر خود ايران انقالب به جنبش تجدد و مرحله عمل. بسيار شد يها الهام بخش ملت
ها، انجاميد كه در بيشتر سده بيستم كم و بيش و در  در همه زمينه يآن، نوسازندگ

پيام آن انقالب . كرد يتر ادامه يافت و ايران را كشور ديگر بد يبهتر و جاهائ يجاهائ
هنوز درگير پيكار مدرنيته است و طرفه آنكه در  يامروز نيز بازتاب دارد زيرا جامعه ايران

يك : سال پيش خود افتاده استقابل مقايسه با صد يآغاز سده بيست و يكم به حال
در خدمت  يسركوبگر يها ترين تكنيك از تازه يكيب، ترينظام فاسد قرون وسطائ

بيدار و به حد مرگ بيزار از حكومت؛ يك  يها، در برابر جمعيت ترين انديشه واپسمانده
خود، رويارو با يك توده بيگانه شده و خواستار  يحكومت قاجارگونه در بلبشو و تكه پارگ

  .از صدسال پيش تر ، و هر دوطرف معادله بسيار نيرومنديا ريشه يدگرگون
است زيرا از آن  يآثار آن برطرف نشدن ينشود ول يچهاردهم مرداد ممكن است يادآور

و پيشرفت و  يهر چه در آن است شوق آزاد. به ايران نرسيده است يانقالب هيچ بد
است  يانقالب. گذشته يها به بهترين ياست؛ نگاه به آينده است با گوشه چشم يبزرگ

 يهر دو سو. آينده ايران دارد در طرف برندگان آن است يبرا يكه هر كه امروز سخن
صف آراسته در شمار آن برندگان است و  يايران كه در برابر رژيم اسالم يطيف سياس

تواند در ميراث آن انباز شود، حتا اگر آن را انكار كند يا ناديده بگيرد، چنانكه  يم
 يمل يوشه آن انقالب مايه سربلندهر گ. كنند يها م ياز مصدق يا چپگرايان و پاره

از  يكه بسيار يشد؛ از كيفيت رهبر يكه پيشگام پيكار سياس ياست، از جنبش فكر
ستارگان درخشان سياست و فرهنگ زمان را دربر گرفت؛ از پيكار مسلحانه قهرمانانه تا 

ته نگذاش يآشت يبرا يكه جائ يبا شكست خوردگان) نه در همه موارد(رفتار بلندنظرانه 
  . بودند
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كه با جنبش مشروطه  يرا به ياد همه چيزهائ يتواند ايران يسالروز انقالب مشروطه م
در تبريز و با ( ينوين به شيوه اروپائ يها نخستين آموزشگاه. به ايران آمد بيندازد

باشد  يها به فارس اصرار داشتند درس يكه آموزگاران آذربايجان) حسن رشديه يپيشگام
 يو حزب سياس) ينه وقايع اتفاقيه دولت( يروزنامه مردم. زدند يا را آتش مو آخوندها آنه

زنان و آغاز جنبش  ي؛ رمان و تئاتر و داستان كوتاه و شعر نو، بيداريو اتحاديه كارگر
تواند  ياو م. يانتخابات و مجلس و جامعه مدن) سكوالريسم(؛ يزن؛ عرفيگرائ يرهائ

) ها بس است يك نگاه به عكس(مقايسه كند  1979را با ايران سال  1905ايران سال 
كه آن انقالب  يديد و انرژ. و ببيند كشورش به بركت آن انقالب از كجا به كجا رسيد

سال است كه و صدنيز از ميان نرفت  ينيم مرده داد حتا با انقالب اسالم يا به جامعه
سطح، ايران را بر راه  گاه با شتاب و گاه افتان و خيزان، گاه در ژرفا و گاه بيشتر در

تر بنگرد از خود خواهد پرسيد كه اصال ما  اگر از نزديك يايران. برد يتر م مدرنيته پيش
  تر از چهارده مرداد داريم؟ مهم يمان روز در تاريخ نزديك

 يتر مسلما روز مهم. بيجاست يايران چنان پرسش يكاهنده از طيف سياس يبخش يبرا
يكبار، بلكه  يهست كه نه سال يروز. بر چشمان محو شودهست كه نبايد گذاشت از برا

هست، درست در سنت صحيح عاشورا،  يروز. ش كرد يبايد يادآور ياگر شد هر روز، م
است  يروز. انتقام يو نفرين و آرزو يبا معصومين و شهيدان و اشقيا؛ با گريه و عزادار

و  ي، ميهن دوستيختو خوشب يخرم ياز آن روز بود كه درها. در حكم پايان جهان
و استقالل، اصالت و نه تقليد از  يو ليبراليسم، خردگرائ يخدمت، انسانيت و دمكراس

آن . اهورا مزدا ظفر يافت ياهريمن بر روشنائ يتاريك. غرب منحط، بر ايران بسته شد
  .مرداد است 28گذرد  يايران م يتاريخ يروز كه در اهميت از همه روزها

***  
زياد و عقايد چنان  يا ويژه اسباب و عوامل آن اختالف به اندارهه و ب مرداد 28درباره 

بايد  ياز آن موارد است كه م. رسد يجا نم پابرجاست كه تكرار سخنان پنجاه ساله به هيچ
بايد از  ياست كه م يمدن يها از فضيلت ياين يك(بر موافقت نداشتن موافقت كنيم 

آثار  يا كم بيطرفانه به پاره توان دست يم يول.) آنگلوساكسون بياموزيم يفرهنگ سياس
. امروز گرفت يبرا يانداخت و درس يآور آن رويداد بر تاريخ نيم قرن گذشته نگاه زيان
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و ارتجاع  يايران را برضد استبداد سلطنت يسياس يمرداد كه همه نيروها 14برخالف 
 يجامعه سياس است كه يپر نشدن يمرداد يادگار شكاف سياس 28متحد كرد،  يمذهب

و ارتجاع  يايران را دو پاره كرد و در يك جنگ بيهوده فرسود، و در برابر استبداد سلطنت
آن  يسودازدگ. را گرفت يديگر يسرانجام جا يدفاع گذاشت تا يك يهر دو، ب يمذهب

منجمد كرد و  يو فكر يايران را از نظر سياس ياز طبقه سياس يرويداد كه بخش مهم
 يتر از آنچه پيش از آن بود، تا خودكش اشت، سياست ايران را، ضعيفدزاز پيشرفت با

مرداد را  28كه  يحتا كسان. آن يها همه طرف يبود برا يآور رويداد تاسف. رسانيد يمل
دهند كه كار رهانيدن ايران از  يدانند، ترجيح م يم يكمونيست يبر يك كودتا يپيشدست

بود به آنجا  يهوادار شورو يبال كودتادن) يميالد(كه تا دهه هشتاد  يتسلط حزب
حزب توده كه بعدا آشكار شد،  يسقوط مصدق و ابعاد قدرت نظام يآسان. (كشيد ينم

تنها  يششصد هفتصد افسر شبكه نظام. دهد يرا بسيار زياد جلوه م يچنان احتمال
داران  درجه ياز رخنه آن حزب در ارتش بودند و شبكه سه هزار و چند صد نفر يبخش

بود كه به  يمرداد روز 28.) ابسته به حزب هرگز كشف و تا اين اواخر اعالم نشدو
كه يك سال پيش از  يكشور. ايران خواهد ماند يپيكره سياس يعنوان يك نماد بيمار

 يتوانست مشكل سياس يمداخله امريكا نم يبريتانيا را شكست داده بود ب يآن امپراتور
او بود  يكه در اختيار قانون يصدور فرمان يراش ب پادشاه. خود را حل كند يدرون
 يداشت و از يك مامور امريكائ يبيگانه را الزم م يها گونه فشار و اطمينان دولتصد
در پاسخ دكتر (ش  يمل يكرد و پيشوا يم يسپاسگزار يبازگرفتن تاج شاه يبرا

  . نمود يم يسرنگون شده است شاد كست خورده و ش  از اينكه) يغالمحسين صديق

مرداد همان  14مرداد اصرار به نديده گرفتن داشته باشند،  28 يچه هم صاحبان عزا هر
ش را در  كه انتقام پيروزي“ اهريمن ياردو“مقابل،  ياندازه مال آنهاست كه مال اردو

است كه  ياين جائ) تر افتاده است؟ ها گران آن انتقام بر كدام گروه. (بهمن پس داد 22
 يكمترين دعو يطيف سياس يهيچيك از ما در هر جا. ن آغاز كنيمتوانيم از آ يما م

نياكان همه ما در آن شركت داشتند و . تواند داشت يسال پيش نممالكيت بر انقالب صد
آن  يكم ارجگزار توانيم دست يم. بد و خوب انقالب و هر چه از آن برآمد با همه ماست

. دهد ياز دست نم يكس چيز را نقطه اشتراك خود سازيم و در اين اشتراك هيچ
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ايران بداند وارث  يمشروطه را بخواهد و تجدد را مسئله مركز يو ترق يهركس آزاد
 يبرا يداشته باشد و هر شكل حكومت يهر برنامه سياس ــ  انقالب مشروطه است

كس  هيچ. همه ما به عنوان مردم ايران است يآن انقالب مايه سربلند. ايران بخواهد
نخواسته  يبر توجيه آن نداشته است يا به هر دليل از بابت آن پوزش يمگاه لزو هيچ
ش  دراز ستاينده و مدافع يها جويند سال يم يهمه آنها كه امروز از آن دور. است
  . اند بوده

شاه و گريه بر مظلوميت دكتر مصدق  رضا مرداد وسيله حمله به محمد 28دربرابر، اگر از 
مرداد  28هر روزه و هر ساله بيرزد؟ در  ياند كه به يادآوررا بگيرند چه از آن خواهد م

 يكند؟ و شكاف ي، چيست كه آن را يك روز بزرگ تاريخيگروه يجز يك سالح سياس
 يمرداد برا 28شود ادامه داد؟ اهميت  يم يايران انداخت تا ك يرا كه در طبقه سياس

مانده از گشودن مسائل كه در يآينده ايران در آن است كه به هر بها از تكرار وضع
 يكنيم؛ به ويژه در اوضاع و احوال يخودمان، به ديگران فرصت مداخله بدهيم جلوگير

اش ايران را در چشم توفان گذاشته است  نابخردانه يها با سياست ياسالم يكه جمهور
 يحفظ امنيت خود تا جاها يبا رژيم و برا يدر دشمن يبزرگ يها و ممكن است قدرت

بايد آن را  يش را بگيريم م مرداد درس درست 28خواهيم از  ياما اگر م. وندبر يخطرناك
مرداد بس  28 يپنجاه سال جنگ در دو سو. صرف بدر آوريم ياز يك اسلحه سياس

كه در پيش  يگذشته دور به آينده نزديك و مخاطرات بزرگ يبايد بجا يامروز م. است
به ) را يهائ يو جبران بي خدمت( يخدمت تواند يكه هنوز م ينسل يبقايا. است بينديشيم

بينديشد و جنگ بر سر  يتر مل مردم خود بكند اگر امروز هم نتواند به مصلحت بزرگ
انتظار ندارد كه  يخواهد بود؟ كس يرا از دست بگذارد ديگر چه فرصت يتاريخ يروزها

اما اين . ديا نظر خود چشم بپوشن“ ترين روز تاريخ ايران مهم“مرداد از آن  28اصحاب 
 28مبارزه آنها با . خود نگذارند يتوان انتظار داشت كه آن را در مركز استراتژ ياندازه م
چند نشانه الزم است تا اين . سروكار ندارند ياست زيرا با چنان كسان يمعن يها ب مردادي

شان پايان ندهند  نتيجه يو ب يمعن يب يها كسان را به خود آورد كه اگر به كشمكش
  شان تصميم خواهند گرفت؟ ان برايديگر

  سال ايران سيالب پر زور رويدادها، صددر خود . ها را بيشتر در بيرون داريم ما اين بحث
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 يكيست كه در زير واقعيت زشت زندگ. و پنجاه سال پيش را از ياد مردم زدوده است
كه  يآور پايان هراس يهر روزه در دامن اسالم عزيز آخوندها، و دربرابر دورنما

 28مرداد را بدارد يا در سوگ  14بيند، پاس  يآن تدارك م يرژيم برا يها سياست
بياوريم  يـ تاريخ يحس اندازه به بحث سياس يخواهيم اندك يمرداد بنشيند؟ اگر ما م
اش برهاند  يك نسل به پايان رسيده، خود را از زندان گذشته يبه اميد آن است كه بقايا

. تر از ستايش و نكوهش پيشينيان دارند الزم يكارهائشود كه  يو همزمان مردم
كه آن را ساخته و زيسته  يش بر ملت شود و بد و نيك يكه سرانجام مال همه م يتاريخ
  ها بدر آيد تر از ميدان نبرد اشخاص و گروه افتد چه بهتر كه زود ياست م

***  
 يها زها و شخصيتكه با رو يها از رفتار جامعه يو رشد فرهنگ يسياس يتفاوت پختگ

خود در  يچرچيل نه تنها به دليل نقش حيات. شود يدارند بهتر از همه آشكار م يتاريخ
همه  يبرا يجهان از فاشيسم، بلكه از نظر ابعاد شخصيت خود يك مرد استثنائ يرهائ
بر هيتلر به  يپيروز يمردم انگلستان همان چرچيل را در فردا. آيد يها بشمار م زمان

كار  نه حزب محافظه. اش فرستادند دچار كردند و با افتخار به خانه ياباتشكست انتخ
بزرگ او سرمايه  يگاه داشتن چرچيل را به رخ حزب مخالف كشيد و از پيروز هيچ
. مانند چرچيل احساس كمبود كرد يساخت نه حزب كارگر از نداشتن شخصيت يسياس

با چسباندن خودش  يكس يند ولهست يبزرگ يانقالب فرانسه يا انقالب امريكا روزها
اگر هم  يتاريخ يها و روزها شخصيت. كسب مشروعيت نيست يبه آنها در پ

حزب . يابند ياست كه با مسائل روز م يداشته باشند از نظر ارتباط يسياس يسودمند
جرج بوش كه بسيار  يجمهوريخواه امريكا به داشتن رونالد ريگان سربلند است ول

بدهيد چون ريگان چنان و  يگويد به من را يا بر سر گذارد هرگز نمخواهد كاله او ر يم
مستقيم به  تبليغات جمهوريخواهان، آنهم غير. چنين بود و كارتر دمكرات چنين و چنان

 يهائ او دربرابر دشمنان امريكا اشاره ينمائ ريگان و قدرت يسياست ماليات يسودمند
اگر . برد يخود نم يانتخابات يها ينبوش نام ريگان را نيز در سخنرا يكند ول يم

برسانند كه ما مسلم  يرا به جاهائ يسياس يبردار آنگونه بهره يسياستگران امريكائ
 ندگان ـده يرا يوـاز س يتـترين فرص ذرد كمـگ يآنها نم ييريم و اصال امرمان بـگ يم
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  .يابند ينم
بزرگ و نه  يها صيتخوب و بد و شخ ينيستيم كه در تاريخ خود روزها يما تنها ملت

 ياز ما كار روزانه خود را برا يهائ مردمان پيشرفته مانند گروه يچندان بزرگ داريم ول
ماند و  يبا رهبر خود زنده نم ينه تنها يك حزب سياس. گذارند يكشمكش بر سر آنها نم

. رود ينيز در جنگ بر سر روزها و كسان برباد نم يمل يشود؛ انرژ يبه مرگ محكوم نم
در خود ايران نيز مردم . پرسند يدم از رهبران و احزاب، فاضل بودن پدرشان را نممر
. كس چه در انبان دارد؛ تكيه بر افتخارات پيشينيان بس نيستخواهند بدانند هر يم
ديگر . نيز ديگر چندان بكار نيايد يمنف يسياس يها توان اتتظار داشت كه سرمايه يم

ها را شايسته  ردن او و بدترين حمالت به او نيز گروه، محكوم كيفاصله گرفتن از خمين
آنها كه دنبال . خود دارد ياه كه جاـازد؛ محمدرضاشـس يحكومت كردن نم

اداره يك كشور به  يدعو. اند را از هم اكنون باخته ياند باز آسان يها يبردار بهره
م داشته باشد ، اگر واقعيت هينياز دارد و بد بودن ديگر يبسيار بيشتر يها صالحيت
  .خود نيست يدليل خوب

 يبيش از همه، خود را به پادشاه يكه پيش از همه و با روشن ييك سازمان سياس
 يكه موضوع اصل يمشروطه متعهد ساخته در رفتار با گذشته خويش و ديگران، با تاريخ

حزب مشروطه  يبرا. توجه دارد يگذاشته است كه جا يها شده، سرمشق كشمكش
ما خوبيم و بقيه بدند . بود كه تكيه خود را بر مقايسه بگذارد يتر از آن نم ايران آسان

توانست هر شخصيت و هر  يحزب م. چون در زمان ما بهتر بود و در زمان بقيه بدتر شد
كم  بهتر، يا دست يبرند با شخصيت و روز يبر ضد آن بكار م يرا كه چون سالح يروز

توانست وارد هر  يم. مقابل، از اثر بيندازد يسوبدتر از  يبه رخ كشيدن شخصيت و روز
. ديگران بپوشاند يخود را پشت زشت يبشود و زشت) يپراكن در واقع لجن( يمسابقه زيبائ
كرد؛  يرا خنك م يسوخته بسيار يها را گرم و دل يبسيار يته يسرها يچنان رفتار

 يو ب يكرد به پست ياسالم يتوان با جمهور يرا هم كه م يا و البته آن مقدار مبارزه
 يجز ادامه بيمار يا تر هيچ نتيجه از آن بد. كشيد يهمه دست در كاران مسابقه م يآبروئ

  . داشت يآينده ايران نم يگذشته برا يو ضعف سياس
   يبنياد ياست كه با همه بستگ يت اكراهـآنچه در رويكرد اين حزب قابل مالحظه اس
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كه حزب مشروطه ايران  يا بهره. از آن دارد يسياس يبردار به جنبش مشروطه، در بهره
ش با اوضاع و احوال امروز،  تر رفتن در پيام آن، سازگار كردن برد ژرف ياز آن جنبش م

ديگر است كه آن جنبش را از آن خود بدانند و كمك  يسياس يها و فراخواندن گرايش
ن و همه ــ عالوه بر مجلس موسسا يهمرائ يبرا يكنند كه زمينه مشترك ديگر

هستند، نه  يتاريخ يها روزها و شخصيت. نظام آينده ايران ــ پيدا شود يبرا يپرس
ما خوبيم چون فالن . بايد از خود گرفت ياعتبار را م .يبدست آوردن اعتبار سياس يبرا

 يراه يتا ورشكستگ يدست يخورد و از ته يدستان م يخوب يا بد بوده است به كار ته
باشيم بايد ميان  يهائ ها و شخصيت ميراث دوره ياهيم مدعما اگر هم بخو. نيست

در حزب مشروطه . ميراث مال همه است، هر كه بخواهد. ميراث با ارث تفاوت بگذاريم
كه  يوارث، كس. خواهند مانند گذشته باشند يايران دنبال ارث گذشته نيستند چون نم

همه ما بهتر است ارث . ندبايد مانند آن رفتار ك يخواهد ارث گذشته را ببرد، م يم
  .تكرار شود يا نبايد بخواهيم هيچ گذشته. گذشته را فراموش كنيم

پرورش يافته با  يمردم يكه برا يتاريخ يها از رويدادها و شخصيت ياين اسطوره زدائ
به  ينياز حيات. ماست يالزم در منش مل يآسان نيست يك دگرگون يروحيه عاشورائ
حتا جنبش مشروطه . را در خود دارد يو واپسماندگ ييستائاست كه ا يمردگان، تناقض

سواد، ارابه  يك اقليت كوچك، ناآزموده و نيمه. ها نبود سراسر افتخارات و درخشش
را هرچه توانست حركت داد و زود از نفس افتاد، و بيش از آن  يا شكسته به گل نشسته

فرو رفته بود  ينظم يو ب در خرافات يكه يك دوره دراز تاريخ يا جامعه. شد يهم نم
ما حق داريم از اينكه . توانست اسطوره بيافريند ياصال در چند صد ساله گذشته نم

. خرسند باشيم) جاها ياز بيشترشان در بسيار(توانستيم بمانيم و از همگنان درگذريم 
مان را  ها همت ماندن در آن گذشته. ايم نكرده يهنر يجهان contextدر بافتار  يول

سال گذشته به بيهوده بر اين ملت نگذشته صد. كند يرفتارمان را سست م يو پا پست
  . داشته باشد يتر داده است كه صدسال بسيار بزرگ ياست و به آن توانائ

  2005فوريه 
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  راي آيندهب ماندگار يسنتمشروطه 
 
شروطه كه از جنبش م ئيها شهياند. ت استيخ مشروطيتار ،ستمبيسده  خ ايران درريتا

 هاي انحرافي و درصورت اخود حت هاي گوناگون ن سده برخاست درصورتيغاز اآدر 
ر يز زين يرانيني جامعه ايب شينده قابل پآي ساخته است و ساله راصد  نيخ ايتار ،واكنشي

آنچه به جنبش مشروطه چنين  .ات شكل خواهد گرفتيها و تجرب شهدير همان انيتاث
ران داده است يكي بودن آن با انديشه نوگري يا تجدد سهم بزرگي در زندگي ملي اي

نوسازندگي همه جانبه جامعه ايراني با جنبش مشروطه آغاز شد، در سياست و . است
فرهنگ و روابط اجتماعي، و تا وقتي كه مسئله ايران مسئله نوگري يا تجدد است 

  .شتهاي جنبش مشروطه تازگي و نيروي زندگي خود را نگه خواهد دا انديشه
پادشاهي تنها يكي از عناصر مشروطيت است و نبايد مشروطيت را در پادشاهي خالصه 

. شود با آن يكي شناخته مي  جنبش مشروطه، پادشاهي را به ايران نياورد و به غلط. كرد
ها، از جمله نظام  جامعه ايراني در همه زمينه نوسازندگيخواهان در پي  مشروطه

ا پادشاهي پيش از آنها بود و ام. ا نيز دگرگون كردندحكومتي، بودند و پادشاهي ر
طلبان در جنگ بودند و  خواهان با سلطنت مشروطه. گاهي نيز با مشروطيت در افتادچند

امروز ما . طلب از پاي درآمدند كشتگان انقالب مشروطه به دست نيروهاي سلطنت
رلماني يكي مشروطيت را در زمينه سياسي با يك رژيم معين، يعني پادشاهي پا

اين شكل حكومت با توجه به زمينه سياسي و عاطفي و امكانات خود در  گيريم، و مي
اي  ش براي كشوري در شرايط ايران بخت قابل مالحظه هاي جامعه ايراني و سودمندي

ه سياسي ـ اجتماعي، با پيشينه ولي مشروطيت به عنوان يك انديش. در آينده ايران دارد
ش بررسي شود  نظريه و عمل، ارزش آن را دارد كه در همه ابعاد ساله خود در عرصهصد
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و در چنان بررسي است كه عناصر ماندگار و زنده آن براي امروز و آينده ايران آشكار 
 . خواهد شد

  : توان بر شمرد در سير تحولي انديشه مشروطيت سه دوره برجسته را مي
  خواهي بش مشروطهـ جن

  ـ پادشاهي پهلوي 
  پس از انقالبـ دوران 

  
  خواهي ــ جنبش مشروطه 1

هاي دوگانه واپسماندگي و وابستگي كه براي  هاي پاياني سده نوزدهم پديده ازدهه
شد درمركز گفتمان يا تفكر و  روشنفكران ايراني در پادشاهي استبدادي قاجار يگانه مي

ر را يا تكه كه كشو) ناصرالدين شاه(در برابر پادشاهي . بحث سياسي ايران قرار گرفت
فروخت و همه را در  گذاشت، يا تكه تكه به آنها مي تكه به بيگانگان وامي

كرد، يك راه بيشتر در برابر  هاي مبتذل خود صرف مي آساني ها و تن خوشگذراني
كوتاه كردن دست پادشاه از امور كشور و ايستادگي در برابر : بود طلبان ايراني نمي اصالح
ايران واپسمانده بود، زيرا بيگانگان سررشته كارها را در . انهاي بيگانگ اندازي دست

دست داشتند، و وابسته به بيگانگان بود، زيرا به سبب واپسماندگي، توانايي دفاع از خود 
شد كه كشور را چون تيول خود  مسئول اين هر دو پادشاهي قاجار شمرده مي. را نداشت

  .بهره بود و احترام ملي بي بلندي شمرد و غم مردم نداشت و از حس سر مي
محدود كردن پادشاهي و دادن اختيار كشور به دست نمايندگان مردم و مجلس شوراي 

ــ ترين نياز ملي  ترين و حياتي اي بود كه پدران انقالب مشروطه براي فوري ملي چاره
هايي بود كه هر  آن زمان. انديشيدندجلوگيري از بخشيدن كشور به بيگانگان ــ 

اي از كشور را  جوي خارجي با چند هزار ليره پيشكش به پادشاه امتياز گوشهماجرا
  .شد گرفت و گمرگات ايران براي پرداخت هزينه سفرهاي شاهانه به گرو گذاشته مي مي

هر  ؛اصطالح مشروطه و مشروطيت بر خالف تصور عمومي از شرط عربي نيامده است
خواهان نام  مشروطه. شروط گرديدكه قدرت مطلق پادشاهي به قانون اساسي م چند

جنبش خود را از راه عثماني، از شارت فرانسه گرفتند كه اصطالح ديگري براي قانون 
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آنها در پي قانوني كردن حكومت و حكومت قانون بودند؛ درد ايران را به . اساسي است
يا كساني كه به عمد . دانستند درستي از بي قانوني، يعني دلخواسته بودن حكومت مي

كنند همان بس است كه  رت خالصه ميخواهي را در مشروط كردن قد اشتباه مشروطه
ها هر چه هست  در آن كتاب. هاي اروپائيان و امريكائيان بنگرند به كتاب

Constitutional Revolution است نه  conditional revolution  انقالب مشروطه
حكومت قانوني با حكومت قانون . تانقالب قانون اساسي بود يعني قانوني كردن حكوم

فرق دارد و مقصود از آن مقيد كردن قدرت حكومتي به قوانيني است كه مردم توسط 
در حكومت قانون اجراي قوانين، منشاء آنها هرچه باشد، مورد . گزارند نمايندگان خود مي

 .ددهدر اروپاي مركزي به خوبي اين تفاوت را نشان مي rechtstaatسنت . نظر است
هائي را كه همه  هاي اقتدارگراي غيردمكراتيك قانوندر اروپاي مركزي حكومت
شد ولي حاكميت  جامعه با قانون اداره مي. كردند بود اجرا مي برخاسته از راي مردم نمي

حاكميت مردم رسما و بطور  conceptبا قانون اساسي، فرايافت . بود در دست مردم نمي
  .ش به ظرفيت جامعه بستگي يافتا اصولي پذيرفته شد و بقيه

با آنكه نخستين غريزه پدران جنبش مشروطه ناسيوناليسم نگهدارنده و دفاعي بود ــ 
احساس وظيفه در برابر تاريخ يك ملت كهنسال و سر بلند ــ اين ناسيوناليسم، تنها 

خاست  تنها مجلسي كه از مردم بر مي. شد درچارچوب يك نظام دمكراتيك تصور مي
همه  1285/ 1906قانون اساسي . وانست استقالل و يكپارچگي كشور را نگهداردت مي

ترين وظيفه را كه  بايست فوري مجلسي كه مي. پردازد به مجلس شوراي ملي مي
مواد مربوط به سازمان . جلوگيري از دادن امتيازات به بيگانگان بود به انجام رساند

. آمده است 1907/1286نون اساسي كشور و نظام سياسي و حقوق مردم در متمم قا
ولي در پشت همه اينها دلمشغولي به استقالل و يكپارچگي كشور و حاكميت مردم، 

  .اراده رساندن ايران به پاي اروپا و آنچه ترقي و ترقيخواهي نام گرفت نهفته بود
هن سراسري و آوردن آ خواهان از همان نخستين روزها بدنبال كشيدن راه مشروطه

. آهن، و آموزش همگاني رايگان به ايران بودند ويژه ذوبين، به صنعت نو
هاي ناموفق در  كوشش. انديشيدند شان به اصالحات ارضي و قانون كار مي ترين پيشگام

با آوردن مستشاران آمريكايي (سامان دادن به وضع مالي كشور  گذاري بانك ملي و پايه
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ستقالل وهم نوسازندگي و ترقي كشور هم در پهنه دفاع از ا) مانند شوستر و ميلسپو
از همان آغاز، اين تصور، حتا به صورت مبهم وجود داشت كه استقالل و . گنجيد مي

  .اند دمكراسي و توسعه با هم ارتباط دارند و دمكراسي و ترقي دو روي يك سكه
اين نگرش تازه به سياست و اجتماع با خود يك زبان و ادبيات تازه نيز آورد كه با 

جنبش مشروطيت به . نگاري تقويت شد ترش صنعت نشر و رونق گرفتن روزنامهگس
مردان ــ و . ها انجاميد و خود از همين نوگرايي برخاسته بود نوسازندگي در همه زمينه
اي در قلمرو سياست و فرهنگ بر آمدند و با اشرافيت كهن و  تك توك زنان ــ تازه

متوسط كوچك ولي بيدار و فعال ايران نشانه  طبقه. بيشتر فرسوده به رقابت پرداختند
  .خود را بر همه زندگي ملي گذاشت

  
  ــ پادشاهي پهلوي 2

تز،  نويسان سياسي ـ حزبي معاصر از رضاشاه يك برابر نهاد، آنتي بسياري از تاريخ
ولي او بود كه بيشتر آنچه را كه . اند ــ كسي كه مشروطيت را برچيد مشروطه ساخته

تشكيل كشور واحد از ممالك : كردند عملي ساخت ن براي ايران آرزو ميخواها مشروطه
كوتاه كردن دست بيگانگان ؛ محروسه ايران كه بيش از آنكه يك نام باشد بدنامي بود

از كارهاي كشور، مگر در صنعت نفت كه از پس قدرت نظامي و سياسي امپراتوري 
گذاري صنايع نوين؛ از جمله كوشش  يهبريتانيا برنيامد؛ استقالل مالي و پولي كشور و پا

هاي  آهن سراسري و پيوستن استان گذاري صنعت فوالد؛ كشيدن راه نافرجام براي پايه
ها؛ نظام وظيفه عمومي و آموزش همگاني؛ بيدار كردن  كشور به يكديگر با شبكه راه

حس غرور ملي در مردمي كه بيش از يك سده با شكست و خواري زيسته بودند؛ و 
  .داشت ياري كارهاي ديگر؛ همه تا آنجا كه براي ايران در آن روزگار امكان ميبس

در برابر انقالب از پايين جنبش مشروطيت كه درشرايط آن روز ايران، با نبودن هيچ 
آمد، رضاشاه به انقالب از باال دست زد ــ آنچه كه از  زيرساختي، از كار چنداني بر نمي

آزموده شده بود و در زمان رضاشاه  يپاي مركزي و شمالهاي هفده و هژده در ارو سده
شاه عنصر دمكراسي را از مشروطيت برداشت ولي در آنچه  رضا. در تركيه جريان داشت

او كه با . خواهان بسيار فراتر رفت مربوط به ناسيوناليسم و ترقيخواهي بود از مشروطه
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وطيت را نگاهداشت، با راي مجلس به پادشاهي رسيده بود ظواهر قانون اساسي مشر
اين امتيازي بسيار پر معني بود كه به ماندگاري اعتبار و . آنكه ديگر نيازي به آن نداشت

شاهي را  مردم ايران قدر اصالحات رضا. شد مشروعيت انقالب مشروطه داده مي
  هاي حكومت. شان به آن انقالب هيچ كاسته نشد و سربلندي  دانستند ولي از احترام مي
ن مشروطيت شكست خورده بودند ولي خود آن جنبش در خودآگاهي ملي ايرانيان دورا

  .همچنان سرچشمه الهام انديشه سياسي و اجتماعي ماند
شود قدرت خود  و جنبشي كه به نام او شناخته مي  شاه، مصدق هاي پس از رضا در سال

ناليستي و هاي ناسيو ترين مدافع آرمان او به عنوان بزرگ. را از مشروطيت گرفت
هاي جنگ و پس از آن  آزاديخواهانه انقالب مشروطه بر صحنه سياست ايران در سال

ملي كردن صنعت نفت و پيكار براي كوتاه كردن دست انگلستان از ايران . چيرگي يافت
بايد سلطنت كند، نه  شاه“گنجيد و شعار  خواهي مي درست در متن سنت مشروطه

حتا حزب توده . بود نون اساسي مشروطيت ميترين تعبير از قا درست“ حكومت
هاي پس از  در واقع سال. هاي خود را در انقالب مشروطيت بجويد كوشيد ريشه مي

خواهان در  رضاشاه شاهد واكنشي در جهت آن انقالب بود؛ چنانكه حتا شكست مشروطه
ريخي دو دهه پس از انقالب به گردن رضاشاه انداخته شد كه هيچ ربطي به واقعيات تا

رضاشاه نيز از آن هنگام كه اختيارات حكومتي را بر اقتدار اخالقي و  محمد. نداشت
در نگهداري و رعايت ظواهر قانون اساسي  1330/ 1950 سياسي پادشاهي افزود از دهه

او با تغيير قانون اساسي و افزودن بر اختيارات خود، نقصي را نيز در مورد تغيير . كوشيد
هاي اصالحي خود را در هر جا  بت سلطنت بر طرف ساخت؛ و برنامهقانون اساسي و نيا

شد، مانند مورد اصل دو متمم قانون اساسي كه به رهبران مذهبي در مورد تطبيق  نمي
ناپذير است، به رغم قانون اساسي به اجرا  دهد و تغيير قوانين با شرع حق وتو مي

ايران در پايان . شاهي نيز درگذشتبرنامه انقالب از باالي او از اصالحات رضا. گذاشت
هاي جهان سومي كشوري نيرومند بود، در نخستين رده  دوران پهلوي با استاندارد

هاي رو به پيشرفت؛ و از بسياري جهات همان بود كه نسل دوران انقالب  كشور
  .ش را نيز داشته باشد توانست آرزوي مشروطه به دشواري مي

  زون جاي يك ــورتي روز افـاه به صــاشــن محمدرضعه و اصالحات در دوراــاما توس
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انسجام ــ كه در آمارهاي بي روح و نه چندان گويا  ايدئولوژي را گرفت ــ ناپخته و بي
از . كرد يافت و روح و معناي توسعه را فداي جنبه كمي و مقداري آن مي تجسم مي

اهماهنگي ميان ساختار رضاشاه، بود كه ن كم از نيمه پادشاهي محمد همين دوران، دست
اگر در دوران . هاي اجتماعي و اقتصادي آن نمايان گرديد سياسي كشور با پيشرفت

شد  رضاشاه از يك پايه اقتصادي و اجتماعي براي دمكراسي در ايران به دشواري مي
سخن گفت، در دوران محمدرضاشاه، اشغال خارجي و دفاع از يكپارچگي ايران و پيكار 

هاي آن كه بيست و چند سالي را در برگرفت براي بسياري از  و پيامدملي كردن نفت 
كامه حكومت  هواداران رژيم پادشاهي، به درست يا به مبالغه، توجيهي بر طبيعت خود

 1340/ 1960اما از دهه . گفتند كشور از همه جهت ناتوان و در تهديد است مي. بود مي
از رشد نهادها و كاركرد دمكراتيك در  اي براي جلوگيري ديگر هيچ دليل قانع كننده

به موانع  1350/ 1970به ويژه كه خود فرايند توسعه نيز از دهه . شد آورد كشور نمي
بازي و خويشاوند   پاسخگو نبودن حكومت، فساد، و دوست(سياسي فراوان برخورد 

مت كه اصالح پردامنه نظام سياسي، يعني دمكراتيك شدن حكو) پروري به هزينه مردم 
  .كرد تر كردن توسعه اقتصادي و اجتماعي هم شده ــ طلب مي را ــ براي كارآمد

شاهي  رضا طبقه متوسط ايران به بركت اصالحات رضاشاهي و رونق اقتصادي محمد
و  entrepreneurialيك نيروي بزرگ اجتماعي شده بود كه به دليل روحيه كارآفريني 

آن بر بيشتري از كشورهاي همرديف ايران داري فرهنگي و درجه باالي آموزش  ريشه
براي اين طبقه متوسط، آزادي پول در آوردن و فعاليت اقتصادي، كه آن . برتري داشت

انگيخت، بس  هائي برمي هم آلوده انحصارگري قدرت سياسي شده بود و نارضائي
 ديدند و به حق در درستي كس كمتر نمي زنان و مرداني كه خود را از هيچ. بود نمي

ها ترديد داشتند، خواهان مشاركت در فرايند سياسي  ها و استراتژي بسياري از سياست
بودند و اين استدالل ـ بهانه را كه فرماندهي پادشاه براي توسعه كشور ضرورت  مي

  .تافتند دارد، بر نمي
ها نيز به كناري نهاده شد و بيزاري از  از اواخر پادشاهي محمدرضاشاه حتا آن استدالل

پادشاه دمي از . كراسي و حكومت قانوني به صورت يك فلسفه حكومتي درآمددم
استهزا و محكوم كردن دمكراسي، نه تنها براي كشورهايي در وضع ايران، بلكه در 
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اگر در آغاز، خودكامگي به عنوان يك . ايستاد هاي دمكراسي ليبرال نيز، باز نمي سرزمين
شد، در پايان، دمكراسي به عنوان يك نظام  ضرورت ــ اگر نه شر الزمي ــ توجيه مي
حكومت قانوني نه تنها . گرديد آورد تلقي مي سياسي كه با خود تنبلي و انحطاط مي

دست و پاگير، بلكه خالف رابطه عرفاني و رازآميز شاهنشاه و فرمانده و خدايگان با 
شخصيت، به  پرستش. شد بايست همه چيز خود را از او بدانند شمرده مي مردمي كه مي

  .رسيد زيان آزادگي، به ابعاد ناپسند مي
ناسيوناليسم نگهدارنده مشروطيت دراين دوره با افزايش قدرت اقتصادي و نظامي ايران 

كارانه  هاي واقعي ايران، حتا با زمينه محافظه اي جهانجويانه يافت كه با توانايي چهره
اي  شعارهاي بلندپروازانه. شتدا سياست خارجي هشيارانه محمدرضاشاه، سازگاري نمي

هاي دريايي اقيانوس هند، كه هيچ ربطي به ايران ندارد،  مانند امن نگاهداشتن راه
  .انگيخت هاي دور و نزديك بر مي اي در كشور پايه هاي بيهوده و بي ترس

محمدرضاشاه فرايافت حكومت به عنوان خدمتگزار كشور و عامل توسعه، و نه فقط 
اليات و سربازگيري را كه رضاشاه بيش از هر كس به ايران آورد، ارگان گردآوري م

هاي رفاهي پردامنه خود بعد عدالت اجتماعي را بر ميراث  پيشتر برد، با سياست
ها همچنان زمينه اصلي كشورداري در  ها و دستكاري مشروطيت، كه با همه محدوديت

. ت اجتماعي را نيز در بر گرفتتعهد به توسعه، تعهد به عدال. پادشاهي پهلوي بود افزود
ها و كمبودهاي فراوان دست به گريبان بودند، ولي در  درعمل اين هر دو با نابساماني

استراتژي و . شدت و صميميت تعهد دستگاه حكومتي و رهبري سياسي جاي ترديد نبود
به  ها گاه نادرست بودند ولي پادشاه با كار ده، دوازده ساعت در روز و رسيدگي تاكتيك

  .جزئيات، زندگي خود را در خدمت رفاه مردم ايران گذاشته بود
  
  ــ پس از انقالب 3

ترين  بزرگ. خواهي بود به سراسر جنبش مشروطه backlashانقالب اسالمي پسزنشي 
هاي فكري و دستاوردهاي عملي دوران مشروطه  تالشي بود كه براي ناچير كردن پايه
ها با همراه كردن اكثريت بزرگ  نمود كه اسالمي صورت گرفت و اندك زماني چنان مي

در اينجا . (اند سير مقاومت ناپذير جنبش مشروطه را متوقف سازند مردم ايران توانسته
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اي براي  ها اسالم را وسيله اسالمي در معنايي جز مسلمان بكار رفته است؛ اسالمي
بش مشروطه ارتجاع ها بجاي تجدد و ترقيخواهي جن اسالمي.) سازند مقاصد سياسي مي

حوزه را نهادند و بجاي ناسيوناليسم ايراني، امت اسالمي را؛ حاكميت مردم و دمكراسي 
“  پانتئون”  اهللا نوري را به حق در باالي را با واليت فقيه جانشين كردند؛ و شيخ فضل

هاي انقالب در پي ويران كردن  اي كه در نخستين ماه آن غريزه. خود قرار دادند
الب جمشيد و مجسمه فردوسي برآمد، روح واقعي انق ها و تخت هاي پهلوييادگار

را به باد حمله گرفت و مردم را به “ هاي فاسد مغز“ هنگامي كه خميني. اسالمي بود
بازگشت به شيوه زندگي صدسال پيش فراخواند، آرزوهاي پس زده ضدانقالبي را بيان 

  .و در نهان باليد و منتظر ماندداشت كه از پگاه انقالب مشروطه شكل گرفت  مي

سياسي و اجتماعي كه  هاي خواهي ــ همه آن انديشه اگر بر نيرومندي سنت مشروطه
سال گذشته بر جامعه ايراني فرمانروايي كرده است ــ گواهي الزم باشد در بيشتر صد

هاي جمهوري اسالمي و باليدن آن در  همانا پايداري اين سنت در جامعه ايراني سال
رهبران . سياسي ـ ايدئولوژيك روشنفكران درون و بيرون است discourseتمان گف

در يك ساله اول و چه “ ها ليبرال“مذهبي كه قدرت سياسي را نيز چه با پادرمياني 
هاي پس از آن در دست گرفتند، هنوز سال نخست پيروزي را به پايان  مستقيما در سال

ر آغاز سده بيستم در برابر مشروطه شكست نرسانده، دريافتند كه مشروعه بيهوده د
هاي جامعه ايراني در اين  هاي سياسي و اجتماعي مشروطيت از نياز انديشه. نخورده بود

ايران چه با حكومت مشروطه، چه با حكومت پادشاهي استبدادي در . خاست ميسده بر
ه شود، چهارچوب كلي قانون اساسي مشروطيت، و چه با جمهوري اسالمي آخوندي ادار

هاي بيگانگان، در دست گرفتن سرنوشت  اندازي نياز به نگهداشتن خود در برابر دست
بيرون پشتيباني  ملي خود و يكپارچه ماندن و مهار كردن نيروهاي گريز از مركز كه از

اي با كشورهاي پيشرفته براي مردم خود  شوند دارد و بايد سطح زندگي قابل مقايسه مي
به  تر بيش از گذشته پيشرفتههاي  ر اين عصر انقالب ارتباطات، جامعهفراهم آورد؛ زيرا د

توان به  اند ــ چنانكه از نظر سياسي نيز نمي صورت معياري براي همه جهانيان درآمده
شان را ندارند و يك رهبر يا پيشوا به  مردم گفت كه خودشان شايستگي اداره كارهاي

  .هر نام بايد براي آنان تصميم بگيرد
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انقالب ديري نگذشت كه ناسيوناليسم ايراني خود را بر امت اسالمي كه گويا يگانه  از
ش  بود حمله عراق با اكثريت شيعي مردمان است تحميل كرد و اگر تكاني هم الزم مي

كيشان خود روا داشتند،آن را فراهم  به ايران، و جناياتي كه مسلمانان و شيعيان بر هم
فارس برنيامد و سران حكومت از منبر نماز جمعه درباره  خليج اسالمي از خليج. ساخت

. پي بزرگداشت فردوسي برآمدند افتخارات تاريخي و فرهنگي ايران سخن گفتند و در
شد همچنان در دست  اي برعربي شمرده نمي زبان فارسي كه درآغاز جز زايده

زم عربي پيراست و ال ها و اصطالحات نا نويسندگان و مترجمان روزافزون، خود را از واژه
  .هاي خود مايه جست ش از سرچشمه در گسترش ناگزير

بحث توسعه و ترقي، سراسر دستگاه حكومتي را فرا گرفت، وهر چند درعمل به سبب 
همه . مايه را برسر جايشان نشاند هاي بي طبيعت تاراجگر رژيم از آن فروماندند، مكتبي

ها و حتا اعتياد به آمارها  ها واستراتژي فها باعث آن نشد كه همان هد دشمني با پهلوي
  .تر از هميشه شده است، نگه ندارند تر و گنگ را كه اكنون نادرست

جمهوري اسالمي در كوششي ناكام و شبانروزي است كه پا در جا پاي رژيم پادشاهي 
كه “ مغزهاي فاسد“دست به دامان درس خواندگان وكارشناسان شدن، همان . بگذارد

ديگر چيرگي يافتن ترقيخواهي مشروطه بر ) جنبه(روية ناليد، يك  آنها ميخميني از 
 ؛كوشند به دانش نوين روي آوردند اما حتا در خود حوزه نيز مي. اي است ارتجاع حوزه

آشتي دادن دانشگاه با حوزه كه در دست . كنند شمار آرزوي روش كبك مي زاغان بي
دانشگاه كمك كرد، اكنون به دست آخوندها  اي شدن ها و ملي مذهبيان به حوزه ليبرال

اند سطح دانشگاه را پايين  آخوندها توانسته. كند به دانشگاهي شدن حوزه كمك مي
از جمله به عنوان كانون اعتراض و (آوردند، ولي دانشگاه به اصل خود وفادار مانده است 

بيني حوزه  جهانتر ــ در برابر  هاي پايين آموزش عالي ــ چنانكه در سطح) پايداري
تجدد و ترقي و . دارد كند و تا آنجا كه بتواند همپاي جهان امروز گام برمي ايستادگي مي

ها و  هاي آن را در نشريه نوگري درهمه جا زمينه اصلي بحث و تفكر است و نشانه
توان ديد كه به فراواني وغناي شگفتاور در آن بيابان سياسي  ها و سمينارهايي مي كتاب
بيني آن جز تعارف زباني و رفع تكليف  از انقالب اسالمي و جهان. شوند مي پديدار

گويي اين انقالب تنها براي آن بود كه گروهي بيايند و دست . نشاني نمانده است
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ساختار قدرت، اسالمي است ولي ديگر هر چه . براسباب قدرت و منابع دارايي بيندازند
ش  ي سخن گفت ربطي به انقالب و ساختار قدرتتاًسف و بيزار بتوان در ايران از آن بي

  .ندارد
. كرد نمانده است ش اعالم مي خود ساختار قدرت، آنچنان كه خميني پيش از پيروزي

اند كه جز سر  هيچ پايه تئوريك نهاده واليت فقيه نامي است كه بر يك اليگارشي بي
هاي  نه سياستقدرت به دست عبا و عمامه است ولي . نيزه منطق و توجيهي ندارد

. حكومت شرعي است، نه ــ جز معدودي ــ مراجع شرعي قدرت را در دست دارند
اسالم در حكومت وارد شده است، اما به صورت مصلحتي و ناپيوسته، و بيشتر در قلمرو 

هاي  احوال شخصي و زندگي خصوصي مردم؛ اسالمي است تابع زير و باالي سياست
هاي  ضرورت. ا بازتاب دارد تا در گوهر فرمانرواييروز كه بيشتر در ظواهر و شعاره

كشورداري، و بيش از همه، خود دستگاه حكومتي، است كه اسالم سياسي را از زير 
خميني از نگهداشتن قانون . گذارد خورد و چيزي جز همان پوسته نمي اش مي پوسته

ه بر سر اساسي و مجلس انتخابات و رياست جمهوري انتخابي و حتا حق راي زنان ك
شكست ــ  او هر روز قانون را مي. شوريده بود، گريزي نيافت 19134/ 1963آن در 

شناخت؛ و اين قانوني  كنند ــ ولي خود قانون را به رسميت مي ش مي چنانكه جانشينان
است كه هم عناصر دمكراتيك در آن است، هم پاك غيردمكراتيك است ــ مانند هر 

  .ريشان و آميخته به هرج و مرجچه در جمهوري اسالمي است، پ
در اين نابساماني، چند گانگي قدرت سياسي در درون دستگاه حاكم، كه كار حكومت را 

چه ) سكوالريسم(به فلج كشانده است، و بحث زنده دمكراسي و جدايي دين از حكومت 
ه در محافل حكومتي و چه در جامعه روشنفكري بالندگي تمام دارد ــ بسيار از ده پانزد

هاي پدران جنبش مشروطه در ايران جمهوري  انديشه. ساله پاياني محمدرضاشاه بيشتر
يك بار ديگر . شود اسالمي زنده است و با پختگي و نيروي بيشتر دنبال مي

ترين عناصر جامعه ايراني در پي گشودن چنبر واپسماندگي و استبداد از راه  بين روشن
هاي جنبش  ون از ايران بازگشت به ريشهدر بير. نوسازي سياست و جامعه هستند

هاي پس از  در بحثي كه دهه. تر بوده است مشروطه به داليل آشكار، بازتر و پردامنه
هاي چپ و راست طيف سياسي از پافشاري بر  انقالب اسالمي را فراگرفته، بهترين
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قالب هاي توطئه از سويي، و ان مواضع پيش از انقالب خود، از دست يازيدن به تئوري
رسند و يك  خيانت شده و ربوده شده از سوي ديگر، به يك تجديد نظر سازنده مي

چپ و  concensusآورند كه از جهاتي يادآورهمرايي  جريان اصلي سياسي پديد مي
  .هاي اين سده استراست ايران در نخستين سال

نسل  استقالل و يكپارچگي و يگانگي ملي ايران كه دلمشغولي بزرگ و اولويت چند
ايرانيان از آغاز سده نوزدهم بوده است، امروز در پرتو آنچه در يوگوسالوي پيشين 

هنوز از سوي عناصر ) پلوراليسم(دمكراسي و چندگانگي . يابد گذرد اهميتي تازه مي مي
هاي ماركسيست پيشين در سخن يا عمل زير  اي چپ و راست افراطي و اسالمي حاشيه

هاي گوناگون به قبول عام رسيده  بشر، در ميان گرايشحمله است؛ ولي مانند حقوق 
. يابد اي مي سابقه حقوق بشر به ويژه در خودآگاهي ملي ايرانيان جاي باالي بي. است

هاي جمهوري اسالمي به طبقه سياسي ايران فهمانده است كه هر تجاوز به  سياهكاري
بيشتر . شود لي تمام ميها و حقوق فرد به چه بهاي سنگيني براي جامعه بطور ك آزادي

نه تنها ميان دمكراسي و حقوق بشر تفاوت . دانستيم ما در گذشته اين را نمي
گذاشتيم، بلكه حقوق بشر را امري فرعي و اختصاصي ــ هر كس و هر گروه براي  مي

مان بيشتر، آزادي عمل خود و  دمكراسي براي. آورديم خودش ــ به شمار مي
  .داد مان معني مي همگنان

ها شده  و سرانجام، ترقيخواهي و فرايافت توسعه وارد گفتمان سياسي بيشتر گرايش
رابطه ارگانيك دمكراسي و حقوق بشر با توسعه؛ جاي اصلي ترقيخواهي در . است

در . دستور كار ملي ايران، صد سال پيش بر روشنفكران ايراني به خوبي دانسته بود
انيدند و ترفيخواهي و توسعه را حوزه دوران محمدرضاشاه بسياري از آن روي گرد

امروز بحث . طلبي را با مشروطه يكي شمردند طلبان، و سلطنت اختصاصي سلطنت
ترقيخواهي براي هواداران . كنند دمكراسي را ديگر مانند گذشته از توسعه جدا نمي

اي براي سركوب دمكراسي؛ و دمكراسي براي آزاديخواهان شعاري در  پادشاهي بهانه
  . ر توسعه و ترقيخواهي نيستبراب

هاي سياسي ايران در صد سال گذشته، يعني دوران بيداري ملي ايران،  در ميان سنت
هاي سياسي و اجتماعي مشروطيت بيش از همه توانايي و پايداري نشان داده  انديشه
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ما در پيكار كنوني خود با جمهوري اسالمي، پيكاري كه راه آينده ايران را نيز . است
چپ راديكال، . توانيم از اين سنت مايه بگيريم ين خواهد كرد، بيش از همه ميتعي

. ها و بستگي خود به اردوگاه سوسياليسم شده است ها و يك سونگري قرباني زياده روي
بيني و  اي محدودتر از آن دارد، چه از نظر جهان شود دامنه آنچه راه مصدق ناميده مي

مذهب . گذاري كرد ان را در پايان سده بيستم بر آن پايهچه تاريخي، كه بتوان جامعه اير
سياسي نه تنها خودش را به نابودي محكوم كرده، بلكه به مذهب نيز آسيب جدي و 

  .دير پاي زده است
هاي انقالب مشروطه و ساختن بر روي آن با توجه به تجربه ملي صد  بازگشت به ريشه

هاي سياسي امروزي  رون، به همه گرايشساله گذشته خود ايران و رويدادهاي جهان بي
. ني هماهنگ سازندكند كه خود را با نيازها و واقعيات جامعه كنوني ايرا ايران كمك مي

ها  بازگشت به آن ريشه. ساله گذشته، ساخته استامروز ما را صدساله گذشته، همه صد
ليد نباشد، هاي آن گذشته، ا گر به قصد تكرار و تق ها و عبرت و ساختن بر روي درس
  .توان با گذشته داشت ترين برخوردي است كه مي واپسگرايي نيست؛ سازنده

خواهان  اين كاري است كه نه تنها چپگرايان و جمهوريخواهان گوناگون، بلكه مشروطه
خواهان تنها وارثان سنت مشروطيت  مشروطه. و هواداران پادشاهي نيز بايد بكنند

ها و قهرمانان خود را در انقالب  ز ايران ريشههاي سياسي امرو همه سنت. نيستند
مشروطيت دارند؛ واين احتماالً بزرگترين مايه سالمت و نيرومندي سياسي آينده ايران 

خواهان با نيروهاي چپ و جمهوريخواهان در  زمينه مشتركي كه مشروطه. خواهد بود
عدم تمركز، به  تعهد به يكپارچگي و يگانگي ملي ايران، به دمكراسي و چند گانگي و

ساله گذشته ماست؛ دوراني كه اجتماعي دارند فرا آمد تاريخ صد حقوق بشر، و به عدالت
ايم و با هم آن را به اين روز  ما به رغم، و در دشمني با يكديگر، با هم كشور را ساخته

زيم، با هم يگردن يكديگر بياوش را به  هاي چه هم مسئوليت  و هر ايم، انداخته
  .كنيم ش را تحمل مي يها پيامد

از اين نظر همانندي تجربه ملي ايران و فرانسه، هم بسيار آموزنده و هم اميدوار كننده 
سالي را گذراند كه ، سال انقالب تا سال كمون، صد1871تا  1789ملت فرانسه از . است

. ايم در گذشت چه ما برآمدههاي سياسي و ايدئولوژيك از هر  در شدت و دامنه كشاكش
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ها اگر چه كمتر با شورش و خونريزي همراه  ساله پس از آن نيز اين كشاكشر صدد
سرانجام در . بود، در جبهه ايدئولوژيك با تندي و تيزي يك جنگ مذهبي ادامه يافت

دهه هشتاد اين سده فرانسويان توانستند به جنگ مذهبي چپ و راست پايان دهند و 
يش مانند هر دمكراسي غربي است؛ ايدئولوژي فرانسه امروز از نظرهمرايي ملي، كم و ب

ها و  ها برسر استراتژي جنبه مذهبي و حق به جانب خود را از دست داده است؛ اختالف
شود؛  ها و تاكيدهاست؛ به مسائل بيش از پيش از نظرگاه عملي نگريسته مي اولويت

سر اختالف بر . اصرار به مهندسي اجتماعي و قالبگيري جامعه كمتر شده است
هاي مذهبي، واپسين بازمانده جنگ مسلكي دويست ساله چپ و راست است  آموزشگاه

  . كه آن هم گرمي پيشين را ندارد
آنچه تاريخ دويست ساله گذشته فرانسه را رهانيد همان زمينه مشترك نيروهاي راست 

ناسيوناليسم و آزاديخواهي و عدالت . بود1787هاي انقالب و چپ، همان انديشه
هاي مشترك انقالب بزرگ، ميداني  به عنوان ميراث) تجدد(ي بر بستر نوگري اجتماع

چنان جنگي، هر چند هم تند و . بود كه هماوردان مسلكي دويست ساله در آن جنگيدند
در تحليل آخر، نظام دمكراتيك . ناپذير باشد توانست درميان دشمنان آشتي خونين، نمي

برقرار بود، يك همرايي ملي را گريز ناپذير كه در بيشتر دو سده گذشته در فرانسه 
  .ساخت

توان با يكديگر برابر  ما فرانسه نيستيم و هيچ دو كشور و دو دوره تاريخي را كامالً نمي
ما از فرانسويان بسا . هاي تاريخي و سياسي را نبايد نديده گرفت ولي همانندي. نهاد

هاي سياسي و  ني كشاكشچيزها كم داريم ــ از جمله تلخي و شدت و زمان طوال
توانيم در اين زمينه از آنها بياموزيم؛ شايد بيش از هر كشور  مسلكي را ــ و با اينهمه مي

از اين نظرگاه ويژه ــ يعني ميراث مشترك انقالبي براي سرتاسر . ديگري در جهان
طيف سياسي، كه با زمان فرسوده نشده است ــ ما احتماالً از هر ملت ديگري به 

ها نخواستند اين اشتراك را بشناسند  فرانسويان نيز مانند ما تا مدت. تريم سه نزديكفران
هاي پياپي، سه جنگ در سه نسل، و زوال  سالي شكستآنها صد. و به آن اعتراف كنند

ما . ند تا به خود آيندداشت فرانسه به عنوان يك امپراتوري و قدرت بزرگ را الزم مي
سال زهرآگين انقالب و حكومت اسالمي چند  همه آن صدسال را در بيست و
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ما نيز براي رهايي خود از . فرانسه را نظام دمكراتيك آن رستگار كرد. ايم چشيده
جمهوري اسالمي و از چنبر واپسماند گي و استبداد و نيهيليسم، جز دمكراسي راهي 

توان به  گ، نميهاي بزر با زندان و اعدام و تبعيد و كنار گذاشتن، حتا در مقياس. نداريم
آنچه در . اين را فرانسويان پيش از ما تجربه كردند. هاي سياسي پايان داد كشاكش

  .هاي گوناگون دارد دستگاه گوارش ملي حل نشود گرايش به بازگشت در صورت
بينيم كه  نگريم، مي ساله گذشته خود ميبا نگاهي آزاد از پيشداوري به صدهنگامي كه 

ترين  ترين و درخشان ما از آنجا برخاست كه يكي از زايندههاي  بسياري از بدبختي
كم گرفتيم؛ يا در  خواهي را دست رويدادهاي تاريخ ايران يعني جنبش مشروطه

. ش برخاستيماف جستيم، يا بر ضدش تعبير كرديم، يا از آن انحر محدودترين صورت
يسم را گرفتند؛ و ناسيونال) تجدد(خواهي تنها نوگري هواداران پادشاهي از مشروطه

هواداران مصدق به دمكراسي و ناسيوناليسم بسنده كردند، و هيچ كدام حتا به تعبير 
چپ راديكال، مشروطه را . محدود خود نيز وفادار نماندند و در آن هم كوتاهي نمودند

هاي ديگر روي آورد؛ و مذهب سياسي در پي وارونه  doctrineناديده گرفت و به آموزه 
تنها پس از انقالب اسالمي بوده است كه . و همه دوران مشروطه برآمد كردن انقالب

شود، و شكفتگي بحث سياسي در ميان  به سنت مشروطيت در تماميت آن نگريسته مي
هاي سياسي تواند انكار كند كه نمايندگان گرايش كس نمي هيچ. جاست ايرانيان از همين

زندان گذشته خودشان بيرون بيايند ــ چه  اند ازايران در چپ و راست ــ آنها كه آماده
هاي سياسي خود براي آينده ايران  در روشنگري و شناختن تاريخ معاصر، و چه در برنامه

  . ترند تر و متقاعد كننده از هميشه روشن
هاي سياسي و اجتماعي مشروطيت و ارتباط مستقيم آن با  اگر به ماندگاري انديشه

شود از اينجاست كه كشور ما امروز در پايان سده بيستم  مياكنون و آينده ايران تاكيد 
هاي آغاز اين سده روبروست؛ و نه تنها در  بر روي هم با همان مسائل و همان گزينش

سال پيش به مقدار در همان صد. رو به پيشرفتايران، كه در همه جهان واپسمانده و 
  اي پيشرفته كه صد و دويستي كشورهها زياد آشكار بود كه چه بايد كرد، زيرا نمونه
  .سال پيش از آن آغاز كرده بودند در برابر بود

  هاي خودمان را؛ و  شناسيم هم كوتاهي ها را بهتر مي هاي آن نمونه امروز ما، هم كوتاهي
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اما تا جمهوري اسالمي در پيش . تري راه آينده را بپيماييم هاي مطمئن توانيم با گام مي
 .توان كرد راي ايران نميروي ماست هيچ كار جدي ب
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  ترين ايراني سده بيستم رضا شاه، بزرگ
   

در خود ايران . ترين ايراني آن سده را برگزينيم سده بيستم گذشت و ما نتوانستيم بزرگ
مرائي كرد كه در آن باره بتوان به شد ه جاي آن نبود و در بيرون ايران بر چه مي

رسد كه در  توافقي رسيد؟ مانند هر موضوع مهم ديگري در سياست و تاريخ، به نظر مي
اي كه  سوم جامعه نوين ايران، جامعه بايد منتظر زوال قطعي گفتمان نسل اينجا نيز مي

اسالمي، سوم، نسل انقالب  نسل. چهارم بود در سده بيستم تحول يافت، و برآمدن نسل
گذشته مانده در هردو سوي طيف انقالبي و ضد انقالبي، جز استثناها، رويهم رفته در 

اما آن . شناسد تر از بازگوئي و كوشش براي باززيستن آن نمياست و ماموريتي باال
نه  رفت و گذشته تا انقالب اسالمي اوج گرفت و در پارگين حكومت اسالمي فرو

بايد در آن ماند، و نه  نه مي )پژوهش چيز ديگري است(شايسته اينهمه بازگوئي است 
  . ارزش باز زيستن دارد

يتي دارد كه از آن در كنار ترين ايراني سده بيستم چنان اهم چرا تعيين بزرگ
توان  اي را نمي ش آن است كه هيچ آينده شود؟ پاسخ اد ميهاي مهم سياسي ي موضوع

رايج است كه گذشته چراغ راه آينده  اين نه تكرار كليشه. شناخت گذشته ساخت بي
تواند فرمانرواي آينده نيز بشود كه  گذشته تنها يكي از چراغ هاي راه است و مي. است

نقادي گذشته و بيرون كشيدن  بي . هائي در شرايط ايران كشنده خواهد بود براي جامعه
هر . اشتتوان آينده درخوري د خوب و بدها و يافتن عوامل كاميابي و ناكامي نمي

شود و به سبب نقش پراهميت  هاي دگرگشت و دگرگوني نشانه مي اي با دوره گذشته
اي  هائي كه سهم تعيين كننده ها را با نام دوره شود كه  شخصيت ها در تاريخ، بسيار مي

در فضاي سياسي و عاطفي نسلي كه سده بيستم را با شكست . شناسند اند مي داشته
نان نگرش نقادانه برگذشته آسان نبوده است؛ ولي امروز شايد همه سويه به پايان برد چ
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ش همان تغيير پارادايم است و زوال شتاب گيرنده گفتمان  علت. ش رسيده باشد موقع
  . نوين ايران سوم جامعه نسل

سوم، گفتمان تقدس بود ـ بردن شيفتگي و كينه تا مرزهاي خود  گفتمان نسل
اي  سوم به صيغه ماضي، به گذشته ت كه از نسلاندك اندك زمان آن اس. (ويرانگري

در اينجا سده بيستم (هاي تاريخي  ولي ارزيابي دوره.) كه به آن تعلق دارد، ياد شود
اي كه سراسر آن  ها در آن با سبك سنگين كردن و مقايسه و جاي شخصيت) ايران

ه بسنجد امكان ش را بر آيند يش از آن را در برگيرد و تاثيراتسده و دوران بالفاصله پ
. آلود است دارد؛ و اگر نسل انقالب هنوز بدان قادر نبوده به دليل همان رويكرد  تقدس
زنند و نگاه  اكنون كه شمار هرچه بيشتري در سنين گوناگون از آن گفتمان بيرون مي

ش مذهب يا هر چه  نگرش زير سايه تقدس، موضوع(ذهبي انتقادي را بر فراز تفكر م
شيفتگي يا كينه به سرگذشت ايران در سده بيستم پرداخت و  توان بي مي نهند مي) باشد

اي را كه از آن سده براي امروز و آينده مانده است سنجيد و ناگزير به اين  دستمايه
اند  پرسش نيز پاسخ داد كه چه كساني بيشترين تاثير را در جامعه ايراني آن سده داشته

  .رفتتوان گ و چه از آنها براي آينده مي
اي بود كه بايست همه چيز را از  جنگيد؛ جامعه ايران در سده بيستم براي زنده ماندن مي

ترين ايرانيان به  برجسته. جست ساخت و مسير درست را كورمال كورمال مي پائين مي
مه سده بيستم تا ني. ناچار نه از قلمرو فرهنگ يا اقتصاد، كه از جهان سياست مي بودند

پيكار . شد ترين ايراني، مسلم گرفته مي شاه به عنوان مهمرضادر عرصه سياست، 
ش درگرفت گواه ديگري سقوط او براي آلودن نام و يادبودسياسي و تبليغاتي كه پس از 

در دهه . شد هر چه در سياست ايران، با او يا برضد او تعريف مي. براهميت او مي بود
يك ميتولوژي كامل برگرد نام او ترين تكان را به ايران داد و  پنجاه مصدق بزرگ
شاه خود را موضوع يك محمدرضا.  سوم است بزرگ گفتمان نسل ساخته شد كه بخش

ش بود ولي در يك دوره ده پانزده ساله  كيش شخصيت گردانيد كه بيشتر به زيان
قابل  1357/1979اش از كارهاي نماياني برآمد كه تنها با عظمت سقوط   پادشاهي

هاي تيره و خونبار پاياني سده  انجام  خميني آمد كه سايه بلندي بردههسر .مقايسه است
   .انداخت
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رضاشاه او به   بي. شاه شمردبايد دنباله رضا ها محمدرضاشاه را مي از اين شخصيت
ه دوران پدر و بر زمينه آنچه رضاشاه رسيد؛ و بيشتر آنچه از آن برآمد دنبال پادشاهي نمي
شد كه او را در رديف لوئي  ا اگر دچار آن سقوط نميرضاشاه حتمحمد. ساخت بود
با . توانست از قضاوت سخت تاريخ بدر آيد ها گذاشت نمي سوم ها و نيكالي شانزدهم

اينهمه در ميان پادشاهاني كه سلطنت و كشور و سلسله خود را باختند او و لوئي ناپلئون 
اوردهاي بزرگ در نوسازندگي توانند به دست تنها رهبراني هستند كه مي) ناپلئون سوم(

شاه آن عنصر در شخصيت و سرگذشت محمدرضا. د باشندآور و سربلن كشور خود نام
ناپلئون سوم پدر جامعه صنعتي و . (آورد وجود نداشت استثنائي كه بزرگي تاريخي مي

ي و مالي، و پاريس به هاي صنعت آهن تا زيرساخت مدرن فرانسه است، از شبكه ملي راه
. ش گذاشت ين شهر جهان تنها بخشي از يادگارهائي است كه براي ملتتريباعنوان ز

.)  در سياست خارجي، ايتاليا را از اتريش رهائي داد و ساووا را به قلمرو فراسه افزود
خميني با انقالب خود نه تنها ايران را به مسير ديگري انداخت، بلكه عصر بنيادگرائي 

ها دست به  ي را نيز آغاز كرد و جهان تا مدتماسالمي و پاجوش آن تروريسم اسال
ولي بزرگي خميني در ابعاد آسيبي است كه بر سرتاسر . گريبان انقالب او خواهد ماند

  .  ترين مصيبت سده بيستم ايران شمرده شد خيلي زود بزرگ او. جامعه ايراني زد

انيان، و همين او مصدق بر سياست ايران چندان تاثيري نكرد كه بر روان اكثريتي از اير
مصدق . سازد ترين ايراني سده بيستم بلكه همه تاريخ ايران مي هائي بزرگ را براي گروه

وچند ماهش به عنوان نخست  ده سالي برعرصه سياست ايران تسلط داشت، دو سال
مرداد است؛ نه در آنچه خود از آن  28كم نيمي از بزرگي خود را مرهون  وزير، و دست
اگر او اندكي پيش از آن درگذشته بود يكي . چه ديگران درباره او برآمدندبرآمد بلكه آن

ترين  ش نيز او را بزرگ ترين پرستندگان ماند ولي پرشور از مردان بزرگ تاريخ ايران مي
با همه اهميت پيكار ملي كردن نفت آنچه از مصدق براي . شمردند ايراني سده نمي

يست كه اگر خوزستان را به ايران باز نگردانيده بود آينده ماند قابل مقايسه با رضاشاه ن
آميز است اي افتخار  مبارزه ضداستعماري مصدق خاطره. آمد اصال نامي از او به ميان نمي

حتا استقالل و ناوابستگي نيز در . موضوع شده است ولي مانند شعار موازنه منفي او بي
بدون نفت شعار ديگري بود كه از  اقتصاد. دهد جهان دگرگونه امروز همان معني را نمي
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او نشان . او در همان حد شعار ماند؛ و در واقع اين رضاشاه بود كه آن را عمل كرده بود
مصدق با ( شد ايران را ساخت داده بود كه با سالي دو سه ميليون ليره درآمد نفت مي

ك ميليون دالر از اصل چهار ترومن كم 23تحريم نفتي انگلستان تا سالي  همه
تر بردن فرايافت جرم سياسي است كه با  يك يادگار ماندني مصدق، پيش.) گرفت مي

ر در قانون منع مرام اشتراكي رضاشاه ه. رضاشاه به فرهنگ سياسي ايران راه يافت
تر رفت و هر مخالف  مصدق يك گام پيش. مجرم و قابل پيگرد دانسته شد كمونيستي

جامعه ايراني پس از آنها ديگر .) پندارند نين ميش چ هنوز هواداران(خود را خائن شمرد 
  . برسد consensualنتوانست به يك سياست همرايانه 

مرداد  28ترش، به  چنانكه اشاره شد بخش بزرگ فرهمندي مصدق، اگر نه بخش بزرگ
توان عقايد گوناگوني  مرداد مي 28درباره . گردد كه عاشوراي مدرني شده است برمي

نه تنها در دسترس بودن . ش تغيير كرده است انداز تاريخي، جايگاه داشت ولي در چشم
انجامد، بار عاطفي و به  تري درباره سراسر آن دوره مي هاي متعادل اسناد تازه به قضاوت

ش سودمندي آن به عنوان يك حربه سياسي نيز طبعا براي كساني كه در آن  ههمرا
 28واپسين نمايندگان نسل سوم از زندگي، با بيرون رفتن . شود اند كمتر مي فضا نزيسته

تصوير ذهني مصدق به عنوان ابرمرد . مرداد نيز از اسطوره بيرون كشيده خواهد شد
گان خود، ريشه در نوستالژي از تاريخ، همچنانكه محمدرضاشاه، هركدام براي پرستند

اين بسته . كنند از سوي ديگر دارد پرستي مردمي كه با گريه زندگي مي و مظلوم سو يك
براي (و شمايل ) براي مصدق(به انرژي پرستندگان است كه با چاپ كتاب و مقاله 

اما نوستالژي با گذشت زمان . آن تصوير ذهني را زنده نگه دارند) محمدرضاشاه
اي رو به ضعف است، و ايرانيان  خود عاشورا نيز در جهان امروزي ما پديده پژمرد و مي

ها  ترين مردمان، بيشتر به دستاوردها و پيروزي ، مانند پيشرفتهدر گرماگرم تغيير پارادايم
خوانند  ترين مي همه اينها از شمار كساني كه مصدق را بزرگ. ارزش خواهند گذاشت

با اينهمه از آن سه شخصيت او بيش از ديگران بخت آن را دارد . ناچار خواهد كاست
  . كه يك نماد بماند

***  
  هاي جامعه ايراني از  كردن زير ساخت اش براي نو تردهــي گسها شاه در نيمه برنامهرضا
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ولي تا همانجا ايران را بر راهي انداخته بود كه مانند . پادشاهي به زير كشيده شد
آهن انداخت،  با انقالب و حكومت اسالمي نيز از آن بيرون آمدني  هائي كه بر راه قطار
ساخت بود كه به دست او به و آنقدر زير ها شمرد بايد پادشاه زيرساخت او را مي. نيست

. شد از او داشت به دشواري ميوجود آيد كه توقع دمكراسي و توسعه مستقيم سياسي را 
ترين، بازسازي ايران به عنوان يك كشور و در صورت نوين  ساخت اصلي و مهمزير

ق ان محروسه و مناطهاي ممالك نه چند نخست بايست از تكه پاره. دولت ـ ملت بود
يك حكومت هاي عمال جدا شده يا در حال جدا شدن ايران كشوري با  فئودالي و بخش

هاي  ون خود آن و نه خواست سفارت دولتش قان ساخت كه در درون مرزهاي مي
.) سفارت دولت فخيمه همه كاره بود 1918از (فخيمه انگليس و بهيه روس روا باشد 

ند و نيروهاي نظامي ناچيز ايران از گفت بيگانه ايران را ترك مي بايست سربازان
يافتند كه بي آن  آمدند و توانائي برقراري نظم و امنيت را مي فرماندهي بيگانگان بدر مي

اي خوش بيش  خواهان و قانون اساسي و متمم آن خاطره همه مبارزات مشروطه
ر بايست بانكداري ايران، از جمله نشر اسكناس، از دست روس و انگليس د. بود نمي
  پسر شمرد نه حسن  كرد و خود را ايراني مي بايست ايراني احساس فرديت مي. آمد مي

يافت و هر لحظه  اي از امنيت قضائي مي حسين و از مملكت قزوين؛ و بايست كمترينه
  . بود بر جان و مالش در هراس نمي

ديده نشد هيچ زمامدار ايراني با يك استراتژي جسورانه و با قدرت اجرائي كه ديگر در 
ايران . را عملي كرد هاي ديگر تا دو دهه بعدي همه اينها و بسا طرح 1921شاه از رضا

يكپارچه شد و بيگانگان ديگر نقشي در اداره امور آن نداشتند ــ جز نفت كه زور او 
اي كه دولت قاجار بود سراسر  يك دستگاه اداري امروزي در جاي لحاف پاره. نرسيد

خانوادگي، ايراني در قالب حقوقي  ا ثبت احوال و شناسنامه و نامب. ايران را پوشاند
شهروند يك كشور و نه رعيت ارباب و خان و پادشاه قرار گرفت، تا كي قالب 

هاي قانون مدني و قانون  دادگستري نوين غيرآخوندي و مجموعه. ش را بيابد سياسي
داد كه سير توسعه اقتصادي جزائي و قانون تجارت و ثبت احوال به جامعه ايراني امكان 

شاه رضا. ارد مرحله رشد بورژوازي شودخود را آغاز كند و به اصطالح ماركسيستي و
. داد rechtstaatبار در دوران اسالمي به ايران يك دولت قانون  براي نخستين
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حتا هنگامي كه  due process of lawش در اجراي قانون و فرايند قانوني  سختگيري
اي پاك  آن بخش كاراكتر او لكه(گرفت مشهور است  م را به زور ميهاي مرد زمين

ش كشته  هاي معدود مخالفان سياسي كه در زندانو ) ش گذاشته است؛ نشدني برنام
از دولت قانون تا حكومت قانوني به معناي . دهد شدند منظره كلي را تغيير نمي

و پنجاه سال از آن  اي است كه هيچ كشوري در بيست سال دمكراتيك البته فاصله
  .نگذشته است

بار پس از بهترين دوره صفويان، سرو  در همان حال او به ماليه كشور، باز براي نخستين
هاي آن دوران بود به ياري انحصار  در كشوري كه از بينواترين سرزمين. ساماني داد

 كه به سبب فشارهاي استعماري شوروي يك(ترياك و دخانيات و بازرگاني خارجي 
كرد و با اينهمه بودجه  خزانه كوچك دولت را پرمي) رفت اقدام دفاعي نيز بشمار مي

كشور در دوره او از هزار ميليون ريال نگذشت كه ايرانيان آن زمان به خواب نديده 
را در عين شد كشوري  بودند و براي ما مايه شگفتي است كه چگونه با چنان ارقامي مي

توانست  ستن قراردادهاي پاياپاي و صدور آنچه ايران ميبا ب .حال اداره كرد و ساخت
گذاري صنعت نوين فراهم  آهن سراسري و پايه راي ساختن راهبفروشد سرمايه ارزي ب

هاي استعماري  خواستند به سبب جلوگيري قدرت مي كرد كه پيش از او اگر هم
ها  هاي كارخانه درآمد نفت به نوسازندگي ارتش اختصاص داشت و ماشين. (توانستند نمي

دولت به .) شد با ساالمبور يا روده گوسفند، و كتيرا و ترياك و مانندهاي آن مبادله مي
اي  تا اندازه(عنوان فراهم آورنده آموزش و بهداشت و درمان همگاني و توسعه اقتصادي 

و گير  و نه صرفا ماليات) داد نيروي آموزش يافته آن روز اجازه مي پول و بي كه ايران بي
  .هاي او بود سربازگير، از نوآوري

ها تا هزاران ساختمان عمومي،  فهرست آنچه ديوانساالري رضاشاهي كرد، از شبكه راه
و ورزش و پيشاهنگي و  ربيت بدني و آموزش موسيقي كالسيكتا فرهنگستان زبان و ت

و خورشيد سرخ، از سازمان  و شير) هنرستان دختران(گردآوري و آموزش يتيمان 
لباني تا هنرستان موسيقي و كانون پرورش افكار براي آموزش دادن آداب زندگي جنگ

هاي مدرن و فرستادن  امروزي، از جمله پاكيزگي دندان و آشنا كردن مردم با انديشه
مازندران  در سفرنامه . (آيد ها گروه بهترين دانشجويان ايراني به اروپا به شماره نمي گروه
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هيچ .) ذا خوردن را نيز بايد به هم ميهنانش ياد بدهدكرد كه طرز غ خود گله مي
اي از زندگي ملي از توجه ديوانساالري او دور نماند و خودش با دقت و پيگيري  گوشه

دستگاه اداري او . نظارت كرد modernizationبر همه آن برنامه شگرف نوسازندگي 
شد كه در آن  پخش مي ش به آهستگي در سراسر كشور هاي نمونه كارائي نبود و برنامه

شاه زنان را رضا. كرد بايست از جائي آغاز مي ولي به هر حال ايران. بود مرحله ناگزير مي
از حجاب رهانيد و به آموزش عالي و مقامات اداري راه داد كه دشوارترين اصالحات او، 

نين او همچ. دو در كنار آموزش همگاني، دو انقالب اجتماعي بزرگ تاريخ ايران بشمارن
ترين مانع درآوردن ايران را به يك  ها بزرگ نظامي فئودال با درهم شكستن قدرت

  . جامعه طبقه متوسط برطرف كرد
يك انقالب (محمدرضاشاه در هر سه زمينه اصالحات پدر را با اصالحات ارضي 

و گسترش بيشتر آموزش همگاني و دادن حقوق سياسي به زنان تكميل ) اجتماعي ديگر
متر از يك نسل زن و مرد و جامعه ايراني در قالب نويني ريخته شدند و در ك. كرد

هاي گذشته امكان نيافته بود و تا بيست سال پس از رضاشاه  همان اندازه نيز در سده
دستاوردها و پيام پيشرفت و نوسازندگي او هنوز اساسا تعيين كننده راهي . امكان نيافت

د، و تا ما خود را به پاي اروپائي برسانيم كه آرزوي بايد بپيماي است كه جامعه ايراني مي
  .بود خواهد ماند او مي

شاه ي در يك مقام، ويژگي پادشاهي رضاگير با آنكه اقتدارگرائي و تمركز محض تصميم
چند نهادها و صورت ظاهر هر(براي فرايند دمكراتيك نداشت  بود و او كمترين احترامي

ساز يك جامعه  اش زمينه هرگوشه برنامه )قانون اساسي مشروطه را نگه داشت
بودند در  تر مي دمكراتيك بود كه اگر تاريخ و جغرافياي سياسي به او و ايران مهربان

دشمنان و . گرفت هاي استوار شكل مي همان نسل پس از رضاشاه در ايران بر پايه
آگاهي خود را اش آزادي از ايران رخت بربست نا  منتقدان او با ادعاي اينكه در پادشاهي
دين يا مانند ماركسيست ـ آن دشمنان و منتق. از اسباب دمكراسي به نمايش گذاشتند

داشتند، يا خود پس از رسيدن به قدرت، نمايشي از  ها دمكراسي را دشمن مي لنينيست
دو مانع ساختاري عمده . درك مفهوم و وفاداري به اصول دمكراسي ليبرال ندادند

هاي  بودند كه سياست هاي فئودال شيعه و خان “حانيترو“دمكراسي در ايران 
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هاي  اش از نبود زيرساخت شان اولويت داد؛ بقيه شاهي به برچيدن و ناتوان كردنرضا
آمد كه براي پيشبرد آگاهي دمكراتيك و  اجتماعي و اقتصادي الزم يك جامعه نوين مي

  . ختاش را ري هاي مدني ضرورت دارد و او پايه برپائي سازمان
توان نشان  گوئيم ولي در تاريخ ايران چند فرمانروا را مي ما در اينجا از سده بيستم مي

ه چنان انرژي نامحدود همراه كرده باشند؟ اينكه رضاشااي را با داد كه چنان ديد گسترده
ش  هاي برابر داشت از اهميت نوآوريتر اروپا را درسرمشق نزديك تركيه و سرمشق دور

ش چندان بود كه ن و امكانات ناچيزش براي ايرا ميان آرزوهايفاصله . كاهد نمي
پوشي بيشتري به  توان با چشم توان درباره آن مزيت مبالغه نكرد؛ همچنانكه مي مي

حترام و ستايش درخور خدمات او نتوانست ا. ش نگريستهاي آشكار محدوديت
اش مايه   ارنامهبرعكس، ك. ه گناه خودش بوداش را به ايران بدست آورد و هم حياتي

خشونت و قدر . تا امروز كشيده استسياست ايران شد كه اي در  تازهكشاكش 
اش نگذاشت چنانكه بايست از خدمات سرامدان سياسي و روشنفكراني كه به  نشناسي

ش، انگيز پايان غم. ند برخوردار شوداندازه خود او سرسپرده برنامه نوسازندگي ميهن بود
بود پرده سياهي بر يك دوره كوتاه  يران، كه هيچ ناگزير نميبيش از خود او براي ا

سرشار از سازندگي كشيد كه پس از سه نسل دارد اندك اندك در خود ايران كنار 
  هاي تاريخ جهان و ايران با سپردن نخست ترين دوره ولي او در يكي از حساس. رود مي

. ناپذير كرد ختي را اجتنابتوانست بيابد آن بدب ترين كسي كه مي وزيري به نامناسب
شتباه بزرگ و نيز در جريان و پس از يك ا 1933خود او چنانكه در بحران نفتي 

ها گردن  توانست واقعيات را دريابد و به ضرورت اش نشان داد به خوبي مي گيري كناره
  . گردانيد كردند به احتمال زياد خطر را بر مي ش مي نهد و اگر به درستي آگاه

چه بيشتري، بويژه در ميان آن شصت درصدي كه پس از انقالب رانيان هرامروز اي
نگرند و فارغ از نبردهاي  ساله كشور خود مياند، به گذشته صد به  جهان آمده اسالمي

. كنند تاريخي را ارزيابي مي سياسي نسل پيش از خود، سهم هر دوره و شخصيت
هاي  رد و جنبش مشروطه را در آرمانشاه كه ايران از دست رفته را به زندگي باز آورضا

اش تحقق بخشيد و بدين ترتيب تاريخ نوين ايران را آغاز كرد با همه  ترقيخواهانه
يابد؛ برخالف ديگران نيازي به زيارتنامه  تر مي چه برجستهاي هر ش چهره هاي كاستي
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اهي ملي خوان و متولي ندارد و به نيروي كارهاي بزرگي كه تنها از او برآمد در خودآگ
اسالمي غرق در دالرهاي نفتي  ايراني امروزين در نكبت جمهوري. رود ايرانيان پيش مي

كرد و با چه  ايست آغاز ميتواند ببيند كه پدر ايران نوين از كجاها ب بهتر مي
  . بود هائي روبرو مي دشواري
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  زن روزگار ما يا و مرگ رسانه يدگزن
  

بود  يكه درخور چنان زندگاني يدر واپسين روز ماه اگوست شاهزاده خانم ديانا به مرگ
ها گذرانيده بود در واقع به دست آنان  ش را بر صفحات رسانه او كه زندگي. درگذشت

ش بود، از  هكوتا يها، چنانكه در همه زندگ رسانه يــ يك فراورده و قربان نيز كشته شد
آن هنگام كه شانزده سال پيش با ازدواج با وليعهد بريتانيا چشمان مردمان را به خود 

  .كشيد
توان به آنها  يدر زمان ما كم نيستند ــ حتا در عرصه دانش نيز م يا رسانه يها پديده

 يشان ابعاد و شخصيت يشوند و زندگ يها م كه به هر دليل آماج رسانه يبرخورد؛ كسان
شاهزاده خانم . شان ندارد يواقع يها به اندازه يگيرد كه عموما چندان ربط يخود م به

اگر مرگ او . تر، شگفتاورتر و احترام برانگيزتر بود برجسته يديانا در اين ميان از بسيار
همه خبرها را زير سايه  ييافت و چهل و هشت ساعت يدر سراسر جهان چنان بازتاب

ها  رسانه يچون او برا يكس ديگر نبود، از آنجاست كه هيچ يگرفت، چنانكه خبر ديگر
را بر  يهمان فرمانروائ يكند. توان با او برابر شمرد يرا نم يحتا كند. ساخته نشده بود

 يو پنج سال ياش س ش همان تكان را به مردمان داد، و افسانه ها داشت و مرگ رسانه
ترين رئيس  بود ــ جوان يم يندها نيز ك رسانه يب يكند يول. بعد هنوز زنده است

خانم ديانا جز خودش  شاهزاده. ترين و نيرومندترين مرد زمان خود امريكا، مهم يجمهور
  .تقريبا هيچ نداشت ــ همسر پيشين وليعهد بريتانيا

شاهزاده خانم  يدر گيرائ يگويند، البته عامل اصل يم glamourها  يآنچه فرنگدالرائي، 
ها را بر  ها، دل حضور او، حتا بر صفحه رسانه. چشم از او برگيردتوانست  ينم يكس. بود

 يبود فراتر از كشش معمول زيبائ يا گشود، و بيش از مردان، زنان را؛ جاذبه يش م روي
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ش بيش از  واپسين يها خاست، كه چنانكه در اين سال يزنانه، و از دل و روان او بر م
  . داشت يئو درخشش استثنا يپيش نشان داده شد زيبائ

بتوانند  يدر واقع اگر كسان. فرانسه او را زن روزگار ما ناميده است يجمهور  رئيس
او . ترين آنان بود ، زن نوين به شمار آيند شاهزاده خانم از برجستهينمايندگان زن امروز

هزاران  ياو زندگ يتيماردار. اند ستوده ياش به سزاوار انسان دوستانه يسبب كارها را به
كه به (نفر به تصويب رسد ضد يها ا بهتر كرد و اگر عهدنامه منع محدود مينتن ر

) به شاهزاده خانم، احتمال تصويب آن پس از مرگ او بيشتر شده است يعنوان ثنائ
به عنوان يك زن  يول. را نيز بهتر و درازتر خواهد كرد يشمار ديگر مردمان بي زندگاني

 .  خويشتن يافت يه بر زندگانبود ك ينوين، دستاورد بزرگ او كنترل

خود را  يآينده زندگ ياو بسيار جوا ن بود كه به عنوان عروس دربار بريتانيا و شهبانو
داد شخصيت گرم و مهربان او، مانند چهره و  يدربار اجازه م يآغاز كرد؛ و اگر فضا

مردم را دگرگون سازد و توانست طبيعت رابطه دربار و  يش، م لبخند پرتوافكن
از آن گشوده نشده  يدراز هيچ در يها سال يگرفته كه گوئ يبر آن فضا يهائ يچهدر

تيره جنگ را  يها ملكه مادر سال يخال يپركردن جا يتوانائ ياو به خوب. بود باز كند
افاده در (كه اسنوبيسم  يدست سنگين يك خانواده و يك دربار پادشاه يول. داشت يم

در آن پيكر گرفته است، او را پس  )يالترش، ديرپسندوا يعاميانه آن و نه به معن يمعن
 يترين دربار پادشاه خانم جوان در زير آوار شكوه دسترس ناپذير خيره كننده شاهزاده. زد

مهر دفن شد و در آن پيرامون ناپذيرا چنان  يجهان، و در سرداب يك ازدواج نامناسب ب
  .خوراك روزانه را از دست دادخوردن  يبر هر سخن و حركت خود ترسان بود كه توانائ
شوهر و خانواده و درباريان، و از  ياعتنائ ياينكه او خود را از زير بار تحقير و تمسخر و ب

برابر همه  شد ــ مرگ تن و روان ــ رهانيد و در يتر م كه هر روز به او نزديك يمرگ
نيست اگر  بزرگ روزگار ماست؛ و بيهوده يها آنها پيروزمندانه ايستاد از سرگذشت

نديده  يبه جا. نگرند يها زن در هر گوشه جهان به او همچون سرچشمه الهام م ميليون
، شاهزاده يدر كاخ پادشاه يآور زندگ يو ساختن با جالل خوار“ زن ديگر“گرفتن آن 

سابقه بود و به  يمانند او ب يكسان ي، و سرانجام طالق را برگزيد كه برايخانم راه جدائ
در . خود را بسرآورد به مبارزه برخاست يزندگ يرود و به آسودگ يا گوشهآنكه به  يجا
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ها  ها و تلويزيون ها را داشت و كار را به صفحات روزنامه برابر قدرت دربار، او رسانه
بيشتر حقيقت وجود  يآسيب نماند ول ياز دوسو شاهزاده خانم ب يها يدر پرده در. كشاند

پس از . يشترين آسيب در آن ميانه به دربار خوردخود را به جهانيان شناساند؛ و ب
 . خانم، ملكه وليعهد را ناگزير به درخواست طالق كرد شاهزاده يمصاحبه دليرانه تلويزيون

از آن . خانم را روشن كرد شاهزاده يماهرانه بود و راه زندگ ياجرائ يآن مصاحبه تلويزيون
داشت، توانسته بود  يبشر يها عفكه از ض يبيرون آمد كه با بهره تمام يمصاحبه زن
خود چيره شده بود،  يو روح يجسم يش را به دست گيرد؛ با ورزش بر ناتوان سرنوشت

“ ها باشم خواهم ملكه دل يم“. جست يخود م يزندگ يبرا يو با خدمت به مردم معنائ
ست بود كه هر روز از مردم دورتر افتاده ا يسركشانه به دربار يجسورانه و پيام ياعالم

با  ياعضايش ارتباط و شباهت يشخص يزندگ يها“اسكاندال“و جز در به اصطالح 
  .مردم ندارد يزندگ

كرد،  يپيكار م“ ايدز“بيماران  يشد كه نه تنها برا ياز آن پس جهان صحنه نمايش زن
كه يك  يكشيد ــ شاهزاده خانم يشان دست م رفت و به تن يشان م بلكه به عيادت

شب خود را  يها در ميان بينوايان كلكته بود و روز ديگر پيراهن“ ترزا مادر“روز در كنار 
ضد  يها بيش از همه پيكار مين. كرد يحراج م يا خيريه به مبالغ افسانه يكارها يبرا

او يك تنه بيش از همه رهبران . داد يالملل ش ابعاد بين هاي نفر او بود كه به تالش
در  يدو سفر تفريح يواپسين سفرش، جز يك. جهان در پيشبرد اين پيكار تاثير كرد

ر كامبوديا و افغانستان كه در كنا) به همين منظور يكنفرانس يبرا(بود  يميانه، به بسن
بيش  يخانم نشان داد ماهيت بود كه شاهزاده يدر سفر بسن. هاست مين يها گاهاز كشتار

اش از  سان دوستانهان يها سازان است؛ و تالش ها و خوراك شايعه از فراورده رسانه
به امثال دختران شاهزاده موناكو ــ كه آنها نيز  يخيزد كه كه ارتباط يمبر يتعهد
هايشان  يروند و پيوندها و جدائ يها م يكنند و به ميهمان يانسان دوستانه م يكارها

  .   است ــ ندارد يبازار يها نشخوار روزنامه
بود كه شاهزاده خانم را دركنار دوست  يهائ ت همزمان با انتشار عكسـدرس يسفر بسن

كه تا كنون سه  يهائ داد ــ عكس ياش در لحظات مهرآميزترشان نشان م تازه مصري
خانم زير سايه  اينكه ماموريت شاهزاده ياما به جا. ميليون دالر بهره عكاس كرده است
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كار با به پيشبرد امر پي“ اسكاندال“تازه بيفتد، به اصطالح “ اسكاندال“ها و  عكس
ها و كاركرد آنها  كه بر رسانه يخانم با فرمانروائ شاهزاده. نفر كمك كردضد يها مين

كه در پيش  يتعهدش به كار يانگيز خود در كنفرانس، و با ژرفا داشت، با حضور احترام
بود، در  يدر جايگاه او معذب كننده م يهر زن يرا كه برا يگرفته بود، ابتذال موقعيت

ها كامياب  او چنان در نقش خود به عنوان ملكه دل .خويش قرار دادخدمت ماموريت 
 يعموما ناشادش با مردان و شايعات پايان ناپذير درباره زندگ يها شده بود كه تجربه

. نهاد يش نم به دامان يا لكه به ديگران نداشت ــ يش ــ كه هيچ ربط خصوصي
گذاشتند تا  يتر، وقت خود مايه م مهمها تن در چهار گوشه جهان از پول، و از آن  ميليون

  ز او در ذهن داشتند تنها شاهزادهكه ا يتصوير ياو باخبر شوند ول ياز جزئيات زندگ
چشم “شعر اقبال، به ناچار از “ هالل عيد“نبود كه مانند  يخانم يا زن مشهور دلفريب

  .بودند“ نهاده يدام“او “ از صد نظر به راه“توانست و  يرميدن نم“ شوق
حم كشته شد، از عكاسان مزا يش در گريز هميشگ كه در كنار دوست مصري يهنگام

ها  آميزترين بيانيه از ستايش يو ده فرمان، يك يساله اخالق مسيحپاپ، نگهبان دو هزار
كه از همه بانوان  يدر گزارش مرگ زن ياسالم يتلويزيون جمهور. (را در سوگ او داد
در حدود ننگ  يكرده است، او را چيز يه مردم نيكبيشتر ب يآخوند يچادر پوش رهبر

رفت و چرا كه تنها مردان حق دارند  يناميد ــ چرا كه با لباس شنا به دريا م ياخالق
داشته باشند؛ و او و دوستان مردش هرگز به اين فكر نيفتادند كه با  يهائ چنان رابطه

  .)را نگهدارند يظاهر شرع يخواندن چند جمله عرب
***  

ر بريتانيا هرچه هم در بزرگداشت شاهزاده خانم بكند پس از آن حادثه اتومبيل دربا
 يش چالش كه هر روز زندگي يكس. به آسايش كشيده است يدر پاريس نفس يبامداد

را بيشتر به چشم  يخاندان شاه يش بي رنگ كاخ باكينگهام بود، و با فروزندگي يبرا
ديدند شاهزاده  يو وليعهد بسيار ناگوار بود كه مملكه  يبرا. آورد ديگر در ميانه نيست يم

واالحضرت “و از دست دادن لقب  يخانم پس از بيرون رفتن از خاندان پادشاه
. تر شده است“شاهانه“ــ هرچند پرنسس را نگهداشت ــ از همه آن خاندان “ همايون

ه و هر پادشا) غبطه(خود باز كرد رشگ  يشمار برا كه او در دل مردمان بي يجائ
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با همه (با وليعهد  يا جويانه و بدخواهانه در مسابقه كينه. انگيخت يرا بر م يا ملكه
كوشش چنان  يو ب يو خاندان ويندسور، او به آسان) كه دارد يانتلكتوئل يها يدعو

مردم او  يبسيار يبرا. ندارد يجهان مانند ييافت كه در هيچ خاندان شاه يدست باالئ
ها در تهران به رخ نكشند او مادر  يآنكه اسالم يبرا(بود  شاهوارترين شخصيت جهان

در  .)كرد ينيز مادر يسرپرست فراوان يبهره و ب يكودكان ب يهم بود و برا يبسيار خوب
تر بود، و در بيرون  خويشاوندان پيشين خود پيشها از  خود بريتانيا او فرسنگ

مين مناسبت در همان نخستين ملكه به ه. رفت يترين سفير بريتانيا به شمار م محبوب
 يشاهزاده خانم را محدود كرد، ول يعموم يها پس از طالق، سفرها و فعاليت يها ماه

  .  دارش بودند ها آئينه خواستند و رسانه يمردم او را م

ش  رهائي يبرا يدهد كه راه يزده بريتانيا م توفان يبه پادشاه ياكنون مرگ او فرصت
را در  يمشكل سياس. نيست يبا آن روبروست سياس ياهكه اين پادش يمشكل. بيابد

و در سده هژدهم با وارد كردن سلسله هانوور از آلمان “ انقالب باشكوه“سده هفدهم با 
 يو در سده نوزدهم با مردم) آن اختيار شد يلقب ويندسور هشتاد سال پيش به جا(

سر  ي؛ زنان و مرداناست يانسان يمشكل اين پادشاه. بريتانيا گشودند يكردن دمكراس
، مانند همه زنان و مردان ديگر و با همان خون سرخ جوشان، درگير همان يتا پا عاد
هستند و  ياز نژاد برتر يزيند كه گوئ يها كه زنان و مردان ديگر، چنان م يگرفتار

گردد؛ و چنان از فراز ستيغ شاهانه خود به مردم در آن  يهايشان م در رگ“ يخون آب“
 يدر اين عصر فرمانروائ. اند جانشينان ساكنان اولمپ شده ينگرند كه گوئ يم ها دامنه
. را با مردم نگهداشت يانگيز خاندان پادشاه توان آن فاصله احترام يها ديگر نم رسانه

نيست كه پشت ديوارها  يشاهان و شاهزادگان امر يخصوص يزندگ يها“اسكاندال“
ماند و به رغم  يها نيز چندان پنهان نم رسانه يئحتا پيش از عصر فرمانروا. پنهان بماند

. زد ينم يبه نهاد پادشاه ي، آسيب چندانيهراس درباريان و نگهبانان حرمت پادشاه
ها و  يبه شادخوار يادوارد هفتم در همان جهان پايان سده نوزدهم و از هنگام وليعهد

اهان محبوب بريتانيا كرانه مانش ناماور بود و از پادش يش در دو سو هاي يهرزه گرد
بود كه به  يا ش كمك ارزنده هاي يهرزه گرد“ يآثار جنب“از  ييك. به شمار است

. جنگ بزرگ بود يدر پيروز يقطع يبريتانيا و فرانسه كرد كه عامل“ آنتانت كرديال“
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برازد  يبر تن مردان و زنان م“ پرنس دو گال“كه پارچه طرح  يجهان مد نيز تا هنگام(
  .)خواهد بودوامدار او 

***  
و ناخواسته  يشدن، نمايش يمردم يخانم تا بود هر كوشش دربار بريتانيا را برا شاهزاده
 يتواند به دگرگون ياما نمونه او از اين پس م. انداخت يداد و از آب و رنگ م يجلوه م

برانگيزاننده  يتواند نيرو ياو نشان داد كه عنوان شاهانه م. دهد ييار ياين پادشاه
و  يدلفريب ييگانه بود و هرگز كس يا خود او البته پديده. مردم و در راه مردم باشد يابر

هيچ كس از . نگردانيده است يدر خدمت هر منظور يرا چنان ابزار نيرومند يدرخشندگ
 يچنين انتظار) “زن ديگر“به ويژه آن (آينده او  يخواهر وليعهد بريتانيا يا همسر احتمال

است و در جنجال  dignityاستوار و با آزرم  ين زن ديگر خود شخصيتگو اينكه آ. ندارد
  . بود كه احترام خود را نگهداشت يخانم و وليعهد تنها كس ميان شاهزاده

تنها  يخانم درگذشته اين را بياموزند كه نهاد پادشاه توانند از شاهزاده ياما همه آنان م
مردمان بسيار . داشته باشد يخاصيتو  يتواند معن يدر خدمت مردم و در كنار مردم م

خواهند و در  يرا م يجهان پادشاه يترين كشورها پيشرفتهاز  يا هنوز در پاره
دوچرخه  يها يپادشاه. (خواهند يدارند بيشتر م“ دوچرخه يها يپادشاه“كه  يكشورهائ

 يگويند كه در آن پادشاه و ملكه پرهيز يم يهلند و اسكانديناو يها يرا به پادشاه
 يعموم يها چرخه به خيابان بروند و فرزندان خود را به آموزشگاهدودارند كه با ن

است ــ  ينمادين و تشريفات يها ياست پادشاه يها آنچه ماندن ياز پادشاه.) بفرستند
نمادين كه مانند  يها يحتا پادشاه يول. و اجرا يدر سياستگزار يا هيچ مداخله يب

ها خالصه شوند دربرابر  همه در تجمل و تشريفات و آئينباشكوه خود  يبريتانيا در انزوا
ها و تجمالت، زنان و مردان  در زير تشريفات و آئين. فشار زمان تاب نخواهند آورد

قرار دارند و  ي، ساخته از پوست و گوشت و عصب وسوسه پذير و فاسد شدنيواقع
بينيم ــ ويرانگر  ييا مــ چنانكه در بريتان يپر فروش بازار يها تركيب اينها با رسانه

خانم  چون شاهزاده يهماورد يرا داشت كه رويارو يبريتانيا اين بدبيار يپادشاه. است
نوين  يها رسانه يدر بكارگير يرا با استاد يو دلپاك يكهن مهربان يها افتاد كه فضيلت

  هر جزء آن  يهاد كه گوئـن يخصيت عمومــدرهم آميخت و در خدمت يك ش يهمگان
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  . ها بويژه جوانان و زنان ساخته شده بود افسون كردن توده يبرا
ها و  است و رسانه يدر جامعه دمكراتيك اساسا يك موضوع روابط عموم ينهاد پادشاه
اسپانيا و از آن  يپادشاه. (سازد ياز كاركردش را م يها با آن، بخش بزرگ رابطه رسانه

 يدر آن كشورها نقش يجا افتادن دمكراس اند و با بر اين قاعده يبيشتر تايلند، استثناهائ
گوناگون  يها ها و موقعيت يدر اروپا استراتژ يشاه يها خاندان.) يابند يمانند ديگران م

مانند  يديگر. آيد يمانند بريتانيا از اين رابطه زخم خورده و سرگشته بدر م ييك. دارند
. بخشد يبدان م يا تازه جان“ اسكاندال“زنده است و هر  يبازار يها موناكو به جنجال

دهند ــ هرچه بيشتر  ينيز گريختن از برابر مردم را ترجيح م يشاه يها خاندان يا پاره
ها  يترين زندگان يبازتاب عاد يب يخود پرداختن؛ شاهانه بودن و در بركنار يبه زندگ

 ياهپادش. تر است فراخ يدر معنا يبركنار يبرا يا نسخه ياين استراتژ يول. پناه جستن
بايد كار  يخواهد سودمند باشد م يدر يك نظام دمكراتيك ندارد؛ اگر م يكار مشخص

ش از مردم، از توجه عموم بگريزند خود را چشم  خود را با مردم بگذارد؛ و اگر نمايندگان
دشوارترين  ياما با مردم و در توجه مردم بودن به مفهوم سياس. تر خواهند كرد يپوشيدن

داشت؛ و سخن از دل و  يو راست كردار dedication يدل سپردگ بايد يم. كارهاست
  .از آنها يكم يكمغز گفت ــ دست

تواند با  يم يبرانگيختن توجه مردمان در ميان باشد كمتر نهاد يدر آنجا كه پا
 يهامهم، گزينش يها  issueبه موضوع ينياز يكشش پادشاه. پهلو زند يپادشاه
به پايگاه ستارگان سينما و  يسياستگران را در افكار عمومها ندارد كه و بحران يحيات

شناخته  يكشش در خود مقام است و هركس با آن يك. برديباال م يقهرمانان ورزش
 ياعتنائ يتواند ستايش يا نكوهش برانگيزد و به بيخود به خود است كه م يشود؛ توجه

مهم و  يها به موضوع يرتباطكه باز لزوما ا يو دشمن ياعتنائ يبينجامد ــ ب يو دشمن
در . است يها ندارد و بيشتر مربوط به عوامل شخص و بحران يحيات يها گزينش

ديگر  يخاندان ويندسور از سو يو بيشتر اعضا ياخير شاهزاده خانم از سوئ يها سال
  . نشان دادند يرا در يك جامعه امروز يپادشاه يپذير از قدرت و آسيب يهائ گوشه

دربار بريتانيا چنان آشكار است كه  يخانم برا  مرگ شاهزاده يها يسودمند
گر،  يافتن دست توطئه يرا به ورزش مل ينظران جهان سوم مندترين صاحب عالقه



148 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

در  ينگاران مصر ترين روزنامه مهم. هيچ پژوهش و در يك نظر، برانگيخته است يب
از انتشار  يز چند ساعت، هنويو جد يرسم نيمه يها و در روزنامه يپيشاپيش افكار عموم

ها بدان  يكه جهان سوم يخبر تصادف اتومبيل در پاريس نگذشته، به كشف و شهود
ش به دستور دربار بريتانيا و به  خانم و دوست مصري اند اعالم كردند كه شاهزاده آراسته

بيش از اين الزم دانسته  يبر اين كشف بزرگ دليل. اند دست عوامل بريتانيا كشته شده
انگلستان آسيب  ياز زمان كرامول به پادشاه يخانم بيش از هر كس كه شاهزاده نشد

وليعهد  يرا برا يمصر يتوانست يك ناپدر يزده است؛ و از آن بدتر دربار بريتانيا نم
دربار خطرناك شده بودند و خطر را، چنانكه در  يآينده بريتانيا برتابد؛ آن دو برا

جزئيات فراوان و عموما . يك اشاره برطرف كردند آيد، به يتوطئه پيش م يها نظريه
به آنها  يا لحظه يآيند كه كس ياصال در شمار نم يهائ چنين طرح يناممكن اجرا

طرفه اينكه در ميان ايرانيان نيز، كه طبعا همان عالقه مصريان را به موضوع . (بينديشد
آنها نيز در . دارد يدامنگيرشان هست، اين نظر هواداران“ سيندروم“همان  يندارند ول

  .) اند به حقيقت دلخواسته دست يافته يچشم بهم زدن
 يگزينش يها ديگر در جهان سوم حافظه يمصريان هم مانند ايرانيان و بسيار

 ياختيارات فراوان داشته است و دستگاه اطالعات يدربار بريتانيا زمان. دارند ينيرومند
. و نيمه پنهان بسيار در خاورميانه برآمده است پوشيده يبريتانيا تا همين اواخر از كارها

كه به (المثل مشهور، در زير هر تخت  در ضرب يشد با دستكار يبود كه م يهائ زمان
با اينهمه . امروز زمان ديگر است يول... بود يهائ زمان. يافت يمامور) آمد يحساب م

ها كه بود بسر  زمانيابد كه در همان  يتر م آسان يو صاحب نظر جهان سوم“ روشنفكر“
دارد  يتوانائ يچرا كه او ذهن استدالل. خبر از پژوهش و آسوده از انديشيدن يبرد ــ ب

  .كند ينيازش م يكه از مشاهده و استقراء و تجربه ب
***  

در مرگ . است ironyبهره از عنصر طنز و طعنه  يانگيز، ب ، حتا غميكمتر رويداد
نشانه گرفتند، به  يبازار يها روزنامه يام را به سواته يها انگشت يخانم جملگ شاهزاده

شان  را درباره) يمزاحم خيابان( paparazi يكه اصطالح ايتاليائ(ويژه عكاسان مزاحم 
شناخته را از گونه معين  يها جز آن ندارند كه چهره ياين عكاسان كار.) برند يبكار م
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 يها بگيرند و آن روزنامه تر بهتر، از آنها يهر چه خصوص يهائ دنبال كنند و عكس
جا فرياد اعتراض برخاسته است كه  در هر. اند ها زنده ها و داستان به اين عكس يبازار
خصوص اشخاص  يرا گرفت كه به زندگ يبازار يها و روزنامه“ يپاپاراتز“بايد جلو  يم

 آسا به همان مردم هر روز و هر هفته سيل يول. نداشته باشند و مزاحمت نكنند يكار
ها  ها و داستان همان عكس يرا برا يبازار يها ريزند و روزنامه يها م يروزنامه فروش

ز اين دل خود بسيار سرخورده خواهند شد اگر ا  شناخته در ته يها خرند؛ و آن چهره يم
شان  ها دست از گريبان نكنند و رسانه حركت آنان را دنبالهر )تقريبا(پس خيل عكاسان 

  .  بردارند
   1998ژوئن 
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  جمهوريخواهان يخوش برا يآرزو ها
  

 يتواند نوع ياين همايش م. است يهمايش جمهوريخواهان در برلين فرصت مهم
 يها سازمان يا از جمهوريخواهان، شامل پاره يميان گروه يو رابطه سازمان يهماهنگ
ش را  ــ نام ياسالم يپايان دادن به جمهور يكه برا ي، پديد آورد كه در پيكاريسياس
 يتواند بخش مهم ياش را داشته باشد؛ م شايسته يچه بگذارند ــ درگرفته است جاهر

“ جايگزين“از جمهوريخواهان را رسما در كنار جمهوريخواهان درون رژيم، به عنوان 
تواند در ميان  يرد؛ و مقرار دهد و از مبارزه مردم ايران كنار بگذا“ ياسالم يجمهور

پايان يابد ــ چنانكه در پيش  ياسالم ياختالفات گوناگون بر سر رويكرد به جمهور
  .هم شده است

از بهترين مبارزان  ياند و گروه جمهوريخواهان چه در درون و چه بيرون ايران فراوان
شان زيان ينده از نبودآ يكه هر نظام سياس يدارند ــ زنان و مردان يدر صف آنها جا

ندارند، يك تعريف هم از  يشان اين است كه نه تنها يك نشان مشكل .خواهد كرد
 يداند برا ينم يكس. كند را جلب يشان كساند كه بيرون از خود نداده يجمهوريخواه

، به كدام تكه جمهوريخواهان رجوع كند و اگر از يك يگفتگو، چه رسد به همكار
ندارد كه  يهوريخواه كيست؟ بهتر از اين پاسخپرسيده شود كه جم يمعمول يايران

 يبسيار. است يو به ويژه پهلو يكم مخالف پادشاه جمهوريخواه دشمن يا دست
 يآنان كوشش يپياپ يها ياند و گردهمائ برده يپ يجمهوريخواهان خود به اين دو كوتاه

  .  هاست يبرطرف كردن اين كوتاه يبرا
بويژه و  يگذار كمرشكن پايه يها يدشوارنظر گرفتن  اين جمهوريخواهان با در

از  ييافتن تعريف ياز خودشان، نخست درپ يا ، حتا جبههييك ساختار حزب ينگهدار
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 ياند يك تعريف راديكال است كه جا برا كه يافته يتعريف. اند برآمده يجمهوريخواه
: بكار بردتوان تعبير همه يا هيچ را  يدر تعريف راديكال م. (گذارد يبيشتر خواستن نم
چه است كه هر  يو برنامه سياس يچنان ايدئولوژ يجمهور.) سو همه چيز در يك

جمهوريخواه . گيرد يرا دربر م يو حقوق بشر و عدالت اجتماع يو ترقيخواه يدمكراس
در باالترين طبقات انسانيت  يهمين بس كه خود را چنان بنامد و خودبخود پا

آنچه : بوده است ياز يك گوشه چشم به پادشاه در يافتن اين تعريف، بيش. گذارد يم
و  ييا سلطنت، تجسم واپسماندگ يخوبان همه دارند جمهوريخواه تنها دارد زيرا پادشاه

، يپادشاه يتوان با نف يم ياگر چنين باشد به آسان. و فساد و تجاوز است يديكتاتور
كه انسان به ياد عجب نيست . شد كه در تعريف آمده است يهمان جمهوريخواه راديكال
گفت چون مردم  يكه م يدرست مانند خمين: افتد يم ياستدالل راديكال ديگر

از آنها بر نخواهد  ياند پس جز خوب  جانشين پيغمبر و امامان ”علما؟“اند، و چون  مسلمان
  . خواهد بود“ و لطف يمجمع خوب“واليت فقيه  يبه تصد يآمد و حكومت اسالم

كه به تصادف و هر كه توانسته به همايش  يجمهوريخواهانامكان دارد كه  يبه خوب
تعريف بايد مرز داشته باشد و  يول. و لطف شعر حافظ باشند يرفته است، مجمع خوب

ما به . برسند جا بگذارد يهم كه ممكن است به افتخار جمهوريخواه يديگران يبرا
 يقفقاز و آسيا و پاكستان و يو افريقائ يعرب ياينهمه جمهوريخواهان در كشورها

اما آن . نداريم يالتين كار يو امريكا يخاور يتا اين اواخر اروپاو  يمركز
سال  يپرس دانند؛ يا همه يكه پرسيدن نظر مردم را الزم نم يجمهوريخواهان وطن

شمارند؛ يا مخالف شركت  يم يهميشه كاف يرا برا ياسالم يجمهور 1358/1979
 يها مشكل يمذهب يهستند؛ يا در ائتالف با مل يگير يدر هر را يهواداران گرايش معين

ممكن است در اين تعريف راديكال ) و حقوق بشر يبا همه تاكيد بر عرفيگرائ(بينند  ينم
  . نگنجند يانگارانه جمهوريخواه و ساده

خواهند از  ياگر جمهوريخواهان م ينبوده است ول يمانع يچنان كسان يتا كنون برا
با  يخواهند بود، و مرزبند يبرخوردار شوند ناگزير از مرزبند يتتشكيالكمترينه رابطه 

 يهواداران پادشاه. ايم ما خود اين را تجربه كرده. يابد يم يترها فوريت بيشتر نزديك
كه در  يميان كسان يدربرگرفتن همه آنها مرز يهستند و ما بجا يطيف گوناگون
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ها با ما به  يدشمن. ن كشيديمگنجيدند با ديگرا يم يخواه مشروطه يچهارچوب فكر
حزب در بيرون باورپذيرتر شد  يش هست، ول حدود هيستريك رسيد و هنوز بقاياي

تر و موثرتر شد چون پيوسته  گفت و در درون با انضباط يچون به يك زبان سخن م
كه  يهنگام. بود ينگهداشتن عناصر ناسازگار، ناگزير از مصالحه اصول خويش نم يبرا

يابد ــ در اين مورد جمهوريخواهان ــ زير يك  يم يمعين ينشان يياسيك گرايش س
توان هم  يگيرد، نم يكه از سويس تا سوريه را دربر م يمانند جمهور يعنوان كل

آيند ناچار به  يكه گرد هم م يجمهوريخواهان. كرد يسويس و هم سوريه را نمايندگ
را نه به نام، بلكه با  ير جمهورباشند ناگزي يسويس نظر دارند و اگر در سخن خود جد

مانند  يها صفات ظاهر يمنظور از ويژگ. كنند يش تعريف م هاي يتاكيد بر ويژگ
است  يمنظور، نظام سياس. يا حتا اختيارات او نيست يانتخاب رياست جمهور يچگونگ

  .يافته است يكه شكل جمهور
 يهيچ اشكال يجمهور .رسيم يدر اينجا به بحث چندين ساله خود با جمهوريخواهان م

 ياست مانند هر شكل ديگر حكومت؛ ظرف يندارد و يك صورت ديگر نظام حكومت
موضوع . يريزد؛ درست مانند پادشاه يو روابط قدرت در آن م ياست كه نظام سياس

جمهوريخواهان عموما . دهد يظرف است كه شكل ظرف را نيز تغيير م يمهم محتوا
خود  يرا در جهان به رو يديكتاتور يها ياكثريت جمهوركنند؛ نه  يهمه بر نام تكيه م

 يمانند چپگرايان كه شصت هفتاد سال. دمكراتيك را يهايآورند، نه اكثريت پادشاه يم
واقعا  يو پادشاه يطول كشيد تا سوسياليسم واقعا موجود را بشناسند آنها نيز به جمهور

را كه  يخاطرشان، و تصميم يدگگذارند واقعيات مزاحم، آسو ينم. ندارند يموجود كار
رژيم  ياند و از ديكتاتور در استكهلم يا لندن نشسته. اند برهم زند پيشاپيش گرفته

  .دهند يداد سخن م يپادشاه
توانست نگهداشته  يبود م يخواهان در ميان م مشروطه يپا يخاطر تا وقت ياين آسودگ

ارتباط به  يبنا بر تعريف، و ب يهكنند و پادشا يدفاع م يخواهان از پادشاه مشروطه. شود
 يدر جهان است يك يو هر چه بد يحتا در سوئد و بريتانيا، با ديكتاتور يواقعيات عين

ايرانيان  يچه افكار عمومهر خواهان خارج از موضوع است ــ با مشروطه يهمكار. است
تا اينجا . ندمخالفان رژيم گله كن يچه در بيرون ايران از پراكندگاصرار داشته باشد و هر
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به تاسف باال اندازند و به راه خود  يا توانند شانه يخواهان م نيست و مشروطه يا مسئله
اند به ميان آيد از  ها كه سراپا جمهوريخواه يمذهب يمل با ياگر قرار همكار يول. بروند
چه خواهد ماند؟ آيا در آن صورت نيز  يو حقوق بشر و عرفيگرائ يدمكراس يادعاها

  واقعا موجود را ناديده گرفت؟ ين جمهوريخواهتوا يم
***  

تعريف كنند  يبا پادشاه) ؟يدشمن(اصرار جمهوريخواهان به اينكه خود را در مخالفت 
دمكراتيك، در  يجايگاه يك پادشاه. ناالزم روبرو كرده است يآنان را بايك دشوار

شمردن  ناممكن. و در عرصه سياست دست از آنها بر نخواهد داشت يبحث سياس
 يخريدار ياست كه تنها در محافل بسته جمهوريخواه يدمكراتيك شوخي يپادشاه
و ادعا تنها تا  يدر سياست، حتا سياست سراپا آلوده و ناسالم ما، با وانمود ساز. دارد
متقاعد كردن ناباوران را  يبايد توانائ يم ييك گرايش سياس. توان رفت يم يا اندازه

خوب است كه بيست و  يگذران وقت يو با خود سخن گفتن برا خود يبرا. داشته باشد
در  يپارلمان يدمكراتيك، پادشاه يپادشاه. بسيار بوده است يها گروه يبرا يسالچند 

نيز هم ممكن است  يپارلمان يايران، هم ممكن است هم زمينه دارد؛ چنانكه جمهور
  .)  گردد يمدمكراتيك ن يقلم به دالئل آشكار بر جمهور(هم زمينه دارد 

و  يناممكن بودن آميزه پهلو ياند ادعا برطرف كردن اين مشكل يافته يكه برا يراه
به  يدمكرات نبوده است و اگر باز گردد بزود يگويند سلسله پهلو يم. است يدمكراس

از سر گرفته سلسله  يامكان و حتا احتمال درآمدن پادشاه. اصل باز خواهد گشت
توان  ينم ينف ي، به ديكتاتورياحتمال درآمدن رژيم جمهور را، مانند امكان و يپهلو
همانگونه كه پادشاه، هر . نيست ياندازه گرفتن يانسان يضعف و فسادپذير. كرد

را در نظام  يجمهور رسانند، رئيس يكنند و او را به ابرمرد م ي، را گرد ميپادشاه
سه، به پيشوا و رهبر فران يمانند امريكا و تا حدود presidential يرياست يجمهور

اش  سازند و به اين بس نكرده در خانواده يالعمر م برند و مقامش را مادام يفرهمند باال م
اخص، مانند آلمان وايمار، راه را بر   يبه معن يپارلمان يكنند؛ و در جمهور يم يموروث
قرار، و نظم و قانون را بر“گشايند تا  يم يمردان نيرومند، و فرماندهان ارتش يكودتا

  .  كند“ پيشگان فاسد پاك كشور را از سياست
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دارد و تنها در صورت بازگشت  يآمادگ يدمكراس يبرا ياينكه جامعه ايران يادعا
روبرو خواهد بود همان اندازه متقاعد كننده است كه  يبا خطر ديكتاتور يسلسله پهلو

آميخته  يبا اقتدارگرائ يپهلو ياگر پادشاه. دم زدن يدر لندن نشستن و از استبداد شاه
 يايران است كه پيشينه اقتدارگرا نداشته باشد؛ و اگر جمهور ياست كدام گرايش سياس

به تابستان نكشيد؟ اين حقيقت را “ يبهار آزاد“مصونيت دارد چرا  يدربرابر ديكتاتور
هست و در هر صورت هست و  يجامعه ما خطر ديكتاتوربايد پذيرفت كه در  يم

 يدمكراس يهنوز به هسته اصل ياست كه بيشتر مدعيان دمكراس ش هم اين علت
شكست خورده يا شكست . اند كه پذيرفتن شكست در يك رقابت آزاد است نرسيده

را قبول ندارد يا رقابت را يا اصال حق و  ييا آزاد) دهد يآنكه احتمال شكست م(خورنده 
  . موجوديت برنده را
است و  ياند كه بسيار ستودن دادن خود افتاده اكنون كه به سامان يهواداران جمهور

در ايران  يشان است بد نيست به مسئله دمكراس خواهان، همراه خوب مشروطه يآرزوها
دارد و  يها بستگ در ايران به نظام ارزش يدمكراس يو نگهدار يبرقرار. بيشتر بپردازند
 يوقعيت و تصوير كلكه به م يها به نهادها و اين هردو به زنان و مردان نظام ارزش

يا به جايگاه هماوردان خود كه  در (كم همان اندازه بينديشند كه به جايگاه خود  دست
دمكراتيك، آماده  يها نظام ارزش.) گاه بيشتر دارد ياهميت مانند ايران يتنگ يها جامعه

ها  يمذهب ياصيل مل يها به در آوردن آنها از ارزش يدر دسترس ماست و هيچ ضرورت
 يها و جامعه مدن دمكراتيك، احزاب و انجمن ينهادها. الميان دمكرات نداريمو اس

 يو آمادگ ياين نهادها تنها در صورت همزيست. بايد بسازيم ياست، كه م يبطور كل
ها، به حال  يخود ياگر چه از سو يدربرابر هر تجاوز يها و ايستادگ دفاع از ارزش يبرا

بينديشند اسباب  يو گروه يتنها به منافع صنفسودمند خواهند بود و اگر  يدمكراس
  .  اقتدارگرا يا توتاليتر خواهند شد يدست نيروها
شكست دادن  يكه حاضر است برا يا به جامعه ي، آزاديحتا دمكراس يبا نام جمهور

. ش، حتا خودش، را نابود كند نخواهد آمد ش دشمن، كشور رقيب، يا در بدترين صورت
پيشين خود  يها يها و كوتاه يرو توانند در زياده ينيز نم ياسكه به نام دمكر يكسان
شمرند چگونه  يخويش م يسياس يرا پايان زندگ يببرند و هر انتقاد از خود واقع يدست
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كه  يرا به ايران ببرند و از آن دشوارتر، نگهدارند؟ كس يخواهند توانست دمكراس
: راه بيشتر در پيش نخواهد گرفتتواند خود را اصالح كند اگر به قدرت برسد يك  ينم

در اينجا . واقعا موجود را با فشار و تهديد خواهد پوشاند يها زور خواهد گفت و پديده
نيز اين  يهواداران رژيم پادشاه يدر بسيار. سخن تنها با جمهوريخواهان نيست يرو
ميده انجا ياثر ييا هراس از روبرو شدن با گذشته خود به توقف انديشه و ب يميل يب

  .بود ينقطه قوت آنان م يحتا در ترور شخصيت كه زمان ياثر ياست ــ ب
خوانيم كه در عين  ياگر ما بيش از بيست سال است هماوردان و مخالفان خود را فرا م

ها و نهادها  دفاع از همان ارزش يمخالفت و رقابت، در يك چهارچوب دمكراتيك، برا
واهيم گام به گام پرورش دمكراتيك خود را پيش خ يبا ما همراه شوند، از آنجاست كه م

دانيم در زير  يتر سازيم؛ از آنجاست كه م اكنون آماده را از هم يببريم و زمينه دمكراس
  .  نهد يگردن نم ينهفته است كه به هيچ قاعده باز يپوست بيشتر ما طبيعت مستبد

***  
طلب حمالت  سلطنت يها انهرس يا چپگرايان به پاره يو الكترونيك يچاپ يها در رسانه
اگر . پراكنند يم ياند و تخم نفرت و دشمن تازه يآوران استبداد كنند كه پيام يسخت م

ديگر همان  يو خشم و نفرت جوشان خود رو ينويسندگان آن مقاالت در يك سونگر
است كه ما در بيرون در  ياين حقيقت يول. شد يتر م يشان پذيرفتن بودند سخن يسكه نم
سروكار داريم كه در روحيات و طرز تفكر خود  يبا عناصر يطيف سياس يسو هر دو
، بر يرا، چه رسد به مخالفت ياهللا ندارند؛ از همه طلبكارند؛ هيچ تفاوت با حزب يتفاوت
و  يمدارائ يدرجه ب. نامند يتابند و هركه را با آنها نيست جنايتكار و مزدور و خائن م ينم

را نيز  ياسالم يين محافل چندان است كه مبارزه با جمهوربا دگرانديشان در ا يدشمن
  .برد يزير سايه م
گرفته، تا بيشتر،  يكه ــ از نگران يبه احساسات نامساعد يها البد اعتنائ آن رسانه

انگيزند ندارند يا  ياز بينندگان خود بويژه در ايران بر م يبزرگ يها در بخش ــ يدشمن
. اند كرده از محبوبيت موضوع ستايش خود را ناچيز يدانند كه چگونه بخش مهم ينم

اند و امكان همراه شدن دگرانديشان را با  آنچه مسلم است به يك منظور خود رسيده
  .   اند كم به كمترينه رسانده موضوع ستايش خود اگر از ميان نبرده، دست
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 يآنان برا يمردم ايران در دو دهه گذشته اين است كه، توانائ ييك نشانه رشد سياس 
.  اند حساسيت يافته يحكومت بر خود هرچه باشد، دربرابر هر گرايش فاشيست

كردن  يو غيرخود يو شكار جادوگران و خود يخون و كشتار و دشمن يبلندگوها
 يها حتا سياست. آيند ياز بسيج آنان برنم يتوانند مردم را سرگرم كنند ول يجامعه م

مسلط است و بهتر از  يط ايران را، كه اليه اجتماعطبقه متوس) يپوپوليست(گرا،  توده
شده است كه  يآن قدر با عواطف مردم باز. سازد يكند، بدگمان م يهمه خود را بيان م

دمكراتيك  يها با اينهمه از تقويت گرايش. افتد ياز دهان آنها نم“ شعار يشعور بجا“
حاالت نيز نياز به مراقبت است؛ در بهترين  يمانند دوست يدمكراس. بايد فروگذاشت ينم

ترين كشورها روحيه دمكراتيك پيوسته در مخاطره  تجربه ترين و پر حتا در پيشرفته. دارد
همه  يبدترين حكومت است به استثنا يگفت كه دمكراس يچرچيل بيهوده نم. است
  .بقيه

ليبرال و دور از وسوسه قدرت در دسترس، نتوانيم  يدمكراس يما اگر در كشورها
كنيم باور داريم،  يكه همه به آن باور داريم يا ادعا م يگر را تحمل كنيم و بر اموريكدي
گوناگون  يها ايم كه چهره ما ديده  خواهيم رسيد؟ يشويم چگونه به دمكراس يهمرا

با چنين . كنند يم يشود از هر سو خودنمائ يباز م يترين دريچه فرصت تا كوچك فاشيسم 
ها را از  كه راديكال يتنها با نيرو دادن به جبهه دمكراس يخطر آشكار دشمنان دمكراس

، يپندارند كه نام جمهور يآيا م. توان درافتاد يخواهد كرد م اثر يچپ و راست ب
 يگويند بايد به مردم اميد داد ول يخواهد بود؟ م يپيشواپرست يالسحر سنت ديرپا باطل
 يبينند؛ و بجا يم يباز، سياستيرهبر يخود بجا يكه از كوشندگان سياس يمردم

تحويل ) سمانتيك( يشناس يمعن يها يو بندباز آوري زبانانديشه روشن و جسورانه، 
ميان ما به مباحث  يپيدا خواهند كرد؟ اندك اندك بحث سياس يگيرند چه اميد يم

 يدرچنگال بالغت سوفسطائ ياسكوالستيك شباهت يافته است و انديشه و عمل سياس
  . افتاده است

  اند بتوانند  رلين شايد آن گروه جمهوريخواهان كه از چرخيدن به دور خود خسته شدهدر ب
 يو عادت به تكرو يترين مانع آنان پراكندگ بزرگ. بيابند يحل اين مسائل راه يبرا

است كه از ده سال  ياسالم يجمهور يتر، دست نه چندان ناپيدا نيست؛ مشكل بزرگ
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.  كند يحركت م يريخواهان دركار است و آنان را باز جمهو يپيش در ميان عناصر موثر
: دادند يآوردند و نويد و هشدار م يبودند كه پيغام م يده سال پيش سران نهضت آزاد

دوران انقالب شناخته است و هشدار اينكه به  يها ينويد اينكه قدر همكار
بته پشت سر اين مانوور، ال. ندارند نزديك نشويد يكه هيچ بخت يهائ يغيرخود
شامل  ياش ــ سازندگ يو سازندگ يو عملگرائ يرو بود كه شعار ميانه يرفسنجان
ما به صراحت از . بود يبس م ياثر كردن كسان يب يــ برا يا زنجيره يها يآدمكش
خواهند فرصت بازگشت به ايران و شركت  يدر جمهوريخواهان شنيديم كه نم يسروران

رسيده است “ ترميدور“و  ينقالب به مرحله پختگكه ا يرا در شرايط يدر فرايند سازندگ
  .ضد انقالب كنند يها“پاريا“نشست و برخاست با ما  يفدا

مصرف و دور  يبيهوده ماند و خودشان نيز ب ينهضت آزاد يدالالن سياس يها آن وعده
رسيد  يدر بيرون به نظر م يبسيار يها آمدند كه برا يسپس دوم خرداد. انداخته شدند

بازگشت به  يخواه برا اصالحات هستند، و از جمهوريخواه و مشروطه يندرو يبازو
 يها را با شركت ميليون يانتخابات پياپ. ايران و گشودن دفتر در تهران نوبت گرفتند

چه بيشتر به بخش آبرومندتر رژيم به نزديك شدن هر يبرا يدهنده بهانه بسيار خوب
جناح ديگر است  يآبروئ يردم به همان بامروز با آنكه دوم خرداد در چشم م. دست داد
شركت در انتخابات عرضه  يبرا يدر مجلس به عنوان دليل يگاهگاه يها يباز سخنران

كدام (نكنيد كه انحصارگران همه قدرت را در دست گيرند  يگويند كار يم. شود يم
ر به دوم خرداد به نظ يكسان ياما با همه دلبستگ) قدرت مانده است كه گرفته شود؟

 يبخت) يآور انتخابات و اين بار زيان(رسد كه چسبيدن به آن و به فرايند بيهوده  ينم
  .داشته باشد

به . شود يم يترين عوامل رژيم باز شركت مشكوكترين پرده اين درام با  تازه
پيوستن به جمهوريخواهان درون باز  يفرستند كه راه برا يجمهوريخواهان بيرون پيام م

دو جهان بس است  يرستگار يبرا يش به تنهائ كه نام يجمهور ياست؛ بيائيد برا
شود كه فراموش نكنند قدرت در كجاست و  ييك صدا يادآور م. كنيم يهمكار

ديگر تكيه  يصدا  .به اسالم در حكومت نيز داشته باشند يبايد كار يجمهوريخواهان نم
 يديگر. كنيد يما پشتيبانگويد اجازه داريد از  يم ييك. گذارد يرا بر جمهوريت نظام م
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ــ هردو در . را سر داده است ياسالم يجمهوريخواه جمهور) آلترناتيو(نغمه جايگزين 
  .  بيند يرا در افق م يسرنگون يكه دورنما ينظام در شرايط يجهت نگهدار
كند نويد  يناپذيرتر م  در برلين مقاومت يهائ گوش يرا برا“ جايگزين“آنچه نغمه 

كه  يبا كسان يبهتر از همدست يچه دورنمائ. آميز است گام و مسالمتاصالحات گام ب
كم  ش كار كنند و دست تر كردن يجمهور يبرا ياسالم يتوانند از درون جمهور يم
بپوشانند؟ در برلين برخورد “ يخود“از بيرونيان نيز خلعت  ياند به بخش گويند آماده يم

دانند  يپر شده است و م يرژيم اسالمكه گوششان از اصالح  يميان اين گروه و كسان
 ياز بيرونيان و برطرف كردن نياز فور ياستفاده ابزار يها از درون برا كه همه فراخوان

زيرا انتخابات مجلس نزديك است و  ناپذير خواهد بود،  است، اجتناب يانتخابات
  . خواهد رسيد يتر گسترده يها در اين مسئله، به دامنه يموضعگير

گاه آن است كه با . بهتر از اين برگزار شود يتوانست در وقت يبرلين نمهمايش در 
نياز  يترين جمهوريخواهان از قالب سياستباز بدر آيند زيرا امروز مردم به رهبر شهامت

 يو نه چندان با پشتوانه آن، بلكه به معن يظاهر يدعاو ينه به معن يدارند، رهبر
بايد اميدوار بود كه در بحث  يم. ها انداز راه تها و هموار كردن دس يروشن كردن تاريك

تر  يكپارچه يبيشتر نشود و جمهوريخواهان بتوانند صف ياين مسائل حساس، پراكندگ
  .  پيكار در كنار مردم بيارايند يبرا

 2004ژانويه 
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  ژئوپليتيك تازه ايران
 

ايران در ضد  ياز طبقه سياس ي، بخش بزرگياسالم پس از انقالب يتا بيست سال
نزديك  يا ميانهخود، به نگرش خاور  يبودن نهان يبودن آشكار و ضد يهود ياسرائيل
، خاور يآن طبقه سياس .با جهان عرب داشته باشد يآنكه هيچ رابطه استوار يبود، ب
مسئوليت  ؛ و انداختنيمظلوميت همراه با احساس برتر يبود، به معن يا ميانه

، يچاره واپسماندگ يبه گردن استعمار غرب؛ و جستجو يو سياس يفرهنگ يواپسماندگ
كه پس از (با امريكا  يويژه دشمنه و ب يستيز غرب ي، به معنيدر مبارزه ضد امپرياليست

) درآمده است؛ يبه صورت كينه پدر كشتگ چپگرايان  يبسيار يكمونيسم برا يفروپاش
دانستند نه به  يم يها عموما نه عرب يا آن خاور ميانه. له فلسطينو اولويت دادن به مسئ

  يكه به جوشش فرهنگ(معدود آثار عربان را  يها رفتند، نه ترجمه يم يعرب يكشورها
بودند كه ) كه با مسلمان تفاوت دارد( يآنها عموما يا اسالم. خواندند يم) ندارند يشهرت

رسيدند  ييق چپ شيك اروپا و امريكا به آنجا مبنا به تعريف ضد يهود است؛ و يا از طر
شد به  ياما اگر در غرب م. كردند يمحكوم م يو فكر يسياس يو خود را به سترون
 يسراسر جهان اول يزندگ يانديشيد و آن را چاشن يو جهان سوم يا تفنن، خاور ميانه

در . داد ينم يمعن تر رفتن در گلزار  جز فرو يساخت، در خود خاور ميانه چنين رويكرد
ترين تصورات هشدار  خود از بد يشيميائ يها يو ويژگ يايران آن گلزار در ابعاد فيزيك

  .دهندگان پيش از انقالب نيز گذشت
خواهد  پيروزمند ديگر را  تاب يك انقالب  ياسالم به دشوار( يانقالب اسالم يپيروز
و چپ  ،يامريكائ و غير راستين ياسالم يديدگان را بر واقعيت باورها يبسيار) آورد

توسعه  ها را بر واقعيت  چشم يا توانست پاره يگشود؛ چنانكه م يدمكراتيك و مترق
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كه بيش  ياشتباه ناپذير با نتايج انقالب يما خواه ناخواه و به صورت  .نيز بگشايد يفرمانده
 يها آرمانو تحقق  يپيكار با غربزدگ  .ها بود روبروئيم“يماپاراد“در  ياز هر چيز دگرگون

 يبندها“و بريدن )  “است يرهبر ما خمين/ است  يجنبش ما حسين“( يانقالب كربالئ
در  يبه چنين اوضاع درخشان  “ملت مسلمان شيعه ياستعمار و صهيونيسم از دست و پا

.  يرسيده است، همه شايسته انقالب شكوهمند اسالم يو سياست خارج يكشوردار
ما، كه به ويژه پس از غروب مسكو و پكن و  يرافيائدر مركز جهان جغ “قدس“گذاشتن 

را  يوارونه و محدود آن بخش طبقه سياس نگرشنمود،  يم يتيرانا و هاوانا ضرور
 ياين سياست. تر كرده است يشان را ناگشودن يبست سياس تر، و بن تر و محدود وارونه

اعراب و فلسطينيان  يها ترين گرايش از تندرو ياش، جز پشتيبان يفرجام ياست كه در ب
به اشاره و آشكارا و مستقيم و   “قدس انديشان“نيست كه  يتصادف. گذارد ينم يراه

  . كنند يدفاع م يغيرمستقيم از تروريسم اسالم
بايد تنها به سود  يم يشان خود اين ملت است و چندگاه بقيه ايرانيان كه مسئله يبرا
ها هرچه  ان پيشرفت برسانند، اين سياستكم خود را به غبار كارو بينديشند و دست  يمل

و منابع  يربط و تحليل برنده انرژ و عدالت پيچيده شود بي يانسان دوست هم در پوشش 
توانا در  يشناسند و دست ينم ياست كه هيچ قدر يكسان يبرا است؛ از خود زدن  يمل

، يخارجمسائل  درنگرش خود به ياينكه مردم .ها دارند هدر دادن منافع و موقعيت
در برابر  مگر افراد. آيد يبديهيات م خويش را بشناسند به نظر از  ينخست سود مل

 يسادگ در جامعه ما به اين  يكنند؟ ول يخودشان معموال جز اين م يزندگ يرويدادها
از  كه بيش يزيان سود و  يبه آنها، به معن يهست كه نگرش ايران يرويدادهائ. نيست

بخش . باشد همراه  يشرمسار يبايد با احتياط و اندك يدارند، مما  يمنافع مل يهمه برا
تجدد   واژگونه عصر يها از پديده يدو نسل اخير ما، كه يك ياز جامعه روشنفكر يبزرگ

است كه  يالزم دارد، شصت سال يجد يـ سياس يماست و يك پژوهش روانشناس
   .دهد يكند و كيفر م يمحكوم م يمعين يها را در زمينه ينگرش چنان 
آغاز و با هر  1941/ 1320ايران كه با حمله ارتش سرخ در  چپ در سياست ياز برتر

 يجا يخارج يبه رويدادها “يمترق“و  “يخالقا“نگرش  آن ارتش تقويت شد، يپيروز 
دار  مردم ما وظيفه. گرفت يجامعه روشنفكر را در آن بخش بزرگ يمنافع مل نگرش 
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تقويت كنند، و  يرا در عرصه جهان يمترق ياشند؛ نيروهافكر ديگران ب شدند كه اول به 
شمار اين گرايش، برخود گرفتند كه افكار  بي يها رسانه. بكوبند امپرياليسم را  ينيروها
ها  آن رسانه يبه راهنمائ. امپرياليست برهانند از يمترق  يرا از رنج بازشناس يعموم
 يها )موضع(آنها نداشت ايستار  به يربط كه  يمردم عادت كردند در مسائل يبسيار

رعايت سود خودشان به  ييافت بجا  يم به ايران يپرشور بگيرند و در آنجاها كه ربط
  .باشند “يمترق“فكر طرف 

 يپيرو  ها افتاد و به از زبان “يمترق“) كدام اتحاد، كدام شورا؟( ياتحاد شورو يفروپاش با 
مظلومان   ماست كه از يظيفه اخالقو. ، مظلوم بجايش نشستياز سنت مجرب عاشورائ

كند  يم تعيين  به ميل خود يمترق  دارند كه جامعه يمظلومان درجات يول. كنيم يپشتيبان
 ،مظلوميت جدولاين در . شان مالك نيست و فاصله آنها از ايران، يا ابعاد مظلوميت

 س ازيار پبس  يها شوند در رديف يمردم بلوچستان كه بطور منظم دارند پائين برده م
يك كودك  . تر است رنگين يافريقائ هزار، از صديافتند و خون يك فلسطين يعراقيان م

صد  يافتد تا روز يم تر بيدار گران يها گذرد بر وجدان يكه در بيمارستان در م يعراق
به خبرها و  يك نگاه. شوند يبزرگ ايران افزوده م يكه بر شهرها يخيابان كودك 

) نگاران روزنامه از ي، به پيشنهاد يكيا شبكه(، و الكترونيك ينوشتار  يها مقاالت رسانه
  .زنديدر كجاها م ينبض وجدان و اخالق و بشر دوست بس است كه نشان دهد 

بس  يپندار دريدن هر پرده يكه برا يو بيست و پنج سال يحكومت اسالم يبرقرار
آنكه، يب در ايران، مردم. ستمنظره را در خود ايران به مقدار زياد عوض كرده ا بوده 
كه  يچراغ شده باشند، به حكمت ياخالق، غيريخارج يبرخورد با رويدادها كم در دست

المثل  ضرب دانند كه به گفته ياند و م برده يبرابر مسجد، پ بويژه در به خانه رواست، 
خواهند  يو م بينند يرا م يعموم يآنها بينوائ. شود يخانه آغاز م از  ي، نيكوكاريانگليس
انديشه آنچه  در يا بينند كه لحظه يصرف شود و ديگران را م خودشان  يشان برا منابع

كه آخوندها از  يآن بيگانگان، حتا مردمان يرفتار طبيع . آيد نيستند يبرسر ايرانيان م
 يبيگانگان برا. است چشم ايرانيان را باز كرده اند،  اند و به آنها داده شكم ايرانيان زده

شود  يايران ديگر م در. نيز دريغ دارند  يشناس گيرند از كمترين حق يكه م يدستخوش
تا آنجا رفت كه بهم  نگريست و يالملل  بين يبه رويدادها ي، از نظرگاه ايرانيشرمسار يب
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اندك اندك يك    .داشت اعالم پروا  يشدن سياست ايران ب يبرآمدن خود را از فلسطين
طالبان  يسرنگونبا اينهمه . يابد يم يدر افكار عموم يها جائ رويدادهم به  يايران نگرش

 يمردمان كه  نشان دادها،  امريكا يا ماهيت آن رژيم گذشته از مقاصد عراق،  يو رژيم بعث
 خودشان يباشد، تنها نگرانند كه برا  ايران از آخوندها  حتا اگر رهانيدن چيز، هر در كه

كه  يملت ايران پيش آمده است به چيز يكه برا يتاريخ يها چه دارد، دربرابر فرصت 
گويد ويران كردن يك گودال مار، و تالش  ينم يكس. ايران است يانديشند سود مل  ينم
در افغانستان چه اندازه مرز  ياز دمكراس يا با درجه ييك كشور معمول ساختن  يبرا

  تر كرده است؟ نسال پيش نزديك بود صحنه جنگ شود ام را كه چند  ما يخاور
هم  ايران پس از جنگ دوم عراق از آن يژئو استراتژ يدراماتيك و تاريخ يدگرگون 

 يها كه بيست و دو سده پيش لژيون ياز هنگام. برگزار شده است غفلت بيشتر به 
ايران همواره مايه تهديد  يپديدار شدند مرز باختر) يعراق كنون(   كراسوس در ميانرودان

اعراب و سو زير حمله روميان و  هزار و دويست سال از آن ما دو . است هبود يامنيت مل
شان خبردار باشد اين  آنكه روح يامريكائيان ب . ايم عراقيان بوده عثمانيان و سرانجام

بار  نخستين يامريكا ما برا يبه يار. اند  ما برطرف كرده يرا برا مشكل ژئو استراتژيك
 “شر  يامپراتور“ يپس از فروپاش(  برخورداريم  يمالامن ش يمرزها در دويست سال از

شود كه  يپيدا م يكساما كمتر  . يو دويست سال از مرز امن باختر و در دو هزار) ريگان
دندان مسلح  كه ناچار نخواهد بود تا  يا ايران آينده يبرا اين دو رويداد را يپيامدها

  كند؟ يكا، بياويزد ارزياب، از جمله امرييپشتيبان شود و خود را به دامن هر
***  

آمده فرصت و ضرورت  يكه با انقالب و حكومت اسالم يبزرگ يگسست تاريخ
 يزندگ  يها ها را نيز مانند تقريبا همه زمينه جايگاه خود در خانواده ملت در يبازانديش

انباز  يا خاور ميانه يبين خواهد در جهان و جهان يم يآيا ايران. پيش آورده است يمل
 يتر رو ديگر و كامياب يها يماها و پاراد اشد يا خود را از آن بيرون كشد و به سرمشقب

آوارگان كه مانند  يها يا اردوگاه “قدس“ يها بايد سرنوشت خود را در كوچه يكند؟ م
 يدنيا يها اند جستجو كند يا در شاهراه ، گردآلود و تيره و پيچ در پيچيا ذهن خاور ميانه

  پيوندند؟   يم يتوليد و آفرينندگ غرب كه به مراكز
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پيش از انقالب است كه از  يسياس يتر از آن عصر نادان گزينش ما اكنون بسيار آسان
هم به اتحاديه عرب نه  يمعمر قذاف يكه ليب يهنگام. بود ينيز عار يصفت بيگناه

و نه  نهمديتراذهن، در  يو نه جغرافيا يواقع ياش را در منطقه جغرافيا گويد و آينده يم
كه خود را محكوم به  يتوانيم چشم از اين مردمان يجويد ما چگونه م يخاور ميانه، م

. ندارد يا ويژه ياند برنگيريم؟ اينكه ما نيز بيشتر مسلمانيم هيچ معن كرده يواپسماندگ
آورد، همه مسلمانان، خاور  يبودن با خودش م يكه ايران يمهم يها گذشته از تفاوت

و  يو راه ارتباط  يغرب يچه بگويند ايران يك كشور آسيا ديگران هر. دنيستن يا ميانه
است كه در آينده خاور  يا ما منطقه يواقع يجغرافيا. و قفقاز است يمركز يپل آسيا

و تروريست  يش در آشفتگ كه اهميت يميانه را زير سايه خواهد گرفت، بدين معن
ست، همان كه از ازبكستان و قزاقستان ذهن ما اروپا يآن نخواهد بود؛ و جغرافيا يپرور

كوشند خود را به آن نزديك كنند و تركيه از هر زمان به آن  يتا ارمنستان و گرجستان م
الزم داشته باشيم آن را نه در سازمان  يا ما اگر هم نمونه. تر شده است نزديك

يار بس ييابيم؛ با مردمان يآزاديبخش فلسطين و حماس و سوريه بلكه در تركيه م
اند و خود را هر  كرده يها از نزديك زندگ تر از ما كه بيش از پنج سده با عرب مسلمان
  .  گيرند يتر از آنها م چه دور

  2004مارس 
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  زبان رو به گسترش ما
  

  اند وستهيشه كه پيهر خط اند
  اند بر پر مرغان سخن بسته                                                                    

  ينظام
  

كه تنها به كار كوچه  يزبان فارس يغ از نارسائيبا در يرونيحان بيش ابو ريهزار سال پ
نوشت كه بر اثر دو سه   يم يش را به عرب يها گفت و كتاب يآمد سخن م يو بازار م

سندگان جنبش يش نويسال پصد. ودافته بي يدان شوكت يزبانان عرب يقرن كار فارس
بر  يان گرفته بودند به فارسيرا كه از اروپائ يا تازه يها افتيفرا يمشروطه وقت

كه نفوذ  يهائ بردند ــ در نوشته يك بكار ميتيون و پليزاسيليويگرداندند پروغره و س يم
هنوز نام حتا انقالب مشروطه . ساخت يآنها را زمخت و نا هنجار م يش از اندازه عربيب

امروزه در اجتماعات . را نگرفته بودرولوسيون كنستيتوسيونل  يخود را نداشت و جا
نشانند  يروزانه را پس م يدارند فارس يو فرانسه و آلمان يسيانگل يها رون واژهيب يرانيا

ران حكومت يدر ا. شود يتر منديو ناخوشا تر زده يكائيوسته امريپ يآنجلس لوس يو فارس
برد ــ  ين ميپائ يا تازه يها را در زبان دارد به سطح يدانش يو ب يذوق يب يآخوند

  .اي ، فلهص مصلحت نظام، خط دادني، مجمع تشخيمسئله دار، جانباز نخاع
ت يش از خود آن اهميجه گرفت كه در بحث زبان اهل زبان بيتوان نت ينهمه مياز ا

در هزار  ”ناتوان”ن زبان يا يول. ميا دهينال يفارس يحان تا امروز ما از ناتوانيراز ابو. دارند
 گوناگون برآمده است يها گوناگون دوره يهاازيش از برآوردن ن اتيخ ادبيسال تارو صد
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 يانيدر عصر خود ما چنان دامنه ب. افته استياند گسترش  جا اهل زبان اجازه دادهو تا هر
  .نمود يم ينافتيز دست نيش نيسال پافته است كه نه تنها هزارسال بلكه صدي

سندگان ير در انگلستان نويقرن شكسپدر يم وليا مسلم گرفته يرا امر يفارس يما نارسائ
ن زبان جهان يكه تواناتر يسيانگل. داشتند تيشكا يسيانگل ”يبربر آسا ينارسائ”از 

مندان انگلستان زبان كوچه و بازار  شهين انديش از نگاه بهتريسال پاست تنها چهارصد 
 يزبان شناسان زبان ناتوان معن يبرا. نوشتند ين ميخود را به الت يآثار علم بود و آنها

. دهد يزمان را م يهاازيش آمدن با نيپ يبه آن توانائ يساخت و منطق هر زبان. ندارد
گر يد يآن را در جا يناتوان باشد ول يگريبرابر زبان دك نظر درياز  يممكن است زبان

  .  كند يجبران م
شود و  يصرف نم يبه آسان يار در فارسيبس يها فعل. ناتوان است در فعل يفارس

 يفعل در فارس ياصل يغه امر را ــ كه گرفتاريكه بخواهد ص يكس. ماند يمتروك م
دارد و اگر اصرار  ين كوشش دست بر ميها صرف كند در نخست فعل يا است ــ در پاره

 يزبان فارس يرومنديه نيك ماين ياما فعل مع. ازدي ين دست ميداشته باشد به فعل مع
 يشاعر به جا. ديرس ينم يانين به چنان قدرت بيفعل مع يب يك فارسيشعر كالس. است

ك فعل به يكه  زين يهنگام. داشت يار مين در اختين فعل معيم دو جيك دو فعل، ني
جست تا  يم ياري يد و از عربيپوش يگشت از آن چشم م يش نم يها در دست ينرم

ن و صرف يرا در فعل مع يرو ادهين زيشتر ما هميب. (رفت يش بدر م دست اندازه از
 يافعال فارس يها غهياز ص يريگ كه بهره يدر حال. ميكن يم يفارس يها نكردن فعل
  . در برابر قابل قبول يرفتنيكند ــ پذ يتر مبايتر و نوشته را ز يزبان را غن

را  ي، به درجات گوناگون هر زبان امروزگريد يها ، وام گرفتن از زبانيآخر ين توانائيا
صد سال چهار ينارسا و بربر آسا يسيانگل. ه كرده استيپا ش هم گوناگون يهاازيبا ن
گرفت، كه فرانسه  يونانين و يغ از فرانسه و التيدر ياش است كه ب ك نمونهيش يپ

د سال سيص ينارسا و بربر آسا يروس. فرانسه شده بود يونانين و يالت ياريخود به 
خود زبان را به  يساز گشودند و امكانات واژه يآلمان يا ش را بر فرانسه و تا اندازهيپ

 يز با عربيما ن. كم ندارد يچ زبانيامروز از ه يبكار گرفتند و روس يريو دل يفراوان
بر خالف . يش دستور زبان عربيم، اما از موضع ضعف و با سر نهادن پين كرديچن
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به خود حق  ها عربگران، از جمله يد. ميا همراه دستور زبان گرفتها ر گران ما واژهيد
را هم  يالخط عرب ما حتا رسم. هر چه بخواهند بكنند يواردات يها دادند با واژه

  .  المعارف م ــ قراء ت، دائرهينگهداشت
ما . ميكن يد ميش از اندازه بر خود زبان تاكيدر واقع قدرت زبان در اهل زبان است و ما ب

 يو روس يو فرانسه و آلمان يسيانگل. ميا آن شده يه ناتوانيم كه مايزبانان هست يارسف
ا يپو يها در زبان. اند ها رسانده و دامنه ين توانائيزبانان هستند كه زبان خود را به چن

به منطق و امكانات زبان مجال . سپارند يار خود را به دست زبان مياهل زبان اخت
را كه در  يزبان. ن كردندياز سده شانزدهم چن يدر آلمان. روند يش م دهند و دنبال يم

ات وارد كرد در كمتر از دو سده يد به قلمرو ادبيق و عهد جديواقع لوتر با ترجمه عهد عت
زبان و  يساز از امكانات واژه يريگ با همه با بهرهيها رساندند، تقر ن زبانيتره توانايبه پا
  . نيه و التبه اندازه از فرانس يريگ وام

ك جامعه نو يم و در حد دانش و پسند يريگ يار زبان را به دست ميما اخت يدر فارس
د گفت كه يبا يزيچرا چ”د يگو يهر كس م. ميكش يخته به دنبال خود ميسواد و نا فره

گانه روزگار، و او يك تن بود، ين سخن را گفت ياما آن كه ا ”افت؟يمن در نتوانم 
با زبان و از زبان . ن رفتار كنديهر كس حق ندارد با زبان چن. ث صفار بوديل عقوبي
كه   ياو به شاعر. گفت يسخن نم يو تازه او درباره فارس. ش رفتيتوان آموخت و پ يم

 يدارد به فارس يداد كه اگر سخن يسروده بود دستور م يش به عرب در مدح يشعر
امد و البد يبر ن ”ن خاصه و عامران جهايكه ام يريام يا”ش از يآن شاعر از ب. ديبسرا
 يمانند جو يامد كه شعر رودكيندو سه نسل بر. انداخت يش را به گردن فارس گناه
  . شد يجار يان بر فارسيمول

ت ياكثر يو پسند و سطح فرهنگ ياگر قرار باشد كه زبان در تخته بند آگاه
ها  زبان. ديخواهند نام ش بماند در همان سطح خواهد ماند و آنگاه آن را ناتوان ندگانيگو

. شان آمده است ت بدنبالياند و اكثر ش بردهيدر هر زمان پ يفرهنگ eliteرا سرامدان 
ستد و سرامدان يا يش بردن آن باز نميزبان و پ يز البته از كار كردن رويت نياكثر

در آن نمانده و بدان بسنده  ياند، ول راب شدهين سرچشمه سيهمواره از ا يفرهنگ
ها  كيت موژيخواست منتظر اكثر يخته ميفره يش روسيپسيصد سال اگر . اند نكرده
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ه تنها فرهنگ فرانسه و يروس يهان مغزيستاد و بهتريا يدر همان جا م يبماند روس
  . ساختند يتر م يآلمان را غن
شه هر يدر قلمرو اند. است يكيتوان گفت  يدارد كه م يونديشه چنان پيزبان با اند
م كه يا رفتهيافت؛ پذيد كه من در نتوانم يشيد انديبا يزيم چرا چيوئگ يكدام ما نم

 يآثار. ن گونه استيز هميزبان ن. ابندي يها را همگان از همان آغاز در نم شهياند يا پاره
همان . ستندين يدنيهمگان فهم يك زمان برايشوند همه در  يك زبان نوشته ميكه به 

ز يرسد خواننده ن يم يتر ت تازهيفيتر و كسطح باالكند و به  يسنده تالش ميگونه كه نو
كه تازه دارد خود  يژه در فارسيبرساند؛ به و يترد تالش كند و خود را به سطح بااليبا

ن گونه يزبان و فرهنگ در هر جا ا.سازد  يامروز و جهان امروز آماده م يزندگ يرا برا
آنچه امروز نا آشناست . برآشوبندد يبا يافتند نميرا نا مانوس  يزيتا چ. ش رفته استيپ

ز يرود تا چ يم ياگر هم چنان نشد به فراموش. شود يچه بسا فردا آشنا و دوست داشتن
  .ديايش ب يجا يگريد

درچهارچوب منطق و ساخت  يهر زبان. شرفت و دگرگشت داديد اجازه پيبا يبه زبان م
زبان از  . برطرف سازد خود را يهاابد و كمبوديان گسترش مز يد به اقتضايبا يخود م

ك يتر تر، شعور و سواد بخش پر سر و صدا قيا به عبارت دقيافت اهل زبان، يپسند و در
قه مردمان، همچنان كه يسل. دارد يشتريار بيبس يها ين، توانائيك دوره معيجامعه در 

ا اسب ر. ر آن نگهداشتيد در زنجيبا يزبان را نم. شود يآنان، دگرگون م يگاه فرهنگيپا
كه توده خوانندگان امروز  يفارس يها ها و روزنامه كتاب. د پشت ارابه بستينبا
سوزانده  يش به دست متعصبان زبانيسال پابند صدي يمخوانند و در ياد ميز يدشوار يب
سال صد يبود فارس يبود پسند آنها بر زبان حكومت كند، اگر قرار م ياگر قرار م. شد يم
خسته و  يها گام يرند، ما امروز در همان سنگالخ زبانش را حد تحول زبان بشمايپ
  .ميداشت يرمق بر م يب

و  يار همانند تعصبات مذهبيم بسيدار يژه تعصبيان در امر زبان به ويرانيما ا
 ياز سوئ. ياصولريسازش غ گونه گشوده بر و همان ريناپذ يگونه آشت مان، همان ياسيس

هر  يد؛ از سوئيآ يمان باال م گردن يها ها رگ تره عادين برونرفت از دايدر برابر كمتر
ــ و با هر درجه تسلط ــ   يك زبان اروپائيا يباشد  يكدام با زبان دوم خودمان، عرب
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به . ديآ يها م آن زبان يتنها به كار خدمتگزار يفارس يم كه گوئيكن يچنان رفتار م
زبان سازگار و به رساندن  آشنا و تازه، هر اندازه هم با طبعنا يفارس يها دن واژهيشن
 يروئ م، اما با گشادهيكش يهم مدار باشند ابرو در نهيشيات پيچاالك و در ادب ،يمعن

ن يترن و مهجوريتر درشت. ميشو يره ميپذ يتا روس يرا از عرب يفارسريهزاران واژه غ
  .مينيگز يخود بر م ينام خانوادگ ”ي”ك يرا با افزودن  يعرب يها واژه

***  
ن دست در كاران يتر ندهيبوده است كه پو يهائ زمان. است يك اظهار نظر كليته ن البيا

ز، ياند و تا پالودن، و سره كردن آن ن گستردن زبان بوده يران به جد در پيفرهنگ ا
ما را به زبان  attitudeكرد يدر جامعه رو يو اقتصاد ياسيس يها دگرگشت. اند رفته
شتر دوران يو در ب يشاهرضا يها در سال در جنبش مشروطه،. ر داده استييتغ

ن ي، چنيدر برابر فرهنگ آخوند  backlashيشاه، و اكنون در پسزنشرضامحمد
افزون با روز يو آشنائ يباال آمدن سطح فرهنگ. ره شده استيبر اهل زبان چ يا هيروح

ر ياند گستردن زبان را ناگز نهمه از آن در هراسيها اكه آخوند ”يهجوم فرهنگ”غرب و 
ذوق . دارد ياز به توسعه و نوسازندگيك عامل توسعه است و طبعا خود نيزبان . سازد يم
) يزياز شمس تبر( ”ناطق پاك ين وحيا”، ين گسترش را از خود فارسيا يرانيم ايسل
  .ديجو يم

ت شش ياند، از صادق هدا نشان داده يفارس يساز كه در برابر واژه يهائ با همه مقاومت
شتر يستاده است و بيهم باز نا يش بر روين گراي، ايبان امروزياد يا ارهش تا پيدهه پ
.  ز خواهد شديتر نزورمندنده يرسد كه در آ يستم را دربر گرفته است، و به نظر ميسده ب

د درباره گسترش زبان به يم بايش ببريشه خود، را پي، و در كنار آن انديآنكه فارس يبرا
ا هر مرجع يم، يا نداشته يگاه فرهنگستان چيرضاشاه ما هبجز دوران . ميبرس يهائ تواق

رضا محمد يانيپا يها ران در ساليفرهنگستان زبان ا. ، كه بر زبان نظارت كنديگريد
شبرد زبان يبرجسته به پ يها خدمت با همه ياسالم يشاه و فرهنگستان دوران جمهور

امروز در . اند بهره بوده يب يائشمار، از اقتدار اجر يب يبايسودمند و ز يها و ساختن واژه
ن يدر ا يازمند انتظاميشه نيش از هميگسلد ب يز دارد از هم ميچ ن آشفته بازار كه همهيا

  .دانشوران برقرار شود سندگان وينوكه مگر به توافق م يكار هست
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از سه مرحله گذشته است، گاه  يدر صد و پنجاه شصت سال گذشته گسترش زبان فارس
ها و نهاد. يبود از راه عثمان يدر آغاز وام گرفتن از عرب. اه همزمانب و گيبه ترت

 يبه فارس يت عثمانيروا يكه از اروپا آمده بود، از عرب يا تازه يها conceptافت يفرا
ل يبه سه دل approachافت ين رهيا. هيه، عدليه، بلديمشروطه از شارت، نظم: افتنديراه 

. داشت يم يندين كهنه ناخوشايطن يشد عرب ينو مكه  يا جامعه ينخست، برا. رها شد
جا را  يستيوناليدار شدن احساسات ناسيدوم، ب. خواهد يم يزبان امروز يامروز يرانيا

 يان، سرچشمه مناسبيرانيا يخيادگار شكست بزرگ تاري يعرب. كرد يتنگ م يبر عرب
 يسوم، عرب. بود يمخواستند ن يرا با هم م يو مل يفرهنگ يكه باززائ يروشنفكران يبرا

 يهند و اروپائ يها شه با زبانيهم ر يفارس. ش در برابر هجوم غرب درمانده استخود
توانست با فرهنگ  يم يعرب يش بهتر از ساخت قالبدودنامح يبيترك يو با توانائ

در گسترش  يسهم عرب يوام گرفت ول يهمچنان از عرب يفارس. هم گام شود ياروپائ
     .دوسته كمتر شيزبان پ

 يول. ژه فرانسه با هم آمدنديبه و ياروپائ يها از زبان يريگ سره و وام يش به فارسيگرا
ران همه يا يدستگاه حكومت. توانست برسد يد و نمينرس ين به جائيش نخستيگرا
زبان نگذاشته بود، چنانكه در چند كشور نوخاسته  يسازش و بازيپاال يراب ش را يروين

ا ماله يا پشتو ي يتوان مانند عبر ي، نميات فارسيرا با ادب يزبانتر  از آن مهم. كردند
ر و يسنده دساتيو نو يكسرو. راستيپ) نه چندان( يا مانند تركيكرد،  يبازساز

وفاناچ يپول ”: شان بكشانند يزبانان را به زبان ساختگ يشان نتوانستند فارس روانيپ
 ين باليتر كه بزرگ يبه فارس يرنگف يها غ واژهيدر يراه دادن ب ”.ستياست، داراك ن
حل  رد، راهيبه خود گ يتر رود كه ابعاد بزرگ يگذشته بوده است و م يها زبان در دهه

 يها توانست واژه يم يروس. توان به آن تن داد ينم يشمرده شده است، ول يتر آسان
) ونيرولوس يبجا يرولوتس(خود هضم كند  يرد و در دستگاه دستوريفرانسه را بگ

 يقرار نداشت و روس يات پشت سر روسيسال ادبدر سده هژدهم هزار. تواند ينم يفارس
  .  تر است كينزد ياروپائ يها به زبان ياز نظر فرهنگ

به  يبا عرب يرابطه فارس. ميد بكنيم چه نبايدان يم و امروز ميا ن هر سه راه رفتهيما بر ا
آمده  يبه فارس يشتر آنچه از عربيب. هاست از حد گذشته است ده و مدتيان خود رسيپا
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 يول. موارد يا احتماال با كاربرد كمتر در پاره رفته شده، هست و خواهد ماند ــيو پذ
اگر قرار بر گرفتن . نواست يه بياز همسا يوزگيگرفتن مانند در ينها از عربيش از ايب

ت و يدوران ادب ما. تر استتر و رسا خوش آهنگ ياروپائ يها باشد واژه يرانيان يها واژه
 يرانينه با طبع ا. هوده استيسره ب يراستن زبان و فارسيپ. ميا ت را پشت سر نهادهيعرب
 يها يما گرفتار. ش هست و خواهد بود؛ و نه الزم است ياسيخواند؛ نه اراده س يم

ت و اعتبار يثيبه ح يسته زبانيشا يكردن زبان فارس يسيفرانسه و انگل. ميتر دار يجد
باال  ينشان داده است كه توانائ يفارس. ميستير هم نيست، و از آن ناگزين يفارس

، از ياسيك اراده سيك مرجع و يدر نبود  .ن خود تا به جهان امروز را داردكشاند
. افتيراه خواهد  يبه فارس يژه در علم و تكنولوژيار به ويبس يها واژه ياروپائ يها زبان
. ن هجوم نگهداشتيد در برابر ايبا يژه ميرا به و يعزبان روزانه و زبان علوم اجتما يول
اورد يب يستادگيبا خودش عادت، و عادت با خودش ا يو آسان پسند يش از آنكه تنبليپ
و  يزبان علم و تكنولوژ. ا ساختيافت ي يهائ ژهچنان وا يبرا يفارس يها د معادليبا يم

  .توان دگرگون كرد يتر م ش باشد آسان را اگر اسباب jargon يزبان كارشناس
***  

 يوارد كردن تمدن و فرهنگ غرب ياساسا جز به معن يشبرد و گسترش زبان فارسيپ
را  ياروپائ يها شتر موارد واژهيدر ب. ن تمدن و فرهنگ هستنديها بردارنده ا ست و واژهين
د جز راه دادن به خو يا ز، اگر چه موقتا، چارهين يدر موارد. درآورد يتوان به فارس يم

ا مقاومت يدر غرب،  يز نوآوريآم شتاب يم داشت ــ به سبب تنديها نخواه واژه
راستن زبان و يپ. گريل ديا هر دليتازه،  يها زبانان در برابر معادل يفارس يها گوش

ست و ين يتيروند اولو يبكار م يكه در فارس يعرب يسره بجا يفارس يها گذاشتن واژه
جا  يو توانائ يبائيها تنها از نظر ز ن معادليا. ن داردسندگايقه و سبك نويبه سل يبستگ

نهمه يبا ا. ستيپشت آنها ن در يضرورت. داشته باشند يهيتوانند توج يافتادن خود م
 ينجا و آنجا بر مترادفات از سويار است و اگر در ايبس يو عرب يمترادف فارس يها واژه
ضرب و شتم؛  يت و كوب بجال(تر خواهد كرد  يآن افزوده شود زبان را غن يفارس

  .)يهر دو بر گرفته از در( ينيشاهد ع يده بجايچشمد
  نجا يدر ا. است يگريم امر ديريگ يكه هر روز از غرب م يهائ افتي ها و فرازها و نهاديچ
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زبانان در مجموعه تمدن و  يكه فارس يشتر واژگانيب. ميسر و كار دار ينده فارسيما با آ
ما در . افته استيراه ن يروزانه، هنوز به فارس ي، و نه گفتگوفرهنگ بكار خواهند برد

وسته يشود و پ يهر ده سال و پنج سال دو برابر م يم كه علم و تكنولوژيهست يجهان
. ده شديجيد بسيبا ياست كه م ين هجوم زبانيا يبرا. ديافزا يبر زبان م يا تازه يها واژه

وه مترجمان محبوب يبا ش. ستيشود چندان ند بيبا يآنچه تا كنون شده در برابر آنچه م
 يها و بكار بردن معادل يزبان يهاختن از تنگنايزه و روان با گريپاك يها كه ترجمه

توان  يبه زبان نم يدهند خدمت يل ميها تحو ف كردن واژهيق و تعريدقريغ يآشنا ول
. دهد ين نمايب يگذاشتن واژه در برابر واژه به زبان توانائ يف كردن بجايتعر. كرد
كه كسان در آن  يشود گفت اطاق يما ميهواپ يبجا. هست يف در هر زبانيتعر يتوانائ

م يمشخص در برابر مفاه يها اما تنها با داشتن واژه. كنند ينند و در هوا پرواز مينش يم
ف كردن يرسد كه با تعر يم يجائ. ابدي يان دست ميب يمشخص است كه زبان به توانائ

  د كرد؟يك چه بايبا بمب افكن استراتژ. رود يش نميز كار از پين
بندند انگار ما  يدر زبان م يند و راه را بر نوآوريگو يو حافظ م ينهمه كه از زبان سعديا

ات يو حافظ ــ و ادب يتر سعد ن مهمياز ا. ميا ز نداشتهينا نيس يعلو ابو يفردوس
د بر آن يبا يكه تنها مرند يگ يآهن در نظر م ــ را همچون دو خط يك فارسيكالس
و را يد لوكوموتيبا يم. و آن استيست، لوكوموتيش ن آهن ات زبان راهياما ادب. رفت

جهان با  يها ن ملتيتر شرفتهيكم پ دست. ديتازه كش يها آهن تر كرد و راهرومندين
ات و زبان يات ــ و نه تنها داشتن چند ده كتاب بزرگ و شاهكار ــ به ادبين ادبيترواال
  .  نگرند ين ميد چنخو

نخست، منابع : آورد يش ميدو مسئله را پ يبه فارس ياروپائ يها در آوردن واژه
 يها واژه يها گذاشتن معادل يمنابع ما برا. ك و چند و چون آني، و دوم، تكنيساز واژه
  :نهاستيا ياروپائ

م يو مفاه تازه بسازند يها توانند واژه يب باهم ميــ عناصر زنده زبان كه در ترك 1
 يهند و اروپائ يها شتر زبانيكه از ب يفارس ياستثنائ ين توانائياز ا .ان كننديرا ب يا تازه

  .  شتر بهره گرفتيچه بد هريبا يشتر است ميز بين
  ها  نه دارند و در فرهنگيشياند و در زبان پ بكار رفته يات فارسيكه در ادب يهائ ــ واژه 2
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. ها كاوش كرد ن فرهنگيد در ايبا. دارد يظر ثروت شگرفن نياز ا يفارس. اند دفن شده
د گاه و يبا يكه م يگانيك بايم نه ينگر يزبان خود مانند گورستان م يها ما به فرهنگ

توان نشان داد  يان را مبز يسنده فارسيچند نو. (گاه به آن برگشت و آن را بكار گرفتيب
و به  يدن در آثار فارسيپژوه) ؟ك خود داشته باشدينزد يكه در هنگام نوشتن فرهنگ

ن را به يچالش و كارآفر. كند ياز مين يها ب يساز واژه ياريها ما را از بس ژه فرهنگيو
بكار رفته  challenge يچالش در مقدمه بوستان درست به معن. ميافتيب ين ترتيهم

 رساند در فرهنگ يرا م  entrepreneurن صورت مفهومين كه به بهترياست و كارآفر
. شود يل مرگ آن نمياند دل را كم بكار برده يا نكه در گذشته واژهيا. ها منتظر بود واژه

 يها فراموش تواند پس از سده يآمده است و م يك معنيها به  در فرهنگ يا واژهاگر هم 
ك يش در يرسانه هزار سال پ. بكار رود روا خواهد بود يتر تر و الزم در مفهوم با ارتباط

. چ از آن كم ندارد ــ آمده استيمانند فرهنگ ما ه ياندوه ــ كه فارس يعندو شعر به م
ساخت و رسانش را از آن در برابر  medium يتوان رسانه را برا ياما از فعل رساندن م
communication گرفت .  

 يها شيك است و گوينزد يكه به پهلو يژه كرديگر به ويد يرانيا يها ــ زبان 3
ماكو  shuttle يافعانستان بجا يدر در. هستند يا ندهيزا يها ، سرچشمهيفارس

با را يبهره گرفت و فله نا ز يمازندران ي)كپه(توان از كوپا  يم bulk يند و برايگو يم
: است يگريش سرچشمه د يها ها و واژه شهيها و ر”وند”با  يخود پهلو. كنار گذاشت

  ..افتد يها جا نم خالء كه با همه كوشش يو بجايوا
***  

ها جا ياريدر بس. Ĥورديش ميرا پ يو نا آشنائ يزن در زبان مسئله پس يهر دست بردن
ها  ار موضوعيبس. داشت يد باكيخواهد بود و از آن نبا يرپايد يو نا آشنائ يزن ن پسيا

 يا تازه يها يوسته با علوم و تكنولوژيما پ. هست كه از دسترس عموم مردم دور است
ها  ين علوم و تكنولوژيا. آورد ينماز آنها سر در يجز اهل فن كس م كهيابي يسر و كار م

ها بدان ژارگون  يژه خود را دارند، ــ آنچه فرنگيز زبان ويشان ن ياصل يها در زبان
در نتوانند ”ها را  ن گونه واژهيآنها كه ا. ستين يكيروزانه  يند و با زبان گفتگويگو يم
  . ندارند يبهتر ز وضعيدر برابر خود موضوعات ن ”افتي
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ن يشوند، نخست ينو، چه آنها كه ساخته و چه آنها كه گرفته م يها نهمه در واژهيبا ا
شرط دوم، . بدآهنگ بكار نخواهند رفت يها واژه. هاست بودن واژه يرفتنيشرط، پذ

با آنكه واژه در زبان . را برساند يد معنيبا يواژه تازه م. ديآ يق بودن، همراه آن ميدق
پرسش  يما دست را ب. شود يتازه سست م يها ن قاعده در واژهياست، ا يدقراردا

. شود يرفته ميق بودن و خوشاهنگ  و رسا بودن پذيدستاورد به زور دق يم وليريپذ يم
ن قاعده را بكار يتوان ا يجا نم البته همه. صرف بودن واژه نوست ن شرط، قابليسوم
 يزين گريستند و از فعل معيقابل صرف ن يل درازيگاه به دل ييترك يها واژه. بست

  . كردن يافتيفرا conceptualization: نخواهد بود
نخست، ترجمه جزء به جزء  . وه بهره گرفته شده استيتازه از دو ش يها در ساختن واژه

مانند  يدوم، ترجمه به معن. utopia، نرم افزار، ناكجا آباد يمردمساالر: يواژه اروپائ
  . nuance يا تابش براي، doctrin يآموزه برا

را در مورد  يزبانان امروز ي، فارسياروپائ يها در برابر هجوم واژه يساز ضرورت واژه
شه زمان حال يجا كه ردر ساختن اسم مصدر، هر. كرده استتر ريگ دستور زبان آسان

ش بود كه با يداينخست پ. اند امده است از صفت بهره جستهيبه كار ن غه امر،يفعل، ص
ش آمد و يپس از آن گرما. كرد يستادگيا يدائيان در برابر پيدستور يها همه اعتراض

روز  يهاازيبا توجه به ن.) بايق نازيتعم يبجا(و ژرفش  velocityدگرش و تندش 
توان  يم. د برآشفتيبا ينم يدستور يريپذ ن درجه انعطافينو، از ا يها افزون به واژه

ن مصاحب در يغالمحسدكتر. (روا دانست يدر جاهائز يساختن اسم مصدر از نام را ن
). ها بهم نخواهد خورد ين نوآوريبار نشان داد كه جهان با ا نيالمعارف خود نخست دائره

قه عموم سر و كار ي، چنانكه اشاره شد ما با سليو زبان كارشناس يدر علم و تكنولوژ
ست سال يدر هزار و دو يرسدستور فا. ميتر بگذارد توسن زبان را آزاديبا يم و ميندار

  . ده استيد ينها دگرگونيش از ايگذشته ب
***  

گوناگون فراوان  يها در رشته يشبرد فارسيرود و دست در كاران پ يش ميپ يفارس
 يسالران صديبالنده ا يان و جامعه فرهنگيرانيه ايروح ياز زمان و دگرگونين. اند شده

اما اكنون كه . ن استيز در همين يه فارسنديآ. كند يكار م يگرائ ياست به سود فارس
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برد ــ عموما سودمند و  ياز زبان را گرفته است و در آن دست م يا كس گوشههر
آسان  يها، و برا يها و آشفتگ ياز دوباره كار يريجلوگ يچند برا يهائ هيسازنده ــ توص

  .تازه به جاست يها واژه يريگكردن رواج و بكار
 يها شه ممكن است واژهيك ريست و از ين يبه اندازه كاف يارسها در زبان ف شهيــ ر 1

 يشتندارين جا انضباط و خويدر ا. متفاوت يصورت همانند و در معنچند ساخته شود، در
ساخته شد  بهتر است آن را در  يك معنيرساندن  يبرا يا اگر واژه. ميار الزم داريبس

ها جستجو  كرد پس از دههيرو. ميم نكنم حرايافتيتر  جا آسانم و هريبكار بر يهمان معن
 approachآن را معادل يسندگانينو يول. را پر كرد attitude يافت و جايراه  يبه فارس

 يرو يا بجاياست؛  ار خوبيآن گذاشته شده است و بس يافت برايبكار بردند كه ره 
 يبه خوبكه رفراندم را  يپرس همه .رفته است يآوردن بكار بردند كه همواره بكار م

مترادف شده  opinion poll يا نظرآزمائي يخواهانگاران با نظر رساند در دست سهل يم
 يآمد، اما كسان monumentادمان در برابر ي. كنند يدر آن اعتنا نم ”همه”است و به 

ادمان گذاشتند و يگرفتند نام هر نشست چند نفره را  يادواره ميادبود و يكه تا آن زمان 
ت كه حكومت را از يحاكم. ز الزم داردين monument يدند كه فارسفكر نكر  چيه

كنند  يفكر نم. است ين شلختگياز ا يگريرون كرده نمونه ديها و بالگستان ب روزنامه
ك نهاد يو  sovereigntyافت مجرد يك فرايان يم يش در فارسيسال پكه چرا تا چند

government شه حكم يكومت هر دو از رت و حين كه حاكميگذاشتند؟ هم يتفاوت م
  .شه و زبان بس بوده استيدر اند يآشفتگ يهستند برا

در . گران گشاده بوديخوب د يها د بر ساختهيبا يم. ستين يشخص يــ زبان امر 2 
 ين بس كه در جائيشود و هم يبر زبان افزوده م يهائ ، واژهيا هر روز واژه يسيانگل

اموزند و يزبانان ب يسيتوانند از انگل يان ما مسندگينو. شود يبكار رود تا ملك همگان
ند، و آنگاه فراشد، و فراگرد يفرا: ندازنديرا به جان هم ن ا چند واژهيدو  يهر معن يبرا
  .process يبرا
) مندان شهيسندگان و انديده شده در دست نويورز يبه معن(افته يــ در زبان تكامل  3 

ها  شه به واژهيذوق و اند يها يها و نازك كار ينو جوئ. ستياد نيمترادف ز يها واژه
اند  شده يمترادف شمرده م يكه در كاربرد عموم يهائ واژه. دهد يم يتر قيدق يمعان
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 يها از مترادف. كنند يان ميرا ب يمعن كي يها )نوانس(ا تابش يابند ي يژه ميو يها يمعن
از . ن استيش چنيكما بز ين يم در فارسيكه بگذر يافته به فارسيراه  يو عرب يفارس

تر و )حيفص(وا يكرد كه زبان را هم ش يجوئ ها صرفه د در بكاربردن مترادفيبا ين رو ميا
  .بخشد يسخن م شتر بهيكند و انضباط و دقت ب يتر م)غيبل(هم رسا 

 يها در دست webتارنما  يش از همه شبكه جهاني، بيــ امكانات روز افزون ارتباط 4
هنوز  يفارس. بزند يها را به فارس بين آسيتر تواند بزرگ يالت ممبا ينا آزموده و ب

شرفته فاصله بزرگ زبان گفتار و نوشتار را پر يپ ياروپائ يها نتوانسته است مانند زبان
سد و هر دو با ينو يد كه ميگو يخته همان گونه سخن ميفره يك اروپائي. كند
تفاوت گفتار و نوشتار گاه  يا عربي يدر فارس. زبان يشتر از دارائيچه بهر يريگ بهره

ك ينزد يزيكه در گفتار چ يش تهرانيگو. است يتفاوت چشم زن دو سطح فرهنگ
و شكسته بسته ) هزار واژهدو رامون هزار يپ(ر يرود فق يبكار م يرانيون ايليست ميب

. كشد يخود م يز به پايشه را نيشود و اند يبرخوردار م يانينه امكانات بياست؛ از كمتر
ش از همه يسان كه بينو ”وبالگ”. بندد يرا م ين زبان بال و پر فارسينوشتن به ا

ش از او در همان ياند نه تنها خواننده بلكه خود را ب را زبان نوشتار كرده يگفتار يفارس
در . هوده بمانديغ است بيها دارد كه درزيبسا چ ياما فارس. دارند ينگه م يگاه فرهنگيپا

د، گسترش آموزش و ارتباطات در دست مردمان كوشنده، گفتار را به رومنين يها زبان
آموزش و ارتباطات   ياري ، ما بهيدر فارس. ديار و استاندارد است رسانينوشتار كه زبان مع

ن هم كه هست يم كه فرهنگ ما را از ايكوش يك كردن زبان نوشتار به گفتار ميدر نزد
  . تر خواهد كردنوا يب

 يزبان سرسر. گرفت يد جديبا يمن نوشته آمده است يا يكه در باال را يآن شعر نظام
 يهائ نهيشود هز يد در آن صرف ميچه بر قلم آن وقت و هريكه كمتر يا الكن، نوشته

ست و ا يازمند ورزش و نظم و گوناگونين يذهن انسان. مردمان دارد يدر تكامل ذهن
آنكه  يب. ز هستيدهنده آن ن لن شكيتر ست بزرگ يزبان كه خود فراورده ذهن انسان
گذر به فرهنگ ر بازارچه و سرد هشدار داد كه با نثيبا يقصد اهانت به وبالگستان باشد م

ه و يما افته، با واژگان اندكيپرورش  يها آن ذهن. ك شديتوان نزد ينم يشگرف جهان
حساس  يها كه نوشته يانسان هنگام. كنند يش پا افتاده، به خود ستم ميدستور زبان پ
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اند تاسف  ن رها كردهين چنينكه خود را ايخواند از ا يها را م از وبالگ ياريبس يو پر معن
  .خرسند است يگيما ن به كمين چنيكه ا يغ از آن همه هوشمنديدر. خورد يم

 يها و فهم واژه يد افزود كه كار گردآوريبا يرا م يها دو مالحظه عمل هين توصيبر ا
كه  نوساخته يها گانه در متن و در كنار واژهيب يهاآوردن برابر. كند يتازه را آسان م

ها  نامه بر كتاب است؛ و افزودن واژهبه خوانندگان  يمعمول هم شده است و كمك بزرگ
  .كه همگان و به ويژه گردآورندگان را بكار خواهد آمد

ش در  خيتاركه از آغاز ) ن صورت خوديتر در تازه(ست ساله ين زبان شاعرانه هزار و دويا
خدمت شدن و تكامل رفته است و امروز در وسته رو به ساده يش پيهزار سال پ سه

 يشرق يها ش از همه زبانانداز كه هم امروز چشم يه ادبيبا چنان ما يماست؛ زبان
ش پرورده  ك آن در دامنيات كالسيسته ادبيشا ياتيتر است و ادب ش روشن رامونيپ
د، حتا يآ يخوش م گريد يها گوش اهل زبان كه به يائآو يقيبا چنان موس شود؛ و يم

ست يراث نيك ميچه آن را بنامند، تنها هر يكيا تاجي، يا دري يابند؛ فارسياگر آن را درن
ها  اند كه زبان گفته. ميد بكار اندازيبا ياست كه م يا هين سرمايا .ميكه آن را پاس بدار

  .ز هستيتر نريش دل گانندياز گو يفارس. ندترشان هوشمند ندگانياز گو
  )روزآمد شده( 1993ل يآور
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  يدن ورشكستگي انديشه بر شكست سياسافزو
  

بدفرجام تا دم مرگ رفت و اگر از  يرئيس پيشين انجمن شهر تهران كه در سوء قصد
او را اصال به دم تير  گفتند ـ و البته يبود به او شهيد زنده م يجناح انحصارگر م

گفته است كه گويا ميهن  يدر نكوهش تبعيديان و مهاجران ايران يسخنان دادند ـ ينم
او به اصطالح  .دردانه آسايش بيرون را برگزيدند هاشان گذاشتند و بي دان خود را در جامه

 يسيجيانها و پاسداران و ب با ساواما و كميته. ها اهانت را بر جراحت افزوده است انگليس
شان رسيده كشته و زنداني و مصادره كرده است؛  كه خود سازمان داده هر كه را دست

داشته است كه به خود او نيز رحم  برپا يهزاران قربان يها استخوان يرا رو يرژيم
تازد كه همه  يم ي، به كسانيو حتا پشيمان يكمترين شرمسار يجابه اما . كند ينم

دان، و  ر خويش را به تاراجگران گذاشتند و با يك جامهسامان و خواسته و حاصل عم
 يها كه به تن داشتند، خود را به قاچاقچيان انسان، راهزنان، بيابان يا بيشتر با جامه

، يكه يك وزير استراليائ(خوار  آدم يها خروشان، حتا نهنگ يخشك و درياها
و شكنجه  يند تا كشته و زندانسپردند و نماند) را از آنها ترسانده است يجويان ايران پناه

در وصف اين . (كم هر روز ناگزير به ديدن و شنيدن اين گروه باشند  شوند يا دست
 يتلخ گفتار، بدخو يترشرو“:توان كرد  ينم يگروه، بهتر از آوردن گفتار گزنده سعد

  ).“مردم آزار، گداطبع ناپرهيزگار
اند  بيش از اينها با مردم كرده يمدر جمهوري اسال. در اينجا آهنگ توجيه و دفاع نيست

سوزناك  يها از اين نظر گاليه. داد بايد ان اهميتي نمينكنند و ديگر به اين سخ و مي
ش  بعدي يكه با روشنگر “شهيد زنده“نويسندگان در بيرون از سخنان نادلپذير  يا پاره
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يليون تن اعتبار اين دو سه م يگوئ. است يكرد، بيشتر مايه شگفت تر خود را خراب
اسالمي ــ اگرچه از جناح  يبه اظهار لطف و نظر خطاپوش كارگردانان جمهور يبستگ

. ــ دارد گفتند يبرابر جناح بدتر، چنانكه در انتخابات رياست جمهوري م بدش ــ در
اند، نه نظر او و  خواهند نه به اميد او نشسته يم يايرانيان بيرون نه از او كمك

ايران تنها آب و خاك نيست كه . شان دارد در رفتار و احساس يش كمترين اثر حكومت
اين  ياسالم يدر رديف جمهور يهاينريش بل كه از رژيم. دست ما به آن نرسد

گفت آلمان در ذهن من  ي، به بيرون گريخته بود ميپرداز اصالحات دوم خرداد نظريه
كه  يميهن. بود يش نم دان برد و آلمان او در جامه ياو آلمان را با خود به هرجا م. است

  .  است يسران رژيم اسالم يدالر /دان بگنجد همان شايسته نگرش ريالي در جامه
موضوع حتا اين نيست كه اگر در نخستين دهه انقالب و حكومت آقايان، بيم مرگ و 

گريز، يك  يداشت، اكنون مهاجرت و آرزو يآزار، مردمان را به ترك يار و ديار وا م
رهبر دوم . شده است يروز و شب بيشتر جوانان ايران ياست و رويا يپديده همگان

خويش  يو همراهان ديروز و امروزش البد بسيار از اين دستاورد انقالب يخرداد
 ياز با استعدادترين و پوياترين مردمان جهان را به جائ ياند يك آنها توانسته. سربلندند

 يسيدند در هروئين همه جا حاضر پناهدر ژاپن نر يباربر يبرسانند كه اگر به آرزو
الكن اصالحگر  يها به استدالل ياما در توضيح امواج مهاجرت ايرانيان نياز. بجويند

 يو غيرخود يميان خود ياز همان آغاز خط ياسالم يجمهور. نيست يدوم خرداد
هنوز هم . بود زودتر گريخت ــ اگر توانست يهركه زودتر و بيشتر غيرخود. كشيد

رسند كه ايران مال  ياز مردم به اين نتيجه م يتر بزرگ يها هر روز گروه. استچنين 
  .گريزند يدر كشور خود ندارند و اگر بتوانند م يا يك گروه ويژه است و آينده

 يجنبش اصالح يجاست كه مشكل بنياد و پيام سخن او در اينجاست و در همين يمعن
 يت اهانت را بر جراحت بيفزايد ولخواس يحجاريان م. شود يدوم خرداد نمايان م

كه  يخود و جنبش يرا بر شكست سياس يانديشگ يورشكستگ) ناخودآگاه(نياگاهانه 
. ش نداشت كردن زبان در رها ياو هيچ اجبار تاكتيك. نماينده آن است افزوده است

 يكاند گفتار و كردار سران دوم خرداد را به مالحظات تاكتي ها كوشيده بسيار در اين سال
دهد كه مسئله  ياز اين دست نشان م يسخنان يبشمارند؛ ول يببندند و از سر ناچار
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كه اينهمه سروصدا برانگيخته است سخنران زير  يدر آن سخنران. تر از اينهاست بزرگ
او . نداشت يا نبود و از سخنان خود انتظار بدست آوردن هيچ امتياز ويژه يهيچ فشار

  .تر بود گفت ديكش نز تنها آنچه را كه به دل
* * *  

و مقاصد  يگويند بدنبال معان يكنند و م يدر آنچه دوم خرداديان چهار سال است م
از  يديگر ياز همان حكومت و خانواده سياس يآنها جناح ديگر. بايد بود ينم يپنهان

است،  يو گاه تا مرز مرگ، جد يشان، كه واقع هاي تفاوت. هستند يهمان تبار انقالب
تر   ها گشاده يخواهد دايره خود گروهي مي. نكه در ماهيت باشد در اندازه استبيش از آ

از اين گذشته هردو . خواهد تر مي دايره را از اين هم كه هست تنگ يگروه ديگر. باشد
، چندان بيش از ي، در چنين ميدان و با چنين قواعد بازيهستند و اين باز يدر يك باز

درباره موقعيت  ييك جناح هيچ توهم. ش نيست اطبست چهار ساله گذشته در بس بن
شناسد  يجز رفتن تا پايان تلخ نم يخود ــ نشسته بر يك آتشفشان فعال ــ ندارد و راه

يك جناح پيوسته آتشفشان را به رخ هماوردان . ش بپايد خوش است و تا هرجاي
 يآتشفشان را برا. كند يم يابزار يبردار كشد ولي از آن تنها، به قول خودشان، بهره مي

  .خواهد يم يجناح يترساندن و امتيازگير
. در تحليل آخر هر دو از آتشفشان ــ مردم به جان آمده ايران ــ به يك اندازه دورند

ها هنوز اميدوارند كه آن  يزيند، دوم ياند و تا بتوانند با آن م ها آتشفشان را پذيرفته ياول
اند و چاره بهتر  ردم تا اينجا با اين دسته راه آمدهم. را مهار كنند و در خدمت خود بگيرند

را ــ به تعريف  يو غيرخود يتواند تقسيم خود يجامعه ايراني نم يول. اند سراغ نكرده
اين گناه . باشد يا حجاريان، و در بيشتر موارد تعريف مشترك آنها ــ بپذيرد يرفسنجان

و حجاريان  ييان رفسنجانم يمردم ايران نيست كه از اين نظرها در اصل تفاوت
  .را داده بوده باشد يدستور كشتن دوم يبينند ــ حتا اگر اول ينم

 يها پس از بيست و سه سال و پس از چهار سال، خود را در وضع كنون اگر حجاريان
ش را نيز وارد كند؛  بايد آب آشاميدني يشان اندك اندك م بينند كه كشور زير فرمان يم

و  يو گرفتن امتيازات تاكتيك يشان در يك حركت خرچنگ يحو اگر همه جنبش اصال
اقدامات بسيار اندك و بسيار دير خالصه شده است، سبب را نه در شخصيت و كاراكتر 
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خود  يبين ، در جهانيانديشگ ياش ــ بلكه در مبان افراد ــ با همه نقش قابل مالحظه
ويرانگر و  يها كه هنوز پس از دو دهه شكست يكسان. بايد جستجو كنند يم

گونه  رياكارانه ايران براي همه، اين يجبران ناپذير، پس از همه شعارها يها يقربان
آنها . بيشتر ندارند يها جز شكست ينگرند سرنوشت ي، به ايرانيان مي، حتا جناحيمسلك

سال تابد برسند؟ آن پانصد يها را بر نم يبند كه اين طبقه يخواهند به انسانيت يم يك
شان بس نبود، اين بيست و چند ساله خودشان نيز بس نبوده  براي يه اروپائمدرنيت
  است؟

. اند و بكنند خوب است است كه هرچه كرده يكسان يدر حق بجانب يريشه اين كور
. ترشان از نگريستن به خود از بيرون ناتوانند دوم خرداديان نيز مانند حريفان خون آشام

اشكال  يبروز كرده است؛ اما كجاست كه ب ياالتچيز خوب بوده است؛ تنها اشك همه
ها با يك گروه ديگر  شباهت(باشد؟ بيشترش هم تقصير خارجي و توطئه بوده است 

 يپس از ديگر يكه يك يحجاريان مانند انقالبيان ديگر.) است يكامال تصادف
اولش به روايت ( “هايشان گذاشتند و رفتند دان ميهن خود را در جامه“شدند و  يغيرخود

ش، حتا  به پيامدهاي يداند وكار ينيت خود را بس م) كرد “تصحيح“كه سپس 
در سينما ركس آبادان ــ  يش ــ يك مورد، سوزاندن پانصد تن پيكار انقالب يها شيوه
و ) به تعريف آن روزها و حتا اين روزها(انقالب كرده است  “يآزاد“ ياو برا. ندارد
كند از آنهاست كه  ياين بقيه را يادآور يهم كساگر . اش به او مربوط نيست بقيه

سركردگان و  يشان تشنگ دان گذاشتند و نماندند كه خون متاسفانه ميهن را در جامه
او برحق بوده است و هنوز بر حق است و . را فرونشاند “آزاديخواهانه“عمله انقالب 

دركنار مردم  ...كه يمن به عنوان جوان“: كارگر نيست يا ظاهرا هيچ درس و تجربه
توانم  شركت نمودم هرگز نمي يرژيم سلطنت يميهن خود در انقالب و سرنگون يانقالب
چنين  “.داشته باشم ياين مبارزه مشروع و مردم يدرباره محصوالت فرع يتاسف

شنيده نشده است؛  يمردم حتا از رفسنجان يبه سرنوشت كشور و بهروز ياعتنائ يب
  ! يمحصوالت فرع

عرب تا حمله دومش در  يآسا“يحرام“از ايران كه از حمله  يه گريز همگاندر باره پديد
محصوالت “در تاريخ ايران نداشته است، به حساب نياوردن  ي، ماننديانقالب اسالم
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از هم ميهنان  يبسيار“: گويد يم ياستراتژ دوم خرداد. رود يانقالب دورتر م “يفرع
چنين ... داشته است يو اجتماع يه معيشتكشور خود را ترك كردند كه عمدتا جنب... ما

به  نظر او البد به  “.شود يمحسوب م يكامال طبيع يدر جهان گلوبال ما امر ...يا پديده
اند و چند  به ايران گريخته يو اروپائ يو كانادائ يها امريكائ همين دليل است كه ميليون

ديده حتا از محصوالت اين پ. روند يده ميليون ديگر هر شب با اين آرزو به خواب م
از قماش  ي، با انقالبيانيها و گفتمان و تاكتيك ينيست كه با چنان رهبر يانقالب يفرع

 يبايد اميدوار بود كه انقالب مي. توانست داشت ينم “محصوالت“خود او، جز اين 
بخت با هزاران تن ديگر . ش نشود انقالب “يمحصوالت فرع“از  يسربلند، باز دچار يك

  .زه او يار نبوده استبه اندا
* * *  

كم اين اندازه را دارندكه هنوز،   خود دست يمانند حجاريان درحق بجانب يانقالبيان
پا در گل و خون در “چرخدار، سوارند و به دوم خرداد خود، هرچه هم   ياگرچه بر صندل

نيز به پيروزمندان ديگر را  يهستند كه بسيار يآنها انقالبيان پيروزمند. اميدوار “دل،
. تر است پيچيده يوضع بازماندگان اين گروه پيروزمند آخر. ها واداشتند دان بستن جامه

ش هستند دفاع كنند؛ از  كه شكست خوردگان يدانند از انقالب ياينان خود را موظف م
بر  يا شان لرزه يهر موفقيت دوم خرداديان سر از پانشناسند و از هر ناكامه آن بدتر، ب

  .را سركنند يبر پشت، زندگ يا ها با لرزه شند و به ناچار در بيشتر زمانپشت داشته با
نخست، انقالب شكوهمند : شان دشوار است پذيرفتن دو حقيقت است آنچه براي

دان معروف  زباله يها از بدترين گوشه يبه يك ي، پيشاپيش حكومت اسالمياسالم
براي آن  يثيت تاريخپاكردن حي به دست و يهيچ اميد. تاريخ سرازير شده است
توان  از انقالب اكتبر، نمي يش به انقالب بهمن و وامگير انقالب، از جمله ناميدن

 يكم حيثيت اخالق  كه هنوز دست بردار نيستند، خود را از دست يانقالبيان. داشت
كه شده است ــ در بهترين تعبيرها ــ جدا شد و  يبايد از اشتباه يم. دارند يبهره م بي

. دريافتن و گفتن واقعيت ناخوشايند، بزرگترين نشانه خرد و كاراكتر است. رفت باالتر
ش ناگزير خواهد بود نزديك شدن جنبش دوم خرداد به پايان  كه پذيرفتن يحقيقت دوم
خواست  يدوم خرداد م. پس از آن آماده شد يبايد برا يخويش است و م ينقش تاريخ
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كه كار كند، و  يو يك حكومت اسالم بسازد، يبا چهره انسان ييك رژيم مذهب
بود كه  يديگر يتواند؟ آنچه از آن برآمد كمك كردن به نيرو يم ينتوانست ــ چه كس

جوشيد و در  ي، ميبر مهتابزدگ يپس از بيدار يها ايران در سال يكرفاز محافل روشن
  .توانست به سطح گسترده جامعه برسد 76/97دوره پس از 

اند؛ تا از يكي  اسالمي و آب شدن در دوم خرداد، به هم پيوستهستايش و توجيه انقالب 
نشناختگان دوم خرداد در پيروزي اين  سرازپا. آزاد نشوند به ديگري تن در نخواهند داد

ديگر اصالحگران و آزاديخواهان ايران نيز اميدوارند، برضد . جنبش سود پاگير دارند
انجام  يخونريز يرا ب ياسالم ياز جمهور اميد، كه دوم خرداديان بتوانند گذار ناگزير

اگر در اين . ندارد يحل بيرون از خود رژيم لطف نشناختگان، هيچ راه براي سرازپا. دهند
ميانه انقالب پايمال شود سودي در آن نخواهد بود؛ تكليف مشروعيت انقالبي چه 

ب، تنها ها حكومت برآمده از انقال سال توان پذيرفت كه بعد از يشود؟ آيا م يم
. شان پرتاب شده است است كه سوي يش بماند؟ دوم خرداد ريسمان نجات شرمساري

كم   به بار آيد كه دست “كه تلخ است او را سرشت يدرخت“از اين  ياگر سرانجام چيز
  !خواهد بود يبرسد چه آسايش وجدان يفيض ياصل يها يبه خود

امعه ايران رو به باال دارد كه از در ج يديگر يتوان ديد نيرو مي ياما چنانكه به روشن
اين . گنجد يكاران نم دوم خرداديان و محافظه يدوم خرداد نيرو گرفت ولي در تنگنا
نيروي سوم يا جريان  ـاند  هائي نيز كه به آن داده نيرو هنوز شكل مشخصي ندارد و نام

بيش از  يتتا اينجا اهمي. بيرون است يرساند كه از هردو جناح حكومت يتنها م ـسوم 
است  يبر يك طيف گسترده مردمان يا توان داد كه نشانه يآن به نيرو يا جريان سوم نم

به بيرون از  ياين مردمان راه. كه از انحصارگران بيزار و از اصالحگران نوميدند
شمار آنها روزافرون . جويند يم يو حكومت يبست سياس نتيجه دو جناح، و بن يمبارزات ب

دانشجويان ايران در چهار سال گذشته يك شبكه . هاست شان دانشگاه و پايگاه قدرت
. فعال مردم برخوردارند اند و از پشتيباني هنوز غير ميان خود بوجود آورده يارتباط

  . سوم بشمار آورد يتوان از نيرو يجوانان ايران را تقريبا يك قلم م
انگونه كه ضعف و است؛ هم ياسالم يش از جمهور قدرت اين جريان سوم در بريدن

 ياسالم يجمهور يشدنش در قفس انديشه و كاركردها يدوم خرداد در زندان يويران
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 يشاهكار زندگ “يمحصوالت فرع“كه در  يترين عناصر جامعه، كسان روشن. بوده است
ايدئولوژيك  يبه جدائ يتاكتيك يها بينند، از تفاوت يرا م يفاجعه مل يها، ژرفا حجاريان
كل در جمهوري اسالمي است، نه در نام يا حتا نيات مقامات رژيم مش. اند رسيده

چهار سال .) حجاريان انبازند يوكبريا يتوان گفت كه همه دوم خرداديان در كور ينم(
بودند به  يرا كه آرزومند اصالح گام به گام رژيم اسالم يبود تا مردم يگذشته الزم م

بود  يچهار سال گذشته همچنين الزم م .متقاعد سازد يناپذير بودن چنين رژيم اصالح
  .كه به اين مردم صدايشان را بدهد

اصالحات  يكه به بيهودگ يكسان. سوم دارد يش را براي نيرو دوم خرداد هنوز مصرف
دست  به يك يا از دوم خرداد، هيچ عالقه ياند با همه نوميد برده يپ يدر رژيم اسالم

كشمكش در دستگاه حكومت . ندارندپدرخواندگان مافيا  يشدن حكومت به رهبر
توان از  يكه م ياگر بيشتر كسان. تازه الزم است يشكل گرفتن اين نيرو يبرا ياسالم
نيروي سوم از دوم . دادند از همين روست يشان دانست در انتخابات اخير را سوم ينيرو

ثل كند و اصحاب دوم خرداد از اين معامله به م يم يابزار يبردار خرداديان بهره
  .بايد برنجند نمي

 يبينيم؛ كسان يش را به شمار روزافزون م سوم، سخنگويان و رهبران يما در اين نيرو
انديشند و دليرانه به زبان ديگر سخن  يم ياسالم يجمهور يها كه  بيرون از چهارچوب

همفكران و پيروانشان  يشود ول يم يها از آنان پيوسته پر و گاه خال زندان. گويند يم
از جمله در  يپراكنده شدن گفتارشان در سطح جامعه به عناصر بيشتر. يابند يايش مافز

رژيم را زير پرسش  ياعتقاد يها دهد كه پايه يم يجرات بيشتر يهاي مذهب حوزه
را  ياسالم يتازه از هم اكنون دارد زمينه پس از جمهور يگرفتن اين نيرو باال. ببرند

  . نياز خواهد بود يعامل مذهب ب كه پاك از يسياست: سازد يفراهم م
بينند  يكه خواب يكسره كردن اوضاع را م يسوم را البته با كودتا انديشان ياين نيرو

قهرمان “و  ...مانند دبير مجمع تشخيص مصلحت ياگر مترسك يول. نبايد گرفت ييك
وان ت يزند، اين را م يجريان سوم دم م يعراق با انديشه كودتا در سر، از رهبر “يجنگ

 يهائ يآيا كار ايران به چنين پست. (دانست يقدرت گرفتن چنان نيروئ يها از نشانه
پيش انداختن خود در  يطلبانه در پ فرصت ...رئيس تردامن آن مجمع) افتاده است؟
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ناميدن . (تر نگاه كند او و مانندهايش را نشانه گرفته است است كه اگر خوب يجريان
اگر صدام حسين در پايان . نيست يسبب يعراق ب يجنگسردار دبير مجمع به قهرمان 

 يآور در ميدان، خمين اهانت يها يجنگ هشت ساله توانست پس از يك سلسله پيروز
بارفروش پيشين بود  يمرهون نبوغ فرمانده يا را به نوشيدن جام زهر وادارد، تا اندازه

عراق را از  يخاور جنوب يها كه كار را از ارتشيان دانا گرفت و شنزارها و تاالب
پنجاه و هفت سال پيش . بار مصرف انباشت سربازان و بسيجيان يك يها الشه
 يبرد چرچيل گفت كه بخت بلند امپراتور جان بدر “ها شب ژنرال“كه هيتلر از  يهنگام

هيتلر و درجه  يبريتانيا نبوغ استراتژيك سرجوخه شايكل گروبر را ــ كه نام اصل
و نه طنز خاردار  يصدام حسين البته نه انصاف و نه شيوائ. شتاوست ــ نگهدا يسرباز

 .)  چرچيل را دارد

* * *  
 يآيد جا يبر م يچون شهيد زنده دوم خرداد يا“آزاده“كه از دل رهبران  يسخنان

 يها بايد اجازه داد داغ يتر نم از آن مهم. دوستانه و دردآلود ندارد يها رنجش و گاليه
اسالمي نيز  يتران جمهور خرداديان كه سهل است، با جنايتكادوم با . كهنه را تازه كند

كه انسان گاه خود  يا هست، و به درجه يبيزار. درميان نيست يسخن يكش با زبان كينه
بايد به انقالبيان شكوهمند  يرا م يو خونخوار يكش كينه يكند؛ ول يرا سرزنش م

. باد يو انقالب اسالم يجمهور يهميشگ يآلود تاريخ ايران، ارزان ميراث خون. گذاشت
ما نه تنها وظيفه داريم حكومت ايران را از اين عناصر پاك كنيم، فرهنگ و سياست 

ما حتا . جنايتكارانه، بپاالئيم يبايد از اين رويكردها، از اين حق بجانب يخود را هم م
  . بايد خود اين عناصر را از خودشان برهانيم يم

به تعبير  “يخواص فريب“و  “ياخالق يبلندا“، نشستن بر يغاتموضوع، گرفتن امتياز تبلي
ايم  كه در آن فرو افتاده يو سياس يهاويه فرهنگ يما هر روز به ژرفا. گيران نيست خرده
كه از آزادگان و اصالحگران است بهتر اين  يا بازگشت به شهيد زنده. شويم يتر م آگاه

ها و  ينزديك و دست دركار، خونريز بيست و سه سال از يكس. دهد يژرفا را نشان م
از باال تا پائين  يو دروغ شبانروز يها را ديده و ورزيده، در پليد يها و نامردم يتاراجگر

چون  يش را شاهد بوده، تير همرزمان و انقالبيان ميهنان شناور شده، روزگار تيره هم
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اندن كينه نرسيده و كشتار و فرونش يجز ويران يخود را در گلو داشته، به هيچ آرمان
پردازد؛ مسئوليت  يسرد همچون تيغه كارد به حال و روز كشورش م ياست؛ و باز با دل

اندازد كه پناهگاه قربانيان اوست، يا  مي يجهانگرائ يآنچه را كرده است به گردن دنيا
 يخطاناپذير شوند؛ و اينهمه را از قله معصوميت و يكه نخواستند بيشتر قربان يقربانيان

است كه  يحكومت يتازه او نماينده چهره انسان! دريغ از سايه ترديدي. گويد مي
  . اند مانند او و بدتر از او سرزمين ما را فراگرفته.  كشور را در دست دارد سرنوشت اين

توان پاك كرد؛ بريدن كامل از آنچه عادت و  يرا با زباله نم يانسان يدان اين زباله
 يهرچه زشت ينما آينه تمام ياسالم يجمهور. اردما شده است ضرورت د “سرشت“

بايد در  پيكار ما با اين رژيم مي. ايم خود نياورده ياست كه در ما بوده است و ما به رو
بايد با خودمان روبرو شويم، با  ينخست م. ، در خودمان نيز جريان يابديا جبهه تازه

مضاعف؛ آماده  يو معيارها يرياكار ي، بيپوش پرده  ي؛ بيآماده شك و بازنگر يذهن
. دانيم يم يانداختن ايم و دورانداختن آنچه در ديگران دور پذيرفتن مسئوليت آنچه كرده

به درست  يربط “حقوق“. برابر خود بشناسيم يحقوق يديگر ياين نخواهد شد مگر برا
 يبه هيچ تفاوت و تمايز يربط. يا نادرست، دوست و دشمن و موافق و مخالف ندارد

ناميدند؛ با خود انسان،  ييا فطر ياز اينجاست كه رواقيان آن را حقوق طبيع. دندار
  . آيد يهركه و هرچه هست، م

درست  ي مبارزه. ماست ي، وظيفه بعديو خونخواه يجوئ اشتباه نگرفتن مبارزه با كينه
جنگيد و اگر آن  يچيز “با“بايد  مي يرسيدن به چيز “يبرا“. است “يبرا“نيست،  “با“

 يها ينشستن برجاي همپالك. ديگر از همان رنگ و بدتر باشد مبارزه ارزش ندارد چيز
آن  يش را برا  ينيست كه انسان زندگ يهدف يبسيار كسان است، ول يشهيد زنده آرزو
 يتر از انسان ما تكليفي كوچك. نيست كه درخور موقعيت ايران باشد يبگذارد و پيكار

دست  يالف زدن از كورش و شعر آوردن از سعدنداريم كه با  يكردن جامعه ايران
عمل  در انديشه و يزدائ و خشونت يبايد از متمدن كردن رفتار سياس ينخواهد داد و م

  . آغاز شود
توان به  مي يچنين عصر را در ينشان داد كه چگونه چنين كشور يجمهوري اسالم

كاران چنين از خشونت به سران و دست در يما با جلوگير. انداخت يچنين توحش
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و  زورآورهمان اندازه  يتر كنيم ــ پادزهر يياست را در ايران انسانـتوانيم س يم يرژيم
  . دراماتيك كه زهر
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  استراتژيك يبه همگرائ ياز همگريز
  

 با تاريخ آن همزمان است و اين دو ــ مبارزه و ياسالم يتاريخچه مبارزه با جمهور
در . اند ــ طبعا در مراحل گوناگون پيوسته بريكديگر تاثير كرده ياسالم يجمهور

كه تقريبا همه مردم ايران خود را در  يفاصله پس از واقعيت انقالب ينخستين مرحله ب
تبعيديان گروهاگروه، همه از . دانستند مبارزه در بيرون بود يآن سهيم م يپيروز

رنج  يكه ب يگشت زود و آسان، و به زير كشيدن گروهباز يوابستگان نظام پيشين، درپ
  ها و راه سازمان ها و برپا داشتن زياد و تقريبا به رايگان به قدرت رسيده بود، گرم نشست

زمينه . داشت يته ميان يآن مبارزه با همه سروصدا طنين يول. انداختن نشريات بودند
در بهار  يتظاهرات دليرانه زنان تهرانش نبود و آنچه بود يا مانند  در درون براي يچندان

 يها نوژه در قهرماني يروبرو شد و يا مانند كودتا يبا مخالفت عموم 1358/1979
از  ي، گروهاگروه و به همان تنديمبارزان بيرون، جز بخش كوچك. نسنجيده برباد رفت

نقالب بر ا ييك دو سال. خود پرداختند يها ميدان بيرون رفتند و به بازساختن زندگي
آخوندها به سرعت لگام قدرت را به چنگ آوردند و . نگذشته موج ضدانقالب باال گرفت
، يرا يكايك و به كمك خود آنها، هريك برديگر يهم پيمانان و هواداران غيرخود

. كردند تا پايان جنگ عراق كه كار به قتل عام پيروان و متحدان پيشين رسيد يپاكساز
در ايران به ضدانقالب  يو اجتماع يسياس يها ها و اليه بود كه گروه يهائ آن سال

، نخستين يدر بيرون با نخستين موج ايرانيان تبعيد از آنان يپيوستند و شمار روزافزون
قربانيان انقالب و بازماندگان رژيم پيشين، پهلو به پهلو زدند و باز بازار مبارزه پيش از 

  . انقالب گرم شد
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باخته از  خورده و روحيه مخالفان در ايران، بيم. هه كشيداين مرحله دوم نزديك دو د
آوردند و مبارزه   يرو يو مقاومت منف يفرهنگ يها سويه به فعاليت همه يها يناكام

شمار  يشمال ياروپا و امريكا يدر اجتماعات ايران. يافت يتر بيرون نقش برجسته
كه با اشتباهات و  ييمبه زيرافكندن رژ ي، خود را برايكوشندگان سياس يا كاهنده
اما مبارزه اساسا در ميان . خودشان باال رفته بود سازمان دادند يها ها يا كوشش يكوتاه

 يها ها و گرايش گروه. با يكديگر يو بيشتر ياسالم يبا جمهور يخودشان بود؛ كمتر
دشمن از دوست باز  يكه همه به جان يكديگر افتاده بودند به دشوار يدر ميدان يسياس

افتاده بود و بار  يمنطق پيش از انقالب بر جهان تبعيد يپركينه و ب يفضا. شناختند يم
دشمنان پيشين كه . افزود يآن م يكه همه را شكست داده بود بر سنگين يانقالب
در  يتر شده بودند و پا ديدند با هم دشمن يانقالب را هم از چشم يكديگر م يبدبخت

 يمبارزان در درون نوميدانه به هزاران تن. رفتند يتر مخود فرو ياثر يزنجير گذشته در ب
وقت و  يكردند ول يم يميداندار يدمكراتيك غرب يكشورها ينگريستند كه در آزاد يم

  . گذاشتند يرا در توجيه خود و حمله به ديگران م نيروشان

سابقه در  بي cleptocracy يساالرپس از جنگ كه آغاز يك دزد يدوران بسازوبفروش
ها و  ناپديد شدن يصدها قربان(ريخ ايران بود با ترور در صورت پوشيده و مشئوم آن تا

و به عنوان يك ابزار ديپلماتيك ) فجيع در درون و بيرون ايران يها يآدمكش
بود  يهائ آن سال. همراه شد) خليج فارس و اروپا يپردامنه در كشورها يها يخرابكار(

خود خطر مرگ نزديك را دربر  يرين جامه فرهنگخطرت يمبارزه حتا در ب يكه از سوئ
همان  يخارج يديگر گرايش به كنار آمدن با رژيم را در كشورها يداشت و از سو

از آن هنگام يك بخش قابل . را در مخالفان آن ياندازه نيرو بخشيد كه سازشكار
آن  يحال جناح عملگرا( ياسالم يمخالف دست در دست جمهور يمالحظه نيروها

دوم خرداد، جناح  يتواند؛ يا، در دوره بعد يخواهد و نم يرژيم م يرا برا يحل چين اهكه ر
. عمل كرده است) تواند يكند و نم يآرزو م يدگرگون ياصالحگر آن كه اصالح را ب

داشت  يرا كم م ياسالم يمخالف، افزوده شدن مولفه جمهور ينيروها يمبارزات درون
 بر اختالف ميان جمهوري. را ناممكن سازد يهمكارو  consensus يكه هر همرائ

اصالح يا تغيير : بار شد يتر استراتژ مشروطه اختالف مهم يخواهان و هواداران پادشاه
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با برآمدن دوم خرداد مبارزان درون عموما به نويد اصالحات دلخوش كردند و در  رژيم؟
دست  يالفت عملبهانه بيشتر يافتند كه كه از مخ يروزافزون يها بيرون نيز گروه

آشكار دوم خرداد در  ياين بهانه تا آنجا رسيده است كه حتا پس از ورشكستگ. بردارند
كند  يكه رژيم را نف يحل مجلس، چپگرايان بسيار با هر راه ينشين انتخابات و بست

اند بقاي  دوم خرداد نهاده يخود را پا يآنها نه تنها سرمايه سياس. ورزند يمخالفت م
اگر خودشان ــ با اصرار . شمرند يش بهترين تضمين م را در هر صورت يرژيم اسالم

كم با دراز  دست ندارند يا تاريخ ــ آينده يبه قرار داشتن در طرف عوض يهميشگ
به ديگران، اگرچه در صورت اصالح شده  يمردم و كشور نگذارند بخت يكردن بدبخت

  . آنان، داده شود
مخالف،  ينيروها ينوميد كننده فضا يير كلها و به رغم تصو همه اين سالدر 

ايران محدود  يرهائ يصورت گرفت كه آثارش به پيكار برا يمهم يها پيشرفت
مهتابزده  يها از حاشيه. بزرگ خواهد داشت يايران نيز سهم ينخواهد ماند و در بازساز

اك پ يشوند گذشته، منظره سياس يتر م كه پيوسته باريك يسياس يچپ و راست نيروها
 يپيش دوربين خود را با احساس يسال يكه س يآن انسان مريخ. دگرگون شده است
كه خواهد ديد  يايران برگرفت، اگر دوباره بنگرد از تغييرات يناخوشايند از تماشا

كه  يشنيده، و باورهائ يسخنان تازه و سخنگويان تازة روزافزون. درشگفت خواهد افتاد
)  يفلسف ،يبحث غالب سياس(گفتمان . شوند يه، منمودند دور افكند يم يدست نزدن

ليبرال و اقتصاد  يدمكراس. يابد يم“ بورژوا امپرياليست“به غرب  يا فزاينده يهمانند
 يحقوق بشر در گفتمان روشنفكر يجهانروا يها ، همراه ارزشيبازار و جهانگرائ

سم همانگاه بست رسيده و ماركسيسم ـ لنيني به بن ياستبداد روشنرا ي، بجايسياس
نگرش . نشيند يهميشه ورشكسته م يـ مذهب ي، و سياسيـ مذهب يورشكسته، و مل

 يها سازمان. شود يسويه چيره م و يك يتوسعه، بر توسعه فرمانده يفراگير به امر حيات
 يشعارها يبه جا يو انديشه سياس) ؛يته ميان يها يبند و نه گروه( يجد يسياس

در . گيرند يپرستش وكينه، ميدان عمل را فرا م وعرايگان، يا سياست همچون موض
 يسياس يترين عناصر در نيروها ينابود، جد يها سنگر گرفتگان گذشته يميان غوغا

 يتاريخ همروزگار و بازنگر يايران بيست و شش سال گذشته را به يك دوره بازآموز
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بازتاب  ييرانا يكه امروز در سراسر فضا يفرهنگ و سياست ايران درآوردند با نتايج
از  يشدگان به بيرون كه نيم  اين پرتاب يبپرسد دستاوردها ياگر كس. يابد يم

تواند پاسخ خود را در  يزيند چه بوده است بهتر از همه م يشان را در ايران م يهست
با آنكه سهم بزرگ روشنفكران درون مرز را كه با . گفتمان در خود ايران بيابد يدگرگون

توان  يليبرال را پيش بردند نم يمرگ و زندان، گفتمان دمكراسبجان خريدن خطر 
آسان به منابع و سرو كار داشتن هر روزه و در عمل  يو دسترس يكم گرفت، آزاد دست

در اين دگرگشت داشته  يبا كاركرد يك نظام ليبرال دمكرات در بيرون، سهم بيشتر
در . ست به زير كشيده شدبر سيا ينخست در بيرون بود كه مذهب از فرمانروائ. است

خفه كننده  يدر فضا. ، مذهب را كنار بزنديها كشيد تا انديشه سياس خود ايران مدت
فراتر از بحث و  يشود مذهب را از تابو، از امر يبيرون نم يايران هنوز به آسان يمذهب

  . ، بدر آورديموشكاف
***  

ها داشته است و  و نشيببيرون و درون بر يكديگر فراز ) اندركنش(تاثيرات متقابل 
. آن بوده است ي، چه در احساس و چه در تصور، ويژگيها شكاف بزرگ بيشتر زمان

اند دورتر  رژيم يكه دست به گريبان هر روز يبيرونيان نه تنها هرچه از مردم
 يكه در يك فرافكن يآوردند به اين معن يافتادند، هرچه كمتر نيز آنان را به حساب م يم
ايم هشتاد و چند  چند بار شنيده. شمردند ير خود را نظر مردم در ايران مپايه، نظ يب

در درون نيز مردم آنها را مالمت ) درصد مردم موافق يا مخالف فالن امر هستد؟
تا دوران بساز و . توانند باهم بنشينند چه رسد كه كار كنند يكردند كه حتا نم يم

مبارز، بيشتر در اروپا،  يها كه سازمان يهائ ، در زمانيدگرگون يو اصالحات ب يبفروش
به درون بجويند و مبارزان درون مرز، گرفتار جنگ، و به  يزدند كه راه يبه هر در م

بودند، همه  يخرسند م) پس از آن(اينجا و آنجا و نويد اصالحات بيشتر  يبهبودها
اما پيام . ها كه ريخته شد از پيوستن دو سر پيكار برنيامد ها كه صرف و خون يانرژ

ليبرال  ي؛ و دمكراسياسالم يفقه پويا و روشنفكر يبجا )سكوالريسم( يعرفيگرائ
آميزتر تغيير  يا به عبارت مسالمت يبرانداز( يرهائ ي؛ و استراتژيـ مذهب يمل يبجا
رسيد تاثيرات خود را  يخرسند بودن به اصالحات كه از بيرون به درون م يبجا) رژيم
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 يميل يبا اينهمه ب. را گشود ينيز چشمان بسيار يا زنجيره يها يآدمكش. بخشيد يم
را از  يبه بريدن كامل از نظم موجود و جهيدن به نامعلوم، جامعه سياس يعموم
 يدو سه ساله اول رياست جمهور. كرد يم يتر مبارزان بيرون بر راديكال يها حل راه

ها در انفجار  روزنامه يها يــ با برمال كردن نقش حكومت در ترورها و پرده در يخاتم
داد تا  يبه صحنه سياس يواقع يمطبوعات آزادانديش ــ تكان ييك دوره كوتاه استثنائ

مبارزه را  يترين دستاورد دوم خرداد بود و سنگين انجاميد كه بزرگ يبه خيزش دانشجوئ
 نيز بهتر آن ديدند كه همه يديگر تندروترين مبارزان تبعيد. سراسر بر درون گذاشت

مردم . نپائيد يدير ياما خيزش دانشجوئ. خود را پشت آن خيزش بگذارند ينيرو
تاريخ  يكه بيشترين را يكس يو به انتظار رهبر يناگهان يهمچنان ترسان از دگرگون

شدند كه بر دانشجويان فرود آمد و دوم  يايران را گرفته بود، تماشاگر ضربات سنگين
شجويان و جوانان داشتند از پشت و رو به جنبش خرداديان كه همه چيز خود را از دان

  .خنجر زدند يدانشجوئ

ترين فصل  بايد مهم ي، دوم خرداد را احتماال مياسالم ياز ديدگاه مبارزه با جمهور
آن، به ميدان  يترين بخش سياس همه مسئله مبارزه، كشاندن توده مردم، فعال. شمرد

ز رژيم بينديشند و هر راه حل ديگر را به رها شدن ا يكه بطور جد ياست، به اين معن
داشته  ياميد يكه مردم به بهبود وضع خود و اصالح نظام سياس يتا هنگام. رد كنند

باشند؛ يا از جايگزين آن بيشتر بترسند؛ يا از آينده نا معلوم به اكنون ناپسند پناه برند 
: ب تجربه كرديممبارزه همان خواهد بود كه در پانزده بيست ساله نخست پس از انقال

خود در برابر توده  ياختصاص يها از خود گذشته و سرسپرده كه در حوزه يهائ گروه
بود  يدوم خرداد از اين نظر نيز الزم م. جنگند ينابرابر م ياعتنا با دشمن يتماشاگران ب

مردم تشنه هر  يها توده. اصالحات نشان دهد يرا برا يكه ظرفيت رژيم اسالم
همه  يالملل بين ينمودند، فضا ياز اصالحگران پشتيبان يهبود، پياپكمترين نشانه ب

ناگزير از انتظار  يبيست و چند ميليون يها يبود، حتا مبارزان بيرون در برابر را يهمكار
كه  يكردند بدين معن يشان از دوم خرداد استفاده ابزار هشيارترين. بودند يكشيدن م

بسيار قابل مالحظه  يول ينسب يژيم و آزاددرون ر ياز تضادها يبردار بهره يدرپ
به دوم . دوم خرداد شدند يبيرون يها شان زائده ترين برآمدند؛ غير فعال يسياس يفضا
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پس از دومين انتخابات . كند يخرداد اين فرصت داده شد كه دوره خود را به تمام ط
مجلس را نيز كه مردم  ي، و در حاليرا ي، و باز هم بيست و دو ميليونيرياست جمهور

تنها گذاشته شده  يشد آورد كه جنبش اصالح يبه آنها داده بودند ديگر هيچ بهانه نم
ش كردند و ضد انقالب  كاره رهاي است و اگر شكست خورد از آنجا بود كه مردم نيمه

 يبا كامل شدن دوره اصالحات و آنچه دوم خرداد نام گرفته است ابهام. كرد يكارشكن
. ه استكرد برطرف شد يناگون به سود وضع موجود كار مگو يها كه در دست

 يتوانند تعهد خود را به جلوگير يميان جمهوريخواهان ديگر نمسازشكاران رو به انزوا در
از نيرو گرفتن انحصارگران  ياز تغيير رژيم، در پوشش دفاع از اصالحات و جلوگير

خود را به نام  يوانند منافع مالت يرژيم نيز نم يو امريكائ يپوزشگران اروپائ. بپوشانند
  .  خدمت به اصالحات عرضه كنند

هاشان ماندند و  دهندگان در خانه يدر انتخابات شوراها را يچنان شد كه وقت
نمايندگان در محل كار خود  يخصوص ينمايندگان مجلس از يك ميهمان ينشين بست

 يدادند كس يشان را فراتر نرفت و پس از آن در انتخابات مجلس باز مردم با پاهاي
چرخدار  يها يشان بر صندل از شهيدان زنده و قربانيان ترور مقدس خودساخته يا گله

دوم خرداد در بيرون نيز ناچار شدند شكست اصالحات  يها پابرجاترين دنباله. نيز نشنيد
اما از هيچ كدام جز آنچه . خود اصالحگران بشمرند يرا از طبيعت رژيم و ناشايستگ

با پايان اصالحات كه يك . ديدند يز بايست به چشم خود ميآمد و مردم ن يبرنمكردند 
توان گفت كه مردم  ياست بطور قطع م يدر مبارزه با رژيم اسالم يچرخشگاه تاريخ

ممكن است بگويند چه تفاوت . ترسند يبه اين رژيم ندارند و تنها از آن م يديگر اميد
بايد بپذيريم  يما هرچه هم نخواهيم م. و هم اميد تا دوم خرداد، هم بيم بود يدارد؟ ول

ايران آماده بودند كه، هرچند برضد اميد، به  ياجتماع يها عموم اليه يكه شش سال
تر اميدوار  دگرگشت آرام رژيم و اصالح آن از درون و به دست عناصر يك آب شسته

 يبه استراتژ يمخالفان بيرون در برابر اين گرايش عموم يها همه استدالل. باشند
اعتبار نكرد  يتا دوم خرداد خودش را چنين ب. ماند يكمترين خطر، ناشنيده م

از دور بر آتش دارند تعبير  يكه دست يگروه يخوان بيرون به مخالف يها مخالفت
  . شد يم
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از اين ساختار  يرهائ يبرا يا ، كنار رفتن، تغيير رژيم، چارهي، سرنگونيامروز جز برانداز
خواهند بكار برند، منظور آن است  يم يهر اصطالح(نمانده است  ينون اساسقدرت و قا

آنچه از مبارزه در ايران ميسر .) آن بيايد ي، و نه كمتر بد، بجايكه چيز ديگر و بهتر
كه به صبر و سازش فرا  يباشد از اين پس در اين راستا خواهد بود و در بيرون صداهائ

آنها كه در ميان مخالفان، سياست تغيير رژيم را . شدتر خواهند  خوانند هرچه خاموش يم
از انتخابات دوره تازه . اند يافته يو همراهان بيشتر يكردند طبعا دلگرم يدنبال م
تا آن هنگام تاثير بيرون . و گفتمان بيرون دست باالتر را يافته است ياستراتژ ،مجلس

 ياسالم ينفكران در جمهورانديشندگان و روش. بود يم يبيشتر در زمينه فرهنگ سياس
 يآشنا يفرهنگ يو فضا يبين توانستند خود را از جهان يدير تر از بهترين بيرونيان م

رسيد جانشين ناپذير  يكه از دوردست تبعيد به ايران م يا تازه يخويش آزاد كنند و هوا
 يتژشكوه اصالحات، نفوذ بيرون بر گفتمان درون در استرا ياكنون با پايان ب. بود يم

پذير  گفتند رژيم اصالح يگردد كه از آغاز م يبرم يها به كسان نگاه. هم نمودار شده است
توان  يكرد و از آن تا م يدر پيكره رژيم تلق يا بايد صرفا رخنه ينيست و دوم خرداد را م

از  يبين برداشتن اين حكومت و جهان ياسالم يپاسخ مشكل جمهور يبهره گرفت؛ ول
  .در ايران است يسر راه دمكراس

 يها خطاب به همه و نه گرايش ياز درون، و فراخوان ي، جنبشيپرس همه يجنبش مل
مخالف را در بيرون و درون روشن كند، از  يها سياست يرود فضا يمعين، كه م يسياس

جايگزين اين  ينداريم كه برا يا يك، ما چاره: استراتژيك برخاسته است ياين همگرائ
توان  يرا به هيچ بهانه نم يهمه ماست و هيچ ايران يو، ما به معند. رژيم پيكار كنيم

پس از  يپرس رسيدن به يك انتخابات آزاد و همه يحذف كرد، چه در مرحله تالش برا
سه، جايگزين اين رژيم يك اسالم ديگر، . يپرس  آن و چه شركت در آن انتخابات و همه

چهار، بستر سياست . نخواهد بود ييا پادشاه يديگر به هر نام جمهور ييك ديكتاتور
بايد ساخت و پيشتر  يحقوق بشر نيست، بر آن م يايران از اين پس جز اعالميه جهان

فراخوان اينهاست و صرفنظر از اينكه  يواقع يمعنا. توان افتاد ياز آن دور نم يرفت ول
بوديم به  ها منتظرش را كه دهه يبه آن بپيوندند يا در برابرش بايستند تكان يچه كسان

وار  ديوانه ياين توده لخت فسرده كه تنها از انفجارها. ايران داده است يپيكره سياس
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باالبرده است  يبا شعور و عقل سليم را تا مايه سربلند يبر آمده است و دشمن يگاهگاه
اين توده . پذيرد بنگرد يم يدگرگون يش به تند كه پيرامون يشود به جهان يناگزير م
نه “ خود“ركدام از شوند ه يشان اهميت داشت ناگزير م تنها خودشان برايكه  يمردمان

ديگر پرشده  يهاتر بنگرند كه از خود يشان، بيرون آيند و به منظره كلچندان گرانبها
بايد بياموزند كه آنان را نيز به حساب آورند و جهان تنها به كام خودشان  ياست؛ و م

 ي، هنرهائياصول يو پابرجائ يو روياروئ يركشنخواهد گشت؛ و در سياست عالوه بر س
. خدمت خواهد كرد يعمومنيز هست كه به خير يو همرائcompromise مانند سازش 

ايم و  گيرد رسيده يكه بيشتر طيف آزاديخواه را دربر م يما سرانجام به يك همگرائ
. دشناس يمخالف سخن بگوئيم كه درون و بيرون نم يتوانيم از يك جريان اصل يم

 يدر درون به آزاد. فهمند ييكديگر را م يها طيف، مشكالت و محدوديت يهردو سو
  .يتوان سخن گفت؛ در بيرون به احتياط و پوشيدگ ينم يو آشكار

***  
رژيم همزمان شده  يسياست خارج يها ترين بحران از بزرگ يتازه با يك ياين همگرائ

 يبه روياروئ يفتن به سالح اتمبه دست يا ياسالم يناپذير جمهور تصميم خلل. است
بر راه  ييا رژيم دست برخواهد داشت و به صورت. با امريكا انجاميده است يخطرناك

خواهد  يو دنبال كردن برنامه بمب اتم يكش و وقت يكار خواهد رفت، يا به پنهان يليب
 از اين دست كه داشتن بمب يسخنان. پرداخت و خود و كشور را به خطر خواهد انداخت

حق ايران است، يا چرا ديگران داشته باشند و ما نداشته باشيم موضوع را ساده  ياتم
ادامه  يكه صرفا برا يايرانيان در توجيه سياست يدست يازيدن به احساسات مل. كند يم

كه يك سال پس از زمين لرزه  يدر حال. است يخطرناك يرژيم است عوامفريب يزندگ
بيرون  يكنند و كودكان و زنان ايران را در بازارها يم يهنوز مردم بم در چادر زندگ

آورد؟ اين سخنان ممكن است در  يم يچه سربلند يفروشند داشتن بمب اتم يم
را  ياست و اين محافل دوم يمعن يب يدر محافل ديگر يخريدار داشته باشد ول يمحافل

تاده باشد يا سود نيف يهر كس در تله تبليغات رژيم اسالم. بايد گرفت يتر م يبسيار جد
 يها داند كه ايران و منافع آن در حساب يدر دفاع از رژيم نداشته باشد م يمعين

گذاشته  يكره شمال يدرست پا در جاپا يرژيم اسالم. ندارد يجائ ياسالم يجمهور
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را  ياما كره شمال. يتوجه به مصالح مل يگروه حكومتگر ب يبرا يخريدن تضمين: است
توان نگهداشت  يم يدر محاصره روسيه و چين و ژاپن و كره جنوبدر آن گوشه جهان و 

با  ياسالم يجمهور. به ديگران است يكشتار جمع يو خطر آن تنها در فروش تكنولوژ
همه  يبرا يترين منطقه جهان تهديد ش در قلب پرآشوبطبيعت تروريست و تجاوزكار

  .رود يبشمار م
اينكه مبارزان . به رفتار آن دارد يد بستگرژيم به كجا خواهد كشي ياينكه بحران خارج

توانند  يم يا مخالف چه بهره يهانيرو يو همگرائ ياز همزمان افتادن بحران خارج
  .خواهد داشت 1332/1953به درآمدنشان از آب و گل تجربه سال  يببرند بستگ

  2005ژانويه            
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  بخشودن و فراموش نكردن
  

خواستار پيگرد و محكوميت و بخشودن آمران و عامالن  ياكبر گنج يها پيش آقا سال
اكنون بار ديگر در . شان كرده بود، شد، كه خود رسواييا زنجيره يها يآدمكش
 يتر به آن ايده باز گشته است و در تعبير گسترده يدريافت جايزه قلم طالئ يسخنران
طلبان به مقابله با آنان  امروز ديگر نبايد با همان سالح خشونت“: گويد يچنين م
 يشعار من برا. كرد يرا جايگزين خشونت انقالب يآميز مدن بايد مقاومت صلح. پرداخت

است كه بر  يبخشايش فضيلت. است“ ببخش و فراموش نكن“مبارزه با ظلم و خشونت 
بخشيدن . كردن از انتقام گرفتن است صرفنظر ؛كند يكينه، خشم و نفرت موجه غلبه م

بخشايش به  . سپردن و دست كشيدن از پيكار نيست يبه فراموش يمظالم به معنا
بخشايش، نفرت را به نفرت جويان، . دست كشيدن از نفرت ورزيدن است يمعنا

اين امر نه فراموش . كند يتوزان واگذار م را به بدخواهان، كينه را به كينه يبدخواه
ما را نسبت به قربانيان جنايات، و نه  يدهد، نه وظيفه وفادار ينايات را اجازه مكردن ج

. الزامات مقاومت شجاعانه دربرابر جنايتكاران حاكم و پيروان متعصب جنايات گذشته را
كه  يبايد شرايط. داده است يرو يظلم يبايد همواره به ياد داشته باشيم كه زمان

كه منشاء  يفاشيسم، توتاليتاريسم، و هر نوع ديكتاتورتواند منجر به پديد آمدن  يم
 يبماند تا آماده باشيم كه چنان شرايط يما باق يو جمع يمظالم است در خاطره فرد

  . دوباره تكرار نشود
از  يعار يا جامعه يبه معنا يببخش و فراموش نكن شرط رسيدن به دموكراس“

كه  يهائ خانه ن به تاريكپس از كشف حقيقت، پس از نور تاباند. خشونت است
كردن مظالم، ديكتاتورها و  يخورد و علن يتصميمات خشونت بار در آنها رقم م
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خشم و كينه و نفرت . بخشيم تا خشونت گسترده دامن نشود يجنايتكاران را م
اينجاست كه نيازمند . از خشونت و دمكراتيك به وجود آورند يعار يا توانند جامعه ينم

بلكه . كند يبخشايش خطا را پاك نم. عين حال فراموش نكردن بخشش هستيم و در
. كند يم يپوش گذارد بلكه از نفرت چشم يبرد، پيكار را كنار نم يخشم را از بين م

  “.كنند يها مبارزه م يبا كج يسرشار از شاد ينفرت و با قلب يبخشايشگران ب
خود را  يصدا يون نيز كسدر بير. توان داد ينم يدر درون ايران به اين سخنان بازتاب

از اينكه ياد  يشمار، به سپاسگزار انگشت يها واكنش. به اين پيام نپيوسته است
 يطبقه سياس. كرده است محدود ماند 88/67سال  ياز قربانيان كشتار جمع يا شايسته

آغاز كرد و  يخمين يشود كه از خاكسار يسلوك كس يتواند همپا يايران هنوز نم
اما اگر بتوان در اين خشونت روزافزون . شاگرد كانت و مقلد ماندال باشدكوشد  ياكنون م

 يشدن جامعه به رهبر يبرد؛ در اين فرايند غيرانسان يرا درخود فرو م يكه جامعه ايران
تر نشان داد، همين سخنان است كه نبايد  يبه يك جامعه انسان يقم، دريچه كوچك
به جنايات دوران  يرسيدگ. ابستان محو شوندباران در آفتاب ت يها گذاشت مانند قطره

فراموش نكردن،  ي، محكوم كردن جانيان و رها كردنشان، بخشودن وليحكومت اسالم
، اينهمه يو خونريز يبيرون بردن عدالت از عرصه انتقام، پايان دادن به دور خونخواه

  . به آن رسيدبايد  يم يبيرون است ول يهنوز از ظرفيت روان زخم خورده و بيمار ايران
هر چيز، با همه سهم اندازه  يهر چيز و به بها يو انتقام، باال يخشونت و خونخواه

كه كربال  يفرهنگ. ندارد يتازگ يايران يدر آن، برا ياسالم يجمهور ينگرفتن
تواند برود و اگر نرفته است به  يآن است تا بيش از اينها م يترين نماد مذهب برجسته

 يمدت دراز در امر يگذارد مردم ما به تمام و برا ياست كه نم يو ابهام يلطف دودل
شدن جامعه كه با جنبش مشروطه آمد با  يدر تاريخ همروزگار ما، سياس. فرو روند
خواهان را كشتند و  مشروطه يشاه يطلبان محمدعل سلطنت. همراه گرديد يخونريز

ازات اعدام به عنوان مج. خواه را به دار آويختند خواهان، آخوند مشروعه مشروطه
بر هر فعاليت ضد رژيم  يدر همه دوران پهلو يترين پاسخ قانون ترين و مشروع يپذيرفتن

“ حكومت بر خشونت يحق انحصار“اعدام به عنوان . از آن درگذشت يشد؛ ول يجار
و هشت  يكه بيژن جزن يهنگام ياست ول يناپسند و افراط يبه اندازه كاف) تعريف وبر(
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از اقدام به گريز از  يخلق را در زندان به عنوان جلوگير يفدائ يها چريك تن از سران
حق حكومت به شمار  يهر حال از نظر قانون كه به يپشت به تير بستند خشونت

پس از انقالب  يها ماه يفور يها آلوده شد كه آثار خود را در اعدام يرفت، به جنايت يم
را به  يگانگستر يها يرون رفت و شيوهحكومت، از حوزه خود ب. ظاهر ساخت ياسالم

و از منطق دولت بيرون  يرسم ييك آدمكش يمانند گلسرخ ياعدام كس. خدمت گرفت
  . كرد يورتر م بود و تنها آتش انتقام را شعله

شمار اعدام شدگان و كشتگان زد و  يموضوع اين نيست كه در سراسر دوران پهلو
ها بر فرهنگ  ها و روحيه است كه سياست ينرسيد؛ در تاثير 350به  يچريك يخوردها
 يمخالفان رژيم كه همانگاه در خشم انقالب. گذارند يو سرنوشت كشورها م يسياس

 يخود را به خون، با اعدام انقالب يداشتند كه تشنگ يجوشيدند همين رفتارها را كم م يم
مت مردم، با در خد يمامور نظم و كارمند بانك يهر كه در دسترس بود ــ اگرچه پاسبان
و حتا ) “ياخالق“، و يبه دالئل سياس( يتيم يها نابود كردن همرزمان خويش در خانه

شان  يفرو نشانند تا انقالب آمد و خشم انقالب) مجاهدين خلق(آنان  يها سوزاندن الشه
كه  يخمين. اش بود انداخت كه روحيه جامعه سراپا و از هر سو آماده يخون يرا در دريا
ا با نابود كردن تماشاگران سينما ركس آبادان آغاز كرده بود در همان فضا ش ر انقالب
آن سال ننگبار باالترين تظاهر ) ازجمله آزاد شدگان(كشتار زندانيان . كرد يعمل م

رسيده بود كه  يايران به جائ. ايران به منطق خشونت بود يتسليم شدن طبقه سياس
ژيم پيشين صدها تن را اعدام كرد؛ رژيم ر. دهد يتوانست در آن رو يم يچنان فجايع

بايد به چند  يش شماره را م در عدالت انقالبي يهزاران تن را و البد رژيم بعد يكنون
چسبانده  يبه هر ناروائ يهمين بس است كه يك صفت انقالب. (صد هزار تن برساند

  .)شود
. ود را داشته باشيمخ) يخود(و قربانيان )  يغيرخود(توانيم جنايتكاران  يما هر كدام م

كه بر  يكه از خون رنگ شده است، خون يبايد از اين تاريخ يبه عنوان يك ملت م يول
بر خاك تشنه ... كشور ي، رسيدن به آرمانشهر، نوسازندگيسر حفظ مقام، اختالف سياس
اين  يها بسيار بيشتر، ول گناه همه ما بوده است و حكومت. ريخته، احساس شرم كنيم

دادند و كشندگان چرا بايست آن گونه  يقربانيان چرا بايست جان م. ماست تاريخ همه
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سياست ما شده بود، به  يكردند؟ چرا خشم و كينه كور، زمينه طبيع يآزادانه رفتار م
آمديم؟ هنوز  يكه متوجه خود ما بود، بهم بر م يكه نه از خشونت، بلكه خشونت يا اندازه
  .اند چنين يبسيار

***  
ترين صورت آن  ماست، گذشته نزديك ما، و ما هم اكنون در تكامل يافتهاين تاريخ 

 ياجتماع يها يو حكومت برآمده از آن تبلور همه بيمار يانقالب اسالم. بريم يبسر م
را كه  يخشم انقالب يخمين. اش كينه و خشونت، است يايران، بويژه زمينه اصل

توانست  يكه م يو آن را در ابعادخود گرفت ) موقت(شيفتگان  يا شناخت از پاره ينم
تاريخ تكرار . ش حق داشتند كه آنهمه برگردن يبكاربرد، بدتر از همه بر ضد آموزگاران

ما همين باشيم كه اگر . تواند ادامه و دگرگشت يابد ــ بهتر و بدتر يم يشود ول ينم
مله كينه و ، از جياساس يها زمينه يا هستيم، آينده ما در پارهآيد  بيشتر به نظر مي

، تفاوت چندان با يعمل سياس ياصل ينفرت به عنوان برترين عواطف و موتورها
ها را  ترين روان بزرگ ياسالم يبه ويژه كه جمهور. مان نخواهد داشت گذشته و اكنون

  . كند يلبريز م ينيز در ميان ما گاهگاه از خشم و كين و بيزار
كه پوالد  يگنج يمانند آقا يمايند، مردان ينيز هستند كه راهنما يبزرگ يها روان يول

آن  يآن را رانده كه بر خودش نيز شوريده است و تا جائ يكوفته خشونت است؛ تا جائ
او از آن كوره كه نسل او را خاكستر . نداشته است يرا تحمل كرده كه با مرگ چند گام

“ و فراموش مكن ياببخش“. تواند متفاوت سازد يبيرون آمده كه آينده را م يكرد با پيام
توان اصال تصورش را كرد؟  يچگونه م. است، بيش از آنكه سخت باشد ينيانديشيدن

بخشودن . را انديشيد يبايد نيانديشيدن. اند بوده يراهگشا نيانديشيدن يها همه ايده يول
 يبار و برا دربرابر، يك. بيش از اين نيست يآيد ول يبر دل ما گران م يبه گونه دردناك

كه بتواند جنايات رژيم  يملت. دهد يپايان م) وندتا( يخواه ه به دور خشونت و كينهميش
  . را محكوم كند و سپس ببخشايد ديگر سيل خون سرازير نخواهد كرد ياسالم

رفته است  يها ايران سال بر ميليون يدر نزديك به س ياسالم يپس از آنچه از جمهور
ها هزار كشته هم جبران نخواهد كرد؛  ده. جبران بس نخواهد بود يبرا يهيچ سيل خون

است، پاسخ  يش زندان و گورستان ساز يترين كار عمران كه بزرگ يرژيم يها و زندان
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بخشائيم نه فراموش  يگويند نه م يآنها كه با افتخار م. را نخواهد داد يصدها هزار زندان
فيت آنهمه ايران نيز ظر يبه پهناور يخواهند يافت كه كشوركنيم زود در  يم

. خواه تازه، به دنبال خواهد آورد نخواهد داشت را كه صدها هزار خانواده كينه يگير انتقام
را كه بتوانيم به  يپر خون هر احتمال يها با دستان خونين و دل يها ايران ميليون
 يكه از زير بهمن حكومت اسالم يكشور. ايران پردازيم از ميان خواهند برد يبازساز

با . را برتر از همه بگذارند يخواهد كه كار و از خود گذشتگ يم يآمد مردمان بدر خواهد
از دست رفته بسيج  يها جبران دهه يرا برا يمل يتوان انرژ يروحيه شكار جادوگران نم

از يكديگر  يخون يكه هردو سويش بستانكار ييك جامعه موفق مسلما از جمعيت. كرد
  . داشته باشند ساخته نخواهد شد

در بيرون  يتوانيم بدانيم كه اين پيام در ايران تا كجاها را رفته و گرفته است، ول ينمما 
 يها ، در حزب مشروطه ايران، آن نخستين پيشنهاد ساليكم در يك حزب سياس دست

در منشور حزب  يبه اصالح 2004پر حرارت دامن زد و سرانجام در  يپيش به بحث
و ادامه  يو سياس يشخص يها حساب و تصفيه يجوي بايد به دوران انتقام :انجاميد
  . پايان داد يخونريز

بايد كيفر اعدام،  يكه در فرهنگ و سياست ايران است م يبرطرف كردن خشونت يبرا
داشتن هيچ عقيده و گرفتن هيچ موضع يا . پايان داده شود يلغو و به مقوله جرم سياس

 يها كه عرفا در جامعه يرايمجرم نيست و تنها ج يو قبول هيچ مقام يتصميم سياس
افراد  يتواند مايه پيگرد قانون يدمكراتيك به اين عنوان شناخته و در قانون آمده است م

  . كرد يتوان آزار يا پاكساز ينم يدر هر رژيم يهيچ كس را به نام جرايم سياس. شود
بايد با خون  يم ياند كه تاريخ ما را تا ك بينند هيچ انديشيده يآنها كه خواب انتقام م 

  نوشت؟
  2006ژوئن  29
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  ين انقالبيخشم و ك ”يروزيپ”
   

با  1367/1988، در شهريور يبطور كل يجامعه ايران ي، و فرهنگ سياسيانقالب اسالم
در  يهائ سازمان يپرشور، اعضا يهزاران جوان انقالب. لحظه حقيقت خود روبرو شد

كه زندان آنها بود دسته دسته از دم  يهائ كشتارگاه يها افته، در سردابخون تعميد ي
پس از دور اول . كه در راهش از جان خود مايه گذاشته بودند گذشتند يشمشير انقالب

، از كارمند تا نخست وزير و از پاسبان يدست دركاران رژيم پادشاه يسراسر يها اعدام
كه  ي؛ و پس از ترورهائيو سن يو يهود يبهائتا ارتشبد، و بازرگان و صاحب صنعت و 

كرد؛ پس از نخستين نبرد قدرت پيروزمندان  يانقالب را قربان ياز رهبر يبخش مهم
كه در جنگ  يانقالب كه با اعدام صدها تن از بازندگان نبرد پايان يافت، و سيالب خون

وار گذاشت، را سوگ يا هر خانواده يخمين“ ينعمت اله“و دوران هشت ساله “ مقدس“
 يخونخوار يفداكارترين انقالبيان، قربانيان اصل. منطق انقالب تا پايان خونبار خود رفت

ريختن خون صدها هزار تن تدارك شده بود و مرگ را به گفته  يشدند كه برا يانقالب
نابرابر،  يمرگ در نبرد ياردو يدو سو. كرده بود يسرود يترين شاعر انقالب بزرگ
با سوزاندن نزديك پانصد تن تماشاگران سينما ركس آبادان آغاز شد به را كه  يانقالب

تر  خوردگان بر صف انبوه داس مرگ پس از شكست . مرحله ناگزيرش رساندند
، به چرخ گوشت هولناك ينوك تيز سرنيزه جنبش مسلحانه انقالب. پيروزمندان گذشت

ها را از جلوه  يناز“ دراز يشب كاردها“كه  يهائ خورد و در صحنه ياسالم سياس
  .نزديك شد ياستالين يها يانداخت به پاكساز
 يمعن يترين صورت در برهنه يفراموش نكردن يها كه در آن شب ياين فرهنگ سياس

ام، با ورود ايران به عصر تجدد شكل  نوشته يديگر يخود را يافت، چنانكه در جا يواقع
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برآمدن آفتاب مدرنيته در باال پوش  كه تاريخ ايران را پوشانيده است با يخشونت. گرفت
ظاهر  يسياس يها برنامه يترور و خشونت تا پايان، به عنوان ابزار سياست و مولفه اصل

خواه را  مشروعه يخواهان صدراعظم مخالف خود را ترور كردند و روحان مشروطه. گرديد
از  يشته يككه از آن گذ يانقالب يكه هيچ مايه سربلند يرويدادهائ(به دار آويختند 

و رضاشاه راه خود را به قدرت از جمله با ) ترين انقالبات سده بيستم بود نيست؛ پاكيزه
هموار كرد و در اوج اقتدار كه ) يشان عشق ترين برجسته(زدن به ترور مخالفان  دست

ترين  دو تن از برجسته( يكرد از تيمور تاش گرفته تا اران يش نم تهديد يهيچ خطر جد
و  يكشته شدن زندانيان چه به عنوان بيمار. را در زندان كشت) ده گذشتهايرانيان س

شرم آور كشتن بيژن  يمحمدرضاشاه و ماجرا يچنانكه در پادشاه(چه اقدام به گريز 
 يسراسر يها حتا اعدام. پذيرفته بود يامر) ش پيش آمد و هشت تن از همرزمان يجزن
با  يجامعه ايران. در مردم نيافت يآن چنان بازتاب 1367شهريور يچون و چرا يو ب

و كشتار را  يتوانست خونريز يديگر م يها جامعه ياش بيش از بسيار يفرهنگ كربالئ
و آزاديخواه ايران در مجلس بر سر  يترين رهبر مل كه مصدق، بزرگ يهنگام. بپذيرد

 هنوز هم. كس بهم برنيامد زد كه خودم تو را خواهم كشت هيچ ينخست وزير فرياد م
  .  خورد يمانند است تكان نم يب يپارلمان يها كس از آن رويداد كه در حكومت هيچ

بود كه اگرچه  يسياس يدو نيرو يواپسين مرحله زورآزمائ 67/88كشتار شهريور 
ـ  يطبقه توحيد يدربرابر جامعه ب يطبقه توحيد يشان تفاوت داشت ــ جامعه ب ماموريت

 ياين واقعيت را در فتوا. با هم نداشتند يد تفاوتخو يــ در خصلت انقالب يسوسياليست
او . توان دريافت ينامد بهتر م يبه نابود كردن متحدان پيشين خود كه منافقين م يخمين

خود  ياميدوارم با خشم و كينه انقالب... است يانديش رحم بر محاربين، ساده“نويسد  يم
اگر مجاهدين دست “ .ايندنسبت به دشمنان اسالم رضايت خداوند متعال را جلب نم

  . تواند به لرزه اندازد يرا م يتصورش هم پشت هر ايران! باالتر را يافته بودند
پشت به ديوار اعدام ايستادند  يكه پياپ يدر گوش آن هزاران تن“ يخشم و كينه انقالب“

شان  خالص يكه زندانيان هنوز جان بدر برده، تيرها يداشت تا پاسداران يطنين آشناتر
گذاشته بود و  يرا در خدمت ارتجاع مذهب يواژگان چپ انقالب يخمين. شمردند يا مر

فاجعه . پرداخت ياسالم را م يطلبانه ردا خونين بر تن كردن فرصت يبها يچپ انقالب
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 يها بر خانواده“ شكوهمند“ديگر انقالب  يانسان يها شهريور آن سال، همچنانكه فاجعه
 يرويداد يخواهد كرد ول يبر وجدان جامعه سنگين) ميدوارما(داغدار، بر تاريخ ايران، و 

ايران و شركت فعال و آگاهانه همدستان فاجعه و  يبود با پيشينه دراز در تاريخ سياس
 يخط تيرباران در فضائ يهردو سو. polity يهيئت سياس يمسلم گرفته شدن از سو

آن لحظه  يكرد برا يش كمك م فرمانروا به ساختن يها ها و روحيه گروه كه سياست
جسته  يپيش يبر ديگر ييك يخشم و كين انقالب. ها كوشيده و بسيجيده بودند سال
  . بود

گذشته بيش . توان برگرداند يبر گذشته افسوس خوردن بيهوده است و چرخ تاريخ را نم
شهريور . تر تر، درس بزرگ آيد؛ و هر چه درد بزرگ ياز همه به كار درس گرفتن م

به آن اندازه  يهيچ رويداد ديگر يول. ترين كشتار تاريخ خونين ايران نبودبزرگ 67/88
كه نمازگزاران پرستشگاه  يهنگام: خشونت را نشان نداده است absurdity يپوچ

 ياند، ول خود را خورده) و پدران(ها فرزندان  همه انقالب. خشونت به كشتار هم پرداختند
 يترين انقالب تاريخ، برا ناالزم. درگذشتنداز همه  يانقالب اسالم“ خدايان تشنه“

چگونه “ گسسته به تيغ يها روان“آنهمه . ترين نيز شد از آنها، تلخ يش، نيم پيروزمندان
  را تباه كرده بودند؟  يبيهوده خود و كشور

آنها با . بايد افسوس خورد يبر آن كشتگان هزار هزار، همه از جوانان برومند ميهن، م
آوران و قربانيان خشونت در خدمت  پيام يتوانستند بجا يتر م سالم يفرهنگ و سياست

 ياز راه ويرانگر يسازندگ يتوانستند بجا يايران درآيند؛ م يپيكار توسعه و نوسازندگ
بپيوندند  يو سرنهادن بر آستان خداوندان تشنه خون و قدرت، به زنان و مردان يسراسر

خاك شدن  يتوانستند امروز بجا يدانستند؛ م يكه چاره را در ساختن و باز هم ساختن م
دريغ  يسوگوار هميشگ يها از خانواده يالله كه دژخيمان حزب يا در گورستان ناشناخته

را كه به  يا باشند و آينده يجامعه ايران يو ترق ياند، كوشندگان جنبش آزاد داشته
  .تر گردانند نزديكپوينده و با استعداد بود  ياشتباه ناپذير در انتظار ملت يا گونه

* * * 

از همه فرايافت  ياريشه يتوانست در بازندگان به يك ارزيابيم 67/78شهريور 
concept كه  57/79مانند تقريبا همه بازندگان بهمن  يول. بينجامد يمبارزه سياس
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شان را تكان داد كه چنان يبايد بسياريرا از دست دادند و هنوز م يفرصت ارزياب
هم به  يدم يترين بازندگان فوران خشم و كين انقالبداده است، بزرگ يرو يانقالب

كه چون صورتك  يگوناگون يهامجاهدين خلق، در نام. نيفتادند يانديشه چنان ارزياب
كه آنها  يدرس. تر بدر آمدندژرف ياگذارند، از آن فاجعه با خشم و كينهيبر خود م

تر كشت و اگر سالح در دست بيشتر و زود بيشتر بود ــ بايد يگرفتند درس خون آشام
ها را دار كرد و آدمنبود زبان را حربه كشتار گردانيد و خشونت را در گفتار و انديشه ريشه

توان به كشتن داد و به يدر آورد؛ بايد كشت و هر كه را م“ شهادت“ يهابه ماشين
اگر  ياند؛ ولن نيامدهبيرو ي، هنوز از مرحله عزاداريديگران، بيشتر. كشاند يخودسوز

ژرف در  يانديشتواند به يك بازيبهمن م 22شهريور نه كمتر از خود  16نيك بنگريم 
  .ايران بينجامد يفرهنگ سياس

شان، دست در دست  ها هزاران چهار دهه پيش روشنفكران و جوانان ايران در صد
بست،  يم را مآرا) تحول(دگرگشت  يها خريد و در يترساند يا م يكه يا م يحكومت

دادند كه در انقالب  يآن جدا كردند و بدان معنائ يو كاركرد اصل يسياست را از معن
آن بود، و نه مصادره شد، تحقق  ياش ماه پيروز يترين ويژگ كه نه مهم“ شكوهمند،“

اما خشم و كين كه روح چيره انقالب بود درست خالف طبيعت سياست است كه . يافت
است  يدر مسيرهائ يانداختن خشم و كينه و دشمن ياست؛ برا مردمان يهمزيست يبرا

هدف . جلوگيرد يو خونريز يدهد و تا آنجا كه بتوان از ويران ييار يكه به زندگ
نابود كردن و كشتن را از واقعيت . سياست نابود كردن، اگرچه به بهانه ساختن، نيست

ه عنوان ضرورت و چاره آخر بسيار تفاوت دارد كه بدان ب يتوان كرد ول يجدا نم يبشر
ترين  ، بديآن جوانان و روشنفكران حق داشتند كه هر نظر. بنگرند يا اصل و هدف

آنجا كه به خطا رفتند نشاندن . نظرها را، به وضع موجود ايران زمان خود داشته باشند
در تاريخ نبودند كه  يآنها تنها گروه انسان. بود يعمل سياس يبجا يخشم و كين انقالب

چنين  يانصاف بايد داد كه هيچ گروه رمانتيك شورش يسياست را رمانتيك كردند؛ ول
 . نسروده است يالكن يشعر نازيبا

خوش  يطيف سياس يرا در دوسو يها، بسيار گذشته يدانم كه اين گونه يادآور يمن م
پشت  تا با حقيقت تاريخ خود روبرو نيائيم بر آن چيره نخواهيم شد و آن را يآيد؛ ول ينم
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 يديدن، به معن يسياس يبردار گذشته را از پشت منشور بهره. سر نخواهيم گذاشت
. اند دار ساختن گذشته است كه امروز و فردا وظيفه يبه اين معن. امتداد دادن آن است

ايران از همين روست؛  ياز طبقه سياس يبخش بزرگ يو انديشگ يبست سياس بن
بايد از  ياما تا دير نشده است م. عيت خود را بپذيردتواند درست به خود بنگرد و واق ينم

آنگاه ساختن آينده را نيز خواهيم . خودمان در نگريستن به آئينه نيرو بگيريم يتوانائ
  . توانست

تواند  يكه اگر هنر كند تنها م ينسل يها خشم و كين در ته مانده يها امروز ته مانده
هستند كه ادامه جنگ  يهائ وز در چنبر بحثخود را به تاريخ ايران بپردازد، هن يبده

شان را در كام كشيده  مرگ، هم اكنون سياست. با وسائل ديگر است يمرگ و زندگ
نو، آنان را  يها ها و روحيه فراوان انديشه يها در جوانه ياست و خود خبر ندارند؛ و زندگ

ماند كه  يم ينسل يراها و شهريورها ب مرده ريگ بهمن. راند يها م چه بيشتر به كناره هر
ها كه بر اين زمين  پس از اينهمه خون .نخواهد داشت ياگر نجنبد جز آن دستاورد

، همه ينيهيليسم انقالب ينهائ يهولناك پيروز يها عزادار ريخته شده است ياد آن شب
بيندازد كه خون و خشونت از فرهنگ و سياست ما رخت  يبايد به انديشه فردائ يما را م

 يبرا. ديگر بگيرد يآسمان سرخ تيره ما كه هيچ چيز در زير آن تازه نيست رنگبربندد، 
پاشند  يم يخواه در پشت سر هنوز زهر نفرت و كين يهائ كه با چنان درس يآنهائ

آيا مشكل ما در جابجا كردن . به خود بيايند ياست كه دم يشانزدهم شهريورها فرصت
يك و احتماال هردو طرف  يبايد با نابود يا مدژخيمان و قربانيان است؟ آيا اختالفات م

، نبرد برسر قدرت، و پيش انداختن خود و يمبارزه سياس يبرا يفيصله يابد؟ راه ديگر
  خود نيست؟  يبرنامه سياس

خشونت از فرهنگ و  يبه پيام ريشه كن يسياس يزمان آن رسيده است كه همه نيروها
لغو . بايد بست يو انتقام را م يخونخواه دفتر اعدام و. سياست بيمار ايران بپيوندند

، و يتبعيض حقوق ي، و اقليت به معنيمجازات اعدام، پايان دادن به مقوله جرم سياس
عدالت از عنصر مجازات و  ي، اجراياسالم يجمهور ياعالم اينكه پس از بركنار

 مردم ايران از فرهنگ يرهائ يها برا خواهد بود نخستين گام يعار يجوئ انتقام
. بايد در برگيرد يو خشونت است كه از عرصه حكومت تا خانواده را م يخونريز
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گرايانه و  مطلق يها خونبار همه انديشه يما بر بيهودگ يشانزدهم شهريور روز بيدار
شود بايد  يخسته نم يجوئ انتقام يها را كه گلويشان از عربده يكسان. حق مدار است

كه از جهان مردة مرگ پرور آنان بيرون  يا ملتواگذاشت كه همچنان بر فاصله خود ب
  .آيد بيفزايند يم

       2006نوامبر   

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



213 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

  
  
  
  
  

 آزادي، مسئوليت، سانسور

  ها در عصر پهلوي با نگاهي به سانسور رسانه
 
  

هاي اخالقي و سياسي در همه  سانسور، محدوديت آزادي گفتار و كردار است و در زمينه
ها معيارهاي رفتار معيني  حتي در آزادترين جامعه. شود ها كم و بيش اعمال مي جامعه

ناپذير  سانسور را اجتنابـ به آهستگي و تدريجي  ـهست كه تا وقتي تغيير نكرده است 
تر محدوديت آزادي گفتار در   تنگ contextدر اين گفتار، سانسور در بافتار . سازد  مي

هاي ميان انقالب   ت در نظر است و دامنه تاريخي آن دههها، بيشتر در مطبوعا  رسانه
  .گيرد   مشروطه و انقالب اسالمي را در بر مي

هاي مشروطه اول، استبداد  در تاريخنگاري معاصر ايران صد ساله گذشته را به دوره
) 1941-53( 1320-1332صغير، مشروطه دوم، ديكتاتوري رضاشاه، دمكراسي 

آنكه به   ما بي. اند بندي كرده  انقالب اسالمي فصل ديكتاتوري محمدرضاشاه و
هاي پس از   ، مانند دمكراسي سالاي اصطالحات بيني در درستي و دقت پاره باريك

  . كنيم  بندي را دنبال مي  پردازيم همين فصل رضاشاه 
انقالب . ويژگي دوران پيش از رضاشاه وجود يك مجلس نيرومند بود و ديگر تقريباً هيچ

طه تنها توانست گرانيگاه اقتدار سياسي را از شاه به مجلس منتقل كند ولي مشرو
با  ــ اسباب بود كه شاه قاجار پيش از آن  مجلس در اداره كشور همان اندازه ناتوان و بي

خزانه عمومي تهي، نبود يك نظام مالياتي كارآمد، و در آمد نفتي كه از نيمه سده بيستم 
اهميت در كشور  ودها شد، با ارتش و نيروهاي انتظامي بيگشاي بسياري از كمب مشكل

اش     ها و سركردگان فئودال در هر گوشه  يك شبكه ارتباطي درست، كه خان  پهناوري بي
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دمكراسي تنها . داشتند  كردند و آخوندها جان و مال مردم را در اختيار مي پادشاهي مي
بسيار هم قابل  گاه شان هاي ه بحثهاي فراوان ك در تاالر مجلس و در صفحات روزنامه

هاي   مجلس حتي در زرگنده و قلهك زورش به سفارت. يافت  مالحظه بود تجلي مي
  )1(.رسيد روس و انگليس نمي

) ژورنال(صدها روزنامه . ترين معني واژه آزاد بود  در چنان نظامي، مطبوعات در گسترده
شد نوشت، و چنانكه همواره در شرايط  يافت و در آنها هرچه را مي  از هر گونه انتشار مي

آمده  يشپ نيز ـ هاي پس از انقالب در بيرون ايران  در سال ـآزادي مطبوعات در ايران 
و نه  داشت  اهي مياي و اخالقي ر ها نه صالحيت حرفه است در بيشتر آن روزنامه
كس هر آنچه  نگار از هر بسا كسان كه به عنوان روزنامه. بود  مسئوليت مدني در كار مي

گرفتند، و هرگز يك دادگستري نيرومند ساخته نشد  شد به تهديد يا چاپلوسي مي  را مي
چند روزنامه . ها و موارد بيشمار سوء استفاده از آزادي قلم را كيفر دهد كه باجگيري

اصطالحي كه از (را » نامه  روزي«آبرومند و درخشاني كه از آن دوره مانده است صدها 
از يادها برده است ولي آزادي گفتار در آن اوضاع و احول بيشتر در ) باب شد همان زمان

همچنانكه خود مجلس نيز به تندي مايه تباهي نظام  ـخدمت مقاصد شخصي بود 
گيري مالي از قدرت  سياسي شد و مانند دربار پيش از خود مركز اعمال نفوذ و بهره

  .ترين مجلسيان تاريخ ايران تهباز به استثناي گروهي از برجس ـسياسي گرديد 

اي يافت به همان  سابقه  مطبوعات گسترش كمي و كيفي بيكه هاي رضاشاه   در سال
 مدترين سانسور را در يك دورهانسبت يك دستگاه سانسور نيرومند برپا شد كه كار

مطبوعات بيش از همه زبان طبقه متوسط است و . دراز تاريخ ايران برقرار كرد نسبتا
ساختن از صفر، نه گرايش و نه توانائي  دورانمتوسط كوچك ايران آن روز در آن طبقه 

ها اندك و محدود بود و  مخالفت. داشت ميچالش كردن دستگاه شهرباني رضاشاهي را 
هاي    روزنامه. نوشتند  ها جز آنچه دلخواه مقامات دولتي بود نمي  روزنامه. كنترل آن آسان

ها، اندك بودند  نشريات زيرزميني، بيشتر اعالميه. اه داشتندمخالف مانند دنيا عمري كوت
دامنه  آنكه پر هاي بيرحمانه سركوبگري بي  شيوه. شد  شان زود كشف مي هاي و چاپخانه

  .بود    راه آوردن مخالفان و ناراضيان بسنده ميه باشد براي ب
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شت، همان ش در اشغال خارجي گذ پس از رضاشاه در آن دوازده سالي كه پنج سال
باز مجلس در مركز يك . تر بازگشت  اوضاع و احوال پيش از رضاشاه با ابعاد بزرگ

جز در آنجا كه به  ـدمكراسي قرار گرفت كه نه حكومت قانون داشت نه حقوق بشر 
  .يافت  طبقه سياسي كوچك ايران ارتباط مي

ها  ن نام براي روزنامهيافت اي كه ديگر در به اندازه ـاز هر گوشه صدها روزنامه رنگارنگ 
 عموم، كه مانند نداي و بنيه مالي سبز شد هيچ صالحيت حرفه  عموماً بي ـ ماندند  در مي

نمايندگان مجلس عادت كرده بودند خود را باالتر از قانون بشمرند و مقام خود را، به 
به آزادي مطبوعات . عنوان مدير روزنامه، وسيله پيشبرد شخصي از هر راه قرار دهند

باالترين درجه بود و سانسور و هر كنترل ديگري، از جمله مسئوليت مدني مطبوعات، 
در وزارت فرهنگ اداره نگارشي بود كه بازوي اجرائي منحصرش شهرت . تقريباً ناموجود

در  ـكرد   مي  اي را توقيف محرمعلي خان كه گاه و بيگاه روزنامه. تاريخي يافته است
  . اشغالي بيگانه مواردي به اشاره مقامات

ترين عضو اشرافيت كهن ايران بود با همه   نخست وزير وقت، قوام، كه كاردان 1321در 
اي دولتي   گاهي روزنامه ها را توقيف كرد و چند  هاي استبدادي آن، همه روزنامه ويژگي

ش ديري نپائيد و سايه اين ضربتي كه به  را بجاي آنها انتشار داد ولي حكومت
هر چند خوشبختانه نه به آن  ـ اش او را دنبال كرد  تا پايان زندگي سياسي مطبوعات زد

مانع خدمت تاريخي او در ماجراي آذربايجان و كردستان به  1342ـ25اندازه كه در 
  .ايران بشود

شد كه با رأي   ها بيشتر با حكومت نظامي محدود مي  آزادي مطبوعات در آن سال
محدود افراد و توقيف  ت آن اجازه دستگيري ناگرديد و مقررا مجلس برقرار مي

تقريباً همه در حكومت  1330-32حكومت مصدق در دو ساله . داد  ها را مي روزنامه
نظامي گذشت و چهارصد تا پانصد روزنامه در آن مدت به موجب مقررات حكومت 

د ترين دوران زندگي كاري خو محرمعلي خان در آن دو سال فعال. نظامي توقيف شدند
  .را گذراند
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هايي كه اساساً براي انتشار مرتب گرفته نشده بودند به مديران  فراواني امتياز روزنامه
كه در زيرش با  ـداد كه روزنامه خود را به نام تازه  هاي توقيف شده اجازه مي روزنامه

  .مين ترتيبه به همان صورت انتشار دهند و به ـ نوشتند بجاي حروف ريزتر مي
اعتقادات ديني مردم و . ور در همه اين دوره مورد بحث، اساساً سياسي بودموضوع سانس

كرد و كمتر نيازي به   ها را تنظيم مي  رعايت آن اعتقادات به مقدار زياد رفتار رسانه
برداري از   بهره احزاب سياسي از چپ و راست براي. بود  مداخله مراجع حكومي مي

دند و مذهبيان خود با برهان قاطع كارد و گلوله، مذهبي در مسابقه بو) سمبل(نمادهاي 
كردند  خوشايندي براي خودشان، سانسور مي هيچ مانع و پيامد نا  آزادانديشان را بي

حمله يا انتقاد تند به پادشاه، مخالفت با حكومت  ).كُشتن احمد كسروي به عنوان نمونه(
غيرقانوني شدن حزب و  1327وقت، تبليغات كمونيستي در دوره رضاشاه و پس از 

هاي اصلي سانسور  توده، هواداري از كودتا و انقالب و مبارزات چريكي در جهان زمينه
  .بودند

، نمونه دوران 1334ه از ژو بوي 1332هاي قدرت مطلق خود، از  محمدرضاشاه در سال
رضاشاه را پيش چشم داشت، ولي او با طبقه متوسطي بسيار نيرومندتر روبرو بود كه 

خواست و بخش بزرگتري مشاركت  بزرگي از آن سرنگوني رژيم پادشاهي را ميبخش 
هاي پس  اي شد در سال مطبوعات ايران كه در دوره رضاشاه حرفه .در فرايند سياسي را
اي كرد و به يك ركن چهارم نظام سياسي تبديل گرديد، عالوه بر  از او رشد همه سويه

ت وزيران و دستگاه اداري، ئج فارسي يعني هيمجلس، دربار، ارتش و دولت به معني راي
هاي ديكتاتوري محمدرضاشاه به مراجع سانسوري واگذار  كنترل اين مطبوعات در سال

ساواك يك سر سانسور . شد كه نه هرگز فرماندهي يگانه يافتند نه استراتژي روشني
ات، و باز بعداً بعداً وزارت اطالع(بود و اداره انتشارات و تبليغات زير نظر نخست وزير 

سر ديگر آن، وزارت فرهنگ و هنر سانسور كتاب و فيلم ) وزارت اطالعات و جهانگردي
ها بيرون  همه اين دستگاهمنظم تلويزيون دولتي از كنترل . و تئاتر را بر عهده داشت

هاي دولتي گوناگون هر كدام بسته به توانائي خود در پخش  سازمان ها و  وزارتخانه. بود
هرج و مرج را اشغال  هاي ديگري از اين ميدان پر ها، گوشه  ات مادي به روزنامهامتياز

  .كرده بودند
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هاي  مانند هر گوشه ديگر دستگاه حكومتي ايران آن روز، تمركز اختيارات در دست
كارائي . داد ، به سوء استفاده و ناكارائي در سانسور ميدان مي)ها بوروكرات(ديوانساالران 
اگر منظور از . نظر ارتباط ميان منظور و فرا آمد يك فرايند مورد نظر استدر اينجا از 

بود، دستگاه سانسور در وظيفه خود شكست آشكاري  سانسور، نگهداري نظام سياسي مي
 ـهاي بيشتري را  هر چه گذشت، مخالفت با نظام سياسي و وضع موجود، رسانه. خورد

هاي   فراگرفت و از راه آنها به توده estabilisment هترين آنها به دستگا حتي نزديك
سانسور شد هيچ تأثيري در دوره اكثريت بزرگ مطالبي كه در آن . تري رسيد بزرگ

ها، با  اي از پيام رسانه سرنوشت رژيم پادشاهي نداشت، برعكس بخش قابل مالحظه
  . )2(اجازه دستگاه سانسور، مستقيم و نامستقيم تيشه بر ريشه سراسر نظام موجود زد 

گيري و مقامات اجرائي و نبودن يك استراتژي و حتي  گذشته از تعدد مراكز تصميم
مراجع سانسور و  ـهاي روشن در كار سانسور، نابرابري چشمگير دو هماورد  سياست
نظام سياسي كه در آن بيست و پنج سال . افزود  بر ناتواني سانسورگران مي ـها رسانه

توانست بهترين استعدادها را براي كارهاي  الت دفاعي بود نميپاياني تقريباً همواره در ح
در دوره رضاشاه در كميسيوني كه بر سانسور نظارت . خود به خدمت گيرد» سياه«

اي بود كه روشنفكران  آن دوره. كرد بهترين نويسندگان و استادان را گرد آورده بودند مي
اد رضاشاهي موافق نبودند قدر اصالحات تر استبد هاي تيره وران اگر هم با جنبه و انديشه

بخش او را در اوضاع و احوالي كه چنان حكومتي اجتناب ناپذير شمرده   انقالبي و رهائي
  .دانستند شد، مي    مي

هاي روشنفكري جامعه روياروي بود كه در او  محمدرضاشاه برعكس، با بيشتر اليه
/ اش در دهه چهل  اعي پردامنهو تنها پس از اصالحات اجتم. ديدند  مشروعيتي نمي
خواندگان و روشنفكراني هم كه  ولي حتي درس. او را پذيرفتند بيشترشان شصت بود كه

خواستند آلوده كارهائي مانند سانسور  هاي حكومتي بودند نمي آماده خدمت در دستگاه
هاي اصالحات اجتماعي، سانسور يك  در سال. ها يا حفظ امنيت كشور شوند رسانه
كرد؛ و حتي براي نگهداري رژيم نيز  تر جلوه مي بود كه هر روز زننده جاري ميناهن

طور ه توانست ب پادشاهي ايران به خوبي مي 1940پس از سال . داشت ضرورتي نمي
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تر و دمكراتيك شود و بيمي از شريك كردن روزافزون مردم در امر  مردمي منظم
  .حكومت نداشته باشد

به رياست ساواك رسيد خواست از  50/30در نيمه اول دهه هنگامي كه سپهبد بختيار  
خواندگان بهترين  امنيتي اينتليجنس غربي درس ـهاي اطالعاتي  روي نمونه دستگاه

را كه هوش و هشيواري است  Inteligence. (ها را به خدمت ساواك در آورد دانشگاه
اين تبديل شدن . تاس Informationاند كه همان  در فارسي به اطالعات ترجمه كرده

و تحليل به خبرچيني، بيش از يك اشكال در ترجمه است  ،هشيواري به اطالعات ساده
به امر امنيت  Approachو از آن اشكاالت بزرگ در عمل و سازماندهي و كل رهيافت 

خواندگان  طرح بختيار به جايي نرسيد و دو سه تني كه از درس). داخلي برآمد
اواك رفتند به زودي خود را، هر كدام، به جائي ديگر در هاي خارج به س دانشگاه

و ) ايماژ(ناهمخواني با محيط كاري يك عامل بود، تصوير ذهني . حكومت انداختند
  .نآ جايگاه اجتماعي عامل ديگر

شدند  خوانده مي» كارمند دولت«هاي سانسور را افرادي كه نوعاً  اما در حالي كه سازمان
داران گارد   اني و بعداً در رياست ساواك نصيري، افسران و درجهيا افسران ارتش و شهرب

كردند، نويسندگان و روشنفكراني كه فضاي فرهنگي بالنده دوران  شاهنشاهي پر مي
داد، براي ابراز عقايد، و به صورتي روزافزون براي گذران خود به  پهلوي پرورش مي

چه بسا . افزود ر اختالف سياسي مياختالف سطح فرهنگي ب. آوردند مي  ها روي   رسانه
نگاران كه به دالئل فرهنگي، يا به دليل رفتارهاي زمخت بهم بر  نويسندگان و روزنامه

سانسور، اگر هوشمندانه و ماهرانه نباشد . آمدند و به مخالفت با حكومت و نظام رسيدند
  .  كند اثر ناپسند محدود كردن آزادي گفتار را دوچندان مي

هاي سانسور استعدادهاي قابل مقايسه با سرامدان سياسي و  كه در سازمانچنان نبود 
فرهنگي يافت نشود؛ ولي شمار آنها زياد نبود و بسياري از ايشان خود از آنچه در 

ها بودند  گذشت در رنج بودند و از كار خود دل خوشي نداشتند؛ و همان پيرامونشان مي
رساندند و گاه با آنها  نگاران ياري مي ن و روزنامهكه در هزاران موارد، نهاني به نويسندگا

  .نمودند همدستي مي
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يك ويژگي برجسته بيست و پنج ساله پاياني پادشاهي پهلوي همانا ناهماهنگي 
در سطح . روزافزون سطح سياسي جامعه با سطح پيشرفت مادي و آموزشي آن بود

امند، آن ظرافت و پختگي و ن مي sophisticationها  سياسي، جامعه آنچه را كه فرنگي
طبقه سياسي ايران، چه در حكومت و چه در . داد پيچيدگي را هر چه بيشتر از دست مي
ديد و به عامل زور جاي  تر و سياه و سپيدتر مي ميان مخالفان، جهان را هر چه ساده

اين ساده شدن جهان را بيش از همه در شخص پادشاه . داد باالتري در تفكر خود مي
شد؛ و خود   تر مي گذشت در سخنان و رفتار سياسي او نمايان شد ديد كه هر چه مي   مي

هاي واپسين پادشاهي  در سال. او بود كه اندك اندك به صورت سانسورگر بزرگ در آمد
رسيد از شخص  اي مي در بيشتر مواردي كه شكايتي از مطلبي چاپ شده در رسانه

يا وزير اطالعات، به مسئول رسانه ناخشنودي وزير،  نخست. پادشاه سرچشمه گرفته بود
  .خواند را هر روز به دقت مي ي مهمها  كرد كه روزنامه و خشم شاهنشاه را ابالغ مي

وزيري  در نخست. گرفت فراوان بود  به خود مي دورانهايي كه سانسور در آن  صورت
هاي  تئدر هي از سوي اداره انتشارات و تبليغات مأموراني) 1961-62( 1340-41اميني 

) تيترهاي(يافتند و هر روز مطالب و عناوين   تحريريه دو روزنامه بزرگ عصر حضور مي
ها مسئوالن ادارة تبليغات يا  در بيشتر آن سال. كردند  پيش از چاپ بازبيني ميرا اصلي 

. شدند وزارت اطالعات پيشاپيش از سوي سردبيران از آنچه قرار بود انتشار يابد آگاه مي
شد  هاي چاپ بسته مي هاي فلزي صفحاتي كه به ماشين ه دستور تراشيدن بلوكگا
در كودتاي . خورد ها به چشم مي ها و صفحات خالي در روزنامه رسيد و ستون مي
عراق مأموران ساواك در روزنامه اطالعات حاضر شدند و بخشي از خبر  58/1337

  .م، رهبر كودتا، تراشيدندمربوط به ارزان كردن نان را از سوي عبدالكريم قاس
ها پس از انتشار مطالب خود كيفر  شد كه نويسندگان و مسئوالن روزنامه بسيار مي

و آنها در سرگرداني همگاني  ،حتي اگر دستوري به آنها نرسيده بود ،ديدند مي
كيفر چنان كساني توبيخ سخت، قطع موقت . شود پيش رفت دانستند كه تا كجا مي نمي
ولي معموالً اين . لتي، ممنوع شدن از كار مطبوعاتي، يا توقيف روزنامه بودهاي دو   آگهي

وزير يا مقامات باالي  مياني وزير اطالعات و نخست در پاييد و با پا كيفرها ديري نمي
  .يافت ديگر به زودي پايان مي
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وزارت اطالعات و جهانگردي كه از وزارت اطالعات و سازمان جلب  74/1353در سال 
اش بر  هاي مطبوعاتي ن تشكيل شده بود در پي سر و سامان دادن به مسئوليتسياحا
ها دست كشيد و از آن پس از طريق   ساواك از مداخله مستقيم در سانسور رسانه. آمد

شدند كه بيشترشان  هاي فراواني چاپ مي ن هنگام روزنامهآدر . وزارت مربوط عمل كرد
چند . هاي دولتي بودند ند و مزاحم سازمانگنجيد اي نمي در تعريف يك رسانه حرفه

. ورزيدند  وزير و حزب حاكم مخالفت مي شان با نخست روزنامه آبرومند هم در ميان
وزارت تازه در يك تصميم جمعي امتياز نزديك شصت روزنامه را بازخريد و مبالغي به 

فشار مالي هائي را كه سخت زير  هاي روزنامه شان پرداخت و بدهي  مديران و كاركنان
اين اقدام جز در مورد پنج شش روزنامه، بيشتر جنبه اداري داخلي . بودند بر عهده گرفت

ش با  وزير در پاك كردن حساب ولي فرصت جويي نخست. آن وزارتخانه را داشت
دادند موضوع را به صورت يك سانسور  هايي كه به او روي خوش نشان نمي روزنامه

مرداد، كه صدها امتياز روزنامه لغو شد مانندي  28، پس از 1332پردامنه در آورد كه از 
  .نيافته بود

*** 

به صورت  50/30هاي مياني دهه  ها از سال هاي سانسور، رسانه نبا همه قدرت سازما
. شدند ـ بسته به گرايش نويسندگان آنها ـهاي مخالف حكومت يا رژيم  روزافزون ارگان

هاي بزرگ عصر بودند كه به سبب رخنه فراوان  امهتي و روزنلبيش از همه تلويزيون دو
توجهي يا تشويق مسئوالن، و خريدار داشتن هر تظاهر به مخالفت، يك  چپگرايان و بي

در اين جنگ و گريز مطبوعاتي پيروزي . جنگ چريكي واقعي را با رژيم آغاز كردند
هاي نويسندگان و  اريها و ريزه ك هاي سانسور يا تاكتيك سازمان. ها بود بيشتر با رسانه

 آنها كههاي حفظ ظاهرها و  رفع تكليفيافتند و به  سردبيران مطبوعات را در نمي
اي براي مبارزه با آن  و يا انرژي و انگيزه ؛هايي بي روح بود دل خوش مي كردند كليشه
بسياري از كاركنان خود آنها، مانند بخش بزرگ افكار عمومي . داشتند ها نمي تاكتيك

شد انباز   ها و كاركردهاي حكومت مي آن روزهاي ايران در انتقاداتي كه از سياستآگاه 
مخالفان در آن زمان در احزاب گرد نيامده بودند كه جايي در نظام سياسي . بودند

ها بود و خود سازمان پرعرض و  ميدان فعاليت و مبارزه آنان به ناچار رسانه. نداشت
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ويدا و به پيروي از سياست همرنگ سازي طول دولتي، كه بويژه در دوران ه
cooptation گرفتند او سخاوتمندانه و با آغوش باز مخالفان را به خدمت مي.  
هاي  هاي رسمي و غيررسمي ايران در آن ده ساله پاياني، ستاينده جنبش بيشتر رسانه

ها  نهچپگرايان از طريق رسا. آزاديبخش از هر رنگ، و مدافع رئاليسم سوسياليستي بودند
پيروزمندانه سانسور فرهنگي و گاه سياسي خود را اعمال و نويسندگان و روشنفكران 

در زمينه فرهنگي سانسور آنها بسيار . كردند  اعتبار و يا تحريم مي جبهه مخالف را يا بي
ها  اي نويسندگان رده اول ايران در آن سال  پاره. بود  هاي حكومي مي كارسازتر از سازمان

هاي تحريم و توطئه سكوت چندان مجال عرض اندام نيافتند يا از  اكتيكتچنان با 
  .ميدان بدر رفتند

سانسور فيلم و تئاتر و كتاب كه حوزه وزارت فرهنگ و هنر بود، به سينما بيش از همه 
آور در گفت و  هاي خنده كوتاه كردن بيرحمانه نوارهاي فيلم و دست بردن. آسيب زد

 ساخت مي ر بسياري موارد آنها را نامفهوم و نامربوط شنودهاي دوبله شده كه د
» مترقي«اي انقالبي و ه در تئاتر با همه سانسور، نمايشنامه. بود هاي رايج مي شيوه

شان  ناشران و نويسندگان كتاب مانند همكاران. گذشت  هاي سانسور مي معموالً از رخنه
هم دست باالتر را  ذير خود بر رويها با استاد شدن در جنگ و گريز پايان ناپ در روزنامه

شان بيشتر با نويسندگان بود تا  ها يافتند كه باز در موارد بسيار دل بر سانسورگران كتاب
گذرد و با يك سياست ناشيانه،  شان چه مي دانستند در زير بيني با سياستگزاراني كه نمي

د؛ يا در همان حال رساندن نويسندگان و شاعران درجه دو و سه را به قهرماني ملي مي
كردند، به صدها كتاب و كتابچه كه هر سال در قم  ي شاملو را سانسور مي»پريا«كه 

  .زد كاري نداشتند  يافت و به بنياد رژيم از جمله به خود هنر و فرهنگ مي انتشار مي
*** 

با گرم شدن موضوع حقوق بشر در پيكار انتخاباتي آمريكا و پيروزي  76/1355در  
حكومت  77/1356در . ز حزب دمكرات، فضاي باز سياسي در ايران اعالم شدكارتر ا

هاي  كرد و به دستي ديگر پاداش سيزده ساله هويدا كه به يك دست سانسور مي
پايان ) نگاران  سازي گسترده براي روزنامه به عنوان نمونه، خانه(داد  شخصي و جمعي مي

هاي حكومتي و  يت كارآمدن كردن سازماندولت تازه به رياست آموزگار با مأمور. يافت
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هاي  رفت و مبارزه با ولخرجي و هدر رفتن دارائي دست بدر مي مهار كردن تورمي كه از
ها، پوسيدن دو هزار كاميون نو  خانه سنگ شدن هزاران تن سيمان در گمرك(كشور 

. بر روي كار آمد...) ها در برابر بندرها  ماهه كشتي ها، انتظار پنج شش وارداتي در بيابان
كه در (ها  هاي وزارتخانه از همان آغاز صرفه جوئي و كاستن بيست در صدر از هزينه

كردند  هائي كه مستقيماً با پادشاه كار مي همه بخش غيرنظامي حكومت، جز سازمان
نيت ناراضيان و  يك وسيله مهم جلب حسن) اجرا شدمانند راديو تلويزيون، انرژي اتمي 

خواران  زمينت گرفت و مقاومت در برابر موحكله بسياري از آخوندها را از مدعيان از جم
ها و تحريكات  اي از نارضائي صف تازه) مقامات باالي سياسي و نظامي و درباري(بزرگ 

هائي از مطبوعاتي كه از يك سالي پيش از آن جسارتي تازه  آراست كه طبعاً به گوشه
  .كشيد يافته بود مي

ش به صدگونه  كه ضرورت مهمهاي  دگرگوني. كننده بود هاي تعيين لاز سا 77/56سال 
رسيد با خون  ش در مطبوعات به گوش مي هاي   در دهه پيش آشكار شده بود و زمزمه

. داشت هاي حكومت به گردش افتاده بود بهتر از هميشه امكان مي اي كه در رگ تازه
تر برود و  توانست ژرف بود مي باز كردن فضاي سياسي كه واكنشي به انتخابات آمريكا

به عنوان پاسخي به مشكل سياسي رژيم تلقي شود، و همچون يك استراتژي كلي با 
 .منش كردن حكومت بينجامد هاي نيرومند گام به گام به پيش برود و به دمكرات دست

در عمل چنين نشد و كابينه تازه بيشتر به صورت برطرف كننده تنگناهائي كه از انفجار 
پادشاه نيازي . پديد آمده بود عمل كرد و به خوبي از آن برآمد 74/1353آمد نفت در در

كرد و بيش از اصالحات اداري را الزم  به دگرگون كردن نظام سياسي احساس نمي
 ان خود بهتر كارحكومت تازه نيز بيش از آن بلندپروازي نداشت كه از پيشيني. شمرد نمي

  .ندتر بسپردكند؛ همان راه را هموارتر و ت

ولي در يك فضاي دگرگون شده كه به تندي رو به يك موقعيت بحراني انقالبي 
توانست  چنانكه رويدادهاي بعدي نشان داد و در آن زمان كمتر كسي مي ـرفت  مي
ها و مسجدها  ها و دانشگاه ويژه در رسانهه مخالفان و ناراضيان روزافزون رژيم ب ـ ببيند

  .رسيد هاي گذشته به جايي نمي كردند و ادامه شيوه يپرواتر عمل م بسيار بي
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. وزارت اطالعات و جهانگردي در يك فضاي باز سياسي با وظيفه دشوارتري روبرو بود
ها در  ها درباره مقامات دولتي با اشاره به كم و كاستي سانسور مطالب انتقادي روزنامه

وزير و پادشاه  به نخستهاي تند  اوضاع و احوالي كه رهبران سياسي مخالف، نامه
تقريباً هر روز در . داشت نه عملي و نه معقول بود  نوشتند و كسي با آنها كاري نمي مي

. كرد اي از حكومت بلند مي رسيد كه صدائي را در گوشه اي چيزي به چاپ مي روزنامه
ساواك آماده بود در هر . تر از هميشه بود هاي تازه، حساس پادشاه روبرو با مخالفت

  .ها در مطبوعات بدهد فرصت هشداري درباره توطئه

در آن (هاي مهم  از فرداي تغيير كابينه رسم گزارش دادن عناوين و مطالب روزنامه
به مقامات وزارت اطالعات، پيش از چاپ ) زمان دو روزنامه صبح و دو روزنامه عصر

. هاي خويشند نامهروزنامه، بر افتاد و به سردبيران گفته شد كه خود مسئول مطالب روز
وزيري توسط وزارت  با اين همه در موارد بسيار وزارت دربار يا ساواك، يا نخست

  )3(.دادند ها مي هاي معيني به روزنامه اطالعات، مقاالت و خبرها و دستور عمل

بايست سانسور برداشته شود و  ها يا مي با دادن مسئوليت سياسي به خود روزنامه
برقرار گردد و يا ) وزارت دادگستري(هاي قانوني  ها از راه مسئوليت مدني روزنامه

. معين گردد  شان رفتاري سياسي هاي خوش كم حدود آزادي عمل آنها و ضابطه دست
حل نخستين براي رژيمي كه همواره خود را از سوي دوست و دشمن و درون و  راه

آمد كه براي كاستن  در نتيجه الزم. بود  كرد قابل تصور نمي بيرون در خطر احساس مي
از تنش تحمل ناپذير ميان مطبوعات و حكومت و پايان دادن به شيوه ناپسند مداخله 

  .ها سياستي در كار سانسور گزارده شود مسئوالن حكومتي در كار روزنامه

ت وزيران در آن سال به پيشنهاد وزارت اطالعات و جهانگردي رهنمودي را ئهي
در اين . داشت مي ت را در سانسور مطبوعات در برتصويب كرد كه اصول سياست دول

رهنمود وزارت اطالعات و جهانگردي از صورت سپر دفاعي نهادها و مقامات دولتي در 
 يدولتهاي  سازمانخواهند درباره كارهاي  ودند كه هرچه ميب مطبوعات آزاد مي. آمد   مي

. والن را چاپ كنندداشتند كه پاسخ و توضيحات مسئ بنويسند و در برابر وظيفه مي
از اين . گرفت  وزارت اطالعات و جهانگردي مسئوليت رعايت حق پاسخ را بر عهده مي
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كه همه زير نظر (رهنمود طبعاً دربار و ارتش و امور انتظامي و امنيتي و سياست خارجي 
  .استثناء شده بود) خود پادشاه بودند

شت زندگي را بر مطبوعات و اي ندا اين سياست تازه كه در پادشاهي پهلوي پيشينه
ها و مقامات دولتي بسيار دشوار  براي وزارتخانه. وزارتخانه مربوط بسيار آسان كرد

ولي در آن فضاي باز . شان بدين صورت تغيير كند بود كه موقعيت حفاظت شده مي
تر عمل كند و از جمله مردم را باز احتماالً براي  سياسي دولت آماده بود كه گشاده

  .ها و رويدادهاي كشور بگذارد طور منظم در جريان سياسته بار ب نخستين
ها نهادهاي دولتي روابط  در طول دهه. با اينهمه در عمل چيز زيادي دگرگون نشد

ها بويژه  نزديك و مستقيمي از باالي سر ادارات مسئول مطبوعات با روزنامه
و نويسندگان مطبوعات  بسياري از سردبيران. هاي بزرگ برقرار كرده بودند روزنامه

ادارات روابط عمومي نهادهاي دولتي با . مناسبات نزديك دوستانه با مقامات داشتند
هاي دولتي كه بخش بزرگي از درآمد  ها، ترتيب دادن سفرها و دادن آگهي دعوت
توانستند نظر و لحن آنها را به سود خود  بود مينگاران رابط  و روزنامهها   روزنامه

هاي ادارات مسئول مطبوعات براي در دست گرفتن اختيار پخش  كوشش .برگردانند
خواستند خود خوشرفتاري  نهادهاي دولتي مي. جائي نرسيده هاي دولتي هرگز ب آگهي

  .مطبوعات را تضمين كنند
تعهد وزارت اطالعات و جهانگردي به حفظ حق پاسخ نهادهاي دولتي از اين نظر 

حيطي بيگانه از روحيه و كاركردهاي دمكراتيك با ها در م اهميت داشت كه روزنامه
گفت،  ت به همه زور ميموحكدر محيطي كه . مفهوم مسئوليت مدني آشنايي نداشتند

رسيد خود را باالي قانون  شان مي همه از جمله مطبوعات، نيز تا آنجا كه دست
  .گرفتند مي

مطلق پادشاه، دست از دهه پاياني پادشاهي محمدرضاشاه سخنان زيادي درباره قدرت 
ها  جا حاضر ساواك، اختناق فرهنگي و سياسي ايران آن روز بر سر زبان نيرومند و همه

نظام سياسي ايران يك ديكتاتوري . اين سرراستي نبود ولي واقعيت به. افتاده است
اصل بر اين بود كه . هاي امنيتي و درآمد نفت پادشاهي بود بر پايه ارتش، سازمان

. اي در نظام سياسي، همان است هيچ نيروي تعديل كننده بخواهد بيپادشاه هرچه 
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در مركز قدرت سياسي قرار گرفت  55/1334سرمشق خود محمدرضاشاه هنگامي كه از 
  .گاه در پادشاهي به درجه تسلط رضاشاه نرسيد ولي او هيچ. پدرش بود

هاي  پسين سالاگر ارتش ايران تا وا. اسباب قدرت بيشتري داشت پدرمحمدرضاشاه از 
رضاشاه به تمام از عهده نيروهاي نظامي عشاير بر نيامد، در دوره محمدرضاشاه اين 

اگر . شناخت  خود نمي اي هماوردي براي ارتش جز اسرائيل در كشورهاي خاورميانه
مانند همه سازمان ارتشي و  ـكن دو كوچك داشت ررضاشاه يك شهرباني و آگاهي و 

درآمد نفت دوران . نيتي بزرگ در اختيار محمدرضاشاه بودسه سازمان ام ـ اش اداري
چيزي نبود كه با صدها ميليون و  در اوايل ـ سالي حدود دو ميليون ليره ـرضا شاه 

  .هاي محمدرضاشاه برابري كند ميلياردها دالر سال
 دورانتفاوت عمده در پيچيدگي روزافزون جامعه ايراني بود؛ با جمعيتي كه تا 

ت اندك جمعيبيش از دو برابر شد و با طبقه متوسطي كه از دو سه درصد محمدرضاشاه 
رضاشاه . تر آن اواخر رسيده بود سي درصد جمعيت بزرگ/ ها، به بيست  نخستين دهه
توانست هر  هاي زمخت و ابتدائي مي هاي ايران به آساني و با روش زماندر انزواي آن 

ي پس از جنگ جهاني دوم، زير ذره محمدرضاشاه در دنيا. نارضائي را سركوب كند
هاي غربي و بلندگوهاي تبليغاتي اردوگاه كمونيست چنان  هاي رسانه ها و نورافكن بين

  .آزادي عملي نداشت
تفاوت نه چندان كوچك ديگر در شخصيت پيچيده خود محمدرضاشاه بود كه برخالف 

. توان يافت ميرضاشاه به آساني قابل تعريف نيست و عناصر متضاد فراوان در آن 
رضاشاه شخصيتي بود در خود به كمال رسيده؛ از سختگيري و دقت و بدگماني وسواس 

پروازي نامحدود براي  هاي خود و بلند آميزش تا گرايش به تمركز پول و زور در دست
اش هزاران سند  كسي كه در پادشاهي. گنجيد ايران، همه در يك گرته رفتاري مي

 600اگون به نام خود كرد و در هنگام تبعيد از ايران بيش از هاي گون مالكيت به صورت
ترين زندگي  اش باقي گذاشت، تا پايان به ساده ميليون ريال پول نقد در صندوقخانه

خواست ولي نه براي مصرف شخصي و ولخرجي و خوشگذراني؛  پول را مي. بسنده كرد
سربازي بود . مت و جاهخواست ولي نه براي خودنمائي و الف زدن و حش قدرت را مي

اي بود چنان غرق در جزئيات كار  سازنده. كه سراسر به منطق قدرت تسليم شده بود
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اش را؛ به گفته معروف، درخت  ديد نه ابعاد واقعي   خود كه نه بيرون از آن را مي
  .گذاشت كه جنگل را ببيند نمي

و سختگيري و  ولي دقت. ديد  محمدرضاشاه نيز بدگمان بود و كمتر جنگل را مي
. تيري نبود كه، مانند رضاشاه، راست به هدف پرتاب شده باشد. وسواس پدر را نداشت

ها داشت و بر  ها و كژ و مژي  فراز و نشيب. خواند در او بسياري چيزها با هم نمي
او را بيش از همه با  ناصرالدين شاه . نفوذهاي بسيار و خالف يكديگر گشاده بود

. شاهي كه در سايه رضاشاه پرورش يافته بوده باشد ناصرالدين. دتوان مقايسه كر مي
 هن با پادشاهش براي مي و احساس مأموريت consciousnessسطح شعور و خودآگاهي 

ولي در او نيز گرايش به نرمي تجمل و فساد، و . ناستوده قاجار قابل مقايسه نبود
رفتن از عناصر سازنده شخصيت ثباتي و هيچ راهي را تا پايان ن تشنگي به تملق، و بي

آورد تا رضاشاه   بيزاري از قانون در محمدرضاشاه بيشتر ناصرالدين شاه را به ياد مي. بود
  .شمرد گذاشت ولي خود را باالتر از آن مي را كه مانند بيسمارك به قانون احترام مي

قوام (سي هائي كه شاه پس از شكست دادن رقيبان سيا ديكتاتوري و اختناق در آن دهه
و شكست دادن حزب توده و جبهه ملي در ) آرا و زاهدي رزم(و رقيبان نظامي ) و مصدق

ه ديگر كشورداري، پر از سوي فرمانرواي يگانه شد مانند هر 1342و خميني در  1332
هاي آن كه گاهگاه نمايان مي شد سستي دروني آن را  تيزي. ها بود ها و شكاف سوراخ

ي و بسنده كردن به ظواهر، و تغييرات مكرر استراتژي از كاربري انگار سهل. پوشاند مي
كفايتي چنان فراوان بود كه هيچ سياستي  دوست بازي و اعمال نفوذ و بي. كاست آن مي

حتي سركوبگري آن ناقص و بسياري اوقات، خالف . رساند را به جاي دلخواه نمي
ــ براي رژيم ــ بود تا يك سپر  سانسورش نيز سراسر نابجا و بيشتر ويرانگر .منظور بود

  .بود مي پوشاند ها  را زندگي در دروغ، دروغي كه خودباور مي همه اين كاستي. دفاعي
. رفت  شمار ميه مطبوعات آزادي نداشت، ولي يكي از سنگرهاي مخالفان رژيم ب

مالي  توانستند از قدرت خود براي گرفتن امتيازات قانوني مي ها در آن روزگار بي روزنامه
 موارد پرداخت چنان حق داران در بسياري داران بهره گيرند و آن سرمايه از سرمايه
كار  ؛پذيرفتند بردند به آساني مي حسابي كه مي هايي را در برابر سودهاي بي سكوت

مديران و سردبيران . مطبوعاتي در تار و پود پيچيده سياسي و مالي آن روزگار تنيده بود
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كردند و روابط  سندگان هر كدام دستور كار و برنامه خود را دنبال ميو خبرنگاران و نوي
يك . داشتند مي ـ از دست آموز تا مخالف و دشمن ـهاي حكومتي  خود را با دستگاه

بخشي از آن، و معارض » ،دستگاه«روزنامه با اهميت در آن زمان در عين حال فرمانبر 
  .آن بود

چنان حالتي ها  فاع بودند، مردمان ديگر در برابر روزنامهد ها در برابر دولت بي اگر روزنامه
ولي كساني كه . دادگستري در اصل براي رسيدگي به شكايات از مطبوعات بود. داشتند

ها توانستند رأي بر ضد  جرأت شكايت داشتند كمياب بودند و كساني كه در آن دهه
يك دوران ده ساله  به عنوان يك تجربه شخصي، در. تر اي بگيرند كمياب روزنامه

بود، حتي   هاي مطبوعاتي الزامي مي ت منصفه مطبوعات كه در دادرسيئعضويت در هي
قدر  آن. كرد تشكيل نشد اي رسيدگي مي يك بار دادگاهي كه به شكايت از روزنامه

دادرسان بيشتر . شد افتاد كه موضوع به فراموشي سپرده مي جلسات دادرسي به عقب مي
  .گرفتند و كمتر از روي مالحظه، در جرائم مطبوعاتي سخت نمياز روي همدردي، 

كم به همان  اما با همه قدرت حكومتي، سهم نوش در به راه آوردن مطبوعات دست
را  cooptationسازي  تا هنگامي كه هويدا استراتژي همرنگ. اندازه سهم نيش بود

 هاي بي افتاد، با شيوه نگاران بيشتر با ساواك مي عمل نكرده بود سر و كار روزنامه
هويدا كه با طبيعت مردمدار خود يك . كشيد اش كه گاه تا حد وحشيانه مي  رحمانه
با فيليپ مقدوني هم  ،تمام عيار» سينيك«پيشه به تمام معني بود، و يك  سياست

 .گفت هيچ دژي نيست كه در برابر يك كيسه زر مقاومت كند  عقيده بود كه مي
ثرتر او رابطه دولت و مطبوعات را براي هر دو طرف تر و مؤ هاي ظريف روش

  .تر كرد  پذيرفتني
گذشت فضا را، هر چند پرتنش، روي هم رفته آرام   اين سياست تا كارها به خوبي مي

نويسندگان . رسيدند توانستند به منظور خود مي داشت و هر دو سو تا هر جا مي نگه مي
بردند و هر  نسور را هر چه دورتر ميمطبوعات در يك تالش هميشگي، ديوارهاي سا

مسئوالن حكومتي نيز به . نشستند شد موقتاً پس مي گاه واكنش سختي نشان داده مي
بودند و مقاالت تكراري و تشريفاتي آنها  صورت ظاهر پشتيباني مطبوعات دلخوش مي

هاي  هاي حكومت و بزرگداشت روزهاي معين، و ستايش  را در پشتيباني از سياست
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اي از  نشانه فرصت،هراي و بي اعتقاد آنها را از سخنان و كارهاي شاهنشاه در  شهكلي
  . ردندشم هاي خود مي بي سياستكاميا

ها خود زير فشارهاي  شد، روزنامه كن فراهم مي كه مقدمات زلزله بنيان 77/56از سال 
پيش به ساخت و بيش از  روزافزوني قرار گرفتند كه ادامه روابط آسان را ناممكن مي

توده بزرگ . گشت  پنجاه و شصت باز مي/ هاي سي و چهل  دوران جنگ چريكي دهه
شئه خواندن مقاالت و ت» مليون«خوانندگان طبقه متوسطي كه از چپگرا و مذهبي و 

هائي چون  راند و برنامه ها را به روياروئي با دولت مي خبرهاي نيشدار بود روزنامه
اي  كوبنده و نه چندان پوشيده) مضحكه(ا كه پارودي ر» خاقان چين و عفريته ماچين«

هاي  ترين برنامه وزير، هويدا، و خواهر توامان پادشاه بود، به يكي از محبوب از نخست
  .كرد تلويزيوني تبديل مي

» انستيتو گوته«هاي شعر  ها در شب در كابينه آموزگار نخستين برخورد سخت با روزنامه
ارزه با رژيم شد و در آن روشنفكران چپ شب به شب در مب» روز بازار«روي داد كه 

ها   روزنامه. امان شعارهاي ضد رژيم دادند و شعرهاي انقالبي خواندند بي» كرشندو«يك 
لي ساواك جلو انتشار خبرهاي آن رويداد تاب بودند و هاي شعر بي در گزارش كردن شب

» القلم ممنوع«رماني كرده بود نگار كه ناف كار به جائي كشيد كه يك روزنامه .را گرفت
از آن پس روابط ميان دولت و مطبوعات به وخامت  .تنها مورد در آن يك ساله ـشد 

وزارت اطالعات و جهانگردي كه از هر سو زير فشار بود بار ديگر سانسور را به  ـ گرائيد
سردبيران موظف شدند كه عناوين و مطالب مهم خود را  ـصورت گذشته برقرار كرد 

  . پيشاپيش به مقامات وزارتخانه اطالع دهند
ها در برابر دولت به  روزنامه 78/1357با روي كار آمدن دولت آشتي ملي در شهريور 

به امضاي دو وزير كابينه و سنديكاي » منشور آزادي مطبوعات«. پيروزي كامل رسيدند
از مطبوعات  نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات ايران رسيد و دست مقامات حكومتي را

شان از  tirageشمارگان خواستند بنويسند و  ها توانستند هرچه مي روزنامه. كوتاه كرد
هنگامي كه نخست يك روزنامه عصر و . هاي چاپ آنها باالتر رفت ظرفيت ماشين

سپس روزنامه ديگر تصوير بزرگ خميني را در صفحه اول خود چاپ كردند گفته شد 
  .ده استشان به ميليون رسي كه فروش



229 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

. اگر سانسور مقامات دولتي برداشته شد به معني آزادي گفتار در مطبوعات نبود اما
هاي تحريري با  تئنگاران آوردند و مبارزاتي كه در هي  فشاري كه انقالبيان بر روزنامه

در گرفت چنان يكپارچه » آزاد شده«هاي  مداخله عوامل بيرون براي كنترل روزنامه
يار و خدمت انقالب قرار داد كه رژيم پادشاهي كمتر از آن بر آمده مطبوعات را در اخت

هاي  هاي بزرگ هرگز مانند آن را در بدترين دوره در يك پاكسازي كه روزنامه. بود
نگاران را كه به اندازه كافي انقالبي نبودند  ها تن از روزنامه دهسانسور دولتي نديده بودند 

در چند ماه آخر رژيم پادشاهي . و ديگران را ترساندندبيرون انداختند يا كنار گذاشتند 
بايد پنداشت كه اين  ميكنند؛ و ن گفتند كه جز مطالب انقالبي چاپ نمي  ها مي روزنامه

اي كه با دمكراسي و  جامعه. زوري با زور ديگر جانشين شده بود. همه از روي عقيده بود
ها تنها براي پيشبرد خود  اين نام ه ازآزادي گفتار تنها به نام آشنا بود و طبقه سياسي ك

 فرو كرد با سر در گرداب استبداد سياه و بسيار بدتري و رسيدن به قدرت استفاده مي
  .رفت  مي

كردند، خود  آن نيروهاي انقالبي كه رژيم پادشاهي را نكوهش و به اختناق متهم مي
 17در . نشان دادند پس از انقالب در همان بهار آزادي، تعهدشان را به آزادي گفتار

هاي آيندگان و آهنگر به دستور وزارت اطالعات و جهانگردي  روزنامه 79/58مرداد 
دولت بازرگان و به وزارت يكي ديگر از سران نهضت آزادي، و از آزاديخواهان و 

دو نمونه از واكنش نيروهاي انقالبي از چپ تا . قديمي، تعطيل شدند» مليون«
  :ار گوياستآزاديخواه بسي» مليون«
كه نه فقط بر اساس ارتباطاتي كه دارند، بلكه با  ـتوقيف روزنامه آيندگان و آهنگر را «

فقط بايد در اين چهارچوب ارزيابي  ـ اند  شان به ضد انقالب كمك كرده هاي نوشته
  ).58مرداد  22روزنامه مردم ارگان حزب توده ايران، (» .كرد

و آزادي دادن همان و سرنوشت انقالب را تقديم  با ضد انقالب به نرمي رفتار كردن« 
مطابق معمول نهضت آزادي، . (اين فرمان الهي مكتب اسالم است. آن كردن همان
كه وقتي جماعتي با استفاده از اصل آزادي بيان و انديشه و جماعتي با ) يك آيه قرآن

ار نظام كشور نمائي به تحريك و نشر اكاذيب و انتشار اسر پوششي از ترقيخواهي و چپ
پردازد ضبط يا توقيف آن  و راهنمائي آشكار مهاجمين نسبت به استقالل كشور مي
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محدوديت انديشه و بيان و تجمع نيست، محدوديت و افسار زدن به توطئه و تحريكات 
بنابراين در نفع عملي كه نسبت به روزنامه آيندگان صورت گرفته . ضد انقالب است

 13اعالميه نهضت آزادي، . (آن جاي شك و شبهه نيست است و مشروعيت و قانونيت
  ).17مرداد ماه، اسناد نهضت آزادي ايران، جلد 

سال پيكار براي آزادي گفتار در ايران به كجا كشيد بر همگان  75اينكه سرانجام 
اگر ما از «: و شايد بهتر از همه در اين سخنان خميني خالصه شده باشد ؛دانسته است
هاي مزدور را شكسته بوديم و  ر انقالبي عمل كرده بوديم و تمام قلمطوه روز اول ب

تمام مجالت فاسد را تعطيل كرده بوديم و رؤساي آنها را به جزاي خودشان رسانده 
من توبه ... آمد  ها پيش نمي  بوديم و مفسدين و فاسدين را درو كرده بوديم اين زحمت

  )4(). 58مرداد  27كيهان، . (»كنم از اين اشتباهي كه كرديم مي
*** 

ها  نگاري كه احياناً سال كردند روزنامه هنگامي كه هويدا را در دادگاه انقالب محكوم مي
هويدا در پاسخ گفت ما . وزير برخوردار شده بود نيشي به او زد از محبت نخست

  . نگارش بودي وزير آن سيستم بودم و تو روزنامه سيستمي داشتيم كه من نخست
بايد در پيوستگي با فرايند سياسي آورد؛ سانسور  ها را مي ارة سانسور رسانههر بحث درب
در سيستمي كه يك طرف معادله كريم پورشيرازي اي و چه نظام سياسي؟  در چه جامعه

توان سانسور را از فرهنگ و  نمي. علي خان خواهد بود باشد طرف ديگر آن ناچار محرم
كرد و در جائي كه هيچ اسباب ديگر نظام رفتار و ساختار سياسي يك جامعه جدا 

توان در يك جامعه تنها  نمي. مردمساالر فراهم نيست از برطرف كردن سانسور دم زد
. مجلس نيرومند داشت، تنها دادگستري مستقل داشت، حتي تنها انتخابات آزاد داشت

تيك توان نگهداشت ولي براي آنكه يك نظام دمكرا هر يك از اينها را چند گاهي مي
گاهي ندرخشد و جز يك نقطه رجوع تاريخي و  هايي از آن تنها چند هسويبپايد و 

با  polityيعني به يك جامعه سياسي  ـ تبليغاتي نشود، نياز به همه اينها با هم دارد
  .روحيه و كاركردهاي دمكراتيك

ود و ما با بيرون ب) در معني فراگير كلمه(در ايران آن دوران سانسور از فرايند دمكراتيك 
قانوني، و سوء  آن به عنوان يك بيماري جامعه سياسي، مانند تقلب در انتخابات، بي
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استفاده از قدرت سياسي يا آزادي گفتار، سر و كار داريم؛ هم فرا آمد ديكتاتوري هم 
   .پروراننده آن؛ هم نشانه تباهي جامعه سياسي و هم برخاسته از آن

ظرفيت واقعي . ها اندازه گرفتني نيست آن دهه آسيب فرهنگي و سياسي سانسور در
. توانست تحقق يابد اي مطبوعات ايران در تنگناي سانسور نمي فرهنگي و حرفه

توانستند در مطبوعات پاداش مالي و  سياسي و فرهنگي به ندرت مي) نخبه(مدان اسر
نگاري  نامهاي كه به روز بيشتر استعدادهاي برجسته. اخالقي شايسته خود را بدست آورند

هاي حكومتي كه تشنه  آوردند، دير يا زود به دنياي كسب و كار، يا دستگاه   روي مي
شدند، مداخالت هوسكارانه و ناهشيارانه در كار مطبوعات،  استخدام آنها بودند جذب مي

سانسور، . بود شان مي عامل مهمي در راديكال كردن آنها، حتي محافظه كارترهاي
مخالفت با حكومت و . ريخت كار مطبوعاتي را بر هم مي excellenceمعيارهاي واالئي 

. يافت اي مي  هائي به خودي خود، و باالتر از ذوق و توانائي حرفه بودن ارزش» مترقي«
هاي سانسور شده آنها را به افكار عمومي كم اعتنا و به  كم بودن خوانندگان روزنامه

اينهمه احساس مسئوليت را ضعيف . ساخت ميهاي مالي فرا مطبوعاتي نيازمندتر   پاداش
  .كرد مي

همه هر چند در يك نظام ناسالم سهم آنها كه قدرت بيشتر دارند در تباه كردن  با اين
. توان غافل بود اي قربانيان، نمي تر است، از سهم ديگران، حتي پاره فرايند سياسي افزون

و در دوازده ساله پس از رضاشاه مطبوعات ايران در پانزده ساله پس از انقالب مشروطه 
ها روزنامه  در هژده ساله پس از انقالب نيز صد. هم از سانسور آزاد بودند بر روي

  .اند   با آزادي كامل انتشار يافته) ها و راديوها نيز و تلويزيون(كوچك و بزرگ در تبعيد 
اه درازي در دهد كه آزادي گفتار هنوز ر ها و اين هژده ساله نشان مي تجربه آن دوره

تكيه بر آزادي مطبوعات، بي در نظر گرفتن مسئوليت خود . جامعه ايراني در پيش دارد
چنان آزادي در نخستين فرصت از دست . مطبوعات آزاد نيست) پايندان(آنها، ضامن 

كند   خواهد رفت؛ زيرا از اعتبار و حيثيتي كه افكار عمومي را پشت سر آن بسيج مي
هائي را كه سطح اخالقي و انتلكتوئل باالئي ندارند گاه  روزنامهمردم . بهره است بي
و هنگامي كه . كنند  خرند؛ ولي براي آزادي آنها گريبان چاك نمي  خوانند و كمتر مي مي

  . قرار بر تخطي باشد هر كه بيشتر بتواند بيشتر خواهد كرد
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ائي در پيكار قدرت ه نيروهاي سياسي كه به آزادي و مردمساالري صرفاً به عنوان حربه
نگرند ممكن است به قدرت سياسي برسند، ولي به آزادي و مردمساالري  سياسي مي

  .نخواهند رسيد
  

  :پانوشت ها
سر ادوارد گري ديپلمات انگليسي و وزير خارجه، در ستايش از مذاكرات مجلس  -1

اي  پاره. تخوبي با پارلمان انگلستان مقايسه كرده اسه ها، آن را ب شوراي ملي آن سال
اند و از يك گل بهار  ناظران اين اشاره را دليل دمكراسي در ايران نود سال پيش گرفته

  . اند ساخته
 چنانكه مستوفي ـرسيد » آجيل گرفتن و آجيل دادن«آن مجلس به زودي كارش به 

از مستزاد (گفت » آن نطق كه چون توپ صدا كرد، مشت همه وا كرد«در  الممالك
  )عشقي

پس از  1968منطقي سانسور و يك تجربه شخصي، در  اي از بي نوان نمونهبه ع -2
در رم » گراكي«اي كه در آن برادران كندي با برادران  كشته شدن رابرت كندي مقاله

  .ها نداشت جمهوري مانند شده بودند اجازه چاپ نيافت زيرا پادشاه دل خوشي از كندي
در حمله به خميني از سوي وزارت  1356اي كه در دي  مشهورترين مورد آن مقاله -3

دربار تهيه شد و به دستور وزارت اطالعات و جهانگردي در روزنامه اطالعات انتشار 
  .يافت و شورش قم در آن ماه از آن برخاست

 ايرانياندر  » ككوـهاي مش دنـمرگ و ناپديد ش«ودرزي ـها از محمود گگفـتاورد -4
  واشنگتن،

  1997ژوئن 
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  اي روزي صنفي در متن شكست حرفهپي
   

ايران نخستين سنديكاي مستقل به   نگاران مطبوعات سنديكاي نويسندگان و روزنامه
معني ناوابسته به احزاب سياسي و حكومت در دوره دوم پادشاهي محمدرضاشاه پهلوي 

رزين، نگاران، در راس آنان مسعود ب سنديكا سراسر به ابتكار گروهي از خود روزنامه. بود
با تغيير اساسنامه خود به حزب رستاخيز پيوست  1354گذاري شد و با آنكه در  پايه

تا آنجا نيز كه به منظور سنديكا ارتباط داشت احتماال . ش را نگهداشت همواره استقالل
به منظور تقويت روح "سنديكا . رود ها به شمار مي ترين سازمان صنفي آن سال كامياب

سندگان و همچنين حفظ حقوق صنفي و حفظ عفت قلم و باال معاضدت بين صنف نوي
ايجاد صندوق بيكاري براي اعضاي   بردن سطح مطبوعات و همچنين تاسيس و

كم در يك جبهه به  گذاري شده بود و دست پايه "...اند  كه بيكار يا بيمار شده رسمي
  . هرچه خواست رسيد

سي داشت يعني باال بردن سطح از دو منظور سنديكا در آنچه جنبه فرهنگي و سيا
اينه   مطبوعات هم. آمد اي و اخالقي مطبوعات كار چنداني از سنديكا نيامد و نمي حرفه

تر باشد  اي تكامل يافته هرچه جامعه. دهندگان مهم آن جامعه است و هم يكي از شكل
 در جامعه با. ها، در شكل دادن جامعه بيشتر است نقش مطبوعات، بطور كلي رسانه

هم از جهت دسترسي و هم به دليل  ،ها سوادي با سطح باالي فرهنگي طبعا رسانه
از نظر . بخشند پايگاه فرهنگي و سياسي باالي گردانندگان خود تاثير بيشتري مي

اي  هاي پذيرفته شده حرفه ها نيز وجود نظامات و هنجار مسئوليت مدني و سياسي رسانه
هاي مردم سوء استفاده  دسترس داشتن به توده گذارد مطبوعات از آزادي گفتار و نمي

هاي واپسمانده مطبوعات نه  در جامعه. كنند يا قدرت حكومتي از آنان سوء استفاده كند
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هاي مردم دارند نه از چنان صالحيت و حيثيتي برخوردارند كه  آن دسترس را به توده
جامعه . كند تر مي اثر بخشنگاران را  جامعه توسعه يافته روزنامه. جامعه را دگرگون سازند

اندازد،  توانند داشته باشند مي نگاران را از تاثيري كه مي توسعه نيافته نه تنها روزنامه
  .كشاند پيوسته آنان را به تباهي مي

بيش از آن از واپسماندگي ) شصت و هفتاد(هاي چهل و پنجاه  ايران دهه سنديكا در
فت كه بتواند آن را مگر در حدودي پيش پذير فرهنگي و ضعف سياسي جامعه تاثير مي

ها  هاي گروهي از بهترين ذهن واپسماندگي، بهترين كوششضعف و سنگيني آن . ببرد
مطبوعات ميان دو سنگ . كرد ايرانيان را در هر گام سرخورده مي  هاي آن نسل و روان

ر وضعي آور، د ها و انحرافات تاسف هاي مخالف، هر دو با كمبود آسياي حكومت و نيرو
توانست خالف منظور عمل كند ــ  بود كه حتي آزادي عمل گاهگاهي و موضعي آن مي

. و در شرايط بيشترين آزادي نمودار شد 1357بار در  هاي مصيبت چنانكه با پيامد
نظام "انجام داد تدوين  "باال بردن سطح مطبوعات"بيشترين كاري كه سنديكا در 

در نبود اراده اجرا و يك مكانيسم اجرائي از يك در دوره دوم آن بود كه  "مطبوعات
  . پندنامه در نگذشت
هائي روبرو  توان زير عنوان برنامه رفاهي آورد، بر عكس با كاميابي منظور ديگر كه مي

گذاران سنديكا  اگر پايه. شد كه از انتظارات نخستين در هنگام تشكيل سنديكا گذشت
دانستند، در  آن را نيز در ته دل مسلم نميبودند و  به يك صندوق بيكاري خرسند مي

نگاران  سنديكائيان در يك كوي روزنامه "بهار آزادي،"سال سنديكا تا پيش از  16
. شان ساخته شد ترين شرايط براي هائي شدند كه به هزينه دولت و با آسان صاحب خانه

از شاه و شهبانو، ) ها دو ميليون دالر آن روز(سنديكا با دريافت صد و پنجاه ميليون ريال 
اعضاي سنديكا از بيمه بهداشتي به كمك وزارت . براي خود بود اي خانهدر كار ساختن 

حتي ماهي و ميوه نوروزي . ها برخوردار بودند پزشكان و بيمارستان بهداري و
قانون كاري . رونق نماند ها بي كرد كه سفره سنديكائيان را نيز دستگاه دولتي فراهم مي

تر  آورد اعضاي آن را در موسسات بزرگ هاي سنديكا را بر مي استكه همه خو
هائي بر پايه آن با موسسات مربوط امضا كرده  پوشاند و آنها همه قرارداد مطبوعاتي مي

  . بودند



235 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

ها نشان داد كه بهتر از سنديكا  توان يك سازمان داوطلبانه را در آن سال به دشواري مي
ها و اداره دمكراتيك  ناپذير سنديكائيان در كار مشاركت خستگي. اداره شده باشد

پذير  هاي لمس داشت به همراه سود مشترك و ميوه سنديكا كه در آن دوران تازگي مي
هاي جمعي، فضائي ساخته بود كه سنديكا را از پيشرفتي به پيشرفت ديگر  كوشش

ر ها تنها به بهاي چشم بستن بر عنصر سياسي كا ولي آن پيشرفت. رساند مي
دستگاه دولتي و  "سهم نفت،"در آن دوران . توانست روي دهد نگاري مي روزنامه

سنديكا به توافقي ضمني رسيده بودند ــ سنديكا سهم اعضاي خود را از دارائي روز 
سال  16در همه آن . هاي حكومت نداشته باشد افزون جامعه بگيرد و كاري به سياست
حكومت پنجاه روزنامه و  1353برقرار بود و در  سانسور مطبوعات به درجات كم يا زياد

مجله را تنها در تهران تعطيل كرد و سنديكا سرش را پائين انداخت و برنامه رفاهي را 
نگاران بيكار  تنها واكنش سنديكا نگراني بجاي آن درباره سرنوشت روزنامه. پيش برد

  .داده بود برطرف شدشده بود كه آن نيز با سخاوتمندي حكومتي كه دستور تعطيل را 
*** 

يك مشكل ساختاري سنديكا كه ريشه در توسعه نيافتگي جامعه داشت و نقشي تعيين 
ايران بطور   و درهم شكستن سنديكا و مطبوعات 1357ـ1358هاي  كننده در رويداد

ايران از دوران مشروطه   مطبوعات. نگار بود كلي بازي كرد، مبهم بودن تعريف روزنامه
ايران   نگاري امروزي را ــ همراه با هرچه ديگر از اسباب مدرنيته ــ به كه روزنامه

نگاران مگر به استثنا  اين معني كه روزنامه  اي بودند به شناساند، اساسا غيرحرفه
شان در بيش از يك  ترين نگار روزنامه. توانستند با درامد حرفه خود زندگي كنند نمي

ان مشاغل تمام وقت ديگر، از جمله كارمندي دولت، ش كردند و بيشترين روزنامه كار مي
كه در   شد كه هنگامي شمرده مي "طبيعي"اي  اين فضاي سايه روشن به اندازه  .داشتند

نگاراني كه قرارداد كار تمام وقت امضا كرده  يكي از موسسات مطبوعاتي به روزنامه
د سنديكا اعالم كرد كه هاي ديگر دست بردارن بودند تكليف شد كه از كار در روز نامه

   ".رويم زير بار استثمار و بهره كشي نمي"
حقوق "  در اساسنامه سنديكا شرط عضويت را چنين گذاشته بودند كه اعضاي رسمي

بگير يا مزد بگير يك يا چند روزنامه يا مجله باشند و در جامعه مطبوعات به عنوان 



236 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

 "سال سابقه مطبوعاتي داشته نويسنده، مترجم، خبرنگار، حسن اشتهار و حداقل يك
ايراني   بازي معمول دوست. اين شرط كمتر شد  با گذشت زمان سختگيري در. باشند

تا تعطيل عموم نشريات . اي علت ديگرش ش بود، فراواني مطبوعات غيرحرفه يك علت
اي به معني موسسات شخصي كه تنها در خدمت مدير خود بودند، بخش  غيرحرفه

ها و مجالتي بودند كه عمال دستمزدي به آنها  ران، قلمزنان روزنامهنگا بزرگ روزنامه
بودند  نگاران با آنكه در حقيقت داراي شرايط عضويت نمي آن روزنامه. پرداختند نمي
هاي سياسي  گرايش. خواستند از مزاياي مادي و معنوي سنديكا برخوردار شوند مي

 مطبوعات. داشت مياي  غيرحرفهاعضاي سنديكا نيز سهم خود را در افزايش اعضاي 
توانست يك  هاي اصلي مخالفت با رژيم پادشاهي بودند و سنديكا مي ايران از كانون 

چپگرايان كه اندك اندك دست باال را در سنديكا . نيروي بالقوه در مبارزه با رژيم باشد
ن تعبير نگاري، شرايط عضويت را چنا گيري از ابهام شغلي روزنامه يافتند، با بهره مي

. توانست به سنديكا بپيوندد اينجا و آنجا نوشته بود مي  كردند كه هر كس چند مقاله در
چنان . ترساند و وادار به تسليم كرد  سنگين شدن كفه چپگرايان، بسياري ديگر را نيز

از سوي هيئت مديره سنديكا و دو  "منشور آزادي مطبوعات"شد كه پس از امضاي 
ها دربست به اختيار مخالفان رژيم افتادند و  روزنامه1357در  "يحكومت آشتي مل"وزير 

با آزادي زندانيان سياسي، حمله . تر برقرار گرديد بسيار كارامد سانسوري از آن سو و
ترين پاكسازي مطبوعات تا  هاي چپ از درون و بيرون سنديكا به بزرگ سراسري نيرو

نگاران راستگرا يا بيرون  وزنامهآن زمان در موسسات بزرگ مطبوعاتي انجاميد و ر
تر در بهار آزادي روي  پاكسازي بزرگ. (انداخته شدند يا زبان بريده به كنجي نشستند
ش  ي را كه آنهمه براي"هاي فاسد قلم"داد و خميني با استغفار از اشتباه خود همه 

د و ها يافتن سنديكائيان فرصتي براي پاك كردن حساب). جانفشاني كرده بودند شكست
اش داستان كسي  بقيه. اي اعضاي آن گرم شد بازار اعالم جرم از سوي سنديكا و پاره

  .بريد بود كه بر سر شاخ بن مي

هاي انقالبي، انگشت اتهام را نشانه گرفتن آسان است ولي مطبوعات  امروز مانند آن روز
سنديكا در . رفتايران در نظر گ  سياست و جامعه contextبايد در بافتار  و سنديكا را مي

كرد هم بركنار از سياست و هم سياست زده، چنانكه همواره در چنان  اي عمل مي جامه
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از سوئي بركنار بودن از فعاليت سياسي نشان افتخاري است . آيد هائي پيش مي جامعه
از سوي ديگر هيچ كنش اجتماعي نيست كه اصول و . آويزند كه مردمان بر سينه مي
هائي سرزمين  چنان جامعه. ها ريخته نشود ها و بده بستان ابگريمنطق آن در پاي حس

. نداي رساند سابقه طلبي را به ابعاد بي فرصت 1357ن سال نياايرا  طلبان است و فرصت
طلبان  ترين فرصت كه خميني اجازه داد به بد  حتي آرمانگرايان در آن سال و تا هنگامي

  . پيوستند
هر كسي از سانسور در دوران قدرت گرفتن نهاد پادشاهي اينكه سنديكائيان بيش از   در

ها هر كس خواستار آزادي  ولي مانند آزاديخواهي آن زمان. ترديد نيست  بردند رنج مي
اگر حكومت، سانسور كور و پر از سوراخ و . بود خود و برقراري سانسور خود مي

نيز سانسور ظريف و كرد مخالفان آن  ها عمل مي ترين شيوه را با زمخت ش هاي رخنه
داشتند كه از توطئه سكوت در باره مخالفان فكري، صرفنظر از  تر خويش را مي كارامد

ها، باز صرف نظر از ارزش كارشان، را  ارزش كار آنها، تا مبالغه در بزرگ كردن خودي
هاي سياسي انقالبي، مانند خود انقالب  در سنديكا نيز مانند سازمان. گرفت دربر مي
، جنگ بر سر آزادي سياسي و آزادي گفتار نبود، بر سر آزادي هر گرايش و اسالمي

فاصله پس از پيروزي انقالب به دست  آنچه تقريبا بي. گروه به هزينه مخالفان آن بود
ايران آمد به هيچ روي   بازرگان بر سر آزادي و حقوق بشر در "ليبرال"حكومت 

آنها همان روحيه خودي و . رفت ميرافي از نظام فكري انقالبيان به شمار نحان
  .كنند كردند و مي غيرخودي دوران پهلوي را از آن سر عمل مي

ايران نيز مانند كانون نويسندگان در   نگاران مطبوعات سنديكاي نويسندگان روزنامه
سو نگري در آن با  لحظه حقيقت خود به دام يك پيكار سياسي افتاد كه تعصب و يك

ترين عناصر مانند معمول بي درنگ ميدان را تهي  د و پاكز طلبي پهلو مي فرصت
نگاران در پيشاپيش آنان بر روي هم  ايران و روزنامه  امروز جامعه روشنفكري. كردند مي

از سودجويان در خدمت همه كس بگذريم در بيشتر . اند هاي آن دوران را فراگرفته درس
هائي و  جا. توان ديد ا به خوبي ميايران آگاهي بر اهميت اصولي بودن ر  رهبران فكري

ايستادگي دارند، اگر چه به زيان شخص تمام   هائي هست كه به خودي خود ارزش چيز
يك درس . ايران داشت  نگاري سنديكا سهم خود را در تكامل فرهنگ روزنامه. شوند
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. بزرگ آن، و موارد بسيار ديگر، آن بود كه آزادي مطبوعات خيابان دو سويه است
بستي شمرده شود  بايد دور باطل و بن سور حكومت و بي مسئوليتي مطبوعات نميسان

توانند، و بيشتر  در يك نظام بسته اتفاقا خود مطبوعات بهتر مي. كه راهي به بيرون ندارد
شان به گشاده كردن  اي بايد، با سنگين كردن وزنه اخالقي و باال بردن سطح حرفه مي

  .نظام سياسي كمك كنند
اين   .هاي ملي بود تر كمبود يگر نابسنده بودن منافع صنفي در چهارچوب بزرگدرس د

هاي گوناگون به  بس نيست كه در فضاي بينوائي عمومي، بينوائي از هر نظر، صنف
. بايد به سود كلي جامعه نيز انديشيد در كنار منافع صنفي مي. هاي خود برسند خواست

تر داشته باشد كه منافع  تر و اصولي ميبايد يك مولفه عمو هر كنش اجتماعي مي
  .را دربر گيرد "بيشترين خوشبختي براي بيشترين مردم"مجموع جامعه، 

  2008مارس 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .استهاي دوم و چهارم سنديك گذاران و دبير دوره از پايهنويسنده * 
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  روزنامه نگاري به سياستصد سال از 
  يك زندگي» كارير«هائي دربارة دو  انديشه

  
    
تا يك دو دهه پاياني سده نوزدهم راه سياست در ايران از دربار و ديوانساالري و  

و  clanتبار . هائي اساساً ايلياتي بودند گذشت و اين هر سه خود پديده سپاهيگري مي
اي بي يك طبقه  يك جامعه سنّتي، در جامعه ايل، و سلسله پادشاهي بر تارك آنها در

در . متوسط كه در شمار آيد، زمينه اصلي تحرك اجتماعي، و صحنه اصلي سياست بود
حوزه . برسد  توانست از آبدارخانه دربار به صدراعظمي اي پسر آبدار نيز مي چنان جامعه
با آنكه اليه  .داشت نيز در اين ميان جائي مي) به اصطالح حوزه علميه(درس ديني 

بود، تسلط آن بر قلمروهاي  آخوند در سياست آن زمان ايران مستقيماً دست در كار نمي
اي و اوقاف به ويژه در واليات، به آن قدرت  محاكم شرعي و آموزش مكتبي و حوزه

  .بخشيد اي مي سياسي قابل مالحظه
گردد،  باز مي جامعه ايراني بدان) تجدد(خواهي، كه هرچه از نوگري  جنبش مشروطه

حزب و روزنامه، و سپس، در . سياست را بر طبقه متوسط كوچك آن روز ايران گشود
از آن پس سياست . زمان رضاشاه، دانشگاه را به ايران آورد و نقش بازار را برجسته كرد

هاي سنتّي دربار و  تري گذشت كه در صد ساله بعدي در اهميت بر راه هاي تازه از راه
  .و نظام پيشي گرفتند ديوانساالري

نگاري پوياترين بوده و بر  هاي سياست در ايران سده بيستم، روزنامه از ميان همه راه
اهميت آن پيوسته افزوده شده است، حتي در دوره رضاشاه نيز كه ديوانساالري و 

هاي ديگر باال برده  به زيان راه –در خدمت ديوانساالري و نه به خودي خود  -دانشگاه 
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نگاري فرصتي يافت كه خود را از نظر نيروي انساني و تجهيزات فني و  روزنامه شدند
شبكه پخش نيرومند سازد، و از توده بزرگ و روزافزون خوانندگان برخوردار گردد كه 

  .هاي بعدي آن شدند هاي جهش پايه
در اينجا . خواهي سهم عمده داشتند نگاران در به راه انداختن جنبش مشروطه روزنامه

دولت بودند   هاي رسمي جدا كرد كه روزنامه» كاغذ اخبار«بايد از  را مي) جرنال(روزنامه 
روزنامه به معني . نگاري ايران اهميت دارند و در بحث ما تنها از جهت تاريخچه روزنامه

خواهي  امروزي آن، شامل نشريات روزانه و ادواري، چنانكه اشاره شد با جنبش مشروطه
  .تدر هم آميخته اس
المتين،  اختر، حبل(يافتند  ها به اين معني يا در بيرون ايران انتشار مي نخستين روزنامه

شدند  و يا اگر هم در ايران منتشر مي) ثريا، پرورش، حكمت، قانون، كاوه و سروش
به سبب نبودن امكانات كافي چاپ و پخش به ) شان، صوراسرافيل مشهورترين(

اگر اين محدوديت را در نظر آوريم از دامنه تأثير . دخوانندگان اندكي دسترسي داشتن
خواهي به شگفتي  ها و نيز طبقه متوسط كوچك ايران دوران جنبش مشروطه روزنامه

نگاري در  در درازاي اين سده روزنامه. و اين روندي است كه ادامه يافته است. افتيم مي
هاي انتلكتوئل و فني و  توانائيتر از  بسيار بزرگ  جامعه ايراني و در سياست ايران سهمي

  .مالي خود داشته است
اي همگاني آشنا شدند كه دامنه  بار ايرانيان با رسانه در آن عصر انقالبي، براي نخستين

ترين رسانه همگاني بود كه جامعه  رفت، و منبر مهم نفوذش از منبر بسيار فراتر مي
هاي ژرفي  ود رسانه عامل دگرگونينه تنها پيام، بلكه خ. شناخت ايراني تا آن زمان مي

  .بيني مردمان گرديد در رفتار سياسي و جهان
نگار از آن زمان در صحنه پديدار  نگاران سياسي و سياستگران روزنامه نخستين روزنامه 

نگاراني كه از آنجا به مشاغل اداري و سياسي رسيدند و چه  شدند، چه روزنامه
. و دستور كار سياسي خود از روزنامه بهره گرفتندسياستگراني كه براي پيشبرد برنامه 

در اين گفتار تأكيد بر سياستگران . اين هر دو پديده تازگي و اهميت فراوان داشت
. نگاري بر جريان سياست ايران گذاشت نگار است و تأثيري كه روزنامه روزنامه
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ها يا راهروها  شيهنگاران بيشماري كه در اين صد سال از دفترهاي روزنامه به حا روزنامه
  .يا كُرسي هاي قدرت راه يافتند موضوع بحثي ديگرند

ها چنان  اي براي بسيج مردم و تأثير گذاشتن بر سياست نگاري به عنوان رسانه روزنامه
اي واعظان و از آن بيشتر شاعران  برتري خود را از همان آغاز به كُرسي نشاند كه پاره

الممالك فراهاني، بهار، عشقي، سيد اشرف قزويني،  يباد. نيز به اين رسانه روي آوردند
نگار در آن عصر بودند با  ترين شاعران روزنامه يحيي ريحان و فرخي يزدي كه مهم

نگاري  كاميابي تمام رسانه سنّتي خود را بر بال رسانه تازه به پرواز در آوردند و روزنامه
نگاري، زبان ويژه خود را  ا روزنامهام. منظوم چند گاهي بر مطبوعات ايران تسلّطي يافت

آزاديخواهي، ناسيوناليسم، ترقيخواهي، . خواست و آن را اندك اندك به دست آورد مي
ها بود و تأثير  هاي اصلي روزنامه عدالت اجتماعي و پيكار با عوامل واپسگرائي درونمايه

مام حجت روسيه در كننده خود را در پيكار با محمدعلي شاه و ايستادگي در برابر ات بسيج
  .نشان داد 1919موضوع شوستر و ناچيز كردن قرارداد 

آمدند و در  نگاري به آساني با هم مي روزنامه ـسياست  -آن دوراني بود كه روشنفكري 
هاي نوزده و بيستم را به  هاي پاياني و آغازي سده ابعاد بسيار كوچك خود، تهران دهه

اما عصر روشنگري ليبرال زود گذر . كردند مي پاريس نخستين نيمه سده هژدهم نزديك
ايران به زودي مغلوب استبداد اصالحگر يا روشنراي پهلوي، رمانتيسم انقالبي چپ و 

 در ترجمه. (در آورد  تجدد ستيزي و ارتجاع اسالمگرايان گرديد و سر از انقالب اسالمي
enlightenment رانسوي آن به روشنگري، با آنكه جا افتاده است و به اصل ف

آدام اسميت و  enlightened self-interestاز . توان بسنده كرد تر، نمي  نزديك
توان رساند و خودكامگي پادشاهاني مانند  دوتوكويل، سود شخصي روشنگرانه را نمي

  ).فردريك دوم پروس يا گوستاو سوم سوئد و رضا شاه، روشنرايانه بود نه روشنگرانه
هاي عصر  ران آن روزها، همراه چند تني در بيرون، ايدهكه در اي  گروه اهل قلمي

و اين همه را در  -پيشرفت، مدارا، حقوق طبيعي، آزادي مدني، خردگرائي -روشنگري 
كردند، مانند پيشروان سده  دولت و ناسيوناليسم ايراني تبليغ مي -چهارچوب ملت 

د به امري معين بود شان تعه نوين اجتماعي بودند كه ويژگي» تيپ«خود يك   هژدهمي
)Engagement فلسفي«در عصر روشنگري به اين تيپ نوين اجتماعي، ). فرانسويان «
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philosophie اي كه ولتر نوشت و بيان نامه استقالل و  از نام رساله(شد  گفته مي
بعدها در نيمه دوم سده نوزدهم به اين تيپ نوين . استراتژي پيكار فلسفيان گرديد

  ).ئل گفتنداجتماعي انتلكتو
هاشان را به كار بندند و جامعه  خواستند ايده آنها مانند پدران فرانسوي جنبش خود مي 

 -بود) سكوالر(جنبش آنان يك پيكار غيرديني و عرفيگرا . خود را دگرگون سازند
برخالف تقريباً همه آنچه كه جامعه ايراني در زمينه دگرگوني اجتماعي و فرهنگي 

رگه نيرومند . هاي زمان خود تسلط يابد وشيد به رسانهك كه مي - شناخت مي
در اين جنبش كه با اختالف سطح فرهنگي طبقه متوسط نوين و  elitismسرامدگرائي 

سواد ايران اجتناب ناپذير بود، سنّت ديرپائي را در زندگي روشنفكري  توده روستائي و بي
ترين آنها و  زاده برجسته ياز ميان اين گروه تازه اجتماعي، حسن تق. ايران گذاشت

  .سياستگر ايران است -نگار روزنامه -نخستين نمونه تيپ نوين روشنفكر
هاي  ده سالي بر انقالب مشروطه نگذشته، شكست مجلس در برآوردن خواست

بايست ايران را مستقل و  آن در انجام اصالحاتي كه مي  خواهان و ناكامي مشروطه
. هاي ديگري متمايل ساخت ري از روشنفكران را به طرحنيرومند و يكپارچه سازد، بسيا

اي از اين روشنفكران يا به طرح انقالب سوسياليستي از روي نمونه شوروي  نسل تازه
هاي آهنين از روي نمونه  روي آورد، يا به شمار بيشتري، به اصالحات از باال و با دست

يستم زير سايه خود گرفت طبعاً نمونه تركيه كه تاريخ ايران را در بيشتر سده ب. تركيه
. در ژاندارمري و لشگر قزاق. ايران يافت  نيرومندترين پيروان خود را در نيروهاي نظامي

ترين نيروي مسلح آن زمان ايران »اروپائي«ترين و  ژاندارمري كه بهترين و پيشرفته
تش افسران ژاندارمري، در آ. جست هاي جوان مي بود، سرمشق خود را در جنبش ترك

ناسيوناليسم رمانتيك خود، در جنگ اول به جبهه مقابل انگلستان و روسيه پيوستند، و 
هاي  نمونه ترك«قيام نافرجام پسيان نقطه اوج . شكست آلمان، شكست آنان نيز گرديد

  .خود شد  تصميمي برنامگي و بي در ايران بود كه قرباني بي » جوان
ترين پيرو  كه در رضا خان، بعداً رضاشاه، مهم تر تركيه نمونه آتاترك بود نمونه موفق 

ترين نمايندگان نسل دوم روشنفكران  اي از درخشان و هم او بود كه پاره. خود را يافت
اكبر داور در ميان آنها چه از نظر  علي. ايراني، پس از دوران مشروطه را گرد خود آورد
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او ادامه دهندة . رين استت موضوع اين گفتار، و چه از نظر سطح انتلكتوئل، برجسته
سياست در آن زمان بود و روزنامه مرد آزاد او  - نگاري روزنامه -  سنّت روشنفكري

. ارگان آن طرح كشورداري گرديد كه سردار سپه و سردودمان پهلوي به اجرا گذاشت
اين طرح كشورداري، ايده پيشرفت و تجدد در خدمت ناسيوناليسم و نگهداري نياخاك 

گرفت ولي آن را بر دمكراسي پارلماني، چنانكه در ايران آن  الب مشروطه ميرا از انق
برتري مجلس در نبود قوة قضائي نيرومند و دستگاه . داشت شد مقدم مي روز عمل مي

دسته . اجرائي، كه در شمار آيد، به ديكتاتوري مجلسيان، و نه مجلس، انجاميده بود
ناپذير مجلسيان، خود  هاي پايان ها و رقابت هاي ناپايدار در مجلس، بند و بست بندي

برتري (ش يك عدم تعادل  داور و همفكران. مجلس و كشور را به فلج كشانده بود
كنار ) برتري دستگاه اجرائي حكومت(را به سود عدم تعادل ديگري ) مجلس

 آنها در عين حال پر نفوذترين نمايندگان تفكر غيرمذهبي در ايران شدند و. گذاشتند مي
گذار قانون مدني و دادگستري مستقل از  خود داور بعدها در وزارت دادگستري پايه

  .آخوندها گرديد
با چنين تأكيدي بر عمل سياسي و سياستگزاري، در آن بزنگاه تاريخي براي كساني 

اي در خدمت  نگاري بيش از وسيله تري علي دشتي، روزنامه مانند داور و در سطح پائين
سياستگري نيز در سرنوشت خود او  ـ نگاري روزنامه ـ ت روشنفكريسنّ. سياست نبود
اي  نگاران و سياست پيشگان با آميخته رضاشاه كه به روزنامه. را يافت  ش فراز و نشيب

اش هرچه كمتر از آنان  نگريست در برپا كردن دستگاه حكومتي از تحقير و دشمني مي
اگر به هر وسيله خاموش  ـفرستاد  مي او پر صداترين آنان را به مجلس. بهره گرفت

سرامدان عصر رضاشاهي بيشتر از . تا مهر الستيكي شوند ـ) فرخي، عشقي(كرد  نمي
هاي آموزش  هاي خارج در آن نخستين سال بيشتر دانشگاه(ديوانساالري و دانشگاه 

  .آمدند مي) عالي در ايران
ها آغاز  شد مادي خود را در آن سالهاي زندگي اجتماعي ر ها مانند همه جنبه اما روزنامه

هاي كوچك و شخصي دوران انقالب مشروطه، عصر  در مقايسه با روزنامه. كردند
مؤسسات بزرگي كه به گروه قابل مالحظه . اي را به ايران داد رضاشاه مطبوعات حرفه

شان از اقتصاد رو به رشد جامعه تغذيه  خوانندگان پشتگرم بودند و صفحات آگهي
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 روزنامه. توانستند از آن راه زندگي خود را بگذرانند و نويسندگاني داشتند كه مي شد، مي
آيند و  اي ايران به شمار مي هاي ايران و اطالعات، نخستين مؤسسات مطبوعاتي حرفه

  .گذار مطبوعات نوين ايران است اطالعات از اين ميان پايه
ن بر توسعه سياسي جامعه بر نگارا آنچه در دوران رضا شاهي از نظر تأثير روزنامه

رويدادها و روندها و انديشه سياسي، از دست رفت با شكل گرفتن دستگاه پخش و 
نگاري از صورت  پايگاه فني مطبوعات جبران شد كه به نوبه خود اجازه داد روزنامه

هاي  اي در كنار حرفه بدر آيد و حرفه -از زائده سياست و ديوانساالري  - تفنني خود 
هزاران تن از آن پس در هر نسل روزنامه نگاري را به عنوان كار زندگي . ودديگر ش
carrier خود برگزيدند .  

رضاشاه با . پردامنه شد backlashهاي پس از رضاشاه طبعاً شاهد يك پسزنش  سال
آيد ــ  اي كه امروز براي ما باورنكردني مي  ش به كشور ــ به درجه همه خدمات نمايان
نه تنها سرانجام نتوانسته بود ايران را از تسلط بيگانه برهاند بلكه در . دشكست خورده بو
شد كه شيوه خشن و شخصي  هاي بزرگي ديده مي ش نيز شكاف برنامه اصالحات

اش  او از جمله با همه دلسپردگي. كرد ش نمي حكومت او هيچ كمكي به برطرف ساختن
ل ارتشي بسازد كه به تمام از پس ايران نتوانست در آن بيست سا  به نيروهاي نظامي

ها در شخص  گيري يك علت مهم آن تمركز همه تصميم(نيروهاي عشايري برآيد 
). گذشت پادشاه بود كه از توان مردي به پركاري و سختگيري رضاشاه نيز در مي

نخستين پادشاه پهلوي تقريباً هرچه را كه از پيشرفت و نوگري در ايران هست آغاز 
 او پادشاهي. ها بود ه چيز نيمه كاره ماند و حمله متفقين تنها يكي از علتكرد، ولي هم

آن روز ايران آغاز كرده بود   اش را با گروهي از بهترين استعدادهاي سياسي و نظامي
ولي با ) وزيري و سرلشگر جهانباني در ستاد ارتش مرداني مانند فروغي در نخست(

و نخجوان در ستاد ارتش و وزارت جنگ   ميوزيري و ضرغا مانندهاي منصور در نخست
براي » سيستماتيك«توان يك كوشش مهم و  دوران پادشاهي او را مي. به پايان رساند

اثر كردن طبقه سياسي ايران به شمار آورد كه برخالف انتظارش به  رنگ و بي بي
اهرم همان ديوانساالري كه مركز اصلي توجه و  ـبينوائي ديوانساالري نيز انجاميد 

  .اصلي برنامه اصالحي او بود
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                             * * *  

در بيست ساله رضا شاهي سه گروه عمده اجتماعي بيشترين داليل را براي ناخشنودي  
ها  نخست خان. اش فرصتي براي بازگرداندن عقربه ساعت يافتند داشتند و در سرنگوني

هاي رضاشاه براي ساختن يك كشور،  و سركردگان عشايري كه نخستين آماج كوشش
آنها آن . بودند» ممالكت محروسه ايران«ملت از سرزمين از هم گسيخته  - يك دولت

بيست سال را به صورتي تاب آوردند ولي پشتشان شكسته بود و نتوانستند از اشغال 
روزهاي آنان به عنوان عاملي در . ايران و ناتواني حكومت مركزي بهره چنداني ببرند

شان  قدرت) 1960(سياست ايران به پايان رسيده بود و با اصالحات ارضي دهه چهل 
  .ضربه پسزنش از سوي دو گروه اجتماعي ديگر وارد شد. پاك از ميان رفت

ماليان كه عزاداري و حجاب داوطلبانه را برگرداندند و امتيازات كوچك بسيار ديگري  
مذهبي خود كردند كه به  -ياسي ها گرفتند، آغاز به گسترش شبكه س از حكومت

صورت حوزه، مسجد، هيأت مذهبي و حسينيه در سه چهار دهه بعدي نيرومندترين 
ها  با آنكه فدائيان اسالم در همان نخستين سال. عامل سياسي در جامعه ايراني گرديد

نشان داده بودند كه مذهب سياسي تا كجاها خواهد رفت امتياز دادن به آخوندها و راه 
هاي مهم سياست ايران، چه در حكومت و چه  دن با آنها بر روي هم يكي از ويژگيآم

  . مخالفان، گرديد

در جامعه ايراني، . ترين فرصت تاريخي خود را يافتند روشنفكران از اين ميان بزرگ
هاي  به عنوان يك گروه اجتماعي همان نقش انتلوكتوئل intelligentsiaروشنفكران 

تفاوت آنها در اختالف سطحي است كه انتلكتوئل به . اند داشته هاي غربي را جامعه
هر كه درسي خوانده است و با  ـمعني اروپاي باختري را از اينتليجنتسيا به معني روسي 

توده بزرگ روشنفكران ايراني، در . سازد جدا مي - كند كار به اصطالح فكري زندگي مي
د، به ناچار بيشتر از كم سواداني گشو كشوري كه تازه چشم به فرهنگ باختري مي

خواندند از نبودن آزادي و سطح  هاي ايران درس مي شد كه اگر در دانشگاه تشكيل مي
شدند  رفتند مرعوب تفكر چپ راديكال مي بردند و اگر به خارج مي پائين آموزش رنج مي

  .كه بر بيشتر سده بيستم سايه افكنده بود



246 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

كرد كه با سياست ارتباط  تماعي و انساني بروز مياين نيمه سوادي بيشتر در علوم اج
گزيدند دشواري كمتري در آشتي دادن  هاي فني را برمي آنها كه رشته. تري دارد نزديك

خود   مانده جهان سومي بيني سنّتي و واپس علم و تكنولوژي باختري، با جهان
نان اروپائي خود بروند و توانستند پا به پاي همگ از نظر پايگاه علمي، آنها مي. داشتند مي

در واقع يقين علمي، ايمان آنان را تقويت . همچنان در پيله باورها و تعصبات خود بمانند
 - اند چنانكه كساني اشاره كرده ـاين يك گرفتار ويژه روشنفكران ايراني بود . كرد مي

يران سهم و جايگاه باالي دانش آموختگان علوم و فنون در ميان روشنفكران، سياست ا
  .را به ويژه در گرايش چپ بينوا كرد

تا نيمه سده بيستم به سبب اصالحات رضا شاهي، شمار روشنفكران و ابعاد طبقه 
خالء قدرتي كه . متوسط ايران، به جائي رسيده بود كه در تاريخ ايران مانندي نداشت

بيشتر از  سرنگوني پادشاهي مطلقه پديد آورد پهنه ايران را در برابر اين روشنفكران،
از طبقه سياسي اشرافي پيش از رضاشاه چيز زيادي نمانده . گسترد طبقه متوسط، مي

بود؛ ارتش و ديوانساالري در وضع دفاعي بودند؛ آخوندها به خودي خود از چيزي 
 همه آنها به روشنفكران و طبقه متوسط باال گيرنده ايران نياز و پشتگرمي. آمدند برنمي

  .داشتند 
هاي اصلي فعاليت روشنفكران بود ــ صدها از هر  نگاري ميدان يژه روزنامهحزب و به و

نگاري روي آوردند و آن را سكوي  در يك انفجار فعاليت، هزاران تن به روزنامه. كدام
» نگاري روزنامه«. هاي سياسي از هر گونه گردانيدند پرتاب خود براي رسيدن به هدف

اين  .رفت هائي كوچك فراتر نمي اهي در روزنامهبراي عموم آنان از مقاله نويسي گاهگ
چپ ايران بهره برنده اصلي طغيان . نگار، بيشتر چپگرايان بودند روشنفكران روزنامه

ها شد كه از سانسور كور و اداري دهه دوم رضا شاهي بهم  درس خواندگان آن سال
ها بر  شتهشدن تير مژگان را در نو» كارگر«دستگاه سانسوري كه . (برآمده بودند

  ).زدودند را از شعرها مي» گل سرخ«ش  تافت و چند دهه بعد جانشينان نمي
اي از بهترين نمايندگان روشنفكري و  حزب اصلي چپ، حزب توده، با گرد آوردن پاره

هاي آن زمان به زودي توانست چپگرائي را با  چند تن از برجسته ترين انتلكتوئل
كه بعدها به اقتباس از محافل انتلكتوئلي فرانسه هائي  بحث. روشنفكري مترادف سازد
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را پا برجاتر كرد كه روشنفكري با مخالفت يكي است و » مد«درباره تعهد درگرفت اين 
روشنفكري كه در ايران كمتر . از آنجا تا يكي شدن مخالفت با روشنفكري راهي نبود

  .                    دتوانسته بود به سطح درخوري برسد تا حد مخالف خواني فرو افتا
گفتاوردي از واتسالو هاول در تعريف انتلكتوئل شايد بيش از همه بتواند تفاوتي را كه 

انتلكتوئل كسي است «. ميان روشنفكر و انتلكتوئل دوران مورد بحث ما بود روشن سازد
تر امور  گسترده contextكه زندگي خود را به انديشيدن در موضوعات كلي و بافتار 

كند و پيشه او خواندن و نوشتن و آموختن و آموزاندن و نشر دادن و خطاب كردن به  يم
  .»با نگرش كلي و آگاهي بر پيوند همه چيز با همه چيز -مردمان است 

نگاري چپ آن زمان را در احسان طبري و خليل ملكي  هاي روزنامه ترين نمونه برجسته
روزنامه چون سالحي براي پيشبرد يك  هاي آنان بود كه در دست. توان نشان داد مي

ادبي قابل مالحظه خود را در  -طبري استعداد سياسي . برنامه و يك جنبش سياسي شد
هاي  هاي سياسي و ايدئولوژيك و مصالحه خدمت حزب توده گذاشت و محدوديت

خليل . شكوه سر نهادن به پيشگاه واليت فقيه تحمل كرد اخالقي آن را تا پايان بي
هاي بزرگ تاريخ ايران است در ميان دو سنگ آسياي حزب توده و  ه از دريغملكي ك

نظام شاهنشاهي هرگز بخت تحقق بخشيدن به ظرفيت بزرگ سياسي و انديشگي 
ش يك حزب كمونيست وابسته به شوروي را در  طبري با همه توان. خويش را نيافت

گذاري يك  ش از پايه منديملكي با همه توان. اش رساند شرايط ايران به نتيجه منطقي
. تر از يك جريان روشنفكري، در شرايط ايران برنيامد حزب چپ مستقل، حزبي گسترده

مزمن در اوضاع و   تصميمي را بي  اگر اولي را پيروي كوركورانه قرباني خود كرد، دومي
كران بخش روشنف آنها هر دو پروراننده و الهام. احوال به هر حال نامساعد از اثر انداخت

نگاري را به عنوان گذرگاه عمل سياسي پيشه خود ساختند  شماري شدند كه روزنامه بي
  .يا زمينه اصلي فعاليت خود قرار دادند

بود، از موضع   ها حسين فاطمي نگاري سياسي در آن سال نمونه ديگر روزنامه
ي نامحدود طلب ناسيوناليسم راديكال، كه آنچه از ژرفاي انديشه سياسي كم داشت با جاه

نگاراني شد كه در پيكار ملي كردن نفت بر افكار  او پيشرو همه روزنامه. كرد جبران مي
نگار سياسي بود كه به وزارت و  پس از داور دومين روزنامه  فاطمي. تسلط يافتند  عمومي
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نگاري و چه سياست، او را از  تندروي او چه در پهنه روزنامه. قدرت سياسي رسيد
ن متمايز ساخت كه تنها شخصيت مهم هوادار مصدق بود كه پس از ش چنا همگنان

ش برآمده  پس از آنكه فدائيان اسالم در پي كشتن -مرداد به اعدام محكوم شد  28
ترين سياستگر مهم آن  احتماالً آتشين  فاطمي. كاري زده بودند بودند و بر او زخمي

  .ها بود سال
ران رضا شاهي با ابعاد متفاوت و يك شخصيت مرداد، فرايند بازگشت به دو 28پس از  

بود  يك پسزنش ديگر در راه مي. مركزي كه همانندي اندكي با رضاشاه داشت آغاز شد
مسئوليت،   و بر ضد سياست پيشگان بي - اين بار از سوي دربار و ارتش ديوانساالري -

ن به يك ايران شان براي پايان داد اثر، و روشنفكران چپگرا كه بسياري هاي بي حكومت
محمدرضاشاه، بهره برنده اصلي اين پسزنش، در  - زدند يكپارچه و مستقل به جان مي

نگاران و روشنفكران با نخستين پادشاه پهلوي همراه  احساسات نامساعد خود به روزنامه
ها را به ويژه پس از دست زدن به برنامه اصالحي مشهور به انقالب  بود و تكنوكرات

نگاري چنان  ها و روزنامه ولي روزنامه. داد ب شاه و مردم، بر آنها ترجيح ميسفيد يا انقال
  .شد آنها را كنار زد يا نديده گرفت قدرتي در جامعه و سياست ايران شده بودند كه نمي

ها نيز مانند احزاب آزادي خود را از دست  با باال گرفتن قدرت شخصي پادشاه روزنامه 
دوازده ساله نخستين پادشاهي محمدرضا شاه بسيار كاهش  شمار آنها نسبت به. دادند

يافت و محدوديت سياسي با خودش چيرگي مالحظات صرف بازرگاني را آورد كه در دو 
نگاري ايران را تا  كه نود درصدي از روزنامه –روزنامه بزرگ عصر، كيهان و اطالعات 

ترين روزنامه  بزرگ كيهان كه. به درجات باال رسيد - دادند تشكيل مي 1340دهه 
اي شدن مطبوعات را به كمال رساند و بسياري از  دوران پهلوي بود، روند حرفه

  .هاي مطبوعات ايران، پس از اطالعات از آن است »نخستين«
ها به صورتي روزافزون بلندگوي بحث سياسي شدند و در يك  با اين همه، روزنامه

ها و  هفته نامه. سته واپس نشاندندجنگ فرسايشي بيست و پنج ساله، حكومت را پيو
انتشار يافتند كه در آنها به  -شان علم و زندگي خليل ملكي ترين مهم –هائي  ماهنامه

ها به زودي به  شد و دامنه اين بحث تري پرداخته مي مسائل سياسي با ديد گسترده
و مجلس  نگاران به تدريج جاي خالي حزب روزنامه. هاي بزرگ روزانه نيز كشيد روزنامه
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ند كه دهاي پاياني پادشاهي پهلوي قدرتي يافته بو را پر كردند، تا آنجا كه در سال
ها  پيكار چريكي روزنامه 1978/  1357در . كرد حكومت را ناگزير به سازش با آنها مي

به پيروزي نهائي خود رسيد اما فضاي سياست ايران در آن دوران چنان ناسالم شده بود 
 شكست خوردگان همه با هم خود را در گودال مار انقالب اسالمي كه پيروزمندان و

  .يافتند 
                                 ***  

 ترين نسل نسل من، نسلي كه در سالهاي جنگ به نوجواني و جواني رسيد، از سياسي   
ي ها تهيه. ترين دوران تاريخ ايران است هاي صد ساله اخير ايران بود كه خود، سياسي

اشغال ايران كه  shockآموزشي و فرهنگي دوران انقالب مشروطه و رضاشاه، تكانه 
سياسي به ويژه از مرزهاي شمالي همراه بود، آن نسل را در  -با يك هجوم فرهنگي 

انقالب و جمهوري . جنگند ميداني افكند كه هنوز بازماندگان معدودش در آن مي
  .وده استتنها بر گستردگي آن ميدان افز  اسالمي

آور تاريخي خود مأموريتي بود كه بر آن نسل تحميل  رهانيدن ايران از موقعيت خواري
حكومت بيست ساله رضاشاه با همه نويدها و دستاوردهاي خود اين احساس . شد

خواري را از ميان نبرده بود؛ به ما كشوري داده بود كه آن را نگهداريم و ابزارهاي 
دست كم  - ماند بي آن دستاوردها كشوري نمي. ا پيش ببريممقدماتي داده بود كه آن ر

  .كه نگهداشته شود - شناسيم در ابعادي كه امروز مي
هائي بود كه بر آن نسل گشوده بود و  گرائي، راه ناسيوناليسم و سوسياليسم و اسالم

نوجوانان و جواناني كه . داشت دمكراسي بيشتر با غيبت پر سر و صداي خود حضور مي
ساله روبرو بودند به چيزي جز  ي يكبار ديگر در يك تاريخ دويست ايران تحقير شدهبا 

. انديشيدند ترين زمان نمي ترين راه و در كوتاه زير رو رو كردن جامعه خود از كوتاه
هاي كوچكي كه نوجوانان  احزاب و روزنامه(نگاري  فعاليت حزبي و به ويژه روزنامه

آنان را در خود ) شان بودند خود نگارنده، نيروي برانگيزاننده چهارده پانزده ساله، از جمله
اين آميختگي سياست و . گاه به بهاي سالها غفلت از درس و كار و زندگي - گرفت
نگاري در خدمت پيكار براي پيشبرد يك برنامه سياسي، و  روزنامه - نگاري روزنامه
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اي  در خود من به اندازه - نگاري هاي روزنامه ها و تكنيك سياست با به كار گرفتن رسانه
  .در هم آميخت كه همه زندگي بعديم را ساخت

نگاري در  روزنامه. هاي پس از جنگ تندتر شد اي شدن مطبوعات در سال روند حرفه
ها  روزنامه. اي شدن رسيد ايران چنان در سايه سياست بود كه بسيار دير به مرحله حرفه

مؤسسات كوچكي بودند كه به . د يا بيشتر، شخصييا براي پيشبرد هدفهاي حزبي بودن
هائي  اي از آنها به كاميابي پاره. شدند شان بستگي داشتند و شناخته مي مديران

شدند يا به  آنها ثروتمندتر مي - يافت رسيدند كه در زندگي مديران بازتابي مي مي
براي گذران خود  شان ماندند و نويسندگان ها كوچك مي رسيدند ولي روزنامه مقاماتي مي

  .بودند ناگزير از كارهاي ديگر مي
اي، بيشتر به معني مادي آن، به  هاي ايران و به ويژه اطالعات، روزنامه حرفه با روزنامه

اي كه زندگي اجتماعي و  رسانه ـايران آمده بود، ولي در معني اجتماعي و فرهنگي آن 
  .ست تا يك نسل ديگر منتظر بماندباي مي - فرهنگي اجتماع خود را هوشمندانه بپوشاند

نگاري چپ، يك نسل تازه  بود كه زير نفوذ روزنامه 1330و  1320هاي در دهه
نه تنها از نظر زندگي كاري، بلكه بيشتر از نظر دانش و  ـنگاران حرفه اي  روزنامه
تركيب سطح فرهنگي آنان و . هاي بزرگ به كار پرداختند در روزنامه - توانائي

نگاري ايران را به طور قطع وارد عصر  ها، روزنامه ني و مالي آن روزنامهزيرساخت ف
نگاري از شيوه سنّتي يادگار نيمه اول  ها بود كه نثر روزنامه در همان دهه. نوين كرد

سده بيستم جدا شد و با دوري از نفوذ فرانسه، زير تأثير روزافزون شيوه نگارش انگليسي 
جست و  پردازي نثر سنّتي دوري مي گارش از تكرار و جملهاين شيوه تازه ن. قرار گرفت

تأثير انگليسي همچنين در نحو فارسي . يافت به ايجاز و برندگي انگليسي گرايش مي
نيست و بر گوناگوني   پذيري نحو فارسي مسئله مهمي كه با توجه به انعطاف ـها  روزنامه

 راه يافتن واژه. تحليلي نمايان شدو نيز به كار گرفتن جمالت دراز  ـافزايد  سبك مي
هاي فراوان انگليسي يا معادل فارسي و يا به صورت اصلي، سويه ديگري از نفوذ 

  .نگاري انگلوساكسون در مطبوعات ايران بود روزنامه
 - كنند آنها كه برنامه يا ديدگاه معيني را دنبال مي -نگاران سياسي  براي روزنامه

نگاري فارسي تازگي  اما ستون در روزنامه. رود ار ميبهترين وسيله به شم» ستون«
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شان به فراخور روز به آساني مواضع  هائي كه نويسندگان به ويژه در روزنامه - داشت مي
 هاي بزرگ، غرق در مالحظات بازرگاني و سياست روزنامه. گرفتند گوناگون و متضاد مي

شان زير   هاي رها و گزارشخب. هاي روز، چندان فرصتي براي ديدگاه سياسي نداشتند
ها به ويژه تابع چنان مالحظاتي  شدند و سرمقاله فشارهاي مالي و سياسي تنظيم مي

هاي  ها و تيزي اي غيرشخصي است و گوشه سرمقاله برخالف ستون نوشته. بودند مي
بازتاب رويدادها از ديدگاه يك نويسنده با  -ستون به معني غربي آن . ستون را ندارد

نگاري فارسي چندان معمول  در روزنامه - شخص و البته احاطه بر موضوعاتتفكر م
ها يا  نگاراني بودند كه يادداشت روزنامه. دادند هاي بزرگ جائي به آن نمي نبود و روزنامه

هاي آنان ستون  نوشتند ولي نه نوشته  هائي مي هاي شخصي خود را در ستون احساس
column گر بود، و نه خودشان تحليل )columnist (هاي  چنانكه در روزنامه. بودند

  .غربي هست
خواست فراتر از موضوعات روزانه و فراخور روز بنويسد و به تفسير  براي كسي كه مي

خواست كه  تري را مي بزرگ audienceبود، و نيوشندگان  ساده رويدادها خُرسند نمي
حل، در آوردن  تنها راهآمد،  تنها در يكي از دو روزنامه عصر آن زمان به دست مي

بار، و  ستون به عنوان سرمقاله احتماالً براي نخستين. بود سرمقاله به صورت ستون مي
-63( 1335 - 42هاي  ترين صورت خود در اطالعات ميان سال مسلماً به گسترده

المللي به صورت  سرمقاله روزنامه در امور بين. از سوي اين نويسنده معمول شد) 1956
درباره . ي تحليل نه چندان پوشيده موقعيت ايران با ديدي انتقادي در آمدستوني برا

 هاي واپس هاي ديكتاتوري شد نوشت و نشان دادن همانندي گواتماال يا يمن آزادتر مي
گنجيد تنها نياز به اندكي  با ايران آن روزها كه در چنان تعريفي مي  مانده جهان سومي

  . شتدا نگاري مي كاري روزنامه ظرافت
 پادشاه، از زير سايه شخصيت. دوره ركود در ايران بود 1332هاي بالفاصله پس از  سال

آرا و زاهدي، و قوام و مصدق بدر آمده، با ميان مايگان  هاي تناوري همچون رزم
مخالفت . رفت يافت، ولي كشور پايين مي قدرت شخصي او افزايش مي. كرد حكومت مي

هاي اجتماعي، به ويژه روشنفكران را از چپ و  ه اليهگذشت هم با آنچه در ايران مي
  .راست، فرا گرفته بود
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آغاز شد جامعه ايراني در ) 1962( 1340با اصالحات اجتماعي كه از اصالح ارضي سال 
نسلي كه بر . اي همزمان شد آن اصالحات با پديدار شدن نسل تازه. مسير ديگري افتاد
سابقه باال رفتن از نردبام اجتماعي در اختيارش  امكانات بي 1320هاي  خالف نسل سال
خواست كشور را زير و رو  اگر نسل من مي. ترين عناصر از آن برخاستند  بود ولي انقالبي

شدند و خون  كند، انقالبيان اين نسل تازه به هيچ چيز كمتر از تعميد خون خرسند نمي
  .آيد آمد و فراوان آمد و هنوز مي

سياستگر در آن دوران حسن  - نگار روزنامه - نّت روشنفكردو نماينده برجسته س
ارسنجاني از موضع چپ غيركمونيست، يك منتقد . احمد بودند ارسنجاني و جالل آل

بود  - گفتند ها هيئت حاكمه مي آنچه در آن زمان - ناپذير دستگاه حكومتي ايران آشتي
در ) ياسي بود كه وزارت يافتنگار س او سومين روزنامه(و با رسيدن به وزارت كشاورزي 

 لحظه حساس فرصتي تاريخي، با طرح و اجراي برنامه اصالحات ارضي يكي از ژرف
اي  ترين تأثيرات را بر جامعه ايراني گذاشت و هيئت حاكمه سنّتي را از بنيادش ضربه

قرار دادن مالكيت يك ده به عنوان حد مالكيت و ارزيابي امالك از روي (كاري زد 
  ).پرداختي، شاهكارهائي از تفكر عملي و توانائي سياسي بود ماليات

تا  40/  60هاي  احمد از موضع تجدد ستيزي اسالمي، در اجتماع روشنفكري دهه آل
تر  روشنفكري او فضاي انديشه ايران را تيره. بيشترين تأثير را بخشيد  انقالب اسالمي
ارسنجاني با بلندپروازي و . ش به پيروزي آخوندهاي سياسي ياري داد كرد و سياست

توانست در دستگاه محمدرضا شاهي جائي داشته  استعداد سياسي خيره كننده خود نمي
  . احمد زودتر از آن مرد كه دست پخت خود را بچشد آل. باشد و ديري نپائيد

بار پس از انقالب مشروطه زمينه را براي  برنامه اصالحات اجتماعي شاه براي نخستين
از موضع دمكراتيك به سنّت حكومت و پادشاهي استبدادي فراهم كرد و در يك تعرض 

هاي راديكال كه يك نمونه  برابر تعرض چپگرايان شوروي پرست، و ناسيوناليست
. و رابطه مستقيم پيشوا و توده را در نظر داشتند جايگزيني را عرضه داشت» سزاريست«

هاي فئودال،  داران بزرگ و خانبه همين ترتيب، درهم شكستن پايگاه قدرت زمين
با اين همه، نسل انقالبي دهه . جامعه ايراني را براي چيرگي طبقه متوسط آماده ساخت

پيكار چريكي مسلحانه را با هدف واژگوني نظام پادشاهي و آنچه كه ) 1960( 1340
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با  - كرد برگزيد؛ و بخشي از آن به اسالمگرائي راديكال داري وابسته اصالح مي سرمايه
درد، (براي انقالبيان آن نسل همه چيز از مصيبت . روي آورد - ها همان هدف

trauma (28 مقايسه » سيد الشهدا«ش خود را با  مصدق در دادگاه. شد مرداد آغاز مي
در تعبير يك بعدي و انتزاعي انقالبيان، كه روي . مرداد، كربالي ديگري شد 28كرد و 

. بود راه ديگري قابل تصور نمي. كرد نقالبي را ناگزير ميهاي ا ها و هدف آوردن به شيوه
ها در  داشتند، گرايش روزافزون به تمركز همه قدرت آنها اگر هم دالئل اضافي الزم مي

پادشاه در سرمستي كاميابي برنامه . آورد باال و اتميزه شدن جامعه آن را فراهم مي
. ديد ني را در خود خالصه مياصالحي خويش نه تنها دولت بلكه سراسر جامعه ايرا

  .داشت ديگر چيزي جز او وجود نمي
آنها جنگ . نگاري ادامه پيكار مسلحانه با وسائل ديگر بود براي انقالبيان، روزنامه

تا دهه پس از آن نيمه تسلطي  1340چريكي خود را به روزنامه كشاندند و از نيمه دهه 
هاي نيمه  هاي آنان روزنامه در دست. كردندهاي مهم، از جمله تلويزيون برقرار  بر رسانه
بخش و پيشبرندگان رئاليسم سوسياليستي  هاي آزادي هاي جنبش ايران به ارگان  رسمي

  .تبديل شدند
مرداد، در  28تر پيكار سياسي در دوره دوم پادشاهي محمدرضاشاه، از  بخش بزرگ

صفحات آنها با آزادي . يافت ميجريان ...) ها  ها و ماهنامه هفته نامه(هاي ادواري  روزنامه
هاي روزانه، بر روي نويسندگان و شاعران و روشنفكراني كه  بسيار بيش از روزنامه

كردند يا از راه ترجمه بر غناي فرهنگي  هاي سياسي خود را به هر زبان بيان مي ديدگاه
ري از ها نيز بستري بودند كه بسيا اما آن روزنامه. افزودند، گشوده بود و سياسي مي

زندگي همه آنها در كشش و . نگاري را در خود پرورش دادند استعدادهاي روزنامه
  .گذشت كوششي هميشگي با مأموران سانسور بر لبه پرتگاه تنگدستي و ورشكستگي مي

هاي انقالبي پشت كردند و به  نگاران، مانند اكثريت روشنفكران كه به راه عموم روزنامه
ش به اصالحات  راي باال بردن اصالحات اجتماعي و رساندنكار از درون نظام سياسي ب

بودند و تنها پيشرفت بيشتري را در كارها و  سياسي روي آوردند، دشمنان رژيم نمي
خواستند ولي مقامات سياسي و اداري هر صدا و  فساد كمتري را در فرايند سياسي مي

گويند تجاوزي به  يحركت مستقلي را در جهت آنچه اين روزها بدان جامعه مدني م
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. كنند cooptكوشيدند آن را خاموش يا با خود همرنگ  شمردند و مي امتيازات خود مي
نگاران را يا بازاري  بود و روزنامه نگاري مي اين يك سويه ديگر سياسي كردن روزنامه

  . كرد و يا جنگاور چريكي مي
 از دست زدن به شيوه طلبانه در فضاي آن روز ايران ناگزير در واقع هر حركت اصالح

براي بازتر كردن نظام سياسي، يا بهكرد نظام . بود  هاي مبارزه سياسي چريكي مي
شد و ميدان  اداري در فضائي كه روياروئي حكومت و مخالفان پيوسته آشتي ناپذيرتر مي

آمد،  كرد يك جنگ و گريز هميشگي الزم مي  تر مي  تنگ طلبانه  هاي اصالح را بر حركت
آيد، هر چه بيرون از حوزه خصوصي،  هائي پيش مي نكه همواره در چنين جامعهو چنا

به . شود ندارد سياست زده مي  اي كه سياست سالمي جامعه. يافت سويه سياسي مي
نگاران در  گذاري يك اتحاديه صنفي براي روزنامه همين ترتيب كوششي كه براي پايه

در اطالعات، . هم سياسي باال رفتشد به زودي به حد يك رويداد م) 1962( 1341
مدير مؤسسه سخت به مبارزه با آن ابتكار برخاست و چند گاهي كشمكش او با 

با آنكه در . را جلب كرد  نويسندگان اطالعات و اين نگارنده، بيش از همه، توجه عمومي
 آن روياروئي، من كارم را در اطالعات از دست دادم، سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران

كه دو سه سال  مطبوعات از جمله با شركت نويسندگان اطالعات تشكيل شد و هنگامي
م را براي گرفتن اجازه انتشار روزنامه آيندگان آغاز كردم آشكار گرديد  هاي بعد كوشش

ترين مقامات   اي از مهم پاره. بيش از يك توجه گذرا را جلب كرده است» دوئل«كه آن 
شخصي، يا محاسبات سياسي، روزنامه تازه را به صورت هاي  حكومتي به دليل رنجش

خواستند كه هيچ با برنامه و دستور كار من ارتباطي  وزنه متقابلي در برابر اطالعات مي
با اكثريت سهام در دست دو تن از   آيندگان سرانجام به صورت شركت سهامي. نداشت

  .اطالعات وزير انتشار يافت و نه همچون رقيبي براي نمايندگان نخست
آيندگان نخستين روزنامه . دليل نبود هاي دستگاه حكومت درباره روزنامه تازه بي احتياط

هاي زندگي  پوشش گسترده همه جنبه. اي بود هاي يك روزنامه حرفه سياسي با ويژگي
بار  از جمله نقد منظم اپرا و نقاشي و معماري براي نخستين(ملي، با تأكيدي بر فرهنگ 

و يك گروه نسبتاً بزرگ نويسندگان و خبرنگاران، عموماً در ) هاي روزانه در روزنامه
اي بود با خط مشي معين كه در همان نخستين  روزنامه. هاي باالي حرفه خود سطح
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يك روزنامه ليبرال با هدف باال بردن سطح بحث : اي بلند آمد شماره در سرمقاله
به ويژه  ـويژگي ليبرال و به هدف خود ها روزنامه به  در حدود امكانات آن سال. سياسي

اي از  آزادي عملي كه روزنامه. وفادار ماند - در پنج شش ماهه آغاز جمهوري اسالمي
هاي آيندگان را به صورت ستوني براي بحث انتقادي  داد سرمقاله آنِ خود به من مي
 -ديگر  اين بار مستقيماً و بي كمك گرفتن از پوشش كشورهاي -درباره مسائل ايران 

  .درآورد و كمك كرد كه روزنامه نفوذي به مراتب بيش از ابعاد مادي خود به دست آورد
اثري خود را در همان  تدبير در دست داشتن اكثريت سهام براي مهار كردن روزنامه بي

چند ماه نخستين نشان داد و مقامات مسئول با آيندگان نيز مانند مطبوعات ديگر عمل 
تر و  اما آيندگان تا پايان در آزمودن حدود سانسور دليرانه. ؤثر بودكردند كه بسيار م
هاي بزرگ ديگر رفتار كرد ــ سنّتي كه پس از انقالب ادامه يافت و به  آزادتر از روزنامه

بهاي تعطيل هميشگي روزنامه و زنداني شدن گروهي از نويسندگان و كاركنان آن در 
  .شدها تمام  ملي مذهبي "ليبرال"حكومت 

 اش را داد، گذشته از نوآوري در شيوه و سطح روزنامه آنچه به آيندگان موقعيت ويژه
فاصله . المللي به ويژه در امور بين. هاي كم و بيش مستقل آن بود گيري نگاري، موضع

اي سازمان هاي چريكي را برانگيخت  گرفتن آن از چپگرايي معمول آن زمان خشم پاره
 سرمقاله روزنامه در فرداي يكي از بمب گذاري. (ار بمب گذاشتندو در دفتر روزنامه دو ب
  ).دانند گذاري درست را هم نمي ها بود كه بمب ها سرزنش تروريست

نگاري و سياست  آميزي روزنامه  ، در هم)1967-77( 1346-56در يك دوره ده ساله 
روزنامه بزرگ  اي كه مانند يك به بيشترين درجه در آيندگان حاصل گرديد، در روزنامه

بود ولي روش سياسي معيني را در راستاي گشاده كردن فضا و بهبود  روزانه مي
نخست به عنوان گرداننده حزب  -ورود من به سياست عملي . كرد ها دنبال مي سياست

-78(و سپس وزير اطالعات و جهانگردي ) 1976-77/  1355-56(رستاخيز 
ي ناگزير سياسي بودن آيندگان به اين ــ نتيجه منطقي و تا حد) 1977/57-1356

سياست . شد كرد نگاري كار زيادي نمي با همه نفوذ فراوان روزنامه، با روزنامه. معني بود
پيشرفت در همه جا بود ولي هيئت سياسي را رنجوري . ايران به ركودي تازه افتاده بود

malaise كار شد ويروسي گرفته بود و چنانكه اندكي بعد در انقالبي مصيبت بار آش
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تجربه دو سال در مقامات باالي سياسي نشان . خورد كُشنده همه نظام سياسي را مي
  .شد كرد داد كه با وزارت نيز كار زيادي نمي

با آنكه . حزب رستاخيز در دو سال نخستين خود پاك از جوشش زندگي تهي نبود
به اميد شكستن چنبر مخالفان بدان اعتنائي نكردند بسياري از روشنفكران چند گاهي 

يك گروه فرمانرواي خسته كه ديگر سخني براي گفتن نداشت و سر تا سر جامعه را 
در نخستين سال زندگي، حزب . كرده بود به حزب روي آوردند) بوروكراتيزه(ديواني 

در دومين سال با رها كردن آن پيكار، . بيش از اندازه زير سايه پيكار با گرانفروشي افتاد
اصلي ) تم(ن حزب به صورت ميداني براي مشاركت سياسي كه درونمايه در آورد
پادشاه هنوز حزبي را . هاي آن يك ساله بود تكاني سطحي به سياست ايران داد فعاليت

گرفت، اما به  كه خود به يك گردش زبان به وجود آورده بود كم و بيش جدي مي
اي مياني در فرايند  ن مرحلهآن حزب حتي به عنوا. اش را از دست داد زودي عالقه

  .بود  برايش زيادي مي - رساندن نظر مردم به پادشاه - گيري  تصميم
) رستاخيز سه سال بيشتر نپائيد، با چهار دگرگوني در رهبري آن(در آن يك سال مياني 

ها در جلسات  ترين ابتكارات حزب، گرد آوردن مقامات باالي استان يكي از كامياب
با حضور مردم از هر گروه اجتماعي و ) تهران با شركت وزيران در(  بزرگ عمومي

ها در عين حال فرصتي به  جنب و جوش نسبي آن سال. پرسش و پاسخ آزادانه آنها بود
گاه در چنان مدت كوتاه  در تاريخ ايران هيچ. داد ها مي گيري از رسانه تمام براي بهره

به ) حزب(بازده اندك براي رساندن پيام ها با چنان  اي از رسانه چنان بسيج پر دامنه
اوج فعاليت مطبوعاتي و ) 55-56(اما آن يك سال . هاي مردم صورت نگرفت  توده

هاي نوجواني خويشتن را در آن هر دو فعاليت  حزبي براي كسي بود كه از نخستين سال
  . غرق كرده بود

ترين كاري كه از يك داند، كم نگاري را از سياست جدا نمي به عنوان كسي كه روزنامه
اطالعات به معني (اي سياسي در وزارتي مانند اطالعات و جهانگردي  نگار حرفه روزنامه
ها از طريق منطقي كردن سانسور ناگزير؛ و  آمد باز كردن دست روزنامه بر مي) آن زمان
اولي با . بود هاي آن براي مردم مي تر كردن حكومت از طريق روشنگري سياست شفاف

آنچه (شد از آنها به آزادي سخن گفت    خط روشني در ميان موضوعاتي كه نمي كشيدن
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بقيه دستگاه حكومتي با حق (شد سخن گفت  و آنچه مي) شد به پادشاه مربوط مي
كه پيشرفتي بزرگ در برداشتن سانسور بود، زيرا (به دست آمد ) پاسخگوئي براي آنها

شدند ولي دست كم دستگاه  نزديك نميها پيش از آن نيز به حريم پادشاه  روزنامه
با زنده كردن نهاد سخنگوي دولت كه   و دومي) حكومتي از قلمرو سانسور بدر آمد

اي يكي دو بار به  وزير اطالعات و جهانگردي هفته. پانزده سالي ترك شده بود
داد و ماهي يك   هاي خبرنگاران درباره امور كشور به تفصيل بيشتري پاسخ مي پرسش

شان  آورد و آنها درباره كارهاي نگاران در دفتر خود گرد مي وزيران را با روزنامهبار 
نگاران  روزنامه) 1978( 1356با بحراني شدن اوضاع از اواخر سال . دادند توضيح مي

خارجي به شمار روزافزون به ايران سرازير شدند و در شش ماهه بعدي شمار مصاحبه با 
  .ر اطالعات ديگري در گذشتآنان از شمار مصاحبه هر وزي

موقعيت انقالبي كه با چنان شتابي، در يك سال، به انقالب انجاميد تقريباً همه 
آنها در طول يك نسل . ها را سياست زده و سپس انقالبي كرد نگاران و روزنامه روزنامه

تسلط حكومت بر مطبوعات مانند هر جاي . هرگز چنان قدرتي احساس نكرده بودند
همراه آن باال   يافت و طبعاً نفوذ روزنامه در افكار عمومي روز كاهش ميديگر هر 

هر شماره . ماندند هاي چاپ از آن فرو مي فروش آنها به جائي رسيد كه ماشين. رفت مي
نگاران،  اندك اندك روزنامه. آمد ها، و رژيم فرود مي روزنامه مانند گلوله توپ بر حكومت

 آن شش. زدند به رقص آمدند آتشي كه بر آن دامن ميجز معدودي، سرمستانه بر گرد 
نگاري، دست در دست  روزنامه. آنان بود  ترين ساعت ماهه پاياني رژيم پادشاهي مهم

پس از آن از گرداگرد آتش تا . هاي انقالبي، لحظه پيروزي نهائي خود را زيست سياست
  .در ميان آن چند ماهي بيشتر نكشيد

چه در ايران و چه در بيرون از ايران فرايند در هم آميختن   هاي جمهوري اسالمي سال
 آخوندها منبر را به سود روزنامه و رسانه. نگاري و سياست را كامل كرده است روزنامه

گذارند و با آنكه مقامات باال را در انحصار دارند اندك اندك راه   هاي همگاني كنار مي
. گذرد  هاي مدرن مي يوانساالري و رسانهورود به سياست، كمتر از حوزه و بيشتر از د

هاي  ها و جناح اي برخالف دوران پادشاهي، عموماً ارگان سياست هاي مهم حرفه روزنامه
ها  هاي ادواري بويژه دوران شكفتگي خود را در اين سال معين هستند و روزنامه
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 شمار. اند اند و عرصه اصلي فعاليت سياسي و فرهنگي روشنفكران شده  داشته
زنند كه بسيار قابل  تخمين مي 900به   هاي گوناگون را در جمهوري اسالمي روزنامه

؛ و به دليل چند )جواز روزنامه نيز در حكومت تازه داده شده است 1500. (مالحظه است
 مركزي و هرج و مرج سازمان يافته آن رژيم، از آزادي عملي برخوردارند كه در دهه

و با مخاطراتي روبرويند كه حتي با معيارهاي جمهوري  هاي پاياني رژيم پيشين نبود
  .انگيز است هراس  اسالمي

يابند كه  انتشار مي -صد ها  -هاي بسياري  در بيرون از ايران به همين ترتيب روزنامه
هاي سياسي  شان در خدمت هدف ندارند ولي اكثريت  بيشترشان زمان انتشار منظمي

خواهي در هرجا فرايند گذار به سياست از  شروطهصد سال پيش پس از جنبش م. هستند
  .نگاري كامل شده است  راه روزنامه

                                  ***  
بايد در خدمت يكديگر بهره گرفت و در ميان  توان و مي نگاري و سياست مي از روزنامه

ارند و براي تأثير سر و كار د  هر دو با افكار عمومي. هاي مشترك كم نيست آن دو زمينه
خواهند، يا  موضوع هر دو مردم است و آنچه مي. اند در تالش  گذاشتن بر افكار عمومي

كنجكاوي، توانائي : اي استعدادها نيز براي هر دو الزم است پاره. ترجيح دارد بخواهند
  .برقراري ارتباط و جلب نظر ديگران

قدرت . ي سياستگران گران افتدتواند برا نگاري مي با اين همه دو ويژگي روزنامه 
نگار، پروائي از  روزنامه. تر گفتن هر چه بيشتر و آزادانه. نگاري در گفتن است روزنامه

سياستگر، . خواهند هر چه بيشتر بدانند ش ندارد و خوانندگان مي كسي جز خوانندگان
جمله گيرد كه از گفتن؛ و از بسيار كسان، از  گاه همان اندازه از نگفتن نيرو مي

برد  نگار را پيش مي فضيلتي كه روزنامه. بايد پروا داشته باشد سياستگران ديگر، مي
آنها هر دو ظرافت ديپلماتيك را الزم دارند، ولي اين . تواند سياستگر را ويران كند مي

  .ضرورتي هر روزي و رهاننده  ظرافت براي اولي آذيني است و براي دومي
نگاران مانند  ي و سياستگري در آن است كه روزنامهنگار تفاوت مهم ديگر روزنامه

. كوشند سياستگران بر عكس در سازش دادن مي. كنند فيلسوفان بر تمايزها تأكيد مي
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كند، سياستگر در  هاي برَنده امور و موضوعات را برهنه مي نگار همواره گوشه روزنامه
  .كوشد بيشتر جاها به كُند كردن آنها مي

 نگاران ايراني در اوضاع و احوالي كار كرده گذشته، و هنوز هم، روزنامه اما در بيشتر سده
نگاران به ظرافت  روزنامه. كرده است هاي مهم را تعديل مي اند كه اين تفاوت

هاي تيز امور و  اند كه سياستگران؛ و گوشه ديپلماتيك همان نياز حياتي را داشته
 سياستگراني كه از روزنامه. است زده موضوعات، پيش از همه به خود آنها زخم مي

چه . نگاري آغاز كردند شايد بيش از همه از گرايش به گفتن و باز كردن زيان ديدند
نگاري و چه سياستگري اگر از حد كسب و كار باالتر رود يك فعاليت  روزنامه

دل سپردن به جامعه و كار مردم، و . روشنفكري و، بسته به سطح كار، انتلكتوئلي است
دارد براي هر امر بر حق و  اس مسئوليتي كه باز به گفته هاول، انتلكتوئل را وا مياحس

. نگاري حتي با سياستگري يكي نيست اجتماع انديش بودن با روزنامه. خوبي تالش كند
ها بوده است، كه  و صد ساله گذشته ايران يكي از آن زمان. آيد هايي پيش مي ولي زمان

باغ «گذارد كه انتلكتوئل در  سياست نمي. دهد ت دست نميسياس رستگاري فردي نيز بي
  .كند» دروني، خودش نيز به گفته ناصر خسرو، خاطر از تفكر نيستان

در . شدند ها چنين ناميده نمي هاي ايراني، كه در آن زمان»انتلكتوئل«و » روشنفكران« 
م در شب تيره تاريخ هزار ساله قرون وسطاي ايران كه تا سده بيستم رسيد د

هاي خود را قطره قطره روغن چراغ اين فرهنگ  خوردند و زندگي كشيدند و خون مي مي
آوردند و بسياري سرهاي خود را در  شماري از آنان به كار ديواني روي مي. كردند مي

ديگر به . از صد سال پيش آنها امروزي و اجتماع انديش شدند. دادند  ش مي  بهاي
. د و كوشيدند جامعه را از نو بسازند به درون اجتماع رفتندآفرينش فرهنگي بسنده نكردن

يا در خدمت . نگاري و سياست پرداختند، جنگيدند و بردند و بيشتر باختند به روزنامه
در آمدند كه شگرف بود ولي ژرفائي نداشت؛ يا ) مدرنيزاسيون(يكي طرح نوسازندگي 

واقعيت آنها گشوده شد از خودشان شان بر  دنبال آرمانشهرهائي دويدند كه وقتي ديدگان
بست شخصي و  به هراس افتادند؛ يا بيهوده به اين در و آن در زدند و به بيرون از بن

  .ملي راهي جستند كه در واقع نبود
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 – امروز بازماندگان آن پيكارها، زخم خورده و تحقير شده از تجربه خود با سياست
ند و پشيمان از ريختن گوهر آفرينشگري خود ا  نگاري، بيشتر سر در گريبان برده روزنامه

اند كه  در پاي اجتماع، بيزار و ترسان از واقعيت جهان بيرون، دست در دامن فرهنگ زده
اما گذشته از آنكه كار فرهنگي يك . ترين سربلندي و تمايز و گريزگاه آنهاست بزرگ

آنها كه  سياستگري است، حتي - روزنامه نگاري - رويه ديگري هستي روشنفكري
اعتال يا دست كم سالمت روان خود را در جدائي از اجتماع، در گريز از انديشه و عمل 

آنها از آبشخور . اي ندارند جويند از پيوستگي به جامعه چاره سياسي و اجتماعي مي
شوند و در  تر از روح خودشان است كه سيراب مي تر و بزرگ هاي كلي جامعه، از ماهيت
  .مانند تر است كه زنده مي آن بافتار عمومي

انتلكتوئل به معني زرتشتي و وجودي آن تنها در اجتماع و با  - خويشكاري روشنفكر
تحقق ) اصطالح ارتگا اي گاست(» ديگري«انتلكتوئل تنها در برابر . اجتماع است

از  -يابد؛ و اين همه جز آن زير ساختي كه براي زندگي روشنفكري الزم است  مي
» ديگري«ها و نهادهاي آموزشي و پژوهشي و فرهنگي كه  شر و رسانهصنعت چاپ و ن

بايد براي اعتال و سالمت روان انتلكتوئل فراهم  مي» رفته در تاريكي جامعه فرو«و 
  .آورد

هاي روشنفكر  سرچشمه همه رنج. رويد  مردم آن زميني هستند كه همه چيز بر آن مي
براي . آيد ر پاي بحث اخالقي به ميان ميهستند و سرمايه او، و اينجاست كه به ناچا

. بود روشنفكر حتي در گوشه گرفتن ز خلق عافيتي نيست، هزار سال پيش هم نمي
اكنون در اين عصر انقالب آموزش و ارتباطات، در جهاني كه همه چيز به همه چيز 

شان، و آن احساس مسئوليت كه ويژگي  خورد، مردم و روزگار پريشان پيوند مي
 -» غم بينوايان رخم زرد كرد«بگذريم از نام و ننگ ملي و انساني و  -وئل است انتلكت

  .گذارند  اي نمي هيچ گوشه آسوده

در آن شب تاريك قرون وسطائي كه رهبري مذهبي دست در دست پادشاهان راه را بر 
انسان را  segmentaryبست و جامعه فئودالي و بخشابخشي عمل و حتي بر انديشه مي

گرفت، پيشينيان  ش را از او مي ريخت و فرديت هاي پيش ساخته مي در قالب
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يافتند و گاه جز جهان   هاي امروزي، خود را در بياباني تنها مي روشنفكران و انتلكتوئل
  .ديدند دروني خودشان پناهگاهي نمي
هاي ما بي شمارند و  انتلكتوئل. هاي بزرگ دارد ها تفاوت امروز موقعيت ما با آن زمان

ايران . بار در تاريخ ايران پشت سر آنهاست ك ارتش بزرگ روشنفكران براي نخستيني
سياست صد سالي است . ها را كم يا بيش دارد بندي شده است و همه زيرساخت شبكه

هاي همگاني و نهادهاي  تازه به بركت آموزش و رسانه  در صورت و با مفهومي
پيكار . ه جامعه ايراني راه يافته استب -   هر چند بيشتر ظاهري و رسمي -دمكراتيك 

تر از آنچه در هر زمان  براي دگرگون كردن حكومت و جامعه در ابعادي بسيار بزرگ
خواهي  جهان كه از جنبش مشروطه  افكار عمومي. تواند جريان يابد فراهم بوده است مي

 روشنفكر .در پيكار ملي ما راهي يافت اكنون بيش از هميشه پشتيبان مردم ايران است
كه آنچنان از دسترس او   مردمي. انتلكتوئل تنهاي هزار سال پيش ديگر تنها نيست -

ديگر او نيازي ندارد كه به خدمت اميران در آيد يا در . دور بودند امروز در دسترس اويند
  .ها كنجي بگيرد خانقاه

شته سياست در جهان نوين اهميتي بيش از گذ. اين عصر و اين جهان، سياسي است
هاي مردم اين چنين در  در هيچ عصري توده. يافته و در همه زندگي رخنه كرده است

. هرگز اين اندازه به عموم ارتباط نداشته است  امر عمومي. اند پهنه عمل سياسي نبوده
ماند تا معني كامل خود را بيابد و در سده بيستم  سياست بايست منتظر تكنولوژي مي

  .همراه آن قدرت و ثروت در ابعاد جهانگير اين تكنولوژي پيدا شد و
هاست كه با همگاني شدن آموزش و ارتباطات، به ميانه  سده ما بيش از همه عصر توده

جست  آن خلق كه روشنفكر قرون وسطاي ما از آن كناره مي. اند ميدان افكنده شده
تلكتوئل راه در سراپاي هستي ان» ديگري«. گذارد امروز كمتر از هميشه او را آسوده مي

انتلكتوئل . گير، اقتصاد بهم پيوسته جهاني ، سياست توده»پاپ«يافته است ــ فرهنگ 
گفتن و نوشتن بخشي از چنين كوششي . را باال بكشد» ديگري«اي ندارد كه  چاره

  .است، عمل سياسي بخشي ديگر از آن
آن هر پيامبر توده، در آمده است، كه در » ديگري،«اين جهاني كه اين گونه به تصرف 

هاي گاز بسوزاند يا آواره  تواند در كوتاه مدتي هزاران روشنفكر را در كوره دروغين مي
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در عين حال بهترين جهاني است كه  "شان زهر كشنده كند، شكر را در كام"سازد يا 
ما تنها در عصر فرهنگ . ش بر آمده است انسان در اين پنج هزار سال تاريخ از ساختن

عصر ما عصر تمدن جهانگير نيز هست ــ فلسفه سياسي . كنيم ميپاپ زندگي ن
ها و تكنولوژي توليد و پخش انبوه،  دمكراسي ليبرال، اقتصاد بازار اجتماعي، شيوه

 تواند بالي گرسنگي و بيماري را از توده كه مي  ها، علمي دسترسي نامحدود به آگاهي
تمدني كه . انحصار به غرب ندارد هاي ميلياردي دور كند، و هيچ كدام از اينها ديگر

  .غربي بود در پنجاه سال گذشته جهاني شده است
را كه اعالميه » پويش خوشبختي«تواند  انسانيت سرانجام به جايي رسيده است كه مي

استقالل آمريكا در يك شعله نبوغ در كنار زندگي و آزادي، حق طبيعي فرد انساني 
اگر در پايان سده بيستم سه چهارم آدميان در . ردشناخت، از يك شعار و آرزو فراتر بب

برند به دليل شكست سياست، و در ايران ورشكستگي  بينوائي مادي و فرهنگي بسر مي
گذارد مردمان از بهترين  آنچه نمي. اند ميدان را ميدان داران بد فرا گرفته. سياسي، است

نولوژي به جهان داده است هايي كه پنج سده پيشرفت پيگير و شتابنده علم و تك پديده
برخوردار شوند، بند و زنجيرهايي است كه دست و پاي مردمان را بسته است و سياست 

در اين رهگذر سياست نيز در سده ما ابعاد و معني واقعي خود را يافته . تواند بگشايد مي
ا هاي سياسي و فرهنگي بر آنه هاي مردم از زنجيرهايي كه نظام آزاد كردن توده. است

  .اند آزاد كردن مردمان از خودشان كه بدترين دشمنان خويش: نهاده است
ها را با ساده كردن قضايا و  خواهد، نه رهبران فرهمند كه توده اين همه رهبري مي
شان بسپارند، يا از  ها و عواطف آنان به هيجان آورند و به ديو درون متبلور كردن خواست

ش  است كه جاي "ديگري"در نبود انتلكتوئل اين . رنج انديشه و عمل مستقل رها كنند
تري در راهنمائي  ها و وظيفه بزرگ ها توانائي روشنفكر امروز در عصر توده. گيرد را مي

او . وزنه او اگر بر ترازوي عمل سياسي نهاده شود سنگيني بيشتري دارد. جامعه دارد
زمان را نشان دهد، بلكه از  هاي ها و پليدي تواند نه تنها كوتاهي بيش از هر زمان مي

شايد به همين مالحظات هامرشولد كه بهترين . كمك به برطرف كردن آن نيز بر آيد
سياست عبادت عصر "دبير كلي است كه سازمان ملل متحد به خود ديده است گفت 

و   در اين عصر همگاني شدن همه چيز، از جمله مرگ ناكهاني در محشر اتمي ".ماست
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) آب و هوا و خاك سالم(هاي زندگي  بر روب زميني كه به تندي از مايه نابودي تدريجي
كدام مرد . دهد شود، باال ترين تقدس ، حتي تقدس، در كار سياسي دست مي تهي مي

جايگاه او به عنوان يك رهبر (خدائي در دنياي ما به پاي گاندي يا مارتين لوتر كينگ 
رسد؟  يا نلسون ماندال مي) كشيش پروتستان بودمدني بسيار باال تر از مقام او به عنوان 
براي مردم، و نه تنها در آن  "سبزها"اي از آنچه  كليساي كاتوليك در آلمان آيا از گوشه

  اند برآمده است؟   كشور، كرده
ولي اين دليل ديگري بر آن است . سياست بدترين دشمن انسانيت در سده ما بوده است

ها بيش از  رد كه به سياستگران واگذاشته شود و تودهكه سياست بيش از آن اهميت دا
در كشور ما، . فريبان و پيشوايان باشند اند كه شكارگاه متعصبان و عوام آن قدرت يافته

ها بيشتر است، سياست آشكارا چهره  كه انگيزه و ضرورت كار سياسي از بسياري جامعه
آيد؛ از آن  دن مردم پديد ميسياست از اجتماع، از گرد آم. جنايت به خود گرفته است

  .بايد سياست بهتري داشت مي. توان كرد پرهيز نمي
روال اصلي جامعه ما بود به   كنار گذاشتن مردم از سياست كه پيش از انقالب اسالمي

پرتاب شدن آنان به سياست انقالبي شيرازه . سياست و جامعه انجاميد atrophyنزاري 
خواستند  كه نمي  ان از سياست به پايندگي رژيميش كشور را از هم گسيخت و گريختن

پاسخ مسئله نه در انحصار كردن سياست بوده است، نه سياست زده شدن و . كمك كرد
شكست سياسي ما پس از . وار در پي رهبر فرهمند افتادن، نه از سياست گريختن رمه

ني و يك سده تكاپوي پيشرفت و تالش امروزي شدن، ما را به اين شرمساري جها
  . بايد سياست خود را بهتر كنيم مي. تاريخي انداخته است

چهارمين نسل . سياستگر در ايران تازه آغاز شده است -روزنامه نگار -عصر روشنفكر
هاي آن  اي از ضرب شصت گوشه 76خرداد  2پس از انقالب مشروطه، كه انتخابات 

  .هموار تر خواهد رفتهاي نافرجام،  بود، بر اين راه كوفته از صد سال گام زدن
  

  1998و 1995از تركيب دو رساله سال هاي 
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  چالش و فرصت روشنگري ايراني

  
ايران يك حكومت مذهبي است و بيشتر ايرانيان هرچند هم مذهبي، به معني بجاي 

اي تاريخ از ، نباشند پايبند خرافات بسته بر دين هستند كه در درازobservantآورنده 
. شده است  ها تشويق هاي مردم پذيرفته و از سوي پايگان مذهبي و حكومت سوي توده

كشاندن دين به سياست كه در دست رهبر و رئيس جمهوري  در جمهوري اسالمي
سو، و دامن زدن به خرافات از سوي ديگر،  ترين ابتذال خود رسيده از يك كنوني به باال

هاي  سختي روزافزون زندگي، توده. تر كرده است را پر رنگاين ويژگي جامعه ايراني 
سازد؛ و در  گيرد دورتر مي هائي صورت مي مردم را از ديني كه به نام آن چنين ناروائي

شدن در   همان حال احساس درماندگي، آنان را بيشتر به چنگ زدن در خرافات و غرق
  .راند فرهنگ امامزاده و عزاداري مي

ترين  در كامل” ديانت ما عين سياست ماست”توانسته است به  جمهوري اسالمي  
هاي خودكنده سرازير  كه در چاه اش، هنگامي صورت خود تحقق بخشد و ميراث مذهبي

تواند ببيند،  شود، ضعيف كردن دين، نابود كردن قدرت سياسي آن تا چشم در آينده مي 
ده به ظاهر متناقض، فرصت و اين دو پدي. هاي خرافي خواهد بود تر كردن باور و ژرف

گيري از آن فرصت، و روياروئي با  گره تاريخي اين ملت با بهره. نيز چالش ايران است
شد و پس از   روشنگري ايراني كه در سده نوزدهم آغاز. شد  آن چالش گشوده خواهد

راند، خواهد توانست  يك دوره پيروزي قرون وسطا بار ديگر با قدرت تمام به پيش مي
اي و دين سياسي و مصلحت انديشي  انجام ما را از كالف سردرگم سياست امامزادهسر

  . بدر آورد) ماهي خاويار يك روز حرام و روز ديگر حالل(پوشيده در تقدس 
هاي  ريشه. اين روشنگري ايراني بسيار بيش از آنچه خود دريابيم ژرف و نيرومند است

كه رنسانس كوچك سده ) دوازدهم دهم تا(زرتشتي، ميراث سه سده زرين ايران 
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دوازدهم اروپا از آن برخاست، و خوان رنگين فرهنگ غربي كه بر همگان  گسترده 
ايران (توانيم در كنارش بنشينيم  ها مي تر از تقريبا همه جهان سومي است و ما آسوده

ل اگر عوام. كند كار را بر مردم ما آسان مي) همواره همسايه دور آن فرهنگ بوده است
. توانستيم اروپا را در ظرف ايراني بريزيم بود ما از ژاپنيان بهتر مي منفي سياسي نمي

آنچه از دستبرد مذهب چيره بر سياست بيرون (هيچ ظرف غير اروپائي به اندازه ما 
ايم  سياست و فرهنگ ما را  اسالم و تعبيري كه ما از اسالم داشته. آمادگي ندارد) است

اده است و با اين جاي بزرگي كه در زندگي ملي ما داشته گفتمان شكل د به مقدار زياد
بيش از صدسال پرسش بزرگ ملي ما همين . تجدد را ناچار زير سايه خود گرفته است

  ماندگي ما چيست و با آن چه بايد بكنيم؟  نقش مذهب در واپس: بوده است
كل و مشيت، فرد هاي تو  conceptفرايافت. دين اسالم مسلما گشوده بر تجدد نيست

كه هر  سازد تسليم سرنوشت، كند؛ از او موجودي مي بهره مي انساني را از اراده آزاد بي
شخص او را، براي  اش به اراده مستقيم خداوند بستگي دارد، خداوندي كه او را،  لحظه

حتا كفر و . ها را دارد پرستش و فرمانبري خود آفريده است و حساب هر كمترين كار
اسالم دين حقوق نيست دين تكاليف . و نه دست خودش بلكه خدا خواسته استايمان ا
انساني كه  رفتن او ). تنها مومنان حقوق محدودي دارند و زنان از آن هم كمتر(است 

. ها سر و كار دارد ها و نبايد شده است با سلسله دراز بايد به بهشت يا دوزخ نيز تقدير 
كتاب آمده است و چه آنها كه در دويست ساله پس از  هائي كه در ها و نبايد چه، بايد

اند و افراد و اجتماعات در  مرگ پيامبر به نام حديث نبوي از گفتار و كردار او گرد آورده
  . بايد بر روال آنها زندگي كنند هر جا و تا پايان جهان مي

احاديث گرد آمده يك هزارم . تر از بقيه مسلمانان است ها بار دشوار شيعيان البته ده  كار
گفت همه درست هستند بس است كه زندگي همه  در بحاراالنوار كه خميني بنيادگرا مي

  . ور سازد سلطان حسين غوته شاه شاه و  اجتماعات انساني را در پلشتي ايران فتح علي
خليفه خدا بر ”نگرد ــ موجودي كه با همه تعارفات  اسالم به انسان چنان كه هست مي

راه او . تواند و نه حق دارد روي پاي خود بايستد اي نيست و نه مي جز بنده ”روي زمين
ها را براي بيرون  ترين كيفر اند و سخت ش گذاشته را، گاه تا جزئيات زندگاني، پيش پاي

آنچه حقيقتا (ترين دستاورد او در زندگي اين جهاني  بزرگ. اند رفتن از آن هشدار داده
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.) آنچه تنها به نيروي ايمان باور دارد(ن جهاني است فراهم آوردن توشه آ) دارد
بايد  چشمان او همواره مي. ش همه دنباله، و تا جائي كه بتوان، تكرار گذشته است اكنون

اگر آن مراجع با او همچون . گويند ها را  باز مي به دهان مراجعي باشد كه پيشينه
شناخته  داراي خرد مستقل نقاد در كجا او را . شگفتي نيست  كنند گوسفندان رفتار مي
اند؟ او  شك كردن و از راه پدر و مادر و اجتماع و امت بازگشتن داده اند؟ كجا به او حق

اي است براي  حتي نيكي او نيز فريضه. به جهان آمده است تا فرائض را بجاي آورد
فته با چنين فلسفه زندگي هيچ تصادفي نيست كه به گ ).يا ابوالفضل(رضايت خداوند 

تر و  هر كشوري فقير چرا”شدن داشت،   ها كه آرزوي آتاتورك ژنرال مشرف، در آن سال
  ” است؟ تر است اسالمي واپس مانده

برخالف اسالم، مسيحيت در گفتار و كردار مسيح و نه كليسا ــ همچنان كه آموزه 
هاي  conceptاي فرايافت  هاي زرتشت و نه مغان ــ نزديكي بنيادي به پاره )دكترين(

. مدرنيته دارد و به رغم پايگان مذهبي خود يك عامل برجسته در مدرنيته بوده است
كند و نمونه مثالي نفي كلي  مسيح حساب دين و حكومت را پاك از هم جدا مي

و دوري از تعصب و برابري همه آدميان، گذشته  toleranceخشونت است كه رواداري 
ات را مانند خودت  همسايه”: آيد ه مذهبي از آن ميهاي نژادي و زباني و بويژ از تفاوت

وار از  او نه بر بتان و مشركان، بلكه اطاعت بنده.) كه از تورات آموخت(” دوست بدار
. پردازد ش را بر صليب مي  شورد و بهاي مقامات، پايگان مذهبي باشد يا امپراتوري، مي

توان او را از  به آساني مي. اردخداوند او دوستدار انسان است و كاري به امر و نهي ند
  .هاي زندگي روزانه بيرون برد عرصه سياست و حكومت، و بايد و نبايد

هرچند در (بايد، نهفته است  در پيام او باور به انسان نه چنانكه هست بلكه چنانكه مي
هاي  زندگي برتر از دلمشغولي.) رسد كه هيچ كس نرسيده است اين به پاي زرتشت نمي

بايد بتواند خود  هر انساني مي. نه تنها از بهر نان” not by bread alone” :استروزانه 
هاي مسيحي توانستند  جامعه. تر بكشد را از محدوديت زايش و پيرامون و فرهنگ باال

بر قرون وسطاي خود، بر كليسا و تفتيش عقايد و جزم مذهبي، بر ارسطوي جامه 
ر به آنان آموخت كه به بنياد، به خود مسيح، باز شوند زيرا لوت كليسائي پوشيده، چيره 

. انجامد اي نمي بينيم، در همه مذاهب به چنان نتيجه بازگشت به بنياد، چنانكه مي. گردند
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شد يا چاره را در ريشه كن كردن اسالم ديد، چنانكه   بايد نا اميد  با اين مقدمات آيا مي
افتند؟ ما نه نياز به  از يك سر بام مي اي به جان آمدگان است كه هر زمان دلخواه پاره

براي رسيدن به پاسخ . در آوردن ايران به مسيحيت داريم نه بازگشت به ايران زرتشتي
  .توان به تفاوت ميان دين و نگرش ديني نگريست تر مي درست

*** 

گرفتاري دين با پيشرفت، گرفتاري گاه سازش ناپذير، تنها ناباوران را به تكاپوي بيرون 
دار يا اصالحگران ديني از  مندان دين امروز انديشه. اندازد بست نمي تن از بنرف

در ــ   از ــ  و نه. (اند بيش از هميشه درگير اين مسئله كشورهاي گوناگون اسالمي 
هائي را  هاي اسالمي، زيرا  فضاي سياسي و به ويژه فرهنگي اجازه چنين جسارت كشور
شان نيز عموما  ها كنند و كتاب يبا همه در بيرون كار ميمندان تقر دهد و آن انديشه نمي

تركيه حكومتي عرفيگرا   .تركيه و ايران البته استثنا هستند  .هاي اروپائي است به زبان
ها با اروپاي  پيشينه اين كشاكش به نخستين برخورد.) دارد و ايران جامعه اي عرفيگرا

يران دويست سالي است ميدان جنگ دين ما در ا. گردد و داستاني دراز است مدرن برمي
و آنچه از اين جنگ درازآهنگ بدر آمده پيشرفت ناقص ناهماهنگ، . ايم و پيشرفت بوده

شده به دست   هاي از دست رفته، و دين زخم خورده و بي اعتبار تاريخ ناشاد، فرصت
  .  رهبران مذهبي است

هاي تندي  ي، افتاده است و جلوهخود اينكه دين  از ديرباز در چالش پيشرفت، يا دگرگون
نخست، دين . كند اشكار مي بينيم، دو گزاره را  گرفتن آن را از اندونزي تا تونس مي

شدني، با دين در  دوم، چنان سازگار . ناگزير از سازگار كردن خود با پيشرفت است
آنچه . كنند تضادي نيست كه رهبران مذهبي و سود برندگان وضع موجود وانمود مي

در معني عام خود، دين . نيست” نگرش ديني”گرگوني در دين را فرا آورده چيزي جز د
ماند؛ ولي با آن  شرايطي مي شود، و در هر  است كه بي آنها ماهيت ديگري مي اصولي

اي  نگرش ديني رفتار ويژه. اند توان كرد و روزافزون كرده هاي گوناگون مي اصول كار
 .    دين دارند است كه اهل دين در هر زمان با

ها براي  دين اگر مانند اسالم يا مسيحيت يك پديده جهاني و تاريخي باشد بسيار چيز
كه سراسر تاريخ از   ي گوناگو)ها ها و كاركرد تعبير(ها  بسيار كسان است؛ موضوع نگرش
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ش خرافات كه در حركت دين در تاريخ و جغرافيا،  يك نمونه نزديك. آن پر بوده است
ش  گر تو ببيني نشناسي”شاعر خطاب به پيامبر گفت  شود تا جائي كه ته ميبر آن بس

فرايند نگرش باب روز در اين دو دين جهاني از فرداي به صليب كشيدن مسيح و ” .باز
هاي متفاوت ــ و متضاد  اي به نمونه در تاريخ هردو  به اندازه. شد  درگذشت محمد آغاز

بايد  را از نظر ديني مي orthodoxyز راست آئيني خوريم كه سخن گفتن ا نيز ــ بر مي
  . سياست و قدرت بررسي كرد contextبي معني دانست و تنها در بافتار 

محمد ده سالي پس از موعظه بيهوده . اعتنا بود مسيح از خشونت بيزار و به حكومت بي
د و مردمان در مكه، از تصرف مدينه و حكومت بر آن به حكومت سراسر عربستان رسي

گرفت  هاي پرغنيمت مي كه راه بر كاروان” غزوات”هاي كوچك مسلح  از دسته
ها  با اينهمه پاپ. پيشاپيش يك سپاه ده هزار نفري مكه را بي جنگ از قريش گرفت

جوليوس دوم كه جوشن نبرد (كه توانستند، حكومت كردند و لشگر كشيدند  هنگامي
.) مردمان باكي نداشت مشهور است گشود و از كشتار ها را مي شهر پوشيد و  مي

شيعه هزار سالي چنان از حكومت رويگردان بودند كه تقريبا همه ادبيات   ي”علما”
آنگاه در دوره قاجار كساني از . پردازد شيعي به توجيه فرمانروائي حكمرانان وقت مي 

خود  شان ناگهان خواستند دست از پشت پادشاه ناتوان بردارند و زمام حكومت را ميان
گاه  ي سني هيچ”علما”. (بگيرند و واليت فقيه برقرار سازند؛ و در دوره پهلوي توانستند

  ).اند مدعي جدي حكومت نبوده
او به . در اسالم بر خالف مسيحيت، خود محمد پيشينه عملگرائي را در دين گذاشت

هاي  گرفت و كاميابي عنوان رهبر سياسي و نظامي، همواره مصلحت روز را در نظر مي
سنت او بهترين راهنماي . ش بود ش به همان اندازه وحي مرهون مهارت سياسي نمايان

. همه كساني است كه بخواهند بي رويگرداندن از دين نگرش ديني خود را تغيير دهند
اشكال در اين است كه  . ها از او گرفته اند را آخوند” سياست ما عين ديانت ماست”

 توانند به ناسخ و اصالحگران ديني همچنين مي. دگذارن خودشان را جاي او مي
از قرآن . اند باز گردند كه صورت نهائي خود را يكباره نيافته هاي قرآن و احكامي منسوخ

  .ها گرفت تر و خشك  توان چنانكه آمده است مي
  تر از  ايران او را باال المي ــروز در حكومت اسـمذهبي كه ام ياسي ـــبر سـاگر يك ره
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تواند  دهد كه حكومت مي گذارند فتوي مي هاي مذهبي اسالم مي شخصيت ترين  بزرگ
ماند كه در واقع  ترديد نمي آيد جاي  اصول دين را نيز تعطيل كند و صدا از كسي در نمي

شرعي وجود ندارد و بسته به مصلحت  شود؛ و منع  ديانت است كه عين سياست مي
ش دامن  كه بد نامي) سينيك(و  ي سرد Raison d’Etatدولت است ــ همان 

فرانسويان را گرفته است تنها به اين سبب كه در سده هژدهم فرانسه زبان ديپلماسي 
   .  بود

اسالم در هزار و چهار صد سالي كه از خاور تا باختر و در سه قاره بر زندگي اجتماعات 
. ان بوده استتاثير گذاشته خود پيوسته ناگزير از كنار آمدن با اقتضاي زمان و مك

ها  هاي دمشق و بغداد همانندي نداشت و آن خالفت پادشاهي اموي در اسپانيا با خالفت
اي از رواداري در چهارچوب  امپراتوري عثماني نمونه. داشتند هاي متفاوت مي خود دوره
در همان زمان در امپراتوري صفوي . گذاشت بود ــ چهارچوبي كه سلطان مي اسالمي 

داشتند و  مي ترين جنايات به نام دين درگذر بودند و مسيحيان را گرامي  ه بداز رواداري ب
آوردند ــ يكي را به  يهوديان و زرتشتيان را با كشتن و تهديد به كشتن به اسالم در مي

در امپراتوري . مصلحت سياست خارجي؛ ديگري را به مالحظه سياست داخلي
  .  شد جانشين اكبر آزادانديش مياورنگ زيب قشري ) مغول(هندوستان گوركاني 

در . هاي مسلمان مردمان همه گونه رويكرد به دين را به رضاي دل خود دارند در جامعه
اند و  تروريسم و بنيادگرائي رسيده جاوه از همزيستي اسالم و هندوئيسم اندك اندك به

ي دو گيري مذهبي در درازا در مصر آسان. كوشند كه از آن برگردند اندك اندك مي
تركان نزديك   سنيان بسني و آلباني با. نسل جاي به خشونت و راديكاليسم داده است

از همه . اسالم در افريقا بسته به منطقه و قبيله است. ترند خود تفاوت دارند و اروپائي
هاي گوناگون هست كه اگر بتوانند ريشه يكديگر خواهند كند ــ  اينها گذشته اسالم

. كنند ها در بلوچستان مي يران با سنيان كردند و اكنون آخوندچنانكه صفويان در ا
گريزند و  هاي آسياي مركزي و قفقاز از اسالم همسايگان خود مي مردمان در سرزمين

خاست كشور را به  اي بر مي در تاجيكستان دو نگرش به اسالم كه همه از تفاوت قبيله
كه  همزيستي دارند ولي تا هنگاميشيعه جمكراني با وهابي حنبلي   .جنگ داخلي كشاند
دانند ولي در جهان واقع هردو هستند و  هر كدام خود را برحق مي. سياست حكم كند
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توان  شمار چه مي هاي بي از اين نمونه. توان گفت يكي بايد ديگري را از ميان ببرد نمي
  آموخت؟ 

شته پر فراز و مانند ايرانيان كه رفتارشان با دين در همين صدسال گذ  براي مردمي
شيعيگري، را بخشي از  نشيب از همه رنگ بوده است و همواره نيز اسالم، در اساس 

روشنفكران  ”گويد و  اند مرزبندي ميان دين، چنانكه آخوند مي هويت خود دانسته
اند، با زندگي امروزين كه بي خردگرائي و عرفيگرائي و انسانگرائي، بي  گفته” اسالمي

اگر آخوند سي سال توانسته است . تر از همه است توان رسيد آسان ميمدرنيته، به آن ن
صرفا به اتكاي قدرت سياسي خود دين را هرگونه خواست بپيچاند، جامعه آزاد پيشرفته 

ديني كه ) دكترين(تواند رفتاري گزينشي داشته باشد و تاكيد را بر آنچه از آموزه  نيز مي
به زبان ديگر مانند هميشه نگرش ديني خود را . دتر است بگذار شرايط زمان سازگار با 

  .  تغيير دهد
  .مسئله سياسي است ــ مانند هميشه. مردم ما مشكلي با دين ندارند

*** 
خوانند  شان خود را مسلمان مي هائي كه بيشتر مردمان اي جدا افتاده از كشور ايران جزيره

ه است از بس با هم در ها گمراه كنند بر اين كشور گذاشتن صفت اسالمي (نيست 
هاي گوناگون اين  تجربه.) نگرش به اسالم و نقش آن در زندگي اجتماعي تفاوت دارند

تركيه و خليج   هاي ما، در از اين ميان در همسايگي. گذارند مردمان بر يكديگر اثر مي
ها بي  دهد كه اگر زير سنگيني سنت گرائي توده اي تحوالت پرمعني روي مي فارس پاره

  .هاي بزرگ خواهد داشت جام نماند پيامدفر
بودند و هرگاه  شانزدهم تا نوزدهم هماوردان خطرناك ما مي ها از سده  ترك 

توانستند خاك ما را بگيرند مانند ديواري ما را از اروپاي پيشتاز و سرمشق مدرنيته  نمي
هائي است  كشور تركيه به ما بسيار آموخت و امروز نيز يكي از  با اينهمه. كردند جدا مي

كه سخناني براي گفتن به ما دارد ــ از همان برخورد نخستين كه چشم ما را بر اهميت 
هاي  سده نوزدهم كه يكي از سرچشمه) تنظيمات(هاي آتشين گشود، تا اصالحات  سالح

جنبش بيداري و مشروطه ايران گرديد، تا نمونه كشور ـ ملت سازي آتا تورك كه به 
داد، تا امروز كه درگير آزمايشي است كه ايرانيان را سخت به كار شاه سرمشقي  رضا
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تر از ايران،  يك جامعه مسلمان، بسيار مسلمان contextدمكراسي در بافتار . خواهد آمد
شش سده با اروپا در آويخته و همپا بوده است و  اي است كه  ترين دستاورد جامعه تازه

  .ندارد تر از پيوستن به آن اكنون آرزوئي باال

هاي  تركيه زمينه را به ناسيوناليسم باخت در دهه اسالم كه از پايان جنگ جهاني اول در
در نبود . پس از جنگ دوم، عرفيگرائي ناسيوناليستي را با چالش روزافزوني روبرو ساخت

و نظام سياسي ) بي نياز از ديگران( autarchyرهبري فرهمند آتا تورك نظام اقتصادي 
اشكار گردانيد و   ش را هاي بزرگ ميراث او كمبود bureaucraticي  نهديوانساالرا

ترك همچنان   سياستگراني را به وسوسه بهره برداري از مذهب انداخت كه در توده
هاي عرفيگرا و اسالمگرا بيشتر تاريخ  از آن هنگام كشاكش ميان نيرو. تعيين كننده بود

كشيده ) نه همه برضد اسالميان( شست نظامي تركيه را رقم زده و چهار بار كار به ضرب 
  ها يا با كودتا يا تهديد كودتا اسالميان را از اسالمي تركيه در همه اين دهه ارتش . است

را يكي پس از  كردن حكومت بازداشته و در يك فرايند فرسايشي، احزاب اسالمي 
دالت و رفاه كه اكنون حزب ع. شان واداشته است هاي سياسي ديگري به تعديل برنامه

پيشين است دارد زير فشار ) شده و ممنوع( اندازي احزاب اسالمي ترين پوست تازه
اي را بنياد  هاي عرفيگرا و در پويش پيوستن به اتحاديه اروپائي، نظام سياسي تازه نيرو
ترين  تركيه دركار آن است كه حكومتي، هم پذيرفتني براي پيشرفته  .گذارد مي

هاي نظري چنين حكومتي يك  پايه. هم سازگار با اسالم داشته باشد هاي جهان و تمدن
تركان  هاي ديني اكثريت  اسالم عرفيگرا با رنگ روز افزون ليبرال ولي در بستر باور

دهد،  هاي آموزشي اجازه مي را در نهاد گذراندن قانوني كه حجاب اسالمي . است
در يك نظام . رود ست بشمار ميبرخالف سر و صداي عرفيگرايان، بخشي از همين سيا

تركيه سياست در رابطه با مذهب   در. بايد در پوشش خود آزاد باشند ليبرال مردمان مي
هاي  گيرد و ما بهتر است رويداد اي انساني و خردپذير به خود مي دارد اندك اندك چهره

اي ـ تركيه نخستين كشور اسالمي ـ خاور ميانه  . آن كشور را به دقت دنبال كنيم
و نيمه كاره دارد از )  هر دو با بي ميلي( است كه  جامعه همراه حكومت  جهان سومي

آيد ــ مهاجرتي كه ما نيز، با همه جمهوري اسالمي، در  ها بيرون مي هر سه اين جهان
  .گير آن هستيم
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هاي مسلمان و به ويژه ايران اهميت  تركيه كه براي همه كشور يك ابتكار حكومت 
منابع تاريخي حديث است كه در مذهب هشتاد و چند در صدي از  ي علمي دارد بررس

دانند   چنانكه همه مي. گردد مسلمانان صرفا به گفتار و كردار پيامبر اسالم بر مي
شنيدن آنها از   احاديث، دويست سال پس از مرگ پيامبر و از گفتار كساني كه مدعي 

ت سال در دوران پيش از فرهنگ نوشتاري دويس. شده است اند گردآوري  پيشينيان بوده
هاي متعدد به ياد  در عربستان آن روز زمان درازي است و در آنچه مردمان در نسل

هائي كه  شود،  به ويژه در گفتاورد ها برده مي گويند همه گونه دست سپارند و باز مي مي
ش هيچ  اسالمي تركيه كه در اعتبارنامه  حكومت. دهند به آنها اعتبار سخن خداوند مي

ها گماشته  ترديد نيست هيئتي را از كارشناسان به جدا كردن درست از نادرست حديث 
      دهند اصالت دارد؟ آيا حقيقتا هر چه به پيامبر نسبت مي. است

براي ايرانيان بيشمار پرورش يافته در فرهنگ بحاراالنوار، و اكنون محكوم به زيستن 
ترك ــ اگر به جائي برسد و انتشار يابد ــ  اسان مذهبيهاي كارشن در فضاي آن، بررسي
  . ديده گشا خواهد بود

*** 

هائي براي آموختن ما  كار به جائي كشيده است كه حتا در آن سوي خليج فارس درس
هاي  دمند و  مانند اسفنجي سرمايه در دوبي كه حبابي است كه بي پروا در آن مي. دارند

اند كه مركزي  براي تكنولوژي  شهر آموزش برپا داشته كشد يك  ايران را به خود مي
در قطر كه  سهم ايران را  از ميدان گاز خليج فارس بي مزاحمت . عالي خواهد بود

هاي  هاي پنج دانشگاه طراز اول امريكائي كه بهترين دانشگاه  campusبرد پرديس  مي
اي دارد دانشگاه  شهابوظبي كه توسعه منظم و با نق. شده است جهان هستند گشوده 

ها دارند از  شيخ نشين همه اين. سوربن فرانسه را به گشودن پرديس خود فراخوانده است
كم  شوند و دست گشادگي بر اقتصاد جهاني و آزادمنشي اجتماعي برخوردار مي

اسالم سختگير حنبلي بر سر . برند هائي از جهان امروز را به آن بيابان فرهنگي مي گوشه
تركيه،   در آنجا نيز مانند. هاي مذهبي رو به كاهش دارد ست ولي مزاحمتجاي خود ه

هر سه آنها . آيد پيشرفت به بهاي كنار گذاشتن اسالم و سركوب مسلمانان بدست نمي
انقالب و . را به جان خواستارند تركيه نيز ــ پايندگي دولت جمهوري اسالمي  ــ 
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هر چه ايران . ا تكان قطعي را به آنان داده اي زمينه بود كه در پاره حكومت اسالمي 
تركيه را ــ تا  ها را ــ حتي  شيخ نشين ايرانياني كه اين. تر افتادند تر رفت آنها پيش پس

توانند چشمان خود را از چنين وارونگي سرنوشت  همين سي سال پيش ديده بودند نمي
   .بودند سي سال پيش ما كجا بوديم و اينها كجا مي. باور كنند

ترديد بيش از پيش آشكار  ها در دو سوي ايران بي تاثير دراز مدت اين سرمشق
  .  كنند ديگر موضوع مقايسه با اروپا نيست كه ايرانيان تصورش را نيز نمي. شد خواهد

  موضوع روياروئي اسالم و غيراسالم نيز نيست كه كساني بترسند و واپس ماندگي و 
در برابر ديدگان ايرانيان، . شريعت ببخشند ن و شوربختي ملي را به نگهداري ايما

هاي مسلمان ــ كه اگر چه امامزاده و سينه زني ندارند در  تركان و عرب هائي از  جامعه
. افتند تر مي ها از كشور امام زمان پيش ترند ــ دارند فرسنگ فرائض مذهبي پا بر جا

ادن از همسايگاني است كه تر نيفت مشكل ملي ما اكنون رسيدن به اروپا نيست، واپس
  .بودند سي سال پيش آرزومند روز ما مي

  
  سازگار كردن دين با مدرنيته      

توان پيش بيني كرد هيچ بحثي در باره مسئله ديني ايران، مسئله دين در  چنانكه مي
اين معني كه بازيگر و نه  شود، به  خواهد به اندازه كافي دگرگون  اي كه مي جامعه

ما در . ها نيست اي سوء تفاهم شگرف پانصد ساله مدرنيته باشد، بي پاره ايش بازيچه نم
ايران برخالف . ديگر داريم  هاي اسالمي تر از بسياري سرزمين ايران وضعي پيچيده

با )  شيعه بودن مذهب  به معني رسمي (شيعي است   هاي اسالمي تقريبا همه كشور
شده   شيعيگري ساخته ه هزار سال برگرد اي سخت پايبند يك فولكلور مذهبي ك توده

است و از نظر يك ميليارد مسلمان ديگر ربطي به اسالم ندارد؛ با طبقه متوسط فرهنگي 
يابد؛ با حكومتي مذهبي كه تنها  اش بيرون از قلمرو مذهب جريان مي بزرگي كه زندگي

مصر و  در. نگران  ظواهر مذهب براي خفه كردن جامعه و ماندن بر سر قدرت است
. توان رفت هاي جهان كار ساده است، طرف اسالم نمي پاكستان و افعانستان و عربستان

  .   در بالكان يا آسياي مركزي بر روي هم كاري به اسالم ندارند
  ش ـتين واكنـنخس. اند تهـذير گرفـناپ تيـآش ندرو بحث رويكردي ـوي تـران دو سـدر اي
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آن فولكلور مذهبي، تكفير و تهديد به كشتن هاي فرمانروا به سخن خالف  اسالمي
. هاي مذهبي خرسند نيستند كني باور است و در آن سو نيز به كمتر از  ريشه

هاي بيگانه از روشنگري و روشنگران بيگانه از اسالم در برابر هم صف  اسالمي
جاع كه آوار ارت. اين درجه مانندي ندارد اند چنانكه احتماال در هيچ جاي ديگر به آراسته

تر كرده است ــ مانند هر زمينه  ها را ژرف شكاف اي رو به پيشرفت فرود آمده  بر جامعه
  .  ديگر زندگي اجتماعي ما

بايد راهي  ملت ما درگير مسئله اسالم ــ بيشتر فولكلور مذهبي ــ و مدرنيته است و مي
نع پيشرفت ترين ما يا پيوستن به اردوي منكران كه دين را بزرگ. به بيرون يافت

تر به طبيعت  هائي براي يافتن يك راه حل نزديك شدن با كوشش دانند و يا همراه  مي
ها را در سرتاسر  اين كوشش. تابد اي را برنمي زندگي كه تغييرات ناگهاني و ريشه

توان ديد و در خود ايران مانند هميشه  هاي گوناگون مي در جبهه هاي اسالمي  سرزمين
  .  تر از بسياري ديگر جوشنده و سرزنده

ها و  اسالم در زمان. ايم هرچه بگويند، ما با يك اسالم سر و كار نداريم؛ هيچ گاه نداشته
شده است كه گاه با هم دشمني  هائي فهميده و عمل  شكل هاي گوناگون به در دست

هائي كه از يكديگر  شيعه و سني و خون  ش همين يك نمونه نزديك. اند خونين داشته
توان داشت كه چه در خود قرآن و چه  ترديد نمي همچنين در اين . ريزند اند و مي هريخت

پيام قرآن در . سنت پيامبر و امامان دامنه مصلحت انديشي به اندازه كافي گسترده است
مكه جدل كردن است، در مدينه كشتن؛ در مكه اكراه در دين نيست، در مدينه سراسر 

قبيله يهودي بنو قريظه را در مدينه به اتهام ارتباط با ) و يك زن(مردان  تهديد است؛
شان را  ها فروشند و زمين زنند و زنان و كودكان را به بردگي مي قريش سراسر گردن مي

گيرند، ولي چند سال بعد به خود قريش در مكه  دست   كه علت اصلي بوده است مي
امام سوم با خليفه اموي . كند شيعيان با خليفه اموي بيعت مي  امام دوم. شود زده نمي

اين دامنه . شان ضرورتي ندارد اي زياد است كه آوردن ها به اندازه نمونه... جنگد مي
هاي  عقل با تعريف(شناسائي اجماع در كنار قرآن و سنت و عقل   گشاده، به اضافه

 خواهند شريعت، به مسلمانان، به همه كساني كه مي هاي  به عنوان پايه) ش گوناگون
  الي داده ـد سـزار و چند صـدهد؛ ه ازگار كنند، ابزار الزم را ميـمذهب را با دگرگوني س



276 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

  .است
گذارند كه با خرد و اخالق در ستيز است و  هائي در دين مي آنها كه انگشت روي آموزه

بايد جامعه را از دين آزاد كرد توجه ندارند كه يك، دين را  گيرند كه مي نتيجه مي
و دو، حتي با آن اصول ) تجربه هفتاد ساله كمونيسم؛(جامعه بيرون برد توان از  نمي
فيزيك و  در همين جمهوري اسالمي . اند توان گزينشي رفتار كرد و كرده مي

كردن، به معني ” اسالمي”سران رژيم بيشتر در انديشه . شناسي قرآني جائي ندارد زيست
ها  حوال اجازه دهد مردم و حكومتاگر اوضاع و ا. از بين بردن علوم انساني، هستند

دانند در پيش  توانند بي آنكه از دين بيرون بروند آنچه را كه به مصلحت خود مي مي
شد مسئله در آن  نكته اصلي در اوضاع و احوال است، همان سياست، كه گفته . گيرند
عني كه بايد در بافتار سياسي چاره كرد، بدين م ناسازگاري دين را با پيشرفت مي.  است

بايد بي مالحظات سياسي به روشنگري  مندان مي انديشه .رابطه زور را با دين گسست
ولي در جبهه . شد  پردازند و سياست از كوشش آنان در ميدان انديشه برخوردار خواهد

  . ها خواهد راند سياسي درآويختن با دين توده مذهبي را به سوي آخوند
***  

ن اساسا سياسي است و آنچه با آن روبرو هستيم زور اگر بپذيريم كه مسئله در ايرا
آيد كه زور از كجاست، از مردم يا از دستگاه حكومتي؟  اين پرسش پيش مي است، آنگاه 

هاي مذهبي مردم گروه فرمانروا را نگه  اين معني كه  باور آيا زور از مردم است، به
ميليارد دالر   440هشت زهرا و داشته، يا از سرنيزه پاسدار و بسيجي و دانشگاه اوين و ب

تركيه كه حزب   بينيم حتا در درآمد نفتي فقط در نوزده ساله گذشته است؟ چنانكه مي
برد عامل اصلي، پاكدامني و كارائي سياستگران مسلمان  انتخابات را پياپي مي اسالمي 

ائي فتح به در غزه نيز حماس در برابر فساد و ناكار. هاي مذهبي آنان است نه لزوما باور
هاي  ش را از هزينه كردن درستكارانه ميليارد اهللا لبنان محبوبيت پيروزي رسيد و حزب

  . گيرد ايران مي
رويكرد . بدان بدهيم ما الزم نيست مدرنيته را از دل مذهب بدر آوريم يا رنگ اسـالمي 

ايراني   تجدد، مدرنيته(نيمه كاره و التقاطي، آفت صدساله فرايند تجدد ما بوده است 
تواند با مذهب سازگار  مدرنيته نمي.) اشكم شير بي يال و دم و  بوده است، يعني همين 
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بايد با مدرنيته سازگار گردد ــ نه آنكه اسالم را در  شود اما مذهب اگر بخواهد بماند مي 
 و باور به خداوند يگانه) شيعيان و امامت(ش، در نماز  و روزه و زكات و حج و معاد  اصول

ولي هرچه ديگر كه از قرآن و . در آن نيست و پيامبر او، تغيير دهند زيرا اصال لزومي 
شود ضرورتا بستگي به اوضاع و احوال سياسي ـ اجتماعي خواهد  سنت برداشت مي

حجاب اجباري . كنند عمل مي هاي اسالمي ها در كشور اين را خود حكومت. داشت
سري يا دست و پا بريدن و قصاص را در عموم يا سنگسار يا صيغه يا چند هم اسالمي 
گويند  درباره جهاد مي. (بودن خود ندارند  اشكالي هم در اسالمي  توان ديد و آنها نمي

تروريست كه بيشتر  هاي جهادي  مقصود جهاد با نفس است و به هر حال تنها به گروه
  .) به كشتن همدينان و هم مذهبان خود سرگرم هستند انحصار دارد

برند  پناه مي” دارالحرب”به ” داراالسالم”شان از  ها ر جهاني كه مسلمانان در ميليوند
و با زندگي غربي در ميان كافران ــ خواه ناخواه و ) ميليون تنها در اروپا 15بيش از (

. توان گفت شرعي سخن نمي آيند ديگر از سختگيري در موازين  دير يا زود ــ كنار مي
اند كه جامعه مدرن مزاحمتي براي مذهب ندارد زيرا  اهي بر اينآن مسلمانان خود گو

شرط آنكه مذهبيان با خشونت و تعصب خود و به نام  ش بر رواداري است ــ به بناي
  .هويت، مزاحمتي براي آزادي و رواداري نداشته باشند

هاي اصولي آن با مسيحيت از مراحلي نه چندان  عرفيگرائي در اسالم با همه تفاوت
هاي روشنفكري و واقعيات سياسي،  تركيبي از جستار اهمانند با اروپاي مسيحي، در ن

هاي ناراضي از  هاي ديني و صدا هاي روشنفكرانه و نوآوري خواهد گذشت ــ از بحث
شيعه و سني   هاي اسالمي؛ دشمني هاي داخلي در كشور درون مذهب؛ به ويژه كشاكش

شكست   شونت بري نخواهد بود و نبوده است؛هاي مذهبي كه از خونريزي و خ و فرقه
را به زير خواهد آورد  پارادايم اسالمي؛ و نيز روياروئي با تمدن برتري كه چالش اسالمي 

عرفيگرائي در اسالم . هاي مسلمان را درمان خواهد كرد و عقده فروتري ـ برتري توده
  .حلي سياسي دارد نيز  بيشتر راه

***  
از همان زمان كه . هاي بشري است اي به كهن سالي جامعه جاي دين در جامعه مسئله

اجتماعات ) از سيزده تا ده هزار سال پيش(دستيابي به تكنولوژي كشاورزي و دامداري 
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ها را پديد آورد،  شهر ها و سپس از پنج هزار سالي پيش  تر انساني، نخست دهكده بزرگ
داشتند يا، از آن  ا زور بيشتر ميافتاد كه ي اداره روزانه اجتماعات در دست كساني مي

بود چون به آساني  زور بس نمي. توانستند بر اذهان مردمان تسلط يابند تر، مي مهم
هاي اعتقادي و سرانجام دين نام گرفت برتري  ها نظام شد، ولي آنچه بعد جابجا مي

شري هاي ب از اينجا بود كه قدرت سياسي و ديني در همه جامعه. بخشيد تري مي پايدار
ها از پنج هزار  همه دولت normپادشاه ـ كاهن، هنجار . خاستگاهي يگانه داشته است

همزادي دين و دولت  conceptايرانيان فرايافت  كه سال پيش بوده است ــ تا هنگامي
  . را آوردند و به يگانگي دين و دولت پايان دادند

تند كه ديگر جز سلجوقيان در هاي ماد و هخامنشي را بيابانگرداني پايه گذاش امپراتوري
هاي جنوب روسيه و اوكراين كنوني  هائي كه از استپ آريائي. تاريخ ايران مانندي نيافتند

شدند برخالف بيابانگردان ديگر براي سوختن و كشتن نيامده   به فالت ايران سرازير
هاي  دنآنها به مردمان با فرهنگي كه از سه چهار هزار سال پيش از خودشان تم. بودند

آميختند  گذاشتند و با آنها در مي گذاري كرده بودند احترام مي بزرگ در اين سرزمين پايه
منشور كورش آغازگر رواداري مذهبي نبود و يك فرايند دويست . آموختند و از آنها مي

نمونه ”. شد نهادينه گردانيد دولت در ايران  اشكانيان سياست رسمي  ساله را كه تا پايان 
دهد قانون  اند كه نشان مي هاي منشور را در سرتاسر امپراتوري يافته  replica  ”ساخت

پيش از كورش نيز اقوام ايراني در گوشه و كنار فالت ايران به . كشور بوده است
نينوا را ويران كردند ) همدست با بابليان(ها  ماد. هاي مذهبي ديگران كاري نداشتند باور

و مايه سرشكستگي ” وانداليسم”هاي  آتن تنها نمونه كه در كنار آتش زدن آكروپل
ها  واندال. (ها استثنائي بودند شايسته بربر  هاي جوئي ولي آن انتقام. ايرانيان كهن است

شناسند از اقوام آريائي  كه رم را تاراج كردند و اروپائيان به تاراج و كشتن و سوختن مي
  ).بودند

كامبيز خود را . آمد پادشاه ـ كاهن جور در نمي جهانگشائي و جهانداري هخامنشيان با
حساسيت مصريان سربلند چنان (فرعون مصر خواند و به جامه پادشاه ـ كاهن درآمد 

شاهنشاهان هخامنشي  ولي ) شاهدخت مصري ادعا كرد  بود كه او مادر خود را نيز يك
ميني ـ آسماني حاكميت يگانه ز. هاي گوناگون باشند توانستند سران آن همه مذهب نمي
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ايرانيان با نظريه همزاد بودن دين . ناچار به حاكميت دوگانه ولي همتراز دگرگشت يافت
. برداشتند) در معني جدا كردن دين از دولت(و دولت نخستين گام را در عرفيگرائي 

در . گنجيدند شان در اين مقوالت نمي يونانيان و روميان باستان با مذاهب مدني
س از بردن پايتخت از رم به كنستانتينوپل، پاپ كه در رم مانده بود امپراتوري رم پ

اندك اندك كليسا را از حاكميت دولت جدا كرد تا بار ديگر در حاكميت كليسا بهم 
  .   پيوندد

كه خلفا قدرت  اسالم يگانگي دولت و دين را در وجود خود پيامبر زنده كرد و تا هنگامي
هاي  ولي با سربلند كردن پادشاهي. در يك جا بودداشتند پيشوائي سياسي و ديني 

هاي عرفي و  به قانون  هاي اسالمي مستقل در ايران و نيز تكيه روزافزون حكومت
را ” نامه تنسر”خواجه نظام الملك . شرعي، دين و دولت عمال رو به جدائي گذاشتند غير

ز دين است، بار ديگر گرفت و همزاد بودن دين و دولت را، كه نام ديگر استقالل دولت ا
ها و سپس  اين نظريه تا سده بيستم و برآمدن سلفي. نظريه پردازي كرد در متن اسالمي

. كمابيش جاري بوده است بنيادگرائي خميني و القاعده و باززائي آرزوي خالفت اسالمي
پادشاهان صفوي چندي به عنوان مرشد كامل نقش دوگانه پادشاه ـ كاهن را داشتند (

ها  شريعت كار را در پايان به سرپرستي آخوند ست اجتناب ناپذير طريقت ازشك ولي
  ).  شيخ االسالم گرديد كشانيد و مرشد كامل خاك بوس 

در اروپاي باختري كليساي كاتوليك، كه تنها جانشين واقعي امپراتوري رم بود، پس از 
هاي  ها و رقابت جنگ گيري از ها در سده نهم با بهره شدن امپراتوري فرانك  پاره پاره
ولي رنسانس و اصالح . ششصد ساله  برتري را تجربه كرد  اي و ملي، يك دوران سلسله

هاي مدرن، سرانجام به مداخله دين در دولت  هاي مذهبي و برآمدن دولت ديني و جنگ
  . پايان دادند

***  
ري به هاي بش اين تاريخچه به قصد نشان دادن اهميت عوامل سياسي در سلوك جامعه

ايرانيان به علت جهان بيني گشاده استثنائي خود كه در . شده است عرفيگرائي آورده 
شكوهي يافت، و نيز به مالحظات عملي اداره امپراتوري جهاني  هاي زرتشت چنان آموزه

خود رشته يگانگي دين و دولت را چنان گسستند كه اسالم نيز مگر به استثنا نتوانست 
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دولت ـ ملت مدرن نقطه پايان بر  build upئيان باختري با برسازي برقرار كند؛ و اروپا
آنچه  خالف اين در آن سو و اين سوي جهان . گذاشتند هر برتري دين در امور عمومي

الشه خود را بردوش  هائي نافرجام است و مانند جمهوري اسالمي  بينيم كژروي مي
از مقدمات فكري : را فراهم داريمدر ايران ما همه عوامل پيروزي عرفيگرائي . كشد مي

اند، تا  مندان اروپائي و ايراني و هندي و عرب به فراواني فراهم آورده كه انديشه
ديو ”كه خالفت  بيني بنيادگراي اسالمي ورشكستگي و  رسوائي حكومت آخوند و جهان

 هاي بزرگي از جمعيت رسيد، تا بيداري توده نمي  ش ناصر خسرو نيز به پاي” عباسي
ما تنها زمان و كوشش هشيارانه  الزم . زيند ايران كه در جهان پس از حاكميت دين مي

شدن است ولي آيا همه يك تصور از عرفيگرائي   ايراني در مسير عرفيگرا جامعه.داريم
تر  داريم؟ مشكل در اينجاست و اگر مسئله را به روشني نبينيم كار را بر خود دشوار

  . خواهيم گرداند
ي  ئي به معني سكوالريسم ليبرال انگلو ساكسون، نه بي ديني است نه الئيستهعرفيگرا

عرفيگرائي در بن خود يك معني بيشتر ندارد ــ بيرون بردن تقدس . ژاكوبن فرانسوي
از اين گذشته به دولت و هيچ . از امر عمومي، از اداره جامعه و نه از وجدانيات افراد

تا آنجا كه به حقوق (شخصي افراد   اد جامعه يا رفتارهاي افر مرجعي حق مداخله در باور
شان درس مذهبي بگيرند  خواهند فرزندان اگر مردم مي. دهد نمي) ديگران تجاوز نشود

اگر هم درس . توانند آنها را وادار كنند اش را بدهند ولي نمي توانند هزينه خودشان مي
ت است كه براي حفظ مذهبي به صورت آموزش كينه و خشونت در آيد وظيفه دول

  هاي عمومي توانند با حجاب در نهاد زنان اگر خود بخواهند مي. جامعه جلوش را بگيرد
ترتيب بحث آزاد محترمانه درباره هر  به همين . شوند ــ ولي اگر خود بخواهند  ظاهر

هاي كسان، مانند تبعيض به  بايد آزاد باشد ولي حمله و توهين به باور موضوعي مي
  .  تجاوز به حق آنان استزنان، 

ليبراليسم سياسي به دين به عنوان يك نظام . گوهر عرفيگرائي، رواداري ليبرال است
تواند  نگرد، و مي ها ــ مي ها و نبايد ها ــ بايد هاي اخالقي، نه يك نظام هنجار ارزش

ها،  همه دين. هاي ليبرال فراهم كند اوضاع و احوال مناسب كنار آمدن دين را با ارزش
به ويژه اسالم با چيرگي كه عملگرائي در آن دارد، از همان آغاز خود تابع اوضاع و 
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توان به آساني صدسال  و عربستان نيز نمي امروز در جمهوري اسالمي . اند احوال بوده
پيش دست و پاي دزدان را بريد و چشم كسان را به عنوان قصاص در آورد و زانيان را 

شرعي، امر به معروف و نهي از   س اختيار داد كه به تكليفسنگسار كرد و به هر ك
هاي مردساالري است در  چند همسري و تبعيض به زنان كه واپسين سنگر. منكر كند

هائي  ها يكي پس از ديگري راه آن جامعه. زير حمله است هاي اسالمي   بسياري جامعه
توانند و بهتر  هاي اخالقي مي زشيابند و لي ار ها مي ها و نبايد براي ناديده گرفتن بايد

اشكال ندارد كه مردماني آزادي جنسي يا احترام به خانواده  هيچ . شوند است نگه داشته 
در . اي مردمان ديگر تلقي كنند تري از پاره يا دوري از اعتياد را در تعبير سختگيرانه

چيز گذشته آن حس  از همه. بينيم ها را مي ها اين بازگشت به ارزش ترين جامعه عرفيگرا
شناختي كه در انسان است سرانجام بر بيرون رفتن از اعتدال، بر زياده روي و  زيبا

  .     شوريد  بينيم، خواهد ها مي ترين جامعه ابتذالي كه در پيشرفته
***  

و نه عكس آن كه رويكرد صدساله ما بوده (در گفتگو از سازگار كردن دين با مدرنيته 
. شدني است نخست، دين ناگزير از چنين سازگار. گزاره ضرورت داردتاكيد بر دو ) است

هاي تازه و  ها و باور ها بر رويكرد ها و ذهن شدن مرز در اين عصر جهانگرائي و گشاده
اي كه ديگران را به تكان  گوناگون و زير فشار هر لحظه و همه سويه جهان پيشرفته

وهابي تا كي خواهند ” علماي”شيعي و  هاي  دارد امثال آخوند شدن وا مي خوردن و بيدار 
روند در كنترل خود داشته  هاي بزرگي را كه از دست بدر مي توانست انديشه و رفتار توده

تروريسم چه اندازه  در كف دارند؛ و با” بومي”هاي نفتي چه سالح  باشند؟ آنها جز دالر
ترين و  فراد را در ميان نادانترين ا ترين و درمانده ي نادان توان اين جهاد نوميدانه مي

درس (هاي بشري فرستاد؟  ترين جامعه هاي اجتماعي به جنگ پويا ترين اليه درمانده
در ايران . )شماري بيش نيستند هاي آنان اقليت اندك خواندگان يازده سپتامبر و مانند

ا از اند و توده بزرگ طبقه متوسط فرهنگي ر ها اساسا نبرد را باخته هم اكنون آخوند
  .اند دست داده

اند امروز دين مانند قرون وسطا و عصر اصالح  چنانكه نويسندگان ديگر نيز تاكيد كرده
تر از نظام اجتماعي نيست كه يگانگي آن را تضمين كند؛ بلكه صرفا  مذهبي نهادي باال
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دامنه اين سخن را . است در ميان بسياري ديگر عاملي است، سپهري است، سيستمي 
آخوندي، و با يك فاصله زماني به پادشاهي سعودي وهابي نيز  مهوري اسالميحتا به ج

هاي  اسالم از همان هنگام كه از عربستان جاهلي بيرون آمد و با تمدن. توان برد مي
تر روبرو گرديد تا امروز كه عموم  مسلمانان از  هائي تكامل يافته تر در جامعه پيشرفته

گي يگانگي بخش خود را از دست داد ــ نخست در غير اعراب هستند اندك اندك ويژ
. ها كنترلي بر آنها نداشتند هائي كه عرب و سپس در سرزمين امپراتوري پهناور اسالمي 

شكاف خورده عرب نيز اسالم به عنوان عامل يگانگي جاي چنداني  هاي  امروز در جامعه
  . ندارد

ژرف، تا آنجا كه به مالحظات دوم، تفاوت ميان مسيحيت و اسالم هر چه هم اصولي و 
است كه عمر  wisdom  conventionalعملي ارتباط دارد از مقوله خرد متعارفي 

ما در هر گفتگو از اسالم و . بايد از آن گذر كرد سودمند خود را گذرانده است و مي
شويم كه اسالم نه با حقوق بشر سازگاري دارد و  مدرنيته با اين ايراد درست روبرو مي

خشونت و تبعيض به زن و رويكرد دشمنانه تا حد كشتن به . طبعا با دمكراسينه 
توان كرد و اگر كسي با  ناباوران و ادعاي انحصاري بر حكومت را در اسالم انكار نمي

هاي مسلمان برآيد از  هائي براي تغيير نگرش مذهبي جامعه اينهمه در پي يافتن راه
نكته مهم در اين است كه در گفتگو از اسالم . ش با اسالم يا مسيحيت نيست ناآشنائي

اين گرايش پژوهشگران به . و حكومت، ما تنها با قلمرو انديشه سياسي سر و كار نداريم
ديدن همه منظره از پشت منشور ايده مركزي خود طبيعي است ولي ما در اينجا با يك 

سر راه دگرگوني و  توان مانع دين را از اينكه چگونه مي: مسئله سياسي روبرو هستيم
توان دين را با عرفيگرائي سازگار كرد كه خردگرائي و  پيشرفت برداشت؛ چگونه مي

  ش خواهد آمد؟  انسانگرائي نيز همراه
 ش اين است معناي. سياست بستري است كه رود زندگي اجتماعي بر آن جريان دارد

بي نيز در اندركنش هاي مذه ترين فرايافت هاي سياسي و آسماني ترين انديشه كه ناب
interaction ها و تحوالت سياسي هستند و دست كم در كوتاه  هميشگي با نيرو

  در همين صدسال گذشته چه اندازه. تر را دارد تر، اين سياست است كه دست باال مدت
ايم؟ اين مهم  ها و مذاهب در زير سنگيني سياست بوده شدن ايدئولوژي  شاهد مسخ



283 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

مهم آن است كه سياست . گويند ا دمكراسي يا اسالم چه مينيست كه سوسياليسم ي
  . كند با آنها چه مي) قدرت(

چيره در جامعه است ــ چه به صورت زورگوئي ) atitude ـطرز تلقي (اين رويكرد 
را تعيين ” واقعا موجود”ــ كه طبيعت ايدئولوژي يا مذهب  حكومتي و چه باور عمومي 

ندان اثر خود را دارد ولي تا به سطح عملي جامعه برسد م هاي انديشه روشنگري. كند مي
در اسالم هزار و چند صد . ده استش  هاي پيشرفت بر باد هاي خون روان و فرصت سيل

برابر  ركيسه كردند و به حرمسرا راندند و دست و پا بريدند و چشم را دسالي زنان را در 
  رهبران مذهبي كه چنان حكم آنگاه همان. سنگسار كردندچشم از كاسه در آوردند و 

ممكن را شناخت و هم هنر  دادند به رهبري داور، كه هم اسالم را خوب مي هائي مي
شاهي  جزا و تجارت رضاي مدني و ها اجتهاد كردند و قانونكه سياست باشد، نشستند و 

بود پيش از آن، رهبران مذهبي، بودند و اجتهاد هم . شيعه بدرآوردند  را از جمله از فقه
چند ده سالي بعد باز همان رهبران مذهبي دست و پا بريدند و . ولي نيروي سياست نبود

سنگسار كردند و چشم در آوردند و چون بر خالف اسالم عربستان در اسالم ايران شتر 
  .  شتر به ريال قيمت گذاشتند براي پرداخت ديه نبود نشستند و اجتهاد كردند و بر

پذير  هاي مسيحيت با اسالم كه آن را اصالح م با همه تفاوتشانزده اصالح مذهبي سده
هاي ميان امپراتوري اتريشي  گيري از تنش لوتر با بهره. سازد داستاني سياسي است مي

ها  پشتيبانان  هاي ميان خود آن پادشاهي هاي آلماني و رقابت هابسبورگ و پادشاهي 
و امپراتور نگهداشتند و نگذاشتند  نيرومندي يافت كه جنبش او را در برابر حمالت پاپ

  او به همين دليل در. شود به سرنوشت يان هوس صدسال پيش از آن در بوهم دچار 
شده لنين  هاي دهقاني آلمان نيز سوي پادشاهان را گرفت كه واگن مهر و موم  شورش

 1917هاي ايدئولوژيك انقالب ـ كودتاي كمونيستي  در باره ريشه. آورد را به ياد مي
شكست روسيه در جنگ جهاني اول و همان واگن  اند ولي بي هاي بسيار نوشته كتاب

شده كه ژنرال هوفمان آلماني لنين را با آن به سنت پترزبورگ فرستاد كدام   مهر و موم
نويسد من همان  هوفمان، نه چندان تعارف آميز، مي(شد؟  ها نوشته مي يك از آن كتاب
كنم لنين را هم  به  بر سپاهيان روس رها مي از سمي هاي توپ و گ گونه كه گلوله

  ).فرستم روسيه مي
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شيوه خودش روي خواهد داد از جنبش  نقش سياست در اصالح مذهبي اسالم كه به 
پروتستان نيز بيشتر خواهد بود زيرا اگر لوتر با بازگشت به گفتار و كردار مسيح، رويكرد 

از متون  هاي مهمي  بي ناديده گرفتن بخشمذهبي دوره خود را اصالح كرد در اسالم 
اين همان تفاوتي است كه ميان بنيادگرائي لوتري . مقدس، اصالح ممكن نخواهد بود

و بنيادگرائي  سيد قطب و خميني نيز هست كه به ) ها بازگشت زيرا او نيز به بنياد(
ر خود اسالم اصالح مذهبي در اسالم، به عللي كه د. بازگشتند) مدينه(بنيادهاي اسالم 

هست، تا كنون بيشتر در عمل و كمتر در تئوري بوده است ــ با همه اهميتي كه 
اند و بازگشتي به آراء آنان بي فايده  شمال افريقا داشته اصالحگران اسالم از هند تا 

مسئله دين نيست؛ . تكيه بر عامل سياسي در اين جستار از همين روست. نخواهد بود
تكيه را بر . شود شده است و مي  متفاوت سياسي عمال ماهيت ديگريشرايط  زيرا دين در

خواهند مشكل دين را با حمله به آن برطرف  آنها كه مي. بايد نهاد عامل سياست مي
. گردانند سازند زيرا عامل حياتي سياست را بر ضد خود مي تر مي كنند كار خود را دشوار
تر خواهد  و دكانداران دين را نيرومند هاي باورمند نخواهد گرفت سخن آنان در توده

  . ساخت
ها اجتماع بشري بسر برده است؛ آن را انديشيده و  اسالم هزار و چهار صدسال با صد

 monolithتوان به ماهيتي يك لخت  چنين سپهر انديشه و عملي را نمي. اند ورزيده
ما . برداشت اي در خود آن دست فروكاست و از جستجو براي در آوردن عناصر سازنده

ترين چشمان مذهبي را نيز باز كرده  امروز، زير تاثيرات كمرشكن سياست كه روشن
اشعريان در بغداد سده نهم باز  است، بار ديگر  در تهران و قم به نبرد اعتزاليان و 

مندان مسلمان، بار ديگر در اين هزار  در متن خود اسالم، از سوي خود انديشه. ايم گشته
هاي سياسي خواهد داشت و  شود كه به نوبه خود پيامد باحثي طرح ميو صدساله، م
هاي  خواهند ايراني را بي دست زدن به باور هائي خواهد بود كه مي دستمايه نيرو

  .اش از يك نگرش ديني واپس مانده و مصيبت آميز آزاد كنند ديني
  
  شريعت تا عرفيگرائي از

   هروزي جامعه ـش پاي بـياسي از پيـمذهب سما در پيكار خود براي برداشتن راه بندان 



285 
 

  

  هائي در سياست، تاريخ، فرهنگ پيشباز هزاره سوم ـ رساله

ايراني هيچ تنها نيستيم و همراهان بسيار هر كدام با سرعت و فاصله خود ــ حتا در 
اسالم، هر چه هم متوليان ديني بگويند و نه كمتر از . شان ــ با مايند هاي ويژه كوره راه

. شكاف افكن بوده است هاي  همه به دست خود آن متوليان، پيوسته در تغيير و تعبير
هاي تئولوژيك برنخاست و  ها در اسالم از بحث شكاف برخالف مسيحيت، نخستين 

سران قريش، به اصطالح . نبرد قدرتي در ميان  خانواده پيامبر و سران قبيه قريش بود
گرفتند و  شمشير بيعت مي  به زور. بودند” جمهوريخواه”پوزشگران دمكراسي اسالمي، 

خانواده پيامبر سلطنت موروثي دنيوي و روحاني را . گزيدند را نيز بر ميجانشين خود 
در خالفت اموي و سپس عباسي سلطنت  هاي اسالمي  آن دمكرات. خواستند مي

ها ــ جز يك استثناي  موروثي را برقرار كردند و نوادگان و نبيرگان پيامبر در طول سده
  .د تا ديگر نشاني از آنان نماندخونين ــ بر روي هم به قدرت آنها گردن نهادن

در خالفت مامون عباسي روي داد كه چند سالي ) ميالدي(نبرد تئولوژي در سده نهم 
هاي انتلكتوئل با فضاي  راند و پيوند در توس بر بخش خاوري امپراتوري فرمان مي

رانيان در دو سده نخستين اسالمي، اي. اند ترين خليفه خوانده او را دانشمند. ايراني داشت
صرف و نحو عربي را مدون كرده بودند و مترجمان از يهودي و صابئي و مسلمان،  

شود  خوانده مي  ترجمه آثار يوناني و پهلوي، آنچه را كه فرهنگ اسالمي بيشتر ايراني، با
مكتب آزاد انديش اعتزالي كه باز بيشتر ايراني بود، در آن فضاي . پايه گذاشته بودند
بحث از . اي عرضه داشت تازه) قرائت(تي را چالش كرد و خوانش گشاده، اسالم سن

گفتند ازلي و با  شد ــ آيا قران چنانكه سنت گرايان مي  قديم يا حادث بودن قرآن آغاز
  شرايط زمان و مكان؟ خداوند يكي است يا يك ماهيت تاريخي است و بسته به 

مسائل روز، و فضاي عربستان سده  هاي ها و جا پا اشاره به ناسخ و منسوخ اعتزاليان با 
هفتم  در قرآن، از نظريه حادث بودن قرآن، بي آنكه كمترين انكاري در خاستگاه 

تعبير لفظي و  آنها مانند همه اصالحگران اسالمي. اش داشته باشند، دفاع كردند خدائي
بغداد تر را در  كردند و كوتاه زماني تا خالفت متوكل دست باال  صوري قرآن را رد مي

  . داشتند
  اكنون چنان در جمهوري اسالمي شان به فرهنگ اسالمي  ها را با همه خدمات صابئي(

  ي مادري سـه چهار هزار سالهها رزمينـند كه جز كوچ كردن از سـده راق آزار ميـو ع
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  ).اي ندارند چاره
نفوذ  در خالفت عباسي عنصر  ايراني. اما مكتب اعتزالي تنها چالشگري غير عرب نبود

هاي جهانگشائي خود رسيده بود و بسياري مسلمانان  اسالم به مرز. يافت روز افزون مي
آن برتري را نيز (بر اعراب برتري داشتند  غير عرب در همه چيز جز قدرت نظامي 

واكنش سروري جويان عرب، سركوبي اعتزاليان .) كردند ايرانيان پيروزمندانه چالش مي
هاي اجتهاد  داران ازلي بودن و قديم بودن قرآن بود و بستن دراشعريان يا هوا به دست 

ها  عرب. انجاميد هاي اسالمي  شدگي اسالم و بيشتر سرزمين  در سده دهم، كه به سنگ
هاي  كه بر خوانش تنها اسالم را براي نگهداري پايگاه برتر خود داشتند و اسالمي

ي زدائي خالفت عباسي در دوران ايران. رفت شان بدر مي گوناگون گشوده بود از دست
ترك بر دستگاه خالفت گشود زيرا عربان   سركردگان معتصم راه را بر چيرگي نظامي 

دادند و ايرانيان با سرنگون كردن  ها، ديگر تن به جنگ نمي ها و مصادره فربه از تاراج
ه شكست دادن امين برادر مامون نشان داده بودند كه چه انداز خالفت اموي و سپس

ترك به زودي بر سر خالفت عباسي همان را آوردند  آن سركردگان . خطرناك هستند
  .بازيچه دست خود آورده بودند بر سر امپراتوران رومي ” پرتوريان”كه گارد 

***  
اشعري را در صورت  شدن كشاكش اعتزالي و  پس از هزار سال ما امروز در ايران زنده 

ال كوشش براي يافتن يك نگرش عقالني به اسالم در اين هزار س. بينيم اش مي تازه
اش را داد  و نسل  اين كوشش تكان اصلي فلسفي ابن سينا به . هرگز باز نايستاده است

گاه از كار فكري بر روي  ايرانيان هيچ. ش را گرفتند پس از نسل، بيشتري ايرانيان، دنبال
بسياري از كوشندگان، در نا . يدرس ها البته به جائي نمي كوشش. اند اسالم دست برنداشته

شان  هاي ترين ها تا  تازه ها و خرقاني از بايزيد(اميدي خود، به تعبير عرفاني روي آوردند 
شهود برگسون نيز  اشراق و  اقبال از .) اقبال و سروش كه غرق درياي مولوي هستند

از آشتي ياري گرفت، و سروش، به نظريه حادث بودن قرآن بازگشته است و نا اميد 
 ،صورت از خدا چنين است كه معناي بي”: شود شعر مي  دادن دين و عقل، دست به دامن

ــ  آب از خدا و كوزه از محمد است ؛از محمد ،دم از خدا و ني ؛و صورت از محمد است
) ص(بن عبداهللا نام محمده شخصيتي ب  خدايي كه بحر وجود خود را در كوزه كوچك
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محمد عرب است لذا قرآن هم عربي : شود كسره محمدي ميريزد و لذا همه چيز ي مي
  ” .شود مي

شريعت راهي است كه   .قرار دارد  شريعت اسالمي در قلب اين بحث هزار ساله 
شارع يا جاده و خيابان همريشه  شريعت با(بايد بپويند  مسلمانان براي رستگاري مي

هم عامل يگانگي و هم مايه  و در ديني كه كليسا به معني يك مرجع برتر ندارد.) است
شريعت با آنكه جاي   باور دارند ولي شريعت اسالمي  مسلمانان به . اختالف بوده است

هاي حقوقي  قانون را گرفته است بيشتر يك آرمان، يك فضاي فكري و عرصه بحث
بايد دريابند كه معناي كالم خدا  خداوند راه را نشان داده است ولي بندگان مي. است

ها كه اجتهاد چيزي بيش از حالل و حرام و بايد و نبايد  در آن نخستين سده .چيست
” سه سده زرين ايران”شناخت و در  بود، دامنه بحث مرزي نمي ها مي اهللا هاي آيت رساله
توانست بشريت را چند صدسالي پيش  هاي درخشان و نويد بخشي رسيد كه مي به جا
هاي ديني بستند و  هاي تفكر را بر بحث عمل در شيعيان در  ولي سنيان رسما و. اندازد

بينيم كه حكم ارتداد و تكفير سروش را يك فيلمساز و يك اديب، پيش  حتي امروز مي
  .هائي در آستين دارند شگفتي ايرانيان هميشه . دهند ها مي اهللا ترين آيت از واپسگرا

يعت هرگز به صورت يك شر از آنجا كه در اسالم كليسا به معني مرجع قانونگزار نيست 
معنايش اين است كه در چه زمان معين چه اندازه زور . مجموعه قانوني در نيامده است

كه گاهي اين و  در پشت كدام تعبير قرار دارد ــ باز همان سياست و ديانت سر در گمي 
از سيد قطب و ” روشنفكران اسالمي”از صدسالي پيش . گاهي آن عين ديگري است

شريعتمداري   الدن، روز افزون، جاي علماي مذهبي را در شريعتي و بن حسن بنا تا 
تروريسم بيكرانه و دولت توتاليتر   اند كه تا اند و جهاد را بجاي اجتهاد نشانده گرفته
  .)جهاد و اجتهاد نيز از يك ريشه اند. (كشد مي

***  
هاي جنبش  دههشيعي در بحث حقوقي داشتند در   تري كه فقيهان در ايران دست گشاده
چنانكه دكتر جواد طباطبائي نشان . ترين اصالح مذهبي انجاميد مشروطه به پر معني

شريعت را در زمينه   شماري از فقيهان توانستند داده است در جنبش بيداري ايران 
نگرش سراسر حقوقي . حكومت قانون به آرمان آزاديخواهانه مردم ايران نزديك كنند
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توانست تكاني به مذهب  خواهان مي كه با همه سر و صداي مشروعهآنان تنها جائي بود 
امروز جانشينان آن فقيهان، كساني مانند مجتهد . شونده بدهد در جهاني دگرگون 

هاي سياسي را كه از لحاظ نظري بر مداخله فقيهان بسته است  شبستري، آن حوزه 
ولي ضربه اصلي . زنند ت مياي بر اسالم در سياس هاي كاري تازه دهند و ضربه نشان مي

  .  را خود خميني زده است
ش او را به  شد و همكاران امنيتي پيشين يكي از اصولگرايان كه سپس اصالح طلب  

شريعت   تير انتقام بستند و بر صندلي چرخدار نشاندند سخني گفته است كه سير
او در . كند الصه ميرا در ايران از قانون دولت تا زمينه ساز جامعه عرفيگرا خ اسالمي 

حكومت واليت فقيه با تاكيد بر ”ها نوشت  اشاره به رويگرداندن خميني از فقه حوزه 
تنها، راه ] شد ه است  نهادينه... شوراي تشخيص مصلحت كه در[عنصر مصلحت 

  ”.اي سكوالر را گشود جامعه
شدند؛ از   دشرع از هر در وار  شيعه براي جاري كردن احكام هزار سال پايگان مذهبي 

شدن تا كشتن در راه   شمردن حكومت تا مشروعيت دادن به آن، از كشته غاصب 
عقيده، از پرهيزگاري تا فساد ابعاد سران رژيم اسالمي، از جنگيدن تا خدمتگزاري 

و . استعمارگران، فروگذار نكردند؛ و سرانجام به قدرتي رسيدند كه پيشينه و مانند ندارد
شريعت، آنان را بي آنكه وارد  ، واقعيت هميشگي در تضاد با آنگاه واقعيت جامعه

هائي كرد كه دست در دست عوامل ديگر،  شوند وادار به عقب نشيني هاي نظري  بحث
ما به آويختن . ايراني را براي هميشه از چنبر مذهب سياسي آزاد خواهد گردانيد جامعه 

        .به دامان مولوي و برگسون نيز نيازي نخواهيم داشت
***  

ايراني به سبب پيچيدگي و ژرفاي آن هنوز نياز  درباره مشكل و جايگاه اسالم در جامعه 
شود  هاي بنيادي آن تجزيه  اكنون اگر مسئله به پرسش. هائي هست به روشنگري

  :شد  ها برطرف خواهد اي بدفهمي پاره
زار و چند صد مشكل ما چيست، اسالم است يا سياستي كه به درجات گوناگون در ه *

ساله گذشته زير سايه اسالم افتاده است؟ پاسخ اين است كه اسالم بيش از هر دين 
ترين معني آن ــ گسترش يافت ــ  ديگري با قهر و غلبه ــ عنصر سياسي در گسترده
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شمردند؛ و در  ش  ترين دليل حقانيت آن را بزرگ  هاي نظامي اي كه پيروزي به اندازه
ند صد سال به نيروي سياست، با انحصار قدرت سياسي و به ويژه اين هزار و چ همه 

شد گفت كه خود  از همان آغاز مي. انحصار انديشه، برتري خود را حفظ كرده است
. بندد چيز ديگر اسالم يك چيز است و قدرت سياسي آن كه راه را بر انديشه و گفتار مي

حتي باز . گذرد از سياست مي مشكل ما سياست زير سايه اسالم است و راه حل ما نيز
بيش از همه خود اسالميان با . هاي انديشه نيز به عامل سياسي وابسته است كردن در

ما الزم نيست نگران سازگار كردن اسالم . كنند اند و مي اند كرده اسالم هر چه خواسته
  . با اوضاع و احوال امروزي باشيم

م است يا غير دمكراتيك بودن واپس ماندگي ايران به علت مذهبي بودن مرد *
فرهنگ و نظام سياسي؟ اگر مردم ايران با همين روحيات، با همين ضعف سياسي و 

به فرض اينكه عملي باشد و (هاي اخالقي، مسيحي يا زرتشتي يا بي دين بشوند  كاستي
  ديگر مشكلي نخواهد بود؟ ) ها نكشد ها و سده به نسل

درن، از جمله عرفيگرائي، برجسته است  هاي مسيح عناصر م با آنكه در آموزش
دمكراسي و عرفيگرائي در اروپاي مسيحي پس از مبارزات دراز و تحوالت بسيار در 

شد و سنت حقوقي رم در آن فرايند نقشي بيش از عناصر   هاي گوناگون برقرار زمينه
كليسا سخنان مسيح را صدها سال ناديده گرفت ولي نگهبان . مدرن مسيحيت داشت

هاي گاهگاهي و موضوعي،  شدن ناديده گرفته . (اشفتگي ماند هاي  وق رم در آن سدهحق
  ).      ها بوده است از اسباب مهم دوام آوردن دين

كه براي هر گروه معني خود را دارد، روي  توان از اسالم، اسالمي ايراني را نه مي جامعه 
. ايد نگرش ديني را عوض كردب به جاي تغيير دين مي. گرداند و نه ضرورتي بدان هست

هم امروز . اند اي ديگر نگريسته در هر زمان و جامعه به جايگاه دين در اجتماع، به گونه
تونس را با عربستان . بينيم هاي متفاوتي در كشورهاي با اكثريت مسلمان مي ما نگرش

  . توان مقايسه كرد سعودي نمي
ريشه كني اسالم باشد يا برقراري يك بايد دين ستيزي و  برنامه سياسي ما آيا مي  *

نظام عرفيگرا كه در آزاد منشي ليبرال خود، دولت و دين را از مداخله در يكديگر باز 
. دارد، هم احترام حق انديشه و گفتار آزاد را هاي ديني را نگه مي دارد؛ هم احترام باور مي
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مذهب بتازيم و كارمان را بايد به  كوشيم آيا مي اگر براي برقراري يك نظام عرفيگرا مي
هاي سياسي در پي پاسخ سياسي  هاي مردم آغاز كنيم يا به عنوان نيرو از مداخله در باور

به مسئله سياسي كشور خود باشيم؟ نظام عرفيگرا مشكلي با دين ندارد و ضديت با دين 
م به نام آزادي، هم از نظر اصولي نادرست است زيرا بيرون از قلمرو حكومت است و ه

.                      دهد ترقي قرار مي  هاي آزادي و از نظر سياسي، زيرا مردمان بسياري را روياروي نيرو
در كشوري كه همه اقتدار حكومتي پشت سر يك برنامه گسترده رواج خرافات و 

سنگ آسيائي بر گردن شده است و اسالم آخوندي را همچون  فرهنگ زدائي گذاشته 
ترين جا را در گفتمان سياسي پيدا  اندازند دين و نقش آن در جامعه ناگزير باال جامعه مي

هر دو ــ چه آنها كه از جزم   مندان مسلمان و اسالمي از يك سو انديشه. كند مي
جويند ــ براي  اي مي زنند و چه آنها كه در همان حلقه تنگ چاره مذهبي بيرون مي

جامعه و نجات مذهب، با مثال آوردن از كتاب و سنت و تاريخ در پي سازگار نجات 
هاي روز افزوني در  از سوي ديگر گروه. شونده هستند كردن دين با جهان دگرگون 

و با مثال آوردن از كتاب و سنت و . اند خشم و خروش خود به ستيز با اسالم برخاسته
  . بينند م ميشدن از اسال تاريخ، رهائي ملي را در رها

هاي  كه پوزشگرانه است، اين سودمندي را دارد كه در نخستين approachرهيافت 
اسالم با . گشايد شد درباره اسالم مي يك بحث جدي را كه در هيچ جا متوقف نخواهد

هاي نوسازندگي رژيم پادشاهي بيرون از  ش در جامعه، حتا در دهه همه حضور سنگين
ها سخنان هزار ساله را تكرار كردند  نتيجه آن بود كه آخوند. شد چنان بحثي نگه داشته 

نيز  منداني انقالبي كه درپي مدرن كردن مذهب برآمدند و از پشتيباني رسمي  و انديشه
اي كه هرگز  بي بهره نبودند يك اسالم ايدئولوژيك و توتاليتر باب روز را به توده

مندان ديگري در  انديشه. اشتندخواهد و با چه مخالف است عرضه د ندانست چه مي
كه  خدمت حكومت، در خدمت هر حكومت، اسالم را به عنوان هويت به رژيمي

انداخت و اسالم را هر چه به  اي براي مشروعيت دست مي كوركورانه به هر وسيله
امروز انديشه مندان مسلماني كه هر چه  . يافت عرضه داشتند تر مي ش نزديك دل

  .  آيند شمار مي ايراني به ند، ياران گرايش ليبرال و عرفيگرا در جامعه شو تر مي آزادانديش
  هاست  شكنانه است اگر از روحيه و زباني كه نسخه بدل آخوند  رهيافت ديگر كه ساختار
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روي ديگر نفرستد، و به ويژه به دام آريا  روي را به جنگ زياده شود، و يك زياده پاك 
شكل  تواند به سهم خود به در جنگ با عربي نيفتد مي پرستي و برتري نژادي، و پارسي

اين گونه كه هست . هاي ديني كمك كند تر از نظر باور اي چند دست گرفتن جامعه
اند توده مذهبي را برمانند و دست آخوندها را  سخنگويان اسالم ستيز بيشتر توانسته

  .تر سازند نيرومند
نيته را با وارد كردن عناصر مذهبي يك رهيافت سياسي نيز هست كه نه گفتمان مدر

توانيم اسالم را  ما مي. ترساند كند و نه توده مذهبي را از نوانديشان مي گل آلود مي
هاي مكه و  را از همان نخستين روز” واقعا موجود”چنانكه در عمل بوده است، اسالم 

ايران و اسالم  مدينه تا گستره جغرافيائي و تاريخي كنوني آن، بگيريم و به آنچه به سود
شريعت  كه با”اگر به نقش مصلحت در اسالم، به سياسي بودن آن . هر دوست برسيم

شريعت بنگريم عناصر الزم را براي عرفيگرا  و به جايگاه مهم عرف در كنار ” يكي است
ماند دگرگون  آنچه مي. كردن يك جامعه با اكثريت مسلمان در دست خواهيم داشت

شرايط سياسي است كه مانند هر رهيافت ديگر  نياز  ر جامعه يعني ها د كردن توازن نيرو
اند كه يكي  شده ها خود متوجه  آخوند. (به كارزاري همه سويه با اين رژيم خواهد داشت

شريعت را سراسر با   شمشيري دو دم است؛ سياست آنها  شريعت با سياست بودن 
  ).ته استترسناك براي آينده مذهب در ايران گرف هاي  پيامد

عناصر الزم را براي  اگر ما از خود اسالم و به ويژه از تاريخ اسالم و كشورهاي اسالمي 
اي با يك اكثريت مسلمانان بدر آوريم هيچ ضرورتي به راندن آن  عرفيگرائي در جامعه

در جامعه ليبرال . ها به نام دفاع از مذهب نخواهيم داشت مسلمانان به زير عباي آخوند
شان را بپرسد نقش حكومت دفاع  ي كه حكومت حتا حق ندارد از مردم مذهبعرفيگرائ

اي مذاهب به جاي  در چنان جامعه. از آزادي انديشه و گفتار و امنيت و احترام افراد است
تقدس از امر اجتماعي بيرون . پردازند هاي اخالقي مي قانونگزاري به تقويت ارزش

راي اكثريت جاي . پوشانند ام و حالل مذهبي نميها را جامه حر رود و بايد و نبايد مي
خواهند بپوشند و به  مردمان نيز آزادند هرچه مي. گيرد هاي متناقض فقيهان را مي فتوا

بهتر خواهد بود نه (شان عزاداري كنند و زيارت بروند و به نيازمندان،   خشنودي دل
  ه مردم بيشتر بدانند و كمتر خرافات، خواهد بود ولي هرچ. ندـكن) انفاق(دهش ) ها، آخوند
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  . تر خواهد گرديد اش تنگ درمانده باشند دامنه
  مندان مسلمان براي متقاعد كردن مذهبيان و كاستن از مقاومت در برابر آنچه انديشه

ولي كاميابي نهائي آنان . كنند بسيار با ارزش است هاي عمل و انديشه مدرن مي شيوه
آنگاه همه تعبيرات گوناگون از . شود ب برداشته است كه زور از پشت مذه هنگامي 

 .       مذهب در يك رديف خواهند بود، گشاده بر كاركرد ذهن نقاد

  
  ايراني ـ اسالمي گرهگاه 

را حمله دوم ” شكوهمند  انقالب”برنيامده، نويسندگاني  اندكي از جمهوري اسالمي 
ته درستي نظر آنها را بيشتر اعراب ناميدند و هر سال كه از اين بيست و نه سال گذش

هاي فرمانروا و هزاران و صد هزاراني كه  كارزار خستگي ناپذير آخوند. نشان داده است
اند بر ضد عنصر ايراني ــ و بر ضد آنچه از زيبائي و واالئي كه  به خدمت آنها كمر بسته

بي كه انقال. است هاي حكومت اسالمي  ترين جلوه رسد ــ يكي از زننده شان مي دست
اشكار اين بندبازي و تقلب  توانست ناسازگاري  رنگ ملي مذهبي به آن داده بودند نمي

هاي ملي  انقالب، مذهبي بود و حكومت آن هرچه بيشتر زائده. ايدئولوژيك را تاب آورد
  . را پس از مصرف بدور افكند

جدا از . بود ش تنها مالحظات ايدئولوژيك در كار نمي در ايران ستيزي خميني و پيروان
اي و حذف كردن تاريخ و فرهنگ بشري به سود يك دوره كوتاه و  اينكه پرورش حوزه

هاي كوچك آنان را به دشمني با هر چه جز خودشان است  شخصيت محدود، روان  چند
ها صد  آخوند. بودند به يك مالحظه حياتي عملي نيز بينديشند انگيخت، ناگزير مي برمي

ايراني از انقالب مشروطه تا انقالب اسالمي، دو سه سده  جامعه . سال دير رسيده بودند
آنها تنها با ايراني سر و كار نداشتند كه به . را ــ از بسياري جهات ــ در نورديده بود

سال تاريخ پر افتخار و استثنائي پيش از اسالم خود سربلند بود و زخم آن حمله  1400
ها براي آنكه بمانند بايست هم آن صدسال و  اسالمي. نخستين را هنوز بر دل داشت

ترين رهبر انقالبي بود در  بهشتي كه هوشمند. كردند سال را نابود مي 1400هم آن 
هاي  آخوند[او گفت ما . همان آغاز كار، هم مشكل رژيم تازه را دريافت و هم چاره آن را

ايران برسيم؛  توانيم به اندازه يك جامعه امروزي مانند نمي] بي خبر و خشك مغز
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اي كه توانسته بودند آن را  مذهب درجا زننده. بايد جامعه را به اندازه خودمان برسانيم مي
با لگد انقالب، پنج سده به پس رانند بايست آنچه را كه از پيشرفت و روشنگري و 

  .            يافت در بحاراالنوار دفن كند واالئي در برابر مي
ايران دويست سال و درجات باور نكردني خشونت و كشتار  كردن ها براي اسالمي عرب

دانست و ميان مناطق  در كشوري كه توده مردم خواندن و نوشتن نمي. داشتند الزم مي
گوناگون آن، چه رسد به جهان بيرون، ارتباطي نبود باز ايرانيان، عرب نشدند و گذشته 

هائي  شعله  ن غير از اسالم، مانندايران پيش از اسالم، ايرا. خود را پاك فراموش نكردند
ترين فرصت از زير  از يك آتش دروني در اينجا و آنجا همچنان درخشيد و در كوچك

شعار زنده باد ملت ايران پيروزي  خاكستر بيرون آمد و سرانجام در جنبش مشروطه با
فت و گر نهائي خود را بر يك نگرش مذهبي كه يا ايران را در برابر اسالم به چيزي نمي

هاي پاياني سده  در دهه. شمرد اعالم داشت يا به ياري و لطف اسالم قابل اعتنا مي
ترين  سواد نبود و دور اي كه ديگر بي بيستم و آستانه انقالب الكترونيك و در جامعه

ها و  ايران زدائي آخوند شده بودند وظيفه   ش نيز در احساس تاريخي ملي انباز روستائيان
خلخالي نتوانست تخت جمشيد را ويران كند و . بود تر مي سيار دشوارها ب ملي مذهبي

شد  شاهنامه تمام   ها نرسيد و با شاهنامه ديگر به گوش بازرگان كه گفت ايران پس از 
” آدم خوبي”اين كوتاهي و بي خدمتي ديگرش را نيز بر . برخورد  اعتنائي عمومي به بي

  .بود بخشودند كه او مي
لي و مذهبي در نظام آخوندي هست و تا هر كدام بر سر جايشان ولي تنش ميان م

رسد كه مذهبيان خيز  در سه ساله گذشته به ويژه به نظر مي. نشانده نشوند خواهد بود
آب بستن . اند ش به كشور امام زمان برداشته نهائي را براي نابود كردن ايران و در آوردن
به بهانه ساختن نابود كرد، و گذاشتن بقيه به به آثار تاريخي، ويران كردن هر چه بتوان 

خالف ”ها از آثار  آسيب باد و باران، يك گوشه سياست آنهاست، پاكسازي كتابخانه
هاي درسي،  و نامطلوب، آخوندي كردن كتاب politically incorrect” سياست
ها از  كردن، به معني بي محتوا كردن علوم انساني، تهي كردن دانشگاه  اسالمي

ها و  استادان، كاستن از بودجه آموزش و پرورش و سرازير كردن منابع مالي به مسجد
ها و تبليغات مذهبي، تنگ كردن عرصه بر ناشران و نويسندگان و روزنامه  هيئت
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ها در گرفته است و پول و تعصب و  نبرد فرهنگي در همه زمينه. نگاران، گوشه ديگر آن
  .كند ناداني دارد كار خود را مي

***  
ها، بخشي  آخوند. شود ترين ايرانيان تهي مي ترين و آگاه اينهمه بس نيست، ايران از پويا

هم به  بيني آلوده خويش، و بخش مهمي  آگاهانه و بخشي به طبيعت رژيم و جهان
ترين  اند كه آن برجسته فضائي از ايران ساخته Tهاي نفتي بركت گنج باد آورده دالر

دشواري زياد از آن  توانند بي دشواري زياد در آن دوام آورند ولي مي يتوانند ب ايرانيان نمي
توان ديد كه تازه  در هر جاي جهان پيشرفته فوج فوج ايرانيان را مي. بيرون بزنند

انتشار يافت فرار  در آماري كه چندي پيش در جمهوري اسالمي . اند مهاجرت كرده
استثنا در  جويان ممتاز ايراني تقريبا بيدانش. هزار تن رسيده بود 180مغزها به سالي 

هاي رياضي يكي هم  از دانشاموزان برنده المپياد. روند هاي بيرون از دست مي دانشگاه
شگفتي   آشناي ايراني خود در اروپا اظهار رئيس بانك در دبي به . ماند در ايران نمي

، چه خبر است كه دهيم شما، كشوري كه همه ما داريم از كف مي  كند كه در كشور مي
در كانادا و امريكا و استراليا و . برد رسد به آنجا مي هر كه پولي به دستش مي

اين انتقال سرمايه از ايران چنان نمودي ندارد؛ ولي اگر  تر جهاني البته  اقتصادهاي بزرگ
ايراني كه دست از كار كشيده است درست باشد مهندسان  گفته آن پيمانكار قديمي 

اند به  هائي را كه به كارداني و زرنگي گرد آورده در نخستين فرصت سرمايهجوان نيز 
ايران با همه امكانات كار ــ . كنند هاي خود را جمع مي شركت فرستند و  بيرون مي

شود ــ  براي آنان  امكاناتي كه بيش از پيش در ساختمان و زمين و واردات منحصر مي
اند كه واپس  ش بي تاب ن اندازه در رها كردنمردمان كامياب هما. زنداني بيش نيست

  .  ماندگان و به جان آمدگان
اعتنائي محض رژيم به چنين خونروشي است كه فراواني درامد  تر بي شگفتاور  از اين

شان كه خود دستي دراز در پول فرستادن به  ها و وابستگان آخوند. دهد نفت اجازه مي
از اين . انديشند تا بستن آن انتقال ارز بيشتر ميهاي  بيرون دارند به گشاده بودن راه

بهشتي . تر براي فرو مايگان بهتر گذشته هر چه كشور از مردمان كاري و بلند پرواز تهي
هاي عملي براي رساندن ايران به قامت كوتاه حكومت مذهبي  زمان نيافت كه تدبير
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شناسان و مديران  ن راندن كاربيرو: ش را يافتند بيابد ولي رهبران پس از او به آساني راه
يكدست كردن دستگاه . ها به جاي آنان ها و گماشتن خودي و كارآفرينان و تكنوكرات

شده اكنون كمابيش به مراحل   حكومتي كه سه دهه است به درجات گوناگون دنبال
شايستگي مقام   توان نشان داد كه هاي باالئي مي تنها معدودي را در رده. رسد پاياني مي

  . خود را دارند
ها را در  دهد غيرخودي ترجيح مي  همچنانكه در رفتار با فعاالن سياسي، رژيم آخوندي

هاي توتاليتر ديگر جمهوري  بر خالف همه ديكتاتوري. هاي ايران ببيند بيرون مرز
اي  جامعه. روند در پيش گرفته است براي آنها كه مي” هاي باز در”سياست  اسالمي 

اش به  تر و دست در يوزگي دعي كه هر روز از نيروي زندگي بي بهرهخواهند بي م مي
تواند به پشتگرمي  اي است كه مذهب مي تنها در چنان جامعه. شود تر  حكومت دراز

  زيرا در آن. اش برسد شكست دهد و ملي مذهبي به نتيجه منطقي  درامد نفت، ايران را 
مگر نه آن  كه . تر را دارد دست باالتركيب ناخجسته، مذهبي است كه  در تحليل آخر 

تركيب   و سر تا سر ايران پيش از اسالم بنا بر تعريف، از شيعي، ايراني غيرمسلمان غير 
اهللا  مطهري، آيت” خدمات متقابل  ايران و اسالم”ملي مذهبي بيرون است؟ اصال  اگر 

  ماند؟       ملي مذهبيان، نباشد چه ضرورتي براي ايران مي
      * * *                                                                

توانگر و بينوا، پيشرفته و واپس : اند هاي فراوان بخش كرده هاي بشري را به گونه جامعه
. خورد ملي ما مي” وضعيت”يك  گونه ديگر نيز هست كه به ... مانده، سنتي و مدرن

بزرگ دارند و آنها كه گذشته از مسائل، گرهگاه  هائي كه مسائل بزرگ يا بسيار جامعه
ما در ايران يك گره تاريخي داريم كه سياست ما را در پيچيده است و تا آن را . دارند

هائي كه تنها داراي مسائل بزرگ و بسيار بزرگ هستند نخواهيم  نگشائيم به جامعه
در صدساله گذشته  ايران در ارتباط و در برابر اسالم، گره تاريخي ماست كه. رسيد
ايران، هم يك جامه سياسي، به معني افكار عمومي  در اين صد ساله . شده است تر  كور

هاي نوين  اي از خودآگاهي ملي كه با دولت ملت هاي مدرن پيدا كرد، و هم درجه و نهاد 
ها دوگانگي   اين پديده  هر سه. شدن افتاد زند، و هم به تب پيشرفت و امروزي  پهلو مي

. تر ساخته است تر و همزيستي نا آسوده آنان را دشوار را برجسته عنصر ايراني و اسالمي 
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كند؛ نه نيازي  هاي مدرن مستقل از مذهب را تحمل مي و نهاد اسالم نه افكار عمومي 
هاي  شدن جز در زمينه به خودآگاهي ملي و دولت ملت دارد؛ و نه به پيشرفت و امروزي 

  .    هاي مذهبي نداشته باشد ــ تا جائي كه كاري به باور مادي ــ علوم و فنون
شكل دادن به فرايند سياسي گشاده نيست يا   در يك جامعه عرفيگرا كه دست دين در

مذهب (اما در ايران به دين . آيد اگر هست نا مستقيم است چنين گرهگاهي پيش نمي
ها، و گشودگي نا محدود بر  فها و تحري شيعه در روايت آخوندي آن با چاه بي بن تاويل 

هاي اسالمي  در كشور. شده است نقشي مستقيم و هر روزه در سياست داده ) خرافات
ولي در هيچ كدام آنها . ديگر نيز دين يك عامل بزرگ و گاه تعيين كننده سياسي است 

تر، چنين دوگانگي تاريخي  ها را در دست ندارد و از آن مهم پايگان مذهبي سررشته كار
در ايران گذشته از تسلط مذهب بر روان بيشتر ايرانيان، . ميان ملت و مذهب نيست

در صد سال گذشته تنها بيست سالي در . حكومت و سياست نيز در خدمت آن است
در دوراني . شاه چنين نبوده است هاي انقالب مشروطه و در پادشاهي رضا نخستين سال

داشت  ش را نمي رئت اعالم و نهادينه كردنهم كه نظام سياسي عمال عرفيگرا بود يا ج
  .كاست ش مي يا با آخوند پروري از تاثير

مذهبي كه براي . تر است هاي با اكثريت بزرگ مسلمانان دشوار كار ما از همه جامعه
برطرف كردن مشكالت روزانه ) آرزوي(شان، تا  شماراني در هر ساعت زندگاني بي

ديگري، حتي براي كساني در خود آن گروه شماران  زندگي، حضور دارد براي بي
ديگران هرگز چنين . شكوه ملي است  اي بيگانه و تحميلي و يادآور زوال نخستين، پديده
هاي اجتماعي صدساله گذشته در ميان  پيشرفت. اند اي به اسالم نداشته رويكرد دو دالنه

نصر اصلي مليت ايراني به جوش خوردن بيشتر دين به عنوان ع آنها بر خالف جامعه 
آنها مشكل آشتي دادن دين با مدرنيته را دارند و به سبب برتري . كمك كرده است

ولي . اند آشتي دادن مدرنيته با دين افتاده  پرسش ناپذير عنصر ديني، عموما به كژراهه
هاي پيش از اسالم  گذشته. كم از آشتي دادن دين با مليت و تاريخ خود بي نيازند دست

ها در سرتاسر خاور ميانه عربي، نظام حكومتي و جهان بيني فرمانروا را تهديد  اين جامعه
هاي  مصري عرب است و به يادگار. شود كند و از اين رو به ويراني سپرده نمي نمي
  ت و به ـبايد نگه داش نگرد كه مي هاي جهانگردي نمي ش از جاذبهـش بي ته بزرگـگذش
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  . ديگران نشان داد
شخصي و  يد پديده باور نكردني رشد خرافات به عنوان خميرمايه زندگي با بر اينهمه مي

مذهب به روايت آخوندي از همان . ايراني را نيز افزود اجتماعي، و اكنون سياسي، جامعه 
آغاز خود با معجزه در هر گام، و بيرون بردن خرد و منطق و اخالقيات از گفتمان ديني 

ان به تندي خاندان را كه از آن خودشان  بود از هاي زم آخوند. سر و كار داشته است
تر بردند، چندانكه سوگند خوردن و  خود پيامبر كه به همه مسلمانان تعلق داشت باال

يا ) خطا ناپذيري(عصمت . ها برد ياري خواستن هر لحظه از خاندان، خود او را از ياد
  شش ساله نسبت داده پنج  كه حتي به كودكان) نياز از آموختن نياموخته و بي(علم لدني 

هاي مذهب به روايت آخوندي بوده است و با چنين  corner stoneشد پي سنگ 
هاي  هاي خرد گريز در دست اكنون اين باور. اند هائي سلسله را تا چاه كشانده دستاويز

تا امضاي امام زمان در (شود  سياستگران جمكراني چنان به ارزاني و آساني هزينه مي
)  ست انتخاباتي و اداره سخنراني رسواي رئيس جمهوري از بن چاه جمكرانپاي فهر
. تر جامعه نيز داشت هاي پائين توان انتظار يك دگرگوني پارادايم را در سطح كه مي

  .   كنند اي از ابتذال را درك مي ها نيز درجه ترين ذهن واپس مانده
***  

توان نشان  ا در فرهنگ و سياست ما ميشد همه ج  اشاره ايران و اسالم را چنانكه  گره 
هاي آن  ش هستيم انگشت نهادن بر يكي از جلوه امروز با بحران بزرگي كه درگير. داد

شش  ايران غير از اسالم از بيست و. رسد ها مي دهد كه مشكل تا كجا بهتر نشان مي
. است شده  سده پيش دوست اسرائيل و يهوديان بوده است و از دوستي آنان برخوردار

ش فراهم بوده دست در دست  يهوديان  شان با رم هر جا اسباب ساسانيان در روياروئي
هائي از  هاي ايراني توانستند گروه در جنگ دوم جهاني ديپلمات. اند فلسطين داشته

ها  سال” گناه”اين  يهوديان اروپا را از هولوكاست نجات دهند و يكي از آنها احتماال به 
كه نمونه جامعه ” مدينه النبي”در . شد در ايتاليا ربوده و كشته ب اسالمي بعد پس از انقال

شاهنشاهي ساساني سالح گرفته  است، قبيله يهودي بنو قريظه از عوامل  مدني خاتمي 
بودند و مسلمانان پس از كشتار جمعي آنان و يك دست كردن جامعه مدني، با آن 

شبه جزيره عربستان زير حمايت ساسانيان   پادشاهي حيره در. (شدند  تر ها مجهز سالح
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ايران آمدند و از  پس از كودتاي نخستين عراق يهوديان عراقي دسته جمعي به ). بود
در جنگ ايران و عراق . هائي هم در ايران ماندند هاي امن رفتند و خانواده آنجا به كرانه

” ازيراك”ويران كردن اسرائيل به سپاهيان ايران سالح و لوازم يدكي حياتي داد و با 
شصت و هفتاد دو  هاي  پيش از آن در دهه. صدام حسين رهانيد ايران را از بمب اتمي

ترين مناسبات بازرگاني داشتند و كارشناسان اسرائيلي در كار دگرگون  كشور سودمند
ها ايراني را  يافت زندگي ميليون كردن كشاورزي و آبياري ايران بودند كه اگر ادامه مي

  . كرد ر ميبهت
اين تاريخ دراز هيچ تنش جدي، هيچ انگيزه كشاكش، ميان ايران و اسرائيل و  در همه 

هاي ناتواني  ها در دوره يهوديان نبوده است ــ تحريكات ضد يهود گاهگاهي آخوند
نه خليج فارس را . هنوز هم اسرائيل هيچ ادعا يا دشمني با ايران ندارد. حكومت به كنار

شناساند و تا ابوريحان بيروني را عرب جا  ها ميليون خليج عربي مي ا و صده با هزينه ده
هاي تنگه  اندازد، نه هر روز ادعاي جزيره زند، نه برنامه تلويزيوني ضد ايران راه مي مي

كشد و ميدان گاز طبيعي ما را به تاراج  هاي ما را به خود مي كند، نه سرمايه هرمز را مي
ولي پا  بود متحد غيررسمي  ي كه وقتي پاي ايران در ميان مياما همين كشور. برد مي

ايران به اسالم تعبير آخوندي باخته است در انديشه  شد اكنون كه  شمرده مي برجاي ما
  .افتد ايران مي حمله دفاعي و پيشگيرانه به 

هاي فرهنگي و سياست خارجي، از دشمني با  شيعيان ايراني، تا سياست از رفتار با غير 
اعتنائي به بزرگي آينده، ما به عنوان يك ملت همه جا با  گذشته بزرگ ايران تا بي

نه . ايم كشاكش ميان اسالم و ايران، ميان ملي با مذهبي، روبروئيم و همواره روبرو بوده
  .     توانيم فدا كنيم نه اسالم را دور اندازيم ايران را مي 

*** 

خود را نشان داد كه سپاهيان عرب پس از بيست  ايران و اسالم از همان هنگام  گرهگاه
شريعتي استاد دانشگاه  شمارش خانم پروانه پور به(شش سال و سي و هشت نبرد  و 

شگرف خود، پستي گرفتن و زوال   و” مانومنتال”دولتي اوهايو در كتاب يادماني 
شمال   زهائي ا بر سراسر ايران مگر بخش) I.B.Tauris 2008شاهنشاهي ساساني، چاپ  

هاي سنگين، اسالم  ايرانيان پياپي و براي گريز از پرداخت جزيه. كشور تسلط يافتند
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آوردند ولي فخر فروشي فاتحان تازه به دوران رسيده و برتري بيابان گردان را بر يكي 
ترين  شهرنشين  ايران ساساني احتماال. (يارستند هاي آن زمان نمي ترين كشور از متمدن

مبارزه و خرابكاري از سوئي و همزيستي و همرنگي و ). زگار بودسرزمين آن رو
هاي  شد؛ واكنش همكاري از سوي ديگر، سرگذشت ايراني بود كه به زور مسلمان 

تر  مگر جنگ باال هاي تالشگري بشري متفاوت مردماني بود كه خود را در همه زمينه
ايران و اسالم را تعيين كرد و  دو دلي و مهر و كين از همان آغاز كار رابطه . يافتند مي

  . ها در بنياد همان مانده است نزديك چهارده سده است با همه فراز و نشيب
شده است و سراسر   خوانده ” سكوت”نگاهي به تاريخ آن دو سده كه به نادرست 

  interactionايرانيان در اندركنش   هائي از همه رنگ كه  شيوه كوشش و كشش بود، و 
با آن پيشينه در برابر . اندازد بان به كار گرفتند ما را بسيار به ياد امروز ميخود با عر

تر و پر  برند مهربان كه در ايران در زير اين حكومت رنج مي چشم، نگاه ما به مردمي
همان  ترين كسان به حكومت اسالمي  اي نزديك ما حتا در پاره. شود تر مي تفاهم
. هاي هجري خشي از مقاومت ايران در نخستين سدهبينيم كه در ب ها را مي رويكرد

داشتند و  توانستند خود را ايراني نگه مي مردم آن روز نيز مانند امروز به هر تدبير كه مي
شماراني نيز رها كرده بودند و  در آن ميانه، مانند امروز، بي. داشتند ايران را نگه مي
عمومي، رنگ ايراني داشت ــ بيشتر،  شدند ولي جريان تر مي ها عرب انبوهي نيز از عرب

بود  اگر جز اين مي. ايران در كنار اسالم تا روياروي اسالم، ولي در هر صورت، متفاوت
شده بوديم كه نياكان خود را به دليل جنگيدن با اعراب  هاي ديگري  ما امروز پاكستاني

  . كنند هجوم آور لعنت مي
كه در آن هزار و دويست سيصد ساله  ورود ايران به ميدان تجدد وضع موجودي را
بر تنش اسالم و ايران، ناسازگاري اسالم . بيشتر به سود اسالم دوام آورده بود برهم زد

شد و اكنون رژيم آخوندي برخورد را به جائي رسانده است كه دير يا زود   و تجدد افزوده
است كه اگر دستي اسالم نشان داده . به گشودن گرهگاه اسالم و ايران خواهد انجاميد

در سياست داشته باشد نه با ايران خواهد ساخت نه به فرايند تجدد اجازه تكامل خواهد 
اند كه  از تحمل  ها در بازي كردن ورق اسالم به افراط و ابتذالي رسيده آخوند. داد

  زيد خواهد  هاي سينه زن و جمكراني، در سده بيست و يكم مي اي كه با همه توده جامعه
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  .گذشت
ش را بگشايد  ايران را دگرگون كرد ولي نه توانست گرهگاه در اين صد سالهء توفاني كه 

گير به مذهب در  ش را، آن نگرش دو دالنه و ميانه و نه مسائل بزرگ و بسيار بزرگ
گرايش ملي . تاريخي ما كمك كرد برابر ايران، و مذهب در برابر تجدد، به ناكامي 

هاي دستگاه حكومتي تا ضد  ترين رده هاي گوناگون از باال مذهبي كه به درجات و رنگ
ها را يا نيمه تمام گذاشت يا  گرفت كار ترين مخالفان رژيم پادشاهي را در بر مي مذهبي

طلبانه حضور، و بيشتر غلبه،  در اين گرايش همواره مالحظات فرصت. به كژراهه انداخت
اند كه حقيقتا به اسالم و ايران  ريخي بودهداشته است ولي ايرانيان فراواني در هر دوره تا

اهللا مطهري كه كتاب خدمات متقابل اسالم و  آيت. اند كرده كششي برابر احساس مي
او با ناديده گرفتن نيمه خالي گيالس اسالم در . ترديد از آنان بود ايران را نوشت بي
دادند، و سهم  مي ايرانيان مسلمان در پهنه فرهنگ به جهان اسال ايران، بر آنچه كه 

شود، انگشت  ناميده مي اندازه نگرفتني و مقايسه ناپذير ايران در آنچه تمدن اسالمي 
ها را در هم نوردد و مديترانه خاوري را به فالت  بود كه مرز اگر اسالم نمي. گذاشت

و يك دين ــ  lingua francaايران و ميانرودان بپيوندد ــ با يك زبان همگاني 
اي، هر چند موقت، براي  هاي زرين خود چنان ميدان گشاده در آن سدهايرانيان 
چنانكه بود   بودند از تمدن اسالمي يافتند و اگر ايرانيان نمي هاي خويش نمي استعداد

  .شد سخن گفت نمي
هاي اسالم  بسيار پيش از مطهري، ابن خلدون اهميت عنصر ايراني را در بهترين جلوه

ترين رهبر مذهبي بود كه به دفاع از ايران در اسالم پرداخت  مهماما او . نشان داده بود
سازي براي انقالب استقالل، آزادي،  و گفتماني هزار ساله را با هدفي سياسي، با زمينه

شعار نخستين تظاهرات بزرگ طبقه متوسط در عيد فطر   حكومت اسالمي، كه 
پادشاهان اصالحگر و  مي آن گفتمان حتي سياست رس. بود، زنده كرد1357) شهريور(

عموم ايرانيان از هر گرايش، انديشه همزادي ايران . بود عمال عرفيگراي پهلوي نيز مي
بودند؛ مگر ما نخستين بار همزادي دين و  پذيرفتند و با آن آسوده مي و اسالم را مي

خواست ايران را براي پيروان مكتب ابوالقاسم  دولت را نينديشيده بوديم؟ مطهري مي
ولي او نيز مانند همه پوزشگران ملي . كاشاني و جانشين او خميني پذيرفتني سازد
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هاي اجتماعي كه هر چه بيشتر ملي و  مذهبي بيشتر توانست اسالم سياسي را به اليه
گفت  بود ــ چنانكه بازرگان مي شدند ببرد كه هدف اصلي خود او نيز مي ترقيخواه مي 

   .   نزديك كردن دانشگاه و حوزه
كه قضاوت را از (هاي مذهب با حكومت قانون مشروطه  از همان نخستين برخورد

اشكار بود كه آن دو همزاد تنها با  شاهي،  ترقيخواه رضا  و دولت ملت) گرفت ها مي آخوند
همچنانكه . توانند با هم به سر برند هاي بيرون از  اندازه مي ها و مصالحه ناديده گرفتن

به ) هاي سياسي و افكار عمومي نهاد(يك جامعه تجدد يابنده را  مذهب توانست امكانات
ترقي جامعه  خدمت روزافزون خود درآورد، نقش آن در منحرف كردن پويش آزادي و 

  .      ايراني افزايش يافت 
شد  ايراني وارد عصر سياست توده انبوه، سياست مردمي، مي درست در حالي كه جامعه 

ش را در سياست استوار كرد ــ از  هاي شاه ــ مذهب، جاپا اهاي پس از رض ــ در سال
پس از انقالب مشروطه  تير كه نخستين خيزش مردمي  30. دربار گرفته تا حزب توده
شوكت در پژوهش پر اهميت خود درباره قوام نشان داده است  بود چنانكه آقاي حميد 

 15در خطي مستقيم به  توان آن را اي رنگ مذهبي راديكال داشت كه مي به اندازه
را نشان  كاشاني در آن خيزش، طرح كلي انقالب اسالمي . بهمن پيوست 22خرداد و 

آنها كه سي تير را به . هاي غير مذهبي از چپ تا راست داد ــ بسيج مذهبي گرايش
كنند كه يك سال پس از آن، كه كاشاني و  دهند فراموش مي جبهه ملي نسبت مي

  .برگي هم از درخت تكان نخورداعالم جهاد او نبود 
ها اسالم را براي مخالفان رژيم نيز تنها بستر  طبعا تا مدت پيروزي انقالب اسالمي 

هاي آگاه در  در ايران هنوز بسياري از ذهن. داد فعاليت و انديشه سياسي جلوه مي
زيستن در . كردن عرفيگرائي هستند  تركيب اسالم و دمكراسي و حتي اسالمي پي

. ماندگي، عادت ديرپاي ايرانيان است و اصرار بر آشتي دادن پيشرفت و واپس تناقض
شود در خود ايران نيز  ولي همچنانكه در بيرون بند مذهب از سياست برداشته مي

ماندگي  اين حقيقت برسيم كه رهائي ملت از واپس بايد انتظار داشت كه سرانجام به  مي
در يك نظام ليبرال دمكرات است كه كاري به  و رهائي مذهب از ابتذال آخوند و مداح

برد و صحرا و چاه را از گفتمان  مذهب افراد ندارد ولي رابطه مذهب را با اداره جامعه مي
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هاي ديني، راي دهندگان را  توان با تكيه بر باور اي مي در چنان جامعه. برد سياسي مي
اين . ه قدرت سياسي رسيدتوان ب به سوي خود كشيد ولي به زور كربال و جمكران نمي

شود و مذهب از مصرف   شد مگر آنكه گذشته از حكومت، سياست نيز عرفيگرا نخواهد 
تري با مردمان ارتباط،  طلبان رهائي، و در سطح واال روزانه در دست سودجويان و فرصت

 . يابد
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  هاي تازه دمكراسي چشم انداز

  
رسيد كه سير تاريخ  از سوي فوكوياما به نظر مي) تاريخ با ت بزرگ(با اعالم پايان تاريخ 

” نخستين ملت تاريخي جهان”به سوي آزادي چنانكه هگل با نگاه به جهان بيني 
بر خالف تصور . (گفته بود به مرحله قطعي رسيده است) فرايافت زمان كرانمند زرتشتي(

ها ــ تاريخ با ت  ها و روند ا به عنوان تحوالت در رويدادمنتقدان، فوكوياما تاريخ ر
ترين چالش تاريخي  امپراتوري كمونيست كه بزرگ). دانست كوچك ــ پايان يافته نمي

هاي آرام و  هاي گوناگون يكي پس از ديگري با انقالب ايده آزادي بود در كشور   با 
ائي به درجات گوناگون جاي ه مخملي ــ مگر در روماني ــ در هم ريخت و دمكراسي

شكست   اما درست در همان هنگام كه چالش كمونيستي آزادي . نظام توتاليتر را گرفت
هاي ماركسيسم  توانست از تكنيك خورد پيروزي اسالم بنيادگرا ــ كه هرچه مي مي

. ايران، يك دور تازه را در نبرد با دمكراسي گشود   لنينيسم به عاريت گرفته بود ــ در
شرمگينانه در برابر مدرنيته    ايستادگي   از حالت دفاعي بيرون آمد و بجاي   جهان اسالمي

ش را به   بي ميلي به دگرگوني جاي. با سربلندي به واپسماندگي تاريخي خود نگريست
. هاي خود را بازيابي كردند ها و ارزش ريشه هاي اسالمي  جامعه. ستايش واپسگرائي داد

، با آمد اين عصر پيروزي مدرنيته از آن بر مي    با همه خشونتي كه در” اسالم راستين”
غرب را حتي در حومه  كاميكاز و ترور كور و كشتن و به كشتن دادن و بمب گذاري،

هانتينگتون در پهنه عمل  هاي  نظريه كشاكش فرهنگ. هاي اروپا چالش كرد شهر  
كه بيش از هر چيز  تروريسميدر برابر موج . بجاي پايان تاريخ فوكوياما نشست

شرع در هر جا   خواست بكشد و ويران كند و هدف استراتژيك آن برقراري قوانين  مي
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صد برابر و  هاي اسالمي تروريست. (شد آورد تر از او نمي بود هيچ توضيحي متقاعد كننده
  ).  كشند اند و مي بيشتر از مسلمانان ديگر كشته

اشغال   مني با غرب وجهه ضد استعماري و پايان دادن به هاي سده بيستم دش اگر تا نيمه
ايران هجوم فرهنگي غرب به  داشت، از انقالب اسالمي  و امتيازات اقتصادي مي نظامي 

يا  بيش از نيروي نظامي . عنوان مخاطره اصلي براي دنياي اسالم به قلم رفت
همه در آنچه به زنان  بيش از(هاي اقتصادي، نفوذ فرهنگي تمدن غربي، آزادي  انحصار

  خميني هنگامي. ستيزي دامن زد و دمكراسي و حقوق بشر، به غرب) يافت ا رتباط مي
ها سخن  از زبان همه اسالمي” كند هاي ما را فاسد مي غرب جوان”كرد  كه گله مي

 ايران و افغانستان و   شده امريكا، به ويژه در    هاي بد انديشيده و بد اجرا سياست. گفت مي
پيشبرد دمكراسي به عنوان بخشي . پاكستان و عراق، ناخواسته به ياري بنيادگرايان آمد

هر جا . كرد در گلزار عراق فرو رفت كه حكومت بوش دنبال مي  از جنگ با ترور اسالمي
يا به قدرت رسيدند يا  شد بنيادگرايان اسالمي   اي از آزادي همراه    انتخابات با درجه

هاي دوست غرب  ستراتژي امريكا به جاي نيرومند كردن دست حكومتا. شدند  نزديك 
در خاور ميانه عربي آنان را به هراس انداخت و به دادن امتيازات به اسالميان، كه در 

رسيد كه  تا چند گاهي به نظر مي. مخالفت با دمكراسي با آنها مشكلي نداشتند واداشت
  . ي جدي افتاده استانداز سير هگلي تاريخ به سوي آزادي به دست

در بسياري . افتاد انداز مي هاي ناهموار عرب نبود كه به دست دمكراسي تنها در سرزمين
كتاب مشهور ” جديد) ممتاز(طبقه ” هاي سوسياليستي پيشين، نومانكالتورا ــ جمهوري

در . كرد هاي اقتدارگرا را برقرار مي هاي تازه رژيم ميلوان جيالس ــ دوباره در صورت
آزادي را  هاي مردمي  هاي پوپوليستي در جامه جمهوري هاي ونزوئال ديكتاتوري انندم

در تايلند پديده نوظهور خيزش طبقه متوسط بر ضد دمكراسي . نشاندند پس مي
   نامند ش زودباوري و نا آگاهي توده راي دهندگان مي نمايندگي و آنچه سخنگويان

ايران    انتخابات رياست جمهوري گذشته  در. را برانگيخت شگفتي و دلزدگي عمومي 
هائي ريختند كه يا وعده آوردن پول نفت به سفره  ها تن راي خود را براي نامزد ميليون

  .ايراني   هزار تومان به هر 50دادند يا پرداخت  مردم مي
  ولي چنانكه كانت نشـان داده بود و هگل با بينـش تاريخـي خود دريافـته بود آزادي در 
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اشاره   ايجاد امكانات براي عمل   شناخت و   كانت به توانائي انسان در. ت انسان استسرش
بايست  توانست باشد يا مي توانيم موردي را كه مي هرچه باشد ما مي” مورد”كرد ــ  مي

آزادي در سپهر عمل بدين . آيد تاثير كنيم باشد داشته باشيم؛ و در آنچه از آن برمي
چنانكه هست، امكانات ما را براي دست ” مورد”اين است كه    فتن ترتيب به معني نپذير

در سخن كانت منطق همه . كند هاي ديگر محدود يا جلوگيري مي زدن به كار
ها كه به دست انسان آزاد مختار در خودش و جهان روي داده ــ انسان  دگرگوني

سروراني كه . (ستگفت ــ نهفته ا خودگر، خود نگر، و خودشكني كه اقبال الهوري مي
توانند در  هستند مي هنوز در تكاپوي بي حاصل توجيه نقش خويش در انقالب اسالمي 

  ).اين معني بيشتر بينديشند؛ هيچ كدام ما ناگزير از گزينشي كه كرديم نبوديم   
اصلي خود  visionشد افتادند ولي در ديد  اشتباهي كه مي  امريكائيان مانند معمول به هر

شود دير يا زود پويائيي از آن خود خواهد   شرايطي برگزار   انتخابات در هر . ودندبرخطا نب
شناخت   بين، سرانجام از  هاي راي دهندگان هر چه هم زودباور و كوتاه يافت؛ و توده

براي خود در  مهم آن است كه مردم، به هر اندازه، سهمي . مصلحت خود برخواهند آمد
و حكومت اصل انتخابات را بپذيرد كه به معني حاكميت  شان بشناسند،  اداره امور

sovereignty  حاكميت را بجاي حكومت و قدرت و هر چه (نهائي اراده مردم است
دمكراسي كه در نخستين مراحل از .) بايد بكار برد ها معمول است نمي اين روز   ديگر كه 

  .                   ست خواهد آوردرود اسباب ديگر خود را به تدريج به د انتخابات فراتر نمي
***  

هائي مانند انتخابات اخير در عراق و تغييرات در هيئت دولت عربستان سعودي  رويداد
در عراق، . دهد اين گوشه بيزار كننده جهان ما مي   تري در  خبر از حركت تازه و سازنده

اين    . اند پيوستهسنيان خشمگين جهادي سرانجام به فرايند دمكراتيك راي بجاي بمب 
شدن نيرومندتر، و   اي    بار نيز مانند هر انتخاباتي در عراق، روند از هم گسيختگي و قبيله

در عربستان ملك . شده است   در همان حال راه رستگاري احتمالي آن كشور هموارتر
ا به ر ترين وهابيان را كنار گذاشته و خانمي  ترين و پر قدرت عبداهللا دو تن از تندرو

بار در آن نظام و فرهنگ  وزارت آموزش زنان گماشته است ــ هر دو براي نخستين
آينده خوشبين نشويم، پاكستان به    در برابر، و براي آنكه زياد به . ها شده سده  سنگ 
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گذاري وهابيان سعودي و بازي  ها سرمايه دهه. شود تر مي سرنوشت طالباني خود نزديك
آوري را در افق پديدار  اسي با ورق مذهب چنان كابوس هراسهمه احزاب سي” سينيك”

شود كه  اكنون در حالي كه رئيس جمهوري ناتوان به هنديان يادآور مي. كرده است
ش رسما  قصد نابودي خود پاكستان را دارند حكومت) بمبئي(هاي مومباي  تروريست

  . سپارد كنترل بخش سوات را در مرز افغانستان به طالبان مي
اور ميانه هنوز با ورود به عصر دمكراسي بسيار فاصله دارد و باال گرفتن اسالم به خ

شدن به قلمرو   ولي اسالم با كشانده . كند اين فاصله را بيشتر مي   عنوان راه رهائي، 
ها و  توده. اش را در اداره حكومت و جامعه نشان دهد  تواند تهي دستي سياست تنها مي

و عرفيگراي، بهروزي،  ،آنها هرچه بيشتر، به هزينه اسباب مدرن روشنفكران به دنبال
توانند از تجربه ناشاد  ها مي عرب. سازند تر مي به دين روي آورند اسالم سياسي را ناتوان

شكست    بايد منتظر فراز نيامد و هنوز مي1989در ” پايان تاريخ”. ايران بيشتر بياموزند   
اي    اما جبهه اصلي آزمايش دمكراسي، جهان عرب حاشيه. اين چالش تازه باشد   دادن 

آنچه در چين و هند . گيرد مي اش را از نفت و تروريسم اسالمي   نيست كه قدرت كاهنده
هاي كم و  ها و دولت هاي جامعه تر از گرفتاري آينده دمكراسي پر معني   گذرد براي  مي

       . عرب خواهد بود failedبيش درمانده 
***  

ترين نظام حكومتي به استثناي همه  بد”دمكراسي در سير تاريخي آن به عنوان  به
تر است؛ و  نظرگاه حقوقي كه ديرينه: اند بر روي هم از دو نظرگاه نگريسته” ديگران

اولي حاكميت مردم را حق سلب نشدني . گردد نظرگاه عملگرا كه به سده نوزدهم بر مي
ها از مدار  اسي را براي بيرون آوردن جامعهدمكر دومي . داند و طبيعي آنان مي

از  اين نظرگاه دومي     .شمرد برد، كارامدتر مي ماندگي، اصطالحي كه هويدا بكار مي واپس
كه در سده نوزدهم تجدد و توسعه جاي مركزي در گفتمان سياسي يافت  هنگامي 

روپاي باختري و هاي پيشرفت در ا مانده به نمونه هاي واپس جامعه. دست باالتر گرفت
ها از همان گاه از هم  راه. شدند  شمالي نگريستند و آرزومند رسيدن بدانها   امريكاي 

 . شد  جدا

  در جهان پيـشرفته، دمكراسـي و توسـعه با هم در يك فرايند دراز و گام به گام تاريخي 
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شرايط تاريخي   ها جهان سوم نام گرفتند آن  هائي كه بعد اين كشور   در . پيش آمده بودند
شتاب    هاي فرمانروا و چه به ويژه روشنفكران و طبقه متوسط فراهم نبود و چه گروه
اما مسير دوگانه . ماندگي و استعمار زائيده از آن پايان دهند داشتند كه به واپس

هاي بيشتر  دمكراسي وقت و تهيه. شد با يك سرعت پيمود دمكراسي و توسعه را نمي
شد كه   هاي هژده و نوزده آغاز شي از همان اروپاي مركزي در سدهخواست و گراي مي

اين گرايش در بسياري جاها    . شمرد داشت و دمكراسي را فرع آن مي توسعه را مقدم مي
ايران به    ما در . شد كه دمكراسي را خار راه توسعه دانست  چنان نيرومند ــ و فاسد ــ 

  .  ها نيز رسيده بوديم اينجا   
اين بحث     ترين نمونه توسعه آمرانه بود باز فروپاشي امپراتوري كمونيستي كه بزرگ از

دهد و هرچه هم به جاهائي برسد  باال گرفته است كه توسعه بي دمكراسي دست نمي
امريكائيان . خورد كه بي دمكراسي برطرف كردني نيست اشكاالت ساختاري بر مي  به 

اينجا و آنجا بر عهده    را در  هاي جهان سومي  هكه از پايان جنگ دوم دايگي جامع
شصت كندي رويكرد اولويت دادن به توسعه را در   در دهه . اند اند از هر دو راه رفته گرفته

اين سده بوش قدرت امريكا    شوروي توصيه كرد و در دهه نخستين    پيرامون امپراتوري
ها در  اين تالش   نتايج  بررسي. هاي عرب گذاشت را پشت دمكرات كردن حكومت

  .اين نوشته نيست   حوصله 
***  

ماند  شده است پرسشي كه مي  اكنون كه مسئله حق حاكميت مردم از لحاظ نظري حل 
شرط توسعه است يا كند كننده آن؟ آنچه در چين و هند، دو    ايا دمكراسي   : اين است   

شايد   گذرد  ات باالي كاميابي، ميقطب متفاوت توسعه آمرانه و دمكراتيك هر دو با درج
هاي اساسي با هم دارند  دو كشور همانندي. تري در خود داشته باشد بتواند پاسخ روشن

كنند؛  شان با روزي دو دالر زيست مي  هاي باالي ميليارد كه هفتاد در صد ــ جمعيت
يگر؛ درجات باالي فساد و نا برابري اجتماعي از يك سو و رشد اقتصادي از سوي د

بلند پروازي رسيدن به امريكا، ) درصد؛ 9درصد و هند نزديك  12اين اواخر    چين تا (
از جمله برنامه ) چين هم اكنون در توليد نا ويژه ملي از آلمان در رده سوم گذشته است(

  ).2020هر دو در سال (فرستادن انسان به ماه 
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چين هنوز غرق در . تر را نشان داد توان دو نظام متفاوت اينها گذشته به سختي مي   از 
هائي كه دو  ”ماندارين”شايسته ساالري، با   اي    سنت كنفوسيوسي نظم و تعادل و گونه

اند، نمونه  هاي گوناگون، حتي كمونيستي، كشور را اداره كرده هزار و پانصد سال در جامه
سال از  1700ش از است كه بي اين نظامي    . يك نظام كنترل آهنين و توسعه از باالست

ترين اقتصاد جهان بوده است؛ تا سده پانزدهم چين را  دو هزار ساله گذشته بزرگ
ترين ملت جهان در تكنولوژي گردانيده است؛ پانصد سال تا سده سيزدهم، كه  پيشرفته

شبه جزيره هند و چين تا كره و ژاپن صلح را ميان    مغوالن همه چيز را برهم زدند، از
ائي كه بسيار پيش از عهدنامه وستفالي به آن درجه رسيده بودند برقرار نگه ه دولت ملت
اكنون نيز زير رهبري حزب كمونيست به بهاي سركوب در درون و بهره . داشته است
اعتنائي  ها در هر جا امكان داشته باشد، و با بي رحمانه در بيرون و بستن در كشي بي

كند؛ در  ترين زمان اجرا مي چشمگيري را در كوتاههاي  كامل به افراد و جماعات، برنامه
  .  آورد ميليون تن را از بينوائي بدر مي 400سي سال 

يابد، با  تر توسعه مي اي   تر و ريشه در آن سو هند است كه نه به همان تندي، بي نظم
 اي كه نه تنها هرگز يكپارچه نبوده اصال براي   آور در كشور و جامعه گوناگوني سرگيجه
اند كه هيچ كس  ها خدا كه پس از جهاني آمده ميليون. (شده است  چند پارگي ساخته 

تواند بداند كي و از كجا آمده است؛ دو هزار زبان؛ حكومتي از ائتالف بيست حزب،  نمي
داري جهاني و جامعه  هاي سرمايه با يك نظام بسته طبقاتي كه از هر سو زير حمله نيرو

در هر دو كشور گاه آنچه مايه نيرومندي است ). نند هند است،روشنفكري زنده و بي ما
تواند با له كردن مردمان در زير چرخ  حكومت در چين مي. نقطه ضعف بزرگ نيز هست

شان بي هيچ غرامتي براند و استاديوم و   سازندگي، هزاران روستائي را از خانه و زندگي
هر روز در . (شده به پايان رساند  ي ريز تر از مدت برنامه دهكده المپيك را در كوتاه

اين ترتيب دهكده يا كشتزاري از جمعيت خود تهي و به    اي از چين به    گوشه
اما در هند امپراتوري صنعتي تاتا طرح توليد ). شود داران و مقامات حزبي داده مي سرمايه
ر يك منطقه رها ترين اتومبيل جهان را به دليل اعتراض روستائيان د ارزان” نانو”انبوه 
هاي خصوصي  شركت  در هند به همين دليل احترام حكومت قانون و مالكيت، . كند مي

گيرند؛ در چين بي سرمايه دولتي يا خارجي  طراز اول در مقياس جهاني به تندي پا مي
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يك صاحب نظر هندي بخشي از اعتبار فرهنگ . (توان چنان موسساتي داشت نمي
كاست وايشيا، طبقه . دهد م منفور كاست، طبقات بسته، ميكارآفريني هند را به نظا

گذاري، پذيرفتن خطر و انباشت سرمايه دارد و هنوز  بازرگان، سنت هزاران ساله سرمايه
  ). ها هستند هاي هندي از وايشيا بيشتر ميلياردر

هاي تكنولوژي و گسترش هرچه بيشتر  هم چين و هم هند به داشتن بهترين دانشگاه
كوشد پايگاه برتر خود را در تكنولوژي باز به دست آورد ولي  چين مي. م آورندآنها نا

طراحي ” ارباس”اند كه  ها به جائي رسيده هندي. اينترنت ندارند    چينيان دسترسي آزاد به
هاي  سپرد، در همان حال ترين هواپيماي خود را به هند مي هاي تازه و ساختن در

  .   شوند افتند و كشته مي ها تن از آنها مي هر سال صد هاي مومباي در ندارند و قطار
توان گفت اقتصاد  اي است كه مي   هاي توسعه دو كشور به اندازه تضاد ميان استراتژي

رود؛ و اقتصاد هند به مقدار زياد به رغم دولتي، كه  چين اساسا به زور دولت پيش مي
ها  هندي. (و بدر نيامده استهنوز از تنگناي اقتصاد سياسي نيمه سوسياليستي نهر

اگر دولت در چين ). كند ها كه حكومت در خواب است رشد مي شب  گويند اقتصاد ما  مي
عادت در دست گرفتن سررشته هر امر كوچك و بزرگي را رها كند و در هند با مقررات 

دو كوشا و كارآفرين را نبندد هر   ش دست و پاي مردمي  مزاحم و ديوانساالري ناكارآمد
  . هاي خود خواهند رسيد به بلندپروازي

ها مانند ما  اينهمه جهان سومي   شوند درسي براي   اينكه كدام زودتر يك ابرقدرت جهاني 
توان ديد  ولي از هم اكنون مي. هاي مانند خود چين و هند نيز خواهد بود و جهان دومي

اين رشته مسابقه از     درها  هندي. يابد هندي پيروان بيشتري مي approachكه رهيافت 
  .          اند چين پيش افتاده

***  
 turningهاي  توان از چرخشگاه با انتخابات رياست جمهوري امريكا كه آن را مي

point  اي بر دمكراسي گشوده   هاي تازه شمرد، چشم انداز  مهم در تاريخ دراز دمكراسي   
رندگان حق راي از سوي خود به پس از مرحله دمكراسي مستقيم، كه دا. شده است

هاي باستاني، يونان و قبايل ژرمني از  دادند و در بسياري جامعه موضوعات راي مي
پرسي ادامه دارد،  اسكانديناوي و بريتانيا تا آلمان، معمول بود و هنوز به صورت همه
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تر  هاي بزرگ مناسب فرايافت دمكراسي نمايندگي تحول يافت كه براي اداره جامعه
دمكراسي نمايندگي به احزاب نياز دارد كه زائيده روزنامه و سپس راديو و . بود يم

كارزار انتخاباتي . هاي بزرگ برسانند هائي كه پيام را به توده اند ــ رسانه تلويزيون بوده
ها و  اي را به سياست راه داده است كه نويد   اوباما رسانه تازه و سازماندهي تازه

اي را به بار آورده است    آينده خواهيم ديد ولي هم اكنون نيمه معجزه   ر ش را د  هاي پيامد
  .هاي ديگر خواهد رسيد اي انداخته است كه از امريكا به جا   و سياست را در مسير تازه

كه از پيشروان صنعت نوين بيست سي  netscapeاز زبان مارك اندرسون بنيادگزار 
همه چيز از . اين انقالب انتخاباتي را باز گفت   يخچه توان تار اينترنت است، مي   ساله 

ديداري به درخواست برك اوباما كه يك سناتور تازه كار و نه چندان سرشناس افريقائي 
خواست بداند چگونه  اوباما مي. شد   آغاز 2007ـ امريكائي بود با اندرسون در فوريه 

شگرف ارتباطي آن، و    هاي يبا توانمند” سازي اجتماعي شبكه”تواند از قدرت  مي
هاي سياسي به  براي روياروئي با ماشين data base” داده پايه”برسازي گسترده يك 

آندرسون كه خود مانند اوباما روحيه . ش بهره گيرد شكست ناپذير هماوردان   ظاهر
ي داند به او پيوست و همراه تن كارآفريني دارد و جهان و وضع موجود را تغيير دادني مي

را ساختند كه در پايان كارزار انتخاباتي  چند از ستارگان ديگر صنعت تارنما سيستمي 
اينترنتي و نزديك دو ميليون داوطلب و سازمان دهنده انتخاباتي را    ميليون نشاني 13

در ارتباط دو سويه به ستاد ) شده بودند  شان به ياري همان سيستم بسيج   كه بيشتر(
ميليون دالري را كه اوباما  700تا  600تر  داد؛ و بخش بزرگ پيوند ميانتخاباتي اوباما 

تا كنون هيچ نامزد انتخاباتي به . (در نزديك دو سال كارزار هزينه كرد از آنان گرد آورد
  ).چنين مبالغي دست نيافته است

اتي اي به كارزار انتخاب   اين ارتش انتخاباتي در همه مراحل، تكان عمده   مشاركت فعال 
ولي نقش آن با . بار به صحنه آورد هاي جواني را براي نخستين اوباما داد و به ويژه توده

تر دگرگون كردن اقتصاد و  اوباما كه در نبرد بزرگ. پيروزي ماه نوامبر به پايان نرسيد
جامعه امريكاست رياست جمهوري خود را همچون يك كارزار انتخاباتي هميشگي 

. برد هاي خود بكار مي را براي بسيج توده مردم در پشت برنامه” ايهداده پ”بيند و آن  مي
هاي پشتيبانان  هاي چند ميليوني با هزينه ناچيز به نشاني از ستاد انتخاباتي اوباما پيام
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هاي اطالعاتي، گرد آوري امضا،  ها با گذاشتن ميز ها و كارگاه رسد و آنها در محله مي
تري كه در  هر تلفن همراه يا وسائل مخابراتي تازه( آشنايان  ها به  فرستادن پيامك

دعوت همكاران و ) ها از آن خود دارد، هاي تلفن و نشاني شماره  هاست بانكي از دست
ها و فرستادن پيام به  ها و سياست هاي خود و بحث در باره برنامه همسايگان به خانه

كنند كه موضوع  گيري ميرا وارد فرايند تصميم  نمايندگان مجلس، يك عنصر مردمي 
  . شد  ها تقليد خواهد شناسي خواهد بود و در بسياري جا  هاي جامعه بررسي

هاي همگاني  تواند پيام خود را به استقالل از رسانه بار مي حكومت اوباما براي نخستين
راديو در دست فرانكلين روزولت و تلويزيون در دست جك كندي در . به مردم برساند

اي    برك اوباما در تارنما رسانه. شدند هاي بسيج مردمي  ترين رسانه زرگدوره خود ب
 interactiveاينترنت در اندركنشي    اما مزيت بزرگ تر. تر يافته است بسيار كم هزينه
گردانند تصويري  نه تنها زنان و مرداني كه كاخ سفيد اوباما را مي. بودن آن است

شبكه   اين   آورند، توده مردماني نيز كه  ان به دست ميامريكائي تر از افكار عمومي  دقيق
توانند عاملي در سياست  يابند و مي سازند توانائي خودسازماندهي مي اجتماعي را مي

اوباما در عين . توان ناديده گرفت اي را نمي   چنين توده درگير و كوشنده. ها باشند گزاري
  . ت و سنگيني آن را احساس خواهد كردترين گروه فشار را بوجود آورده اس حال بزرگ

***  
اي گذاشته است كه ما هنوز در آغاز آن    دمكراسي مشاركتي با اوباما پا به مرحله تازه

آينده را ديده باشند ولي    گويند ممكن است  آنها كه از پايان احزاب سخن مي. هستيم
ها و  رابر ناهماهنگيهمچنان كه دولت ملت در عصر جهانگرائي دوام آورده است و در ب

نمايد، اعالم پايان احزاب نيز به  تر از پيش مي هاي آن نيرومندتر و ضروري سوء استفاده
دمكراسي ” .آميز است بسيار مبالغه”شنيدن خبر مرگ خود    گفته مارك تواين پس از

مستقيم سراسر، منزل به دمكراسي نمايندگي نپرداخت و دمكراسي نمايندگي ـ حزبي 
اما مانند خود انقالب شماري . كنار دمكراسي مشاركتي هنوز كاركرد خود را دارد نيز در

digitalاين انقالب سياسي ـ اجتماعي،    هاي زير و رو كننده  ، ناديدن امكانات و پيامد
) كامپيوتر(همان گونه كه صنعت و مديريت نوين را بي رايانه . ورشكستگي خواهد آورد

شبكه سازي اجتماعي و   ت نوين نيز پيوند مرگ و زندگي باتوان كرد، سياس تصور نمي
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شمار و بي ارتباط با يكديگر را   جريان سياسي كه نتواند افراد بي. يافته است” داده پايه”
هاي  بسيج كند مانند ماشين virtualهاي سياسي انگاري  با كمترين هزينه در ساختار

  .شد  شكست روبرو خواهند   خواه باانتخاباتي سنتي هيالري كلينتون و حزب جمهوري
اين مرحله تازه    ها و امكانات  ما در كارزار انتخاباتي و حكومت خود اوباما محدوديت

ها و بر گرد  او يك ارتش چند ميليوني را برگرد برنامه. بينيم سازماندهي سياسي را مي
اده است، با اش، هر دو بسيار برتر از هماوردان خود، سازمان د  شخصي   فرهمندي

ها  بيشترين بسيج مالي تاريخ انتخاباتي امريكا ــ براي نخستين بار بي آنكه وامدار البي
هاي انتخاباتي را در آن كشور انتخابات پر هزينه  هاي منافعي باشد كه هزينه و گروه

اين ارتش چند ميليوني در خدمت نامزد يك حزب سياسي بود و    ولي . كنند فراهم مي
شد كه    هاي سنتي، به ويژه تلويزيون ها ميليون دالر صرف آگهي در رسانه ن صدبيشتر آ
شمار بينندگان چهل    امروز هم. هاي انتخاباتي آن كشور است ترين قلم در هزينه بزرگ

هاي اوباما در تلويزيون قابل مقايسه با دريافت كنندگان  شصت ميليوني سخنراني  تا
 townشهريان   هم) اينترنتي(هاي  ركت كنندگان نشستش  هاي الكترونيك او يا پيام

hall meeting هاي تازه بر زرادخانه سياسي  پيروزي اوباما از افزودن تكنيك. نيست
  .  موجود و نه جانشين كردن يكي با ديگري آمد

در پيش داريم ــ پيكاري  اي كه با جمهوري اسالمي    براي ما در پيكار دشوار و پيچيده
هاي تازه  شيوه  بايد باشد ــ بررسي  ايراني، و با خود اوست و مي   در درون خود كه بخشي 

بايد  بسيج و سازماندهي سياسي در امريكا اهميتي بيش از بسياري ديگر دارد و مي
ايران    ش عمال نا ممكن بودن پا گرفتن احزاب در  يك دليل. بيشتر در آن بينديشيم

 virtualايراني با جهانِ انگاري    انشناسي و هوش يك دليل ديگرش دمسازي رو. است
اند كه هيچ  ساخته  اين مردمي   تكنولوژي اطالعاتي تازه را گوئي براي . رايانه و تارنماست

شان   چيز مانند آزادي تا مرز بي بند و باري ــ حتي آزادي براي بندگي ــ خشنود
   ”  .اند وسته گريزان ز همدم به دم با هم و پي”كند و مانند موج و كنار  نمي

***  
را به ” دهكده جهاني”ترين رسانه همگاني، اصطالح  برآمدن تلويزيون به عنوان بزرگ

پرداز تلويزيون است جهاني را  مارشال مك لوهان كه نظريه. واژگان علوم اجتماعي داد
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شبكه    ها ميليون انسان به ياري يك رسانه، به درجاتي، در يك بيني كرد كه صد پيش
تلويزيون . بيني او، به درجاتي، درست بوده است پيش. شخصي در ارتباط خواهند بود  غير
شكسته است و ديگر مهم نيست كه مردمان در كجا زندگي   هاي بسياري را  مرز
شان   اينكه جغرافياي طبيعي    اما ارتباط آنان يك سويه و يك بعدي است و با. كنند مي

است ــ هنوز عامل  شان عامل مهمي  گيرد جغرافياي سياسي ا نميجلو امواج تلويزيوني ر
هاي سياسي توانسته  اينهمه دهكده جهاني مك لوهان با همه محدوديت   با. است مهمي

كم از لحاظ نظري از  توانند دست ها را، روزافزون، جهاني كند ــ همه مي است آگاهي
  . شوند   آيد، آگاه يها م هاي تلويزيون ها، از آنچه روي پرده رويداد

پديد ) كامپيوتر(انقالب اطالعاتي و ارتباطي كه از تركيب تلگراف، تلفن، راديو و رايانه 
. اينترنت نام گرفت از دهه هشتاد به دهكده جهاني ابعاد ديگري داده است   آمد و 

منظور از . نيست) به اصطالح مك لوهان(اينترنت بر خالف تلويزيون رسانه سردي،    
بهره  بيننده تلويزيون از هر كنشي بي. سرد، يك سويه بودن محض تلويزيون است

گيرد و  ي وجود كاربر را مي اي گرم است؛ همه   اينترنت رسانه   . بيند نشيند و مي مي. است
    دهد كه يك خويشكاري ديگر شبكه اجتماعي مي  اين به او امكان ورود در    عالوه بر 

ها اهميت سياسي  اين خويشكاري   هر دو .) ها گسترش آگاهي پس از(اينترنت است 
اين عامل تازه در بسيج و سازماندهي را در نقشي كه در پيروزي    ما اهميت . دارند

هائي مانند چين و جمهوري  هاي حكومت انتخابي اوباما داشت و از آن سو در سختگيري
در نخستين هفته آوريل امسال . نيمبي اينترنت مي   در محدود كردن دسترسي به   اسالمي

در مولداوا كه جمهوري كوچكي ميان اوكراين و روماني است يك جمعيت ده تا پانزده 
اين جوانان با    . هزار نفري، همه از جوانان، ناگهان در ميدان مركزي پايتخت جوشيد

تظاهرات را  ترين اينترنت و تلفن همراه يكديگر را خبر كرده بودند و بزرگ   هاي  پيامك
پيش . بر ضد حكومت كمونيستي كه با انتخابات آزاد بر سر كار آمده است راه انداختند

  .شده بود   اينترنتي سازمان داده   تظاهرات ) 2006(و بالروس ) 2004(از آن در اوكراين 
ها بسته  آگاهي و ارتباط كه نام ديگر دگرگوني اجتماعي است و بي آن هر دو، ذهن

اكنون آنچه . يافته است) اين زمان   تا (ترين ابزار خود را  اين ترتيب كارآمد    به مانند، مي
هائي كه تازه به تازه  هاي روزافزون در سرزمين اين ميليون   اهميت دارد آن است كه 
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نقش . اند چه خواهند كرد شوند با امكاناتي كه يافته اينترنت پديدار مي   روي نقشه 
ما به آساني . ك در انتخاب اوباما طبعا انتظارات فراواني برانگيخته استاينترنت و پيام   

توانيم به در دسترس بودن تكنولوژي نوين چنان اهميتي بدهيم كه از بقيه عوامل  مي
ايم، به نقل    غافل بمانيم و مانند آنچه با خود مدرنيته در بيش از صد سال گذشته كرده

. اي باز و توانگر است   امريكا جامعه. نبريم” الم معنيره از عالم صورت به ع”از سعدي، 
هاي ديگر آگاهي و ارتباط است؛ جاي آنها را  اينترنت يك وسيله ديگر در كنار وسيله   

هاي  اينترنت بسا جا   ايران يا چين    در . نگرفته است و كارائي آنها را بيشتر كرده است
داشته باشد كه در كوتاه مدت ميدان عمل  تواند آثار فرعي كند و مي خالي را پر مي

كوتاه . (اينترنت را تنگ خواهد كرد و از اهميت سياسي و اجتماعي آن خواهد كاست   
ها  اين نظر كه اگر اسباب آگاهي و ارتباط فراهم باشد پيشرفت با همه تاخير   مدت از 

  ).  اجتناب ناپذير خواهد بود
اينترنت براي     ايراني را سرزنش كند كه چرا از   تواند جوان چيني يا  هيچ كس نمي

ها و روابط خود از هر گونه، بيش از بسيج اجتماعي يا سياسي  گسترش دامنه دوستي
. بايد پائين بياورد آورد و مي اين واقعيتي است كه انتظارات ما را پائين مي   . گيرد بهره مي

ماعي به آن درجه و كيفيت كه در امريكا شبكه سازي اجت  توانيم  ها نمي اين سادگي   ما به
هاي ديگر را بر دوش  ها و نهاد تواند بار همه رسانه اينترنت نمي   بينيم داشته باشيم و  مي
اين گذشته سطح فرهنگي جامعه است كه بايد خود را پا به پاي تكنولوژي    از . گيرد

ها پراكندن  باشد تكنولوژي تا مدتاين زمينه ن   اي از همگرائي در    اگر درجه. باالتر بكشد
نخستين توصيه به بالگ نويسان و كاربران . تر از واالئي خواهد يافت ابتذال را آسان

. بقيه به دنبال خواهد آمد. اينترنت آن است كه در زبان سختگيرتر و دير پسندتر باشند   
شكسته تهراني،    شدن به ولنگاري و تنگي زبان گفتاري، گويش فقير و دست و پا   تسليم

  .هاي ديگر است ها و ولنگاري مقدمه تنگي
***  

تر كرده باشد در  بايد دهكده مك لوهان را جهاني اينترنت مي   با آنكه در نخستين نگاه، 
 polityتر كردن هيئت سياسي  اي   هاي توسعه نيافته، به قبيله عمل، و به ويژه در جامعه

تر كردن  است كه بيش از آنهاي ديگر به كار نزديك اي   اينترنت رسانه   . انجامد مي
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اين تماس را     كساني كه با يكديگر در تماس هميشگي هستند ــ و. آيد همفكران مي
. شوند تري مي ها و محافل هرچه بهم فشرده گذرانند ــ گروه ها گاه از اندازه مي پيامك

سردبيران . تري دارند كنندههاي همگاني نقش همسو  هاي توسعه يافته، رسانه در جامعه
اي و آگاه، كه هر چه يكپارچگي اخالقي بيشتري    كنندگان حرفه و نويسندگان و تهيه

هاي بهتري  را در مسير  تري برخور دارند، سليقه عمومي داشته باشند از وزنه سنگين
ار د وجود احزاب استخوان. به گروهي بفرستد دهند، تا هر كس كه بتواند پيامي  سوق مي

شنود    درگيري هميشگي دارند و ميدان گفت و كه با مسائل و موضوعات عمومي 
اند، به حال فرهنگ سياسي سودمندتر است تا محافل همفكراني كه به  صاحبان انديشه
  .گيرند ها را ناديده مي آساني غيرخودي

اين     .كند كاهد و به باال بردن سطح كمك نمي ها از تاثير يكايك آنها مي فراواني رسانه
هاي نوشتاري تبعيديان ديديم و  را ما در ده پانزده سال نخستين پس از انقالب در رسانه

شان   هاي الكترونيك ها، و از يك دهه پيش در رسانه تا امروز در راديو تلويزيون
طبيعت زود گذر آنها و . هاي الكترونيك به همان اندازه آسيب پذيرند رسانه. بينيم مي
نويسند و هر چه  كسان مي. آورد شدن با خود آسان پسندي مي  ن به روزامدشا  نياز

ها به آساني  تر از بالگ در يك فضاي گسترده. بنويسند راهي در بالگي خواهد يافت
ها تك تك فراموش  ياوه. (شود  اي گفت و اميدوار بود كه فراموش   توان ياوه نمي
بينيم و هميشه  پيشرفت، چنانكه مي). آورند يشوند ولي بر روي هم انديشه را پائين م مي

هاي خدايان گرفته و بر  انسان هرچه پيش رفته، از مسئوليت. بوده، بار سنگيني است
هر تكنولوژي تازه با خود مسائل اخالقي و اجتماعي و سياسي . خود افزوده است

ت ــ جامعه اش باز هم پيش راندن مردم اس  آورد كه اگر گشوده نشوند ــ كه نتيجه مي
) جهان سوم اسالمي(اي    هاي جهان سومي، به ويژه خاور ميانه را به حال كشور

اشكال ذهن پرورش نيافته آن است كه در روبه روئي با مشكالت تازه، بيشتر   . اندازد مي
  . شود رود و بحران بر بحران بار مي هاي پيشين فرو مي در قالب

اينهمه    اند كه امروز و پس از  شده   عربي پيداهاي  اندك اندك نويسندگاني در كشور
هاي عربي  المللي به كشور هاي بين هاي نفتي و كمك اسباب تمدن مدرن كه دالر

. خورند آلود عثماني خود را مي اند، از احساس ناتواني ملي دريغ روزگار راكد وخواب ريخته
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) سركردگان محلي بودها و  كه حكومت در دست خاندان(در دوران حاكميت عثمانيان 
هاي نازك روشنفكران با جهان بيرون تماس  اي مگر در اليه   هاي خاورميانه جامعه

ايدئولوژيك، و جهاديان مجهز به آخرين تكنولوژي    چندان نداشتند؛ و بركنار از اسالم 
. زيستند ها مي اينترنت در آرامش سده    virtualي انگاري  كشتار، و فضاي برآشوبنده

نخواهيم  آرامي  آينده بنگريم جز بي   هرچه در چهره . امش البته ديگر دست نخواهد دادآر
گير  هاي نفس كردن توسن سركش پيشرفت اي جز آماده ساختن خود براي رام   چاره. ديد

  . نداريم
 2009بهار 
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  واژه نامه

  
  
  آ
  

  آموزه
doctrine  

 
  الف

  

  اندركنش
interaction  

  

  نتزاعيا
abstraction  

  

  انگاري
virtual 

  
  ب

  

  بافتار
context 

  

  بجاي آورنده
observant  

  

 برسازي
build up 

 
  پ

 

 پرديس
campus  

 پوچي
absurdity 

  

 پسزنش
backlash 

  

 پي سنگ
corner stone 

  

 پيش اندازي
affirmative action 

  
 ت

  

 تابش
nuance 

  

 تامين مالي
financing 

  

 تندش
velocity 

 
  ج

 

 جدل
polemic 

 
  چ

 

 چالش
challenge 
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  ح
 

 حاكميت
sovereignty 

  

 حق مدار
self rtghteous 

  
  خ

 

 خرد متعارف
conventional wisdom 

  

 خالف سياست
politically incorrect 

  
  د
 

 درمانده
failed 

  

 دالرائي
glamour 

  

 درونذاتي كردن
ineriorization 

  

 دولت قانون
rechtstaat 

  

 ديوانساالرانه
bureaucratic 

  

 ديد
vision 

 
  ر
 

 رسانش
communication 

  
 رواداري

tolerance 
  

 رويكرد
attitude 

  

 رهيافت
approach 

  

 رياستي
presidential 

 
  ز
 

 زور ربائي
highjack 

  
  س

 

 سرامدان
elite 

  

 سودازدگي
obssession 

  
  ش

 

 شتاباهنگ
momentum 

  

 شماري
digital  

 
  ع

 

 عوامگرائي
populism 
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  ف 
  

  فرا آمد
outcome  

  

  رافكنيف
projection  

  

  فرايافت
concept  

  

  فرايند فانوني
due process  

 
  گ

 

 )بحث مسلط(گفتمان 
discourse 

 
  م

 

 ماكو
shuttle 

  

 معني شناسي
semantic 

 

  منش
temperament 

  

 موضوع
issue 

 
  ه
 

 همرايانه
consensual 

  

 همساني
assimilation 

  

 هنجار
norm 

  

 هنگ آسا كردن
regimentation 

  

 سيهيئت سيا
polity 

  
  ي

 

 يادماني
monumental 

  
 يك لخت

monolyth 
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