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  زاده  به ياد حسن تقي
  و علي اكبر داور

  
  
  

  پيشگفتار
  
تقريبا همه در (هاي يازده ساله گذشته  اي نوشته كتاب حاضر از گرداوري و بازنويسي پاره   
 اي نيست كه در نگاهي ديگر، از بازنويسي بگريزد؛ و نوشته(فراهم آمده است ) ”نيمروز”
ترين نگاهي  و چند ساله گذشته و گستردههاي بيست  شهدنباله اندي.) زمان دارد” سخن آخر”

پاسخي است، . توانسته بر موقعيت يا وضعيت ايران بيندازد است كه ديدگان من مي
ايم از  گرفتاري ما كجاست؟ چرا نتوانسته: هاي هميشگي من هائي است به پرسش پاسخ

ها را به  ايم آن فرصت ستههاي خود بهره گيريم؟ از آن بدتر چگونه توان ها و فرصت توانائي
هائي كه  هاي كليدي در موقعيت ما و پاسخ زيان خود درآوريم؟ اين دلمشغولي به پرسش

ماند و با طبيعت كسي كه خود بخود خويشتن  ها ناقص مي جوئي چاره آمد، بي ناگزير درپي مي
بر است تا به كجا برا ها در جوئي اكنون چاره. بود گذارد نيز سازگار نمي را به جاي ديگران مي

  .برسد
هاي اين دوره من  هاي تبعيدي و رويدادهاي ايران به نوشته درگيري روزانه با سياست   

در همان حال . تر شده است داد كه در بازنويسي و بازانديشي آنها كمرنگ رنگ تند روز مي
بخشيد كه  ا ميه ها و نوشته اي به انديشه بستگي به گير و دارهاي روزانه، تيزي و تندي ويژه

مدت  كوتاه. مدت و درازمدت نداريم ما مشكل كوتاه. در اوضاع و احوال ما اجتناب ناپذير است
. سياستگري روزانه از نگرش استراتژيك، بلكه فلسفي، جدا نيست. ما همان درازمدت ماست

د ما را باي در ميدان عمل اين بهم بسته بودن مسائل نمي. اند آيند و بهم بسته همه با هم مي
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توانيم از يكي به ديگري نرسيم و  به معماي مرغ و تخم مرغ بيندازد؛ ولي در انديشه نمي
  .  نپردازيم

تاريخ يعني تجربه ثبت شده؛ و با برهم . گفت همه چيز تاريخ است ارتگااي گاست مي   
ت براي شناخ. رسد هاست كه انسان از ته چاه جمكران بر زبر ماه تابان مي نهادن تجربه

بايد نگرش تاريخي داشت، برخالف نگرش سياسي به تاريخ كه  اكنون و ساختن آينده مي
تر به ”درست”تاريخ را هر چه . نگاران ايران بوده است ابتالي دو نسل سياستگران و تاريخ

نگرش تاريخي، . بايد ديد هاي عاطفي و سودجويانه مي تر و آزادتر از پيشداوري معني عيني
تن و يخزدن در رويدادهاي گذشته است زيرا يك معني ديگر تاريخ، چنانكه نقطه مقابل زيس

. توان بازايستاند انسان را نمي. بيني زرتشتي دريافت، پويائي است هگل از تامل در جهان
رود و چون انسان آفريننده است آن آينده از گذشته بهتر  اي مي جهان انساني به سوي آينده
  .پنجاه هزار سالي چنين بوده است. خواهد بود خواهد بود ــ سرانجام بهتر

اراده انساني، كاركرد روان . پشت سر هر خوشبيني فلسفي همين نگرش تاريخي قرار دارد   
در برطرف كردن موانع و يافتن  بستگي به كاميابي است؛ priory a” ازپيشي”و ذهن او، و 

اين را يكي از ” .از نتيجه نيست كوشيدن نيازمند اطمينان”. ها و گشودن رازها ندارد چاره
ترين فرماندهان نظامي و رهبران سياسي سده هفدهم، ويليام اورانژ، به ما آموخت  كامياب

سركرده يك تبار ـ حزب هلندي كه با پادشاهي مشترك او و همسرش ملكه بريتانيا، (
الزم داشته اش را، اگر  بقيه.) پايه قانون اساسي، پا گرفت نخستين پادشاهي مشروطه، بر

) يك كمونيست ايتاليائي كه در زندان موسوليني جان سپرد(باشيم، از سخن آنتونيو گرامشي 
روزگار تيره است، ” .شود بدبيني شناخت، مانع خوشبيني اراده نمي”: توانيم بگيريم مي
چيز ديگري هم در اين معادله ــ . ولي چيزي هم به نام اراده انساني هست. دانيم مي

برابر اراده ــ هست، و آن درآوردن شناخت و اراده از حالت روياروئي و  رشناخت د
نه شناخت را . اي كه با شناخت همراه باشد اراده: شان در خدمت يكديگر است گذاشتن

اراده . بايد بجاي شناخت گذاشت بايد گذاشت كه به سستي اراده بينجامد و نه اراده را مي مي
  .اراده، ناتواني است بي زاست؛ شناخت شناخت، مصيبت بي
را ” بدبيني شناخت”بررسي تاريخي صد ساله گذشته كه نيمه اول اين كتاب را گرفت    
شكست، پيش و پس از هر پيروزي، و به همان بزرگي، و : توانست به نوميدي بكشاند مي
ولي اين . ها از هرگونه تر؛ نابسندگي عمومي؛ پابرجائي پندارها و خرافه بار آخري حتا بزرگ اين

بايد از اين ميدان پيروز بدر آئيم؛ به تعبيري  مي. صد ساله تنها ميدان نبردي است كه داريم
كوشش ساليان دراز من كه دوران پس . اين صد ساله را شكست بدهيم و بر آن چيره شويم

پيشداوري ــ تا آنجا كه براي ناظر دست دركار، امكان  از انقالب مشروطه را درست و بي
د ــ ببينم، در همين تاريخ ماالمال از بدبيني و در ژرفاي شب سنگيني كه بر ميهن ما دار
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ام به من داد و اميدوارم با  كم داشته” خوشبيني اراده”افتاده است، آنچه را كه براي 
  . ترين خوانندگان نيز همان را بكند بدبين

اشت و اين نگاه جويندة هاي پيش از خود قرار د ها و هزاره آن صد سال بر بستر سده   
. ها نيز افتاد هاي تاريخ ــ دومي به مراتب بيشتر ــ بر آن دوره انداختني ها و دور آموختني

پايان تمدن غربي و تاريخ جهاني،  چنان نگرشي  در پرتو آشنائي هرچند محدود، با جهان بي
هاي بزرگي  يم و به پارههاي بزرگي از آن، بكن بايد از گذشته خود، پاره مرا متقاعد كرد كه مي

از آن، بيشتر بپيونديم ــ يك نگرش گزينشي به تجربه و فرهنگ ملي براي آنكه بار ديگر 
در عرصه فرهنگ تنها جائي كه نگرش گزينشي جايز نيست (خود را در متن تاريخ بنشانيم 

هائي  گيري اگر در اين فرايند به نتيجه.). انجامد بيني و كژراهه مي تاريخ است كه به نزديك
ام عموما خالف سياست و گاه به نظر، رويائي، از اينجاست كه در نگاه گسترده  رسيده

من . تواند به بهتر و بدتر بينجامد تاريخي، يك دوره، هر چه باشد، تنها يك دوره است و مي
اي كه ميان  ام و نه فاصله هاي كسان پرداخته پذيرم كه نه به حساسيت اين اتهامات را مي

ها در بررسي تاريخي  حساسيت. هائي كه در جامعه ايراني هست هايم با واقعيت جوئي رهچا
  . باشند) پيش از موقع(هنگام  بي ها ممكن است تنها ترين طرح جائي ندارند، و رويائي

هاي بنيادي  فراخواندن ايراني به اينكه نگرش خود را به سياست اصالح كند و دگرگوني   
هد خطاب به معتادان هروئين و زائران امامزاده و سينه زنان حسينيه در فرهنگ خود راه د

من بي هيچ پوزش و فروتني، سرامدگرا . كند اش هم بر امروز ايران تكيه نمي نيست، و همه
elitist هاي بالقوه  اميد من به سرامدان اجتماعي و فرهنگي ايران است و به توانائي. هستم

. هائي در آستين خود داشته است كه همواره شگفتي ”ملت تاريخي جهان”اين نخستين 
. اي در پايان جهان نيست ايران جزيره دورافتاده. آيد اينجا خوشبيني شناخت نيز به ياري مي

ايم، بخشي از جهان امروز، كه به هيچ تدبيري در جهان  ما بخشي از انسانيت جوشان پوينده
مسئله ما بسيار جدي است، يك . قرون وسطائي فولكلور شيعي جا نخواهيم افتاد

در هند بيش از ما ارباب معجزه دارند . هاي آن است واپسماندگي فرهنگي از بدترين نمونه
شناسد و هندوئيسم از  ولي خرافات در هند ماموريت سياسي و ادعاي حكومتي بر خود نمي

  .  شيعيگري نيز غير متمركزتر است
اصطالح (د شهامت آن را بيابند كه به نهتوي باي روشنفكران و طبقه متوسط ايران مي   
از غار افالطون و غار اصحاب كهف و (فرهنگ چيره هزار ساله، به ژرفاي غارهائي ) اميد.م

كه جهان تنگ نازيباي ما در آن گرفتار است، بروند ) سال پيش 1400تر  غار تاريخي نزديك
نطق زيارت و نذر و نياز و كتاب دعا و بايد دريابند كه با م مردم ما مي. و به قلب مسئله بزنند

شهادت و انتظار ظهور؛ با شيوه تفكر سرسري و سطحي، و گذاشتن امداد غيبي بجاي اراده 
آگاهانه؛ با زيستن در تناقض و باور به امور بيرون از قلمرو شعور و دانش و اخالق، 
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نفت هم ديگر  كه) بيست سي سالي بيشتر در اين سده(روزگارشان همين است؛ تا زماني 
ها و رويكردهاي شرمگين صد ساله  نيمه راه رفتن. هايشان نياورد لقمه نان را به سفره

در اين صدمين سال، دگرگوني رويكرد . كشاكش، به اين زمانه واژگون انجاميده است
  . توانيم بگيريم نخستين درسي است كه مي

ني كه از ديرباز ذهن مرا به جنبش مشروطيت و جاي مركزي آن در باززائي جامعه ايرا   
خواهي، تا به كشورهاي  مشروطه) پروژه(خود گرفته است؛ و ضرورت دنبال كردن طرح 

خواهان برسيم، درونمايه اصلي اين كتاب است كه انتشار آن را در  پيشرفتة آرزوي مشروطه
) تجدد( و نوگري) مدرنيراسيون(طرح نوسازندگي . سازد تر مي صدمين سالروز انقالب بهنگام

خواهان در دست گرفتند  جامعه و فرهنگ و حكومت ايران كه صد سالي پيش مشروطه
آلود  رويدادي با ابعاد جهاني بود ــ نخستين جنبش تجددطلبانه مردمي، در فضاي خواب

ولي از فريدون آدميت . نامگذاري بعدي” جهان سوم”مستعمره و  كشورهاي مستعمره و نيمه
ريم، اين نگاه به جنبش مشروطه در صد سال گذشته از گفتمان و معدودي ديگر كه بگذ

  . تاريخي و سياسي غايب بوده است
هاي بعدي از اين هم بيشتر ناديده گرفته  پيامدهاي انقالب مشروطه و تاثيرات آن بر دهه   

آرمان مدرن كردن ايران با شكست انقالب مشروطه نمرد و تا انقالب اسالمي، و . شده است
ها گرديد و بخش مهمي از انرژي ملي  جاهائي در همين دوران نيز، الهامبخش نسل حتا در

توانند مشروطيت را به ستارخان و باقرخان، و ديگراني به  كساني مي. ما در آن صرف شد
تر به تاريخ، قدر يك دوران هفتاد هشتاد ساله  ولي نگاه درست. اميركبير و مصدق فرو كاهند

ز و نابسنده كشور درهم شكسته و ازهم بدر رفته ما و باربط بودن آن اندا بازسازي پر دست
ما بسيار زيان كرديم . سازد تجربه را به دوره پيش از آن و به امروز و فرداي ايران آشكار مي

هاي گوناگون جنبش مشروطه كه نوگرائي را به جامعه ايراني داد )جنبه(كه در شناختن رويه 
  .كوتاه آمديم

ترين كاستي تاريخنگاري همروزگار ايران را، در بخش عمده آن،  ام بزرگ همن كوشيد   
درنيافتن و، بيش از آن، انكار اهميتي كه هفت دهه پيش از جمهوري اسالمي . جبران كنم

گرداند زيرا از  پايه مي در تاريخ ايران دارد هر بررسي درباره فرهنگ و سياست ايران را بي
درست  perspectiveنظرگاه . شود اصلي ماست غافل ميتوسعه و مدرنيته كه مسئله 

داستان پيچيده درآويختن ما با مدرنيته  تاريخي صد سال گذشته ما، برتر از مسائل روز،
هاي انسانيت به پايگاه شايسته تاريخ ما و  ترين پله بركشيدن جامعه ايراني از پائين. است

اين دارد كه از پشت منشور توسعه و تحقق بخشيدن به ظرفيت باالي اين ملت، بستگي به 
كاريكاتوري كه از تاريخ . تجدد به موقعيت خود بنگريم، نه مهر و كين سياسي و ايدئولوژيك
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ها را برداشته است سياست ما را نيز كاريكاتوري  اند و رسانه صد سال گذشته ايران ساخته
  . گردانيده است

  ها دنباله جنبش )جهت(وران از بسياري سويه نظر ما به پادشاهان پهلوي هرچه باشد، آن د   
ما مصالح فراواني براي بازسازي پس از . تجدد ايران و برآورنده آرزوهاي برنيامدني آن بود

رژيم اسالمي نداريم و از هيچ تكه آن، حتا سهمي كه همين دوران در جاهائي داشته است و 
توسعه و تجدد، ديگر دستمايه . متوانيم چشم بپوشي ايم، نمي هائي كه از آن گرفته عبرت

 . سياستبازي نيست؛ مسئله مرگ و زندگي همه ماست
  

***  
ام به منابع آنها  هاي ديگران آورده ها آنچه را كه از گفته خواستم در اين نوشته با آنكه مي   

خواهم كه  از خوانندگان پوزش مي. ام ها  بيشتر منابع را گم كرده ارجاع دهم، در طول سال
اهند توانست گفتاورد را با اصل آن مقابله كنند ولي اين اطمينان هست كه گفتار نخو
و عموما تازه ساخته، ” تر فني”هاي  هاي اروپائي واژه معادل. خوردگي آورده شده است دست بي

  .يكي دو مورد در خود متن و همه در واژه نامه پايان كتاب آمده است
ن خانم فرخنده مدرس و آقاي علي كشگر و نوشتن و چاپ اين كتاب سراسر مرهو   
هاي تازه و غيرمتعارف  همكاري منظم با آن نشريه كه دفتر بررسي. آنهاست” تالش”

ها  هائي شد كه در طول سال شناسي ايران گرديده است، انگيزه اصلي بازنويسي انديشه جامعه
آن دوستان، كه بسيار اندك اندك بر كاغذ آمده بودند و اكنون به صورت كتاب، باز به همت 

يابد ــ يك نمونه ديگر خوشبيني اراده در اين برهوت  بلندتر از امكانات آنهاست، انتشار مي
  .  رهاكردگي و رهاشدگي

اكبر داور، دو  زاده و علي به ياد حسن تقي” صد سال كشاكش با تجدد”پيشكش كردن    
ها  گيم، كمترين گزاردن قدر دههاي زند پيشتاز و قرباني برجسته اين كشاكش، و از سرمشق

بايد گذاشت در ميهن حق ناشناس به فراموشي سپرده  و صدها پيشگاماني است كه نمي
  .                  شوند

  .ه. د   
  2006ژنو، مه    
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  فصل اول 
  

  رايو استبداد روشن يانقالب نوگر
  
  
 يسده نوزدهم، داستان پيروز يپايان يها واقع از دهه در صد ساله گذشته، درتاريخ ايران    

است؛  يجامعه ايران يها و شكست، و اكنون رستاخيز جنبش نوساز يها و كوتاه يرو و زياده
 يكه در اواخر رو يدر پسزنش كه از همان آغاز آمد و خود يها يدركژرو اكه حتهائي  تالش
ما را ساخته است و آينده را نيز تا آنجا كه بتوان  يمل يزندگ يها هترين دور از مهم يداد، يك

  . ها شكل خواهد داد ها و تجربه ديد زير تاثير همان انديشه
بودنش با  يدر تاريخ ايران داده همانا يك يبزرگ يآنچه به جنبش مشروطه چنين جا   

و  يوابط اجتماعها و ر سويه نظام ارزش  همه ينوساز. يا تجدد است يانديشه نوگر
له ئله ايران مسئكه مس يبا جنبش مشروطه آغاز شد و تا هنگام يو اقتصاد يزيرساخت ادار

خود را نگه خواهد  يو تازگ يزندگ يمشروطه نيرو يها ها و آرمان است انديشه ينوگر
از عناصر مشروطه است و با آنكه به عنوان شكل  يتنها يك ي پارلمانيپادشاه. داشت

 يبه خطا يا از رو يترين عنصر نيز نيست، بسيار ، مهميو حكومت ينظام سياس نه حكومت و
. را جنبش مشروطه به ايران نياورد يپادشاه. كنند يخالصه م يدر پادشاه عمد مشروطه را

را نيز  يسياست و فرهنگ و اقتصاد ايران بودند و پادشاه ينوساز يپ خواهان در مشروطه
با همه مشروطه و در بيشتر  يز آن نيز بود و چند گاهپيش ا يپادشاه. دگرگون كردند

امروز ما مشروطه را به عنوان يك جنبش سياسي و . از آن درافتاد يهائ ها با جنبه زمان
بايد در همه  يانگيز خود در پهنه انديشه و عمل م با پيشينه دراز و پربار و عبرت يفرهنگ
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امروز و آينده  يصر زنده و ارزنده آن برااست كه عنا يكنيم و در چنان بررس يابعادش بررس
  .ايران آشكار خواهد شد

 بعديهاي  نسل ينو تعبيركردن گذشته در پرتو مسائل روز و از نو تعريف كردن آن برا از  
افزار  تاريخ تفاوت دارد كه دست ياين البته با بازساز(د گير صورت مياست كه همواره  يكار

انداز  ر اصالح چشمظالب و دوره مشروطه نه تنها از نانق يبازنگر) .بازان است سياست
اكنون كه راست و چپ . ارددسياست ايران ضرورت  يايراني امروز، بلكه براي نوساز يتاريخ

نگرند، راست و چپ ايران نيز  يتازه به خود و پيرامونشان م نگرشيجا، تقريبا، با  در همه
زمين بگذارند و سبكبارتر به ساختن يك ايران  گذشته را به يبارها از كوله يتوانند بسيار يم

ي ايران سنت) معاصر(از آنرو بايسته است كه در تاريخ همروزگار  يچنان بازنگر. تازه بياغازند
كه اين تاريخ همروزگار،  آنرو توان يافت و نيز از ياز مشروطه نم تر نيرومندتر و زاينده

 ترين مايه سوءتفاهم در خود بزرگو  يسياس يها بزرگترين مايه كشاكش ميان گرايش
   .گوناگون است يسياس يها گرايش

در جنبش  آنهاريشه همه . ، چپ و راست ايران تفاوت چندان ندارنديياب از نظر ريشه   
نداشتند كه از  ينيز بيم” مليون”بيشتر چپگرايان و همه  يمشروطه است و تا انقالب اسالم

دوران مشروطه  يخواه خود را به مشروعه يسب سياسآخوندها نيز ن احت. آن سربلند باشند
و توسعه  يهمگان يها رسانه كنوني گرفته تا آموزش و ياز زبان و ادبيات فارس. برند مي

زنان و حقوق بشر هرچه از اسباب تجدد در ايران داريم از  يو برابر يو اقتصاد يسياس
، حاكميت مردم و يقيخواه، تريوناليسم ايرانيناس يهر بررس. بركت جنبش مشروطه است

انقالب  يبازگشت به پيام و ايدئولوژ. شود يعدالت اجتماعي از دوران مشروطه آغاز م
نه  ،غرب بود يو انسانگرائ يآن كه همه در زمين روشنرائ يانديشگ يها مشروطه، به ريشه
به ترديد  ناپذير پيشرفت را كند و معتقدان به سير وقفه يكه شرمزده م ،يتنها ما را راهنمائ

اگر نظر (د يگذران يكه هنوز سده نوزدهم را م يملت در جهانيك ) اليت(سرامدان . اندازد مي
صرف، در  يواقع و نه از نظر رياض درست تاريخنگاران را بپذيريم كه جهان سده بيستم در

ر پايان ها رفتند و د ها، و رسولزاده راه آخوندزاده به) به پايان رسيد 1989آغاز شد و در  1914
اگر امروز ما باز به پيام جنبش . افتادند يو خمين ياحمد و شريعت سده بيستم به كژراهه آل

نسل انقالب . نيست يآن بازگرديم از سر واپسگرائ يانديشگ يها مشروطه و سرچشمه
 يدهه پيش به آب داد اگر به همان جا هم برسد پيشرفت سهكه  يپس از دسته گل ياسالم

بر همان  يو ترق يآمده است در پويش آزاد يكه با انقالب اسالم يا سل تازهخواهد بود؛ و ن
  . پيش گشودند يكه نياكانش صد سال رود يراه م

انديشه و گرايش  انقالب مشروطه را مهمترين رويداد تاريخ همروزگار ايران و آغازگاه هر   
. نده و به ما مربوط استايراني امروز شمردن از اينروست كه آن انقالب ز يو اجتماع يسياس
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تر  هاي جوان نسل يو پس و پيش كردن تاريخ ندارد تا در خودآگاه ينياز به امامزاده ساز
روشنفكران دوران  يها ما در نوشته. است” مدرن”و  يور امروزاشگفت يبه صورت ؛گيرد يجا

   بربخوريم يهائ يرو هايش تا دو سه دهه بعد ممكن است به زياده انقالب مشروطه و دنباله
 يهائ يو نارسائ ـ، ساده كردن امور ي در عين تكيه بر دينستيز ، دينيناسيوناليسم افراط ـ

و الكن آن  ياز آن نيز به گردن زبان ابتدائ يآنان ببينيم كه گناه بخش يها در انديشه
يش همت ندگبه گستردن و نوساز يها و همان زبان كه به تند همان انديشه يول. هاست دهه
آنان و جانشينانشان  يها توانيم به بركت تالش يما اكنون م. اشتند راه را بر امروز گشودندگم

  .را پيشتر ببريم ي، پيكار صد ساله مليبعد يها در نسل
ها و  ها و چرخش ها و فراز و نشيب يدر سده بيستم با همه ناهموار يجامعه ايران   

 ياكنون نيز در اين شامگاه تاريك جمهور. رفته است يو ترق يهايش بر مسير آزاد بازگشت
هرچند  ــكنيم  يپرواز م يو ترق يما همچنان با دو بال آزاد. اين پويش ادامه دارد ياسالم

جهات حال ما  يا از پاره. دردناك است يپرهايمان شكسته است و پروازمان بال و پر زدن
اي را با  اينكه سده تازهبيش از همه در ــ  شباهت به آنچه صد سال پيش بوديم نيست يب

و ) ها اشتباهات و شكست يبيشتر به معن(ها  تجربه. كنيم يدرخشان آغاز م ينويدها
ديرينه رسيدن به  يكه آرزو دهد ياين اميد را به ما م يچهار نسل اخير ايران يدستاوردها

كند و  يايران فردا را گذشته ما كمك م. دنياي پيشرفته را در اين سده تازه تحقق بخشيم
كه از پايان سده نوزدهم تا سده بيست و يكم كشيده است بيشترين  يا سازد و صد ساله يم

اين دوره است كه از نظر جوشش . ارتباط و بيشترين سهم را در ساختن آينده خواهد داشت
در صد  يكمتر ملت. نه تنها در تاريخ ما بلكه در تاريخ سده بيستم كم مانند است يمل يانرژ

  . شته بيش از ما خود را به آب و آتش زده استساله گذ
با ــ  يخورشيد 60تا 40/ 80تا 60يها و شوريدن بر آن در دههــ  يترق و يانديشه آزاد   

ترين جا را داشته است و  برجسته يناسرامدان جامعه اير يمتفاوت، در خودآگاه يتاكيدها
و  يكه خاستگاه انديشه آزاد يباختر يبرخالف اروپا. مسلط بوده است) ديسكور(گفتمان 

انديشي در  يا مدرنيته از ژرف يمدرنيته، است در ايران نوگرتجدد يا يا به زبان ديگر،  يترق
روبرو  يو فور ييك ضرورت عمل پيشروان تجدد در ايران با. دين و فلسفه فرا نيامد

را  يوجوديت ملخود با روسيه و انگلستان، م يها يآنها شكست خورده در روياروئ. بودند مي
جستند و از آنجا به ضرورت  يم يو اقتصاد ينظام يديدند و چاره را در نيرومند يدر خطر م

را در خود  يبدين ترتيب با آنكه آزاد يانديشه ترق. رسيدند يم ياروپائ يها گرفتن دانش
آن  توانست مستقل از يزياد م يدشوار يباالتر را گرفت و ب ينهفته داشت، از همان آغاز جا

اين نكته اساسي در توضيح اينكه چرا بسياري از . تصور شود و در عمل نيز شد
دلمشغولي پدران جنبش . خواهان دنبال دست نيرومند افتادند از يادها رفته است مشروطه



   كشاكش با تجدد صدسال

14  

هاي بيگانه و  مشروطه بيش از هر چيز بوجود آوردن يك قدرت دفاعي در برابر قدرت
  .آنان بودنيروهاي گريز از مركز در خدمت 

 ا، نه حتيبرگرداندن حاكميت به مردم نه يك هدف خودبخود، نه يك حكم فلسفه سياس   
 يتلق يمل ي، بلكه يك ضرورت مرگ و زندگيجوئ يو برابر يخواه برخاسته از عدالت

بر  يكه پس از صد سال چيرگ بود يدر خدمت ناسيوناليسم يگري عمل شد؛ يك چاره يم
سرافكندگي : شد رسيد و از دو سرچشمه نيرومند سيراب مي يايران ماروپا به  يگفتمان سياس

از  يو تاريخ يبه زير كشيده شده بود و تصورات بزرگ فرهنگ يكه تازه از تخت بزرگ يملت
از تاريخ  يشناسان اروپائ شرق يها كوشش يكه به يار يا تازه يداشت؛ و آگاه ميخود 
دانشمندانه آن  يشده بود، و همراه با شيفتگو شكوه ايران پيش از اسالم پيدا  يباستان
  . خود ماالمال كرد يايرانيان را از سرمست يپياپ يها شناسان به فرهنگ ايران، نسل شرق

در دو دهه انقالب مشروطه، از پايان سده نوزدهم تا آغاز سده بيستم، اولويت روشنفكران    
از دادن امتيازات  يراي جلوگيركردن قدرت مطلقه سلطنت ب محدود يطلبان ايران و اصالح

به بيگانگان؛ و دفاع از يكپارچگي و استقالل كشور؛ و كوتاه كردن دست آخوندها و اشراف و 
روشنفكران آن  يكه برا يو واپسماندگ يدوگانه وابستگ يها پديده. بود يها از منابع مل خان

ايران قرار  يو فلسف يسشد در مركز گفتمان سيا يقاجار يگانه م ياستبداد يروز در پادشاه
چون ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه كه يا كشور را تكه تكه به بيگانه  يبا پادشاهان. گرفت

 ـ كردند، و شاهزاده يمبتذل خود م يها يفروختند و صرف خوشگذران يگذاشتند يا م يوام
اي از  گوشه ياهباالتر از تجزيه ايران و رسيدن به پادش يالسلطان كه آرزوئ چون ظل يواليان

كوتاه كردن دست پادشاه و : بود يبرابر روشنفكران ايران نم آن نداشتند، يك راه بيشتر در
گمركات و منابع ثروت؛ از حكومت و  خاندانش از امور كشور، و دست بيگانگان از مرزها و

  . ايران ينظام يو نيروها يدادگستر
به  يآورد، اصطالح مشروطه كه از عثمان يمد باآنكه در نگاه اول، مشروطه شرط را به يا   

التين، چنانكه در  ي”كارتا”ـ كارتوال و فرانسه آمده است  chartreايران راه يافت از شارتر 
برابر  در يعثمان يها مشروطه را ترك .)ياساس(لوح و سند و قانون  يكارتا به معن ماگنا

هنوز فضل شمرده  يمĤب يبو عر يدان ينسطيطوسيون آن روزها كه عربق(كنستيتوسيون 
ساخته بودند و ) آن روزگار بر عقده حقارت خود چيره نشده بود ـ يو ترك ـ يشد و فارس يم

و البته قانون  ،است يو غيرشخص يمنظور از مشروطه حكومت قانون. دايرانيان نيز گرفتن
 و ينقانو يپدران جنبش مشروطه درد ايران ب يبرا. كند يهمه چيز را مشروط به خود م

نام ” يدمكراس”ها كه به مبالغه  در آن دوره ابود و در همه سده بيستم، حت خواستهحكومت دل
 Constitutionalانقالب مشروطه در همه جا . درمان ماند يگرفته است، اين درد بيشتر ب

Revolution شناخته شد.  
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 يارنده و دفاعآن روز، ناسيوناليسم نگهد” متجددين”خواهان و  نخستين غريزه مشروطه   
اين ناسيوناليسم ولي  ــاحساس وظيفه در برابر تاريخ يك ملت كهنسال و سربلند ــ بود 

خاست و  يكه از مردم برم يتنها مجلس. شد يصور متتنها در چهارچوب يك نظام دمكراتيك 
و  يبحث دمكراس. توانست استقالل كشور را نگهدارد ينماينده حاكميت مردم بود م

. را پيمود يمسير اروپائ ي ايران همانم در آن چند دهه دوران روشنگرناسيوناليس
ملت است  ياگر همه چيز به نام و برا. بايد يتصور شد، چنانكه م يناسيوناليسم در دمكراس

نگذشت كه در ايران نيز  ياندك اما. بايد حاكميت داشته باشد، ملت فرمانروا يهمان ملت م
شكست آزاديخواهان در رسيدن به  ،دالئل كمابيش همانند و به 1848 يمانند اروپاي مركز

نظر گرفته شدند  به عنوان دو مقوله جداگانه درــ و ناسيوناليسم  يدمكراســ هايشان  هدف
  . بودند) متنافر(ز كه دست كم در نخستين مراحل، همگري

قوق مربوط به ح يها از بحث ،پدران مشروطه بود كمتر يحكومت قانون كه هدف اصل   
اين (در برابر مشيت الهي و ضرورت جدائي دين از حكومت برآمد  يو مسئوليت فرد يطبيع

چنان ) .مشروطه داشته است  قدرت انداختن جنبش ضعف تئوريك، نقش خود را در از
داشت  ميخود را  يوران آن روز ايران جا از پيشروترين انديشه يدر حلقه كوچك يهائ بحث

، يآور آخوند سنگين و هراس يآن فضا و مسلط در يلاص discoursگفتمان  يول
توانست به عنوان  يم يكه به آسان(و استقالل ايران  يناسيوناليسم و دفاع از يكپارچگ

و  بيگانه، يها يانداز با دست يو روياروئ) سرزمين اسالمي نظر آخوندها را نيز جلب كند
 يط همه اينها و قدرت و ترقحكومت قانون را شر. بود مي ينظامي و اقتصاد ينيرومند
درخواست  يجا ي، كه به تنديمل يكه مجلس شورا رو بود از همين. شمردند يكشور م

قانون به خواهان آمد و  فروتنانه و پر از سازش عدالتخانه را گرفت، در كانون توجه مشروطه
آيد  ينيست و چنانكه از عنوانش برم يواقع قانون اساس دررسيد كه  1285/  1906 ياساس

از دادن  يجلوگير ييعن يترين وظيفه مل يبايست فور يم واست ” در تشكيل مجلس”
بشر در   و حقوق ياما هرچه از دمكراس. امتيازات به بيگانگان را به انجام رساند، و رساند

 سال بعد يخالف متمم قانون اساس ده است و برگنجيبود در همان قانون  يخواه  مشروطه
آميز و استبدادمنشانه در آن راه  تمام عيار است هيچ آاليش تبعيض يكه يك قانون اساس

  .ندارد
كشور و حاكميت مردم ) تماميت( يبه استقالل و يكپارچگ يدر پشت اينهمه دلمشغول   

اروپا، آنچه كه  يهمچون تنها راه رسيدن به آن، اراده پيش بردن جامعه و رساندنش به پا
خواهان از همان نخستين روزها به دنبال  مشروطه. ارداشتنام گرفت، قر يو ترقيخواه يترق
براي  ي، و آموزش رايگان همگانيو آوردن صنايع نوين بويژه پوالدساز يآهن سرتاسر راه

هاي  كوشش. انديشيدند يم يبودند و پيشروترينشان به قانون كار و اصالحات ارض ميايران 
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با آوردن شوستر و (كشور  يه وضع مال؛ و سامان دادن بيبانك مل يگذار ناكام در پايه
  .گنجيد يو پيشرفت كشور م ندگيهم در زمينه دفاع از استقالل و هم نوساز) ميلسپو

كه زير  اين نگرش تازه به سياست و اجتماع با خود يك زبان و ادبيات تازه نيز پديد آورد  
، و با گسترش صنعت افتاد ياز عربيت و ادبيت هرچه دورتر م ينفوذ روزافزون فرهنگ باختر

به عنوان  ينويس و داستان eaaay و برآمدن رساله ينگار چاپ و نشر و رونق گرفتن روزنامه
در همه  ندگيجنبش مشروطه به نوساز. برابر شعر، تقويت شد در يمسلط ادب يها)ژانر(گونه 
 ــان زن توك  تك و و ــمردان . برخاسته بود يها انجاميد و خود از همين نوگرائ زمينه
به ) بيشتر كهنه تا كهن(در قلمرو سياست و فرهنگ برآمدند و با اشرافيت كهن  يا تازه

نوپديد  يبيدار و فعال ايران و اليه اجتماع يطبقه متوسط كوچك ول. رقابت پرداختند
  . گذاشتند يروشنفكران، نشانه خود را بر همه زندگي مل

 يوگريا ن، به زبان ديگر تجدد ياليسم و ترقسيوني، ناآزاد يها وطه آرمانردر انقالب مش   
نظر  در پيوند با آن دو ديگر در concept يهر فرايافت .پيروز شدند، همه درهم آميخته

گر  ناسيوناليسم به صورت شعار زنده باد ملت ايران جلوه .بود يم يهدف هر سه يك. آمد يم
داد، و  يم يمعن يخارج يندازا و دست ياز استبداد داخل يدر عين حال آزاد يآزاد. شد يم

ند تتوانس يخواهان نم مشروطه. رفت يدو بشمار م در خدمت آن هر يا وسيله يترق
كه شايسته اداره كردن خود نيستند و  يمردم محجور. ناسيوناليست باشند و دمكرات نباشند

قرار  گوناگون زيرپا گذاشت چگونه باالتر از همه يها شود به نام يآنها را م يحقوق طبيع
و خود موجوديت  يدمكراس: آنان بود يها از نظام ارزش يبخش ديگر يگيرند؟ ترقيخواه يم

كرد؟ اينهمه البته پيش از آن بود كه تعبير  ينگهدار يتوان در واپسماندگ يملت را چگونه م
ي فرهنگ ي ـملت، كمابيش مستقل از مردم، به عنوان يك مفهوم مجرد تاريخ يفاشيست

ملت در آن روزها . به ايران وارد شود) ي، تا حد ساختگستهو دلخوا يهردو گزينش(
كه در زير يك  از تاريخ و فرهنگ و نهادها و سرزمين مشترك مردمي بود يا مجموعه

 يبا ادبيات ناسيوناليست ي؛ و همراه با آشنائيبا هر درجه قدرت حكومت ــحاكميت بودند 
ــ تا پيش از آن ملت در برابر امت بود . ه يافترا يدر سده نوزدهم به واژگان فارس ياروپائ

  . مذهب در برابر دين
 يايرانيان مردم نيز معن يبرا ياز ناسيون فرانسه بود ول يا ملت در مفهوم تازه خود ترجمه   
به سبب طبيعت قدرت . كرد ياين دو واژه را در فرانسه گم م يمعنائ nuanceداد و تابش  يم

از همان زمان به  ــ يهاي اروپائ برخالف زبانــ ملت و دولت  يو دستگاه حاكم، دوگانگ
توان بدان پايان  ينم يك نظام مردمساالر يتا برقرار ايران راه يافت و يزبان و انديشه سياس

و در غياب مردم،  يكه در يك نظام استبداد stateيا دولت  governmentحكومت . داد
هفتاد ( .د، وابسته به بيگانه و جدا از ملت نيز بوديكي و همان است، تنها مظهر استبداد نبو
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از راست و چپ و ميانه  يدولت به انقالبيان اسالمـ  سال بعد همين تصور از حكومت
 يدشوار يوران و نويسندگان آن دوران ب از اينجاست كه انديشه) .شان را داد يفرصت تاريخ

 ضا در كنار هم بكار برند و متعرتوانستند ملت و مردم را، همچنانكه حكومت و دولت ر يم
ي هرچند ب ــ كه تا امروز پايدار مانده است يرسم ــآنها نشوند  يميان معان يتفاوت تابش

 sovereigntyكه حاكميت  نرساندند ياز نويسندگان امروز يرا به حد بسيار يزبان يبندوبار 
) يو نظام يو حقوق يسياس ينهادها(را نيز با حكومت ) مانند مالكيت فرايافت مجرد(

يك  يملت، كه در علوم سياس به عنوان و دربرگيرندهدولت (ناسيون ـ  اتا. مترادف بشمارند
حكومت واحد است، و  در قلمرو معين و باي و فرهنگ يبا ريشه تاريخ يملت يكلمه و به معن

راي در جريان عمل و در دوره رضاشاه، ب) آن بگذاريم يملت را بجاـ  توانيم دولت يما م
ما به سبب طبيعت  يول. شد يگذار پايه يافت و يچندمين بار در تاريخ ايران، مصداق

را دو ” ناسيون”و ” اتا”خود  يحكومت در ايران هنوز در واژگان و انديشه سياس ياستبداد
  .انگاريم وياروي يكديگر ميفرايافت جدا و گاه ر

 يمحمدعل يپادشاه(استبداد صغير  را جز دوره 1299/  1921تا كودتاي  1285/  1906از    
. رسيده بودند يقطع يخواهان به پيروز مشروطه 1909در . اند مشروطه اول نام نهاده) شاه

با همه  را ياستبداد ينيروها روسيه، از كشور رانده بودند و يشاه قاجار را با همه پشتيبان
سر رهبران  ست در پشتچنان درب يافكار عموم. شان درهم شكسته بودند پشتيبانان بيگانه

به دست  يعموم يميان شاد خواه در ترين مجتهد مشروعه مشروطه قرار داشت كه بزرگ
 تواند آنها را باز ينم زيكه ديگر چي رسيد يبه نظر م. به دار آويخته شد يارمن يرئيس شهربان

بشمار  يك كشور يجغرافيائ يكه بيشتر به معن داده بود يرو ياما انقالب در سرزمين. دارد
مردمانش آن را يكپارچه نگهداشته بود؛ وگرنه از يك گوشه آن  يتنها غرور مل رفت، و يم
نه . از راه يك سرزمين همسايه يدر جاهائ ــبه گوشه ديگرش رفت  يشد به آسان ينم

مد، نه صنعت، و تقريبا هيچ چيز آكه در شمار آيد، نه در ينظام ي، نه نيرويقدرت مركز
  . ديگر

كه با آنها به صحنه آمده بود و به نام  سنجيده شد يهائ ه در عمل با همان آرمانمشروط   
واقع حكومت مجلس  كه درــ ايرانيان حكومت مشروطه را . آنها جنگيده و پيروز شده بود

جنبش  يها و ناسيوناليسم، با معيار تجدد دهه يو ترق يآزاد يمعيارها با ـبود 
كشنده و واگيردار،  يها ي، بيماري، قحطيبينوائ. ه شدندسنجيدند و سرخورد يخواه مشروطه

تازه رسيده، فساد ” مجاهدين” يا ها و آخوندها و پاره اشراف و خان ي، زورگوئيناامن
 يها مشروطه نيز بدان پيوسته بودند، در سال ياز سرامدان سياس يكه بسياري ا پردامنه

مشروطه نه تنها به ايران . برداشته بودمجلس مانند گذشته و بدتر، سرتاسر ايران را  يبرتر
انداخت كه  يبست حكومت بن چنانيك حكومت پاكيزه و كارامد نداد بلكه كشور را به 
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ها عمر متوسط  در آن سال. را اجتناب ناپذير ساخت) 1921/  1299(سوم اسفند  يكودتا
 يچند ده تن” يكالهاي موز صندلي” يدر يك باز. كمتر از سه ماه بود) ”ها دولت”(ها  كابينه

و وزارت را ميان خود دست به دست  ينخست وزير يها ياز اشراف پيش از مشروطه صندل
 يخواستند دست يشدند و م يجا از زمين سبز م كه در هر يبيشمار يها”انجمن”. كردند يم

هيچ مسئوليت را همچون پروانه  يب يكه آزاد يهائ در كارها داشته باشند؛ روزنامه
 يتهران كه مانند فرماندهان يك ارتش اشغال” فاتح” يها بردند؛ فئودال يبكار م سوءاستفاده

انقالب  يپ در يكه در آن جامعه قرون وسطائ يكردند؛ تندروان راديكال يرفتار م
 يو حتا در دوران پيروز) در خود روسيه نيز بيجا بود(بودند  مي ينمونه روس يسوسياليست

سياست ايران را در  ياينهمه فضا .گذاشته بودند يسياس پيكار يمشروطه تروريسم را بجا
انقالب را برباد  يكه نويدها يا از نظر مردم سرخورده. كدر كرد يترين لحظه تاريخ آن بزرگ

تالش  يا در” به مشروطه خود رسيده بودند”يتنها گروه. عوض نشده بود يديدند چيز يم
  .كه برسند بودند

با  ــدر حكومت ايران شدند  ينيروئ يه تهران آنان تا دو سالب ياز ورود سپاهيان بختيار   
خود خوكرده بودند، و با  يهاي ايل كه در اداره سرزمين يطمع بيو سالمت و  يهمان كارائ

. به انگلستان كه آنان را در شركت نفت ايران و انگليس سهيم داشته بود يهمان سرسپردگ
 ياز پس از جنگ جهان. اسد و ناتوان خود گرفتف انها را در دست كهن رشته يباز اليگارش

پادشاه و دربار، (ت حاكمه ئبويژه، انگلستان با شبكه حقوق بگيرانش در هي 18-1914
تفنگداران ( خود و با حضور نظامي مستقيم يا غيرمستقيم) …ها سياستگران، آخوندها، خان
 ــ   بود يآن زمان. گرفت گالايران را در چن) السلطنه بسيج شد جنوب كه به پيشنهاد نايب

 يداشت؛ ول مي يانگلستان توجيه” يهمه توان”كه تفكر عوامانه درباره ـ تنها همان زمان 
تفكر عوامانه تا روزگار ما نيز كشيده است و روشنفكران و رهبران بيشمار را در چنبر فلج 

  .   گرفته است كننده خود

عناصر راديكال در ميان آنها  ”كودكانه يروچپ ”خواهان و  مشروطه يو ناآگاه يكار تازه   
، خردمندانه ينويسندگان قانون اساس. كردن مجلس داشت اعتبار ترين سهم را در بي بزرگ

انتخابات مجلس با . متناسب با شرايط آن روز ايران را اختيار كرده بودند ييك شيوه انتخابات
رين مجلس آن دوره بود اصناف در مجلس اول كه بهت. نبود يفرد يك را و هر يراي همگان

گمراه و عوامفريبان  يها اما راديكال. گزيدند يششگانه سهميه نمايندگان خود را برم
همين دوران ما  در چند سده تا يباختر يها يرا كه دمكراس يبين خواستند راه كوتاه

 يكردن حق را يپيمودند، و به تدريج از انتخابات محدود و گاه غيرمستقيم به همگان
و  يهمگان يكه افراد ملت برابرند را رسيدند، يكشبه بروند و با اين استدالل ظاهرپسند
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افراد  يكه معدود در عمل آشكار شد. آن گذاشتند يبجا ــزنان  ياما باز منها ــمستقيم را 
  .دملت بسيار برابرترن

داشتند؛  از مجلس يها و زمينداران بزرگ تا پيش از اصالح دمكراتيك، سهم كوچك خان   
ي توانستند با را يبودند كه م يمحمدرضا شاه، در موقعيت يپس از آن، تا اصالحات ارض

گماشتگانشان پركنند و فرايند  ها را با كسان و يخود بيشتر كرس يرعايا” يطبيع”
دمكراتيك كردن قانون . دولت را در كنترل خود بياورند يها تئو تركيب هي يقانونگزار

ترقيخواهانه مشروطه را  يتوانست آرزوها يكه هرگز نم داد يمجلس انتخابات به ايران
تلخ تاريخ ايران، خود به يك عامل بازدارنده  يها irony مجلس مشروطه، از طرفه. برآورد

، يسرامدان سنت به درجات گوناگون زير تاثير يشاصالحات بدل شد و در هفتاد سال خو
كه در  را كرد يهرچند بايد اين قدرشناس ــو دربار افتاد  )انگلستان( خارج يها قدرت
جنبش مشروطه وفادار  ي، مجلسيان به ماموريت ناسيوناليستيمخاطره مل يترين روزها تيره

مجلس جلو امتيازات به . ايران دفاع كردند يماندند و با همه توان از استقالل و يكپارچگ
نگ كه نيروهايش از جنوب تا با همه فشار انگلستان فاتح ج 1919بيگانگان را گرفت و در 

در بحران . ايران نرفت يالحمايگ شمال ايران را درنورديده بودند زير بار قرارداد تحت
كه عمال قدرت حكومت كردن را از نظام مشروطه گرفت، مجلس تا ) 1911ـ  12(شوستر

رايط از مجلس به ش يالسلطنه كميسيون در آن بحران، به پيشنهاد نايب. انحالل خود ايستاد
چهار سال پيش از آن دو دولت، ايران را (انگلستان برخوردار بودند  يها كه از همكار روس

 يگردن نهاد و خطر اشغال تهران را برطرف كرد؛ ول) برادروار ميان خود تقسيم كرده بودند
تر پانزده ساله  مانند بخش بزرگــ منحل شد  را نياورد و يمجلس تاب اين تحقير مل

حاكميت خود در انتظام  حكومت مشروطه از .كه در تعطيل مجلس گذشتمشروطه اول 
ها را  ، ايران را نگهدارد و روسي، هرچند اسميدادن به ماليه كشور چشم پوشيد تا يكپارچگ

  .  از ادامه فجايع و كشتارهايشان در مشهد و تبريز بازدارد
در بستر  مشروطه را عمال مظفرالدين شاه فرمان. بود يديگر از خود قانون اساس يكاست   

خواست زيربار برود و  يجانشينش نم يامضا كرد؛ ول يسر فرسودگ مرگ و شايد بيشتر از
از آن در آغاز  يشيعه كه بخش مهم يمذهب) سلسله مراتب(پايگان. متحدان نيرومند داشت

به خود آمد و مخاطرات پيشرفت و  ينموده بود بزود ياز مشروطه پشتيبان يميل يبا ب
موقعيت برتر آخوندها در جامعه  يرا برا ــخود  ييك توده آگاه و ايستاده برپا ــ يوسازن

استبدادطلب  يها شاه و خان يخواهي با محمدعل بيشتر آن پايگان زير علم مشروعه. دريافت
رقابت با (كه به دالئل استراتژيك  روسيه بود يهمدست شد و در پشت همه آنها امپراتور

 يو سياس) نگذشت كه كنار كشيد يخواهان همراه بود و چند آغاز با مشروطهانگلستان كه در
حمايت  يبه بعد، زير نوع يميرزا از عهدنامه تركمانچا پادشاهان قاجار، نوادگان عباس(



   كشاكش با تجدد صدسال

20  

روسيه درگرفت و  1905انقالب مشروطه همزمان با انقالب (و ايدئولوژيك ) روسيه بودند
 يبا مشروطه دشمن) روسيه و قفقاز پيوند داشتند يها خواهان با سوسيال دمكرات مشروطه

  .ورزيد يم
سر جا  بر ينخست جنگ سياس ــخواهان  طلبان و مشروطه با آنكه در جنگ سلطنت   

، و سپس جنگ مسلحانه پس از به توپ يانداختن مشروطه و گذراندن متمم قانون اساس
متمم كه در واقع  يمتن نهائ بود، دري و ترق يآزاد يبا نيروها يپيروز ــبستن مجلس 

افراد ”و” مملكت ايران ياهال”مربوط به حقوق  يها اصل(قانون اساسي مشروطه است 
و استقالل قوه قضائي و ” اقتدار محاكمات”و  يسه گانه حكومت يو تفكيك قوا” مردم

وح داده شد كه با ر يو پادشاه” روحانيت”به  يامتيازات زياد) تييو وال تيايال يها انجمن
طلبان و ترقيخواهان، دالئل، و به اقتدارگرايان،  داشت و بعدها به اصالح يمشروطه ناهمخوان

بدتر از همه مشروعه . گذارند پا شد زير يكه م جا را هر يكه قانون اساس دادي بهانه، كاف
 يقانون با شرع، و صورت مقدمات ي، سازگاريمذهب رسم( بود يكردن قانون اساس

آور  خواهان در اوضاع و احوال ياس كه مشروطه) ق وتو دادن به پنج مجتهدفقيه با ح واليت
را در همه دوران  ينخستين بدان گردن نهادند، و روحيه و پايگان مذهب يآن روزها

برداشتن در  ــ خونين كشيد ياز آن را به برخوردها يمشروطه نگهداشت و هر سرپيچ
  . زنان ي، حق رايحجاب، اصالحات ارض

در آن اكثريت  يكه عناصر ارتجاع يبا مجلس يمشروعه قانون اساس )جنبه(رويه ب تركي   
كه رهبران مشروطه از خود نشان دادند بس نبود،  يو ادار يداشتند، و ضعف سياس يساختار

، ايران را بريتانياروس و عثماني و  يها ارتش. چيديگردباد خود پ نيز ايران را در يجنگ جهان
 يهاي افراط ناسيوناليست ياز آن خود به يار يها ارتش ند و آلمانانيدگردميدان جنگ خود 

چنان ) را نديده بودند يها جنگ دوم جهان در آن زمان(” جنگ بزرگ”ايران از . ساختند
 در اشغال نيروهاي روس بزرگ كشور يا يها بخش. كه تنها نامش را نگهداشته بود بدرآمد

كه اگر هم دست در دست  يستان بود يا سركشانلانگو  ــ شده يگذار تازه پايه يشوروــ 
 يحكومت مركز. نداشتند ياعتنائ sovereignty national يبيگانگان نبودند به حاكميت مل

معدود اجالس خود، به زيان  يها كه در سال يهيچ امكان اداره امور و در چنبر مجلس يب
كرد و به  يم يميداندار ــره آخوندها مجريه ناتوان و قضائيه ناموجود و زير اداــ ديگر  يقوا

  .  كاغذ وجود داشت يشد در واقع بيشتر رو ياراده ديگران منحل م
 ايران را نگهدارد و نگذارد يمشروطه اول، بدين ترتيب با آنكه توانسته بود استقالل اسم   

آستانه  در 1921بيگانگان بفروشند، در  يها كه شاهان قاجار بقيه منابع كشور را به پيشكش
خواهان  اما اگر مشروطه. رسيد يتقريبا از همه نظر شكست خورده به نظر م 1300سال 

آنان، يا روحيه  يطلب ومرج و هرج يو تندرو يكامياب نشدند گناه تنها از ناآزمودگ
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داشت،  يكه ناگزير از آن شده بودند و دشمنان مشروطه را سر جايشان نگه م يا سازشكارانه
انقالب آزاديخواهانه ايران بر خالف . ت ويرانگرانه بيگانگان بويژه روسيه نبودو حتا از مداخال

) حداقل(انقالبات همانند و همزمانش در آسيا، پيش از تشكيل يك كشور با ساختار كمترينه 
عصر تنظيمات، يا حتا چين  ييا عثمان يج يمانند ژاپن عصر م ي، كشوريو اقتصاد يادار

دوران انقالب و  يها ها و امتياز دادن يچه سازشكار. هايش روي داد و ماندارين يامپراتور
برخاست كه رضاشاه پس از انقالب  يتاريخ ينيز از اين جابجائ يهاي بعد چه كاستي

حكومت مشروطه همان . آمد ــبود  يم او” درست”كه زمان  ــمشروطه و نه پيش از آن 
و فلج  يدرون يها مزمن و كشمكش يباتث يدرهم ريخته قاجار بود با ب يدنباله اليگارش

كه جز روح  جنبش آزاديخواهانه و ترقيخواهانه انجاميد يحكومت به بينوائ يبينوائ. سياسيش
  . آن بسازد نداشت كه بر يو شور دالورانه خود چيز يقهرمان

 ينو ساختن، ايران را براي هميشه بر راه از يو شور دالورانه برا يولي آن روح قهرمان   
يكباره در . كوبيده و پيش آمده بود يايران اسالم يخوابرفتگ يها نداخت كه اروپا در سدها

 يها در صورت يروشنگر يو خردگرائ يرنسانس يپذير كمال ،يطول دو نسل، روحيه فاوست
انديشه . گرفت بود ايران را در خود يا كه درخور چنان جامعه واپسمانده ياندام يناساز و ب

 يها و مغزها كه ديگر بهترين روان يمل يو نيرومند يآن اراده به نوگر، يو ترق يآزاد
به ايران آمد؛ ) هومانيسم( يكه با انسانگرائ يايرانيان را رها نكرد؛ پويش عدالت اجتماع

تهديد  ــكه ديگر نگذاشت ايران بشكند يا فرو ريزد  يمل ي، آن بيداريناسيوناليسم تند دفاع
ناموفق  يايستادگ. تاريخ ماست يترين دستاوردها بزرگاز ــ بود  يهر اندازه م

موفق آنان در برابر امپرياليسم  يبرابر امپرياليسم روسيه و ايستادگ خواهان در مشروطه
چه  هره مشروطه ب. آينده شد يضد استعمار يانگلستان پيشينه نيروبخش همه پيكارها

ن از آن، دور جستان، كژراهه بد يدر وفادار يخواست نرسيد؛ ولي ايران صدساله بعد يم
له ما ئكه مس يبا آن ساخته شد و تا آنجا كه بتوان ديد، تا هنگام يافتادن از آن، و دشمن

  . ساخته خواهد شد و تجدد است، ينوگر
 گر مشروطه اول را در يك رويداد خالصه و جلوه يپايان يها اگر بتوان حال و روز سال   

آور احمدشاه و  شرم يپرست از پول: است 1919رداد سر قرا كرد آن رويداد، پيكار بر
جا راهش  محض ايران كه به هيچ يوزير و وزيران و رجال دست دركار؛ از بيچارگ نخست

توانستند از پايان يافتن  يافراشته م يكه با سرها يخامه به مزد يها دادند؛ از روزنامه ينم
 يبه همان دليل بسيار مهم و حيات يول از آن نمانده بود ياستقالل ايران، كه هرچند جز نام

وزارت خارجه انگلستان كه ايرانيان را به  يامپرياليست يرفت، دفاع كنند؛ از گستاخ يبشمار م
ــ بود  يحقي هم نم يخواستند ب يكه هر روز پول م يو با رجال و پادشاهــ شمرد  يكس نم

كه با  زده، و وبا يتن قحط ، آن ده ميليونيدر ميان اين تصوير به ننگ آغشته، مردم و
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كردند؛ آن سياستگران و  ياز ته مانده شرافت خود نگهدار ،پاره پاره يدر كشور يدست ته
كند شد؛ آن  يكه نه دلشان از تهديد به لرزه درآمد و نه دندانشان به شيرين يروشنفكران

  .  مجلس مشروطه است يرو ره كه نشان داد به يمجلس
به اين ميراث  ي، كمتر كسdisappointmentسرخوردگي و  ينوميد يها در آن سال   

اميركبير و  paradigm آرماني بار ديگر سرمشق. گذاشت يانقالب مشروطه ارج چندان م
حكومت  يكه از ناكام يدرس. ها چيره شده بود اصالحات با دست آهنين از باال بر ذهن

كه  بودنيرومند  authoritaria يگرفتند ضرورت تاكيد بر حكومت اقتدارگرا يمشروطه م
كه نادروار برخيزد و ايران را باز  اي كشور را امن و از بيگانگان و سركشان پاك كند، رهاننده

 يها ي كه آرمانا ، در آميزهيايرانيان عنصر آزاديخواه يدر افكار عموم. برساند يبه بزرگ
. رفت يترقيخواهناسيوناليسم و  يساخت، زير سايه دو عنصر ديگر يعن مشروطه را مي

پديدار شد جز سران  يكه رضاخان سردارسپه در جامه مرد نيرومند و رهاننده مل يهنگام
 يپيشه، هيچ مخالف جد سياست ي، از جمله آخوندهاياز سرامدان سياس يعشاير و اقليت

  .نداشت
   

* * *  
د كه ش يگذار در ايران پايه يحزب ييك مكتب تاريخنگار 1941/ 1320از سوم شهريور   

ايران بود، شيوه  يتاريخ يها بيشتر نوشته يويژگيش نه تنها ديد يكسويه و غيرانتقاد
نظم تحليل و هيچ  يها ب رويهم ريختن داده ــرا نيز در نوشتن تاريخ پايه گذاشت  يكشكول
ها محكوم كردن  يآماج بيشتر اين تاريخنگار. آنها يدرست و توجه به ارزش و يمنطق

شخص رضاشاه بود و از اينجا آغاز كردند كه ميان رضاشاه و مشروطه و  يپهلو يپادشاه
؛ و با وانمود سازندتز آن  ياو را نه تنها غيرمشروطه بلكه ضد و آنت يفاصله بيندازند و پادشاه

 يها مجلس يدستاوردها يخواهان، بزرگنمائ ها و شكست مشروطه يناديده گرفتن كاست
و استقالل، دوران رضاشاه را  يدر هاله قهرمان آزادمشروطه، و بويژه پوشاندن احمدشاه 

) استقالل( يو حاكميت مل) يدمكراس(كه ايران در آن گويا به حاكميت مردم  يپايان عصر
  .دو رسيده بود قلمداد كنند هر
ــ  ي   كتاب مك بلغ آن بود و دوترين م كه مصدق مهم از تاريخ، يحزب نگرشدر اين    

آن است، رضاشاه يك  يها نخستين نمونه ـاحمدشاه  يسياس يدگنتاريخ بيست ساله و ز
بر ايران تحميل كرد تا  1919كش بود كه انگستان پس از شكست قرارداد  يديكتاتور آزاد

تاريخ به سياست،  يحزب نگرشدنباله اين . غيردمكراتيك برآورد يها كام آن كشور را از راه
كه از ــ كشيد ) و سپس محمدرضا شاه(اشاه برابر رض گذاشتن محمد مصدق در رو و رو در

ضد ها  يو استقالل و دوم يقهرمان آزاد يباز اولــ بود  ياصل، انگيزه اين برداشت تاريخ
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براي توسعه  يكه زيرساخت اول، يايران در دوران پهلو يو اجتماع يتوسعه اقتصاد .هردو
يا چنانكه مصدق استدالل  شد؛ يگذاشته م يبه كنار ياعتنائ پديد آورد، يا با بي يسياس

به شمار است كه گويا تا پيش از رضاشاه برقرار بوده  يو استقالل يبرابر آزاد كرد در يم
  .شد اصال خدمت نبود و خيانت بود يآمد؛ يا باز چنانكه او مدع ينم
او . را بهتر بيان كند ياين نگرش تاريخ يشايد مورد خود مصدق، خاستگاه سراپا سياس   

در كنار رضاخان سردارسپه  ــ 1300/1921خرداد14 ــار در كابينه اول احمد قوام نخستين ب
اعالميه  وسوم اسفند  يپس از كودتا يسه ماه ــرسيد ) دارائي( وزير جنگ به وزارت ماليه

را كودتائي مسئوليت  رضاخان از همان نخستين مراحل،. سردارسپه ”كنم حكم مي”مشهور 
 هايش بر عهده گرفته بود و در فرمانحكومت ايران شده بود  مرد نيرومند كه در پي آن

بعد مجلس، از جمله مصدق، نه به زور سرنيزه، و به  چندي. (كرد فرمانده كل قوا امضا مي
خالف قانون  كننده ارتش نوين او، رسما اين عنوان را بر از خدمات خيره يعنوان قدرشناس

بود تا آنجا كه پس از قهر  خانشتيبان رضاپ 1925/  1304مصدق تا ) .به او داد ياساس
از نمايندگان به رودهن رفت و از او  يتئوزير از مجلس، همراه هي نخست ــ سردارسپه

هميشه از هم جدا كرد  يرضاشاه كه آنها را برا يحتا در بحث پادشاه. كردند يدلجوئ
پايه گذاشت كه او به  بر اينمودبانه او  يخدمات سردارسپه را ستود و مخالفتش را با پادشاه

كه البته  ؛عنوان پادشاه مشروطه نخواهد توانست كارها را اداره و خدماتش را دنبال كند
 ي، هيچ در نظر نداشت خود را با مسائل حقوقياش به قانون اساس رضاشاه، با احترام شناخته

كه  دبع دو دهه بالفاصله پس از كودتا، و نه يها در آن سال. محدود سازد يو قانون
طلب ستاند، نه سردارسپه دست  زخم خورده كينه خود را از آن ناسيوناليست اصالح يامپراتور

نيز بر همان روال و با دامنه  يبود نه اصالحاتش كه در دوران پادشاه ينشانده انگلستان م
مصدق كه در زمان كودتا استاندار فارس بود با . شد يتر دنبال كرد خيانت شمرده م گسترده

بسيار ي داشت كه مداخله انگلستان را حتا در امور يايران آن روزها بيش از آن آشنائ يفضا
. ناپسند در نظر آورد يتر مانند تعيين رئيس يك گمركخانه يا فرماندار يك شهر امر كوچك

در مجلس چهاردهم  يخود او در سخنرانيش در مخالفت با اعتبارنامه سيدضياء طباطبائ
ها بكند آورد؛ و  ها كه ناچار بود از انگليس تانداريش در فارس و رعايتاز دوران اس يخاطرات

رين مرجع تاختن به رضاشاه از موضع ـها مهمت الـتا س يخنرانـشگفتاور آنكه آن س
  . طلبانه بود استقالل

اگر تاريخنگاران  آمد به نظر ميتر  كننده حمله به رضاشاه از موضع آزاديخواهانه، متقاعد   
دوست از  تالش نه چندان آبرومندانه را براي ترسيم چهره يك آزاديخواه ايران ، آنيحزب

آميز  كه يكي از همزمانانش نيز يك سخن تعارف يمرد ـكردند  يواپسين پادشاه قاجار نم
 يها آور تاريخ دراز و پر از شخصيت ريبيزا يها اش نگفته است و از شخصيت درباره
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انداخت كه  و هر نگرنده تيزهوش بيگانه را به اين پرسش مييك ديدار از ا. آور ماست يبيزار
  ؟ايران چگونه هنوز دوام آورده است

سوم اسفند سه سال بود كه مجلس تشكيل نشده بود و مجلس چهارم  يدر هنگام كودتا   
دوساله  يها تنها سه مجلس با دوره 1921تا  1906از (اجالس كرد  1921/ 1300در بهار

چهار استان بزرگ ايران، خراسان و ) .سال هم نكشيد به دوميانشان  از يكه يكانتخاب شد 
از وضع . رفتند قالل ميتآذربايجان و گيالن و خوزستان، يا عمال مستقل بودند يا رو به اس

  :آمده است يفهرست دوران،اين  يترين آثار تاريخنگار از برجسته يبقيه كشور، در يك
آقا سميتقو بر كليه  اسمعيل ...بود يط اميرمويد سوادكوهعمال تحت تسل يمازندران مركز”   

در دست عشاير  يمناطق حوال ...راند يهاي غرب اروميه تا سرحد تركيه فرمان م سرزمين
لرستان زير فرمان . كرمانشاه مسلط بودند يو كلهر بر نواح يعشاير سنجاب. گوناگون كرد بود

، خمسه، يايالت قشقائ. دها بو يختيار بختياراز ايران در ا يهائ قبايل لر و مركز و قسمت
. خليج فارس تسلط داشتند يبر فارس و نواح يو بويراحمد ي، كهگيلويه، ممسنيتنگستان

 يسيطره اينها به حد. شرق بندرعباس قلمرو قبايل بلوچ بود يها ايالت بلوچستان و سرزمين
  )1( ”...بودها سكه به نام خود زده  خان سركرده بلوچ محمد كه دوست بود
تر از همه حضور سياسي و نظامي بيگانگان بويژه انگلستان در امور كشور بود كه  مهم   

محمد خان  اسماعيل و نادرشاه و آقا رضاشاه پس از شاه. انداخت يايران را از ايراني بودن م
 جز بيرون كشيدن يساخت و حتا اگر هيچ كار ديگر ياره كشورپ پارهكه از ايران  بود يكس

در اينكه كودتا ساخته و . ماند يخوزستان از دهان انگليس نكرده بود نامش جاويدان م
آنها به دالئل . نمانده است يبويژه در وزارت جنگ بود كمتر ترديد يپرداخته مقامات انگليس

 خواستند هرچه زودتر نيروهايشان را از ايران ببرند و يم ــ يبيشتر، مال ــمربوط به خودشان 
كند تنها راه بيرون  ها را سد ونيستمكه بتواند پيشرفت ك يان باثبات با ارتش منظميك اير
اما . دندكر يكه جستجو م ، آن رهبر نظامي بودققزا ميرپنج رضاخان لشگر. بود ميشان  رفتن

دست  ينزد؛ نه شاه رفت، نه مجلس، نه قانون اساس يكودتا دست به تركيب نظام حكومت
و  يوزير ، به نخستيجنس كه احمدشاه، به سائقه هم ترين افراد ناشايستهتنها دو تن از . خورد

نقش كودتا صرفا در رساندن ميرپنج به  .لشگر قزاق گماشته بود برداشته شدند يفرمانده
بود؛ و ايران  يتوانست ببيند بهترين نامزد آن مقام م يبود كه چنانكه هركس م يسردارسپه

از او نداشته است  يبزرگتر يبعدي نيز رهبر نظام يها لنه تنها در آن زمان بلكه در نس
حساس تاريخ اين سده ايران،  يها كه در لحظه يوزن يكي از سه مگس ــوزير كودتا  نخست(

بيشتر  يسه ماه ــبودن خويش يافتند  يته نشان دادن ميان يها را برا باالترين فرصت
  ) .خود ادامه دهد ينتوانست به نمايش كمد
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بيش از چهار  ين سردارسپه به عنوان ناپلئون انقالب مشروطه از كودتا تا پادشاهبرآمد   
سال به درازا كشيد و اساسا در چهارچوب حكومت مشروطه، چنانكه در آن بيست سال اول 

پس از  يها كابينه او وزير جنگ كابينه كودتا و. شد، به انجام رسيد ينظام مشروطه عمل م
ايران را از  يارتش مل يگذار الزم براي پايهي مجلس منابع مال يآن شد و در آن سمت با را

ي ها مسلح گوناگون، همه ساخته بيگانگان، بدست آورد و كشور را به هزينه خان ينيروها
 يبا خرسند يو سپس پادشاه يوزير رسيدن او به نخست. گردنكش يكپارچه ساخت

نظام تازه به هراس افتاده  يرگوئاز فساد و زو يهرچند از همان هنگام بسيارــ  يهمگان
داد كمابيش  يانتخابات مجلس پنجم كه به برچيدن سلسله قاجار را. همراه بود ــبودند 

كه مجلس پيش از آن؛ و انتخابات مجلس موسسان از آن نيز  همان اندازه ناسالم بود
تاريخ  يرمانخود، در آن چهارساله قه ياستثنائ يولي رضاخان به دليل رهبر. تر بود ناسالم

هاي  اش تكه پاره گرسنه برهنه و نيمه كه سپاهيان نيمه ــنيمه اول سده بيستم ايران 
 ــپيوستند  يخاور و باختر و مركز با خون خود باز بهم م را در شمال و جنوب و يسرزمين مل

 ثبات، امنيت، استقالل و پيشرفت از قبول عام يايرانيان برا يمل يبه عنوان مظهر آرزوها
توانند حالت اعجازآميز تغييرات  يكه آن دوره را خوب بشناسند م يتنها كسان. برخوردار بود

 يايران هيچگاه در چنان زمان كوتاه دويست سال گذشتهدر  .آن چهار ساله را احساس كنند
  .      براي پيش تاختن نيافت يرها نشد و چنان نيروئ ياز كام چنان مخاطرات بزرگ

كه بشود با يك اشاره به نقش آيرونسايد و نرمن به  ه داستان نبودسوم اسفند هم   
” كارير”به  يدر سوم اسفند رضاخان ميرپنج تنها توانست تكان بزرگ. لجنزارش انداخت

اما برآمدنش به . ناپذير رو به باال داشت مقاومت يخود بدهد كه همانگاه به صورت ينظام
و در چهارچوب قانون  يمردم يفرايند سياس ايران زمان خود يك يبزرگترين رهبر سياس

نخستين نمونه سزاريسم يا بناپارتيسم در سياست ايران، كه مصدق و ــ بود  ياساس
 charismatic يفرهمند رهبر ــ، نمايندگان آن شدند يمحمدرضاشاه بعدها هريك چندگاه

نداشت  alternative يناو جايگزي. كند يم قانوني رابطه برقرار يكه با مردم از باالسر نهادها
در آشفته بازار سياست آن روز ايران، با آن . كه زمانش رسيده بود بود يتاريخ يو شخصيت

كه آشكارا  ياثر، و با يك طبقه سياس بي باز و پادشاه و دربار آبروباخته و سياستگران سياست
ــ شروطه نسل م ياز بهترين استعدادها يگروه بزرگ بيشتر مردم و يدرمانده بود، برا

اكبر داور و عبدالحسين تيمورتاش و  ليتر، ع نسل جوان زاده، و يكساني مانند حسن تق
كه از قيل و قال مجلس و مطبوعات آن زمان كه در يك  بود يم يبسيار طبيع ــديگران 

آورند كه ديد  يرو يكردند به يك فرمانده نظام يآشكارش عمل م يبا پيامدهاي خالء قضائ
يك برنامه اصالحات  ياجرا يبرا يسامان آوردن ايران، و دست نيرومنده ب يبرا يروشن
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مشروطه آن  ينظام سياس يرضاشاه، سهم ورشكستگ )صعود(در فرازش . پردامنه داشت
  . روزها كمتر از صفات برجسته خود او نبود

 يچه رضاشاه كرد هيچ نشانه از پشتيبان در هر يكودتا تا رسيدن به پادشاه ياز فردا   
انگلستان از او در دست نيست؛ برعكس از راه ندادن به افسران و مستشاران انگليسي در 

آن كشور و بيش از همه در سركوب  يدر مطالبات ادعائ يزن تا چانه يارتش نوخاسته مل
با آن كشور  يرضاشاه پيوسته در روياروئ ،نشانده انگليس در مركز و جنوب ايران عشاير دست

آن را ممكن نشمرده بود، كار  يديگر يبه خوزستان كه هيچ ايران يكشبود و در لشگر يم
 يكه نگذاشت نيروها بود يكشيد و تنها بيم از مداخله شورو يم يداشت به روياروئي نظام

و  يسردارسپه در دهه بيست در اوضاع و احوال داخل. پا به خاك ايران بگذارند يانگليس
تواند از اين بابت او را  يبود و هيچ كس نم مييرون بلش كه به مقدار زياد از كنتر يالملل بين

ها  در دهه پنجاه همان محدوديت. ملتش كرد برداري را به سود سرزنش كند، بيشترين بهره
سنت . نشد يبردار از آن اوضاع و احوال به سود ملت بهره ينيست، ول يهيچ سرزنش بود و
كه پنجاه سال رضاشاه را به ) بخوانيم يبهتراست آن را فولكلور سياس( ريروشنفك ـ يسياس

نشان  يكم در مورد اول آن مناسبت محكوم كرد و مصدق را به همان مناسبت امامزاده؛ دست
  .گذارد ييشتر ارزش مها ب symbolنماد داده است كه به ظواهر و 

 نگرفت يرا او از كس يگفت كه پادشاه از شاهزادگان قاجار يهمچنانكه رضاشاه به گروه   
شكست . را كه در رهگذر افتاده بود برداشت، مشروطه را نيز سردارسپه شكست نداد يو تاج

كه نياز به رضاشاه را در  خواهان بود مشروطه يجنبش مشروطه در برآوردن بيشتر آرزوها
در مجلس چهارم بود و يك  يآنچه از رضاشاه شكست خورد اقليت. جامعه ايران پديد آورد
از آنها گذشته در سرتاسر . خود را از دست دادند يكه آزاد politicos گروه كوچك سياسيكار

حتا در مفهوم بسيار تنگ آن  ــ ياز حكومت قانون بود، نه حقوق فرد ايران يايران نه نشان
. داشتند يبه كمترين خدمات اجتماعي م يدسترس ،شد نه بيشتر مردم يرعايت م ــروزها 

   .آن بوجود نيامده بود يبرا يزيرساخت كاف يبود ول گفتمان جامعه و حكومت، دمكراتيك
 يبايد دور يرايج م يها از كليشهــ و بيشتر تاريخ همزمان ما  ــرضاشاه  يدر بررس   

خواست و  يكه رضاشاه را م يجست، و به ابعاد گوناگون شخصيت خود او و اوضاع و احوال
بينيم  ياسيوناليست و ترقيخواه را مدر او ما، هم دنباله سنت ن. ممكن ساخت بيشتر پرداخت

هم ــ را به عمل در آورد  يخواه پدران جنبش مشروطه ياز آرزوها يكه بسيار يمرد ــ
را از  يو مردم يآزاديخواه يجز به زور و پول نداشت و عنصر اصل يرا كه اعتقاد يمرد

ح آن روزها به اصطال( enligtenedي روشنرا هاز خودكام يا مشروطه حذف كرد؛ هم نمونه
ها، از  ولتر، ليبرال بزرگ سده هژدهم، رو در رو با واپسماندگي توده را كه) استبداد منور

از (از سده هفدهم سياست اروپا را زير سايه خود گرفت  ستايندگان و تاريخنگاران آن بود و
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 يها كلبر تا پتركبير و فردريك بزرگ و ژزف دوم اتريش و نمونه دورانچهاردهم ي لوئ
  هم، چنانكه اشاره شد نخستين تجربه و؛  )ديگر ييگرشان در سوئد و پرتغال و بسيارد

  . تاريخ ايران را با سزاريسم يا بناپارتيسم يگذرا
 كه در بود ياما بيش از همه رضاشاه از نظر خلق و خو دنباله سنت سلطان مستبد شرق   

 يها گرفتن زمين يخود برا آزمندي در(كرد  ينوشونده عمل م يخدمت تجدد و در يك فضا
كشور را از بزرگترين زمينداران ايران كرد، او بدترين  مردم كه پادشاه اختياردار سرتاسر

) .خودش و كشور به نمايش گذاشت يبسيار سنگين برا يرا به بها يسنت يويژگي پادشاه
د و در از پادشاهان بزرگ تاريخ ايران بو يبسيار يها با خلق و خو و روشي رضاشاه مرد

برنامه سياسيش را از . بكار برد ها را نيز همان روش ييك جامعه امروز يگذار پايه
 ،اثر، اگر نه پاك تباه شده يب يخواهان گرفته بود، اما به بيشتر آنان به چشم مردان مشروطه

برنامه ي ايران نامناسب و برا يرا برا ياز همزمانانش دموكراس يمانند بسيار. نگريست يم
بيشتر داشت هم با  يزور برهنه، هم با سرشتش سازگار. شمرد يات خود مزاحم ماصالح

  . باورهايش
، برنامه اصالحيش را پيش ببرد، يسركوبگر يتوانست ب يسر اينكه آيا رضاشاه م بحث بر   
بحث . ديگرند يرضاشاه يحتا امروز ايرانيان بسياري در جستجو. آكادميك نيست يبحث

. ، هنوز در ايران فيصله نيافته استي، يا ترقيخواهيو اجتماع يصادو توسعه اقت يدمكراس
اما او نه مانند يك . همزمان با رضاشاه آتاترك با همان دست آهنين تركيه نوين را ساخت

بر اهميت  يباالئ يكرد و هشيار ي، بلكه همچون يك ديكتاتور نوين عمل ميپادشاه سنت
توانست  يزياد م يدشوار يرضاشاه ب. داشت يسياس دار كردن فرايند و ريشه يسياس ينهادها

دويست . بود يسودمندتر م يايران بس يخودش و آرزوهايش برا يبر همان راه برود، كه برا
توان  يكه م نشان داده بودند يسال پيش از او پادشاهان مستبد در چند كشور اروپائ

پيش از همه در خدمت ـ مهمتر و  گذاشت ياصالحات را مستقيما در خدمت توسعه سياس
سال صد  .به انگليسي rule of lawيا  در اصطالح سياسي آلمان rechtstatحكومت قانون 

 يكه اصالحات در يك پادشاهي سنت پاشا در مصر نشان داده بود يپيش از او محمدعل
حكومت قانون با . (باشد يبر يرضاشاه يفرمانروائ يها يكاست كم و يتواند از بسيار يم

خود  ـــ چه يك فرد يا يك گروه ـدر حكومت قانون، فرمانروا . تفاوت دارد يقانونحكومت 
 يدر حكومت قانون. نهد يخودش گزارده است نمپيشينه تاريخي دارد يا كه  نيرا باالتر از قانو

حكومت . گزارند يم فرمانروا مردم نه تنها فرمانروا باالتر از قانون نيست بلكه قانون را
  .) نام ديگر حكومت مردم است constitutionalقانوني

گذاشته  از و پايهآغ يدر همان چهار ساله ميان كودتا و پادشاه يبيشتر اصالحات رضاشاه   
او . گرفته بودند يا بيسابقه يبخش او انرژ كه از حضور نيرومند و الهام يهائ با مجلس ـشد 
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مردم  يها داشت كه توده يم يچنان فرهمند يو رهبر سياس يبه عنوان يك سركرده نظام
كه  بود ينم نيازي هيچ. بسيج كند آنها را يخود انباز و نيرو يتوانست در آرزوها يايران را م

از داوطلبان  يتوانست توده بزرگ يرضاشاه م. هاي نو كشيده شوند به زور به راهتنها مردم 
ق وش يب يفرمانبردارمحض، اگرچه  ياو به فرمانبردار يكنار خود داشته باشد ول پرشور در
 ــاو و ارتش نوبنيادش را  يها يرو زياده اها حت مدتمردم تا . كرده بود ، خويا سربازخانه

 يبه آنچه در نگهدارــ كه آن دوره درخشان تاريخ ايران را كدر كرد  يو زورگوئ ياندوز مال
با  يراي روياروئب او مشاركت مردم حت يپشتيبان. بخشودند يداد م يو پيشبرد ايران انجام م

بويژه انگلستان كه بيم  ياستعمار يها قدرت يكودتا و توطئه از سو ييا تصور يخطر واقع
  . آمد آن هرگز رضاشاه را رها نكرد نيز بكار مي

زمان تا آنجا رفت كه  يها المله وجيه انديشيد، در بيزاريش از ياو نه تنها به محبوبيت نم   
از  ــناخوشايندش از كسان  يها تجربه. ا نيز نداشتمردم ر يناخرسندي كمترين پروا

 يها الـتا باالترين محافل س يو جوان يكودك يها الـاجتماع س يها هـترين الي پائين
او بسيار پيش از دوگل، . كرده بود را در چشمانش بيش از اندازه خوار يانسان ايرانــ  يبزرگ

زيستند  يكه بالفعل در نياخاك م يتوانست به مردم مي يعشق به نياخاك را به دشوار
، كه خاستگاه فرودست و اوضاع و احوال به قدرت يو احساس ناامن ياز فرط بدگمان. بكشاند

داشت؛ نه  يبه سرنوشت خدمتگزاران م يزد، نه اعتنائ يرسيدن خودش بدان دامن م
از  يا منظومه كه با رهبري. شمرد يآمدند الزم م ينم را جز به آنها كه از هيچ بر يشناس حق

كرده بود در حلقه ميانمايگان و  زمان كار خود را آغاز يو نظام يبهترين استعدادهاي سياس
هاي بسيار بيشتري بر زمين  كه خونآتاترك . خود پايان داد يبله قربان گويان به پادشاه

اه در رضاش. هم ساخت يراترو سرنيزه ب گردانيدرا از سرنيزه نيرومندتر  يقدرت اخالقريخت 
cynism )اش  گذاشت و سرنيزه يقدرت اخالق يخود سرنيزه را بجا) يو بدنگر ياعتقاد يب

را نشدنيز چندان ب .  
و اجرا  يگير تصميم يكه تمركز افراط بود ينم يمخالفت با رضاشاه چنان جبهه پرتوان در   

ــ ران آن روزها اي يها يبا همه نابسامان ــ يهاي اصالح به انجام رساندن برنامه يرا برا
از  يبه آسان يدر آن گرماگرم تجددخواه يمذهب يمدرس و رهبران واپسگرا. توجيه كند
ليبرال نه  يرهبران سياس. شدند يبدر م يو اقتدار طبيع يبا چنان استعداد سياس يميدان مرد

هاي  خان. بشمار آيد يداشتند كه بتواند حتا دورادور براي او جايگزين يبرنامه و نه شخصيت
به زوال  رو يتجدد و ارتش نوبنياد، نيروئ ببرابر نهي سياسي در يدست در دست آخوندها

شد ايران را در يك  ي، ميچون سردارسپه آن روز، و رضاشاه بعد يبا رهبر. بودند يم
 يها بيش از زمان احت يبحران و مخاطره مل يها در لحظه. تر نيز پيش برد يچهارچوب مردم

گذاشتن  ها نياز به زيرپا در چنان زمان. م را مشاركت داد و بسيج كردتوان مرد يم يعاد
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توان  ينم 1940را با انگلستان يس بيست و يها ايران دهه. شود يقانون و زور گفتن كمتر م
وزير در هنگامه شكست  چرچيل به عنوان نخست ينخستين سخنران يمقايسه كرد ول

جا و براي همه ” شما ندارم يبرا يرق چيزمن جز اشگ و خون و ع”: آور در فرانسه خفت
  . درست است گاه همه

او نيز مانند . تنه پيش برد خواهان را از آنان گرفت و يك مشروطه) پروژه(رضاشاه طرح    
روبرو با  ه،كه روشنفكران انقالب مشروط برآمد يآنها در پايان شكست خورد ولي از كارهائ

خود نيز باور  يپرواترين آرزوها يبيستم، در ب آور ايران آغاز سده هراس يواپسماندگ
رفت ايران چنان دگرگون شده بود  1941/  1320كه پادشاه سرباز در يهنگام. داشتند ينم

هاي گذشته  توانستند آن را به راه يكرده ديگر نم سربلند يها و رهبران مذهب كه خان
بار  درگرفته بود دوران نكبت يكه در جامعه ايران ياصالحات او و آتش ترقيخواه. برگردانند

 گذراند و حركتش را از ده ساله و ركود هشت ساله پس از آن را نيززهاي دوا يجنگ و آشفتگ
  . سر گرفت

استبداديش را ) خلق و خو(فلسفه حكومتي و سرشت  يمنف يميراث او بناچار پيامدها يول   
، و نه هركدام شرط ياالربرابر مردمس گذاشتن فرايند پيشرفت در. داشت يم بر نيز در
رضاشاه اين . ، يك بخش اين ميراث بود؛ بحران مزمن مشروعيت بخش ديگر آنيديگر

 بايد مردم را به زور پيش يخورد و م يبه درد ايران نم يكه دمكراس اعتقاد را راسخ گردانيد
تر  پيش ، اين تفكر راي، از موضع آزاديخواهيپهلو يمخالفان ايدئولوژيك او و پادشاه. راند

 يآزاد يوقت يمصدق اقتدارگرا گفت ديكتاتور راه ساخت ول. شدند يبردند و اصال منكر ترق
 نبوده چه سود يخورد؛ و چپگرايان توتاليتر حكم دادند كه چون آزاد ينيست راه به چه درد م

متقابل  يبستگ ــتعادل مشروطه . خانه ماندن آزاد شده بودند كه زنان از بند چادر و در
حكومت و مخالفان بهم خورد و هر دو ارزش  يدو سو از هر ــ يو ترقيخواه يدمساالرمر

  .سست شد
اما او پس از يك انقالب . بود يم ييك يرضاشاه اساسا با اقتدار حكومت يمشروعيت برا   

. داشت يرا الزم م يرسيده بود و بيش از قدرت حكومت يبه پادشاه ي، و از سربازيمردم
او . كرد يبقيه مشروعيت را فراهم م ينگهداشتن ظواهر قانون اساسدستاوردهايش و 

با همه (مردم را  يشناس دانست كه حق يسرتاسر كشور را چنان وامدار خدمات خود م
دارد و مستلزم  يمشروعيت كه جنبه نهاد. جانشين مشروعيت ساخت) اش ناپايداري شناخته

بودن حكومت، است و با  يديگر قانونمردم، به زبان  يپذيرفته بودن كليت نظام از سو
 حكومت الزم و يبرا :كنار زده شد يشود از فرايند سياس يفرازونشيب بخت، كم و زياد نم

، يرضاشاه براي رسيدن به ثبات سياس. كند كه اقتدار خود را برقرار سازد و كار بود يم يكاف
نتيجه  يول. م دادكشور انجا يهرچه توانست برا كرد و قدرت را همه در خود متمركز
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و  يحكومت در هر ناكام. دكردر ذات رژيم جاگير را  يثبات يكه ب آميزش آن بود طرفه
دو روند در دوران  اين هر. داد يبلكه علت وجوديش را از دست م ، مشروعيت ويناسزاوار

  . دمحمدرضا شاه تندتر ش
جايش  سر او و ش برگذرد كشاك يكه از بيرون رفتن رضاشاه از صحنه م يا در شش دهه   

ها موضوع  اينهمه سال يديگرايراني  يهيچ شخصيت تاريخ. در تاريخ پايان نيافته است
بدنام كردن هيچ شخصيت تاريخي  يو مسلما برا ؛گوناگون و متضاد نبوده است يها يداور

ست گذشته آزاد ا يحزب يها يكه از جانبدار يا اكنون نسل تازه. اند به اندازه او كوشش نكرده
پيش از خود را به تاريخ ندارد به رضاشاه از نظرگاه  يها نسل يعاطف يها يو بستگ

بزرگ  يها او، و محدوديت ينكردن نگرد و مشكالت باور يم يتر روشن) پرسپكتيو(
آورد و  ياو را بهتر در نظر مي آور دشمنان سياس هراس يها يكاست هماوردان اصليش، و

به سردودمان  يمحمدرضا شاه چندان توجه ياگر در پادشاه .رود يرضاشاه پيوسته باالتر م
ترديد  يكه ب يدر باره كس يبيشتر يها آخوندها كتاب ياسالم يشد در جمهور ينم يپهلو

از  ييابند و به خواننده تصوير يايران سده بيستم است انتشار م يترين شخصيت سياس بزرگ
   )2(؟ بوده است يشدن يهائچنان كار يدر چنان زمان. دهند يم يو شگرف يشگفت
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  :ها پانوشت 
  
  .تهران ،ترجمه حسن كامشاد، ايران برآمدن رضاشاه Iran and the Rise of Reza Shah ،يسيروس غن ـ 1

  .كند يم زنيا مراجعه به منابع فراوان اين كتاب پژوهنده را از بيشتر منابع ديگر بي   
  
پژوهندگان ايراني و نيز خارجي در بيرون انتشار يافته  ينامه درباره ايران از سو نقالب هزاران رساله و پايانپس از ا يها در سال ـ 2

ها در باره  از اين پژوهش يبسيار )آمار چند سال پيش( .در دسترس است internrt” تارنما”نامه تنها از طريق  پايان 1600است و
 .دگردان يرا دشوار م يساز تاريخ همروزگار ايران است و افسانه
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 فصل دوم
 

  سزاريسم، پيشوا و خدايگان
 
  
گيري و رفتن رضاشاه، مردمي كه سبكسرانه شادي كرده بودند به  تقريبا از فرداي كناره   

درباره محمدرضا شاه نيز (ها چراغ برداشتند و به جستجوي او برآمدند گفته مشهور آن روز
سبب آن بود .) تري همان پيش آمد تر بود با تاخير بزرگ كه شادي بسيار بيشتر و سبكسرانه

. هاي مشروطه پيش از كودتا بازگشت شبه به دوران حكومت كه ايران از جهات بسيار يك
فتند و ارتشي از رجال و روشنفكران و روحانيان و نيروهاي متفقين سرتاسر ايران را گر

نويافته  ”دمكراسي”را به انتظار خود يافتند ــ همه آنها كه  politicosها و سياسيكاران  خان
ها بر مجلس و  باز انگليس. و رهائي خود را از استبداد رضاشاهي به متفقين وامدار بودند

يان بسياري عشاير جنوب ــ كه رضاشاه هرگز هاي خود را در م دولت تسلط يافتند و پايگاه
تر از  ها در سطحي بسيار گسترده نتوانست بكلي از ميان ببرد ــ برقرار ساختند و شوروي

هاي شمال و شمال باختري  بيست سال پيش از آن به استوار كردن جا پاهاي خود در استان
هائي از طبقه متوسط نوپديد،  تر ــ بخش هاي اجتماعي پذيرنده و رساندن پيام خود به اليه

اي بيشمار، تا آنجا كه نام  هاي كوچك و غيرحرفه روزنامه. روشنفكران و كارگران ــ پرداختند
ترين،  انديش ترين تا تاريك بين آمد، همه طيف سياسي و اخالقي را از روشن براي آنها كم مي

هاي سياسي و اخالقي  كاستيترين تا واالترين بازتاب دادند ــ كه با توجه به  و از پائين
  . بود ترين مخرج مشترك مي جامعه ايراني، بيشتر به معني پائين

ضعف نهادهاي حكومتي، وزنه مجلس را بيش از اندازه . هاي اصالحي باز ايستاد برنامه   
دمكراسي به ايران بازگشت . هاي سياسي نيز بد است سنگين كرد ــ كه براي بهترين نظام

رسيد ــ جز طبقه سياسي كوچك ايران ــ  مكراسي به توده مردم ايران ميولي آنچه از د
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رفت، و  قدرت شخصي نمايندگان مجلس بود كه بيشتر هم در مقاصد شخصي بكار مي
دوستي را در ميانشان خفه  ها بود كه صداهاي تك و توك دانائي و ميهن غوغاي روزنامه

هاي موزيكال  ها ــ صندلي با همان چهرههاي ناتوان  رفت و آمد سريع كابينه. كردند مي
نام نهاده  53ـ  1941/  32ـ  1320نيز كه بر دوران  ”مشروطه دوم”ــ در  ”مشروطه اول”

شد از توانائي  آنچه به حكومت قانون و حقوق افراد مربوط مي. شده است از سر گرفته شد
  .رسيد ه رضاشاهي نيز نميبود؛ و به پايه نظم و امنيت سركوبگران دستگاه حكومتي بيرون مي

ساماني آفريننده خود و در يك فرايند گام به گام،  توانست در هرج و مرج و بي اينهمه مي    
ولي . هاي يك مردمساالري خودجوش را ــ همچنانكه در مشروطه اول ــ پديد آورد زمينه

ت سال سياست لعنت همسايگي با روسيه كه از پايان سده هژدهم تا پايان سده بيستم، دويس
يكبار . خود بازداشت، باز همه چيز را برهم ريخت و تباه كرد ”طبيعي”و تاريخ ما را از سير 

ديگر پناه بردن به انگلستان كه خطري به همان بزرگي بود يا امريكا كه بيشتر دنباله 
 رفت؛ يكبار ديگر مخاطره جدي تجزيه ايران كه هر اولويت ديگر را زير سايه انگلستان مي

خود گرفت و دست زدن به هر چه را روا دانست ــ چنانكه هواداران فراوان شوروي نيز كه 
خواستند، از  شمردند و مي ايران را دنباله جغرافيائي و ايدئولوژيك ميهن سوسياليستي مي

  .بودند اي فروگذار نمي دست زدن به هيچ وسيله
هاي  شارهاي ديپلماتيك قدرتها و ف آنچه از لشگركشي(نگهداشتن يكپارچگي ايران    

اي كه روي نقشه جغرافيا رنگ ويژه خود را  و استقالل نمادين ــ تكه) امپرياليستي ماند
داشت، و در سراسر سده نوزدهم و تا برآمدن رضاشاه بزرگترين كاري بود كه ايرانيان از آن 

غ سرامدان حاكم برآمده بودند، بار ديگر دلمشغولي اصلي شد و در همان ميدان بود كه نبو
ترين درخشش يك زندگي  محمدعلي فروغي، در واپسين و بزرگ. ايران باز به نمايش درآمد

پر فروغ، از ناتواني محض ايران شكست خورده و اشغال شده مايه قدرتي براي آينده بدر 
بايست، كرد؛ ايران به اردوي همسايگان پرقدرت خود پيوست  او آنچه را كه رضاشاه مي. آورد

علي سهيلي، يك ديپلمات استثنائي و . اش را به عنوان يك كشور مستقل نجات داد و آينده
 1943/1322ترين نمايندگان هيئت حاكمه آن زمان، كار او را در كنفرانس سران  از برجسته

تهران به پايان رساند و روزولت و استالين و چرچيل را رسما به نگهداري استقالل و 
اما اينكه ايران به صورتي معجزآسا دست . از جنگ متعهد گردانيديكپارچگي ايران پس 

نخورده و درست از چنگال شوروي رها شد مرهون دو تن از آخرين نمايندگان اشرافيت 
هاي پيش از اصالح  نبوغ سياسي مصدق و نبوغ ديپلماتيك قوام ــ سلطنه. سنتي ايران بود

تنها كشوري كرد كه از اشغال شوروي بدر آمد  عناوين و القاب در دوران رضاشاه ــ ايران را
اي از سرزمين ملي را بدهد يا حتا مانند اتريش، محدوديت  آنكه هيچ امتيازي، هيچ پاره بي

  . بپذيرد) طرفي اجباري در ميان دو بلوك بي(حاكميت ملي خود را 
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نه به عنوان يك  با آنكه رضاشاه تقريبا بالفاصله در افكار عمومي ايرانيان موقعيت خود را   
 فرمانرواي محبوب بلكه يك رهبر كارساز بازيافت، سرنگونيش با خود يك پسزنش

backlash  آورد كه سودبرندگانش به درجات گوناگون همان دشمنان سنتي او بودند ــ
رسمي  مسئوليت و نيم مذهبي كه در پادشاهي رضاشاه از فرمانروائي بي hierarchyپايگان 

هاي اصلي اصالحات رضاشاهي بودند؛  ها كه به همراه آخوندها آماج بود؛ خان خود بزير افتاده
هاي  هايشان براي سازمان دادن يك جنبش كمونيست در دهه چپگرايان كه نخستين تالش

خواهان دمكرات كه با برآمدن  ناكام شده بود؛ و بازماندگان مشروطه) ميالدي(بيست و سي 
اينان . شان هنوز جدا هستند اه جدا شدند و وارثان سياسيخواهان ترقيخو رضاشاه از مشروطه

بهره از  خود را مليون ناميدند و با اين نامگذاري، خواستند سنت رضاشاهي را كه بي
. آزاديخواهي، ولي داراي عنصر بسيار نيرومند ناسيوناليستي بود، از آن عنصر نيز تهي گردانند

رسي و در فرهنگ سياسي ايران هست به آنها فاصله ميان دو مفهوم ملت و دولت كه در فا
هائي، سراسر طرح ناسيوناليستي ترقيخواهانه رضاشاه را  اجازه داد كه چندگاهي در چشم گروه

مليون خوب بودند چون رضاشاه ملي نبود و اصالحاتش به اين دليل به چيزي : نفي كنند
د ــ بسته به اقتضاي سياسي يا آم آمد يا از اصل خيانت بود و به اين دليل به چيزي نمي نمي

  . انصاف گويندگان
پايگان مذهبي مانند هميشه دست در دست نيروهاي ديگر اجتماعي، بويژه حكومت،    
اعتباري  هاي بي گروه فرمانروا، مانند همه دوره. توانست نفوذي بر سياست اعمال كند مي

زمان نامش حكومت ايران نظمي و فسادي كرد كه در آن  خود، پايگان مذهبي را شريك بي
هاي سياسي، نه كمتر از همه چپ مترقي كه به نام حزب توده داشت بزرگترين  و گروه. بود

داد، به همان اندازه مشتاق جلب  ترين تجربه حزبي جامعه ايران را سازمان مي و كامياب
از اين اين غلط مشهور شايد . هاي مردم بودند ها براي راه يافتن به دل پشتيباني مذهبي

مذهب هميشه به پشتيباني نيروهاي ديگر . شود اواخر است كه دارد از سياست ايران پاك مي
. نيازمندتر بوده است ــ حتا در بزرگترين پيروزيش در انقالب اسالمي ــ تا آنها به مذهب

  .ها پايداري شگفتي دارند ولي افسانه
سه باري حكومت مركزي را  ها كه نيروئي مصرف شده بودند ــ هرچند دو بجز خان   

چالش كردند، و ماجراهاي نظامي و سياسي راه انداختند ــ هر كدام از آن نيروهاي سربلند 
از اين  ”مليون”. كرده، در درام نيمه دوم سده بيستم ايران توانستند سهم بزرگي داشته باشند

از گشايش مجلس  .ميان با برخورداري از يك رهبر فرهمند چند سالي از همه پيش افتادند
سخنراني او در . چهاردهم، تا ده سال بعد، مصدق ستاره بلند آسمان سياست ايران بود

ها براي  جنبشي شد كه، با همه كوشش manifestنامه  مخالفت با اعتبارنامه سيدضياء بيان
شكل با برنامه سياسي كلي و مبهم باقي ماند كه در  سازمان دادن به آن، يك گروهبندي بي
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مصدق در آن سخنراني به . شد دق و سرسپردگي تا حد پرستش، به او خالصه ميمص
هاي دمكراسي و ناسيوناليسم مشروطه بازگشت، ولي در برابر عنصر ترقيخواه آن،  آرمان

هاي تبعيدش به  مخالفت او با رضاشاه در سال. اعتنا ــ حتا مخالف ــ گرفت موضع بي
  . ديد هيچ خوبي در او و كارهايش نمي دشمني سخت رسيده بود ــ تا آنجا كه

روحيه خود مصدق و اوضاع و احوال شكست و تبعيد رضاشاه پس از شانزده سال    
فرمانروائي خودكامه و خشن، هرچند روشنراي و ترقيخواه، و تسلط دوباره بيگانگان بر ايران، 

تر كردن فرهنگ  ها بر ناسالم هاي كمونيست و بويژه تاثير ويرانگر استراتژي و تاكتيك
نگرش يزدان و : هاي بعدي را آماده كرد سياسي بيمار ايران، صحنه پيكار سياسي دهه

ناپذير؛ ناممكن شدن همرائي؛ پيچاندن حقيقت تا   اهريمني به جهان سياست؛ روياروئي آشتي
و  ”غيرخودي”جائي كه به منظور، هر منظوري، خدمت كند؛ ديدن مردمان به چشم 

و خائن شمردن هر كه خودي نيست ــ همه در جهت ) طالح اين روزهابه اص( ”خودي”
. دمكراتيك  consensualهاي بزرگ روحيه و كاركرد همرايانه مذهبي شدن سياست، وآفت

مدارائي او را  سرنگوني رضاشاه به نيروهائي كه از او شكست خورده بودند فرصت داد كه بي
انكار تا حد خيانت شمردن اصالحات ژرف . ندها برسان در سياست تا باالترين زياده روي

اي انداخت هر بازمانده خرد و انصاف را در بحث  رضاشاهي كه جامعه ايراني را در مسير تازه
خود را برحق و جز خود را : سياسي از ميان برد و فرايند مذهبي شدن سياست را كامل كرد
اي  در جامعه. قي بري دانستنباطل شمردن؛ مخالف را دشمن انگاشتن، و دشمن را از هر ح

هاي دمـكراتيك، سـياست، جنـگ فراگـير  بهـره از فرهنگ و زيرساخت بندوبار و بي بي
total war با وسائل ديگر شد.  

مذهبي صد ساله به مشيت انگليس كه در عصر رضاشاه با بيداري غرور ملي  اعتقاد شبه   
رفت همراه سربازان انگليسي با شدتي  ميايرانيان و افزايش اعتمادشان به خود، به كاستي 

نشان دادن دست توطئه انگلستان در پشت هر رويداد، تبديل به . بيشتر به ايران بازگشت
بيش از همه رضاشاه بود كه به سبب . صنعتي شد و سياستگران بسيار از آن سرمايه ساختند

س از مرگش، نيرومندترين حتا در تبعيدگاه و پ ”تاريخ بيست ساله”آساي خود در  جايگاه كوه
رفت زيرا مردم همه را با  هماورد رهبران سياسي تازه به صحنه آمده يا بازگشته، به شمار مي

رهبران تازه و روشنفكران نورسيده از هيچ تالشي براي آنكه او را به يك . سنجيدند او مي
آهن را ــ كه به  راه 1928او بود كه در . بازي فروكاهند فروگذار نكردند شب عروسك خيمه

آهن كشيد و بيست سال  ديكتاتور با پول ما و به ضرر ما راه”گفته مصدق خيانت بود زيرا 
براي 1941ها ساخت تا در  ــ به دستور انگليس ”براي متفقين امروزي ما تدارك مهمات ديد
 آهن سرتاسري، كه يك طرح در ساختن راه )1(! رساندن سالح و مهمات به شوروي بكار رود

الدوله  اش را، از عوارض قند و چاي، نيز صنيع بيني تامين هزينه مجلس مشروطه بود و پيش
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هاي شوروي در شمال، و انگليس در  آهن كرده بود، هر كوششي رفته بود كه به شبكه راه
 20هاي ، طوايف لر دهه40هدف استراتژيك آن بيش از آلمان دهه. هندوستان و عراق نخورد

  . رفتند ترين تهديد نظامي حكومت مركزي نوبنياد پهلوي بشمار مي بزرگ بودند كه مي 30و 
كاري تا حد ارتجاع  كه تركيب شگفتي از نوآوري سياسي و محافظه(اعتقادي مصدق  بي   

به عنصر ترقيخواهانه انقالب مشروطه، از همان سخنرانيش در مجلس به ) ايدئولوژيك بود
است ولي  ”رضاخان پهلوي”اش ستايش  او هم. يدمخالفت با پادشاهي پهلوي آشكار گرد

آنچه به مصدق فرهمندي بيمانندش را،  ”.خدماتي كه به امنيت مملكت كردند”تنها به دليل 
پيشه  تا پيش از خميني، بخشيد استعداد استثنائي او در فنون رهبري مردمي و تركيب سياست

ن روزهاي مجلس چهاردهم از همان نخستي. درستكار ضد استبداد و ضد استعمار بود
پرستانه او و جسارتش براي بيان نظرات خود، و تسلطي كه بر بحث  هاي ميهن موضعگيري

ترين سياستگر پارلماني تاريخ ايران كرد و مهارتش در رساندن پيام  سياسي يافت او را بزرگ
وار  خويش به توده شهرنشين ايران كه، در آزادي گفتار نويافته خود، سياست را تشنه

او با گذراندن قانون منع دادن . نوشيد به زودي از او يك رهبر تمام عيار ملي ساخت مي
امتيازات نفتي در دوره اشغال نيروهاي بيگانه و تاكيد بر تصويب مجلس، زمينه را براي احمد 

هاي شوروي براي جدا  قوام و نبرد سياسي ــ ديپلماتيك استادانه او در پايان دادن به طرح
را  ”عصر امتيازات”هاي آذربايجان و كردستان آماده گردانيد و از سرگرفته شدن  استان كردن

داشت،  نشاندگي، احتمال بسيار مي كه در آن شرايط و با آن گروه حاكم خو گرفته به دست
  .ناممكن ساخت

 1943و باز در كنفرانس تهران در  1941نيروهاي شوروي بر خالف تعهدات آن كشور در   
در خاك ايران مانده بودند بلكه با خلع ) 1945مه (ها شش ماه پس از پايان جنگ نه تن

سالح واحدهاي ارتش و نيروهاي انتظامي ايران و مسلح كردن فرقه دمكرات در آذربايجان 
هاي خلق  هائي از روي نمونه جمهوري و حزب دمكرات كردستان در كردستان، حكومت

له مسلحانه، راه را بر هر اقدام ايران در برقراري حاكميت شوروي برپا داشته بودند و با مداخ
همواره در پي فرصتي  1907انگلستان كه از . بستند هاي عمال جدا شده مي خود بر استان

خيز بود يك كميسيون سه  هاي جنوبي بويژه نفت براي تقسيم ايران و در دست گرفتن استان
ر گوش به فرمانش حكيمي قبوالند و ــ را به نخست وزي 1907جانبه ــ جانشين طرح 

اما امريكائيان كه از . همراه سازد ”كاهش بحران”كوشيد امريكا را نيز با تقسيم ايران و 
يك روند عمومي جهانگشائي شوروي را در اروپاي مركزي و  1944همان كنفرانس يالتا در 

لوتف ــ ريبن تروپ و عدم تعرض مو 1940ديدند و تازه بر پيمان بالكان و يونان و تركيه مي
آگاه شده بودند، به گونه ديگر  ”در راستاي عمومي خليج فارس”هاي شوروي  طرح
  .انديشيدند مي
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ها را چه در  وزيري قوام اين ورق هائي هرچند اندك در دست داشت و با نخست ايران ورق   
پر مخاطره سازمان ملل متحد و بسيج افكار عمومي جهاني و چه در گفتگوهاي درازآهنگ و 

. قوام مرد آن لحظه تاريخي بود. با شوروي و چه در جبهه داخلي با تردستي تمام بكار برد
هاي سترگ او چه پيش و چه پس از آن چندان فرصتي براي خدمت به  شخصيت و توانائي

كشوري كه مانند همه رجال آن زمان ــ هركدام به شيوه خودشان، اگرچه گاه در 
نگرش قرن . كرد، نيافت ن ــ در برابر تاريخش احساس مسئوليت ميسرسپردگي به بيگانگا

نوزدهمي او به امتيازات اشرافي و به امر حكومت بطور كلي، فساد را كه عيبي شمرده 
. يش به نظر ديگران، يك صفت وجودي او ساخته بود”المپ آسا”اعتنائي  شد، مانند بي نمي

. رفت بقه حاكم سنتي ايران بشمار ميط anachronismاز اين نظر او مظهر ناهنگامي
تن  اعتنائي او، با رضاشاه اين تفاوت را داشت كه برخالف آن پادشاه در برابر بدزباني روئين بي
هاي خطرناك ــ براي  ترين انتقاد، زخم رضاشاه با عقده حقارت بزرگش از كوچك. بود مي

  .داشت ديگران ــ برمي
رد قرن بيستمي بود با نگرش نوي به جهان پس از جنگ اما در پهنه جهاني، او يك دولتم   

او نخستين زمامدار ايراني در سده . جهاني اول و برآمدن امريكا به عنوان ابرقدرت آينده
وزيريش پس  بيستم بود كه به گونه فعال و هر بار توانست ــ از همان نخستين دوره نخست

پاي امريكا ايران را از چنبر تسلط ديرپاي سيد ضياء ــ كوشيد با بازكردن  ”كابينه سياه”از 
روس و انگليس بدر آورد؛ و در بحران پس كشيدن نيروهاي شوروي بهترين بهره را از عامل 

گيري هيچ نشاني از فرمانبري نبود و او در بازي قدرت خود ــ  در آن بهره. امريكا گرفت
داشت  همه را در تاريكي نگه ميامريكا در برابر شوروي، و حزب توده در برابر شاه ــ چنان 

كه امريكائيان هرگز از بابت او احساس اطميناني نكردند و خواستند شاه را در برابرش 
پس از او مصدق دو سالي با ورق امريكا، نه همواره آنگونه كه بايست و به سود . بركشند

بدر رفت كه  بود بازي كرد؛ و محمدرضا شاه در بازي با آن چنان از خود خودش و كشور مي
  )2(.به ويرانيش انجاميد

اي از گولزني و نشان دادن راه  ها آميخته استراتژي پيچيده قوام در كشمكش با روس   
امضاي قرارداد امتياز نفت شمال به شرط مهم تصويب مجلس، و : نشيني آبرومندانه بود پس

اي به كابينه و  توده آوردن سه وزير: توانست دل استالين را نرم كند همه اقداماتي كه مي
ها كه سهم  هاي راستگرا و قشقائي نديده گرفتن توفان اعتراض سياستگران و روزنامه

در گفتگو با سران فرقه دمكرات، قوام همان استراتژي را . اي در اين استراتژي داشتند سازنده
ها براي  سرو. بكار گرفت و آنها را به آساني شهمات كرد؛ ولي نبرد در مسكو برده شده بود

هاي ملي وارد شدند؛  بار خاك ايران را ترك گفتند؛ نيروهاي ايران باز به سرزمين واپسين
مجلسي كه حزب دمكرات ايران قوام در آن اكثريت داشت موافقتنامه امتياز نفت شمال را رد 
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كرد و چيزي به شوروي نرسيد و در همان جا نخستين تير جنگ ملي كردن نفت شليك 
ر همان راي، استيفاي حقوق ايران را از شركت نفت ايران و انگليس تصويب مجلس د. شد
اند؛  اند كه از تهديد اتمي ترومن سخن گفته در باره نقش امريكا در بحران تا آنجا رفته. كرد

در واقع امريكائيان جز پشتيباني پر زور ديپلماتيك نقشي نداشتند و بقيه كار را قوام انجام 
شاه جوان نيز در خودداري از مشروعيت دادن به نيروي نظامي رژيم  نقش محمدرضا. داد

اهميت نبود؛ و مصدق هيچ نقشي جز يك سخنراني دو پهلو  وري بي طلب پيشه تجزيه
نداشت، مگر آنكه گروهي از پيروانش، حزب ايران بويژه، به حزب توده و فرقه دمكرات 

  . پيوستند
كرد در اهميت واقعي از ملي كردن صنعت نفت خدمتي كه قوام در آن سال به كشورش    

ولي با همه شادي و سرمستي عمومي از پيروزي، هرگز نتوانست در اهميت . گذرد درمي
ثمر محمدرضا شاه در شستن نام  هاي بي نمادين به گرد آن برسد و بيشتر به دليل كوشش

كه كم و بيش قوام و تمام كردن آن ضرب شصت نمايان به نام خودش، چند سالي نگذشت 
اي كه درستكاري نه يك  در جامعه. دليل ديگرش البته در خود او بود. از نظر مردم افتاد

از آن گذشته . شود، او كيفر بدنامي خود را تا پايان كشيد اي شمرده مي فضيلت بلكه معجزه
دستي تمام بر قامت خود كشيد، بر دوش  قوام رداي قهرمان آزادي را، كه مصدق با چيره

  . اشتند
مشروطه ”و از همان پگاه  ”مشروطه اول”ايرانيان با همه سرخوردگي از دمكراسي، در    

اي با قيدوبندهاي مشروطه نداشت  رضاشاه كه ميانه. بويه دمكراسي را در دماغ داشتند ”دوم،
هاي  آرمان. به همين مالحظه مردم، در ظاهر هم شده دست به نهادهاي مشروطه نزده بود

ترين نيروي سياسي در ايران بود و حزب توده نيز پيام نوين  طه پركششجنبش مشرو
هاي جنبش مشروطه به روشنفكران بيشماري كه بدان  سوسياليسم را در پوشش آرمان

او با . هيچ كوشش برنده بود در چنان ميدان رقابتي، مصدق بي. كرد گرويدند عرضه مي مي
از . عماري مشروطه به پيشوائي ملي رسيدزنده كردن همان گفتمان ضداستبدادي و ضداست

) نظريه موازنه منفي(سوئي با دادن امتيازات به بيگانگان از انگلستان تا شوروي، مبارزه كرد 
ها  در آن سال. و از سوي ديگر در برابر مداخالت دستگاه حكومتي و دربار در انتخابات ايستاد

هاي  نيز شركت 1954قرارداد كنسرسيوم  امريكائيان توجهي به نفت ايران نداشتند و حتا در
  .شوق زياد وارد شدند امريكائي بي

توانست به  پيش از مصدق سردارسپه يك دو سالي همچون يك پيشواي ملي كه مي   
اش  ها و نهادها عمل كند و مشروعيتش را از محبوبيت شخصي پشتيباني مردم از فراز قانون

ولي . به سياست ايران آورده بود) شپنگلر سكه زداصطالحي كه ا(بگيرد پديده سزاريسم را 
سيد ضياء نيزكه نام سزار را شنيده بود . (ترش منتظر مصدق ماند سزاريسم در صورت كامل
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!) رفت و در نخستين ديدارش از احمدشاه خواسته بود كه او را ديكتاتور كند بر آن خياالت مي
ي ما يا از زمينه فئودال و شاهي رهبران بزرگ تاريخ. او يك برجستگي ديگر نيز داشت

مصدق از اين نظر هنوز همتائي نيافته . اند يا از نيروهاي مسلح و يا پايگان مذهبي برخاسته
  .هاي سياسي به باالترين جاها رسيد هاي آشنا بلكه از راه است كه نه از اين راه

را با مردم به هزينه سزاريسم يا بناپارتيسم به رابطه مستقيم يك رهبر فرهمند و اقتدارگ   
نهادهاي دمكراتيك و بر پايه پذيرش عمومي ــ معموال انتخابات يا همه پرسي يكبار و 

برند كه سوار بر موج  سرآغاز آن را به ژوليوس سزار مي. شود براي هميشه ــ گفته مي
محبوبيت شخصي بيمانند خود بر خالف قانون با سپاهيان مسلح از رودك روبيكن گذشت و 

هنوز گذشتن از روبيكن در اصطالح . (تاتور و امپراتور شد و قانون اساسي رم را برهم زدديك
ناپلئون بناپارت پس از او همان تجربه را .) المثل گذشتن از ناگذشتني است سياسي، ضرب

. تكرار كرد و باز پس از او لوئي ناپلئون با راي عموم به ديكتاتوري و سپس امپراتوري رسيد
  .) گويند اصطالح سياسي به اين پديده بيشتر بناپارتيسم ميامروز در (

. گذارد اصل سزاريسم، فرهمندي شخصي را در كار حكومت بجاي مشروعيت مي   
گردد و از پذيرش همگاني يك سلسله اصول حاكم بر نظام  مشروعيت به همه نظام برمي

. بر مشروعيت ندارد شخصيت و كاركرد رهبران سياسي تاثير چنداني. خيزد حكومتي برمي
. در سزاريسم، نظام بسته به رهبر فرهمند است. ماند روند و نظام پايدار و باثبات مي آنها مي

بي آن محبوبيت چيزي جز زور . دهد محبوبيت اوست كه به همه نظام مشروعيت مي
اين تصادفي نيست كه بيشتر اينگونه پيشوايان اهميتي به نهادهاي سياسي از . ماند نمي
  .دهند مله احزاب نميج

نشيني دمكراسي  همان گونه كه رضاشاه فرزند دوره خود بود ــ عصر ديكتاتورها و واپس   
رفت ــ  ــ مصدق نيز در عصر رهبران ملي ضداستعماري به قدرت رسيد و بر همان راه مي

) ستمگر نهرو كه مقوله ديگري ا(او نيز مانند آنان . راه نهرو، سوكارنو، نكرومه، ناصر
محبوبيت بزرگ شخصي خود را كه با ملي كردن نفت به ابعاد بيسابقه رسيد جانشين همه 
نهادها و فرايند سياسي كرد و خويشتن را چنان مظهر ملت دانست كه صميمانه هرچه را جز 

سخنرانيش در بهارستان خطاب به چند هزار تني . ها و استراتژي خود خيانت شمرد سياست
شعاري در سنت سزاريسم  ”مجلس جائي است كه مردم هستند”د آيند توانستند گر كه مي

بود و گرفتن اختيار قانونگزاري، انحالل سنا، ديوان عالي كشور، و خود مجلس، و دست زدن 
رفت و ربطي به دمكراسي و  پرسي فراقانون اساسي همه بر همان سنت مي به همه

استراتژي او و . گذاشت شناسد نمي نمي قانونمداري كه جائي براي رهبر به عنوان مظهر ملت
ديد و به آساني تا بازي كردن با  فاطمي ــ كه خواب جانشيني نه چندان دير مصدق را مي

گرا  برقراري يك ديكتاتوري توده 1952/  1331رفت ــ پس از سي تير  ورق حزب توده مي
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ناصر نامطمئن، پاك كردن همه مراجع قدرت بويژه نيروهاي مسلح از مخالفان و ع: بود
برپاكردن دستگاه پليس سياسي، گرفتن اختيار قانونگزاري از مجلس، بستن مجلس و نوشتن 

تر اين طرح در فرمانروائي  بخش بزرگ. (قانون انتخاباتي كه اكثريت او را هميشگي سازد
اقتدارگرايش و رگه تند   temperamentمصدق با منش.) مطلقه محمدرضا شاه اجرا شد

مدارائي كه در برابر مخالفت داشت، و زير فشار پيكار غيرممكني  و بي populism عوامگرائي
نياز آن  فروش نفت به بازارهاي بسته و كنترل شده و به زودي بي(كه درگير آن شده بود 

 eliteنفتي، و از ميدان بدركردن سرامدان  ”هفت خواهران”زمان در مخالفت با انگلستان و 
به تندي از هر ) آور اقتصادي آنان، همه با هم و در شرايط ياس سنتي و پادشاه برفراز
بود  ”تك محصولي”داد در سياستش  او كه شعار اقتصاد بدون نفت مي. چهارچوبي درگذشت

  . برداري از كارزار نفت گذاشت و همه تكيه را بر بهره
وپاگير  ترابطه مستقيم پيشوا و توده در فلسفه و كاركرد سياسي او جاي فرايند دس   

داد؛ و حتا  آوري از خودش استقالل نشان مي مجلسي كه به گونه خشم: دمكراتيك را گرفت
كاره مانده بود تا مخالفان بيشتري راه نيابند،  اگر انتخاباتش زير نظر خود او شده بود و نيمه

اجازه بيني شده بود و  نمود؛ و سنائي كه اصال بيهوده در قانون اساسي پيش باز نافرماني مي
داد كساني از اعضايش در پناه مصونيت پارلماني جرات نشان دهند و خود را نامزد  مي

هائي كه هر چه هم با استفاده از حكومت نظامي تقريبا  وزيري كنند؛ و روزنامه نخست
ها پاك نگه  كه از نظر تكنيكي صرف، دست نخست وزير را از توقيف روزنامه(هميشگي 

هاي ديگري به جايشان  و روزنامه) صدها در آن دو سال و نيم(د شدن توقيف مي) داشت مي
. شكيبي رضاشاه بيشتر آشنا شده بود ترديد در فرمانروائيش با احساس بي او بي. آمدند در مي

گذاشت و  رضاشاه پدرساالر، به ظاهر قانون اساسي احترام مي. ولي از رضاشاه نيز درگذشت
نشانده بيگانه،  ده، و هر مخالفي را دشمن ملت و دستبيش از او خود را پيشوا و نماد تو

خوانند اما سهم او در راديكال  هواداران مصدق او را بزرگترين دمكرات ايران مي. شمرد نمي
هاي  مدارائي در روياروئي فرهمندي او، به بي. كردن سياست ايران اندازه نگرفتني است
آميز و پسنديدني  اي احترام رسيد وجهه) سمپلورالي(سياسي كه بعدها تا دشمني با چندگرائي 

  .بخشيد
توان آغاز اوج گرفتن جنگ داخلي مسلكي پنجاه  را مي 1950ـ  53/  1330ـ  32دوره    

ساله ايران شمرد كه مقدماتش از انقالب مشروطه و بويژه در پادشاهي رضاشاه گذاشته شده 
گون ناممكن گرديد و نبرد سياسي، هاي گونا از آن هنگام بود كه همرائي ميان گرايش. بود

هاي هر جنگي، آن  يكي از مصيبت. به فساد كشيده شد) توتال(سويه فراگير  در جنگ همه
آنكه با من نيست بر من ”وقتي . كند انگاري عمل مي است كه خشونت آن به سود ساده

ها  و تابش ها و تمايزات گوني شود، همة گونه و مسائل به زبان مرگ و زندگي بيان مي ”است
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ها  شود و دروغ رود، زور بر خرد چيره مي سازد از ميان مي كه بافت انتلكتوئل يك ملت را مي
پس از مصدق ديگران هركدام . گيرد ها اذهان را، بويژه جوانان را، به بازي مي حقيقت و نيمه

ي در اين است تراژد. آميز امروزش رساند بر اين فرايند افزودند تا خميني آن را به پايه فاجعه
او در ميان رهبران سياسي سده . توانست جلو آن را بگيرد كه مصدق بيش از هركس مي
توانست پايه يك حكومت مردمساالر را به رهبري طبقه  بيستم ايران بيش از همه مي

با اين كه مصدق وارث مستقيم انقالب مشروطه بود و فلسفه سياسيش بر . متوسط بگذارد
ديخواهانه و ملي آن شكل گرفته بود حكومتش به ريشه گرفتن نهادها و هاي آزا گرد آرمان

 authoritarianهاي دمكراتيك كمكي نكرد و برعكس به نيروگرفتن رگه اقتدارگرائي  شيوه
  .انجاميد

تواند  اگرهاي تاريخي چيزي بيش از يك ورزش فكري نيستند ولي نگرنده ايراني نمي   
بريتانيا از دست  1688نمونه  ”باشكوه”براي يك انقالب  افسوس فرصتي را كه در آن زمان

در آن انقالب آرام كه بيشتر در صحنه پارلمان روي داد، پادشاهي بريتانيا در . رفت نخورد
در . يك فرايند قانوني، و پيماني ميان پادشاه و مجلس، از مطلقه به مشروطه دگرگشت يافت

ايست پس از رضاشاه و اصالحاتش روي پيش اشاره شد كه انقالب مشروطه در واقع ب
  .توانست آن ناهنگامي را جبران كند دوران مصدق مي. خورد داد تا شكست نمي مي

اگر . اعتمادي ايرانيان بيشمار را به فرايند دمكراتيك بيشتر ساخت تجربه دوران مصدق بي   
اديخواه در همه توانست با مجلس و انتخابات كار كند؛ اگر حكومت آز حتا پيشواي ملي نمي

ها و دستگيري هر مخالف جدي  دوره خود تنها در سايه حكومت نظامي و توقيف روزنامه
بيرون از مجلس، و انحالل مجلس و سنا براي آسان كردن دستگيري مخالفان درون 
مجلس و از ميان بردن امكان مخالفت با دولت، و حتا قرار دادن جايزه براي دستگيري 

وزيري شده بود و پس از آن يك سالي را در  داوطلب نخست 1952/  1331سناتوري كه در 
توانست بپايد؛ اگر  مي) سرلشگر زاهدي(تحصن مجلس و پنهان شدن در اينجا و آنجا گذراند 

بود؛ پس  ي توطئه و سياه و سپيد كردن مخالف و موافق مي”پارانويا”فرايند سياسي، همه 
پيروان خود مصدق . وز براي دمكراسي آمادگي نداشتايران هن. داشتند اقتدارگرايان حق مي

هاي امنيتي آن  نيز بيشتر و بيشتر، در شكافتن عوامل شكست او صرفا به جستجوي كوتاهي
اليحه قانوني (كردند  بايست با مخالفان نهضت ملي با شدت بيشتري رفتار مي: دوره برآمدند

ري تدوين كرد به ياري خود او امنيت كشور كه مصدق پس از گرفتن اختيارات قانونگزا
بايست يك گارد ملي در برابر ) گذاري شد؛ نرسيد و ساواك چندي پس از سقوط او بر آن پايه

هواداران نهضت ملي در فرداي انقالب اسالمي شكوهمند، آن كمبود را با (ساختند  ارتش مي
  .) سپاه پاسداران جبران كردند
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حكومت انگلستان، . قي و ضدكمونيستي بودمرداد يك پسزنش، يك حركت ضد مصد 28   
ها از  نگران آينده امپراتوري شرق سوئز، كه هم آنگاه با ملي شدن نفت و اخراج انگليس

خواست مصدق را بردارد و  جوئي مشهور انگليسي، مي ايران آفتابش بر لب بام بود، و با كينه
بست دچار  ق خود را به بنحكومت امريكا مانند بسياري در خود ايران نگران بود كه مصد

بايد ميان پادشاه، هرچند هيچ دلبستگي و  رود و مي كرده است و كار از دستش بدر مي
ها، يكي را برگزيند ــ كه در آن گرماگرم جنگ  اي به او نداشت، و كمونيست ستايش ويژه

نشان عنصر حياتي ايراني در طرح بركناري مصدق ــ زيرا او . بود سرد گزينش دشواري نمي
اهللا زاهدي بود،  داده بود كه به هيچ وسيله قانوني بركنار شدني نيست ــ سرلشگر فضل

مردي با پيشينه ناسيوناليستي و ضدانگليسي و محبوبيت فراوان در محافل سياسي و نيز 
هاي فرماندهي خود؛ يكي از قهرمانان نبردهاي  ارتش و نيروهاي انتظامي، به دليل سمت

چهل، و فرماندهي كه شيخ خزعل خوزستان را نخست در ميدان / عشايري دهه بيست 
  .جنگ شكست داد و سپس دستگير كرد و به تهران فرستاد

قرن گذشته ايران بيش  زاهدي پس از رضاشاه در ادبيات سياسي و تاريخنگاري حزبي نيم   
او در ميان فرماندهاني كه سردارسپه برگرد خود آورد . كشي شده است از همه شخصيت

ورترين فاتح آ ارتش نوين، و نام) ژنرال(ترين امير  به عنوان جوان. ترديد فرهمندترين بود بي
صحرا، آذربايجان باختري و بويژه خوزستان ــ او  نبردهاي جنگ داخلي ــ گيالن، تركمن

كسي بود كه حتا رضاشاه پس از ضرب شست مشهور در كشتي خزعل، هرگاه احضارش 
 ”.آيد اهللا خان همه كار برمي چون از فضل”گذاشت  نزديك دستش مي تيرش را كرد هفت مي

اهميت بود ولي پس از تبعيد پادشاه به  نشين يا در مقامات بي در دوران رضاشاهي بيشتر خانه
در همان نخستين . ترين فرمانده نظامي شد ترين و سياسي سرلشگري رسيد و باز برجسته

عملياتي كه در كنار دستبردهاي نظامي چشمگير جنگ ها او را، در  هاي جنگ، انگليس سال
اند و يادآور كار نمايان خودش در ماجراي خزعل بود، در سمت  ها آورده دوم در كتاب

ها ــ كه چندان نادرست  فرماندهي لشگر اصفهان ربودند و به اتهام همكاري با آلمان
شغالي ــ به زندان فلسطين نمايد، ولي بيشتر به دليل ايستادگيش در برابر مقامات ا نمي

اش كرد و بار دوم  محمدرضا شاه به نوبه خود از او انديشناك بود و دوبار بازنشسته. فرستادند
هيچ كوششي رهبر مخالفان مصدق شد و مصدق به دستگيريش  كه به سنا رفت، تقريبا بي

از يك كوشيد، كه انحالل سنا ــ درست به همان علت ــ و تحصن و پنهان زيستي بيش 
پيش از آن او در سمت رياست شهرباني با جلوگيري از . ساله او را در بار دوم به دنبال داشت

وزير در انتخابات مجلس شانزدهم به پيروزي نامزدهاي جبهه ملي  آرا نخست مداخالت رزم
با  1951/  1330تير  23ها در  اي در تهران كمك كرد و مصدق كه تا تظاهرات خونين توده

  .رين روابط را داشت او را در كابينه خود در وزارت كشور نگهداشت ــ از كابينه عالاو بهت
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بود كه از  با چنين پيشينه نظامي ـ سياسي، زاهدي يك جايگزين طبيعي براي مصدق مي 
كن خيزش  وزيري بر سيل بنيان پيروزي دوگانه سي تير ــ بازگشت پيروزمندانه به نخست

ر ديگر و چيرگي بر دربار و ارتش و نيروهاي انتظامي؛ و راي مردمي در تهران و چند شه
ويرانگر پيروزي، كه در  )يوناني (hubrisموافق دادگاه الهه ــ به از خودبيخودي و كبرياي 

اي دارد ــ افتاد و ديگر آن دست مطمئن  روانشناسي ايراني و تاريخ ايران جاي برجسته
روزافزون، و خامدستي شگفتاوري كه در  او با خودكامگي. هميشگي از او ديده نشد

در يك فرايند . هاي داخلي و خارجي نشان داد، شكست خود را گريزناپذير ساخت جبهه
توانست جاي او را  وزيري رسيد، زاهدي مي سياسي عادي، همان گونه كه مصدق به نخست

پيشواي ملت بگيرد؛ ولي مصدق فرايند عادي سياسي را برهم زد و اراده خود را به عنوان 
  .باالي قانون اساسي نهاد، تا كار به مداخله خارجي كشيد

اينكه براي امضاي فرمان بركناري مصدق كه به موجب اصل چهل و ششم قانون اساسي    
و بويژه در شرايط انحالل  ”عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همايون پادشاه است”

چكمه و آژاكس و فشارهاي امريكا و بود، طرح  مجلس، به آساني از سوي شاه شدني مي
انگيز سياست ايران در آن زمان و وضع  انگلستان به پادشاه الزم آمد، بهتر از همه منظره غم

هاي دو  ترين اطمينان شاهي كه با محكم: دهد غيرممكني را كه پيش آمده بود به دست مي
يري كه همه زندگي وز يافت؛ و نخست قدرت غربي نيز جرات دفاع از تاج و تختش را نمي

وزيري در دفاع از قانون اساسي گذشته بود و رضاشاه را به دليل  سياسيش تا پيش از نخست
گذاشت و در  ناميد، خود به ظواهر قانون نيز احترامي نمي زيرپا نهادن روح آن، ديكتاتور مي

  . رفت كه زمان نيافت به پايانش رساند مسير راديكالي پيش مي
توانست به چيزي كمتر از پيروزي كامل  نه مي. ايان راهش رسيده بودولي مصدق به پ   

غيرممكن تن در دهد مبادا به خيانت ــ كه خود آن را به چنان سطح مبتذلي رسانده بود ــ 
درباره (نفت بچرخاند  توانست اقتصاد را بي توانست نفتي بفروشد، و نه مي متهم شود؛ نه مي

وزيري او سخنان بسيار رفته است؛ ولي  هاي ايران در نخست رونق صادرات و موازنه پرداخت
اندك صادرات كشاورزي ايران به بهاي محدود كردن مصرف داخلي و چهار برابر شدن 
ارزش دالر و تورم برخاسته از آن حاصل گرديد و مردمي كه هر روز بيشتر در بينوائي 

  .) آوردند رفتند تاب چنان رونق صادرات را نمي فرومي
وري كه بيشتر خودش  خويش و فضاي سياسي شعله rhetoricپردازي  مصدق اسير سخن   

در برابر او بيشتر سران مذهبي و نظامي و رهبران افكار عمومي صف . پديد آورد شده بود
مرداد  28آراسته بودند و تقريبا همه رهبران جبهه ملي او را رها كرده بودند، و چنانكه در روز 

يكي هم از آن هزاران تني كه يك سال . م نيز ديگر خسته شده بودندنشان داده شد مرد
وزيري  پيشتر در سي تير در تهران و چند شهر ديگر با نثار خون خود مصدق را به نخست
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برگردانيده بودند انگشتي به پشتيباني او تكان نداد و، از ايستادگي چند ساعته نگهبانان 
مرداد در نخستين  28يك ماه پيش از . نگون شداش گذشته، به آساني سر نيرومند خانه

هاي حكومت جبهه ملي نتوانست به گفته مكي بيش از دو هزار  سالگرد سي تير همه تالش
در تظاهرات حزب توده به همان مناسبت دست كم ده برابر شركت . و پانصد تن را گرد آورد

سرگشتگي و نوميدي جستند و خليل ملكي سراسيمه را به خانه مصدق فرستادند كه در 
  )3(.كامل از آنجا بازگشت

هاي اطالعاتي امريكا  هر يك در نامگذاري دستگاه(طرح كودتاي نظامي آژاكس يا چكمه    
مصدق كه از پيش توسط حزب تودة همه . مرداد شكست خورد 25در شامگاه ) و انگلستان

نده را به اتهام اقدام به جا حاضر آگاه شده بود فرمان بركناريش را در جيب خود نهاد و آور
كودتا دستگيركرد، كه با توجه به اوضاع و احوال غريب و ناشيانه رساندن فرمان ــ توسط 
يك واحد مسلح گارد شاهنشاهي در ساعات نيمه شب ــ و دستگيري همزمان برخي از 

تر آن  اما غريب. توانست وارد شود مقامات حكومتي بدست واحدهاي ارتش، به درستي مي
وزير خود ارتباط برقرار كند و فرمان خود را از مجاري  توانست با نخست ود كه پادشاه نميب

يك وضع غيرعادي، وضع غيرعادي ديگري بسيار بدتر، و با مداخله . معمول به او برساند
به خوبي آشكار بود كه قانون اساسي و سراسر نظام . مستقيم بيگانگان، به دنبال آورد

  . زير حمله استحكومتي از همه سو 
در كار طرح كودتا دستگير شده  فرداي آن روز و پس از آنكه تقريبا همه افسران دست    

اي مگر كاركردن با  اش نوشت كه با شكست طرح، چاره بودند سفير امريكا به وزارت خانه
اما از همان . بيني نشده بود هيچ طرح كمكي در صورت شكست پيش )4(.مصدق نمانده است

شاه هراسان و خودباخته با ملكه و خلبان . رويدادها حركتي از آن خود گرفتندفردا 
حزب توده با . اش بر هواپيماي كوچك خود پريد و به بغداد و از آنجا به رم رفت شخصي

هاي پادشاهان را به زير كشيدند و  مجسمه. همه نيرو براي برچيدن پادشاهي به ميدان آمد
مصدق دودالنه هم . ها كردند ن زدوخوردهاي شهري آن سالتري ها را صحنه بزرگ خيابان

هايشان باز دارد و هم رويهمرفته از اوضاع  روي ها را از بدترين زياده اي خواست توده مي
ولي به زودي او نيز مانند بقيه مردم نگران شد و به دنبال گفتگوي . شكايتي نداشت

ت مسلح كردن اعضاي حزب توده را رد آميزش با سفير امريكا و پس از آنكه درخواس شكايت
  . ها را پاك كنند مرداد به واحدهاي ارتشي فرمان داد كه خيابان 27كرد در 

يك حكومت كمونيستي را ديدند و خطرات ) شبح(مردم ناگهان در آن چند روز پرهيب    
و گفت جرات هيچ اقدامي بر ضد ا مبارزه ناالزم مصدق را با پادشاه ــ كه خود مصدق مي

آلود شاه از ايران كه همه  رفتن شتاب. ندارد ــ و ناتوانيش را در كنترل اوضاع دريافتند
گيري را داشت در هيچ طرحي نيامده بود ولي بيش از هر عامل ديگري در  هاي كناره نشانه
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شد و يك سرچشمه پشتيباني واقعي از  ”گالوانيزه”فضاي سياسي . مرداد تاثير بخشيد 28
جوشيد كه ضد مصدق نبود ولي شاه را نيز به عنوان مظهر پايداري ملي در شاه در جامعه 

خواست، و بي هيچ تمايلي و بي آنكه هيچ  برابر تهديد شوروي و عوامل بيشمار آن مي
با آنكه عوامل امريكا و انگليس . لزومي بوده باشد ناگزير از گزينش ميان آن دو شده بود

شان بويژه پس از گريز شاه به  يكائيان در نوميديهمچنان دست در كار بودند، خود امر
مرداد آنان را به  28مقامات سيا در تهران دستور ترك فوري ايران را دادند و كاميابي قيام 

  )5(.ها به شگفتي ناباورانه افكند اندازه شوروي
و برداري از اين برگشت مردم به نهاد پادشاهي، زاهدي نقش تعيين كننده داشت  در بهره   

او با . مرداد را به پيروزي سه روز بعد رساند 25او بود كه با جسارت مشهور خود شكست 
وزيريش، نيروهاي هوادار پادشاهي را كه در ايران اكثريت  آگاه كردن مردم از فرمان نخست

خردكننده داشتند بر گرد خود آورد؛ و به عنوان يك رهبر تمام عيار سياسي و نظامي، آن 
  . را از آن خود كردلحظه تاريخي 

بيني شده بود و روزولت و وودهاوس در  در طرح سرنگوني مصدق تظاهرات خياباني پيش   
هاي مختصري كمتر از صدهزار دالر بدين منظور پخش كرده  اند كه پول هايشان گفته كتاب

بودند ــ صد هزار دالر در برابر نهضت ملي و رهبر ملي ــ و در تاريخچه عمليات آژاكس 
يك ميليون دالر براي بركناري  ”سيا”گفته شده است كه رئيس ) كه دونالد ويلبر نوشت(

تاريخچه سيا صرفا از نظرگاه آن سازمان نوشته شده است و آن دو . (مصدق كنار گذاشته بود
كتاب روزولت . آميز است كتاب بويژه درباره نقش نويسندگانشان در ساختن تاريخ آينده مبالغه

با اينهمه خود روزولت در پايان كتابش، پشتيباني مردم و ارتش را . غپردازي استآيتي از درو
گويد به دليل نبود آن شرايط،  شمارد و مي شرط اصلي كاميابي طرح آژاكس يا چكمه مي

   )6(.)ماموريت عمليات همانندي را در گواتماال نپذيرفته است
اي در دانشگاه  ي بسيج مبارزات ضد تودههائي برا امريكائيان در چند ساله پيش از آن پول   

ها نيز از  انگليس. مرداد بكار آمد 28ريختند و شبكه كوچكي داشتند كه در  ها مي و خيابان
كردند و شبكه نيرومندتري  پخش مي politicosهائي در ميان سياسيكاران  ها پيش پول سال

شاه بسوي مراكزي كه از پيش  در آن روز چند صد تني سازمان يافته با شعار جاويد. داشتند
تعيين شده بود ــ خانه مصدق و وزارت پست و تلگراف و دفترهاي چند روزنامه ــ به راه 

تر نيروهاي انتظامي و واحدهاي كوچك  بخش بزرگ. بقيه كار جنبه خودجوش يافت. افتادند
اي  ت فزايندهارتش بجاي جلوگيري از تظاهر كنندگان، خود شعار جاويد شاه دادند و به جمعي

ها هزار رسيد و يك گروه كوچك ارتشي با چند تانك به  پيوستند كه تا عصر آن روز به ده
تا آن زمان . نيروئي در همان حدود از نگهبانان مصدق حمله برد و خانه او را گرفت

سالح در سطح شهر و بويژه در برابر خانه  ها بي هاي تظاهركنندگان بودند كه ساعت گروه
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نظاميان در نبرد بودند و تلفات بسيار دادند، به روايتي تا سيصد كشته و زخمي؛ كه  مصدق با
  )7(.هاي ديگري نيز در كار بوده است انگيزه ”سيا”هاي  داد جز پول نشان مي

ترين روياروئي  اند بزرگ مرداد نام داده 28در آنچه مخالفان پادشاهي، كودتاي نظامي    
رئيس كودتا، . همان برخورد كوچك در خيابان كاخ بود نظامي و نقش ارتش در آن روز

او به صف . تنه آنجا را گرفت زاهدي، سرلشگر بازنشسته و رئيس پيشين شهرباني، يك
توانستند تنش را سوراخ  پاسبانان مسلحي كه در برابرش ايستاده بودند و به كمترين اشاره مي

  ”.لي شاه شما با ما نيستشما اينجا هستيد و”: سوراخ كنند تنها يك جمله گفت
آن سخن و آن رويداد ــ با همه نقش مستقيم امريكا و انگليس در كودتا ــ روحيه واقعي    
مرداد، و در همان حال، وابستگي محض سرتاسر جامعه ايراني را از چپ و راست و باال و  28

، يك عامل براي هر چيز، حتي عواطف خودانگيخته. كند پائين به عامل خارجي، بيان مي
شد به آساني پرهيز كرد ــ اگر مصدق بجاي جنگ  مرداد مي 28از . نمود خارجي الزم مي

سياسي داخلي، نبرد ملي كردن نفت را با بهترين شرايطي كه امريكائيان حاضر بودند بر 
انگلستان تحميل كنند و يك ايران انرژي تازه گرفته را در برابر شوروي نگهدارند به 

رساند؛ و اگر شاه براي دفاع از پادشاهي خود بجاي تكيه به بيگانه روبروي مردم  سرانجام مي
  .خواست وار پشتيباني آنها را مي ايستاد و مصدق مي
ها، و  بازي ناشيانه او با ابرقدرت. مصدق در مسابقه براي جلب امريكا به شاه باخت   

دو سالي از او پشتيباني سياسي  رفت، امريكائيان را كه هائي كه همه از دست بدر مي تاكتيك
اي كه بخشي از دست رفتن درآمد نفت جبران شده بود، بيشتر  و مالي كرده بودند، به اندازه

به  ”نجومي”برنامه اصل چهار در دوره او به ابعاد بزرگ در مقياس آن روز ايران، . (ترساند
.) يست و سه ميليون دالرگفته يكي از سران حكومتي آن زمان، رسيد ــ از نيم ميليون به ب

نبرد با مصدق نبود، برسر مصدق بود ــ چه نيروئي جاي او را  32/  53در تابستان سال 
  بگيرد؟

مرداد، بيشتر درنگ  28در اين نگاه گذرنده، بر دو رويداد تاريخي، بحران آذربايجان و    
مي تاثير بسيار شده است زيرا اين هر دو در شكل دادن به تاريخ ايران تا انقالب اسال

بحران آذربايجان سياست سنتي بيطرفي ايران و موازنه ميان انگليس و روس را به . داشتند
بيطرفي ايران در جنگ دوم جهاني نيز پايمال شده بود و هيچ . ورشكستگي انداخت

هاي استعماري ديرين  نيت، حتا فداكاري، ايرانيان كمترين حس قدرشناسي در قدرت حسن
اش را كشيده  آنها آماده پاره پاره كردن ايراني بودند كه چهار سال شيره. بودبرنينگيخته 

در دهه چهل با درگيركردن استراتژيك ) ميالدي(استراتژي قوام از آغاز دهه بيست . بودند
داشت  تا ايران با شوروي سروكار مي. ژرف امريكا در ايران درستي خود را بيشتر ثابت كرد

هاي شمال و شمال باختري و  هاي مهمي از سرزمين دن بخشسرنوشتش يا از دست دا
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فنالندي ”بود؛ يا حداكثر، فرمانبري از شوروي و  پايان عملي ايران به عنوان يك كشور مي
ها؛ و يا پشت دادن به نيروي برتر امريكا كه به دالئل  به اصطالح ناخوشايند آن زمان ”شدن

انگلستان از معادله بيرون بود . داشت ران نميجغرافيائي نيز شده خطري براي يكپارچگي اي
حقيقتي كه نه خودش تا دهه شصت به رو (زيرا، هم در جنگ دوم پشتش شكسته بود 

مستعمره تا  هاي مستعمره و نيمه نشاندگان و هوادارانش در سرزمين آورد و نه دست مي
اريخي ايران، در هر و هم به عنوان يك دشمن ت) اند ها پس از آن آماده پذيرفتنش بوده مدت

آن بحران همچنين مردم را . كوشيد فرصت به تكه تكه كردن ايران با همكاري شوروي مي
به ارزش بزرگ نهاد پادشاهي در يكپارچه نگهداشتن ايران و مشتعل كردن عواطف ملي 

  .تر ساخت آگاه

روندي را كه در  از سوئي. تر بود دارتر و ژرف مرداد رويدادي با پيامدهاي بسيار دامنه 28   
با بحران تخليه ايران آغاز شده بود شدت بخشيد؛ زيرا بار ديگر نشان داد كه  1945ـ  46

از گروه بزرگ افسران ارتش كه عضو يا (خطر افتادن در كام شوروي چه اندازه نزديك است 
د و هوادار سازمان زيرزميني نظامي حزب توده بودند ميان ششصد تا هفتصد تن به دام افتادن

هاي تشكيالتي گسترده حزب سراسر ايران و همه  تهيه. داران هيچگاه لو نرفت شبكه درجه
و  ”اوباش”اگر امريكا باچند صد تني از .) گرفت هاي جامعه و دستگاه حكومتي را دربرمي اليه

چند ده، يا حتا چند صد، هزار دالر پول توانست مصدق را در چند ساعت بردارد پيداست كه 
. توانست بكند تر به معني كلمه چه مي ا چنان قدرت سازماني در يك كودتاي واقعيشوروي ب

آمد افراطيان پيرامونش مانند  مرداد بدر مي 28توان تصور كرد كه اگر مصدق از  به خوبي مي
بردند و مردمي  ها را در نيروهاي مسلح از ميان مي فاطمي، واپسين موانع تسلط كمونيست

ز رفتن شاه چنان برآشفته شدند با گذشت زمان احتماال در برابر يك نيز كه سه روز پس ا
ها پيش آمده  دادند، چنانكه در چكسلواكي همان زمان كودتاي كمونيستي مقاومتي نشان نمي

در . از دو كودتاي سده بيستم ايران هيچيك به مفهوم تكنيكي و نه سياسي، كودتا نبود. (بود
  .) وزيري، آماج اصلي بود ماند و نخست هر دو، نظام حكومتي دست نخورده

ها يك اختراع مخالفان مصدق نيست و خود او بيش  خطر افتادن ايران به دست كمونيست   
در واقع همه استراتژيش براي برخورداري از پشتيباني امريكا بر . كرد از همه بر آن تاكيد مي

خ هندرسن سفير امريكا كه از در پاس 1332/  1953مارس  4او در . گذاري شده بود آن پايه
چرا اياالت متحده بايد از مايملك بريتانيا در ايران كه ”پرسيد  سوي افكار عمومي امريكا مي

توانيد بگوئيد ايران را از  مي”بدون غرامت تصرف شده است نفت بخرد؟ در پاسخ گفت كه 
گرفته بودند و به امريكائيان نيز اين خطر را بسيار جدي  ”.ايد خطر كمونيسم نجات داده

اي كه  توان به نامه به عنوان نمونه مي. اي كه دلخواه مصدق نبود آن را برطرف كردند شيوه



   كشاكش با تجدد صدسال

49  

و پيش از انتخابش به رياست جمهوري امريكا نوشته است اشاره  1951آيزنهاور در ژوئن 
   )8(.كرد
ر ديگر با مداخله ترين پيكار ناسيوناليستي دهه پنجاه يكبا از سوي ديگر شكست بلندآوازه   

ها به صورت  خارجي، زخمي چركين بر پيكره سياست ايران شد كه در دست مصدقي
باز، چنانكه همواره . كربالي دومي درآمد و راه هر سازشي را ميان دو سر طيف سياسي بست

مرداد افكار عمومي، كه هيچگاه از مصدق  28در اين سده پيش آمده است، از فرداي 
رنگشت، ولي خسته و بيمناك شده بود و از بازگشت پادشاهي شادي برنگشته بود و ب

هاي خستگي و بيم خود را به فراموشي سپرد و همه به محكوم كردن فراآمد  كرد، علت مي
و باز، چنانكه همواره در اين سده پيش آمده است، جانشينان هر . هاي آن پرداخت )نتيجه(

  .مردم كردند چه توانستند در تباه كردن خود و گريزاندن
بود؛ و نبرد قدرت تا مرگ و زندگي  تا جنبش مشروطه سياست در ايران موضوع قدرت مي   
. جنبش مشروطه از نبرد قدرت دورتر رفت و حق و باطل را وارد نبرد سياسي كرد. كشيد مي

خواهان  از پيروزي مشروطه. جنگيدند هائي جنبه تقدس يافته با هم مي دو اردو بر سر ارزش
هاي ناپايدار خود  هاي هر روزي و ائتالف رضاشاه طبقه سياسي ايران باز به بندوبست تا

مدارائيش در برابر مخالفان، راه  گماني و بي بازگشته بود؛ ولي رضاشاه با ناشكيبائي و سخت
سرنگوني او به نيروهاي شكست خوردة . سازش را بر سياست در ايران به مقدار زياد بست

مدارائي در سياست را  ايران را كشور ديگري كرد فرصت تالفي داد تا بي آن بيست سالي كه
  . ها برسانند روي تا باالترين زياده

درآمدن سياست به جنگ مذهبي و روياروئي يزدان و اهريمن، با خود مقدسات و    
ا برد و تفكر ر آورد كه نياز به باريك شدن و تميز دادن را از ميان مي تابوهايش را نيز مي

گيرند زيرا هر اشاره به آنها دريچه را بر سيل  نمادها جاي استدالل را مي. كند قالبي مي
نشستن . كند يك نام يا واژه براي بردن يك لحظه كفايت مي. گشايد عواطف معيني مي

و فرايند سياسي را براي  discourseايمان بجاي انديشه، و يقين بجاي جستجو، گفتمان 
انديشند و در هرچه روياروي  كساني كه با نمادها مي. سازد اعد ميهمرائي و سازش نامس

بينند چه وقتي براي سازش دارند؟ هنگامي كه سخن از مقدسات  خويش، چهره دشمن را مي
توان گفت؟  است چه از رسيدن به توافقي در اصول، به موافقت كردن بر موافقت نكردن، مي

  ماند؟  همگاني مي اصال در مسائل ايماني چه جائي براي اصول
كه ) مصالحه(مرداد روند راديكال شدن سياست را پيشتر برد و آن را از عنصر سازش  28   

پادشاهي پيروزمند به . تر كرد به اندازه يك عنصر ديگر، يعني مخالفت، اهميت دارد تهي
حذف سياسي ــ و در موارد بسيار، فيزيكي ــ شكست خوردگان پرداخت، در حالي كه 

ها در پيش گرفته  كرد كه راه آشتي و مرهم گذاشتن بر زخم ط پيروزي آن ايجاب ميشراي
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را با شهيدان و مظلومان و لعنت  ”كربال”شكست خوردگان به نوبه خود عنصر ضروري . شود
زده و مذهب شده آن دوران افزودند و گفتمان سياست در طيف  شدگانش، بر سياست مذهب

  .قه سياسي ايران رنگ كربالئي به خود گرفتاي از روشنفكران و طب گسترده
اوج و تبلور روحيه مذهبي است با جنبه نمادين و عاطفي آن كه جا براي هيچ  ”كربال”   

ها و همه مخالفان چپ رژيم پادشاهي،  هواداران جبهه ملي و مصدقي. گذارد چيز ديگر نمي
اصلي سياست ايران  ”يمپارادا”مرداد را  28حتا آنان كه بر خود جبهه شوريده بودند 

جامعه، يا . گردانيدند، به معني واژه كليدي در گفتار و انديشه، و معيار اصلي پسند و ناپسند
يكي خوب بود و نياز به هيچ . مرداد قرار گرفت 28ايران در دو سوي  polityهيئت سياسي 

ه اشتباه بود و هر چ كرد گناهش با ديگري مي بازانديشي نداشت و اگر هم اشتباهي مي
داشت، و  تر؛ و آن ديگري اصال شايستگي خوب بودن نمي تر، گناه آن ديگري سنگين بزرگ

  . شد بود، بلكه آنچه محكوم بود باشد، قضاوت مي كرد يا مي نه با آنچه مي
او كه . مرداد، دگرديسي محمدرضا شاه، به يك پادشاه خودكامه بود 28يك ميراث ديگر    

مه اسباب قدرت خود، مهمتر از همه ارتش، را واگذاشته بود و در در سال پاياني مصدق ه
كرد، پس از آن به  برابر نخست وزير مانند شكاري خشك شده برجاي خويش رفتار مي

هاي نيرومندتر بودن هرچه توانست  ها دستخوش رويدادها و زير سايه شخصيت جبران سال
اش ــ با همه  او با هماوردان داخليرفتار . هاي خود متمركز كرد گيري را در دست تصميم
در دادرسي و محكوميت و تبعيد . هاشان ــ همچون دشمنان شكست خورده بود روي  زياده

بار بود؛ در  آسيب بدر نيامد ولي براي فرمانروايان تازه مصيبت مصدق كه هيچ كس از آن بي
رمق كه  اخله و بياعدام دكتر فاطمي و سركوب هر مخالف؛ و در برگزاري انتخاباتي پرمد

هاي بعد بود، نه تنها حكومت از يك اقليت نيرومند مخالف كه  سرمشقي براي انتخابات دوره
گرائي در ايران تندي  بهره شد بلكه روند خشونت آمد بي در گفتگوهاي نفت بسيار بكار مي

 به عنوان يك نامزد شيوه حكومت دمكراتيك از دست رفته 1953/  1332ايران در . گرفت
بود؛ و با برآمدن پادشاه به عنوان فرمانرواي مطلق، وارد يك دوره ركود همه سويه شد كه 

  . شصت حكومت پادشاهي را به آستانه فروپاشي رساند/ در آغاز دهه چهل 
پادشاه پس از كاميابي در نبرد قدرت با زاهدي ــ كه مانند قوام و مصدق پيش از خود    
د و نه حكومت ــ جز با ناشايستگان و ميانمايگان بايد سلطنت كن گفت شاه مي مي
مرداد و دورنماي تنگدستي  25چيزي چند روزه پس از  توانست آسوده باشد؛ و تجربه بي نمي

اندوزي تازه آورد كه بر خالف دوران رضاشاهي گوشه چشمي  در تبعيد، با خود يك موج مال
يكي از عوامل سستي گرفتن اراده  به زندگي در بيرون ايران داشت و بيست و پنج سال بعد

را گرفته بود ادامه  ”مشروطه دوم”معطل ماندن نوسازندگي ايران كه سراسر . ايستادگي شد
ديد به پايان رسيده  رونق و تباه شده مي يافت و پادشاه سرگشته كه پس از هشت سال بي
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فساد حكومتي و  جبهه ملي به بركت ركود و. است آماده بود قدرت را به جبهه ملي بسپارد
مرداد، اعتبار روزافزون يافته بود  28بيداري غرور زخم خورده ملي، در آن هشت ساله پس از 

پادشاه با اذعان به اين امر از رهبران . شد و جايگزين طبيعي ديكتاتوري پادشاهي شمرده مي
خواست، و  و مبارزه با كمونيسم را مي) پادشاهي(جبهه ملي تنها وفاداري به قانون اساسي 

اما جبهه ملي ــ . داشت ”جاي خود”البته تعهد به نوسازندگي و توسعه كشور را كه 
مرداد  28هاي  همچنانكه بيست و پنج سال پس از آن ــ بيشتر به پاك كردن حساب

توانست كمترين آسيبي به وجهه ملي  انديشيد و مانند پيكار ملي كردن نفت از هرچه مي مي
  )9(.دعوت پادشاه با بدگماني نگريستند و به آن پاسخي داده نشد به. رميد آن بزند مي

   
* * *  

هاي  در همه سال. ازسرگرفتن نوسازندگي دوران رضاشاهي براي ايرانيان آرزوئي شده بود   
به (مردم به آن بيست ساله انفجار فعاليت و سازندگي  1320بحران و ركود پس از شهريور

ه اندازه همه تاريخ ايران ساختمان اداري و عمومي ساخته در آن مدت ب: معني لفظي واژه
هاي  بود و راه ”هيئت حاكمه”ها پر از حمله به  روزنامه. نگريستند به حسرت مي) شده بود

تا ) اصالحات ارضي(بست سياسي و اقتصادي ايران، از بنيادي  پيشنهادي برونرفت از بن
رهبري شاه در برابر هيئت حاكمه تصور  به) شوراي عالي اقتصاد به رياست پادشاه(سطحي 

هاي سنتي  هيئت حاكمه قديمي كه از همان دوران رضاشاه در راه بازگشت به پايگاه. شد مي
بار مزه  برنامه و سرگردان، چند سالي براي آخرين بود با تمركز امور در دربار بي خود مي

مسئوليتش  غم و بي دنياي بيفرمانروائي را براي خود فرمانروائي، و به عنوان يك حق، در 
اي از  نظمي معمول جامعه ايراني و آميخته ي كه از سده نوزدهم با بي”اشرافيت”. چشيد مي

گذاشت و  افتخار را پشت سر مي تحرك و تصلب اجتماعي ساخته شده بود يك دوره بي
  .ردسپ تازه اداره كشور مي) كانسپت(جايش را نه تنها به نسلي تازه بلكه يك فرايافت 

ها به رهبري ابوالحسن ابتهاج همراه با فرايافت برنامه  تكنوكرات 50/  30از ميانه دهه    
هاي معين؛ و واقعيت گرفتن سازمان برنامة  ريزي ــ تخصيص درازمدت منابع براي طرح

تشريفاتي به رياست يكي از شاهپورها، و بنا بر يك استراتژي پيش انديشيده ــ به پايگان 
پيش از آن رضاشاه يا خود گروه كوچكي از مديران سياسي و كارشناسان . يافتندقدرت راه 

آورد كه نخستين موج تكنوكراسي ايران بودند و ديري برنيامد كه راه به سياست پيشگان 
راهبري اقتصاد و نه صرفا ( dirigismeريزي يا به اصطالح فرانسوي  برنامه. سنتي دادند

گردد و در جنگ جهاني  تماال به كلبر در سده هفدهم برميآغازش اح) تصاحب منابع ثروت
اول چرچيل در انگلستان آن را در سطح محدود صنايع جنگي و استراتژي تسليحاتي 

و والتر راتناو در آلمان همان جنگ با اقتصاد جنگي ) تانك از فرا آمدهاي آن بود(بكارگرفت 
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ريزي از  وروي از دوران استالين، برنامهدر ش. آن را به كمال رسانيد ”جنگ فراگير”در خدمت 
در ايران . نمونه راتناو فراتر برده شد و به اقتصاد فرمانده در خدمت دولت توتاليتر رسيد

با اينهمه . نظم و پرتناقض معمول ايراني درآمد ريزي باز به شيوه سرسري و بي برنامه
ر پس از رضاشاه يك استراتژي كمترينه انتظامي به درامد و هزينه عمومي بخشيد و بار ديگ

. توسعه هرچند نه چندان انديشيده و هماهنگ، كه بر مداخالت از باال گشوده بود داد
آمدند و  خوانده بودند كه از اداره چنان اقتصادي بر مي درس) بوروكرات(ها ديوانيان  تكنوكرات

هاي اميني و علم  نهپس از دفتر فني سازمان برنامه، نخستين بار چند تني از آنان در كابي
آموزشگاه عملي تكنوكراسي ايران، همانا . نيز عضويت يافتند) 64ـ  1960/  43ـ  1340(

بود و پرورش يافتگانش بعدها به مقامات باالي ) اصل چهار(هاي فني امريكا  برنامه كمك
  .سياستگزاري و اجرائي رسيدند

تگاه حكومتي با قدرت فزاينده، به ها به عنوان يك اليه تازه دس ولي برآمدن تكنوكرات   
گذاري كانون مترقي شد كه حزبي از سرامدان بود به قصد  دست حسنعلي منصور با پايه

آشكار تغيير ماهيت هيات حاكمه؛ مردان، و به زودي زناني، غيرسياسي كه آماده بودند 
ه پيروزي برنامه اصالحي شا. هاي سياسي پادشاه بگذارند كارشناسي خود را در خدمت هدف

  .قطعي آنان را بر هيئت حاكمه سنتي فراآورد
در ايران فشار . محمدرضا شاه، به پايان راه رسيده، گشايش تازه را با همه توان پذيره شد   

به  1339/  1960در امريكا كندي در انتخابات . نمود ناپذير مي براي دگرگوني مقاومت
كاخ سفيد رفت باگشودن پنجره دفترش پس  پيروزي رسيده بود و در ژانويه سال بعد كه به

اصالحات ارضي ايران . ها فرستاد از هشت سال در آن نخستين روز، هواي تازه را تا دوردست
هاي  كندي داشت و از پيش از مصدق با گام ”اتحاد براي ترقي”اي درازتر از برنامه  پيشينه
غاز شده بود ولي مصدق هاي شخصي خودش آ آميز از سوي محمدرضا شاه در زمين احتياط

. اي نداشت و برنامه شخصي شاه را متوقف كرد با اصالحات ارضي در آن حد نيز ميانه
بيشتريني كه او رفت گزاردن قانوني ــ با اختيارات قانونگزاري كه گرفته بود ــ براي نهادن 

  .هاي ده بود درصدي از بهره مالكانه براي عمران روستاها در اختيار انجمن
شصت پس از دو رسوائي انتخاباتي ــ يك بار باطل كردن انتخابات و / ر آغاز دهه چهل د   

اي با تركيب و  بار ديگر انحالل مجلس ــ شاه توصيه امريكائيان را پذيرفت و حكومت تازه
در . اي جز آنچه كه در بيشتر دوران پادشاهيش بدان خوگرفته بود بر روي كار آورد روحيه

ي برانگيزاننده حسن ارسنجاني بود، يك روشنفكر ـ روزنامه نگار ـ حكومت تازه نيرو
زاده و داور و حسين فاطمي، كه دو سالي مانند تير شهاب در آسمان  سياستگر در سنت تقي

گر و جسارت و بلندپروازي نامحدود خود  ها را با هوش تند و ذهن چاره سياست ايران چشم
سوداي برتن كردن رداي پيشوائي ملي بود و چنان  خيره كرد و به زودي به دست شاه كه در
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ارسنجاني درهم شكستن گروه حاكم سنتي را چاره ركود و . يارست خاموش شد رقيبي را نمي
دانست و تا ارباب و رعيتي و زمينداري بزرگ در ايران  بست تاريخي جامعه ايراني مي بن
  . ن كشيدشد از جايگاه برتر آن پائي را نمي ”هيئت حاكمه”بود  مي
كه به صورت آزمايشي در مراغه اجرا  1961/  1340برنامه اصالحات ارضي زمستان   

به ) بعدا انقالب شاه و مردم( ”انقالب سفيد”گرديد و يك سال بعد همراه با پنج اصل ديگر 
هاي عملي بود؛ و با آنكه پس از  حل پرسي گذاشته شد شاهكاري از سادگي و راه همه

مرحله بعدي اصالحات ارضي، چندان در آن دست بردند كه يك طبقه تازه ارسنجاني در دو 
داران سياسي و سياست  زمينداران بزرگ، نه در مقياس پيشين، از سران ارتشي و سرمايه

ساالري نه چندان بزرگ  دار نزديك به دربار ــ پلوتوكراسي يا سرمايه پيشگان سرمايه
لي خود كامياب شد و سياست ايران را از تسلط محمدرضا شاهي ــ بوجود آورد، در هدف اص

ها و زمينداران بزرگ بدر آورد و بدان سيالني بخشيد كه پيش از آن نداشت؛ و زمين را  خان
هاي سياسي  اما اصالحات ارضي تنها در هدف. به عنوان سرچشمه دارائي از اهميت انداخت

هاي  وق دادن سرمايه به بخشاز نظر اقتصادي نيز گذشته از كمك به س. خود كامياب نشد
صنعت و خدمات، برخالف تبليغات دانشوران ضد پهلوي به افزايش توليد كشاورزي ايران ــ 

وري كشاورزاني كه ديگر رعيت نبودند، و هم توسعه  هم به دليل آشكار افزايش بهره
صدها ها واردات كشاورزي ايران به  اگر در آن سال. سابقه كشاورزي مكانيزه انجاميد بي

دادن به  subsideبود كه با يارانه  هاي نادرستي نمي ميليون دالر رسيد همه براثر سياست
مردم ايران در آن يك دهه و نيم . داد شان روستاها را كيفر مي ها براي آرام نگهداشتن شهري

مهاجرت به شهرها نيز همه . خوردند از هر زماني در تاريخ خود، پيش و پس از آن، بهتر مي
سبب اصالحات ارضي نبود و رشد تند جمعيت و عوامل اجتماعي و اقتصادي، كه در همه  به

هاي ايران آن روز دست دركار بود و هست، در آن جاي باالتري  كشورها به همان اندازه
  . داشت

اصالحات چه از نظر اعتقاد و چه خلق و خو به محمدرضا شاهي كه سرانجام به خود آمده    
توانست مسئله  و در پايان بيست سال پادشاهي كه دستاوردهاي اندكش نميبرازيد  بود مي

. مرداد حل كند، مانند ريسمان نجاتي بسويش پرتاب شد 28مشروعيت پادشاهي را پس از 
مرداد از نظر سياسي يك پيروزي براي شاه بود و او را در ميان شادي پرشور عمومي  28

شكست بزرگ تبليغاتي درآورد كه ديگر دست از سر ولي خودش آن را به يك . برگردانده بود
دانستند، و دالئل خود و  بجاي آنكه صادقانه آنچه را كه همه مي. او و پادشاهي برنداشت

بستي را كه كشور با آن روبرو بود، با مردم در ميان گذارند كه  ناگزيري وضع، و خطر و بن
كرد، با  برابر حمالت بعدي حفظ مي داشت و شاه را در ترديد پشتيباني ملي را نگه مي بي

آوري مانند مصدق عامل انگلستان، و پادشاه قهرمان قيام ملي، خواستند هم  ادعاهاي خنده
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در آن اوضاع و احوالي كه ابر و باد و مه . مصدق و هم زاهدي را به سود پادشاه خراب كنند
شاه بدان گونه از  ها رو بود و خود و خورشيد دست به دست هم داده بودند و همه دست

ها براي وارونه نوشتن  ايران رفته بود و با آن وضع او را بازآورده بودند، آن دست و پازدن
او زد كه ديگر از آن به خود نيامد و تنها در  credibilityتاريخ چنان آسيبي به باورپذيري 

ا نيمه دهه چهل ت/هاي پادشاهيش ــ از اوايل دهه شصت تا نيمه دهه هفتاد  بهترين سال
هاي شاه در درون و بيرون، ميراث زهراگين  هاي سياست پنجاه ــ بود كه زنجيره كاميابي

  .مرداد را زير سايه گرفت 28
برنامه دليرانه ارسنجاني، شاه را با فرصت و چالشي تاريخي روبرو  1961اما در آن سال    

گرفت، در يك  را از او ميهاي فراوان  اي كه فرصت كاري بيش از اندازه ساخت و احتياط
سابقه  تغيير حالت كم و بيش ناگهاني كه در او طبيعي بود، جاي خود را به يك جوشش بي

او پرچم اصالحات را خود به دست گرفت و با اقتباس از سپاه صلح كندي، ارتش . انرژي داد
كار هاي خودشان  را در خدمت آموزش و بهداشت و عمران روستائياني كه ديگر بر زمين

ها  در يك چرخش، كشوري كه بيست سال به خواب رفته بود و با كابوس. كردند گذاشت مي
  . هاي گذشته آماده بود همه چيز براي بيرون پريدن از قالب. شد به تكان درآمد بيدار مي

شصت با بدترين بحران مشروعيت روبرو بود ــ تنها / محمدرضا شاه در آغاز دهه چهل    
اواخر دهه هفتاد از آن درگذشت ــ ولي از آن گذشته در باالي اقتدار بحران مشروعيت 

استراتژي او براي در دست گرفتن سررشته قدرت و برقراري دوباره . پادشاهي قرار داشت
گيري  اقتدار مطلق نهاد پادشاهي كه از همان بر تخت نشستن آغاز گرديد پس از كناره

وابسته كردن نيروهاي : بائي از ارتش آغاز كرده بوداو با شكي. زاهدي به كاميابي رسيده بود
داشت و به  مسلح به شخص خودش، و سرازيركردن هر مقدار اعتبارات و منابع كه امكان مي

از چنان موضع قدرتي و به عنوان پادشاه، به . هاي ديگر، به بخش نظامي هر بها براي برنامه
پريشاني مزمن طبقه سياسي ايران و برداري از گسستگي و  آساني توانسته بود با بهره

هاي تناوري مانند قوام و مصدق و  هاي هماوردان پرقدرت خود، شخصيت اشتباهات و كاستي
آرا و زاهدي، را از ميدان بدر كند؛ و دو چالش خطرناك را از خودش و پادشاهي پهلوي  رزم

. همان سال، و جبهه ملي در 1953و بار ديگر در 1946ها در كمونيست: برطرف سازد
كردند و  آنكه اعتقاد چنداني به او داشته باشند با او همراهي مي ها بي امريكائيان و انگليس

چهل و بحران تخليه ايران از نيروهاي شوروي، به او اصرار / امريكائيان از ميانه دهه بيست 
  )10(.تري داشته باشد و زمام امور را خود در دست گيرد ورزيدند كه مداخله مستقيم مي
هاي پيكارهاي گذشته خود را ــ رهائي آذربايجان و مهاباد، و ملي  توانست ميوه ايران مي   

كردن نفت با همه مزه تلخي كه در دهان مردم گذاشته بود ــ بچشد؛ كشوري بود كه 
يكپارچگي خود را برخالف همه احتماالت بد نگهداشته بود و به درامد فزاينده نفت دسترسي 
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. توانست مايه رشگ هر كشور همسايه شوروي باشد المللي آن مي يت بينموقع. داشت
اي از استواري و  ها تركيب استادانه سياست خارجي درخشان محمدرضا شاه كه از همان زمان

. هاي امنيت ملي ايران را گسترده كند پذيري و بينش استراتژيك بود توانسته بود پايه انعطاف
شتيباني استراتژيك امريكا را داشت، و هم با اعالم اينكه قلمرو ايران، هم با پيمان بغداد پ

اي  خود را براي حمله به شوروي در اختيار هيچ كشوري نخواهد گذاشت از مناسبات دوستانه
  .شد با شوروي برخوردار بود تر مي كه به تندي نزديك

ناشاد ايران بنگرد و اي در تاريخ  توانست بر پگاه عصر تازه از آن قله قدرت ملي، شاه مي   
تر سازندگي آغاز شد كه به  در چنان فضاي مناسبي، يك دوره تازه و بزرگ. بود حق با او مي

اي ديگر  از نو داد و آن را تا دو دهه momentumپادشاهي ايران سرزندگي و شتاباهنگي 
رفته پادشاهي نهاد از نو نيرو گ. توانست پاياني برايش ببيند كشاند و تا پايان، كمتر كسي مي

هواپيما، اصطالحي كه راستو   take off”زمين كند”در شانزده سال آينده ايران را به مرحله 
توانست به نيروي  اي كه جامعه مي اش در باره مراحل توسعه بكار برد، رساند؛ مرحله در نظريه

ي و ايران زيرساخت آموزشي و ارتباط. هاي خارجي توسعه يابد نياز از كمك خودش و بي
ها فراهم آورد؛ طبقه متوسطي كه، پيشتر؛ رضاشاه بوجود آورده  صنعتي الزم را در آن سال

توانست فرايند دمكراتيك كردن جامعه  بود بسيار گسترش يافت و در شرايط سياسي بهتر مي
را به جائي برساند؛ سطح زندگي مردم پيوسته باالتر رفت و اگرچه هيچ چيز در ايران به 

درامد ناخالص ملي بخش بر (شود درامد سرانه ناخالص ملي ايران  ميعدالت بخش ن
  . در پايان آن دوره توسعه شتابنده به جايگاه شانزدهم در جهان باال رفت) جمعيت

هاي اول جهاني بود كه همراه خود  ها كانون يك رشد اقتصادي در رديف ايران آن سال   
ت خارجي شاه ــ كه او را يك دولتمرد سياس. آورد گير اجتماعي مي هاي نفس دگرگوني

روانشناختي، كمبودهاي بزرگش را در  ”جبران”جهاني ساخت و همچون يك وزنه متقابل و 
هاي خودش، از نظر او دوركرد ــ از قدرتي به قدرت ديگر  اداره كارهاي ديگر، همه در دست

و اختالفات مرزي با خار بحرين از گلوي سياست ايران در خليج فارس كنده شد، . پيوست مي
جزاير استراتژيك تنگه هرمز به ايران بازگشت كه از نظر . همسايگان جنوبي فيصله يافت

خليج فارس بار ديگر پس از نادرشاه عمال يك . گذشت اهميت به مراتب از بحرين درمي
كشاكش صد ساله با عراق بر سر . درياچه ايراني، اگرچه با حضور نمادين امريكا، شد

رب كه بارها كار را به برخوردهاي مسلحانه غيرمستقيم كه در آنها دو طرف توسط الع شط
هاي ظفار را در  جنگيدند، به سود ايران پايان يافت و نيروهاي ايران كمونيست كردها مي

خط لوله . هيچ اثر ناخوشايند بر مناسبات با شوروي جنوب تنگه هرمز درهم شكستند ــ بي
گفت به اندازه هشت لشگر  شاه با بينش ژرف استراتژيك خود ميگاز ايران به قفقاز كه 

ارزد، يك تضمين اضافي براي امنيت ايران در زماني بود كه شوروي هر روز در  مي
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نگريست و تا ايران از هم پاشيد به افغانستان  اي به پيرامون خود مي جستجوي شكار تازه
  .لشگر كشيد

ها و پديد آمدن طبقه متوسطي كه امكانات مادي و  نهبا رفاه اقتصادي و رونق گرفتن رسا   
هاي موسسات دولتي، بازار ادبيات و هنر گرم شد و يك  انتلكتوئل آن را داشت و با كمك

مانند فرارسيد كه همه هنرها را دربرگرفت ــ از تئاتر و فيلم و  دوره آفرينندگي هنري كم
يك طبقه متوسط فرهنگي بزرگ در . نويسي و شعر موسيقي و نقاشي و پيكرسازي و داستان

هاي پس از پادشاهي نشان داده است سيل  جامعه جايش را استوار كرد كه چنانكه در دهه
محمدرضا شاه در آن لحظه تاريخي، خود را . آورد ويرانگر اسالم آخوندي را به خوبي تاب مي

رهيافت . تر فراهمتر و اسباب بسيار  ديد با ماموريت پردامنه ترديد در جاي پدرش مي بي
approach اش براي رسيدن به آنچه تمدن بزرگ  او به توسعه اساسا همان بود، و طرح كلي

  :هاي زير را داشت ناميد ويژگي مي
بر فراز يك  patrimonialبه اصطالح وبر از نوع ) شهپدر(ـ يك پادشاهي مطلق  1

و آماري و اندازه گرفتني ــ ديوانساالري همه جا حاضر؛ دستگاه دولتي در خدمت توسعه تند 
  . هرچند نه لزوما در ژرفا و هماهنگ و كارآمد

آنكه منتظر درخواست مردم يا مشاركت آنها شود؛ دادن  امان نوسازندگي بي ـ حركت بي 2
  .همه چيز از باال، از جمله خبرها و نظرها

ر داد و ستدي داشت ـ يك رابطه صوفيانه ميان شاه و مردم كه با اينهمه پايه اشتباه ناپذي 3
اش  در اين رابطه جنبه صوفيانه. هاي مادي در برابر قدرشناسي و ستايش مندي ــ بهره

روح و اداري آن  كرد ــ مانند بيشتر تبليغات بي تبليغاتي بود كه بيش از همه خود شاه باور مي
سي و قدرشنا. ناميدند مي ”سهم نفت”زمان ــ و جنبه داد و ستديش همان بود كه مردم 

  . گير اجتماعي داد اعتقادي همه ستايش نيز به زودي جاي خود را به سينيسم و بي
ـ احساس پرزور سربلندي ملي، دلسپردگي به افتخارات ايران پيش از اسالم، و به هزينه  4

  .پايگان مذهبي
در اين طرح كلي نيازي به اصالحات سياسي در زمينه نهادها و رابطه ميان    

هاي ديگر توسعه سياسي، از  جنبه. شد شوندگان ديده نمي ن و حكومتكنندگا حكومت
باالرفتن سطح : گرديد مند مي هاي محمدرضا شاه ــ همچنانكه رضاشاه ــ بهره تالش

ها و ارتباطات بطور كلي، آشنائي با جهان بيرون تا آنجا كه  زندگي، گسترش آموزش، رسانه
برد، و طبقه متوسطي كه پيوسته  بيرون بسر ميهائي از جامعه ايراني عمال در فضاي  بخش

ها بري از هر آگاهي بر پيامدها و كاربردهاي  سازي ولي اين زمينه . افزود بر نيروي خود مي
implication آن رابطه صوفيانه تصوري، با خود بيخبري مناسب . گرفت آن صورت مي

  .چنان حاالت را آورده بود
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بود كه حتا كمتر از  ق ديگر نيز براي محمدرضا شاه ميولي گذشته از رضاشاه، يك سرمش   
مصدق به عنوان كسي كه تا آن زمان هيچ كس چون . داشت سرمشق پدر به آن اذعان مي

/ 1341پرسي بهمن  همه. او در دل مردمان جا نگرفت، نفوذ ديرپائي بر پادشاه گذاشته بود
نفت و درگذشتن از مصدق  ناپذير براي گرفتن همه اختيار صنعت و كوشش خستگي 1963

شاه از مصدق . يك گوشه اين نفوذ بود؛ درآمدن به صورت پيشواي ملت، صورت ديگر آن
در . داشت آموخت اعتنائي به قانون اساسي و فرايند دمكراتيك كم  آنچه را كه در بي

كم به نهادهاي قانوني كاري  پرسي خود، كه همان اندازه فراقانوني بود ولي دست همه
هاي راي مثبت و منفي را جدا از هم گذاشتند  دستور داد صندوق 1332ت، مانند سالنداش

مصدق به زور از مجلس .) هرچند ديگر درازگوشي را با لوحه مخالف بر در حوزه نبستند(
داشت و همه دستگاه  اعالم مي ”انقالبي”اختيار قانونگزاري گرفت، شاه هرچندگاه يك اصل 

افتاد كه صورت رسمي و در واقع تشريفاتي به آن بدهد  جنبش ميقانونگزاري و اجرائي به 
هاي قانوني مصدق را گروهي پس از رايزني و  اما اگر اليحه. بيني ــ با نتايج قابل پيش

آور خود را  شد، شاه الهامات غيرعملي و عموما زيان كردند و آنگاه اعالم مي بررسي تهيه مي
مصدق اگر در پيكار . كرد ي دربارش نازل ميوار، از سينا”ده فرمان”مقدمه و  بي

ضداستعماري، آن فرهمندي را يافت، پادشاه در پيكار اصالحات به جامه رهبر انقالبي در آمد 
شاه پا در . پادشاهي را در ايران تغيير داد ”انقالب شاه و ملت”در واقع . گذشت و از او مي

ار كرد و به هيئت يك رهبر سياسي جاپاي مصدق نهاد و بار ديگر تجربه سزاريسم را تكر
مشروعيت نهاد پادشاهي يك بار ديگر و . فرهمند درآمد كه مستقيما با مردم در ارتباط بود

بيشتر، با محبوبيت شخصي پادشاه جانشين شد و هنگامي كه ركود و فساد و بحران 
محبوبيتي  اقتصادي و سياسي فزاينده و پرهيزناپذير، كشور و نظام حكومتي را فراگرفت نه

  . مانده بود و نه مشروعيتي
گاه پيشوائي چون مصدق و پادشاه مقتدري چون رضاشاه نشد ولي  محمدرضا شاه هيچ   

ثروتي كه به رهبري او در ايران توليد شد . دستاوردهايش از هر دو بويژه مصدق درگذشت
هاي سياست  زيپيرو. هيچگاه نه پيش از او به آن اندازه بود و نه پس از او رسيده است

بود و هنگامي كه نوزده سال پس از مصدق، كنسرسيوم  اش آرزوي رضاشاه مي خارجي
ترين صورت آن  المللي تنها به صورت خريدار نفت ايران درآمد، ملي شدن نفت به كامل بين

  . عملي گرديد
و رفت كسي در انديشه ورطه ميان سياست راكد  ها كه همه به خوبي مي در نخستين سال   

توانستند ببينند پيكر استوار شاه بر پاهاي  بود و تا آنجا كه مردم مي اقتصاد شكوفان نمي
تري نيز داشت؛ او  او از همه برده بود، ولي محبوبيتش دليل مهم. داشت گلين قرار نمي

. ترين نيروئي در ايران بود كه امر توسعه و نوسازي را در قلب مساله ايران گذاشته بود مهم
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نمود و  آميز مي بر طرح توسعه او پيام سرسپردگي شوروي حزب توده، انحرافي خيانتدر برا
تشنگي جامعه به . كرد اجراي قانون اساسي جبهه ملي، بيرنگ و اندكي نامربوط جلوه مي

اصالحات و تكان دادن كشور به پيش چندان بود كه جنبه اقتدارگرايانه و فراقانون اساسي 
جبهه ملي كه بر اجراي قانون . انگيخت اي بر نمي فت پردامنهحكومت محمدرضا شاه مخال

فشرد در برابر آنچه انقالب نام گرفت ــ و خالي از عنصر انقالبي نيز نبود ــ  اساسي پاي مي
ولي . سرگشته ماند و همه به تظاهرات و اعتراضات دانشجوئي در تهران بسنده كرد

گري  صالحات ارضي رسيدند و ارسنجاني با چارهدانشجويان در مخالفت با شاه به مبارزه با ا
معمول خود گروهي از روستائيان آزاد شده را به دانشگاه فرستاد و در زدوخوردي كه در تاريخ 
جنبش دانشجوئي جهان بيمانند است، اعتراضات دانشجوئي از نظر فيزيكي و سياسي و 

با انكار يا .) م شكستندتظاهرات بعدي و آخري را نيروهاي ويژه دره. (اخالقي خرد شد
) 1962/  1341(جوئي از اصالحات ارضي و برنامه اصالحي شاه بطوركلي، در آن سال  كناره

ايران بطور كامل از واقعيات بريدند و از آن پس سياست ايران چنان در  ”مليون”چپگرايان و 
ارچگي ناپذير حزبي صرف، در برابر ملي، جريان يافت كه عقل سليم و يكپ مسير آشتي

integrity  انتلكتوئل و اخالقي را از فرايند سياسي در دو سوي طيف حذف كرد، و باخت
نگر و ناهنگام  بود، هرچند واپس پيكار آينده از آن نيروئي مي. نهائي هر دو را مسلم ساخت

anachronistic ــ اگر اين واژه را بتوان از يك  ”انتلتوئل”كم از يكپارچگي  كه دست
ديد كه چيزي را  اره بنيادگرايان بكار برد ــ و اخالقي، برخوردار بود و نيازي نميفرسنگي درب

هاي آن روزش منكر واقعيت اصالحات نبودند؛ ”حزب اللهي”خميني و. نبيند يا نديده بگيرد
نيازي به فريب دادن  1978/  1357كردند و تا آستانه پيروزي در  خود اصالحات را انكار مي

سخن آخرشان را نوشته به دست مردمي دادند كه يا اثري در آنها . نيافتند ديگران و خودشان
  . نكرد و يا ساواك نگذاشت بخوانند

اصالحات به صراحت به عنوان جانشيني براي دمكراسي در نظر  ”انقالب شاه و ملت ”در   
آمد  بود و مردم از ابتكاراتي كه از باال مي ”بعدي” ”انقالب،”سهم مردم در. گرفته شد

و اين روندي بود ) تر بود پرسي مصدق بسيار پر رونق پرسي شاه از همه همه(پشتيباني كردند 
هاي  ولي پس از چند اصل با ربط و عملي، كار به نمايش كشيد، همه جنبه. كه ادامه يافت

كه يا مانند انقالب اداري و انقالب ) اصل 19(رفت  ”انقالبي”زندگي ملي در قالب اصول 
از انقالب اداري، اطاقي در بسته در هر موسسه دولتي با پالكي (ماند  وي كاغذ ميآموزشي ر

ها درآمد تا همه  بر در آن ماند و انقالب آموزشي به صورت سه نوبتي كردن آموزشگاه
و يا به صورت حساب ) كودكان و نوجوانان به اصطالح به آموزش رايگان دسترسي يابند؛

برنامه .) اصل سهيم كردن كارگران در موسسات(آمد  رج درميها به خا سازي و فرار سرمايه
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هاي سازنده جامعه را آزاد كرد اندكي نگذشت كه به يك  اصالحي ژرفي كه در آغاز، انرژي
  . كرد كس را جز خود شاه تشنه تبليغات متقاعد نمي وسيله روابط عمومي فروافتاد كه هيچ

ديد و ضرورت  آور را مي هاي نگراني نشانه 70/  50هر نگاه سرسري به ايران اوايل دهه  
كاميابي قابل مالحظه نخستين دهه . ساخت بازگشودن نظام را بر نگرنده آشكار مي

  :اصالحات، پنج گرايش خطرناك را كه از پيش بودند نيرومندتر ساخته بود
يا بر آن كرد  دولت همه كارها را، هرچه مربوط به زندگي ملي، يا خود اداره مي. ـ اتاتيسم 1

هاي بزرگ و كوچك اداري، خوراك به نوآموزان و  سازمان. گذاشت مقررات ناالزم مي
پرداختند، و از گندم تا تراكتور توليد  داري مي دادند، به خرده فروشي و مغازه آموزان مي دانش
 اين دستگاه اداري فراگيرنده، بر منابع ناچيز مالي و مديريت دولتي ايران فشاري. كردند مي

آورد و ناكارائي و فساد صدها سال خانه گرفته در حكومت ايران را ابعاد  كمرشكن مي
  .بخشيد ناپذير مي تحمل

به گفته طنزآميز يك كارشناس . ـ تمركز اقتدار و مسئوليت در باالي پايگان قدرت 2
ـ 14از جمله تعداد طبقات ـ(گرفت  امريكائي در آن روزها شاه در هر دقيقه يك تصميم مي

هائي كه زمين گستران سودجو و نزديك به بارگاه قرار بود در تنها فضاي باقي مانده  آپارتمان
اين درجه اقتدار و .) هاي گريزناپذير شهستان و مهستان تنفس تهران بسازند، به نام

يك فرد را در سراسر استراتژي و  ”انتلكت”و  ”كاراكتر”هاي آشكار  مسئوليت، محدوديت
هاي  بويژه نمايش(وزيران  تاكيدهاي فراوان نخست. داد ران بازتاب ميمديريت توسعه اي

هاي برحق و  اند، شاه را آماج ناخرسندي بر اينكه هيچ كاره) زننده كساني مانند اقبال و هويدا
  . كرد ناحق مردمان مي

المللي، و مسلم گرفتن  آميز شاه به مسائل دفاعي و استراتژيك و بين ـ دلبستگي مبالغه 3
آسودگي و خوش خيالي او، هرچه آشوب در زير سطح نه چندان . يش از پيش كشور خودشب

. هاي پاياني پادشاهي است هاي سال انگيزترين پديده شد، از شگفت تر مي آرام جامعه متراكم
بيدار شدن بر حقيقت بيزاري و طغيان مردم از رژيم در آن اواخر، چنان برايش نامنتظر و 

ان شكننده او را ــ بويژه در تن بيمار رو به مرگ آن دو سه سال ــ خرد ناگهاني بود كه رو
  . كرد و هر اراده پايداري را گرفت

شاه از اين يادآوري پيروزمندانه . ـ غفلت از روستاها و كشاورزي و جمعيت روستائي ايران 4
ان با از ميان بار اروپائي شد كه ايران در شهرنشيني ــ و نه شهرگرائي، كه نخستين خسته نمي
ولي او با . رود هاي عمده زندگي در شهر و روستا نشان دادند ــ بر راه امريكا مي بردن تفاوت

سياست جهاني و (رفت  اي نمي نگرش آماري معمول خود كه هرگز به ژرفاي مساله
شدند، با آمدن اسباب  كرد كه در امريكا روستاها شهري مي فراموش مي) ژئواستراتژي به كنار

نشيناني  افتادند ــ با زاغه ندگي آسوده شهر؛ و در ايران شهرها به روز روستاهاي عظيم ميز
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. شان را بگيرد مدت جلو انفجار سرخوردگي توانست در كوتاه كه تنها زور برهنه و بيرحمانه مي
اين غفلت از سوي رهبري كه جاي خود را در تاريخ، بيشتر با اصالحات ارضي بدست آورده 

  .تر است تاوربود شگف
اش به سرمشق مصدق، احساسات ملي  شاه با همه دلمشغولي. ـ تكيه تحقيرآميز به امريكا 5

ستيزي برسد از ياد برده  توانست به بيگانه  زورمند ايرانيان را كه در اوضاع و احوال ويژه مي
انش دشمن. بود ولي تا حدودي ايران به امريكا و كارشناسان امريكائي نيازمند مي. بود

  .ترين ضربه را زدند هنگامي كه توانستند وصله وابستگي به امريكا را به او بچسبانند كاري
ها بيسوادي را  توانست در آن سال ايران مي. هاي ديگر ـ فداكردن آموزش به سود اولويت 6

ولي . دارتر و تندتر بسازد هاي ريشه ريشه كن كند و يك پايه استوار آموزشي براي پيشرفت
ادي در نيمي از جامعه ماند و در زمينه آموزش هم نگرش آماري چيره بود و مهم نبود بيسو

دهند و آموزگاران و دبيران خشمگين و ناخرسند،  ها چه بيرون مي ها و دبيرستان كه دبستان
  .ها پائين است هاي نامناسب و محقر، انگيزه ندارند و سطح بيشتر دانشگاه در آموزشگاه

شد با گشودن سياست به همراه رشد و توسعه جامعه و در فرايند تصحيح  اينهمه را مي   
جامعه ايراني هرچه هم امنيت و رونق و رفاه اقتصادي . كننده دمكراتيك تغيير داد 

خواست آرمان دمكراتيك مشروطه را از ياد نبرده بود و با افزايش رونق و رفاه، بيشتر  مي
شاه . شد تر مي هاي آن برآشفته داد، و سوءاستفادهخواست و از پابرجائي استب دمكراسي مي

برعكس با هر كاميابي، و بنا بر منطقي كه در پشت طرح كليش بود، قدرشناسي بيشتر مردم 
گذاري نهادها و كاركردها و  يكبار ديگر فرصت پايه. خواست و قدرت گرفتن بيشتر خود را مي

ضرورت . وه منظم از دست رفتجاگير كردن روحيه دمكراتيك از موضع قدرت و به شي
وسوسه اقتدار . هاي توسعه به چيزي گرفته نشد مشاركت فعال عمومي براي كاميابي برنامه

  . شخصي و فرض نادرست پيشرفت به بهاي دمكراسي، چيره آمد
بود؟ پاسخش را  پذير مي اما آيا پيشرفت و اصالحات تنها به بهاي دمكراسي امكان   

هرچه بود، خوار شمردن دمكراسي تا حد مخالفت . دانيم را بدبختانه مي اش دانيم و نتيجه نمي
هاي رو به انحطاط، و خود  مردمساالري، شيوه حكومت جامعه. ايدئولوژيك باال برده شد

در دوسال سرمستي و بدمستي درامدهاي سيالبي نفت، . (نوعي ديكتاتوري به قلم رفت
هاي فرسوده  اختري گشود ــ همان استداللهاي بزرگ ب پادشاه زبان به تحقير دمكراسي

هاي  هيتلر هم تا جنگ به رستوران. ها و اكنون بنيادگرايان اسالمي ها و كمونيست فاشيست
گفت به همين دليل روزولت ديكتاتور است و نه او؛ ولي هيتلر  رفت و مي معمولي مي

  .) رفت هاي معمولي مي كم به رستوران دست
براي دمكراسي نداشت؛ مصدق از دمكراسي، زبان و سخنسرائيش رضاشاه هيچ شكيبائي    

پسنديد؛ محمدرضا شاه كه يك دشمني ناصرالدين شاهي با قانون و آزادي پيدا  را بيشتر مي
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اما بهروزي . شمرد كرد و براي بهروزي كشور زيانمند مي كرده بود آن را از اصل نفي مي
خواند  ها را مي يران نه آمارهاي رسمي پيشرفتتوده مردم ا. براي هر كس تعريف خود را دارد

بود و  و باور داشت، مانند پادشاهي كه خدايگان شده بود و ديگر به دستبوس خرسند نمي
يافت  هرچه محبوبيت واقعي پادشاه كاهش مي(داشت  پابوس دربارهاي كهن را نيز چشم مي

آريامهر، فرمانده، : فتگر اش به گرفتن القاب فزوني مي شدند عالقه و مردم دورتر مي
مردم بهبود وضع خود را با . داشت و نه احساس خرسندي او را از آن آمارها مي) خدايگان

سنجيدند كه اعضايش براي خريد ميهماني خود يا  اي مي فاصله روزافزون با طبقه نوكيسه
ـ  1354اي ه پس از آنكه فزوني آبشارآساي بودجه. رفتند ديدن فيلم يا آرايش سر به اروپا مي

رسيد، و كمبودها باز به  1977/ 1356به كسر بودجه باور نكردني سال  6ـ  1975/  5
ها با تاكيدشان بر حقوق بشر، جاي  ناخرسندي مردم دامن زد، و بار ديگر دمكرات

هاي  تر را در انتخابات رياست جمهوري امريكا گرفتند، كوشش جمهوريخواهان همراه
اي  از موضع ضعف، براي بازكردن فضاي سياسي نتوانست چاره نيمدالنه و، ديري نگذشت،

  .گيرنده محبوبيت ـ مشروعيت پادشاه باشد براي بحران باال
يك رهبري : حتا در بهترين اوضاع و احوال نيز گشودن فضاي سياسي دو شرط الزم دارد   

يب برآيد؛ و يك سياسي پر قدرت كه بتواند از يك پيكار طوالني و پيچيده و پر از فراز و نش
. پذيري تاكتيكي كافي باشد و هر روز تغيير نكند استراتژي پيش انديشيده كه داراي انعطاف

توان فرجام كار را  اي از همرائي در جامعه افزوده نشود هيچ نمي بر اين هر دو اگر كمترينه
جيده بايد بيشتر نيروهاي سياسي در ضرورت يك فرايند گام به گام و سن مي. تضمين كرد

 70/  50در ايران ميانه دهه . همداستان شوند و رگه اعتمادي در هيئت سياسي بتوان يافت
رهبري سياسي در منتهاي قدرت به نظر . چنانكه در عمل آشكار شد هيچيك فراهم نبود

با نخستين تندر انقالبي از جبروت شاهانه اثري نماند و . رسيد، ولي تنها در روزهاي بهتر مي
زد و  پديدار شد كه دست به هيچ كار قاطعي نمي 1332ان هيئت ترسان و مرداد شاه در هم
خواست؛  كشت و اطمينان پشت اطمينان از امريكا و انگليس و به صورت نوشته مي وقت مي

هاي جدي بروزكرد به تندي فروريخت و به صورت  استراتژي گشايش سياسي تا دشواري
هاي نيروهاي  داد و درخواست حكومت پيشاپيش مياي درآمد، ميان امتيازاتي كه  مسابقه

رفت؛ و هيئت سياسي به ميدان جنگ هفت  مخالف به رهبري خميني كه پيوسته باالتر مي
رژيم پادشاهي كه در سال انقالب معلوم شد . مانست ــ هر كدام تنها براي خود لشگر مي

ميان تهي ــ نتوانست هيچ چه اندازه موريانه خورده بود ــ هم استبدادگرا و هم لرزان و 
ايستادگي را در برابر موج انقالبي سازمان دهد، كه در اوضاع و احوال آن روز ايران به خوبي 

نيروهائي نيز كه بيخودانه به آن موج پيوستند، تا توفان شد، بر هيچ چيز . داشت امكان مي
  . بودند جز رفتن شاه همداستان نمي
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در تاريخ ايران ــ از نظر حجم كارهائي كه از پيش رفت ــ  يك دوره شانزده ساله بيمانند   
چنان به آساني و تندي در گردباد انقالب درهم نوشته شد كه انقالبيان پيروزمند نيز 

بيني مي كرد كه ايران  در آغاز آن دوران خروشچف پيش. ماليدند چشمانشان را از ناباوري مي
بيني  محمدرضا شاه اگر هيچ نتوانست، پيش. دچون سيبي رسيده به دامن شوروي خواهد افتا

ولي . ناممكن ساخت ”تمدن بزرگ”خروشچف را با رساندن جامعه ايراني به گرد كاروان 
سيب به هر حال رسيده و حتا گنديده بود و به دامن اسالمگرايان افتاد كه در آستين نظام 

  .يافتند و از درون عمل كردند سياسي ساخته خودش پرورش مي
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 فصل سوم
 

  در ساعت انقالب يتوخالي اه سال
 
  
 يها علتبراي آن گوناگون نگريسته شده است و  يها از نظرگاه يبه انقالب اسالم   

تا  انقالب انتظارات باالگيرنده، و توسعه  ياز استبداد و فساد نظام حكومت. ندا گوناگون آورده
 يسنت يها توده ي، و پسزنش فرهنگيهم گسلنده بافت اجتماع آميز و ناهماهنگ و از شتاب
وابسته به بيگانگان در  ميلگام گسيخته؛ تا بحران مشروعيت رژي يبرابر غربگرائ در يمذهب

يك  يناسيوناليست كه همه درست است؛ ولي در توضيح پيروز يميك كشور سربلند با مرد
تقريبا همه . سده بيستم بس نيست يپايان يها در ايران دهه يمذهب يجنبش واپسگرا

ايران دهه  يها يوكاست به درجات كمتر و بيشتر دچار كم” يجهان سوم” يكشورها
ز ايران بايست دچار انقالب از آنها زودتر ا يهفتاد بودند و هنوز هستند؛ و بسيار/پنجاه

و موقعيت نيرومند  يو قدرت نظام ياقتصاد ياز نظر شكوفائ يايران پادشاه. شدند يم
مصر و سوريه را تحمل كرد و نه  ينظام يها المللي از همگنان خود سر بود و نه شكست بين

 يه اقتصادتوسع يها حتا از نظر پخش ميوه. سراپا وابسته امريكا بود يمانند عربستان سعود
   .داشت يالجزاير و مكزيك و ونزوئال وضع بهتر يمردم نيز از مانندها يها در ميان توده

يافته تفاوت گذاشتن ميان موقعيت  يمربوط به انقالب كمتر نمود يها آنچه در بحث   
چگونه : گردند يبرم يانقالب همه به موقعيت انقالب يها نظريه .و انقالب است يانقالب
 تا خود انقالب هزار ياز موقعيت انقالب يگيرد؟ ول يقرار م ييك موقعيت انقالبدر  يكشور

بود  ياگر جز اين م. انجامد يهم به انقالب نم ييك ياز هر صد موقعيت انقالب. فرسنگ است
  .بوديم يم يهر سال در جهان شاهد انقالب

، 1973نفت در اواخر  يمحمدرضا شاه، از چهار برابر شدن بها يپايان يها در ايران سال   
طبقه متوسط ايران كه خود . كرد يكمك م يبالعوامل به فراهم آوردن موقعيت انق يبسيار
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يافت و  يباالتر و باالتر م يبود انتظارات يگسترده اصالحات دوره پهلو يها فراورده برنامه
تن تمركز يك  يناسالم در دستها اي كه به گونه يگير سهم سزاوار خود را در فرايند تصميم

صار كه گرايش به انحبزرگ  زد و فساد يدامن مبزرگ خواست؛ استبداد بر فساد  ييافته بود م
غربزدگان بهم برآمده بود؛  يها از نمايش يتوده مذهب. بخشيد يداشت استبداد را نيرو م مي

د باي ينيست و م اي ـ كه چارهـگسست  يهم م جامعه را از يتوسعه شتابان ناهموار بافت سنت
خود ناكام  يها بدتر از آن، در هدف يول ــشكسته و با بهتر از خود جانشين شود  يدر جاهائ

آن روز  يها يبيشترين مردمان، تا آنجا كه در توانائ يبرا ياز بيشترين خوشبخت شده بود و
گذشت و  يايران در م يبه امريكا از نياز استراتژيك واقع يآمد؛ وابستگ يبود، بر نم يايران م

بحران مشروعيت . رفت ميدر چشم مردم  يخارچون حضور بيش از اندازه امريكائيان 
آمد و  يگشودنش برم كاره از نيمه يها كرد و نه راه حل يرا تهديد م يها بودكه پادشاه سال

شان داده شد مشكل، ن  1973-77 يها چنانكه در سال. خريد شد آن را ينه با پول م
كه به قول  بود” يكشت آب در”ها  در آن سال ينفت يدالرها گنج بادآورد. نبود يپول كم
  ” .است يهالك كشت” يمولو
بحران مشروعيت و از ميان رفتن علت  ياگر خميرمايه و گوهر يك موقعيت انقالب   

مردم و چه  يها حكومت در برآوردن نيازها و خواست ييك رژيم باشد، چه ناآمادگ يوجود
مردم نخواهند ” :يـ تعريف كالسيك لنين از موقعيت انقالبـ ياسدر اعمال اقتدار سي يناتوان

جامعه ايران . ده بودنمو خدر آن اواخر باز در ايران ر يـ چنان موقعيت انقالبـ” نتواند رژيمو 
 يها يپس از يك دوره پانزده ساله كامياب. زده و بيمار بود ، سراپا بحرانيو نظام حكومت

، فرايند يو سياست خارج ياجتماع يو نوسازندگ يه اقتصادتوسع يها كننده در عرصه خيره
از  يهيچ ابتكار يا حتا واكنش درست رسيده بودكه ديگر يبه جائ يسياس يرهبر يسنگ شدگ

كه رويدادها را  بود يسياس يشصت اين رهبر/ كه در دهه چهل  يدر حال. دآم بر نميآن 
 كرد يتحميل م يسياس يخود را بر رهبر هفتاد سير رويدادها/ داد، در دهه پنجاه  تغيير مي

كشنده  يتا پايان كه تا نيمه راه هم بكشد؛ و البته بيمار نه توانست يك سياست را يكه نم
 يمحبوبيت شاه كه با مشروعيت رژيم يك. كرد يكه همه چيز را بسيار بدتر م شاه هم بود

به صف موافقان يا  زرا ني كه مانند گذشته مخالفان ها ديگر چنان نبود شده بود در آن سال
كه موافقان نيز به جان  رسيده بود يكار به جائ. كم ناراضيان خلع سالح شده بياورد دست

 يها يداشت كه خواهان دگرگون مي خود را يهر گروه دالئل واقعي يا تصور. آمده بودند
هر جا در . دادند يرا بر وضع موجود ترجيح م يدگرگون هر يهاي بسيار گروه ژرف باشد؛

نيز چيره  يشخص سود توانست بر يم يرا كه به آسان اي و كينه يگرفتن بيزار شد باال يم
ترين  آيد، كوچك يبسيار پيش م يعاطف يانفجار يچنانكه در اينگونه فضاها. شود ديد
در بازار  يكه پرتقال چند يهنگام( ها دامن زند توانست به بدترين رنجش يم يناخرسند
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ها به توصيه وزير مربوط كه كمتر  يشهرنشينان و بويژه تهران يمومكمياب شد واكنش ع
  .)  پرتقال بخورند به مرز طغيان رسيد

اينكه مردم، ناراضيان، چه اندازه حق داشتند يا اشتباه كردند و فريب خوردند و پشيمان    
تيك خواست خود چه اندازه غيردمكرا يم يكه از شاه دمكراس يشدند؛ و اينكه طبقه متوسط

به امريكا را ناگزير كرده بود؛ و  يچه اندازه وابستگ يشورو يبود؛ و خطر هميشگ
عراق و سوريه و  و يو ليب يو كوبا و يمن جنوب يهاي چپ وابسته به آلمان شرق سازمان

كه از  يقابل مالحظه مال يها اين دوتاي آخري از محل كمك(سازمان آزاديبخش فلسطين 
كردند و  يچه اندازه جامعه را راديكال و از تحول دمكراتيك دور م )!گرفتند حكومت ايران مي

 يكور خود با پادشاه يدر دشمن” ليبرال”به گفته نويسندگان خارجي  و” يمل” يها گرايش
 يبودند، موقعيت انقالب يم ياسالم بنيادگرا و انقالب يچه اندازه آماده گردن نهادن به سرور

در يك انقالب الزم نيست فرشتگان بر . كند ينم يبود نفها پديد آمده  را كه در آن سال
كه به انقالب انجامد معموال آن است كه به  ييك موقعيت انقالب يديوان بشورند؛ و ويژگ

اند از شكاف ميان  از آنها كه به انقالب پيوسته يبسيار. شود يم ياز منطق خود عار يزود
بازگشت به  يافتند و چه بسا آرزو ميهايشان به سرگيجه ”دستاورد”خود و يها چشمداشت

در تاريخ  يكامياب جز استثناهائ يها از همين روست كه انقالب. كنند يپيش از انقالب را م
  .جهان نيستند

از ميان همه  1979/  1357گرماگرم رونق و رفاه بيسابقه بود كه در اما اگر تنها ايران در   
 يديگر يبعد استثنا ينيكاراگوا اندك(ليم شد به انقالب تس يدچار موقعيت انقالب يكشورها

اعتبارتر كه اسباب مادي دفاع از  يبسيار ب يرژيم دض در نيكاراگوا پيكار مسلحانه بر يول؛ بود
در شرايط ” جهان اي پنجمين قدرت غيرهسته”رسيد؛ در ايران  يخود را نداشت به پيروز

بايد جستجو درباره  يناچار م) .شد انه مانند برف آبي پيكار مسلحور رونق و رفاه، بارشگ
كه  شد نشان داد ها كشور را مي ها ده در آن سال. هاي رايج فراتر برد يعلل انقالب را از تئور

مشروعيت رژيم از ميان رفته بود؛ مردم به مراتب بيش از ايرانيان ناخرسند و حتا به جان 
 اي گذشت؛ فساد نه  پديده ينيز درماز ايران  ريبه بيگانگان و ديكتاتو يآمده بودند؛ وابستگ

. بود يم ياقتدار حكومت يجمله توسعه شتابان، بلكه عنصر اصل هاي ديگر، از در كنار پديده
در آنها به حكومت  criminalisationشدن  يكه فرايند جنائ شد نشان داد را مي يكشورهائ

 يكشورها يو بسيار يبن و تايلند و كره جنويدر فيليپ ها ن سالدر هما. كمال رسيده بود
كه ايران آن روزها در برابرشان  يفاسد ياستبداد يها ، رژيميشرق يالتين و اروپا يامريكا
  .كم و بيش دمكراتيك رسيدند يها رفت در يك دهه كوتاه به رژيم يبشمار م يبهشت

 يخكه بر يايران در سال پيش از انقالب، آمارهائ ياقتصاد يآمارها اي يك نگاه به پاره   
چه اندازه  يدهد كه انقالب اسالم ياست، بهتر نشان م ياسالم ياز آنها از منابع جمهور



   كشاكش با تجدد صدسال

68  

ايران به بيش از  يدرامد سرانه مل 1977/  1356در . بوده است ينكردن نامحتمل و حتا باور
درصد پائين آمده بود و  9/2به  يبيكارــ  1946/  1325برابر سال  يس ــ دالر رسيد 2150

ها رو به  كه نه تنها مزدها تا پايان در همه بخش رگران ساده و ماهر سبب شده بودكمبود كا
 يو كره جنوب يو فيليپين يو پاكستان يافغان” كارگر ميهمان”افزايش داشت بلكه يك ميليون 

رشد متوسط توليد  1973ـ  77/  1352 ـ 56 يها در سال. كردند نيز در ايران كار مي
درصد  15در آن به  يكه سهم رشد متوسط بخش غيرنفت بوددرصد  8/ 4ايران  يناخالص مل

 ي   بطور متوسط سال1970 ـ 77/  1349 ـ 56 يها در سال يبخش كشاورز احت. رسيد يم
مهاجرت روستائيان . رو به توسعه از باالترين بود يكه در كشورها كرد يدرصد رشد م 2/5

      ميان يها در سالولي شده است،  يبه شهرها دستاويز حمالت بسيار به رژيم پادشاه
كه  جمعيت به سود شهرها هر سال يك در صد بود يخ جابجائنر 1959  ـ 77/ 1338 ـ 56

پيش  يها در سال يهمه طبقات اجتماع يسطح زندگ. همانند كمتر است ياز عموم كشورها
        )1(.رفت ياز انقالب باال م

از . هفتاد تا نود به ايران محدود نبوده است يها نيز در دهه يحتا چالش اسالم انقالب   
كدام به شيوه خود آن را  ها توانستند هر از تركيه تا الجزاير، حكومت ،تا خليج فارس ياندونز

دست به  يمتحد با موقعيت انقالب كشور عضو سازمان ملل 192هم امروز بيشتر . مهار كنند
 يو در هيچ يك از آنها احتمال انقالب ـ ب ـانقال يكدام مصداق چند تئور ـ هرـند ا گريبان

  . رود يايران، نم يند، آنهم از نوع واپسگراككه سرتاسر جامعه و ساختار قدرت را زير و رو 
در فرهنگ ” چپ و راست”با داللت گسترده و ناروشني كه (سازان چپ  نظريه يها تالش    

ستيز را بجاي چپ  يا اصطالح پهلوآسان شدن كار در اينج يتوان برا يسياسي ايران دارند م
در اين  يتر انقالب اسالم يجد يمرداد در هيچ بررس 28پيونداندن انقالب به  يبرا) بكار برد

با همه تاثيرات زيانبار . نيافته است و به عرصه تبليغات محدود مانده است يبيست ساله بازتاب
، در يكه چرا انقالب اسالم اندم يپاسخ م يها ب سياست ايران، باز اين پرسش مرداد بر 28

به مراتب بدتر به نظر  يدر اوضاع يكه رژيم پادشاه يهائ همه آن بيست و پنج سال و زمان
 15بخشيد چرا در  يپيروز يبه خمين 1357بهمن  22مرداد در  28كرد؟ و اگر  رسيد صبر يم

آن در همان  يركه رئيس جمهو از او دريغ داشت؟ و چرا  گواتماالپيروزي را  1342خرداد 
 ي، و نه بركناريهيچ مولفه مردم يب يامريكائ يعيار نظام تمام يها با يك كودتا زمان

داشت، سرنگون شد هنوز دچار انقالب  يكه اختيار قانون يپادشاه يوزير از سو نخست
نشده است؟ آربنز ضد امپرياليست در گواتماال از مصدق در  ييا هر انقالب ديگر ياسالم

  . ر محبوب نبودايران كمت
تر از آن است كه بدين گونه  بسيار پيچيده اي مانند هر انقالب ديگر، پديده يانقالب اسالم   

همه  يافت كه در يبايد دالئل يانقالب م يپيروز يو چگونگ ييافتن چرائ يبرا. ساده شود
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 يها يتئور ، ماننديتبليغات يها وپازدن اينگونه دست .اند درست درآمده يهاي انقالب موقعيت
يافته  يطلب كه رواج بسيار بيشتر كاران رژيم پيشين و محافل سلطنت توطئه دست در

خود را پيش  يدرست را از تاريخ بگيرند و فرهنگ سياس يها گذارد مردم ما درس ياست، نم
  . ببرند

آن  يانجامد و برا يلزوما به انقالب نم يبار نشان داد موقعيت انقالب چنانكه لنين نخستين   
انجامد؛ و از همين روست  يواقع جز موارد كمياب به انقالب نم درـ الزم است ـ يهائ شرط

توان به انقالب  ياه مگپوشيده است و تنها گاه يانقالب يها سراسر از موقعيت ،كه تاريخ
اين روزها جايگزين يا آلترناتيو  ـآن ـ يو كادرها يدر تحليل لنين يك حزب انقالب. برخورد

او بيشتر به خود و حزبش و موقعيت . داشت يـ سهم تعيين كننده مـرود  يآن بكار م يبجا
كه به سهم بسيار  ها ننشسته بود آلمان” واگن مهر و موم شده”انديشيد و هنوز در  يروسيه م

اراده گرايانه و اعتقادش  يكند، و ايدئولوژ انقالب توجه بيشتر ها در پيروزي تر حكومت مهم
كتابش را  لنين. گذاشت يها نم يبه چنان بررس يانقالب نياز) يجبر( ييخبه ضرورت تار

ها در  كه بلشويك يو پيش از كودتائ يانقالبيان روس بر رژيم تزار يها پيش از پيروز مدت
شاه و  يرا برانداختند نوشته بود و البته پديده شگفتاور انقالب اسالم يآن حكومت كرنسك

 نه ،را در آن يواخر، مشتاق دستگاه حكومت شاهنشاهملت، و نقش فعال و، در آن ا
او به ضرورت اداره انقالب، كه بي آن به پيروزي  .و نه باوركند يبين توانست پيش يم

توانست روي ديگر استدالل خود را نيز بپذيرد ــ اگر  رسد باور داشت و به آساني مي نمي
  .ره بحران ممكن استانقالب به اداره نياز دارد جلوگيري از آن نيز با ادا

 در برابر يباشد شكست دستگاه حكومت يانقالب ينيروهاي اما انقالب بيش از آنكه پيروز   
كه از  يهائ كه به انقالب نينجاميده است و رژيم يانقالب يها موقعيت يفراوان. آن نيروهاست

 يبه كنار تر از ايران در آن سال بداختر”اجتناب ناپذير”و  تر خطرناك يها لبه پرتگاه
ها در  رژيم يو نگهدار يدر اينجا بحث ارزشداور. كند يرا ثابت م ياند چنين حكم كشيده

در  ــرژيم يا تسليم شدن به انقالب  ينگهدار ــيك  هر يها برابر انقالب و مقايسه هزينه
) .رسيد و همچنان رو به باالست يدر ايران هزينه تسليم شدن به ابعاد نجوم(ميان نيست 

آن مقوله  يانقالب و عوامل پيروز يبايد دگرگون يا واژگون شوند ول يها چه بسا م متحكو
  .است يديگر

آنچه پس از يك  يول. توان علل فراوان براي آن آورد يپس از يك انقالب هميشه م   
پيش از آن به هيچ ــ ” ر به گذشتهظجبر نا”به گفته برگسون ــ نمايد  يم” يجبر”رويداد 

پيش از آن  يانقالب است كه موقعيت انقالب يتنها پس از پيروز. بوده است مينمسلم  يرو
جبر ناظر به گذشته در آن . كشد يها را به خود م كند و همه نگاه ياهميت تعيين كننده پيدا م
رژيم  يبودند كه سرنگون يپيش از انقالب اسالمي ناظران. يابد يهنگام است كه مصداق م



   كشاكش با تجدد صدسال

70  

اش را  روزانه يها وصيت كرده بود كه يادداشت يوزير دربار شاهنشاه. ديدند يرا م يپادشاه
توانست آنچه را  ياو هرگز نم يول. انتشار دهند يچند سال پس از برچيده شدن سلسله پهلو

در  يرا كرده بود ول يبين همين پيش ياسرائيل در گزارش ينماينده سياس. كه آمد باور كند
  . ير سفير ديگركه ه انقالب همانگونه غافلگير شد

كمترين تاكيد را بر . دارند يمربوط به نقش شخصيت در تاريخ همه آشنائ يها با بحث   
بوده است  يكمونيست ياما در كشورها. اند ها كرده لنينيستـ  ها ماركسيست نقش شخصيت

خود همين . آميزترين صورت خود رسيد ترين و مبالغه كه كيش شخصيت به دل بهمزننده
انقالب . زده شود يبه كنار يآنان به سود واقعيات عين يها است كه استداللتناقض بس 

ها يك آنكدام  هر. است يكردن تصور يتنها با تركيب محمدرضاشاه در برابر خمين ياسالم
 به. شد مي يگذشته چيز ديگر دو سه دههسال پيش از انقالب مرده بودند سرتاسر تاريخ 

 1978 ـ 79/  1357در شش ماهه تابستان تا زمستان  يك از آنها مين ترتيب رفتار هره
حتا در برابر  ـعنصر ـ سست يبرابر خمين شاه مصمم و پرطاقت در. بود يتعيين كننده م

او . خورد يـ شكست نمـ يتاكتيك يناپذير و با استاد تزلزل: بود يگونه كه م مانه به يخمين
  .كرد ينم يباز داشت، اگر آنها را به سود دشمنش يبسيار م يها ورق

جايگزين به صورت يك رهبر فرهمند سياسي و  ييا نيرو” پيشتاز”حزب  1357در ايران    
و  ــگرفت  يهماوردش م يها يكار ها و ندانم يكه بيشتر فرهمنديش را از سست ــ يمذهب

گوناگون  يها ها و انجمن حسينيههاي مذهبي و  هيئتها و  شبكه گسترده مسجدها و تكيه
كه در پانزده ساله پس از خرداد ) ...الحسنه قرض يها ، صندوقياسالم يها آموزشگاه( يدين

جا از جمله  سازمان داده شده بود و نمايندگان بانفوذش در همه يبه خوب 1963/  1342
كه گام  سهم خود حكومت نيز. كار بود و وابسته به دربار حضور داشتند در ينهادهاي حكومت
انقالب از هرچه در تاريخ شناخته است  يراه آمد در پيروز يبانقال يبه گام با رهبر

  .درگذشت
كه آن نيز يگانه مانده است ( يكه مانند انقالب اسالم را نشان داد يتوان انقالب هرگز نمي   

و  ياز همكار) ديگر داشته باشد يدر هيچ كشور اسالم يرسد بخت پيروز يو به نظر نم
آنچه در  .برخوردار بوده باشد يو ارتش يرين مقامات سياسباالت ، ازيدستگاه حكومت ييار

برايشان انجام  يخود دستگاه حكومت بود يالزم م يانقالب ينيروها يپيروز ياصل يها زمينه
كه با  يانقالبيان ياز سست كردن اراده دفاع پشتيبانان فراوان رژيم، و تيزكردن اشتها ـداد ـ

فتند؛ و راندن موافقان به خيل بيطرفان و بيطرفان گر مي اي تازه يهر واكنش حكومت نيرو
نيز  يهيچ انقالب ديگر. مگر راه گريز يبه مخالفان و مخالفان به دشمنان؛ از بستن هر راه

 يامظن يآماده و نيرو ياز خزانه پروپيمان و دستگاه ادار يهائ در تاريخ چنان غنيمت
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خود چندان  ياز كامياب ينقالب ديگربسيجيده به چنگ نياورد؛ همچنانكه پيروزمندان هيچ ا
  . غافلگير نشدند

به انقالبيان  يطلب از سر فرصت فرمانروا از گروه يائه بخشديگر نيز  ياه انقالبدر    
 يبه اردو يايران در يك مهاجرت جمع فرمانرواي ه، گرويدر انقالب اسالم. مهاجر پيوستند

برابر  در ينها كه در پيكار و ايستادگآ. خود را عرضه كرد يها دشمن رفت و خدمات و پول
كه  اند گفته يدرباره اشرافيت فرانسه انقالب. بيش نبودند يانقالبي پابرجا ماندند اقليت ينيروها

ايران ” اشرافيت”. گيوتين نهاد كه گردن خود را با وقار و ظرافت زير از بيش از آن برنيامد
كه گردن خود  ز چيزي بيش از آن برنيامدا ــ يو نظام يو مال يـ سرامدان سياسـ يپادشاه

ها با اينهمه  از آن گردن يبسيار(را با نه چندان وقار و ظرافت در پيشگاه خميني خم كرد 
آن اشرافيت  ياز بقايا.) در تبعيد بدر بردند يترانشان جان از خوشبختي زده شد، و بيشتر

  .اند ن بيش برنيامدهاينان هم از اي .نهند يوندها مخسر بر آستان آ يهنوز كسان
ـ ـكه به زشت كردن هر چيز از جمله زبان دارند  يدر تعمد ــرا سرانش  يانقالب اسالم   
اين طبقه متوسط بود كه نيروي اصلي انقالبي بشمار  يناميدند ول” انقالب مستضعفان”

نگ چنان جامعه را به س سياست يا ساختار طبقاتيكه  نداد يرو يدر كشور انقالب. رفت مي
ايران . ترقيخواه نماند ينيروها يبرا يهم پاشاندن آن راه كه جز از كشانده باشد يشدگ
با همه استبداد . كم از پايان ساسانيان هرگز يك جامعه طبقات بسته نبوده است دست

پيش از انقالب آغاز به  يكه اتفاقا از دو سال ــحكومتي در ايران و بسته بودن ساختار قدرت 
همه آن ساختار بر وجود . داشت ينياز به انقالب نم ي اساسيبود، دگرگونگشايش كرده 

پادشاه ايستاده بود و او، چنانكه در عمل نشان داده شد و پيش از آن نيز بارها نشان داده بود 
 1979/ 1357و  1953/ 1332دوبار در   ــ اشتد گرايش به تسليم مي يدر هر بحران جد

/  1342و 1961/  1340و  1952/ 1331نيز در  ك كرد و سه باردر ميانه بحران ايران را تر
اصال خودش هم دو سه چنانكه پيش آمد ـ و ـبود  ميتوفانزده  يترك كشت آماده 1963

داشتند و  ينم يبه چنان انقالب يدر ايران نياز يو ترق يآزاد ينيروها .پائيد يبيشتر نم يسال
ها  ولي آيا در آن سال. ــ و با شركت عمومشانضد آنان درگرفت  واقع انقالب بيشتر بر در
  گفت؟  آيند، سخن كه در شمار يدر ايران، نيروهائ يو ترق يآزاد يشد از نيروها يم

كارگران در سود و  شده بود و يكه در آن اصالحات ارض داد اي روي انقالب در جامعه   
بود و اين  يك اجتماعتحر يبا درجه باال اي شدند؛ جامعه يها سهيم م مالكيت كارخانه

 برابر نبود در ينيروئ. آسان انقالب كمك كرد يكه به پيروز شد ي، خود يكي از عوامليويژگ
 يها اليه. ر بها بايستده احساس كند و به يمرگ و زندگ يناسازگار يكه با جنبش انقالب

به  يمترق آمدند كه روشنفكران آزاديخواه و با انقالب كنار يبه همان آسان ياجتماع يباال
كه از  يما هنگام. در وضع موجود ندوانده بودند يژرف يها تعريف آن روزها، زيرا چنان ريشه
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آنان در  يكنيم كه عمر امتيازات طبقات يگوئيم فراموش م يطبقه ممتاز جامعه ايران سخن م
ان اجتماعي ايران چن يها ارتباط ميان طبقات و اليه. رسيد بيشتر موارد به دو سه نسل نمي

  . ساخت يرا نامربوط م يكه انقالب اجتماع ،و هست ،گسترده بود
و  يهمه سويه سياس يو ايدئولوژيك بود و ورشكستگ ييك انقالب سياس يانقالب اسالم   

 ايكه پادشاه بر ي، هنگاميبا آنكه در مراحل پايان. ايدئولوژيك آن نسل را به نمايش گذاشت
 يانقالب يجز پيوستن به نيروها اي يشيد چارهاند يهيچ كس كه به صالح شخصي خود م

كه  هاي ايدئولوژيك بود نگذاشت، بيشتر شهرنشينان بدان پيوستند، انقالب كار گروه
 يالبته خودشان نيز به زود. خواستند به اجرا گذارند يهاي پيش انديشيده خود را م طرح

مردم كمبودها و شكايات  ايه توده. هم نرفته بود يها انديشه چندان كه در آن طرح دريافتند
كرد بر  يكار شد به جبران آنها برخاست و انقالب اگر يانقالب هم م يب يفراوان داشتند ول

  .آن كمبودها و شكايات بسيار افزود
نيازمند و مستعد  ياتفاقا نمونه كامل يك نظام سياس 1978/  1357ايران پيش از    

 يو شكيبائ يكمرشكن و با مهارت سياس يها يدشوار يطلبان ب اصالحات بود و اصالح
كم بود بينش  1357آنچه در . ببرند يامروز ييك جامعه عاد يسوه توانستند ايران را ب يم

الزم آمد از  يهم كه از مهارت سياس يآن اندك. بود يم يو مهارت سياس يو شكيبائ ينظر
 يمجالس عزادار يها يرايران همان رفتار پامنب يكه با سرامدان فكر بود يهائ آخوند يسو

  .زنان به دنبال خود روانه ساختند را كردند و آنان را سينه
به ناچار بايست ساخت جامعه را زير و رو  يبود انقالب اسالم ياگر ايران نيازمند انقالب م   

ها و روابط پيش از خود را نگهداشته است و بر همان بستر  اما اين انقالب ساخت. كرده باشد
حتا . كرد ديگر را گرفت و همه چيز را بهم زد و بدتر يگروه يآمد و جا يگروه. رود مي

داشت در عمل به تحميل حجاب و رواج ي كه در انقالب آنچنان برجستگ يسهم ايدئولوژ
انقالب ناالزم . صيغه و دست و پا بريدن و ديه و قصاص و شالق زدن و سنگسار محدود شد

پس از ويران كردن آنچه به ميراث بردند باز . شتايدئولوژيك هم ندا ينوآور ياسالم
تفكرها و  ها و طرز كه روش كبكش آرزوست به همان شيوه يكوشيدند با ظرافت زاغ

ايران باز  يبرنيامد كه گفتمان سياس يپيش از انقالب برگردند و دو سه سال يها برنامه
  .  شدي ، و آزاديتوسعه و تجدد و ناسيوناليسم ايران

سر  بر. در آن نبود يشگفت يول. دردسر انقالب، انقالبيان را نيز به شگفت افكند يب يپيروز   
هم پيام  ينخست شاه كه پيش از خود خمين. انقالب سه تن سخت در رقابت بودند يرهبر

كه اجازه يابد خودش آن را به انجام رساند، و چون اجازه نيافت  آن را شنيد و خواهش كرد
كه برنامه دولتش را  دوم بختيار. دانجام داآسان كردن كار انقالبيان هرچه در توان داشت در 

خواستند به اجرا گذاشت  يهرچه م يبرگرفت و به تند يانقالب يها گروه يها اعالميه ياز رو
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كه بيشترين  ماند يم يخمين يسوم برا يزنند؟ جا يكه چرا او را پس م و در اين مانده بود
  .بود ير انقالب ممشكلش رقابت با دو رهبر ديگ

در آن . كند ينمايندگ او حت يرا رهبر يكه مقاومت نبود يكس يبرابر سيالب انقالب در   
كدام رهبر  كه از سرگردان بودند يگوناگون اجتماع يها ها و اليه سوررئال، گروه يفضا

قالب دانستند از كدام رهبر ان ينم يترين پشتيبانان نظام پادشاه يكنند و جد يانقالب پيرو
كه سرنخ الزم  افتادند ياز آنان به زندان خود يبيشتر بترسند؟ در آن شش ماهه گروه كوچك

 فرود سر ينيز از همان پاريس به خمين يگريختند و گروه بزرگ يرا به ديگران داد؛ بيشتر
كه هرچه از  گشتند يم يبه دنبال رهبر يكارتر يترينشان در امريكا صالبت با .دآوردن

با  يايران شاهنشاه .كرد يجبران م يكار و ندانم يتصميم يكم داشت با ب شناخت جهان
سرنگون شد، و نه مانند فرانسه  1357ماهه از تابستان تا زمستان   شش آنهمه قدرت در

شده بود و نه مانند روسيه  ياش در جنگ هفت ساله و جنگ استقالل امريكا ته خزانه 1789
 يدست نخورده را در سين يكشور 1979در . ه بودهم پاشيد با شكست در جنگ از 1917

كه  كه به تاراج آنان درآمد چنان شگرف بود اي گنجينه. زرين به انقالبيان ناباور تقديم كردند
  . ، ايران را برسرپا نگهداشته استيحكومت و جنگ خارج يدهه غارت و بد سههنوز پس از 

دوباره  ياين نامگذار. همن باز بنامندكوشند به انقالب ب يم يرا كسان يانقالب اسالم   
 يالب اسالمقپس از همه اينها آنان ان ــوجدان آنان كمك كند  يممكن است به آسودگ

؛ مانند آن است كه انقالب گيرد يو اهميت انقالب را از آن م يهمه معن يول  ــاند  نكرده
و  ينبود؛ در ايدئولوژآن  يانقالب در ماه پيروز يويژگ. مشروطه را انقالب مرداد بنامند

 يبرا ياين انقالب فريب بزرگ. ايران است يآن بود كه هنوز مساله كنون يتركيب رهبر
بايد گذاشت فريب پايدار  يوارش بوده است و نم كاران و پيوستگان رمه از دست در يبسيار
به  .كردند پرچم مبارزه با شاه را در همان روزها بلند يكسان ديگر يپيش از خمين. بماند

وزير هويدا و  به نخست يهائ نامه” ليبرال”رهبران  1976كارتر در انتخابات  يدنبال پيروز
نزديك تهران سازمان دادند و البته هيچ قصد انقالب  يشاه نوشتند و تظاهرات كوچك

شعر  يها چپگرايان نيز شب. بود يقانون اساس يها محدود به اجرا داشتند؛ خواست مين
واند ت يشعر م يها كه شب بود يخود برد آن به حداكثر يبا همه تند و تيزكردند كه  برگزار

  .داشته باشد
ها به هوادارانش پيغام  نيز پس از انتشار آن نامه يها تاثير خود را داشت و خمين اين حركت   

جنبند؟ اما آنچه اهميت  يها ندارد چرا نم به نويسندگان نامه يكار يكه اكنون كه كس فرستاد
. بود يمذهب ياز رهبر يفاصله و با همه دل رهبران جنبش ضد پادشاه يب يپيرو دارد

و  يمخالف شاه با خمين چپ و راست طيف ياز سو 1963/  1342كه پس از  يهائ تماس
ي ت آزادضقاطع نه يبا پادرميان .كرد دستيارانش برقرار بود در آن هنگام اثر خود را آشكار
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آشكارا ناآماده و  يقدرت به آخوندها يجز واگذار ينقش يكه در بيش از يك سال بعد
ر در كار نداشت، از همان نخستين تظاهرات بزرگ انقالب در تهران در روز فط ينگران بزرگ

و طبقه  يهزاران تن از سرامدان جامعه روشنفكر نخستين روزهاي حكومت شريف امامي
سر آخوندها نماز خواندند و   كه بيش از جنبه نمادين داشت پشت يمتوسط ايران در نمايش

همان روز  لاستقال آزادي و پس از يحكومت اسالم شعار. احتماال بيشترشان نماز بلد نبودند
پس از چند هفته كژومژ رفتن (پائين نيامد  يتظاهرات انقالب يها داده شد و ديگر از علم

  )  .داد ياسالم يجايش را به جمهور ي، حكومت اسالمپادشاهي حكومت
 يپختند ول يمدر سر هاي خود را  خيال يكدام براي پس از پيروز قالبيان گوناگون هران   

بود كه در پنج شش ماهه پس از تظاهرات فطر و دوران برخاستن گردباد  ياين خمين
و نه  ــ يوزير انقالبيان بود و تا رسيدن بختيار به نخست يچرا ، رهبر بيچون ويانقالب

شنيده ، ف او از صف ناهمگون دشمنان و مخالفان پادشاهمخال يـ يك صداـپيش از آن 
و در بافتار  يمذهب يها تئنيز در دست آخوندها و هي يسازمان دادن مبارزه انقالب. نشد

context و مقدس  يعزادار يـ مراسم چهلم كشتگان تظاهرات، روزهاـ يمذهب ينمادها
بيش از ” مليون”و  يچريك يها بود و گروه ــشيعه و بيش از همه تاسوعا و عاشورا 

  .آنان نبودند يبرا يدستياران
است به جامعه ما  يناخوشايند و فراموش كردن يكسان يبر اين جزئيات كه برا يآگاه   

چنگ زدن در . پس از آن آماده شود يكمك كرده است كه از اين انقالب به خود آيد و برا
منحرف ”اه درست آوردن انقالب ره باطل ب يافسانه انقالب شكوهمند آزاديبخش و سودا

ها پيگير  فريب را تا مدت” خيانت شده”آن، و رهانيدن انقالب  يها و دفاع از ارزش” شده
از  يائه بخشكردن  كمترين اثر آن، دور. كند مي اي گروه تحليل رونده يكرد و هنوز برا

و از آن بدتر، آن بوده است  يها و ارزش يمبارزه با انقالب اسالم يجامعه از جريان اصل
بر پايه  ياسالم يو گفت و شنود با جمهور ياز مخالفان به راه همكار يائه گروهكشاندن 

  . هاي مشترك و پيشينه همكاري ها و ارزش زمينه
 بود يدر تاثير ــ يچريك يها ايشان به سازمانه كجز كم ـبيگانه ـ يسهم بزرگ نيروها   

ايران، شامل مخالفان  يو سرتاسر طبقه سياس يتو دستگاه حكوم يسياس يرفتار رهبر كه بر
امريكا و انگليس با  يها همچنانكه بيست و پنج سال پيش از آن، دولت. رژيم، داشتند
 1357در . كه رفت انداختند يهي را بر راو نظام يسياس يمستقيم، رهبر يكمترينه درگير

 ه در يك حكومت عاجز هرك يرفتار دودالنه و اظهارات دوپهلو و متناقض مقامات امريكائ
مخالفت انگلستان  ييا تصور يواقع ايه را كه از نشانه يزدند، پادشاه يكدام ساز خود را م

كه به  را جرات داد يانقالب يفلج كننده افتاده بود، پاك درهم شكست و نيروها يبه نوميد
  .ميدان آيند
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ايرانيان  يو خوراك روح يوبايد گذاشت كه ترياك معن يتوطئه بيگانگان را م يها نظريه   
. اند بر دوش گيرند توانند مسئوليت آنچه را كه كرده يا نكرده يكه همچنان نم باشد يبيشمار
 ينشاندن فرضيات يبه كرس يدهند برا يها به بيگانگان نسبت م كه در اين نظريه يهائ انگيزه

و غربيان  شد يم يايران داشت ژاپن دوم: است كه پيشاپيش مسلم دانسته شده است
افتاد  يايران داشت به دامن كمونيسم م) شناسند نه ايران آن روز را؛ ينه ژاپن را م(ترسيدند 

 يبود و هم نيكاراگوا يتوان هم ژاپن دوم چگونه مي(كمربند سبز نگهش داشتند؛  با و
نفت را باال ببرد و هفت  يخواست صاحب اختيار نفت خود باشد و بها يايران م )؟يدوم

 يانقالب اسالمي در دوم دو در همه جا حاصل شد و اين هر(ان نفتي توطئه كردند خواهر
) رساند؛ سه برابردوازده دالر پيش از انقالب به  اي نفت را از بشگه يسهم عمده داشت و بها

منطقه بفروشند  يمانده نگه دارند و كاال و اسلحه به كشورها خواستند ايران را واپس يم
خليج فارس چه  بود و يترين واردكننده اسلحه و كاالي غرب ران بزرگپيش از انقالب اي(

كننده همه گونه كاالهاي  و وارد يهانجترين بازار اسلحه  پيش و چه پس از انقالب بزرگ
اما اين نيز . كند يرا ثابت نم يخود چيز ياز همه گذشته، انگيزه به خود) .بود و هست يغرب

كه در شش  يو ظرفيت انتلكتوئل تقريبا همه رهبران ياست كه با سطح  اخالق يپرسيدن
براي  لرزان خود داشتند يها را در دست ي، سرنوشت رژيم پادشاهيماهه انفجار انقالب

شدن خاور و  يهمرا دور و دراز و يها به توطئهي آيا اصال نياز سرنگون كردن چنان رژيمي
 يالملل بين يتروريست يها انو سازم ينفت يها و كمونيسم و شركت يدار باختر و سرمايه

  بود؟    يم
ايران در آن  يسياس يرهبر يآسا مرگ يايرانيان و ناتوان يبا اينهمه با توجه به روانشناس   

كه دامن  داشتند اي اندازه نگرفتني در فاجعه يفروافتاد، بيگانگان سهم يسال كه به تلنگر
 يبرا يباورنكردن يئيان بويژه نمايشامريكا. كند يخودشان را نيز گرفت و هنوز رهايشان نم

 يها بعد در بحران كه سال و آماتوريسم محض دادند يبين و كوته ييك ابرقدرت از ناآگاه
 يلوحانه برا ساده يدار و مريز، همان آمادگ در الجزاير همان سياست كج. ديگر باز رخ نمود

 يدر اوضاع و احوال يمكراسبنيادگرا، همان دفاع از صورت ظاهر د يها يآمدن با اسالم كنار
بود، داشت  يكشاكش مرگ و زندگ يزمينه مشترك هر دو سو يكه زير پاگذاشتن دمكراس

ديگر، خونريزتر از هرچه  ياسالم يدر گودال مار يك جمهور يكار آن كشور را به سرنگون
  . كشانيد يپيش از آن آمده بود، م

آنها كه به احزاب ورشكسته پشت كرده  ــاگر ارتش و بخش سازمان نيافته طبقه متوسط    
 يرهبر. افتاد يها را نگرفته بودند الجزاير به روز بدتر از ايران م يـ بلوف خونين اسالمـبودند 
 ياعالم شد اعتنائ 1357تر از ايران  در الجزاير به خواست امريكا كه بسيار صريح يسياس

دارد تر  دمكراتيك يها ك اندك از راهنكرد و كشور را از تسلط اسالميان رهانيد و اكنون اند
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در ايران چشم به دهان امريكا دوختند و همه چيز را با خود . رهاند يها نيز م ياز ترور اسالم
  .كردند نابود

  
* * *  

  

در آن است كه هفت دهه پس از انقالب مشروطه  يديگر انقالب اسالم ييك شگفت   
. ز آن انقالب تجدد ايران را برپا كرده بودندكه هفت دهه پيش ا يدر ميان مردم ــداد  يرو

  . آورد يرا پيش م يهائ اين دو انقالب در يك سده و در يك كشور طبعا مقايسه
 يتاريخ يها دوره رو آغازگ) نقطه عطف، turning opint(ها را بيهوده چرخشگاه  انقالب    
بزرگ  يها يخود دگرگون يك جامعه است و با يذهن يانقالب برخاسته از دگرگون ؛دانند ينم
ا در دو سه قرن گذشته يك كيش انقالب پديد آورده است كه حت يادبيات انقالب. آورد مي

اش شگرف و  يخود را كه در صورت نخستين يمحمدرضا شاه نيز برنامه اصالحات اجتماع
يده نانكه هر پدچدر انقالب هم يول. بود انقالب سفيد ناميد يروابط عموم يآزاد از ترفندها

تواند بد يا  يانقالب م ــ در تحليل آخر در چه هست؟ ــ نيست يديگر هيچ تقدس يتاريخ
خودش  يها تواند موفق يا ناموفق ـ حتا در هدف يم؛ خوب، بجا يا گمراه، الزم يا ناالزم باشد

مدرن بود، تا انقالب  utopian ياز انقالب فرانسه كه نخستين انقالب آرمانشهر. باشد
  speculationيالزم يا موفق بوده است؛ و اگر گمانپرور يران، كمتر انقالباي ياسالم
مقصود از انقالب  .گريزناپذير هم نبوده است يجائي داشته باشد، هيچ انقالب يتاريخ

هاي بزرگ جمعيت و به  مدرن آنچنان زمين لرزه سياسي است كه در آن توده يآرمانشهر
يك . رو كنند و ساختار و روابط قدرت را زير وتعبيري عموم مردم شركت داشته باشند 

به  يساختن جامعه آرمان ياست كه برا اي مدرن، اراده يديگر انقالب آرمانشهر يويژگ
  .سر آن قرار دارد  پشت تضرب خشون

 و به) يبه قول يك جامعه شناس آلمان( يميل يبا ب يكه انقالب انقالب امريكا، هم از آنرو   
كه در عين حال يك جنگ آزاديبخش  رين انقالب تاريخ، و هم از آنروت مين دليل كاميابه

ايرانيان بيشمار در اينكه صفت انقالب را از  يپافشار. گيرد يبود، در مقوله ويژه خود قرار م
و شكست  يانقالب اسالمي و سرخوردگ يبگيرند به دليل نابجائ 1357 يزمين لرزه سياس

و كيش انقالب بر  ياعتبار ماترياليسم تاريخ يظريه بخود آنان، و برخاسته از تاثيرات ن
در مسير يك  يانقالب به عنوان فراآمد محتوم يك فرايند تاريخ .ناآگاه است يها ذهن

كه در آن دولت زائل خواهد شد همان اندازه ) از نوع توحيديش در ايران(طبقه  يجامعه ب
كه با  اي م پيوستهه به يدنيا. تبوده اس ينامحتوم م ،نامقدس است كه آن فرايند تاريخي

را نزديك به  يآرمانشهر يها شود تكرار انقالب يدر برابر ما دگرگون م يشتاب تكنولوژ
ترين  واپسمانده. است يكالسيك آن يك دايناسور تاريخ يانقالب به معن. سازد يناممكن م
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ترين نوع سياسي بد يزيرا واپسماندگ ــها  به زبان ديگر بدترين حكومت ،ها جامعه
انقالب خونين زيرورو كننده نه  يول. هنوز در معرض آن هستند ــاست  يواپسماندگ

  .آنها يسرنوشت آنهاست، نه لزوما راه رهائ
نظام ”كه  يكن بود تا سيل بنيان يو فكر يانقالب مشروطه بيشتر يك جنبش سياس   

كوشيدند و منظور از  يم انقالبيان مشروطه بيش از قدرت به اصالحات. واژگون كند را” كهن
به  يآنان هدف يبرا يقدرت سياس. از باال تا پائين بود ياصالحات، نوكردن جامعه ايران

 يآنها نمايندگان احساس عموم. هايشان را به پايش بريزند كه همه آرمان خودي خود نبود
آن سده  شايسته يآنكه يك كشور بماند و زندگ يايران برا. بودند يتاريخ يجامعه و اقتضا

انقالب يك . بخشيد يانقالب را تحقق م يها اي مردم خود فراهم كند بايست آرمانررا ب
ديگرش در خون و  يو پا ييك پايش در آرمانشهر دست نيافتن جنبش سازنده بود و

 يهمه سويه زندگ يدست به نوگر يقرار نداشت؛ و در هفت دهه بعد يخشونت انتفامجوئ
  .بسيار كمتر ير و در جاهائبيشت يدر جاهائ ــزد  يمل
انقالب بر يك ) يآزاد يبه بها يدر عمل، ترق( يو ترق ياما با همه تعهد به انديشه آزاد   

 يانقالبيان همه در پ. شد انتظار داشت يداد، چنانكه در ايران آن روز م يرو يزمينه مذهب
عتقادات خود، و بيشتر در به سبب ا يا خود با اسالم بودند، و تا اندازه يها دادن آرمان يآشت

با  ياين زمينه مذهب. خواهان دادند به مشروعه يمهم يدرون و بيرون امتيازها يزير فشارها
دوران هفتاد و دو ساله مشروطه، سياست ايران را  يو فرهنگ ياقتصاد يها همه پيشرفت

 دوران بودآن  يدارتر از اصالحات سطح ريشه يمذهب) سلسله مراتب(نفوذ پايگان . رها نكرد
در نبود يك . كرد تر نيز ي، آن را سطحياز توسعه سياس يپادشاهان پهلو يكه بيخبر

آخوندها بشود و جبهه  يمذهبي ـ كه بتواند جانشين شبكه مال يفرهنگ و ساختار سياس
و  يبرابر جبهه سنتي بازار ها در از سرامدان مدرن را شامل روشنفكران و تكنوكرات اي تازه

 يگرائ هايش با توده د، طبقه متوسط رو به گسترش ايران پس از شكست تجربهآخوند بگذار
از مذهب افتاد؛ بويژه  يسياس يبردار به بهره يمصدق و راديكاليسم چپ انقالب) پوپوليسم(

 يبهره نبود و عموما بر همان بستر آشنا يب يها نيز از عنصر مذهب سياس كه آن تجربه
، حركت يسياس يها پيشبرد هدف يوذ مذهب و آخوند برااز نف يگير جنبش مشروطه، بهره

از  ييك. (بود ياز همرائ اي در اين رويكرد ميان حكومت و مخالفانش درجه. كرد يم
ماركسيست  ي، ارتباط درازآهنگ و نزديك دانشجويان انقالبيآميز اين همرائ طرفه يها نمونه

در نجف بود كه به ابتكار خود  يخمينو رهبران كنفدراسيون دانشجويان ايراني در امريكا با 
بر ضد اصالحات  از همان نخستين خيزش خود يخمين. آن دانشجويان برقرار گرديد

چپ ايران برخوردار  يجريان اصل ي، از پشتيبانيها پيش از انقالب اسالم ، و مدتاجتماعي
  )2(.بود يم
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ـ و ـخورده بود  يكه در انقالب مشروطه از تجددخواهان نيمه شكست يمذهب سياس   
، در ياصالحات سريع بعد يها ـ در دورهـحاكم است  يش هنوز در كام آخوندهاا يتلخ

خطر توسعه و  يـ بزرگـمحمدرضا شاه  يو پانزده ساله پايان هيبيست ساله رضاشا
 يها جز در سال يدريافت؛ ول” روحانيت” ي، را برايجامعه، به زبان ديگر غربگرائ ينوسازندگ
پيگير دنبال  اي ه گونهبكردن جامعه  secularو عرفيگرا  يكه طرح غيرمذهب كه يرضاشاه

پس از  يدستگاه حكومت. شد، جايگاه ممتاز آخوندها در سياست رويهمرفته نگهداشته ماند يم
و  يـ به دلجوئـشد  ينم يـ زيرا با آخوندها هيچ اصالح اجتماعـناگزير  يهر تصادم جد

. داشتند ينم يو مخالفان نيز در كشاندن آنان به خود فروگذار پرداخت يآنان مامتياز دادن 
، از بازرگان و يجامعه به زيان نفوذ مذهب بود و اين را روشنفكران مذهب ياما دگرگون
در  يو همفكرانشان در دستگاه شاهنشاه ياحمد و شريعت گرفته تا آل ينهضت آزاد

، بهتر از خود يو دالل سياس هشيپژو رئيس دفتر و رئيس بنياد و رئيس موسسه يها سمت
در تاريخ ايران احتماال به هيچ . شتافتند يكدام به شيوه خود به يار آخوندها دريافتند و هر

  .توان برخورد يتر و زيانكارتر از آن روشنفكران نم گروه گمراه
ـ اصرار بيهوده و چند صد ساله شبه ـدادن اسالم و علم همت گماشت  يبازرگان به آشت   
شمردن دو مقوله از بن متفاوت كه  يبر يك يو جهان اسالم يانشمندان در جهان مسيحد

و اثبات ” مطهرات در اسالم”ـ و از آن ـكند  يجدا م اش يدو را از خويشكار علم و دين هر
دادن  يبه آشت يدوستش مطهر. وجود خدا با قوانين ترموديناميك را بيرون كشيد

از  يتر يتاريخ كوشيد تصوير انسان يپرداخت و با دستكار يگر يناسيوناليسم ايراني و اسالم
ترين استعمار تاريخ  كه گويا تشنه تجاوز و بدترين و كامل يبه ايران ينخستين هجوم عرب

دادن دين و  او تصرف سرزمين، برده ساختن مردم، تغيير. بود بدهد )در كنار استعمار اسپانيا(
سرزمين گشوده شده و كشتار منظم  يو معنو يرف مادگذشته، تص ميان بردن آثار زبان، از

 يشريعت. كرد توجيه، و ايرانيان را بدهكار” خدمات متقابل ايران و اسالم”ايرانيان را به نام 
نيم جويده و ناپخته ماركسيسم  يها و توتاليتر خود را با انديشه يشخص ياسالم آرمان

، و به دستياري حديث، اصل يخطاناپذير كرد و از نظريه امامت و ييك يجهان سوم يانقالب
 يساخت كه برا ضددمكراتيك درهم جوشيك لنيني خود را بدرآورد و ي ـ هيتلر يپيشوائ
هفتاد ايران مائده / روشنفكران نيمه سواد و آتشين دهه پنجاه  يزمخت و بدو يچشائ
شد و اسالم را ) تجدد( يغرب اصال منكر آرمان پيشرفت و نوگر ياحمد با نف آل. بود يبهشت
  .آن نهاد يبجا
خود را بافته  ي، اصل پيشوائيو بحث لغو يكه باز به زور حديث ساز يمانند خمين يكس   

 يمشكل او با شريعت. توانست داشته باشد ينم يها مخالفت يساز بود، با هيچ يك از اين زمينه
تر  همه به او نزديك از يتوتاليتر اسالم ييك ديكتاتور ينظر تئوريك در برپائ كه از بود يم
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رابطه مهر و كين او با شريعتي از اين (افتاد  ياز نظر استراتژيك دورتر از همه م يشده بود ول
 ــرا در خدمت يك طبقه فرمانروا  ينه تنها اصل پيشوائ يخمين.) خاست يدوگانگي برم

اشت، بلكه د ينم يشريعت يلنيني ـ طرح دورگه هيتلر يبرا يخواست و جائ يـ مـآخوندها 
يازيدن به فولكلور  دست ي ب يشريعت يعلو يپيشوائ. آن را شناخته بود يضعف اساس

شطح  يها يچنانكه خودش نيز در قلمفرسائ ـيافت ـ يامكان نم يصفو يشيع) خرافات(
خواست  يكار امام را در جامه روشنفكر م يشريعت. عبا بدان پرداخته بود مانندش در مناقب آل

كه با سر در  بود به قرون وسطا برگردند بهتر يحق داشت؛ اگر قرار م يخمين. بود يو نشدن
تر از همان  مشروع يبود چه گروه يآن فرو روند؛ اگر قرار بر حكومت به نام مذهب م

  ؟ يفيضيه و حقان يآخوندها
را از  يمذهب يكه جامعه سنت كار آن بود كه رفاه و آموزش در يدرست در حال   

را در جامه  يتوانستند ارتجاع مذهب يصد ساله بدرآورد روشنفكران مذهب هشت يواپسماندگ
 يمذهب خود علم بود؛ ول: ايران دلپسند سازند يش براي محيط روشنفكريو امروز يانقالب

آن را  ي همگام با ارتجاع مذهبي،غرب، كه هنوز هم چپ اصالح نشده و راست شاهنشاه
مسلمانان  يبرا يچيز يند، جز بدآموزنك يعريف مهايش ت يها و كوتاه يرو تنها با زياده

كرد؛ هنر نزد  ياصيل و آنچه خود داشتند دور و بيخبر م يها داشت و آنها را از ارزش مين
شد  يمبه ادعاي شريعتي را  يبود؛ انقالب جهان يخوار جهان اسالم م و غرب ريزه ،مسلمانان

تقيه  و داد يم يمعن يانقالب يظهور، هشيارشيعه به راه انداخت، زيرا انتظار  يدر متن تئولوژ
 شد از خاك پر بركت كربال بيرون آورد ياش را نيز م بقيه بود؛ يم يانقالب يهمان رازپوش

از چند سال پيش از انقالب، اين روشنفكران آشكارا آخوندها . ”.بي حسين نماز شراب است”
آن  يآنها زمينه را برا. گيرندرا در دست  )3(”طلوع انفجار” يكه رهبر خواندند يرا فرام
 يآخوندها آماده ساختند و ايران را به روز يخردكننده و قدرت انحصار يو پيروز يرهبر

  .كه خود نيز آرزويش را نداشتند انداختند
در همان انقالب مشروطه كاشته شده بود و در دوران مشروطه  يدانه انقالب اسالم يول   
   بقيه طرح مشروطه  يها به اجرا يآزاد يسركوب يكه به بها يپهلو يدر پادشاه ــ

كه زمان مناسب فرارسيد، آنگاه كه  يهنگام. گرفت بايست نيرو يـ چندانكه مـپرداخت 
گرديد و مخالفان و دشمنان به  نمودار يپهلوي پادشاه يو درماندگ يفرسودگ يها نشانه

كه در زير چشم  اي ا شبكهمذهبي ب يخون از هر سو حلقه را تنگ كردند، رهبر يشنيدن بو
در  يخمين 63/  42ها بويژه پس از شورش سال  طول سال در يدستگاه حكومت يو به يار
كند و روشنفكران  يباالترين داوها باز يكه رو كشور گسترش يافته بود آماده بود سراسر

، به جان يو چپ در پيشاپيش طبقه متوسط ايران در يك جذبه پرستش و بيخود يمل
  )4(.درسلسه آويزند يكه زودتر به قول سعد ندزد يم
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                                                         * * *   
. شد يبا انقالب فرانسه يا روسيه مقايسه م يبه فراوان يها، انقالب اسالم در نخستين سال   

 يس يها فرانسه سالدو كتاب درباره  يدر بررس يجات تاريخنگار امريكائ ياز تون اي نوشته
اين خواننده را بيشتر به ياد ” فرانسه در ساعت آلمان”و ” يتوخال يها سال”فرانسه  ،و چهل

كه زير  اي در نگاه اول ميان فرانسه. و پيش از آن انداخت يانقالب اسالم يها ايران سال
درونمايه  يلو. توان يافت ينم يرفت همانند يخمين يكه زير عبا يچكمه هيتلر افتاد و ايران

و  يو فرهنگ يسياس يها ها با همه فاصله زماني و تفاوت مسلط بر اين كتاب يها)تم(
خاص كه در هر  اي گونه انفجار خشم وكين از .دهد يها را نشان م ياوضاع و احوال، همانند

ها،  در فرانسه آن سال ياست در هر دو موقعيت يكسان است، ول يزمينه اصل يانقالب
يكديگر  با يبزرگي از فرانسويان چندان در دشمن يها ها، گروه ايران آن سال همچنانكه در
ريمون آرون كه . خود را به آتش سپردند يها يكه كشورشان و زندگ پيش رفتند

فرانسه زمان خود بود درباره آن  يمند سياس هترين نويسنده و انديش ترين و بزرگ بين روشن
فرانسه ديگر نبود و ”: سه دهه گفته است يران اين دوكه گوئي درباره ا دارد يها سخن سال

  ”.كه فرانسويان از هم داشتند وجود داشت يتنها در نفرت
و  يداشت زشت يفرانسه جنبه مركز يسياس يپيش از جنگ آنچه در زندگ يها در سال   

، ي، بدگمانيشخص يها ي، حمالت و دشمنياز دامنه نفرت عموم آن بود، يبنياد يناپسند
 1940نه ) يلعنت(ما سال گجسته  يبرا”گفت  يم 1941در ” داكس”اسقف . انه ستيزييگب

حكومت جبهه مردمي به  1936فرانسه از آلمان شكست خورد؛ در 1940در” .بود  1936كه 
يك سال استثنائي در  1936آن سال . وزيري لئون بلوم سوسياليست روي كار آمد نخست

ترين  ترين و باشهامت كه بلوم برجسته تنها از آنرو تاريخ فرانسه ميان دو جنگ بود؛ نه
 رفت، بلكه بويژه از آنرو ترين حكومت آن دوره بشمار مي سياستگر، و حكومتش نويدبخش

كه همه نيروهاي ترس و تعصب و ناسازگاري كه چهار سال بعد فرانسه را به زانو درآوردند 
كرد به بدترين صورت  ياز هم جدا م كه فرانسويان را اي ورطه يژرفا. برضد او متحد شدند

  .كه دشمنان بلوم سقوط فرانسه را پذيرا شدند نمايان گرديد يدر لذت
، يضديهود يها گرايش .رفت ياز اين فراتر م body politicsپيكر سياسي  ياما گنديدگ   

د ديگر محدو يها و عناصر ارتجاع ها و كاتوليك نژادپرستانه و ضد دمكرات تنها به فاشيست
داري و بحران  سرمايه يچپگرائي نيز كه از نقد متعارف ماركسيست يها افراد و گروه. بود ينم

متهم  يسوم را به انحطاط و نرم يمنحط سرخورده بودند جمهور ييك نظام پارلمان
در همه آنها revival  يباززائ) ابسسيون( يسودازدگ. بودند” عمل”كردند و خواستار  يم

 1940را در يكه جمهور برابر حمله از هر سو بود در ياين آسيب پذير در واقع. مشترك بود
  . چنان بيدفاع گذاشت
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از آنچه را  ي، بويژه از نيمه دهه هفتاد، بسياريپهلو يدهه پاياني پادشاه ينگرنده ايران   
 يو ناپسند يزشت. كند يآورد احساس م يها م توني جات درباره فرانسه آن روزگار از آن كتاب

دا جكه ايرانيان را از هم  يو كينه و نفرت يجوئ ستيزه يايران و ژرفا يسياس يزندگ يادبني
در چه ، دبودن يكه از يك اردوگاه م يبويژه و نه كمتر از همه در ميان كسان ـكرد، ـ يم

ناپذير زمانه،  تحمل ي، فضايپيكر سياس يگنديدگ ـمخالف ـ يها در سازمانچه حكومت و 
مليون يا  يو چه جامه پيشواپرست يچه در جامه نظام شاهنشاه يشيستفا شبه يها گرايش

صورت  يواپسمانده و جهان سوم يها كه بويژه در جامعه(ي لنينيسم انقالبـ  ماركسيسم
اصيل، يادآور  يها بازگشت به ارزش obssessionدگي سوداز) ،از فاشيسم شد يديگر
مخالف از يك سو و ركود و انحطاط  يها، راديكال شدن نيروها فرانسه آن سال يباززائ

، همه در ايران آن يمل  malaiseيديگر، و آن احساس رنجور ياز سو يدستگاه حكومت
وزير وقت فرانسه ادوارد داالديه را درباره  طنين اظهار نظر نخست تاح .بود يدوران نيز م

ران ارتش وزير شاه درباره س در سخنان واپسين نخست 1940كشورش در يفرماندهان نظام
 اعتماد يتوانستم به چنين مردان چگونه مي. هستند يانگيز چه گروه غم”: توان شنيد يايران م

آور  سرگيجه يليافت يجنگ را به سبب ب. ما جنگ را نباختيم چون جنگ افزار نداشتيم. كنم
  ”.درگل گذشته باختيم يرهبران نظامي پا

انقالبيان  ييا سرمست يپذيرا شدند به خوبكه دشمنان بلوم با آن سقوط فرانسه را  يلذت   
 يها چگونه آتش در خرمن قدرت و ميراث مل يديدند اسالم يكه م يـ هنگامـ يغيراسالم
و  يمنظره سران مليون و دستياران مصدق و قهرمانان آزاد. زنند قابل مقايسه است ايران مي

كردند و مردم را به  يم ييك رژيم توتاليتر شاد يكه از برپا شدن نهادها حقوق بشر
را به ياد داشتند بسيار آشنا  1940 كه يفرانسويان يخواندند بايست برا يعاشقانه م يپشتيبان

  .بوده باشد
زمانفرسودش به  يكورش با چپ و در دلبستگ يدشمن كه در بود” راست”اگر در فرانسه    

 يدشمن مل پيشكش يفرانسه را به شكست كشانيد و دو دست ي،سنت ييك جامعه دهقان
تر ماركسيست  و در صورت سازمانيافته” يمل”شكل  يـ در صورت بـكرد، در ايران چپ بود 

نه آنكه راست ايران همه . خودش و كشور رفت ينابود يتا پا يـ كه در دشمنـآن  يانقالب
تر از  بسيار فعال يكينه كور چپگرايان؛ همچنانكه چپ فرانسه نيز نقش يمظلوميت بود و قربان

شكست  يتر بود كه برا آماده ييف سياسط يدر هر دو جا يك سو يول. صرف داشت يبانقر
 و ياخالق يانقالب اسالمي در ابتذال و بينوائ. كند يدادن دشمن، خودش را نيز قربان

كه از آن برخاست بيش از  يپيش از آن و چه در رژيم يش، چه در موقعيت انقالبا يسياس
 فرانسه يو نظام يو سياس يد نگرنده را به ياد شكست اخالقباش 1789آنكه تكرار انقالب 

و شكست را كامل  يكه در چهار ساله پس از آن، رسوائ اي و رژيم تبهكار ورشكسته 1940
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بود؛ همچنانكه ” شانزده يعامل لوئ”در  يبا فرانسه انقالب يبيشترين همانند. اندازد يكرد م
روشن كردن  يبراو ديدار با شاه به تهران  يوزير كشور فرانسه پس از سفر يپونياتوفسك
” .شانزده است يهمان لوئ”: ژيسكار دستن گزارش داد يبه رئيس جمهور يوضع خمين

تش را داشتند راه ئآماده بودند بسيار بيش از آنكه در تهران جر يفرانسويان درباره خمين(
  .) نيافتند وا جز كنار آمدن با خود يا چاره يپونياتفسكسفر پس از  يبيايند ول

در واقع از چهار سال پيش از آن و چهار برابر شدن بهاي  1357 يچرخ انقالب اسالم   
و  ياز بازيگران اصل ينفت در كنفرانس اوپك تهران و نقش پادشاه ايران به عنوان يك

. داد ياز آن هنگام دو تحول بزرگ رو .صادركننده نفت به راه افتاد يكشورها يسخنگو
از واقعيات ايران، از مردم و احساس  يو دستگاه حكومت يسياس يرهبر يفتادگا نخست، دور

و زيستن در يك  يذهن يناپذير همراه گرديد و به تنبل تحمل يآنان، با تفرعن يو نيازها
چه هم دشوار يا  صدور يك دستور يا فرمان، هر ي،در آن جهان تخيل. دامن زد يجهان تخيل

شد خريد  يبود و مسائل را م يشد؛ همه چيز آسان م يرده مشم يآن يك ي، با اجرايغيرعمل
  .به يك اشاره برطرف كرد و

به  يكه درس در بيرون ايران در رنجش سخت خود بر آن شدند يدوم، محافل نيرومند   
اين نورسيده نوكيسه بدهند كه مانند كدوبن آن شعر، شوكت بيست روزه خود را به رخ 

، كه به يمهرگان يو در عمل آشكار شد كه نه به تندبادها كشيد يدويست ساله م يچنارها
كشيد و يك بازار  1979خواستند كار به آنجا بكشد كه در  يآنها البته نم. افتد يم ينسيم

در  يول. رفت شانشد ميلياردها از آن گرفت و درآورد، از دست يثروتمند كه به يك اشاره م
 يدر ميان حكومت و مخالفان برا اي مسابقه خواهند؛ و يمچنان كه  شد ايران چنين تصور

جهش درامد  يمان اندازه كه از فرداه به ــ تصورشده ديگران درگرفت يها تحقق طرح
ريخت و پاش  يبرا اي مسابقه ،اعراب يخاورميانه و تحريم نفت 1973به بركت جنگ  ،نفت

  .ه بودر پيوستد، و در حيثيت يو هدر دادن در همه چيز، در منابع مال
. تنشسقدرت انديشه  يجابكه قدرت خريد  بود يآن چند سال” ايران يتوخال يها سال”   

داد، اسباب  يو زرق و برق نشان م يسطح يها كه سرتاسر جامعه همواره به نمايش يگرايش
ناگزير خود برسد، كه در ظرفيت  ياما پيش از آنكه به پختگ. خود را به تمام يافت يماد

شد  ياميدبخش آن را از همان هنگام م يها بود و نشانه يايران م يرهنگبا مايه ف اي جامعه
  .برخورد يديد، به توفان انقالب

و سوار بر  يگر و چاره  يكوش ايران كه در ده ساله پيش از آن با سخت يدستگاه حكومت   
 ياناچيز ايران را بر يپردامنه شاه توانسته بود درامد نفت يموج نيروبخش اصالحات اجتماع

و هماهنگ با تحوالت جامعه بسيج  يمل يدر توانائ يتند ول يرسيدن به يك رشد اقتصاد
را برگزيده بود بسيار بيشتر  يتر به نمونه كره جنوب توسعه نزديك يو اگر يك استراتژ ــكند 
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ش نه يك ا برانگيزنده يشد كه نيرو يـ در آن چند ساله آخر خوان يغمائـتوانست  يم
جوئي  عظمت، بلكه يبعد يها ينديشيده، هرچند پرعيب و آبستن دشوارپيش ا ياستراتژ
، يك گروه كوچك ثروتمندان ييك پلوتوكراس نشدنيسير يناپذير يك تن و آزمند پايان
  .بود )يروسيه پس از فروپاش يها اليگارشمانند ( ،بانفوذ

كه فرصت و ديد محدود تنها يك تن  شد يم يتر ميدان هرچه كوچك ،سياست   
 يچهل تن يس: كرد؛ و آن يك تن چه در اختيار داشت يها و قواعد آن را تعيين م چهارچوب

ـ ـنوپا  ي؛ يك تكنوكراسيو يكرنگ يو شايستگ ياز نزديكانش با درجات گوناگون درستكار
بيرون به خدمت  يها كه بويژه از دانشگاه يزنان و مردان يهنوز ناكاف يشمار روزافزون ول

 اي مالي پاره يايران و اعمال نفوذها يسنت يد و در تار عنكبوت ديوانساالرآمدن يدولت در م
بيشمارش  يها)ژنرال(اميران  يكه زير سنگين يارتش ــبودند؛  ينزديكان شاه گرفتار م

  .توانست تكان بخورد ينم
. ها ناپايدار بود يها سخت و دوست يها و دشمن كوچك قدرت و پول، رقابت يدر آن فضا   

و حكومت كن  زاندا رسند از اصل تفرقه يكه به اندازه مقام خود نم يه مانند بيشتر كسانپادشا
شد  يكسي كه از به رخ كشيدن قدرت خود خسته نم يبرا. كرد، و به افراط يم يپيرو
جلب محبتش از وقت و  يبردند و برا يخود را پيش او م يها كه شكايت يسرامدان يتماشا

حكومت كردن  يتفرقه انداختن برا. بود يم ياضاف يايه خرسندزدند، يك م يوظيفه خود م
زيرا تفرقه . بكار بردبايد آن را  يمن يكشوردار در يآيد ول يكار مه در ميان دشمنان هميشه ب

لينكلن سه تن از رقيبان . ـ چنانكه ديدـبيند  يحكومت آسيب م يشود ول يانداخته م
به  1861كي از سرسخت ترين منتقدانش را در انتخاباتي خود را در حزب جمهوريخواه و ي

ترين مردان حكومت كنند و آن  خواست با قوي اش منصوب كرد زيرا مي مقامات باالي كابينه
گروه رقيبان به رهبري او نه تنها جنگ را به شايستگي اداره كردند، از نظر هماهنگي نيز 

و تملق،  يدر زير ظاهر فرمانبردار .كرد يپادشاه در اواخر ديگر حكومت نم. اند زبانزد مانده
اين آسيب . به مقدار زياد از ميان رفته بود يكنترل او بر تحوالت كشور و بر افكار عموم

، چنان سازمان داده يپا دچار چند دستگ تا ارتش سر. بيش از همه خود را در ارتش نشان داد
از خود  يو سرگشتگ يبحران چنان ناتوان را چالش نكند و در يكه قدرت سياس شده بود

سوخت رساندن به  يها ژنرال هويزر و طرح ي ناشيانهها نشان داد كه همه كوشش
روز مبادا نداشت از امريكا، نتوانست آن را از شكست  يارتش كه ذخيره برا يخودروها

در آن هنگامه ” جهان اي پنجمين ارتش غير هسته”. بخشد يدو رهائ هر يو نظام يسياس
  .بود ميهويزر سردرگم نيازمند  يودش به نفتكش امريكا و پادرمياننگهداشتن خ يبرا
 يكننده دستورها جز اجرا يكه نقش گروه حاكم ايران بيست و پنج سال تربيت يافته بود   

 خاست رميكه ب يبرابر سيل در. شده بود يو اعتماد به خود ته پادشاه نداشته باشد و از ابتكار
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شرق و  ي،آفتاب يآن سرچشمه قدرت كه در روزها يد ولهمه چشم به دهان پادشاه بودن
از درهم  يدر تركيب ؛در نخستين غرش تندر ناگهان خشكيده بود داد يم يغرب را باز

از درون  يرا از دست نهاده بود و ميدان را به سياستگران ي، رهبريو جسم يروح يشكستگ
بيش نبودند و در آن گيرودار  ينكه در واقع سياستبازا حكومت و از ميان مخالفان سپرده بود

با اين، و پاك كردن خرده حساب  اي براي پيش انداختن خود و بندوبست چند روزه يمجال
. داشتند يم ييافتند نه هيچ طرح روشن يجستند؛ نه موقعيت را درم يبا آن م اي چند ساله

 يرگفتگوهاشان د يكه همتايان ارتش گرفت همان بود يكه شكل م اي نقش آنها در فاجعه
ها ”يسياس”اثر ماندند  ياگر تكنوكراتها ب. نشان دادند” مثل برف آب خواهيم شد”شگفتاور 

  .تنها اين در و آن در زدند
و انتلكتوئل را در  يمخالف همان سطح پائين اخالق ي، نيروهايطيف سياس يدر آن سو   

 ،”يمل”عناصر  .يبه نمايش گذاشتند كه حكومتگران در كشوردار كردار خود گفتار و
خود  يانديشگ ي، در پناه سانسور رهاننده از ظاهركردن بينوائينويسندگان غرب يها ليبرال

پس از آن و ” يبهار آزاد”باز پيش از انقالب و  يكه در فضا يـ تا زمانـبودند  يمعاف م
ر آو تاسف ياين بهانه، با پيامدها ،يتبعيد يها بندوبار بيرون و سياست يب يسپس در فضا

، يهم كه فرصت تاريخ يهنگام. زمانه، از آنان گرفته شد يو ادب يسياس يها”غول” يبرا
 يكه با آنان كمتر از نظام پادشاه يكردن راه نيروهائ د جز از هموارنموخود را به آنان 

كردن نفت به دل گرفته  يشان را از انقالب مشروطه و جنبش مل نداشتند و كينه يدشمن
  . بودند برنيامدند

تا دولت مستعجل  ــدر پيكار و ضد پيكار چريكي بيرحمانه شكست خوردند كه چپگرايان    
 يها شگفتيكه از  يهمگان يها توانستند، در رسانه يـ و در آنجا كه مـآمد  يانقالب به يار

سانسور  يرا رو در رو تيآنها شده بود، سانسور رئاليسم سوسياليس ينمائ روزگار عرصه قدرت
چه از چپ با  دورهآنچه از گفتمان آن . فرستادند يدولت يو خالف منظور و سطحناشيانه 

سنگينش بر  يها اش، و چه از تبليغات رسمي با همه هزينه ساله يس يفكر يهمه فرمانروائ
بود كه ” يمترق”و خيل نويسندگان  ياحمد و شريعت آل يدل و ذهن مردمان نشست كارها

شكوه، و  يب يها بيشتر آن كارها سخت به آن سال. ندخورد ينان سانسور و زندان را م
  .برازيد ميكه از آن برآمد  يانقالب

چه  حاكم و يها چه گروه يول. نبود يآسمان ي، هيچ قضايهيچ ناگزير يدر انقالب اسالم   
ـ در همان نخستين برخورد با اسالم ـها گرايا عرفي يجمله غيرمذهب از ــمخالف  يها گروه
 يجنبش برابر را در يايستادگ كومتيدستگاه ح. دادند” به قضاتن ”به آسودگي تن  يانقالب

كمتر از دو سه  تيزياد و با تلفا يدشوار يآن را  ب يشد در مراحل يبود و م يكه همه جامعه نم
كشته شدند متوقف كرد، بيهوده شمرد و از در امتياز  1357كه در نيمه دوم سال  يهزار تن
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از همان آغاز، هر امكان تغيير مسير انقالب  يبا سرسپردگ يفان غيرمذهبدادن درآمد؛ و مخال
يك گردباد، ريگ روان جامعه  ينكشيد و به تند ياندك يمبارزه انقالب. را از خود گرفتند

به دنبال پرشدن بود و خود را با نخستين  يو اخالق يخالء  سياس. را زير و رو كرد يايران
كه تا شش  فرمانروائيهاي  گروه يبر شكست باورنكردن. شتكه در دسترس يافت انبا يچيز

 دانستند يفروختند و مردم را شايسته آن نم يانقالب بر جهانيان فخر م يماه پيش از پيروز
 يهاي مل ها و شخصيت كه خود را به سنت يهاي مخالف گروه كه نظرشان را بپرسند، و

آنها هم پرولتاريا را شايسته (پروراندند  سر مي پرولتاريا در يچسباندند، يا بويه انقالب جهان يم
پر دروغ،  يكه در آن زندگ توان آورد ينم يجز اين دليل) كه نظرش را بپرسند دانستند ينم

  .  رسيده بودند يبست و نااميد در خود به بن يجملگ
خود  يو زرنگ ياعتقاد ياز ب يرنگ عوض كردن گروه نخست، كه پيش از آن هيچ بد   

 نبود اي گروه دوم، جز بهانه يبرا يپيروزمند انقالب ياز نيرو يبردار بود؛ و طمع بهرهنديده 
انقالب هيچ  يدر رفتار رهبر. پا نهادن اصول آوردند تسليم و زير يكه آن سايه مردان برا

 يكسان. ش بگذاردا يناپذير محض و سازش يدر بيرحم يكه كمترين ترديد نبود اي قرينه
بودند  يم يو مهربان يايم و به اميد همدرد نكرده يكه كار گفتند ما يم روافرمانكه در گروه 

كه در ميان  داشتند؛ و آنها يخود را به آخوندها م ييا از آن بدتر، انتظار پاداش خوش خدمت
به قم يا  يديدند و باز به خيال فرستادن خمين يرا م يمخالفان، تظاهرات صدها هزار نفر

  گشتند مي يبودند تنها دنبال دستاويز يم 1917ز روي نمونه اكتبر دستبرد زدن به قدرت ا
 makeاندر كه در زمين سترون دروغ و باور يمردم ياخالق يفروريختگ يبرا يراه حل ــ

believe  نامادري: به قياس از مادر اندر. (آمده بودند بار(  
از  ينه دريافت درست ،گرا، از مذهبي و عرفيياز جريان انقالب يكه هيچ بخش يدر حال   

 بود يانقالب يو موتور انقالب، اسالم بنيادگرا يبدان داشت؛ و رهبر يو نه تعهد يدمكراس
انتظار  ،و حقوق بشر كند يتوانست آن را متهم به باورداشتن مردمساالر يكس نم كه هيچ

 ييبآخوندها همان اندازه خودفر يبه رهبر يبرآمدن يك نظام دمكراتيك از انقالب اسالم
 يانداختنش به گردن اين و آن؛ و جلوه ديگر يپس از انقالب برا يها پازدن كه دست و بود

پيش از انقالب چشمداشت چنان  يطبقه سياس از آن جامعه و. از زيستن در دروغ بود
  .شد داشت ينم اي معجزه

پهنه در تاريخ و سياست، در . پيامد ناگزير دوره پيش از خود نيست يهيچ دوره تاريخ   
برابر آنچه  در آدميانگفت ابتكار  يم يچنانكه توين ب. ، امر حتمي وجود ندارديتجربه بشر

برخالف رابطه . آن معلول نيست، پاسخ است يها پيش آيد علت نيست، چالش است؛ و پيامد
با . پذير نيست يبين علت و معلول، پاسخ به يك چالش، گريزناپذير و تغييرناپذير و پيش

آنچه جامعه . پيش از خود است يها هرچه متفاوت، دنباله دوره و دوره اي دورهاينهمه هر 
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پيش از انقالب بر آن قادر شده بود بازتاب خود را در  يها آن در سال يايران و طبقه سياس
آورد؛ ولي دريغ از يك  يخود يك فوران انرژ انقالب با. تفانقالب اسالمي نيز يا يها سال

 يها اليه يجامعه، از جمله بسيار يو واپسماندگ يخبر يبي ژرفا يگوئ. انديشه درخشان
را با  يآنها كه انقالب اسالم. بود تا به سطح بيايد يم 1357، منتظر زمين لرزه يروشنفكر
ها و  از جمله قانون ،آن يو سياس يبرابر آثار فرهنگ كنند در ديگر مقايسه مي يها انقالب

ها كه  كه در آن چند ماهه نخستين، در آن ماه يفكرانگفت؟ روشن توانند ينهادهايش، چه م
بر آن برهوت  يهنوز دستگاه سركوبيش را راست نكرده بود، همچون باد بهار يخمين

ـ  چپ ماركسيست يغوغا گذشتند انگشت شمار بودند و صدايشان در يفرهنگسياسي و 
پيش از  يها نكه در سالچنا ،پا نشناخته گم شد از سر” ليبرال”اهللا و  لنينيست و راست حزب

  .شد يآن نيز به درجات كمتر، م
مدارانه خود جانشين كرد و  حق ياعتقادانه رژيم پيشين را با نامردم يانقالب، بزدلي ب   

بر روان و ذهن  اي كننده اما ضربت بيدار. ابتذال دل بهمزن خود را بر ابتذال دلگير آن افزود
 ياين ملت. در جهان بيرون تقويت شد يديگر يها بتبا ضر يكه در دو دهه بعد ايرانيان زد

خود نيز نااميدكننده نيست نشيب انقالب و حكومت  يكه هيچگاه و در ناپسندترين روزها
ظرفيت قابل مالحظه فرهنگي . بلندتر آينده گردانيد يها جهش يبرا يرا تخته پرش ياسالم

مساعدتر از  ييك زمينه ذهن كه بويژه در بيست ساله پيش از انقالب ساخته شده بود بر
با مايه  يبار، آزادانديش چه در بيرون ايران براي نخستين چه در درون و. گذشته باليدن گرفت

رسيد و  يكمتر بهم م يدرخور يپيش از آن چنان مايه فرهنگ. درخور همراه شد يفرهنگ
اين . رفت يار مكمياب بشم ينيز كاالئ يشد؛ آزادانديش يتازه داشت برپا م يزيرساخت فرهنگ

گيرد و  يرا كمتر و بيشتر فرام يطيف سياس يها ، رنگيمانع فيزيك يدر بيرون ب يآزادانديش
  .از بازايستاندنش درمانده است ياسالم يجمهور يها يدر درون همه سركوبگر

 ي، هر جوشش زندگيآخوند يبين در واقع به سبب طبيعت واپسگرا و سترون جهان   
 يـ پيكار مستقيمـو مصالح نظام نگنجد  يهرچه در سنت آخوندـ ان ـاير يو سياس يفرهنگ

اين . نرسد يعموم يبه فضا ياز فضاهاي خصوص ياگر تا چندگاه ابا سراسر آن است، حت
و ساعت  يتوخال يها سال يپيكار هر روزه در گستره جامعه ادامه دارد و آزاد از پندارها

 شايسته انسان اين سده را يمله فرهنگ سياسيك فرهنگ امروزين از ج يها انقالب، پايه
  . ريزد يم
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      :ها  پانوشت

  
١ - Jahangir Amouzegar, The Dynamics Of The Iranian Revolution ,The State University Of New York 
Press, 1991  
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  فصل چهارم
 

  يخونين فربه هشت ساله
  
ترين  كمياب زبرآورد، ا را يانقالب يها توده يكه آرزو يانقالب كامياب، بدين معن   

دهند و با  يم يبست رسيده رو هاي بيمار به بن انقالبات در جامعه. است يتاريخ يها پديده
ترين افراد  مالحظه يرسند و ب يم يترين عناصر به پيروز يافراط يارها و به رهبرتندترين شع

است؛  يو عوامفريب يهرگونه بيرحم يپذيرا يپرهيجان انقالب يفضا. رسانند يرا به قدرت م
كنند  مي يها را روشفكران رهبر انقالب. يزدان و اهريمن است يمانند جنگ، ميدان طبيع

ترينان  انديش نيز بدست تاريك يرهبر يدر انقالب اسالم. رسند يم يمعموال به تاريك يول
افسون  ينيمه مذهب ــ ينيمه انقالب اي طلب را در جذبه بود كه روشنفكران بيمايه فرصت

  . كرده بودند
پيشاپيش سرنوشت آن ــ  يحكومت اسالم يآخوندها و برقرارــ و هدف انقالب  يرهبر   

 يخواست نزديك صد سال تجدد را ناچيز كند و ايران را از رو يانقالب م. را رقم زده بود
كه به انقالب  anachronism ياين ناهنگام. بسازد چهارصد سال پيش باز و نمونه هزار

 يرا از همان لحظه پيروز ياسالم يد، جمهورده يرا م اش ي برجستهيك ويژگ ياسالم
مدرن لنينيستي كنترل و  يها كوم به شكست گردانيد و اقتباس آزاد و پردامنه شيوهحم

 يكيفيت رهبر .ه آن وجهه پيشرفت نبخشيدباش را دراز كرد،  گرچه زندگي يسركوبگر
هيچ انقالب . ديگر آن است، سهم خود را داشت يپيروزمند نيز كه ويژگ يانقالب و جمهور

 در. را به نمايش نگذاشته است يفكر بويژه و يدر جهان چنين سطح پائين اخالق يبزرگ
اند كه  افريقا را براي آن ساخته يگوئ ــجهان از افريقا كه بگذريم  يفرمانروا يها ميان گروه
توان بيش از دو سه  ينم ــها نشان دهد  را در همه زمينه يجامعه بشر failure واماندگي

 اش، نشان از همان مرحله نخستين ملي مذهبي نمونه قابل مقايسه با رژيم آخوندساالر را،
  . داد
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ـ  1988/ 1358 ـ 1367كه از همان نخستين مرحله،  يعموم يو سرخوردگ يبيدار   
، دوم خرداد، و يبفروش و بسازــ  يگرديد در سه مرحله بعد آغازي، و دوران خمين 1979
انقالب . سوزان اكثريت بسيار بزرگ مردم با حكومت رسيده است يبه دشمن ــسوم  ينيرو
را در  شدر عموم انقالبات روي داده است، و حركت ناگزيروارد جنگ شد، چنانكه  يبزود

 يها بس پس از شكست پذيرش آتش. مسير خشونت و انحصار قدرت هرچه بيشتر ادامه داد
سركشيد، پايان مرحله ” كاسه زهر”به عنوان  يجنگ عراق، و آنچه خمين يها در جبهه يپياپ

نپائيد و ديگر  يپس از آن ديرنيز  يبود بويژه كه خود خمين ينخستين انقالب اسالم
درهم  يپيروز ييك دوره ده ساله كه با سرمست .كند ها را سد يدگرگون يا توانست پاره ينم

پركردن  .آغاز شده بود جايش را به نگراني و احساس بحران داد يشكستن رژيم پادشاه
آواره ــ سه استان نيمه ويران و صدها هزار  يجنگ و برطرف كردن ضايعات يخمين يجا

 يكه بيش از يك لقب افتخار يمعلوالن كشتگان بيشمار، زخميان و يها ، خانوادهيجنگ
كه  يبر مسائل ــداشتند، صنعت نفت نيمه فلج  مي خود الزم يجبران فداكاريها يجانباز برا

  . دش يبود انباشته م يزائيده انقالب و حكومت اسالم
پشت سر رژيم  يدر دفاع از سرزمين مل است مردم را يجنگ كه باالترين مجاهده بشر   

، كه شيوه جنگيدن ژاپنيان را در جنگ يمردم ايران در يك نمايش شگفتاور دالور. دقرار دا
 يها نادرست و تاكتيك يآورد، استراتژ روس و ژاپن و چينيان را در جنگ كره به ياد مي

مصداق (د ن كرده بودنبيهوده، با خون خود جبرا يرا در جنگ يآخوند يآميز فرمانده جنون
شيراني ”كامل آنچه ژنرال هوفمن آلماني درباره ارتش بريتانيا در جنگ اول جهاني گفت 

بيش از هميشه  يمل يفداكار يها در آن سال يمذهب يرهبر يول ”.رهبري شدة درازگوشان
ايران ( يرئيس جمهور يشمرد و رجائ يم يجنگ را نعمت يخمين. از مصلحت مردم دور بود

كه ارتش بدست آورد بكار ما  يگفت پيروز يم) بودتري نديده  ز به خود رهبري فرومايههرگ
 اما. بود ياگر ايران يكپارچه از جنگ بدرآمد، باز خود يك پيروز يبا چنان رهبران. دآي ينم

دويست و پنجاه هزار ( شش سال بيهوده خون صدها هزار تن را به زمين ريخته بود يخمين
پس از كشتارها در جبهه نوبت ترور بزرگ . بزرگش بدهد ينست تن به ناكامتوا يو نم )كشته
 هزارتن هم 18آميز  ، و تا رقم اغراقبيش از چهارهزار تن ــبه فرمان او هزاران زنداني . بود

كشتن  يفتوا .حتا زندانيان آزاد شده را گرفتند و كشتند. در چند هفته اعدام شدند ــاند  گفته
را نگهدارد از  يتوانست امنيت خارج ياگر او نم. بود كه انديشيد يديگر يتالف يسلمان رشد

  .آمد يايران بر م ير بها براه ، بهيالملل برپاكردن يك جنجال بين
و  ياقتصاد دولت. آور يافت ياس واژگونه و يدر حال و روز را يپايان جنگ، حكومت اسالم   

يك گروه حاكم تاراجگر،  يتگ، آميخته با لگام گسيخ erraticكژومژ يفرمانده
حكومت چاپ اسكناس و فروش ارز  يكار اصل. خشكانده بود را يارزگ سرمايه يها سرچشمه
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 يكاهنده نفت در يك اقتصاد غيرتوليد درامد. ها شده بود جذب اسكناس يدر بازار آزاد برا
و  يوائفشار بين. آمد يگرد م يبازرگاني ـ سياسي ـ چرخيد و در دست سرامدان مذهب يم

طبقه  ييا بهشت ب يقسط اسالم يكه بتوان به روياها بود بيش از آن يو بيخانمان يبيكار
  .پناه برد يتوحيد

را در  يبساط كمونيسم و اقتصاد دولت يلرزه سياس بويژه آنكه در بيرون ايران نيز يك زمين   
تر  ه بزرگدر آئين ياسالم يكشوردار يورشكستگ. سوسياليسم درهم پيچيدي بيشتر اردو

به  يدر دستگاه حكومت جمهوري اسالمي نيز عناصر. شكست كمونيسم بازتاب يافت
جستن از  يو دور يبه اقتصاد بازار، به تكنوكراس يافتادند و گرايش ياصالح و بازساز انديشه

و فلسفه  ياسالم به عنوان حكومت، به عنوان برنامه سياس .پيدا شد يمكتب يها حل راه
براي ي مشتاق گذشته رهبران انقالب معني داشت؛ و چند ماه يها در ذهن تنها يكشوردار

آن حكومت . كرد توان در ايران سده بيستم تكرار يكه دريابند صدر اسالم را نم آنان بس بود
بار و در شرايط زمان و مكان خود برقرار شده بود و در آن شرايط نيز دو سه دهه بيشتر  يك

كه  بينند اگر توانستند از آن فتوحات نظامي خواب آن روزها را مي همه آنان كه. نپائيده بود
   .اش هم برخواهند آمد برآيند از بقيه اصل و پايه همه چيز بود

او را امام و جانشين . بود يخمين ياصل رهبر يدر عمل به معن يفلسفه حكومت اسالم   
كه را  هر. ندان روا نبودفرمانش قانون بود گرچه همه جا چ. خداوند بر روي زمين شمردند

 ياه امي الگوي نظحكومت را از رو، از آن گذشته. داشت يگماشت و برم يخواست م يم
انحصار همه چيز در : مصر و الجزاير، سازمان دادند يها ، نمونهيجهان سوم يسوسياليست
ار، باز ينيروها يكه سازمان و توانائيش را نداشت؛ گذاشتن زور در اقتصاد بجا يدست دولت

  . كند بازار زور را فاسدتر يبازار را برآشوبد و نيروها يكه سبب شد زور، نيروها
كه با انقالب و  سازگارتر بود يآخوند يها هم با روحيه و ارزشي، كشوردار يچنين الگو  

شناخت  يمدارا نم يو اجتماع يبه قدرت رسيده بود و در كار سياست و روابط انسان يخونريز
 .بود ميدر جهان سوم  يآن روزها صحنه گسترش نفوذ شورو يدنيا. يجهان و هم با شرايط

 .كارتر رو به هزيمت دارند يامريكا يبه رهبر يباختر يها يكه دمكراس رسيد يبه نظر م
هاي رهبري مذهبي شده بودند و  ملي مذهبي كه داربست ”روشنفكران”توانائي انتلكتوئل 
گذاشتند، در جهان سوم گرائي خود به  در دهانش مي هاي خود را آورد دروغ هرجا او كم مي

انقالب ميانمايگان به آنان . داد هاي اتاتيستي همانگاه شكست خورده قد نمي حل بيش از راه
. اي به بزرگي ايران به نمايش بگذارند فرصتي بخشيده بود كه ناشايستگي خود را در صحنه

رواي مذهبي، و ملي مذهبي، آشفته تركيب بزرگي صحنه ملي و حقارت شخصي گروه فرمان
در فرصتي چند ماهه، . ها بدتر شود بازاري پديد آورد كه تنها توانسته است در طول سال
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بار  هاي مصيبت آمد به تكرار تجربه اقتصادي كه داشت به تندي از جهان سوم بيرون مي
  . امثال عبدالناصر و بن بال محكوم شد

شان با امريكا بيش از يك سرمشق بود  يدر روياروئ ياسالم يبراي سران جمهور يشورو   
رئيس  ياختيار بودند كه رئيس مجلس كه به زود يآن چنان ب يو براي جلب پشتيبان

آنچه  هر يبه شورو يشد در سفر يهاي غرب رسانه يروان تصور و سردسته ميانه يجمهور
ران قاجار نتوانسته بودند، به ها در بدترين دوران امتيازات دو يورز ها با همه زور را كه روس

 يبردار تا بهره” هاي گرم آب”آهن استراتژيك سرخس به چابهار و  آنان داد ــ از قرارداد راه
  . ها ديگر قدرتش را نداشتند روس يول ــدرياي خزر  يمنابع نفت

 يپس از ناكام. كرد خليج فارس، ترس از امريكا را در دل آخوندها جايگيراول جنگ    
امريكا و حضور برتر آن در منطقه ضربت  يو سياس ينظام يان در جنگ عراق، پيروزخودش
 يو فن يمال يها نياز روزافرون به كمك. آنان بود يصدور انقالب اسالم يبر آرزوها ينهائ

 يكشور، به رويا جنگ و از زمين بلندكردن اقتصاد يها يويران يخارج براي بازساز
 يهائ مقاومت تندروان و مخالفان بهبود رابطه با غرب گام با همه .پايان داد يخودبسندگ

كردن رابطه با غرب برداشته شد ــ جز با امريكا كه رابطه با آن را به صورت  يعاد يبرا
تر گردانيد،  ها را آسان در سياست يكار چرخش يمرگ خمين. اند شيشه عمر رژيم خود درآورده

. آگاه و به لزوم تغييرات متقاعد ساخت ،خطر يگشد از بزر يزهرنوش را نيز م يهرچند خمين
بايد آن را نگهداشت و  ي، ميچه به عنوان يك سرزمين اشغال كه اگر يمسئوليت كشور

طلبه بيخبر  يمشت يبه باورها و آرزوها يرود و اعتنائ كه به راه خود مي يدر دنيائ يزندگ
  . رفت يتر مفرا يكه از قلمرو پسند و سليقه شخص بود يم يندارد، ضرورت

نگذاشته  يا جز پوسته يگريزناپذير بوده كه اندك اندك از حكومت اسالم اين يك روند   
 يكه قرار بود نايب پيغمبر و جانشين خدا بر رو ياز صورت ظاهرها كه بگذرند، حكومت. است

 يگير كه قدرت تصميم ي گرديدهپارلماني ـ ش را داشته باشد، يك رژيم رهبريزمين رهبر
 يكه بجا” يفقيه يول”آن گم شده است؛ با رهبر و  يو حقوق يتناقضات سياس يبالدر ال

آنكه به عنوان فقيه به نظام واليت مشروعيت ببخشد، اقتدار خود را از تعادل ناپايدار نيروها 
را كه خمس و  ياسالم لينظام ما. است يقدرت مال يمافيا يبرا يگيرد و بيشتر پوشش يم

مستقيم و غير  يها به سود ماليات ،در تاريخ يديگر ينظام اسالمزكات است مانند هر 
هاي  بهره نام به ربا و. اند گذاشته گيرند كنار يكه از مردم م يهائ مستقيم و عوارض و باج

يك  يها همه ارگان. كند يم نظمي و ناكارائي، ، با بياند كه همان كار را داده ياسالم
 يبه اسالم و مدينه و كوفه ندارد در ايران اسالم يطكه هيچ ارتبا يحكومت و اقتصاد غرب

و قانون  يحتا قوه قضائ. آغشته يآخوند يبين جهان ينگهداشته شده است، از دم به تباه
  .اند گردانيده يكنند؛ تنها آن را از مفهوم عدالت ته ياند سراسر اسالم را نتوانسته يمدن
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خود هرچه  ينگهدار يه است كه برااز همان آغاز بر اين بود يتالش حكومت اسالم   
، اين خواست را جرات كردند بر يپس از خمين يها در سال. تواند از شريعت دور شود يم

/  1989كه در آغاز  او بود .رويشان گشوده بود خود در را بر يخمين يول. زبان هم بياورند
ست؛ و او بود كه نيز باالتر ا ياحكام دين فتوا داد مصالح حكومت از فرمان خدا و 1368

ش ا ينگهبان گذاشت كه وظيفه اصل يمجمع تشخيص مصلحت نظام را باالي شورا
ش چنان مانند بيشتر كامل كه نام( ...مجمعبا . است يقانونگزار ياسالم يويژگ ينگهدار
 يرژيم آخوندها از اسالم) نياوردنش بهترنازيباست كه  ياسالم يجمهور يها يارزنامگ

از آن پس مسئوالن حكومت ديگر به آرمان . سما دست شسته استر يكردن قانونگزار
 .با شعور اداره كرد بايد يكشور را م كه به گفته ايشان شعار است و اند كار نداشته ياسالم

است؛ باالبردن آمارهاست ــ اگرچه  ياست؛ بازساز يآرزوها همه برگرد توسعه اقتصاد
در يك روز  يرفسنجان( .آور زدند خنده يها الفخودشان اينها را به صورت شعار درآوردند و 

احداث و كلنگ زدن طرح پتروشيمي در لرستان ”از جمله  !را گشود يدوهزار طرح عمران
   )1(”.بدون هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه و اعتبار ريالي و ارزي

 يلدهد همان است كه دلمشغو يش را ما يرنگ تند اسالم ياسالم يآنچه به جمهور   
آيد  يناموس م يكه زير عنوان كل رابطه زن و مرد: سردمداران اسالم راستين در همه جاست

و  يآن، بازماندگان جهان به پايان رسيده پدرشاه ي، در سودايجهان سوم يها و تمدن
مردانه است ــ در اسالم  يو انحصار جنس يبرتر يسر نگهدار بحث بر. هستند يمردساالر

زنان در . يناموس يظواهر شرع يو نگهدار ــديگر  يجهان سوم يها تمدن يبيش از بسيار
 ياخالق يو تباه يحجاب داشته باشند حال اگر سراسر جامعه به روسپيگر يمجامع عموم

اين  .عيزير كاله شر يمردان با هر تعداد زن رابطه داشته باشند ول. آلوده باشد اهميت ندارد
 يدر نظام آخوند .توان ديد يصورتش در سنگسار م ترين را در وحشيانه يناموس يسودازدگ
  . داشته باشند ئياست كه رابطه بيرون از زناشو يزنان يترين كيفرها برا سخت

. آن به ناچار غيرمتمركز است يبه سبب جنبه مذهب ياسالم يجمهور ساختار قدرت در   
ا به عنوان رهبر ر يگيرد كس يكه مشروعيت خود را از واليت فقيه م يرژيم يپس از خمين

را  يا هستند و گوشه يداشت كه هركدام رهبر يبر تارك خود يافت كه فقيه نبود؛ و فقيهان
نامشخص از قدرت  يگرفته است ــ تركيب در پشت همه آنها حوزه قرار. اند به تيول گرفته

آن است، ولي اين اصطالح نه روح و  يبرا يكه روحانيت اصطالح ديگر يو خصوص يدولت
يا روحانيت،  يمذهب ياين رهبر .را نيمعي) سلسله مراتب(رساند نه پايگان  ييت را ممعنو

 تكه، و يمسلح و ماشين سركوبگر يرا كه انقالب به آن داد، با كنترل نيروها يقدرت سياس
شده اقتصاد  يبخش سياس(برد، و نيز رابطه تنگاتنگ با بازار  يم يكه از خزانه عموم يبزرگ

، و انحصار معامالت بزرگ را، به يكه سهم شير را از منابع مل يو بنيادهائ و مجموعه نهادها
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آنگونه كه در  ،اسالم. نگهداشته است) در دست دارد يمذهب ياش با رهبر بركت همدستي
در هشت ساله خود توانست  يرفسنجان. پيوندد ياين مجموعه را بهم م ،شود يحوزه تعبير م

ارتش كه منظما در زوالش  يمنها( ي، نظامي، مذهبيسسيا ياليگارش ــهمه اين تركيب 
  . بهم بپيچد يرا در يك مجموعه بياورد و در تار منافع مال ــ يو اقتصاد) كوشند يم
كشانده شده  بسيار يها حكومت و مسئوليت به راه يها اسالم حوزه البته در اين سال   

و جامعه  يزبان خارج. گردانند راند كه آن را با جهان امروز سازگا كرده يهائ كوشش .است
از فرهنگ نوين را وارد حوزه كنند؛ و دانشگاه پرورش  يخوانند تا عناصر يم سيشنا

 دانند يخود بهتر مي، در آن هسته سخت دستگاه مذهبولي . اند برپا كرده ياسالم يكادرها
 .ردچه خطرها برايشان دا ي،در اسالم هرچه هم سطح يكه دست بردن در سنت، و نوگر

با بقيه . آن بوده است يو تاريخ يظاهر مذهب است كه كاركرد اصل ياولويت حوزه نگهدار
 يدر دو دهه جمهور. اند روزگار كرده يها توان كرد و در فراز و نشيب يمذهب همه كار م

 يچهره اسالم يروي كنار آمد، ول افراط و ميانه يها با همه رنگ” روحانيت” ياسالم
است از  يكه بهرحال امروز يا كه فشار جامعه ينگهداشت تا هنگامحكومت و جامعه را 

  . توان آن درگذشت
هست، نه يك  ياسالم يكه نه يك نظام حكومت تجربه سخت به حوزه آموخته بود   

گرماگرم اسالم  گذاشت در ينم رفت اما يبود حوزه به دنبالش م يتا خمين .ياقتصاد اسالم
هم كه  يهنگام .شود هاي معدود خودي بيرون ي و از دستمل ي،خارج ينيز بازرگان يانقالب
را  يخمين يتر دانست حوزه خاموش ماند و نوآور تند رفت و حكومت را از شرع مهم يخمين

 ، از آن خوديبيرون برد و آن را با نگهداشتنش در سطح مصلحت عمل ياز قلمرو بحث مذهب
در دست گرفت  يقدرت را پس از خمين با اين نويد، يا خامنهـ  يرفسنجان يدوساالر. كرد
با گشادن بازار  يالملل وضع را در پهنه بين” خط امام،” و يزدن به حكومت مذهب دست ي كه ب

براي پول درآوردن به بخش  يدرآورد؛ و امكانات بيشتر يواردات، به حال عاد يايران بر رو
قدرت  يها رسيد به پايه ينماقتصاد بدهد؛ و در آنجاها كه به نظر  يبفروش و و بساز يدالل
كم يا  يها شان را با مزاحمت يتر گرداند ــ مردم زندگ را بر مردم آسان يبرسد زندگ يآسيب

  . به سياست نداشته باشند يزياد بكنند و كار
مسائل يك رژيم حكومتي از . كه تعادل را برهم زند كوچك بس بود يهمان بازگشائ يول   

. هائي ناممكن باشد تواند در نظام ات، حتا اصالحات اداري، مياصالح. خيزد طبيعت آن برمي
 يجدا از هم يا كشوها يها قدرت، تكه اريا ساخت ياقتصاد و نظام سياس و يمناسبات خارج

مستقيم و نامستقيم  ياين قلمروها در يكديگر اثرها. خود يكدام در جا يك ميز نيستند، هر
هاي  هزينه بيتوان  يدر سوريه م. زافزون استكه در جهان دگرگون شونده ما رو دارند،

ديگر و بسيار ي اما ايرانيان مردم. بيحركت نگهداشتجامعه و اقتصاد را سنگين سياسي، 
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بيش از پنجاه سال به عمد زير سايه اسرائيل  ، برخالف سوريه،و سياست ايران ؛دشوارترند
   .پژمرده نشده است نگهداشته و

  
* * *  

برانگيزاننده  يجامعه ايران كه در ينيرومند يها تن دادن به جريانبا ” عملگرايان”   
ها ي آناز سوئ. را شدت بخشيدند ياست، پس كشيدن از مواضع انقالب اسالم يدگرگون

 35كرد و  يدر صد رشد م 7/3كه در آن هنگام با نرخ  يتوده جمعيت يبايست كار و نان برا
نرخ رشد جمعيت كمتر از دو گويند  ميامروز ( كردند يسال داشت فراهم م 15در صد آن زير 
 ــتن  صدها هزار يسال دهند و يدوسوم جمعيت را جوانان تشكيل م يدر صد است ول

پيوندند؛ و مشكل  يم يبه بازار بيكاري ــ تشويق مردم به فرزندآور يها سال يها فراورده
گرداننده جامعه،  يهاديگر كادر ياز سو) .بود مي يمينخبدتر از آن است كه هنگام مرگ 

، از ينه تنها از يك فلسفه حكومت ينظام اسالم .توانند باشند ينيستند و نم يو مكتب ياسالم
هم نه بازمانده رژيم گذشته و  آن اگر يكادرها. نيز برنيامد ياسالم يپرورش كادرها

ن داده شد ها نيز نشا چنانكه در دانشگاه .شوند يم غيرمكتبيباشند  يپرورانده حكومت آخوند
 يشدن ناسازگار” ياسالم”قرارگرفتن با  يمحيط امروز در و يپرورش ذهن درس خواندن و

  .و معيارهاي دستچين كردنشان هرچه بوده باشد يدارد ــ خاستگاه اجتماع
 يها كارها خود را ناگزير ديد كه به كاردانان، عموما فراورده براي پيشبرد يدستگاه ادار   

عمال به  ييعن ــآورد  يرانده و تحقير شده بودند، رو يدوره اسالمرژيم گذشته كه در 
 يو رهبر يو مال ياز كشاكش اين كادرها با سرامدان سياس. دشمنان و مخالفان خودش

، بيشتر يو دولت يهرچه سهم آنان در اداره كارها، چه بخش خصوص .نبود يگزير يمذهب
 .نداشتند يا چاره يديدند ول ياين را م يرهبران اسالم. آنان افزود يشد بر وزنه سياس

نيز  يرا در دامن خود پرورد حكومت مذهب يواپسگرائ يهمانگونه كه نظام پادشاهي، نيروها
را در درون آن  ي، تفكر نوين و انديشه ترقيكه فرهنگ ايران يبا حضور روزافزون كسان

ه ساليان دراز، خاموش و ك هستند ياينان زنان و مردان .اند روبروست رژيم، زنده نگهداشته
اند  نگذاشته اند و كرده نشناخته و دست به گريبان با مخاطرات آشكار و پنهان، پيكار قدر

  . ايران به تمام در قرون وسطا فرورود
دهه هشتاد كوشيد خود را يك اصالحگر  يپايان يها كه در آن سال يبه عنوان كس   

اسالمي  يآيا جمهور: ها روبرو بود اين پرسش با يكند، رفسنجان يرو و عملگرا معرف ميانه
خواهد شد يا فرايند  شبيشتر يپذير است؟ آيا اصالح يا بهكرد آن مايه پايندگ اصالح

 يبست را از بن ياسالم يتوان هم جمهور يبه زبان ديگر آيا م كرد؟ سرنگوني را تندتر خواهد
 ياصالحات ترديد يا بودن پاره ينگهداشت؟ در فور كه در آن افتاده بدر آورد و هم آن را
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و  يومرج آخوند شد با هرج يكه جامعه را نه م تجربه ده ساله نشان داده بود. بود ينم
 يا كه نسخه و جهان سومي چپ يتقليد يها حوزه اداره كرد و نه با سياست يها رساله

و ماشاءاهللا و  ، چنانكه امور ديگر، انشاءاهللايكشوردار .است ينگهداشتن جامعه در بينوائ يبرا
 .دارد يبرنم يا حوزه يها و درس گرفتن از رساله يگريه و زار توسل به ضريح و تربت و

  . خود را ياسباب و عوامل خود را دارد و قانونمند
 با اين تناقض روبرو بودند ياسالم يطلبان تردامن نوع رفسنجاني در جمهور اما اصالح   

 ،درت و مشروعيت آنها به عنوان سران كشور بودهم سرچشمه ق مي،اسال يكه نظام جمهور
ــ  يبهكرد رژيم اسالم. و خطا رفته است يو هم علت هر چه در ايران اين دو دهه به تباه

و پيشبرد كشور را بيابد ــ بيش از هر چيز  يبازساز يها نباشد و توانائ تا خود زاينده بحران
در واقع براي آن  ياسالم يمهورج يقانون اساس .خواست يم ييك تجديد سازمان سياس

 .از پيش ببرد و موازنه را برهم زند ينتواند كار چندان ينوشته شده است كه هيچ مرجع قدرت
امريكا به جهانيان  يسازنده آن نيست كه كه قانون اساس يبه معن ”مهار و توازن”اين يك 
فقيه است  يبرتضمين ره يمهار و توازن برا ياسالم يجمهور يدر قانون اساس. آموخت

  .اپذير است ــ حاكميت مذهب و حاكميت مردمن يدادن آشت يآشت يكه ديگر نيست؛ و برا
فشار  يها بود ــ گروه يو اقتصاد يو ادار يتر پايان دادن به فئوداليسم سياس از اين مهم   

 كه تيول مراجع يها و افراد شده تاراج؛ نهادها و گروه يپاگير در فرهنگ نهاد يو سودها
 يگشاده پيروان يها ها و خزانه كه به بركت سفره يقدرت و منابع ثروت را داشتنند؛ رهبران

و از قلمرو خود دفاع  ــ لبنان  نمونه يخصوص يها ارتش يا گونه ــ گردآورده بودند
دهه، ركود و فساد و سنگ  بوده است كه در دو ياز عوامل ييك ياين نظام فئودال .كردند يم

كه گروه حاكم عادت كرده بود  يكشور در .قاجار را به كشور آورده استصد ساله  يشدگ
كوتاه كردن دست صدها و  نه كمتر از يبيرون از نظم و قانون عمل كند اصالحات به چيز

گرفتند چه از  يم ياما اگر اينها را از رژيم اسالم. داشت يمي هزارها عامل موثر رژيم بستگ
شد انتظار داشت كه خود آن سركردگان و  يو آيا م ؟ندما يحكومت برخاسته از انقالب م

رژيم را دور  يو حقوق يو فرد يو سياسي سازمان يسرداران و رئيسان پيش بيفتند و سربارها
  بيندازند؟ 

طلب جامعه، از  كه از نيروهاي اصالح بود يالزم م ياصالح حكومت اسالم يبرا   
 يهائ به عناصر و اليه ياز قدرت سياس يتربخواهند و سهم بيش يواه يارخروشنفكران ترقي

بدانان وامدارتر  ياسالم يندارند و جمهور يانقالب يبا نيروها ياز جامعه بدهند كه اشتراك
انداختند و  ياز پيش كسوتان را به زير م يبايست بسيار .ياسالم ياست تا آنان به جمهور

كه  ي؛ و اينهمه را به دست كسانكردند ياز سردمداران را بر انقالب پامال م يحقوق بسيار
 آنهاست به برچيدن بساط انقالب و خط امام؛ و باز ي، توانائيشان بر قدرت سياس يتنها دعو
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كه اگر اين آوار قرون وسطا فرود نيامده بود امروز به فاصله  ندگيانداختن كشور به راه نوساز
كه  يگرفتن قدرت از كسان. دبو يزياد پيموده شده بود و ايران در رديف نخست پويندگانش م

كه  يبه كسان شداشتند و دادندر چنته را  يتنها اعتبار راه انداختن انقالب قرون وسطائ
چنين  .بود يدر نظام اسالم يطلب اصالح يرسد مسئله اصل ينم يآنها به جائ يقدرت ب

ت به آنها بايس. را از نفس انداخت يگرايش اصالح يبه زود نيگزينش دشوار بلكه ناممك
ن ابايست از برخوردار. رود يدادند و امتياز روزافزون، زيرا انتظارات باال م يمردم امتياز م

 يحكومت اسالم يها يترين ويژگ از برجسته .سپردند ميبهرگان  يگرفتند و به ب يانقالب م
، يتافتند و آن را به يك حكومت غيرمكتب يبرم يرو ي ــفشار و سركوب و زورگوئ ــ

رنجاندند و  ياز پشتيبانان خود را م يساختند؛ در اين فرايند بسيار ي، ماننده ميمولحكومت مع
تن رژيم نيستند ــ در واقع خود را در  يها كه پاره دادند يپشت م يهرچه بيشتر به عناصر

هايشان را از جامعه ايران برآورد برهنه  كوشيده است ريشه يكه انقالب اسالم يبرابر نيروهائ
  .كردند يم
و  يچه بيشتر ماشين سركوب ساختن هر كه براي اين مشكل يافتند نيرومندتر يحل راه   

ها كه برحسب  آنها كمترينه دست گشاده را به تكنوكرات .آن بود چه بيشتر بر تكيه هر
بهره گيرند،  يبهبود وضع اقتصاد يشان برا يهستند دادند تا از كارشناس يتعريف غيرمكتب

و  يبايد چندان دربند نيات درون يكه كنترل نهائي با خودشان است و نم استدالل كردند يول
كه با بهبود زندگي  استدالل ديگرشان آن بود .مديران و كارگزاران خود باشند يعقايد واقع
حق  يبيشتر خواهد يافت و از لحاظ نظر ينيز استوار يهاي حكومت اسالم مردم، پايه

تواند در شرايط استبداد صورت گيرد و به  يد معين متا زمان و ح يتوسعه اقتصاد. داشتند
منابع  يبه پاره پاره كردن گوسفند قربان ي، توسعه اقتصاديدر ايران اسالم. خدمت آن درآيد

ميليارد دالر  150بيش از نام گرفت  يسازندگ دورانكه  يتعبير شد و در هشت سال يمل
 يو خانوادگ يشخص يها باشتن ثروتبيشتر به مصرف ان ي،خارج يها وام و ينفت يدرامدها

كه  يمستغالت در اقتصاد يو بورسباز ياز طريق واردات و دالل ــسابقه در ايران رسيد  يب
پس از هشت سال نزاري دوران جنگ، يك دوره هشت ساله . دهد توليد را كيفر مي يگوئ

به . (يران رساندرا به ابعاد بيسابقه در تاريخ ا ”طبقه جديد”فربهي آمد كه قدرت انحصاري 
ميليارد دالر  300پرداز نزديك به رفسنجاني در دو دهه نخست انقالب  تخمين يك نظريه

  )2(.توان داد سرمايه در ايران ريخته شده است و چيز زيادي در برابرش نشان نمي
  

* * *  
 ياسالم يدر جمهور يو عملگرائ يرو ميانه ينگذشت كه آرزومندان چيرگ ييك دو سال   

ر بها ه با جريان برتر و نگهداشتن خود بر سر قدرت به يجز همراه يرو كه ميانه فتنددريا
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گرفت و خودش  يميانه را به سود طرف نيرومندتر م ياسالم يرئيس جمهور .ندارد يمعنائ
در بيرون ــ  ياينكه كسان. بود يها به او مربوط نم اش از كشتارها و بربادرفتن ماند و بقيه يم

و  ياو نشستند نه از تردست يطلب ها به اميد اصالح ان مخالفان رژيم ــ سالبيشتر در مي
شخصيت خود و  او با يول. به او بدهند يكه چنان نقش او، كه از اصرار خودشان بود يبازيگر

از  يكامل چيز مظهر داشته بيش از هر ياسالم يكار جمهور كه از همان آغاز ئيمقام باال
نيز با محدوديت و  يچنانكه خمين ــبوده است  ياسالم يجمهور گروه حاكم يناپذير اصالح
اسالم ”هيچ چيز حتا  يبرا يكه جائ محض قدرت خود يكارد مانند، و سودا يبرندگ
  .را در خود خالصه كرد يگذاشت، انقالب اسالم يش نم”عزيز

 يها ها در دست در بيشتر آن سال ياسالم تحكوم establishment” دستگاه”سررشته    
 ياخالق يش را از برهنگيك هنر باال برده است و بيخبريرا به حد  يكه ميانمايگ بود يكس

 يكه در او ناراست دهد هايش نشان مي يگوئ پراكنده ها و دروغ. رسانده است يخود به بيگناه
 دو دست در و هر، او از سر تا پا آلوده به فساد) .يفردوس(است ” گردن افراخته” ياز نادان
سود خود رفتن؛ و  ياز چپ و راست در پ يبود به معن يرو بيشمار، مظهر ميانه ياه خون

ترين  سابقه يب يبود به معن يبرآورد خريدن؛ و سازندگ يكه را دست هر يبود به معن يعملگرائ
كه در طول تاريخ ايران  يباد دادن بيشترين منابع و بر ،كشور در دوران صلح يتاراج دارائ

به پايان رسيد از او يازده  1997/  1376اش در  كه دوره يهنگام. ه استاز آن برآمد يكس
ي خارج يتا چهل ميليارد دالر بده يكاغذ، و ميان س يبر رو يكاره و بسيار هزار طرح نيمه

  .دست جانشينش مانده بود يرو) ها درآمد نفتي هنگفت آن سال با همه(
ا ترور بزرگ زندانيان روي كار آمد و ترور رفسنجاني كه به خود لقب سردار سازندگي داد ب   

ويژگي ديگر، توسعه بساز و بفروشانه همراه با (يكي از دو ويژگي اصلي حكومت او ماند 
هاي خياباني را كه از زمان خودش  او شورش.) بزرگترين ريخت و پاش تاريخ فساد در ايران

بار در هر جا،  ن براي نخستيندر جنوب تهرا. ها سركوب كرد ترين شيوه آغاز شد با بيرحمانه
ها  تظاهركنندگاني را كه براي اندكي آسان كردن شرايط زندگي، براي آب و نان، به خيابان

كن  اي براي ريشه هاي زنجيره ريختند با هليكوپترهاي توپدار به رگبار بستند؛ و آدمكشي
امامي،  چنانكه سعيد. كردن منظم دگرانديشان، سياست رسمي و آشكار حكومت گرديد

ايراني  ”واكالو هاول”داد يك  معاون وزارت اطالعات و امنيت، گفته بود، رژيم اجازه نمي
اي  يافت در فهرست آدمكشي زنجيره پيدا شود؛ هر روشنفكر و رهبر سياسي كه اعتباري مي

در كمترين  ”سازندگي”هاي  اي در سال هاي زنجيره شمار قربانيان آدمكشي )3(.گرفت قرار مي
هاي رياست جمهوري  پنج قرباني آخري در نخسين ماه(رد به بيش از نود تن رسيد برآو

تا رسوائي كشتار . مخالفان رژيم در بيرون سرنوشتي بهتر نيافتند.) خاتمي كشته شدند
ها تن در آلمان و فرانسه، در  رستوران ميكونوس نقطه پايان بر ترور برونمرز نگذاشت ده
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بيشتر . هاي خصوصي رژيم اسالمي بودند كشته شدند شكارگاه تركيه و پاكستان و دوبي كه
هاي انسانيت  ترين سطح كشتگان را با وحشيگري باورنكردني قصابي كردند كه تنها در پائين

  .رسد هاي ايمان، بهم مي مجهز به باالترين سطح
ونت كند، چنبر خون و خشرخ  يرو گذاشت رژيم اسالمي گشوده شود و به ميانه يآنچه نم   

از مردم كشته و گرفته و شكنجه كرده  ي به اندازه ياز سوئ. يبود و چنبر فساد و ورشكستگ
كمترين  داشتند، منتظر يخصوص يبودند كه عالوه بر بيگانه ساختن مردم صدها هزار مدع

 يكه از نظر سياس شان مانده بود ، همينياقتصاد آور ياس ديگر در آن وضع ياز سو. فرصت
ساخت غيرمتمركز قدرت در . آمدند ياز گشاده كردن اقتصاد نيز برنم اآنها حت. گشوده شوند

يك سياست سنجيده  ياجرا يومرج درآميخته است توانائ كه استبداد را با هرج يحكومت
يك جا كارامد  فرمانروايان اسالمي تنها در .گرفته بود ياسالم يدرازمدت را از جمهور

در : اند يرحمانه اسباب قدرت؛ و تنها در يك جا متحد بودهدر نگهداري و كاربرد ب: اند بوده
  .خودرژيم  موجوديت دفاع از

همين اتحاد در موجوديت رژيم  يحكومت اسالم يو اقتصاد يبست سياس ديگر بن يرو   
پائيدند، اما در آنجا كه با  يافتاده سود خود را مي ا سردمداران هر كدام بر گوشه .بود ياسالم

ماند و كشور هر روز  يكه رژيم م بدين گونه بود. كردند يبودند يگانه عمل م يم مردم روبرو
ش ندارد و ا يدر دستگاه فكر يجائ يكه خير عموم يحكومت يبرا. پاشيد يبيشتر از هم م

، و ترس از يو گروه يسود شخص ،كه با اين مردم و كشور چه كرده است داند يخود م
اي كه موجوديت كشور را تهديد  م، حتا در بحران هستهــ به گفته خودشان حفظ نظا ينابود
گرفتند  يقدرت بيشتر يكه پس از خمين ياز مردان. تنها انگيزه و اصل راهنماستكند ــ  مي
تسلط خود را بر ماشين قدرت سست كنند  يشد انتظار داشت كه به نام هيچ مصلحت مل ينم

خود را  يو گروه يآنها مصلحت شخص. ندآيند از دست واگذار يكه از آن برم را يو تنها كار
گورباچف و چين دنگ شيائو پنگ، بطور  يبرابر آزمايش شورو در .ديدند ينيز غير اين نم

تر و دزدساالري  ي پوشيدهسركوبگر: گرايش داشتند يحل چين و خودبخود به راه يغريز
  .تر گشاده

و ؛ شد يبا مانع، كج يا رها م كه به كمترين برخورد ي، در سياست تعديل اقتصاديرو ميانه   
ــ  يبه زيان سياست اقتصاد جنگ دوره خمين يبازارــ  آخوند يتر كردن دست مافيا گشاده
به مردم و ميدان دادن به ابتكار  يقدرت بخش يبا آن در زمينه حيات يتفاوت مهم يولي ب

غنائم  ماشين قدرت دست نخورده ماند و يها پيچ و مهره .دــ خالصه شي آزاد خصوص
رژيم را  يجد يكه خطر يا تنگنا يدر جاهائ .پخش كردند يرا ميان مدعيان بيشتر يبيشتر

 يكشورهاي اروپائ يا كرد كوتاه آمدند، مانند بهبود روابط با همسايگان، و پاره يتهديد م
 يها ستوناما دست به تركيب  .ها اي يارانه تشنه نفت ارزانتر و بازار صادرات، و كاستن از پاره
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 يها و نيروها شود و مجموعه سياست ياهللا خوانده م و آنچه حزب يسنت خمين يرژيم يعن
برابر  حوزه در. دهند، نزدند يرا بدان م ديآخون ياليگارش ياست كه ويژگيها يسركوبگر
، حفظ ظاهر شريعت را يرفسنجان يو رياست جمهور يا خامنه يخود از رهبر يپشتيبان

ها  در اتوبوس .پروراند يرا كه ميلياردرها را م” بازار”ع آن بخش مناف يخواست و پاسدار يم
، وزير مربوط را به يزنان را از مردان جدا كردند و پس از يك دوره كوتاه رونق كار فرهنگ

به  كشتن و سر ربودن و ــ در كنارترين سانسور  استعفا واداشتند و با تحميل سختگيرانه
  .مستقل را خاموش كنند يصداها كوشيدند ــ نيست كردن روشنفكران

را  ياسالم يكه جمهور يدر ميان ضرورت اصالحات سياساهل معامله  يرئيس جمهور   
را بيش از پيش زير فرمان خود  يكه دستگاه ادار يهائ افكند، و فشار تكنوكرات يبه خطر م

در هر  ييننش هر روزه و واپس يها و به سازش انستبسنده درا  يآوردند اصالحات آرايش يم
پس از جنگ، بر  يفربه يها ترين برخورداران سال آورد و به عنوان يكي از بزرگ يگام رو

كه ايران را با نظام  گناه او نبود. فساد رياست كرد يفرورفتن اقتصاد و جامعه در دريا
بود اصال  يهم گسيخته نم از ياگر نظام حكومت. توان اداره كرد يهم گسيخته نم از يحكومت
 كه در پايان سده بيستم در و گناه حوزه نبود. رسيد ينم يهائ به چنان مقام ياوئ چون
توان  يظاهر شرع را نيز نماست را تجربه كرده  يكه هفتاد سال تجدد و نوگر يكشور

كرده بودند و آنها خوابگردانه به اين  ساله بيدار 1300اصحاب كهف را از خواب  .نگهداشت
  .ريختند يراهشان بود درهم م چه را سر زدند و هر يسو و آن سو م

  
* * *  

پس از جنگ عراق را آرزومندان خارجي بهبود مناسبات با جمهوري  ”يدوره سازندگ”   
درون رژيم، آغاز گشايش  كاركردن از واسالمي و آرزومندان ايراني بازگشت به ميهن 

ماليم و حكومت  ،بترين استداللشان آن بود كه انقال يشمردند و كار يو اقتصاد يسياس
و  يدر همان حال كه رئيس جمهور يدو درست بود ول اين هر .شود يغيرايدئولوژيك م

گذاشتند يك  يبه نمايش م يو سازندگ يرو خود را از ميانهسودجويانه روايت ” كارگزارانش”
كه آيزنهاور در ” يصنعت ي ـكمپلكس نظام”بسيار بدتر از ي مالـ  يمذهبي ـ چنبر سياس

 يكه پوسته رژيم انقالب افتاد يجا م )ش به امريكائيان هشدار دادا ين رياست جمهورپايا
در درون و  يسركوبگر( ياسالم يانقالب يها شيوه يرا به تمام پركرد و در بكارگير ياسالم

. رفت ينداشت و تندتر هم م يظواهر مذهب، هيچ تفاوت يهمچنانكه نگهدار) ترور در بيرون
ايدئولوژيك در فرايند تبديل  يها در همه نظام ي، نخستين دگرگونيلوژدور انداختن ايدئو

ها هسته ساختار قدرت است كه با هر پوست  درونه اين نظام .است يشدن به يك اليگارش
 يها نظام يبرا ياعتقاد يها نمادها و حتا پايه يا كردن پاره رها .شود يانداختن جايگيرتر م
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ترين كار بوده است،  آسان يتا ناسيونال سوسياليست و اسالمتوتاليتر اين سده، از كمونيست 
  . قدرت خود آماده بودند كشور و مردم را قرباني كنند يها پايگاه ياما همه آنها در نگهدار

ها بود ــ پيش از آنكه براي راه  ، چين آن ساليكارگزاران سازندگ ينظام حكومتي آرمان   
هنوز نامعلوم گشايش  پيچ و خم و آهسته و رحله دوم پر، ميبازرگان ييافتن به سازمان جهان

تر اوليگارشي حزبي پاي در راه  و به رهبري نسل جوان پس از دنگ شيائو پنگ را آغاز كند
 يها بر پايه .آزاد كردن اقتصاد و وارد كردن عنصري از عدالت اجتماعي در جامعه گذارد

رهم پيچيده قدرت باال رفت كه سهم نگهبان، يك ساختار د ياستوار واليت فقيه و شورا
بلعيد ــ با بنيادها و كنترلش بر انحصارات و بازار  يرا م يو درامد مل ياز دارائ يهرچه بيشتر

سيصد و  يشد از آن سودها يكه سه نرخ داشت و م ارز يپر رونق واردات و بورس باز
سلح و ماشين م يبر نيروها يواليت فقيه تسلط قانون. يك روزه برد يچهارصد درصد

نگهبان  يكرد؛ و شورا يو راديو تلويزيون و بنيادها را تامين م يو دستگاه قضائ يسركوبگر
شريعت،  يشده بود، بيش از پاسدار يبين كردن قوانين با شرع پيش سازگار يكه در اصل برا

  .عهده داشت ها بر”يغيرخود”را از  ياسالم يپيراستن مجلس شورا
از نخستين (است از نسل دوم سران حزب كمونيست  ين گروهزير فرما يچين حكومت   

در  كه جز )رسد هاي سده بيست و يكم نسل سوم زير نظر نسل دوم به قدرت مي سال
و خود را  استثابت مانده ) يتظاهرات خونين هواداران دمكراس( 1989تابستان  يها يجابجائ
 ي، از جمهورياز ايدئولوژكردن پوسته قدرت خود  يها در ته يچين .زدسا مي يهميشگ

 orthodoxyو كنار گذاشتن راست آئيني  يگشايش اقتصاد و چنان با نداسالمي نيز درگذشت
با امريكا  چين يتراز بازرگانكسري  اكنونبرخوردار شدند كه  دي، از رونق اقتصايماركسيست

هاي  گزاري بخشي از سرمايه. (و بيشتر به سود چين شده استميليارد دالر دويست ر سال د
   .و جاي ژاپن را در بازرگاني خارجي امريكا گرفته است )خود امريكائيان

ي ــ حزب يبسته، در يك اليگارش يبازار در يك نظام سياس ياين اقتصاد گشوده بر نيروها   
بانفوذترين مقام در پايگان قدرت چين معاونت كميته نظامي است كه رهبر حزب و (ي نظام

به عنوان  .گرفته است به خود يو نابرابر ياز تباه يا زننده يها صورت )كشور برعهده دارد
همه از آن خود  ــهايش  كه بيشتر دكان بود يدر چين باختري خيابان” چنگدو”نمونه در 
 يفروختند و روز يرا م شهربانيپاسبانان و افسران  يها ــ وسائل و اونيفرم و نشان شهرباني

ها  گرفتند در روزنامه ير جامه پليس از مردم جريمه يا رشوه مكه د يدزدان يكه خبرها نبود
شركت ”ارتش چين كه در بيرون نامش را .) ها ها و بسيجي نزديك به نمونه كميته( نباشد

 يو بازرگان يهزاران موسسه صنعت ،از شمول قانون ركنارند با گذاشته” ارتش آزاديبخش خلق
كوشند  پيش مي ياز چند(ي امريكائ يفروش بستن تا يد، از شركت هواپيمائنك يرا اداره م
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و با  يدر چين به كند يمانند هر اصالح ديگر يارتش را از اقتصاد بيرون بكشند؛ ول
  ).فراوان آغشته يها سازش

كه نسل تازه فرمانروايان و صاحبان  يچين، آن چهارهزار تن فرمانروايفرزندان گروه    
اند؛ و در  اشغال كرده” يشاهزادگ”يك را در همان دوره مواضع استراتژ ،آيند يكشور بشمار م

شان از مزد  روند كه وروديه يم اي شبانه يها كنار نمايندگان طبقه جديد پولسازان به باشگاه
 ي، برايآنها، همه زنان جوان و خوبرو يها دو هفته يك كارگر بيشتر است و پيشخدمت

در چين تفاوت شگرف درامد تنها  .شوند يخود به ميزها نزديك م انگرفتن سفارش بر زانو
. برند يگوناگون بسر م يها مناطق گوناگون در جهان. نيست ياجتماع يها در ميان گروه
 يبه شهرها يكنگ كمتر شباهت همسايه و نزديك هنگ يها در استان يا شهرهاي كرانه

  .وان پيمودت و از شهر تا روستا فاصله هزار سال تاريخ را مي دورتر دارند يها استان
آور و پردامنه  كه زن در آن يك انسان درجه دوست به پديده شرم يها در نظام اين تفاوت   

خواستگاران و  يفروش و ربايش دختران و زنان مناطق فقيرتر چين و نيز ويتنام و تايلند برا
با توجه به نتايج سياست كنترل جمعيت  .مناطق ثروتمندتر رونق داده است يها عشرتكده

شان سقط و يا پس از  يچين و هر خانواده يك فرزند و كاهش نوزادان دختر ــ كه بسيار
مقايسه با  با 100در برابر 112(ن نسبت مردان بر زنا يشوند ــ و فزون يزايش ناپديد م
پيش از . توان اطمينان داشت كه اين روند بدتر خواهد شد يم )105به  100نسبت معمول

 يا صفحه 102 يانجمن حقوق بشر چين سند 1996متحد در  كنفرانس زن سازمان ملل
 .سخن رفته است ان كوچكانتشار داد كه در آن از فروش و ربايش صدها هزار زن و دختر

برند آنان را  يسر مه كه بيشتر زنان چين در آن ب ياين سند با اشاره به شرايط عمال بردگ
تجاوز به حقوق بشر را تشويق يا  توصيف كرده است كه يقربانيان خاموش يك نظام سياس

  .كند يقبول م يبطور ضمن
هاي  پرداخت بهاي آنها و بردنشان به زير طرح هاي روستائيان بي  به زور گرفتن زمين   

تا ”هاي پادشاهي فرانسه،  هاي مطابق اصل كاخ صنعتي و خانه سازي ــ حتا ساختن نمونه
ي هر روزه است و مردم چين ركورد جهاني رويداد ”!ها با معماري باروك آشنا شوند چيني

دارند كه سركوب و در سكوت خفه ) سالي نزديك به هشتاد هزار(تظاهرات را در جهان 
چين كمونيست اكنون وارد مرحله امپرياليستي توسعه خود شده است و به هر جا . شوند مي

راج ويرانگر منابع كشي از كارگران و تا هاي بهره ترين شيوه نهد دست به بيرحمانه پاي مي
  .زند طبيعي مي

گشايش به بيرون  كنترل سخت در درون و از. ها چين نشد آن سال در ياسالم يجمهور   
، يحل چين برنيامدند، زيرا در راه ياقتصاد، تنها بخش اول را گرفتند و از دوم يو آزادساز

حال آنكه  ؛داشت مين ياهر ،ارتباط به چين يب يالملل در امور بين يو خرابكار يتروريسم دولت
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اقتصاد در چين با همه فساد  يآزادساز. دو به افراط كوشيدند در اين هر ياسالم يورهدر جم
 ينيز براي توسعه اقتصاد ي، جائينظامي ــ حزب) كمپلكس(و چنبر  يسياس يپردامنه رهبر
تا  يگشايش به بيرون تا باال آوردن س ياسالم يدر جمهور .گذاشت يم يو بهبود زندگ

تر نرفت و بازكردن اقتصاد، بيشتر در افزايش تورم  پيش يخارج يچهل ميليارد دالر بده
 ياسالم يجمهور ياز يك نظر مهم ديگر نيز با نسخه تقليد يسرمشق چين .خالصه شد

كوفته شصت  چون دنگ شيائو پنگ داشت، پوالد يچين آن دوران رهبر. كرد يتفاوت م
ديگر شهرها كه هزاران  يها يسركوبگرو  )1989(تيانان من سال پيكار، كه كشتار ميدان 

و  يا چون خامنه يدر ايران، كسان .تن در آنها كشته شدند تنها كار بزرگ زندگيش نبود
هيچ  يحتا با داشتن عنوان رهبر يكه اول كردند يرياست م يبر دوران سازندگ يرفسنجان

سناريو چين در هيچ يك از  .آسياست يكمتر موفق اين سو يسوهارتو ياست، و دوم
 يحتا در سركوب جنبش آزاديخواه(اصل در ايران اجرا نشد ” يخوب”هايش به  مولفه

  .)به اوج خود رسيد نتوانستند تا پايان بروند 99/  78دانشجويان كه در تابستان 
 چنان درهم بتند ياسالم يورهتقليد از نمونه چين توانست ساختار قدرت را در جم يول   

خشونت و فساد، همراه  چنبر .نزند يبه موجوديت رژيم آسيب يناگزير درون يها كشاكشكه 
كرد كه  يرا به يك مافيا دگرديس ياليگارش يساختار قدرت، بزود يبا طبيعت انحصار

در آن به صورت روزافزون نه از منطق  يعلت وجوديش بود و سركوبگر خود، ينگهدار
كه  شد يكشيده م يديوارهائ يگرد اليگارش بر .خاست يحكومت كه از منطق جنايت برم

رخنه  ــكرد  يرا تهديد م يمافيائ يآنچه اين اليگارش .نمود يم يناپذير و فرونريختن نفوذ
ــ چنان  آن در بيرون ياز جنس ديگر از درون، و رشد جامعه مدن يها روزافزون تكنوكرات

نظام  ين جاها بود كه فروپاشااز همدر درازمدت، . انگيخت يبرنم يكه نگران نامستقيم بود
  .  فقيه سرگرفت  واليت

جامعه  يول. روي داده بود يجامعه ايران يا دگرگون كردن ريشه يبراي انقالب اسالم   
كه مسير  بود يا ريشه يهائ يكار دگرگون از شش دهه پيش از آن درو نگاه اايراني هم

جمعيت ايران كه در  .كرد يا تعيين مر يدوران حكومت اسالم ياز تحوالت اجتماع يبسيار
و هفت  يشد در سال انقالب به س يده ميليون تخمين زده مكمتر از آغاز سده بيستم به 

افزايش  يبرنامه كنترل مواليد، با رشد باالئ يها يهمه كامياب ميليون تن رسيده بود و با
 يه با همه كاميابكرد، چنانك ي، رشد جمعيت را انفجارياسالم تيسياست جمعي. يافت يم

نزديك به  و پنج ساله گذشته جمعيت ايران را در بيست، رژيم يبرنامه كنترل مواليد بعد
كه بيشترش جوان بود امروز دو سومش  يجمعيت. ميليون رسانده است هفتاد حدود دوبرابر و

پيش از انقالب  .مين ترتيب سرعت گرفته استه به يروند شهرنشين. جوان شده است
بود،  يو بيسواد م يو عشاير يكه اساسا روستائ ياز ايرانيان، در جمعيت يمتر از نيمك ياندك
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شمار باسوادان در گروه  .درصدشان شهرنشينند وز شصت و يكامر. دشهرنشين شده بودن
از بدترين  ييك(ويك درصد نزديك شده بود  كه در سال انقالب به پنجاه 24تا  6ي سن

به آموزش  يدسترس )4(.تامروز نزديك نودوپنج درصد اس) هتوسعه شا ياستراتژ يها يكاست
است كه شمار دانشاموختگان  يا ــ به اندازه يسطح آموزش نينه لزوما به مع ــ يعال

ها را به ده برابر پيش از انقالب رسانده است و ديگر نه از چند صدهزار كه از چند  دانشگاه
كم از نظر انتظارات چيزي كمتر از  ستاين دانشاموختگان د .بايد سخن گفت يميليون م

  .ها نيستند همگنان خود در ديگر جامعه
و شهري  يشهرنشينان ايران، همچنانكه در دوران پيش از انقالب، بيش از آنكه زندگ   

جنوب تهران با مراكز . اند ــ روستا را به شهر آورده را داشته باشند آن ياجتماع يهابرخورد
در اين ميان  يها ساخته شد استثنائ كه در آن سال يورزش يها ينها و زم و پارك يفرهنگ
فت هزار برابر اي ه به گفتهپايتخت را  يعموم  فضاهايكه مساحت  بود دورانيآن  )5(.است

فساد و  يبا درجه باالي، ترين نمونه توسعه دوران به اصطالح سازندگ كامياب ــكردند 
در تهران كه ويترين توسعه آن دوران . شد يتشويق م كه نه تنها پذيرفته بود بلكه يقانون بي

هاي شهرسازي و مالحظات كيفيت زندگي نشست، و  است، نگرش كاسبكارانه بجاي ضابطه
تر و ناسازتر از گذشته و يكي از  حساب عمودي و افقي، آن را شهري هيوالوش گسترش بي

هاي ساختماني،  در ضابطه انگاري سهل. هاي جهان گردانيده است پايتخت ناپذيرترين زيست
  . اي تصور ناكردني بينجامد تواند هر زمان به فاجعه در شهري كه روي خط زلزله است، مي

همتايان پيش از انقالب خود آموزش دانشگاهي هم  ها حتا كمتر از دانشاموختگان دانشگاه   
. خوانند يكم م اراند؛ و باسوادان، باز به نسبت آن جامعه، بسي پيشرفته يافته يسطح كشورها

خوانده شهرنشين، طبقه متوسط ايران را پرشمارتر و  اما خيل انبوه اين جمعيت درس
، كه آرزوهايش را ييك طبقه متوسط بيشتر فرهنگ ــكرده است  يتر از هر زمان پرقدرت

ين ايران نيز از ا يجمعيت روستائ .دكنن يتواند داشته باشد و از او دريغ م دارد و اسبابش را مي
ترين بخش برنامه حكومت  توسعه روستاها كه كامياب. بركنار نمانده است ياجتماع نيدگرگو
 يرسان ها و ارتباطات الكترونيك و برق است، عموم روستاهاي ايران را به شبكه راه ياسالم

زيد؛  شهرها مي يفرهنگ يكمتر در همان فضا يا به درجه يايران يروستائ. پيوسته است
و هر زمان بتواند به  ــاگر نه خودش، براي فرزندانش  ــتن به دانشگاه است تشنه راه ياف

زير سايه تنها  شده است و ديگر هسياسي او نيز به شهر مانند ايفض. كند يشهر مهاجرت م
و  يروستائيان در انتخابات رياست جمهور يها دادن ياين در روند را .مسجد و منبر نيست

  .ديده شداد ا در دوران دوم خرده انجمن
رژيم، و  ي، شكست اقتصاديحكومت اسالم ينصف شدن درامد سرانه ايران در سالها   

از هر نظر  يسازندگ دورانزننده يك طبقه نوكيسه كه در  يها ها و نمايش وپاش ريخت
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آن اندازه كه به ( يامروز يفرهنگ يفضا اين جمعيت جوان ناآرام را كه در، شدت گرفت
 يبرد به يك ماده آتشگير، يك عامل انفجار يبسر م) تواند برسد يران مدر شرايط اي يكشور
آن دوران  يها كننده از نيمه زبر و يك بحران با ابعاد زير يها نشانه .درآورده است يسياس

  .   تركرد يرا فور يبرابر سركوب پديدار شد و بحث اصالحات در
فروش كشور به يك گروه  يع به معنكه در واق يو سازندگ يرو در پايان هشت سال ميانه   

وارونه و  يباز خود را در وضع ي، رهبران اسالمدبو speculatorنسبتا كوچك بورسباز 
فقيرنشين  يها ايران و محله يشهرها. يپس از مرگ خمين يها آور يافتند، بدتر از ماه ياس

 يو گران يربيكا. شدند يخونين م يها يبزرگ و سركوب يها صحنه شورش يدر پ يتهران پ
تاريخ ايران، اقتصاد را  يخارج يترين بده افزايش يافته بود و بازپرداخت اصل و فرع بزرگ

غيرامريكائيان را نيز  يگذار امريكا سرمايه يتحريم سختگيرانه اقتصاد. انداخت به خفقان مي
ب، طل تروريسم لگام گسيخته عملگرايان اصالح. ساخت يدر صنعت نفت و گاز ايران دشوار م

كه  رسيد ياز گستاخ يا از سران و فعاالن مخالف در خارج، به پايه يپس از كشتار بسيار
و وزير اطالعات  يو رفسنجان يا محكوم شناختن خامنه يبرا يدر برلين دالئل كاف يدادگاه

 يتن از رهبران حزب دمكرات كردستان و يك و امنيت آنان به جرم صدور دستور كشتن چند
بار  اين نخستين .مخالفان رژيم در رستوران ميكونوس آن شهر بدست آورددو تن ديگر از 

بود كه  ييافتند؛ چرخش يشان چنان محكوميت يكه سران يك حكومت در زمان فرمانروائ بود
اروپائيان خطاپوش سرانجام بهم برآمدند و  )6(.باشد” پايان آغاز”توانست  يبه گفته چرچيل م

وام و اعتبار بسته  يواپسين درها .محدود كردند يتروريست مناسبات خود را با چنان رژيم
ها و  به دليل تقلبات وزارت نفت ايران و تخفيف ينفت ــ بخش يشد و بها يم

پروا دست  بود كه بي ياين تقلبات بازتابنده روحيه حكومت. آمد هايش ــ پائين مي فروش پيش
  .ودايران گشوده ب يو طبيع يمنابع مل تاراج و انهدام بر

 يهائ محيط زيست و رايزن سازمان ملل متحد با آوردن نمونه ييك كارشناس ايران   
 ياد” از محيط زيست يبيخبر يها سال”به عنوان  ياسالمجمهوري تاثرانگيز، از دوران 

ميزبان نخستين كنوانسيون يا عهدنامه حفظ  1970كه در دهه يدر كشور ــكرده است 
گفته است كه در بيست سال  يرئيس سازمان ميراث مل. وددر رامسر ب يمحيط زيست جهان

اما  )7(.آسيب خورده است يسال پيش از آن به ميراث مل بيش از هزار ]اول پس از انقالب[
اقتصاد ايران و افت سطح آموزش  ييا ظرفيت توليد يمحيط زيست يا ميراث باستان يويران
آنها با رقابت  .نيز نگران كند يا ا لحظهناهموار هشت ساله ر يكه دوساالر نبود ي، چيزيعال

 يرئيس جمهور .بودند يتلخ خود و افق تهديدآميز تنش در درون و بيرون روبرو م
گرداند و رهبر و حوزه به اين نتيجه رسيده بودند كه  يش را هميشگا يخواست فرمانروائ يم
براي خود ساخته بود  كه او يپايگاه شخص. بايد قدرت بيش از اندازه او را محدود سازند يم
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از اين گذشته چگونه . داشت ينم يبا طبيعت غيرمتمركز قدرت در رژيم مذهب سازگار
رفت  يش ما يگذاشتن به بيرون ايران احتمال دستگير را كه با پا يشد رئيس جمهور يم

  نگهداشت؟

ر كه خود را از تا براي رهبر بود يفرصت 1997/  1376سال  يانتخابات رياست جمهور   
، نامزد خود را براي ييك از دو رهبر سياس هر .گير رقيبش آزاد كند عنكبوت نفوذ همه

و حوزه، رئيس مجلس وفادار، بهترين مدافع وضع  يا براي خامنه. داشت يرياست جمهور
كوشش براي تغيير  كه در براي رئيس جمهور. رفت يموجود و نماينده منافع دستگاه بشمار م

به پيروزي رقيب و  ،دانست انتخابات به روال گذشته يانده بود و مناكام م يقانون اساس
بود كه  يالزم مي ها خواهد انجاميد، نامزد ديگر اي پرونده احتمال بيرون كشيده شدن پاره

بهره از يك پايگاه قدرت مستقل، خود را نيازمند  يبدان اندازه سرسپرده حوزه نباشد و ب
 ياو را نگهدارد و پس از چهار سال جا يو سياس ينافع مالبرابر، م او بداند و در يپشتيبان

به دستگاه نيز تا حدودي بركنار  يعموم يناچار از بيزار يچنان كس. خود را باز به او بسپارد
  .داشت يبيشتر م يبود و بخت پيروز يم

به صحنه  يبرا يكه به پيشبرد طرح رفسنجان نيز در ميان بود يمالحظه مهم ديگر   
شده بود، بيش از  يالملل بين ييك پاريا ياسالم يجمهور. ك چهره تازه كمك كردآوردن ي

در  ياسالم ياز دست داشتن جمهور يهائ دادگاه ميكونوس و نشانه يرا .يهر زمان ديگر
برسد، تنها  ئيها نگذاشتند به جا ي، كه سعوديانفجار در پايگاه امريكا در عربستان سعود

تروريسم در آن هشت سالي كه به . بودند يتروريسم رژيم اسالمپرونده  يها ترين برگ تازه
توان كرد نه تنها پاسخ رژيم به هر نشانه مخالفت حتا دگرانديشي  رسيد همه كار مي نظر مي

هاي جمهوري اسالمي مراكز  سفارت. بود يك ابزار هر روزه ديپلماسي نيز شده بود مي
دهندگان حمالت  يج فارس، و سازمانخرابكاري در كشورهاي آماج، مانند امارات خل

هاي ديپلماتيك، انتظار  بودند و در محموله هاي ايراني و غيرايراني مي تروريستي به آماج
اگر از  يانتخابات رياست جمهور. رفت يافتن همه چيز از مواد منفجره تا مواد مخدر مي

پائيان را به نزديك توانست امريكائيان و ارو يشد م يبرخوردار م يمشاركت عموم يا درجه
يافتن نامزدي . تر از حكومت پيشين تشويق كند شدن به يك حكومت تازه در ايران، نيالوده

بيرون و طغيان درون،  يدر آن بحران انزوا يكند به رژيم اسالم” تنور انتخابات را گرم”كه 
حوزه تن به  بار نرفتن دو سه نامزد ديگر، كه پس از زير با همين استدالل بود. كرد يكمك م

با ديگران  يهائ كه تفاوت داد 1997/ 1376 يدر انتخابات رياست جمهور ينامزد يمعرف
كاران را  وزارت فرهنگ و ارشاد خشم محافظهيكي دو ساله آخري هايش در  داشت و سياست
  . برانگيخته بود
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هر انتخابات  نمود، مانند ينامتعارف م ي، مگر فهرست نامزدها كه اندكيانتخابات يها تهيه   
. حوزه بسيج شده بودند يدرآوردن نامزد انتخابات يهمه نيروها برا. بود پيش از آن مي

نشان دادن تمايلش به نامزد دستگاه  يآمد برا يكه پيش م ئيها خود از فرصت يا خامنه
 .كردند ياو عمل م يگرفت و فرماندهان سپاه پاسداران مانند كارگزاران انتخابات يبهره م

 .بود انتخابات مي يو وزارت كشور بر آزاد يرئيس جمهور يت بزرگ در تاكيدهاي پياپتفاو
خود . آنان به حساب خواهد آمد يرا بار كه اين شد يدهندگان اطمينان داده م يبه توده را

پيام  نيز با ي، وزير فرهنگ و ارشاد پيشين و نامزد غيرمنتظر انتخابات رياست جمهوريخاتم
تازه به موقعيت جمهوري  نگرشاز يك  يمردم در سخنانش اندك نشان. دآمده بو يا تازه

اهللا و  ج نيروهاي حزبييافتند؛ و بس يهمان قانون رژيم، م ،بر قانون يتكيه بيشتر اسالمي و
، كه آشكارا يتر به خاتم ديدند و از نزديك يم يحكومت را نيز در پشت ناطق نور يبدنه اصل

دو را  كه هر آغاز شد interaction ياز آنجا اندركنش. تندنبود، نگريس ولي فقيهنامزد 
 يدومين دوره جمهور. انداخت يا را با خود به رهگذر تازه ياسالم يدگرگون كرد و جمهور

  .با آن انتخابات به پايان رسيد ياسالم
ايران دگرگون بود و نتيجه انتخابات  يفضا يپيكار انتخابات يپايان يها از همان هفته   
باالي سپاه پاسداران و  يها بنيادها و نهادها و رده ــاهللا  حزب. يبا همه را غافلگير كردتقر

اند  را دردست گرفته يو مال يكه به نام واليت فقيه قدرت سياس يروحانيت و همه نيروهائ
و شمرد  يمسلم م پيروزي رئيس مجلس را كرده بودي كه به روال هميشگ يبا بسيج ــ

به شكست دادن  يآنكه نيمه اميد روان و كارگزاران با ميانه .كرد ير نمچشمان خود را باو
 يآن به نبرد انتخابات هكنند بسيج يتهران را با توانائ ياهللا داشتند و شهردار نامزد حزب

 .افتادند يبه شگفت يدهندگان و اكثريت يك سويه به سود خاتم يفرستاده بودند از انبوه را
نان زاش ــ جوانان و  )الساعه خلق( خودجوش و دمساخته يخاباتخود او و ماشين انت يبرا

سرخورده را به  يها ايران ميليون ،بيمانند يكه در آن چند هفته با يك پيكار تلفن يبيشمار
 يباورنكردن ي، آنهم با چنان ابعاديپيروز ــخود برانگيختند  يدادن به نامزد انتخابات يرا
  .نمود يم
 يرا به خويشتن دريافت بازنده اصل ينهفته در آن را” نه”كس  هر كه بيش از يا خامنه   

و ) يگير يمرحله را(مكررش به آزادي انتخابات  يكه با تاكيدها يانتخابات بود؛ و رفسنجان
از  يفرستادن كارگزاران و راه دادن گروه بزرگ يكشاندن رهبر به دنبال خود، و به يار

 يتوانست سهم يساخت حقا م يانتخابات را دشوار م كه تقلب پردامنه در يخبرنگاران خارج
 .انتخابات خود را در صف شكست خوردگان يافت يرا بخواهد، از همان فردا ياز پيروز

احساس توانست از او  مي) داشت اگر مايه و گوهرش را مي(پيروزمند  يرئيس جمهور
موازنه را در ساختار  يا هعامل تاز .بود ياو م زصالحش هم در فاصله گرفتن ا كند و ينياز بي
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دوم خرداد . هيچ چيز همان نبود يخود بود ولي زده بود؛ همه چيز برسر جا مه قدرت به
  .را دگرگون كرده بود يمنظره سياس

 ،ييونان يشهرها يآگورا ــ آورد يآن انتخابات عامل خيابان را به جمهوري اسالم   
اگر هم تصميم  يآمدند و در امور عموم يكه مردم سازمان نيافته در آن گرد م يبازارگاه

پيش از دوم خرداد نيز در ايران بود،  يعموم افكار .زدند يم يرا ،دادند ينم يگرفتند و را ينم
 ها، و شوخك برابر فروشگاه يها محافل و در صف يهميشگ يها به صورت غرولند يول
پرهراس يك  ير فضامردم پراكنده د .شد يساخته م يكه به فراوان يا گزنده ياه)جوك(

 يها كردند و گاهگاه در شورش يابراز م يو مقاومت منف يجوئ نظام بسته، خود را با كناره
  .يخونين شهر

در  يبر مردم گشودند افكار عموم يا پس از آنكه سران رژيم در يك اشتباه حساب، دريچه   
از قدرت خود را  يا كه گوشه يمردم .تپايان ياف يمرحله پيكار منف .افتاد يبيشتر يمجار

دادن را ــ در  يتر از همه، را مهم از مطبوعات آزاده، تظاهرات، و يآزموده بودند، پشتيبان
/  1378و بويژه انتخابات مجلس بهمن  1999/  1377اسفند  يمحل يها انتخابات انجمن

ازه گيري معنا و اهميتي ت د كه به فرايند رايپوشيده كردن يها جايگزين اعتراضــ  2000
گرفتند كه ديگر  شد و مردم چندان قدرت مي تا چندگاهي سياست چنان گشاده مي. بخشيد
شد هم جمهوري اسالمي را نگهداشت و هم اصالحات سياسي را كه شتاباهنگي  نمي

momentum گرفت از خود مي.   
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 فصل پنجم

  
  گورا در يك نظام بستهآ

  
  
داده شد چنان نامنتظر و آبستن تحوالت بود كه نام  1376/1997رائي كه در دوم خرداد    

شمار بسيار باالي شركت كنندگان، بيش از . خود را به سومين دوره جمهوري اسالمي داد
 ميليون و اكثريت خردكننده برنده انتخابات، بيش از هفتاد درصد، يك شگفتي آن 29
اي كه بدست زنان و جوانان در يك پيكار انتخاباتي  گيري بود، بسيج خودانگيخته راي

هاي بزرگ صورت گرفت شگفتي  هاي همگاني و همايش بهره از رسانه و بي ”خصوصي”
اي ناگهاني بسوي اصالحات  بست سياست، دريچه بست سياسي و بن در متن بن. ديگر آن

بست  بن. (اداري و سياسي تا مذهبي شد صالحگران ازگشود و خاتمي يكشبه اميد همه ا مي
سياسي، درهم قفل شدن ساختار سياسي و حكومتي است چنانكه كه ديگر جز از گذران 

بست سياست نام ديگر  ها را پيوسته به عقب بيندازد؛ بن روزانه بر نيايد و مسائل و حتا بحران
  .)وردبحران مشروعيت است كه مردم نخواهند و حكومت تكان نخ

بود جمهوري اسالمي سرنوشتي جز فرورفتن در كام يك شورش خشماگين  اگر قرار مي   
مردمي داشته باشد چه كسي براي رهانيدنش بهتر از آخوندي آشنا به مقدمات فرهنگ 

هاي اصالحگرانه ولي با پيوندهاي نزديك با خانواده خميني و پيشينه  امروزي و با گرايش
توانست راهي به يك دگرگشت آرام رژيم و دادن چهره انساني به آن  ميترديدناپذير انقالبي 

رژيم  ”فرود آرام”بود از  در آن اوايل و تا هنگامي كه هنوز اميدي به دوم خرداد مي(بيابد؟ 
خواستند كار به  مردمي كه، هرچه هم مشتاق دگرگوني بنيادي، نمي.) گفتند سخن مي

جنبشي كه به  ن بكشد بيدريغ پشتيباني خود را به او وناپذير آ بيني شورش و پيامدهاي پيش
    .تندي سرهم كرده بود عرضه داشتند
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پس از هژده  )1(.حكومت اسالمي همانگاه گره مذهب را از دل جامعه ايراني گشاده بود   
احترامي به انسانيت و زير پا نهادن مصالح ملي  خوئي و بي سال تحمل حكومتي كه در درنده

ترين  گذشت، ديگر كوردل اي در حافظه زنده ايرانيان در مي پوشي، از هر پيشينه ههيچ پرد بي
خواست و  ترين انقالبيان نيز به دشواري، اسالم را در كشورداري مي بين مومنان و كوته

حكومت شرع را به دست شريعتمداران، پاسخ مسائل و نيازهاي يك جامعه سده بيستمي، 
دوم خرداد از دل يك گره ديگر جامعه ايراني برآمد ــ . ردشم كم در سده بيستم، مي دست

بيرون  بشري و dignityتوهم صد ساله بيرون كشيدن آزادي و مردمساالري و كرامت 
كشيدن تجدد از دل شيعيگري؛ و اصالح مذهبي از روي نمونه اروپاي مسيحي سده 

د ــ آنچه پيش از آن نكرده بيشتر ايرانيان به يك نامزد همان رژيم راي داده بودن. شانزدهم
كه مانند (ساله نخستين بود كه رهبري فرهمند  بودند و اگر كرده بودند در همان يك دو

از ) ها چيزي نه بيش از رهبري پيروزمند بود و سرمايه بيشتري نداشت بيشتر فرهمندي
ات و معناي رونهادن عمومي به نامزدي كه با شعار اصالح. اي خوابگرد خواسته بود توده

شد سرانجام با  پنداشتند نظام اسالمي را نيز مي قانونگرائي به ميدان آمد آن بود كه مي
  .دمكراسي آشتي داد

اي يگانه در يك  اين پديده .دوم خرداد عامل خيابان را به سياست ايران وارد كرده بود   
ا زندگي كوشد توتاليتر باشد و همه زندگي ملي، حت ديكتاتوري مذهبي بود كه سخت مي

ترين پشتوانه هر دگرگوني به سود  توانست بزرگ خصوصي مردمان را كنترل كند؛ و مي
آفتابي بود كه بر بخشي از حكومت اسالمي تابيده بود و آن را . مردمساالري بشمار آيد

  .انداخت هرچه هم پژمرده، به سرزندگي مي
كارا از جا كند و چند گاهي تندباد پشتيباني عمومي، خود رئيس جمهوري تازه را نيز آش   

از آن پس يك . كند نمود كه بخشي از حكومت دست در دست مردم عمل مي چنان مي
حكومت موازي، يك نيروي مخالف وفادار در دل رژيم به رهبري ائتالفي از مقامات باال و 

ر نگاران شكل گرفت كه از كارهائي برآمد ولي خود را د سياستگران و روشنفكران و روزنامه
عشق مردم و دوم خرداد مانند . بست انداخت و همه را ناخرسند بر جاي گذاشت پايان به بن
  . كم يكي از دو طرف دچار سوء تفاهم است ها بود كه به قول اسكار وايلد دست همه عشق

نخست، در . اش را رقم زد خاتمي در همان آغاز دو گزينش كرد كه آينده رياست جمهوري   
اي و  مقاومت زياد، در تشكيل كابينه زير بار تحميالت خامنه قدرت خود، بيلحظه باالترين 

رفسنجاني رفت؛ و دوم، پشتيباني فعال مردم را بمبي منفجر نشده دانست كه هر چه كمتر 
سازش او در تركيب كابينه نه تنها ناسزاواران را نگهداشت و اصالح . بايد به آن دست زد مي

شواري انداخت بلكه به مافيا دل داد كه استراتژي سايش و در سطح اداري را نيز به د
با اينهمه بزرگي پيروزي او چندان . فرسايش دوم خرداد را با كاميابي از همان آغاز دنبال كند
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او كه جگر ايستادن در . هائي را كه پيش آمده بود ناديده بگيرد توانست فرصت بود كه نمي
برابر  را نداشت استراتژي بسيج مردمي را در establishment ”دستگاه”برابر رهبر و 

ها، و انتخابات، ميدان عمل اصلي دوم  هاي مدني، روزنامه سازمان. استراتژي مافيا گذاشت
  .خرداد شدند

هاي انقالب آموزش همگاني كه از دهه  طبقه متوسط گسترش يافته ايران ــ فراورده   
دهه بعدي كه حكومت مذهبي نتوانسته  بيست سده بيستم آغاز شد، و توسعه اقتصادي شش

هاي گوناگون در همه  انجمن. است آن را به تمامي نابود كند ــ منتظر چنين گشايشي بود
ميداني براي نشان دادن استعداد يك نسل تازه (هاي فراوان و نسبتا آزاد  جا روئيدند؛ روزنامه

افكار عمومي را شكل دادند و حتا ) اند نگاران كه از پيشينيان خود بسيار بهتر درآمده روزنامه
ترين  بزرگ. ها چشمه جوشان مبارزه و مقاومت شدند جاي احزاب را پركردند؛ دانشگاه

در واكنشي بود كه به كشتن پنج تن از سران سياسي و فرهنگي  ”جامعه مدني”پيروزي اين 
نيت كه وزارت اطالعات و ام. هاي حكومت خاتمي نشان داده شد ايران در نخستين ماه

كرد و  او را همچنان دنبال مي ”كشتاردرماني”همچنان در دست عوامل رفسنجاني بود طرح 
هائي زد كه در آن  ترين آدمكشي نمائي، دست به فجيع ها عمدا و به قصد قدرت در آن ماه

آيد از ميان  چنانكه از نامش برمي ”كشتاردرماني”. هشت سـاله امري روزانه شده بود
ر احتمالي از سر راه رژيم اسالمي، با ربودن و كشتن سرامدان غيراسالمي، برداشتن هر خط

  . بود
ها از پرده به در افتاد و خشم و بهم برآمدن  بار رسوائي آدمكشي اين بار براي نخستين   

افكار عمومي چندان بود كه كار به بركناري وزير و گروهي از مقامات آن وزارت كشيد و 
هاي توتاليتر و خوناشام، وزارت پليس سياسي مسئوليت  اريخ رژيمبار در ت براي نخستين

سعيد امامي معاون وزارت اطالعات و امنيت كه بزرگترين . ها را بر عهده گرفت آدمكشي
او شخصيتي به تمام . نقش را در طرح كشتاردرماني داشت، قرباني اصلي اين رسوائي شد

ود كه از بستر اسالم بيرون آمد و به معني در قالب كارگزاران گشتاپو و كي جي بي ب
زندگي او نمونه . بيني و حكومتي نيز خودكشي شد اي اسالمي و سزاوار چنين جهان شيوه

هاي توتاليتر صرفنظر از خاستگاه ايدئولوژيك خود به يك جا  ديگري از اين بود كه نظام
ن پيشتر برود سهم تهي كردن زندگي از اعتماد، از عنصر اخالقي، كه هرچه انسا: رسند مي

برداشته شدن تهديد هر روزة كشته يا . يابد آن را در توسعه و بهروزي اجتماعات بهتر درمي
داد ــ ترور قضائي كه  سر به نيست شدن به روشنفكران امكان فعاليت بيشتر و آشكارتر مي

  .قانوني به پاي آن نرسيد اي را گرفت با همه خشونت و بي هاي زنجيره جاي آدمكشي
فرانسيس فوكوياماي شناخته به كتاب پايان تاريخ، در كتاب ديگري به رابطه مستقيم (   

اعتماد در جامعه با رشد اقتصادي پرداخته است، امري كه هر كس بخواهد بنگرد به روشني 
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ما خود، رابطه مستقيم ناپديد شدن عنصر اخالقي را در سياست با فاجعه ملي . بيند مي
اگر رهبر روشنفكري ايران و پرچمدار پيكار با غربزدگي، درباره . ايم مستقيما تجربه كرده

مرگ صمد بهرنگي دروغ بافت تا قهرمان شهيدي بيافريند، مانندهايش در دستگاه حكومتي 
  .)با گردن افراشته گفتند كه شريف امامي بيست روز پيش نيستند

پيشرفت جامعه مدني ايران . دوم خرداد به آزمايش خود رسيد 1378/1999در هژده تير    
اي ـ رفسنجاني، خود را  گرفت كه مافياي حاكم به رهبري محور خامنه چنان شتابي مي

 ”كشتاردرماني”از آنجا كه ديگر دست آدمكشان  .ناگزير از دست زدن به خشونت يافت
شد به مسلسل بست، اوباش بسيجي را به ميدان  گشاده نبود، و دانشجويان را هم نمي

شكستن تظاهرات دانشجوئي با زدن و بستن آنان . ن به رهبري دانشجويان فرستادندمخالفا
هاي تهران و تبريز  رويدادهائي هر روزه شد تا جائي كه شبي به خوابگاه دانشجويان دانشگاه

ريختند و هر چه توانستند زدند و شكستند و بردند و يك دانشجو را از پنجره بيرون انداختند 
د روزه بعدي پيرامون دانشگاه تهران صحنه تظاهراتي شد كه در تاريخ در چن. و كشتند

تظاهراتي بود براي پايان دادن به نظام جمهوري . جمهوري اسالمي مانندي نيافته بود
  . اسالمي، براي مردمساالري و حقوق بشر

 رهبري دوم خرداد در آن بحران گزينشي دشوار در پيش داشت كه به آساني از آن به در   
از ميان دانشجويان و در واقع اكثريت بسيار بزرگ مردم ايران، و انحصارگران قدرت . آمد

سياسي و منابع مالي؛ از ميان اصالحات و ارتجاع، خاتمي و گروهش بيدرنگ به اصل 
دانشجويان رهاشده و نارو . اسالمي و آخوندي خود بازگشتند و دانشجويان را محكوم كردند

يان دادند و رژيمي كه به لرزه افتاده بود نيرومندتر از پيش از لب پرتگاه خورده تظاهرات را پا
آموز رهبر گرديد و چرخ  از آن هنگام بود كه گورباچف ايران گربه دست. پس كشيده شد

اگر كاردهاي آدمكشان . گوشت مافيا جنبش اصالحگري را اندك اندك خرد و خمير كرد
آمد دستگاه  بودند، و اگر از بسيج كاري بر نمي كند شده بود بسيجيان گوش به فرمان مي

عدالتي دست  قانوني و بي قضائي مسخ شده براي پيشبرد مقاصد سياسي روزانه به هر بي
هائي كه به حكم دادگاه توقيف و تعطيل شدند در دو ساله پس از هژده  شمار روزنامه. (زد مي

اديان در آن اكثريت يافتند به تير از صد گذشت و حتا نمايندگان مجلسي را كه دوم خرد
آور سران  دو انتخابات بعدي كه باز شكست وهن.) دادگاه احضار يا به زندان محكوم كردند

تر كردن مرغدلي و سازشكاري دوم خرداد  مافيا را به دنبال داشت اگر تاثيري كرد در برجسته
گران به خطر اش براي پشت كردن به مردم در هر جا كه منافع انحصار بود و آمادگي

شكستن رفسنجاني به عنوان يك مدعي رياست  انتخابات مجلس، كه از نظر درهم. افتاد مي
اثرشدن  جمهوري، اهميتي بيش از انتخابات دوره دوم رياست جمهوري خاتمي داشت، با بي

مردم  frustrationاحساس تلخكامي  اي، بر مجلس از همان آغاز به يك دستور ساده خامنه
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مل خيابان پس از آن كامال به خانه بازنگشت ولي رابطه ميان اصالحگران حكومتي عا. افزود
  . با عنصر مردمي بريده شده بود

در آنجا بود . تير ناقوس پايان اصالحات در جمهوري اسالمي بود 18شورش دانشجوئي    
اد در دوم خرد. كه حركت اصالحي، همه عوامل را در اختيار يافت و از هيچ يك بهره نگرفت

چشم اصالحات نگريست و از آنچه ديد چنان به هراس افتاد كه به هر وعده گذشته و نويد 
افكار عمومي كه دوم خرداديان آنهمه به آن اميدواري داشتند دربست از . آينده پشت كرد

كرد؛ دانشجويان كه در هر نظام ديكتاتوري پيشتاز پيكار ضدرژيم  اصالحات پشتيباني مي
رش مخاطرات به ميدان آمده بودند و از رئيس جمهوري كه در پيروزي هستند با پذي

اش آنهمه كوشيده بودند انتظار حمايت داشتند؛ نيروهاي اجتماعي ديگر با احتياط  انتخاباتي
فقيه  بيشتر منتظر واكنش رهبر جنبش اصالحي بودند تا به تظاهرات بپيوندند؛ رهبر و ولي

هاي او را  يروهاي انتظامي كاري به دانشجوياني كه عكسچنان خود را باخته بود كه گفت ن
توانست پيروز شود، اگر  حركت اصالحي در آن لحظه تاريخي مي. سوزاندند نداشته باشند مي

حياتي از آن نظر كه همه (كرد  يك جزء حياتي آن، جزء حكومتي، نيز سهم خود را ادا مي
تصميمي كه رهبري .) دپذيري حكومت ساخته شده بو جنبش اصالحي بر اصالح

اصالحگران حكومتي در آن لحظه گرفت به اين پرسش كه آيا اصالح در حكومت اسالمي 
  . تر شد امكان دارد پاسخي داد كه معنايش هر چه گذشت نمايان

پشت كردن خاتمي به دانشجويان، تا حد محكوم كردن آنها و پيوستن به جناح    
نجاني در آن لحظه تصميمي آني و زير فشار بحران اي و رفس كار به رهبري خامنه محافظه

او و دوم خرداديان به اصالحات . خاست تر برمي باالگيرنده بود ولي از يك اعتقاد ژرف
هائي را  ها پايان دهند و كاستي روي اي زياده نگرشي اداري داشتند؛ آماده بودند به پاره

ه بگيرند آن بود كه اصالح حكومت مشكلي كه تا آن زمان كوشيده بودند نديد. برطرف كنند
اش بازتابنده  حكومت اسالمي همه. يافت اسالمي به اصالح در خود اسالم نيز بستگي مي

بايد سخت در تاريخ ايران گشت تا گروهي  و مي(گردانند  نوع افرادي نيست كه آن را مي
ند اسالمي آن بخشي از كاراكتر حكومت اسالمي ناچار به پسو.) قابل مقايسه با آنان يافت

اش  يابد كه كاري درباره اصالح حكومت به اصالح مذهب بستگي مي. شود مربوط مي
دگرگوني كلي كه جز نامي از حكومت اسالمي  بي. كشد توان كرد و به همين جاها مي نمي

دانشجويان اين را دريافته بودند و اصالح به معني . توان گفت نگذارد از اصالح سخني نمي
خاتمي نيز .) خواهند امروز دگرگوني را به معني بركناركردن مي(خواستند  م ميدگرگوني رژي

  .سرانجام موضوع را دريافت و در برابر دانشجويان ايستاد
هاي پياپي دوم خرداد كه ديگر ناگزير شده بود، به رهبري خاتمي كه بيش از  نشيني واپس   

يافت، خود  نجاني كاهش ميپيش به نقش رئيس روابط عمومي رهبر و اندك اندك رفس
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پردازان و استراتژهاي دوم خردادي يا به كارگزاران  نظريه. اصالحات را نيز از معني تهي كرد
بس ) آنهم با نگهداري منافع مافيا(سازندگي نزديك شدند كه اصالحات اداري را 

جمهوري و هاي خود به افزايش اختيارات رئيس  ترين طرح دانستند؛ و يا در بلندپروازانه مي
آنها جمهوري اسالمي را حكومتي مانند هر حكومت . رسيدند فقيه مي مشروط كردن واليت

هاي جمهوري اسالمي عوارضي نيست كه بتوان به  ديگر گرفتند، ولي كيفيات و ويژگي
ها نيز كوشيدند با  گردن يك يا چند مقام انداخت و آن را زدود ــ چنانكه كمونيست

اي  بيني ها و كيفيات، گوهر جهان اين ويژگي. نند و به برژنف رسيدندشان بك زدائي استالين
زايد و يك شبكه نيرومند و بهم پيوسته قدرت با نيروهاي  فقيه از آن مي است كه واليت

هاي خميني و  كند و در سال سركوبگرش، كه سالي چند ميليارد دالر در آن گردش مي
هاي مافيائي، اين يك نيز در  د همه شبكهمانن. رفسنجاني تكميل شده، پشت سر آن است

تركيب هيوالوش و زير وزن سنگين منافع خود از اصالح، از كمترين گذشت با معني، ناتوان 
فقيه با چهره انساني يا غيرانساني نيست؛  در برابر چنين رژيمي گزينش ميان واليت. است

  .فقيه با انسانيت است ميان واليت

د جمهوري اسالمي به معني كند كردن چنگ و دندان و پائين اصالحات در رژيمي مانن   
كشيدن كساني است كه قدرت سياسي و ابزار خشونت و منابع مالي را در انحصار خود 

اين كسان نه با اندرزهاي . اند و هدفي جز هميشگي كردن امتيازات خويش ندارند آورده
يا اصالحات يا ”ه با هشدارهاي خيرخواهانه حاضر به دادن كمترين امتياز واقعي هستند ن

آنها از سوئي آگاه بر . كنند هاي پيشين، مي هيچ لطفي به مخالفان خود، حتا خودي ”انفجار،
اند تا پايان  هاي مردم، و از سوئي آشنا به كاركردهاي قدرت، آماده درجه كينه و بيزاري توده

نظر . با ايران و ايراني بكنند توانند شان با مردم بروند و تا هستند هرچه مي تلخ روياروئي
اصالحگران هرچه باشد، هر دست زدن به ساختار قدرت موجود به معني پايان دادن به نظام 

لوح يا خود را به نفهمي زده  روان و اصالحگران ساده سران مافيا اين را بهتر از ميانه. است
انحصار قدرت و منابع مالي  جز با. نام انحصارگر بيهوده بر آنان گذاشته نشده است. دانند مي

شود چنين افرادي را در چنان جاهائي نگهداشت؟ آنان تنها در صورتي كه فشار از  چگونه مي
 18در . دهند شان بگذرد تن به اصالحات، با مقاومت در هر گام، مي درون يا بيرون از طاقت

نجاني در دوم خرداديان كه عوامل رفس. گذشت تير اين فشار داشت از طاقتشان درمي
بود ــ تقويت  هاي سازشكارانه را ــ اگر نيازي بدان مي ميانشان نفوذ داشتند و گرايش

توانستند براي آرام كردن دانشجويان بهاي سنگيني از رهبر و دستگاه  كم مي كردند دست مي
با پيوستن به سركوبگران، آنها معماي حل نشدني اصالحات در . روحيه باخته او بخواهند

اگر يك سر اصالحات از درون خود . ناپذير را يكبار ديگر به نمايش گذاشتند اصالحرژيمي 
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 18بود ــ به هر گونه و با هر نتيجه ــ و سر ديگرش ميدان تيانان من و  رژيم، سرنگوني مي
  .يابد تير، روشن بود كه كدام يك دست باالتر را مي

جنبش . بود ي آوردن به مردم نمياي جز رو براي پيشبرد اصالحات از همان آغاز چاره   
هاي خود را نيز از دوم خرداد  اصالحي كه نام دوم خرداد گرفت بايست استراتژي و تاكتيك

دوم خرداد از راي . گيري كه در ابعاد آن بود ويژگي اين جنبش نه در روز راي. گرفت مي
دوم خرداد . ارد شدگير مردم برآمد؛ از هنگامي كه عامل مردمي، عامل خيابان، و دادن توده

اي در تاريخ  تر از مافيا نبود بلكه دوره تازه پيشه يك آب شسته نام يك گروه سياست
هاي  جمهوري اسالمي آغاز كرد كه اساسا از نظر ورود عامل مردمي در سياست، با دوره

هاي خونبار بساز و بفروشي  ــ و سال ”آزادي”پيشين ــ سنگ شدگي پس از آن بهار سرخ 
دوم خرداديان تا دو سالي اين تمايز را دريافته بودند و استراتژي . داشت اوت ميــ تف

بردند براي نيرو دادن به جامعه مدني بود كه  هاي ارشاد و كشور پيش مي مشاركت كه وزارت
اينكه يك نهيب مافيا براي وارونگي اين استراتژي كفايت . وزنه متفابلي در برابر مافيا شود

شان به  شگان از دوم خرداد به نام آن و از عامل مردمي به كشاندنكرد و سياست پي
آنها . گيري بسنده كردند گناه مردم نبود كه تا پايان از پشتيباني كم نياوردند هاي راي حوزه

براي نگهداري امتيازات خود اصالحات را فداكردند و بجاي روي آوردن به مردم به 
بايست از  براي اصالحات مي .ي قدرت بازگشتندهاشان در محافل و راهروها زني  چانه

سران دوم خرداد برعكس، مردم را از خود . چهارچوب بيرون رفت و از مردم ياري گرفت
نتيجه ناگزير، بيرون رفتن مردم . بيگانه كردند تا در آن محافل و راهروها جائي داشته باشند

  .از جنبش به اصطالح اصالحي بود
گوئي . آميز به دوم خرداد پايان داد اي طرفه مجلس به گونهپيروزي در انتخابات    

اصالحگران، قواي اجرائي و قانونگزاري را گرفته بودند تا به خودشان و مردم ثابت كنند كه 
توان  از درون و بي حركت مردمي مي نه آنها پهلوان ميدان اصالحات هستند نه رژيم را

توانست گام  ديگر نه حكومت مي. ا كامل كردبست سياست ر بست سياسي، بن بن. بهبود داد
ولي دوران . توانست هيچ كاري براي بحران مشروعيت خود بكند از گام بردارد و نه رژيم مي

كوتاه جنبش اصالحي كارش را كرد؛ به مردم فرصت داد كه به ميدان بيايند و مردم ديگر 
دگي دستگاه حكومت خدمت ديگرش آن بود كه پريشي. ميدان را به تمام ترك نكردند

خواستند نه  اسالمي را به حالت فلج در انتظار فروپاشي رساند كه نه دوم خرداديان مي
خواستند از راه خودشان جلو سرنگوني نظامي را كه راهي  آنها مي. ترشان شريكان پرقدرت

ت درآورد ــ كه خدم شان مردم را از توهم اصالح رژيم اسالمي به ندارد بگيرند و ناتواني
دو سه ساله اول رياست جمهوري . ناخواسته ديگر دوم خرداد بود ــ آخرين خدمت آن

ها در فوران يك  هاي روزنامه دري خاتمي ــ با برمال كردن نقش حكومت در ترورها و پرده



   كشاكش با تجدد صدسال

118  

دوره كوتاه استثنائي مطبوعات آزادانديش ــ تكاني واقعي به صحنه سياسي داد تا به خيزش 
ترين دستاورد دوم خرداد بود و سنگيني مبارزه را سراسر بر  كه بزرگدانشجوئي انجاميد 

ديگر تندروترين مبارزان تبعيدي نيز بهتر آن ديدند كه همه نيروي خود را . درون گذاشت
مردم همچنان ترسان از . ديري نپائيد اما خيزش دانشجوئي. پشت آن خيزش بگذارند

بيشترين راي تاريخ ايران را گرفته بود،  دگرگوني ناگهاني و به انتظار رهبري كسي كه
تماشاگر ضربات سنگيني شدند كه بر دانشجويان فرود آمد و دوم خرداديان كه همه چيز 

  .خود را از دانشجويان و جوانان داشتند از پشت و رو به جنبش دانشجوئي خنجر زدند
. ترين فصل شمرد يد مهمبا اسالمي، دوم خرداد را احتماال مي از ديدگاه مبارزه با جمهوري   

ترين بخش سياسي آن، به ميدان است، به اين  همه مسئله مبارزه كشاندن توده مردم، فعال
تا هنگامي . حل ديگر را رد كنند معني كه بطور جدي به رها شدن از رژيم بينديشند و هر راه

يگزين آن كه مردم به بهبود وضع خود و اصالح نظام سياسي اميدي داشته باشند يا از جا
بيشتر بترسند يا از آينده نامعلوم به اكنون ناپسند پناه برند مبارزه همان خواهد بود كه در 

هائي از خود گذشته و سرسپرده  گروه: پانزده بيست ساله نخست پس از انقالب تجربه كرديم
. جنگند اعتنا با دشمني نابرابر مي هاي اختصاصي خود در برابر توده تماشاگران بي كه در حوزه

. دوم خرداد از اين نظر نيز الزم بود كه ظرفيت رژيم اسالمي را براي اصالحات نشان دهد
هاي مردم تشنه هر كمترين نشانه بهبود، پياپي از اصالحگران پشتيباني نمودند، فضاي  توده
هاي بيست و چند ميليوني  المللي همه همكاري بود، حتا مبارزان بيرون در برابر راي بين
هشيارترينشان از دوم خرداد استفاده ابزاري كردند بدين . بودند زير از انتظار كشيدن ميناگ

برداري از تضادهاي درون رژيم و آزادي نسبي ولي بسيار قابل مالحظه  معني كه درپي بهره
به دوم خرداد . هاي بيروني دوم خرداد شدند ترينشان زائده فضاي سياسي برآمدند؛ غيرفعال

پس از دومين انتخابات رياست . ده شد كه دوره خود را به تمام طي كنداين فرصت دا
جمهوري، و باز هم بيست و دو ميليوني راي، و در حالي كه مردم مجلس را نيز به آنها داده 

شد آورد كه جنبش اصالحي تنها گذاشته شده است و اگر  بودند ديگر هيچ بهانه نمي
با . كاره رهايش كردند و ضدانقالب كارشكني كرد شكست خورد از آنجا بود كه مردم نيمه

هاي  كامل شدن دوره اصالحات و آنچه دوم خرداد نام گرفته است ابهامي كه در دست
  .  كرد برطرف شد گوناگون به سود وضع موجود كار مي

   
***  

همان بس كه به تصويري (آميخته است  اسالمي چنان درهم حكومت و دين در جمهوري   
. گرفت كه اصالحات به ناچار بايست دين را نيز دربرمي) از سران رژيم بنگرنداز مجلسي 

جامعه، اسالمي بود و حكومت چنان اسالمي بود كه خود آخوندها مستقيما آن را در دست 
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برد همه چيز چنان آلوده و ناساز بود كه بار  داشتند، و در پارگيني كه كشور را در خود فرومي
توانست در  اين روبروئي با واقعيت نمي .اني صفوي و قاجار را زنده كردديگر خاطره دوران پاي

هائي مانند جامعه مدني،  كه فرايافت(اصالح ديني . اثر باشد بحث اصالح ديني بي
بيش از صد سال ) گيرد مردمساالري، و بطوركلي رابطه دين و حكومت را نيز دربرمي

اش بدان  اسالمي با طبيعت ديني جمهوري مهمترين نياز جامعه اسالمي وانمود شده است و
آزمايش دوم خرداد كمك كرد كه اين گره نيز از دل جامعه ايراني . فوريتي بيشتر بخشيد

اي امروزين ــ  توان جامعه پيش از آن روشن شده بود كه با اسالم نمي. گشاده شود
ئله اين بود از آن پس مس. دمكراتيك با فرهنگ و سطح زندگي پيشرفتگان جهان ــ ساخت

توان با اصالح اسالم آن را با دمكراسي و حقوق بشر، با برابري در حقوق، و آزادي  كه آيا مي
گيري از حقوق فرد به عنوان انسان، و نه زن يا مرد و مومن يا كافر و مسلمان يا  بهره

  غيرمسلمان و شيعي يا غيرشيعي و آزاد يا بنده، آشتي داد؟ 
نگاران  هاي روزنامه دري خرداد، گشادگي بحث سياسي بود، از پردهيك دستاورد بزرگ دوم    

اين بحث آخري ــ با . هاي روشنفكران در جاي دين در جهان مدرن گرفته تا موشكافي
پيشينه بيش از صد ساله خود نه تنها در ايران كه در همه جهان اسالمي ــ در آن دوره بود 

عمل، انديشه را واداشت كه خواه ناخواه به . شد كه در ميدان انديشه و عمل تا پايان برده
و از قلمرو ) بويژه كه ورق مذهب نيز ديگر در جامعه ايراني برنده نبود(واقعيت گردن نهد 

ايران از دو هزار سال پيش، و شاهنشاهي ساساني، با اين مسئله . ايمان و عادت بيرون رود
هاي  فارابي در ايران بود كه پايه در جهان اسالمي، كارهاي. دست به گريبان بوده است

هاي خود سرانجام به  او در بررسي(نظري سياست و حكومت را در رابطه با شريعت گذاشت 
در پايان سده نوزدهم باز در ايران بود كه اصالح ديني براي .) دمكراسي ارسطوئي رسيد

از آنجا به ديگر هاي اسالمي با مدرنيته طرح شد و به مصر و )دكترين(سازگار كردن آموزه 
اين تصادفي نيست كه سرانجام در ايران، بحث دو هزار ساله، در . كشورهاي اسالمي رفت

  .رسد خود سنت مذهبي به پايان ناگزيرش مي
چنين . جمهوري اسالمي با خيزش عمومي و به رهبري مذهبي به پيروزي رسيده بود   

آنها از صد سالي پيش . بيرون بود تركيب كاملي از انتظار طيف گسترده روشنفكران اسالمي
در روياي آشتي دادن دين و دولت بر يك زمينه مدرن بودند و در بيداري جمهوريت و 

دشواري زياد فرمول آنها را پذيرفته  رهبر انقالب بي. اسالميت نظام پيروزمند به آن رسيدند
م نويساندن قانون هاي اكثريت غيرآخوندي بود كه در هنگا بود؛ او بيش از آن مرهون ياري

بود خالفت طالباني را  اگر همه به او مي. اش جمهوريت نظام را يكسره ناديده بگيرد اساسي
هاي او در حكومت نيز نويدش  تر حكومت اسالمي است و نوشته كرد كه شكل ناب برقرار مي

يبرال به اصطالح ل ”چاقوهاي بيدسته”داشت كه  اگر از همان هنگام قدرتي را مي. داد را مي
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هاي انقالبي كه  و رمانتيك) گرفتند شان دسته را با تيغه عوضي مي كه در پرتي هميشگي(
كرده بودند در چند ماهه بعدي به او سپردند، اصال نيازي به ظواهر  ”مرگ را سرودي”

توانست مانند راي مجلس  بود و گاه مي وپاگير نمي ها دست اما آن ظواهر تا مدت. ديد نمي
بس در جنگ با عراق، پرده مانندي بر نوشيدن كاسه زهر  ن، به پذيرفتن آتشگوش به فرما

او . گفت راي مجلس باالتر از همه است فقيه مي هائي بود كه واليت در چنان فرصت. بكشد
با احكام ناسخ و منسوخ در قرآن آشناتر از آن بود كه اشكالي در بيان نظرات متناقض داشته 

او را براي زير پا نهادن اصول، حتا باالترين احكام ديني به  اش همه پرورش مذهبي. باشد
خداوند بهترين (آورد كه اهللا خيرالماكرين  از قرآن نقل مي. اقتضاي موقع، آماده ساخته بود

اما در آن . كرد الجبارين جابجا مي الرحيم را به آساني با قاصم و رحمان) فريبكاران است
كنار هم گذاشتن اصول و احكام نافي . هم نيستپرورش مذهبي نيازي به فريبكاري 

  .رود يكديگر، خود اصلي تغييرناپذير بشمار مي
گذاشت؛  جمهوريت نظام حتا از نظر عملي جاي گله براي اسالميت آن نمي 76/97تا سال    

با پديدار . بردند بسر مي symbiosisزيستي  انحصارگران و ملي مذهبيان اصالحگر در يگانه
مردمي در اشتباه حساب آن سال، بحث جمهوريت نيز در كنار اسالميت رژيم شدن عامل 

زننده بلكه به عنوان مكمل يك نظام  اسالمي پيش كشيده شد، ولي نه به عنوان برهم
به همين ترتيب دمكراسي . بايد حتما بر دو پايه بايستد حكومتي كه به سنت دو هزار ساله مي
. داشت ها افتاد هيچ تناقضي با جمهوري اسالمي نمي ناسالمي كه از آن هنگام بر سر زبا

توانست داراي احساسات تند مذهبي باشد، كه امري مربوط به خود افراد است،  اگر كسي مي
دالنه هم خدا و هم خرما را  گذاشت و زيركانه يا ساده و سياست خود را نيز بر آن مي

ن اساسي جمهوري اسالمي را بپذيرد آسا، هم قانو توانست بازرگان خواست، به آساني مي مي
و هم پس از مرگ خميني همه خرد و دليري خود را گرد آورد و ادعا كند كه آن قانون براي 

و  ”تشخيص مصلحت”منطق ملي مذهبي او كه از پايه بر . شخص خميني نوشته شده است
د كه در دي هاي مزاحم نهاده است هيچ اشكالي در اين نمي چشم بستن بر اصول و واقعيت

در زمان خميني بر  ”اصل”. امر اصولي، آنهم نظام حكومتي، چنين استثنائي بگذارد
  . فقيه است ولي پس از او نيست واليت

هاي اسالمي درون و بيرون بجاي عنصر دمكراتيك  كه دمكرات(تناقض ميان جمهوريت    
ها و  شخصيت .و اسالميت در واقع در همان دوره انقالب برطرف شد) برند به كار مي

هاي سياسي گوناگون به نام دمكراسي و آزادي، بي چون و چرا و دربست به رهبري  سازمان
كرد گردن نهادند و عمومشان هنوز چه به  يك آخوند كه همه چيز را در اسالم خالصه مي

عنوان بخشي از حكومت و چه مخالف وفادار، انقالب و حكومتي را كه او شكل داد تاييد 
در يك نظام سياسي كه مدافعان جمهوريتش در خدمت اسالميت آنند و . كنند مي
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هايش اسالمياني از نوع ديگرند شگفتي نيست اگر مردمان از هر چه اسالمي در  دمكرات
تران رويكردي به دين پيدا كنند  حكومت و حكومتي در اسالم است به بيزاري بيفتند، و جوان

هاي كاسه گرمتر از  ي بيرون از گود و ملي مذهبيكه هشدارهايش را از زبان برخي آخوندها
بايد شنيد؛ و ابعادش را از شادي عرفيگراياني كه كار را به ضديت با مذهب  آش مي
لرزد، و گروه دوم از آنچه به  گروه اول از دورنماي آينده مذهب به خود مي. اند رسانده

هر . كشد ي به آسودگي ميبيند نفس نادرست، برچيده شدن بساط مذهب از جامعه ايران مي
. دو گروه در اين حق دارند كه آخوند و مذهب در سياست ايران به پايانش رسيده است

گردد با حكومت اسالمي ـ آخوندي به فراز و  دوراني كه آغازش به هشتصد سال پيش برمي
  . رسد نشيب نهائي خويش مي

تثبيت فقه اسالمي و بسته شدن در سده دوازدهم و در امپراتوري سلجوقي بود كه فرايند    
آخوندي، اگرچه غيررسمي، به عنوان ) سلسله مراتب(درهاي انديشه و جا افتادن پايگان 

سلجوقيان كه از نظر فلسفه حكومتي . حقوق به انجام رسيد پيوند حكومت مطلقه و مردم بي
بهتر از همه الملك  هاي نظام ها و نوشته در سياست(حلقه رابط ساسانيان و صفويان بودند 

در اوج شكوفائي و برتري فرهنگي جهاني سيصد ساله ايران، ) توان ديد اين امتداد را مي
اش به كمال رساندند  شان ــ در صورت اسالمي نظام آهنيني را ــ ميراث پيشينيان ساساني

كه فرهنگ و جامعه ايران را در تناقض ذاتي دين و دولت خفه كرد و پنجه آن با انقالب 
الملك در ادامه سنت اردشير، و موبد كرتير  نظام. طه از گلوي ايران برداشته شدمشرو

همروزگار شاپور اول، و سپس انوشيروان، كه روحانيت به خطر افتاده زرتشتي را بازجاي 
سراپا  ”روحانيتي”قانون به معني دين، و به تعبير: شمرد آورد، دين و دولت را همزاد مي

تار قدرت؛ خشونت بيكران در خدمت دولت پاسدار وضع موجود؛ درآميخته و فرورفته ساخ
داد  او اولويت را به دولت مي. اش در خدمت امتيازات است كاري يك جامعه بسته كه محافظه

خميني از همانجا آغاز كرد و اولويت را به دين، در واقع روحانيت داد كه . بود كه خودش مي
هر . شود فتار قدرت قرار گيرد با روحانيت يكي ميخودش بود، زيرا به محض آنكه دين در با

دو جامعه انساني را كه بنا بر تعريف، پويا و بيقرار است در قالبي خواستند كه هر چه هم 
آن تناقض ذاتي كه ساسانيان را با . اندام و با طبيعت انساني ناسازگار است بپايد ناساز و بي

  .    وهي افكند در اينجا بودشك شان به چنان پايان بي همه شكوه درخشنده
   

***  
دهد كه همچنان در خم كوچه اسالم در سياست و  بحث جمهوريت و اسالميت نشان مي   

هاي استراتژي تكيه به روحانيت كامال پايان نيافته  هنوز بحث. در استراتژي پيكار هستيم
ري مخالفان چيره اي از همان نگرش سنتي به اسالم و روحانيت بر گفتمان بسيا روايت تازه
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تا ده پانزده سالي پس از انقالب، جريان اصلي مخالف رژيم اسالمي، در بند عوالم . است
انديشيد ــ همان روحيه  پس از انقالب، همچنان به نقش تعيين كننده روحانيت مي

 ”البه و گفتگو”خودباخته كه در ماههاي پاياني، سران رژيم پادشاهي را به قول فردوسي به 
خوندها واداشت و سياستگران شكست خورده پياپي اشتباه كرده را به استراتژي تسليم به با آ

خواستند عمال به نام و  اعتباري روحانيت مي ها پس از بي كساني كه هنوز مدت. آخوندها راند
رهبري خود روحانيت، آن پيروزي را ناچيز كنند، گذشته از ناممكن بودن چنان آرزوئي در دو 

نخستين اشتباه در ارزيابي تاثير مذهب در جامعه ايراني و نقش رهبري . كردند مي جا اشتباه
بجز دوره استثنائي رضاشاه، در طول سده گذشته از دستگاه . ذاتي آخوندها ريشه داشت

هايش درگير نبردي به تناوب با رهبران مذهبي بود گرفته تا نيروهاي  پادشاهي كه سياست
تنها . عرفيگرا بودند جملگي چشمي به رهبران مذهبي داشتندمخالفي كه همه به درجات، 

ها تا انقالب در برابر اين وسوسه ايستادگي نمودند ولي آنها  ترين ماركسيست ـ لنينيست ناب
  .نيز سرانجام تاب نياوردند و به جبران برخاستند

برجسته  هاي مردمي سده گذشته ايران باآنكه در نخستين نگاه، نقش روحانيت در جنبش   
ها ابتكار در دست  تر بنگرند جز در انقالب اسالمي، در ديگر جنبش نمايد اگر از نزديك مي

در انقالب مشروطه و . اند رهبران سياسي بوده است و آخوندها به آن رهبران نيازمندتر بوده
حتا در انقالب اسالمي نيز . جنبش ملي كردن نفت، رهبران مذهبي نقش كمكي داشتند

آخوندهاي انقالبي به جنبش اعتراض پيوستند و آن جنبش اعتراض بود كه بجاي  خميني و
پافشاري بر شرايط خودش به دستبوس آخوند رفت و نخست دستار و سپس سر را در پايش 

عنصري و كوردلي، هم در دوستان و  اگر آخوندها با چنان تركيب باورنكردني سست. انداخت
يافت و نه آنها به  ند نه آن جنبش به انقالب نيازي ميبود هم در دشمنان خود، روبرو نمي

بيشتر قدرت آخوندها در سده گذشته از تصور نادرست ديگران . رسيدند رهبري انقالب مي
انقالب . اند برداري از آخوند بازيچه او شده اند كه به طمع بهره ديگران بوده. برخاسته است
بيشترشان از طيف گسترده ملي (بش اعتراض چه رهبران جن. ترين نمونه بود اسالمي زننده

در همان سده هرگاه . و چه رهبري سياسي، به دست خود، آخوند را تا ماه رساندند) مذهبي
ها دست باالتر  يك رهبري سياسي نيرومند با آخوندها در افتاد با همه احساسات مذهبي توده

مگاني به چوبه دار رئيس خواهان شيخ نوري را در ميان هلهله شادي ه مشروطه. را يافت
قابل توجه آنان كه اينهمه تاكيد بر نقش مذهب و آخوند در (شهرباني ارمني خود سپردند 

رضاشاه پرده از چهره زنان برگرفت و آخوندهائي كه مردم را به ) انقالب مشروطه دارند؛
 خواندند از هيبتش خاموش شدند؛ مصدق با انگلستان درافتاد و هنگامي كه شورش مي

آخوندهاي متحدش با او درافتادند به آساني آنها را منزوي گردانيد؛ محمدرضا شاه در 
روزهاي بهترش به پشتيباني مردمي، حق راي زنان و برنامه اصالحات ارضي را بر 
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هاي تقسيم  روستائيان آخوندهائي را كه زمين(زدند تحميل كرد  آخوندهائي كه به جان مي
ها آنان را به ده باز  ون كردند و پس از مالك شدن زمينشمردند بير شده را غصبي مي

هاي مردم را  از دوره مشروطه هيچ رهبر مذهبي نتوانست تنها با تكيه بر دين، توده.) آوردند
هر رهبر مذهبي پيروزمند به زور رهبران سياسي و شعارهاي ملي و . به جنبش آورد

 1342/1963رين آنان خميني، بار اول در پيروزمندت. ترقيخواهانه و نه مذهبي به جائي رسيد
يا حقوق برونمرزي نظاميان امريكائي در ايران  ”كاپيتوالسيون”تا هنگامي كه قهرمان ضد 

نشد از برانگيختن مردم برنيامد و خيزش نخستينش بر ضد اصالحات ارضي و حق راي زنان 
ترين عناصر جامعه كه در  و برداشتن قيد قسم به قرآن، بازتابي جز در اقليتي از واپسمانده

در انقالب اسالمي نيز روشنفكران چپ و . اتقالب بعديش به حكومت رسيدند نگرفت
به زودي با زائده بسيار مهم حكومت و (مصدقي بودند كه با شعارهاي آزادي و استقالل 

چه در انقالب مشروطه و چه در . به او پيوستند و پيروزيش را فراآوردند) جمهوري اسالمي
تفاوت را . بود تر مي رداشتن حجاب، توده ايراني بسيار از بيست و پنج سال پيش مذهبيب

هاي  هاي روشنرائي با جهان سومي بايد در كيفيت سرامدان سياسي و فرهنگي آن دوره مي
  .قرون وسطاي پايان سده بيستم ايران يافت

ر دوران مشروطه ــ سراس. هاي نيرومند دارد در ايران ريشه secularismعرفيگرائي    
دوران تجدد ناهموار و ناهماهنگ ايران ــ در پويش عرفيگرائي، در نبرد غيرقطعي براي 

اما چيرگي تفكر ديني تا آنجا بود كه حتا . جداكردن سياست و حكومت از دين گذشت
به نام مصلحت، و از بيم آخوندها در . دادند گره را بگشايند عرفيگرايان به خود اجازه نمي

دنباله اين رويكرد را امروز ( دادند شد امتياز مي هاي مسلمان باورمند، هر جا مي يشاپيش تودهپ
وري چون اكبر گنجي، كه اگرچه عنوان جمهوريخواهي  انديشه ”نامه بيان”نيز در واكنش به
پشتيباني ”كنند كه  او را سرزنش مي. توان ديد نامه عرفيگرائي است، مي دارد، در واقع بيان

را به هماوردان  ”ميدان مستعد باورهاي مذهبي”دهد و  را از دست مي ”مسلمان ايران ملت
كساني كه چاره را در . ديدند بسياري از آنان اصال راهي بيرون از مذهب نمي.) گذارد مي

دانستند؛ و نيروي مذهب سياسي را نه استوار بر خود بلكه در  عرفيگرائي بي سازشكاري، مي
 ”ملت مسلمان ايران به رهبري آخوندها”. شناختند در اقليت بودند يگر ميرابطه با عوامل د

عرفيگرائي،  .رسيد خودشان به اثبات نمي بياي بود كه  سياستبازان بود، فرضيه mythپندار 
اين را نه محمدرضا شاه درك كرد . داشت نخست به جدا كردن سياستبازي از مذهب نياز مي

آنقدر همه خواستند مذهب را بازيچه كنند كه خود به . او ”مترقي”و  ”ملي”نه مخالفان 
  .رقابت يكديگر بازيچه آن شدند

 دومين اشتباه در ارزيابي نقش مذهب و روحانيت در جامعه و سياست ايران، در ارزيابي   
پيروزي . بايد به آن بازگشت بود كه به دليل اهميت مركزيش مي پيروزي انقالب اسالمي 
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شد سياستگران و استراتژهاي  نقالب چنان كامل بود كه به دشواري ميآخوندها در آن ا
آخوندها هماوردان خود را يكايك و از . تر عوامل آن پيروزي خواند گمراه را به بررسي نزديك

شكست داده بودند زيرا به ) هر گروه به نوبه خود و به ياري ديگران(روي الگوي كالسيك 
قيد و شرطي كه مذهب بر ذهن و روان توده ايراني  بي نظر اين شكست خوردگان، با تسلط

كسي رنج اين را به خود نداد كه سهم اندازه نگرفتني هر گروه . بود دارد امكان ديگري نمي
رژيم  defeatismشكست پذيري . آخوندها اندازه بگيرد ”اجتناب ناپذير”را در پيروزي 

فته بود؛ و آمادگي كه آن چپگرايان پيشين كه در آن هنگام آشكار شد تا كجاي پوسيدگي ر
كساني . ها دور ماند براي زير پا گذاشتن هر چيز ديگر حتا خودشان دادند، به آساني از چشم

اي براي نابودي خويش شدند؛ كسان  از تصور توطئه بيگانگان، عامل اجراي چنان توطئه
  . شد ي نميآنها چنان جريان وار خويشتن را به جرياني سپردند كه بي ديگري رمه

باز (اين درست است كه آخوندها در انقالب نيرومند بودند و مذهب به ياري روشنفكران    
شد در برابر موج  قدرتي تازه در جامعه يافته بود؛ ولي به آساني مي) به ياري روشنفكران

. اند هائي با تعصب مذهبي بسيار بيش از ايران ايستاده بنيادگرائي ايستاد ــ چنانكه در جامعه
آور اقتصادي و سياسي كشورهاي ديگري  از اين گذشته ايران آن زمان هيچ به وضع ياس

نرفتن به ژرفاي انقالب اسالمي بدين ترتيب يك دهه . اند نيفتاده بود كه صحنه انقالب شده
و نيمي وقت بسياري مبارزان را در تالش براي جلب نظر روحانيان كه مستلزم دستكاري و 

انديش كه شادمان از استادي  رهبران كوتاه. بود تلف كرد ها مي ها و برنامه يامبه آب بستن پ
تر به زبان  اند كوشيدند هر چه نزديك پنداشتند سالح را از دست دشمن گرفته خود مي

پيكار آنان . تر شوند هاي درون و بيرون ماننده آخوندها سخن بگويند و به ملي مذهبي
 ”آيات”سابقه براي اسالمي جلوه كردن، هيچ بختي در برابر محكوم به شكست بود زيرا در م

اگر قرار باشد مردم به دستاويز تعصبات اسالمي برانگيخته . نداشتند ”علمي”هاي  و حوزه
هاي مذهبي، حدود آزادي انديشه را تعيين كند آخوندها خود در اين زمينه  شوند و حساسيت

الزم نيست شعارهاي متناقض ترقيخواهانه  تري دارند و ترند و هم دست گشاده هم صميمي
استراتژي جنگ با سالح و در ميدان دشمن و تسليم به گفتمان او تنها به . نيز بدهند

. شان را نشان داد شهامتي و رياكاري، يا واپسماندگي ها افزود و بي اعتباري ملي مذهبي بي
از  ”ملت مسلمان شيعه” زدند و وار از دمكراسي و و حقوق بشر دم مي”نهضت آزادي”آنها 

خوردند و بهائي و سني و يهودي و مسيحي را از  افتاد؛ غم ملت ايران مي دهانشان نمي
دنباله . افزودند اعتباري خود مي بردند و پيوسته بر بي شمول انساني و ايراني بيرون مي

چرخ حقوق  .رنجد پرهيزند زيرا روحانيت مي روانشان هنوز از بكار بردن لفظ ممنوع بهائي مي
  . نشيند بشرشان در اينجا به گل مي



   كشاكش با تجدد صدسال

125  

اي  بحث ملي مذهبي نه از بابت اهميت به خودي خود آن بلكه از اين نظر كه كژراهه تازه   
پرداختن به . بايد دنبال كرد ناپذيرش ــ گشوده است مي را بر طيف چپ ــ با آمادگي پايان

پيمانان پيشين خود  نظر لطف هم اين گرايش سياسي ـ فكري در حالي كه نمايندگانش از
جوئي ندارند ــ در  هاست ارزش تالفي آنها مدت. جوئي نيست اند از بدخواهي و تالفي افتاده

هاست به  جوئي است؟ مدت ايم چه كسي سزاوار تالفي وضعي كه ما همه خود را دچار كرده
ها به  ملي مذهبيهر اشاره به . توان يافت كه بخواهد جاي آنها باشد دشواري كسي را مي

آنها اين دستاورد را دارند كه در . گردد كه يادآورشان است روحيه و زبان و تفكري برمي
ديگر چه مانده است كه از آنها . شان پرداخت بايد همچون مردگان به ميراث شان مي زندگي

ها مدعي آزادي و  برآيد؟ اگر بخشي از نيروهاي مخالف استبداد مذهبي و كساني كه دهه
يك نتيجه فرعي استراتژي (بستند  ها نمي بودند خود را به ملي مذهبي ترقيخواهي مي

توان طرز  اما چگونه مي. نمود شايد اين اندازه اشاره نيز الزم نمي) جنگيدن با سالح دشمن
تفكري را رها كرد كه با همه موانعي كه بر سر راه پيشرفت جامعه ايراني گذاشته و هرچند 

اي نيروهاي  داشت، باز پاره بايست زماني مي  است و اصال از آغاز هم نمي زمانش بسر آمده
ترين دگرديسي بخشي از  سازنده بالقوه جامعه ايراني را در چنبر خود گرفته است؟ اين تازه

چپ ايراني نه تنها براي همه چپگرايان بلكه براي هر كس در آرزوي يك همرائي ملي برسر 
بايد  پس از همه اينها ما تازه مي. ست مايه تاسف و نگراني استدمكراسي ليبرال و عرفيگرا

  در اين آشفته بازار انديشه، يك چپ ملي مذهبي را از انبان نبوغ سياسي خود بيرون كشيم؟ 
. طلبي تاكتيكي است، حتا اگر با آن آغاز شده باشد ملي مذهبي بيش از يك فرصت   

ت و چند سال پيش و دوران انقالب اسالمي، نگريستن به جامعه ايراني با همان چشم بيس
كشد و از آن بدتر توسعه سياسي جامعه را  مي اسالمي  ما را به شكست در پيكار با جمهوري

بيست و چند سال پيش پنداشتند ايرانيان مردمي مذهبي و در عين حال . اندازد عقب مي
مي و ناسيوناليستي را در اند و به يك فلسفه سياسي نياز دارند، كه عناصر اسال دوست ميهن

اين ناسيوناليسمي بود . خود آورد؛ و به يك رهبري سياسي كه دين و دنياشان را به آنها بدهد
شد؛  يافت و اسالمي بود كه علت وجودي آن ناسيوناليسم قلمداد مي كه با اسالم معني مي

توان  امروز مي. اشتد بود و دنيائي كه بي آن دين ارزشي نمي ديني بود كه دنيا هم در آن مي
دوست و مذهبي هستند ــ با مذاهب گوناگون ــ هرچند تا  پذيرفت كه ايرانيان مردمي ميهن
تر و و  هاي سالخورده يابد بسيار كمتر مذهبي، مگر در اليه آنجا كه به شيعيگري ارتباط مي

د، و بسيار گيرن تر جامعه، كه خود را از مذهب حاكم هر چه بيشتر دور مي عموما واپسمانده
اما اصرار بر آن فلسفه و رهبري سياسي چه جائي دارد؟ جز آنها كه در . دوست بيشتر ميهن
اند ــ اگر چه در مجلس و ادارات صاحب مقامات هم باشند ــ چه نيروي  حاشيه قدرت

توان يافت كه در صورت آزادي فعاليت، آميزه ملي مذهبي را نمايندگي  سياسي در ايران مي
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هاي خود را، حتا يكي از دو پايه خود را بر دين بگذارد به  فلسفه سياسي كه پايهكند؟ يك 
آينده ايران همان قدر بيربط است كه سياستگران زيانكار نهضت آزادي، كه درباره آنها 

توان با وامگيري از زبان آخوندي خودشان گفت در برابر زر ديگران تنها مظلمه را  مي
مده در حاشيه قدرت ماندن دوم خرداديان در هر جايگاه كه اصال يك عامل ع. اند برده

اگر آنها دچار اين روحيه و . شان بر موضع ملي مذهبي است هستند همين پافشاري
توانستند همراه مردم آزاد شده ايران پيش  بودند و مي گير و ميانمايه نمي بيني ميانه جهان

توانند جنبش عرفيگرائي را پيش  ه ميپيوستن كساني ك. ماندند بروند در حاشيه قدرت نمي
ببرند به اين سياست و فلسفه سياسي ورشكسته كه هيچگاه بختي نداشت ما را بينواتر 

توان به نيم مرده ملي مذهبي  بايد پنداشت كه با رهبراني ديگر و بهتر، مي نمي. سازد مي
  . پرورد هر پيكاري رهبران سزاوار خود را مي. جاني از نو بخشيد

  
***  

عرفيگرائي بيش از رديف كردن جمالتي درباره جدائي دين از حكومت و در نتيجه    
براي ). توان جدا كرد كه موضوع و غايت آن است حكومت را از سياست نمي. (سياست است

بايد زبان و تفكر را  بيرون بردن مذهب از قلمرو عمومي و گذاشتنش در حوزه وجدانيات مي
چسبانند يك سر  ز موضع عرفيگرائي، خود را به ملي مذهبي ميآنها كه ا. هم تغيير داد

طلبانه، سياستگران و نويسندگاني  اند؛ سر ديگر مشكل، و به همان دالئل خام فرصت مشكل
يك سياستگر امروزي كه هنوز در . توانند ايراني را از مسلمان شيعه جدا كنند هستند كه نمي

هنوز يك نسل (و افسون آخوندي آزاد شده است  زيد و از افسانه عصر انقالب اسالمي نمي
يا براي همه روزهاي بزرگ ) گوئيم نگذشته است و گوئي داريم از صد سال پيش سخن مي

. كند فرستد، و يا به هر مناسبت اعتبارنامه شيعي خود را تثبيت نمي مذهبي ايرانيان پيام مي
مي به مسيحيان و يهوديان و بندي مذهبي در جمهوري اسال اين سياستگران به پيروي درجه

هاي قابل  سنيان و بهائيان با آنكه در ايران اقليت. زرتشتيان مختصر توجهي دارند
بندي آخوندي، سنيان ايران  در طبقه( .اند بهره اي هستند از اين مختصر توجه نيز بي مالحظه

). كنند مي ”م مشرفاسال”اند و آنان را تا بتوانند به زور به  را عمال از اهل كتاب حذف كرده
آيد نه  اما هنگامي كه سخن از حقوق انساني و آزادي مذهبي است نه شماره به حساب مي

. بايد به مفهوم حقوقي از ميان برداشت به همين دليل است كه اصال اقليت را مي. درجه
كساني گاه كمتر و بيشتر راي . اقليت در مفهوم سياسي يك پديده واقعي ولي گذراست

ولي اقليت در مفهوم حقوقي يك مداخله . شوند رند و موقتا از امتيازاتي برخوردار ميآو مي
يعني انسان ) جنسيتي، مذهبي، قومي(اقليت حقوقي . زننده تفكر مذهبي در سياست است

كنند، اما همه به اعتبار تاريخ و فرهنگي كه  در ايران مردم گوناگوني زندگي مي. درجه دوم
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كه در حكومت اسالمي، زيان (شترك آنهاست و به دليل سود مشترك سرنوشت و دستاورد م
هاي آنها با هم در زبان و مذهب است كه در جاي خود  تفاوت. اند ايراني) مشترك شده است

اگر ايراني است . يا كسي ايراني است يا نيست. بايد در حقوق نيز باشد محترم است ولي نمي
ما ديگر اقليت و اكثريت در حقوق . گر برابر باشدبايد به آن عنوان با ايرانيان دي مي
  ).اند اقليت واقعي جامعه ايراني زنان. (شناسيم نمي

خيزد كه يك واقعيت تاريخي ولي به موقعيت  اينهمه، از درآميختن اسالم و ايران برمي   
 اي آثار مانند شاهنشاهي ساساني كه يك واقعيت تاريخي است و پاره. كنوني ما بيربط است

خواهيم به سده بيست و يكم بپيونديم و از  آورش تا روزگار ما كشيده است؛ ولي اگر مي زيان
بايد از آن درگذريم، به اين معني كه آن را به  قرون وسطاي توحش خود بيرون بيائيم مي

ها همه يا بخش بزرگ سياست ما با آن  اسالم در ايران حقيقتي است و مدت. تاريخ بسپريم
ها نيز  ها و مذهبي ملي ولي ايران تنها اسالم نيست و حتا ملي مذهبي. ستتعريف شده ا

اگر هويت ديرپاي ايران ــ آن هزار و پانصد ساله سرافراز . گذارند اسالم را در كنار ايران مي
بود آنهمه فاتحان غير ايراني و اسالميان دو آتشه خود را با ايران يكي  پيش از اسالم ــ نمي

اند، ديرزماني به ضرورت و  آميختن اسالم با ايران، چنانكه گوئي ماهيتي يگانهدر. كردند نمي
توان ديگر كرد؛ ما  ولي ضرورت ما ديگر شده است و عادت را مي. بعد عادت، با ما بوده است

اين سرزمين پيش از آنكه نام ايران . (ايم مان بارها كرده خود در اين سه هزاره تاريخ ايراني
جهان را با آثار شراب در آنها، از  هاي مي  نخستين كوزه. تمدني داشته است بگيرد تاريخ و

هاي زاگرس كه يكي از  اند، در همان دامنه سال پيش از ميالد در باختر ايران يافته 5200
ها نازيدن شايسته چنين  اينهمه به عرب. نخستين جاهائي بود كه كشاورزي را به جهان داد

سال زيستن  1400نوان شيعي اسالمي يك قرارداد است ــ يادگار ايران به ع). ملتي نيست
زير سايه شمشير اسالم حكومتي و حكومت اسالمي رو به مرگ ــ و الزم نيست ابدي 

ما ديرگاهي است كه . اند هاي سياسي ديگر نيز در تاريخ ما ابدي نبوده باشد، چنانكه پديده
هيچ پيشوند و پسوند  ايران و جامعه ايراني بي بايست خود را صرفا به عنوان ايرانيان و كشور

ايم  بينيم چه بهاي سنگيني پرداخته اكنون كه مي. شناختيم و از تنبلي و ترس نشناختيم مي
وظيفه داريم با نگاه بلندتر و ) واپسماندگي هشتصد ساله و فروافتادن در حكومت مذهبي(

اين مايه سربلندي نيست . ايم بنگريم آزادتري به آنچه هستيم و در جائي كه خود را گذاشته
  . كه ملتي به نام ايمان، خود را به درجا زدن و ناچار پس افتادن محكوم كند

بيش از آنچه ورد زبان مذهبيان و ملي  ”متقابل ايران و اسالم) و صدمات(خدمات ”درباره    
كشي و ايرانيان پس از دويست سالي تحمل كشتار و آدم. توان گفت مذهبيان است مي

آن دين ) كنند اي از آن را باز تجربه مي كه در اين دومين هجوم عرب گوشه(ويراني و تاراج 
شود ــ آثار  را از آن خود كردند و هشتاد درصدي از آنچه را فرهنگ اسالمي خوانده مي
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ها و آن شيوه زندگي ــ پديد آوردند؛ درست همانگونه كه  ماندني و تاثير گذار آن سرزمين
ه از خونريزي و ويراني و تاراج جمهوري اسالمي نگذشته دست به كار تحميل يك يك ده

جنبش فرهنگي بر رژيم آخوندي شدند كه دنباله شكوفائي پيش از انقالب است و ربطي به 
را گرفت در همه ) دهم تا سيزدهم ميالدي(آن رونق فرهنگي كه سه قرن را . اسالم ندارد

نيافت و در جمهوري اسالمي نيز هر چه به پسوند آن  هاي اسالمي چنان جوششي سرزمين
آن عنصر ايراني كه در . شود ابتذال و كهنگي است و با شكوفائي سروكاري ندارد شناخته مي

نخستين هجوم، از گشاده شدن فضاي جغرافيائي جهان اسالم بهره گرفت در اين دومين 
كند و به  و زندان گشاده ميهجوم، فضاي خود را با پافشاري و پذيرفتن مرگ و شكنجه 

به اسالم يكبار ديگر فرصت داده شد كه مهر خود را به تمام بر . رساند جهان پيشرفته مي
جامعه ايراني بزند و اكنون در يك شكست تاريخي كه ابعادش از شكست سياسي، بسيار 

و صدمات  خدمات. گيرد رود سايه فرمانروائيش را از اين جامعه و اين فرهنگ برمي فراتر مي
هر چه بوده باشد به جهان امروز و نيازهاي يك جمعيت هفتاد ميليوني، و هشتاد درصدش 

اين . زير چهل سال، تنها به عنوان يك خاطره تاريخي، بيشترش ناخوشايند، نامربوط است
هاي ايراني بخود آمده از هجوم عرب،  شناسد، مانند آن نسل جمعيت كه جهان امروز را مي

هاي نخستين، تا  در آن سده. ه باالترين درجه انسانيتي كه در دسترس است برسدخواهد ب مي
اش را بر انديشه استوار كند، ايرانيان به باالترين  پايگان مذهبي بتواند قدرت انحصاري

هاي يوناني، روي آوردند كه زمينه فرهنگ  انسانيتي كه در دسترس بود، به سرچشمه
نسل امروز . زرتشتي، مانوي، مهرآئيني، و ساساني آن اسالمي است ــ با رنگ اسالمي،

هاي فرهنگ غربي روي آورده است و مهلت استوار كردن قدرت  ايرانيان به سرچشمه
اسالم به عنوان يك شيوه تفكر و زندگي . انحصاري پايگان مذهبي را بر انديشه نداده است
رون رفتن كامل از عرصه عمومي، بايد با بي براي توده جوان ايراني هيچ ندارد؛ مذهبيان مي

  .بگذارند كم كم به زندگي خصوصي كساني كه به اسالم گرايش دارند برگردد
آيد بخش بزرگ و موثر آن گفتمان  زبان ملي مذهبي چنانكه در هر گفتمان پيش مي   

ايرانيان از هنگامي كه خود . اين زباني است كه رويهمرفته زبان سياست ما شده است. است
هاي ايراني  سلسله. اند ز فرمانروائي اعراب آزاد كردند با انديشه ملي مذهبي سروكار داشتهرا ا

كه از سده نهم از شمال خاوري در سراسر ايران گسترده شدند همه در آرزوي بازگرداندن 
زبان ملي . بودند شكوه ايران ساساني، ولي شسته در باورهاي اسالمي و بيشتر سني مي

بريم از رخنه روزافزون شيعيگري در جامعه ايراني برآمد كه چهار  بكار مي مذهبي چنانكه ما
اي  هاي اين زبان را به ياري پاره ويژگي. اي از سده شانزدهم، عنصر مسلط فرهنگي بود سده
ها و اصطالحات كليدي است  توان دريافت و اين واژه ها و اصطالحات كليدي بهتر مي واژه

اگر نيك بنگريم مظلوميت و شهادت و . ناك ما شده استكه متن سياست گمراه و خطر
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هاي اصيل و هويت اسالمي، همه برگرفته از يك فولكلور هزار و چهار صد ساله و  ارزش
ترند و  هاي اصيل و هويت اسالمي، تازه از اين ميان ارزش. اند ساز سياست ايران بوده زمينه

در فرهنگ ما، حتا آن زمان كه . آيند يهاي تجدد واژگونه جامعه ايراني به شمار م سوغات
هاي  گام در تجدد گذاشتيم، مظلوميت بجاي پيروزي، و شهادت بجاي فضيلت، و ارزش

در اين وارونگي . اند هاي سد پيشرفت ــ به جاي خردگرائي نشسته اصيل ــ نام ديگر سنت
بهاترين  كم برند و ها، پيروزي از راه فضيلت را هم زير سايه شكست مظلومانه مي ارزش

. توانند به صرف كشته شدن، اگرچه ناخواسته، از قهرمانان پيروزگر در گذرند مردمان مي
هاي كهنه سودي نخواهد  هايش در تاريخ بسيار است و اشاره بدانها جز تازه كردن زخم نمونه
هاي مجلس  در نخستين ماه. توان گذشت آور نمي اما از ذكر دو نمونه تازه و رقت. داشت

اي به يك دستور، حق قانون  جم كه اكثريت آن از ملي مذهبيان دوم خردادي بودند خامنهپن
يك نماينده ملي مذهبي . اساسي مجلس را در تعيين حقوقدانان شوراي نگهبان از آن گرفت

پس از وادادن مجلس و رئيس جمهوري با خرسندي آشكاري گفت مجلس گزندي در افكار 
يك ملي مذهبي ديگر در امريكا . اند مظلوميت او پي برده عمومي نديده است و مردم به

مدعي شد كه مظلوميت ملي مذهبيان سبب شده است كه مردم به آنها روي آورند ــ 
  . مظلوميت به عنوان نقطه قوت

هائي از سوگنامه يك گرايش فكري است كه صد و بيست سالي  اين سخنان در واقع تكه   
اي مجال يافت حركت تجدد را كند و  ه شد و چند دههخود زاد ”مدرن”پيش در جامه 

هاي تهي از دستاورد و كولبارهاي انباشته از  ملي مذهبيان اكنون با دست. متوقف كند
دست . گردند شان باز مي هاي داغ صحراي زادگاه مسئوليت، براي خاكسپاري خويش به شن

ربال در عصر انقالب ارتباطات ك ”انقالب”ساله  1300و پا زني براي زنده نگهداشتن پندار 
هائي است كه  دهد واپسين نشانه زندگي گروه سازي نمي) افسانه، پندار(كه مجال ميت 

بينان ايران ديگر نيازي  بيداران و روشن .اند هاي الغر خود را سپر سيالب پيشرفت كرده شانه
اي آن، و بجانبي و طلبكاري نابج به فرهنگي كه يك سرش مظلوميت است با احساس حق

هاي  مردم از سياست خود گشودن گرهگاه. سر ديگرش شهادت و خونخواري است ندارند
رهبر يك سازمان ورشكسته آماده به . (خواني را خواهند، نه روضه بهروزي و پيشرفت را مي

هاي عراق سخنراني سياسي خود را چنين پايان  خدمت هر دولت خارجي، در جوار زيارتگاه
هاي  اسالميت خميني و جمهوريت و اسالميت ملي مذهبي.) ها گريه كنيد مسلمان: دهد مي

 monumentاز همه رنگ براي زيست خود نيازمند رژيم آخوندي است كه بزرگترين يادمان 
  . و بزرگترين تابوتي است كه توانستند براي خود بسازند

زمان به فراواني  هائي كه در آن هاي پاياني پادشاهي پهلوي يكي از پژوهشگاه در سال   
گرفتند در يك بررسي علمي از روحيات ايرانيان به اين نتيجه رسيده بود كه  بنياد مي
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ديديم كه  ما خود در كودكي مي. ها براي ايرانيان فداكاري است واالترين ارزش
اين . بودند ها بيش از همه زير تاثير فداكاري هنرپيشگان مي مان در تماشاي فيلم همساالن
كاري و ازخودگذشتن براي ديگري ــ يك انسان، يا كشور، يا امر ــ از حس حس فدا

روحيه مدني، محترم شمردن . آيد و الزم نيست حتما تا جانفشاني برسد اخالقي انسان مي
اي كه ازخودگذشتگي  هر جامعه. اي ازخودگذشتگي نياز دارد حقوق جامعه و افراد آن به درجه
اي كه به  ايرانيان با احساس ستايش پسنديده. اداره خواهد شد در آن بيشتر پرورش يابد بهتر

تفاوت . اند فداكاري دارند به آساني ــ و به دستياري ثواب ــ به شهيد و مظلوم پرستي رسيده
فداكاري با شهادت در بودن عنصر اخالقي و نبود عنصر مذهبي است كه آن را از حالت 

اخالقي است؛ از خويشكاري انسان است و به  فداكاري يك عمل. كند طلبكارانه بدر مي
شهادت برعكس عين طلبكاري است زيرا بنا بر تعريف در راه حق است . پاداش نظري ندارد

او عين حق است و حق بجانب بودن كمترين طلبكاري . دهد و شهيد را به خدا پيوند مي
  .رسد بران منتظرش هم مي اوست كه به ميراث

توان ملي مذهبي نيز ناميد مظلوم  ايران بي دشواري زياد مي در فرهنگ شيعي كه در   
است و گريه و دلسوزي بر  ”پاسيو”او يك شهيد . همان جايگاه و گاه باالتر شهيد را دارد

اند و از جهانيان طلبكار؛ و  شهيد و مظلوم، قرباني و حق بجانب. افزايد حال خود را نيز مي
توانند به نام انتقام  بسته به كاراكتر و موقعيت خود مي چسبانند كساني كه خود را به آنها مي

ما خود چه اندازه بابت شهادت و مظلوميت . و عدالت تا هر درجه بيخردي و بيرحمي برسند
هاي  ايم و چه زباله در همين بيست و چند ساله اشتباه كرده و شكست خورده و كشته داده

ايم؟ به عنوان  را تا حد هيوالهاي انساني باال بردهايم و آنها  انساني را بر خود مسلط گردانيده
هاي انساني كه در اوايل انقالب  يك نمونه ديگر همين بس كه به خاطرات يكي از اين زباله

به سخن هانا آرنت در ( ”ابتذال شر”چگونه . به نام جالد پرنده نامي در جهان يافت بنگرند
گيرد؟ آن حق  حساس مظلوميت نيرو مياز طلبكاري و برحقي و ا) ”آيشمن در اورشليم”

آيد و تا فرصتي بيابد سيل خون  بجانبي و طلبكاري كه از كيش مظلوميت و شهادت برمي
كند در انقالب و حكومت اسالمي فرصت يافت حقيقت خود را به مردم ما نشان  روان مي

را ديدند كه  يافتند و ناگهان خود خواني و آدمكشي نمي اي ميان روضه آن مردم رابطه. دهد
شايد بسياري از آنها هنوز . دادند به نام مظلوميت و شهادت فرياد مرگ و خون سر مي

و سرنوشت خود به عنوان مردمي كه پياپي  ،اي ميان پرستش مظلوم و شكست خورده رابطه
  . كنند اند نيابند، ولي آن را هم اندك اندك كشف مي شكست خورده

برداري از  اله با ارتباط به موقعيت كنوني ما، در پي بهرهبيشتر كساني كه در اين صد س   
اند، يا از سر اخالص چنان باور داشتند، ملي و مذهبي را  شيعيگري براي پيشبرد امر ملي بوده

. خواستند كار به اينجاها بكشد اند كه قدرت ملي ما در آن است، نمي يك پديده ايراني شمرده
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از اين خطاها ما . توانستند تا پايان گفتار و كردار خود را ببينند آنها مانند بيشتر ايرانيان نمي
طلبانه با زبان و طرز تفكري  دارد بازي كردن فرصت پوشي بر نمي آنچه چشم. ايم همه كرده

. آوري خود وقت داشته است پايگي و زيان است كه صد سال و بيشتر براي نشان دادن بي
كه پايان ملي مذهبي خواهد بود فرارسيده است؛ زمان بريدن نهائي از مذهب در سياست 

اسالم سياسي و . ها نيز سررسيده است ها و مجامله ها و نيمه حقيقت گيري زمان همه ميانه
لوح سودجوي از هر دو سر باركن ــ همه با  نيت ساده آخوند زمامدار، و ملي مذهبي خوش

شان تكرار همان  ياست و سخناناند؛ هنوز هم س اند به ما عرضه كرده هم ــ هر چه داشته
ها و با اندكي از اين و اندكي از ضد آن،  ها و اين روحيه ولي با اين آدم. دوره انقالب است

دوم خرداد واپسين . بايد به بيش از آنچه دوم خرداد توانست برسد چشم داشته باشيم نمي
ذهبي دادند، كه از كننده به گرايش ملي م هاي خرد فرصتي بود كه مردم ايران با اكثريت

خواستند  در انقالب و حكومت اسالمي هرچه مي. اي داشته باشد تواند گله هيچ بابت نمي
هائي كه در تاريخ يكبار  شان، در موقعيت با قدرت سياسي و پشتيباني عمومي. بدانها داده شد

 دهد، هر چه خواستند توانستند ــ از جمله نمايش دادن خالء هم به دشواري دست مي
اين انديشه و سياست . اخالقي و سياسي و انديشگي خود، كه هر سه به هم مربوط است

هاي سياسي،  گيري درباره پيوند كاراكتر با موضع. هائي است ها و سرشت مال چنين منش
  .توان گفت مانند هر رفتار ديگر انسان، بيش از اينها مي

آيد زيرا سرشتش با مصالحه و  ميدين به هر صورت و در هر درجه خود به كار حكومت ن   
توان صد آخوند قشري  تر مي در برابر هر آخوند آزادمنش. پذيرفتن مخالف ناسازگار است

اتفاقا اسالم به سبب احكام . هائي همان اندازه معتبر آئين نشان داد با گفتاوردها و ارجاع راست
هيچ آمادگي سازش و  هائي است كه مشخص خود چه در قرآن و چه در سنت پيامبر از دين

ها و نخواندن  اند اسالم را با نديده گرفتن ناسخ و منسوخ بسياري كوشيده. مدارا ندارد
هاي مقدس و چشم بستن بر تاريخ اسالم در همان زمان پيدايشش، با مردمساالري و  متن

اما به فرض كه اسالم بتواند همه چيز براي همه كس باشد، . پيشرفت و تجدد آشتي دهند
آنچه ما براي بيرون . ها خود بر تاويل گشاده است ــ و بسيار تاويل ”لوتر”ازه به قول ت

هاي  ترين تاويل، نياز داريم دست و پا زدن در تاويل كشيدن اين ملت از نكبت اين تازه
خواهيم كه با فراز و فرودهاي  هاي انديشگي استواري مي ما پايه. گوناگون يك آئين نيست

هاي اين  نيفتد و دچار تاويل ”قبض و بسط”هاي قدرت، به  ست شدنسياست و دست بد
 .بايد سرانجام به آزادي اراده انساني رسيد مي. چنيني نشود

  
***  
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ها را بار ديگر به جهان اسالم، از رباط تا بغداد و جاكارتا،  اوجگيري تروريسم اسالمي چشم   
در آنها براي آن ساخته شده است كه ها كه گوئي همه چيز  برگردانده است، به اين سرزمين

مردان بر زنان و حكومت كنندگان بر حكومت شوندگان، و توانگران بر تهيدستان خشونت و 
وار به پيكره اجتماعي بچسبند و علم در آتش آموزه ديني  هائي انگل ستم كنند و گروه

ال، با تجدد و آيا اسالم با دمكراسي ليبر: شود بخشگد، پرسش ديرينه باز پيش كشيده مي
هاي بنيادگرا در كشورهائي مانند ايران كه فشار مردم و  نوگري اصال سازگاري دارد؟ اسالمي

ها وزني دارد، بسيار از دمكراسي و حقوق بشر اسالمي كه  افكار عمومي جهاني در سياست
در ايران و . گويند تر است سخن مي ها واقعي هاي جهانرواي آن فرايافت گويا از صورت

اي كشورهاي اسالمي از نيمه دوم سده نوزدهم بخش عمده انرژي انتلكتوئل صرف آن  ارهپ
هاي مذهبي و  در متن. شده است كه از اسالم، تجدد و دمكراسي و حقوق بشر بدرآورند

اند تا آن تعريف  تاريخ اسالم همه گونه دخل و تصرف گزينشي و بسته به ميل خود كرده
و روشنگري همنوا، بلكه هماهنگ جلوه دهند و به ) رنسانس(ائي مناسب كه اسالم را با بازز

شوند  در ايران گروهي از هواداران اين نظر كه روشنفكران اسالمي ناميده مي. كرسي بنشانند
هاي هر روزه مثال آشتي دادن  آيد و با دشواري بخشي از دستگاه حكومتي بشمار مي

كه از نظرشان اشكالي ندارد جز آنكه فعال ها با فتواي كشتن سلمان رشدي،  گفتگوي تمدن
  . كنند عملي نيست، دست و پنجه نرم مي

كه يك دوران (اروپائيان صدها سال، از سده دوازدهم . اين مناظر هيچ تازه نيست   
ترهاشان ــ دچار همين  جان تا همين سده ــ براي سخت) روشنگري كوچك به خود ديد

توانستند به آساني، خودمختاري و مسئوليت انسان را  آنان نيز نمي. اند ها بوده كشمكش
آنان نيز هويت خويش . هاي ايمان مذهبي آزاد سازند بپذيرند و انديشه را از بايست و نبايست

سه . شمردند ديدند و آن فرهنگ را تغييرناپذير و مطلق مي شان مي را در فرهنگ مذهبي
پذيري ــ  ــ خردگرائي، آزادي و كمالاصلي كه اروپا براي از نوساختن خود بكار گرفت 

شد انسان نادان ناتوان  مگر مي. بود ها دور از ذهن مي براي بيشتر اروپائيان نيز تا مدت
گنهكار را در برابر مشيت خداوند كه هر دقيقه زندگي او را مقدر كرده است و آنها را كه 

ت، در شمار آورد و او را داراي خواسته باال برده است و آنها را كه نخواسته بر زمين زده اس
يابد بلكه از آن براي تسلط بر  اراده آزاد و خردي دانست كه نه تنها رازهاي هستي را در مي

اش را نداشتند و فرايند  گيرد؟ اروپائيان تكنولوژي جهان هستي و بازآفريدن آن كمك مي
گردباد  هاي اسالمي دستخوش يك جامعه. ها كشيد شان به سده دگرگوني فرهنگي

آنها هر چه بكنند . شود ها اندازه گرفته مي ها و نه سده اند و زمانشان به دهه ارتباطي
. پيوندد بيرون بمانند توانند از اين شبكه ارتباطي كه عمال همه كس را به همه كس مي نمي

مه چنانكه در ه. خواهد ندارد دامنه تاثير جهان بيرون بر آنها ربطي چندان به آنچه دلشان مي
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ها به  دادوستد فرهنگ. ماند ها بر پا نمي جا ديده شده است، هيچ ديواري در ميان فرهنگ
اش كاستي گرفته خواه  يابد و فرهنگي را كه نيروي زندگي سود فرهنگ برتر جريان مي
  . اندازد ناخواه و دير يا زود به راه مي

هاي دگرگوني را  تنها هزينهگرايان  آيد و ايستادگي سنت دگرگوني آمده است و بيشتر مي   
هاي جامعه رو به  توان از خود سنت موضوع اين است كه آيا دگرگوني را مي. برد باالتر مي

هاي اسالمي را بيش از  انحطاط جامعه(بايد طرحي نو درانداخت؟  انحطاط بيرون كشيد يا مي
پيش، از  هاي فرهنگي و سياسي كشورهاي اسالمي از دويست سال همه خود رهبران جنبش
آرنولد توينبي كه از فيلسوفان نامدار  1948در ). اند ها در قفقاز، گفته ناپلئون در مصر و روس

صد ساله (تاريخ است با بكار گرفتن اصطالحات دوران روياروئي يهوديان با امپراتوري روم 
 ”نهرودگرايا”و  zealotنهادان  آتش: مسلمانان را به دو بخش كرد) پيش و پس از ميالد

نهاد كسي است كه از ناشناخته در مانوس  آتش.) هرود بزرگ پادشاه يهود و متحد روميان(
هاي تازه  هاي برتر و سالح  اي كه تاكتيك هنگامي كه خود را در نبرد با بيگانه. جويد پناه مي

 .برد اش را با سختگيري بيشتر عينا بكار مي يابد شيوه سنتي جنگي تر دارد بازنده مي سهمگين
هرودگرا بر اين باور است كه بهترين نگهبان در برابر خطر ناشناخته، چيرگي بر رازهاي آن 

شود شيوه جنگ  تر و با سالح بهتر روبرو مي او هنگامي كه با هماوردي كاردان. است
يك . جنگد هاي دشمنش با او مي ها و سالح نهد و با فراگرفتن تاكتيك اش را وامي سنتي

و دومي را  reproductivismنخست را بازتوليد  approachيافت پژوهشگر ايراني ره
 )2(.را نيز بر آن دو افزوده است nativasm ناميده است و بوميگري universalism جهانروائي

بازتوليد، كوشش براي بازگشت به عصر طالئي اسالم است كه چون يكبار بوده است باز 
جهانروائي، تسلط بر اسباب پيشرفت غرب است . دتواند باشد و نياز به جهاد و شهادت دار مي

بوميگري در ميانه است، هم يك اسالم نيرومند . دهد كه رو نهادن به تمدن غربي معني مي
از مانندهاي بازرگان تا خاتمي و سروش و . خواهد هم يك دمكراسي نيرومند مي

 ”عصر طالئي”شان در كشورهاي عربي، هواداران اين رهيافت سوم، در پويش  همفكران
كنند و در پي يك جامعه اسالمي  اسالم، آن را بيشتر به عنوان يك مايه الهام تلقي مي

  . ترند تر و عقالني گشاده
رود،  معني است ولي براي راحتي بكار مي جهان اسالمي، كه اصطالحي بطور روزافزون بي   

تنها از اين سربلند باشد تواند  دويست سالي است اين سه رهيافت را آزموده است و اكنون مي
هاي  ترين جامعه پيشرفته. كه از نظر سطح امروزي تمدن در رديف باالتر از افريقا قرار دارد

يا  ”هرودگرايان”اسالمي را پس از اين دوران طوالني روياروئي و سازگاري با غرب در ميان 
رهيافت در محدوده ولي آنها نيز در دريافت و كاربرد آن سه . توان يافت جهانروائيان مي
خردگرائي را به گرفتن تكنولوژي، و آزادي را بي : اند هاي سنتي خود مانده باورها و عادت
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تركيه و ايران و . اند هاي ظاهري به غرب شناخته  پذيري را در همانندي حقوق بشر، و كمال
وايت ديگري اند كه در واقع از ر اند در عمل نشان داده مصر كه پيشاهنگان اين رهيافت بوده

از همان بوميگرائي ــ سازگار كردن اسالم با تمدن غربي كه بزودي به سازگاركردن تمدن 
هاي پيشرفته و امروزي شده  در تركيه، اليه. اند غربي با اسالم تبديل شد ــ پيروي كرده

 توانند برتري خود را جامعه تنها به بهاي زيرپا گذاشتن حقوق قوم كرد و به نيروي ارتش مي
در مصر، ديكتاتوري در جامه دمكراسي به بهاي دادن امتيازات . بر اسالمگرايان نگهدارند

هاي ممتاز و وضع موجود  تواند برتري گروه سنگين به اسالمگرائي، اگر نه اسالمگرايان، مي
 هاي ممتاز با بستن راه فعاليت بر در ايران، گروه. هاي بينوا و ناآگاه نگهدارد را به هزينه توده

هر نيروي مستقل سياسي مگر آخوندها و اسالمگرايان ــ سياستي كه در عموم كشورهاي 
شود ــ انحصار خود را بر اقتصاد و سياست  اسالمي ديگر كم و بيش اجرا شده است و مي

. نگهداشتند تا جائي كه ديگر نتوانستند؛ و گرگي كه پرورده بودند آنها و كشور را دريد
هاي ممتاز كنترل  كشورهاي اسالمي در اين زمينه آن بود كه گروه تفاوت ايران با ديگر(

در هيچ يك از سه كشور، و در بقيه جهان اسالمي نيز، آن گام ). كمتري بر روحانيت داشتند
قطعي براي تابوزدائي از بحث درباره دين كه راز اصلي درآمدن اروپائيان از جامعه سنتي به 

  .تجامعه مدرن بود برداشته نشده اس
ي اسالم سياسي است، جهش ”آواز قو”كننده انقالب اسالمي در ايران كه  پيروزي خيره   
ولي در . و دورتر از آن كشيد 2001سپتامبر  11اي به اسالم داد كه دامنه تاثيرش تا  تازه

آتش نهادان . تواند رستگاري خود را بجويد شكست اين انقالب است كه جهان اسالمي مي
ا باالتر از چنگ انداختن بر پيكر و روان كشوري مانند ايران به خواب توينبي فرصتي ر

. رفت براي اسالميان، قادسيه دومي بشمار مي 1357/1379بهمن . توانستند ببينند نمي
آور آنچه پيروزي در انقالب با ايران و با خود اسالم  نگاهي به منظره بيزاركننده و هراس
هاي بازتوليد و بوميگرائي  ر به ارزيابي دوباره رهيافتسياسي، حتا اسالم، كرده است ناچا

وارد كردن به معني (هاي اسالمي به جهان امروز  هر راه وارد كردن جامعه. كند كمك مي
اش بر خود اسالم باشد، خواه به تعبير  كه پايه) نشستن بر خوان و نه ريزه خواري آن

هاي دويست ساله جهان اسالم،  ستن به تجربهتر، از نگري بنيادگرايانه و خواه به تعبير ليبرال
كوشش براي بازگشت . ها را داشته است، ناگزير خواهد بود ترين تجربه بويژه ايران كه غني

در ) ها چه ده ساله مدينه و چه يك دو نسل نخستيني جهانگشائي(به عصر طالئي اسالم 
انجاميده است كه ديگر جز آميزي  هاي فاجعه بست ايران و افغانستان و سودان به چنان بن

شان، جاي ترديد براي كسي  هاي ميليوني اي، هر چند در توده اسالميان دو آتشه حاشيه
رو شدن است و كندوكاو در تاريخ و ادبيات  ماند ميانه آنچه براي اسالمگرايان مي. گذارد نمي

شم بستن بر بخش توانند با چ آنها مي. تري از اسالم مذهبي براي تعبير متفاوت و دمكراتيك
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تر قرآن و سنت خود پيامبر اسالم، هر چه بخواهند صرفا بر بخش مكي  مدني و بسيار مهم
و به موارد رواداري و ارفاق و مصالحه ) بهرگي از قدرت بخش دوران آزار و پيگرد و بي(قرآن 

ل هاي اسالمي، كه بستگي به اوضاع و احوا هائي از تاريخ كشورها و امپراتوري در دوره
اي اصول  داشتند، استناد كنند و ضرورت پيش آمدن با زمان را، در عين باور داشتن به پاره

اين رهيافت اگر هم توانسته در جاهائي . حياتي تغييرناپذير، چاشني استدالالت خود سازند
ناپذير و گشودن مسئله  نيروي سياسي الزم را بسيج كند سرانجام در برابر آشتي دادن آشتي

  .ي دگرگوني در برابر تقدس به شكست افتاده استناگشودن
هاي اسالمي، طرح  حلي براي برطرف كردن واپسماندگي صدها ساله جامعه به عنوان راه   

اگر تجدد يا . بستي را در بر دارد كه ناكجاآباد متعصبان و آتش نهادان بوميگرائي همان بن
جويد خود را از اصل نفي  هبي ميهاي مذ doctrineهايش را در آموزه  مدرنيته نيز ريشه

گذارد؛ هم  ها مي آميختن اسالم كمتر از هر دين بزرگ ديگر جا براي اين درهم. كرده است
هاي بزرگ ديگر سرگذشت  تري دارد، و هم برخالف دين هاي تفصيلي بايست و نبايست

از خود  اش به دقت نوشته آمده است ــ بخشي هاي شكل دهنده روزانه پيامبر و تاريخ سال
اهللا كه به عنوان سنت پبغمبر و در كنار قرآن،  قرآن و تاريخ شگرف طبري و سيره رسول
اختالفات مسلمانان كه از فرداي مرگ محمد . منابع شريعت از نظر شيعيان و سنيان است

. درگرفت بر سر قدرت و جانشيني بود كه تعبيرات متفاوت از حقايق مطلق را به ياري گرفتند
هر نسل . ها بكشد بر تعبيرات گوناگون و متضاد گشاده است هاني كه به هزارهيك دين ج

تواند و نتوانسته است در يك نظام  كند و هيچ تعبير يا تاويلي نمي آنچه بتواند با آن مي
برتري تعبيرهاي گوناگون بستگي به قدرتي . اعتقادي مطلق دعوي برتري هميشگي كند

روشنفكران اسالمي . هاي معين پشت سر خود گردآورند ماناند در ز داشته است كه توانسته
توان از ميان احكام  ممكن است بگويند كه به ياري عقل كه منبع ديگر شريعت است مي

اند ولي به سبب اوضاع و احوال  ناسخ و منسوخ و رويدادها و سخناني كه همه حجت
دار خود پيغمبر اسالم، بهترين گوناگون در نقطه مقابل هم قرار دارند؛ و به رغم گفتار و كر

عقل و علم در دين . ولي گرفتاري اصلي در مفهوم عقل بوده است. تعبيرها را بيرون كشيد
داشت و اروپائيان  وران اسالمي مي دهد كه براي آموزگاران يوناني انديشه همان معني را نمي

اش گفته  در جامه اسالمي كالم كه به فلسفه يوناني ”علم”. در دوران باززائي به آن بازگشتند
شود، پيش از همه عقل اسالمي را از عقل خودمختار شكافنده و ويران كننده و سازنده  مي

روشنفكر اسالمي كه صرفا . يوناني جدا كرد و بدان منشاء ايماني و در نتيجه الهي داد
دارد،  ياي باشد كه عقل و علم برنم حل عقالئي براي مسئله سياست نورزد و در پي يك راه

جدا : وران مسيحي بسيار پيش از او رسيدند دير يا زود به همانجا خواهد رسيد كه انديشه
كردن قلمرو عقل و علم از ايمان؛ و آزادكردن جامعه از زنجير تعبد؛ و رهانيدن دين از 
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شونده، بويژه سياست و حكومت كه هيچ چيز را پاكيزه  هاي امور پيوسته دگرگون گرفتاري
  . دگذار نمي
بايد فرهنگ و هويت را نگهداشت و از غرب آنچه را به  با سخنان كلي و فريبنده كه مي   

از ترقيخواهي مشروطه تا ارتجاع بنيادگرائي همه . شود آيد گرفت چيزي حل نمي كار مي
بايد گرفت و چه را نگهداشت و به چه  بايد روشن كرد كه چه را مي. اند همين را گفته

 ”هويت”خواهيم علم و تكنولوژي غرب را بگيريم، آنهم تا جائي كه به  ميمنظوري؟ آيا ما 
هاي مستقر و سودهاي پاگير پشت سر آنها را تهديد نكند  در واقع نظام ارزش(ما آسيبي نزند 

و تنها اجازه دهد كه انحصارطلبان از ديني و غيرديني با كارائي بيشتري از امتيازات خود 
ما را نيز در مفهوم  ”هويت”گرگون كردن خود هستيم كه ناچار و يا در پي د) دفاع كنند

هاي غرب بمانيم  خواهيم وارد كنندگان كوچك فراورده اش دگرگون خواهد كرد؟ آيا مي كهنه
ها  اش برتري فزاينده غرب در همه زمينه يا توانائي آن را پيدا كنيم كه در فرايندي كه نتيجه

در كدام جامعه اسالمي ، بويژه در بخش (جوئيم  از جمله اخالق و معنويات است شركت
آيا گرفتن از غرب به معني روياروئي ) توان سخن گفت؟ شيعي آن، از اخالق و معنويات مي

موثرتر با يك دشمن است يا رسيدن به يك همراه كه بيشتر راه را براي ما كوبيده است و تا 
ت و عبرت گرفت؟ آيا غرب براي هايش آموخ بايد از درست و نادرست كند مي چشم كار مي

ما تنها همان قدرت استعماري است كه از سده نوزدهم در پي تصرف سرزمين و تاراج منابع 
ما برآمد يا خاستگاه بزرگترين تمدني هم هست كه انسان تاكنون توانسته است بنياد گذارد و 

  هاي جنگ و تسلط نيز ابعاد بيسابقه داده است؟  به پديده
هائي اگر براي دگرگون كردن جامعه بسته سنتي، و نه دفاع از آن باشد  نشچنين گزي   

مستقل . ايم نباشيم و بتوانيم مستقل بينديشيم بدين معني است كه ديگر همانكه بوده
به ميدان انديشه  ،اشphilosopheانديشيدن، انتلكتوئل را در صورت سده هژدهمي فلسفي 

اين سنت در واقع با اسپينوزا و اراسموس (بود و عمل آورد كه ديگر روشنفكر مذهبي ن
جامعه بورژوازي شهروندي را در سده  ”عصر جديد”هلندي آغاز شد و هلنديان بودند كه 

از آن پس نيز آزادانديشي با . ها بيشتري خداشناس بودند از آن انتلكتوئل ).هفدهم آغاز كردند
فرهنگي يا عاطفي به مذهب هر چه هاي  خداشناسي لزوما منافاتي نداشته است؛ ولي بستگي

بيشتر به بخش معنوي و اخالقي زندگي انسان انتقال يافته است و عرصه سياسي و مدني را 
پذيري ــ  بيني غربي ــ خردگرائي، آزادي، و كمال هاي اصلي جهان عناصر ديگري كه از پايه

ت كه همه تكيه خود شگرد رياكارانه اسالميان در آن اس. آمده هر چه بيشتر فراگرفته است
هاي مدني و  گذارند، ولي كاري مهمتر از پرداختن به عرصه را بر عرصه معنوي و اخالقي مي

كه در گفتار و كردار بر ) سكوالريست(شناسند ــ درست برعكس عرفيگرايان  سياسي نمي
  . هاي مدني و سياسي تاكيد دارند عرصه
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قانونگزاري و فعاليت سياسي از عنصر معنوي بايد گفت كه فضاي  در دفاع از اسالميان مي   
ولي چه در معنويات . توان بكلي جدا كرد ها را از هم نمي و اخالقي تهي نيست و اين عرصه

بايد ديد كه تكيه بر چيست؛ بر يقين و ايمان و  و اخالق و چه در سياست و امور مدني مي
دهد، يا بر خرد نقاد خودمختاري  حقايق جاوداني است كه زندگاني فرد و جامعه را سامان مي

توان  تواند شك كند و خود به حقايقي برسد كه در يك اوضاع و احوال معين مي است كه مي
دهد، يا از روي يك مشيت ناشناخته و  رسيد؛ بر اراده آزادي است كه تن به هيچ بندگي نمي

آمرزش؛ بر نگرش  كند به اميد كند به اميد پاداش آن جهاني، و بدي مي ناگزير، نيكي مي
داند، يا هر  ايستائي است كه آنچه را يكبار گفته شده يا بجا آمده براي هميشه بهترين مي

پذير نيست؟ تنها  بيند كه پايان اي در مسير پيشرفت و بهتر شدن مي دستاوردي را مرحله
. پذيرد قانونگزاري و فعاليت سياسي نيست كه در فضاي سياسي و اخالقي صورت مي

ها و  گيرند و در قالب توصيه ات و اخالق نيز در فضاي مدني و سياسي شكل ميمعنوي
هائي مانند ايران و  روابط سياسي و مدني كه بر جامعه. آيند ها مي هنجارها و دستورعمل

افغانستان و پاكستان و هر كشور اسالمي ديگر جاري است مسئول سطح پائين معنوي و 
اسالم را با شيوه . بندي سرافكنده خودشان كدام در طبقه هاست ــ هر اخالقي در اين جامعه

آميختن، مسئوليت ستمي را كه هر روز در اين كشورها، كمتر  حكومت و فلسفه سياسي درهم
رود و در بسياري موارد در حد غيرانساني  و بيشتر، بر كودكان و زنان و همه فرودستان مي

دين از حكومت و بيرون بردنش از  دفاع از جداكردن. اندازد است، بر دوش دين مي
هاي مدني و سياسي، در واقع خدمتي به دين است كه تا آنجا كه بتوان ديد به  عرصه

. كند كه با هم خوشرفتاري كنند و در برابر مصائب شكيبا باشند مردمان بيشمار كمك مي
ر احساس مذهبي بخشي از طبيعت انساني است و حتا كساني كه مذهب مشخصي ندارند د

اين احساس مذهبي هنگامي كه . برند مي تجربه نزديك با عشق و مرگ، در خود به آن پي
بهانه فرمانروائي مردماني برهنه از هر مالحظه اخالقي باشد و با كارد بسيجي و گلوله پاسدار 

  برقرار بماند چه حالي پيدا خواهد كرد؟
بيني شمار  در آينده قابل پيش. پاسخ پرسش ديرينه اسالم با تجدد هنوز بيشتر نه است   

. هاي اسالمي خواهند توانست چنان نو شوند كه به دمكراسي ليبرال برسند اندكي از جامعه
شان بيشتر زير سايه گذشته رفته است و  بخت كشورهاي عربي بويژه زياد نيست زيرا زندگي

مين دليل بيش از ما توانند آن گذشته را به چشم انتقادي بنگرند و به ه بسيار كمتر از ما مي
اش  اي همه تاريخ ــ يك دوره معين تاريخي، آنهم در صورت اسطوره. اند دچار عوالم توطئه

پسنديده و آرماني ــ در آنها حضور بيشتري دارد؛ و زبان عربي، زبان قرآن، بر انديشه آنها 
ا بايد پيوسته ب كار بر عرب زبان حتا از ما كه مي. زنجيرهاي سنگين بسته است

زبان بر آنها مفاهيم و . هاي دالويز زبان خود دست به گريبان باشيم دشوارتر است محدوديت
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توان  كند، چنانكه در ميان بسياري از جامعه شناسان نيز مي شيوه انديشيدن را تحميل مي
شان تنها يك دستگاه به رشته درآوردن و انتقال انديشه ”ژارگون”يافت كه زبان تخصصي يا 

قرآن براي عرب زبان چنان زباني . آورد انديشه است و موج موج مدهاي روز مي نيست، خود
بايد هر دم بر انديشه خود لگام بزنيم و جلو  اگر ما در برابر زبان سعدي و حافظ مي. است

توان  خود را بگيريم، حال عربان را در برابر زبان قرآن مي vocabulaire گسترش واژگان
ها و تاثير درازمدت روشنفكران عرب را كه عموما از كشورهاي  شدر اينجا كوش. تصور كرد

آنها برخالف . بايد ناديده گرفت نويسند نمي هاي ديگر مي خود مهجورند و بيشتر به زبان
  ! روبرويند ”جامعه مدني”روشنفكران ايراني با خطر كشته شدن به دست مردم و 

پاسخ درستش را بدهند كه چه را ها  هاي اسالمي نتوانند به اين پرسش تا جامعه   
خواهند به اين دگرگوني تن در دهند  خواهند از غرب بگيرند و چه را واگذارند و چرا مي مي

ها خواهد بود كه داشته و دارند ــ از سر گذراندن دگرگوني ناگزير با  حال و روزشان همين
تر افتادن  د؛ و پيوسته واپسباي بيشترين هزينه و درد؛ همواره بسيار كمتر و ديرتر از آنچه مي

طرفه آن است كه . كشد وخيزان به دنبال خود مي از كارواني كه آنان را خواه ناخواه و افتان
ايران، سرزمين بزرگترين پيروزي بنيادگرايان و آتش نهادان، بيش از هر كشور ديگر اسالمي 

 .بخت يافتن پاسخ آن پرسش ديرينه را دارد

  
***  

از حكومت اسالمي به مردم در پيكار قدرتش با بخش قدرتمند  نزديك شدن بخشي   
اليگارشي آخوندي به اصالحگري و روشنفكري اسالمي اعتباري بخشيد كه در پرتو تجربه 

نگرند اميدي  مردمي كه به تغييرات ناگهاني با ترديد مي. انقالب اسالمي از دست داده بود
شود و به دليل نزديكي با اليگارشي،  پيدا مييافتند كه جايگزين اسالمي بهتري براي رژيم 

پديدار شدن يك چالش اسالمي در برابر . گيرد مقاومت زياد قدرت را در دست مي بي
از . شد انتظارش را داشت حكومت آخوندي، تحولي برخاسته از خود اسالم سياسي بود و مي

جوئي  اسالمي به چاره هنگامي كه اروپائيان پياپي لشگريان اسالم را شكست دادند در جهان
نخستين واكنش، طبعا، بيشتر چسبيدن به گذشته بود كه تا پايان سده بيستم كشيد و . افتادند

مندان اسالمي كه تصور  رهبران و انديشه. هنوز نيروي برانگيزاننده تروريسم اسالمي است
مسلمانان از  كردند مسئله را در دور افتادن كمترين اشكالي را در نظام اعتقادات خود نمي

اش سپاهيان عرب  نمونه(شدند  مسلمانان تا وقتي واقعا مسلمان بودند پيروز مي: اسالم ديدند
و ) اي از قرآن بدانند كه به وعده تاراج راه افتادند و در ميان خود دويست تن نداشتند كه آيه

با لشگركشي هاي احياي ديني نيز كه  جنبش. اند خورند چون از اسالم دور افتاده شكست مي
اي وهابي در عربستان سده هژدهم آغاز شد و پس از شكست آن و شكست جنبش  قبيله
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مهدي در سودان صد سال بعد، به رهبري روشنفكران اسالمي ادامه يافت جملگي در پي 
اند كه با همه ناممكن بودن، راه  يافتن چاره واپسماندگي اسالم از درون خود اسالم بوده

بخواهند اسالم را به ياري عناصر غيراسالمي اصالح كنند ديگر اسالم  اگر. ديگري ندارد
  . نخواهد بود

شناسند، از وهابي و سلفي  هاي گوناگون مي را به نام revivalismهاي احياي ديني  جنبش   
نمودند زيرا  نيز مخالفت مي احيائيان وهابي در آغاز با بكارگرفتن ابزارهاي غربي. و بنيادگرا
) سلفي در عربي(ها يا بنيادگرايان  احيائيان بعدي، راديكال. اند محمد وجود نداشتهدر دوره 

كه روشنفكراني از ) بسته به موقعيت(الدين افغاني يا اسدآبادي  روان سيد جمال بودند، دنباله
شان، سعيد قطب و رشيد رضاي مصري، مودودي پاكستاني، و  بودند و سران طبقه متوسط

ز ايران، در اجراي برنامه انقالبي خود و در دست گرفتن قدرت براي شريعتي و خميني ا
برقراري دوباره عصر طالئي اسالم و حاكميت خداوند، مخالفتي با گرفتن علوم و تكنولوژي 

را به خوبي در اين سخن خود  ”مدرن”بست انديشگي احيائيان  مودودي بن. باختري نداشتند
گذاري شده بود و نه يك  اي پايه نظرگاه فلسفي ويژهعلم نوين نه بر هيچ ”: دهد نشان مي

آورد و نه مستلزم رويكردي از سوي مسلمانان بود كه در ايمان  ها را پيش مي مجموعه ارزش
. ــ كه كندن ميوه از درخت است و به پيش و پس از آن كاري نداشتن ”اي كند آنها مداخله

كنشي به شكست بنيادگرائي به شمار اند كه وا هاي اسالمي موج تازه احياگري، ليبرال
هاي آن آشتي  هاي فلسفي غرب و مجموعه ارزش كوشند اسالم را با ديدگاه روند و مي مي

اي در ايمان مسلمانان  اند كه اينهمه مداخله ولي در اين نكته با مودودي هم عقيده. دهند
اند و  بشخور غرب نوشيدههاي اسالمي همه از آ ها و ليبرال از احياگران تا راديكال. كند نمي

عناصري از ناسيوناليسم و سوسياليسم اروپاي سده نوزدهم و فاشيسم و دمكراسي ليبرال و 
با همه پافشاري . اند گرائي چپ شيك اروپاي سده بيستم گرفته سوم پسامدرنيسم و جهان

  . ها چندان هم پر نشدني نيست ها ــ شكاف ميان فرهنگ بنيادگرايان ــ و پسامدرنيست
در ايران بيش از صد سال اسالميان گوناگون پاسخ مسئله ملي را، كه تجدد بود و آنها    

هاي گوناگون خود نشان كردند؛ تا توانستند در انقالبي كه از  توانستند بپذيرند، در اسالم نمي
از شور و شوق ملي (گذاشت  نظرشان نزديك به كمال بود و جائي براي بيشتر خواستن نمي

ترين  اسالمي) پرستش نزديك شد، و احساسات موافق جهاني كه به شيفتگي رسيدكه به 
اين يك فرصت تاريخي بود كه به اسالميان داده شد . اسالميان را فرمانرواي كشور سازند

. كه حقيقت اسالم را به عنوان يك شيوه كشورداري تجربه كنند و به جهانيان نشان دهند
بوي تند حكومت اسالمي از نوع كامل آخوندي آن، اكنون پس از يك نسل كه رنگ و 

توان داشت جز اين چه  چنان همه جا را برداشته است كه ديگر چشم و گوشي را بسته نمي
انتظاري است كه اسالميان پيشين يا به هم برآيند و يا از پايان كار به هراس افتند و در 
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آنكه از همان جايگاه و با همان  تر از تر و مطمئن انديشه خود بازنگري كنند، و چه آسان
بارش هم اكنون نمايان شده است پردازند؟  زبان، به دگرگون كردن مسيري كه پايان فاجعه

زند و به تدريج بر گفتمان و  اي كه جوانه مي رابطه ميان انديشه با قدرت سياسي، انديشه
. پر كرده است هاي بيشمار را در تاريخ فلسفه سياسي شود، كتاب نظام سياسي چيره مي

ها انديشه  تواند تا مدت نظام سياسي مي. همين رابطه در ميان قدرت با انديشه سياسي است
در جمهوري اسالمي . اي از آن نمانده باشد، بر گفتمان مسلط سازد را، حتا اگر جز پوسته

   .شود از اصالحگري تا مخالفت آشكار را بيان كرد تر از همه در چهارچوب اسالم مي آسان
از اين ) بايد و اگر در پي چاره عملي هستيم مي(توان  سرتاسر بحث مذهب را در ايران مي   

نخست، با همه اصول ثابتي كه در اسالم مانند هر ديني : آغاز كرد propositionدو گزاره 
ها و تعبيرات فراوان  ها و برداشت هست، تا آنجا كه به مردم و جريان زندگي ارتباط دارد گونه

ما با يك اسالم، و هر دين ديگري، سروكار نداريم ــ . اند توان داشت و داشته اسالم مي از
دوم، اين آرايش . است همه از مواضع جاوداني و تغييرناپذير و يگانه ”جنگ هفتاد و دو ملت”

درست . كند نيروها در جامعه است كه برداشت از اسالم و در واقع كاركرد آن را تعيين مي
هائي آرايش نيروها را دگرگون سازد، ولي باز اين عامل  تواند در زمان الم مياست كه اس

رسد به  بست مي اي به بن هنگامي كه جامعه. گذارد سياست است كه بر اسالم تاثير مي
در شكست سياست است كه اسالم سياسي . دهد هاي افراطي ميدان مي بسياري انديشه
ايرانيان عموما مسلمان و . آورد د خود به دست ميزدن تعادل نيروها را به سو فرصت برهم
اينكه چگونه مسلمان و شيعي هستند بستگي به اوضاع و احوال داشته است و . شيعي هستند

رفتار تاريخي مردم ايران با اسالم بيش از آنكه در قلمرو الهيات بوده باشد در قلمرو . دارد
رصد مسلمانان، بيشتر الهيات شيعي ربطي از نظر هشتاد و پنج د. روانشناسي و فولكلور است

ايرانيان مذهب را، نه با . به قرآن و سنت ندارد و در همان قلمرو فولكلوريك است
دانند  از قرآن چيز زيادي نمي. كنند اش موشكافي نمي آورند ولي درباره سختگيري، بجاي مي

ه است كه احكام مذهبي اين رفتاري سودگرايان. و كار زيادي هم با آن، جز در سطح، ندارند
اما حتا همين درجه . گيرد دهد ــ در واقع نديده مي شونده آشتي مي را با نيازهاي دگرگون

شباهت به خود رهبران  مردم در اصل بي. هاي روز دارد رعايت مذهب بستگي به سياست
يند؛ و آ پذيرند و اگر زورشان نرسد راه مي آنها نيز سودگرا و انعطاف. كنند ديني عمل نمي

از اينها همه .) شوند ــ مانند هر مذهب ديگر انگيز و مزاحم نمي بويژه وارد مسائل بحث
قطعيت بسر برد دين هم  گذشته چنانكه يك فيزيكدان بزرگ گفته است، اگر علم بتواند بي

  . جزميت سركند تواند بي مي
اند و گناه  دههاي اسالمي در پويش تجدد، بسيار با مقاومت مذهب روبرو بو جامعه   

در واقع نيز پيشرفت اجتماعي در اين كشورها . اند هاي خود را بر دوش آن گذاشته ناكامي
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اما مشكل اصلي در جهان . مذهبي صورت گرفته است) سلسله مراتب( بيشتر به رغم پايگان
مايگي  سوم، از جمله كشورهاي اسالمي، نه مذهب بلكه ناتندرستي نظام حكومتي و كم

هيچ طبقه سياسي آگاه و پيشرو، حتا هيچ رهبر فرهمند، در درازمدت . ده استسياسي بو
ترين  در كشورهاي اسالمي كه اكنون مهم. اشكالي با باورهاي مذهبي مردم نداشته است

هاي نبرد تجدد و مذهب هستند، گرفتاري بيش از آنكه در تضاد پيشرفت با باورهاي  ميدان
هاي فرمانروا و ضعف انديشگي و اخالقي  ناكارائي گروهديني باشد در زورگوئي و فساد و 

هاي فرمانروا و به خدمت گرفتن  اسالميان واپسگرا با حمله به گروه. طبقه سياسي است
هاي نيمه انديشيده و  شكست طرح. آورند طبقه سياسي است كه مردم را پشت سر خود مي

هاي نينديشيده و بد  دهد كه طرح بد اجراشده نوسازندگي در اين كشورها به آنها امكان مي
است و  ”وضعيت”انقالب اسالمي ايران نمونه كالسيك اين . اجرا شونده خود را پيش اندازند

  . خواهد ماند
براي اندازه گرفتن (در تونس پيشرفت اجتماعي از همه كشورهاي عربي بيشتر است    

زهاي ديگر به آن بستگي توان جاي زن را معيار گرفت كه بسياري چي پيشرفت اجتماعي مي
اند ــ همچنانكه  ها در استعمار فرانسه بوده اند و مدت ها البته به اروپا نزديك تونسي). دارد

بايد در گروه فرمانرواي تونس جست كه  تفاوت اصلي را مي. ترشان همسايگان واپسمانده
ن مردم خود بيش از آنكه نمونه دمكراسي و حكومت سالم باشد از اعتماد بيشتري در ميا

هاي واپسيني كه موريانه  هايش، تا آن سال بورقيبه با همه كوتاهي. برخوردار بوده است
اي در دست پيرامونيانش  ها درونش را خورده بود و ديگر جز بازيچه قدرت و فرسودگي سال

نبود به خوبي توانست جامعه مسلمان تونسي را چنان بسيج كند كه مردم به رغبت تن به 
ما خود نيز در سده گذشته ديديم كه هر بار . هاي سنتي دادند كردن بسياري شيوهدگرگون 

رهبري سياسي ايران از خود كمترين شايستگي نشان داد و بهر دليل از اعتماد عمومي 
ايرانيان بويژه در رفتار . دشواري برطرف كرد برخوردار شد چالش واپسگرايان مذهبي را بي

  . كار بشمارند ري مذهبي از استادان كهنهطلبانه با مذهب و رهب فرصت
توان در اسالم جست گناه آن را نيز  به همان ترتيب كه پاسخ واپسماندگي ايران را نمي   

هائي از حجاب  موقعيت فروتر زنان در جامعه و صورت. بايد تنها به گردن اسالم انداخت نمي
م يكي شده است و از بهترين هاي گسترده جامعه ايراني است كه با اسال جزء فرهنگ اليه

كاري و  تركيب شگفتي از محافظه. رود هاي تاختن بر اسالم در حكومت به شمار مي راه
اعتمادي و زودباوري افراطي نيز از ته  وار، و بي پذيري، و روحيه انفرادي و غريزه گله سازش
چند صد ساله گذشته ها با اسالم در هزار و  اي از اين ويژگي پاره. هاي تاريخ آنهاست نشست

اند ولي همه آنها فراورده يك تاريخ هستند و دويست سالي است كه در  اندركنشي داشته
در اين تحرك اجباري كه به جامعه و فرهنگ . شوند برخورد با جهان باختر دارند زير و رو مي
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مانند داده شده است، موقعيت زنان و حجاب، حتا ناتواني مشهور ايراني از كار جمعي نيز، 
كمترين . رسد پرستان به جائي نمي ايستادگي سنت. شيوه زندگي دستخوش دگرگوني است
ورماندن در فرهنگ واپسماندگي، آن است كه اسالم  زيان فروكاستن مسئله به اسالم و غوته

دهد كه از فروماندگي جامعه و سياست  كند و به آن امكان مي سياسي را بار ديگر بااعتبار مي
  . بايد از جهان سوم نيز بيرون آمد براي رهائي از بنيادگرائي و احياگري مي. دنيرو بگير

تر كرد  تر و ارتجاعي توان تعبيرات گوناگون و مترقي ها و احكام هر ديني مي از بيشتر آموزه   
مسئله پيش از آنكه اصالت و اعتبار تعبيرات ). كار اسالم در اين زمينه بسيار دشوارتر است(

جنبش اصالح مذهبي اروپا بر ويرانه امپراتوري مقدس . يط اجتماعي و سياسي استباشد شرا
رومي ــ كه چنانكه يك تاريخنگار انگليسي گفت، هيچ يك آنها نبود ــ و ورشكستگي 

پروتستانتيسم، بازگشت به كتاب مقدس و سنت يا گفتار . كليساي كاتوليك ميسر گرديد
كرد و جنبشي بر ضد كشيشان و روايت  آن موعظه ميواسطه كليسا و تعبيرات  مسيح را بي

گذاري  كليسائي مسيحيت بود؛ و در موقع خود، هم به اصالح كليساي كاتوليك و هم، پايه
عهد ”كه با رجوع به (هاي گوناگون از مسيحيت  كليساهاي گوناگون پروتستان و روايت

داروينيسم و مندليسم  پذير است و تا نفي هاي دهگانه آن كامال امكان و كتاب ”عتيق
امروز . بازگشت به متون مقدس به هيچ روي نسخه آزادمنشي نبوده است. انجاميد) كشد مي

اي كليساهاي پروتستان  هاي ضد آزادي آن از ناحيه پاره در امريكا بنيادگرائي و همه ويژگي
پاپ، تا  هاي مقدس را قبول ندارند؛ در برابر، كليساي كاتوليك به رهبري است كه جز متن

به . بوده است cover upگذاري  همين اواخر سنگر واپسگرائي و ماشين سرپوش
بايد  پروتستانتيسم اسالمي خيلي اميدها بسته شده است ولي گذشته از تجربه مسيحيت مي

شان نيز نگاهي  تر مسيحي به وظيفه غيرممكن اصالحگران اسالمي در برابر همتايان كامياب
مسيح در جواني و آغاز . سيح كمتر همانندي با بازگشت به محمد داردبازگشت به م. انداخت

آن سنت . كارش به صليب كشيده شد و گفتار و كردارش هرگز از موضع فرمانروائي نبود
. اندكي هم كه از او مانده است سازگاري كاملي با اخالقيات و سياست امروزي دارد

پسندي  آنچه برخود نمي”هد عتيق گرفت، و كه از ع ”همسايه خود را مانند خود دوست بدار”
نقصي در رواداري و برابري مذهبي و جنسيتي به شمار  رهنمودهاي بي ”به ديگران مپسند

ترين  كامل ”به خدا آنچه از آن خداوند است و به سزار آنچه از آن سزار است”روند؛ و  مي
هر كه به شمشير ” :رويگرداني محض مسيح از خشونت. دستور جدائي دين از حكومت است
در چنان سطحي  ”آور گونه ديگر خود را پيش”و بويژه  ”كشد، هم به شمشير كشته شود

  .تواند چيزي بر آن بيفزايد زدائي نمي است كه هيچ پيام خشونت
جهان مدرني كه با اصالح . توان از مسيحيت كليسائي جدا كرد مسيح را بسيار بهتر مي  

ه شد ــ پس از تكان بزرگي كه رنسانس بدان داده بود ــ مذهبي از زمين قرون وسطا كند
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توانست از كليسا فاصله بگيرد و با گفتار و كردار مسيح، در آن چند سال كوتاه  به آساني مي
اصالحگران اسالمي تنها با روايت . هاي اين جهاني، زندگي كند دعوتش، مجرد از آاليش

اصالحگران (نيز روبرويند  ”سنت”وده بزرگ آخوندي و فقهي اسالم سر و كار ندارند؛ با ت
و اگر جهان اسالم تاكنون جنبش قابل مقايسه خود را نداشته به ) شيعي با توده بزرگتري؛

ها به انجيل و سخن مسيح  پروتستان. سبب باريك بودن ميدان تعبير و عمل بوده است
ر اسالمي در چنين بازگشتي اصالحگ. ها و انحرافات كليسا را پيراستند روي  بازگشتند و زياده

با چند زني و جاي فروتر زن در جامعه و خانواده، و ديه و قصاص و سنگسار و مهدورالدم 
چه خواهد كرد؟ هر ... بودن مرتد و جنگ با ناباوران و توسل به شمشير در نخستين فرصت

اوت و با ها براي به درآوردن تعبيرات متف با همه كوشش. بازگشتي به يك جا نخواهد رسيد
توان ديد، عناصر ثابت و بنيادي است  هاي اسالمي مي ها كه در كاركرد حكومت همه تفاوت

حكومت يا جنبشي كه زن را با مرد و كافر را با اهل كتاب و اهل . كه در اسالم اهميت دارد
د هائي مانن درباره فرايافت. كتاب را با مسلمان برابر بداند اسالمي نيست، نامش هر چه باشد

هاي  جوئي در اسالم، بهترين منابع، متن حاكميت مردم و جامعه مدني و آزادي و صلح
كه با رنج قابل ستايش به ورزش فكري ) تعبير كنندگاني( مقدس هستند و نه گزارندگاني

اسالم در نظريه و عمل جائي براي اراده انساني در برابر مشيت و احكام الهي . پردازند مي
كم در محدوده آن ــ از آزادي  ك نظام امر و نهي با منشاء الهي ــ دستشناسد؛ و در ي نمي

به همين ترتيب جامعه مدني كه همه درباره چندگانگي . توان گفت و قانون سخني نمي
. گراست ندارد است كمترين ارتباطي با يك نظام ديني كه بنا بر تعريف، وحدت) پلوراليسم(

ت و بيشتر آنچه به نام انديشه سياسي اسالم شناخته دين با فلسفه سياسي از دو مقوله اس
هاي اروپائي از ارسطو به اين سو، بويژه يكي دو سده گذشته، ساخته  شود زير تاثير انديشه مي

 . شده است

  
***  

آموزه يا دكترين است كه پايه دين است؛ فولكلور مذهبي است : دين بسياري چيزهاست   
يا دستگاه  ”روحانيت”اما در عمل عنصر مهمتر دين . گيرد كه بيشتر جاي آموزه را مي

مذهبي است؛ قدرتي است كه آن دستگاه توانسته است به چنگ آورد و كنترلي است كه بر 
عنواني كه علماي پيشين پس از آشنائي ايرانيان با علم واقعي به (روحانيت است . جامعه دارد
تواند ربطي هم به  كلور مذهبي را كه ميكند و فول كه آموزه را دستكاري مي) اند خود داده

دين در جامعه مانند هر جنبه ديگر . كند برداري مي آموزه نداشته باشد تشويق و از آن بهره
يابد و هيچ مهم نيست كه  زندگي اجتماعي اساسا در قلمرو سياست و قدرت تحقق مي

د، هر پايگان در شرايط مساع. سياست و قدرت در آموزه يك دين چه جائي داشته باشد
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. هاي خوبي هستند اسالم و مسيحيت نمونه. كند ديني، هر روحانيتي، به همان گونه رفتار مي
مدار، به  گردد، مانند هر جامعه و فرهنگ دين اصالح ديني كه در ايران به سده نوزدهم بر مي

ي برخورد با اروپا shockتكانه . معني سازگار كردن دين با جهان همروزگار بوده است
آورش بود  هاي بهت اي از توانائي جهانگيري كه برتري خردكننده نظامي آن تنها جلوه

بيني مذهبي ناچار به معني اصالح مذهبي  ايرانيان را ناگزير از اصالحات كرد كه با آن جهان
بينيم اصالح ديني  بود و اشكال نيز از همانجا برخاست زيرا چنانكه ديديم و باز مي مي

جازه مدرن شدن به يك جامعه اسالمي بدهد، نشدني است و مدرنيته را در بامعني، كه ا
چاره در تغيير نگرش و به گفته . توان بست جامعه اسالمي به اصالح ديني نمي

يا سرمشق آرماني است كه ما تازه امروز داريم به آن  ”پارادايم”شناسان تغيير  جامعه
  .رسيم مي
 ”علما”بود و تسلط  جامعه مذهبي ايراني سده نوزدهم ميدر آن ژرفاي تيرگي و ناداني كه    

. شد بر انديشه و روان مردمان، هر اصالحي از بازانديشي موقعيت روحانيت در جامعه آغاز مي
مذهب هر چه ”كردند كه  خواستند بر قدرت روحانيت بيفزايند و استدالل مي هائي مي گروه
تر مذهب به  با كاربرد بيشتر و سختگيرانه. ستسالح موثر در روياروئي با خطر اروپا ”بيشتر

دست كساني كه از همه صالحيت بيشتر دارند، يعني روحانيان، ايران خواهد توانست به 
داشت ــ هنگامي كه دين در  قدرتي بازگردد كه امت اسالمي در آن دوران زرين اسالم مي

بودند،  اسالم ديگر نمي اگر هم پيغمبر و امامان صدر. شد ترين صورت خود اجرا مي كامل
يكي از صدها هزاري كه در يك دوران هزار (بودند كه در يك حديث نبوي  ”علماي امت”

اسرائيل  شان گفته شده است كه بر انبياء بني درباره) ساله بي هيچ كنترل نقل يا ساخته شد
اصوليان از . دداده شده بو ”علما”برتري دارند ــ البته اين حكم بسيار پيش از پديد آمدن آن 

ماند دست طالب و  اين گروه بودند و در كارزاري سخت كه هر جا پاي استدالل بسته مي
به اصطالح  ”پويا، فقه”آن جنگ بر سر . شد بر اخباريان چيره شدند هاشان باز مي چماق

هاي اسالمي و لوترهاي عصر، با فقه  ترين تحفه نبوغ پروتستان اصالحگران امروزي و تازه
توانند احكام شرع را تاويل و با اوضاع و احوال  گفتند فقها مي اصوليان مي. درگرفتسنتي 

. خواستند مي) حديث(تر قرآن و سنت  اخباريان باب اجتهاد را در چهارچوب بسته. سازگار كنند
آورد و نگهداري  ديدند كه پيشرفت زمانه اختيار را از دست روحانيت به در مي اصوليان مي
هاي سده  آنها برنده شدند و در همان نخستين دهه. خواهد پذيري بيشتر مي فقدرت، انعطا

نوزدهم، پويائي فقه را نه به آزادانديشي بلكه به نتيجه منطقي آن، نظريه واليت فقيه، 
اينكه بيشتر آخوندها در گذشته و شرايط متفاوت سياسي با واليت فقيه مخالف . رساندند

ارد كه بعدا بيشترشان با آن موافق شدند و امروز هم نظرشان اند همان اندازه ارزش د بوده
مهم آن است كه از فقه پويا بيش از همه واليت فقيه را . بستگي به سهم خودشان دارد
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نقش بنيادي فقه كه در مركزي بودنش : توان بيرون كشيد؛ اسباب آن همه فراهم است مي
را اجتهاد، تاويل، هر چه بخواهند  شك ندارند، و اختيار فقيه به دستكاري آن ــ نامش

توانند فقه را  اگر هم كسي بگويد نيازي به آخوند نيست و افراد خودشان مي. بگذارند
كنند؛ سرانجام گروهي كه زور مذهبي  دستكاري كند نه هنري كرده است و نه تفاوتي مي

عمده آن است . بيشتر دارد به زور همان فقه سوار خواهد شد و واليت را برقرار خواهد كرد
  .كه چه چيز را پايه قرار دهيم

اصالح ديني اصوليان ــ همچنانكه اصالح ديني بعدي شريعتي و خميني ــ مشكل دين    
طلبان  اصالح. فشردند در جامعه آن روز را حل نكرد و آخوندها همچنان گلوي مردم را مي

تن قدرت را از سوي آنان تر شدن دست رهبران مذهبي يا در دست گرف توانستند گشاده نمي
بايست باالتر از  شيخيان، شيعه كامل را علم كردند كه مي. از مقوله اصالح ديني بشمرند

خواست و كار شيخيان به  علما قرار گيرد، ولي اصالح ديني يك مدعي زورمندتر قدرت نمي
ده و جدي را بابيان نخستين حمله گستر. جائي نرسيد و همين بود كه راه را بر بابيان گشودند

شان به تروريسم، بهانه به  زدن داشت ولي دست به روحانيت كردند كه نويدهاي فراوان مي
دست روحانيت داد كه نه تنها آنان را درهم شكند بلكه موقعيت لرزان خود را نيرومندتر از 

ي بابيگري پانگرفت و در بهائيگري، بركنار از شيعيگري، مگر در عادت دورانداختن. پيش كند
هاي واپسمانده زمان  نياز به اصالح ديني شيعه كه تنها در ذهن. تكيه بر حديث، تحول يافت
از آن پس اصالحات ديني، همه بازخواني شيعيگري سنتي . واقعيت داشت برنياورده ماند

دادند كه انگيزه اصالح ديني  بودند و هيچ پاسخي به مسئله واپسماندگي جامعه ايران نمي
الدين كه شخصيتي ساختگي بود، مانند نامش، با پيام اتحاد اسالم آمد كه  جمال. بود مي

اي خرافات آن بپااليد  شريعت سنگلجي خواست مذهب را از پاره. طبلي بلندبانگ بيش نبود
شريعتي كوشيد شيعيگري را از . ولي روحانيت صف آراست و صداي تنهاي او را خفه كرد

انقالبيگري جهان ) و خونين( آورد و در خلعت سرخ صفوي آن به در) و خونين(جامه سياه 
اي  او بر پيراهني كهنه وصله. هاي پنجاه تا هشتاد بپوشاند سومي و همان چپ شيك دهه

و از روح زمانه، از آزادي پيش  anachronisticتازه دوخت كه همان اندازه ناساز و ناهنگام 
طرح او با پا به . آمد به پس به شمار ميتازنده، بيگانه بود؛ و نه يك، بلكه دو گام خطرناك 

خميني، سياه و سرخ هر . ميدان نهادن بنيادگرائي خميني همزمان افتاد و در خدمتش درآمد
روي و پسروي  ها، در فضائي كه هيچ زياده در ايران انقالبي آن دهه. دو را از آن خود كرد

د كه خود را از زيور اخالق و خرد نمود، و مردمان بيشمار آماده بلكه مشتاق بودن ناپسند نمي
و گاه زندگي، بپيرايند، اصالح ديني راديكال شريعتي و خميني ــ تنها اصالح ديني ممكن 

  .سرانجام به پيروزي رسيدــ  كربال ”پارادايم”تشيع و فقه پويا و  contextدر بافتار 
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هاي زمان  گرايشموج تازه اصالحگري ديني براي آنكه اسالم را در بستر پيشروترين    
ها و پندارها را به آن ببخشند، بيشتر  گذارند و توانائي دوام آوردن در جهان آزاد شده از افسانه

پس از آن . رفت از پيامدهاي نامنتظر آن پيروزي است كه چند گاهي سخن آخر به شمار مي
اصالح ديني بود كه مرداني از دل حوزه و از دهليزهاي قدرت بيرون آمدند و به قلب مسئله 

زدند ــ به اينكه حكومت به نام و به دست كه باشد؟ آنها براي آشتي دادن دين با علم و 
. تر بيرون بردن علم از زير سايه دين است ــ مشكلي نداشتند تكنولوژي ــ كه بيان مودبانه

وران بيشمار از همان قرون وسطا، نخست در جهان اسالمي و سپس در  اين راه را انديشه
روحانيت شيعي ايران كه همواره به قدرت . وپاي مسيحي، به بهاي گزاف كوبيده بودندار

انديشيده است پس از آنكه بيش از صد سال را به ايستادگي در برابر آموزش نوين گذرانده 
توانست از علم و تكنولوژي غربي اسباب پابرجائي قدرت خود را بگيرد و  بود به آساني مي

ها  از اين گذشته مدت. داشت آمدن با مظاهر مادي فرهنگ غرب نمي هيچ دشواري در كنار
دسته (كناني مانند بازرگان  صاف پيش از آنكه اسالم بنيادگرا قدرت را در دست گيرد جاده

به علم رنگ اسالمي داده بودند و ) فيزيك اسالمي(و همتايانش در دربار شاهنشاهي ) چاقو
دگرگوني ژرف پس از پيروزي توحيد . پائين كشيده بودندآن را به اندازه كافي و به حد خود 

) شان به كاربرد پردازان انقالب را در صورت مبتذل اصيل توان ادعاهاي نظريه مي(بر شرك 
اي كه دين را بر فراز گذاشته بود نه تنها به  جامعه. در بيرون از جهان مذهب روي داد

در زمانه ماست، پي برد بلكه بيربط  واقعيت فاشيسم مذهبي، كه فراآمد هر حكومت ديني
ايران . مسئله از پايه بد طرح شده بود. بودن گفتمان ديني از جمله اصالح مذهبي را دريافت

سده بيستم شباهتي به اروپاي رنسانس نداشت و الزم نبود مشكل فرهنگي و فلسفي خود را 
آميزترين  خشونتبرطرف كردن تضاد سنت و تجدد با . با پيمودن همان مراحل بگشايد

اي سده بيستمي ــ از بسياري جهات مادي و فرهنگي  ترين زمان بر جامعه وسائل و در كوتاه
شد پيشرفت را از ديني كه  ديگر نمي. روحانيت، خود را نشان داده بود. ــ تحميل شده بود

  . سوداي حكومت داشته باشد انتظار داشت ــ بي اصالح ديني يا با آن
هاي اين تمدن را  و اينكه همپاي اسباب و ظواهر مادي تمدن غربي، ارزشبحث فرهنگي    

بايد گرفت براي گروهي كه به كمك آن اسباب و ظواهر توانسته بود بر كشوري  نيز مي
اي نيز كه عمال عرفيگرا شده  براي جامعه. مانند ايران سوار شود و پائين نيايد زائد بوده است

هايش هيچ بخش  داند كه با ارزش خود رهبري مذهبي هم مي. چنين بحثي پايان يافته است
ترين  ها به تباه از ارزش. تواند پشت سر خويش گردآورد بااهميتي از جمعيت ايران را نمي

ها نام  ارزش. هاست كنند اما نه از آن جهت كه رستگاري جامعه در آن ارزش ها دفاع مي شيوه
نبود كه ضدارزش را آخوندها به فارسي راه بيهوده . اي براي وضع موجود است محترمانه

برند، خط ناگذشتني ميان فرمانروا و  معني كه چپگراياني نيز به كار مي اين اصطالح بي. دادند
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فرمانبر، ميان مجاز از يك سو و ممنوع يا اجباري از سوي ديگر را ــ هر دو در جهت حفظ 
در يك نظام واليت فقيه ارزش  براي اصالحگران ديني نيز آنچه. كشد وضع موجود ــ مي

آيا يك عده آخوند كه ديگر الزم نيست فقيه باشند حق : بحث دارد سرچشمه قدرت است
الهي بر حكومت دارند؟ اين بحثي اساسي است ولي بيش از اصالح ديني به فلسفه سياسي 

حگران با اين اصال. هاي هفده و هژده اروپا ارتباط دارد ــ مانند حق الهي پادشاهان در سده
آيند و در رديف ديگر  درگيرشدن در چنين بحثي در واقع از رده اصالحگران ديني درمي

  . گيرند پيكارگران جامعه مدني قرار مي
صد و پنجاه سال روشنفكران و بيداران ايران در آرزوي اصالح ديني بودند تا ايران نيز    

در بيشتر اين صد و . جامعه را آزاد كندمانند اروپا بتواند به علم جديد دست يابد و نيروهاي 
شان آمد فرورفتن هر چه بيشتر در باورهائي بود كه  دست پنجاه سال آنچه از اصالح ديني به

ترين جنبش اصالح ديني به  در انقالب اسالمي، كامياب. شد مايه واپسماندگي شمرده مي
. داد ح ديني روي نميپيروزي رسيد و آن روشنفكران و بيداران آرزو كردند كه كاش اصال

نگرند ولي جامعه و زمان از  تر به دين مي اي امروز كساني از يك موضع اصالحگرانه ريشه
ما در ايران با توده مردمي كه . است passéآنها درگذشته است؛ اصالح ديني سپري شده 

ئي شان را بر روشنرا شان به دست و دهان رهبران مذهبي باشد و باورهاي ديني، ذهن چشم
عنصر . ببندد و براي خواندن و انديشيدن نياز به اصالح ديني داشته باشند سر و كار نداريم

ديني در حكومت در موضع دفاعي است و رهبران مذهبي آن از منفورترين فرمانروايان در 
در انتخابات مجلس ششم پس از آنكه شوراي نگهبان انتخابات . (اند تاريخ اخير ايران شده

باطل كرد مردم خشمگين در شهرهاي سنتي مانند خلخال ريختند و خانه امام  چند شهر را
دين هر چه بيشتر براي مردم به زندگي خصوصي ــ بيشترش فولكلور ). جمعه را آتش زدند

ديگر . يابد مداخله آنان تحقق مي بود بي آنچه روياي اصالحگران ديني مي. رود مذهبي ــ مي
اصالح در دين امروز بيشتر . اي پروتستانتيسم اسالمي نداريمنيازي به اصالح ديني در معن

هر چه . هاي عملي براي كشاندن دين به خانه و مسجد براي اهلش است به معني يافتن راه
بازگشت . رود كند كه از پهنه اصالح فراتر مي هاي شيعيگري را سست مي از آن درگذرد پايه

ر پگاه سده بيستم گريبان شيعيان را گرفت كه او د. به اقبال الهوري نمونه خطرناكي است
حمله . اند بندند اصل خاتميت را منكر شده با افزودن اصل امامت و صفاتي كه به امامان مي

خواست لوتر اسالم باشد  اكنون يك روشنفكر اسالمي كه زماني مي. او بازتاب چندان نيافت
  . كند بخش خود آن انديشه خطرناك را زنده مي در سلوك رهائي

ناپذيرش  اي احكام تاويل پرسيدند آيا يك جنبش پروتستان در اسالم با پاره ها مي دهه   
پرسيم آيا چنان جنبشي در يك جامعه از بند آخوند رسته الزم است؟  ممكن است؟ امروز مي

هاي فقه پويايش كشف كند كه  آيا ما لوتري الزم داريم كه تازه برايمان از ميان پيچ و خم
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يابند و  هاي گوناگون داشت كه گاهي قبض و گاه بسط مي)قرائت( ان از دين خوانشتو مي
كشند؟ كدام اليه جمعيت ايران است كه براي فراهم كردن بهترين  تا واليت فقيه مي

آموزش فرزندان خود نياز به دست رهاننده اصالحگران ديني داشته باشد؟ كدام اليه موثر 
شناسد؟ ما هنوز  رهاي غرب را جامعه آرماني خود نميترين كشو جمعيت ايران پيشرفته

هاي واپسمانده جمعيت خود را داريم ــ مانند هر جامعه ديگر ــ ولي بر رويهم ايرانيان  بخش
در رسيدن به جهان همروزگار خود كمتر با موانع فرهنگي و فلسفي و بيشتر با موانع مادي و 

ن بند مذهب از انديشه آن است كه در ايران يك نشانه ديگر برداشته شد. سياسي روبرويند
دهند ــ روشنفكر ـ فلسفي سده  اصالحگران مذهبي جاي به روشنفكران مسلمان مي

اسالمي و مسلمان يك تفاوت ( .توانست باورهاي ديني محكم داشته باشد هژدهمي كه مي
  ).تر است تابشي در معني دارند؛ اولي ايدئولوژيك

اصالحگران و . شود صالح ديني نيز در جبهه سياسي جنگيده مياز اينجاست كه ديگر ا   
از چند (اي با هم ندارند  حكومت كنندگان، مگر بر سر حق حكومت كردن كشمكش عمده

شان را  هائي در ميان دايناسورهاي دستار بر سر كه هيچ كس سخنان يادگار هزار ساله، فسيل
باالبردن سطح ). توان گذشت د ميانگيزن گيرد و زنگ تفريح اين نمايش غم جدي نمي

سويه مناسبات با جهان بيرون، حقوق رو به افزايش زنان؛ در هيچ  آموزشي، گسترش همه
ها نيست كه دست كم در سطح بحث، ديوار ناگذشتني ميانشان كشيده  يك از اين زمينه

ست، حتا در مسئله ناموس كه براي همه اسالميان از اندونزي تا نيجريه حياتي ا. باشد
پردازان مافياي  يك نماينده مجلس، از نظريه. آيد تر مي حكومت اسالمي هر روز كوتاه

كرد، دل به حال دانشجويان دانشگاه  اسالمي كه سفرهاي خاكسارانه گاهگاهي به لندن مي
او اين پيام چند سال پيش . اند دخترانه در قم سوزانده بود كه از نبود دانشجويان پسر افسرده

كرد كه بهتر است انرژي جوانان در ماجراهاي عشقي صرف شود تا  را تكرار مي رفسنجاني
اي نه با افغانستان  مقايسه) .اينان البته از انرژي جوانان خبر ندارند(به انديشه سياست نيفتند 

دهد كه چه اندازه مسائل در ايران حل  كه با تركيه و كشورهاي نفتي خليج فارس نشان مي
  .  شده است

هر دو حاكميت را از آن خداوند . كنند ها از يك جا آغاز مي اللهي صالحگران و حزبا   
گويد اين حق به موجب واليت مطلقه محمد به امامان و از آنها به  يك گروه مي. دانند مي

بود فقيه باشد و بعد به يك  رسد، و رهبر كه زماني الزم مي مي) همان علماي حديث(علما 
لزومي نداشت، رهبري را، تا حد مداخله در احكام الهي، از محمد  گردش قلم ديگر چنان

اين . رسد گويد اين مردم هستند كه حق الهي حاكميت به آنها مي گروه ديگر مي. گيرد مي
اهميت نيست ولي كل بحث،  اختالف از نظر سياست روز و مبارزات دروني نظام اسالمي بي

.) ترينش درآوردن دمكراسي از امام حسين تازه(آور، شده است  نامربوط اگر نه خنده
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اي جز مراجعه به خود آن ندارند، و خودشان  اصالحگران ديني براي اصالح دين چاره
ولي اگر بحث بر سر . دانند كه با اين وظيفه ناممكن در يك بافتار مذهبي چه كنند مي

فاوت از آيات و توان منتظر تفسيرهاي مت اصالح جامعه و چاره كردن واپسماندگي است نمي
گرايان  اصالحگران مذهبي، و سنت. بريم ما در سده بيست و يكم بسرمي. احاديث نشست

نيز، در يكي دو سده گذشته بسياري از آنچه را كه در قرآن و حديث آمده است ناديده 
گويد يا  هاي كشورهاي اسالمي درباره جن چيزي مي ديگر كمتر كسي در دانشگاه. اند گرفته

) .هايش به كنار”دانشگاه”عربستان سعودي و (خواند  هائي بر آسمان مي را گلميخ ستارگان
هاي فلسفي غرب در ايمان مسلمانان  ها و ديدگاه مجموعه ارزش: مودودي حق داشت

هاي مقدس رفتاري گزينشي  ولي به شرط آنكه مانند مسيحيان با متن. كند مداخله نمي
توان از حوزه دين  اگر علوم دقيق را مي. ه انگارنددرپيش گيرند و جاهاي بسياري را نديد

بايد متون مذهبي را  توان و مي شناسي هم مي بيرون برد، در سياست و اقتصاد و جامعه
اين كاري است كه . ها را بيرون از اسالم و اصالح ديني جستجو كرد كناري نهاد و پاسخ

چ حكومت اسالمي كارش با هي. اند ها در اسالم از همان سده اول هجري كرده حكومت
  .ها و نهادهاي غيرشرعي نگذشته است مجموعه مقررات و قانون خمس و زكات، و بي

عرفيگرائي در اسالم با . كم گرفت نقش دولت را در سپري شدن اصالح ديني نبايد دست   
ها در هرجا بيدرنگ متوجه نابسنده بودن  حكومت. گذاري دولت اسالمي شكل گرفت پايه

هاي اداري  آنها به نام عرف به شيوه. اي براي كشورداري شدند به عنوان نسخهاسالم 
و به شمشير جنگجويان  ”به رضا و رغبت”هائي برگشتند كه مردمشان  غيراسالمي سرزمين

اي از هر دو سو منفعت با خداوند، به دين تازه مشرف  بدوي بيخبر از اسالم، و در معامله
شد دستش بر هر چه  عرب تشنه سوخته اگر پيروز مي. فرمول، نقص نداشت. (شدند مي
امروز . رسيد هاي حسي آن مي شد به بهشت و لذت خواست گشوده بود و اگر كشته مي مي

هاي همين جهان خرسندند، كاميكازهاي عرب را با وعده پرش آني  نيز مرداني كه به نعمت
كنند ــ و جوي  را نيز ذكر مياز اين جهان به بهشت و حوريان ــ شمار چند ده تائي آنها 

آهنگ عرفيگرائي بويژه در دو .) فرستند زن، به كشتن و كشته شدن مي هم به شير و عسل دل
هاي اجتماعي و  ها در گسترش زيرساخت سده گذشته به سبب افزايش نقش حكومت

نبرد اصالح ديني هنوز در جبهه الهيات جريان دارد ولي نبرد . اقتصادي تندتر شده است
  .شود تر توسعه اقتصادي و اجتماعي جنگيده مي عرفيگرائي در جبهه بزرگ

اي كه در آن بيشترين مردمان به  دين، هيچ ديني، تاكنون به تنهائي از برپائي جامعه   
پاپ تازه، بنديكت . بهترين آموزش، بهداشت و رفاه دسترس داشته باشند برنيامده است

م خود خطاب به اسقفان كه تازگي انتشار يافته است نامه مرسو شانزدهم، در نخستين بيان
هاي   بسيار دشوار است بتوان بي ارزش”: نويسد در بيان اين معني مي) ”خداوند عشق است”(
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بايد بطور  با انسان، چنين كه هست، سالم را مي. [ساخت ”سالمي”جامعه  secularعرفيگرا 
زيرا . دستاورد سياست باشد نه كليسابايد  ساختن جامعه عادالنه مي.] نسبي به كار برد

نقش كليسا گشاده كردن . توان به استقالل بكار برد سياست ميداني است كه خرد را مي
هاي تفكر و رفتار مذهبي بر كساني كه در  ذهن و اراده بر خير عمومي است، نه تحميل شيوه

سلسله (رين پايگان ت اين سخناني است كه از دل نيرومندترين و كهن “.آنها انباز نيستند
آخوندهاي حوزه كه مسيحيت را به دليل عنصر سكوالر . آيد جهاني مذهبي به در مي) مراتب

زنند و ادعاي حكومت دين و دنيا هر دو را دارند البته  دارند و الف جامعيت مي آن خوار مي
اين زميني كه ايران نيز با آنها از . هرگز به چنين بلنداهاي اخالقي و انديشگي نخواهند رسيد

  .خورده است بلند نخواهد شد
  

***  
نخست، حق دمكراسي به دفاع از خود و : مسئله دين در سياست به دو موضوع بستگي دارد  

  .حدود آن، و دوم، اسالمگرائي به عنوان يك مدعي قدرت سياسي، يك جايگزين
هاي  و گروه دمكراسي به عنوان حكومت مردم، با خود حق فعاليت سياسي براي افراد   

بنا بر اصل، هر گروهي حق دارد براي رسيدن به قدرت و در دست گرفتن . آورد جامعه را مي
اكنون اگر كساني با يك برنامه سياسي كه شهروندان را از . حكومت از راه قانون فعاليت كند

ر كند به فعاليت سياسي پردازند وظيفه جامعه چيست؟ اگ بهره مي ها و حقوق خود بي آزادي
اش به فرايند  بيني و پيشينه و طبيعت يك گروه سياسي نشان دهد كه با همه بستگي جهان

باور دارد و اگر با راي اكثريت به قدرت رسيد » هر كس يك راي يكبار«انتخاباتي، اساسا به 
ديگر با هيچ رائي پائين نخواهد آمد چه؟ آيا جامعه حق دارد براي دفاع از حقوق شهروندان 

  يت چنان گروهي را قانونا بگيرد؟ جلو فعال
به رعايت همگامي و سود  هائي بودند كه تا پيش از پايان نمايش دوم خرداد دمكرات   

مشترك از حق اسالمگرايان براي فعاليت سياسي، در واقع رسيدنشان به قدرت، به نام 
نداشتند و هاي نظري  كاري ها البته كاري به ريزه اين دمكرات. كردند دمكراسي دفاع مي

داشت، سرگرم بودند كه تا چند  چنان به سياست، به زبان ديگر آنچه سياست براي آنها مي
خواه،  سال پيش به آساني چنان حقي را از هواداران پادشاهي، هر چه هم دمكرات و مشروطه

هائي، اصل  هاي ديگري نيز هستند كه بي چنان دلمشغولي ولي دمكرات. كردند دريغ مي
  . دارند ليت سياسي را بر ضرورت و مشروعيت دفاع از دمكراسي مقدم ميآزادي فعا

پس از آغاز جنگ سرد و . ها كمك كند تواند به اين دمكرات آوردن سه نمونه تاريخي مي   
آشكارتر شدن ماهيت توتاليتر كمونيسم و خطر استراتژيك شوروي براي جهان آزاد، كه با 

تر شد، امريكائيان  هاي داخلي برجسته كمونيستبرمال شدن چند ماجراي مهم جاسوسي 
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منطق اين اقدام، حق جامعه براي دفاع از . فعاليت حزب كمونيست را غيرقانوني كردند
. هاي خود و حقوق افراد آن در برابر ايدئولوژي و نظامي از بن غيردمكراتيك بود آزادي

اند  برابر فاشيسم دفاع كرده امريكائيان استدالل كردند كه همانگونه كه از خود و جهان در
نظام سياسي امريكا . وظيفه دارند نخست در خانه خود راه را بر دشمني از همان گونه ببندند

  .دمكراسي بود و پس از گذشتن آن قانون نيز دمكراتيك ماند
نوشتند فعاليت سياسي و تبليغاتي  در آلمان باختري هنگامي كه قانون اساسي را مي   

ياليستي و ضديهودي را ممنوع كردند و اين ممنوعيت همچنان اعتبار قانون ناسيونال سوس
داشتند چنين تصميمي جز  1933اي كه از انتخابات  براي مردم آلمان با تجربه. اساسي دارد

زيرا مهم آن نيست كه يك گروه سياسي از راه انتخابات به . داد پيشبرد دمكراسي معني نمي
ها و برنامه سياسي خود، با  بيني و شيوه با توجه به جهانقدرت برسد؛ مهم آن است كه 

ها در امپراتوري شوروي، يا ناسيونال  اگر مانند كمونيست. قدرت چگونه رفتار كند
رو  هائي نيز پيش ها در آلمان و احزاب فاشيستي ديگر در اروپا پيشينه چنان گروه سوسياليست

تواند آن اصل را  كراسي است و هيچ كس نميآلمان يك دم. شود تر مي باشد كار بسيار آسان
  .تجاوزي به حقوق دمكراتيك بشمارد

در تركيه پيش از به قدرت رسيدن حزب اسالمي رفاه در انتخابات، حزبي كه جز يكي    
آن . مكرر احزاب اسالمي نبود از سوي دولت منحل شد incarnationهاي  ديگر از  تناسخ

وپا برد كه حقوق بشر اتباع كشورهاي اروپائي را حفظ حزب شكايت به ديوان دادگستري ار
ديوان اروپائي منع فعاليت حزب اسالمي را ابرام كرد زيرا پس از پيروزي در . كند مي

حزب رفاه پس از آن با نشان دادن تعهد خود . داد انتخابات آزاد ديگر اجازه انتخابات آزاد نمي
ق بشر اجازه شركت در انتخابات يافت و زير به يك برنامه سياسي غيراسالمي و هوادار حقو

نگاه مراقب ارتش و طبقه متوسط پيشرو تركيه دست به يك سلسله اصالحات براي رساندن 
هاي  ديوان دادگستري اروپا در اعتبارنامه. حقوق بشر به استانداردهاي اروپائي زده است

  .شته باشدميهن كم دا هاي هم رود چيزي از دمكرات دمكراتيك خود تصور نمي
دمكراتيك بوده ) پروسس(در هر سه مورد، اصل بنيادي، وارد كردن حقوق بشر در فرايند    

دمكراسي و ليبراليسم، بسيار  تنش ميان دمكراسي و حقوق بشر، به زبان ديگر ميان. است
اين تنش را . بايد از ديده دور بماند جدي است و با همه نزديكي ميان اين دو فرايافت نمي

هر نظام ليبرال لزوما دمكراتيك است ولي هر نظام : بندي كرد توان چنين فرمول مي
اصل در ليبراليسم، حقوق فرد انساني است؛ در دمكراسي . دموكراتيك لزوما ليبرال نيست

ليبراليسم يك نظام ارزشي است؛ دمكراسي يك شيوه حكومت . حق اكثريت افراد است
تواند و گرايش به اين  ارزشي دور بيفتد و اكثريت ميتواند از آن نظام  دمكراسي مي. است

اعالميه جهاني حقوق بشر پيروزي . دارد كه بر حقوق خود اگرچه به زيان اقليت بيفزايد
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. نهائي ليبراليسم بر دمكراسي ناب است در كشاكشي كه از دولت ـ شهرهاي يوناني آغاز شد
كراسي ليبرال، در قانون اساسي نخستين پيروزي بزرگ ليبراليسم، برقراري نخستين دم

كه مهاجران انگليسي در امريكا پايه ) نخستين قانون اساسي مدون جهان(دولتي بود 
  . آن قانون اساسي، دمكراسي ليبرال را نهادينه كرد. گذاشتند

بنياد ليبراليسم بر حقوق طبيعي جدانشدني فرد انساني است كه هيچ قانون و مذهب و    
ليبراليسم بدين ترتيب محدوديتي است كه بر دمكراسي به . د از او بگيردتوان اكثريتي نمي

شود؛ ولي اين تنها ليبراليسم نيست كه در يك دمكراسي ليبرال،  معني حق اكثريت وارد مي
دمكراسي نيز به نام جامعه، در واقع اكثريت، حقوق اقليت را . كند دمكراسي را محدود مي

در هر دو . گيرد غيراجتماعي را، چه سياسي و چه مذهبي، ميكند و جلو رفتارهاي  محدود مي
مورد برقراري موازنه ميان فرد و جامعه، ميان عنصر دمكراتيك و ليبرال، نياز به ظرافت و 

پذيري نظام سياسي دارد كه باز براي نخستين بار در قانون اساسي امريكا به صورت  انعطاف
مهار و توازن به معني . كومتي گنجانيده شدقواي ح check and balanceمهار و توازن 

پذيرفتن اصل تفكيك قوا در عين مداخله دادن محدود قواي حكومتي در يكديگر است؛ و 
قانون اساسي امريكا بويژه با افزودن بر اختيارات دادگستري، و سپردن نقش نگهبان قانون 

تفكيك . وري شگرفي زداساسي و حقوق افراد در برابر دولت و برعكس به آن، دست به نوآ
هاي اصلي برقراري  قواي حكومتي كه اصل محبوب فيلسوفان سياسي سده هژدهم و از پايه

گرفت بسنده  دمكراسي است براي دفاع از دمكراسي نويني كه در دنياي نو شكل مي
تواند بر هم خورد و قوه اجرائي  هاي غيرليبرال توازن قواي حكومتي مي در دمكراسي. بود نمي
  . قانونگزاري، دو قوه ديگر را از كار بيندازد يا
هاي دشمن دمكراسي ليبرال،  جلوگيري قانوني از فعاليت سياسي و تبليغاتي گروه   

هاي از هر گونه ديگر، بدين ترتيب هم در سنت دمكراتيك و هم  اسالمگرايان و فاشيست
دفاع كند و حفظ حقوق فرد بايد از خود  دمكراسي براي پايدار ماندن مي. ليبرال ريشه دارد

حق . شود انساني، شامل جلوگيري از حق به قدرت رسيدن دشمنان حقوق فردي مي
نگرش پسامدرن به دمكراسي كه از حق به قدرت . دمكراتيك به معني حق زور گفتن نيست

كند همان به درد ستايندگان فرانسوي  هاي سياسي دشمن حقوق بشر دفاع مي رسيدن گروه
 .خورد قالب او ميخميني و ان

توان انتظار داشت به مسئله جدائي دين از قدرت سياسي به يكسان  ها نمي از همه جامعه   
فرانسويان با سنت دراز جنگ . تاريخ و اوضاع و احوال، به ناچار سهمي بزرگ دارد. بنگرند

 نزديك يك دهم جمعيت و دورنماي مهاجران،(دولت و كليسا و جمعيت بزرگ اسالمي خود 
تر از سكوالريسم انگلوساكسون  ناگزير الئيسيته خود را سختگيرانه) بيشتر از شمال افريقا

در ممنوع كردن . ها پيش آمد كنند، چنانكه در قضيه حجاب اسالمي در آموزشگاه تعبير مي
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حجاب، مجلس فرانسه استدالل كرد كه پوشاندن موي دختران دانشاموز نه يك گزينش 
است كه از  communityعمل سياسي، از سوي اجتماعي آزادانه شخصي كه يك 

برداري  دمكراتيك براي برقراري نظام غيردمكراتيك بهره societyهاي جامعه  آزادي
ها با تجربه ناسيونال سوسياليستي، و ايرانيان با تجربه حكومت اسالمي كه  آلمان. كند مي

هاي ديگر منطق ممنوع  اري جامعهترين تكرار آن رويداد بوده است، طبعا بيش از بسي نزديك
  .يابند كردن احزاب توتاليتر را درمي

بايد همه افراد جامعه، همه  اگر اصل بر حقوق بشر در يك نظام دمكراتيك باشد مي   
دارند، در تعهد به حقوق  نانوشته آن نظام را برقرار مي ”قرارداد اجتماعي”كساني كه در يك 

سازد، همداستان  كه او را هم ارز هر فرد ديگري مي بشر، حقوق جدانشدني فرد انساني
توان به نام همان دمكراسي و همان حقوق بشر، به كساني كه  در آن صورت نمي. باشند
آميز و بر پايه نابرابري يك مذهب يا نژاد يا  خواهند با تبليغ يك برنامه سياسي تبعيض مي

اه رسيدن به قدرت را بر كساني كه توان ر نمي. جنسيت به قدرت برسند اجازه فعاليت داد
دهد افراد ديگر را وادار به پذيرش راه و  شان اجازه مي گويند ايدئولوژي مذهبي يا سياسي مي

ممكن است بگويند . روش خودشان كنند و اگر الزم ديدند جان و مالشان را بگيرند گشود
ل دمكراسي غيرليبرال، توان كرد؟ در اينجا درست به مشك اگر اكثريت مردم خواستند چه مي

پاسخ اين است كه هيچ اكثريتي حق ندارد حقوق يك . رسيم دمكراسي بي حقوق بشر مي
    .  تن را نيز پايمال كند

توان  چگونه مي. برداري سياسي از دين سازگار نيست جدا كردن حكومت از دين با بهره   
فعاليت آزادانه سياسي در جلو به قدرت رسيدن گروهي، مثال يك گروه اسالمي، را كه با 

انتخابات اكثريت يافته است سد كرد و هنگامي كه سررشته كارها و اسباب خشونت را در 
دست گرفت از اجراي برنامه سياسي خودش بازداشت؟ اسالميان در الجزاير انتخابات را 

را در بردند ولي ارتش كه نمونه ايران را پيش چشم داشت آن انتخابات را به هم زد و قدرت 
خود صد و  ”حق دمكراتيك”اسالميان بيش از يك دهه براي رسيدن به . دست گرفت

بيست هزار الجزايري و بيشتر را ــ عموما مردمان عادي و مثال همه روستائيان يك دهكده 
ــ كشتند و زن و مرد و كودك را سر بريدند، تا اكنون كه ارتش و طبقه متوسط الجزاير 

ا شكيبائي ــ و با دست زدن به ترور متقابل ــ درهم شكسته است و چالش اسالمگرائي را ب
در الجزاير ظاهرا درنيافته بودند كه آزادي . رود آن كشور اندك اندك رو به دمكراسي مي

  . فعاليت سياسي ممكن است به اجراي برنامه سياسي بينجامد
 

***  
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دن تمام عيار مبارزه و همرائي ش) سكوالر(اين روند آينده جامعه ايراني است، عرفيگرا     
اي بر گرد حقوق بشر و همه پرسي براي روي كار آمدن نظام جانشين جمهوري  تازه

شناسد نه به  چنين همرائي نه خودي و غيرخودي مي. اسالمي، روند آينده جامعه ايراني است
ه پيشينه آنان ها را با توجه ب بر مردم ايران است كه افراد و گروه. پيشينه افراد كاري دارد

براي ورود در اين همرائي . داوري كنند و آنان را با راي دادن يا ندادن، پاداش يا كيفر دهند
ها از  هائي كه اندك اندك صورت خواهد گرفت همين بس است كه افراد و گروه و همكاري
جهاني  هاي ناسازگار با دمكراسي و اعالميه هاي سياسي و بويژه شيوه ها و برنامه ايدئولوژي

چنين همرائي بهترين . حقوق بشر اعراض كنند، و بر تعهد خود بدانها پافشاري داشته باشند
اي چپگرايان در آرزوي بيهوده  بست سياسي و ايدئولوژيكي است كه پاره راه برونرفت از بن

در اين تالش . (اند براي خود ساخته» انقالب بهمن«نجات انقالب اسالمي و درآوردنش به 
  .)هاي شخصي و سياسي است تغيير نام، بسي مالحظات و حساببراي 

تواند آسان كند توجه به ويژگي اسالم در ميان  هاي پسامدرن مي آنچه كار را بر دمكرات   
ها از  اين دمكرات. شان راه به جائي ببرد گذارد منطق قياسي هاي ديگر است كه نمي دين

در . كنند زه حزبي آغاز و به همان بسنده ميمقايسه مسيحيت و اسالم در عرصه محدود مبار
توان حزب دمكرات اسالمي  اروپا احزاب دمكرات مسيحي هست پس در ايران هم مي

توان حزبي به نام  آري مي. در اين قياس ساده تنها رگه حقيقت در همان نام است. داشت
تفاوت را هاي مسيحي اين  هاي اسالمي با دمكرات ولي دمكرات. دمكرات اسالمي داشت

تر بروند و تنها به نام دلخوش نباشند با تضاد ناگشودني ميان دو  دارند كه اگر بخواهند ژرف
  . جزء نام خود روبرو خواهند شد

و نه افراد كه اصال هيچ (توانند به عنوان حزب  در اروپا احزاب دمكرات مسيحي مي   
ي بمانند و نه به حجاب زنان، نه به مسيح) ها باشد تواند در اين زمينه محدوديتي بر آنها نمي

. كنند» مسيحي«مذهب افراد كاري داشته باشند، نه قانون مدني و مجازات عمومي را 
كنند و  احزاب دمكرات مسيحي هر روز به كتاب مقدس براي گذراندن امر خود استناد نمي

. يخردانه بكشانندهاي ب عاشورا و تاسوعا ندارند كه توده به هيجان مذهب افتاده را به سياست
اما آيا يك . كنند آنها با چند زني و ناقص كردن دختران و هرگونه تبعيض به زنان مبارزه مي

بردارد و اگر مسلماني از دين ... تواند دست از امر به معروف و حزب دمكرات اسالمي مي
د؟ هاي شيطاني اجازه انتشار بده اش را بگيرد يا به كتاب آيه برگشت جلو كشتن شرعي

آيند يا  موضع دمكرات اسالمي در برابر بهائيان چيست؟ آيا آنها هم انسان به شمار مي
بايد از زمين بركنده شوند و حداكثر از چشم و آگاهي جامعه دور بمانند؟ يك دمكرات  مي

آنچه از آن خداوند «مسيحي همان بس كه به گفتار و كردار مسيح بنگرد و حساب خود را با 
دمكرات اسالمي، و نه دمكراتي كه مسلمان هم . روشن كند» آن سزار است است و آنچه از
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اي جز وفادار ماندن به ديني كه افتخارش در اين است كه دين حكومت است  هست، چاره
هاي  و احكام صريح و تغييرناپذير حكومتي آن يا شيوه» محكمات قرآن«تواند  او نمي. ندارد

حزب دمكرات . م را در آن ده ساله نديده بگيردبه قدرت رسيدن و حكومت پيامبر اسال
تواند وارد بازي دمكراتيك شود كه گفتار و كردارش مانند  اسالمي تنها در صورتي مي

دمكرات مسيحي باشد، يعني اسالم را در حكومت كنار بگذارد و امر خصوصي افراد تلقي 
اما در آن صورت اصرار . زدكند و بار سالي سي چهل روز تعطيالت مذهبي را بر اقتصاد نيندا

برداري سياسي نخواهد بود و از  بر اسالمي در نامش چه معني خواهد داشت؟ آيا وسيله بهره
  هاي آينده خبر نخواهد داد؟  فريبكاري

به معناي (بايد كمك كنند و بالي مذهب در حكومت و سياست  هاي ما مي دمكرات   
عه بردارند و اكنون كه حكومت اسالمي و واليت هر دو را از جام) برداري سياسي از آن بهره

شكوه ملي  هاي مردم، از جمله باورمندان، آشكار كرده است دفتر بي فقيه واقعيتش را بر توده
اش را به عنوان يك گرايش سياسي به بازنشستگي  مذهبي را ببندند و بازماندگان ورشكسته

از چيرگي افراطيان از هر رنگ دور باشد اي كه  ما براي ساختن ايران آينده، جامعه. بفرستند
. ها را به افرادش بدهد، به پسامدرنيسم چپ شيك نيازي نداريم و بتواند بهترين فرصت

هاي  اصل. كاري پدران روشنرائي اسكاتلندي و انگليسي بهترين آموزگار ماست محافظه
  . راهنماي ما را در سده هژدهم گذاشتند و عمل كردند

برداري سياسي از مذهب پنجاه سال فرصت داشته  ب در سياست و بهرهچسبيدن به مذه   
است كه آبروي خودش را چه در دست نظام شاهنشاهي، چه روشنفكر چپ و جهان سومي، 

گيري از  آن مخالفان چپگراي رژيم كه هنوز در انديشه بهره. و چه ملي و ملي مذهبي ببرد
بار محض تغيير، به روندهاي آينده و نه اند بهتر است اين  ي مذهبيان در ايران»نيرو«

عرفيگرا براي  consensusرويدادهاي گذشته بنگرند و به مخالفان ديگر در يك همرائي 
اي دمكرات با پسوند ليبرال به معني در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر  ساختن جامعه

را ناممكن و چاره را در  پيام روشن مبارزاني كه اصالح رژيم. و نه هيچ پسوند ديگر بپيوندند
 . پژواك بماند بايد بي بينند نمي يك نظام غيرمذهبي مي

  
***  

اصالحگران درون كه زير نام روشنفكران اسالمي يا ديني يا ملي مذهبي، يا هر نام تازه    
اي جز در  اند و آينده آيند، و بيرونياني كه سرنوشت خود را بدانها بسته پس از هر شكست، مي

بينند، در  اسالمي تعديل شده و دربرگيرنده ياران مهجور افتاده براي خود نمي جمهوري
آنها نه تنها بر ضد يك مافياي كوتاه نيامدني كه بهتر از آنها، هم كاركرد . اند وضعي نوميدانه
اي،  آور خود آگاه است؛ و نه تنها در برابر جامعه شناسد و هم به موقعيت هراس قدرت را مي
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رسد؛ بلكه بر ضد زمان  د جمعيت، كه اندك اندك به پايان تحمل خود ميهشتاد در ص
فسادي . پذير باشد به جائي نخواهد رسيد خواهند حتا اگر انجام اصالحاتي كه مي. جنگند مي

كه مانند پوستي نگهدارنده بر پيكره سياسي كشيده شده است، و سنگيني تكان نخوردني 
همه اين مدافعان مرده ريگ انقالبي، كه هر چه . رانده استاسالم راديكال كار را از اينها گذ

آيند، كمر به  بخشايند، به اين معني كه تا مرز غيرممكن با آن راه مي را به يك جمهوري مي
اين . شود تر مي اند كه از درون و بيرون تنگ رهانيدن جمهوري اسالمي از تنگنائي بسته

. اند به همراه رژيم اسالمي در آن گير كرده آنكه خود متوجه باشند تنگنائي است كه بي
هاي پوزشگري را دارد بيش از آنكه ديگران را متقاعد كند  هاي آنان كه همه نشانه استدالل

كوشش براي آشتي دادن اسالم و دمكراسي؛ . خودشان را به ستروني انديشه انداخته است
و عقل به معني خرد نقاد كه ) تگذارد وگرنه ايمان نيس كه جاي چون و چرا نمي(ميان ايمان 

شناسد نه هيچ چيز را فراتر از بحث آزاد تا حد دورانداختن؛ ميان حكومت  كه نه مقدس مي
بندي و  شرع كه بناي آن بر تسلط بر همه شئون زندگي شخصي و اجتماعي، و بر طبقه
ي يكي تبعيض و برتري و فروتري ذاتي مردمان است با جامعه مدني؛ و دست و پا زدن برا

بستي است كه از حكومت اسالمي به  هائي از بن شمردن جمهوري و دمكراسي، نمونه
  .واپسين خط دفاعي آن سرايت كرده است

اند، به شماره فزاينده كه آگاه از ستروني اسالم در  هاي دالوري پيدا شده در ميان آنها روان   
همه سياست (ملي مذهبي  هاي كاري ها و نيمه عمل و انديشه سياسي، و خسته از سازش

ساز راديكاليسم  گيري كه تنها در نقش واسطه و محلل و زمينه پيشگان و روشنفكران ميانه
اكبر گنجي كه چند سال پيش سردار . زنند بست بيرون مي از بن) اند مذهبي از كاري برآمده

را با زندان و بساز و بفروشي و ماشين ترور او را در تاريكخانه اشباح رسوا كرد و بهاي آن 
خود از دل زندان رژيم راه را براي برونرفت ) مانيفست( نامه خطر مرگ پرداخت با انتشار بيان

هاي  ها و محدوديت بست و رهانيدن اذهان روشنفكران مسلمان از زندان عادت از اين بن
از ميان گروه بزرگ روشنفكران اسالمي اصالحگر و . خودساخته گشوده است

او از همه پيشتر رفته است زيرا به درستي دريافته است كه استداللي كه تجديدنظرطلب، 
او زودتر از . كند كاري سياسي رها شود فلج انديشگي را بيشتر مي كاره از بيم يا مالحظه نيمه

بايد اسالمي را كنار گذاشت كه  ديگران دريافته است كه براي روشنفكر بودن، نخست مي
اند كه سياست  تر، او و همفكرانش دريافته از اين مهم. ي نداردالبته ربطي به باورهاي شخص

ناپذير و همه چيز براي همه كس بودن، كه ويژگي عمده  كاره و آشتي دادن آشتي نيمه
  . دهد ها ميدان مي ترين گرايش گرايش ملي مذهبي است، تنها به افراطي

در واقع فولكلور مذهبي و  برداري از احساسات مذهبي، اسالم در سياست، به معني بهره   
دامن زدن به خرافات؛ و در حكومت، به معني قانونگزاري زير نفوذ مذهب و گردن نهادن به 
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پرستي و اعتقاد به معجزات؛ و در انديشه به معني  رهبري آخوند؛ و در فرهنگ، به معني مرده
م شدن به تسلي: هاي مقدس؛ يك نتيجه ناگزير بيشتر ندارد ها و سرمشق تكيه بر متن
بازي با دين در كشورداري به معني . ترين شعارها و پذيرفتن رياكارترين روحانيان عوامفريبانه

ملي مذهبي و همنشينانش . از پيش پذيرفتن چيرگي تعصب بر انديشه و عمل سياسي است
در بيرون، دادن امتيازاتي را به احساسات مذهبي مردم كه هيچ معلوم نيست همان باشد كه 

هاي  شمارند كه گرايش برداري از آن هستند چنان الزم مي طلبانه در پي بهره فرصت
خواهد  اش هر چه مي دمكراتيك خود را كه براي آنها همان جمهوريخواهي است ــ درونه

  .كنند اش كوتاه و بلند مي باشد ــ به اندازه
هاي  كه زندگي گويد، يكي از بيشماراني آنچه انقالبي و مذهبي ملي متعصب پيشين مي   

خود را داربست باال رفتن ناسزاوارترين ساختند و شاهد ناباور هبوط كشوري كه سراسر نويد 
بزرگي بود به دركات جمهوري اسالمي شدند، نه تازه است نه نياز به تجربه بيست و چهار 

ه شد اين امر بديهي را ديد ك حتا بي زندان هشت ساله نيز مي. داشت پنج ساله انقالب مي
اي ندارد و با هيچ ترفند فقهي و كش دادن و فشردن  اسالم با برابري و آزادي هيچ ميانه

توان فاصله ذاتي زن و مرد، باورمند و ناباور، مسلمان و غيرمسلمان و شيعه و  شريعت نمي
بيشتر دنياي اسالمي به بركت (هاي ديگر را در يك نظام اسالمي پر كرد  سني و فرقه
با هيچ تاويلي، كه .) داري پاك شده است، اگر چه آن نيز در اسالم هست ردهامپرياليسم از ب

توان  توان آن را ناچيز كرد و پس گرفت، نمي اگر هم ممكن باشد، با تاويل ديگري مي
تواند آزادي  هيچ فقيهي نمي. قانونگزاري را از شرع، از حكم الهي و سنت مقدس، جدا كرد

اصال . رسد اجازه دهد قد آزادانه و بيرون آمدن از اسالم ميعقيده و گفتار را آنجا كه به ن
بايد، تا بگويد چه خوب و چه بد است، انكار آزادي و برابري حقوق،  همين كه فقيهي مي

حقوق طبيعي و نه الهي، فرد انساني است كه در اعالميه جهاني حقوق بشر گردآوري شده 
  . است

ايم كه  اي فروافتاده گي و سياسي خود به پايهفرهن) تحول(با اينهمه ما در دگرگشت    
هاي پانصد ساله رنسانس، بلكه دو هزار و چهارصد ساله مكتب  بايد از دريافتن فرايافت مي

هلنيستي اسكندراني، شادمان باشيم و آن را سنگ بناي بازسازي و نوزائي جامعه خود 
ايه نظري و ساخت استواري بجز پ(كند  چيزي كه اهميت اين سخنان را بيشتر مي. گردانيم

) به آن نرسيده است ”نامه بيان”شان به  هاي بيرونيان با همه نگاه بنده نوازانه كه نوشته
ناپذير، و در زنداني كه  هاي خدشه شرايط گفتن آنهاست ــ از سوي يك انقالبي با اعتبارنامه

مامي پيشاپيش اعالم او با نگاهي به گرمابه مرگزاي سعيد ا. (اي بود بيم مرگ در هر لحظه
نامه با چنان  نويسنده بيان). اي بست داشت كه اهل خودكشي نيست و دست رژيم را تا اندازه

كند كه شايسته است ملي مذهبيان، و ملي جمهوريخواهان  روشني مسئله را برهنه مي
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ونگزاري، بيرون، از او بياموزند و اينهمه موضوع بريدن از دين را در كشورداري، در اداره و قان
خواند  او همفكران بيشمارش را در ايران فرامي. معني پنهان نكنند هاي بي زير عبارت پردازي

چنين فراخواني . كاري بيرون بيايند كه به نافرماني مدني روي آورند، نترسند و از نيمه
 هاي خطرناك براي رژيم خواهد داشت و هراسي كه در دوم خرداديان، بويژه ترديد بازتاب بي

هاي  ايران در شرايطي بسيار قابل مقايسه با رژيم. پايه نيست در بيرون، برانگيخت بي
ورشكسته و رو به فناي اروپاي خاوري دهه هشتاد، روشنفكراني را يافته است كه سخن آخر 

عنوان كتاب (گذارند و به زندگي در دروغ  اي را ندريده نمي آورند؛ هيچ پرده را به زبان مي
  . دهند مي پايان) هاول

توان  يكبار ديگر نام مشهوري از كنج زندان چالشي كرد كه كار زيادي در برابرش نمي   
. شود تر مي در چنين شرايطي چالش هرچه بزرگتر، دست رژيم در برابرش بسته. انجام داد

آقاي گنجي ديگر در رديف روشنفكراني نيست كه سردار تاريكخانه بيش از نود تن آنها را به 
او تشنگان خون خود را با معمائي ناگشودني روبرو . يت رسمي كشت و سر به نيست كردروا

سير انديشه كسي چون او، از پاسداري انقالب تا طغيان بر هر چه انقالب بر آن . كرده است
نامه آورده شده  هاي تاكتيكي كه خميني به مردم گفت و در بيان ايستاده بود، از جمله دروغ

او زودتر به پايان راه رسيده است زيرا دندان . يش ملي مذهبي را در خود دارداست، پايان گرا
ديگران در طمع خام خود، يا صرفا براي . رسيدن به مقام در اين رژيم را كنده است

شود، هنوز دست  خواهي كه در جامعه ايراني منتشر مي جلوگيري از جريان نيرومند مشروطه
اي از چند دهه گمراهي، با  انشگاه تهران در پوزش گونهيك رئيس پيشين د. بردار نيستند

كند كه هيچ  دارد و اصول عقايدي را پيشنهاد مي آنكه ملي مذهبي را رو به مرگ اعالم مي
نامد و با چسباندن مصدق به بازرگان،  چيز مذهبي در آن نيست باز خود را ملي مذهبي مي

  . خرد ارتجاع، براي اين مكتب آبرو مياعتقادي مشهور مصدق به آن پيشبرنده  با همه بي
پيش فرض ادبيات قابل مالحظه ملي مذهبي ــ قابل مالحظه از نظر كاغذي كه سياه    

بايد از آن  شده است ــ همواره اين بوده است كه ايرانيان احساسات ژرف مذهبي دارند و مي
اين امر مسلم . برد اي براي كشورداري بهره طلبي شخصي تا برنامه به هر منظوري از جاه

اينكه ملي . بايد جانب مذهب را نگه داشت شده كه در سياست هميشه مي گرفته مي
هاي شخصي خود، از اين  طلبي ها نه در كشورداري به جائي رسيدند نه حتا در جاه مذهبي

ترين گروه درآمدن و با ويران  آبروئي به خدمت ارتجاعي به بهاي بي. (بحث بيرون است
ملت ”.) بود پاداش رسيدن مسلما هدف زندگي آنان نمي ر به مقامات ناپايدار بيكردن كشو

كند، نه  افتاد و هنوز رهاشان نمي كه از زبان سخنگويان اين مكتب نمي ”مسلمان شيعه ايران
كرد بلكه افتادنش را در سرازيري جمهوري  تنها رنگ اصلي ملي مذهبي را آشكار مي

بايد از  اند و مي مردم مسلمان”: ساخت ناپذير مي اجتناب اسالمي، و اكنون دوم خرداد،
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حكومت البته به . رو كه در پي آشتي دين و دمكراسي هستند پيروي كرد آخوندهاي ميانه
اند قانون را بايد مطابق اسالم كرد كه همه راضي  راي مردم است ولي چون مردم مسلمان

پيشين و مليون آزاديخواه ليبرال  هاي ما هنوز در ميان ماركسيست ـ لنينيست ”.شوند
  . خوريم هائي برمي به چنين استدالل ”آنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند”جمهوريخواه كه 

كه هرچه بگذرد نقش ويرانگرش (نامه را از گفتمان ملي مذهبي  نكته ديگري كه بيان   
مسلمان شيعه در آن  اي به ملت كند اين است كه هيچ اشاره جدا مي) آشكارتر خواهد شد

توانند در مذهب سخت يا  توانند مسلمان و شيعه باشند يا نباشند و مي مردم مي. نشده است
آسان بگيرند، ولي بحث حقوق فرد انساني، از جمله حق حكومت جامعه بر خودش، چه 

ايم  ارتباطي به احساسات مذهبي دارد كه چنانكه در سه چهار نسل گذشته ايرانيان ديده
اي از جامعه ايراني  نامه به اندازه شناختي است؟ بيان خوش همه گونه نوسانات جامعهدست

اين سخنان را . رود كه عمال تا دفاع از حق بيرون رفتن از دين مي) به حق(مطمئن است و 
ها و چپگرايان ماركسيست دمي از  شد گفت؛ ولي ملي مذهبي چهل سال پيش هم مي

بودند و دستگاه حكومتي دمي از انديشه  وندها آسوده نميانديشه نزديك كردن خود به آخ
  . نزديك كردن آخوندها به خود

اي از يك انقالبي آسيب ديده ديگر، اين يك ملي مذهبي، نوشته  نامه در پاسخ نوشته بيان   
در فضاي جمهوري اسالمي دو روشنفكر برآمده از دل انقالب ضدمشروطه، بحث . شده است
. اند يابد پيش كشيده چنانكه در آينه دق جمهوري اسالمي بازتاب مي خواهي را، مشروطه

معرب عثمانيان، از شرط عربي گرفته است  ”شارت”حجاريان به عمد مشروطه را، بجاي 
خواه جمهوري اسالمي شده است ــ گوئي صد  و مشروطه) مشروطه به معني مشروط و بس(

و نه انقالب مشروطه conditiona  المللي از انقالب مشروط سال پيش در اخبار بين
constitutional ديد جهاني او كه . گفتند ايران كه جهان آن روز را تكان داده بود سخن مي

هاي ملي  مانند همپالكي. زند اش مهار مي رود بر انديشه از جمهوري اسالمي فراتر نمي
ش از آن دلبسته او بي. مذهبي خود نه احساس پشيماني دارد، نه از طلبكاري كاسته است

نامد اندكي هم خاطرش را ناآسوده  مي ”محصوالت فرعي انقالب”انقالبي است كه آنچه 
كند كه  بست حكومتي در جمهوري اسالمي، پيشنهاد مي در پي راه برونرفتي از بن. بگذارد

از پزشك در گذشته ”اي به تن محتضري كه  واليت فقيه مقامي مشروط باشد تا جان تازه
خواهي ندارد كه به مقدار زياد  واليت مشروط او البته ربطي به مشروطه. يده شودبخش ”است
بيني و برنامه عمل تجددخواهان ايران در صد ساله گذشته بوده است؛ ولي تابوزدائي از  جهان

خواهي به  مشروطه) شبح(پرهيب . برد خواهي را در محافل رژيم اندكي پيشتر مي مشروطه
  .جمهوري اسالمي افتاده استهاي گوناگون بر  صورت
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اش را در برابر ديكتاتوري واليت فقيه  گنجي در ادامه همان اشتباه، جمهوريخواهي  
با ) مشروط(حجاريان مخالف است زيرا به نظرش مشروطه  ”خواهي مشروطه”او با . گذارد مي

نامه  بيان. ديكتاتوري يكي است و تنها شكل دمكراتيك حكومت، جمهوري است
خواهي او هدفي جز برداشتن واليت فقيه و حكومت اسالمي ندارد و اگر ضرورت جمهوري

خواهي در برابر  بود به قرار دادن مشروطه برطرف كردن كژروي عمدي حجاريان نمي
ها اكنون فرعي است؛ و از يك انقالبي پيشين آنهم در  اما اين بحث. كشيد دمكراسي نمي

مسئله در اين است كه . خواهي بپردازد طه و مشروطهشد انتظار داشت كه به مشرو زندان نمي
. واليت فقيه اكنون از هر سو زير حمالتي افتاده است كه از آن جان به در نخواهد برد

هاي رژيم دارند خود را سنگر مهم  هاي اسالمي دانشجويان كه به رغم همه كوشش انجمن
يك . اند بركناري رهبر و ولي فقيهكنند از موضع قانون اساسي خواستار  پيكار آزاديخواهي مي

تمام عيار  ”فيليپيك”طلبي، در يك  نماينده پيشين مجلس و از صداهاي نيرومند اصالح
هاي كوبنده دموستن بر ضد فيليپ مقدوني و در دفاع از  اصطالحي كه درباره سخنراني(

طلبان دم  الحاص. حيثيتي براي او نگذاشته است) بردند دمكراسي رو به مرگ آتني به كار مي
هاي مسلمان اصال منكر  زنند و دمكرات از تغيير قانون اساسي و محدود كردن اختياراتش مي

  . اند جمهوري اسالمي و نقش دين در حكومت شده
بيني تجدد در صورت نو شده و روزآمد  خواهي و گذاشتن جهان زمان بحث واقعي مشروطه   

up to date خواهان  در خود ايران خواهد رسيد و مشروطه هاي ديگر و آن در برابر گرايش
هاي ملي از  هاي مذهبي و مذهبي طلبان و ملي بحث اكنون ميان اصالح. توانند صبر كنند مي

نامه از سوي ديگر است كه در بريدن كامل خود از انقالب و  يك سو، و نويسنده بيان
ملي مذهبيان . اند و بريدهها ميليوني شده است كه از اين هر د حكومت اسالمي، سخنگوي ده

اي ندارند از پيامدهايش براي جمهوري اسالمي به  نامه هيچ گله كه از جمهوريخواهي بيان
حتا يگ گام به پيش، دو گام (الك پشتي  approachاكبر گنجي رهيافت . اند هراس افتاده

باشند و تا خود خوانند كه شكيبا  ملي مذهبيان مردم را فرا مي. آنان را برآشفته است) به پس
مهم نيست كه روزي دو سه هزارتن به بيكاران . اند دست به كاري نزنند ايشان آماده نشده

شوند و منابع طبيعي  افزايند و هرسال كودكان خياباني و معتادان و روسپيان بيشتر مي مي
مهم آن است كه جريان جمهوريخواه و چپ همدست ملي مذهبي . رود بيشتري از ميان مي

انتظارشان از . بهره نشود و در يك ميدان رقابت آزاد نيفتد پوشش جمهوري اسالمي بياز 
مردم آن است كه دست به اعتراضات ماليم، تنها به قصد نشان دادن مخالفت و به زندان 

به زعم مسالمت جويان گام به گام در بيرون، نشان دادن مخالفت و همانجا . رفتن بزنند
در فراخوان نافرماني مدني، از شورش نامي برده نشده . دني استايستادن مرز نافرماني م

دادند از نافرماني مدني نيز سخني به ميان  است ولي اين دوم خرداديان وفادار ترجيح مي
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اگر نافرماني مدني، جمهوري اسالمي را تهديد كند يا به شورش بكشد كه با توجه به . نيايد
 چه؟ طبيعت رژيم و احساس مردم خواهد كشيد

  
***  

نافرماني مدني در معناي درست خود اقداماتي از سوي مردم است كه در آن زور به كار   
فراخواندن مردم به اينكه . نرود، به حكومت آسيب بزند، و جلوگيري از آن به آساني نشود

ماليات نپردازند در كشوري كه گريز از ماليات يك ورزش ملي است؛ يا نپرداختن صورت 
مردم ايران به اين . كند شوخي است دولتي، با حكومتي كه كنتور خانه را هم ميهاي  حساب

هاي  نافرماني مدني كه به جائي برسد در اعتراض. معني سالهاست در نافرماني مدني هستند
و بويژه ) كه ديگر اثر چندان ندارد(و خودداري از راي دادن ...) امضاي تومارها(جمعي 

خشونت رژيم و پايداري مردم  spiralآنگاه است كه مارپيچ . هاست تظاهرات و اعتصاب
هاي استبدادي و استعماري  گيرد كه در بسيار جاها به سرنگوني حكومت چنان باال مي
بهتر است . طلبان از هر رنگ و در هر جا چنين سناريوئي است كابوس اصالح. انجاميده است

مافيا از هم بگسلد و يك نسل ديگر ايران به همين گونه در حكومت مشترك دوم خرداد و 
ايرانيان فدا شوند و دشواري بازسازي ايران به حدود غيرممكن برسد و آنها در ايران پس از 

بايد شكيبا باشند زيرا پيش از همه چيز  مردم مي. جمهوري اسالمي در برابر مردم قرار نگيرند
گر شورش كنند كور خواهد بود و اگر اند؛ شايستگي حكومت بر خود را ندارند؛ ا نابينا و ناآگاه

رژيم را براندازند خونريزي و هرج و مرج و تجزيه خواهند آورد؛ تجربه انقالب اسالمي را 
اصال شورش نخواهد شد زيرا بيست سال . تكرار خواهند كرد و از چاله به چاه خواهند افتاد

اين يك را درست . (شورش بسيار هم بد است و انقالب از همه بدتر است. است نشده است
تر  گويند و انقالب به معنائي كه از سده هژدهم تا بيستم به خود گرفت پيوسته هم ناالزم مي

تر نمونه پايان سده بيستمي خود را هم اكنون  ما انقالب مدرن). شود تر مي و هم غيرمحتمل
  . گذرانيم داريم مي

طلبان ديني و كمتر ديني  حدر تصوير كردن چنين منظره ناخوشايند نامربوطي، اصال   
شان يك منطق قياسي است كه اگر نزد اهل حوزه و نزديك به  اند، و پايه استدالل همزبان

در امور مذهبي بسنده بوده است، از سوي مدعيان  ”عقل”و وارد كردن  ”اجتهاد”حوزه براي 
كتابي : رسد يترين مثال خود به اينجا م منطق قياسي در ساده. عرفيگرائي مايه شگفتي است

چند بر حسن است؛ كتابي چند بر چارپائي است؛ حسن آدم است؛ پس چارپا نيز آدم است 
حوزه با منطق قياسي خود از رفتن به ژرفاي ). داشت سعدي در اين باره ترديدهاي زياد مي(

اكنون به لطف انقالب و . اش را از خود گرفت هر موضوعي سر باز زد تا آنجا كه توانائي
با آنكه قياس موقعيت انقالبي . اند اسالمي، اصحاب ديالكتيك به اين راه افتاده حكومت
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هاي مردمي  توان با مثال آوردن از شورش مي 1978 -1357/9امروز ايران را با سال 
هاي استبدادي و توتاليتر از امريكاي التين تا افريقا و اروپاي خاوري به  براندازنده رژيم

است بيشتر به ژرفاي موضوع برويم؛ و به جاي آنكه در تحليل آساني باطل كرد، بهتر 
موقعيت ايران همه به تجربه انقالب اسالمي چشم بدوزيم، از منطق سياست كه منطق 

شناخت و تحليل عوامل سياسي و اجتماعي و اقتصادي و : شناسي است بهره بگيريم جامعه
سياستي كه با قياس توضيح داده  .تحوالت جامعه و سهم تاريخ به عنوان ذخيره تجربه ملي

هاي انتلكتوئل خود در هزار سال  آيد ــ با نمايشي كه از توانائي شود همان به كار حوزه مي
  .گذشته داده است

آيد؛ يك نسل پيش،  بيرون مي ”نامه بيان”اي است كه از درون زندانش  ايران امروز جامعه   
شاهنشاهي، نسخه حكومت اسالمي بيرون  هاي از راهروهاي قدرت آن، گردانندگان انجمن

ها و باهنرها براي مغزشوئي نسل جوان  دادند، و در وزارت آموزش و پرورش آن بهشتي مي
هاي پرورش انديشه آزادي و ترقي  هاي آن گلخانه اي است كه دانشگاه جامعه. ديدند تهيه مي

و ولد راديكاليسم اسالمي هاي آن بسترهاي داغ زاد  اند؛ بيست و پنج سال پيش دانشگاه شده
هاي آن  اي است كه روزنامه جامعه. بودند شد مي تر مي و چپ راديكال، و چپي كه اسالمي

هاي بنيانكن  پيشاهنگ جامعه مدني هستند و بهاي آن را با تعطيل و زندان و جريمه
 نگاران آن همگروه، مگر چند تني، در آتشي پردازند؛ بيست و پنج سال پيش روزنامه مي
اي است كه در ميان  جامعه. دميدند كه در نخستين فرصت در خرمن خودشان افتاد مي

هاي نيمه سوادي را يافت كه بيست و پنج سال  توان نئاندرتال روشنفكران آن به دشواري مي
پيش محيط روشنفكري ايران را در تصرف خود داشتند و صداهاي معدود تجددخواهي و 

  .كردند زدگي خود خفه ميدگرانديشي را در غوغاي عوام
كند و گفتمان  كاراكتر شورش مردمي را نه نفس شوريدن، بلكه گفتمان جامعه تعيين مي   

تجربه تاريخي ملت ما ايرانيان را از . جامعه ايراني امروز آشكارا گفتمان آزادي و ترقي است
ورود و جويان منتظر  اين ملتي است كه خود مسالمت. هر استبدادي بيزار كرده است

از داد سخن دادن در ) هائي هرچند با دستكاري(جويان مدافع وضع موجود  مسالمت
ملتي . آيند هاي دمكراتيك آن در هر بافتار ديگري كه به دردشان بخورد كوتاه نمي فضيلت

و در ميان . است كه هر ناظر خارجي را از پيشرفت فرهنگي خود به ستايش واداشته است
نامه، ايرانيان،  اينكه بيان. شناسد اش مانندي براي خود نمي غرافيائيهاي منطقه ج همه ملت

خواند نشانه اميدبخش ديگري است بر تغيير  بويژه روشنفكران، را به نافرماني مدني مي
ترين اسالميان؛ بر يكي  و سرمشق آرماني، در آرمانخواه ”پارادايم”گفتمان، در واقع تغيير 

بين به صداهائي پيوسته است  نويسنده دلير و روشن. ايرانشدن گفتمان در درون و بيرون 
بست انديشه ديني  بايد تغيير داد و از بن اند صورت مسئله را مي كه بيش از بيست سال گفته
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ما اكنون دليل مهم ديگري بر پختگي سياسي . در كشورداري، همچنانكه در علم، بيرون آمد
ملي مذهبيان و مذهبيان گوناگون، كه حاضر به هاي  ترساندن. جامعه ايراني در دست داريم

هائي براي تجديد روزگار خوش  رويگرداندن از انقالب شكوهمند خود نيستند، تاكتيك
اي بر زمستان بيست و  آلود است كه آغاز زمستاني آن مقدمه گذشته در آن بهار افسرده خون

آلود و نه مقدمه  اشته باشيم، نه خونما اگر اين بار بهاري د. اي بود كه بر ايران افتاد چند ساله
جامعه ايراني براي درآمدن به يك جامعه عادي، براي . زمستان بيست و چند ساله خواهد بود

  . هايش آمادگي يافته است زيستن در چهار فصل معمولي با همه فراز و نشيب
وم رياست اگر هژده تير و جنبش دانشجوئي، آغاز گذار از دوم خرداد شد و انتخابات د   

نامه، پايان اصالح ديني را از درون  جمهوري مرگ اميدهاي اصالحگران بود، انتشار بيان
بريدن جامعه ايراني از گفتمان تجدد دربند و آلوده . سنت مذهبي ـ انقالبي اعالم داشت

تجدد در برابر و نه در بافتار سنت، و سنت در خدمت تجدد، گفتمان . شود سنت، كامل مي
  .يابد اي است كه سرانجام راه خود را مي عهتازه جام
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 :ها پانوشت
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  فصل ششم
  

  هائي به پس ائي به پيش، گامه گام
 
بازگرداندن مسئله توسعه و تجدد به مركز گفتمان روشنفكري ايران، چنانكه در جنبش    

مشروطه بود، وظيفه نسل كنوني روشنفكران ايراني از راست و چپ است و مالحظات حزبي 
گذشته خود  توانيم از بازنگري صد ساله اي است كه مي اين شايد بهترين نتيجه. دارد برنمي
آن ) كمي(راست در اين صد ساله توسعه و تجدد را بيشتر به مفهوم مادي و چندي . بگيريم

ــ   گرفت ــ  كه در مراحل آغازين ناگزير است ولي بايد هر چه زودتر و بيشتر به ژرفا برود
هاي  چپ به ايدئولوژي. توانستيم كامياب نشد و در نوسازندگي جامعه چنانكه بايد و مي

اديكال  روي آورد و به تله بنيادگرائي اسالمي افتاد كه يك جنبش ارتجاعي بر ضد تجدد ر
انگيز اكنون و  هاي هراس دست رفته گذشته و دشواري هاي از امروز كه به فرصت. است

يابيم كه چرا روشنفكران دوران مشروطه با  نگريم بهتر درمي دورنماي مبهم آينده مي
زه خود تاكيد را همه بر تجدد و نوگري گذاشتند، نه بر ساختن و تا هاي گشاده و تر ذهن

آنها كه در . هاي اصيل هويت ملي طبقه توحيدي و پرولتاريائي يا بازگشت به ريشه جامعه بي
زدند مانند فرزندان خود، در سه چهار دهه گذشته،  هاي اصيل دست و پا مي چنگال آن ريشه

هاي دنيائي كه ارزش بررسي داشت نه  به شگفتينبودند كه با چشمان خاورشناسان غربي 
هاي  هم براي گرمي بازار خود با موميائي آن خاورشناسان هنوز. نگريستند ارزش زيستن، مي

هر  كنند و هاي زندگي رفتار مي فرهنگي كه زمانش سپري شده است همچون سرچشمه
كه گوئي پاسخ پديده دارند  پوزشگر واپسمانده را همچون لوتر جهان اسالم چنان بزرگ مي

هايش دارد ــ هر چند كار او و مانندهايش اساسا توجيه  زشت تروريسم اسالمي را در آموزه
مين حال ه هاي استوائي نيستيم كه الزم باشد به اما ما جنگل. هائي است چنان پديده

را از  رسند و دين لوترهاي اسالمي نيز در اين اواخر به پايان راه خود مي. (نگهداشته شويم
  .)برند بحث دمكراسي و تجدد بيرون مي
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اعتبار شدن  مرگ ايدئولوژي به معني مذهب دنيائي كه خدا در آن مرده بود، و بي   
كند كه به مسئله  هاي فكري كه انرژي دو نسل ايراني را هدر داد به ما كمك مي جريان

نگرش تجربي و عملگرا،  با: هاي توسعه يافته عمل شد توسعه همانگونه بنگريم كه در جامعه
داند؛ آزاد كردن فرد از زنجيرهاي  آماده براي آزمودن نيازموده و آموختن از هر كه بهتر مي

سياسي و اجتماعي، آزاد كردن ذهن از چنبر باورهاي بازدارنده پيشرفت؛ فراهم كردن اسباب 
هنگامه كشاكش مسئله مركزي جامعه ما بويژه در اين . توسعه و تكامل جسمي و ذهني افراد

ها و در گرماگرم بحثي كه براي عرفيگرا كردن جامعه ايراني درگرفته است ماننده  فرهنگ
اي است كه در عمل پانصد سال است از پيشرفت، هر چه هم با  شدن به آن نمونه

بار، بازنايستاده است و بازايستادني نيست زيرا تطبيق پذيري،  هاي گاهگاهي فاجعه كژروي
هاي  است، نه اسالم millenarianهاي آخرزماني  بيني مسئله ما نه جهان. گوهر آن است
كس دلش خواست و زورش رسيد باشد؛ نه  هر چه هر» به ذات خود«تواند  گوناگون كه مي

  .  زنده كردن شكوه شاهنشاهي است، از كورش گرفته تا آريامهر
ش كران تا كران از آسيا در دويست سال گذشته درام واقعي كشورهاي جهان سوم، آن بر   

هائي از اروپا، برخوردشان با پديده تجدد يا مدرنيته  تا افريقا تا امريكاي التين و حتا گوشه
يك از آنان اين نشانه را با خود داشته است و آن  همه رويدادهاي مهم تاريخ هر. بوده است

ي بطور كلي، مورد از اين كشورها خاورميانه و جهان اسالم. را كم و بيش شكل داده است
. اي است، زيرا در پذيرفتن و يكي شدن با موازين تجدد بيش از اندازه كند بوده است ويژه

مين گونه است و بيشتر، ولي خاورميانه اوايل سده نوزدهم، هنگامي كه ه مورد افريقا نيز به
 بار به باروهاي ذهني و فيزيكي خورد بسيار ضربه واژگون كننده غرب براي نخستين

هاي  دارتر بود و بنا به فرض، براي به خود گرفتن شيوه تر و در تاريخ تمدن سابقه پيشرفته
درگيري جدي ايرانيان با  .داشت ــ چنانكه در ژاپن پيش آمد غرب صالحيت بيشتري مي

تا پيش از آن اصالحات نظامي و . خواهي در پايان سده نوزدهم بود تجدد از جنبش مشروطه
هائي در پوسته  در ايران از عباس ميرزا تا اميركبير و سپهساالر جز خراشاداري و آموزشي 
توانستند عينك هزار و چند صد ساله را از چشمان  ايرانيان هنوز نمي. بود سخت جامعه نمي
كردند سخناني آخوندي در دهان  مشهور دكارت را ترجمه مي» گفتار«برگيرند و وقتي 

 .اندازد كه امروز ما را به خنده مي گذاشتند مي» حكيم فرانسوي ديكرت«

       
*** 

اي كه ميان مدرنيته با مدرنيزاسيون يا نوسازندگي است از همان آغاز يا  تفاوت عمده   
اي در فرهنگ و  مدرنيته فرايند دراز و ژرف تغييرات ريشه. فهميده نشد، يا به فراموشي افتاد

ه اروپائيان در پنج سده گذشته از است بر راهي ك» سنتي«هاست؛ سير يك جامعه  ارزش
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اي است كه بر پايه خردگرائي  بيني تازه مراد از مدرنيته جهان. اند هنگام رنسانس كوبيده
مقصود .  ساخته شده است) هومانيسم(و انسانگرائي ) سكوالريسم(، عرفيگرائي )راسيوناليسم(

 ند آوردن نهادها واي در سازمان دادن زندگي است؛ فراي از مدرنيزاسيون شيوه تازه
هاي سنتي و بنا بر تعريف واپسمانده است؛  هاي مادي و فرهنگي به جامعه زيرساخت

 renovationبراي . (اند كه در جريان مدرنيته، و بيشتر در غرب، توسعه يافته هائي شيوه
 زير كه تنها در دهه پنجاه چنين ناميده شدند، در» ها جهان سومي«.) تر است مناسبنوسازي 

هاي كوچك خود كه تهي  ريخت با كوزه ها كه بر سرشان مي آبشار ابزارها و نهادها و انديشه
ها به  ترها برداشتند و تا مدت نيز نبود پاي بر لب درياي مدرنيته نهادند و از پيش پا افتاده

در غرب مدرنيته و مدرنيزاسيون در يك فرايند تدريجي با هم رشد . همان قناعت كردند
هاي سنتي  در جامعه.) اختراع ساعت مكانيكي و تغيير ديد كيهانشناسي انسان(كردند 

فراموش كردن پيوند ميان نوسازندگي و . اند واپسمانده اين دو دست در دست پيش نرفته
  .تجدد، ميوه و درخت، براي آنان بسيار آسان بوده است

هاي اعتقادي  ن به پايهآيد، چو نوسازندگي همواره بي دردسرتر است و نه تنها اول مي   
گيرد و در بيشتر جاها بويژه جهان اسالمي به صورت  كاري ندارد، بلكه جاي تجدد را نيز مي

ترين صحنه  ايران، چنانكه خواهد آمد، دراماتيك. شود كارگرفته ميه برابر آن ب خط دفاعي در
از هيچ . استهاي آن  ها و تنش دست و پنجه نرم كردن با اين مسئله در همه پيچ و تاب

ها يا  ها يا نظام ارزش توان انتظار داشت كه به آساني و در كوتاه مدت عادت اي نمي جامعه
تغيير در هر كشور واپسمانده و جهان سومي با زور كمرشكن . هاي خود را بگذارد سنت

كار  ولي در كشورهاي اسالمي يك عامل مقاومت ديگر هم در. خارجي تحميل شده است
ك احساس خودبسندگي و فضيلت ذاتي كه تنها وام گرفتن از ديگران و به بوده است، ي

هم نيرومندتر بوده  اين احساس در ميان ايرانيان باز. دهد خدمت گرفتن آنها را اجازه مي
آنها  نه تنها به غربيان تازه به دوران رسيده، بلكه به مسلمانان ديگر نيز با احساس . است

توانست به پاي شكوه  چه كسي در ميان اينان مي. نگريستند برتري فرهنگي و تاريخي مي
آلود از آن نداشتند و بايست منتظر  پيشين ايران برسد ــ شكوهي كه خودشان جز تصوري مه

  .ماندند پژوهي غربي مي دانش
نقشي كه اسالم در پيكار با تجدد داشته براي همه يكي بوده است، از ايرانيان و عربان و    

هاي عرب مهمترين سرچشمه  ي عربزبانان خاورميانه، اسالم و تاريخ كشورگشائيبرا. تركان
تركان، عثمانيان تا اوايل سده بيستم، اگر چه گرويدگان به اسالم بودند، . غرور جمعي است

بستگي . ها از آن خود ساخته بودند عربي، سدهـ  آن را به عنوان وارثان امپراتوري اسالمي
قبايل تركي كه ايران را درنورديدند . هيچ نظر از خود عربان كمتر نبود ژرف آنان به اسالم از

كردند فتح نشده بودند و ــ بيشتر به دست ايرانيان ــ ) سكونت(و در آسياي صغير بودوباش 
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اسالم و نقش يگانه خود آنان در . تر بود براي ايرانيان، منظره پيچيده. اسالم آورده بودند
با . شود طبعا سرچشمه سربلندي بزرگ بوده است ي خوانده ميآنچه دانش و هنر اسالم

آور اعراب و دوران دويست ساله  تيره و خونين اشغال  اينهمه شكوه اسالم را پيروزي خواري
و تاراج و ويرانگري منظم عرب كه نه براي رستگاري ايرانيان، و به قصد از ميان بردن نژاد 

ايران . (كرد دار مي به عنوان يك ملت آمده بودند لكهزبان و تاريخ ايران و نابود كردنش  و
ترين ماهيت سياسي  ساساني در پايان هزار و پانصد ساله نخستين خود زير اين نام، نزديك

شان از  چه هم پوزشگران عربان، هر ).ملت در مفهوم پيشامدرن آن بودـ  به تعريف دولت
در (نگريستند  شم يك دشمن نژادي نميگويند به ايران جز به چ اند و مي همان آغاز گفته

ها در از ميان بردنش  ترين شيوه و با خشن) آيد اينجا نژاد به معني تاريخي و نه خوني مي
از اين . اين ميراث حمله اعراب، هنوز از خودآگاهي ملي ايران پاك نشده است. كوشيدند

همان نخست و نه با تاخير گذشته، ايرانيان بر خالف ديگران، و مانند اسپانيائيان، ولي از 
 ساخت و اين خود بخشي از سربلندي ملي را مي هزار ساله، برگشته و جنگيده بودند، و

به قول ايرانشناسان اروپائي، كه همواره فاتحان بسيار » ايران جاوداني«اين . ساخته است
  .  ه برآيدبرابر اروپا بايستد و از عهد هم در توانست باز خود را شكست داده است گويا مي

از هنگامي كه . اند جملگي اين مردمان در شناخت ماهيت واقعي هماورد تازه كند بوده   
سپاهيان روس  دربند قفقاز را گشودند و سپاهيان ناپلئون لشگر مماليك را در يك نيمه روز 

برو از ميان برداشتند جهان اسالمي، خود را با نيروئي نابرابر رو» برابر چهل قرن تاريخ در«
در نبردهاي پياپي از  1683تركان از . توانست داشت يافت كه اميدي به رسيدن به آن نمي

) اش در اروپاي مركزي؛ پتركبير و كاترين بزرگ در روسيه اتريش و متحد لهستاني(اروپائيان 
هاي ميدان جنگ، برايشان معنائي بيش از  شكست خورده بودند ولي آن شكست

پيروزي نظامي تا پيش از  .داشت خوردند نمي ده از ايرانيان ميهائي كه در همان س شكست
ي كهاي تاكتي برتري. داد لزوما برتري يك تمدن را بر تمدن ديگر نشان نمي انقالب صنعتي

بيني ناپذيري و تاثير بيش از اندازه عامل  نقشي تعيين كننده داشت و ميدان جنگ به پيش
نوزدهم رابطه ميان نيروئي را كه پيوسته هاي سده  آنها تا نيمه. بخت مشهور است
فرستاد  شكست، با تمدني كه چنان نيروئي را به جنگشان مي هم مي سپاهيانشان را در

بردار و  ها، و مصريان در سپاه ناپلئون كه صدها مهندس و نقشه ايرانيان در روس. درنيافتند
خاورشناساني كه ادوارد همان (كردند  اش مي باستانشناس و دانشمند علوم طبيعي همراهي

اش را در ميان چپ واپسمانده، از جمله به حمالت هيستريك  بنياد تبليغاتي سعيد، شهرت بي
جلوه نظامي تمدن ديگري را ديدند كه برتريش از دسترس آنان بيرون ) بر آنان وامدار بود

، سرگشته و به عباس ميرزا كه تا چهار نسل بعد نيز از همه فرمانروايان قاجار پيش بود. بود
پرسيد و مصريان با محمدعلي پاشا، يك  جان آمده، از فرستاده ناپلئون راز آن برتري را مي
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فاصله به تقليد آنچه از  پادشاه برجسته از روي نمونه شاهان مستبد روشنراي اروپا، بي
  . امي و اداري اشغالگران فرانسوي گرفته بودند پرداختندظهاي ن نوآوري

پيام تمدن آن با آهن و خون . شگرها و ناوگان خود و به بويه جهانگشائي آمداروپا با ل   
ها كه  شد ــ  مانند تقريبا هر تمدن برتر ديگري در تاريخ، از جمله در آن زمان رسانده مي

 هاي كشورهاي تجاوز ها و حكومت خود ما توانستيم ــ و دشمني و ايستادگي كه در توده
برتري اروپا آشكارتر از آن بود كه ناديده گرفته شود ولي . بود شده برانگيخت پرهيزناپذير

ناپذير اروپا، هر چه هم از پيشينيان عرب و  خشونت نظامي و ديپلماتيك و آزمندي سيري
تر، باز از تحمل مسلمانان خو كرده به ستمكشي ولي با اينهمه سرفراز،  مغول خود ماليم

ايرانيان آغاز سده . ننده آن را نيز دربرگرفتدشمني با غرب، پيام متمدن ك. گذشت درمي
شد سرزنش كرد اگر ژنرال پاسكويچ برايشان جائي براي يك نابغه ادبي مانند  نوزدهم را نمي

هاي كور و  اي با دل ولي واكنش دشمنانه به اروپا در جامعه. گذاشت گريبايدوف نمي
ها و فرمانرواي آن مغزها،  دل آخوندهاي جا كرده در آن. هاي بسته بيش از اندازه رفت ذهن

تالفي شكست از پاسكويچ را در شوراندن عوام و كشتن گريبايدوف با همه مصونيت 
سرمشقي براي آخوندهاي انقالب اسالمي كه بزرگترين تظاهر دشمني (ديپلماتيك او جستند 

 رهايش را با سرشكسته كردن ايران د با غرب بود؛ غربي كه تالفي گروگانگيري ديپلمات
 اين دشمني ناچار با بهت و.) ها آمد درآورد ــ يكي از تالفي برابر عراقي كه به شمار نمي

از سوئي ياد بزرگي گذشته . هاي اسالمي را بيشتر كرد شيفتگي  همراه بود و دودلي جامعه
گذشت خو كنند و از  اي كه از هر چه پيش از خود درمي گذاشت به آساني به بزرگي تازه نمي

بردند و هم بيداري و آگاهي  كشتند و مي هائي كه هم مي دانستند با دست ر نميسوي ديگ
ها را هم به دندان گرفت و هم بوسيد و بيشترشان تا  شد آن دست پراكندند چه كنند؟ مي مي

قطعي   attitudeتوانستند دندان گرفتند و بيش از آنكه الزم بود بوسيدند؛ ولي يك رويكرد
پنجاه سالي از نخستين برخوردها با غرب برنيامد كه . بود زه الزم ميبرابر اين چالش تا در

اند  كشورهاي اسالمي دريافتند كه غرب نه تنها از هر چه تجربه كرده ها در ترين ذهن روشن
اي كه يافتند پيش گرفتن  چاره. بسيار برتر است بلكه به صورتي، آينده و سرنوشت آنهاست

تجدد، مدرنيزاسيون بي مدرنيته، به بهاي هدر   سازندگي بيهاي نوسازندگي بود؛ نو برنامه
  .ها دادن بسا فرصت

تر خود  بر اروپا  ها به ياري دستگاه حكومتي سازمان يافته و گشودگي طوالني و ژرف ترك   
درباره اهميت يك دستگاه اداري مرتب و . (در اين حركت تازه بر ديگران پيشي جستند

پيش از .) توان كرد بطور كلي، مبالغه نمي تجددمكراسي ليبرال و ارتش نيرومند در فرايند د
اي  آنكه آتاترك جنبش خود را براي درآوردن تركيه به يك كشور اروپائي آغاز كند چند سده

هاي نظامي، اصالحات اداري، و  نوآوري: گذشت از تجديد سازمان جامعه بر روال اروپا مي
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دهم كه كوششي براي قانوني كردن حكومت اقتدارگرا از نيمه سده نوز” تنظيمات”سرانجام، 
در جهان عرب، چنانكه اشاره شد، مصر بر ديگران پيشي . از روي نمونه اروپاي مركزي بود

هاي اداري و فرهنگي نوسازندگي را به آهستگي و زير سرپرستي  داشت و زيرساخت
  . افكند مي ها پي روزافزون فرانسويان و بريتانيائي

ميرزا،  پس از عباس. ها براي رسيدن به اروپا بود وران قاجار شاهد نخستين كوششايران د   
ت خاميركبير همان برنامه مستعجل اصالحات اداري و نظامي را با تاكيد بيشتر بر زيرسا

فرهنگي دنبال كرد و دارالفنون او كه نخستين دانشگاه نوين ايران است جنبش بزرگي در 
در اواخر پادشاهي ناصرالدين شاه، به . اپا فرورفته در ناداني بوداي سر تاالب فرهنگي جامعه

رهبري سپهساالر، يك برنامه محدود اصالحات از روي نمونه تنظيمات عثماني بارها سقط 
هاي بكار بستني به تركيه و بعدا ژاپن  نوسازندگان ايران در جستجوي نمونه. شد
كسي چيز زيادي از آن  آنكه دور دست بود ونمود، مگر  تري مي نگريستند كه نمونه كامل مي
گذشت براي  اما آنچه در جهان عرب مي. داد دست ميه دانست؛ تركيه سرمشق بهتري ب نمي

ترين  اعراب مستقل نبودند چنانكه ايران در تاريك. نمود ايرانيان چندان باربط نمي
شنفكران ترقيخواه عرب هاي رو هايش نيز دست كم در نام مانده بود؛ و با آنكه انديشه ساعت

اصالح ديني و آزادي زنان و باززائي فرهنگي و  هاي واپسماندگي خاورزمين و در زمينه
ن عمل در تركيه اكرد ولي ميد جدائي دين از سياست توجه روشنفكران ايراني را جلب مي

بود و روشنفكران ترك بر خالف همتايان عرب خود در پي درآوردن تجدد از دل اسالم 
  . ندنبود
خواهي  درگيري جدي با تمدن تازه به نويسندگان و سياستگران جنبش مشروطه   

آن روشنفكران بودند كه در برخورد با غرب، با برتري فرهنگي انكارناپذيرش، از . گردد برمي
گفتمان تجدد با آن جنبش . بيني سنتي نگريستند عني دگرگون كردن جهانينظرگاه درست، 
سران روشنفكري آن . توان جدا كرد ايران مشروطه را از تجدد نمي contextآمد و در بافتار 

هاي يك برنامه فراگير  جنبش از اواخر سده نوزدهم درهاي بحث را در تقريبا همه زمينه
اش را  اصالحات سياسي و اجتماعي گشوده بودند و بويژه به ناسيوناليسم ايراني جاي شايسته

. گسيختگي داده بودند آلود و در سراشيب ازهم پراكنده خوابدر پيكار براي تكان دادن جامعه 
كي از خودشان، يولي انديشيدن درباره تجدد در دست روشنفكراني كه محمدعلي جمالزاده، 

نان آفرهنگي ـ  كار سياسي. بر آنان نهاده است به دامنه و ژرفاي الزم رسيد» ها يبرلن«نام 
هاي بعدي، پس از آن  داشت نه، شرمندگي نسل نه پيش از آن مانندي) 1928تا  1915از (

اي نامدارترين مردان سياست و ادب ايران  به پاره» ها يبرلن«در ميان . از درخشش افتاد
خود جمالزاده كه تا ميانسالي يك آتشفشان انرژي و نوآوري بود و داستان : توان برخورد مي

زبان فارسي داد؛ مشفق كاظمي  كوتاه و نخستين پژوهش اقتصادي و تكان نوسازندگي را به
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رمان اجتماعي را وارد ادبيات فارسي كرد؛ ابراهيم پورداود و محمد » تهران مخوف«كه با 
هاي ادبي و تاريخي به شيوه اروپائي را در ايران رواج دادند؛ امين  قزويني كه پژوهش
كه در برلين نبود مندان اجتماعي اوايل سده بيست ايران،  ترين انديشه رسولزاده، از برجسته

زاده نوشتند پيش  زاده همكاري نزديك داشت و مرامنامه حزب دمكرات كه با تقي ولي با تقي
  .طرح بسياري اصالحات پهلوي گرديد

زاده بود كه از بزرگترين مردان همروزگار ما و نخستين  ترينشان حسن تقي اما برجسته   
نه تنها بلندترين جا  رود و شمار ميه ايران ب سياستگرـ  نگار روزنامهـ  نماينده سنت روشنفكر

چه در . ترين رهبر نخستين موج تجدد به عصر ماست را در جنبش مشروطه دارد بلكه باربط
پيكار مشروطه و چه در زمينه نظري تجدد، تكاني را كه او به جامعه سياسي ايران داد با 

نقالب مشروطه بود و در او از رهبران رده نخست ا. توان مقايسه كرد كمتر كسي مي
ناپذيري و پيكارجوئي تا پاي مرگ رفت و در نخستين جنگ جهاني با همكاري آلمان  تسليم

ناكامي در جنگ . ضد نيروهاي اشغالي روس و انگليس برخاست به سازمان دادن مقاومت بر
را ، او 1909خواهي از همان لحظه پيروزي بر ارتجاع و استبداد در  و شكست جنبش مشروطه

كه هوشمندترين ناظرش بود به جبهه پيكار فرهنگي و فلسفي كشانيد؛ كميته مليون را در 
كاوه خود از . اداره كرد 1922در برلين تشكيل داد و روزنامه كاوه را در دو دوره تا  1915

. گذارد رويدادهاي مهم صد ساله گذشته ماست و هنوز بر گفتمان تجدد اثر مي
 ،توان نماينده موج اول اده بود كه به دوره دوم خود رسيد و او را ميز خواهي در تقي مشروطه

 هر) اهللا خميني اهللا نوري تا شكست از روح از پيروزي بر فضل(خواهي  دوم مشروطهموج و 
او همه نبردهاي سياسي و انتلكتوئل شش دهه نخستين دوران مشروطه را از نسل . دو شمرد

م ترقيخواه اقتدارگرا در صف اول جنگيد و گذشته از پايگاه اول آزاديخواه انقالبي تا نسل دو
و سرمشقي ) رسد گفتند هيچ ايراني زنده به پايش نمي ميداناترش همروزگاران (اش  فرهنگي

  .  كه در استواري كاراكتر گذاشت، در گفتمان تجدد از همه آن گذشتگان باماتر است
و   و آرمانگرائي dedicationدر سرسپردگي اش پيش بود و  زاده كه همواره از زمانه تقي   

دوري از عوامفريبي كمتر مرد سياسي دورانش به پاي او رسيد زودتر از هر روشنفكر و 
گذارد و به  ايران مانند هر كشور ديگري كه به تجدد پا مي. سياستگري مسئله را دريافت

يك حكومت و  با مردماني: شد ملت ميـ  يابد بايست نخست يك دولت دمكراسي تحول مي
هاي پياپي  زير يك قانون كه در سرزميني با مرزهاي معين و دور از جنگ داخلي يا هجوم

ايران اوايل سده بيستم، با حكومت پارلماني و بي آن، چنان كشوري . زيند خارجي مي
اعضاي كميته مليون، . ماند خواهان ناگزير بيشتر روي كاغذ مي بود و طرح مشروطه نمي

هاي  هاي جنگ، به انديشه درباره ريشه ا چنان واقعيتي، در كنار فعاليت سياسي سالرويارو ب
در «: هاي آنان را جمالزاده به اينگونه آورده است نتيجه بحث. واپسماندگي ايران پرداختند
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زاده نمودند كه تقليد از  باب صحبت آقاي كاظم زاده در اين جلسه بنا بر تنقيدي كه آقاي تقي
هميشه جايز نيست و بعضي اظهارات ديگر از اين قبيل، باالجماع هيئت عامله اروپائيان 

» .ها نمايند ها بدون زبان و مذهب در همه چيز ديگر بايد تقليد از فرنگي قبول كرد كه ايراني
دنبال گرفته شد و ما در آنجاست كه » كاوه«اين رهيافت راديكال به تجدد در صفحات 

هاي منظمي درباره رواداري مذهبي، كنار  به بحثت سياسي ما بار در ادبيا براي نخستين
... وضع زنان، جدائي دين از سياست) اگرچه به اشاره،(گذاشتن عزاداري و آداب وحشيانه آن 

زاده در همان زمان كه ايران دستخوش هجوم و مداخالت هر روزه  تقي. خوريم برمي
بخواهيم نه خطر بزرگ از خارجه است نه داد كه اگر راست  هاي بيگانه بود هشدار مي قدرت

ترين خطر و اعظم آفات ملت و مملكت همانا  بزرگ... ها از ايران راه نجات، دور كردن فرنگي
  )1(».آفت داخلي است و عدم تعليم و تربيت عمومي

هاي رايج آن  گويد سخت زير نفوذ انديشه چنانكه دكتر بهنام در كتاب خود مي» ها يبرلن«   
 ةزاده تعديل شد فتواي تقي. بودند يژه در محافل ترقيخواه تركيه و جهان عرب ميزمان بو

گفت تقليد و رونويسي از غرب خطرناك  سخن عبداهللا جودت، روشنفكر ترك بود كه مي
سرخي با  بايد آن را بطور كامل پذيرفت، مانند گل مي: تمدن يكي بيشتر نيست. است

استوار كردن : حل تركيه متمايل كرد را به راه» ها يلنبر«روشنفكران ترك  تاثير.  خارهايش
ملت؛ و تجدد آمرانه و به شتاب، كه شصت ساله بعدي ايران را با سرعت ـ  بنيادهاي دولت

ملت بود و ـ  بيداري نوين ملي و ناسيوناليسم ايراني، ابزار اصلي دولت. كمتر و بيشتر ساخت
در نظر من بيش از «: ران در اين زمينه كار كردزاده ايرانشهر در آن گروه بيش از ديگ كاظم

در جائي كه بيگانگي و . وحدت بشر و حتي بيش از اتحاد اسالم به اتحاد ايران بايد كوشيد
نافهمي به جائي رسيده كه اهل هر واليت و بلكه هر شهر، واليت ديگر را غربت 

... گويد مولد خود را ميشود اسم  و از اغلب مردم وقتي اسم وطنش پرسيده مي... شمارد مي
در اين ايران كه نه تنها جهالت و نفاق و تعصب، افراد آن را دشمن همديگر ساخته بلكه 

غيرمتجانس نشان داده ... هاي مختلف و عادات و مراسم نيز طوري اين ملت را داشتن زبان
كردن ملت  پيش از آشنا... شمارند كه خود مردم نيز اهالي واليت ديگر را از ملت ديگري مي

ماها ... ايران با اجزاي ديگر بشريت بايد او را با افراد خود آشنا كرد و آشتي داد و برادر نمود
ايرانيت يك كلمه . بايد بيش از هر چيز ايراني باشيم و ايراني ناميده بشويم و ايراني بمانيم

شهپر مقدس و جامعي است كه تمام افراد ملت را بدون تفريق مذهب و زبان در زير 
  ».دهد گستر خود جاي مي شهامت

دين محصول «: رساند گيري مي همين نگرش ملي، او را در موضوع مذهب به چنين نتيجه   
شود  ايمان است و ايمان يك امر وجداني و قلبي است كه ميان بشر و آفريدگار او حاصل مي

  ...ديني چيست؟فرض من از انقالب فكري و ... و هيچ فرد ديگري حق مداخله بدان ندارد
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ــ جدا كردن شئون روحاني از شئون جسماني  2.  ــ تميز دادن دين از خرافات و اوهام 1
ــ موافقت دادن احكام دين با مقتضيات و  3.  يعني تفريق امور شرعي از امور مدني

به نظر من مذهب تشيع دو جنبه خاص دارد كه آن را قادر به ... احتياجات ترقي و تمدن
يكي از اين دو گشوده بودن باب اجتهاد .  سازد دن همه عناصر تجدد و تمدن ميقبول كر

و ديگري اين است كه دين اسالم كه بيش ... است كه سرچشمه ترقي و تعالي و تمدن است
از هزار سال است مال ايران شده  و در شكل شيعه تكامل كرده يك نوع دين ملي ايرانيان 

زاده در آستانه برخاستن  كاظم )2(».را بدان زده است گشته يعني روح ايراني مهر خود
كرد كه اجتهاد تنها در چهارچوب ايماني و ديني  وار ايران از خاكستر قاجار توجه نمي ققنوس
تواند  با انديشه آزاد تفاوت دارد؛ و چندان بيش از حرام و حالل كردن خاويار نميو است؛ 
اخباريان از سوي اسالميان و خاورشناسان بسيار شان بر مكتب  كه پيروزي» اصوليان«. برود

شود  جشن گرفته مي) به گفته واپسين دژبانان ارتجاع مذهبي(» فقه پويا«به منزله چيرگي 
را در پيشبرد مصلحت ) و نه بقيه مردم(در واقع توانستند دست همان فقه و همان مجتهدان 

او . نخستين مراحل، باز كنندخودشان، از جمله رسيدن به نظريه واليت فقيه در همان 
خواست ببيند كه جدا كردن دين از خرافات و اوهام چه آسيبي بر اسالمي كه  همچنين نمي

توانند سرچشمه ترقي  هزار سال مهر روح ايراني بر آن خورده است و مجتهداني كه گويا مي
  .و تمدن باشند خواهد زد

. بود كه در جهان عرب نيز جريان داشت هائي ها بازتابي از بحث بسياري از اين انديشه   
هاي ترك همزمانشان، عموما پاسخ را نه بيرون از  ولي روشنفكران عرب برخالف كماليست

درآوردن تجدد و ه جستند و  صد ساله بعدي را نيز همه براي ب اسالم بلكه در خود آن مي
ش براي اسالمي كردن اين تال. از اجتهاد گذراندند و هنوز در اين وادي سرگردانند» تطور«

 نيز » ها برلني«اي  گشت، از آنها به پاره الدين افغاني برمي تجدد و اصالح، كه به جمال
اي انداخت كه پايانش انقالب و جمهوري  هاي پس از آنان را بر كژراهه و نسل )3(رسيد

  .اسالمي بود
باطنا و جسما و روحا ايران بايد ظاهرا و «زاده و شرط اول مشهور آن  برنامه تجدد تقي   

دوم اهتمام بليغ در حفظ زبان و ادبيات «: دو شرط ديگر نيز داشت» فرنگي مĤب بشود و بس
فارسي و ترقي، توسعه و تعميم آن؛ سوم نشر علوم فرنگ و اقبال عمومي به تاسيس 

او نخستين كسي بود كه به توسعه زبان و نقش زبان در توسعه توجه كرد و كاوه »  .مدارس
او و همفكرانش . ستين روزنامه فارسي بود كه به پيشبرد و نوسازندگي زبان همت گماشتنخ

زبان فارسي را يكي از عوامل كاميابي در پذيرفتن تمدن غرب در عين حفظ هويت ملي 
هاي خوب و  اي كه غربي است و نگهداشتن جنبه تسليم شدن به پديده: شمردند ايران مي

آنها نه تنها شناخت . ن كه زبان و ادبيات فارسي ركن آن استسازنده و ماندني فرهنگ ايرا
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دانستند تا نه از  مان اندازه شناخت نيك و بد فرهنگ و ادب ايران را الزم ميه غرب بلكه به
زاده و گروهش ريشه در شناخت  مĤبي تقي فرنگي. تجدد بترسيم، نه به خودشيفتگي بيفتيم

توانست  او نمي. نگ ايران از سوي ديگر داشتژرف فرهنگ غرب از يك سو و تاريخ و فره
حكم او براي زمانش زود بود و سي . پيش از آنكه عميقا فرنگي شود عميقا ايراني نشده باشد

در هنگامي كه روشنفكر نه به سبب مايه (احمد مد روز شده بودند  سال بعد كه مانندهاي آل
بلكه به دليل موضع ضد  اش، كه شرط اول روشنفكري است، فكري خود، يا آزادمنشي

ها  همان زمان 1324/1945در . حتا زودتر بود) شد حكومت باب بازار، به اين نام شناخته مي
زاده در پي روشنگري  رفت تقي كه جريان روشنفكري ايران اندك اندك در ارتجاع فرو مي
توجه  شكيبي جوانان دانست كه با برآمد و گرچه سخن بيست و پنج سال پيش خود را از بي

اين نبايد «به آن برسانند، هشدار داد كه  به فاصله زياد با اروپا خواستند به يك جهش خود را
وصول به غايت تمدن مطلوب ... حمل بر جايز بودن سستي و توقف در مسير تدريجي

منظور من از تمدني كه غايت آمال ما باشد تنها باسوادي مردم و ... شمرده شود
لباس و وضع ظاهري آنها بر عادات مغربي  لوم را، يا تبديل عادات وشان مبادي ع فراگرفتن

نيست بلكه روح تمدن و فهم و پختگي و رشد اجتماعي و روح تساهل و آزادمنشي و آزاده 
فكري و مخصوصا خالصي از تعصبات افراطي و متانت فكري، و وطن دوستي از نوع وطن 

يد خود است كه هنوز به اين مرحله نزديك دوستي مغربيان و شهامت و فداكاري در راه عقا
  . برد خود را در نظر داشته باشد توانست در هر صفتي كه بكار مي او مي )4(».ايم نشده

دفاع ) ؟(ها از روي نمونه ژاپن و بلغار رفع و دفع تدريجي فرنگي«برابر او جمالزاده از  در   
ايم كه  بارها گفته«: رفت تند مي زاده در نگرش ناسيوناليستي خود همچنان كرد و كاظم مي

. ايران نه روحا و فكرا و ظاهرا و باطنا فرنگي بايد بشود و نه در حال ناگوار امروزي بايد بماند
بلكه ترقي بايد بكند و تمدني مخصوص به خود كه آن را تمدن ايراني بتوان ناميد تحصيل 

رفع و دفع . يراني بيرون نرفتها از ذهن ا اينگونه  توهمات تا دهه )5(».و ايجاد نمايد
ها به ضديت با فرهنگ غرب دامن زد كه به خود گرفتنش تنها راه برونرفت از چنبر  فرنگي

گرايان شد كه تجدد را نفي  بود؛ و تمدن ايراني دستاويزي براي سنت بينوائي و وابستگي مي
ان رسيده بوديم هاي اصيل خود به ريشه هر چه از پيشرفت كه بد كردند و با تبر ارزش مي
  .زدند

بازگردند و » ها يبرلن«اند كه به پيام  روشنفكران امروزين ايران هشتاد سالي الزم داشته   
آن پيشروان، خود برآوردن همه . آن را در پرتو تحوالت سده گذشته از نو ارزيابي كنند
كه جامعه ايراني  اي توانستند از فاصله آرزوهايشان را نديدند ولي بيشتري در پايان زندگي مي

عموم آنان باور خود را به ضرورت دگرگون . پيموده بود، و سهم خود در آن خرسند باشند
خواندند، و  كردن فرهنگ ايراني كه آن را تمدن در معناي گسترده خود شامل فرهنگ مي



   كشاكش با تجدد صدسال

175  

ها   پذيري جامعه، نگهداشتند و بسياريشان سهم فعالي ــ تا آنجا كه سياست بازي تحول
از ميان آنها . ها داشتند شان نرسيد ــ در دگرگوني داد و هيچگاه به ظرفيت واقعي ه مياجاز

. ترين رويدادها روبرو شد يكي، جمالزاده، انقالب اسالمي را ديد و با آن همچون پذيرفتني
يگانه اميد ايران جوان و آينده بر «: بيني كرده بود پيش 1918زاده چنين فرجامي را در  تقي

كه به نكات تمدن ملل برخورده و ... شدگان با معرفت و با هوش تربيت«(معدود  اين عده
وقتي كه از اوضاع ... ولي بدبختانه. است) »اند درست فرق زندگي ما و اروپا را ملتفت شده

شود اين است كه كم كم از  تاثيري كه در آنها حادث مي... شوند ممالك متمدنه مطلع مي
اگر جوش و خروشي داشته باشند ... تدريج از قوم خود بيزار شدهبه ... ملت خود سير شده

  )6(».شوند دشمن وطن خود مي... و باالخره... زبان به طعن و تنقيد ملت خود گشوده
گيري و نكوهش ايراني  جمالزاده تا آنجاها نرفت و تا مغز استخوان ايراني ماند، ولي خرده   

هايش بود با خشكيدن چشمه  يشتر رمانو مردم هر چه سزاوارشان كه درونمايه ب
زاده را نداشت كه نيروي برانگيزنده  او خوشبيني تقي. آفرينشگري در او به سودازدگي رسيد

شناخت، آن را  اي كه ديگر نمي و نه سياستباز ــ است و نااميد از جامعه ـهر سياستگر ـ
شت با آنها نزديكي اش گذ دانست كه هر چه از زندگي سزاوار حكومت همان آخوندها مي

توان نمونه ايرانياني دانست كه در فضاي غربي از هيچ  جمالزاده را مي. روحي بيشتري يافت
اي كه از ايران و  رسند سطح خود را به تصور نوميدانه كس كم ندارند و به ايراني كه مي

كه خود هاي سده بيستم  او و همفكرانش در آن نخستين دهه. آورند ايراني دارند پائين مي
سراسر پليدي و پريشاني بود، به در و ديوار فضاي ناممكن ايران هنوز قرون وسطائي 

. هاي درست رسيد ها را نيافت به پرسش شان همه پاسخ هاي جوينده زدند و اگر ذهن مي
هائي كه امروزمان در برابرش چشمه  آنهمه توانائي انديشه و شهامت اخالقي در تيرگي سال

را از  excellenceهاست توانائي شناخت واالئي  اي كه مدت در جامعهروشنائي است، و 
قدر  يابد بي دست داده است و تنها برانگيختگي عواطف خام و زبان اسطوره و افسانه را درمي

هاي طرح تجدد آنان كه گناهش به گردن همان فضاي ناممكن قرون  كم و كاستي. ماند
مندان اجتماعي  زاده، كه از همه انديشه شان، تقي ينوسطائي بود بر خودشان افتاد؛ و بزرگتر

اي شد كه سهم بزرگش  نظرانه كشي كوته ها پيشتر بود، قرباني چنان شخصيت ايران تا دهه
  .  در انقالب مشروطه نيز از ياد رفت

هاي يك نسل و دو نسل، فراتر بگيريم هيچ  ولي اگر تاريخ را، چنانكه هست، از پيشداوري   
تر بردند و به يك  خواهي را ژرف آنها مشروطه. آن مردان نوآور جايز نيستدريغي بر 

ناپذير تجدد  هاي خود توانست جامعه ايراني را به مسير بازگشت بيني كه به رغم كاستي جهان
گوئيم و در  اش را آغاز كردند سخن مي ما امروز به زباني كه آنها توسعه. بيندازد درآوردند

. رويم هايش ارتباط دارد بر همان راه مي غرب بويژه نظام ارزشآنچه به گرفتن تمدن 



   كشاكش با تجدد صدسال

176  

ملت كه يكپارچگي سرزميني جزء اساسي آن ـ  عرفيگرائي و رواداري مذهبي؛  دفاع از دولت
است؛ نوسازندگي فرهنگ و زبان ايران؛ و شناخت و نگهداشت و پيشبرد ميراث باشكوه ملي 

هاي آرماني گمراهان، و هنر  رابر بازگشت به گذشتهب را آنها به ما آموختند و به آيندگان در
و  نزد ايرانيان است و بس، و بيرون آوردن جهان امروز از هزار و چهار صد سال و دو هزار

و ” ا،ه يبرلن”امروز نزديك به صد سال پس از كميته مليون . پانصد سال پيش، هشدار دادند
توان به ابعاد قهرماني پيكار  ران بهتر ميدر سر و كار با بخش بزرگي از جامعه روشنفكري اي

  .برد زاده پي مرداني چون تقي
  

***  
خواهان در ناچاري خود آرزو  ي كه موج دوم مشروطه»استبداد منور«دست نيرومند و    
و ... پيدايش يك دست توانا يا دسته توانا«: گفت همان كه مشفق كاظمي مي(كردند  مي

نگر  در شخصيت پرتوان و آينده» هاني براي نجات ايرانديكتاتور صالح آشنا به اوضاع ج
ترين مرد سده بيستم ايران است  ترديد بزرگ او كه بي. رضاشاه تحقق يافتـ  سردار سپه

خواهان را گرفت و در دو دهه كوتاهي كه داشت تا آنجا كه توانست  برنامه سياسي مشروطه
يك نگاه به كاري . ت بود و پياپي آمدهاي برنامه نوسازندگي او همه درس اولويت. پيش برد

كه در سازمان دادن ارتش ملي كرد نبوغ او را به عنوان يك فرمانده نظامي و سياستگر، و 
خود را به قدرت با ) صعود(سردارسپه كه فرازش . دهد محدوديت امكاناتش را نشان مي

هيچ امكان مالي،  بايست بي ضد افسران روسي آغاز كرده بود مي كودتائي در قزاقخانه بر
را همه در ) وناليست و سركشيناس(و ژاندارم ) انگليسي(پليس جنوب ) روسي(نيروهاي قزاق 

او اين ارتش را براي يكپارچه كردن ايران الزم . دشمني با يكديگر زير يك فرماندهي بياورد
ملت از ممالك محروسه اسمي آن زمان ـ  داشت كه نخستين شرط در آوردن يك دولت مي
توانند باور كنند كه ايران  امروز ايرانيان نمي. گرفت ود؛ هر چيز ديگري از آن سرچشمه ميب

. ها و مخاطرات سده بيستم جان بدر برد مرهون ترياك هستند اي را كه از مصيبت يكپارچه
سردارسپه دست بر درآمدهاي انحصار ترياك انداخت و ارتشي بسيج كرد كه كمر فئوداليسم 

نشين نفتي ديگر شود بازداشت و امنيتي  كست و خوزستان را از اينكه يك شيخرا در ايران ش
  .  شد هيچ چيز ساخت در ايران برقرار كرد كه بي آن نمي

اش به آتاترك، تا التيني كردن خط يا اعالم دولت  نوسازندگي او با همه شيفتگي   
ن آمد كه در خورند جامعه تر از آ نكشيد؛ و در توسعه جامعه مدني كوتاه) الئيك(غيرمذهبي 

ها فاصله داشت و  واپسماندگي ايران آن زمان كه با تركيه فرسنگ. بود آن روز ايران مي
گذاشت آن برنامه به اندازه كافي دور برود؛ ولي  ضرورت ساختن تقريبا همه چيز از صفر، نمي

كه در طبقه هاي معدودي  براي نيم قرني يك هدف و دستوركار ملي ماند ــ يكي از موضوع



   كشاكش با تجدد صدسال

177  

اما .) ملي كردن صنعت نفت يك موضوع ديگر بود(سياسي ايران از همرائي برخوردار گرديد 
بايد اساسا در  مذهبيان را در موضوع تجدد مي(هاي سياسي و فكري  با آنكه همه گرايش
در نياز به نوسازي سريع همراي بودند بحث درخوري درباره استراتژي ) جبهه مخالف گذاشت

در اين حال تغييرات كمي و . بايد دست به آن زد درنگرفت گي و اينكه اصال چرا مينوسازند
داشتند و در  كردند زندگي از آن خود مي مادي كه جامعه ايراني را به تندي دگرگون مي

زدند كه  آوردند و به تضادهائي دامن مي هائي پديد مي آميز موقعيت، عدم تعادل تحول شتاب
  .ه درستي شرح دهد چه رسد كه كنترل كندتوانست ب كس نمي هيچ

در بيست ساله رضاشاهي، جنبش نوسازندگي ايران بيشتر زير نفوذ روشنفكران    
ور در  هتاي غو هاي جامعه كوشيدند حساسيت ناسيوناليست ضدآخوند بود كه با اينهمه مي

يد، جنگي ولي هنگامي كه آن جنبش به برداشتن حجاب رس. عوالم آخوندي را محترم دارند
كه از انقالب مشروطه ميان پاسداران مذهب و پيشروان ترقي درگرفته بود در شورش 

در » روحانيت«باز زبانه كشيد و نقش اسالم و ) 1314/1936(مسجد گوهرشاد مشهد 
آن روشنفكران در يك فضاي انقالبي سازنده، انرژي . واپسماندگي ملي بار ديگر نمايان شد

شناسد  رسيد غيرممكن نمي اي كه به نظر مي ايران دادند، و با روحيه اي به سياست سابقه بي
كردند كه  را دنبال authoritarianيك طرح نوسازندگي غيرمشاركتي و از باال و اقتدارگرا 

ترين اسباب يك دولت و جامعه نوين گذاشته بود، به اميد آنكه  تمركز خود را بر ضروري
اكبر داور بهترين نماينده آن  علي. يرات كيفي بينجامدهاي كمي به تدريج به تغي دگرگوني

مراه عبدالحسين ه سياستگر، بهـ  نگار روزنامهـ  روشنفكران و دنبال كننده سنت روشنفكر
تيمورتاش استراتژهاي اصلي آن طرح نوسازندگي بودند كه با خلق و خوي پادشاه سازگاري 

اناترين سياستگران زمان خود بود و ترين و تو تيمورتاش يكي از بافرهنگ. (تمام داشت
ايران در دست يك طبقه سياسي تازه، كه .) جايگاه بلندش نياز به ارزيابي دوباره دارد

آمد، زير رهبري و نظارت سختگير و هر روزي پادشاهي كه شور  مانندش به يادها نمي
ك در ملت دمكراتيـ  دوران پيش از دولت(ملت سده هفدهمي ـ  ساختن داشت، يك دولت

آن طبقه سياسي، بر خالف . رسانيد هاي بعد مي شد كه داشت به تاخت خود را به سده) اروپا
گويد و بجاي  دانست چه مي زنند مي در ايران دم مي» دمكراسي اول و دوم«كساني كه از 

آنها كشوري را كه از تجزيه . آورد وجود ميه هاي الزم دمكراسي را ب  شعار دادن، زيرساخت
اي از پيشرفت رساندند كه  زآورده شده بود از آن ژرفاي بينوائي و ناداني به درجهحتمي با

  .ديگر هيچگاه بكلي بازنايستاد و ما را تا برترين سطح تمدن جهاني خواهد رساند
 

***  
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در فضاي بازتر پس از رضاشاه، بحث درباره تجدد مانند همه موضوعات ديگر، شدت    
زد از سه سو زير آتش در آمد  هاي عادات باستاني مي به ريشه اصالحات گسترده او كه. يافت

چپگرايان، قدرت روزافزون يافتند و توانستند سرانجام به ياري  كه دوتاي آنها، اسالميان و
از ميان آنها اسالميان به آساني . ها، پادشاهي پهلوي را سرنگون كنند سومي، مصدقي
يئت حاكمه را از نو استوار سازند بويژه كه هيئت هاي پيوند صدها ساله با ه توانستند رشته

هايش به  حاكمه پيش از رضاشاهي نيز در رژيم تازه مواضع كليدي را به ياري بستگي
فرايند نوسازندگي و گفتمان تجدد در فضاي بسيار . انگلستان، از نو به چنگ آورده بود

و اشغال ايران و  تري قرار گرفت و آهنگ پيشرفت نيز به سبب جنگ كارانه محافظه
. آمد ها چنان كند شد كه به دشواري از بيش از نگهداري وضع موجود برمي پيامدهايش سال

جهت عمده حمله اسالميان، كه در كنار و زير سايه پادشاهي باليدند و با گذشت زمان 
نيرومندترين دشمنانش شدند، به اصالحات رضاشاهي و غربي شدن سراسري ايران بود؛ و بر 

گشت به گذشته پيش از اسالم، كه بيش از نيمي از تاريخ ايران و نيمه پر افتخارترش را باز
آنها در تاكيد خود بر ايران به عنوان يك ملت مسلمان شيعي، و هويت ملي . گيرد دربرمي

اي با واپسماندگي، هر جا توانستند اسالم را به زيان تجدد  اسالمي و با اينهمه درگير مسابقه
      .   تندپيش انداخ

از همان دوران مشروطه يك مكتب فكري نيرومند در ميان تجددخواهان استدالل    
كاران توانسته بودند  اين محافظه. از آنند كه بكلي غربي شوند تر كرد كه ايرانيان مذهبي مي

كار ) 1906 - 1909(كم تا چندگاهي در انقالب مشروطه  با جناح بانفوذي از روحانيان، دست
هاي راديكال تجددخواهان مكتب  ؛ و پس از آن نيز به عنوان تعديل كننده سياستكنند
براي آنان غرب دشمني بود كه . زاده، همواره نفوذي كمابيش در سياست ايران داشتند تقي

هواداران اين مكتب كه از آن . اي جز گرفتن ابزارهايش نيست آن چاره» رفع و دفع«براي 
اي از تجدد و  اند، درجه ونش، بر گفتمان تجدد چيره بودههاي گوناگ هنگام در روايت

به عنوان ) هاي توسعه از هم متمايز نشده بودند اين دو تا اين اواخر در بحث(نوسازندگي را 
اين نگرش محدود و . شمردند هويت ايران الزم مي تنها راه دفاع از استقالل و فرهنگ و نيز

اي بوده كه گفتمان  هاي عمده يكي از سوءتفاهمدفاعي به تجدد با همه منطقي نمودنش، 
مدرن شدن براي . مدرنيته را در ايران و كشورهاي جهان سومي ديگر مغشوش كرده است

آنكه حتا بيشتر سنتي بمانند تناقضي است كه همه فرايند تجدد را محكوم به نقص و ناكامي 
. كه بايد ديگر شود» خودي«: اصل تجدد، دريافتن ديالكتيك دگرگوني است. گردانيد

ولي آنها از . ماند شود و مي ،  خود ديگري مي»ديگر«با   interactionدر اندركنشي » خود«
شود  تر بماند، راه به ديالكتيك خودي كه ديگر مي شود تا همان خودي كه ديگر ميض تناق

ر از داشت، براي دفاع بهت تجدد به نظر آنان اگر هم لزومي مي. ولي ديگري نيست نبردند



   كشاكش با تجدد صدسال

179  

ايراني بود؛ نه به خودي خود و براي ساختن يك جامعه نوين با ـ  فرهنگ و هويت اسالمي
برتري فرهنگ غربي بر فرهنگ . هائي كه براي زندگي در جهان امروزين آماده باشند آدم

شدند ــ تهديد  ملي، هويت و فرهنگ و استقالل ايران را ــ كه هر سه يكي شمرده مي
  .  شد تا بيشتر همانچه بود بماند ايد دگرگون ميب جامعه مي. كرد مي
اش را گرفتند و  الدين افغاني و پيروان مصري و پاكستاني روشنفكران ديگري دنباله جمال   

اش نديدند؛ يا ادعاي برتر بودن  ها و روحيه اعتنا به ارزش مانعي در گرفتن ابزارهاي تمدن بي
علم و فلسفه غرب را برگرفته از  انش بردند واسالم را از همه دستاوردهاي بشري، تا پاي

برخي مبلغان بعدي اين مكتب و مهمترين . كم همذات با آن شمردند اسالم يا دست
هاي غيرآخوند انقالب و جمهوري اسالمي، مانند نخستين رئيس جمهوري، و  شخصيت

بي، روي هاي انقال از جمله سبك وزناني كه با زير و رو شدن(وزير خميني  نخستين نخست
هاي خود براي درآوردن يك دانش اقتصادي از اصل توحيد؛ يا  در كوشش) آيند، آب مي

اسالمي و اثبات وجود خدا از طريق فيزيك » پاكيزگي«هاي علمي دستورهاي  كشف پايه
مانند (اين شيوه تفكر با همه ميان تهي بودنش . آور رسيدند هاي خنده روي نيوتوني به زياده
ترين عامل در آهسته راندن و از خط خارج  پرقدرت) روشنفكري آن انقالب رهبري سياسي و

  .كردن تجدد ايران بوده است
برنامه ) جوئي است نه انتقادي برخورد يك سويه و از پيشداوري، عيب(جويان چپگرا  عيب   

 داري نوسازندگي رضاشاه ــ و پس از او محمدرضا شاه را ــ  از ديدگاه راه رشد غيرسرمايه
انصافانه به  و بي) نه اتحاد، نه شوروي(سرچشمه الهام آنان اتحاد شوروي بود . رد كردند

اما براي مصدق كه صنعت نفت . سازندگان ايران نو برچسب خدمتگزاران امپرياليسم زدند
بر صحنه سياسي ايران چيرگي داشت  1322ـ  32/  1943ـ  53ايران را ملي كرد و در دهه 

كردند موضوع  ناليست او كه بسياري از خدمات رضاشاه را خيانت قلمداد ميو هواداران ناسيو
اصلي، نه تجدد و حتا نوسازندگي، بلكه پادشاهي پهلوي بود و نقشي كه بيگانگان در مراحلي 

آور و خائنانه  هاي شگرف دوران پهلوي اگر زيان از نظر آنان پيشرفت. از دوران آنان داشتند
اينرو پيشرفت بشمار  داشت، يا به دستور بيگانگان بود و از ث نمينبود، يا اصال ارزش بح

  .آمد نمي
احمد و  پرداراني چون آل تا پيش از ظهور نظريه(ها  پرداز مهم تجدد در آن سال نظريه   

فخرالدين ) شريعتي و همفكرانشان در دربار شاهنشاهي كه گفتمان ضد تجدد را پيش بردند
 هاي اروپا؛ يك روشنفكر پرورش سنتي مذهبي و بهترين دانشگاهشادمان بود، مردي فراورده 

مĤبي نمايشي را  نگار ديگر كه خطر تقليد سطحي از اروپا و فرنگي روزنامه ـ سياستگرـ 
وار بودن جامعه  سوادي و قبيله كم. گرد آن ساخت دريافت و همه نظريه تجدد خود را بر

زاده، در زمان خود توجه سزاوارش را  تقي روشنفكري ايران نگذاشت كه شادمان، همچنانكه
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هاي مهم در گفتمان  يكي از سرفصل» تسخير تمدن فرنگي«ولي كتاب كوچك او . بيابد
او كه در قالب روشنفكر . تجدد است و هيچ بحثي در اين باره از بازگشت به آن گريزي ندارد

ه بيشتر، گنجيد از سوي روشنفكراني ك انقالبي نميـ  ماركسيستـ  جهان سومي
. كردند، ناديده گرفته شد هاي مذهبي راست و شبه مذهبي چپ را نمايندگي مي تاريكي

زاده را به بيرون از جهان بينواي  توطئه سكوتي كه پيش از او، ثروت انتلكتوئل تقي
مند اجتماعي را زير سايه  روشنفكري رايج رانده بود، چنان نويسنده برجسته و انديشه

ها همچنين شايسته روشنفكراني هستند  ملت. برد احمد و احمد فرديد مي لآ  مانندهاي جالل
چهل سالي پس از انقالب مشروطه و شش سال پس از » تسخير تمدن فرنگي«. كه دارند

برد ولي از نظرگاهي متفاوت، و در همانجاست كه به  زاده را پيشتر مي رضاشاه، سخن تقي
ايران آن زمان، هنوز در . دهد پرستان مي كهنه دسته رسد و سالحي ب نتايجي ناخواسته مي

. اي فرهنگي بود كه چيز زيادي هم در كيسه نداشت برخورد با اروپا، نوكيسه shock تكانه
ترين دشمن ايران و ايراني  ناميد و او را بزرگ اي را شادمان فكلي مي اين چنين نوكيسه

  .دانست مي
يابيم،  در اجتماع مهاجر ايراني در امريكا و اروپا ميهاي اين تيپ فرهنگي را ما امروز  نمونه   

ها  كوشند مانند اروپائيان و امريكائيان رفتار كنند ولي پس از مدت مردماني كه به اغراق مي
زيستن و حتا درس خواندن در بيرون كمابيش به گفته گوبينو، سفير ناماور فرانسه در دربار 

ا اين تفاوت كه بر عيوبشان افزوده شده است و من در ب. كه بودند اند همان«ناصرالدين شاه، 
 )7(».ام دست آورده باشد نديدهه هاي اروپا را ب ميانشان كسي كه يكي از فضائل و خوبي

. آور است ولي سخنان در همان سطح گرد گرفته مالل... ها پر از فرانسه و انگليسي و دهان
خواست  اجر آن است كه اولي ميتفاوت بزرگ فكلي شادمان با خانه بدوش فرهنگي مه

كوشد كه هر چه  گنجيد بسازد و دومي مي ايران را مانند اروپائي كه در ذهن كوچك او مي
هاي  دو جا افزودن معايب غرب است بر كم و كاستي در هر. بيشتر از ايران فاصله بگيرد

ي همچون خانه بدوش فرهنگي مهاجر، اين مزيت را بر فكلي دارد كه از نيش قلم. ايران
خواهد خود و بويژه فرزندانش  او مي. گيرد شادمان در امان است؛ كسي او را جدي نمي
» بر آن كه چه افزود و زان كه چه كاست؟«اروپائي يا امريكائي شوند كه مشكلي نيست؛ 

او به . هاست ناپديد شده است هاي گزنده شادمان مدت اي پس از نيش فكلي نيز شش دهه
اي كه در خدمت توسعه  ماعي يا در حاشيه ماند يا به زن و مرد فرهيختهعنوان يك تيپ اجت

بايد انصاف داد و نقش دو گونه  هرچند مي. (آمد دگرگشت يافت اجتماعي و اقتصادي درمي
مĤب در  در آن بزنگاه مردماني، هم فرنگي. فكلي شادمان را در انقالب اسالمي تصديق كرد

تظاهر،  به سبب جايگاه بلند خويش توانستند ضربه گرا در حد  حد تظاهر، و هم اصالت
آميز  هاي آن كتاب كه امروز مبالغه جامعه ايراني از نگراني). خالص را به رژيم خودشان بزنند
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هائي مانند الجزاير كه از آن به عنوان نمونه بيريشه  حتا سرزمين. نمايد درگذشته است مي
آورد در برخورد  ها را مي رين مثالتقليد سطحي از تمدن غربي بدت شدن جامعه در

اند و دست و پا زنان در همان فرهنگ سنتي  شان با تمدن غرب از ميان نرفته دستانه فرو
مانده آن  هاي واپس مسئله براي تمدن. جويند راهي به بيرون، به تمدني باالتر و بهتر، مي

نبند و از جهان مانوس نيست كه تمدن تازه آنها را نابود خواهد كرد؛ اين است كه اگر نج
  .خود بيرون نيايند پشت سرشان خواهد گذاشت و در گرفتاري رهايشان خواهد كرد

خطر گذراي فكلي و برداشت سطحي جامعه از تمدن غربي، شادمان را چنان به هراس    
مشكل آن بود كه تا . انديشيد رسيد حل درستي كه مي افكنده بود كه با نگاهي وارونه به راه

براي روشنفكراني كه مانند شادمان، . حل اعتناي درخوري نشد لي، نگاه ماند و به راهدو نس
ديدند  برابر همه تواني تمدن غرب مي جامعه ايراني را در impotenceتواني  واماندگي و بي

 ــ غربي كه با سالح و به قصد استعمار آمده بود ــ نگهداري هويت و فرهنگ ملي ايران به
ديدند و بر  آنها پديده فكلي را مي. نمود ستقالل و يكپارچگي كشور حياتي ميمان اندازه اه

بودند و درس  هايش از ملت و فرهنگ خود شرمنده مي خوانده اي كه درس آينده جامعه
پرستيدند و گشايش گره خود را از دستان بريده مردي  هايش امامزاده و درخت مي نخوانده 

ي پيش صرفا در يك درگيري نظامي كوچك شكست خواستند كه هزار و سيصد سال مي
آنها داستان تجدد را درست نخوانده بودند و . شدند خورده و كشته شده بود، انديشناك مي

نگريستند كه پديده فكلي  تر به همان روسيه و ژاپن مي بود كه از نزديك همان بس مي
  .  را دچار اختالل نكردپذيري  ها در آنها حضور و حتا چيرگي داشت و فرايند فرهنگ مدت

.  اند كرديم گفته بسيار از ژاپن به عنوان سرمشقي كه بايست در برخورد با غرب پيروي مي   
در دهه شصت، مردمي كه پس از لنگر » مي جي«ولي تا دو سه دهه پس از اصالحات 

تا گلو در در آمده بودند ه انداختن ناوگان امريكائي در ناگازاكي از سه سده انزواي فرهنگي ب
وار است  تقليد يك تمدن برتر كه در نخستين مراحل به ناچار سطحي و آسانگير و شيفته

شان را از  آنها كه نيروي زميني خود را از روي نمونه پروس و نيروي دريائي. رفتند فرومي
، دادند در تقليد تا آنجا رفتند كه براي ساختن آكادمي دريائي روي نمونه بريتانيا سازمان مي

رسد در آن  به نظر مي. آجر قرمز از بريتانيا وارد كردند كه هرچه بيشتر مانند اصل شود
گرايان  خواستند واپسين ايستادگي سنت كننده دو تمدن، نوگرايان ژاپني مي خيره” كنتراست”

ها همان دو سه دهه بس بود كه به پيچيدگي و ژرفاي  براي ژاپني. را هم از ميان ببرند
زور ولي بي شليك يك گلوله آنان را ناگزير از گشايش بر جهان كرده بود  تمدني كه به

هاي مهم تمدن  آنها به زودي هزار هزار به غرب رفتند و به تندي به ترجمه كتاب. برند پي
هاي اروپائي پرداختند و زيرساخت اداري و  هاي بازاري، از زبان غربي و نه صرفا رمان

. داشت بازسازي كردند هائي كه اروپا عرضه مي ي بهترينفرهنگي و نظامي الزم را از رو
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مان كه شصت سال هم ديرتر آغاز كرديم اين فرايند به درازا  بار اسالمي براي ما با كوله
تفاوت ديگري هم در . اپن هستيمژاي جهات ما هنوز در پايان سده نوزدهم  از پاره. كشيد

و ديگر بازنگشت و اين ژاپن بود كه غرب را  اندكي بعد لنگر كشيد» پري«ناوگان : ميانه بود
اما فكلي ايراني بيش از فكلي . چالش كرد، نه آنكه هر روز از آن زور بشنود و تهديد شود

خود (ژاپني نتوانست زبان و حتا خط فارسي را عوض كند و مردم را از اسالم برگرداند 
ان را در عموم، ديد كه مانند دوره توان ايراني كنند و ديگر نمي آخوندها دارند اين كار را مي

تر از آن است كه او  جان فرهنگ سخت.)  شادمان يا بيست سي سال پيش مسلمان باشند
  .  پنداشت ترسيد و مانعي بزرگتر از آن است كه او مي مي
.  هاي شادمان افتاده بود به ژرفاي اثرش نرفتند ها و نوشته در آن خاموشي كه بر انديشه   

اما نه (هاي مشاغل سياسي كه او را پارياي جامعه روشنفكري  به سبب گرفتاريخود او هم 
ترين كتابش الزم ندانست و بر همان سخن  گردانيده بود نگاهي دوباره را به مهم) اهل فضل
بودند، يا در بند  وار كشور مي بيش از آن درگير پيش بردن حلزون ديگران نيز. جواني ماند

از پيام او آنچه . داري كه به بحث تجدد پردازند رشد غيرسرمايه هاي اصيل، يا راه ارزش
گفت شادمان بر او  احمد مي آل(شعارگونه بود از سوي تجددستيزان دشمن غرب گرفته شد 

دو را شناختن و زبان فارسي را پاس  و هسته دروني آن، ايران و فرنگ هر) فضل سبق دارد
اي به تمدن غربي، آن  در رهيافت دفاعي و واژگونهشادمان . اي نيافت اعتناي شايسته داشتن،

او به رغم قضاوت بهتر خود و با ناديده . كرد توصيف مي را دشمني بدتر از عرب و مغول
تا (آيد  اش كه هر روز براي صدها هزار جهان سومي ديگر پيش مي گرفتن تجربه شخصي

: تازاند وسن قلم را چنين مياختيار ت بي) خودشان چه اندازه ظرفيت فراگرفتن داشته باشند
فريبد و خود فريفته  حمله تمدن فرنگي از حمله عرب و ترك و تاتار بدتر است چرا كه مي«

 دارد اما به بيرحمي است كه علم و هنر و هر چيز خوب فرنگي را از ما دريغ مي ...شود نمي
گيران و دين  رشوه ر حالي كه بتواند يك روز به دست فكليان و روز ديگر به مدد خائنان وه

اي كه دويست  بازتابي، اگرچه دور، از رويكرد دودالنه )8(».كند فروشان فكر ما را آشفته مي
آور؛ اعجاب خلع  اي از هراس فلج آميزه: سال ذهن ايراني را در مسئله تجدد برآشفته است

ن و از ؛ از يك سو چشم به دهان غرب دوخت)تا حد باور داشتن به مشيت غرب(سالح كننده 
هاي  هاي خود شمردن؛ همان ناله زدن ها و سستي سوي ديگر آن را مسئول همه كوتاهي

فروشان با فرنگي به ايراني كه به گفته او  گيران و دين گوئي خائنان و رشوه. جهان سومي
) كدام استقالل و بويژه كدام فكر؟(» استقالل فكري به كمال داشت«پيش از حمله فرنگي 

ساله گذشته بيش از آن در فرهنگي كه  مانند بيشتر تجددخواهان صد او نيز. آمدند
اش آن است كه به عنوان يك  طرفه زندگي. خواست دگرگونش كند فرورفته بود مي

ديدند  ترين دشمن خود را مي پرداز تجدد از سوي نيروهاي ارتجاع كه در غرب بزرگ نظريه
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بر گفتمان سياسي چيرگي يافتند با  40/60پرستان كه از دهه  آن كهنه. به خدمت گرفته شد
هاست،  ترش همواره به گردن حكومت گيري از فضاي ناسالم سياست، كه گناه بزرگ بهره

  .   بخش بزرگ طبقه متوسط ايران را از جريان اصلي ترقيخواهي بيگانه ساختند
ي و از تسخير تمدن فرنگي بر آن بود كه ايراني در عرصه تمدن از تقليد به آفرينشگر   

آلود پس از جنگ و در حالي كه يك پيكار  روي به پيشتازي برسد ولي در فضاي تب دنباله
از نوع (به پايان نرسيده پيكار ضدامپرياليستي ديگري ) از نوع شوروي(ضد امپرياليستي 

ها  اش به دل گرفت نگرش دشمنانه او به غرب بيش از پيام غربگرايانه درمي) بريتانيائي
ها بدين ترتيب بر آخوندهائي كه سر بلند  مند آن سال ترين انديشه داي مهمص. نشست مي

هاي  هاي بيشتر غلط خود را در بازگشت به ريشه كرده بودند و روشنفكراني كه پاسخ پرسش
جستند؛ يا در سرسپردگي به شوروي،  اسالمي و دوري گرفتن از ترقيخواهي رضاشاهي مي

فكلي در طبقات دوزخ غربگرايان جاي . دند، افزوده شدورزي با هر چه غربي بود دشمني مي
. احمدي داد كه بر هر تجددخواهي انگ زدند آل» قرتي«خود را به غربزده و از آن بدتر 

رو   ناتوان از درس خواندن و ايران و دنيا را شناختن، با نگاه سرسري و مايه اندك، از پشت
ب، به دشمني با آن كه گويا از عرب و به آينده نهادند؛ بجاي تالش براي رسيدن به غر

ها را با خون  كشت و آسياب عربي كه ده هزار ده هزار از ايرانيان مي(مغول هم بدتر بود 
هايش شهرهاي بزرگ را از جانوران نيز خالي  گرداند و مغولي كه در قتل عام ايرانيان مي

، به دنبال آنچه خود داشت، ترين عناصر جامعه ايراني به رهبري نامناسب. پرداختند) كرد مي
  .بايد داشت دورتر افتاد هر چه بيشتر از آنچه مي

 

*** 

پس از يك ميانپرده بيست ساله كه در آن ايران توانست به كندي و افتان و خيزان بر    
راهي كه رضاشاه پيش پايش گذاشته بود برود، دومين پادشاه پهلوي دست به كار برنامه 

قلب آن برنامه يك . پذيرش ساخته بود كه دستاوردهاي پيشين امكانتري شد  بلندپروازانه
شد، با اينهمه در كنار  كاره و كژومژ اجرا اصالح ارضي پردامنه بود كه مانند معمول ما نيمه

آموزش همگاني و برداشتن چادر از سر زنان، و درهم شكستن نظام فئودالي، يكي از چهار 
شمار ه ترين خدمات سلسله پهلوي ب ايران و از مهم ترين دگرگوني اجتماعي تاريخ بزرگ
. يافت) تحول(ها بود كه به يك جامعه طبقه متوسط دگرگشت  ايران با آن دگرگوني. رود مي

يكبار ديگر ايران به جنبش افتاده بود و پادشاه صاحب اختيار همه، برنامه اصالحي اقتدارگرا 
ر برنامه اصالحي از توسعه مادي سرشار بود و يكبار ديگ. برد و غيرمشاركتي  خود را پيش مي

بار ديگر نوسازندگي، به معني غربگرائي، با چالش اسالمي . آمد از جامعه مدني كوتاه مي
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اي كه تا آن زمان  اراده مبارزه 78ـ  1357/9اما در واپسين روياروئي، در سال . روبرو گرديد
  .و فاجعه فرورفت نبردها را برده بود سستي گرفت و همه چيز در خشونت

يكي از روزهاي مهم تاريخ ايران است؛ نه تنها از اينرو كه  1341/  1963ششم بهمن    
دامنه فزاينده، مانندش  يك دوره توسعه اقتصادي و اجتماعي را پيش آورد كه از نظر شتاب و

گيرنده ديده نشده بود و پس از آن نيز ديده نشده است، بلكه از اين نظر كه موج تازه و باال
تضادهاي . راه انداخته اسالم سياسي و فرورفتن جامعه در كام ارتجاع مذهبي را نيز ب

ناگشودني فرايند توسعه و تجدد در ايران، در آن لحظه تاريخي بود كه بيش از هميشه خود 
. ناپذير گردانيد نبش انقالبي اسالمي، و نه پيروزي آن، را اجتنابجرا نشان داد و 
پرسي گذاشت كه  اي را به همه ر آن روز يك برنامه اصالحات شش مادهمحمدرضاشاه د

ها و  گذشته از اصالحات ارضي، شامل حق راي زنان، سپاه دانش، ملي كردن جنگل
 آن برنامه روي كاغذ نماند و. ها بود و سهيم كردن كارگران در سود كارخانه) مراتع(مرغزارها 

هاي عشايري كه ضربات  زمينداران بزرگ، و خانقدرت سياسي . چهره ايران را تغيير داد
به همان اندازه بسيار (رضاشاه را دوام آورده بودند از ميان برد؛  به زنان برابري سياسي داد 

كه اندك اندك تا برابري مدني پيش رفت؛ براي ) محدود مردان ولي در اصل پراهميت
هاي بعدي بهداشت و ترويج و  با تشكيل سپاه(بار در تاريخ، خدمات اجتماعي را  نخستين
هاي جدي را  قدرت خريد كارگران افزود و نخستين گام به روستاهاي ايران برد؛ بر) آباداني

درآمدن ايران به يك جامعه طبقه متوسط، با اصالحات . براي حفظ محيط زيست برداشت
  .آن سال بود كه به انجام رسيد

رفت حسن ارسنجاني، يك  الحات بشمار ميبيت آن اص در برنامه اصالحات ارضي كه شاه   
ها پيش چنان اصالحاتي را الزم  سياستگر ديگر، كه از سالـ  نگار روزنامهـ  روشنفكر

. جست با رياست جمهوري كندي بدست آمد فرصتي كه مي. شمرد سهم اصلي داشت مي
ز كندي اصالحات اجتماعي و توسعه اقتصادي كشورهاي جهان سومي را براي جلوگيري ا

بست  شمرد و محمدرضا شاه كه در آن هنگام به بن افتادنشان به دامن شوروي الزم مي
سياسي و اداري افتاده بود، نه تنها اصالحات ارضي را كه در گذشته هم بدان توجهي داشت 

هاي ديگري را نيز بر آن افزود كه بعدا انقالب سفيد و انقالب  از آن خود كرد بلكه برنامه
اي  ه تازهيپرسي با استقبال عمومي روبرو شد و به جامعه روح آن همه. م گرفتشاه و مردم نا

بار پس از جنبش ملي كردن نفت اكثريتي از ايرانيان چندگاهي در  براي نخستين. داد
پشتيباني خود از يك امر ملي همراي شدند، اميدواري به آينده، تا ده دوازده سالي بعد، جاي 

  .   گرفتبدبيني هميشگي ايراني را 
شود و مخالفان  در هر كشور رو به توسعه ديگري چنان اصالحاتي زمينه يك همرائي مي   

نيز فرصت گشاده شدن جامعه و گسترش طبقه متوسط را، اگر چه براي بردن مبارزه به 
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در هيچ كشوري دانشگاه با اصالحات ارضي يا حق راي . شمرند هاي ديگر، غنيمت مي جبهه
ترين  آن اصالحات دليرانه. ها مبارزه نكرده است ن كارگران در سود كارخانهزنان يا سهيم شد

هاي اجتماعي ــ زمينداران بزرگ،  اقدامات دوره محمدرضا شاه بود و نيرومندترين اليه
. داد كرد و به طبقه متوسط نوخاسته ميدان مي هاي فئودال و آخوندها ــ را ضعيف مي خان

از آن ها  داد و تكنوكرات يايران پس از آن اصالحات رو جابجائي نسلي سرامدان سياسي
هائي براي دمكراتيك كردن نظام  اينهمه پيشزمينه. بر دستگاه اداري تسلط يافتندهنگام 

گيري دشمنانه نيروهاي مخالف از  رفت و پيش آمد، موضع آنچه انتظار نمي. بود سياسي مي
و چپگراياني بود كه  به زودي به جبهه ملي و هواداران مصدق تا بقاياي حزب توده 

نامي كه (» لوايح شاه« راي دادن به  آنها تا آنجا رفتند كه. هاي چريكي روي آوردند سازمان
شمار ه تا اوايل انقالب اسالمي گناه، و، بعدا، جرمي ب) دادند مخالفان به آن برنامه شگرف مي

  .رفت مي
هاي  ديخواهان ايران بود و در مرامنامهبرنامه اصالحات اجتماعي كه آرزوي دو نسل آزا   

بايست همرائي  احزاب گوناگون از جمله حزب توده، مواد نزديك به آن آمده بود و طبعا مي
بيشتري ميان دو سوي طيف غيرمذهبي طبقه سياسي پديد آورد و به گشايش جامعه كمك 

هار ماه از ششم چ. كند، برعكس به راديكال كردن سياست ايران و رشد خودكامگي انجاميد
بهمن برنيامده نيروهاي مخالف رژيم پادشاهي، همگروه به خميني پيوستند يا آماده پيوستن 

آنها هم كه فرصت نيافتند، . بودند ــ اگر مانند پانزده سال بعد به آنها فرصت داده شده بود
در برد  1357/1979ائتالفي كه در . پس از شكست او، در نجف به رهبريش گردن نهادند

 1905لنين شكست خود را در . (خميني بود، پايه گرفت» 1905«كه  1342همان خرداد 
هاي مدعي ترقيخواهي و دمكراسي هيچ مانعي در  گروه.) ساخت 1917مقدمه پيروزي 

پشتيباني از جنبشي كه لشگريانش در همان سه روز تظاهرات خود، كتابخانه عمومي پارك 
  . پاشيدند نديدند حجاب اسيد مي ه زنان بيزدند و بر چهر سنگلج را آتش مي

. داشت گرفت كه از نظر مخالفان مشروعيت نمي آن اصالحات به دست شاهي انجام مي   
توانست  دوستي نمي بودن خود برنامه اصالحي هيچ ايراني ميهن» مشروع«ولي در مترقي و 

توانست ببيند كه  نه كور، ميئولوژيك و كيدتر، هر ذهن آزاد از ايمان اي از آن مهم. ترديد كند
شد، به  ساختن بر آن برنامه اصالحي و دنباله گرفتنش در فضائي كه داشت مساعد مي

جمله توسعه سياسي، بيشتر خدمت خواهد كرد تا پيروي از يك آخوند  توسعه ايران، از
 اي به خشگيدن نهال دمكراسي  هاي چريكي كه در هر جامعه مرتجع، يا پيوستن به سازمان
هاي شاه، هر چه  سياست. انجامد ها، از استبداد تا نيهيليسم، مي و نيرو گرفتن بدترين گرايش

كرد، اسباب رسيدن به دمكراسي  هم نابسنده و به دست پادشاهي كه فراتر از قانون عمل مي
ها كه آن اسباب و مقدمات را پيش از دمكراسي فراهم  آورد ــ مانند همه جامعه را فراهم مي
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دانست، زمينه را براي  خواست و نمي دانست و چه نمي خواست يا مي او چه خود مي. ندآورد
ولي دشمني با اصالحات نه تنها جلو پيشرفت . كرد گذار از ديكتاتوري به دمكراسي آماده مي

تر را  consensualتر و همرايانه  گرفت، شرايط سياسي رسيدن به نظام گشاده جامعه را مي
  .ــ همانكه پيش آمدبرد  از ميان مي

او ديگر براي كساني كه يك سال . شاه از آن پس تحقير را بر دشمني با مخالفانش افزود   
ضد  پيش از آن پيشنهادش را براي در دست گرفتن قدرت رد كرده بودند و اكنون بر

ترين مانع تاريخي پيشرفت و نوسازندگي جامعه  كه بزرگ» روحانيت«اصالحات اجتماعي، با 
هاي اروپا و امريكا و مراكز  كردند؛ و جواناني كه از بهترين دانشگاه راني است بيعت مياي

پيروزي آسان بر اردوي . فرستادند مصرفي نداشت روشنرائي،  نماينده به پيشگاه خميني مي
هاي نفسگير برنامه  و پيشرفت) صفاتي كه به خود داده بودند(روحاني و ملي و ترقيخواه 

ست در صد رشد ساالنه صنعت؛ رسيدن ايران به مقام شانزدهم جهان از نظر بي(نوسازندگي 
اندك اندك هر كمترين نشانه . مدارائي او افزود طبعا بر بي...) درامد سرانه ناخالص ملي

هر امكان گفت و . استقاللي را كيفر دادند و بيشماراني را بيهوده به اردوي دشمنان راندند
ه اگر مخالفان مذهبي و چپ و ملي در شاه ب. يران از ميان رفتشنود و همرائي در سياست ا

تهي و  شمرد و تا اعالم ميان ديدند او نيز آنها را از هر فضيلتي عاري مي جز عيب نمي
انقالب اجتماعي روشنرايانه، طرفه . رفت» اش را بگيرد خواهد گذرنامه هر كه نمي«ويرانگر 

گي ارتجاعي شد و شاه با تكان بزرگي كه به فرهنـ  روزگار، زمينه يك انقالب سياسي
اصالحات را شكست داد ياري ) موقتا(و  ،اصالحات داد به برآمدن نيروئي كه سرانجام او

اين چيزها، مانند جامعه مدني، كه در زير سنگيني حكومت اسالمي همچون يك كوه . رساند
 .دهد ايران روي مي آيد، تنها در مرجاني، هم سخت و هم شكننده، به زيبائي باال مي

گرائي اسالمي بود ــ شاهد  ساخت نوسازندگي سنت آنچه آن مرحله روياروئي را متمايز مي   
ـ  56در پانزده ساله . ها  واژگونه ولي گويائي بر پيروزي تاريخي برنامه نوسازندگي پهلوي

را بيرون از  اي را تجربه كرد كه هيچ چيز سابقه ايران چنان دگرساني بي 1962ـ  77/ 1342
لنينيسم ـ  گرائي و يك ماركسيسم از آن ميان اسالم زير نفوذ جهان سوم. تاثير خود نگذاشت

اي روحانيان بزرگ، كه بنا به فرض،  جمله پاره هاي نوين اسالمي از راديكال. زمخت درآمد
هاي فولكلوريش، تا  اند، مذهب شيعه را با همه پيرايه كاري هاي سنت و محافظه ستون

گيري از روايات دروغين، در جامه يك ايدئولوژي انقالبي پيچيدند؛ انگاره مدرنيته را با  هرهب
كمونيستي رد كردند؛ و فرهنگ و هويت ملي را ــ كه با شيعيگري  زبان ضداستعماري و شبه

شد ــ تشريف استقالل پوشاندند و با موفقيت به  هاي فولكلوريكش يكي شناخته مي و پيرايه
اين فلسفه سياسي واپسنگر و فرورفته در خرافات و . ضد غربگرائي درآوردند سالحي بر

كشاند، و در آن جاي چنداني براي خرد و انسانيت  توحش كه سده هفتم را تا سده بيستم مي
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بود، بزرگترين عامل در گردآمدن انبوه طبقه متوسط ايران، به رهبري روشنفكران مقدم  نمي
ناپذيري كه به  عناصر در ميان روحانيان، با گرايش مقاومت زمان، در پشت واپسگراترين

ارتجاع دارند، شد و به انقالب و حكومتي انجاميد كه كمتر كسي در آن طبقه متوسط از آن 
ترين سرامدان به دربار شاهنشاهي و وزارت  شگفت آنكه گروهي از نزديك. پشيمان نيست

ن اين ارتجاع نوين آغشته به گفتمان حساسي مانند آموزش و پرورش از مهمترين مناديا
  .بودند)  روايت ديگري از فكلي شادمان(» چپ شيك«

انقالبيان اسالمي كه گفتمان تجدد را وارونه گردانيده بودند در بامداد پيروزي خويش    
اي را كه مردم زندگي  خميني ستايش گذشته. كوشيدند هفت دهه نوسازندگي را ناچيز كنند

بسياري از آنچه . كرد زيستند موعظه مي هاي كودكي او را مي ي سالساده قرون وسطائ
آنها حتا خواستند تخت . بدست آمده بود يا ويران يا به خود گذاشته شد تا به ويراني بيفتد
سرمشقي كه طالبان در (جمشيد و آرامگاه فردوسي، شاعر ملي ايران، را از ميان بردارند 

پيش از آن نه تنها ايران را در  ةدر اين بود كه هفت ده شان اما مشكل.) باميان عمل كردند
ها زنان و  نهادها و سازمان و زيرساخت، نوسازندگي كرده بود، يك جامعه نوين با ميليون

مردان درس خوانده آشنا به راه و رسم جهان امروز پرورش داده بود كه در همان حال بر 
اين توده نوشونده پس از . تر بودند ناسيوناليست تر و از اينرو از هميشه هويت ايراني خود آگاه

يك دوره كوتاه افسون ماهزدگي به زودي به خود آمد و جمهوري اسالمي را همچون 
برابر  مردم در پي آن بر آمدند كه از كشور خود در. اري كردذدومين حمله عرب ديد و نامگ

ادره اموال عمومي و شمارد و در توجيه مص حكومتي كه خويشتن را فاتحي كشورگشا مي
  . زند دفاع كنند خصوصي و تاراج منابع كشور، از غنيمت جنگي دم مي

  
*** 

هاي فكري و سرتاسر طيف سياسي ايران در انقالب و حكومت اسالمي با  همه مكتب   
هاي بسيار بزرگي از آنان  هرچند گروه. (لحظه حقيقت روبرو شدند، و اسالميان بيش از همه

) عني چه؟يدانند لحظه حقيقت  مرداب انديشگي و اخالقي خود اصال نمي در از همه رنگ،
رسيدند ) »ها ها به ساويت همه قدرت«همان (» ها به اسالم، همه قدرت«اسالميان به روياي 

پس از دو دهه و نيم حكومت . و دريافتند كه آرمان جز دستاويزي براي قدرت نبوده است
سخني در كشورداري ندارد و تنها به كار توجيه يك گويد كه هيچ  مطلقه، اسالم خود مي

آنها كه در جستجوي كليد . دوره سياه هراس و هرج و مرج و تاراج و ويرانگري آمده است
بودند و به انتظار دوران ظهور خود، در هر گام  زرين اسالم براي گشودن درهاي بهشت مي

خوشبختي مردم، حتا فراهم  هر دعوي گرفتند ديگر جلو پيشرفت و بهروزي جامعه را مي
اكنون كه موضع بوميگرانه آنان در مسئله . اند كردن يك سطح زندگي شايسته را رها كرده
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نوسازندگي به ورشكستگي افتاده است و راهي از آن سو نيست، بدين خرسندند كه مانند 
  . يك نيروي اشغالي رفتار كنند

احمد و  بال الهوري تا نواب صفوي و آلخان و اق الدين افغاني و ميرزا ملكم از جمال   
و فكلي دربار » روحاني«نها تا نزديكان آرو  خميني و شريعتي و ملي مذهبيان دنباله

بودند  شاهنشاهي كه دنبال برگرداندن اصالت اسالمي به ياري علم و تكنولوژي غربي مي
يشان و پاسداران اند همه دين) شمرد، را رويه ديگر فكلي مي» روحانيان«شادمان آنگونه (

هويت اسالمي و احيانا ايراني، صد سال هر چه توانستند براي وارونه كردن تجدد و دور زدن 
و كنار گذاشتن گوهر خردگرايانه، انسانگرايانه، و عرفيگرايانه آن، و درآوردنش به جامه 

اله همفكرانشان در كشورهاي اسالمي ديگر در كوششي همانند، دويست س. اند اسالمي كرده
پيكار آنها . اند گذشته را در زنده كردن هويت اسالمي و روياروئي با فرهنگ غرب گذرانده

هاي  اند جهان اسالمي را به مقدار زياد بر ارزش آنها توانسته. هاي بزرگ داشته است پيشرفت
در اروپاي . تر داشتند هاي واپسمانده رويكردي سازنده ديگران در جامعه. فرهنگ غربي ببندند

مدرنيته ــ » هجوم فرهنگي«شرقي و جنوبي و آسياي خاوري بر خالف جهان اسالمي 
هاي اصيل  ــ با تحميل دوباره ارزش 18و  16هاي  هاي باززائي و روشنرائي سده جنبش

جزيره ايبري به درجات بيش و كم به ايستادگي  هاي كاتوليك در شبه جامعه. پاسخ داده نشد
هاي كنفوسيوسي،  فرهنگ. يزيسيون ديگري سر بلند نكردگلي اناميد خود ادامه دادند و بي

اصل پيشرفت و دگرگوني بنيادي را پذيرفتند و زير بار دشوار كمرشكن كاربردهاي آن، خود 
ها هنوز در مراحل كمتر و  نوسازندگي سياست در اين جامعه. رسانند را به جهان امروزين مي

  .اد داردبيشتر توسعه يافته است و جاي پيشرفت زي

پيامدهاي پيروزي و پايداري فرهنگ اسالمي را به صورت چيرگي بنيادگرائي، كه    
هاي  هاي مهمي از جامعه ها و بخش ترين تعبير شريعت و سنت است، بر حكومت اصيل

ترين ميدان اين پيروزي و پايداري بوده است  در ايران كه بزرگ. اسالمي پيش چشم داريم
هائي  هاي جمعيت ــ درس ترين اليه گذشته براي مردم ــ تا مذهبي آزمايش بيش از دو دهه

بنيادگرائي اسالمي در كشوري . آيد هاي اسالمي مي داشته است كه به كار همه جامعه
با ) به نسبت كشورهاي اسالمي ديگر(ثروتمند با ساخت اداري و اقتصادي و نظامي پيشرفته 

دمان در سراسر كشورهاي اسالمي، توانست حكومت ترين مر ترين و پرانرژي يكي از آفريننده
المللي برخوردار بود و  رژيمي كه از بيشترين پشتيباني مردمي و بين. مطلق خود را برقرار كند

دستي گشاده داشت شكستي » فاسد«كن كردن غرب  هاي خود و ريشه براي تحميل ارزش
دهد پائين  انساني اجازه ميهمه سويه خورده است؛ تنها توانسته است تا جائي كه طبيعت 

  هاي اصيلش چيست؟  برود و بي هيچ ترديدي نشان دهد كه واقعيت ارزش
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داشت  را الزم مي 1357/1979چنين شكستي، آن پيروزي كامل سياسي و فرهنگي سال    
ها و رهبري مردمان از همان  نابسندگي طرح اسالمي براي جامعه. اي نماند تا هيچ بهانه
داشتند كه واقعيات را  ي اسالمي آشكار شده بود ولي مومنان هزار دليل ميها نخستين دهه

شد، آزمايشي  در عصر ما كه گوئي بايست همه اشتباهات بزرگ تاريخ تكرار مي. نبينند
اش  داشت، نابسندگي تا آن طرح همه اسباب خود را در اختيار نمي. تر الزم آمد كامل
امي كه روحانيان اسالمي، قدرت را در چنان زمان و هنگ. توانست به درستي آشكار شود نمي

حكومت آخوندي در ايران . چنان كشوري مستقيما در دست گرفتند ديگر هيچ عذري نماند
پايان سده بيستم به اسالمي كردن فرهنگ و جامعه پرداخت، در عصري كه تكنولوژي براي 

هاي توتاليتر گذاشته است؛  لوژيبار اسباب كنترل نزديك به مطلق را در اختيار ايدئو نخستين
شود  اگر در ايران نمي. دست آوردن آن اسباب مادي را دارده و در كشوري كه توانائي ب

كه بنا بر كتاب و سنت، بيش از همه به معني حذف (جامعه را از روي نمونه اسالمي 
فغانستان و ا. شود سازمان داد، در هيچ جا نمي) آميز هر مخالف و حتا دگرانديش است خشونت

هاي چنان پيروزي باشند ورشكستگي آن را به  سودان در بينوائي خود بيش از آنكه مثال
  . تري گذاشتند نمايش زننده

بيش از همه بازگشت سريع جوانان و طبقه متوسط، بويژه زنان در ميانشان، به غرب و    
سازد، ابعاد شكست  هائي كه غرب و امريكا را مي بويژه امريكا، به شيوه زندگي و ارزش

هفتاد باال گرفتن گفتمان /در دهه پنجاه. نمايد حكومت اسالمي را در ايران برجسته مي
هاي طرح  ضدامريكائي كه واكنشي به برتري همه سويه امريكا در ايران بود و با بحران
اكنون در . نوسازندگي محمدرضا شاه باالتر گرفت، جامعه را به دامان آخوندها انداخت

اي جامعه را  هاي آن، غربگرائي تازه به انقالب اسالمي و ارزش backlashشي پسزن
هاي اصيل و هويت اسالمي و احيانا ايراني، ديگر نه در روياروئي با  ارزش. گيرد فرامي

مدرنيته، كه گوهر تمدن غربي است، بلكه حداكثر در كنار آن و تا آنجا كه جلوگير آن نباشد 
رسيدن به غرب از سر تا پاي جامعه را گرفته است و هر گروه سني و آرزوي . آيد در شمار مي

ور است و پاسخ نيازهايش را در آن  هطاجتماعي به فراخور ظرفيتش در آن شيوه زندگي غو
حتا اجراي سختگيرانه شرع اسالمي در مورد زنان به پيكار فمينيستي، شتاباهنگ . جويد مي

momentum ماه پس از انقالب، زنان در تهران نخستين تنها دو . اي داده است تازه
تظاهرات ضد جمهوري اسالمي را راه انداختند و خميني را ناگزير از پس گرفتن فتوايش 

اند  خواست رسيد زنان دست برنداشته با آنكه رژيم به تدريج به آنچه مي. درباره حجاب كردند
نيز به صورتي در خدمت خود  اند و حجاب را و پيوسته حضور خود را در جامعه گسترش داده

توانند با رفتن دختران يا  هاي سنتي ديگر نمي مغز خانواده پدران و شوهران خشك. اند گرفته
پيش از انقالب، حكومت پادشاهي خود را . همسران خود به دانشگاه يا اداره مخالفت ورزند



   كشاكش با تجدد صدسال

190  

فرزندانشان كيفر ناگزير از گذراندن قانوني يافت كه جلوگيري پدران را از درس خواندن 
  .امروز شصت در صد و بيشتر دانشجويان زنانند. داد مي
هاي هوادارانش رو به زوال  در جامعه روشنفكري، رهيافت بوميگرايانه به تجدد و استدالل   

تجربه سخت پرهزينه به جريان اصلي روشنفكري ايران نشان داده است كه اقدامات . است
هاي پرهيزناپذير، واپسماندگي را به درازا  پس افكندن دگرگونيكاره، برخورد دودالنه، و  نيمه
.  هاي غرب نيست جايگزيني جز به خود گرفتن نظام ارزش. كند ناپذيرتر مي كشد و درمان مي

فرايندي است كه در شرايط زمان و مكان شكل . توسعه و نوسازندگي نمونه يكتائي ندارد
ترش در  هاي كامياب اند و نمونه هفدهم گذاشتههاي آن را از سده  ولي چهارچوب. گيرد مي

بايد رهيافت خود را به توسعه  هر ملت مي. تر كند تواند راه جويندگان را كوتاه اينجا و آنجا مي
ولي . اش را نگهدارد و نوسازندگي داشته باشد و هويت ملي خود و بيشتر شيوه زندگي

ـ  ليبرالـ  ا رويكردهاي انسانگرايانهمدرنيته يكي بيشتر نيست و آنچه در فرهنگ يك ملت ب
بايد به كناري گذاشته  دمكراتيك در آموزش، روابط اجتماعي و سياست در تضاد است مي

  .شود
   

* * * 

اسالم سياسي  و رهيافت بوميگرايانه بزرگترين تلفات انقالب و جمهوري اسالمي هستند    
ها را  تواند همه ديده كست هم ميآيا ش(گشا  ولي ديگران نيز سهم خود را از شكست ديده

اش در انقالب، بيش از رژيم كهن در »پيروزي«چپ ايران كه در . اند داشته) بگشايد؟
اين نابسندگي بعدا در سرتاسر . برد شكست، تلفات داده است به نابسندگي هولناك خود پي

اه رشد هاي بسيار بزرگتر نيز ثابت شد و بسيار فراتر از ر جهان كمونيست در مقياس
برابر ايمان؛  براي خردگرائي در. همه فلسفه پشت آن باطل است. رود داري مي غيرسرمايه

برابر  و عرفيگرائي در) ملت، طبقه، امت؛(برابر هر فرايافت انتزاعي ديگر  انسانگرائي در
به زبان . توان يافت گيرند هيچ جايگزيني نمي هائي كه رنگ مذهب به خود مي ايدئولوژي
آنجا كه بتوان ديد، گزينش ديگري جز دمكراسي ليبرال نيست ــ با هر مقدار عدالت  ديگر تا

هسته نظريه پايان تاريخ فرانسيس . اجتماعي كه جامعه توانائي و گرايشش را داشته باشد
تواند بر خود حكومت كند  مسئله هميشگي كه نوع بشر چگونه مي: فوكوياما درست است

. توان ديد حلي نمي دورتر از آن راه. برال غرب حل شده استقطع به سود ايدئال لي بطور
. بايد بر ليبراليسم باشد دمكراسي در گفتمان سياسي جاي باال را دارد ولي در عمل تكيه مي(

تواند از عنصر ليبرال تهي بماند و به اقتدارگرائي اكثريت برسد؛ ولي ليبراليسم  دمكراسي مي
  .)بي دمكراسي نيست
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هاي اقتدارگراي پادشاهي كهن بيرحمانه با واقعيت يك بعدي بودن  ستناسيونالي   
ولي در عين پرداخت بهاي سنگين براي . اصالحات پدرساالرانه و نابسنده خود روبرو شدند

بار در خدمت تجدد، به معني  شان از دمكراسي، باور خود را به نوسازندگي، اين گردانييرو
در . راه را به ديگران نيز نشان دادند وار كردند ودمكراتيك، استـ  چهارچوب انسانگرا

خواهان نوين بودند كه دو دهه براي آوردن تجدد به  هاي پس از انقالب، اين مشروطه سال
وخامت وضع ايران طرح صد ساله را اعتباري تازه . مركز گفتمان سياسي تالش كردند

چگونه يك جامعه مدرن : وستايران در آغاز سده بيست و يكم با همان مسئله روبر. بخشيد
ترين كشورها، با  بشود؟ يكبار ديگر خواست عمومي پيشرفت، راندن جامعه در جهت پيشرفته

ترين دگرگوني  ستيز روبرو شده است و اين خجسته مقاومت يك حكومت سركوبگر و ترقي
 اين حكومت بود كه اصالحات را بر يك )1906 - 78(است زيرا در بيشتر دوران مشروطه 

خواهي  يكبار ديگر ايران موقعيتي مانند دوران جنبش مشروطه. كرد ميل تحميل مي توده بي
  . كند را در مقياسي بسيار بزرگتر تجربه مي

تا پا غربي بشويم و هفتاد  صد سالي پس از آن رهبر انقالب مشروطه كه گفت ما بايد سر   
كه با نگرشي دفاعي به همان زد » تسخير تمدن فرنگي«سالي پس از آنكه شادمان دم از 

از سر تا پا اروپائي شدن به : هاي نهائي را نيز برداريم توانيم گام رسيد؛ اكنون ما مي جا مي
آغاز كردن، چيره شدن بر تمدن اروپائي، نه به معني جنگيدن با آن، بلكه » سر«معني از 

آن دگرگون كردن غربي شدن يك معني بيشتر ندارد و . رسيدن به آن و انباز شدن در آن
هاي  هائي كه بهترين ذهن نگريستن به خود و جهان با چشمان و از نظرگاه. نگرش است
از ايمان و يقين آغاز نكردن و استدالل و تعقل را در خدمت اثبات : آموزند مي غرب به ما

هاي دشوار و  ها كه بررسي تابد نگذاشتن؛ قضاوت كردن بر پايه داده امري كه شك برنمي
اند و  ها به زيور آن آراسته شهودي كه جهان سومي خواهد، و نه كشف و گير مي وقت
دهد و جهان به اين بزرگي را در عوالم آسان  هاي پيچيده را با يك دو جمله توضيح مي پديده

حقيقت ناخوشايند ترجيح ندادن؛ از همه  كند؛ خوشايند خود را بر و خودماني خالصه مي
ر مشيتي را رد كردن و مسئوليت خود را پذيرفتن و به پاي آن تر، خودمختار شدن، ه مهم

  .رسيدن
اند كه در تجدد به اسباب مادي بيشتر توجه  بر اصالحات عصر پهلوي بسيار خرده گرفته   

ولي از نويسندگان كاوه و شادمان كه بگذريم . گرفت داشت و توسعه را با رشد يكي مي
گذاشته  ه جز يك رهيافت كمي و مقداري نميگفتمان مسلط توسعه نيز راهي در آن سد

تا انقالب اسالمي چشمان را از چشمخانه توهمات بيرون نكشيد روشنفكران ايران به . است
بايد، از ديدگاه تجدد و نه تعبيرات اسالمي و ناسيوناليستي  مسئله توسعه از ديدگاهي كه مي

ازه است كه با فرهنگ اسالمي و اين بيداري بر ما ت. لنينيستي، ننگريستند ـ و ماركسيست
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توان رسيد، هر چه هم در گوشه كنارهاي آنها به عناصر مدرني،  ايران باستان به تجدد نمي
بايد كوچك شمرد  فرهنگ اسالمي و ايران باستان را نه مي. م، بتوان برخورده بي ارتباط به

سرنوشت و هستي ما  ها جزئي از تاريخ و موجوديت مايند ولي آن گذشته. و نه دور انداخت
.  اي داشته باشيم توانيم اكنون و آينده اي هستيم و مي ما به عنوان ملت موجود زنده. نيستند

آموزيم فرزند زمان  امروز داريم مي. صدها سال ترجيح داديم بازماندگان يك گذشته باشيم
  .خود بشويم

ني و حقوق جدانشدني او تنها با غربي كردن نگرش خود درباره ارزش و جايگاه فرد انسا   
خواهيم توانست چنبر استبداد را در جامعه خود بشكنيم و با شناخت مسئوليت خويش از پيله 

در اين رهگذر اگر در شيوه زندگي و سازماندهي . مشيت بيرون آئيم و جهان خود را بگشائيم
ال گذشته را، مردم ايران بيشتر دويست س. جامعه نيز يك دو چيز از غربيان آموختيم چه باك

. اند ها افتاده ها و گودال اند و به بيراهه چشم دوخته بر گذشته، پس پس رو به آينده رفته
ها و  ما با همه ايستادگي. تري به ژرفا و پهناي مسئله است اكنون زمان برخورد سرراست

گذرد و  بيشتر هستي ما در غرب مي. ايم ها پيوسته غربگراتر شده بافي ها و توطئه ستيزي غرب
راز . ايم در قلمرو دانائي و انديشه است آنچه كه هنوز به مقدار زياد  دور از غرب نگهداشته

ما اگر . رو به غرب رفتن به معني زير تسلط رفتن نيست.  واپسماندگي ما نيز در همين است
اي از استقالل در مفهوم قرن بيست و  بختي براي درآمدن از تسلط غرب و رسيدن به درجه

هائي است كه هشتصد  مي آن داشته باشيم، در كنار گذاشتن روحيه و طرز تفكرها و عادتيك
  . سالي ما را واپس نگهداشتند

 dignityدست آوردن و نگهداشتن حرمت و آزرم ه چنانكه آسيائيان خاوري نشان دادند، ب   
ژاپنيان . بود ملي تنها با روي آوردن به غرب و درآمدن از تنگناي فرهنگ سنتي ميسر خواهد

اگر چهل ساله پاياني سده نوزدهم را در آموختن فشرده و گسترده از اروپائيان نگذرانيده 
توانستند در آغاز سده بيستم روسيه را شكست دهند و در دهه سي و چهل امريكا  بودند نمي

وي جاي ره آنان هنگامي كه ناگزير شدند درها را بر جهان بيرون بگشايند ب. را چالش كنند
ترش كردن و بيشتر زير دامان فرهنگ سنتي رفتن، به يك ضربت نظام سيصد ساله 

نهادند كه در واقع هنوز ادامه دارد » مي جي«خود را دور افكندند و گام به عصر » شگوني«
شد به شيوه سنتي  شان را هم تا هر جا مي زندگي. ــ آموختن و گرفتن به قصد درگذشتن

پنيان يكبار ديگر نيروي نظامي امريكا را ــ با همه قدرت ويرانگرش ــ اما حتا ژا. ادامه دادند
اين بار ناگازاكي ضربت بمب اتمي را نيز . الزم داشتند كه پاك از عوالم فئودالي بيرون بيايند

  .چشيد
هاي اكنون را تسكين  درد خواري) ها و فتوحات عرب(هاي گذشته خود  ما با تكرار بزرگي   
اند  ايم؛ كساني را كه كوشيده باز زده آميز خود سر ذيرفتن واپس افتادن شتابايم؛ از پ داده
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هاي تاريخي اين واپسماندگي بگشايند به غربزدگي و توهين به  چشم  ما را بر ريشه
هاي  ما نيز در دوران. غرب البته همه خوبي و پيشرفت نيست. ايم مقدسات ملي متهم كرده

هاي ديگر به  ها كساني در سرزمين در آن زمان. بوديمبزرگي خود همه خوبي و پيشرفت ن
ما . هاي ما را گرفتند و دستمايه فراتر رفتن از خودشان ساختند بررسي ما پرداختند و بهترين

مان  همتي خود را پشت دستاوردهاي پيشينيان نيز تا نتوانيم از خودمان فراتر برويم و بي
جامعه ايراني چه بخواهد و چه نخواهد در . پنهان نكنيم در همين فرودستي خواهيم ماند

ي گرفته تا دمكراسي ليبرال، و ژشود ــ از تكنولو برد كه از همه سو غربي مي دنيائي بسر مي
حال  برابر فرهنگ غربي در واپسين ديوارها در. اقتصاد ابتكار آزاد، و توليد و مصرف انبوه

  .فروريختن است، جمهوري اسالمي يكي از آنها
تناسبي خود را با  هاي اصيل ما نياز به دويست سال آزمايش نداشتند تا بي اري از ارزشبسي   

ما با سرسختي يك ملت تاريخي و دست و پا بسته يك فولكلور . جهان امروز نشان دهند
هاي تاريخي ديگري نيز  ملت. ستيز، اين دويست ساله را در آزمايش گذرانديم مذهبي ترقي

اي از آنان چاالكي بيشتري نشان  سرسختي را داشتند ولي پارهچون ما بودند و همان 
اكنون ما از اين فرصت برخورداريم كه فيصله يافتن يك مسئله دويست ساله كه . اند داده

هاي  تر ايرانيان بويژه به ارزيابي نسل جوان. بينيم خود پيچيد مي تاريخ همروزگار ما را در
تز، بلكه  غرب نه به عنوان آنتي: ويكرد به غرب استترين آنها ر اي رسيده است، مهم تازه

ايم نه غرب؛ و  مشكل ما در همه اين دوران خودمان بوده. بايد به آن رسيد مقصدي كه مي
ها،  توان پيش رفت، با تيزترين گام مي. حل ما نه فرمانبري از غرب است نه دشمني با آن راه

هشتاد سال پيش صالي انحطاطش را، نخست اين غرب فاسد و متجاوز كه از . و ايراني ماند
آميز را گذرانده است و از آن  ر حال اين صد ساله فاجعهه اند به كساني در خود غرب، سر داده

اي امرشان بي غرب، و بدترينش  هاي اصيل، لحظه مدافعان ارزش. درآمده استه بهتر ب
ز جمله مهمات انديشگي براي گذرد و در هر چيز بدان نيازمندند ــ ا براي آنان، امريكا نمي

از . افزايند گيرند بر آن نمي اش مي كوبيدنش ــ و يك هزارم چيزي را كه از دانش و انديشه
شان، اگر هم خود به غرب  لنينيست و امريكاستيز وجودي، همهـ  اسالمي و ماركسيست
ر امريكا و اروپا د. برند در آرزوي فرستادن فرزندانشان به آنجا هستند بويژه امريكا پناه نمي

هاي  احمدي يا سخن پردازي هاي جنگ سرد يا افاضات آل نشينند و از تكرار كليشه مي
  .برند وار شريعتي لذت مي»شطح«

عمده آن است كه ما تجدد را، به زبان ديگر رويكرد به غرب، را همچون يك موضوع    
تر است،  كدام يك مهمبراي ملت ما : بايد اين باشد پرسش ما مي. مرگ و زندگي بنگريم

توان يافت، يا بالكاني  پهلوزدن با باالترين سطح فرهنگ و زندگي كه در جهان امروز مي
اي كردن جامعه به نام   و قبيله» ها مليت«و » ها ملت«كردن ايران به نام حفظ حقوق 
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رگي تر است، تا نان شيريني بز هاي زباني و هر چه بتوان گفت؟  توسعه اقتصادي مهم اقليت
باشد كه بتوان بخش كرد، يا راه انداختن جنگ دارا و ندار به عنوان عدالت اجتماعي؟ 

) نگهداشتن اختالفات در يك چهارچوب دمكراتيك و احترام به قواعد بازي(همرائي ملي 
تر است يا جنگ مذهبي و صليبي چپ و راست را ادامه دادن و تا صد سال ديگر بر سر  مهم

ته به سر و روي يكديگر زدن؟ نگرش تازه به تجدد و مسئله تجدد پنجاه شصت ساله گذش
عرصه آن رقابت چپ و راست يا . رود هاي سياسي متداول فراتر مي در ايران از كشاكش

دگرگون كردن روحيه . دو پارلماني، نيست بحث خسته كننده پادشاهي يا جمهوري، هر
غيرمسئول انسان در جامعه و جهان و ) پاسيو(پذير  قرون وسطائي قضا قدري؛ رويكرد كنش

مداراي برخاسته از تفكر ديني ــ در جامه مذهب  و هستي، و فرهنگ سياسي استبدادي و بي
  .شناسد، مسئله و عرصه همه آنهاست و چپ و راست نمي» ليبرال«باشد يا مسلك ــ كه 

گرائي اسالمي؛ المللي به معني بنياد ها و جنگ با تروريسم بين در هنگامه كشاكش فرهنگ   
و در گرماگرم بحثي كه بر سر اسالم در جامعه و حكومت درگرفته است مسئله مركزي ما 

هاي  هاي گوناگون يا دفاع از سنگر سنت مسئله جامعه ما اسالم. شود بهتر نمودار مي
زني و سالي دو سه ماه  در آن فرهنگ، قمه(زمانفرسود به نام فرهنگ درخشان ايران نيست 

نظام » آزادي نامحدود«طبقه و  ؛ جامعه بي)ويه و آدمكشي ناموسي نيز جائي داردگريه و م
مسئله زندگي كردن در جهان امروز است، جهان . شورائي و بهشت پرولتاريائي نيست

نشيني  دهد؛ بيرون آمدن از زاغه كشورهاي كليدي كه رويدادهاي اصلي در آنها رخ مي
خواري كنار آن، خواه به صورت  ان است نه ريزهاي اين جهان است؛ نشستن بر خو حاشيه

هاي عرب و مانندهاشان در هر جا، و يا  خشمگين اسالميان باشد، يا به صورت نوكيسه شيخ
زندگي كردن در جهاني است كه حتا دشمنان خود را پناه . به صورت آرزومند محروم بقيه

  . ضد آن سخن بگويند و فعاليت كنند دهد تا آزادانه بر مي
بايد از نظرگاه توسعه و  براي رسيدن به باالترين سطح فرهنگ و زندگي جهان امروز مي   

تجدد به امر عمومي بنگريم و پيوندهاي آن را با نظام سياسي و سازماندهي اقتصادي 
م پيوستگي مراحل و نيز ه گوئيم به هنگامي كه از فرايند توسعه و تجدد سخن مي. دريابيم

. رساند ايم اين معني را مي گرفته process برابر واژه فرايند كه در. ايم عناصر آن را پذيرفته
هائي دست  توان به پيشرفت مي. توان با نظام خودكامه به تجدد رسيد پيش از همه، نمي

حكومت قانون و . ي ناالزمها پاشهاي خطرناك و ريخت و  يافت، ولي به بهاي ناهمواري
دم و حقوق بشر كه بنيادهاي دمكراسي ليبرال است زمينه مسئوليت فرمانروايان در برابر مر

حتا با حكومت اقتدارگراي اصالحگر، باالتر از مراحلي از . طبيعي توسعه نيز هست
شهر همه ـ  استثناهائي مانند سنگاپور هست، ولي با يك دولت. توان رفت نوسازندگي نمي

. و نو؛ و نو شدند و دمكراتيكدر جهان مدرن، كشورها دمكراتيك شدند . توان كرد كار مي
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اين رابطه چنان . توسعه به استوار كردن دمكراسي انجاميد و دمكراسي به توسعه كمك كرد
دمكراسي در . را توسعه دمكراتيك ناميد) تجدد(توان مدرنيته  است كه در زمينه سياست مي

  .  گيرد ولي گوهر آن يكي است هاي ويژه خود را مي هر كشور صورت
با هرگونه سازمان . مين ترتيب سازماندهي اقتصاد با توسعه پيوند مستقيم داردبه ه   

. توان به درجات باالي كارائي در بسيج سرمايه و توليد و پخش دست يافت اقتصادي نمي
كردن  كند از آزاد اقتصاد فرماندهي و دولتي يا اقتصاد انحصاري كه رقابت را خفه مي

يد؛ و تنها با آزاد كردن نيروهاي توليدي است كه ظرفيت آ نيروهاي توليدي جامعه برنمي
اقتصاددانان ليبرال افراطي كه هرگونه . اقتصادي يك كشور به تمامي بسيج خواهد شد

دست ناپيداي عرضه و (هاي اقتصادي و مقررات بيرون از مكانيسم بازار  تنظيم فعاليت
ها پيشي  ن اقتصاد بر سوسياليستكنند، در ايدئولوژيك كرد را رد مي) تقاضاي آدام اسميت

ها به نام عدالت اجتماعي توانستند نيمي از مردم جهان را به گرسنگي و  سوسياليست. دارند
هاي اندك در  هاي افراطي به تجمل زننده گروه بندي محكوم گردانند؛ ليبرال كمبود و جيره

و عدالت اجتماعي را سازماندهي اقتصاد . آميز دادند ميان بينوائي عمومي، وجهه احترام
در بحث اقتصاد . تهي كرد) به معني ايمانيش(بايد با ديد عملگرا از مولفه ايدئولوژيك  مي

از . و از آنجا به توليد ثروت قتكيه بر توليد ثروت است و در بحث عدالت اجتماعي بر اخال
لما چيز اگر ثروت به فراواني توليد نشود مس .دو بحث عمال يكي است نظرگاه توسعه، هر
هائي براي آنكه امتيازات سرامدان  رسد و در هر نظام سياسي راه ترينان نمي زيادي به ناتوان
يابند؛ و اگر عامل اخالقي ناپديد شود ثروت به اندازه كافي  بهرگان نگهدارند مي را به زيان بي

ن رئيس آ. توليد نخواهد شد زيرا جامعه بيشترينه نيروهاي توليديش را بسيج نخواهد كرد
خوب است براي امريكا خوب است مبالغه » جي ام«گفت آنچه براي  جنرال موتورز كه مي

هاي توليدي برسند تا  چه بهتر كه كشورها به چنان قدرت. كرد ولي اساسا حق داشت مي
هاي رفاهي و تامين اجتماعي را براي  روي كه سياست لشگر سياستگران و روشنفكران ميانه

دانند بتوانند راهي براي پخش دارائي اجتماعي به  اقتصادي الزم مي ثبات سياسي و رشد
  .) هاست از قله غرور فروكشيده شده است جي ام نيز مدت. (هاي اجتماعي بيابند همه اليه

داري  آدام اسميت كه پدر اقتصاد نوين و گفتمان توسعه است و نامش به غلط با سرمايه   
ود نخستين كسي بود كه نقش حياتي دولت را در شود، خ بندوبار يكي شناخته مي بي

اي كه بخش بزرگتر آن بيچيز  هيچ جامعه«: هائي مانند آموزش همگاني يادآور شد زمينه
او با همه اعتقادش به اينكه دست ناپيداي عرضه و » .باشد شكوفا و خوشبخت نخواهد بود

آن بود  كند، بر مگاني تنظيم ميتقاضا، اگر به خود گذاشته شود، داد و ستد بازار را به سود ه
كينه طبقاتي كه در . بايد در يك چهارچوب اخالقي نگريست كه به مالحظات اقتصادي مي

بايد از بحث عدالت اجتماعي كنار  كنار كينه قومي، دو انحراف چپ ايران بوده است، مي
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پدر (اسميت عدالت اجتماعي نه تنها يك امر اخالقي است، بلكه چنانكه آدام . گذاشته شود
كشي از  مفهوم عدالت اجتماعي، انتقام. گفت يك ضرورت اصلي توسعه است) نظريات توسعه

پولدار و فقير كردن همه و روياروئي دارائي و ناداري در جامعه نيست، چنانكه در سنت 
هدف عدالت اجتماعي در مفهوم غيرايدئولوژيك آن، گسترش . لنينيست استـ  ماركسيست
ست؛ ثبات سياسي است، كه يك شرط اصلي توسعه است؛ گسترش خدمات به بازار داخلي ا

هايش به توليد آسيب بزند؛  بهرگان است، بي آنكه انگيزه كار را از ميان ببرد و بار ماليات بي
جلوگيري از تمركز ثروت و قدرت است؛ و چنانكه آدام اسميت نيز باور داشت، تامين 

گفت بزرگترين فضيلت زندگي بشمار  ن است كه ميبيشترين خوشبختي براي بيشترين كسا
  .رود و چنين نيز هست مي
تر چپ و راست ايران شده است، يك  در موضوع اقوام و حقوق آنها كه ميدان نبرد تازه   

اي افراد داراي حقوق  هنگامي كه در جامعه. كشور مدرن هيچ مشكل ناگشودني ندارد
ر زبان بخواهد بگويد و ه اند داشته باشد و بهتو اي مي اند؛ و هر كس هر عقيده يكسان

گيري غيرمتمركز است، ديگر اقليت حقوقي به معني  بنويسد و انتشار دهد؛ و اداره و تصميم
در چنان جامعه همسودي، . زند تبعيض وجود ندارد و اقليت عددي به هيچ حقي آسيب نمي

افزايد و  فرهنگي مي رضايت حكومت شوندگان از نظام سياسي بر پيوندهاي تاريخي و
بيني، روزي مردمان ايران از  تا آينده قابل پيش. سازد طلبانه را بيربط مي هاي تجزيه گرايش

بايد به  مد نفت و گاز نباشد از كجا ميآدو سه استان فراهم خواهد شد و معلوم نيست اگر در
هر جا نشسته، گويند هر كس  هاي كوهستاني و بياباني رسيد؟  كساني كه مي توسعه استان
كند نشسته است، حق دارد هر چه را در آنجاست بردارد و به راه خود برود البد  يا ادعا مي

پندارند بقيه مردم رمه گوسفندند و خواهند گذاشت گروهي با سرنوشت يك كشور  مي
چپ ميانه ايران اگر به . كم سه هزارساله كه نامش ايران است و بوده است بازي كنند دست
هاي حقوق قومي و  و اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق) پلورال(مكراتيك چندگانه نظام د

در سازماندهي اقتصاد و . انديشد هيچ مشكلي در مسئله قومي با راست ميانه ندارد مذهبي مي
  .عدالت اجتماعي هم ندارد

يك آن برايش گشودند؛ و چپ با تجربه دست ژمشكل اقتصادي چپ را دشمنان ايدئولو   
بست دولت رفاه در اروپاي باختري و شمالي پيدا كرده است به آساني بيشتري  اولي كه با بن

در موضوع عدالت اجتماعي . تواند نگرش ايدئولوژيك خود را در اين زمينه نيز تعديل كند مي
راست . كند اگر اختالفاتي هم در تاكيد باشد راست و چپ را دره پرنشدني از هم جدا نمي

اينهمه به معني از ميان . يران در امر عدالت اجتماعي از كارنامه خود سربلند استغيرمذهبي ا
 رفتن اختالف چپ و راست نيست؛ در هر موقعيت و بر سر هر مسئله مهم، راست و چپي به

آنچه اهميت دارد مدرن كردن راست و چپ و ميانه سياست . ر تعبير هست و خواهد بوده
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ها و قرار دادن گفتمان سياسي  گاوهاي مقدس و شكستن بتزير كشيدن ه ايران است، با ب
روشنفكران و سياستگران . بر پايه تجدد كه مسئله مركزي راست و چپ ايران هردوست

ايران در اين راستا راهنماياني بهتر از روشنفكران عصر روشنرائي نخواهند داشت ــ با 
 .و اعتقادش به پيشرفت بشر) يونان و رم(اش، با احترامش به گذشته كالسيك  خردگرائي

  
*** 

هاي  بار ايران در چنگال مافياي آخوندي، كوشش در نگاه اول و از ديدگاه موقعيت اسف   
حكومت بيست و . آساي تجددخواهان در صد ساله گذشته به جاي چنداني نرسيده است غول

كرده است و چند ساله اوباش و آخوندها بسياري از دستاوردهاي سه نسل پيشين را ضايع 
جاي هر چيز خرافات مذهبي و سياسي ه هاي بزرگ مردمش ب اي ساخته است كه توده جامعه

اي است در بخش  جامعه. م دروغ بگوينده بايد به دارند و شب و روز براي زنده ماندن مي
جاي هر ارزش اخالقي نهاده است و ه كه پول را ب) سينيك(اعتقاد  ترش بدنگر و بي بزرگ

اي است تا گلو  توده. سازي، از دست داده است ناخت واالئي را، مگر به صورت بتتوانائي ش
. شود اش دوبرابر مي خبر از جهاني كه هر ده سال تكنولوژي درگير ضروريات روزانه، و بي

. ه نشانده استناخجاي كاره چرخد و حجره را ب اقتصادي است كه روي خريد و فروش مي
توانستند  نمي) او فرمانده عملياتي انقالب اسالمي بود(شتي آخوندها كه به گفته محمد به

خود را تا حد اداره كشوري مانند ايران باال ببرند نوميدانه كوشيدند ايران را تا حد خود پائين 
  . بياورند

ايرانيان بويژه طبقه متوسط گسترش يافته به . هاي ديگري، خوشايندتر، نيز هست تفاوت   
اين . رسند سي، حقوق بشر، و بطور قطع عرفيگرائي به يك همرائي ميآيد در دمكرا نظر مي

اي از  ها دست در دست احساسات بيدار شده ملي در بخش پويا و رشد يابنده ايده
تاثير بخشيده  كنند را بر حكومت چالش مي” روحانيت”مندان مسلمان كه آشكارا حق  انديش
اي از پختگي هست كه در گذشته ديده  ههاي بسيار درج در عمل و بيان سياسي گروه. است

خويشتنداري  زنند اراده و گرايان بيشتر دست به تحريكات مي هرچه اسالم. نشده است
حتا اجراي سختگيرانه شرع اسالمي درباره زنان به پيكار . شود بيشتري از مردم ديده مي

  . اي داده است تازه) مومنتوم(فمينيستي شتاباهنگ 
ر ه هاي عرفيگرا و به ه بسياري از روشنفكران ترك و عرب، با حكومتقابل توجه است ك   

تفاوت اصلي به نظر آنان، تفاوتي . نگرند به ايران مي) غبطه(حال غيرآخوندي، به ديده رشگ 
ترديد از تجربه تلخ برخاسته  كند، ژرفاي بيداري عمومي است كه بي كه آينده را تعيين مي

كار و  جنگند كه دشوارترش مردم محافظه در دو جبهه مي در آن كشورها تجددگرايان. است
بر خالف ايران آن كشورها به درجات كم و بيش با اسالمگرائي . يا دلمرده خودشان است
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اين پديده را . خروشاني حتا در طبقه متوسط خود روبرويند كه سياست را راديكال كرده است
توان ديد كه  و سنت هشتاد ساله كماليسم، مي در تركيه نيز با همه پيوندهاي فزاينده با اروپا
است و مسئله حاد قومي آن فرايند ) شيزوفرني(هنوز در رويكرد به مدرنيته دچار روانپارگي 

كه هر گشايشي (در جهان عرب مسائل دوگانه بنيادگرائي . سازد تر مي دمكراتيك را پيچيده
و ) كند مام ميتن اسالميان تري در نظام سياسي را با همه ضرورتش، به سود راديكال

هاي عرب و چيرگي محض دين بر  كاري ژرف جامعه سودازدگي فلسطين، گذشته از محافظه
هنگامي كه هر شاعر و نويسنده عرب . گذارد زبان و انديشه اميد زيادي براي رستگاري نمي

دهد؛ و  سر) ندتا بود( داند كه سرود ستايش عرفات و صدام حسين را زبان، خود را موظف مي
هاي جدي، هر حمله تروريستي اسالميان، حتا كشته شدن پرنسس ديانا، را فرداي  روزنامه

هاي اطالعاتي غرب نسبت  همان روز و بي هيچ نيازي به كمترين جستجو به توطئه سازمان
دهند؛ و هيچ كس حاضر نيست بپذيرد كه از عرب و مسلمان نيز ممكن است كارهاي  مي

عرب . شود داشت بيشتر نمي conformismانتظاري جز همرنگي نكوهيده سر بزند، 
آن كشورها . توان، آنهم به ندرت، جز در ميان مهاجران يافت ناهمرنگ را به دشواري مي

ديگر، » تيپيك«در يك تناقض آشكار و . جملگي راه درازتري بسوي يك جامعه باز دارند
ترين جامعه در منطقه شده است،  enlightenedايران در زير حكومت آخوندي، روشنراي 

طبقه متوسط گسترش يافته و  بزرگ ايران . اي كه احتمال دارد زودتر به مدرنيته برسد جامعه
به يك ) سكوالريسم(رسد كه بر دمكراسي، حقوق بشر، و بطور قطع عرفيگرائي  به نظر مي

پويا و رشد  ها دست در دست احساسات سركش ملي، بر بخش اين ايده. همرائي رسيده است
هاي صد ساله گذشته بويژه  درس. مندان اسالمي نيز تاثير بخشيده است اي از انديشه يابنده

افتد و اين نخستين منزل در سفر دراز ما به  دو انقالب سده بيستم در فرهنگ سياسي جا مي
  .توان به آينده پرداخت بي يك بحث جدي در اين دو انقالب نمي. تجدد است

دهد؛ انقالب اسالمي  بايد بر آن بسازيم به ما مي روطه بيشتر آنچه را كه ميانقالب مش   
گويد چه بايد بشويم؛  يكي به ما مي. آموزد دور اندازيم به ما ميه بايد ب بيشتر آنچه را مي

پيام انقالب آغاز سده بيستم تجدد بود؛ پيام انقالب اواخر . ديگري مي گويد چه نبايد باشيم
گيرد  برابر فرهنگ و هويت قرار مي اگر در گفتمان ما تجدد در. هويت آن سده فرهنگ و

انقالب اسالمي موضوع هويت و فرهنگ را . شگفتي نيست؛ اين درست قلب مسئله ماست
اش، چنان در كانون گفتمان سياسي قرار داد كه بيش از دو دهه  در صورت غالب اسالمي

و اجتماعي و سياست خارجي و محيط  انرژي ملتي درگير مسائل مرگ و زندگي اقتصادي
» حفظ كيان اسالم«زيستي، صرف اموري مانند حجاب و ناموس و آداب عزاداري و 

« انقالب (هاي آنان هر چه باشد  ادعاهاي آتش بياران انقالب اسالمي و نامگذاري. شود مي
م پيشين ؛ و هواداران رژي)سازد اش عاري مي هاي محكوم كننده كه آن را از داللت» بهمن
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هاي سترون خود و انقالب انگليسي به دست امريكا، يا انقالب اسرائيلي به  بافي در توطئه
ها به رهبري ملكه انگليس هر چه پافشاري  دست امريكا، و هفت خواهران نفتي و فراماسون
  .  كنند، نيرو و پيام آن انقالب، فرهنگ و هويت بود

هويت با رنگ فزاينده اسالمي كه از آخوند تا از چند دهه پيش از انقالب، فرهنگ و    
گيري از  خدا به مالحظات سياسي و به قصد بهره روشنفكر و از راست مذهبي تا چپ بي

اي اقتصادي و اجتماعي قرار ه تبرابر پيشرف زدند در ميدامن احساسات مذهبي مردم بدان 
. ر واپسماندگي رفتگرفت و تا نفي و كوچك شمردن تالش ملي براي بيرون آمدن از چنب

سازماندهي انقالب نيز ــ در شبكه كشورگير نهادهاي مذهبي از مسجد و مدرسه مذهبي و (
كار صدها هزار آخوند و ... الحسنه و هيئت مذهبي صندوق قرض حسينيه و مهديه و تكيه و

ي هاي مال ها بود و با پول بازاريان و كمك طلبه و بازاري و سردسته عزاداري در طول دهه
چنانكه از  ماموريت انقالب،.) آميز رهبري سياسي صورت گرفت دولتي و زير نگاه تشويق

بازگشت  اسالم راستين، سوي رهبرش از همان آغاز اعالم شد، نگهداشت هويت اسالمي و
در بيست . هاي اصيل اسالمي، پيكار با غرب، و استقالل بويژه در زمينه فرهنگي بود به ريشه

اند، از كشتن و بردن و ويران كردن؛ و  كارها كرده اسالمي هم بسيار و چند ساله حكومت
شان همواره فرهنگ و  اند ــ ساختن يك جامعه توليدي ــ ولي دلمشغولي بسيار كارها نكرده
  .  هويت بوده است

بيشتر جامعه مدني ايران پيش از انقالب را . انقالب اسالمي در خالء صورت نگرفت   
ه كردند و نيروهاي مخالف از همه رنگ، نااميد از خود، با اشتياق ب ل ميعناصر مذهبي كنتر

در كشوري كه داشت به سرعت . زير علم آخوندها رفتند تا به دست آنها به قدرت برسند
ها  اش بر هويت بود كه به دل با تكيه» روحانيت«شد، بيش از همه پيام فرهنگي  غربي مي

هاي بزرگي، اكثريتي از جمعيت، آن پيام را پذيرفتند يا  اليه. ها راه يافت نشست و در ذهن
بايد  اعتبار شده است ولي نقادي بنيادهاي آن را نمي امروز انقالب بي. اشكالي در آن نديدند

هر معنائي داشته (هائي بازگشت؟ چرا استقالل فرهنگي  بايد به ريشه مي اصال چرا. رها كرد
هائي  زومي به اصيل ماندن هست؟ چنين پرسشخوب است؟ اصالت يعني چه و چه ل) باشد

هر نگرش جزمي و . گردد كه ملت زخم قدرتشان را بر تن دارد تنها به اسالمگرايان برنمي
سره . هاي اصيل اسالميان است ايستا و دفاعي در موضوع هويت و فرهنگ از جنس ارزش

پرستاني  شمارند؛ كهنه هاي عربي را در فارسي توهيني به هويت ملي ما مي نويساني كه واژه
برابر سنت  جنگند؛ شاهپرستاني كه دمكراسي را در كه با هر نوآوري در هنرهاي سنتي مي

اند مردمساالري را  كنند، يا اگر دمكرات شده رد مي» آئين پادشاهي«برتر شاهنشاهي ايران و 
يعت به ي كه از جمود و ستمگري اهل شر»آزادمنشان«آورند؛  از دل مهستان اشكاني درمي
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گريزند، جملگي همان نگرش را به اصالت، به هويت و فرهنگ  بندگي اهل طريقت مي
  .دارند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   كشاكش با تجدد صدسال

201  

  :ها پانوشت  
   1979ها، انديشمندان ايراني در برلن، جمشيد بهنام،  انتشارات فرزان، تهران،  ــ  برلني 6تا  1ــ  * 

   1382، فخرالدين شادمان، با مقدمه عباس ميالني، گام نو، تهران، ــ تسخير تمدن فرنگي 8و  7ــ ** 
   

             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   كشاكش با تجدد صدسال

202  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   كشاكش با تجدد صدسال

203  

 
 
 
 
 
 
 
 

  فصل هفتم
  

  پيوند گسستني دين و فرهنگ و هويت
  
 
آنها در . خ استبراي ناظران هشيارتر بيگانه ويژگي اصلي ايرانيان بسر بردنشان در تاري   

اند كه چگونه مردمي با رويدادهاي هزار ساله و صد ساله و پنجاه ساله چنان رفتار  شگفت
اين ويژگي البته تنها از ايرانيان نيست و تعريف . كنند كه گوئي موضوعات روز است مي

اند يك معني  اي است كه در اصطالحات گوناگوني كه برايش گذارده ديگري براي پديده
واپسماندگي در واژه نيز حالت در گذشته ماندن را . ندارد و آن واپسماندگي است بيشتر
شود و نماد ساده  زيستن در تاريخ، در گذشته، كه همواره در پرده اوهام پيچيده مي: رساند مي

هائي كه كاروانيان پوياتر  گيرد؛ درنگ كردن در منزل شده در آن جاي واقعيت پيچيده را مي
ها را  اند؛ چشم بستن بر امكانات و واقعياتي كه اگر هم آن گذشته ا دور شدهه از آن فرسنگ

بايد پنداشت آنان كه در  نمي. آورند به درجات گوناگون بيربط نكنند از پايگاهشان پائين مي
هاي  ترين پژوهش ژرف. گذارند زيند كمتر از واپسماندگان به تاريخ احترام مي تاريخ نمي

هاي تاريخي در هر نسل  رويدادها و شخصيت. گيرد ها انجام مي فرهنگتاريخي در پوياترين 
زيند  ها نمي آنها كه در گذشته. شوند از ديدگاه تازه و با دستيابي به منابع تازه بررسي مي

تاريخ براي آنها آموزش و عبرت و الهام . فهمند جويند و مي بيشتر و بهتر معني تاريخ را مي
س با همه دلبستگي به تاريخ، تاريخي كه ديگر بيش از شعار بر عك ”زيان گذشته”. است

به آنچه . كنند ها را تكرار مي گريزند و شعارها و كليشه نيست، از هر پژوهش جدي مي
  .شود يابد بيشترين سهم در سياست داده مي كمترين انديشه در آن اجازه نمي

ترين  شود بزرگ ده ميزيستي كه بدين گونه ويژگي اصلي جامعه ايراني شمر گذشته   
هاي بزرگي از  حوزه و حسينيه توانستند اليه .پيروزي خود را در انقالب اسالمي يافت

شان در بازگشت به  جمعيت ايران و پيش از همه روشنفكران مترقي را متقاعد سازند كه آينده
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حكومت : گذشته است؛ در حكومت اسالمي و اسالمي شدن جامعه به رهبري آخوندهاست
ها، به فرهنگ اصيل سراپا آغشته به اسالم و خيس خون  مي براي بازگشت به ريشهاسال

و غربزدگي، از ليبراليسم و انسانگرائي و  ”ها ضدارزش”اي آزاد از  شهيدان كربال، در جامعه
كنند  گرفتند محكوم مي 1357/1979امروز مردم ايران پيامدهاي تصميمي را كه در . تجدد

بايد به دالئل آن تصميم، به بنياد انقالب و جمهوري اسالمي  مي. ولي اين بس نيست
  بايد همه چيز را از دريچه فرهنگ و هويت و به ويژه دين ديد؟ اصال چرا مي: پرداخت

اسالميان با يكي جلوه دادن هويت و . گذاشتن تكيه بحث بر دين پرهيزناپذير است   
از انواع  ”زيان گذشته”. هفتاد بردند/جاهفرهنگ و استقالل با دين، بحث سياسي را در دهه پن

و تبعات آن بوده است  Islamismگرائي  اسالم. اند هائي نبوده غيراسالمي هيچگاه جز حاشيه
اسالمگرائي يك پديده ويژه ايراني . كند كه به نام هويت با موجوديت ملي ما بازي مي

ايم و نخستين  داشتهآنچه ما در اين دو سه دهه، بلكه در سراسر سده بيستم . نيست
خواهي به صورت پسزنش اسالمي در برابر انديشه آزادي و  هايش را در جنبش مشروطه جلوه

محله ( از شمال افريقا تا جنوب شرقي آسيا و گتوهاي. شود ترقي ديديم به ايران محدود نمي
ي ها نشين اروپاي باختري را جنگ بر سر هويت و فرهنگ و اصالت و ريشه مسلمان) بسته

بيني، دو فرهنگ، اسالمي و غربي، به اشكال  روياروئي دو جهان. اسالمي برداشته است
ها، تاريخ اجتماعات  هاي سخت و گاه با بدترين خشونت گوناگون همه جا همراه تنش

خواهد  از سوئي فرهنگ و هويتي كه مي. اسالمي را بويژه در سده بيستم فراگرفته است
تواند؛ و از سوي ديگر فرهنگ و هويتي كه با زمان و اوضاع  ميهمان كه بوده است بماند و ن

  . ماند شود، اما همچنان مي آيد؛ دگرگون مي و احوال پيش مي
در ) توان در همين معني به كار برد ايستا و واپسمانده را نيز مي(هاي سنتي  همه جامعه   

با بازي . (كنند اند و مي ناپذير باختر ايستادگي كرده برخورد با فرهنگ جهانگير و مقاومت
توان جهانگيري را از غرب گرفت نه  ها و غربت غرب و غروب غرب نه مي كردن با واژه

ها و  ها هيچ چيز دشوارتر از فرونهادن عادت براي آدميان و جامعه.) ناپذيري را مقاومت
ه آموخت كه هاي بيشمار تاز بايد چيز نه تنها مي. ها نيست ها و هزاره هاي ديرپاي سده ارزش

هاي پيشين را نفي كرد كه براي بسياري به معني نفي  آسان نيست، بلكه به درجاتي آموخته
توانند در ميان خودشان  براي آن اكثريت بزرگ مردمان جهان سومي كه نمي. خويشتن است

و اين در بحث هويت و فرهنگ نكته كليدي (هاشان فاصله بگذارند  ها و عادت و ارزش
زيرا . گيرد گرگوني پردامنه فرهنگي معناي پشت پا زدن به هويت خود ميچنين د) است

هائي كه به آنها  ها و ارزش ي جز عادت”خود”بيشتر اين مردمان انديشه مستقلي ندارند؛ 
در . هاست هاي آنان نيز اختيار نشده است و همان عادت شناسند؛ ارزش تلقين شده است نمي

تر و  آيد دراماتيك ها كه با تجدد مي ها و هويت فرهنگهاي اسالمي اين روياروئي  جامعه



   كشاكش با تجدد صدسال

205  

در سركشي آنها بر فرهنگ . هاي ديگر بوده است تر از بسياري جهان سومي پرخشونت
ميلي به دگرگوني، عناصري از احساس برتري و دشمني نيز هست كه  باختري، گذشته از بي

ز جهانگيري اعراب در سده هفتم خيزد؛ ا از تاريخ دراز روياروئي اسالم و غرب مسيحي بر مي
هاي زمان را مغلوب كردند و از  تا امپراتوري عثماني ياد آن هزار سالي كه مسلمانان ابرقدرت

ها شدند، بويژه آن پنجاه سال نخستين جهانگشائي، هنوز آنان را رها  ترين قدرت بزرگ
  . كند نمي
ثماني در سده هفدهم با آنكه از شكستن دومين محاصره وين از سوي سپاهيان ع   

هاي اسالمي با شتابي فزاينده آغاز شد و ديگر هر چه بود ناكامي و  سراشيب تاريخي جامعه
برده است  واپسماندگي و هزيمت بود، باز آن گذشته آنان را به روياهاي شيرين يا خواب مي

از تركيب ( ”يمكه از دريا امواج گرفت... مائيم كه از پادشهان باج گرفتيم”: برد و همچنان مي
نخستين . بند اديب پيشاوري به مناسبت روز مبعث در اوايل سده بيستم و از آن اعماق

هر ). ” برخيز شتربانا بربند كجاوه”: مصرع تركيب بند، بسيار پر معني و وصف حال است
هاي اسالمي بينديشد، اگر  هاي ركود جامعه زمان كسي خواست بطور جدي درباره ريشه

ردنش را بزنند صدايش را با يادآوري عصر طالئي اسالم خفه كردند؛ همان نتوانستند گ
ترين توجيه درماندگي همه  آسان. كند زده مي زيستن در گذشته كه ناظران بيگانه را شگفت

اگر همان مانده بوديم به . ها كه يافته شد همان دور افتادن از اصل بود سويه آن جامعه
اگر همان بشويم كه بوديم شكوه . هاي خود برگرديم ريشه ما بايد به. افتاديم شكست نمي

ها و  هائي كه از هجوم فرايافت اين قياس ساده براي ذهن. گذشته باز خواهد گشت
همچنانكه آشنائي اين . هاي تازه سرگشته بودند آرام كننده و اميدبخش بوده است ارزش
ط دفاعي آنها ژرفاي بيشتري ها با دستاوردهاي فرهنگي باختر زمين بيشتر شد خطو جامعه
اي  هاي آن دستاوردها را در فرهنگي كه چند سده آنها آغاز كردند كه مانندها و پيشينه. يافت
: گمان باالترين در جهان بود و در تاريخ دوردستي كه همواره مايه سربلندي است بيابند بي

هاي  صورت... تنايم؛ آنچه خود داشت، كهن جامه خويش پيراس ما خود بهترش را داشته
  .زدن تمامي نداشته است گوناگون دفاع و پس

اعتنائي به يك فرهنگ برتر  است اين سركشي و بي چنانكه برناردلوئيس غربي اشاره كرده    
تكنولوژي و  1450تا  1000هاي ميان  در سده. اي در برخورد با فرهنگ چين داشت پيشينه

چينيان آسياي . گذشت هر چه در جهان مي بازرگاني و ثروت و قدرت امپراتوري چين از
هاي دهم تا سيزدهم اين  خاوري را زير نفوذ سياسي و فرهنگي خود داشتند ولي در سده

بخشيد و تاريخ  فرهنگ ايراني بود كه در اورآسيا، از هند رو به باختر، بيشترين نفوذ را مي
هاي  ها با چين ارتباط ن سدهخاورميانه اسالمي در آ. شد جهان بيشتر در آن منطقه نوشته مي

در واقع خود چينيان نيز (هاي آن فرهنگ را جدي نگرفت  اما نوآوري. اي داشت گسترده
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كاري  محافظه. توانستند نرساندند چندان جدي نگرفتند و حتا تكنولوژي خود را به آنجا كه مي
.) نيارستكنفوسيوسي و سوداي نظم و تعادل، پيشرفت جامعه چيني را از حدودي بيشتر 

تهي شده  شان به افتخاراتي كه ديگر ميان اي در گذشته؛ بستگي هاي خاورميانه اسارت جامعه
جامه رزم چينيان را . نامند، آنها را بازداشت بود، به آنچه امروز هويت و اصالت فرهنگي مي

هم در سده سيزدهم از راه مغوالن پذيرفتند ـ همچنانكه اونيفورم اروپائي را در سده نوزد
يك اختراع ديگر (ولي نه كاغذ و چاپ . اختيار كردند ـ  و كاغذ و باروت را از چين آوردند

به انقالب در آموزش و ارتباطات انجاميد، چنانكه در سده پانزدهم ) چيني كه از آن غفلت شد
هاي آتش سپاهيان كه باز در اروپا تحقق  در اروپا روي داد، و نه باروت به توپخانه و صف

هاي اسالمي  نماي چيني در جامعه قطب. فت و چندي ديرتر از آنجا به خاورميانه رسيدپذير
اسالم مدرن شده، به . (مصرفي حتا كمتر يافت و باز براي عصر اكتشافات اروپائيان ماند

  .)نما ساخته است بيني تنگ خود از آن قبله فراخور جهان
درخشش رنسانس هيچ . ان داده شدنظري در برابر اروپا نيز نش همان سرسختي و تنگ   

اما آن . دگرگوني شدند ”كاتاليست”هاي نظامي پياپي  نظري را جلب نكرد، تا شكست
ها و  ها و سالح ها محدود ماند ـ جامه ترين تقليدها و اقتباس ترين و آسان دگرگوني به فوري
هاي  نيكهنگامي هم كه با گذشت زمان به وارد كردن و فراگرفتن تك. كاالهاي مصرفي

اروپائي در سازماندهي اجتماعي روي آوردند باز روح فرهنگ باختر زمين از دسترسي اين 
اي از آنها از صد سال پيش هم دورتر  رسد كه در پاره ها دور ماند و امروز به نظر مي جامعه
روح . بيني آنها بيگانه است هاي نو، از جهان شك فلسفي، گشادگي بر انديشه و كاركرد. است

تواند به  هاي اسالمي هنوز سنت و اصالتي است كه نمي يره فرهنگ دگرگون شونده جامعهچ
چنگ زدن در آن . افرازد هاي خود اعتراف كند و در ته چاه گردن مي بست ها و بن محدوديت

فرهنگ و اصالت، يك مكانيسم دفاعي است كه دويست سال و بيشتر در جنگي نوميدانه 
نشيند و اكنون در آغاز سده  گرائي و انسانگرائي اروپائي پس ميگام به گام در برابر خرد

اي از  بيست و يكم آخرين دست و پاهايش را به صورت راديكاليسم اسالمي كه آميخته
شهادت و جهاد در تعبير تروريستي آن و از سر تا پا وامدار راديكاليسم اروپائي از ربسپير تا 

است ) پدران پليس سياسي و تبليغات مغزشوئي مدرن(لز لنين و هيتلر و از دژرژِينسكي تا گوب
  . زند مي
  

* * *  
سرپيچي گردنفرازانه و در عين حال . ايم اي روبرو بوده در ايران ما با دشواري دوگانه   

ما نه تنها درخشش . گردد هاي دورتر و دورتر، به سه هزاره پيش برمي دفاعي ما به ريشه
آن سه سده عصر زرين، رنگ تند ايراني يافت به رخ دوران برتري اسالمي را كه در 
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هنگامي كه : كنيم سال پيش از آن را نيز سنگري ديگر مي 1500كشيم بلكه افتخارات  مي
رفتند؟  ها باال مي گرفت اروپائيان در كدام جنگل از درخت شاهنشاهي ما سه قاره را در بر مي

فرهنگ ما با آنهمه شاهكارها چه .) ودندهاي المپ رسيده ب يونانيان در همان زمان به قله(
است به اين تاريخ و فرهنگ نياز  كم دارد كه از ديگران بگيريم؟ ناتواني ما هرچه بيشتر شده

فرهنگ و هويت ملي داروئي است كه ما را در برابر واقعيت همه روزه . ايم بيشتر يافته
ئيم نياگان دوردست ما آ اگر ما از غرب برنمي. بخشد آور آرامش مي واپسماندگي ياس

گيريم، ولي آنها  هر روز از غرب وام مي. مان ما را بس است افتخارات باستاني. اند آمده برمي
در اين وامگيري و اين . آوريم اند؛ پس ما در اين معامله كم نمي گرفته نيز زماني از ما وام مي

ازهاي خود بنگريم بر عكس اگر هوشمندانه به موقعيت و ني. ميلي هيچ مشكلي نيست بي
. توانيم تعادل ميان آنچه را كه بايد آموخت و آنچه را كه بايد نگهداشت برقرار سازيم بهتر مي

مشكل آنجاست كه درماندگي از يك سو و غرور از سوي ديگر ما را به شتابزدگي و رفتار كژ 
با . ايم ل است افتادهروي، چنانكه صد سا روي به آن زياده از اين زياده: اندازد مي erraticو مژ 

چنين نگرشي به دشواري خواهيم توانست به ژرفا و معناي واقعي فرهنگ پوياي غرب، به 
گذرد ولي  سده مي 25از برخورد ما با اين غرب بيش از . بريم هاي نيرومندي آن پي ريشه

  .ايم ها  مانده هنوز در خم نخستين كوچه
آشنائي با يونان . ر فرهنگ يوناني فرورفتيمهاي اسالمي بود كه سخت د در نخستين سده   

ولي ما تا پايان شاهنشاهي ساساني ـ جز تا حدودي در . گردد به شاهنشاهي هخامنشي برمي
ها و امپراتوري يوناني ـ رمي بيزانس،  شاهنشاهي اشكاني ـ با يونان و جانشينان آن، سلوكي

. رگاني، نظامي و فرهنگي بوديمهاي ديپلماتيك، باز ناپذير در همه پهنه در جنگي پايان
اش  هائي داشت و ما براي آنكه خيره فرهنگ يوناني فرهنگ دشمني بود كه بر ما برتري

هخامنشيان به گرفتن عناصري از هنر و دانش نظامي . داشتيم نشويم خود را از آن دور مي
 اشكانيان كه در يونانيگري پيشتر رفتند از سوي مغان و. يوناني بسنده كردند

شاهنشاهي ساساني كه . متهم شدند و كيفر ديدند ”غربزدگي”هاي زمان به ”ناسيوناليست”
اي از رقابت و  در عرصه فرهنگي پسزنشي بر فرهنگ يوناني و مسيحيت بود، در آميخته

هاي  ترجمه. داشت بركنار مي ”غرب”احساس برتري و ترس، خود را از هرچه آسيب و نفوذ 
پهلوي و پناه جستن دانشمندان بيزانسي در دانشگاه گنديشاپور هاي يوناني به  اندك متن

ها چندي نگذشت كه از خفقان فرهنگي تيسفون  بيزانسي. (آنچنان تاثيرات ديرپائي نگذاشت
هاي نخستين اسالمي، يونان  در سده.) به همان سركوبگري مذهبي قسطنطنيه بازگشتند
امپراتوري بيزانس به (در رقابتي باشد  ديگر دشمني نبود كه بر ما چيرگي نظامي يابد يا

ايرانيان، ). حالت دفاعي رو به زوالي رانده شده بود كه تا سده پانزده در پناه ديوارها دوام آورد
مردماني شكست خورده و كم و بيش پشت كرده به هويت و فرهنگ خود، در پي يافتن 
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شينه زرتشتي ـ ساساني خويش، اي بودند و عناصر آن را از پي هويت و پروراندن فرهنگ تازه
هاي سپاهيان  از اسالم و اعراب، و از آن معجزه يوناني گرفتند كه هنوز پس از كتاب سوزي

هر تر و خشكي در ”خوانند كه  ها با قرآن نمي گفت اگر كتاب عمر مي. (عرب فروغي داشت
ز هزار و پانصد پس ا). خوانند نيازي به آنها نيست بايد سوزانده شوند، و اگر مي ”آن است

شد، ايرانيان خود را در درياي آن فرهنگ  سالي دوري جستن از جهان يوناني، تا آنجا كه مي
علم . هاي خود از يونانيان زبان عربي را نيز به مقدار زياد ساختند بيمانند افكندند و با ترجمه

ا ادبيات و كمتر از آن ام. ي ـ بيشتر ايرانيان ـ پروازهاي دورتر كرد هاي انديشه يوناني بر بال
كار . هنر آشناي يوناني در جامعه اسالمي ميداني نيافت، زيرا با هويت تازه سازگار نبود

و به عنوان تخته پرش فلسفه  ”كالم”تر ايرانيان در فلسفه بود كه در جامه مبدل  پردامنه
يخت كه اما چنان با دين درآم. ترين جهش فلسفي تاريخ ما ميدان داد عرفاني به بزرگ

اي بر پايه ايمان و  فلسفه: فلسفه اسالمي را به صورت يك تناقض عبارتي درآورده است
  . هاي ديني اسالم يقين، و براي توجيه آموزه

در اين بدل سازي، ما همراه فيلسوفان اسكوالستيك شديم كه فلسفه يونان را به خدمت    
فلسفي را در اروپا نيز گرفتند، تا  الهيات مسيحي درآوردند و تا هزار سالي جلو رشد تفكر

هنگامي كه كسي در همه چيز، پيش از همه در هستي خويش، شك كرد و از راه انديشه به 
كند كه  هاي تازه در فرانسه بر اين تاكيد مي بررسي ”.انديشم پس هستم من مي”: آن رسيد

بنيادي فلسفه يوناني هاي  فرايافت. عربي اصال زبان مناسبي براي بيان انديشه يوناني نيست
دستوريان ما به غلط (مثال در عربي فعل هستن نيست . شوند در ترجمه عربي تحريف مي

. اند را به جاي آن نهاده ”شدن”و مترجمان ) برند كه ماضي هستن است به كار مي ”بودن”
فلسفه عربي شده يوناني از آغاز همان نبود كه در اصل هست، و فضاي اسالمي نيز بسيار 

يش از آنكه امام غزالي فرمان تعطيل فلسفه را بدهد آزادانديشي را با آهن و آتش سركوب پ
در كتابخانه تازه اسكندريه، كه قرار است خاطره آن نهاد تاريخي فرهنگ جهاني . (كرده بود

ها ممنوع  هاي از همه جا باز ساخته شده، دسترسي به بسياري كتاب را زنده كند و با كمك
تاثير آشنائي .) فكري اي براي كوته اند ـ پايگاه تازه انه را به ضد خودش درآوردهاست و كتابخ

با فرهنگ يوناني و درآميختن با آن ـ هر چند ناتمام و تحريف شده ـ در شكل دادن به 
بي آن درآميختگي، . اند اندازه نگرفتني بود هويت و فرهنگ اصيلي كه اينهمه از آن گفته

البته ديري نگذشت كه نيروي عادت، ايستادگي در . آمد ي پديد نميفرهنگ ايراني ـ اسالم
هاي  هاي چشمگير آن سده آور از درخشش برابر نوآوري، و سربلندي و خرسندي لختي

سروري فرهنگي ايران، ما را از جهان يوناني دور كرد؛ و اندك اندك بهترين عناصر فرهنگ 
ايستاي قرون وسطائي كه تا سده بيستم و هويت تازه خود را فراموش كرديم و به فضاي 

سپرديم و  اش مي طرفه اين است كه سربلندي به آنچه به فراموشي. كشيد تسليم شديم
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كرديم، دستاويز سرپيچي  اش را لگدمال تعصب و خرافات مذهبي مي بهترين عناصر سازنده
   .ما از درآميختن با فرهنگي شده است كه از قرون وسطاي اروپا سر بلند كرد

هاي عربي كار خود  هاي ميانه كم و بيش، نخست از ترجمه اين اروپائيان بودند كه از سده   
گستر جهان اسالمي، بويژه در اسپانيا، با ميراث يوناني ـ رمي خود آشنا  ما و يهوديان فرهنگ

شدند و سپس به دنبال اصل رفتند و از سده پانزدهم آن انفجار فرهنگي را آغاز كردند، كه 
نام گرفته است، و درهاي نوگري يا تجدد را بر جهان خسته كهن گشودند ) نوزائي(سانس رن

هاي  حل آسا و راه شود و مسائل غول تر مي تر و پردامنه آسا بزرگ كه پانصد سالي است بهمن
هايش زير و زبر  ها و پسزنش هاي اسالمي را نيز با همه واكنش آفريند و جامعه آسا مي غول
اش از هر چه در  ورد اين بار ما با فرهنگ باختري در صورت اروپائي ـ امريكائيبرخ. كند مي

ما با . اين بار تنها شكست نظامي نيست. دارتر و خودزاتر است ايم دامنه گذشته شناخته
ها را از  ايم كه براي همسان كردن نياز ندارد هزار هزار بكُشد و آسياب فرهنگي روبرو شده

فرهنگ . شود برتري آن تنها به قدرت نظامي و ديني محدود نمي. ردخونمان به گردش درآو
غربي بر ماشين تكنولوژي نامحدودي سوار است كه قدرت خردكننده نظامي، قدرتي كه با 

اي از  پذير نيست، تنها گوشه گردان عربستان يا آسياي مركزي مقايسه برتري تاكتيكي بيابان
توانند و  آنها نمي. اند ن جا براي همه بشريت گذاشتهسرنشينان آن ماشي. رود آن به شمار مي

تر  خواهند جلو سوار شدن ديگران را بگيرند و ديگران پيوسته بر سوار شدن مشتاق نمي
تواند پايدار بماند، در آن است كه  توانائي اين فرهنگ تنها در اين نيست كه مي. شوند مي
قع مانند هر پديده ديگر براي ماندن نياز تواند پيوسته پيش برود و دگرگون شود ـ در وا مي

  .ها و نيروهاست رونق آن در برخورد و دادوستد آزادانه ايده. به دگرگوني هميشگي دارد

و براي پيروزي نه نياز ) آخوندها در اين حق دارند(همه سويه است  ”هجوم فرهنگي”اين    
آور واليان  هاي سنگين ايمان به وعده رستگاري آن جهاني دارد نه شمشير غازيان و نه جزيه

موضوع گردانيد؛ اقتصاد و  هاي استعماري را سرانجام بي برتري فزاينده نظامي، جنگ(خونريز 
نفوذ فرهنگ غربي برخالف فرهنگ يوناني كه .) كند نياز به اسلحه كارش را مي فرهنگ بي

در زندگي  بدترين دشمنانش حتا. گيرد ها كاهش يافت هر زمان شتاب مي با گذشت سده
اين فرهنگي است كه تنها زندگي . شان، بويژه در زندگي روزانه، از آن گريزي ندارند روزانه

بار يك فرهنگ  غرب براي نخستين. گيرد معنوي و انديشگي سرامدان جامعه را در بر نمي
توده، يك فرهنگ جهاني به وجود آورده است كه در سطح عملي روزانه با جامعه از باال تا 

از همين رو نيز در هر جا نخست به گرفتن اسباب ظاهري آن . يابد ين سر و كار ميپائ
هاي اسالمي بيش از ديگران، پانصد سال را در اين گذراندند كه تكنولوژي  جامعه. اند پرداخته

شان در همين  راز ناكامي. را به خدمت خود درآورند تا از فرهنگ و هويت خود دفاع كنند
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مĤبي با امروزي شدن؛ و يكي گرفتن فرهنگ با هويت كه  كردن فرنگي جانشين: بوده است
  . هاست ريشه همه كژروي

  
* * *  

ترين  هاي اسالمي، كه سخت نگرش دفاعي و گاه دشمنانه به فرهنگ غربي در جامعه   
اي است كه بر هويت  اند، از تاكيد ويژه ترين دهند و در شمار واپسمانده ايستادگي را نشان مي

براي ايرانيان (هويتي كه همان فرهنگ است؛ فرهنگي كه همان اسالم است : نندك مي
اما هويتي كه چنين تعبيري از آن . و اسالمي كه برتر از همه است) بيشترش اسالم است

پايه  گيرند فرايافتي بي كنند و از به خطر افتادنش بهانه سركوبگري و تاراج و كشتن مي مي
نشين  براي يك جنگل. فهمد نيست؛ هر كس از آن چيزي مي بر اين هويت موافقتي. است

هائي است كه بر جزئيات زندگيش فرمان  ها و ارزش آمازوني يا افريقائي هويت همان عادت
براي زنان و مردان امروزي كه به . گيرد مالد در بر مي راند و تا رنگي را كه به چهره مي مي

يگر درگذرند داشتن چند فرهنگ هيچ آساني از يك فضاي فرهنگ در فضاي فرهنگي د
ما بيش از پيش در ميان ايرانيان مردماني چند فرهنگي خواهيم . برد دستي در هويتشان نمي

  .    داشت
تر از آن دارد كه نزد  هاي فرهنگي ـ سياسي خود آزاد شود معنائي ساده هويت اگر از داللت   

به خويش و درباره خويش است؛ هم  براي بيشتر مردم پيشرفته جهان هويت، آگاهي. ماست
هويت يك ملت يا اجتماع چنان آگاهي درباره وابستگي . از سوي خود، هم از سوي ديگران

با اين تعريف روشن است كه هويت فرايافتي پوياست و سراسر . به يك ماهيت تاريخي است
د و هم به ماهيت گير در بر مي) اي كه بتوان انتظار داشت آينده(گذشته و اكنون و آينده را 

هاي آن؛ هم شخصي است هم جمعي، و هر چه انسانيت  تر ارتباط دارد هم به يگان بزرگ
تري يافته، مولفه شخصي آن نيرومندتر شده  تر آمده، به اين معني كه فرد جاي مهم پيش
گيرد  هاي گوناگون مي گذرد و شكل خود، چه فرد و چه جامعه، از مراحل گوناگون مي. است
رسد  مانند كودكي كه به جواني و پيري مي. مواره براي خودش و ديگران همان استولي ه

داند كه كيست هم ديگران او  در همه مراحل، هم خودش مي. و هميشه همان هويت را دارد
حتا خودش نيز . هاي او فراوان و گاه شگفتاور است دگرگوني. شناسند را به آن نام و نشان مي
اما همواره . شود مي ”آدم ديگري”گاه اصال . شناسد اش را باز نمي يتصوير كودكي و نوجوان

هايش بيشتر  هر چه نيروي زندگي در فرد و جامعه بيشتر باشد دگرگوني. همان هويت را دارد
اش را باز به دالئل سياسي  خواهد بود، ولي هويت ديگر نخواهد يافت، مگر آنكه خود گذشته

هاي فرد يا جامعه در زير فشار  ها و ارزش عادت. اموش كندفر) ”افكار عمومي”زور اسلحه، (
فرهنگ كه همان . كند شان كمك مي شوند و اين به ماندگاري اوضاع و احوال دگرسان مي
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گذارد و اگر با  زندگي و روزگار بر آن اثر مي. هاست، زمان جاودان ندارد ها و ارزش عادت
  . زمان پيش نرود خواهد مرد

هاي  پيشرفته و در نزد افراد آگاه و پويا هويت همان نيست كه در جامعههاي  در جامعه   
پويائي و توانائي دگرگون شدن و . شان را ادامه دهند توانند گذشته ايستا، و افرادي كه تنها مي

ها فروكاسته است،  ها و ارزش پيش رفتن به جدا شدن از هويت، هويتي كه به عادت
هايش  ها و ارزش ه نتواند اين فاصله را ميان هويت خود و عادتاي ك فرد يا جامعه. انجامد مي

ها  ها نيز نينديشيده و دنباله و در شمار عادت هائي ارزش و براي چنين افراد و جامعه(بگذارد 
ها و  اي عادت شود؛ از سوئي ضرورت دست بردن در پاره مي ”بحران هويت”دچار ) هستند
و تن در دادن به ) ؟”خود”چه چيزي باالتر از (هائي كه جنبه تقدس يافته است  ارزش

ميلي به تازگي و نوجوئي كه در  دگرگوني فرهنگي، از سوي ديگر گرايش به امر آشنا، و بي
هاي ديرپاي تنيده است  ها و ارزش هويتي كه در عادت. نيز به شمار  رود ”خود”حدودي نفي 

بايد تغيير كند و  اي كه مي معهپذيرد؛ و فرد و جا شناسد و نمي و خود را بي آنها نمي
هاي  روي يابد و به سرگشتگي و رفتار نامعقول و زياده خواهد؛ خود را دچار بحران مي نمي
  )1(.افتد ــ چنانكه جمهوري اسالمي افتاده است آور و گاه خطرناك مي خنده

ه گذشته مان بازداشته است در چهار ده هاي حياتي اين هويتي كه امروز ما را از اولويت   
گفتمان اصلي جامعه ايراني بوده است ــ از آن زمان كه حمالت بر غربزدگي باال گرفت كه 

هاي باخترزميني و فراخواني به جهان آشناي قرون وسطاي هزار ساله  شوريدني بر ارزش
بوديم خود را به پايان  مائي كه از پيشتازان مي. اسالمي از يك موضع محقر جهان سومي بود

طرفه آنكه اين هويت چنانكه در پيش هم اشاره شده . هائي بسيار بدتر رانديمصف و جا
هاي ازپاافتادگي ملي با در هم  ما آن را در يكي از دوران. است چندان هم اصيل نبوده است

 ”هويت”پيش از آن . آميختن عناصر گوناگون، بيشترش بيرون از فرهنگ خودمان، ساختيم
اما در واقع آنچه در ما . ايم ديگري يافته ”هويت”ل پيش داشتيم و از صد سا ديگري مي

هويت ما در آن زمان نيز . ها، بوده است نه هويت ها و ارزش دگرگون شده فرهنگ، عادت
ايراني بود و هنوز هم هست و تا زماني كه خود را ايراني بدانيم و ديگران ما را ايراني 

را زير پايش  ”هويت”ترين در ميان ما زمين  پرست امروز حتا كهنه. بشناسند همان خواهد بود
پابرجاترين مدافعان . هاي آشكار دارد بيند و با مانندهاي صد سال پيش خود تفاوت لرزان مي

اين مهم نيست كه . اصالت نيز نه چندان اصالتي دارند نه آن هويتي را كه مدعيش هستند
. ها برگردند توانند به تمامي به ريشه اند؛ آنها نيز ديگر اصيل نيستند و نمي كمتر دگرگون شده

با بيرون آمدن از بحث هويت اصيل و بحران هويت بهتر درخواهيم يافت كه نگهداري 
هنگامي كه خود را آن گونه كه . آيد هويت از راه شناسائي و شناساندن، بهتر به دست مي

هويت و كدام فرهنگ ايم و هستيم بهتر از اينها بشناسيم خواهيم دانست كه درباره چه  بوده
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آگاهي . زنند ها دم مي دانند كمتر از اين بحران آنها كه از ميان ما بيشتر مي. گوئيم سخن مي
  .آورد و در آن صورت بحراني در كار نخواهد بود و بينش با خودش چيرگي بر موقعيت مي

بسيار بيش از . اند هاند و تجربه كرد ها، در مثل، بسيار بيش از ما دانسته فرانسويان يا آلماني   
اند و برايشان بحران هويت  اما فرانسوي و آلماني مانده. اند ما در پنج سده گذشته جهان ديده

نسل فرانسوي پس از جنگ درباره جاي خويش در جهان پس از . بي معني است
هاي سي و چهل خودش  ها سرگشته ماند و تازه امروز دارد با تاريخ دهه ها مدت امپراتوري

با مسئوليت  ”رايش”هاي پس از جنگ نه تنها خود را در زير آوار  آلماني. آيد ر ميكنا
ترين فاجعه بشري روبرو يافتند بلكه ناچار شدند كشور دوپاره خود را از نو سازمان  هولناك
فرانسوي يا آلماني با كل تاريخ و فرهنگ خود با جهان . ولي اينها بحران هويت نبود. دهند

ها را هرچند تلخ و نفسگير در خود راه داد و خود را فرمانرواي  و دگرگوني تازه روبرو شد
هاي كم  هائي دگرگوني ذات زندگي است؛ براي ملت براي چنين ملت. جهان خويش كرد

هر دست بردن در فرهنگي كه با رفتن در . آورد دانش و تجربه است كه هراس مرگ مي
گيرد و  ده است، حالت نفي هويت، نفي خود، ميجامه تقدس از قلمرو خرد و انديشه بيرون ز

توان كرد كه فرهنگ تا هنگامي  انكار نمي. آورد هاي سخت يا بيحركتي و زوال مي واكنش
بندد، بخشي از هويت  كه توان زندگي دارد، به اين معني كه دست و بال پيشرفت را نمي

آنچه مردم ما را در اين  .ولي بخشي از چيزي بودن با خود آن چيز بودن تفاوت دارد. است
  . وضع ناسزاوار نگه داشته درنيافتن همين نكته بوده است

پذير بودن آن، به  ايرانيان همين بس كه در فرهنگ خود بيشتر باريك شوند تا به خلل   
ها و بنيادها و  ها، به وامداريش به ريشه ها و هزاره اش در طول سده سازنده حركت دگرگون

هاي اين  برند، و دريابند كه چه اندازه دستاوردها و درخشندگي ن پيهاي گوناگو اصالت
هر . و چه اندازه راز ماندگاريش در همين بوده است. فرهنگ از منابع غيراصيل آمده است

ايراني كافي است كه به خود بنگرد و ببيند چه اندازه عناصر غيراصيل از بد و خوب در رفتار 
مانند . يابد و او همچنان خودش مانده است و باز راه ميو رويكرد خودش راه يافته است 

بيند و براي هر گروه و اليه اجتماعي، و  سال است تحول و تغيير مي 1200زبان فارسي كه 
ها كمتر از  انگليسي. گيرد و باز زبان فارسي است براي هر كاربردي يك صورت به خود مي

توان به كسي  ات هيچ كشوري از جمله ما نميدر ادبي. ما به مفاخر ادبي خود سربلند نيستند
او را در شهر استراتفورد كه با  ”گلوب”آنها همين ده سالي پيش تئاتر . چون شكسپير رسيد

اما در چهار سده . ها ليره بازسازي شده است پس از چهارصد سال بازگشودند صرف ميليون
ل شكسپير از آن چيز زيادي اند كه نس پس از شكسپير زبان انگليسي را چنان دگرگون كرده

توانست تصور كند  ها از هر چه شكسپير مي ادبيات انگليسي در اين سده. يافت در نمي
. فهميم گويند كه ما ايرانيان امروز زبان رودكي را مي كساني با سربلندي مي. درگذشته است
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پس از رودكي را  بگذريم از اينكه بيشتر ايرانيان امروز زبان بسياري از شاعران و نويسندگان
اين مايه ) توان يافت كه كليله و دمنه را بفهمند؟ چند درصد ايرانيان را مي(فهمند  نمي

بايد از اين  يابند ولي مي را به آساني درنمي ”چاسر”سرشكستگي انگليسي زبانان نيست كه 
سربلند باشند كه زبان خود را به صورت زبان جهاني براي همه جا و همه كاربردها 

  . اند اند ــ از بس آن را دگرگون كرده آوردهدر
پذيري  شايد هيچ چيز بيش از مقايسه نسل انقالب مشروطه با نسل انقالب اسالمي خلل   

در دوران انقالب مشروطه جامعه ايراني، . و قراردادي بودن فرهنگ ـ هويت را نشان ندهد
اما روشنفكران و . زيست هائي نازك، سراپا در تيرگي قرون وسطاي اسالمي مي جز اليه

طبقه متوسط و به پيروي آنان توده مردم به افتخارات باستاني ايران، به دوران سروري 
راز محبوبيت . جستند سياسي و نظامي پيش از اسالم رو كرده بودند و الهام خود را از آن مي

استاني را و پيروزي سردار سپه ـ رضاشاه بخشي در اين بود كه در او زنده كننده شكوه ب
هويت ايراني در آن زمان از عنصر اسالمي تهي نشده بود ولي نفوذ مالحظات . ديدند مي

سياسي و اوضاع و احوال به آن رنگ تند ناسيوناليستي داده بود كه عنصر مذهبي را عمال 
در انقالب . شناسي، يك جابجائي پارادايم روي داد زير سايه گرفت ــ به زبان جامعه

هاي درسخوانده و روشنفكر، طبقه  اليه. عه ايراني هشتاد سالي پيشتر آمده بوداسالمي، جام
هاي زندگي قرون وسطائي  حتا توده مردم از بسياري تنگي. تر بود متوسط ايران، بسيار بزرگ

شان با افتخارات باستاني ايران بسيار از آغاز سده بيستم  به در آمده بودند و آشنائي
نفوذ مالحظات سياسي و اوضاع و احوال به يك انقالب اسالمي با اينهمه . گذشت درمي

هاي  ها بيرون زدند و انجمن در نخستين دهه سده بيستم زنان ايراني از اندرون. ميدان داد
هايشان ششلول در دست گرفتند و از آزادي و  تشكيل دادند و زير روبنده ”حريت نسوان”

ها چادر بر سر  هشتمين دهه آن سده در دانشگاه در. دفاع كردند) ها مساوات آن روز(برابري 
سه دهه پيش . ها هويت خود را داشتند هر كدام از نسل! كنند ”بيان”كشيدند كه خود را 

ايراني يك هويت اسالمي شد كه هم سخت قرون وسطائي و هم سخت فاشيستي  ”هويت”
دو انقالب در هر .) فاشيسم خود يك پسزنش قرون وسطائي بر ضد جهان مدرن بود(بود 

توانست در هفتاد و هشتاد  هويت ايراني نمي. مردم ايران مسئول هر دو بودند. ايران روي داد
سال چيز ديگري شود ولي فرهنگ در هر زمان رنگ و تاكيدهاي خود را داشت و در پايان 

  . سده بيستم با حجاب اسالمي و ريش و هر پليدي درون و بيرون تعريف شد
كه چند باري در تاريخ دراز ما  acculturationپذيري  در فرايند فرهنگهويت ايراني    

هاي  روي داده است كمتر به خطر افتاد تا در هنگامي كه ايرانيان، سخت در زندان سنت
بردند و اراده دفاع از هويت  ديني، از سده سيزدهم به بعد در خودآگاهي كمتري بسر مي

ها عنصر ايراني پيوسته در برابر نفوذ بيابانگردان  آن سدهدر . دادند ايراني خود را از دست مي
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زيرا ايرانيان در همزيستي پركشاكش خود با اسالم و عرب و . آسياي مركزي پس نشست
ها فرمانروائي بيگانگان فرسوده شده بودند و اندك اندك خود را فراموش  پس از سده

. بودند، از تركي به مقدار زياد فروماندند آنها كه با پيروزمندي از غلبه عربي برآمده. كردند مي
هاي بزرگي از ايران تركي  عربي نشد ولي بخش ”سكوت”زبان ايرانيان در آن دويست سال 

زبان شدن آذربايجان، همچنان كه شيعي شدنش، در پادشاهي صفويان به  ترك(را پذيرفت 
كه با هويت ايراني بازگشت به خودآگاهي ايراني مستقل از همكيشي شيعي .) انجام رسيد

صدها هزار ايراني غيرشيعي به دست شاهان صفوي يا قتل عام و يا وادار (يكي شناخته شد 
هاي  ايران به امپرياليست. در برخورد با اروپائيان روي داد) به برگشت از مذاهب خود شدند

خود ــ ما اگر تاريخ . شان نيست هاي زيادي دارد كه هيچ لزومي به بازپرداخت غربي بدهي
سياست و فرهنگ و جامعه ــ را بشناسيم و به فرزندان خود بياموزانيم و فارسي را، در كنار 

توانيم  ما مي. هر زبان ديگري، بياموزيم و نگه داريم بيمي از بحران هويت نخواهيم داشت
هر مذهبي داشته يا اصال نداشته باشيم و درباره هر بخش فولكلوري كه به نام مذهب و 

اند هرگونه بينديشيم و باز ايراني بمانيم؛ اين همه ايراني  بر هويت ما انداخته فرهنگ
پذيري است، به معني دگرگونگي  غيرشيعي مگر چيستند؟ آنچه اهميت دارد فرايند فرهنگ

ها، كه سخت درگيرش هستيم، خواه ناخواه، و هر چه بيشتر  پارادايم و نظام ارزش
بهرگي خود را   و گوش بسته بمانيم واپسماندگي و بي گراي چشم كار جزمي و سنت محافظه

هاي ما نيست كه بسيار جاي دگرگوني  هويت ما نظام ارزش. تر خواهيم گردانيد درازتر و ژرف
هاي ما به عنوان مردمي با سه هزاره تجربه  دارد، بلكه تاريخ ماست ــ دستاوردها و ناكامي

هاي ما يكسان نمانده  دستاوردها و ناكامي. فتآنها را كسي از ما نخواهد گر. زندگي با هم
ايم و خواهيم ماند تا هنگامي كه خود را ايراني  است و نخواهد ماند ولي ما ايراني مانده

اما اگر به تاريخ و دستاوردهاي گذشته خود . بشناسيم ــ ايراني در مجموعه رنگارنگ خود
  . ها نخواهيم بود ها و نگهبانان موزه بسنده كنيم جز متوليان امامزاده

هزار و دويست سال ايرانيان در . ما نياز به تاكيد ندارد ”هويت”جاي شعر در فرهنگ و    
اوزان عروضي شعر سرودند و پس از يك دوران دراز درخشندگي، نظم بافتند و گل و بلبل را 

ه يك فهميديم ب دستمالي كردند تا نيما يوشيج آمد و با زير و رو كردن آنچه از شعر مي
امروز ميراث نيما يوشيج شعر فارسي را فراگرفته است و به . بست ششصد ساله پايان داد بن

همين كار را . تر كرده است هويت ادبي ما دست نزده است؛ تنها ميراث ادبي ما را غني
مينياتور چيني .) كردند پيش از انقالب داشتند مي(بايد با موسيقي ايراني بكنند  كساني مي
از دوره قاجار نقاشان ايراني اندك اندك از آن . ل سنت فرهنگي ما گرديده بودصدها سا

و نقاشي قابل مالحظه امروز ايران كه اساسا ) از نقاشان صفوي آغاز شده بود(بيرون آمدند 
ربطي به مينياتور ندارد و در سنت نقاشي غرب است به همان اندازه جزء فرهنگ ايراني به 
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توان هم مينياتور داشت هم نقاشي مدرن؛ هم سعدي  بينيم مي ميچنانكه . رود شمار مي
اينكه امروز ادبيات و هنر . تري باشد داشت هم نيما يوشيج، هر چه هم سعدي شاعر بزرگ

آخوندها (به چنين شكفتگي افتاد  40/60ايراني چنين گوناگوني و گستردگي دارد و از دهه 
ها و روي آوردن به غرب؛  ها و عادت ن به سنتاز پشت كرد) هم نتوانستند آن را خفه كنند

هاي ادبي  اگر ما امروز ادبياتي شامل همة گونه. از غربگرائي و هجوم فرهنگي بوده است
ايم  داريم و نه چند ده كتاب بزرگ، از آنجاست كه در صد سال گذشته رفتار و نگرشي داشته

احترامي به مقدسات  ت ملي و بيهويتي و پشت پا زدن به هوي كه كساني آن را به عنوان بي
فرهنگي و باختن روح مليت و فرهنگ ايراني در پاي  هويتي و بي بيم بي. اند محكوم كرده

پايه  اند تابوي وزن و قافيه عروضي را بشكنند بي فرهنگ غرب براي مردمي كه توانسته
توانيم  خود ميبيني  ما تابوهاي بيشتري را در روابط اجتماعي، در سياست، و در جهان. است

در گذشته نيز . توانيم از مذهب اكثريت بيرون بيائيم، و همچنان ايراني بمانيم بشكنيم، مي
سربلندي امروز ما نيز به . ايم ايم و خود را از ركود و واپسماندگي رهانيده بارها چنين كرده

  ”پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم؟”. گردد هاي فرهنگي برمي همان پوست انداختن
 

*** 
اش كه هر سال صدها ميليون  سازمان ملل متحد در يكي از اقدامات ظاهرسازانه بيهوده   

هاي  از سازماني كه اكثريت اعضايش حكومت(كند  دالر را به چاه وقت گذراني سرازير مي
را به پيشنهاد رئيس جمهوري  2001سال ) توان داشت؟ جهان سومي هستند چه انتظاري مي

ها اعالم  تهي بود، سال گفتگوي تمدن گذراني و سخنان ميان قهرمان وقتاسالمي، كه خود 
 rogueاين يك ترفند آشكار روابط عمومي براي اعتبار بخشيدن به يك دولت نابكار . داشت

هاي فرهنگي را كه از او و  اي جلوه بود و فرصتي به جمهوري اسالمي داد كه پاره
ها  در خود ايران در همان سال گفتگوي تمدن. داش بيگانه است به نمايش گذار بيني جهان

نيروهاي انتظامي در اجراي سياست ناممكن كردن هر گفتگوي بيرون از كنترل اسالمي، 
كردند زدند و به  مردمي را كه از پيروزي تيم ملي فوتبال خود در مسابقات جهاني شادي مي

. اي را ضبط كنند هاي ماهواره هاي مردم را شكستند تا بشقاب زندان انداختند و درهاي خانه
سپتامبر آن سال در نيويورك  11ها در روز  تر گفتگوي تمدن تر و دراماتيك ولي نمايش بزرگ

ها آنچه  در گفتگوي تمدن. و واشينگتن آمد، با پيامدهائي كه چهره جهان را تغيير داده است
هاي  به معني همه جلوه تمدن در اينجا. (يابد ناممكن بودن آن است به تمدن ما ارتباط مي

ترين ويژگي و عنصر  بزرگ.) مادي و معنوي زندگي يك جامعه، از جمله فرهنگ است
توان  هاي آن نهفته است و در اينجاست كه از گفتگو نمي سازنده يك تمدن در نظام ارزش

اي  نويسندگان و سياستگران، روپوش گفتگو را بر واقعيت ناسازگاري پاره. سخن گفت
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وتاب را  اگر اين عنوان پرآب. كشند با تمدن امروزي و جهان همروزگار ما ميها  تمدن
هاي گوناگون در سطح جمعي و  بردارند، در برخورد و دادوستد هر روزي نمايندگان تمدن

فردي واقعيتي است كه ضمن غني كردن تمدن جهان امروزي، پذيرفتنش را بر 
گفتگو يك عامل برابري نهفته است؛ داد و  در. كند تر مي واپسماندگان كاروان تمدن آسان

گفتگو اگر بر پايه برابري نباشد گفتگو . ها هست تواند نابرابر باشد و در بيشتر زمان ستد مي
  .نيست؛ گفتن يكي است و شنيدن و تن در دادن ديگري

ها در همين فرض نخستيني است؛ در مسلم گرفتن اينكه ما با  مشكل گفتگوي تمدن   
بايد آنها را در كنار  گوناگوني سر و كار داريم هر يك در جاي خود بااعتبار و ميهاي  تمدن

منتها . توان به آنها اجازه داد اي است كه مي گفتگو بر پايه برابر، بيشترينه. هم نگه داشت
ها در جهان واقع برقرار نيست و يك تمدن برتري و جاذبه انكارنكردني  چون برابري تمدن

از . ها نيز هست بايد زير كنترل انجام داد كه اتفاقا يك تفاوت عمده تمدن مي دارد، گفتگو را
در همان سال . گير، كنترل وجودي، نياز ندارد ميان آنها يك تمدن به كنترل هميشگي همه

توانست در جعبه  هاي فرهنگي كه مي ها يك تمدن هر چه را از فراورده گفتگوي تمدن
بطي به تمدن اسالمي نداشت و از غرب آمده بود به جهان اش بگذارد و بيشترش هم ر آينه

هاي ايراني با تمدن ديگر و برتر  عرضه كرد، ولي با همه نيرو كوشيد از برخورد توده
  . جلوگيرد

هاي ديگر، در واقع تمدن  اين تمدن اسالمي ـ شرقي كه قرار است از موضع برابر با تمدن   
ها چه دارد به آن بگويد؟ در دو سده گذشته چنين  غربي، گفتگو كند در زمينه نظام ارزش
هاي محلي آن و تمدن غربي درگرفته بوده است و  گفتگوئي ميان تمدن اسالمي با رنگ

. اند اند كشانده هاي اسالمي، گفتگو را به هر جا كه توانسته ها و حكومت نويسندگان و جنبش
ترين حمالت را  تمدن غرب سختگيري از منتقدان غربي  طرف اسالمي اين گفتگو با بهره

طرف غربي در بيشتر اين دوران كوشيده است مودبانه و . هاي آن كرده است به نظام ارزش
هائي بكند و در عمل معيارهاي متفاوت را در گفتگوي  هاي تمدني اشاره نوازانه به تفاوت بنده

باالگيرنده اسالم در اكنون روشنفكران روزافزوني در غرب، در برابر چالش . ها بپذيرد تمدن
هاي  پيچند و به ناسازگار بودن بسياري ارزش هاي مهاجرپذير خود، از اين روند سر مي جامعه

در ميان مهاجران مسلمان كشورهاي غربي . كنند اسالمي با دمكراسي ليبرال غربي اشاره مي
  .  بينيم نيز اندك اندك اين تابوشكني را مي

اسالميان، از سنتي تا راديكال، قابل توجه است حالت دفاعي آنچه در حمالت يا انتقادات    
هاي تمدن غرب است نه  در گفتگوي آنها هر چه هست نشان دادن كاستي. آن است
ترين  بزرگ. زيند هاي مسلمان آن را مي اسالمي به صورتي كه توده) هاي(هاي تمدن  برتري

از اين گذشته اگر سخني در . هد آمداست كه خوا ”بندوبار نبودن بي”ها  مايه نازش اين تمدن
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گردد كه از آن تصويري دستكاري شده و آرماني  برتري است به گذشته دوري بر مي
بخواهد كار جدي كند، نه دكانداري يا فرورفتن در خرد  اگر روشنفكر مسلمان. (دهند مي

هگاه بايد به بررسي انتقادي همان گذشته خيالي بپردازد كه آن را هم گا متعارف، مي
در آفرينشگري فرهنگي يا فراهم كردن باالترين سطح زندگي بيشترين مردم .) بينيم مي

ها در اين زمينه ادعائي ندارند و  الدن حتا بن. سخن زيادي براي تمدن اسالمي نمانده است
خواهند و چه  آنها بهشت آن جهان را مي. شوند در عوض منكر ارزش اين دستاوردها مي

در واقع بهشتي كه آنها دنبالش هستند (جهان به آن نزديك شوند؟  ضرورت كه در اين
.) ساختن دوزخي از تبعيض و خشونت و محدوديت در اين جهان به دست آمدني نيست بي

عمده آن است كه جهان از . بيني اهميت ندارد خوشبختي و بدبختي آدميان در اين جهان
  .   گناه پاك شود يا به نظر آيد كه پاك شده است

هاي بر  ها تا دشنام ها و پژوهش دهد؟ از كتاب اين چيست كه در تمدن غربي چنين آزار مي   
آزارد آزادي است كه  سر منبر، آنچه بيش از همه حساسيت اسالميان از هر رنگ را مي

آزادي كه بنمايه تمدن . گيرند بندوباري به باد حمله مي گرايان به نام بي اسالميان و سنت
كشد كه هيچ طبع سليمي را  هائي نيز مي روي هاي گوناگونش به زياده جلوه غربي است در

توان موقتا از تاكيد  اند و در اينجا مي بندوباري بسيار انگشت گذاشته بر اين بي. آيد خوش نمي
اي است  بندوباري عارضه ناپسند آزادي و گشادگي پسنديده بر اين نكته خودداري كرد كه بي

هاي  روي هاي زياده توان جلوه اما آيا مي. ها رسانده است ه اين بلنديكه تمدن غربي را ب
هاي محدوديت كه فضيلت تمدن  روي آزادي را كه فضيلت تمدن غربي است، با زياده

اسالمي ـ شرقي است مقايسه كرد؟ آبستني نوجوانان بدتر است يا ازدواج دختران هشت نه 
هاي اسالمي حتا در  آورد، جامعه بندوباري مي بي ساله؟ از اين گذشته اگر تمدن غربي فساد و

بود در همين زمينه حياتي از نظر اسالميان، تا گلو در هر  ها كه نشاني از غرب نمي آن زمان
تفاوت در اين بوده و هست كه . فسادي كه طبع فسادپذير بشري از آن برآيد فرورفته بودند

. ه درجات باال بر فساد افزوده شده استمانند هر جنبه ديگر اين تمدن، عامل خشونت هم ب
هاي اسالمي دچار فساد  اگر غرب به فساد افتاده است چون ديگر متافيزيكي ندارد، جامعه

براي غرب، چنانكه در طبيعت پوياي اوست، برقرار كردن تعادلي كه . متافيزيك خود هستند
فرهنگي انسان غربي سطح . تر خواهد بود زده است آسان اقتصاد و تكنولوژي مدرن برهم
اما فرهنگ غرب با . رسد اي كه در دسترس اوست نمي آشكارا به انفجار امكانات بيسابقه

بيني بدتر هم  گشادگي امكانات ناسازگار نيست و ناهنجاري كنوني كه تا آينده قابل پيش
تمدن اسالمي كه به پايمردي غرب . پذير خواهد بود خواهد شد، در متن همان فرهنگ چاره

هاي تمدن نوين را بر ابتالئات  و به رغم خود با همان انفجار امكانات روبروست، بيماري
هاي بدتري در پيش  اش بحران هاي ذاتي يابد و به سبب ناسازگاري تمدن سنتي افزوده مي
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از اين ظرافت منطقي (يك تمدن نياز به اصالح دارد و ديگري به تغيير . خواهد داشت
  .)ي تغيير استگذريم كه هر اصالح مي

تواند ظواهر را  اش بر جلوگيري است بهتر مي اين درست است كه جامعه اسالمي كه پايه   
هاي  از اين گذشته اگر تنها با روش. نگهدارد ولي فساد اگر به چشم هم نيايد فساد است

ي بندوباري در گفتگو بندوباري را گرفت آيا اصال ارزش دارد؟ خود بي طالباني بشود جلو بي
بندوباري در جامعه غربي جنبه زيبا شناختي دارد ــ  بي. اين دو تمدن يك مايه اختالف است

بندوباري ــ اساسا به معني آزادي انديشه و گفتار  در تمدن اسالمي بي. بيرون رفتن از اعتدال
كيفر آزادي انديشه . و رابطه زن و مرد ــ در قلمرو حقوق جزاست؛ جنايتي است بر ضد امت

: ها در قلمرو رابطه زن و مرد مقرر شده است ترين كيفر ترين و وحشيانه است و سخت مرگ
كدام جنايت است كه از رابطه زن شوهردار و مرد بدتر باشد؟ حتا از دين برگشتگي . سنگسار

كشند در  برتري تمدن اسالمي كه به رخ مي. شود تري كيفر داده مي با مرگ آسان) الحاد(
است ذهن انساني را به سنگ شدن محكوم، و مراوده آزادانه و برابر زن و توانسته : اينجاست

گرائي و نابودي  گيرند، از مصرف هاي ديگري كه بر تمدن غرب مي خرده. مرد را جنائي كند
هاي واپسمانده و ازخودبيگانگي و جداافتادگي، با همه  كشي سرزمين محيط زيست و بهره

و بيمارگونه تمدن اسالمي ـ شرقي به پاي اين يك  بزرگي خود، در نگرش جنسي سودازده
مصرف . گيرند در هر تمدن ديگر نيز هست هاي ديگر كه مي اما آن خرده. رسند گناه نمي

رود؛ و  روزافزون و بيش از ضرورت زنده ماندن، نخستين نشانه بلوغ يك تمدن به شمار مي
هاي  شكارگر در نزديكي نابودي محيط زيست با پديدار شدن نخستين اجتماعات انسان

هاي درخشان گذشته براثر نابودي محيط  بسياري از تمدن. پنجاه هزار سال پيش آغاز گرديد
پيش از آنكه پاي اروپائيان به . زيست، به سبب افزايش جمعيت و عوامل طبيعي، زوال يافتند

رند نسل بيشتر ترين سطح تمدن را دا كه پائين aborigineاستراليا برسد بوميان استراليائي 
كشف كشاورزي با خود فرسايش زمين را آورد و هر چه . جانوران آن قاره را برانداخته بودند
تمدن اسالمي بويژه با رابطه . هاي بيشتري ناپديد شدند شمار مردمان افزوده شد جنگل

مار كشي و جهانگشائي و استع تواند از بهره جنيني كه با غارت و غنيمت دارد كمتر از همه مي
ها بود كه از  تجارت برده تا دويست سال پيش بيشتر در دست عرب(و بردگي سخن بگويد 

هاي  ها تا جمعيت از قحطي و بيماري در همه تمدن.) نظر مذهبي مشكلي با بردگي ندارند
كردند بي  نهاد محيط زيست را نابود مي برد و رو به افزايش مي همه جا حاضر جان به در مي

هاي اسالمي به اندازه  اگر جامعه. دن غربي را براي باززائي آن داشته باشندآنكه اسباب تم
. رسد گرا نيستند از آن روست كه عموم مردم دستشان به بيش از دهانشان نمي غرب مصرف

ازخودبيگانگي و جدا افتادن و تنهائي، كه يك پيامد شكنندگي نهاد خانواده است، در تمدن 
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اش  نيز چاره virtualهاي انگاري  اي است كه معاشرت يهغربي بسيار بيشتر است و بل
  .بايد نگهداشت هاي ديگر را در اين زمينه مي برتري تمدن. كند نمي

  
*** 

 
نايپال، از نويسندگاني است كه مقوله گفتگوي . سي. يك برنده جايزه نوبل ادبيات، وي   

المي به چهار كشور غيرعرب هاي انقالب اس او در نخستين ماه. ها را جدي گرفته است تمدن
كه براي هر ايراني  را نوشت ”Among the Believers”مسلمان در آسيا رفت و سفرنامه 

هاي خود را در  دهنده است؛ و بيست سال بعد باز به همان كشورها رفت و برداشت تكان
هر دو كتاب تصويري از واماندگي اخالقي و سياسي روشنفكران و . سفرنامه ديگري آورد

نايپال چند . اند دهند ولي ايرانيان در سفرنامه دومي بهتر درآمده طبقه متوسط اسالمي مي
 Nationalسال پيش يك سخنراني زير عنوان تمدن جهانرواي ما داشت كه مجله اينترنتي

Post اي  ها رونق تازه هائي از آن به بحث گفتگوي تمدن آن را آورده است و ترجمه پاره
  .:دهد مي

در آن سال به . نپرداخته بودم universalازده سال پيش به ايده تمدن جهانروا من تا ي”
شماري كشورهاي اسالمي غيرعرب سفر كردم تا دريابم كه چه آنها را به چنان خشمي 

گفتند و براي كسي كه از  از باززائي اسالم سخن مي... ها روزنامه 1979در ... انداخته است
اسالم كه در سده گذشته و نيمه سده كنوني . بود معماآميز ميكرد اين عبارت  دور تامل مي

تواند  هاي اين سده چه مي آشكارا چيزي براي پيروانش نداشته است در واپسين دهه) بيستم(
تر است بدهد؟ من در ايران و پاكستان و مالزي  تر و سريع يافته به جهاني كه اينهمه آموزش

در ميان مردمي ... به يك دين بيگانه گرويده بودند كردم، كشورهائي كه و اندونزي سفر مي
هاي اروپائي سده  كه ناگزير از دوبار سازگار كردن خود شده بودند ــ سازگاري با تمدن

  .نوزدهم و بيستم؛ و سازگاري پيشتر از آن با دين عربي
از شد گفت كه من در ميان مردمي بودم كه دوبار مستعمره شده بودند، دوبار  تقريبا مي”

تر از  زيرا به زودي دريافتم كه هيچ استعماري كامل. خودشان بيرون كشيده شده بودند
استعماري كه با دين عربي آمد نبوده است؛ مردمان مستعمره يا شكست خورده ممكن است 

اعتمادي  گويم اين بي در كشورهاي مسلماني كه از آنها سخن مي. اعتماد شوند به خود بي
در دين عربي هر چه پيش از آن جاهليت و باطل و . خود گرفته بود همه قدرت دين را به

هويت ... كفرآميز است؛ در دل و ذهن اين مردمان جائي براي گذشته پيش از اسالمشان نبود
... داد دينداري معني مالكيت حقيقت يگانه را مي... آنان كمابيش در دينشان جا گرفته بود
دين، . شد، هر چه بيرونش بود گونه ديگري اوت ميآنچه در اين ايمان بود يك گونه قض

  ...داد ها، اعتقادات درباره كردار نيك، و قضاوت انساني را تغيير مي ارزش
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نداشتم؛ به آنها از فاصله ) كه خوب آموخته بودم(ها و پندارهاي نياگانم را  من آئين”
را به دست آورده  scholarshipنگريستم؛ ولي در عوض ايده جستجو و اسباب دانشوري  مي
ولي من . بسيار چيزها در ساختن من رفته بود. تري بود براي من هويت موضوع پيچيده. بودم

اكنون با ... توانستم چهار پنج ايده فرهنگي در سر داشته باشم من مي. مشكلي با آن نداشتم
باور داشتن يافتم كه از  سفر در ميان مسلمانان غيرعرب خود را در ميان استعمار شدگاني مي

گون ذهن و احساس، دانش فزاينده فرهنگي و  به آن زندگي گسترنده انتلكتوئل، زندگي گونه
تا هنگامي كه . تاريخي كه من در آن سوي دنيا با آن بزرگ شده بودم، عاري شده بودند

رسيد چالش نشده است، دنيا سر جايش قرار  بود، تا هنگامي كه به نظر مي دين پابرجا مي
ولي هنگامي كه اين تمدن پر قدرت فراگيرنده از بيرون پديدار شد مردمان . تداش مي

كردند ادامه دهند؛ در دين پابرجاتر شوند؛  توانستند به آنچه مي آنها مي. ندانستند چه كنند
  ...آيند رو بگردانند اش برنمي بيشتر به خود آسيب بزنند و از آنچه از عهده

دن از حاشيه به مركز بوده است من احتماال چيزهائي را كه از آنجا كه حركت من در اين تم”
يكي از آنها كشف اين فرايافت . ام تر حس كرده و ديده براي ديگران روزمره است روشن

آنچه به خود [خواهي با تو كنند  مسيحي در كودكي بود كه به ديگران آن كن كه مي
آن پرورش يافتم چنين تسالئي در آئين هندو كه من در .] پسندي به ديگران مپسند نمي

: كننده بوده است ام اين ايده ساده برايم خيره نبود، و با آنكه هيچگاه ايمان مذهبي نداشته
اين . زيبائي ايده پويش خوشبختي بود... كشف بعدترم. كامل به عنوان راهنماي رفتار انساني

ا حاشيه آن است؛ و چه ايده در قلب جذابيت تمدن جهانروا براي بسياري كسان در بيرون ي
والدين پدر . نشيند دارد به ثمر مي)... از اعالميه استقالل امريكا(زيباست كه پس از دو سده 
بسيار چيزها در ايده پويش . توانستند اين ايده را دريابند كنم مي من در ترينيداد تصور نمي

پذيري و  و كمال خوشبختي است؛ ايده فرد، مسئوليت، گزينش، زندگي انتلكت، ايده تالش
توان به يك نظام  پويش خوشبختي را نمي. اين يك ايده شگرف بشري است. دستاورد

دانيم كه هست، و به همين دليل  ولي مي. توان تعصب بيرون آورد از آن نمي. فروكاست
         ”.ناپذيرتر در پايان بر باد خواهند رفت هاي انعطاف نظام

  
*** 

و در اين عصر جهانگرائي . با هم برخورد و دادوستد دارند اند و ها گوناگون فرهنگ   
globalization از اين ميان يك فرهنگ نياز دارد . شوند بيش از پيش به يكديگر نزديك مي

كه با تحمل شكستي قطعي، توهم بازگشت به گذشته و اميد پيروزي از راه ترور و كشتار 
بيشماري در آن تمدن حاضر نيستند جهان را هاي  جمعي را از دست بنهد؛ و از آنجا كه گروه

بايد با شكست دادن شبكه ترور اسالمي، اين واپسين ايستادگي  چنانكه هست ببينند مي
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ها آماده  مسلحانه در برابر پيشرفت را نيز به كناري زد و جهان را براي اندركنش آزادانه تمدن
ها  دهنده سال گفتگوي تمدننتيجه چنان اندركنشي هيچ به دلخواه دولت پيشنهاد . كرد

نوازانه به فرهنگ دشمني كه  در جهان غرب از معيارهاي دوگانه و ادب بنده. نخواهد بود
خواهند حقيقت  اند و مي ها مهاجر خود را به كشورهايشان فرستاده است خسته شده ميليون

اي روشنفكران  رههاي اسالمي، پا در جامعه. اين پديده را براي خود و براي مسلمانان باز كنند
اند  اند و آماده وار خسته شده هاي غربي، از خاموشي و تقيه و رفتار رمه اگرچه در پناه دولت

ها ناچار در فضاي نابرابر خود جريان  گفتگوي تمدن. انديشند بر زبان آورند آنچه را كه مي
گري در انتقاد يكي حتا براي انتقاد از ديگري نيازمند خود اوست، زيرا آن دي. خواهد يافت

  .افتد بالد و مانند اين يك به لرزه هراس نمي مي
با . داشت هاي صليبي حالتي مانند بسياري مسلمانان كنوني مي اروپاي مسيحي در جنگ   

فرهنگي روبرو شده بود كه به بركت آشنائي با فلسفه و علم يوناني و تكنولوژي چيني از 
تر اروپا كه در آن جنگ  آن بخش پيشرفته. بود تر بود و به جنگش برخاسته خودش پيشرفته

آشامي مسيحيان ديده بود، از دشمن خود فلسفه و  مسخ شدن مسيح را در خون
اندكي برنيامد كه رنسانس كوچك . اش را گرفت و دينش را به خود او واگذاشت تكنولوژي

جهان را به هاي پانزدهم و شانزدهم، اروپا و سپس  تر سده سده دوازدهم و رنسانس بزرگ
هاي اصلي  اروپائيان زود از ترجمه عربي يونانيان به كتاب. بينيم مسيري انداخت كه مي

مسلمانان چنانكه صاحب . اي را كه مسلمانان نتوانسته بودند به تمام بردند برگشتند و بهره
ها از رنسانس كوچك اسالم به قرون وسطاي تاريك  نظري اشاره كرده است در همان زمان

هاي نخستين برخورد با جهان اسالمي با چنگ و دندان  اروپائيان نيز در سده. بازگشتندخود 
هاي  به وضع موجود خود چسبيده بودند؛ و فرياد كفرستيز و هشدار پرهيز از تقليد شيوه

تر، اروپا را برداشته بود؛ و مردي چون فردريك دوم  تر و فرهيخته فسادانگيز مسلمانان مرفه
امپراتور مقدس رومي ـ ژرمني كه دربار جهان ميهنش در سيسيل  Barbarossaسرخ موي 

آن روياروئي دو . شد هاي ميانه بود، از سوي پاپ تكفير مي يك شهر جهاني، و نيويورك سده
در جهان اسالمي پاپي . الدن هاست ها و بن فرهنگ ابعادي داشت كه آرزوي محال خميني
ريست پي گرفته نشود اثري جز بزرگ كردن نيست و تكفير اگر از سوي يك دولت ترو

اند و ديگر  مسلمانان قرون وسطاي خود را پانصد سالي كش داده. شخصيت تكفير شده ندارد
ما در فارسي اين مزيت را داريم كه قرون . (توانند از آن، در واقع از خودشان، بيرون بيايند مي

  .) تار تاريخي به كار بريمهاي ميانه را در باف وسطا را در بافتار فرهنگي و سده
هاي عاريتي نيز بيش از  هاست به پايان راه رسيده است و در جامه يك تمدن مدت   

بايد جامه مدرنيته را به تمامي بر تن  مي. دويست سال به ناسازي زيسته است و سودي ندارد
. بهرگي و بي بندوباري هم خواهد بود و نابرابري در اين آزادي، بي. پوشيد و به آزادي رسيد
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تمدن غرب بهشت را به جهان . مردمان هر جا و هر چه بتوانند سوءاستفاده خواهند كرد
هاي آنان را نيز  هاي جز خود درگذشته است و دوزخ نياورده است ولي از هر بهشت تمدن

هاي افريقائي فراموش  ما سهم آن را در بدبخت كردن توده. پذيرتر ساخته است تحمل
ومير  بهداشت عمومي كه يك هديه تمدن غرب است با جلوگيري از مرگ حتا. كنيم نمي

همان (اش فرهنگي است  اي كه مشكل اصلي انبوه مردمان بويژه مادران و كودكان در قاره
به يك بحران مالتوسي انجاميده است كه از جمله ) فرهنگي كه با هويت يكي شده است

يان حتا بيش از اسالميان نياز به جابجائي پارادايم، ولي افريقائ. يابد تخفيف مي ”ايدز”دارد با 
تمدن غربي پر از گيرها و تنگناهاست ولي . دارند massiveبه دگرگوني فرهنگي سترگ 

هم اكنون درمان بسياري دردهائي را كه پديد آورده است در خود دارد و بر هيئت سياسي 
تر از  اين تمدني است كه مهم. ابدهاي درست را بشناسد و اراده الزم را بي است كه اولويت

گوهر اين تمدن آمادگي براي . دهد همه به انسان توانائي عمال نامحدود تغيير و بهبود مي
رو هم هست كه پسامدرن يك تناقض  از همين. دگرگوني است؛ مدرن شدن ذات آن است

يستي است ــ پيش از آنكه سالحي در دست ارتجاع اسالمي يا ماركس oxymoronعبارتي 
. انتقاد از مدرنيته در طبيعت آن است. دارد مدرنيته ايستادن و واپسماندن برنمي. گردد

پسامدرن اگر به معني ضديت با آزادي فكري و برابري در حقوق، دمكراسي انسانگرايانه 
  .       ليبرال، باشد از مدرنيته دور شده است

يافته چه به جهان رو به مرگ خود هاي اين تمدن پايان  باشندگان جهان سومي سرزمين   
بايد به آنها آموخته باشد كه سركشي در برابر تمدن برتر  اند؟ دويست سال تاريخ مي چسبيده

هائي چون  از اين فرصت چه بهتر براي انباز شدن در عوالمي كه از آن زندگي. بيهوده است
وسته درگير مسائل فرهنگي در بريتانيا پي ”سر”شود؟ او حتا با داشتن لقب  نايپال ساخته مي

ميهنان و همنژادانش را در ترينيداد و هند از رهائي بازداشته است و در  است كه هم
ما نه لقب . دهد هاي غربي مي ترش هشدارهائي به هنگام درباره آينده جامعه هاي تازه نوشته

سلوك او را بايد آرزوي  ولي همه مي. ها خواهيم ماند سر الزم داريم و نه در اين سرزمين
 .داشته باشيم

   
*** 

داشتني و كنارگذاشتني است سخن  صد سال است درباره آنچه در فرهنگ ما نگه   
ها كه از كاركرد فرهنگ اصيل و فرهنگ غربي و  امروز پس از اين همه تجربه. گويند مي

توانيم روشن كنيم كه مقصودمان چيست؟   داريم ديگر مي montageكاري  فرهنگ بسته
هاي گوناگون اين فرهنگ  نظران انگشت بر روي جنبه انش رسيده است كه صاحبزم

اگر در چنين بحثي پاي انتقاد از خود به ميان . بگذارند و بحث كلي را به پهنه عملي بكشانند
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پردازند، باكي نخواهد  آيد و پائي به حريم مقدسات گذاشته شود، كه همه در نهان بدان مي
يافتن عناصري در . نيست چندگاهي نيز به آينه و آن روي سكه بنگرندهاي نازك بد  دل. بود

كشد دشوار  هايش پائين مي هاي ما كه جامعه ايراني را با همه توانائي فرهنگ و نظام ارزش
خبري از حقوق بشر كه خود را  بي: پيش از همه به سه كاستي بنيادي بايد اشاره كرد. نيست

به زن و جاي او در ) پريميتيو(مذهبي و نگرش بدوي مدارائي  در منش استبدادي و بي
هاي ايراني  دهد؛ اعتقاد به قضا و قدر و مشيت كه ترياك توده خانواده و جامعه نشان مي

است؛ و فرهنگ عزاداري و شهادت كه خردستيزي و خشونت را در روانشناسي ما جاگير 
نياز داريم كه  ما، هم به يك چرخش اجتماعي و هم يك چرخش فلسفي. كرده است

هاي دورتر  بازگشتي به گذشته بيني امروزين غرب و بي دريافتن و به خود گرفتن جهان بي
ي اسالمي به فراموشي ”علما”هائي كه در آخوندبازي مغان زرتشتي و  اي ارزش خود، به پاره

بايد در بخش مستقلي  اين هر سه چنان اهميتي دارند كه مي. رفت، بدان نخواهيم رسيد
هاي ما، در فرهنگ ايراني، چيزي نيست  ها و عادت ها گذشته در ارزش از اين. انها پرداختبد

اين فرهنگ پر از عناصري است . كه ايرانيان را از زندگي شايسته سده بيست و يكم باز دارد
هاي پيشرفته بر كنار  هاي جامعه روي اي زياده كه ما را به عنوان يك ملت، پابرجا و از پاره

 . سازد ها را دلپسند مي دارد و زندگي ينگه م

ترك زبانان ايراني . ترين بخش فرهنگ ملي ماست ترديد نخستين و مهم زبان فارسي بي   
زيند و  در اين زبان همان سهم را دارند كه هر گروه زباني ديگري كه بر روي اين خاك مي

تاريخ ايران ما را به عنوان فارسي در كنار . زيستند هاي ديگري مي ها بر روي خاك در گذشته
يك ملت ساخته است و در كنار هم نگه داشته است و ديگر زمانش رسيده است كه با مالط 

نامه و بايگاني راكد نيست كه  اما فارسي واژه. دمكراسي ليبرال استوارتر از هميشه نگهدارد
اش بسيار  دوازده سده ايرانيان و فارسي زبانان ديگر، اين زبان را در. هميشه بر يكسان بماند

نياز جامعه به وارد شدن در مسابقه جهاني، ما . اند و و بيش از اينها خواهند كرد دگرگون كرده
مان بگيريم و مانند  هاي محدود و تابوهاي فردي و گروهي دارد كه اختيار را از سليقه را وامي

هويت و . اه آن برويمتر خود زبان بدهيم و همر هر زبان زنده ديگري به امكانات فراوان
نگه داشتن جاي باالي شعر در زندگي ما . فرهنگ ما در اين رهگذر هيج آسيب نخواهد ديد

  . كشند هاي مذهبي برمي ها گاه شعر را تا آئين روس. برازد دشوار نيست و بسيار به ما مي
كه متروك  توان آنها را مي. اند هاي ما در شمار زيباترين در جهان بوده ها و آئين رسم   

هاي ديگر را نيز كه با مهرگان و  اند زنده كرد و تا آنجا رفت كه  دو سه جشن فرهنگ شده
ما هر چه از سهم خونريزي ــ . هائي دارند به آنها پيوند زد چهارشنبه سوري و يلدا همانندي
سم خواني و مويه و زاري در مرا زني ــ  و عزاداري و روضه قرباني كردن، زنجيرزني و قمه

هاي پيوند ملي را با شادي و خوشبيني و اميد استوار سازيم، باز از جبران  خود بكاهيم و رشته
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. آور تيرگي سوگواري، هم خونخواهانه و هم عاجزانه، برنخواهيم آمد هاي خفقان آن سده
بازگشت به روحيه شادمانه و مثبت نياگان پيش از اسالم به جابجائي پارادايم كه بسيار به آن 

حتا سر و كار يافتن . دهد تري به جامعه ما مي كند و چهره انساني يازمنديم كمك مين
بيگاه با عوالم عرفاني در اين جهان آشفته اشكالي ندارد به شرط آنكه آن را بيش از  و گاه

چاشني زندگي نكنند و تا فلسفه زندگي نرسانند و از آزادمنشي و بلندنگري عرفاني به 
  .و از عرفان به صوفيگري نيفتند سرسپردگي خانقاهي،

ترين پيوند اجتماعات خارج است نه تنها  آشپزي ايراني كه همراه موسيقي ايراني، پركشش   
ما . نبايد  قرباني شتابزدگي زندگي مدرن شود بلكه ارزش آن را دارد كه جنبه جهاني يابد

پزي مهم جهان انباز هاي يكي از پنج شش مكتب آش هاي بيشتري را در لذت توانيم ملت مي
، هرچند اين موسيقي براي همه ” حال كرد”توان همچنان  با موسيقي سنتي ايران مي. كنيم
اگر آفرينشگري و . هايش را شكست ها نيست و بايد به آن جنبه جهاني داد و قالب فصل

گونه اي به جهان خواهد داد همان  نوآوري در آن راه يابد موسيقي ايراني زبان موزيكال تازه
خواهند سنت  از آنها نيز كه مي. ها تا نروژيان و اسپانيائيان كردند كه در سده نوزدهم از روس

  . همه اين كارها الزم است. موسيقي ايراني را نگهباني كنند بايد پشتيباني نمود
ها، وفاداري و از خود مايه گذاشتن در برابر  هاي ديرپاي خانوادگي و دوستانه، دوره بستگي   
احساس . هاي سودمندي در فرهنگ ما هستند ويشان و دوستان، ادب و حتا تعارف جنبهخ

اند؛ و در برابر پدر و مادر و اعضاي  مسئوليت در برابر فرزندان، از جمله آنها كه به رشد رسيده
ها و نهادهائي است كه نبايد  ديگر خانواده گسترده، و اصال خود خانواده گسترده، ارزش

ها را  آنها خود دريغ فراموش شدن اين رابطه. يد غربيان از يادها برودگذاشت به تقل
توان آن را  كند مي با آنكه تند شدن حركت اجتماعي به زيان خانواده عمل مي. خورند مي

 ”دهكده”هاي فردي بس نيست و  اين از آن مواردي است كه كوشش. نيرومند نگهداشت
شيوه و سبك زندگي ايراني، از معماري تا پوشش و . دبايد به ياري بياي مي) تر اجتماع بزرگ(

هاي  تر كرده است و بسا چيز و رنگين تر تزئينات، هزاران سال گذران روزانه مردم ما را آسوده
در صنعتگران و هنرمندان ما آن مايه ذوق و پرورش هنري . آموختني براي جهانيان دارد

زندگي خصوصي و عمومي را شاد و  هست كه با الهام از غناي فرهنگي ايران فضاهاي
  .  باشكوه گرداند و به آن ويژگي ايراني بدهد

از اينها گذشته در سازماندهي سياسي و اقتصادي و در همبستگي اجتماعي و روحيه    
در ما بسيار . هاي باختر زمين بگيريم بايد از بهترين شهروندي هر چه را هست مي

زرنگي و مردرندي كه از رخت بربستن فرايافت هاي اخالقي هست از جمله  وكاستي كم
خيزد و مردمان را در هر سني كه هستند در همان نخستين  انصاف از روانشناسي ايراني برمي

هاي فكري هست از جمله ناتواني در  دارد؛ و بسيار ناتواني گيري عاطفي نگه مي مراحل شكل
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ر دو سو حق داشتن است، و ها كه بخشي مربوط به همان مردرندي و از ه شناخت تناقض
. توان اصالح كرد اما اينها را با پند دادن نمي. خيزد دانشي عمومي جامعه برمي بيشترش از كم

ها بسر بردن در سرزمين بيداد به ما داده است و در هر جامعه  اين معايبي است كه سده
توان دگرگون  مردم را با دگرگون كردن سياست مي. توان يافت اي كمابيش مي واپسمانده

وران، آنها كه هر  نقش روشنفكران و انديشه. توانند دگرگون كنند كرد و سياست را مردم مي
حياتي  ”دور باطل”پذيرند، در اين معادله به ظاهر بسته، در اين  چه را همان كه هست نمي

هاي  ها و عادت اي هستند كه زنجير سنت هاي پوينده اميد آينده ايران آن روان. است
بار امريكا گفت خود را  گسلند و چنانكه لينكلن در گيرودار جنگ داخلي فاجعه رآمده را ميبس

ها به آن  ها و همان روحيه همان آدم. آساست مسائل ما كوه. كشند به سطح موقعيت برمي
 .  نخواهند رسيد

                                            
***  

خ اين روزها را بنويسند ــ تاريخ به عنوان بيرون كشيدن سي سال ديگر، هنگامي كه تاري   
معني و رابطه رويدادها و گذاشتن در جاي سزاوارشان در تصوير كلي،كه مانند هنرسنجي، 
: مستلزم قدرت تخيل و آفرينشگري است ــ از پرداخت دو بدهي سخن خواهند گفت

ي در اين بيست و پنج سال هاي تاريخي اسالميان به ملت ايران، كه جمهوري اسالم بدهي
هاي هولناك اين رژيم بر  شرح آسيب. به رغم خود و هر چه بر آن ايستاده است، باز پرداخت

ها خواهد آمد و در دفترها نوشته خواهد شد ولي در كنار آن به دو  تن و جان ايران در رسانه
داشتند، نه اصال آن دو خدمت را نه اسالميان خيال . خدمت تاريخي نيز اشاره خواهند كرد

ولي روزگار با مردمان سرسري و . ضرورتي بود كه به چنين بهائي براي ملت ايران تمام كنند
  .ها بسيار دارد اساس از اين بازي بي
.  مسئله حل نشدني ملي ما در چهارده سده گذشته، ايران در برابر اسالم و عرب بوده است   

ه روانشناسي ايراني سرايت كرده و مردم ما را تاريخي ايران كه ب) شيزوفرني(روانپارگي 
بهار در شعر خود يك . استادان و قربانيان تناقض ساخته است از همين بالتكليفي برخاست

داد يكي دين گرامي /  گرچه عرب زد چو حرامي به ما «: كند گوشه مسئله را چنين طرح مي
بيست و پنج  ه ايراني امروزي كهايراني، بويژ. عرب دشمني بود و دشمن منفوري بود» .به ما

بيند اگر دمي به آن دويست ساله سرشكستگي و  سال است پرده دوم آن درام خونبار را مي
خاقاني پنج سده بعد از قادسيه در . بيداد بينديشد از خشم و افسوس بر خود خواهد پيچيد

ش ديده جان تا جمال كعبه نق«سفر مكه و اوج شور اسالمي، كه او را به سرودن قصيده 
كشانيد، باز در گذار از مدائن و آن  مي» اند ديده را از شوق كعبه زمزم افشان ديده/ اند  ديده

بر سر / هاي قصر شاه  پادشاهان رفته و دندانه«: كرد چنين مويه مي» طاق ايوان جهانگير«
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ـ  اين زخمي است كه با  حضور هر روزه عنصر عربي» .اند هاي تاج گريان ديده دندانه
  .   اسالمي در زندگي، پيوسته يادآوري شده است

تر از آن است كه  زخم، كهنه. در اين احساس، انتقامجوئي جائي ندارد ولي مقاومت هست   
كني آمدند و عربزدگان هنوز  ها به قصد ريشه عرب. انتقامي بجويد ولي خطر هنوز تازه است

عنصر . عنصر عربي ـ اسالمي هستنددر سوداي چهارده قرني زدودن عنصر ايراني به سود 
اش بدر آيد، در زندگي و فرهنگ ما همچنان ما را  عربي، كه اسالم نتوانسته است از زير سايه

ايراني نتوانسته است خود را از اين عنصر رها كند و در اينجاست كه . كشاند پائين مي
آورد ولي  ن و آسودگي ميخوگرفتگي هزار و چهار صد ساله، با خود پذيرفت. آيد روانپارگي مي

اي است كه  اين وصله. شود وصله نازيبائي كه بر جامه است از برابر بيناترين ديدگان دور نمي
دين، . شد هائي بود كه جامه از وصله بازشناخته نمي پيوسته خواسته است بزرگتر شود و زمان

آن . نشده است شود ولي بكلي از آن او زندگي را فراگرفته است و از ايراني جدا نمي
هاي اسالمي نيز دارند، در اين كشوري  ترين سرزمين گي كه مسلمانان در دوردست فاصله بي

اسالم . خورد تر در اسالم است به چشم نمي تر به عربستان و هم مقدم كه هم نزديك
هيچگاه با حس ملي ايراني بكلي يكي نشده است ــ چنانكه در هر كشور ديگر امپراتوري 

درد شكست و خواري تحميل، مردمي را كه نگذاشتند . بينيم اي اسالمي مي»نهخاورميا«
اسالم . دارد شان زير خاكستر چيرگي عرب برود حتا از اسالم  به درجاتي دور نگه مي گذشته

باشد ــ » متغير«يا » ثابت«هاي گوناگون  تواند در مواقع و به اندازه در خودآگاهي ايراني مي
است و تحوالت سياسي » ثابت«براي سوري يا مصري، اسالم يك . نيبسته به عوامل بيرو

تواند كمتر يا بيشتر مسلمان باشد ولي از  مصري يا سوري مي. و اجتماعي در آن تاثيري ندارد
چنين احساس بيگانگي براي ايرانيان بيشمار، بويژه در اين دو سده . شود اسالم بيگانه نمي

توانند در احساس مالكيت اسالم از  هائي مي يرانيان در لحظها. گذشته، هيچ بيگانه نبوده است
ها گسيختگي دردناك ايران پيش از اسالم و پس از  عربان هم درگذرند ولي حتا در آن لحظه

اسالم، هويت و مايه سربلندي مصري و سوري است؛ اما بر . گذارد اسالم آنان را آسوده نمي
ابرقدرت آن زمان در دريائي از خون و بياباني از  ايران به دست گروهي حرامي بر يكي از دو

  . ويراني تحميل شد ــ با همه دين گرامي شعر بهار
اي آن ايران، و اوضاع و احوال بركندنش  گذشتن چهارده سده نتوانسته است شكوه افسانه   

اگر هم زماني . ها جدا شود را بكلي زير سايه اسالم ببرد و نگذاشته است اسالم از عرب
خاطره تاريخي ايرانيان رو به ضعف گذاشته دشمني عربان و اسالميان و عربزدگان ايراني با 

هاي مذهبي ملي، و  بازرگان و مطهري و همپالكي. زده است ايران بر آتش بيداري ملي دامن
رفتند كه اصرار داشتند ايران، پس از فردوسي مرد و ديگر نامي  شان تا آنجا مي ملي مذهبي
دادند در  آنها بيشترينه امتيازي كه به ايران به عنوان يك ماهيت غيرعرب مي.  نداز آن نما
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شان در جمهوري اسالمي اصال منكر ايران  جانشينان. بود» خدمات متقابل اسالم و ايران«
عربستان پس از اينهمه (پيش از اسالم كه چيزي در حدود عربستان جاهلي بوده است 

ها در اثبات توطئه  شدند و كتاب) هنوز در كجاست؟ هاي كاروانساالري اسالم سده
هائي را  در حكومت اسالمي عمدا زمين. صهيونيستي براي بزرگنمائي هخامنشيان نويساندند

هاي ساختماني،  اند زير كشت، و طرح هاي از ياد رفته كه به نظر باستانشناسان، بازمانده تمدن
. ها در نيايد و خاك در چشم بدخواه نپاشد هزارهاي از زير غبار  بردند تا هر روز جيرفت تازه

اند و اگر مقاومت جهاني  سد سيوند را براي نابود كردن آثار شاهنشاهي هخامنشيان بسته
شان چنان تنگ شده است كه  جهاني visionديد . كردند بود به اصفهان نيز رحم نمي نمي

ميل، به  هاي بي از عرب تهي را افتخار عضويت به عنوان ناظر در اتحاديه عرب ميان
  . خواستند و تحقير شدند خاكساري مي

ها نيز  همچنانكه ايرانيان نتوانستند تلخي شكست نظامي و سياسي را از ياد ببرند عرب   
كمش اين است كه  ايراني، دست )2(.ايراني را بر ايرانيان نبخشودند» ايده«ناپذيري  شكست

عربان، به » نژادي«دشمني و كينه تاريخي و . داحساس زيستن در يك همسايگي بد را دار
خليج فارس را با صرف صدها ميليون دالر در . ماند اي است كه حتا منتظر فرصت نمي اندازه

شناساند؛ از حكومت پادشاهي  كم خليج مي چهل سال گذشته به كساني خليج عربي يا دست
پروراند؛ از  ش ميهاي مسلح براي سرنگون كردن گيرد و چريك هاي هنگفت مي كمك

كند؛ با زير پا گذاشتن امضاي  سرپرستي انقالب اسالمي ايران مي) ليبي(صحراي افريقا 
بهمن روي  22قادسيه دوم پيش از آن در (سازد  مي» قادسيه دوم«العرب را بهانه  خود، شط
ئي خواهد؛ شناسا ؛ از جزاير خليج فارس تا خوزستان را بخشي از سرزمين عربي مي)داده بود
دولت اسرائيل را بر تركيه سني مذهب كه ناچار به جريان اصلي اسالم و  de jureرسمي 

آن را موضوع  facto deگيرد، اما شناسائي بالفعل  تر است خرده هم نمي عرب نزديك
هاي جمهوري اسالمي نيز در آن تخفيفي  گرداند كه دريوزگي اي با ايران مي دشمني تازه
 .نداده است

  
***  

كن يك بخش  پيوند ناگسسته اسالم به عنوان دين، و عرب به عنوان مهاجم ريشه   
اسالم از همان آغاز، ناسازگاريش را با . روانپارگي ملي ماست؛ خود اسالم بخش ديگر آن

و نژاد سرور عرب نيز بر ) ايرانيان(آزادمنشي نشان داد؛ بويژه كه نابرابري ميان موالي 
مبارزه ايرانيان با اسالم حاكم همه . اي فراوان مذهبي افزوده بوده ها و تبعيض نابرابري
اي و  كنند گوشه ها را در بر گرفت و آنچه امروز فرزندانشان با جمهوري اسالمي مي زمينه

سازي در آمد كه  در جبهه انتلكتوئل، اين مبارزه به صورت مذهب. مينياتوري از آن است
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ها با نظام مريد و  هاي اهل طريقت به خانقاه سلسلهچندان كمكي به آزادمنشي نكرد و در 
مسئله فرد آزاد خودمختار . مرادي انجاميد كه با حقيقت عرفان هر چه بيشتر فاصله گرفت
يافتند و،  اش بكلي رهائي نمي انساني در يك نظام مذهبي كه حتا بزرگترين عارفان از سيطره

» بهر خران«رآن مغز را گرفت و پوست را مولوي از ق. جستند، ناگشودني ماند بيشتري، نمي
گذاشت، ولي مثنويش، فراورده يك دوره دراز جوشش انديشه، هنوز پر از پوست است 

ايراني سرافراز پيش از اسالم نيز با ايراني عربزده در ) ديوان شمس چيز ديگري است(
اوند، از زبان هاي دراز گذشت و ايرانيان به بندگي خد سده. اي بسر برد همزيستي ناآسوده

در زير سنگيني . مغان، خو كردند آخوند، و پير طريقت، و اگر خيلي سركش بودند، پير
نه به معني رها شدن بلكه رها (هاي گوناگون و در تخدير هميشگي ادبيات رهائي  بندگي
از . مهمي نمانده بود كه پارگيش به چشم آيد ، و روحيه اين نيز بگذرد، از روان چيز)كردن
ها را باز كرد و سپس روان ايراني را  هاي اروپائي نخست گوش اي پيش، غرش توپ دهدو س

دوگانگي ايران و : ما باز بر دوگانگي تاريخي بيدار نشديم. از خواب گران صدها ساله پراند
تا . اسالم عربي؛ كه دوگانگي شيوه زندگي اسالمي با زندگي امروزين نيز بر آن افتاده است

 جامعه ايراني اندك اندك راه به تجدد) مدرنيزاسيون(شد كه نوسازندگي  ها تصور مي مدت
بيني، كه موضوع آن است، خواهد برد و مشكل اسالم  با دگرگونگي ديد و جهان) مدرنيته(

عربي با احساس ملي و تاريخي غيرعرب ايراني، با عرفيگرا شدن حكومت و جامعه، گشوده 
  . خواهد شد

بار در ته چاه، بر ژرفاي روانپارگي جامعه و خطر  اي بود، اين ي تازهانقالب اسالمي بيدار   
اسالميان منكر موجوديت  .بزرگ عنصر عربي براي موجوديت ملي و بهروزي فردي ايرانيان

هاي عرب  ايران، دست در دست اسالمياني كه به آهنگ تمام كردن كار سپاهيان و حكومت
تخت جمشيد را  .توانستند بستند ه نابودي هر چه مياز سده هفتم تا دهم آمده بودند، كمر ب

ها از ويراني آرامگاه فردوسي، در برابر فرياد  ها نجات دادند و حتا ملي مذهبي قشقائي
ولي از ميان بردن ايران و عربي كردن آن به نام اسالم، هدف . اعتراض مردم، شرم كردند

نقالب، شور اسالمي بود كه آنها را اگر پيش از ا. تغييرناپذير حكومت اسالمي مانده است
اند كه  آنها به اين نتيجه رسيده .انگيخت امروز مالحظات قدرت نيز در كار است برمي

حكومت اسالمي تا هنگامي خواهد پائيد كه بتواند شمشير اسالم را هر چه در تن و جان 
بيني  بلكه از جهان ايران فروتر برد؛ و اگر مردم نه تنها بر شيوه غيرانساني حكومت بشورند،

  .تر خواهد شد آن برگردند، پايان كارش نزديك
. هاي گوناگون ممكن است بيايد و به عوامل زياد بستگي دارد پايان كار رژيم به صورت   

حكومت اسالمي همراه با اسالم به عنوان . ولي در باور سران حوزه و حجره حقيقتي است
شود و اسالمگرائي با به  ات، در جامعه نابود مييك مدعي قدرت و نه دين در حوزه وجداني
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رود، چنانكه در گذشته نيز  از صحنه بيرون مي كرسي نشاندن دوباره احساس ملي ايراني،
اين احساس ملي ايراني يك هماورد بيشتر در برابر ندارد، و آن عنصر عربي است  .شده است

كند  ايران را غربگرائي تهديد نمي .كه به زور اسالم در خودآگاهي ايرانيان جاگير شده است
ــ اين غرب بود كه خاكستر عربي را از تاريخ ايران كنار زد و ايران را به ايرانيان شناساند؛ و 

لوحه . بريم مي هاي تاريخي خود بيشتر پي شناسيم به ارزش ما هر چه غرب را بهتر مي
زشناسي خيام به لطف با. كورش در پرتو حقوق بشر غربي بود كه اهميتش را نشان داد

ها هزار سال است هر چه ايراني را هم  عرب. هاي ديگر است ترجمه فيتزجرالد يكي از گوشه
 .كوشند عرب جلوه دهند مي

  
*** 

به كرسي نشاندن دوباره احساس ملي ايران در روياروئي با عنصر عربي، فرايندي است كه    
آلودي كه ايرانيان اسالم  درهم و مهتصوير . پس از پيروزي قطعي اسالمگرايان آغاز شد

هاي عرب يا خدمتگزار عرب، از جايگاه تاريخي و هويت ملي خود  آورده و زيربار حكومت
هايش  كننده حكومت آخوند و بخش ارتجاعي بازار، از همه پيرايه ساخته بودند زير نور خيره

ن خود كرده بودند تا آن هنگام در تقسيم كاري كه حكومت و آخوندها در ميا. برهنه شد
تواند  آشكار نبود كه همزيستي دو عنصر مسلط ايراني و اسالمي ـ عربي چه پيامدهائي مي

ايران اسالمگرا و عربگرا، ايراني كه خود . بهمن ديگر ترديدي نمانده است 22از . داشته باشد
به  نه كشوري كه بيشتر مردمانش به ميل خود و نه از ترس كشتن(را يك جامعه اسالمي 

در تعبير امروزيش به (ها بچسباند  بشناسد؛ و خود را به عرب) جرم كفر و ارتداد، مسلمانند
خواهند  مردمي كه آزادي و زندگي بهتر مي. همين است) اي عنوان يك كشور خاورميانه

  .بايد تكليف خود را با خودشان روشن كنند مي
اي  زافزون عرفيگرائي را شنيد، و پارهتوان صداهاي رو ها نيز مي ديگر در ميان ملي مذهبي   

با اسالم به «اند كه  از آنان نه از انديشه ژرف، بلكه حساب سرانگشتي آراء، نتيجه گرفته
آخوندها به پايان راهي كه بيش از هزار سال به دل مردمان گشوده » .رسيم جائي نمي

عني كه اسالم در سياست، اگر با اسالم به جائي نتوان رسيد، به اين م. اند اند رسيده بوده
بيشتر سربار شده است تا سرمايه، جامعه ــ كه موضوع سياست و قدرت است و بي آن 

بند اسالم از پاي سياست . تصوركردني نيست ــ در آستانه بيرون آمدن از روانپارگي است
گر در صد ، يكبار دي)نه برتر از همه(گشايد و ديدگاه ايراني، گذاشتن ايران باالتر از همه  مي

بار در آن است كه پيكره اصلي  تفاوت اين. شود سال گذشته، خاستگاه قدرت سياسي مي
هاي مردم  ناپذير رسيده است و توده روشنفكران در جدا شدن از عنصر عربي به نقطه برگشت

  . اند برسند نيز آغاز كرده
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د هيچ مذهبي شود ضد اسالم نيست، چنانكه ض ايراني كه باالتر از همه گذاشته مي   
ترين فرزندان خود، به دين كسان  هاي خود، و هماوا با درخشنده نيست، و مانند بهترين دوره

اللهي نيز در آن حق زندگي با حقوق برابر خواهد داشت ولي دست و  حزب. كاري ندارد
به معني حقوق بشر (زبانش از تجاوز به ديگران بسته خواهد بود؛ قانون اساسي ليبرال 

راهش را بر درآوردن سياست به خدمت مذهب و استفاده از مذهب براي ) ه شدهنهادين
خواهد از آن جهان تنگ تيرة  ضد عرب هم نيست و تنها مي. رسيدن به قدرت خواهد بست

اي ديگر فاصله بگيرد؛ آن را به خودش بگذارد و در جهان  هر لحظه آبستن فاجعه
اش در  اين ايران در سه هزاره است و آينده گذشته. ترين امروزيان بودوباش كند پيشرفته

اين ايراني است كه دارد از قالب . غرب، در جهاني كه مرزهايش منظومه شمسي است
مسئله آن ديگر سازگار كردن . شود آيد و جهاني مي فكري عرب ـ اسالمي بيرون مي

ي و جامعه كه معادل فلسف(پيشرفت و آزادي با جزميت و تامگرائي و ذهن توتاليتر نيست 
شعر مولوي » پوست«؛ بدور افكندن )است» تربيع دايره«شناسي مسئله رياضي غيرممكن 

است، حتا در شعر خود او؛ دريدن هر پوستي و شكستن هر قالبي است؛ درآمدن از انديشه 
  .باطل اصالح مذهبي بجاي اصالح سياسي و اقتصادي است

كه معنايش تصرف جهان و (و دولت جهاني  هاي رواداري، اين ايراني تاريخش را با ايده   
هاي گوناگون در همزيستي  ها و فرهنگ ريختنش در يك قالب نيست بلكه اداره نظام

، و مسئوليت كيهاني و آفرينشي مشترك انسان با اهورا مزدا آغاز كرد و از اين شرم )آنهاست
شريعت و جامعه مدني دارد كه پس از سه هزاره، تازه در پيچ و خم فقه پويا و قبض و بسط 

او با جهان تازه جهانروائي و . بشر اسالمي سرگردان باشد مدينه و دمكراسي و حقوق
. همروزگارتر است) ايتاليائيان(جهانگرائي، از هر ملت كهن ديگري مگر يونانيان و روميان 

ي ولي يادآوري آن برا. برگشت به آن گذشته نه از تفاخر است نه از آرزوي بيهوده تكرار
اند و بزرگترين آرزوي  هائي كه با نگرش معامالتي به اخالق و دين پرورش يافته ذهن

ما بيش از اندازه خود را به تاريخ . شان خاك سپردگي در مشاهد است ضرورت دارد زندگي
ها ــ كه آن را موضوع پرستش  يك دوران معين، دوران زيستن در زير شمشير خونريز عرب

، نخستين ملت با نگرش پويا به »نخستين ملت تاريخي«به عنوان  .ايم كرديم ــ  سپرده
كمبود ما . ، ما تقريبا همه اسباب همشهري شدن با جهان امروز را داريم)هگل(زمان 

بايد بيش از اينها از غرب بگيريم و هر گام كه  كنجكاوي علمي و روحيه ليبرال است كه مي
  . ر خواهيم گرفتاز آن جهان عربي ـ اسالمي دورتر شويم بيشت

آئين زرتشتي به ما آموخت كه انسان نه تنها مسئول سرنوشت خويش، بلكه جهان هستي    
ياري انسان بر  درگير جنگ هميشگي نيروهاي نيكي و اهريمني است، تا آنجا كه خداوند بي

اين درجه مسئوليت و توانائي و حق فرد انساني را در . نيروهاي اهريمني پيروز نخواهد شد
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افسوس كه ايراني همتش را نيافت و . توان يافت هيچ مذهب و مكتب فلسفي و اخالقي نمي
  universalismهاي جهانروائي  هخامنشيان ايده. اي تسليم شد از همان زمان به هر خرافه

  .  را همان در آغاز شاهنشاهي خود به عمل گذاشتند globalism-zation و جهانگرائي
انوني كه حقوق مردمان را، اگر چه همان حقوق محدود را، در سرتاسر رواداري مذهبي، و ق   

كه به گفته هرودوت مانند شب و روز » ها قانون پارس«(كرد  شاهنشاهي حفظ مي
هائي كه در سرتاسر يك  را به معني ارزشuniversalism بار  نخستين) تغييرناپذير بود

يك . شد، به مردمان شناساند ميتر از هر چه پيش از آن، يكسان عمل  شاهشاهي بزرگ
زيرساخت . نخستين آزمايش جهانگرائي بود Persica Paxدوره دويست ساله صلح پارسي 
 هاي مخابرات و نظام بانكي پيشرفته و ها و چاپارخانه و برج اين جهانگرائي را شبكه شاهراه

برگرفته از (اهي ، سكه زر با عيار ثابت و با پشتوانه خزانه سرشار شاهنش)درباري(» دريك«
و تيرانداز پارسي نقش بسته بر پشت آن، و پيام ) سكه زر ليدي در سده هفتم پيش از ميالد

ارزش و قانون اگر بخواهد از . داد ها در جهان، تشكيل مي ترديدناپذيرش، همه از نخستين
هخامنشيان از نظر زيباشناسي . صفحات كتاب بيرون بيايد به پشتوانه قدرت نياز دارد
ها و  ها و آذين ها و پيكرتراشي نبشته نمادهاي پرقدرت خود نيز ــ از معماري گرفته تا سنگ

  )3(.همان دريك ــ شگفتاور بودند
بيني آخوندي را در يك حكومت و جامعه  اكنون نسل تازه ايرانياني كه ماهيت جهان   

ودي و تروريست و اند و جهان عرب را از روشنفكر مصريش گرفته تا شيخ سع اسالمي زيسته
دانند كه از كدام گذشته بگيرند و به كدام  اند، بهتر مي كاميكاز اندونزي تا مراكشي آن ديده

هاي تاريخي عنصر عربي ـ اسالمي را به عنصر  جمهوري اسالمي بدهي. آينده بنگرند
و » دانشگاه«اهللا و  ايراني،  در گشودن  گره رواني ايرانيان با انگشتان خون چكان حزب

خودمان . توانيم دچار روانپارگي باشيم ما ديگر نمي. هاي رسوايش، بازپرداخته است»بهشت«
هاي فرصتشان برايمان چاره ديگري جز رفتن به ژرفاها و  نتوانستيم، ولي آخوندها در دهه

جاي اسالم در وجدان مردمان است، و جاي جهان عربي در . ها نگذاشتند ديدن پشت پرده
ديگر در . اش فرهنگي و اجتماعي و سياسي quagmireلو فرورفته در گلزار خاورميانه تا گ

توان يافت و در فرهنگ ما  جامعه و سياست ما نقشي براي جهان اسالمي و خاورميانه نمي
ما هيچ لزومي ندارد . هاي ديگر انساني تنگ نخواهد كرد احساس مذهبي جا را براي تجربه
 .كه در هر پيچ به اسالم برگرديم

 
***  

در اين پيچاپيچ تغيير پارادايم و بحران هويت، دشوارتر از همه موقعيت عربزبانان ايران    
توانند نگرش ايرانيان ديگر را به روياروئي  هاي ميليوني خود هرگز نمي آنها در توده. است
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از مقاومت فرهنگي ايرانيان ديگر در برابر حمله دوم . عنصر عرب ـ ايراني داشته باشند
شان به ايران  گيرند؛ و احساس سربلندي اي كه از جهان عربي ـ اسالمي مي راب؛ فاصلهاع

. شنوند پيش از اسالم ــ پيش از نخستين حمله عرب، بوي شوونيسم و نژادپرستي مي
اند فهميدني  مشكل اين گروه ايرانيان در اين هنگامه بياد و بيدانشي كه آخوندها برپا كرده

هاي  روي بينند كه به آنها ربطي ندارد ولي زياده اي مي را هدف مبارزه آنها بويژه خود. است
  .   آخوندي دامنگيرشان كرده است

نخست، در سرزميني مانند ايران از نژاد . بايد دو اشتباه را برطرف كرد پيش از هر چيز مي   
 يك نگاه به چهره جماعات ايراني بس. توان سخن گفت شناسي آن نمي به معني زيست

من خود در سفرهاي بسيار به . است كه نژاد و نژادپرستي را در گفتگو از ايرانيان بيربط سازد
ام و اگر بخواهم سيماي  هر گوشه ايران به هزار آينه جماعات انبوه خيره شده

physiognomy هاي انساني سخن بگويم كه  بايد از طيفي از تيپ ايراني را توصيف كنم مي
گيرد؛ نمايندگان همه آنها  مركزي تا اروپاي مركزي و باختري را دربر مي قاره و آسياي از شبه

شان كه هزاران  هاي ميليوني توان يافت، و نيز زنان و مرداني را در توده را در اين فالت مي
. گذارند اي از همه عناصر جمعيتي اين طيف را به نمايش مي سال زندگي در كنار هم، آميخته

آيد عربزبانان خوزستان فرزندان فاتحان سده هفتم  نخستين نگاه مي دوم، برخالف آنچه در
جزيره را  آنها بسيار پيش از حمله عرب، در شاهنشاهي ساسانيان كه بخشي از شبه. نيستند

در حمله اعراب . گرفت به خوزستان درآمدند ــ احتماال بخشي در دوره اشكانيان در بر مي
انشهر كوچيدند ولي سياست استعماري فرمانروايان عرب جزيره به اير قبايل بسياري از شبه

هاي دوردست ايرانشهر بروند كه دفاع از آنها به سبب دوري از  آن بود كه قبايل به گوشه
ايران باختري و مركزي در دسترس مركز خالفت بودند و . بود دمشق و بغداد دشوارتر مي

اني گروهي بيكار بخواهند در گوشه و اگر زم. داشت فرستادن نيرو بدانها اشكال چندان نمي
به بقاياي آن ) ماوراءالنهر(بكنند در افغانستان و فرارود  ”ا. ان. دي”كنار ايران آزمايش 

  .تر كوچندگان بيشتر برخواهند خورد تا بسياري جاهاي نزديك
آن سياست استعماري، چنانكه پروفسور فراي نشان داده است نتيجه نامنتظر گسترش    

به . هاي سغدي و خوارزمي و كوشاني به بار آورد ارسي در آسياي ميانه را به زيان زبانزبان ف
رفت و اندك اندك، هم  مي نظر فراي ايران خاوري در شاهنشاهي ساساني به راه خود

هاي اعراب اين روند متوقف  با لشگركشي. شد نشين و هم از ايران باختري دور مي ترك
اي از دري  زبان فارسي نوين كه آميخته. به عقب رانده شدنداي  گرديد و تركان چند سده

و عربي است تكامل و گسترش يافت و اديبان خراساني آن را زبان ) فارسي ميانه(ساساني 
هاي نخستين  خراسان بزرگ و سرتاسر ايران در آن سده. فرهنگي سراسر ايران كردند

آميزي عناصر ايراني گوناگون و  ماسالمي يك باززائي فرهنگي را تجربه كرد كه از به ه
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هاي عرب  عرب و شكسته شدن همه ساختارهاي سياسي و فرهنگي، از جمله خود عشيره
تر حل  كه در ايران خاوري به زودي برخالف اعراب باختري، شهرنشين و در جامعه بزرگ

د ها بود كه عنصر ايراني و عرب در تركيب و روياروئي خو در آن سده. خاست شدند برمي
اعراب بدين ترتيب خدمتي به ايران كردند . عصر زرين ايران را به اصطالح فراي فراآوردند

شود  كه اندازه گرفتني نيست و ايرانيان آن خدمت را با آنچه كه فرهنگ اسالمي خوانده مي
آن عصر  .و با كوشش در جدا كردن اسالم از عرب پاسخ گفتند، كه هنوز بسيار كار دارد

هاي ايراني عراق، خراسان، و  ايرانيان و سرزمين”خلدون  مي كه به نوشته ابنزرين تا هنگا
فرهنگ شهرنشيني خود را نگه داشتند پائيد، ولي هنگامي كه آن شهرها ) ماوراءالنهر(فرارود 

ها مقرر  ويران شدند، فرهنگ شهرنشيني، كه خداوند براي دست يافتن به علوم و صنعت
هاي دوازده و  غزان و مغوالن پس از آنان در سده )4(”.ستداشته است از آنان رخت برب

هاي سمرقند و بخارا و مرو و بلخ و نيشابور و ري و  سيزده نشان خود را به صورت ويرانه
  .بيشتر آن شهرها ديگر كمر راست نكردند. ديگران بر تاريخ نهادند

رزمين هيچ كمتر از هاي خوزستان پس از دو هزار سال و بيشتر بودوباش در اين س عرب   
ولي مشكل جهان عرب و جهان اسالم و مشكلي كه ايرانيان با اين دو . ايرانيان ديگر ندارند

هنگامي كه يك ايراني از دشمني و . جهان دارند بيش از ديگر ايرانيان گريبانگير آنهاست
نگ و كند يا از جاي نامناسبي كه اسالم در فره مهري عمومي و تاريخي اعراب گله مي بي

. پندارد آيد عرب زبان ايراني خود را تا حدودي مخاطب او مي جامعه يافته است به هم بر مي
شمارند؛ و چون اعراب  كند ايرانيان ديگر او را چون عرب زبان است عرب مي او تصور مي

بيش از مسلمانان ديگر بر اسالم دعوي مالكيت دارند مسئوليت بخشي از بدبختي كه به سر 
حمله به واپسماندگي ويژه جهان عرب كه از احساس . آيد با اوست دم هر دو ميدين و مر

انگيزد كه اسالم  هائي از اين دست برمي گيرد در او واكنش برتري اسالمي آن سرچشمه مي
با عرب يكي دانسته شده است كه به نظرش مانند آن است كه ايراني را با زنجيرزني و 

  .آدمكشي ناموسي تعريف كنند
ها  contexاي بافتار  بايد گفت كه اين ما نيستيم كه اسالم و عرب را در پاره در توضيح مي   

تر به نام  ها و ايرانيان كاسه از آش داغ تاريخ خود ما به كنار كه عرب. آوريم پشت هم مي
هايش را در آخوندها و حكومت  كوشيدند و هنوز نمونه اسالم در نابودي هويت ايراني مي

توان ديد كه مردماني در شور اسالمي خود  اين پديده را تا اندونزي مي. بينيم ن ميشا اسالمي
منظور از عربزدگي، تعصب كساني است كه وقتي به اسالم . شوند تر مي ها نيز معرب از عرب
غيراسالمي را  ”جاهلي”كنند و اگر بتوانند آثار گذشته  آورند نام خود را نيز عوض مي روي مي

هائي بوده است كه  بايد گفت كه زمان از اين گذشته با شرمندگي مي. برند يهم از ميان م
زني و آدمكشي  شد بر رويهم و گذشته از استثناهاي فراوان، با سر و سينه جامعه ايراني را مي
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اين درست است كه در جهان عرب اسالمي روشنفكراني هستند كه . ناموسي تعريف كرد
كنند نقش مذهب را در جامعه  و از بيرون تالش مي هاي غربي عموما در پناه حكومت

پنجاه سال پيش . تر كنند ولي تا اينجا تحوالت تاريخي به زيان آنها كار كرده است كمرنگ
باز . بودند) نه مسلمان كه مقوله ديگري است(مصر و لبنان و سوريه بسيار كمتر اسالمي 
آن كشورها امكان ندارد ـ ها در هيچيك از  ساختن فرهنگ و فضاي سياسي آن زمان

در كشورهاي عربي اسالم نيروئي رو به پيشرفت است و . بيني كم تا آينده قابل پيش دست
تا يك نسل پيش اين . كند مي conformismهمه شئون جامعه را محكوم به همرنگ شدن 

ود امروز اسالم است كه سياست را به خدمت خ. كرد برداري مي سياست بود كه از اسالم بهره
كوشند  المللي، زمام اسالم به دست اسالمياني افتاده است كه مي در عرصه بين. گرفته است

كم  با رساندن تروريسم به نهايت نيهيليستي آن، جهان غرب را شكست دهند و دست
هاست  بقيه جهان عربي ـ اسالمي يا در ستايش و قهرمان سازي تروريست. گروگان بگيرند
  . گويد مي politically correct ”سياست پسند”سخنان اثر،  يا، هراسان و بي

هاي جهان عرب نبايد به اين معني گرفته شود كه ما ايرانيان  خاطر نشان كردن كاستي   
من بارها بر اين تاكيد . دهيم ايم و بسياري از ما هنوز مي بهتريم، آنهم با اين نمايشي كه داده

هاي ژرف ايرانيان با همه  توان از تفاوت ولي نميام كه موضوع برتري و فروتري نيست  كرده
ها به نژاد ربطي ندارد و به فرهنگ و تاريخ  اين تفاوت. مردم منطقه جغرافيائي ما غافل ماند

اي فراورده تاريخ خويش است و ما با همه اشتراك با اعراب، تاريخ  هر جامعه. گردد برمي
ترينش در  تازه(صر عربي ساخته شده است متفاوتي داريم كه بخشي از آن در مبارزه با عن

اش بر دوش عرب زبانان خوزستان افتاد و آنها بودند كه در صف  جنگ با عراق كه بار عمده
ايرانيان بر خالف اعراب .) اول نبرد با عرب زبانان شيعي عراقي بيشترين پايداري را كردند

ها به غلط كارشان به جائي هاي متفاوتي براي سيراب شدن دارند و بسياري از آن سرچشمه
در بيست و چند ساله گذشته تجربه ما . خواهند سرچشمه اسالم را ببندند رسيده است كه مي

تن كرده  اي در برابر اسالم در سياست و حكومت روئين با جمهوري اسالمي، ما را به درجه
 . اند تصوركردني نيست هاي اسالمي كه تجربه ما را نداشته كه براي جامعه

   
***  

اي نويسندگان عربزبان ايران به دوپارگي فرهنگي در جامعه و نقش اسالم در  پاسخ پاره   
بيگانه كردن عنصر ايراني از عرب، مقايسه اسالم و مسيحيت و ايران و اروپاي باختري 

هاي به بيراهه كشيدن بحث سياسي در چند سال گذشته  ترين شيوه است، كه يكي از رايج
سخن از ورود مذهب در سياست است احزاب دمكرات مسيحي را به رخ اگر . بوده است

كنند؛ و اگر از رابطه ويژه اسالم و  هاي دمكرات اسالمي دفاع مي كشند و از حزب يا حزب مي
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كنند كه ما هم  زنند؛ و توصيه مي عرب سخني به ميان آيد سركوفت مسيحيت در اروپا را مي
بايد آرزوي  مي. نگرند م كه اروپائيان به مسيحيت ميدر ايران به اسالم همان گونه بنگري

روزي را كرد كه قياس به عنوان پايه استدالل در ميان ما جاي خود را به آگاهي و 
اند  اين درست است كه بيشتري از ايرانيان، مسلمان و اروپائيان مسيحي. انديشي بدهد ژرف

    .هاي پراهميت است اش تفاوت اما از اين كه بگذريم همه
مسيحيت به عنوان يك جنبش اصالحي از درون يك جامعه يهودي زير فرمانروائي رم    

هاي دعوت، بر صليب  زبان آن جنبش آرامي بود و مسيح در همان نخستين سال. آغاز شد
قديس بود ) پل، بولس(گسترش مسيحيت به دست حواريان مسيح بويژه پائولوس . جان داد
در سه چهار سده بعدي، . هاي اساسي آن را گذاشت)دكترين(وزه هاي انتلكتوئل و آم كه پايه

ها و به بهاي دادن قربانيان بيشمار دعوت  ترين سركوبگري مسيحيان از پائين و زير وحشيانه
تا جائي كه نيچه گفت (خود را بر مردمان، بيشتر بردگان و طبقات فرودست، آشكار كردند 

اري و پارسائي و انساندوستي نهادند كه هزار و يك سنت فداك) مسيحيت دين بردگان است
هاي  آنها نخستين دانشگاه. سال فساد و ستمگري كليساي رم نتوانست آن را از ميان ببرد

هاشان نه تنها  خواندند، و در كنج صومعه اروپا را بنياد گذاشتند كه در آنها تنها شرعيات نمي
كند  كردند كه امروز زندگي ما را رنگين ميهائي را توليد  اي از بهترين پنيرها و شراب پاره

بلكه جنبش علمي و فلسفي مدرن ) ها و كيمياگرانشان درآمد باروت هم از آن صومعه(
هاي مسيحيت از سرچشمه جوشان  زبان مسيحيت التين بود و انديشه. اروپائي را راه انداختند

به دستور ( ”كينگ جيمز”هائي مانند  فرهنگ يوناني ـ رمي سيراب شد تا بعدها كه ترجمه
هر دو شاهكارها و راهشمارهائي (به انگليسي، و مارتين لوتر به آلماني ) پادشاه وقت بريتانيا

. عهد قديم و عهد جديد را در دسترس توده اروپائي نهادند) در سنت ادبي در زبان خود
ه در بويژ(هاي مسيحي  مسيحيت يك پديده اروپائي است؛ زمينه يهودي استوار انديشه

در برخورد با سنت فرهنگي شگرف يونان و رم توسعه ) انسانگرائي و احترامش به زندگي
هاي دمكراسي نوين است، در قرون وسطا كه دوران ژرمني  حقوق رم كه يكي از پايه. يافت

از همين روست كه مدرنيته اروپائي، اگر . ـ آلماني تاريخ اروپاست، در كليسا نگهداشته شد
هاي بنيادي  با كليسا، ولي در بستر مسيحيت باليد و در تضاد با بسياري آموزهچه در نبردي 

با قرباني شدن فرزند خداوند بر صليب،  ”گناه نخستين”ها، آمرزش  يكي از آن آموزه. آن نبود
انسان گناهكار محكوم ابدي، از آن پس مسئوليت . در واقع پيام آزادي فرد انساني گرديد

انسانگرائي سده هفدهم، سده مدرنيته، با مقاومت . ر دست بگيردتوانست د خويش را مي
 . بود گذارد روبرو نمي الهياتي كه راه پس و پيش براي فرد انساني نمي

ها، از اين مقدمات، با ديني كه به شمشير خونريز يك قوم معين  كدام يك از اين داده   
سئوليت و استقالل را بر فرد تحميل شد و زبانش هنوز عربي است و الهياتي كه درهاي م
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خواهد به  گويد خداوند خودش كساني را كه مي قرآن مي(بندد قابل مقايسه است؟  انساني مي
در .) دارد خواهد در گمراهي و دوزخ نگه مي رساند و آنها را كه مي هدايت و بهشت مي

ه يك ترجمه خواهند ك دهند نه خود مردم مي هاي اسالمي نه مقامات ديني اجازه مي جامعه
سر تا سر به عنوان  رسمي برابر با اصل به زبان ملي جاي متن عربي را بگيرد، زيرا قرآن را

هاي كليسا انحرافي بر بسياري  روي در مسيحيت زياده. دانند سخن خدا قابل ترجمه نمي
هاي  هاي نخستين و روشنفكران مسلمان دهه هاي عرفاي سده اصول بود؛ در اسالم كوشش

اروپائيان مسيحيت را خود ساختند و تكامل دادند و به . حرافي بر بسياري اصول استاخير ان
اگر عرفيگرايان . ي اروپا بود نوشتند lingua francaزبان خويش، به التين كه 

اروپا با مسيحيت برخوردي را ندارند كه ما عرفيگرايان با اسالم داريم به دليل ) سكوالرهاي(
پيشه و  عرفيگراي مسيحيت بود و محمد نخستين سياستآن است كه مسيح نخستين 

هاي فرهنگي  فرمانرواي اسالم؛ و اگر عرفيگرايان اروپا به مسيحيت به عنوان يكي از پايه
كنند به دالئلي است كه اشاره شد و پيش از همه به اين دليل كه مسيحيت نه  خود نگاه مي

  .دين وارداتي هم نبود كم در اروپاي باختري نبود، تنها دين تحميلي، دست
كس در تاريخ مسيحيت در اروپا نبوده است كه مانند عمر فتوا دهد كه هر عرب  هيچ   

آخوندها ممكن است به دالئل رقابت سياسي . (مالك دارائي هر ايراني است كه او را بكشد
 اين.) عمر با امام اول شيعيان او را دوست نداشته باشند ولي مقلدان وفادارش هستند

دامن بزنيم ولي براي منصرف  ”كينه نژادي”آوريم كه به  هاي تاريخي را از اينرو نمي نمونه
امروز هيچ قوم . گرفت الزم است ئي كه مولوي به سخره مي”ها قياسك”ميهنان از  كردن هم

ولي اعراب يك . يا ملتي نيست كه دعوي مالكيت مسيحيت داشته باشد، هيچگاه نبوده است
هزار و چهار صد سال از مفاخره به اسالم و به فتوحات نظامي آن باز  روز هم در اين

اين ما نيستيم كه اسالم و . اند اي كه نياز به دستاوردهاي ديگر نديده اند، به اندازه نايستاده
ها و اسالميان دوآتشه غيرعرب اين اندازه اصرار  اگر خود عرب. كنيم عرب را يكي مي

در . و اين ما نيستيم كه ادعاي برتري بر اعراب داريم. شد تر مي داشتند شايد فضا عادي نمي
هايشان زندگي  اند و در آزمايشگاه اين جهاني كه مردمان دست بر منظومه شمسي دراز كرده

توانيم داشته باشيم؟  ايراني فرضا  آفرينند ما چه ادعاي برتري مي را به معني لفظي كلمه مي
ها بوده است  ا رسيده است؟ برتري نژادي، قلمرو خود عرباز عرب باالتر باشد تازه به كج

  .اي نيست كه دمي هم وقت ما را بگيرد ولي اين مسئله
ها با ايران ــ هنوز هم دست بردار نيستند ــ براي  هاي تاريخي عرب يادآوري دشمني   

به  تغيير نگرش چپگراياني است، هميشه در سوي عوضي تاريخ، كه از اين فلسطين انديشي،
ايران هيچ سودي ندارد كه با هواداري از فلسطينيان دشمن بالقوه و . خود و به ايران آيند

اما خليج فارس را . بالفعل، دشمني اسرائيل اساسا دوست، و متحد بالقوه استراتژيك را بخرد
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هاي آن  كه باز يكي از پوزشگري(مقايسه كردن  English Channelبا درياي مانش يا 
هاي فرانسه يا انگستان براي ستيز  امروز دولت. نمايد كمي دور از اندازه مي) استنويسندگان 

ها و روشنفكران عرب از  دولت. برند با يكديگر هر كدام اصطالحي براي آن دريا به كار نمي
دهه شصت سده پيش درست به اين قصد صدها ميليون دالر و وقت و انرژي اندازه نگرفتني 

ضمنا در . اند گفتند هدر داده ي كه خودشان تا آن وقت فارسي ميبراي عربي كردن خليج
 .گويد و نرماندي فرانسه سخن نمي ”برتاني”هاي  بريتانيا كسي از انگليسي شمردن استان

هاي ملي در آن گوشه بالخيز جهان نداريم ولي از  هيچ كدام ما سودي در برانگيختن دشمني
آوري كه براي خود  سيد كه با اين وضع تاسفتوان پر روشنفكران و سياستگران عرب مي

  اند پيوسته برانگيختن ايرانيان چه سودي به حالشان دارد؟  پيش آورده
مسئله . مسئله ايران، سياسي و فرهنگي است و ربطي به عرب و ايراني بودن ندارد   

گناهش  نتوانستيم اسالميان را مهار كنيم و 1357ما در . ها نيز سياسي و فرهنگي است عرب
ضعف . نه به گردن اعراب است نه امريكا و اسرائيل و انگلستان و هفت خواهران نفتي

در كشورهاي عربي . سياسي دست در دست واپسماندگي فرهنگي، ما را به اين روز انداخت
فرهنگ . بايد درمان كرد نيز همان  ضعف و واپسماندگي در كار است؛ و اين دو را با هم مي

تفاوت ما با . تواند ببالد و به جهان امروزي برسد ، زير سيطره مذهب نميهمچنانكه سياست
كه اعراب، اگر چه غيرمسلمان، ) و تفاوت مهم و سودمندي است(اعراب در آن است 

اي از دلبستگي به اسالم و افتخاراتش دارند كه در ايرانيان نيست، و ايرانيان تاريخ  درجه
بازگشت گاهگاهي و . ن دارند كه در تاريخ عرب نيستپيش از اسالمي را براي الهام گرفت

ايراني عرب زباني كه به . بايد با برچسب شوونيسم محكوم كرد گزينشي به آن تاريخ را نمي
انديشد به اندازه هر ايراني ديگري، هم در  تجدد و رسيدن به باالترين درجه تمدن كنوني مي

هاي گاهگاهي و  اگر اينگونه بازگشت. بگيردتواند بهره  آن تاريخ انباز است، هم از آن مي
  .  توان يافت كه چنان برچسبي نخورد گزينشي،  شوونيسم باشد هيچ ملتي را نمي

ما امروز به نكبت بيست و چند سال زندگي در فضاي اسالم آخوندي از همه كشورهاي    
امور عمومي فاصله توانيم از اسالم در  تريم، بدين معني كه مي منطقه و نه تنها اعراب پيش

توده ايراني از توده ترك نيز عرفيگراتر شده است و روشنفكران ايراني در خود ايران . بگيريم
پردازند كه در كشورهاي عربي از بيم  هائي مي هاي دمكراسي ليبرال به بحث و نه در سرزمين

هاي  موضوع برتري نيست، چنانكه آن بازگشت. توان نزديكشان رفت حكومت و مردم نمي
در فرهنگ ايراني . باشد گهگاهي و گزينشي نيز نشانه هنر نزد ايرانيان است و بس نمي

اي خجسته با ساختن يك جامعه مدرن، با  عناصر غيراسالمي درخشاني هست كه به گونه
اصالح فرهنگي، سازگاري دارد، مانند رواداري مذهبي و مسئوليت همه سويه فرد انساني، 

كه هر دو ريشه  جهانگرا هاي جهانروا و مناسبات فرهنگي و اقتصادي آسوده بودن با ارزش
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در  دوران باززائي فرهنگي و اقتصادي ايران در . (در جهانروائي و جهانگرائي هخامنشي دارند
هاي سوم تا دوازدهم ميالدي نيز بخشي از آن فضاي فرهنگي و اقتصادي بويژه در  سده

عناصر هرگاه موازنه سياسي به هم بخورد بدين معني  اين.) فالت ايران و فرارود ساخته شد
گردد و اكنون چنان زماني  كه مردمان بيشتري با آن فرهنگ آشنا شوند گفتمان برتر مي

ها  در اين فاصله گرفتن از اسالم هيچ چيز ضدعرب نيست؛ اگر كساني از عرب. رسيده است
وان غيراسالمي و كفرگوئي محكوم هاي ايراني چنين بيرون آمدن از خط را به عن يا عربزده

ها بر جامعه تسلط داشت و هر  هائي بود كه گفتمان آن عربزده زمان. كنند مشكل آنهاست
  .  شمردند بازگشت به ايران پيش از اسالم را خيانتي فرهنگي و از مقوله برتري نژادي مي

ما براي آنكه از چنبر . بايد احساس بيگانگي كنند زبانان ايران نمي در چنان بازگشتي عرب   
غرب سرمشق . توانيم بيكار بگذاريم واپسماندگي رها شويم منابعي داريم كه هيچ يك را نمي
هاي تاريخي خود ما كار آموختن از  و نيروي برانگيزنده ماست ولي بازگشت به بهترين سنت

ني چه باشد از آن تاريخ صرفنظر از آنكه زبان مادري هر ايرا. تر خواهد كرد غرب را نيز آسان
انكار كردن آن تاريخ يا ناديده گرفتنش، از بيم اتهام نژادپرستي و . آن همه ما شده است

رهائي ديگر  فاصله گرفتن از اسالم و سپهر عربي يك راه. ناسيوناليسم افراطي، روا نيست
بايد از  مي باالتر روند ”درجه اندكي بهتر از افريقا بودن”خود عربها نيز اگر بخواهند از . ماست

هاي جهان اسالمي ـ عربي است  اسالم به عنوان نظام سياسي و اجتماعي، و از آنچه ويژگي
  .توانيم توانند ولي ما ايرانيان، همه ما ايرانيان، زودتر مي ها نمي آنها به اين آساني. دورتر شوند

بزرگي در  زبانان ايران در كشوري كه از اين رژيم رها شود خواهند توانست سهم عرب   
اين از . نزديك كردن جهان عرب به ايران و داد و ستدهاي فرهنگي و اقتصادي داشته باشند

.  هاي استراتژيك ماست كه در همه مرزهاي خود مردماني نزديك به مردم ايران داريم مزيت
كشورهاي عربي . بايد بيش از اندازه خوشبين بود ولي به دورنماي چنان مناسباتي نمي

بيشتر اين . ها نخواهد گذاشت از دايره تنگ خود بيرون بيايند دارند كه تا مدت مشكالتي
. خيزد پايه برمي انديشي و احساس برتري بي مشكالت از يكي دانستن اسالم و عرب، از دين

تا هنگامي كه عرب هويت خود را با اسالم يكي بداند پيش نخواهد رفت، چنانكه ايرانيان 
شدند هويت اصيل اسالمي دارند از روشنفكر و عامي  به آساني زير نيز هنگامي كه متقاعد 

  . عباي خميني رفتند
معماي ايرانيان عربزبان، ايراني ماندن در فضاي فرهنگي عرب و عرب ماندن در فضاي    

فرهنگي ـ سياسي ايراني، قابل فهم است و در يك چهارچوب دمكراتيك و ليبرال و 
توان از اين ايرانيان خواست تفاهم  آنچه مي. اند گشوده شودتو حكومت غيرمتمركز بهتر مي

توان بر  چگونه مي: مشكل هر دو گروه در واقع يكي است. ميهنانشان است بيشتر با ديگر هم
اگر ايرانيان غيرعرب هر روز به ياد نياورند كه چند ميليون . دوپارگي فرهنگي چيرگي يافت
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هاي ايراني هر روز  ار و ميانشان هستند؛ و اگر عربعربزبان و سربلند از فرهنگ خود در كن
توان  به ياد نياورند كه به عنوان ايراني هرچند با زبان ديگر ميهني جز ايران ندارند بهتر مي

جدا كردن . اين موزائيك مذهبي ـ قومي را كه نامش ايران است برگرد هم نگه داشت
 گشودن مشكل كمك خواهد كردفرهنگ از هويت و مذهب از هر دو كليدي است كه به 
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  :ها پانوشت
  

  .آرامش دوستدار سخنان بسيار دارد ”درخشش هاي تيره”در اين باره ) 1(
  
همه عالم تن «) هاي بعدي مرده بود همان هنگام كه گويا ايران به گفته ملي مذهبي(گفت  وقتي مي] شاعر ترك باكو[نظامي ) 2(

بود؛ ايران آن سه سدة دهم  آن سخن در زمان خود او چندان دور از واقع نمي. داشت چيزي از ايده ايراني در سر مي» دلاست و ايران 
  .  اند كساني سده دوازدهم را سده خيام نام گذاشته. شمرده شود» دل زمين«توانست  تا دوازدهم مي

  
از يونانيان شكست خوردند، و در دوران دراز انحطاط كه از از شكست داريوش بزرگ در ماراتن كه سپاهيان ايران پياپي ) 3(

. خشايارشا سرگرفت، نقش دريك در نگهداري شاهنشاهي دستخوش خواجه سرايان و بانوان حرم، بسيار بيش از كمانداران بود
دشمناني از پشت سر روبرو  رفت كار اسكندر را چند نسلي زودتر به انجام رساند هنگامي كه با تهديد آژزيالس پادشاه اسپارت كه مي

   .و ناگزير از بازگشت شد، در اشاره به ديپلماسي هخامنشي گفت مرا سي هزار تيرانداز پارسي شكست دادند
 
(4) Richard Nelson Frye: Golden Age of Persia, Barnes & Nobel Books, 1996 
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  فصل هشتم
  

  نگيدر پهنه دگرگوني فره
  
  
بايد بسازيم انقالب اسالمي سرآغازي  اگر جنبش مشروطه سرآغاز ايراني باشد كه مي   

هاي  جنبش مشروطه در چهره انساني خود آرمان. براي بازنگري همه موقعيت ايران است
خواست واپسماندگي صدها ساله را پشت سر گذارد نشان داد؛  اي را كه مي ديرپاي جامعه

اش هر چه را كه در پويش آزادي و ترقي جنبش  يماي اهريمنيانقالب اسالمي در س
بايد بازگشت،  به انقالب اسالمي در هر فرصت مي. مشروطه به كژراهه افتاده بود نمايان كرد
. جوئي برداري سياسي، بلكه براي دردشناسي و چاره نه براي غمخواري يا توجيه به قصد بهره

شد؛ چرا انقالبي با آن پيام و آن رهبران روي داد و  چرا چنان: آيد پرسش درست از اينجا مي
در نتيجه به چنين فاجعه ملي و مشكل جهاني انجاميد؟ كساني كه پاسخ به چنين 

 هائي برايشان يك سالح دفاعي يا تعرضي است نه تنها گناه انقالب را به گردن هر پرسش
ها و پيامدهايش جدا  از ريشه اندازند كه بسيار طبيعي است، بلكه انقالب را كه بخواهند مي

بايد مسئول آنچه  اگر مسئوليت انقالب با اين يا آن شخص و گروه است همو مي. كنند مي
پس از انقالب شده است باشد، به اين معني كه پيامدها با خواست و طبيعت او همخواني 

س يا خيانت اين و اگر انقالب را توطئه امريكا و انگلي. داشته باشد و پاك از او بيگانه نباشد
بايد  ها را مثال تا درآوردن چشم گناهكاران، مي آن به راه انداخت، سلسله رويدادهاي اين سال

برند و  آورند و دست را مي در جمهوري اسالمي چشم را در مي. به امريكا و انگليس كشاند
ت مردم گناهش به گردن آنهاست كه توطئه يا خيانت كردند و خواستند آخوندها چشم و دس

را درآورند و ببرند، وگرنه خود آخوندها كه از اول به نام اسالم و حكومت اسالمي به ميدان 
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امروز نيز همان قانون شرعي را كه وعده داده بودند  مردم را دنبال خود كشيدند وآمدند و 
ه توان آورد ك مي ”تر خداپسندانه”تر و  چه دليل ديگري آسان. كنند گناهي ندارند اجرا مي

  خاطر همه را آسوده دارد؟
انقالب را : آورند به همين ترتيب است هر توجيه ديگري كه براي نكبت ملي پيش مي   

بودند امروز هر آخوند عضو مافيا روي ميلياردها  چپگرايان و مليون راه انداختند؛ اگر آنها نمي
ايان و مليون اهل عبا آيا چپگر(داشت  ننشسته بود و اداره كارها به عبا و عمامه بستگي نمي

مرداد روي داد و  28انقالب به دليل ) اند و پيام آنها اسالم و حكومت اسالمي است؟ و عمامه
. گرفت بود انقالب اسالمي از روي سرمشق انقالب حسيني، سر نمي مرداد نمي 28اگر 

آشوب انقالب پيروز شد چون شاه ده هزار نفر يا پنجاه هزار نفر را نكشت و در شش ماهه 
گفتند و  شدند چه مي اگر آنهمه كشته مي(و سيصد تني كشته نشدند  انقالبي بيش از دو هزار

انقالب اسالمي، مردم را پشت سر يك رهبر سياسي ) گذشت؟ ها بعد چه بر ايران مي تا سال
ولي . ـ مذهبي متحد كرد زيرا رژيم شاه فاسد و سركوبگر بود و مردم چاره ديگري نداشتند

هاي فاسد و سركوبگر زمان انقالب، بسيار بدتر از رژيم شاه، كه هيچ كاري هم  ژيمآنهمه ر
بودند، يا اصال به دليل خيزش مردمي  كردند و در ورشكستگي همه سويه مي براي كشور نمي

سرنگون نشدند و يا اگر هم، معدودي، سرنگون شدند با يك انقالب اسالمي نبود و حكومت 
  .فتاسالمي جاي آنها را نگر

. هاي آن است ترين ويژگي يا ويژگي مسئله عمده در بررسي يك پديده، شناخت بزرگ   
انقالبي كه روي داد و حكومتي كه از آن بر آمد يك انقالب اسالمي با شعارهاي اسالمي  و 

عيد فطر، تاسوعا و عاشورا روزهاي كليدي . به رهبري آخوندها، از همان آغاز بود و هست
شهيد و كربال و نهضت حسيني و رهبري . د و شهيد، بزرگترين ستاره آنآن انقالب بودن

توانست به جايش  پذيري مي گرفتند چه نيروي محرك قياس خميني را اگر از انقالب مي
دركاران انقالب در آن دوران كردند  دركاران حكومت يا دست بيايد؟ هر گزينشي كه  دست

بايد آنها را به هر بها  هبي ايران نيروي برترند و ميبر اين پايه بود كه آخوندها در جامعه مذ
دادند  بهايي كه آخوندها ــ آگاه از موقعيت برتري كه ديگران به آنها مي. با خود نگهداشت

نخست رهبر جبهه ملي و بقيه نيروهاي . قيد و شرط نبود خواستند جز تسليم بي ــ مي
ه خواه نا خواه آن بها را در نخستين مخالف يا نه چندان موافق يا بيطرف و سرانجام شا

  .  فرصت پرداختند
كربال در انقالبي كه ) paradigmپارادايم (مايه شگفتي است كه اسالم و سرمشق آرماني    

نامند و در حكومتي  همه، جز چند گروه پشيمان از گذشته و نگران آينده، انقالب اسالمي مي
امريكا . شود پس از همه عوامل به ياد آورده مي آيد، يا اش اسالم است در شمار نمي كه همه

. ها فرستادند به نام اسالم بود هاي ميليوني به خيابان و انگليس اگر هم مردم را در توده
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هاي چريكي و مليون از همان آغاز شعار آخوندها را پذيرفتند و اندكي نگذشت كه  گروه
مرداد در بسياري بود كه  28عقده . اي براي اثبات اعتبار اسالمي خود شدند درگير مسابقه

سال انتظار كشيد تا در  25نقشي بيش از داربست مذهبيان در انقالب نداشتند، ولي چرا 
بايست كسي  لحظه پديدار شدن يك رهبر مذهبي فرهمند سر باز كند؛ و چرا انتقام آن را 

ه عنوان يك قيام مرداد ب 28گرفت كه در كنار كاشاني و بروجردي و پايگان مذهبي، از  مي
ضدكمونيستي پشتيباني كرده بود و تنها به گرفتن انتقام انقالب مشروطه و مسجد گوهرشاد 

خواست كسي كشته شود ولي اصال الزم نبود كسي كشته شود و اگر  انديشيد؛ شاه نمي مي
اما در آن . پرداختيم بود ما اصال امروز به انقالب اسالمي نمي عامل خودباختگي نمي

هاي خارجي پشت آن هستند جاي عمده  اختگي نيز عامل مذهبي و تصور اينكه قدرتخودب
اي جز انقالب نداشتند؛ بسيار خوب، ولي مگر  رژيم شاه ديكتاتور بود و مردم چاره. داشت

پاسخ ديكتاتوري، انقالب اسالمي است؟ حتا اگر شرايط انقالبي را در آن لحظه تاريخي 
فرض كنيم ــ از پادشاهي كه شش ماهي تصميم گرفت هيچ   آماده تحقق يافتن به انقالب

تصميم درستي نگيرد، و اقتصادي كه زير سنگيني چهار برابر شدن بهاي نفت تعادلش را از 
بود چنان انقالب  كرد ــ باز الزم نمي ورترش مي داد، و فسادي كه پول نفت شعله دست مي
  ).ناپذير نيست ا هيچ انقالبي جلوگيريتقريب. (پذيري، صفت اسالمي داشته باشد جلوگيري

انچه مهر اسالم را بر انقالب و حكومتي زد كه پس از آن انقالب آمد  ــ و آن حكومت با    
نه يك كلمه كمتر و نه يك ”هاي انقالب خيانت شده و كودتا، جز اسالمي بودن،  همه ياوه

روهاي انقالبي به پذيرفتن داشت ــ از تصميم مشترك رژيم و ني اي نمي چاره ”كلمه بيشتر
فرض دست باالتر مذهب در جامعه و گردن نهادن به آن برخاست كه به همه سي و هفت 

گردد ـ  و برانداختن رضاشاه با تجاوز نيروهاي خارجي باز مي 1320ساله پس از شهريور 
 دارش به دعوي دروغ ارتباط با رهبران  وزير قمارخانه رژيمي چنان بيم خورده كه نخست

وزير ارتشي ديگرش بالفاصله درجه ارتشبدي را در  مذهبي به آن مقام دست يافت و نخست
اللهي عوض كرد؛ و چپگرايان و مليوني چنان شيفته كه نماز  زبان طنز مردم با درجه آيت

  . ندانسته پشت آخوند به خم و راست شدن ايستادند و سر در پاي دستار انداختند
در انقالب  1342/1963خرداد  15وجيهات، فراموش كردن جاي تر اين ت اما ضعف بزرگ   

اگر خميني از . رود هاي انقالب به شمار مي اسالمي است كه شگفتي بزرگتري در تحليل
هاي غرب به  همان تاريخ، قهرمان ضداستعماري نيروهاي چپ و ملي شد كه از دانشگاه

ع همه نيروهاي مخالف شاه گرديد مناز رهبر بي 7/1356زيارتش در نجف شتافتند، و اگر در 
او اعتبارش را از نخستين شورش خود گرفت و در آن شورش . مرداد نبود 28مسلما به دليل 

در همان شورش بود كه نيروي اصلي . مرداد بود 28سخني كه در ميان نيامد از مصدق و 
ه خود در مخالف، يعني اسالم راديكال، از شكست خود عبرت گرفت و آغاز به گستردن شبك
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سراسر كشور و زير نگاه مهربان، و گاه به كمك، حكومت پادشاهي كرد كه به موجب قانون 
 ”مذهب حقه شيعه اثناعشري”بايست به اشاعه  تر، خرد متعارف، مي اساسي و از آن مهم

  .    يافت پردازد و رعايت اين تكه از قانون اساسي را در ميان پذيرش عمومي به مصلحت مي
همان نيروها، همان . روسيه است 1917و  1905بهمن يادآور  22داد در ارتباط با خر 15   

كم براي رهبري انقالب ــ در كار  رهبري، كمابيش همان شعارها و همان هدف ــ  دست
تر بعدي  بود؛ و شكست در آن به همان صورت، تخته پرش پيروزي تام و تمام انقالب بزرگ

 15در . هاي وقت بود بهمن در روحيه و واكنش حكومت 22 خرداد و 15تفاوت اصلي . گرديد
خرداد دولت با روحيه مصمم و پذيرفتن مسئوليت شكست به ميدان رفت و شاه كه 

هاي خطرناك را هيچ دوست نداشت با نفسي به راحت، خود را سه روز كنار كشيد و  روياروئي
ها، هر يك از  دن كابينهبهمن شاه شش ماه را به آوردن و بر 22در . بود همان بس مي
دادند، گذراند و نه  ها راه نمي تر كه برخي وزيران كابينه سومي را در وزارتخانه ديگري ناتوان

خرداد دولت هيچ در حالت امتياز  15در . خود تصميمي گرفت نه گذاشت ديگران بگيرند
ر فرهنگ، دادن نبود و مردي به نرمخوئي دكتر پرويز ناتل خانلري، آنهم در مقام وزي

ها را  بايد خيابان و اگر حكومت نظامي است مي ”شود شتر سواري دوال دوال نمي”گفت  مي
دادند و  اي وزيران كابينه پس از هر برخورد خياباني اعالميه مي بهمن پاره 22در . پاك كرد

 خرداد سربازان را سه روز به خيابان فرستادند و در 15در . كردند حكومت خود را محكوم مي
بهمن  22در . شدند كه زير تاثير تبليغات نروند آن سه روز هم واحدها پياپي جابجا مي

 ”...غيرتي  ارتش به اين بي”ها ايستادند و از شاخ گل تا شعار  سربازان شش ماه در خيابان
ترينش تفاوت ميان سه روز و شش ماه ــ  ها ــ مهم اشاره به همه تفاوت. تحويل گرفتند

دادند  خرداد را نيز شش ماه كش مي 15ترديد اگر  بي. ز دست خواهد بردرشته سخن را ا
 22شدند به  تند و قاطع دست به كار مي 1357رفت؛ و اگر در تابستان  رژيم همانگاه مي

  .رفت ها در آن شش ماه از دست نمي كشيد و آنهمه جان بهمن نمي
شورش ــ كه يكي انقالب  هاي برجسته ميان رفتار رهبري سياسي در دو شناخت تفاوت   

ضمنا بهترين توضيح فروريختن نظام پادشاهي به چنان  ”گردانندگي بحران،”گرديد ــ و در 
رژيم پادشاهي به دست . آيد تر به نظر مي آساني است و از بسياري توجيهات ديگر با ارتباط

اما . كمتر بود خود نبرد را به اسالميان باخت و سهم آن تنها از خود رهبري انقالب اسالمي
 ”واليت فقيه”و در  ”االسرار كشف”رهبر انقالب از چهل و چند سال پيش از آن در رساله 
اي داد  در فرانسه هم هر وعده(خواهد  بعدي و نوارهاي پيش از سفر فرانسه گفته بود چه مي

او در دور اول و شكست خوردة پيكار خود  براي .) يك صفت و شرط اسالمي به آن پيوست
خواست  رقراري حكومت اسالمي، عمال نشان داده بود كه منظورش چيست؟ هر كس ميب

، 14بهمن هنوز بيش از  15از . توانست سير ناگزير آن انقالب را به حكومت شرع ببيند مي
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ولي . توانست به ياد آورد سال نگذشته بود و حافظه مردمان، هر اندازه كوتاه، خوب مي 15
نهنگاني كه گروه گروه خود . و ياد آوردن نيست، در خواستن استمسئله در ديدن و شنيدن 

  بينند كه مرگ در انتظارشان است؟ اندازند مگر نمي را به كرانه مي
  

*** 
اي  اين فرورفتن در بحث تكراري چرا انقالب اسالمي؟ از آن رو الزم آمد كه هر انديشه   

شود و فرضيات سست درباره ماهيت  ميدرباره اكنون و آينده ايران از انقالب اسالمي آغاز 
ها كساني تنها يك  اين تصادفي نبود كه تا سال. كشد هاي خطرناك مي انقالب به بيراهه

درس از انقالب گرفته بودند كه بايد كشت؛ يا كساني ــ هنوز هم ــ از موضع هواداري 
. غرب به راه انداخت زنند چرا كه انقالب را اللهيان پهلو مي ستيزي با حزب پادشاهي، در غرب

همچنين تصادفي نيست كه كساني بيست و پنج سال پس از انقالب و پنجاه سال پس از 
بينند؛ و شگفت آنكه هرچه پارگين حكومت  مرداد مي 28مرداد هنوز مشكل ايران را در  28

ه ترين مسئل العل، به عنوان مهم مرداد به عنوان علت 28شود  تر مي اسالمي گودتر و بويناك
نه تنها در بيست و سي سال پيش بلكه هم امروز و در آينده، جاي مهمتري در تفكرشان 

نشستگان  اين فرورفتن در تاريخ پنجاه سال پيش تا جائي است كه كساني، خوش. يابد مي
هميشگي حاشيه تاريخ، همكاري در پيكار با جمهوري اسالمي، حتا همكاري در بازسازي 

مرداد  28و نهادهاي دمكراسي، را تا برطرف شدن اختالف بر سر  ها ايران و دفاع از ارزش
شود كه بخش بسيار  اين سخنان البته در بيرون گفته مي. شمرند ناالزم  بلكه ناممكن مي

  . گذرد بيربط شده است بزرگ آن به آنچه در ايران مي
ابعاد . كرده استبازانديشي سرتاسر موقعيت ما را زيستن در آن پارگين بر مردم ما تحميل    

فاجعه ملي، كه تنها پس از سرنگوني رژيم دانسته خواهد شد، چنان است كه كوششي همه 
ها و  از شناخت مسائل گرفته تا امكانات و محدوديت. سويه براي جبران آن الزم است

آور  موقعيت كنوني تاسف. بيني نياز داريم ها و راهكارها ما به درجه باالئي از روشن چاره
توانيم با فروتررفتن در گذشته،  رو دارد با گذشته يكي نيست؛ و ما نمي ر ما و آنچه پيشكشو

چنان . اي، از اين موقعيت رها شويم، زيرا مشكل ما در همان گذشته است هر گذشته
نسل جوان . بوديم كه چنين شديم و اگر همچنان بمانيم آينده را نيز از دست خواهيم داد مي

. تواند با زمان پيش بيايد ها بهتر مي اش از آن گذشته و در نتيجه آزاديخبري  ايران با بي
هاي باز و آزاد خود به خوبي آن را  جوانان ما اگر هم نتوانند مسئله را درست بپرورانند با ذهن

هاي پنجاه سال و بيست سال پيش و  حل آنها گوشي براي شنيدن سخنان و راه. اند دريافته
امروز بيشترين توجه اين جوانان به كسي است كه . قصد توجيه ندارند هاي به پردازي حاشيه

  .  كند هاي امروزي عرضه مي حل گويد و راه سخن از آينده مي
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يكي از آنها تكرار است ــ تا آنجا كه . خبري از گذشته مخاطرات خود را دارد ولي بي    
. ها و راهكارهاست در چاره خطر ديگرش اشتباه. اش را بدهد اوضاع و احوال دگرگون اجازه

ها و راهكارهاي  توان به چاره شناخت آنچه به خطا رفت و آنچه درست نبود چگونه مي بي
درست رسيد؟ ما در بازشناسي گذشته، از انقالب اسالمي كه ساعت صفر نكبت ملي است 

ـ  انقالب اسالمي بر يك زمينه سياسي. توانيم همان جا بايستيم كنيم ولي نمي اغاز مي
آورد در برابر نيروئي شكست خورد كه  رژيمي كه از قدرت مادي كم نمي. فرهنگي روي داد

گنجينه پر و دستگاه نظامي ـ امنيتي بسيجيده در . در مقايسه، قدرت مادي چنداني نداشت
ناتواني آن و . بايد از همين جا آغاز كرد هر بررسي را ناچار مي. برابر گفتار به زانو درآمد

  اين يك از كجا بود؟   توانائي
بهمن رژيم پادشاهي بيش از همه به اين دليل فروريخت كه حال شاه به خوبي   22در    
وزيرش  هاي انقالبي، نخست ترين مرحله ناآرامي خرداد نبود و در نخستين و حساس 15

اي كه اجازه ندهد  مفهوم اين سخن جز آن نيست كه جامعه. شريف امامي نام داشت نه علم
هاي تاريخي، قرباني  رنوشتش بستگي به حال و تصميمات يك تن داشته باشد در بزنگاهس

ضعف و اشتباهات او نخواهد شد و در درجه اول نخواهد گذاشت موقعيت انقالبي حادي كه 
به  1357جامعه ايراني در . ايران در دو سه سال پاياني رژيم پهلوي با آن روبرو بود پيدا شود

بيني رهبران سياسي از باال تا پائين و از هر رنگ كه هر فرصت  كوتاه شهامتي و سبب بي
مناسبي را بيهوده گذاشتند، پانزده سالي را براي بازكردن سياست و فرود آرام به پادشاهي 

هاي توسعه  مشروطه ــ پادشاهي پارلماني دمكراتيك ــ از دست داده بود؛ به نام ضرورت
تن جامعه مدني و نهادهاي دمكراتيك چشم پوشيده بود؛ و اقتصادي و اجتماعي، از نيروگرف
آنگاه وقتي لحظه . هاي يك تن هرچه متمركزتر شود اجازه داده بود قدرت در دست

آساي درامد نفت و چه در يك ساله  چه در سرازير شدن سيل(هاي بزرگ رسيد  آزمايش
بايد، به  را كه نمي آن يك تن كه قدرت، و قدرت نزديك به مطلق، آنچه) دوران انقالبي

  .  هاي عوضي برداشتن سرش آورده بود شروع كرد پشت سر هم گام
جامعه گناهي نداشت، : ممكن است صداهائي را به اعتراض بلند كند ”اجازه دادن جامعه”  

به گردن امريكا و انگليس بود، به گردن شاه بود كه هيچ مخالفت، سهل است هيچ نظر 
. بايد درس گرفت در اينجاست كه مي. ا نكته در همين جاستام. يارست مستقل، را نمي

كردند؟  ولي مردم ايران چه مي. گويند شاه نيز همان بود كه مي .امريكا و انگليس بودند
شدند  مردمي چنان غيرسياسي كه گذشته از پرحرفي و غرغر زدن درباره اوضاع، حاضر نمي

سياسيي كه سياست برايش تنها در سوار  گردي از سياست هم دامانشان را بيااليد؛ و طبقه
ديد؛ و روشنفكراني  شد و جهان را سياه و سفيد مي شدن يا سوار ماندن به هر بها خالصه مي

توانستند به هرچه معتقد شوند، و دنبال  خودمدار كه چشم به دست و دهان بازار و خريدار، مي
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. بر سر ايران آمد سهمي داشتندآنان نيز در آنچه . اي از جمله قبله اصلي بدوند هرقبله
هاي روشنفكري ايران  نگاهي به آنچه در ده ساله آخري بر زبان و خامه بسياري از فروغ(

هاي جوانان  دهد؛ اينان راهنمايان بلكه بت گذشت امروز خودشان را نيز تكان مي مي
ش نهاده بيرون هاي جامعة تازه گام در راه دان سوادي بودند كه هزار هزار از آموزشگاه نيمه
اي كه از نظر سياسي و روانشناسي از رسيدن به همرائي بر هيچ  چنان جامعه). آمدند مي

بود بي آنكه خود بداند انتظار رهبري را  آمد و سياستش جنگ تا نابودي مي اصلي برنمي
هاي سياستش باشد و تا او را يافت به  همه كم و كاستي) تجسم(كشيد كه پيكرگرفته  مي

ترديد مشاهده آن درجه فروافتادن  در نفرتي كه خميني از مردم ايران داشت بي. فتادزانو ا
اي  در هر جامعه. بود تاثير نمي لوحي سياسي كه ناگهان در ميانش گرفت بي اخالقي و ساده

سياست به آن اندازه فروافتاده باشد ناچار با ديكتاتوري يا هرج و مرج اداره خواهد شد، و اگر 
اندازي و حتا  تر برود كارش به انقالب اسالمي خواهد رسيد؟ و البته ميدان دستبازهم فرو

، در ”اجازه دادن جامعه”. تاخت و تاز هر قدرت بيگانه كه در دسترس باشد خواهد گرديد
انصافي بود؛ در همه حق را به خود دادن و مخالفت را به دشمني  آنهمه يكسونگري و بي

هايش را در بسياري بازماندگان  در خشونتي بود كه هنوز ته ماندهاصولي و  رساندن بود؛ در بي
  .  بينيم آن نسل ناپديد شونده مي

مرداد است نه شاه، در همين فضاي  28كافي است هم امروز كه نه امريكا و انگليس و    
نگار و  هاي سرسبد جامعه ايراني، اينهمه سياستگر و روزنامه آزاد بيرون نگاهي به گل

دار و متخصص و  ور و سرمايه پرداز و پژوهنده و شاعر و نويسنده و منتقد و پيشه نظريه
آورند  آيد و مي بيندازيم تا سهم بزرگ جامعه را در آنچه بر سرش مي... صاحبان مشاغل

اي از استعدادهاي برجسته جامعه ايراني در هر رشته،  اين جماعت بزرگ، ذخيره. بشناسيم
اند  ري انقالب ايران به پيرامون سياسي كه خود پديد آوردههمان بس است كه در روشنگ

  .  شد انتظار داشت گرفته باشند هائي كه مي بنگرند ــ آنهم پس از همه تجربه
 

***  
توان گذشت كه انقالب براي خميني و به نام  همه توضيحات به كنار، از يك حقيقت نمي   

اتش نمايندگان عرفيگرائي جامعه، روز عيد و رهبري خميني به راه افتاد و در نخستين تظاهر
انقالبي بود سراپا اسالمي و . فطر و شعار آزادي، استقالل، حكومت اسالمي را اختيار كردند

فريبكاري و دروغگوئي، ترور و كشتار گروهي، خشونت (هيچ تفاوتي هم در خطوط اصلي 
آمد نداشت ــ هر چه هم با حكومتي كه از آن بر) مدارائي محض طلبي و بي بيكرانه، قدرت

هاي آزارنده، آن را از نو غسل تعميد دهند و انقالب بهمن  كساني بخواهند به رعايت وجدان
با چنان رهبري و چنان شعاري كه بزودي جاي خود را به . نام گذارند) كه كمتر زننده است(
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لفان و از هاي بزرگ جمعيت از سرامدان رژيم تا بدترين مخا جمهوري اسالمي داد و توده
تر كه چرائي انقالب را  باال تا پائين جامعه مرحله به مرحله بدان پيوستند چه از اين منطقي

نخست در زمينه مذهبي آن بجوئيم، انقالب اسالمي و نهضت حسيني را از جاهاي گوناگون 
  . گرفت ولي آتشي كه روشن بود نور و گرمي خود را از كربال مي. باد زدند و تقويت كردند

شد،  شد، ولي اسالمي نمي فراموش كردن زمينه اسالمي انقالب كه بي آن هر چه مي   
ترين روزها، اگر نه  عاشورا در تاريخ سياسي صد ساله اخير ايران يكي از مهم. شگفتاور است

شناسان،  به عنوان يك سرمشق آرماني، پارادايم در اصطالح جامعه. ترين روز بوده است مهم
بخشد و  هاي بزرگ تاثيري خودبخود و فوري مي كه بر انديشه و عمل تودهنماد يا ارزشي 

اي به آن براي برانگيختن عواطف رخنه كرده در زواياي ذهن و روان بس است، كربال  اشاره
خميني و شبكه گسترده مسجدها و . بهمن جاي مركزي داشت 22خرداد و چه در  15چه در 
اي  الحسنه ــ همه به گونه هاي قرض بي و صندوقهاي مذه ها و هيئت ها و حسينيه تكيه

پيوند خورده به پارادايم كربال، بيدرنگ جنبش خود را براي رسيدن به قدرت به رنگ خون 
جوي اشگي كه . حسين در برابر يزيد، شهيدان مظلوم در برابر اشقيا: شهيدان كربال درآوردند

خون قربانيان تظاهرات انقالبي كمتر  هاي انقالب بر شهداي كربال روانه شد از جوي در ماه
اين جوي اشگي است كه . گريستند بر آن قربانيان نيز قسمتي به ياد شهيدان كربال مي. نبود

پرست، هر عامل  هر عوامفريب مقام. پانصد سال تاريخ ايران از آن به گل نشسته است
 ”نان و سيرك”اشورا تاسوعا و ع. برداري كرده است بيگانه، هر حكومت ستمگر، از آن بهره

كردند ولي نان و  خواستند مي فرمانروايان رومي هرچه مي. (هاي ايراني بوده است توده
  ).  داشتند سيرك، سرگرمي، روميان را فراهم مي

انقالب، اسالمي بود و حكومت انقالب، اسالمي شد و فرمانروائي مطلق، حق آخوند بود    
سر دادند؛ و از پادشاه  ”ما حسيني، رهبر ما خميني نهضت”زيرا مردم به رهبري روشنفكران 

هاي داخل تا خارج و از هركه دعوي  ها و دانشگاه ها در غرب و از رسانه تا وزارت خارجه
كم شناخت جامعه ايراني را داشت همه خط را گرفتند و نكته را دريافتند؛ يا  رهبري يا دست

آنچه به دنبال آمد . ان تسليم شدندخود را به آن سرچشمه اقتدار نزديك كردند يا بد
 .توان رسيد با آن سرمشق آرماني به بدتر از اينها نيز مي. توانست نامنتظر باشد نمي

   
***  

خبر از حقوق خود و بر نظامي  اي بي در انقالب اسالمي گفتمان شيعي ـ لنيني در جامعه   
هائي كه از آن  الب و درسمضمون كليدي در بحث از انق. اعتنا به حقوق بشر پيروز شد بي
هاي پيش از انقالب  صورت مسئله ملي در ايران دهه. توان گرفت در همين جاست مي

هاي گوناگون يا شكل حكومت يا جاي  نبرد بر سر ايدئولوژي. نادرست بوده است
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بود؛ آن نبرد را بايست بر سر جاي فرد ايراني در  هاي معين در تاريخ، مسئله ما نمي شخصيت
توانيم چپ و راست و هوادار پادشاهي  امروز نيز همچنان مي. جنگيديم و جامعه مي سياست

. ها و روزهاي تاريخي بگوئيم يا جمهوري باشيم و هر چه دلمان خواست درباره شخصيت
ها كه تاريخ صد ساله را پوشانده است ديگر حق  ولي پس از نادرست درآمدن همه طرح

  . اعالميه جهاني حقوق بشر بينديشيم و بورزيمنداريم سياست را جز در چهارچوب 
  

***  
گذراند و  فرايند برقرار كردن دمكراسي در جامعه ايراني هنوز مراحل نخستينش را مي   
اما تفاهم ملي از مسائل سياسي و اجتماعي در . رسد اي از تفاهم ملي به جائي نمي درجه بي
ات ما به عنوان افراد انساني سر و كار گذرد و با فرهنگ ما به عنوان يك ملت، و خلقي مي

ناتواني ما از كاركردن با يكديگر در قلب . دارد؛ ما در زندگي روزانه خود با آن روبروئيم
توانيم با هم  ما نمي. اي است كه نه تنها مشكل دمكراتيك بلكه مشكل ملي ماست مسئله

پاي . ون كمابيش حق داريمكار كنيم چون به هم اعتماد نداريم؛ و به هم اعتماد نداريم چ
آن درجه . ميهنان دارد ها از بدعهدي و فريبكاري هم صحبت هر ايراني بنشينيم داستان

روحيه مدني و اخالق اجتماعي كه براي كاركرد درست يك جامعه الزم است در ما يافت 
يا  نگرد ايراني معمولي در برخورد با ديگري به او يا به چشم دشمن احتمالي مي. شود نمي
هيج درجه تاكيد براي نشان دادن . رويم ما بيهوده اين همه قربان صدقه يكديگر نمي. شكار
اي رسيده است كه  بدگماني عمومي به پايه. مان به ديگري بس نيست نيت و عالقه حسن
  .بايد پيوسته در برطرف كردنش كوشيد مي
توان خالصه  اعتماد مي روحيه مدني و اخالق اجتماعي را كه از آن سخن رفت در واژه   

اگر . اعتماد در زندگي ملي نقش اساسي دارد. كرد، اعتماد به قول و اعتماد به اجراي قانون
اي از اعتماد در جامعه نباشد نهادهاي سياسي و مدني الزم براي دمكراسي به قدرت  كمترينه

ظام بانكي غرب و ما اين را در تفاوتي كه ميان ن. شود رسد و رشد اقتصاد كند مي كافي نمي
معني شده است؛  به عنوان دو مثال بسيار مهم، در ايران چك بانكي بي. بينيم مثال ايران مي

روشن است كه . توان گرفت و بي گرو گذاشتن دارائي خود آنهم چند برابر، وام يا اعتبار نمي
ي ”يامافوكو”. كند اقتصاد بدون اعتبار، و نظام بانكي عمال بدون چك چه حالي پيدا مي

پردازد و ميان  در كتاب ديگري به نقش اعتماد در توسعه اقتصادي مي ”پايان تاريخ”مشهور 
اي بدگماني و احساس ناامني در مردم بيشتر  در هر جامعه. يابد آن دو نسبتي مستقيم مي
  . باشد اقتصاد راكدتر است

عتمادي بكنند تنها با اگر مردم به يكديگر نتوانند كمترين ا. گونه است در سياست همين   
ها حاضر به همكاري خواهند بود و تازه آن هم هر لحظه در خطر از هم گسيختن  خودي
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كند يا هر  اش وفا مي تواند مطمئن باشد كه ديگري به وعده در ميان ما هيچ كس نمي. است
رج هائي كه با هرج و م جامعه. گذارد قانون يا مقرراتي را كه به ميلش نباشد زير پا نمي

هاي دراز  شوند يا به مدت و زورگوئي اداره مي) به معني روال پذيرفته شده كارها(قانوني 
آيند؛ بدين معني كه نهادهاي سياسي و مدني در آنها  اند به حالت اتميزه درمي اداره شده
هاي اجتماعي و سياسي مورد  در غياب روحيه و اخالق مدني و چهارچوب. شود ضعيف مي

، به جز حلقه تنگ دوستان و خانواده، هر كس ناچار است گليم خود را از آب احترام همگاني
  .بدر برد

آورد و در اينجاست كه نقش سياست،  نمونه مي) غربي(فوكوياما در بررسي خود از آلمان    
. شود نهادها و كاركردهاي سياسي، در دگرگون كردن رفتار و خلقيات اجتماعي آشكار مي

فروريزي جمهوري وايمار و هولوكاست هيتلري در ميانه ويراني  جامعه آلماني كه از
ما در . تر بود سرتاسري نياخاك سر برآورد در جدول اعتماد از ايران كنوني نيز پائين

. توانيم به ژرفاي آن سقوط و از هم گسيختگي برسيم نوميدترين لحظات خود نيز نمي
تور ”نائر و يك اقتصاد آزاد همراه با گذاري يك نظام دمكراتيك به رهبري كنراد آد پايه

به رهبري لودويگ ارهارد، آلمان را در كمتر از يك نسل از نظر اعتماد، به كشورهاي  ”ايمني
تر و هم  اي هم آسان ما در ايران با وظيفه. جهان رساند كه اقليتي بيش نيستند ”عادي”

ست نه به چنان ويراني همه انضباط آلمان برخوردار ا ايران نه از آن. دشوارتر روبروئيم
ولي پاسخ مسئله ما همان است ــ اصالح سياست، كاركردها و . اي افتاده است سويه

  .   نهادهاي سياسي
ولي حكومت قانون، خود بستگي به . شود اعتماد در جامعه با حكومت قانون برقرار مي   

د كه ما در ايران با يك رس بدين ترتيب به نظر مي. اي از كنترل مردم بر حكومت دارد درجه
اي از همكاري و تفاهم با يكديگر برسيم  تا نتوانيم به درجه. دور باطل سر و كار داريم

نيروئي بوجود نخواهد آمد كه حكومت قانون را برقرار كند و به هرج و مرج قانوني و 
يط كند شرا زورگوئي پايان دهد و تا هرج و مرج قانوني و زورگوئي در جامعه حكومت مي

ولي از آنجا كه در موقعيت . براي همكاري مردم و در نتيجه دمكراسي فراهم نخواهد شد
ها پيدا  بست بشري دور باطل وجود ندارد و انسان سرانجام راهي به بيرون از بدترين بن

هاي بزرگي از ايرانيان به اندازه كافي از تاريخ ناشاد ما درس  گروه. بايد نااميد بود كند نمي مي
ما اين تحول را در آمادگي . اند كه بتوانند در انديشه و رفتار خود تغييرات الزم را بدهند تهگرف

هاي گوناگون به نگاه انتقادي بر خود، و گفت و شنود با يكديگر؛  روزافزون افرادي از گرايش
كساني جز با دشنام و . بينيم و در جا افتادن ادب سياسي كه از لوازم روحيه مدني است مي

اي هستند كه يادآوريش  توانند زندگي كنند ولي آنها بقاياي رو به پايان دوره رستش نميپ
 ”.برند زحمت كسي را بدارند عرض خود مي”آيندگان را شرمسار خواهد كرد، و بيش از آنكه 
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اين روحيه تازه، بويژه رعايت ادب سياسي و خودداري از حمالت هيستريك به مخالفان و به 
ن دشنام و اتهام در بحث سياست و تاريخ، به بهبود و عادي شدن فرايند كار نبردن زبا
توان يك شبه كم و كاستي تاريخي جامعه ايراني را برطرف  البته نمي. انجامد سياسي مي

ايم كه اين روند ناگزير را شتاب  آيد به آنجا رسيده آن اندازه هست كه به نظر مي. ساخت
  .  بيشتري بخشيم

ميان ايرانيان كه مقدمه همكاري موثرتر در مبارزه براي برقراري دمكراسي  تفاهم بيشتر   
نخست پذيرفتن اينكه : به اضافه حقوق بشر، يعني دمكراسي ليبرال، است سه شرط دارد

بيني كه به تبعيض و بي حق كردن  ايران مال همه ايرانيان است و هر نظام ارزشي و جهان
شان  هاي سياسي و مذهبي يتي يا قومي يا گرايشگروهي از مردم به دليل تفاوت جنس

گير شدن اعتقاد به عرفيگرائي و  اين شرط با همه. بايد از سياست ما حذف شود بينجامد مي
آيد كه خود  جدا كردن دين از حكومت و سياست، كه مقدمه حكومت است، دارد حاصل مي

ما براي . سياسي است شرط دوم، بيرون بردن تاريخ، از مركز بحث. پيشرفت بزرگي است
تفاهم با يكديگر الزم نيست درباره رويدادهاي تاريخي كه آخرينش، انقالب اسالمي است با 

قصد ما از . بيست سالي ديگر ملت ما كمتر چنان مشكلي خواهد داشت. هم موافق باشيم
ست رسيدن به تفاهم ملي، نوشتن تاريخ اين هشتاد يا صد ساله نيست؛ توافق بر سر اصولي ا

بايد بر آنها ساخت، و همكاري در چهارچوب آن اصول است با حفظ  كه ايران آينده را مي
ما نبايد شرط تفاهم و همكاري را دست برداشتن ديگران از . عقايد خود در هر زمينه ديگر

هيچ مانعي ندارد كه دو سوي بحث تاريخي با . نظرشان درباره رويدادهاي تاريخي قرار دهيم
ناپذير خود بر سر گذشته، بر اين توافق كنند كه آن گذشته، هر  ت سخت و آشتيهمه اختالفا

توانيم و نه  به زبان ديگر ما نه مي. چه هم بد و خوب، براي كشانده شدن به آينده نيست
ها هر چه هم برايمان عزيز باشند  محكوم به آنيم كه در گذشته زندگي كنيم و بايد از گذشته

گيرد و هر كس  ه جلو بحث درباره گذشته و يادآوري هر روزه آن را نمياين البت. فراتر رويم
كند  آنچه كار ما را كمي آسان مي. هاي خود را بگيرد تواند تاريخ خود را بنويسد و نتيجه مي

توان به رخ كشيد و آنگاه معلوم نيست چه كساني بيشتر زيان  آن است كه گذشته همه را مي
  . بايد به زندانيان گذشته واگذاشت ها را همان مي اما اين شيوه. خواهند كرد

در يك . آيد و آن پذيرفتن نظر مردم است از اين دو شرط، يك شرط ديگر بدرمي   
شود به مردم تكليف كرد كه  بايد نظر نهائي را بدهند و نمي دمكراسي به هر حال مردم مي

توانند  اي دارند مي بهره مردماني كه از روحيه مدني و اخالق اجتماعي. چه نظري بدهند
ما ايرانيان در تاريخ خود . رقابت آزاد را بپذيرند و اگر شكست خوردند منكر همه چيز نشوند

همين تاريخ صد سال . ايم هاي زير پا گذاشتن و ناديده گرفتن نظر مردم را آزموده همة گونه
و حتا به حال كشور گذشته ما پر از كساني است كه يا اصال راي مردم را الزم ندانستند 
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را كافي دانستند و تا  ”هر كس يك راي يكبار”آور شمردند؛ يا اگر هم دمكرات بودند،  زيان
اكثريت آوردند جلو ديگران را گرفتند كه مبادا بار آينده بازنده شوند؛ پر از كساني است كه 

د رقابت، و يا منكر وقتي در رقابت آزادانه باختند، يا منكر آزاد بودن رقابت شدند يا منكر خو
در . رسيدن به تفاهم ملي براي برقراري دمكراسي است. حق و حتا انسانيت طرف برنده

معني اين سخن آن است كه تفاهم . هاي غيردمكراتيك به آن رسيد توان از راه نتيجه نمي
كنند صورت  بايد بر سر اصول دمكراتيك و در ميان كساني كه به آن اصول عمل مي مي

هيچ كس حق ندارد بيش از باور داشتن و عمل كردن به آن اصول از ديگري چشم  گيرد؛ و
  . داشته باشد

وجود يك كشور كه : ها يكي است دمكراسي مقدماتي دارد كه اساسا در همه جامعه   
اي از  مردمانش به قبايل و مذاهب در حال جنگ با يكديگر، از هم جدا نباشند و به درجه

لي و نظم قانوني و امنيت خارجي رسيده باشد و يك طبقه متوسط هماهنگي و همبستگي م
. اقتصادي و فرهنگي داشته باشد كه براي برقراري و ماندگاري دمكراسي، حياتي است

معادل گرفت، همان كه در ايران با  ”اينتليجنتسيا”توان با  طبقه متوسط فرهنگي را مي(
كم در بخشي  ا افتادن فرايافت شهروندي دستدمكراسي نياز به ج.) كنند انتلكتوئل اشتباه مي

. كم آگاه به حقوق خود از جامعه دارد ــ شهروند به معني انسان داراي حقوق، يا دست
دمكراسي تنها در شرايط هماهنگي اجتماعي، به اين معني كه اكثريتي قواعد بازي 

ما . ماند ، پايدار ميدمكراتيك را عمل كند و در پيشبرد نظرات يا منافع خود تا همه جا نرود
در ايران با وجود جمهوري . در اينجا به اسباب و موانع دمكراسي در ايران توجه داريم

حتا . توان سخن گفت ولي دمكراسي جائي ندارد اسالمي از مبارزه در راه دمكراسي مي
هان آينده هم نماينده نيروهاي دمكراتيك در جامعه نيستند زيرا خوا اثر و بي اصالحگران بي

آنها نيز تنها . اند و در انحصارگري دست كمي از رقيبانشان ندارند دوام جمهوري اسالمي
اما بحث درباره اصالحگران را . گذارند پذيرند و ديگران را كنار مي ها را مي خودشان و خودي

  .بايد رها كرد كه اثر عملي ندارد مي

بايد جايگزينان جمهوري  بماند ميبراي آنكه دمكراسي در ايران برقرار شود و پايدار    
تنها با يك مبارزه . اسالمي در همين مرحله مبارزه از خود تعهد به دمكراسي نشان دهند

اگر نيروهاي جايگزين جمهوري اسالمي از پرورش و . توان به دمكراسي رسيد دمكراتيك مي
ما . توان داشت يبهره باشند انتظار يك جايگزين دمكراتيك براي رژيم نم تعهد دمكراسي بي

از خود ايران آگاهي كاملي نداريم و اميدواريم مخالفان بيشمار رژيم بر سر دمكراسي مشكلي 
هاي مخالف، بازماندگان نسل انقالب، بيشتر قبايل  نداشته باشند، ولي در بيرون ايران گروه

ائي، به اي و ناتواني از رسيدن به همر ها و تعصبات قبيله سياسي هستند با همان بستگي
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توان يافت كه ادامه وضع موجود را بر هر جايگزيني كه مطابق  اي كه بسياري را مي اندازه
  .دهند ميلشان نباشد ترجيح مي

ها و  پوشي گذاشتن مسائلي مانند شكل حكومت آينده در كانون بحث سياسي؛ و پرده   
اه متعصبانه از سوي هائي كه براي به كرسي نشاندن يك ديدگ ها و دورغپردازي حقيقت نيمه

ها  هاي ميان گروه شود، نويد خوشي براي آينده مبارزات و رقابت محافلي به كار برده مي
شناسد براي زندگي در دمكراسي  ديدگاهي كه جز همه يا هيچ و سياه و سپيد نمي. نيست

ي نهادهاي ها و برقرار تر از نگهداري ارزش اي فوري ما در آينده ايران با وظيفه. آمادگي ندارد
هاي حاد و فوري كه  اما بار سنگين بازسازي كشور و تصميم. دمكراتيك روبرو نخواهيم بود

بايد گرفت فضاي سياست را چنان سيال خواهد كرد كه راه براي همه گونه مدعيان  مي
از شيفتگان . هاي به ظاهر ساده و ميانبر گشوده خواهد شد گري هاي فوري و چاره درمان

اي خواهند يافت كه  و مشت آهنين تا عوامفريبان چپ و راست ميدان گشاده دست نيرومند
هر كار براي برقراري دمكراسي در آينده . كنند highjackدمكراسي ناپايدار را زور ربائي 
پذيريم كه دمكراسي با روحيه و عملكرد پايدار بر  اگر مي. الزم است از همين جا بايد كرد
بايد از همين جا اين روحيه و  هاي عملي، مالزمه دارد مي اصول، و آمادگي براي سازش
هاي عملي به معني  پايداري بر اصول، و آمادگي براي سازش. عملكرد را در خود پرورش داد

گرائي است؛ به معني پذيرفتن اين است كه در يك  كثرت interiorizationدرونذاتي كردن 
. رسد خواهد نمي بزرگ، به همه آنچه ميدمكراسي ليبرال هيچ طرفي، اگر چه در اكثريت 

  .بايد همه را به هر وسيله به خط، و خاموش كنيم خواهيم مي براي رسيدن به همه آنچه مي
   

***  
هاي بشري به سوي آزادي است چون طبيعت انسان دنبال رها شدن از قيد و  سير جامعه   

ها نيست كه قابل  مانند موريانهريزي ژنتيك آنها  آدميان يك جور نيستند و برنامه. بند است
هاي خود را دارد و در نتيجه خواهان حداكثر  هر انساني اميال و واكنش. بيني باشد پيش

ولي زندگي اجتماعي . هاي خويش است آزادي براي دنبال كردن اميال و نشان دادن واكنش
انفرادي بسر برد كه  با آزادي نامحدود افراد سازگاري ندارد و در نتيجه يا انسان بايد به حال

برقراري موازنه ميان آزادي فردي و . هائي را بپذيرد برايش ممكن نيست و يا محدوديت
چه اندازه آزادي در برابر : هاي بشري بوده است محدوديت اجتماعي، مسئله هميشگي جامعه

ادي چه اندازه محدوديت؟ همانگونه كه در آغاز اشاره شد، اين موازنه به تدريج به سوي آز
  .  بيشتر رفته است

پيش از آنكه انسان معني قانون و حق و فرديت را بفهمد، مذهب نقش تنظيم كننده    
روابط اجتماعي يعني برقرار سازنده موازنه ميان آزادي فردي و انضباط اجتماعي را بر عهده 
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ع مذهب هم البته از مراحل بدوي پرستش نياكان و عناصر طبيعي و حيوانات شرو. داشت
ها جاي خود را به  با آنكه جادوگران و شمن. تر رسيد هاي تكامل يافته شد و كم كم به دين

ترساندن مردم از يك ماهيت : كاهنان و كشيشان و آخوندها دادند نقش مذهب همان بود
. ساخت برتر به منظور واداشتنشان به اطاعت از مقرراتي كه آزادي عملشان را محدود مي

. اهيت برتري كه ضامن اجراي احكام آن است در طول زمان كم شدولي اثر مذهب و م
يك . كردند داشتند ولي كمتر به آن عمل مي مردم اگر چه اعتقادات مذهبي خود را نگه مي

. توانستند با زمان پيش بيايند علتش اين بود كه احكام مذهبي به علت منشاء الهي خود نمي
پروا احكام مذهبي را زير پا  يشان و آخوندها بيعلت ديگرش اين بود كه خود كاهنان و كش

دليل سومي كه اهميتش از آن دو كمتر نيست . كردند گذاشتند و يا به ميل خود تفسير مي مي
وجود مقرراتي بود كه از زندگي مردم در طول زمان سرچشمه گرفته بود و به صورت عرف و 

كرد؛  اه عرصه را بر آنها تنگ ميشد و گ عادت بطور وسيعي در كنار احكام مذهبي اجرا مي
توانست  هر كسي مي. گرفتند هر جا احكام مذهبي نارسا بودند مقررات عرفي جاي آنها را مي

نتيجه . دارند ببيند كه احكام مذهبي نه كافي هستند نه خود متوليانشان احترام آنها را نگه مي
به نظر آنها . وي شدنداين شد كه كساني جرئت كردند و اصال منكر مذهب در امور دني

رعايت احكام كلي اخالقي مذاهب كه جنبه بشردوستانه دارند، مانند نيكي كردن به ديگران 
بايد تابع شرايط روز،   ها، در امور اجتماعي كافي است و قانونگزاري مي و دوري كردن از بدي

  .شود و بويژه نظر مردمي باشد كه قانون براي آنها گزارده مي
شتن مذهب از قانونگزاري مستلزم تجديدنظري اساسي در جاي دين در زندگي كنار گذا   

مذهبي در ) سلسله مراتب(نگاه سنتي به دين كه پايگان . خصوصي و عمومي مردمان بود
كند كه ما از چه  تفاوت نمي. دهد هر ديني مدافع آن است، دين را باالتر از همه چيز قرار مي

زودي پايگان مذهبي خود را كه عبارت از موبد و خاخام و هر ديني ب. كنيم ديني صحبت مي
علتش اين است كه عموم مردم براي . دهد باشد پرورش مي... كشيش و آخوند و كاهن و

آن كسان در مراحل نخستين، مردم را . بردن به دين خود نياز به راهنمائي كساني دارند پي
د و هر جا به مشكلي برخوردند به شون كنند و مردم هم پشت سرشان جمع مي راهنمائي مي
اين . يابد اندك اندك راهنمائي جنبه دستور، و قدرت، حالت زورگوئي مي. كنند آنها رجوع مي

كنند و او را از آنچه  مردم از كسي كوركورانه پيروي مي. آيد وضع در همه موارد پيش مي
كند و كارش به  گويند و او هم خودش را گم مي برند و تملقش را مي هست باالتر مي

شوند و به سركشي و شورش و گاه  كشد و بعد مردم ناراضي مي ديكتاتوري و زورگوئي مي
  . افتند انقالب مي

آن نگاه سنتي به دين به فساد كلي سياست و جامعه و اخالق فردي و ركود اجتماعي    
در خاور زمين . بينيم اش را در ايران اسالمي مي انجاميد ــ چنانكه امروز بدترين نمونه
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تسلط دين بر زندگي . هاي دراز با آن فساد و ركود ساختند و كار چنداني برايش نكردند سده
تر به نظر آمد و روحيه درويشي و اين نيز  و جامعه هر چه بيشتر شد برطرف كردنش ناممكن

ه در اروپا به علت تفاوت اساسي اسالم با مسيحيت، ك. بگذرد جاي تالش و مبارزه را گرفت
داند، راه بر اصالح مذهبي گشوده بود ـ اصالح مذهبي در اسالم تا  خود را دين حكومت نمي

گذرد و  كنون امكان نداشته است و ديگر اصال ضرورتي ندارد و جامعه دارد از اين مراحل مي
با اصالح مذهبي، جنگ كاتوليك و پروتستان شروع شد كه . شود عرفيگرا و سكوالر مي

كليسا بر جهان مسيحي در اروپاي غربي ) و نه حكومت(حاكميت . زرگ آن بودكليسا بازنده ب
گرفت به پايان رسيد و همراه آن پاپ و  ها را نيز به درجاتي كاهنده در بر مي كه حكومت

هاي كشورهاي اروپائي اختيار  ها از پايگاه قدرت خود پائين كشيده شدند و حكومت كشيش
  .ت گرفتندهاي خود را كامال در دس سرزمين

اروپائيان از همان قرون وسطا . اروپاي غربي يك مزيت ديگر نيز بر دنياي شرقي داشت   
ترين مجموعه حقوقي جهان تا آن زمان، و مبنايش نه احكام  به مجموعه حقوق رم كه كامل

  code ”كد”آن مجموعه حقوقي يا . الهي بلكه حقوق طبيعي آدميان بود، دسترسي يافتند
اي كه با عرف و عادت پديد آمده بود جائي براي مقررات مذهبي كه  قررات گستردهدر كنار م

. بيشترش هم دلبخواسته شده بود ــ مانند همين كه در جمهوري اسالمي داريم ــ نگذاشت
كوشيدند، روابط ميان  با چنان مجموعه حقوقي، كه حقوقدانان پيوسته در تكميلش مي

سكوالريسم يا . شد سازمان داد تر از احكام ديني ميها را بسيار به مردمان و حكومت
يك، اصالح مذهبي كه برتري سياسي كليسا را از : عرفيگرائي، از اين دو تحول برخاست

اش بجاي احكام  ميان برد؛ و دو، گذاشتن مجموعه حقوقي رم در صورت تكميل شده
مجموعه حقوقي رم  در انگلستان، مجموعه مقررات عرفي، مبناي قوانين شد و به. مذهبي

  . غيرمذهبي شدن قوانين: توجهي نكردند ولي نتيجه يكي بود
اين فرايند كه از سده شانزدهم در اروپاي باختري آغاز شد در اواخر سده نوزدهم به    

جنبش مشروطه ايران يك جنبش عرفيگرا بود ولي به دليل . كشورهاي مسلمان رسيد
روسيه ناگزير به دادن امتيازات زيادي به نيروهاي  هاي امپرياليستي بويژه مداخالت قدرت

قانون اساسي . هاي عرفيگراي خود كوتاه آمد ارتجاع در روحانيت و دربار گرديد و از هدف
ي ايران است، بكلي از هر ”ماگنا كارتا”كه به امضاي مظفرالدين شاه رسيد و  1906سال 
ولي متمم . پردازد يده مردم است مياي به دين عاري است و تنها به مجلسي كه برگز اشاره

با عرفيگرائي فاصله زياد دارد و سندي است پر از تناقض كه در  1907قانون اساسي سال 
  .تماميت خود اجرا نشد و قابل اجرا نبود

هاي مردم ايران آمادگي براي بيرون رفتن از  ترين اليه ترين و پيشرفته با اينهمه در آگاه   
در امور عمومي پيدا شده بود و رضاشاه توانست به پشتيباني آن سيطره مذهب و آخوند 
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پس از او نفوذ . بخش افكار عمومي، قانونگزاري و سياست را به مقدار زياد عرفيگرا كند
آخوندها به همراه مداخالت بيگانگان در امور ايران افزايش يافت و كم كم مردمي كه ايران 

اي از چيرگي مذهب بر سياست و جامعه نداشتند  و خاطرهپيش از رضاشاه را از ياد برده بودند 
خواستند از مذهب استفاده سياسي كنند دوباره چاره مشكالتي  به رهبري روشنفكراني كه مي

 . را كه جنبه سياسي داشت در مذهب و رهبري آخوندها جستجو كردند

اش  و نه توانائي دانند كه مذهب نه ربطي به حكومت دارد امروز مردم بيش از هميشه مي   
گويند اسالم دين حكومت است ولي در سرتاسر قرآن چند آيه بيشتر نيست  آخوندها مي .را

ها و سنت  اش را از تفسير همان آيه گويند بقيه آخوندها مي. كه به حكومت مربوط باشد
ا از آورند ولي اگر قرار بر تعبير باشد چر پيغمبر و امامان و به كمك تاويل يا تعبير در مي

ترين كشورهاي جهان در كشورداري كه آزمايش خود را داده است استفاده  تجربه پيشرفته
اند نه آشنائي به مسائل جهان امروز  نشود و نياز به افرادي باشد كه نه درس درستي خوانده

دارند؟ اگر قرار است راي چند آخوند تعيين كننده باشد چرا مردم خودشان توسط 
  م نگيرند؟نمايندگانشان تصمي

عرفيگرائي يا سكوالريسم دست مذهب را از سياست و دست سياست را از مذهب كوتاه    
. مذهب يك امر فردي و وجداني است. گذارد كند و هر كدام را در جاي خودشان مي مي

. مردم حق دارند هر باور مذهبي داشته باشند و هر وقت خواستند نظرشان را تغيير دهند
گيري در باره  قانونگزاري و اداره كشور و تصميم. ني مردم دخالتي ندارددولت در امر وجدا

خدا در هيچ كتاب . سرنوشت مردم امري عمومي است و همه بايد در آن شركت داشته باشند
در قرآن چند دستور حكومتي، . آسماني راه حل مسائل سياسي هر روزه را نشان نداده است

اش را از همان آغاز در  بقيه. دواج و سهم از غنائم، هستبيشتر در مسائل مربوط به ارث و از
از اين گذشته هيچ كس . بود پر كردند هاي اسالمي با عرف و آنچه پيش از اسالم مي كشور

حق ندارد از سوي خداوند نظر بدهد، مگر آنكه خداوند خودش او را به عنوان جانشين تعيين 
  . آيد و ديگر خدا نيست ن پائين ميكرده باشد كه در آن صورت خدا به حد يك انسا

ماند زيرا اگر هم حكومت زور گفت و  در يك نظام عرفيگرا احترام مذاهب محفوظ مي   
آزادي مذهبي اساس . اموال عمومي را غارت كرد و آدم كشت به نام مذهب نخواهد بود

وع خواهد اما مداخله مذهب در امر حكومت و استفاده سياسي از مذهب ممن. عرفيگرائي است
موضوع، تنها جدا كردن دين از حكومت نيست؛ از سياست هم بايد جدا باشد زيرا . بود

چنانكه در جاي ديگر هم اشاره شد هدف سياست رسيدن به . اند سياست و قدرت يك مقوله
كه كساني به تقليد (در صورتي كه يك حزب دمكرات اسالمي . قدرت حكومتي است

بخواهد با عاشورا و يا حسين و امام غايب ) كنند شنهاد ميهاي اروپا پي دمكرات مسيحي
انتخابات را ببرد يا قانون از مجلس بگذراند و روسري را اجباري كند و هر بحث آزادانه در 
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يا جايزه گذاشتن ) تئو وان گوگ در هلند(هاي اسالمي را با كشتن  مذهب يا رسوم جامعه
. بايد از همان اول در برابرش ايستاد دهد مي پاسخ) سلمان رشدي در بريتانيا(براي كشتن 

توان آميخت كه تحملش را ندارد ولي دمكراسي تحمل اسالم را  اسالم را با دمكراسي نمي
بايد از شريعت، از فقه، از  توانند مسلمان باشند ولي سياست و حكومت را مي مردم مي. دارد

  .آخوند و از كربال جدا كرد
اين سخن . بايد از فرهنگ سياسي خود، حذف كنيم ، تقدس را ميبا همه دشواري كه دارد   

بايد به جنگ  در اينجا همين بس كه با سالح آزادي گفتار مي. خواهد روشنگري بيشتر مي
احترام گذاشتن با . (بودن نهراسيد politically incorrectتقدس رفت و از خالف سياست 

ت يا از بيم نپذيرفتن و از دست دادن ديگران، بسياري از آنچه ما به عاد.) تقدس تفاوت دارد
آزادي . گوئيم و باور داريم ممكن است درست نباشد و در واقع به مالحظات سياسي، مي

زدائي از فرهنگ سياسي  گفتار به معني مجاز دانستن خالف سياست است و تنها راه تقدس
در . آورد ادي گفتار دوام نميتقدس و هر چه فراتر از انديشه و گفتار باشد در برابر آز. است

مقدس، به معني فراتر از انديشه و گفتار آزاد، ) شامل سياست خارجي(سياست و كشورداري 
در ايران كه زندان و بر باد رفتن . بايد در همين خاورميانه نكبت ماند وجود ندارد وگرنه مي

كنند و  ر ميهستي هر لحظه در كمين آزادانديشان است زنان و مردان روزافزوني خط
ها و  بايد در پيشبرد آزادي گفتار و شكستن بت با آنها مي. برند مقدسات را زير پرسش مي

بايد  سياست را مي. ترشان همزبان شد ها و موضوعات به اندازه درست رساندن شخصيت
  . ها و افراد سازگار نيست هاي گروه تر كرد و سالمت سياست همواره با رعايت حساسيت سالم

    
***  

هاي اسالمي دنبال اصالح مذهبي و پروتستانتيسم اسالمي  دويست سال است در جامعه   
پندارند  آنها مي. گردند تا نقش اسالم را در سياست، تعديل و راه را بر پيشرفت هموار كنند مي

اما پروتستانتيسم . توان در فضاي اسالمي تكرار كرد تجربه اروپاي سده شانزدهم را مي
هاي شيعي بوده است كه در  در اين دويست ساله به جائي رسيده يا از نوع فرقه اسالمي كه

. توان گذاشت، يا وهابيسم، يا شريعتي و خميني شان نام اصالح بر آنها نمي زدگي  خرافات
داده است، حال به  ها معني مي مذهبي كه در اسالم امكان داشته بازگشت به ريشه ”اصالح”

وحشيانه عبدالوهاب، يا اسالم ايدئولوژيك وحشيانه ) ارتدكس(آئين  صورت اسالم راست
اسالم . الدن سعودي سعيد قطب و رشيد رضاي مصري يا شريعتي و خميني ايراني و بن

احكام مشخصي دارد كه به باور مسلمانان از زبان خداوند نازل شده است و هيچ اكثريتي 
صالح مذهبي بااعتبار در اسالم، شگفتي نيست كه تنها ا. تواند در آن تصرفي كند نمي

ور در خرافات با بيشترين  پيراستنش از خرافات بوده است كه طبعا در ميان شيعيان غوته
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تري به اصالح  پس از اين تجربه دويست ساله و با نگاه دقيق. ها روبرو شده است مقاومت
و چاره مذهبي در اروپا زمان آن است كه وقت خود را به اصالح مذهبي تلف نكنيم 

شان نگرش مذهبي است در همان تجربه  ترين مشكل واپسماندگي مردماني را كه بزرگ
سده  enlightenmentاروپا، در اصالحات سياسي سده هفدهم هلند و بريتانيا و روشنگري 

در اروپا سهم روشنگري سده هژدهم در مدرنيته، در آزاد كردن انديشه از . هژدهم بجوئيم
از اصالح مذهبي سده شانزدهم بود كه راه را بر كشتارهاي مذهبي و  مذهب، به مراتب بيش

سده هژدهم نيز به انقالب فرانسه و زياده . (جنگ سي ساله و حق الهي پادشاهان گشود
انگيز اصالح مذهبي  هاي هراس آورش انجاميد ولي قابل مقايسه با پيامدهاي هراس روي
  .) نبود
هاي دو گونه روشنگري  ديگر دارد و آن شناختن تفاوتبازگشت به تجربه اروپا يك سود    

بيني خود  روشنگري فرانسوي در جهان). انگليسي ـ اسكاتلندي(فرانسوي و بريتانيائي : است
كرد؛ و  گذاشتن خرد به جاي خدا در اصل تفاوتي نمي. گرا بود كه مذهب همان اندازه مطلق

گشود، چنانكه از  اريسم و ترور جمعي مينگرش مكانيكي به امور انساني راه را بر توتاليت
؛ و ماركس تا لنين و ”ترور”از روسو تا ربسپير و . همان پايان سده هژدهم آشكار شد

روشنگري بريتانيائي و برنامه مدرنيته آن بيش از همه در . خط مستقيمي است ”گوالگ”
اند، نه با گمانپروري  ديويد هيوم و آدام اسميت، دو اسكاتلندي كه بيشتر جهان نوين را ساخته

speculation در . هاي مجرد كه با دقت در طبيعت انسان و جامعه بشري سر و كار داشت
برابر سيستم سازي ايدئولوژيك روشنگري فرانسوي، منطق آن از خود زندگي گرفته شده 

 insightگراي آن به يك بينش  روش تجربي و عمل. خواست آرمانشهر بسازد بود و نمي
مجهز بود كه اجازه ) كه در فلسفه اخالقي روشنگري انگليسي ـ اسكاتلندي بيان شد(عملي 

. ترينش حق مالكيت، ببالد داد جامعه شهروندي بورژوائي در فضاي احترام به حق فرد، مهم
او كه هيچ در . هيوم از نگرش تراژيك به طبيعت انساني آغاز كرد كه به بدي گرايش دارد

گري فرانسوي به نيكي طبيعي انسان و توانائي خرد در سامان دادن آلود روشن خوشبيني وهم
كرد و  بود بر نفش عواطف در رفتار و رويكرد انسان تاكيد مي به امور انساني انباز نمي

گذارد كبوتران طبع  اما آنچه نمي. گفت طبع انسان جايگاه كبوتر و مار و گرگ است مي
. انسان است) در واقع سياسي بودن(بودن  يكسره شكار ماران و گرگان شوند اجتماعي

مانند همدردي و مهرباني و نياز به محبوب  ”عادات قلبي”اي  زندگي در اجتماع به افراد پاره
بايد با در نظر گرفتن اين  نظام اجتماعي را مي. دهد بودن و به نيكي شناخته شدن مي

  . بايد مسلم گرفته شوند بنا كرد ها كه هيچگاه نيز نمي ويژگي
آدام اسميت كه دوست نزديك هيوم بود به كاركرد بازار در امور بشري نگريست كه از    

او انتظام زندگي اقتصادي را به . هاي ديگر است آيد و مادر همه حق احترام حق مالكيت مي
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كند و از هر كنترل  دست ناپيداي بازار واگذاشت كه تعادل عرضه و تقاضا را برقرار مي
كرد و از  اش را فراموش نمي ولي نظام اقتصاد بازار، فلسفه اخالقي. تر استحكومتي كارآمد

شمرد و حكومت را  او اقتصاد را از جمله قلمرو اخالق مي. بود مسئوليت اجتماعي عاري نمي
او را پدر حكومت بزرگ به معناي امروزي (آيد  كه در نظام بازار آزاد از قدر قدرتي به زير مي

موظف به فراهم ) اند هاي بزرگ اجتماعي، نيز دانسته ت با مسئوليتانگلوساكسون، حكوم
اسميت و هيوم . (شمرد ناميم بويژه آموزش همگاني مي ها مي آوردن آنچه ما امروز زيِرساخت

نوشت و هيوم به نقش  ”نظريه احساسات اخالقي”اسميت كتابي در . مكمل يكديگر بودند
تكيه .) دانست را فراورده جامعه بازرگاني ميحياتي بازار توجه داشت و پيشرفت مدرن 

هاي انتزاعي، در دست دو تن از  روشنگري بريتانيائي بر عقل سليم به جاي استدالل
وران زمان، مباني نظري جامعه شهروندي امروزي را استوار ساخت؛  ترين انديشه درخشان

انگلستان و فرانسه (اقتصاد سياسي آدام اسميت نظريه تفكيك قواي جان الك و مونتسكيو 
ناپذيري نهاد كه  را تكميل كرد و دمكراسي ليبرال را بر پايه شكست) هاي هفده و هژده سده

اين نظام نه تنها بيش . گاه خود را يافت ترين جلوه در انقالب و قانون اساسي امريكا كامياب
ام جهانگير اي مهاجر و ناهمگون دوام آورده، دو نظ تغيير عمده در جامعه از دو سده بي

دان تاريخ انداخته است و هيچ جايگزيني براي خود  فاشيسم و كمونيسم را به زباله
  .شناسد نمي
پيش از آن دو اسكاتلندي شگفت، اسپينوزاي يهودي كه انديشه بشري را از زنجير مذهب    

  humanismكه انسانگرائي ) هر دو هلندي، در سده هفدهم(آزاد كرد و اراسموس مسيحي 
ترين پدران اصالح مذهبي، گذاشت، راه را بر  به جاي دينساالري كالوين، يكي از مهم را

آنچه را كه فردريك هايك اقتصاددان ليبرال : جامعه بورژوايي دلخواه آنان گشوده بود
هاي  نام نهاده است ــ آزادي در زير قانون، پاسداري آزادي ”شكوفائي ليبرال”اتريشي 

هلند به رهبري فكري اسپينوزا و اراسموس آزادانديش، نخستين نمونه . فردي، بازارهاي آزاد
اي را به جهانيان نشان داد و نيروي دريائي بريتانيا كه از سده هژدهم تا دويست  چنان جامعه

اياالت (تر از همه امريكاي شمالي  سال فرمانرواي امواج بود آن را به چهار گوشه جهان، مهم
ترين ميدان پيروزي قدرت نظامي و  د، كه در سده هژدهم بزرگبر) متحده بعدي و كانادا

نمونه فرانسوي از ميان . انديشه فلسفي و نظام سياسي و اقتصادي بريتانيا بر فرانسه گرديد
. اش روشن نيست دهد ولي آينده نرفت و هنوز در اتحاديه اروپا به زندگي خود ادامه مي

و ) بوروكراتيسم(بازار در برابر ديوانساالري  سازي، اقتصاد آزادانديشي در برابر سيستم
  . دست باالتر را دارد ”پست مدرنيته”دمكراسي ليبرال در برابر 

اكنون روشنفكر ايراني كه پس از دويست سالي دست و پا زدن ميان اروپا و شبه جزيره    
آوار بر  چشد، هم به زور واقعياتي كه مانند اش را مي عربستان، هم ميوه تلخ اسالمگرائي
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آيد،  سرش فرود آمده است، خواه ناخواه از خواب ناخوش درآميختن اسالم با مدرنيته در مي
فرصتي دارد كه بند تفكر ديني را از دست و پاي خود بگشايد و اينهمه از مذهبي بودن مردم 

او و مردمي كه معتقد است . كسي به مذهب او و مردم كاري ندارد. و هويت اسالمي دم نزند
خواهند به زيارت بروند و از دست بريده ابوالفضل  توانند هر چه مي رد مذهب دارند ميد

خواهند  اما اگر مي. شان كنند حاجت بخواهند و يا علي و يا حسين را چاشني گفتار هر ساعت
ها را در خيابان به روز نياورند؛ اگر  شان شب در آزادي زير قانون بسر برند و فرزندان

شان مايه ننگ زمانه و تاريخ  هاي آخر انسانيت، و حكومت رشان در رديفخواهند كشو مي
هاي خود را  بايد دست از انتظار ظهور بردارند و خود دست بكار شوند؛ چاره بدبختي نباشد، مي

در مسجد و خانقاه و كتاب مقدس و ديوان شعر نجويند و در طريق تجدد از عرفيگرائي 
اي كه به سه سده پيش بر  هاي روشن و كاركرده رمشقآغاز كنند ــ از س) سكوالريسم(

ايم كه هيچ اشكالي ندارد چندي در سده هژدهم  ما آن قدر از كاروان پس افتاده. گردند مي
به عنوان زمينه انديشه و عمل سياسي، اسالم ما، اسالم هر جامعه . اروپا گشت و گذار كنيم

كند، اسالم راستين قرون وسطا در صورت ديگري، حداكثر توانسته است تا اسالمگرائي رشد 
   .” شكوهمند”انقالب  ”مدرن شده”الدني آن، يا اسالم هم راستين و هم  سعودي يا بن

    
***  

اي است كه به زن به عنوان يك انسان و  قلب مشكل واپسماندگي ما نگرش وارونه   
دگرگوني نگرش و تغيير بنياد تجدد يا مدرنيته در عرصه اجتماعي بر  .بخشي از جامعه داريم

از دين، سنت، عادات و رسوم، افسانه و فولكلور به انسان، به فرد انساني داراي : محور است
شناخت و . حقوق فطري يا طبيعي كه مركز توجه، و غايت مجاهده و تالش بشري است

 يابد زيرا جامعه سنتي پاسداري حق زن به عنوان فرد انساني بدين ترتيب جائي مركزي مي
جاي زن در . سازد بهره مي زن را از حقوق محدود مرد نيز بي pre-modernپيشامدرن 

جامعه نه تنها از نظر حقوق خود او، بلكه در رابطه با حقوق كودكان نيز اهميت دارد زيرا 
 . يابد حقوق كودك اساسا در قلمرو حقوق زن تحقق مي

كند نه به عنوان  ا مرد تعريف مياش ب نگرش وارونه از همان كودكي، زن را در رابطه   
كنم  و ناموس، كه گمان نمي) جنسي(مفاهيمي مانند غيرت . موجود مستقلي مانند مرد

معادلي در هيچ زبان اروپائي داشته باشند، در فرهنگ ما و هر جامعه واپسمانده ديگري 
ا با ناموس ر. شود از همان جاست كه زن يك شيئي، يك ابزار مي. تعيين كننده هستند

ناموس بخشي از وجود زن است كه به مردان خويشاوند او . پاكدامني نبايد اشتباه گرفت
شود و بسته به درجه توحش جامعه تا  تعلق دارد كه از پدر و برادر و شوهر آغاز مي

زن وظيفه دارد ناموس مرد . رسد خويشاوندان ديگر و حتي اعضاي محله و طايفه و قبيله مي
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.  دهند ارتباط داشته باشد تنها با مرد يا مرداني كه صاحبان ناموس اجازه مي را نگه دارد يعني
 .گيرد تر اين ارتباط راه رفتن در خيابان را هم در بر مي پرست هاي ناموس در تمدن

دهد كه زني را كه ناموس  غيرت ناموسي حقي است كه اين احساس تملك به مردان مي   
شتن مجازات كنند و نه تنها از حمايت عرف جامعه و حتا آنها را نگه نداشته است تا حد ك

ما از همين جا، از پيكر . قانون در موارد بسيار برخوردار باشند، بلكه قهرمان نيز به شمار آيند
شود كه مرد هيچ حق و  برابري زن و مرد تنها در صورتي عملي مي. زن، بايد آغاز كنيم

يكر زن مال خود او باشد، و نه مرد، نه خانواده، و پ. شناسي بر زن نداشته باشد برتري زيست
پاكدامني هم يك امر اخالقي . نه جامعه هيچ حقي بر آن نداشته باشند؛ درست مانند تن مرد

اگر پاكدامني براي مرد . شخصي، نه موضوع قانون جزا، قلمداد شود و زن و مرد نداشته باشد
 .  خوب است براي زن هم خوب است

ما نبايد از . نگرش را، هم بايد در جبهه فرهنگي پيش برد و هم در قانونگزارياين تغيير    
مفاهيمي . تصوراتي كه از جامعه خود داريم بترسيم و سخن آخر را از همين مرحله نزنيم

اينكه مردم مسلمان هستند ربطي به اين ندارد كه . مانند ناموس و غيرت را بايد دور انداخت
بلوغ همه حقي بدهيم و دختران را بابت همان حقي كه پسران دارند،  به پسران از همان آغاز

پس از اين است كه برابري زن در، حقوق مدني، آموزش، كار، . يا مجازات و يا بدنام كنيم
توان  زني را كه قرباني نگرش وحشيانه ناموسي نيست نمي. آيد دستمزد و حقوق سياسي مي

اگر قانونگزاري فقط به ظواهر پردازد و از زنان در اين  .تر از مرد قرار داد در مرتبه پائين
عرصه حياتي، يعني غيرت جنسي مردانه، حمايت نكند حقوق ديگر عمال زيرپا گذاشته 

بايد  نگاه وارونه به زن در فرهنگ ما با مذهب به هم آميخته است و مي. خواهد شد
خود و در درجه اول بر  حق زن بر سرنوشت. سكوالريسم را در اين عرصه هم وارد كنيم

پيكر خود نيز بايد از مذهب جدا باشد؛ و هر جا مقررات مذهبي به زيان حقوق زن است با 
قوانيني كه برابري در حقوق را ميان همه شهروندان، از هر جنسيت و آئيني باشند، جانشين 

 .شود

بزنيم به سبب مبارزه توانيم اين سخن آخر را درباره جايگاه زن در جامعه  ما اگر امروز مي   
ما مرهون . اي است كه براي برابري حقوقي زنان در صد ساله گذشته شده است صد ساله

هاي  بسياري از پيشرفت. ها و مبارزات هستيم چه خوشمان بيايد و چه نيايد همه آن تالش
زنان ايران در صد سال گذشته به دست مردان بوده است و در بيشتر موارد به زور انجام 

اگر ايدئولوژي و دوستي و دشمني را از تاريخ جدا كنيم ناگزير به پذيرفتن اين . رفته استگ
براي . بود حقيقت هستيم كه براي جامعه ايراني در آن مرحله واپسماندگي چاره ديگري نمي

آنكه دريابيم زن ايراني صد سال پيش در كجا قرار داشت حتا روستاهاي افغانستان امروز نيز 
وضع زن ايراني در آن جامعه سنگ شده در قرون وسطا از اين هم . خوبي نيستندراهنماي 
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هاي گذشته در زمينه برابري زنان به هيچ وجه از  ناكامل يا اجباري بودن پيشرفت. بدتر بود
همان . كاهد ارزش همان مقداري كه در طول صد ساله گذشته انجام گرفت نمي

زنان را چه در مبارزه براي برابري حقوقي و چه  هاي ناقص و اجباري بود كه نقش پيشرفت
اما حتا امروز هم زنان از همكاري مردان در اين . تر كرد در جامعه بطور كلي پيوسته برجسته

برابري حقوقي زن يك مسئله فمينيستي نيست، يك اولويت ملي است؛ . نياز نيستند زمينه بي
يافته در عصر انقالب  كشورهاي توسعه ”جهان اول”ترين راه مدرن شدن و پيوستن به  كوتاه

 . انفورماتيك است

بايد شوينيسم زنانه  فمينيست بودن ربطي به گونه ايدئولوژيك و راديكال آن ندارد، و نمي   
بايد در جامعه آزاد و برابر در  زن و مرد انسانند و برابر، و مي. را در برابر شوينيسم مردانه نهاد

قت ما نبايد در انتقامجوئي تلف شود، چه انتقامجوئي تاريخي، چه و. حقوق با هم زندگي كنند
ما در انقالب اسالمي . برابري حقوقي زن هدفي است باالتر از هر دستور كار ديگر. جنسيتي

ديديم كه زنان، و مردان پيشرو نيز، اين هدف را فداي مقاصد ديگر كردند و زنان و جامعه 
آزاديخواهي آنان در عمل بسيار بيش از زورگوئي رضاشاه در . ايراني را چه اندازه واپس بردند

برداشتن چادر از سر زنان و فرستادنشان به آموزشگاه و دانشگاه و ادارات، به زنان و جامعه 
 . آسيب رساند

تواند اراده خود را بر حكومتي تحميل كند كه همان نگرش  اينكه امروز زن ايراني مي   
ش را به اضافة قدرت مالي و تشكيالتي و نظامي بيش از ارتجاعي آخوند هفت دهة پي

اند؛  زنان از خانه بيرون زده. گردد برمي 1314دي  17رضاشاه دارد، به مقدار زياد به 
گيرند در بازار كار بيرونق ايران اسالمي با نوآوري و كارآفريني خود با  ها را دارند مي دانشگاه

اند و در زمين لرزه  به پيش در سياست و جامعه اند؛ پشتيبان هر حركت مردان در رقابت
آنها يكبار اشتباهي ويرانگر . بزرگي كه در پيش است نقشي تعيين كننده خواهند داشت

رضاشاه آنان را از زندان . اند پنج ساله گذشته را در جبران آن كوشيده كردند و بيست و
همه . ت نظام اسالمي گشودحجاب رهانيد؛ انقالب و حكومت اسالمي چشم آنها را بر حقيق

هاي اصيل و اسالم ناب و جامعه توحيدي و عدل و قسط  بر  سخنان درباره هويت و ارزش
  .سر زورگفتن به زنان است

اسالم  obsessionسازد سودازدگي  تر مي آنچه مسئله زن را در يك جامعه اسالمي فوري   
سر و كار داريم كه به زن ما با يك نظام كامل عبادي ـ حقوقي  . در مسئله زن است

اصال زن به . آورد نگرد و او را به ملكيت مرد درمي همچون موجودي در خدمت مرد  مي
خاطر مرد و از دنده او و نه مستقل، آفريده شده است؛ از خودش هيچ موجوديتي ندارد؛ 

كه  يا در مادر بودن) زن خوب فرمانبر پارسا(ارزشش يا در وفاداري و فرمانبري مرد است 
اهميت موضوع تا جائي است كه در يك جامعه اسالمي، . گذارد بهشت را زير پاي او مي
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اگر . شود بيشترين انرژي حكومت در مهاركردن زنان و تثبيت حق ملكيت مردان صرف مي
از يك حكومت اسالمي معمولي فشارش را بر زنان بگيرند ويژگي اسالمي چنداني در آن 

بقيه (آيند  سالمي ديگر نيز در تحليل آخر به همين كار ميهاي ا ويژگي. نخواهد ماند
هاي حكومت اسالمي را در اين جغرافياي نكبت و ستم و تراژدي كه نامش جهان  ويژگي

مداري را در واپسمانده نگهداشتن  پيامدهاي چنين نگرش جنسيت). توان يافت سوم است مي
ي، و پامال شدن حقوق كودكان عمدي زنان، رواج خشونت مرد به زن، و خشونت بطور كل

سياست و . تر است اي از تصوير بزرگ هاي اجتماعي، گوشه اين آسيب. بايد بررسي كرد مي
تجاوز به حقوق و خشونت به زن، . بينند اقتصاد جامعه نيز از نابرابري زنان و مردان آسيب مي

ر را، كه دمكراسي سازد و جهانروائي حقوق بش عدالتي را امري پذيرفتني مي زورگوئي و بي
يك پژوهش . گرداند ماند، سست، و فرايند توسعه جامعه را كند و معيوب مي بي آن ناقص مي

اند و آنان  سازمان ملل متحد نشان داده است كه كشورهائي كه به آموزش زنان اولويت داده
ن از رنج اگر زنا. يابند اند زودتر و بيشتر توسعه مي كم صاحب اختيار تن خود ساخته را دست
كنند  هاي پياپي آزاد شوند و به آموزش و كار روي آورند، هم ثروت بيشتري توليد مي آبستني

گذشته از باال رفتن كيفيت (شود  و هم از فشار جمعيت بيش از اندازه بر منابع ملي كاسته مي
). آيند مي هاي انبوه كودكاني كه در جهان سوم مانند گياه هرز بار انساني جامعه در برابر توده

ترين سپر مرتجعين ملي مذهبي است يك بحث معصومانه  گرائي فرهنگي كه تازه نسبي
  .روزي صدها ميليون انسان دارد هاي هنگفت، به معني تيره نيست و هزينه ”انتلكتوئل”

اگر مذهبيان چنين سودازدگي درباره زن و جاي او در جامعة اسالمي دارند، براي درآوردن    
ك جامعه اسالمي و گردانيدنش به يك جامعه مدرن چه استراتژي بهتر از تاكيد ايران از ي

اي  اين مبارزه به دور از پاره. بيشتر بر امر زنان و پيكار براي آزادي و برابري حقوقي آنان
بايد بر مسائل روزانه و عملي زنان  هاي فمينيستي مي روي هاي ايدئولوژيك و زياده آاليش

از نابرابري در حقوق زن و مرد در چهارچوب اعالميه جهاني حقوق بشر  تمركز يابد و چيزي
هاي راديكال ربطي به امر سازماندهي جامعه و  هاي ديگر فمينيست دلمشغولي. باقي نگذارد

بايد از قدرت سياسي و حمايت قضائي الزم برخورداري يابد تا  زن ايراني مي. حكومت ندارد
ي نه به عنوان يك زن بلكه يك شهروند نگريسته شود و دور از هر تبعيض، در فضاي عموم

امروز پيكار آزاديخواهانه دانشجويان، از دختران و . در خانه از خشونت و تحقير در امان باشد
بايد به پيكار  پسران، به حق در مركز توجهات نيروهاي مخالف است ولي نه كمتر از آن مي

  .در تهي كردن زير پاي رژيم كمتر نيستنقش آنها . جويانه زنان عنايت كرد برابري
بايد مذهب را از  هاي گوناگون دارد، پيش از همه چيز مي مبارزه با جمهوري اسالمي جبهه   

جاي زن در جامعه، و حقوق او از جمله آزادي پوشش، . ترين قلمروهاي آن بيرون برد حساس
گير و محلل در  نهاصالحگران اسالمي و ملي مذهبيان ميا. يكي از اين قلمروهاست
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آنها براي آزاد كردن زن ايراني به جز يك . دهند اينجاهاست كه نابسندگي خود را نشان مي
اي كه  ــ كليشه ”ملت مسلمان شيعه”برداران از  چند حديث و حكايت چه دارند؟ اين بهره

و تر بوده است ــ  با مشكل زلف  كننده صد سال كش دادن ارتجاع در جامه امروزي توجيه
تواند ارث برابر با پسر داشته باشد يا  خواهند بكنند؟ دختر سرانجام مي گيسوي زنان  چه مي

بايد از اين موضوعات دردسرآور به تندي رد شد؟ با چندزني و صيغه و پديده  مي
توان دم  مي ”كرامت انساني”ها و رفتارها باز هم از چه بايد كرد،  و با اين رسم ”حرامزادگي”

 د انسان درجاتي دارد و كرامت زن با مرد متفاوت است؟زد؟ يا شاي

چون ايران بنگريم چنان  يا زن و مرد در جامعه واپسمانده ينابرابر يفرهنگ ياگر به ژرفا   
برابر در كار و  يها و حتا فرصت يحقوق يبيش از برابر يزن ايران. نخواهد بود ياطمينان

شمارشان  ــاند  اقليت جامعه ما زنانترين  وممحر .اوست، الزم دارد يآموزش كه كليد آزاد
كه قانون  يبرابر يها پوست بتواند از فرصت آنكه اقليت سياه يدر امريكا برا. هر چند باشد

سياهان و  يواپسماندگ. دست زنند يمند شود الزم ديدند به اقدامات اضاف داده است بهره
 يها دان است كه قانونگزار فرصتاز آنان چن ينبود شوق پيشرفت و بهبود خود در اكثريت

  .و بيش از اكثريت در آموزش و كار به آنها داده است  يترجيح
گويند،  يم  affirmative actionكه بدان  ياين قانونگزار ياجتماع يپيامدها يدر ارزياب   

 يكس ياز سوئ. خوريم خود اجتماع امريكائيان سياه، به نظرهاي گوناگون برمي ياز جمله برا
 يآن اقدامات به چنين جاهائ يگويد به يار يامريكا م پيشيننند كالين پاول وزير خارجه ما

از  يها از پائين بودن سطح بسيار ديگر موسسات و دانشگاه ياز سو. رسيده است
شناسان فراوان آن را مايه كاهش يافتن  گله دارند، و سياستگران و جامعه” ها يا سهميه”

  .دانند ر سياهان ميانگيزه بهبود و پيشرفت د
آنها با همه . فراوان دارند يها زنان ايران از اين نظرها با سياهان امريكا تفاوت   

گذارند كه  يكم نم دانند و دست ينم يقربان يا ، خود را به چنان درجهيتاريخي ها تبعيض
ر و انتظا يعمل بودن، به بي ياحساس مظلوميت و قربان يمانند توده سياهپوست امريكائ

آنها در . آنها از سياهان بسيار كمتر است يمشكل روانشناس. دهنده خارج بينجامد يدست يار
بكند با مردان  يكه از غيب برون آيد و كار يو نشستن به اميد دست ياحساس مظلوميت مل

ستودني ويژه خود روحيه  يها مان اندازه انبازند ولي بيش از آن نيست؛ و در زمينهه به
  . اند را در همه صد سال گذشته نشان داده يدپروازجنگنده و بلن

شايد تا . بايد بطور جدي اقداماتي را براي تضمين عملي برابري زنان آغاز كنيم ما مي   
در مزرعه حيوانات  Orwell مدتي بتوان برابري زنان را با اندكي دستكاري در آنچه ارول

  .ابرترندزنان و مردان برابرند ولي زنان بر: گفت بيان داشت
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*** 
مناسبات ايرانيان، جايگير شده است و از  خشونتي كه در تاريخ و سياست ايران، و   

ترين نشانه و از علل واپسماندگي  گيرد، بزرگ هاي ما سرچشمه مي هاي ذهني و ارزش عادت
 ها نيز مانند افراد از مراحل كودكي و جامعه. ماست ـ چنانكه در هر جامعه واپسمانده ديگري

انقالب و حكومت اسالمي . گذرند و ما سرانجام در گذار از اين مراحل هستيم نوجواني مي
هاي فرهنگ و سياست ماست اين خشونت را در  ها و پليدي كه دمل گشوده همه كاستي

هاي اين  اي است هزينه و مردمي كه سه دهه. اش نشان داده است ترين چهره پرده بي
پردازند، اندك اندك دارند آن را  روزانه تا زندگي سياسي مي خشونت را در هر جا، از زندگي

در بيرون ايران كه بيش از دو دهه صحنه نبرد هفت لشگر . شناسند در خودشان نيز باز مي
توانستند بزرگ شوند همه با  هاي كوچك كه از جمله به همين دليل نمي بوده است و گروه

ها بر جاي خود هست  مخالفت. است هم كشمكش داشتند، بهبود فضاي سياسي چشمگير
و يكپارچگي ايران بيشتر  هر چند در اصول مهمي مانند احترام به راي مردم و حقوق بشر(

ها و حمالتي كه تا همين اواخر  ولي ديگر از جدل) اند هاي سياسي به همرائي رسيده گرايش
از دگرانديشان  هائي كه كرد؛ يا برخوردهاي سخت در نشست ها را پر مي صفحات روزنامه

اي در مراودات سياسي ايرانيان گشوده  فصل تازه. توان ديد شد كمتر مي گاهگاهي برپا مي
 .هاي بسيار در پيش است شده است كه دو سه برگي بيشتر از آن نوشته نشده است  و برگ

ر ت هاي جامعه بزرگ ترين اليه زدائي است كه در پيشرفته تر گرايشي به خشونت از آن مهم   
در فضائي كه رنگ خون همه جا را گرفته مردماني از رساندن پيام . خورد ايراني به چشم مي

اهللا، كه چندي است از خشونت عملي كمتر  هرچه حزب. شوند رواداري و مدارا خسته نمي
برد در آن سو براي گذراندن جامعه از دوران  تري به كار مي آيد، زبان وحشيانه برمي
شود كه بسياري دست در كاران سياسي به  به خوبي ديده مي. شوند مي آشامي، كوشاتر خون

اند ــ كه در اين مقوله همان  شايد هم خسته شده. اند چند ديررس دست يافته پختگي هر
انسان پخته كسي است كه به اندازه كافي ديده است و از تكرار دلزده شده . پختگي است
  .رد و بيش از اندازه به چيزي اهميت ندهدتواند هر چه را در جايش بگذا است، و مي

در اين . شويم هايمان هنوز خسته نمي بينيم و از يادآوري پيشرفت ما بيشتر بيرون را مي   
هاي دراز تبعيد كه بيشترش هدر شد، بر سر هرچيز، بر سر رويدادهاي تاريخ، بر سر  سال

اند و موضوع كشمكش هر  تاختهها به هم  درفش ملي ايران، بر سر موضوعات روز، بر سر نام
بحث سياسي يا تاريخي را براي به دست . اند چه بوده آن را سرانجام به يكديگر رسانده

حتا اگر كسي . اند آوردن بيشترين امتياز، براي از ميدان بدركردن ديگران، شخصي كرده
ر در اند خودش را چنان بر سخنش بكوبند كه ديگ سخن درستي داشته به بيهوده كوشيده

ها و اشتباهات  يك گروه بزرگ شكست خورده تلخكام، انتقام كوتاهي. جائي دهان نگشايد
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هاي بسيار بزرگتري،  در پيرامون آنها گروه. اند يك تاريخ تراژيك را از يكديگر گرفته خود، و
هاي سودآورتر، شوق همراهي در پيكار و هيجان عمل را با  ترسان و نوميد يا سرگرم فعاليت

هاي  اند و سرشان را به مشتزني اند؛ در كناري نشسته اي اين منظره دلگير فرونشاندهتماش
اند و دالئل بيشتري براي هيچ نكردن به  هاي اين از آن گرم كرده گيري ميدانداران و خرده

ها و رسوبات آن عوالم را هنوز  بازمانده. اند داشته اند ـ اگر اصال آن را الزم مي دست آورده
جدل به جاي بحث سياسي بامعني؛ پاك : هاي جامعه سياسي بيرون ديد در كناره توان مي

هاي حقمداري و حق به  كردن حساب به عنوان انتقاد؛ به چپ و راست پريدن از فراز قله
برخي را با وامگيري از اصطالح . شوند اما اينان هر چه بيشتر به حاشيه رانده مي. جانبي

بهره  اي ناميد كه هيچ محيط سياسي از آنان بي بزدگان حاشيهتوان مهتا سياسي انگليسي مي
  .نيست

تر در درون است، با همه صداهاي خردمندي و پختگي سياسي كه به گوش  خطر بزرگ   
گسيختگي اجتماعي  كه پس از اين دوران دراز نيهيليسم و ازهم رود بيم آن مي. رسد مي
مبارزه سياسي در آن سرزمين اگر پروبالي . داشتبايد انفجاري از دشمني و كينه را انتظار  مي

يابد تا مدتي احتمال دارد بيشتر به شكم دريدن و سر بريدن با وسائل ديگر شباهت داشته 
هاي  نگردد انتظار همه بيماري هاي گوناگونش باز حتا اگر ديكتاتوري در صورت. باشد

ـ پيش از همه سوءاستفاده از توان داشت ـ دمكراسي را در ايران پس از جمهوري اسالمي مي
ترديد نخستين قربانيان آزادي  ادب و انصاف بي. هاي دمكراتيك و مسخ كردن آن آزادي

در آن هنگام . دوستي را به دنبالش نياوريم كه ميهن خواهند بود و بسيار هنر خواهيم كرد
سي نوبت هماوردان سياسي بيرون خواهد بود كه با تجربه بيشتري كه در فرهنگ سيا

سياسي، كه يكي از اسباب  etiquette  اند، از جمله ادب هاي آزاد به دست آورده جامعه
تا زماني برسد كه . جامعه مدني است، به تعديل فضاي سياست پس از اين رژيم كمك كنند

يك ايراني از ديدن سران خندان و دست در دست احزاب سياسي غربي ــ سخت سرگرم 
دوست، نه (فتي از خود نپرسد كه اينان دوست هستند يا دشمن؟ پيكار انتخاباتي ــ با شگ

  .) لزوما؛ دشمن، حتما نه

كه نسل قديم سياستگران ايران در جهان بسته اشرافي خود با آن آمخته  ”ادب سياسي”   
تر شدن سپهر سياسي فراموش شد، در عمل اساسا به معني خويشتنداري در  بودند و با گشاده

ها در ميان دگرانديشان بيشتر متاثر از ادب و  تعارف و اظهار دوستي. تپاسخ و واكنش اس
بايد با ريا اشتباه  هاي نگهداشتني فرهنگ ماست و هيچ نمي تعارف عمومي است كه از گوشه

تعارف يك آئين و رسم است؛ همه حدود و آداب و . در رياكاري، قصد فريب است. شود
زي نيست، اما زندگي و مناسبات انساني را دلپسند به خودي خود چي. دانند معني آن را مي
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در اين جهان . روي در آن نيز چندان عيبي ندارد هاست كه زياده از آن رسم. سازد مي
  .ها، گاهي از اين سو زياده رفتن چه بهتر ها و زمختي گي مالحظه بي
ر سر قدرت، اما ادب سياسي، به معني همزيستي دگرانديشان در ميدان رقابت بيرحمانه ب   

تر غرب به بسياري از ما آموخته است ـ همان غرب كه در هر  را زيستن در دنياي پيشرفته
برخورد آزاد و برابر و دور از . بايد از آن بياموزيم، حتا تاريخ و فرهنگ خودمان زمينه مي

بينيم از چيست؟ دو  تر مي هاي طيف سياسي كه در اين كشورهاي خوشبخت سانسور طرف
نخست جداكردن خود . توان يافت صلي آن را در تحول سياست در تمدن غربي ميعنصر ا

تري كه از هر ارزشي  تر و عام از انسانيت بزرگ) شخص، خانواده، تبار، قوم، مذهب، ملت(
. باالتر است؛ و دوم جداكردن اعتقاد از ايمان، و به زبان ديگر، غيرمذهبي كردن امر عمومي

مانند كمونيسم و  ”اي هزاره”هاي  ها و آموزه تر خود كه مسلك دهغيرمذهبي در معناي گستر(
هاي عمدي و سياسي اكراين و چين به  و قحطي ”گوالگ”.) گيرد نازيسم را نيز در بر مي

ها تنها در يك فضاي مذهبي شده مانوي  هاي آدمسوزي نازي دست استالين و مائو، و كوره
  .داشت امكان مي

تر، و سنجيدنش با آن، به  يابد از انسانيت بزرگ به خود ارتباط ميو آنچه  ”خود”جداكردن    
معني پائين آوردن سطح چشمداشت است؛ جهان را در خود و بر گرد خود خالصه نكردن و 
همه چيز را براي خود نخواستن؛ براي ديگران نيز حق برابر شناختن؛ خود را گاه در جاي 

كودك تنها خود را . كودكي به دوران پختگي استديگران گذاشتن، اينهمه به معني گذار از 
كند و افراد و  ش را بزرگتر مي”خود”او هر چه . خواهد بيند و جهان را براي خودش مي مي

هاي  شود و هم افراد و گروه تر مي پيوندد، هم بزرگ هاي بيشتري را به خودش مي گروه
د ساختن خود ابعاد بزرگتري در واقع با محدو. كند بيشتري را در حق و سهم خود شريك مي

  .  يابد مي
. تري پديد آورد، بيش از هر دين جهانگيري انسانگرائي رواقي ـ رنسانسي، انسانيت بزرگ   

اند فجايع سده بيستم را به پاي  هاي امريكا خوش نشسته پوزشگران آخوندها كه در دانشگاه
در واقع سده واپسين و  اما سده بيستم. گذارند هاي غربي از دين مي دور شدن جامعه

ترين پيروزي روحيه ديني و گستردن آن در قلمرو فلسفه و عمل سياسي بود كه  بزرگ
توانست اسباب الزم را از تكنولوژي، كه پيروزي انسانگرائي بر دين فراهم كرده بود، بگيرد و 

ه حكومتي اگر در پايان آن سده، فلسف. توانست از عهده برآيد فجايعي را كه پيش از آن نمي
و سياسي غيرديني انسانگرائي، برتري خود را در پنج قاره جهان جشن گرفت از آنجاست كه 

فجايع تاريخ، از كشتارهاي مذهبي تا كشتارهاي . در انسانگرائي جائي براي مطلق نيست
برخاستند و تا عصر ما  ”ايمان”و  ”مطلق”مسلكي و از واليت فقيه تا ديكتاتوري پرولتاريا از 

گيرد كه با گذاشتن شك  از شش سده پيش فرهنگ نويني جهان را فرامي. ده شدندكشي
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) سياسي باشد يا ديني(تر  فلسفي به جاي يقين مذهبي، و گذاردن فرد در برابر ماهيت بزرگ
بايد اين فرهنگ نوين را به سراسر  ما و آيندگان ما مي. سازد چنان فجايعي را ناممكن مي

  .جامعه خود برسانيم
عنصر دوم، جداكردن اعتقاد از ايمان، و غيرمذهبي كردن امر عمومي نيز، چنانكه ديديم    

اش ـ  خود در معني هرچه گسترنده(هنگامي كه ماهيتي . ريشه در همان عنصر نخستين دارد
همه جهان را در خويش خالصه نكرد ديگر حق را بر مدار خود ) از خانواده تا مذهب و ملت

به اصطالح رايج، هر كه با من نيست بر . توانند حق داشته باشند م ميديگران ه. بيند نمي
من و آنكه با من نيست، اگر هم از نظر فلسفي در يك سطح نباشيم از نظر . من نخواهد بود
تري دارد، ولي هر دو ما حق داريم كه  يكي از ما احتماال سخن درست. اخالقي هستيم

امر عمومي، حق و باطل، كفر و ايمان، يزدان و با غيرمذهبي كردن . سخني داشته باشيم
شوند و با پاك كردن فرايند سياسي از  اهريمن، تاريكي و روشنائي، مقوالتي غيرسياسي مي

در قلمرو عمل، در فرايند سياسي، هيچ كس هميشه . روند خشونت، از قلمرو عمل بيرون مي
  .اند برحق نيست و همه همواره داراي حق

نه به معني يك طرز تفكر غالب، بلكه يك سيستم ( ”ايدئولوژي”گير به  هاعتقادي هم بي   
ها به نيرو  در اين دهه) ها در عرصه انديشه و عمل نظري پاسخ دهنده همه مسائل و پرسش

ما . وران ايراني كمك كرده است گرفتن هر دو عنصر ياد شده در ميان روشنفكران و انديشه
توان در راه حذف  بقه كارگر، به نام ملت تا كجاها ميديديم كه به نام مذهب، به نام ط

هر چه باشد ) بزرگ ”“Iبه تعبير سياسي غربي با ( ”ايدئولوژي”ما ديديم كه . انسانيت رفت
ديد انسانگرايانه، . دارد رسد و هر تبهكاري و تجاوزي را روا مي سازي مي در پايان به مطلق

تر متوجه ساخت ــ انسانيتي كه  تر و عام بزرگ بسياري از روشنفكران ما را به آن انسانيت
ها  يك سرش فرد صاحب حقوق انساني است و سر ديگرش بشريتي كه همه اين كشاكش

  .ماند بر سر اوست و اگر او نباشد در جهان براي ما چيزي نمي
زدائي امر عمومي بيشتر در روشنفكران چپ و اسالمي  غيرمذهبي كردن به معني مطلق   

افتادن  آنها به عنوان ستايندگان بزرگ آرمانشهرها سخت نيازمند بودند فرو .روي داد
روشنفكران . گويند ببينند دان تاريخ مي ناكجاآبادهاي خود را در گودالي كه به آن زباله

انديشانه خود ــ هر دو سطحي ـ مطلقي نداشتند  گرايانه و مصلحت راستگرا با رويكرد عمل
ان نيز، اگر حتا در خلوت درون خود، نادرستي بسياري از باورها و كه از دست بدهند؛ ولي آن

شكست، آموزگاري بيهمتاست؛ و در صد . تر شدند كاركردهايشان را در عمل ديدند و فروتن
ساله گذشته كه صد ساله تكاپوي ملي براي دگرگوني بوده است، همه در ايران دچار 

شكست . (وزمندان كنوني از همه بدتراند ـ پير بيشتري شكست خورده اند و شكست شده
  .)شكست خورده ديگر بختي ندارد. بايد جدا كرد خوردن را از دچار شكست شدن مي
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تواند آن را توضيح دهد چه  اكنون در برابر موقعيتي كه هيچ كس به درستي و دقت نمي   
كند و قلم  است كه هنوز احكام تاريخي صادر ”اندرون سنگدل سياه”رسد كه چاره كند، كدام 

ها در ميان كساني كه در گذشته كمتر فرصتي را  بر بود و نبود ديگران بكشد؟ اين حقمداري
اند، يا آنها كه اشتباهات خود را مانند نشان افتخار بر سينه  براي اشتباه كردن هدر داده

ف آن دان معرو حتا تاريخ و زباله ”پارك ژوراسيك”با اين باشندگان . اند بيشتر است آويخته
اما ديگران كه گاهگاه به . گذاشت بايد آنان را به حال خود نيز كاري نتوانسته است و مي

توانند قرارهاي نانوشته رفتار متمدنانه شايسته جامعه مدني را  روند مي هاي گذشته مي عادت
  . در ميان خود استوارتر سازند و بلوغ سياسي جامعه روشنفكري ايران را پيش ببرند

  
***  

دانسته نشده بود،  اهللا تا هنگامي كه ژرفاي ددمنشي حزب، در بهترين روزهاي دوم خرداد   
كه هيچ  آمد يم يگاه و بيگاه شعار يسخنگويان دوم خردادبهترين  يها در سخنان و نوشته

خود  يآشكار، گوئ يبا كمروئ ينويسندگان و گويندگان. ودنم يايرانيان آشنا نم يها با گوش
ـ ـداد  يآنچه پس از آن رو .دادند يسر م” باد مخالفان ما زنده”دارند،  يباور نم نيز امكانش را

 يها كردن روزنامه ، دروگذاران دستگاه امنيتي و آدمكشي رژيم يكي از پايهبه  يتيرانداز
پرده بدرافتادن  شده بودند، از يغيرخود يكه اندك يهائ يگسترده خود يآزاده، دستگير

به سياست  يشوراي نگهبان در انتخابات ـ چنان تكان ياي ديگر، رسوائتوطئه كودتا و تروره
تواند درباره  ينم يديگر كس. نيز دم دركشيدند يكه نرمخوترين مدافعان جامعه مدن ايران داد
باد بگويد و  شان را كند نخواهد كرد زنده ي كه هيچ شاخه زيتوني شمشير بيرحممخالفان
  .  به لرزه نيفتد پشتش

داده  يدر جنگ بيرحمانه سياس يبس كم آتش يا دست ي، به اميد آشتهنگام بيشعار آن    
 دامن بزند يبايد به بحث يتواند و م يپس از آن، مي چه خود شعار و چه رويدادها يول. شد يم

 يتازگ يكشور در هر” باد مخالفان ما زنده”. ي خواهد بودآينده ايران بسيار پرمعن يكه برا
باد  هباد و مرد ايران كشور زنده. است ي، باورنكردنياسالم ي، در جمهورين كنوندارد و در ايرا

بايد باشد؛ و يا  يموافق است كه در آن صورت باالتر از آن نم يدر جامعه ما يا چيز. است
اين روحيه را تا پايان ويرانگرش  ياسالم يجمهور. گردد بايد نابود يمخالف است كه م

چگونه است . و ناهمداستاني افكنده است يخود را بر هر روياروئ رسانيده است و سايه مرگ
هر  يكه برا يا اند چنين شعار پيشرفته توانستهني كسا يآور سياس هراس يكه در چنين فضا

 زود است بدهند؟  يا جامعه

آن رگه روادار . ، امكان تواند داشتيا ، چنين روحيهياما شايد تنها در ايران چنين شعار   
انداخت، هنوز با همه  ييخ ايران با آن آغاز شد و تاريخ جهان را به مسير ديگركه تار
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و توحش  يخونريز. كار است در ي، در روان ايرانيدو هزار ساله مذهب يخشونت و يكسونگر
را بار ديگر صفت برجسته  يكه روادار رود ، مييا ، در پسزنش فرخندهيجمهوري اسالم
باد  زنده”اهللا تا مبالغه دلپذير  حكومت حزب يو بدو يبيابان يرو از زياده. جامعه ما سازد

 .در ميانه است ياسالم يجمهور بار ننگتنها دوران . نيست يچندان راه” مخالفان ما
خود براي ايران چنان بلند رفتند، همان انقالبيان  يمبارزان جامعه مدني كه در آرزوها

از . كجاست گره در اند دريافتهد نيز شده، به رعايت سود شخصي خوكه  اند يآشام ديروز خون
 يكرده است، بر توسن آرمانگرائ كه وارد يسنگين ياهللا با تلفات سياس نو حمله آوردن حزب

ن حمله بيش از آ. بايد اميدوار بود كه آن را از پا در نينداخته باشد يم يزد؛ ول يا آنان دهنه
ر نام و ه ت؛ و نيز نشان داد كه خشونت بهرفته اس فرو يپيش نشان دادكه ايران تا چه اعماق

مدت را در مسائل درازمدت غرق  كوتاه يها حل را پاره پاره، و راه يبا هر توجيه، پيكره سياس
 بايد در يهاست م يدرست به اين دليل كه سياست ايران بستر آسوده چنين نامردم. كند يم
هر وسيله از ه زدن نوميدانه ب آن شعار، دست. و پاك غيرمتعارف بود يبنياد يا چاره يپ

 يبحث يولي درها. بودن و قهرمان شدن خرسند نيستند يبود كه به قربان يكسان يسو
بايد  يبكنند م يتوانند چنين پرواز يكه در آن گودال مار م يمردمان يبرا. سازنده گشوده شد

 .ها را برداشت كاله

گذرد داو  يچه م اهللا هر حزب. ه استبه سود اين روحيه تاز يدر نخستين نگاه، كمتر چيز   
. زند يدامن م يبيشتر يها گيرد و بر كينه يم يبرد؛ قربانيان بيشتر يخشونت را باالتر م

در . گيرد يكم به عدالت باال م ، دستيبه تالفي گذرد و تشنگ يم” ستم از ميان و كرانه”
 يها آنهمه خون. تتوان سخن گف يم يجز انتقامجوئ يبه زبان يبه دشوار يچنين شرايط

شده است  يسپر نيغيرانسا يها ها كه در زندان اند؛ آنهمه سال بيگناهان كه بر خاك ريخته
توان فراموش كرد و از آن كمتر،  يچگونه م .اند در تجاوز حد نگذاشته يشود؟ كسان يچه م

ن از توا يآيا م. له كشنده و كشته استئمس ،موافق و مخالف نيست يله روياروئئبخشود؟ مس
ترين كيفرها براي سران رژيم  رنجديدگان يا بازماندگانشان انتظار داشت كه هر روز به سخت

سال گذشته چه در  با اينهمه در چند و هزاران كارگزار و فرمانبر و همدست آنان نينديشند؟
 يو چه در ميان بسيارگيرند  كه هر چه بيشتر از رژيم فاصله ميدر ايران  يميان اصالحگران

چه به نام عدالت ـ با  بيرون، انديشه پايان دادن به خشونت ـ اگردر مخالف  ينيروها از
گفتمان . كرده است يفرمانروايان اسالمي پايدار يخوئ در برابر هر جلوه تازه درنده يسرسخت

يك آخوند  يتير چراغ را برا ها كه هر از هر رنگ، آشكارا با آن سال يمخالفان وضع كنون
ها بيشتر شده است اما  رنج مردم با گذشت سال. دند تفاوت يافته استنشان كرده بو

 راهدر آن صي نيست و عنصر غيرشخ يجوئ آن آميخته درد و كينههمه ها ديگر  واكنش
ميهنان خود  كه چنين بيرحمانه به جان كشور و هم يپاك كردن حساب با كسان. يابد يم
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 يوع پاك كردن حساب دستخوش دگرگونو ن يمعن ياست ول ياند همچنان اولويت افتاده
پاك  يپ را آغاز كند در يكه سرانجام تصميم گرفته است رسيدن به پختگ اي جامعه. شود يم

 .كردن حساب نه تنها با يك حكومت بزهكاران، بلكه با خود و تاريخ خودش است

. است يفرهنگ و تاريخ ايران دارد؛ يك پديده بوم يريشه در ژرفا يحكومت اسالم   
 يترش را در انقالب اسالم كه تظاهر كامل نبود يبيهوده آغازگر جنبش” بازگشت به خود”

فرياد ” كه خون بريزم عزيزم، بگو يخمين”و ” كشم، آنكه برادرم كشت يكشم، م يم”. يافت
كه همه  يكربالئ يداغ صحرا يها هايشان به خود، به شن كه در ميليون بود يمردم يانقالب
 يها ترين اليه گشتند؛ و با شور واپسمانده يشده بود، بازم” سيراب”از آن شان  يبين جهان

دور ه را ب يتمدن امروز يعاريت يها ها، پيرايه ترين سرزمين در واپسمانده اجتماعي
فرهنگ جهانگير غرب،  يها برابر هجوم ارزش خود در يها بازگشت به ريشه .انداختند مي

را از دريافتن و زيستن جهان امروز  ياسالم يها، كه بيش از صد سال كشوريبوميگرائ
كه خون و  يا در جامعه يداشت؛ ول يها م يمعن يكسان بسيار يبسيار يبرا ،بازداشته است
به اصطالح ” انديشمندانش”ترين  بود و بزرگ ها هم خون، برترين ارزش شهادت و باز
كربال آغاز كرده ) يماادپار(آرماني خود را با زنده كردن سرمشق  يو سياس يرنسانس فكر

خون  يكه دو دهه پيش صال ها آن ميليون .شد بازگشت يبودند تنها به همان كربال م
در واقع (بودند كه خونخواهان امروز هستند  دادند در چشم خود همان اندازه بر حق مي يدرم

ليل و د) .كشيدند يفرياد خون م يداليل ديگر به 1357از اينان همانهايند كه در  يبسيار
را  يحق دارد چه كس يسر اينكه چه كس بحث بر. همه هست و فراوان هست يبهانه برا

 يها همه در پايان خود را بر شن. نداشته است يبيشتر سزاوار است، تمام يبكشد و چه كس
  . بايد تغيير داد يرا مآرماني سرمشق . اند داغ آن صحرا يافته

  
*** 

در  ياسالم يما چرا با جمهور. وقعيت مخالفت آغاز شدم يسازنده از بازانديش يدگرگون   
است كه در اين  يهائ يناروائ يپس گرفتن اموال يا مقامات يا تالف باز يايم؟ آيا برا مبارزه
چه  و واليت فقيه است و هر يآخوند يضد اليگارش ها بر مردمان رفته است؛ آيا بر سال

 كسان كه هنوز رها بسيارير است؟ از نظر در براب يبزرگتر يها خواهد بشود؛ و يا هدف يم
است كه ديگر دستخوش  يا اند پيكار ما براي ساختن جامعه خود نرفته ينكرده و دنبال زندگ

است و نه ارزش  ياين كسان نه عمل ياول برا يبرگشت به جا. استبداد و خشونت نشود
 يتاريخ يها بسا گرهگشودن  در راستاييگانه  تيصرروي داده كه ف يانقالب. مبارزه دارد
 يهاست نه رفتن به دنبال هوا مسئوليت ما گشودن اين گره. فراهم كرده است يجامعه ايران

 يها يكش  ها يا كينه يساز را در سودجوئ دريغ است كه اين فرصت تاريخ. دل خودمان
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آن را . تسبر سر راه ني يجز مانع ياسالم يحتا جمهور .هدر دهيم يو مسلك يشخص
كه بر آن  بايد انديشيد يم ي، به ايرانياسالم يبيش از جمهور يراه برداشت ول از سربايد  يم

 يخواهيم كه با جمهور يايران م يبرا يا به عنوان مخالف، ما طبعا آينده .ساخته خواهد شد
 يها يويژگ ياسالم يآنچه به جمهور. اش تفاوت داشته باشد ياصل يها يدر ويژگ ياسالم

اين خشونت . آن نيست؛ خشونت نامحدود است يو نادرست يناشايستگ دهد تنها يآن را م
، و و حقيقت كند و حق را جانشين خدا مي” حاكم”است كه  يآخوند يبين جهان يگوهر

را كه جز ي دارد كه خون كسان يشناسد و هزار استدالل شرع يانسان صاحب حق، نم
به ايران نيامد و  يحكومت اسالم خشونت با. بندگان خدا نيستند بريزد و مالشان را بگيرد

 يابعاد واقع حكومت اسالمي توانست .حكومت همواره در ايران به زيان حق عمل كرده است
هست،  باالئيبوده است و هنوز به درجه  ياين گرايش به خشونت را كه در جامعه ايران

بدر خصي و ش يسياس يخشونت در زندگ چنبر كه از آشكار سازد و سرانجام ما را وادارد
خواستند به كجاها  يو عدالت م يكه آزاد يديديم كه مردم يما در حكومت اسالم. آئيم

كننده بود و امروز ما به  پشت سر شعارها تعيين ةدر تحليل آخر، روحي. رساندند و رسيدند
در  يهائ گروه يها از سو در اين سال .روحيه بپردازيم تر توانيم به عامل مهم يبيشتر م يآسان
از اين توجه به روحيه  يشده است كه نشان پيش كشيده يسودمند يها ون و بيرون ايدهدر

جنايت و  يها به پرونده يرسيدگ يها گذاشتن دادگاه برا ترين اين ايده يقديميكي از . دارد
كردن سران و كارگزاران حكومت ” لينچ”به  يها كه بيشتر در آن سال. در رژيم بود يدزد

شمار ه ب يكردن مساله سياس يغيرشخص يبرا يزرگبند، اين پيشرفت انديشيد يم ياسالم
بود از  يپشت آن نم يشد و هيچ قدرت ياينكه همه اين سخنان در بيرون گفته م. آمد يم

انباشته از خون و خشونت پس از انقالب،  يدر فضا. كاهد ياهميت بحث و گفتمان نم
نه گفتند و خواستار رعايت ” يدالت خلقع ياجرا”و ” ياعدام انقالب”و  يبه پاكساز يكسان

كه در آن ده پانزده سال  ـ آميز رژيم ـ و خشونت يدر شرايط تغيير ناگهانا حت يفرايند قانون
  .شدند ـبود ـ ينخستين تنها سناريو قابل تصور م

در  يپهلو يوارث پادشاه. چند سال بعد اين انديشه يك گام بلند پيشتر برده شد   
بار گفت كه در موقعش لغو مجازات اعدام را به نمايندگان  نخستين يد براشاي يا مصاحبه

 يسياس يها ها لغو مجازات اعدام در ميان گروه در اين سال. كرد مردم ايران پيشنهاد خواهد
ايرانيان احتمال زياد دارد كه در اين موضوع  يبيرون هواداران بسيار يافته است و افكار عموم

 يهائ يدر موقعيت ايران برداشتن اعدام، گذشته از سودمند. كت كندحر يهمراه موج جهان
كه  يافراد بيشمار. دارد يشمرند، يك اهميت سياس بر آن مي يو اجتماع يكه از نظر حقوق

اند اگر بيم جان نداشته باشند كمتر  كرده رژيم كار يبه عنوان كاركنان دستگاه سركوبگر
و  يحذف كردن مقوله جرم سياس. دم خواهند داشتبرابر مر براي ايستادن در يا انگيزه
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ان ايرمشروطه  حزب مجازات كه از قلمرو جرم و يو تصميم سياس يبيرون بردن موضعگير
نفس داشتن . از سياست بوده است يزدائ خشونت راستاي در يپيش كشيد باز گام بلند ديگر

بايد  يدر آينده نم. ستجرم ني ييا گرفتن تصميم يا موضع سياس ييك مقام يا عقيده سياس
ترين  مهم اين .پيگرد و آزار كرد” يرژيم منفور اسالم يتحكيم مبان”كسان را به دليل 

سياست را ميدان جنگ  كه ديگر توانند به يكديگر بدهند ياست كه مردم ايران م ياطمينان
ا بر بن يكه جرم قابل پيگرد خواهند بود يسياستگران تنها در صورت. نخواهند كرد يمذهب

صفت مذهبي در (. مرتكب شده باشند ها، ترين جامعه ، قانون آزادترين و متمدنتعريف قانون
 .) انديشي داللت دارد نه به مذهب خاصي اين بافتار، مانند هر جاي ديگر، بر مطلق

ايران در شرايط گذار از  يـ براـرا انديشيد  يبايد ناانديشيدن يو در اينجاست كه م ـاما ـ   
بايد فراتر  ي، از اين نيز مني، در واقع كوتاه كردن دست گروه حاكم كنوياسالم يجمهور
در . افتد يم يتر مل زير سايه مصالح مهم آيد كه عدالت نيز پيش مي ئيها موقعيت. رفت
 يدر فردا يافريقائ يحزب كنگره مل. پيش آمد يپس از آپارتايد چنان موقعيت يجنوب يافريقا

ماندال رهبر حزب، خود از زندان بيست و . دوپاره روبرو يافت يا امعهپيروزيش خود را با ج
همه چيز . رگزيندبرا  ييك يناگزير بود ميان عدالت يا آرامش اجتماع ،بدرآمده هفت ساله

ها سال دستگاه  كه ده يكه سران نژادپرست رژيم آپارتايد و هزاران تن كرد يحكم م
. كرده بودند، به كيفر برسند يكه همكار ير تنرا گردانده بودند و صدها هزا يسركوبگر
ها  كه كسان خود را از دست داده بودند، زندانيان به شمار انبوه، ميليون يبيشمار يها خانواده

 يرنج برده بودند، همه از باده انتقام و پيروز يجنوب يقايافر ينژاد يكه از سياست جدائ يتن
 .خواستند يسرمست، عدالت م

او تنها به  ليو. داش را در پيكار با حكومت آپارتايد گذرانيده بو يزندگماندال همه    
كه سياه و  بود ييك نظام دمكراتيك م يآرمان او برقرار. انديشيد ينژادپرستان نم يسرنگون

خواستند شكاف  ياز سياهان م يكه اكثريت يعدالت .بسر برند يو برابر يسفيد در آن به آرام
 يجامعه افريقا. كرد يتر م ، و زخم خونفشان آپارتايد را عميقيدر آن سرزمين را پرنشدن

راديكال بود و پيگرد سران و ماموران بيشمار رژيم آپارتايد  يهمانگاه به حد خطرناك يجنوب
آن زمان  يجنوب يافريقا. فروافتد” شكار جادوگران”توانست به منجالب يك  يم يبه آسان
كس فهرست بلند  را متهم سازد و هر يديگر توانست كس مي بود كه در آن هر يكشور
توان  يم يمانند آنچه در ايران پس از جمهوري اسالم ـداشت ـ يگناهكاران خود را م يباال

 .انتظار داشت

و احيانا جان چون ماندال و توتو يافتند و با به خطر انداختن حيثيت  نيكه رهبرا يحل راه   
آنها . ماست، و در بيش از يك زمينه يبرا يدرس بزرگبه مردم قبوالندند  )مانند گاندي(خود 
را در بهترين صورت خود عرضه كردند كه هر روز در غم از دست دادن محبوبيت  يرهبر
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گذارد و در يك فرصت  يرا زير پا نم يخود نيست و از ترس رنجاندن هوادارانش مصالح مل
چه به  هترين راه ممكن را اگرانديشد و ب يساز، نه به خود بلكه به آينده كشورش م تاريخ

، به قول خليل يتوانست به عوامفريب يم يماندال به آسان. گزيند يخويش برم يزيان احتمال
 يو تروريسم و جنگ چريك يرا به خونريز يجنوب يعوام، بيفتد و افريقا يملكي به فريفتگ

. برنداشته بوداحتماال هنوز دست از گريبان مردم  هك بيندازد يو آشوبو مداخله خارجي 
حزب كه  يچالش جناح فاشيست. مخالفان سياست او در حزب خودش و در بيرون كم نبودند

تر از ماندال را  كوچك يآمده بود، رهبران گرد ،ماندال، همسر پيشين او يدر پيرامون وين
به لطف خود بود،  يچپ گمراه، قهرمان آزادي براي ا ن خانم كه دو دههآ. (ترساند يم

فساد مالي خويش و  يها اندال توانست از پيامدهاي به جريان افتادن پروندهسياست م
   ).يابد يرهائ ــ كشتن سياهان ديگر ــگروهش  يآدمكش

همه متهمان . دادگاه عدالت كيفردهنده، دادگاه حقيقت را گذاشتند يجاه ماندال و توتو ب   
خود را  يها تيشد و مسئول يروشن م ند و اتهاماتشانيافت ير موحض آپارتايد بايست در دادگاه

ها به  در اين سال” دادگاه توتو”. داشت مين يبا آنان كار يگرفتند و آنگاه كس يبه گردن م
وزير اسبق، كه پينوشه  بجز بوتا، نخست. كرده است يبيرون از شمار رسيدگ يهائ پرونده

داشته در دادگاه  يبوده و اتهام يكس كه در رژيم پيشين كس است، هر يافريقاي جنوب
اند و به عدالت  چشم پوشيده صياز عدالت شخ يجنوب يمردم افريقا. حاضر شده است

بستن پرونده كشتار و هرج و مرج در كشور  يرا برا يگام قطع ياند ول قناعت كرده يتاريخ
سروكار  يبا يك دزدساالر ياسالم يبرخالف جمهور يجنوب يدر افريقا. اند خود برداشته

پيش نيامد كه حتا در يك دادگاه حقيقت نيز  تيو موضوع بازپس دادن اموال غارنداشتند 
شمرده  ينمونه پيشرفت و روشنرائ يجنوب يامروز افريقا. توان از آن چشم پوشيد ينم
ميراث شوم . گريزند يها و مغزها از آن م سرمايه. كند يجنايت و ايدز در آن بيداد م. شود ينم

ها  يه اين آسانبكه انحصار به آن سرزمين ندارد،  يفرهنگ يدگ، و واپسمانينژاد يجدائ
 ياست كه فروغ قاره افريقاست و مگر رهگشائ يولي باز كشور. نيست يبرطرف شدن

اقتصاد كشور اندك . در آن قاره پايان دهد يا قبيله يها آن بتواند به جنگ يو اخالق يسياس
اينهمه . شتر آن قاره اميدبخش استرخالف بيباش  يابد و آينده ياندك دارد سامان م

. دوب ر نميپذي ماندال و همكاران معدودش امكان يخود گذشتگ وار، و از يگزينش گاند يب
كه چاره خشونت، خشونت  گفت پاسخ خشونت، خشونت نيست؛ ماندال افزود يم يگاند

 . نيست

هيچ (خودمان، بكنيم  خواهيم با يكديگر، با بدترين عناصر در ميان ياكنون مائيم و آنچه م   
. هر كس ممكن است براي گروهي بشود كه درباره تعريف بدترين عناصر نيست يهمرائ

جامعه را  ي،است كه نفرت و دشمن يگسيختگ و ازهم يبحران اخالق يها دوران ياين ويژگ
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 يا هر نشانه. سازد يرا دشوارتر م ياجتماع يگسالند و بازگشت به حالت عاد يبيشتر از هم م
تر  گينآشود كه فضا را زهر يروبرو م يغيرانسان يها جامعه با چنان واكنش يسياس يز پختگا
يك نسل پيش . فرستند يها م يابد و قلم را پشت ميله يپيام مدارا با گلوله پاسخ م. كند يم

ترين  يرا به دامن افراط يو اجتماع يسياس يترين نيروها ، فعاليدرجات بسيار كمتر سركوب
اگر آن روزها . را برانگيخت ي، بيشترين خشم انقالبيمدارائ يها انداخت؛ كمترين ب يايدئولوژ

جاي خوشبيني در اين  ”.گريست نه بر مرده بر زنده بايد”ما باشد  يالگوي كار امروز و فردا
 يو رهبران جامعه مدن يو اجتماع يسياس يترين نيروها رفتار دهه گذشته فعالاست كه 

ترين جلوه  يكه در آغاز اين نوشته آمد تنها غيرعمل آن شعار. وده استب يايران چيز ديگر
اند  اند و كرده چه گفته آنها هر .روحيه چيره بر گفتمان رهبران طبقه متوسط ايران است

از همين  يانديشه دادگاه حقيقت را يك. بيشتر نشان از گاندي و ماندال دارد تا لنين و خميني
ـ همان ـپيش كشيد  يا زنجيره يها يارت اطالعات در آدمكششدن وز رهبران پس از رسوا

الهيان درون  در همايش برلين دشنام و بدترش دادند و حزب” آزاديخواهان”كه ” يمزدور”
ها و به بهانه آنچه در برلين  ينامند به گناه پيگيري پرونده آدمكش يكه خود را آزاديخواه نم

و تا  انديشان به زندانش افكندند از آن هم يا راه پارهآورده بودند هم شانديشان سر او و هم بر
در خود ايران از  يو ترق يآزاد ياين بسيار اميدواركننده است كه پيكار برا. مرگ رساندند
  .    پيشتر افتاده است يبيرون در جاهائ

 در زدودن خشونت از سياست در ايران، در آرام كردن جامعه، اگر يرداشتن اين گام آخرب   
ها سنگين باشد و باز سيل  گوش شايد براي بيشتر” ها پامال شدن خون”سنگين  يه به بهاچ

اين گام را برداشت و پايش هم  يدر ايران كس يول. حمالت حق بجانب را سرازير كند
. توانست انتظار داشته باشد يممكن است بگويند او مجبور بود و بيش از اين نم. ايستاده است

كه خواهد آمد، در  يدر آن فردائ. مينيست مجبور نباشيم و بيش از اين بتوانما نيز معلوم  يول
نيازمند خواهد بود، ما نيز با  يسياس يعاد يكه بيش از خون به آرامش و زندگ يا جامعه

 .توانيم داشت يخواهيم بيش از آن انتظار نم يكه به حق م يهمه عدالت

در  به روشن شدن فضا ينيز برداريم كمك بزرگ را ياگر ما در بيرون بتوانيم اين گام آخر   
پيشتر  يكشيم اندك يرا نيز كه همه انتظار م يايران خواهيم كرد و شايد حتا رسيدن روز

يك  يها از ما به ياد آوردن گفتار و رفتار خودمان در آن سال يبيشتر يبرا. خواهيم انداخت
. هايمان خواهد انجاميد يگير موضع تر شدن فايده نخواهد بود و چه بسا به نرم ينسل پيش ب

كنند، چنانكه نشان  يكه خشونت را هر روز با پوست خود حس م ياما اگر ما نتوانيم، مردم
است كه بهترين  ياين ضرورت. گذاشت اند، آمادگيش را دارند و ما را پشت سر خواهند داده

فراموش كردن فرمان پنج آنان  يبرا يدر چنين بحران. اند ها در ايران دريافته مغزها و دل
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از يك دور ديگر بتر است تا پيش برابر دندان آسان برابر چشم و دندان در هزار ساله چشم در
  .يكش و كينه يخونريز

  
*** 

هاي حقيقت،  جوئي و خونخواهي و تشكيل دادگاه بيرون بردن مبارزه از قلمرو كينه   
زدائي از سياست  در راستاي خشونت كيفر براي يكبار، گام بزرگي هاي محكوميت بي دادگاه

ايران است ملت ما بهاي غيرقابل تصوري در اين انقالب پرداخته است و ديگر به هيچ نام و 
. هاي آينده كشانيد اي نبايد سلسله خونخواهي و خونريزي را درازتر كرد و به نسل بهانه

بايد  تاريخ ايران مي. ها و محكوم كردن گناهكاران الزم است روشن كردن جنايات و تاراج
توانستند كشور  همواره به ياد داشته باشد كه دستار به سران چه عناصري بودند و تا كجا مي

بايد  ولي اينها همه مي. را پائين بكشند، و دين در سياست و حكومت چه ابعاد غيرانساني دارد
ژيم اسالمي را بايد ميراث خون ر. براي خدمت به آينده و نه پاك كردن حساب گذشته باشد

كنيم كه نفي كامل  ما جايگزيني براي جمهوري اسالمي عرضه مي. با خودش به گور سپرد
  . آن است

پايان دادن به جرم سياسي و اقليت، دو نشانه ديگر فرهنگ قرون وسطائي را، همانكه به    
ياسي در جرم س. كند نام فرهنگ اصيل به ايراني سده بيستم خوراندند، از سياست ما پاك مي

واقع به معني دگرانديشي است، تفاوت داشتن با گروه فرمانرواست، و به همين دليل بستگي 
ما به يك جامعه  . تواند سند افتخار باشد آنچه امروز جرم است فردا مي. به زمان و مكان دارد

 اي داشته باشد و هر تصميم سياسي تواند هر عقيده انديشيم كه در آن فرد مي شهروندي مي
به همين ترتيب . بگيرد و هيچ گفتار و كرداري مگر به موجب قانون دمكراتيك جرم نيست

در . بايد جائي داشته باشد يابد در جامعه ما نمي اقليت كه تنها در تبعيض حقوقي معني مي
ها،  آيند و برخالف كليشه ايران زنان و غيرشيعيان از نظر تبعيض حقوقي، اقليت به شمار مي

  .ايم اقليت قومي، به معني تبعيض حقوقي براي آنها، نداشتهما هيچگاه 
ترين عناصر جمعيت ايران  امروز برخالف سي چهل ساله پاياني سده بيستم، پيشرفته   

.  هاي چپ و راستش رو به نابودي است مذهب در سياست در همه جلوه. دست باالتر را دارند
چپ و راست اصالح . توان يافت سالميان ميبايد پنداشت كه روحيه مذهبي را تنها در ا نمي

ها، و خشكي در انديشه و خشونت در عمل ”ميت”نشده ايران با خردگريزي و پناه بردن به 
اما . تفاوت بنيادي با اسالمياني كه با آنها در جنگي مرگبارند ندارند) هر جا دستش برسد(

ايم  هايش را تجربه كرده يك نمونهايرانيان، حتا مردم معمولي، با آزادمنشي كه ما همه از نزد
به خوبي آماده پشت سر گذاشتن جهان فرو بسته دوران جنگ مذهبي در سياست ايران، 

  .  هستند
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.  پزند ايران آن نيست كه راست نستالژيك يا چپ تراژيك يا آرزوپرور در خيال خود مي   
المي نگرفته اي است در جستجو كه هنوز تصميمش را براي پس از جمهوري اس جامعه

اي است جوان شونده، چه از  جامعه. خواهد است؛ هر چند آن را براي يك روز ديگر هم نمي
نظر سني و چه فكري، كه يك ارتش انبوه روشنفكران گداخته در آتش رژيم اسالمي، و 

هاي جهان آزاد و پيشرو غيراسالمي براي در دست گرفتن رهبريش آماده  آشنا با راه و روش
خود را اسير . اين بخش بيدار شونده جامعه ايراني است كه بايد با آن در ارتباط بود. شود مي

ها در فنجان چاي،  هاي كساني كردن كه اينهمه سال، توفان مهر و كين و خواب و خيال
شان نكرده است و در جهان محدود و بخود مشغول خويش دمي از پريدن به يكديگر  خسته

سرانجام شرايط براي يافتن يك گفتمان مشترك، . هاست تآسوده نيستند هدر دادن فرص
گفتار چيره بر جامعه . شود ترقي، دمكراسي و حقوق بشر آماده مي همان گفتمان آزادي و

رود كه گفتاري عرفيگرا، آزاديخواهانه، و ترقيخواهانه باشد ــ گفتاري كه سرانجام جامعه  مي
  .رسد ما دارد به آن مي

  
***  

دهند، و  ن سوانح طبيعي است كه كسي انتظارشان را ندارد و روي ميايران سرزمي   
دهند؛ با مردماني كه دير  سرزمين معجزات است كه همه انتظارشان را دارند و روي نمي

  . كنند آموزند و زود فراموش مي مي
ن اي كه بم را گورستان باشندگانش كرد دل جهانيان را به درد آورد و حتا در اي زمين لرزه   

اند از  هاي ساختة انسان در مسابقه هميشگي هاي طبيعي با مصيبت سرزميني كه سانحه
شمار كشتگان را هيچ . اند، درگذشت ما عادت كرده) پرطاقت(اي كه مردم تاباور  اندازه، اندازه

ها كه از دست رفت تا كجا با طبيعت بود؟   اما گناه اينهمه زندگي. داند كس به درستي نمي
اش ساخته انسان بود؛ و  توان به طبيعت ناسازگار نسبت داد و چه اندازه اش را مي هچه انداز

  توان از طبيعت گله كرد؟ اصال آيا مي
فالت ايران . دهد و ايران روي خط زلزله است لرزه در بسياري نقاط جهان روي مي زمين   

يا رسانده است و پيوسته از جنوب زير فشاري است كه آن را به چنين ارتفاعي از سطح در
بريم و هر از چند سال آن را تجربه  لرزه بسر مي ما با زمين. البرز و الوند را به ما داده است

ژاپن در خاوردور و كاليفرنيا در باختردور ما همين حال و روز را دارند؛ مانند ما . كنيم مي
ي جهان آفرينش، از طبيعت، به معن. تا اينجا گناه هيچ كس نيست. قرباني طبيعت ناسازگارند

هر مالحظه اخالقي عاري است و كمترين تصوري از خوب و بد ما ندارد و مهرباني و عدالت 
شود، نه به نذر و  شنود، نه از نفرين و دشنام ما باخبر مي نه ناله و مويه ما را مي. شناسد نمي
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رند و از روي آرزوها و قوانين آهنين آن در كا. كند هاي ما اعتنا مي ها و قرباني نيازها و دخيل
  .گذرند هاي ما مي زندگي

اند كه هيچ خدا، حتا امام زمان و حضرت  در ژاپن يا كاليفرنيا مردم به تجربه دريافته   
هاي  هاي ناآماده را در برابر تكان ساختمان) هاي آنها را داشته باشند اگر معادل(عباسي 

ها را از چوب و كاغذ  توانستند، خانه نمي ها تا ژاپني. سخت زمين برسر پا نگه نخواهد داشت
در جنگ دوم (داد  لرزه به خطر آتشسوزي حوالت مي ساختند كه آنها را از آسيب زمين مي
توانستند  در كاليفرنيا تا مي.) هاي آتشزاي امريكائي بيشتر توكيو را ويران كرد بمب

خيز جهان  جاهاي زلزله در هر دو جا، چنانكه در ديگر. گرفتند ها را كوتاه مي ساختمان
ها و مصالح ساختماني مناسب كار كردند كه امروز بيشتر  پيشرفته، آنقدر روي تكميل شيوه

طبيعت در همه جا يكسان به قوانين آهنين خود عمل . گذرانند ها را از سر مي لرزه زمين
شاهد كند ولي تنها در جاهائي مانند ايران است كه هر نسل در زندگي خود چند بار  مي

ها  فروريختن شهرها و روستاها بر سر مردم است و ديگر صدها و هزاران تلفات اگر به ده
  . شود هزار نرسد مصيبتي معمولي شمرده مي

در اينجا با مشكل ديگري سر و كار داريم كه جائي مركزي در فرهنگ ما دارد و اصالح و    
هائي است كه  وحيه و نظام ارزشگرفت؛ مشكل، ر  بايد از آنجا پي دگرگوني فرهنگ را مي

نگرش مذهبي ـ فولكلوريك ايراني قلب . سازد ايراني را قرباني طبيعت و تاريخ، هر دو، مي
ديدن دست خدا يا نمايندگان و آيات بيشمار او كه فولكلور مذهبي در طول : مسئله ماست

ه مشيتي كه ها ساخته است، در امور كوچك و بزرگ روزانه، و سپردن سرنوشت خود ب سده
آغاز كردن از مشيت، و معني و جاي آن در زندگي روزانه، بدين . داند چيست هيچ كس نمي

در اينجا به تفاوتي . ترتيب در خود نويدهاي بزرگي براي باززائي فرهنگي ما خواهد داشت
  .رسيم كه برداشت اسالمي  در موضوع مشيت با برداشت يهودي ـ مسيحي دارد مي

ـ مسيحي، خداوند جهان هستي را در شش روز آفريد و روز هفتم به  در سنت يهودي   
يك ( .آن استراحتي بود كه تا امروز كشيده است و همچنان خواهد كشيد. استراحت پرداخت

پرسد خداوند  دهد، آنجا كه مي ور، از استراحت ديگري نيز خبر مي شاعر فرانسوي، ژاك پره
نگرش به آفرينش و نقش پروردگار، جا براي اين ) كرد؟ پيش از آفرينش جهان چه مي
. ها آمد ترين ذهن گذاشت كه از سده دوازدهم به كار جوينده برداشتي از مشيت خداوندي مي

خداوند در مشيت خود، جهان را بر پايه قوانين و اصولي ساخت كه گردش خود را داشتند و 
آفرينش در اين . بود ش نميگوناگون» نمايندگان«ديگر ضرورتي به مداخله هر روزه او يا 

ها  اي از علت و معلول فرضيه يك پايه علمي دارد بدين معني كه جهان هستي را مجموعه
داند؛ مشيت خداوندي ماشيني ساخته است و به گردش درآورده است كه موتور خود را  مي

. دارد و حركتش بر طبق قوانيني است كه ماشين را ساخته و موتور را راه انداخته است
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بايد در خداشناسي خويش، به يافتن آن قوانين و رازهاي  توانند و در واقع مي آدميان مي
ماشين شگرفي كه جهان هستي است همت گمارند؛ جستجوي علمي، نوعي فريضه ديني 

شد كه به ارسطو  اي از سوي كليسا نيز تحمل مي اين روحيه چند سده. تواند به شمار رود مي
بود؛ تا كار به خود داستان آفرينش  شناسي او خرسند مي و ستاره و فيزيك او و بطلميوس

  .رسيد
اي كه جهان و  به جاي آفريننده. دارد در سنت اسالمي، مشيت خداوندي استراحت بر نمي   

گردش كارش را به پايان رسانيده است و ديگر تنها به نقش داور گناه و ثواب مردمان 
گردش هر روزه جهان . هم آفريننده و هم مدير استپردازد، خداوندي نشسته است كه  مي

در سنت مسيحي ـ يهودي نيز انسان . به اراده همه جا و هميشه حاضر او بستگي دارد
بايد هر روز در خرسندي خداوند بكوشد و در هر كار او اميد پاداش و بيم كيفر خداوندي  مي

از خداوند در زندگي روزانه خود بيشتر يهوديان و مسيحيان نيز مانند مسلمانان . حاضر است
كرامول به جنگجويان پيوريتن يا پاكدين خود (كنند  جويند و به او توكل مي ياري مي

ولي در حالي كه آن .) گفت باروت خود را خشك نگهداريد و به خداوند توكل كنيد مي
رش استراحت روز هفتم، جوانه كنجكاوي علمي و ابتكار و مسئوليت فردي را در خود پرو

ناپذير اسالم نه تنها اختيار هر لحظه زندگي آفريدگانش را بيرون از  داد، خداوند خستگي مي
اش گشاده است، به گروه روزافزوني  هر اصل و قانوني دارد بلكه بنا به تفسيرهائي كه دامنه

سر «اين آفريدگان ويژه حتا پس از . خداوندي داده است از همان آفريدگان نيز صفات شبه
حاجت «توانند  آنها مي. شوند خيامي، در مشيت او انباز مي» شدن با هفت هزار سالگانبسر 

با يك زيارت كه سياحت هم هست؛ : ناممكن را ممكن سازند و به كمترين تالش» بدهند؛
هاي  با دست زدن به ضريح و بوسيدن درگاه؛ با گريستن يا خود را به گريستن زدن، با سفره

ن؛ با هر چه يك فولكلور خردستيز در درازاي هزار و چهار صد سال به پر نقش و نگار انداخت
مشيت خداوندي در اين معني، انتظار داشتن هر امر بيرون از منطق و خرد را . هم بافته است

انسان الزم نيست به دنبال . نشيند منطق معجزه به جاي منطق علم مي. شمارد جايز مي
  .  دا و مقدسان، باشدعلت امور و اشيا، بيرون از خواست خ

هاي مسيحي به  بودند كه مانند صومعه» علمي«ها و مراكز  در جهان اسالمي نيز مدرسه   
اي از كار جهان، از  دادند ولي تصور خداوندي كه لحظه نيازهاي انتلكتوئل مومنان پاسخ مي

و  ترين آفريدگان، فارغ نيست و برآمدن گردش مهر و ماه گرفته تا خور و خواب پست
، عرصه را بر انديشه و اراده »و بر هر نفسي شكري واجب«فروبردن هر نفس به اراده اوست 

اي چون حافظ نيز در آن فضاي فرهنگي با زاهد  ذهن آزاده. كرد آزاد انساني تنگ مي
فهم ضعيف راي / اي كه ره علم و عقل نيست  در كارخانه«شد كه  ظاهرپرست هماوا مي

توانستند دنبال اين  هائي از كليسا كساني مي كم در گوشه ستاگر د» فضولي چرا كند؟
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خواهد، در سراسر جهان اسالمي پاسخ  پرسش بروند كه خدا چرا و چگونه چيزي را مي
اي كه  هاي جوينده آن ذهن. شد داد ترين مسائل را با يك كلمه اگر خدا بخواهد مي دشوار

محمودها و  پيش بردند بزودي مغلوب سلطان اي دنبال كار يونانيان را گرفتند و سه چهار سده
. بود ها شدند زيرا كنجكاوي علمي آنان با مفهوم اسالمي مشيت در تضاد مي باهللا  المتوكل
ها دژهاي ناداني ماندند و با گذاشتن عنوان علما بر آخوندها اصال جائي براي علم  مدرسه

  .  نگذاشتند
شمردند كساني مانند رازي و  ر كار خدا ميعلمائي كه هر كنجكاوي علمي را مداخله د   
هاي اروپائي، كشيشان و  اما در همان حال در صومعه. كردند سينا را به ارتداد متهم مي ابن

هاي علمي پرداختند  راهبان از سده دوازدهم كه به رنسانس كوچك شهرت دارد به آزمايش
يافته بودند كه راه را بر  ــ درست از همان زمان كه فقيهان از سني و شيعه قدرت آن را

ها  پاپ بنديكت پانزدهم در سده دوازدهم به كشيشان فرمان داد كه در صومعه. تفكر ببندند
پاپ كنوني، بنديكت شانزدهم، با زمينه نيرومند . (گردآيند و به پژوهش درباره دين پردازند

الملك به  زمان نظام در همان.) انتلكتوئلي خود، لقبش را به همان مناسبت از او گرفته است
هاي  ولي اگر در صومعه. هاي زمان فرمان داد ها يا به اصطالح دانشگاه گذاري نظاميه پايه

آئيني  ها مراكز راست توانستند لگام كنجكاوي را رها كنند نظاميه بيشمار، كشيشان مي
ي كشيشان مسيحي از لحاظ نظري مشكل. و پرورشگاه متعصبان مذهبي گرديدند) ارتدكسي(

با همه محكومت گاليله و سوزاندن جوردانو برونو (داشتند  در جستجوي رازهاي آفرينش نمي
آنها در جستجوي خود، راه را بر .) كه واپسين دفاع كليسا در برابر سيل جهانگير رنسانس بود

از آن پس علم امروزي بود كه . دانشمندان بعدي گشودند تا سده دوازدهم به رنسانس كشيد
  . كرد تر مي يدان مشيت خداوندي را تنگهر روز م

انسان به آنچه كه (از آنجا كه ايمان و توسل به مشيت، نسبت مستقيم با ندانستن دارد    
مسلمانان هر چه در ناداني فرورفتند بيشتر عادت ) آورد فهميدني و دانستني است ايمان نمي

ان، تا كوچكترين امامزاده مجهول، و كردند همه چيز را از خداوند و پيامبر او، و در ميان شيعي
هاي خود »پير«صوفيان كه براي تعديل خشونت فقيهان آمده بودند . ها چاه، بخواهند تازگي

زيست كه از  مسلمان و بويژه شيعي در جهاني مي. را بر فهرست دراز ارباب مشيت افزودند
و پژوهشگر ارواح مقدس صاحب كرامات و معجزات پر بود و نه نيازي به دانشمند 

يافت خدا خواسته بود و اگر فرمان  اگر كسي درمان مي. گذاشت نه حتا به پزشگ مي
باز خدا خواسته بود ــ اگر چه بيماريش را با خوردن داروي مناسب ) مرد مي(يافت  مي
اگر توسل به امامزاده يا خوردن آب دهان پير، يكي را به تصادف . توانست درمان كند مي

مردند كه  پيچيد؛ اگر صد تن از آن درمان مي معجزه و كرامت همه جا مي داد خبر شفا مي
  . افتاد زيرا خدا نخواسته بود مردند هيچ كس به ترديد نمي مي
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ما بيش از صد سالي است با علوم غربي كه هيچ مشيتي در آن راه ندارد و اصال هر پيش    
ايم كه غربيان بي هيچ نيازي  ديده. ماي گذراند آشنائي يافته فرضي را از بوته صد آزمايش مي

هاي برحسب سمت ــ »پير«به معجزات و ارباب مشيت گوناگون ما ــ از دختر نه ساله تا 
و باز ايراني معمولي انشاءاهللا و به اميد خدا از دهانش » گيرند حاجت مي«هزاران برابر ما 

بدهد با اطمينان آخوند  افتد و اگر هم اندكي بخواهد به دانش و اراده انساني سهمي نمي
سازد و خاطرش  خانه از خشت و آجر مي. شود كه امام زمان پشت و پناه اوست روبرو مي

بايد همچنان در  ولي امام غايب چندبار مي. آسوده است كه امام غايب او را نگه خواهد داشت
اه رجوع وقت پيچاپيچ غايب بماند تا ايراني معمولي مثال براي ساختن خانه به مهندس آگ

  كند؟
   

***  
هيچ الزم نيست تا گفتگو از اصالح و دگرگوني فرهنگ پيش آمد فرياد وااسالما بردارند    

بايد به آن دست زد معني و جاي  آنچه حتما مي. اند و دست به مذهب نزنيد كه مردم مسلمان
برادر  كسان آزادند كه به مشيت خداوندي اعتقاد داشته باشند ولي الزم نيست. مشيت است

و خواهر و نبيره امام و معصوم و اصال خود او و پيغمبر و هيچ آفريده ديگري را با خداوند 
شود كه كساني صرفا به دليل خويشاوندي با كسي كه در معجزآفريني  اين نمي. انباز كنند

خودش جاي هزار سخن است و پيش از همه خودش منكر هر معجزي شد، اختيار زندگي و 
و ناكامي، بيماري و بهبود، و رستگاري و محكوميت آن جهاني مردمان را  مرگ، كاميابي

توان از  تنها در چنين صورتي است كه مي. ها پس از مرگشان در دست داشته باشند سده
ديد نه هر  مردم انتظار داشت مشيت را آنگونه ببينند كه بزرگترين نابغه علمي سده بيستم مي

اينشتاين پس از عمري بررسي در فيزيك . ه علمي ديگرآخوند بيسواد در قم يا هر حوز
كيهاني، خدا را در قوانيني شناخت كه بر صدها ميليارد كهكشان در يك جهان هستي 

cosmos يافت كه  او آفريننده را در آفرينش مي. كنند پايان حكومت مي رو به گسترش و بي
   .مانند ماده و انرژي يكي هستند

. دهد از مشيت خداوندي ببينند چه را كه در جهان است و روي ميتوانند آن مردمان مي   
بينيم از نظمي برخوردار است و تابع  ولي نخست، اين مشيت چنانكه در جهان واقع مي

توان به اين مشيت و آن قوانين  قوانيني است؛ و دوم، تنها با علم امروزي نه علم حوزه مي
كسي است؛ ولي كيست كه بتواند اراده خداوند را  سپردن خود به اراده خداوند حق هر. برد پي

بداند؟ از كجا معلوم كه اراده خداوند در يك موقعيت معين بر چه قرار دارد؟  اينكه پس از 
مهم آن است كه مشيت خداوند را پيش از . كند رويدادن امري بگويند مقدر بود تفاوتي نمي

بردن به  آنها با پي. اند اين پرسش يافتهدانشمندان غربي پاسخ درستي براي . رويداد بدانند
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ها را از آجر و  دانند كه مثال اگر خانه اش مشيت خداوندي، مي قوانين طبيعت، نام مذهبي
تيرآهن بسازند و در نقاط حساسي محكم كاري كنند با ده پانزده درصد هزينه اضافي 

هايشان  مذهبي. آورندهائي ساخت كه شش و هفت درجه ريشتر را نيز تاب  توان ساختمان مي
هايش  توانند بگويند خداوند چنين مشيت كرده است كه با بتون آرمه به شرطي كه اندازه مي

هائي ساخت كه  توان آسمانخراش درست باشد و زمان الزم براي جا افتادن به آن بدهند مي
هاي  از بوته هاي بلند مهندسان در ساختمان. كند لرزه آنها را نه ويران، بلكه جابجا مي زمين

هاي منظم ساقه آن تقليد كردند كه براي مذهبيان در حكم تقليد از آفرينش  بامبو و گرهگاه
توان به هزار گوشه زندگي كشانيد كه  اين برداشت از مشيت را مي. خداوندي است

خورند و برايشان عادي  ترين متعصبان مذهبي نيز هر روز در عمل بدان برمي انديش كوتاه
  .هاي سخت مذهب ــ هر كدام پس از مقاومتشده است 

شود با ايراني به زبان خودش سخن گفت و از حافظ بويژه،  مگر مي(باز گفتاوردي از حافظ    
كه / آرائي هست  من اگر خارم اگر گل چمن«گفت  اختياري انسان مي كه در بيان بي) نياورد؟

آرا به جاي خاري  اما از كجا چمن. گيريم كه اين درست .»رويم پروردم مي ز هر دست كه مي
تواند باشد نخواسته است؟ از كجا نخواهد كه گل، خود را بهتر كند؟  كه هست گلي كه مي

توانند عوض  گذرند و در همه آن مراحل مي خار و گل تا به آنجا برسند از مراحل دراز مي
آرا را در  واست چمناگر ايراني، اختيار و خ.) دانش تازه بيوشيمي در همين كار است. (شوند
همتي خودش، ديگر به زيستن صد سال و هزار سال در  نه در بي نهايتي آن تعبير كند بي

هاي تاريخ، در كنار مردم شوربخت ديگري كه هشياري و چاالكي او را نيز از خود  گودال
  .  اند، تن در نخواهد داد نشان نداده

دهد كه مشيت يا قانون طبيعت،  ان مييك نگاه ساده به گوناگوني بيكرانه طبيعت نش   
شناسد؛ كمترين اعتنائي به تصورات،  نامش را هر چه بگذارند، دوستي و دشمني نمي

ايم كه خود را با  اين ما بوده. همچنانكه نيازهاي ما، ندارد و از وجود ما نيز بيخبر است
ستگاه فضائي منزل ايم، و با شناختن قوانينش از باالي درختان به اي طبيعت سازگار كرده

اكثريتي از مردم جهان، مشيت را در . ايم ايم و از كنج غار تاريك به ماه تابنده پاي نهاده برده
اند و هر روز در پارگين فرهنگي و سياسي خود  كوتاهي دست و تنگي افق خود تعبير كرده

به نام قانون يك دو هزار ميليون تني ديگر مشيت را، چه به همان نام، چه . روند فروتر مي
اند و از دل كهكشان تا دل ذره را  طبيعت، مانند تندبادي پشت كشتي پيشرفت خود گذاشته

توان تصور كرد كه  آيا مي. آورند اند و نيروهاي جهان هستي را به خدمت خود درمي كاويده
  مشيت خداوندي بر بدبختي آنان و كامروائي اينان قرار گرفته باشد؟

هاي  اصال مشيت خداوندي را با كردارها و سرگذشت. بايد فراتر رفت ياما از اين نيز م   
اش در هر لحظه  اي كه در هر گوشه جهان هستي حقير ما چه كار است؟ براي آفريننده
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ميرند و شصت و پنج ميليون سال پيش، از نابودي دايناسورها كه  زايند و مي ها مي كهكشان
خود ديده است خم به ابرو نياورد زندگي اين و مرگ  بزرگترين موجوداتي بودند كه كره ما به

انديش كه خويشتن را بدينگونه در مركز جهان هستي  آن چه اهميت دارد؟ انسان مشيت
خيام، جاي او را در كارگاه آفرينش بهتر بيان . شمرد گذارد بيهوده  ذره خود را آفتاب مي مي

اي  فرشته”گفت  بار مي همان حافظ، اينو حافظ، » .آمد مگسي پديد و ناپيدا شد«: كرده است
خدا را اينگونه مسئول . ”چه غم خورد كه بميرد چراغ پير زني/ كه وكيل است بر خزائن باد 

ذهن سرسري . هر بدبختي و نامرادي و بيعدالتي شناختن به سود خداپرستان هم نيست
. سري نيستندها سر ولي همه ذهن. تواند خود را راضي كند كه حكمت خداوندي است مي

ريگي كه به «داند و از  ها را از چنان تعبيري از خداوند مي شود و همه فتنه كسي هم پيدا مي
  .كند گله مي» كفش اوست

اي افتاد و آنها  در نيمه سده هژدهم در ليسبون كه ثروتمندترين شهر آن روزگار بود زلزله   
 اي  لرزه وس پناه بردند ولي آبلرزه جان بدر برده بودند، به كرانه اقيان كه از زمين

tsunamiتكان سختي كه . كه پس از آن آمد بسياري از بازماندگان را نيز به كام خود كشيد
اين بيرحمي مشيت به جريان روشنفكري اروپاي سده هژدهم داد يكي از عوامل جنبش 

د؟ توده توانستند بگوين ناپذير چه مي كشيشان در برابر آن بيرحمي توضيح. روشنگري بود
اروپائي از آن زمان اندك اندك عادت كرد پاسخ را نه در رحمت خداوندي بلكه در خرد نقاد 

اين . توانست به ياري بيايد زندگي در اين جهان سراسر رنج بود و تنها علم مي. بجويد
زادگان،  را حق انسان، حق همه آدمي ”پويش خوشبختي”تصادفي نيست كه سده هژدهم 

خوشبختي، ديگر . را اعالم داشت ”رين خوشبختي براي بيشترين مردمانبيشت” دانست؛ و
انساني كه، روزافزون، اختيار خود و . داشت بستگي به لطف نيروهاي ماوراء طبيعي نمي

چنان . (توانست زندگاني سراسر خوشبختي را تصور كند گرفت مي طبيعت را به دست مي
آرزوي نزديك به محال  2004لرزه  س از آبــ سوماترا ــ ي مسلمان، پ ”اچه”واكنشي در 

  .)   است
دانند و البته اگر به نفس  كساني كه بر هر فرورفتن يا برآمدن نفس،  شكري واجب مي   

نصيب شدن ماهي «توانند  كنند مي تنگي افتادند شكرگزاري و خود خدا را نيز فراموش مي
يرند و به آساني سهم ماهي دريا را بگ» نوازي بخشندگي و بنده«نشان » دريا را بر مرغ هوا

نوازي، آنگاه كه در شكنجه درد و هراس مرگ زير پنجه مرغ تكان  در اين بخشندگي و بنده
وارد كردن مالحظات اخالقي در امور طبيعي كه كور و كرند از اين . خورد، فراموش كنند مي

نوازي  شندگي و بندهاگر حكمت يا بخ. آورد ها فراوان مي ها و ضد و نقيض گوئي پراكنده
و بي سروته آنها  arbitraryخداوند در حد بندگان ناچيز خود اوست و همان منطق دلخواسته 

راند، پس آن دستي كه پنج ميليارد سال است هر سال  درست در سر  بر رفتارش فرمان مي
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ت؟ اگر آورد كدام اس ثانيه، بهار را بر نيمكره شمالي و خزان را بر نيمكره جنوبي زمين مي
كند و هر لحظه  توان، اينگونه هوسكارانه با جهانيان رفتار مي بين همه دان همه خداي همه

البته (گيرد  هزاران ميليارد تصميم ضد و نقيض و عموما بيرحمانه و ناعادالنه درباره آنها مي
و «پس آنكس كه گفت ) اش بيشتر با همكاري مقدسان بيشمار كرده در ميان شيعيان نظر

هاي جهان نيست و در خور  چنان خدائي براي اينشتاين. بيشتر حق دارد» ان خدا را آفريدانس
ها يا  ها يا سانحه اساس سرسري است كه هزار هزار قرباني بيماري همين موجودات بي

  . اند شوند كه مردمان هوشمند جهان در برابرشان مصونيت يافته هائي مي انقالب
ولي در . تر باشد، مشكلي ندارد اگر بخواهد و با آن آسودهكسي با خداشناسي ايراني،    

اگر ايراني مسلمان، خود را از ناباوران برتر . توان پيشرفته و واپسمانده بود خداشناسي نيز مي
كشند احساس فروتري  داند چرا در برابر خداشناساني كه خداوند را تا سطح خود پائين نمي مي
همه به يكسان بندگان اويند چرا نبايد ايراني نيز  كند؟ اگر خداوند يكي است و نمي

شمارد؟ در غرب همان خداوند و همان  فرمانرواي طبيعتي باشد كه آن را شاهكار آفرينش مي
تر طبيعتي كه خود  تر و ژرف مشيت را به عنوان راهنما و انگيزه براي شناخت هر چه گسترده

آنها تقدير الهي را . شرفت ديگر رسيدندجزئي از آن هستند شمردند و از يك پيشرفت به پي
در اختيار را «بلكه گره از رازهاي طبيعت گشودن تعبير كردند و » رضا به داده دادن«نه در 

ها مردم بر رويهم كمتر يا بيشتر از  در آن جامعه. ها هر چه بيشتر گشادند»بر من و تو
هر جا با مذهب آنگونه كه  هاي واپسمانده، مذهبي نيستند و مانند همه مردمان در جامعه
بايد به جاي اصالح مذهبي  ما مي. تفاوت در برداشت و تعبير است. كنند خواهند رفتار مي مي

اصالح مذهبي سپري شده است و در شرايط . در پي اصالح نگرش خود به مذهب باشيم
 تجديدنظر در مفهوم مذهب و مشيت خداوندي. هاي اسالمي اصال ممكن نبوده است جامعه

     .براي همه مومنان امكان دارد
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  فصل نهم
  

  از جنگل هابسي به موزائيك چندگرا
  
هاي اقتصادي بسيار دست باال  هاي توسعه سهم دگرگوني تا چند سال پيش در تئوري   

و باالبردن سطح زندگي، ) از هر منبع(گزاري  فرض بر اين بود كه با سرمايه. شد گرفته مي
ها بويژه  اين تئوري. كنند شوند و توانائي توسعه خودبخود پيدا مي ها از زمين كنده مي جامعه

كشورهاي افريقائي . در افريقا در آزمايش پنجاه ساله همه جا به شكست انجاميده است
هاي خارجي، پس از فلسطين ــ كه خود نمونه ديگري از  كنندگان كمك بيشترين دريافت

اند و بسياري از آنها منابع طبيعي قابل  دي است ــ بودهشكست رويكرد صرف اقتصا
ها  ولي جز چند مورد استثنائي، گذشته از آغازگاه خود كه در بسياري جامعه. اند مالحظه داشته

اند و قاره افريقا بر رويهم بدترين صحنه تراژدي بشري  بست رسيده نويدبخش بود، به بن
  . است

كنند و  اين پديده را در تاكيد بر نقش استعمار خالصه مي آفريقائيان و چپگرايان توضيح   
توان كرد؟ ولي در  بندند ــ استعمار دويست ساله را چه مي درهاي اصالح و بهبود را مي

جاهاي ديگري به جاي پوزشگري و توجيه وضع موجود به انديشه دگرگوني و بازانديشي 
، كه سرگذشت همه واپسماندگان جهان ريگ استعمار و سنت و ديكتاتوري افتادند و از مرده

هاي ديگر در امريكاي التين و  سومي است به پويائي ببرهاي آسيائي و شكوفائي جامعه
فرض انسان به عنوان  اكنون روشن شده است كه پيش. همان استثناها در افريقا رسيدند

ن جوينده سود شخصي، در ميدان سياست، همچنانكه پهنه جنگ، يعني در فراگيرتري
آدميان بيش از سود شخصي روشنرايانه، كه نقطه . كند هاي مجاهده بشري، كار نمي عرصه

  . كنند مركزي اقتصاد سياسي آدام اسميت بود، زير تاثيرات فرهنگي خانواده و گروه رفتار مي



   كشاكش با تجدد صدسال

286  

: بينيم هاي كامياب توسعه در سده بيستم ما همان روند ژاپن سده نوزدهم را مي در نمونه   
هاي  ها و ارزش بيني، به دگرگوني در فرهنگ، به دور انداختن سنت دادن به جهاناولويت 
هاي پيروزي فرهنگ بر اقتصاد را  در ايران، ما خود يكي از بدترين نمونه. وپاگير دست
. شد فرهنگ، ما را بر زمين زد درست در هنگامي كه اقتصاد ايران از زمين كنده مي. داشتيم

. اي از نشناختن سود شخصي است اي به آن بنگرند نمونه زننده وشهانقالب اسالمي از هر گ
ترين سهم را داشت،  در آن شكست ملي، كه قادسيه دومي بود، نشناختن سود شخصي بزرگ

توانست به جاي خالي كردن ميدان بايستد و خود را اصالح كند و  وگرنه هم نظام پيشين مي
آوري را جانشينش  بود چنين هيئت بيزاري ميهم، اگر بر برداشتنش اصرار داشتند الزم ن

  .كنند
هاي گوناگون  تواند معني ولي سود شخصي مانند هرچه ديگر كه در تصور انسان بيايد مي   

بار  آدام اسميت در آغاز عصر روشنرائي در بريتانياي سده هژدهم براي نخستين. بيابد
دست ناپيداي بازار را براي  را سكه زد كه enlightenedاصطالح سود شخصي روشنرايانه 

برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضا، و برطرف كردن كمبود كه موضوع اقتصاد است، به كار 
ها در واقع دنبال سود  او به درستي ديده بود كه بيشتر مردمان در بيشتر زمان. اندازد مي

اند و  زيان زدهتر  شخصي خود نبوده و نيستند و در جستجوي سود، به خود و انسانيت بزرگ
تاريخ جهان در بخش بزرگتر خود تاريخ فاجعه و تراژدي است كه آدميان بر خود روا . زنند مي

شناختن سود شخصي روشنرايانه درجه معيني از شعور ــ آن دانائي كه . اند داشته و پسنديده
مشهور انگليسي  common senseكم همان عقل سليم و  گفتند؛ دست مولوي و سعدي مي

ترين سطح ــ تا كنون  خواهد كه تنها تمدن غربي توانسته است در گسترده ـ و آگاهي، ميـ
  .اسميت بود كه پيشاهنگ انقالب صنعتي گرديد اين بريتانياي آدام . ــ فراهم آورد

برعكس دانش . نمايد لزوما نسبتي با دانش ندارد شعور برخالف آنچه در نگاه اول مي   
روشنگري فرانسوي و رومانتيسم آلماني . شعوري شود ي در دست بيتواند سالح ويرانگر مي

اي  و ماركسيسم روسي و چيني و خمرسرخ در دست روشنفكران و دانشمندان به پاره
منظور مولوي همراه شود تا بدتر » دانائي«بايد با  دانش مي. هاي بزرگ نيز انجاميدند فاجعه

ش و دانائي، كه آدام اسميت بدان سود آن تركيب دان. از تيغ در كف زنگي مست نباشد
ترين كاال در ايران سال انقالب بود  ترش كرد، ناياب فهم شخصي روشنرايانه نام داد و آسان

پذيريم كه انقالب كار درستي  اكنون اگر ما مي). شد گفت از دانش هم چندان سخني نمي(
شخصي روشنرايانه بود كه  و ندانستن سود) ترين زباني كه بتوان به كار برد در نرم(نبود 
وار به دنبال گرگ اسالم سياسي  ترين و پيشروترين عناصر جامعه ايراني را رمه روشن

چيز در اختيار داشت به دريوزگي تسليمي افكند كه آن  انداخت؛ و گروه فرمانروائي را كه همه
د شخصي هر تر بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه شناختن سو را هم دريغ كردند، شايد آسان
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شود كه از گنجايش روان  اي آغاز مي گروه ما در چيست؟ سود شخصي روشنرايانه از نقطه
و ) هاي دورتر الزم نيست بشويم وارد گذشته(ايراني در بيشتر اين دوران بيرون بوده است 

سود شخصي . تر كردن خود است و در واقع بزرگ» خود،«تر  آن فرارفتن از مفهوم تنگ
  .بايد نخست آن را بگشائيم در برابر سود شخصي، گرهگاه ملي ماست و ميروشنرايانه 

.  كند زيرا هر كس دنبال سود خودش است بست گذشته را درازتر مي رويكرد تا كنون ما بن   
بست جستجو كرد ــ به زبان ديگر  توان سود خود را در بيرون رفتن از بن اكنون مي

و بايد دنبال سود خودش باشد ولي سودهاي  هر كس حق دارد. سودجوئي روشنرايانه
»  خود«جا به هم برسد، در همان جا كه  تواند در يك كم اكثريتي مي شخصي همه يا دست

دشمن . كند ولي بس نيست داشتن دشمن مشترك به اين فرايند كمك مي. شود تر مي بزرگ
كند و  نيز كفايت نمي حتا سود مشترك. هاي متقابل را از ميان ببرد تواند دشمني مشترك نمي

نياز به دشمن مشترك و سود . كنند سودبرندگان يكديگر را بر سر گوسفند قرباني پاره مي
مشترك داشتن هنوز در قلمرو سود شخصي قرار دارد كه نابسندگي آن براي پيشرفت و 

هر كس . ها و جامعه بطور كلي در همين انقالب اسالمي آشكار شد بهروزي افراد و گروه
ال سود خود رفت و در برابر دشمن مشترك و به اميد رسيدن به غنيمتي كه در دسترس دنب

توان به چنان شعور يا دانائي رسيد  تنها با نگرش اصولي مي. بود، خود را بازيچه آخوند كرد
اين نگرش اصولي در شرايط ما . كه سودهاي شخصي گوناگون و گاه متضاد را همگرا كند

. اي است كه همه در آن حقوق برابر داشته باشند ن به صورت جامعهبه معني بازسازي ايرا
  .سود همه ما در داشتن يك نظام دمكراتيك بر پايه حقوق بشر است

تواند حقوق  تجربه گذشته، تا هر جا برويم، نشان داده است كه هيچ گروه و گرايشي نمي   
يشرفت و بهروزي جامعه و استثنائي داشته باشد و اگر هم چند گاهي بتواند، به بهاي پ

هاي  هاي غربي ــ كه ماركسيست درسي كه از دمكراسي. شكست نهائي خودش خواهد بود
توان گرفت آن است كه جز فراهم كردن  كنند ــ مي سرسخت نيز تنها در آنها جا خوش مي

 هر چه رقابت. ها راهي نيست زمينه رقابت آزاد و با حقوق برابر براي همه افراد و گرايش
. هاي بيشتري به سود شخصي بيشتري خواهند رسيد آزادتر و حقوق برابرتر باشد افراد و گروه

در رقابت، كساني حتما خواهند باخت ولي سرنوشتشان از عموم برندگان انقالب بهتر خواهد 
كه (معني سود شخصي روشنرايانه آدام اسميت . سرنوشت ملت نيز بهتر خواهد بود. بود

كنار ديويد هيوم و همراه با كانت بهترين دستاورد انتلكتوئل سده هژدهم به هايش در  انديشه
اگر هم صد در صد به سود يكايك ما نباشد كه در هيچ موقعيتي . همين است) رود شمار مي

» پويش خوشبختي«كم به سود جامعه تمام شود؛ زندگي و آزادي و  پذير نيست، دست امكان
  .را نيز از ما نگيرد

***  
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تي دادن سود شخصي با سود شخصي روشنرايانه، كه با ورود در قلمرو اصولي دست آش   
هاي داخلي، با هر  هاي مانند ما كه تاريخشان را جنگ دهد، براي ما ايرانيان و همه ملت مي

گذشته را از ياد نبايد . وسيله، پر كرده است نخست به معني گذاشتن گذشته در جايش است
. گذشته، امروز و آينده نيست. ت ولي نام گذشته روي آن استبرد و از آن نبايد گذش

دهند و بسيار چيزها را  هائي در اوضاع و احوال روي مي مفهومش اين است كه دگرگوني
هائي پديد آمدند و هر  ها نيز از چنين دگرگوني خود گذشته. گذارند اند نمي همان گونه كه بوده

بهترين . ها گشودند ا كردند بيشتر راه را بر دگرگونيچه مردمان با گذشته رفتار سزاوار آن ر
انسان واپسمانده هم به نظر . رفتار با گذشته بهره گرفتن از آن براي اكنون و آينده است

گيري را با امتداد دادن گذشته به اوضاع و  گيرد، ولي اين بهره خودش از گذشته بهره مي
  .برد خودش را در واپسماندگي فروتر مي دهد و خواهد انجام مي احوالي كه چيز ديگري مي

ها ابدي نيستند  مفهوم عملي رفتار سزاوار با گذشته آن است كه باورها و دوستي و دشمني   
آيد؛ اگر كساني به نادرستي باورهاي  باز در اينجا نگرش اصولي به ياري مي. و دوراني دارند
شان  ارند سود شخصي روشنرايانهاند؛ يا ديگر با هم مشكل اصولي ند برده پيشين خود پي

هائي  البته روان. شان در گذشته تند بوده باشد شود ــ هر چه هم اختالف اصولي همگرا مي
با آنها كه اقليتي . هاي سخت به سر برند هاي تند، بي كينه توانند بي دشمني هستند كه نمي

كه اگر از نسل پيش از روي سخن با ايرانياني است . توان كرد در ميان ما هستند كاري نمي
سازد و اگر  اي از فروتني رسيده باشند كه تفاهم را ممكن مي بايد به كمترينه اند مي انقالب

هاي  هاي ناپسند گذشته در زير سنگيني واقعيت اند بيش از بار تجربه اكثريت جمعيت ايران
  . اند ناپذير اكنون خم شده تحمل

گرفته در تعيين نظر مردم به او و جاي ) مواضع(اينكه كسي در گذشته چه ايستارهائي    
خود دوست و دشمن مردم  خودي ولي او را به. اش بسيار مهم است سياسي اكنون و آينده

زيرا نبايد فراموش كنيم كه . برد سازد و از فرايند سياسي در بافتار پيكار ما بيرون نمي نمي
ست نه صرفا دشمني با جمهوري هاي گذشته ا پيكار كنوني ما نه براي پاك كردن حساب

خواهيم در ايراني زندگي كنيم كه براي همه ايرانيان جا داشته باشد و به همه  ما مي. اسالمي
. اي كه اميد است به جهان آرزوها نكشد، فرصت برابر بدهد حقوق برابر ببخشد، و در آينده

ود ــ باز سود اگر از همين مرحله دست به پاكسازي بزنيم كه همان و همين خواهد ب
مان بر جمهوري اسالمي نيز به شوربختي  با روحيه پاكسازي، پيروزي. شعورانه شخصي كم 

منظور از پاكسازي در شرايط  . ديگري خواهد انجاميد، و همچنان جنگ داخلي با هر وسيله
هاست؛ كسان را به  رسد همين كنار گذاشتن دوري از قدرت كه كسي دستش به بيشتر نمي

كنند، نديده انگاشتن؛ از  تر از آن، مي گويند و مهم نهند نه آنچه مي ي كه رويشان ميسبب نام
  .  سوي آنها انديشيدن؛ رفتار جذامي با دگرانديش و غيرخودي كردن
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بسيج نيروئي . جمهوري اسالمي هرچه باشد حكومت آساني براي سرنگون كردن نيست   
يا فرايند تدريجي دگرگوني به زير بكشد كار  كه بتواند آن را در يك خيزش ناگهاني همگاني

جامعه ما پس . تواند يكپارچه باشد چنان نيروئي نمي. خواهد ها مي بسيار جدي در همه زمينه
از صد سالي كشاكش و دشمني كه بويژه در پنجاه ساله اخيرش تا وحشيگري رفته، طيف 

اي تند و ميدان  ا به اندازهبرخورده. ها و منافع است ها و گرايش اي از مكتب كننده گيج
حتا . شان بر نخواهد آمد كردن اي فراخ است كه هيچ نيروئي از يكپارچه اختالفات به اندازه

مانند، كه نه هرگز تكرار خواهد شد و نه هرگز  جمهوري اسالمي با تركيب فرهمندي بي
ني جامعه كران، نتوانست جز اندك زما بايد گذاشت تكرار شود، و فشار و خشونت بي مي

ــ  ”انسان، گرگ انسان”ي است ــ ”هابس”سياسي ايران را كه همچنان يك جنگل 
توان ديد كه بتواند  افق دوردست نيز، نمي هيچ نيروئي را، در. مبتالي وحدت كلمه خود كند

اصال باغ عدني در كار نيست و هر جا خواستند آن را  در آورد؛ و از اين جنگل، باغ عدن به 
 .اش گرفته تا نوع اسالمي آن رسيدند ــ از نوع كمونيستي ”گوالگ”بسازند به 

برداشتن جمهوري اسالمي به . شود اينجاست كه هدف مبارزه ما با خود مبارزه يكي مي از   
،  pluralistic به يك موزائيك چندگراست ”هابسي”منظور و مستلزم درآوردن اين جنگل 

در چنان موزائيكي . ندي سياست و اجتماع استب ترين و كارآمدترين صورت كه متمدنانه
ها در  مانند و تصوير همواره در حركت است ولي تكه ها به يك اندازه و صورت نمي تكه

تالش براي رسيدن به . كنند يكديگر، و سرانجام، سراسر تصوير را ويران نمي اند و كنارهم
بيرون به رغم آزادي آغاز  رايران به رغم سركوبگري و د اين اندازة پيشرفت هم اكنون در

تواند جلوش  هاي درون مي نه زدن و بستن و كشتن. دو جاي اميدواري دارد شده است، و هر
اش استفاده و هر چه را بخواهد ”آزادي”تواند از  را بگيرد، نه دست بازي كه در بيرون مي

  . ويران كند
كراسي در ايران براي هاي اصولي و يك طرح كلي براي دم اي توافق رسيدن به پاره   

از . كند تر جلوه مي بسياري از سياستگران و روشنفكران در درون و بيرون هر روز ضروري
توانند هم  كشد نمي هاي خود كه تا دشمني مي سوئي نيروهاي سياسي در گوناگوني و تفاوت

با جمهوري اسالمي و هم با يكديگر بجنگند؛ و از سوئي برداشتن يك جنگل و گذاشتن 
تواند باشد ــ مگر آنكه همچنان در جهان  نگلي ديگر به جاي آن، هدف مبارزه نميج

عالوه بر  اگر آرمان سياست. خود به سر ببريم و قدرت را تنها غايت سياست بدانيم وحشيانه
هدف قدرت يافتن، آن است كه آدميان به باالترين درجه فضيلت كه در توانائي آنهاست 

هاي خود پيش بروند تا به ياري معايب خود،  بيشتر به ياري فضيلتبرسند، به اين معني كه 
اي ما بوده است؛ و اگر قدرت نه هدفي به خودي  چنانكه در جهان سوم اسالمي و خاورميانه

توانيم مسئله را صرفا  اي شمرده شود، آنگاه نمي اي براي ساختن چنان جامعه خود بلكه وسيله
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از ما و جمهوري . قعيت خودمان در برابر آن ببينيمدر برداشتن جمهوري اسالمي يا مو
  .  تر نيز اموري هست اسالمي مهم

اي نيروهاي  اي برسيم كه بتوانيم از امكان همگرائي پاره براي آنكه به چنين مرحله   
هرچه زودتر . ايم شان سخن بگوئيم بسيار، و بيش از اندازه، انتظار كشيده سياسي و نمايندگان

اكنون كه زمان بر ما و جمهوري اسالمي هر . رفت هاي كمتري از دست مي شد، فرصت مي
مان افتاده است هر روز با پيكرهاي  گيرد ــ ما از هر دو سو، گودالي را كه ميان دو پيشي مي

هاي به خون آغشته، گودال خودش  كنيم و جمهوري اسالمي با دست در كفن پيچيده پر مي
هائي كه مانده است براي عادي كردن  از آخرين فرصت توانيم كند ــ مي تر مي را ژرف

شود و توده  كند ناچار پر مي گودالي كه ما را از هم جدا مي. سياست در ايران بهره گيريم
انديشند از روي آن  شان مي خبر از عوالم ما به اكنون و آينده ها ميليوني جواناني كه بي ده

هائي كه پنجاه سال گذشته را بيشتر به  ه نسلچه بهتر كه خودمان، بازماند. خواهند گذشت
باد دادند، از آن بگذريم و در يك فضاي عادي سياسي كه پر از اختالف و كشاكش و 
موافقت نكردن و موافقت كردن بر موافقت نكردن است، در فضائي كه با اينهمه همكاري را 

  .دي كار كنيمسازد، براي بازسازي ايران با هم در حدو در جاهاي اساسي ميسر مي
  

***  
بايد در  هاي سياسي مي براي در حدودي با هم كار كردن بيش از نزديك گردانيدن برنامه   

انديشه نيرومند كردن سيستم مصونيت نظام سياسي بود كه از هر سو دست تطاول بر آن 
ها و عملكردهاي  سيستم مصونيت به معني همرائي بر سر دفاع از ارزش. دراز خواهد بود

و به ويژه طبقه سياسي ــ سياستگران و  body politics كراتيك پيكره سياسيدم
در . اين همرائي اگر تنها در سخن باشد اثر چندان نخواهد داشت. روشنفكران ــ است

آماده بود با خميني بر  ”آزاديخواه”افتاد ولي هر گروه  ها نمي انقالب اسالمي، آزادي از زبان
اگر هم خود به عوامفريبي دامن  ”آزاديخواهان”عامله كند و ديگر م ”آزاديخواهان”ضد 
همرائي در اينجا به معني تعهدي به . داشتند زدند از سوار شدن بر موج آن پرهيزي نمي نمي

جدا  جوئي و پشت كردن به اصول را از اختالف نظر پيشبرد جامعه است كه دشمني و كينه
. مدت را فداي منافع درازمدت كنند كه سود كوتاهدهد  به افراد توانائي آن را مي كند؛ و مي

گذارند ــ  كساني كه براي همرائي با ديگران از آنها، پشت كردن به عقايدشان را شرط مي
حتا اگر در اصول با آنان مشكلي نداشته باشند ــ براي خود امتيازي قائل هستند كه معلوم 

  . نيست چه كسي به آنها داده است
اي است كه بر  ايران در بيرون مسئله اصلي، احساسات ناموافق پردامنه در طبقه سياسي   

رفته جنبه شخصي ندارد؛ يك بددلي  اين احساسات رويهم. دركاران چيره است عموم دست
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antipathy نگرش . دانند ها و كساني است كه هر كدام ديگري را گناهكار مي متقابل گروه
مذهبي  ها به جاي آزادانديشي، فضائي شبه كرار كليشهسويه به تاريخ همروزگار ايران و ت يك

جماعتي . خيزد امتيازي كه بدان اشاره شد از اين رويكردها برمي. در سياست پديد آورده است
 بايد به دامن پاك آنها باز نگرند كه با اعتراف و توبه مي ديگران به چشم گناهكاراني مي در

متقابل ) عفو(بخشودگي ”دن تاريخ همروزگار ما ونياز به آشتي با تاريخ و ملي كر. گردند
ورزيده  آن اصرار بر ”و فردا ديروز” سالي پس از انقالب در كه اين نويسنده از دو ”عمومي

چنين رويكردي نه تنها يك نسل روشنفكران و سياستگران ايران را از . است از اينجاست
د شايسته خود بازداشته، بلكه پيكار مشترك براي پيشبردن ايران و رساندنش به جاي بلن

ها همه  كنند نه دامن همه چنانند كه تصوير مي ”گناهكاران”نه . سراسر اشتباه بوده است
  .چنان پاك است

گذارد اينهمه استعداد و  در كنار گره پادشاهي و جمهوري، اين يك گره ديگر است كه نمي   
هم سه دهه جمهوري  سه دهه، آن .افتد دوستي براي آزادي و بازسازي ايران به كار ميهن

اين زنان و مردان هوشمند و حساس . بايد بس باشد گناهي مي اسالمي، براي مرور زمان هر
اند آيا هنوز نبايد يكديگر را مشمول چنين مرور  عمومي صرف كرده كه عمري را در امر

كنند  يال ميهاي مردگان بردارند؟ خ زماني بشمارند و دست از كوبيدن يكديگر با استخوان
همان سخنان، خستگي  زمان جاودان با آنهاست؟ مايه شگفتي است كه اينهمه سال تكرار

اي عجب دلتان ”. ها راه نبرده است ها به كندوكاوي در روان اثري دهه نياورده است و بي
 ”بنگرفت و نشد جانتان ملول؟

  
***  

ويژه عاطفي با گذشته ندارد؛ ما الزم نيست در ايران به جمعيتي اشاره كنيم كه بستگي    
در . زيد خواهد با آن آشنا شود و آن را دريابد و از آن درس بگيرد ولي در گذشته نمي مي

بيرون نيز هر كس بتواند از محافل خودماني بيرون بيايد اين آمادگي براي فراتر رفتن از 
انقالب اسالمي هاي تازه را حتا در نسل  هاي گذشته، و آزمودن انديشه جهان تنگ تجربه

هاي گشاده و دالوري به فراواني دارند خود را به موج تازه  روان. بيند مي
پايان يافتن ايدئولوژي و . سپرند در سياست ايران مي  enlightenmentروشنگري

هاي بازتر كمك كرده است  وپاي انديشه به بسياري ذهن فروگذاشتن زنجير مذهب از دست
ن نبرد تاريكي و روشنائي به شمارند نه سياست ايران را ميدان يك كه نه تاريخ ايران را ميدا
تري در گفتمان  اكنون و آينده دارد جاي هر چه بزرگ. ها و نمادها جنگ صليبي بر سر نشانه

كس در آن غيرخودي   توان به يك جامعه دربرگيرنده كه هيچ چگونه مي: يابد سياسي مي
ست را از پاتولوژي، زبان سياسي را از دشنام، و عمل توان اندكي سيا نباشد رسيد؟ چگونه مي
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توان باالتر برد و  تر كرد؟ سطح بحث سياسي را چگونه مي سياسي را از فريبكاري پاك
  هائي كه به اين فراواني در دسترس ماست رسانيد؟  كم در بيرون به پاي سرمشق دست

و ارزشگزار، ايرانيان پيدا ، سرمشق آرماني paradigmهر كس ژرفاي دگرگوني را كه در    
ايرانيان از شعارها و . چه هم به روي خودش نياورد شده در نيابد در احتضار سياسي است، هر

ها و راهكارهاي تازه  ها و روحيه ها و ايده اند و دنبال آرمان هاي گذشته خسته كشمكش
بر ديوارهاي تاالر شكنند و حداكثر، تصاويري  هاي پيشين از روئين و گلين مي بت. گردند مي

تواند قضاوت خود را  تر، هر كس مي هاي آزادتر و فراوان شوند و در پرتو پژوهش نامداران مي
يابد كه از  ملت ما توانائي آن را مي. ولي زمان همه آنها گذشته است. شان داشته باشد درباره

اي بسازند ولي  ازههاي ت كوشند بت درماندگان يا سودجوياني مي. قهرمانان خود نيز در گذرد
  . رسند گيرتر كنوني به جائي نمي در سنگالخ زمانه سخت

ترين عناصر  قدرت فكري در جامعه ايراني، برخالف دوران انقالب اسالمي، ديگر در پائين   
ها و  ها و طلبه زماني بود كه شاگرد حجره. نيست) ترين از نظر فرهنگي پائين(اجتماعي 

كردند و روشنفكران  ها جنبش فكري را رهبري مي سينيهها و ح اوباش محل از تكيه
ترين  توسل به خام. كشيدند لوح را دنبال خود مي هاي ساده تهي و توده طلب و ميان فرصت

توان  سازان گوناگون هنوز مي مذهبي ــ كه در پيشواپرستان و شمايل عواطف مذهبي و شبه
امروز در ايران رهبري . هم نياموخته بودندديد ــ نيرومندترين سالح آنها بود و چيز بيشتري 

افتاده ) نگار و سياستگر و دانشگاهي از دانشجو و نويسنده و روزنامه(به دست روشنفكران 
جويند،  ها هستند، و بسياري هم درگير زندگي غيرممكن روزانه دستي از غيب مي توده. است

سخنگويان و نمايندگان . گيرد هاي اجتماعي ديگري صورت مي ولي حركت سياسي در اليه
. دهند كنند و فرياد به دادمان برسيد سر نمي ها تلفن نمي ها به راديو و تلويزيون اين اليه

گويند  بايد به سراغ آنها رفت و آنها نيز با دالوري روزافزون سخنان خود را مي برعكس مي
ذهب و پس از شكست قطعي م. كه در اصل با بهترين گفتمان بيرون تفاوتي ندارد

ما بطور . ايدئولوژي، و در چرخشي آشكار، موازنه نيروها در جامعه ايراني دگرگون شده است
هاي عوامگرايانه  ايم ــ به دور از آاليش هاي طبقه متوسط شده قطع وارد سياست

هاي فراوان طبقه متوسط ايران، كه بيش از آنكه اقتصادي  و به رهبري اليه) پوپوليستي(
اين نيروها سرنوشت آينده را رقم خواهند زد و آنها را با . تباشد فرهنگي اس

 .توان به اين سو و آن سو كشيد هاي سياسي نمي خواني روضه

    
***  

در هرجا سخن از . يك نشانه تغيير فضاي سياست ايران جدي شدن گفتمان همرائي است   
به اينكه ملي  فراخواندن نيروهاي سياسي از چپ و راست. رود همكاري و همبستگي مي
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تران بياموزند از اين نياز سرچشمه  كردن و غيرايدئولوژيك كردن تاريخ را از پيشرفته
تري پس از تكان انقالب به خود آمدند و توانستند همه چيز را  هاي روشن گرفت كه ذهن مي

ي ا آنها حاضر نبودند در زمين لگدكوب شده تاريخ با قواعد بازيي كه برنده. زير پرسش برند
اصال . داشت بازي كنند و مسئله را چنانكه ديگران، ببينند جز نيروهاي ناداني و تعصب نمي

ديدند چه بسا بسياري مخالفان از  اگر آن را درست مي بود و صورت مسئله درست نمي
ايراني، جنگ  ”وضعيت” در اين بازنگري سراسري. بودند تر مي بسياري موافقان نزديك

كه صورتي از جنگ صليبي به خود گرفته يك پديده قرون وسطائي اي  سياسي پنجاه ساله
. هاي مدرن فيصله يافته بود نمود كه در يك انقالب قرون وسطائي، با تكنيك بيش نمي
گسسته آن جنگ صليبي بود كه آن  ماند متقاعد كردن بقاياي زخم خورده و ازهم آنچه مي

چه در جامه  تيك قرون وسطائي ــ اگركارزار كه با روحيه يزدان و اهريمني و غيردمكرا
آن كارزار با شكست همه، با نكبت ملي، پايان . شد ــ  سر آمده است اش جنگيده مي امروزي

ها  بايد توسعه و تجدد را به معني دگرگون كردن و نوگري نظام ارزش يافته است و اكنون مي
ل سياسي، و پرداختن به و نهادها و زبان گفتمان و خود گفتمان، به كانون انديشه و عم

  .ترين وظيفه يك شهروند است سياست، بازآورد كه مهم
نوسازندگي سياست ايران كه بخشي از طرح نوسازندگي سراسر جامعه ايراني است بستگي    

صحنه اين . يابد هاي بسته راهي نمي به پذيرفتن چنان حقيقتي دارد، كه هنوز هم در ذهن
يرون بود كه ذخيره مهمي از نيروي روشنفكري ايران به آن ها به ناچار اساسا در ب تالش

گلي كه به سر  تر با دسته اميد بر آن بود كه نيروهاي درون در تماس نزديك. پرتاب شده بود
كساني در طول بيست و چند سال گذشته، . خودشان زده بودند زودتر به چنين نتايجي برسند

شنفكران و سياسيكاران، از اين اميد سر خوردند و روبرو با سرسختي و پادرگلي اكثريتي از رو
ها ريزش عناصري بود كه به روشنگري  انگيز اين سال هاي غم يكي از پديده. (رها كردند

تر طبقه سياسي ايران بيش  بخش بزرگ.) شدگان ميدان را واگذاشتند رسيدند؛ بيشتر اصالح
ديگران سرگرم بوده است كه  از آن به توجيه خود از راه سپيدكاري خويش و سياه كردن

هاي مهم  با اينهمه آنها كه شكيبا ماندند دارند نخستين نشانه. قابليت اصالح داشته باشد
بستان  شكيبائي و خوشبيني را اگر از سياست بگيرند چيزي جز بده . (بينند نوسازندگي را مي

به پايان آن جنگ ترين عناصر دارند  دو سوي طيف سياسي، روشن از هر.) ماند از آن نمي
شوند و يكديگر را به عنوان دستياران طرح برپا ساختن جامعه مدني،  صليبي نزديك مي

  . شناسند آينده ايران مي) پلوراليستي(جامعه چندگراي 
اكنون يك گروه فزاينده كه آماده است از وضع موجود چه در خود و چه در جمهوري    

وندد كه در پي بيرون آمدن از گذشته، و نه فراموش پي اسالمي فراتر رود دارد به جنبشي مي
كردن آن است ــ بيرون آمدن به معني مردمان ديگري شدن، رفتارها و عادات ذهني 
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هاي امروزين و مدرن  اي يافتن، مدرن شدن، نبرد سياسي را با زبان و رفتار جامعه تازه
وافقت داشتن بر موافق نبودن، جنگيدن؛ به معني اشتباه نگرفتن مخالفت با دشمني، توانائي م

  . و در جاهاي اساسي موافقت كردن
از فرداي شكست نيروهاي ائتالفي مذهبيان در انقالب و سرازير شدن پيروزمندان انقالب    

خوردگان آن، نبرد اصلي در بيرون ميان پادشاهي و جمهوري بوده  هاي شكست به تبعيدگاه
مذهبي آن به سبب بينوائي و ستروني انديشه  است ــ ادامه همان جنگ صليبي كه ابعاد

بايد به فرونشاندن گرد و غبار  اكنون هم مي. ها نيرو گرفته است جنگجويان در طول سال
مرداد است، نه مصدق است، نه شاه است، نه  28مسئله ايران نه . اين كشاكش پرداخت

. به نشيب دارندهاي كهنه گروهي كه همراه جهانشان رو  حساب شكل حكومت، نه تصفيه
هاي چپ و راست  اللهي...اهللا درون و  مسئله واپسماندگي است كه هنوز نمايشش را در حزب

كساني كه از . اند آنها شبيه كساني است كه با بيل به جلوگيري سيل رفتهحال  .توان ديد مي
ن نبايد اند هيچ باكي از بقاياي قرون وسطاي ايران در درون و بيرو زندان گذشته بيرون زده

  .داشته باشند
هاي  گروند؛ دشمني از هر دو سوي طيف سياسي گروه گروه به جريان همبستگي مي   

اين جريان همبستگي . شوند كنند و براي همزيستي آينده آماده مي گذشته را فراموش مي
. افتد ها تالش، تكان خورده است و به راه مي هنوز پراكنده است ولي پس از دو دهه و ده

بينيم كه همواره دور از هم و روياروي هم  وز امضاهاي كساني را در كنار يكديگر ميامر
توان بسياري  مي. شوند هاي گوناگون دارند به يكديگر نزديك مي ايرانيان از گرايش. اند بوده

. كند ولي در اصل تفاوت نمي. اهميت شمرد از اين تحوالت را به تغيير فضا منسوب كرد و بي
سياست عرصه . ها توجه داشت ها و بيشتر به كرده بايد كمتر به نيت يدر سياست م
بايد از نه  گفت ــ و در بسا جاها مي ــ چنانكه ريمون آرون مي) مانند اقتصاد(كمبودهاست 

هر عاملي سبب . آيد چندان خوب به اندكي بهتر و بهتر رسيد؛ قضاوت هم با نتيجه مي
سياسي و جريان روشنفكري ايران شده باشد عمده آن  هاي طبقه دگرگوني روحيه و پارادايم

به هرچه ما را از جهاني متفاوت . است كه پاي از گلزار پنجاه ساله گذشته بيرون بكشيم
كنيم، نه بگوئيم، و به سده بيست و  هايش را لمس مي سازد كه اينگونه از نزديك برتري مي

  .يكم گام بگذاريم؛ سده بيستم را كه از دست داديم
  

*** 
سياست از فرهنگ . سببي نيست بحث فرهنگ در اين فصل در سياست غرق شد و بي   

بايد  براي دگرگون كردن فرهنگ مي. گذارد متاثر است و بيشترين اثر را بر فرهنگ مي
دست گذاشته منتظر دگرگوني فرهنگي  روي اگر ما بخواهيم دست. تر كرد سياست را سالم
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بايد فعاالنه در  مي. تران نخواهيم رسيد يد كه ديگر به پيشرفتهبمانيم آن قدر دير خواهد كش
گيرد و فعال بودن در امر اجتماعي به معني  پي دگرگوني فرهنگي بود كه جلو توسعه را مي

حتا . اداره اجتماع، به ناچار با قدرت همزاد است ”علم”سياست به عنوان . ورزي است سياست
زير تاثير روابط قدرت است، و بر آن تاثير : يابد ميانديشي نيز با قدرت ارتباط  سياست

اند يا پس از فترتي چند ساله از  اكنون اگر كساني به تازگي به سياست روي آورده. گذارد مي
آنها خود را براي اداره . بينند طبيعي است اند زيرا اوضاع و احوال را مساعدتر مي نو روي آورده

تر شده است  اي كه به نظر نزديك ند سهمي در آيندهخواه دانند و مي اجتماع شايسته مي
تر افكار عمومي تعيين  اينكه هر كدام چه اندازه حق دارند، در صحنه بزرگ. داشته باشند

بيست سي . توان ديد وخيزان جامعه ايراني را مي خواهد شد و در اينجاست كه پيشرفت افتان
شود و  امروز ابتذال حس مي. آمد ميسال پيش بيشتر ابتذال بود چندانكه ديگر به چشم ن

 .        نيازي به نشان دادنش نيست

بحث سياسي و سياست در ميان ايرانيان در هر جا ديگر آن نيست كه در برداشت عوامانه    
اندازي هنوز در جاهائي هست   هم دروغ و پشت. شد اندازي تعبير مي  هم به دروغگوئي و پشت

آنچه در گذشته . ايم هاست از آنجا گذشته د بود؛ ولي ما مدتو بسيار هست و همچنان خواه
كردار صرفا نمايشي و به هم . شود سياست بود اكنون بيماري آن شمرده مي) ذات(گوهر 

ها و به كار بردن زبان براي پوشاندن بينوائي انديشه يا دوروئي سياسي به اين  بافتن واژه
پيشرفت ما در اين بوده است . نخواهد داشتها دست از سر سياست و بحث سياسي بر  زودي

ها كمتر  آيد، و نه در حلقه تنگ پيرامون كسان، اين شيوه كه در آنجا كه به حساب مي
هاي  در ميان فعاليت. يابد سياست براي ما اندك اندك اهميتي را كه دارد مي. خريداري دارد
يابيم؛ زيرا بهاي سنگين  يم درمياين را ما تازه دار. توان يافت تر از سياست نمي بشري، جدي

  .ايم سرسري گرفتن سياست را در همين صدساله بارها پرداخته
آميز است و بي سببي  ولي برخورد بيشتر ايرانيان با سياست هنوز تا حد بدگماني احتياط   

ز هاي درا اين مردم بارها پس از دوره. توانند از آن سر بام بيفتند آنها مانند هميشه مي. نيست
وار به دنبال رهبري، امري، آرماني افتادند و هر بار با  اعتنائي به سياست، يكباره رمه بي

خود، كه اينهمه براي مردمان جهان سومي اهميت  ”چهارديواري”هاي گم كرده به  گوش
وار، عامل اصلي، سرسري  اعتنائي و چه در آن پيروي رمه چه در آن بي. دارد، پناه بردند
دانند  اندازان مي هم هنگامي كه مردمي سياست را كار دروغگويان و پشت. ودگرفتن سياست ب

شناسند، و هنگامي كه اختيار سياست را در دست  تر از خود مي و پرداختن به آن را پائين
شمرند و اميدي به مداخله  هاي جهاني مي ناپذير حاكم يا از آن بدتر، قدرت هاي شكست گروه

شود؛ زيرا هر سه نظريه، نادرست و از مقوله  سري گرفته ميبينند، سياست سر خود نمي
  .فولكلور است
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هاي مردم،  توده. هاي جهان سومي، شكارگاه ويژه ناراستان نيست سياست، حتا در جامعه   
چنانكه گفته شده . توانند سره را از ناسره باز شناسند چه رسد به روشنفكران، به خوبي مي

تاريخ جهان تا كنون يك حكومت و رژيم . توان فريب داد مياست همگان را براي هميشه ن
گونه باز شده است و  بويژه دوران ما كه جهان بدين. ناپذير به خود نديده است نابكار شكست

هائي است  ها و رژيم شمار است، دوران فروپاشي و سرنگوني حكومت تاثيرات از هر سو بي
ها،  لت باز شدن جهان ــ گشادگي ذهنباز به همان ع. شان زور است كه برهان قاطع

هاي جهاني در  ها، بستگي همه چيز به همه چيز ــ نقش قدرت فراواني ارتباطات و آگاهي
ها  آنها بيشتر به طبيعت حكومت. هاي كشورهاي كوچك كاهش يافته است تعيين حكومت

. ت فرمانروايانتر كنند ــ تا به هوي هائي كه گشادگي جهاني را آسان توجه دارند ــ حكومت
داد يا  توان تكرار وضعي را كه سفارت انگليس به سران حكومتي ايران مقرري مي ديگر نمي

  .كشيد تصور كرد دولت روسيه براي برداشتن مستشار مالي ايران لشگر مي
ترين عامل ميدان يافتن دغلكاران و نيرو گرفتن  اين فولكلور سياسي اتفاقا خود مهم   

گيرند و به  مردمي كه از مردم بودن كناره مي. و مداخالت بيگانه است هاي زورگو حكومت
آيند، منتظر هر بادي كه برخيزد، نه تنها به درست درآمدن  هاي شن درمي صورت ريزه

سياست . آيند كنند، از نگهداري آن چهارديواري نيز برنمي هائي از فولكلور خود كمك مي پاره
هاي فضاهاي  ماند و آنها را تا گوشه همچنان جدي ميبا جدي نگرفته شدن از سوي آنها 

گير  ها در ايران امروز كمترين مصداق همه هاي كميته مزاحمت. (كند شان دنبال مي خصوصي
از آموزش كودكان تا سطح زندگي خانواده تا برنامه تلويزيون و . بودن مداخله سياست است

  ).پذيرد هرچه بتوان شمرد از سياست تاثير مي
وجه سودائي به نگهداري چهارديواري و نگرش به چهارديواري به عنوان دژ و پناهگاه، ت   

اي مهمتر از آن  هاي اجتماعي ما و مانندهاي ماست و ما وظيفه ريشه بسياري از كاستي
نگرش چهارديواري . نداريم كه هرچه زودتر و بيشتر، از مانندهاي خود فاصله بگيريم

را گسترش بدهيم؛ و با گسترش دادن فضاي عمومي است  ”فضاي عمومي”گذارد ما  نمي
فضاي عمومي كه هابرماس اينهمه بر آن . توان از آن چهارديواري نگهداري كرد كه بهتر مي

ها و احزاب، همه  ها و اتحاديه ها و باشگاه انجمن. كند پاره اصلي جامعه مدني است تكيه مي
آورند و به آنها قدرتي  ديواري خانه بيرون ميفضاهائي هستند كه افراد را از جهان تنگ چهار

را كه دارند و در چهارديواري كشورشان از هر حكومت و هر قدرت جهاني بيشتر است 
  . بخشند مي
گرا ــ ناپاكي و فروپايگي سياست،  امروز ما با هر سه بخش اين فولكلور شكست   

ها ــ در  يه بر ابرقدرتو همين تك ”ها بخواهند، مگر ابرقدرت”ناپذيري حكومت  شكست
. پذيرتر است آورتر و درمان و نخستين آنها از همه زيان. بسياري از مردم ايران روبروئيم
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پذيرتر است زيرا  كند؛ درمان آورد و دو ديگر را پايدارتر مي جنبشي مي آورتر است زيرا بي زيان
  .پذيري آن متقاعد ساخت ناپذيري سياست و اصالح توان به چاره مردم را زودتر از آن دو مي

تر از اين نيست كه به پيامدهاي  بايد، ساده براي بازآوردن سياست به جائي كه مي   
ممكن است كساني بگويند كه چندان هم با . هاي خودمان بنگريم گريزي در زندگي سياست

وده هاي بسياري از ايرانيان با سياست از مقوله اشتباه ب سياست بيگانه نيستند ولي تجربه
توان گرفت، بهتر  هاي حياتي مي اي كه از اشتباه در چنين زمينه است و نه تجربه؛ و نتيجه

كسي كه از يك گرانفروش . انجام دادن است نه فراموش كردن و ديگر گرد آن نگشتن
پرداختن به سياست در زندگي . كند خريد كرده است خريد كردن را به نام تجربه ترك نمي

نمايان جوفروش  ايرانيان از گندم. از خريد در زندگي خصوصي نيست عمومي اهميتش كمتر
اند زيرا به سياست  اند؛ تجربه نداشته اند زيرا تجربه نداشته هاي سخت خورده سيلي
  .اند اي نداشته اند و حتا با خواندن و آگاهي ميانه پرداخته نمي
ه ميانه ميدان پريد و كوچك شمردن كار سياسي سبب شد كه در انقالب هر ناشايستي ب   

پيش از انقالب نيز . دهند مردم تاوانش را با جان و مال خود و كسانشان دادند و هنوز مي
. ها رسيده بود از انرژي الزم تهي كرد نبودن فشار از پائين، اصالحات را كه زمانش مدت

. خالفميانمايگان فرصت يافتند كه صحنه را اشغال كنند، چه در حكومت و چه در جبهه م
سياست، خالي نماند ــ طبيعت به گفته مشهور از خالء بيزار است ــ ولي با هر كه و هرچه 

در ديكتاتوري هم . شد، درست نيست اينكه بگويند ديكتاتوري بود و نمي. پيش آمد پر شد
شود ــ چنانكه در جريان انقالب و در بسياري جاهاي جهان شد و امروز هم مردمان  مي
  . توانند يران ميشمار در ا بي
بايد نگرش خود را به سياست  خواهيم همچنان قرباني سياست بمانيم مي اگر ما نمي   

گيري از سياست نيز به آن  مردم با كناره. سازد سياست را عامل مردمي مي. دگرگون كنيم
د آنها هستن. دهند ــ به سود ميانمايگان و از آن بدتر، و به زيان درازمدت خودشان شكل مي

در اين . كنند تفاوتي خود كيفيت سياست خويش را تعيين مي كه با پشتيباني و مخالفت يا بي
آور است زيرا با درگير شدن مردم، سياست بد دير يا زود  اعتنائي به سياست زيان ميان بي

برد ــ  تفاوتي است زيرا هر تمايزي را از ميان مي پذيرد؛ ولي بدتر از آن بي اصالح مي
  .كشاند ب را نيز به بدي ميسياست خو

  
***  

تير گفتاوردي از يك نوجوان چهارده  18اي پس از خيزش دانشجوئي  در مصاحبه   
ساله زاده و ساكن امريكا آمده است كه به ايران رفته بود و واكنش خود را به تحوالت  پانزده

كسب حقوقمان  ما به عنوان جواناني كه خواستار آزادي و”: داشت پس از آن خيزش بيان مي
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هستيم اين احساس را كرديم كه خاتمي كه اينهمه قول و وعده به ما داده بود در اصل به ما 
او در آغاز سخنش از احساس افتخار خود در  ”.خيانت كرده و ما را بكلي مايوس كرده است

  .برابر خيزش دانشجوئي گفته بود
پردازيم كه گوياي يك  هاي روز نمي در اينجا به نظر اين نوجوان به رويدادها و شخصيت   

. و زبان است attitudeآنچه اهميت دارد رويكرد . دوره سياست در جمهوري اسالمي است
يك رويه خدمت است، يك . بينيم ها، دو رويه بيشتر نمي بيشتر ما در رويدادها و شخصيت

ن دو را بيان كند هاي ديگري كه مراحل ميان اي زبان ما، زبان گفتگوي ما، واژه. رويه خيانت
و  disappointmentيا سرخوردگي ) بيخدمتي(disservice هاي انگليسي  معادل. ندارد
از خدمت مستقيما . پيوندد در گفتار ما جائي ندارد هاي ديگري كه از خدمت به خيانت مي واژه

  . حساب و احساس افتخار به ياس كامل رسيم، و از ستايش بي به خيانت مي
شماري كه سنشان هرچه باشد از نظر  و همه مانندهاي او ــ زنان و مردان بيآن نوجوان    

هاي  اند ــ حوصله گذشتن از مراحل و فرازونشيب رشد عاطفي در پانزده شانزده سالگي مانده
چنانكه پيداست و . ناگزير يك فرايند را ندارند، و زمان برايشان، يا هم اكنون يا هيچگاه است

بينيم اين نگرش سرتاسري و سطحي، هم خدمت و هم خيانت و  يم و ميا خود در عمل ديده
خدمت و خيانت و افتخار اگر درجات و مراحلي نداشته . كند حتا احساس افتخار را مبتذل مي

اگر چنين . دهد باشد براي به كار برندگان اين مفاهيم نيز معني واقعي خود را از دست مي
ن آساني و در همه موارد به كار رود ديگر نه خدمت مايه هاي سنگين از بار معني به اي واژه

. سرفرازي است نه خيانت مايه سرشكستگي؛ و نه سربلندي و افتخار حقيقتا افتخاري دارد
مگر . آيد ــ كه براي ما آمده است هاي روزانه درمي اينها همه به صورت تعارفات و دشنام

حال اينهمه  درعين ت پوشيده شده باشد وشود كشوري به اين پهناوري اينگونه از خيان مي
  اش ريخته باشند و مردم به هر بهانه احساس افتخار كنند؟ خدمتگزار در هر گوشه

بخش ديگر اين گفتار است كه در اين مجموعه معني و مصداق خود را  ”ياس كامل”   
نيز بر پايه  نوجواني كه بكلي مايوس شده، رها كرده و بازگشته است؛ و البد در آينده. دارد

ولي آيا حق با اوست؟ پاسخش . همين تجربه ديگر ميلي به مشاركت سياسي نخواهد داشت
ها دست از  اللهي را خوشبختانه آن دانشجويان بيشماري كه خود در برابر تحريكات حزب
. دانند كنند، بهتر مي تظاهرات كشيدند ولي دست از مبارزه نكشيدند و پيكار خود را دنبال مي

  .اند ا نيز از آن تجربه درس گرفتهآنه
كنيم، بويژه آنها كه در  آبشار ستايشي كه پس از مرگ بر سر ستوده و ناستوده سرازير مي   

شان از يك آفرين ساده نيز دريغ شده بودند، رويه ديگري از ابتذال سياسي و سرسري  زندگي
با چنين رويكردهائي . فرارزش كردن پاداش و كي از ميان بردن تمايزها، بي: گرفتن ماست

وتازي در ميدان سياست ايران  اندازان چنين تاخت هم شگفتي نيست كه ميانمايگان و پشت
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داند، اينهمه  ستايد و از همه باالتر مي اند و ملتي كه خود را به هوشياري و زرنگي مي داشته
انديشد  بار خورده است و در حالي كه همه به نگهداشتن كالهش مي هاي مصيبت فريب
تنها در فارسي است كه اين (اند  اند يا كالهش را برداشته درپي يا به سرش كاله گذاشته پي

  .) تواند يك معني بدهد هر دو مي
هاي دگرگون ساختن رويكرد ايرانيان به سياست، كاستن از تاكيد  شايد يكي از بهترين راه   

دانند،  ها مي رنگي را باالترين ارزشبراي مردمي كه ز. بر رابطه فعاليت سياسي و قدرت باشد
اين طرفه را كه همين مردم دو . تر از آن نيست كه نردبان ديگران شوند هيچ چيز خوار كننده

بايد از مقوله دوگانگي روان ايراني به شمار  دهه پيش كسي را تا آسمان نيز باال بردند مي
. اي رسيدن به قدرت نيستموضوع سياست، قدرت است ولي فعاليت سياسي لزوما بر. آورد

توان نشان داد كه قصدشان رسيدن به  هاي اجتماعي و فرهنگي فراواني را مي جنبش
ها براي بيدار كردن افكار عمومي بر مخاطرات  جنبش سبز تا مدت. حكومت نيست

  . بود كرد و دربند حكومت نمي بندوبار پيكار مي داري بي سرمايه
در ميان نيست و تا رسيدن به ميهن و صرف حضور در در بيرون از ايران كه قدرتي    

توان فعاليت سياسي را از  هاي نامعلومي انتظار كشيد، بهتر مي بايد مدت سياست ايران نيز مي
ها از ضرورت، فضيلتي  هاي فردي و گروهي آزاد كرد؛ و به گفته انگليس طلبي بند جاه
ي سانسور و پيگرد و آزار، و جنبه اش نداشتن پروا آزادي عمل در بيرون يك جنبه. ساخت

توان به مسائل  در بيرون مي. هاي فريب است ديگرش توانائي تاختن به تابوها و دريدن پرده
هاي سياسي ندارند، ولي تا روشن نشوند  بنيادي نيز پرداخت كه پيوند مستقيم با كشاكش

توسعه، هاي  مسائل فرهنگي و ارزشي، استراتژي. توان داشت سياست درستي نمي
  .  اند هاي اجتماعي، از اين مقوله ها براي گرهگاه جوئي چاره

چيز براي همه باشد و كسي را نرماند طبعا  كوشد كه همه بازد و مي كسي كه سياست مي   
ولي آنكه  سياست را . بافي در انبان ندارد ــ اگر انبان اصال تهي نباشد بهتر از تناقض و كلي

تواند در آنجا كه دست سانسور  به سوداي قدرت محدود بماند مي داند كه تر از آن مي مهم
او . تر بگويد و زمينه را براي سياست پربارتر و واالتري آماده كند نيست سخن خود را آزادانه

تري  هاي گسترده تر خود را بر زمينه كند ولي دست گشاده سياست و مبارزه را فراموش نمي
اگر كسان . ماندن در مسابقه ندارد ختن در انتخابات، حتا واپسآزمايد؛ زيرا بيمي از با نيز مي

توانند پرواي  دشواري و ازخودگذشتگي زياد مي اين همه به قدرت رسيدن نينديشند بي
محبوبيت را به كناري نهند و به جنگ واپسماندگي فرهنگي و اجتماعي بروند كه مشكل 

  .  خيزد ا از آن برميهاي فراوان م كاستي و اصلي ما ايرانيان است و كم
خود مردم كمتر از . اند جامعه ما تقريبا هميشه بسته بوده است زيرا مغزها بسته بوده   

مردمي كه يا . اند شكن نبسته ها راه را بر انديشه آزاد و بت هاي سركوبگري حكومت دستگاه
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ان به دنبال پيوسته در كار تراشيدن پيشوا و قهرمان و گناهكار و خائن هستند؛ يا چشمانش
توانند  خواهند و هم از خرما نمي هاي جادوئي و آسان است؛ و هم خدا را مي معجزات و نسخه

بگذرند؛ و دانستن برايشان تجملي است كه فرصتش را ندارند، چنين مردمي طبعا با 
 ها اندكي مردمان را به خود آورده امروز تلخي تجربه. اند تر بوده عوامفريبان و جباران آسوده

گويند و مردم به  ها را مي است و در خود ايران نيز با همه موانع و تهديدها، كساني ناگفتني
هاي فرهنگي  توان تا همه جاي بحث سياسي ــ از جمله جنبه ديگر مي. آورند آنان روي مي

هائي كه صد  و فلسفي آن ــ رفت؛ و كجا بهتر از فضاي آزاد بيرون براي شكافتن موضوع
اند؛ يا از آن بدتر، مانند دو سه دهه پيش و  شان به تعارف و نديده گرفتن گذشتهسال از كنار

اند و مردم را  پس از انقالب، خود به عنوان روشنفكري و تعهد و انقالبيگري در آنها فرورفته
  . اند به دنبالشان تا ژرفاها فروكشيده

اين بحث بوده است، به  )جنبه(ترين رويه  سرتاسر بحث سياسي، از جمله تاريخ كه مهم   
رود، و تا هنگامي كه كشاكش بر سر تاريخ  هاي مسلكي مي سونگري سوي آزاد شدن از يك

بايد رساند؛ بويژه در  توان بحث سياسي را به سطحي كه مي از نگرش مسلكي آزاد نشود نمي
نام آن را به نام مذهب به چنان مقامي رساند كه به  ”ميت”اي كه فولكلور و اسطوره  جامعه

يكي از انقالبات سياسي بزرگ اين سده به راه افتاد و همه چيز، از جمله آن فولكلور و ميت 
هاي آرام اروپاي شرقي كه  اعتبار شده و انقالب اكنون به ياري آن انقالب بي. را زيرورو كرد

د با دانش و توانن اعتبار كرد، ايرانيان نيز مي پارادايم انقالب فرانسه را به همراه كمونيسم بي
اي به مراتب بيشتر و با زيرساختي كه صد سال كار يك ملت فراهم آورده است به  تجربه
. ها را از پايه و ريشه زير نگاه نقاد بگيرند هاي صد سال پيش بازگردند و همه موضوع بحث

كساني به بهاي زندان و از . اين فرايندي است كه در خود جمهوري اسالمي آغاز شده است
رسانند  ها و موضوعاتي مي هاي بزرگ و واقعي سياسي، بحث را به سطح دادن فرصتدست 

  . گرفت هاي دراز پيش صورت مي بايست از سال كه در بيرون مي
ترند، سهم بيشتري در اين كوشش كه  يافته هاي سياسي، بويژه آنها كه سازمان گرايش   

ياسي در دسترس نيست با اكنون كه قدرت س. تنها صورت ظاهرش سياسي نيست دارند
توان به قلب مسائلي زد كه بيشترين آسيب را به رشد فرهنگي و سياسي ما  دليري بيشتر مي

مردمي كه هر روز به خودشان از بابت . تابند رسانند و كمترين پژوهش آزاد را برمي مي
ر كنند ديگر از ما خوشزباني و چاپلوسي و تكرا خوابگردي دو دهه پيش خود سرزنش مي

. بايد يكرويه بود با آنها مي. خواهند هاي فرسوده هنر نزد ايرانيان است و بس نمي كليشه
بدها كه به من رسد ”. بايد به رويشان آورد اشكاالتي را كه در خود آنها، در خود ماست مي

بودند  ها، كه در زمان مسعود سعد نمي ــ ابرقدرت ”بر گردش چرخ و اختران”را  ”همي از من
جامعه . رسيد بوديم به ما مي ها هم كه خود ابرقدرت مي بدها در آن زمان. توان بست يــ نم
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هاي مردم حتا حق باسواد  زده ايران ساساني كه در آن توده و مغ) طبقات بسته( ”كاستي”
شد ــ دوزخي بدتر از جامعه  شدن نداشتند ــ زيرا امتياز ويژه طبقه موبدان شمرده مي

آخوندها تنها يكبار در كشتار دگرانديشان به گردپاي كشتارهاي مانويان . آخوندزده كنوني بود
روسيه امروز نيز . ابرقدرت بودن بس نيست؛ شوروي نيز ابرقدرت بود. اند و مزدكيان رسيده

اما كدام روس است كه . در بقاياي آن پليدي و نكبت و توحش، هنوز قدرت بزرگي است
  ان كوچك اسكانديناوي خود نباشد؟ آرزويش رسيدن به سطح تمدن همسايگ

ماندگي تاريخي ايرانيان شمردن و سهم بزرگتر معايب   اسالم را تنها سرچشمه واپس   
هاي  حل ها و راه اخالقي مردم را به روي خود نياوردن، اين روزها مد شده است ــ باز فرمول

وان خوشوقت بود كه ت كم مي اما دست. انديشي گذاشتن پسند را به جاي ژرف آسان و عوام
تر  پرستي و آرياپرستي دقيق توان به گاوهاي مقدس معصوم بحث گشوده شده است و مي

نگرش جزمي با : آور آن دو را نشان داد اي و زيان هاي ريشه نگريست؛ و همانندي
انديش بودن به  گيري از پيش تعيين شده، نهادن يك ميت به جاي ميت ديگر، مذهبي نتيجه

  . مذهب نام ضديت با
يك گروه سياسي . سازد را مي اينها مسائل آكادميك نيست و بخشي از زمينه سياست ما   

ها رنجه خواهند شد و حكم  كساني از اين بحث. بگيرد ها كنار تواند خود را از اين بحث نمي
ولي برخالف آنچه در نگاه اول . به تكفير ــ چه مذهبي و چه سياسي ــ خواهند داد

با دليري و . گروه سياسي از اين بحث و از آن تكفير نيرومندتر بدر خواهد آمدنمايد،  مي
گريز از . توان اعتبار سياست را بازآورد راستگوئي و درگير مسائل بنيادي شدن است كه مي

برابر موضوعات اصلي به نام تدبير سياسي تاكنون به شكل گرفتن هيچ گرايش سياسي كه 
؛ سياست را نيز براي ايراني معمولي از تصوير زشت و نارواي آن شمار آيد نينجاميده است در

توان به نداي زمانه پاسخ داد و سياست را در بهترين و  اكنون مي. بدر نياورده است
ترين معنايش دربرگرفت؛ از چهارديواري اندكي بيرون آمد و به فضاي عمومي نيز  گسترده
 .پرداخت

  
***  

ايران  يكردن فرهنگ سياس يامروز يون ساختن به معندرباره ضرورت دگرگ يبحث جد   
 يبه معن يفرهنگ سياس. كشد يتازه آغاز شده است و دامنه آن به بيش از سياست م

تواند  يها نم اين ارزش است و يچيره برگفتمان و رفتار سياس يها ها و در نتيجه عادت ارزش
كه مردان حق دارند به بهانه  يا در جامعه. يك جامعه چندان دور باشد يها از نظام ارزش

توانند از يك آخوند با  يخوردن مال ديگران م يناموس، خون زنان را بريزند؛ يا مردمان برا
. و خشونت خواهد بود يسياست نيز عرصه تجاوز و زورگوئ به او اجازه بگيرند، يپرداخت پول
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د، در سياست نيز را از يكديگر ندارن يتاب كمترين ترك اول يشخص يكه در زندگ يمردم
كه افرادش با مسئوليت  يا جامعه. مخالف را دشمن خواهند شمرد و تا نابوديش خواهند رفت

تن و  دوزند و حاجت خود را به توسل به پنج يم ياند و چشم به مشيت اله بيگانه يشخص
 اي گونهخدا يها قدرت ي نيز كارشان ب يبندند، در امور سياس يهزاران امامزاده يا پير و مراد م

افتد و ديگران،  يها به گردنشان م اندازند و اگر نتوانستند، مسئوليت تنه كارها را راه مي كه يك
  .گذرد يدارند نم يرا هميشه پاك و خطاناپذير نگه م ،همه

جامعه خودمان، گذشته از يك ادبيات انبوه تسليم و قناعت و  يارتباط با فرهنگ سياس در   
 يها از گرهگاه يا ه به سخنان هر روزه گوش فرادهيم تا گوشهروحيه شكست، همين بس ك

خورده و  و گول يكه هميشه قربان ياست پر از زنان و مردان يا اين جامعه .آن را دريابيم
اند  از آنها ساخته نيست و ديگران بوده ياند و بد اند، و هميشه حق داشته شده و مظلوم خيانت

به مردم نادان ”اند؛ يا فلك كجرفتار است كه  آنها نارو زده اند يا به كه كارها را خراب كرده
  .”اند و همين گناهشان بس اهل دانش و فضل”وگرنه آنها كه ” دهد زمام مراد

را  يهمين انقالب اسالم يهمه آشنا؛ ول يدور نه الزم است نه برا يها بازگشت به گذشته   
بيست و پنج سال به  يكسان. مونه گرفتتوان ن يم ــكه نه الزم بود و نه پرهيزناپذير  ــ
نبود و  يكس يكه پيش از آن برا داشتند يا واژه سوار بودند و دست گشاده يلفظ يمعن

 يجاه شان روبرو شدند ب يها يرو ها و زياده يناگزير كوتاه يكه با پيامدها يهنگام
د و موقعيت خود و كشور كوشيدن يو اصالح خود، دست در دست دشمنان به ويران يايستادگ
كسان ديگري همه آن بيست و پنج سال غم . پذير را به انقالب ناگزير كشاندند چاره يانقالب
، هر چه را ديدند به نام ارتجاع كوبيدند و يپيشتاز يو قانون خوردند؛ يا به دعو يآزاد

به  يو قانون و عدالت اجتماع يآزاد ي، فرصت برقراريكه در يك موقعيت انقالب يهنگام
و  ــخود، دست در دست دشمنان  يها بر آرمان يو پافشار يايستادگ يجاه شان آمد بدست

همه آنان و به نوبت  يشكست برا. خود و كشور كوشيدند يبه ويران ــبدترين مرتجعان 
شمار را به  بي يها يها چه بود؟ سواران پياده شده گناه اشتباهات و كاست واكنش يآمد، ول

 يوزن و سبك ياصول يمخالفان آزاديخواه و پيشتاز هرچه را كه از ب. تندها انداخ گردن ابرقدرت
هواداران رژيم پيشين، . بر سرشان آمده بود، به گردن هماوردان خود انداختند يسياس
آور دوران خويش كه گويا در  انگيز و هراس رشگ يها كشور را نتيجه پيشرفت يبدبخت

اكنون را  يبدبخت ،خورده انقالب دان شكستپيروزمن. نداشته است شمردند يجهان مانند
 يگذشته كه گويا در جهان مانند يناپذير استبداد و فساد و وابستگ و اجتناب ينتيجه حتم

  . نداشته است شمردند
آسا به دنبال آنها كه  بايست پشتيباني نكردند و رمه يمردم نيز كه از آنها كه م يها توده   
نشان دادند، و آنجا كه الزم  يبود هزار ترديد و ناباور يالزم نمبايست افتادند؛ و آنجا كه  ينم
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گذشته به پرستش رسيدند، همچنان خود را  ياز پشتيبان يا هيچ انديشه يبود ب يم يبلكه حيات
و همه جز خودشان بدند؛ و آنچه پيش آمد تا فالن ” گذارند و نگذاشتند ينم”دادند كه  يتسل

 كدام موضوع. (بدتر از هميشه شد موضوع ديگري استاش خوب بود و اگر بعدا  مرحله
  )؟ديگري

 يو اقتصاد يسياس يترين نيروها خود درنيافت كه اگر بزرگ يها يتراش گروه اول در دليل   
توان  يبه آينده اين كشور نم يخواهند كه هست، ديگر هيچ اميد يجهان، ايران را چنان م

هايش به هراس افتاده  هاي دنيا از پيشرفت هترينرا كه ب يمانند و اگر چنان كشور بي؛ داشت
نياز به مداخله  بيبا اشاره و ، از راه دور و يبه چنان آسان يشد در چنان مدت كوتاه يبودند م

توان درآوردن ايران را از گودال تاريخ به  يانداخت، چگونه م” اوج ماه به قعر چاه”مستقيم، از 
امروز  يها يخود درنيافت كه اگر بد يها يتراش دليل دست ايرانيان تصور كرد؟ گروه دوم در

 ينداشته، ديروز هم نتيجه حتم يديروز است و خودش هيچ مسئوليت يها يبد ينتيجه حتم
از اين بدتر، اگر چنين رابطه . اند نداشته يپريروز بوده است و هماوردانشان هيچ مسئوليت

 عرا جز هر روز بدتر شدن وض يا ميان اكنون و گذشته برقرار است چه آينده يمكانيك
اگر دنبال اين قياس را . توان تصور كرد؟ ديروز بد بود و امروز به ناگزير بدتر شده است يم

له ئمس، سياست. شد بگيرند پريروز ناچار كمتر بد بوده است و فردا حتما بسيار بدتر خواهد
ديگران و  يها ياين است كه چگونه كامياب نيست، يبين كاراكتر و ژرف ينيرومند
  .ند، چگونه گناه را از خود بردارند و به ديگران بيندازندبشمارخود را خوار  يها يناكام

و  يانصاف يب: راند يايران، فرمان م يما، منطق فرهنگ سياس يبر هر دو اردو روحيه عموم   
 ياست كه ما را به چنين تاريخ و سياست يو سياس يبه زبان ديگر ضعف اخالق. يخردگريز

 يبا چنين اهميت. خودمختار نشود همين خواهد بود يكه ايران يكرده است؛ و تا هنگام دچار
، آنگونه كه يمعناي خودمختار. بايد آن را درست بفهميم يدهيم م يم يكه به خودمختار

دريافتيم و انسان را نه تنها مسئول خود بلكه مسئول  يشتتخود ما نخست در الهيات آئين زر
دانستيم، و يونانيان در  يو بد ي، و تعيين كننده فراآمد نبرد ميان نيكيتهمه جهان هس

 ،)هردو زير تاثير زرتشت( خود دريافتند و اروپائيان بعدها دوباره كشف كردند يفلسفه اخالق
 يانسان هنگام. از، و به، خويشتن است يو اجتماع يآغاز كردن و پايان دادن امور شخص

هم در نظر ــ در آيد؛ مسئول بد و نيك خود باشد ه الت ديگران بشود كه از كف يخودمختار م
تسلط كامل بر اوضاع و احوال خود  نيمسئوليت به مع .ديگران و هم بويژه در نظر خودش

 يول. رسد و ما همه دستخوش اوضاع و احواليم ينم يهيچ كس به چنان خودمختار. نيست
حتا بيحركت ماندن و (گوناگون داشت  يها ها و واكنش توان پاسخ يدر اوضاع و احوال م

تواند اختيارش را اعمال كند؛  يو در آنجاست كه انسان م) هيچ نكردن، پاسخ و واكنشي است
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كه به مقدار زياد بيرون از اختيار او  يو مسئوليت آنچه پيش آيد با اوست و نه اوضاع و احوال
  . آمده است

برند و  يم يافتند؛ برخ يپس م يش و كسانپي ياز اينجاست كه در شرايط برابر، كسان   
گردد؛ و قضاوت  يبرمو خرد از اينجاست كه تصميم درست، كه به كاراكتر . بازند مي يبرخ

واال و فرومايه و  انيابد و مايه تفاوت انس يارزش م گردد، كاراكتر برمي درست، كه به خرد و
. بيرون است يبر و مراد و پدر روحانره يانسان خودمختار از فرمانروائ. شود دانا و نادان مي

بر او ندارد؛ زيرا از سرنوشت خود آگاه نيست، مانند همه ديگران؛ و  يحتا سرنوشت دست
زدن سرنوشت كمك  هايش به رقم ها و قضاوت شود و با تصميم يمنتظر فرودآمدن آن نم

كرد و هيچ امر  توان بهتر و بدتر يداند كه هرچه را كه هست م يانسان خودمختار م. كند يم
 ــوجود ندارد  يو اجتماع يبيرون از گزينش و اختيار انسان، در امور انسان يبه معن يحتم

بيشتر آنچه در  يول. كردني نيستند پذير و اصالح كه برگشت يمگر پس از رويدادن امور
با چنين نظام  يانسان غرب. است يكردن كم اصالح پذير و دست است برگشت يقلمرو انسان

  . بر جهان پيرامونش چيره شده است يهائ زشار
چه اندازه با  يعموم يدر زندگ شمار بي يانتوان دريافت كه رفتار ايران يم ياكنون به آسان   

توان  ي، تا آنجا كه از همين تاريخ همروزگار ميايران. ناسازگار است ياين تعريف خودمختار
 ياين روحيه ايران. ن پيرامون خود تسلط يابدخواهد يا باور ندارد كه بتواند بر جها ينم، ديد

به رفع مسئوليت  يدر زندگ يكه چشم و دستش پيوسته به باالتر است؛ و بيش از كامياب
 يمل يها يبه هزينه پيش بردن كارها، در قلب ناكام” آبرو”به  ياين دلمشغول ،انديشد يم

تصميم گرفتن و عمل  ينائكه در خود توا ي معموليآن ايران. بايد اصالح شود يماست و م
نرسد و او  ياصليش آن است كه مبادا كار به جائ يبيند يك نگران يكردن به استقالل نم

زيستن در سختي برايش طبعا آسانتر است تا از دايره بيرون رفتن به  ياز سوئ. پاسخگو باشد
نكه او نرسد، تا آ يدهد كه كار اصال به جائ يديگر ترجيح م يجستن پيكار؛ اما از سو

نكرد  ينگرفت و كار يكند كه آنكه تصميم ياين پندار باطل او را رها نم. پاسخگو باشد
اما ” .ديكته ننوشته غلط ندارد”اند كه  پيوسته به گوشش خوانده. برد يهم نم يسرزنش

 ياصل يگناه يا كوتاه .هاست نوشته نشدن ديكته جامعه ما يمشكل اصل. موضوع اين نيست
ها گوشه گرفتند يا  اينهمه مردم در زاويه. كند يچيز را حل نم داشتن هيچغلط ن. اينجاست

 يهايشان نشستند و سوار اينهمه در كنج خانه. ذكر گفتند و دست به سياه و سفيد نزدند
كه نكردند سرزنش  يآنان را از بابت كارهائ يكس. دادند و چهار پنج سده از دنيا واپس ماندند

يشان را با ”آبرو”به گمان خود . شان سرزنش بوده است يزندگ اسرندانستند كه سر ينكرد ول
  .بينيم انباشتند يايم و م كه ديده يهائ يآبروئ يتاريخ خود را با ب يحفظ كردند ول يعمل يب

 

***  
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 ــعموم ايرانيان  ــ يغيرسياس يايران يتوان آرمان سياست را برا ياز يك نظر م   
كه  يهنگامتا politics of innocence ش ا انگليسيكه معادل (” يبيگناه يسياستگر”

) جا بيفتد، گوياتر است يسياست در فارس policyو  يسياستگرpolitics تفاوت ميان 
منظور از اين اصطالح كه از برنارد ويليامز، يك استاد فلسفه امريكائي، وام . توصيف كرد

است كه  يمعمول يسياستگر يها يدور از گرد و خاك و آلودگ يگرفته شده سياست آرمان
شدن  يفراآمد اينگونه انديشيدن به سياست، غيرسياس. گذرد يها نم آن كار روزانه جامعه يب

تر  يتر و پرهيزكردن هرچه سياست در عمل، آلوده. روزانه است يشدن زندگ يجامعه و سياس
روزانه به  يدر زندگ يايران. شود يم يتر و باالتر از سطح معمول اي اسطوره ،نمايد در آرمان مي

شان  روزانه يكه زندگ يمردمان يآنهم برا(است ” فريب و ماديات”پردازد زيرا  سياست نمي
آورد با  يم يگاهگاه كه در اوضاع و احوال ويژه بدان رو يول) همه فريب و ماديات است

رهاننده  يگويد ولي در پ ياو پيوسته رهبر م. آميز است جذبه يانتظارات دور و دراز و با حالت
است كه  ياو سياست امر يبرا. ياز تجربه مذهب يسياست به عنوان صورت ديگر ــاست 

كه پيش آيد، گذاشت و سپس  دراز به حال خود، در واقع در دست هر يها توان مدت يم
افتاد  يدنبال كس يرسد، چندگاه يم يكه كارد به استخوان رسيد كه با چنين سياست يهنگام

، همه چيز معجزآسا يرساند و در انتظار ماند كه ناگهان و به تند يرا به خدائو سينه زد و او 
روزانه پر از  يآنگاه يكبار ديگر سرخورده شد و باز در الك خود، در آن زندگ. درست شود

  . خودساخته فرورفت يفريب و ماديات، در آن پليد
از . زده كرده است سياستو هم سراسر  ياست كه جامعه ما را هم غيرسياس ياين فرايند    
ديگر چون  يپردازيم زيرا پليد است؛ از سو ي، نميامر عموم يبه سياست، به معن يسوئ
پذير نيست ميدان را براي هر ديوانه قدرت، هر بيمايه  سياست امكان يدر جامعه ب يزندگ
شت قدرت خود را پ ياز سوئ. گشائيم يمان م يطلب، و مداخله آنها در هر گوشه زندگ جاه

كه  يديگر در خالئ يببخشد؛ از سو يمان در جامعه انتظام يگذاريم تا به زندگ يسياست نم
كمترين  يبرا. كنيم يهر روزه م يآورد خود را دستخوش سياستباز يما پديد م يمشاركت يب

شويم و غافليم كه آن  يدارد م يكردن هر كه قدرت يكارمان ناگزير به ديدن اين و آن و راض
در . كند يما دراز م ياهميت را بر زندگ ياست كه دست اينهمه مردمان ب يسياس خالء
تواند رشوه بگيرد يا هر كار  يپا م هر مامور خرده يدارند ك يكه مردم حضور سياس اي جامعه

بسته است؟ سياست به نظرمان پليد است چون خودمان  يديگر خواستهكوچك، به اجازه دل
  . ايم كشيده يان را به پليدم يسياست و سرتاسر زندگ سرتاسر

 ياند و چاره را در دگرگون به بيرون جسته يكه از اين دور باطل راه ياند كسان فراوان بوده   
: بيشتر نيست يولي چاره يك. اند بايد در جهت بهبود باشد، ديده ي، كه ميفرهنگ سياس

از  يجامعه ايران يلما به مساله اص يمشكل فرهنگ سياس. تر آموختن راه از رهروان كامياب
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كه  به  وتاز پردامنه غزان و سپس مغوالن و آغاز تاخت همان هنگام از اواخر سده دوازدهم
توسعه در همه ابعاد آن بويژه توسعه ــ گردد  يتوسعه، برم يافتاد، يعن يو فكر يركود فرهنگ

حاكم  يها ايم، چون بيش از همه با منافع گروه كه بيش از همه از آن غافل مانده يسياس
، به مثل، يو آلمان يتر آن ايران مفهوم گسترده توسعه يا تجدد در. داشته است يبستگ
نوزدهم و بيستم در اين توهم خطرناك  يها را در سده يا ها نيز چند دهه آلمان. دارد يبرنم

تفاوت گذاشتن . هست ييا انگليس يمتفاوت از نمونه فرانسوي گذراندند كه يك توسعه آلمان
، و تمدن يو ژرف و معنو يآن بود؛ فرهنگ را آلمان يها از جلوه ين فرهنگ و تمدن يكميا

 يغرب يها يانگاشتند و سياست را چنانكه در دمكراس يم يو ماد يته و ميان يرا فرانسو
  .داشتند يشد خوار م يورزيده م

گوناگون  يها گوناگون و با سرعت يها اند و در پويش توسعه از راه ها گوناگون جامعه   
گوناگون نيز داشته باشند سر از  يها ها تعريف ياگر مانند ما يا بقيه جهان سوم يروند ول يم

كه با همه  ــما هيچيك فرهنگ و تمدن آلمان را . آورند يما درم يها همين تركستان
دوگانه و گاه ناهمزمان يك مرحله معين  يها جلوه يآلمان يروشنفكران راستگرا يها تالش
نداريم و خوشبختانه نتوانستيم فرهنگ را به آن صورت ــ اي است  هر جامعه يندگدر ز

  .ايم را به نمايش گذاشته يهمان گمراه يبه آسان يول. وارونه و مخدوش كنيم ياهريمن
بيني بتوانند از نشئه مالكيت  رسد در آينده قابل پيش هاي عرب كه به نظر نمي جامعه   

ها به درآيند همچنان در كوره راه توسعه اسالمي افتان  رگشائياسالم و آن يكصد ساله كشو
شان را پر  تواند گودي بينوائي اخالقي و سياسي هاي جهان نمي روند و همه پول و خيزان مي

 يهم دعو. ها مشكل آن هزار و پانصد ساله شاهنشاهي را نيز اضافه داريم ما از عرب. كند
شود؛ و هم  يكه اسالم بدان شناخته م يهائ يدهاز بهترين پد يمالكيت اسالم و بسيار

و به رنگ فاتحان درآمدن نيز آلوده  يافتخارات پيش از آن كه به لكه شكست و فرمانبردار
، نيرومند بوده ياسالمي ـ كم ايران ، دستيوسوسه ما به رسيدن به يك توسعه ايران. بود ينم

شناسان به اين پديده بوميگرائي  امعهج. ايم از اواخر سده نوزدهم در راه آن افتاده. است
nativism است كه  يكهن يبزرگ پويش توسعه در كشورها يها يگويند و از گرفتار يم

  .سازند يجا م بي يجا را مايه خرسند هب يكشانند و سربلند يرا به امروز م هينريدشوكت 
   

                                                     * * *  
با لحظه حقيقت و با چهره واقعيش روبرو شد و  1979/  1375ما در  ياسالم يميگرائبو   

بايد پيش  ياكنون م. قابل تعريف نيست يالله و مردمكشان حزب يآخوند يديگر جز با مافيا
. از ما را سرگردان كند به آن نيز بپردازيم يكسان يشاهنشاهي چندگاه ياز آنكه بوميگرائ
 اعراب كه آگاهانه به نابود يو ويران يپيش از دويست ساله خونريز ما، يگذشته شاهنشاه
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. ها را نيز به تحليل برد بود كمر بستند، بسيار افتخارآميز است و عرب يكردن هر چه ايران
ها  كه خود ايرانيان پس از سده يدستاوردهايش چنان در ياد جهان مانده است كه حتا هنگام

  . اش كمك كرد از آن نداشتند به كشف دوباره يطره مبهمديگر جز خا ،هجوم بيابانگردان
و  يعرفيگرائ بيش ازجامعه و فرهنگ،  ياما آن گذشته به عنوان يك نمونه توسعه، نوساز   

امروز  يندارد كه به ايران يچيز زياد ــنخستين سرمشق آن در جهان  ــ يمذهب يروادار
درت سياسي از روحاني ــ اگرچه به صورت درباره سهم ايرانيان در جدا كردن ق(. دعرضه كن

 يحتا آن سنت نيز تاب ساسانيان را، كه با اندك آسانگير.) بايد بيشتر گفت تواماني آن ــ مي
تا (غيردمكراتيكش به جهان دادند  يملت را در صورت نخستينـ  توان گفت نمونه دولت يم

پذير  امكان ييش را در جهان فئودالگذار افكن، پايه باره  اختراع توپخانه سنگينآنكه پيش از 
شود سنت  يمربوط م يسياس ييا مجموعه رفتارها يدر آنچه به فرهنگ سياس. نياورد) سازد

پرستش شاه و . بايد بيشترين فاصله را از آن گرفت ياست كه م يايران باستان درست چيز
نمود  يرت رخ مو قد يشد كه از همان فراز درخشندگ يذوب كردن دولت در او مايه انحطاط

كردن يك دوره، از راه تمركز بر يك  يآرمان. انجاميد يو شكست م يبه ركود و ويران يو پياپ
گونه كه  همان، يهايشان و نديدن زمينه عموم يا چند شخصيت و رويداد در بهترين حالت

  .بايد اصالح شود يماست كه م يفرهنگ سياس يها از جنبه ياتفاقا يككنند،  اسالميان مي
جهان  يها ايم و بازگشت به سياست خود رسيده ياست به بحران فرهنگ سياسه تما مد   

حتا در  .گذرد يمساله از اسالم و پيش از اسالم درم. پيش از اسالم پاسخ ما نيست يآرمان
بيش از ماليات و  يا توده ي ـعموم يهمان زمان، ما درباره نقش مردم در زندگ

كورش به تحقير درباره يونانيان . به اشتباه افتاديم ــف ارتش دهنده و پركننده صفو يبيگار
) است يشگرف تمدن يونان يها يمشهور كه از نوآور ي”آگورا”(گفت كه در بازار  يم

را درنيافت و جانشينانش نيز  يبحث آزاد سياس ياو معن. گويند يم دروغ مه آيند و به يگردم
زمين و دريا شكست خوردند رابطه ميان  جهان در ندياز نخستين ارتش شهرو يكه پياپ

 ينيرو. (درنيافتند يشهر كوچك را با همان دمكراسي محدود آتنـ  يك دولت يقدرت نظام
توانست سازمان دهد كه در آن  يرا تنها يك جامعه مردان آزاد م يناپذير آتن شكست يدريائ

ردگان پاروزن جا را بر هايش ب”تريرم”شهروند داوطلب، هم سرباز و هم دريانورد بود و در 
  .)كردند يجنگيان تنگ نم

ترين آثار  از بزرگ اي دمكراتيك و پاره ياكنون پس از دوهزار و پانصد سال تجربه عمل   
دادن  يتوان به نام آشت ياند، چگونه م كرده يجهان كه سنت دمكراتيك را غن يو فلسف يادب

 يدم زد؟ ما برا ييا آرمان شاه يآرمان شاهپاك در تضاد با آن، از  يهائ با پديده يسنت ايران
 درس گرفتن از تاريخ به يها نداريم و برا به آن سنت يخود نياز يفرهنگ سياس ينوساز

ترين  در ايران از كهن يپادشاه. كنيم يبسنده نم ييك يا چند شخصيت و رويداد استثنائ
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و قانوني كنند تا هم اجازه  يآن را نيز در آغاز سده بيستم ناچار شدند نوساز يول. نهادهاست
چه پيشرفت حاصل شد  ناقص ماند و اگر ينوساز. پيشرفت به كشور بدهد و هم بپايد

  . نپائيد يپادشاه
را بيشتر كرد و  يسياس يها بايد مهارت يم يدر فرهنگ سياس يپرست آرمان يجاه ب   

ردن بر موافق نبودن؛ موافقت ك يدر برخورد با جز خود؛ مدارا و توانائ يشكيبائ: ورزش داد
ها و نه  ببيند؛ سازش بر سياستسوتر از سودآني را هم  اندكي آنشناخت سود روشنرايانه كه 

 يشدن با زندگ ؛ درگيريپاافتاده روزانه در طرح كل بر اصول؛ دريافتن اهميت امور پيش
مت تر واژه، سياست حكو باريك يسياست به معن. الفتخجامعه؛ جانشين كردن دشمني با م

باشد كه  يدر ميان مردم يبايد امر يكردن است و اگر حكومت بر سرنيزه ننشسته باشد م
تر از مقام  گوناگون را پائين ينظرات و سودها يها زدن و چانه يسياس يها احزاب و معامله
خود نشمرند و در انتظار ظهور رهبران فرهمند و افسونكار  ينيافتن هاي دست بلند يا آرمان

توان جايگزين  يها نم ترين شخصيت گصاحب حق را با بزر يمردم و افراد انسان. ننشينند
  .كرد و سياست افسون نيست

   
***  

ايران ناميد از نگاه بدبين هرچه هست دلگير است، سقوط آزاد  ”وضعيت”توان  در آنچه مي   
ن برود؟ تواند پائي در اين چاهي كه گوئي بن ندارد يك كشور، يك ملت چه اندازه مي. است

هاي  اين كشوري است كه فرمانروايانش چشم به ته چاه جمكران منتظر ظهورند و نيرو
. گريزند ها چون جذاميان از هم مي مخالفش غرق در عوالم نامربوط گذشته و غافل از فرصت

اش را  اي پس از انقالب، آنها كه در ميان اين مردم همت و حوصله در اين ميان سه دهه
ود به بيرون بزنند و در احوال جامعه و جهان و به گفته هاول در بافتار دارند كه از خ

هاي عمومي بپردازند و در برابر كشور خود و جهان  تر به موضوع تر و با نگرشي كلي گسترده
و آينده آن احساس مسئوليتي كنند، چنين زنان و مرداني كه نسبشان به فلسفيان  

philosophe سقراط نخستين (شوند  ون انتلكتول ناميده ميرسد و اكن سده هژدهم مي
  انديشند؟ چه مي) انتلكتوئل جهان بود

بريم، ولي روشنفكر به  ما در فارسي روشنفكر را در برابر انتلكتوئل فرانسوي به كار مي   
اي در كار خواندن  انتلكتوئل كسي است كه بطور حرفه. تر است اينتليجنتسياي روسي نزديك

ايتليجنتسيا به توده بزرگ . كردن مردمان است دادن و آگاه وهيدن و آموزشو انديشيدن و پژ
توان  شود كه در هر جامعه جهان سومي و رو به توسعه مي سواد گفته مي خواندگان نيمه درس

هايش برتري دارد و با آنكه خود  يافت؛ يك طبقه متوسط فرهنگي كه ادعاهايش بر توانائي
كمتر جرئت ايستادن در برابر پسندعمومي يا آنچه را كه با گيرد  را باالتر از مردم مي
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دهد ــ بر خالف  خود نشان مي شمارد از اش پسندعمومي مي پخته هاي نيم استدالل
ايستادن در برابر پسندعمومي و خرد متعارف است؛  functionانتلكتوئل كه خويشكاريش 

در انقالب اسالمي بهتر از همه با نقش روشنفكران را . اي در برابر اجتماع است گرفتن آينه
ها كه به انقالب پيوستند  اما مورد انتلكتوئل. توان توضيح داد اين تعريف روشنفكري مي

  .اي در تعريف در كار بود شايد در اينجا نيز مبالغه. همچنان مايه سرگشتگي است
دن ظاهرا تر رفتن و بدترش كشورش، اين پائين ”وضعيت”انتلكتوئل ايراني در برابر    

بايد بكند؟ ما در اينجا بيشتر به بيرون ايران نظر داريم،  كند و چه مي ناپذير، چه مي پايان
آنهايند كه زندگي فرهنگي ايران را به رغم . ها پيشتاز پيكارند وگرنه در خود ايران انتلكتوئل

اكانه در اند؛ و گروه بيشماري از آنان بيب ها و تنگناهاي رژيم اسالمي نگه داشته تنگي
  .كوشند دگرگون كردن زندگي سياسي جامعه مي

در بيرون ايران از آن درگيري ژرف سياسي، از آن پرداختن به اجتماع و مردم، كمتر نشاني    
هرچه هست كار فرهنگي است كه پناهگاه بيشتر روشنفكران و . در اين گروه اجتماعي است

.) گذارند را سرخوردگي از سياست مينامش (هاي سرخورده از مردم شده است  انتلكتوئل
انتلكتوئل ايراني در خارج عموما به ايرانياني پيوسته است كه يا توانگرند و فرصتي جز براي 

در اين . ماندن ندارند چيزند و باز فرصتي جز براي زنده هرچه بيشتر زيستن ندارند و يا بي
و فرصت خطركردن پيش  اش از امكانات سرشار است بزنگاه بزرگ تاريخي كه هر لحظه

  .آورد، او سرخويش گرفته است و راه خود در پيش مي
هيچ امكان  تيره تاريخ هزار و چند صد ساله فرمانروائي بيابانگردان، بي پيشينيان او در شب   

خوردند و  كشيدند و خون مي سواد و دور از هرگونه دسترس دم در مي تماس با توده مردم بي
شماري از آنان به عمل . كردند ره قطره روغن چراغ اين فرهنگ ميهاي خود را قط زندگي

دادند و سخن دلشان را  آوردند، يا خود را به دم اژدهاي پايگان مذهبي مي ديوان روي مي
از صد سالي پيش او امروزي و . دادند به بهايش مي گفتند و عموما سر خود را مي

ه نكرد، كوشيد جامعه را بسازد، به درون انديش شد، ديگر به آفرينش فرهنگي بسند اجتماع
جنگيد و برد و بيشتر باخت، يا در خدمت يك طرح . به سياست پرداخت. اجتماع رفت
درآمد كه شگرف بود ولي ژرفائي نداشت؛ يا دنبال آرمانشهرهائي ) مدرنيزاسيون(نوسازندگي 

  .تاددويد كه وقتي ديدگانش بر واقعيت آنها گشوده شد از خودش به هراس اف
خورده و تحقيرشده از تجربه خود با سياست در صد ساله گذشته، باز سر در  امروز او زخم   

گريبان برده است؛ پشيمان از ريختن گوهر آفرينشگري خود در پاي اجتماع، دست در دامن 
بيزار و ترسان از واقعيت . ترين سربلندي و تمايز و گريزگاه اوست زده است فرهنگ كه بزرگ

به گفته يكي از نمايندگان  “هاي تاريك اجتماعي ما اليه”، از ”ديگري”يرون، از جهان ب
بلكه از تفكر در ... نه فقط از مسائل سياسي ـ اجتماعي”بزرگ سنت انتلكتوئلي نوين ايران 
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نماينده ديگري از همان سنت، كنار كشيدن از  )1(”...مسائل اجتماعي كنار كشيده است
بلكه از تفكر در مسائل اجتماعي را نيز، چنين به ديده قبول مسائل سياسي ـ اجتماعي 

اي است كه معيارهاي بازدارنده و گوشمالي دهنده فرهنگ ما  اين همان راه پيموده”: نگرد مي
بختي خود را با آسايش ديگران تراز  هميشه در برابر همه كساني گذارده است كه نيك

به همان نسبت ] چنين كسي... [اند امعه انديشيدهكار خود به چاره ج اند و به جاي چاره كرده
شود از بعد سياسي و اجتماعي هستي خويش بيشتر  كه از ادبيات و از سياست تهي مي

امروز هم، هنوز هم، در فرهنگ ما ــ درست مانند هزار سال پيش از اين ــ راه ... گريزد مي
اعتالي روح در انتزاع از . ي نيستا جز بستن در سراي به غير چاره. گذرد سالمت از كناره مي
بختي اجتماعي  گيرد، چرا كه در فرهنگ ما هرگز رستگاري فردي و نيك اجتماع شكل مي

  )2(”.اند قرين نبوده
. ورزي و سياستگري كه حق هر كسي است سر و كار نداريم ما در اينجا با گريز از سياست   

يگر توان از زمين برخاستن را هم اي است كه د خورده اين يك فرمول كامل جامعه شكست
باره اجتماع كناره  توان از اجتماع و انديشيدن در اينكه از نظر اخالقي مي. از دست داده است

ما . بحثي تلخ است و به جائي نخواهد رسيد ”غم بينوايان، بيهوده رخ را زرد كرده”جست و 
روح در انتزاع از اجتماع اصال  بريم، ولي آيا اعتالي در عصر معيارهاي ثابت اخالقي بسر نمي

ممكن است؟ اگر انتلكتوئل را به معناي هاول كه صورت ديگر و نه چندان متفاوتي از 
هاي ديگر است بگيريم اعتالي روح او، بلكه همه خويشتن او در پيوستن به جامعه  تعريف
سيراب تر از روح خود اوست كه  تر و بزرگ هاي كلي از آبشخور جامعه، از ماهيت. است
يك هديه فلسفه سياسي غرب از ارسطو . ماند تر است كه زنده مي شود و در آن بافتار كلي مي

دونالد، اجتماع را در ابعاد  تا دوتوكويل، اين سنت انتلكتوئلي است كه به گفته وسلي مك
  .شمارد نپوشيدني مي اخالقي و اجتماعي خود براي هستي متمدنانه ضرورتي چشم

. لكتوئل در معني زرتشتي و وجودي آن تنها در اجتماع و با اجتماع استخويشكاري انت   
 ”ارتگااي گاست”يابد، همان ديگري كه  برابر ديگري است كه تحقق مي انتلكتوئل تنها در

ها مفهوم انتلكتوئل را  هايش با انتكتوئل سپرد و از آن تفاوت يك كتاب را در بررسي تفاوت
رساختي كه براي زندگي انتلكتوئلي الزم است، از صنعت چاپ اينهمه جز آن زي. بيرون كشيد

و  ”ديگري”ها و نهادهاي آموزشي و تسهيالت فرهنگي بيشمار ديگر كه آن  و نشر و رسانه
بايد براي اعتالي روح انتلكتوئل در كنارگذران  مي ”فرورفته در تاريكي”و اجتماع  ”غير”

مردم آن زميني هستند كه همه چيز بر آن . برابر تحقير شود روزانه او فراهم آورد و در
و در ) رسان او نيز؛ روزي(هاي انتلكتوئل هستند و سرمايه او  سرچشمه همه رنج. رويد مي

 از اين گذشته براي انتلكتوئل حتا در گوشه. آيد اينجا ناچار پاي مالحظه اخالقي به ميان مي
اكنون در اين عصر انقالب . بود هزار سال پيش هم نمي. گرفتن از خلق عافيتي نيست 
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خورد و عرب سعودي  آموزش و ارتباطات، در جهاني كه همه چيز به همه چيز پيوند مي
زند؛ مردمان و روزگار پريشانشان، و آن  هاي نيويورك مي هواپيماي امريكائي را به برج

هيچ  احساس مسئوليت كه ويژگي انتلكتوئل است ــ بگذريم از نام و ننگ ملي و انساني ــ
  . گذارند اي نمي گوشه آسوده

اش را از  آيد از كشورش گسيخته است و گذشته اين نسل جواني كه اگر در بيرون بار مي   
اش را از او  آيد از جهان پيشرفته گسيخته است و آينده اند؛ و اگر در درون بار مي او ربوده
بيني آخوندي  و زير يك جهاناند؛ همين فرهنگي كه دستاويز و بندناف انتلكتوئل است  ربوده

  گذارد كه خود را بركنار بدارد؟  به خفقان افتاده است، چه را مي
گويد ولي  زبان از رستگاري فردي سخن مي ”درباره سياست و فرهنگ”در همان كتاب    

خواست باغي  و دلش مي سياسي بود”آنكه . سوزد دل بر رستگاري دست نداده اجتماع مي
اكنون از سياست و اجتماع به باغ كوچك درون خويش  ”گي سرزمينشداشته باشد به بزر

در كنار دوزخي سوزان و  ”دالويز را بهشتي پرنياني و”توان  ولي چه اندازه مي. رفته است
كه حال و روز كنوني ماست و حال و روز بيشتر هزار و چند صد ساله ما بوده است  ”سخت

دست در دست سلطان و ) شيخ(ه آخوند نگه داشت؟ در آن شب تاريك قرون وسطائي ك
ايراني آن روزگار خود را در بياباني  ”انتلكتوئل”بست  خليفه راه را بر عمل و حتا انديشه مي

گفت من خاطر از  ناصرخسرو مي. (يافت يافت و جز باغ درون خود پناهگاهي نمي تنها مي
  .)تفكر نيسان كنم

هاي ما بيشمارند و  انتلكتوئل. هاي بزرگي دارد امروز موقعيت ما با هزار سال پيش تفاوت   
سياست . بار در تاريخ ايران پشت سر آنهاست يك ارتش بزرگ روشنفكران، براي نخستين

هاي همگاني و  صد سالي است در صورتي تازه و با مفهومي تازه به بركت آموزش و رسانه
پيكار براي . اه يافته استنهادهاي دمكراتيك و مدني ــ هر چند صوري ــ به جامعه ايران ر

تر از آنچه در هر زمان فراهم بوده  دگرگون كردن حكومت و جامعه در ابعادي بسيار بزرگ
خواهي در پيكار ملي ما جائي  افكار عمومي جهان كه از جنبش مشروطه. تواند جريان يابد مي

سال پيش  انتلكتوئل تنهاي هزار. يافت اكنون بيش از هميشه پشتيبان مردم ايران است
مردمي كه آن چنان دور از او بودند امروز حتا در ايران آخوندزده در . ديگر تنها نيست

ديگر او نيازي ندارد كه به خدمت اميران درآيد يا در خانقاهي . وبيش دسترس اويند، كم
  .كنجي بگيرد

***  
. اپيش پذيرفتبايد پيش اين ايراد را مي. انديش بودن با سياست ورزيدن يكي نيست اجتماع   

هايش اجتماعي و  درست است كه انتلكتوئل به سبب توانائي ذهني و دلمشغولي
ولي از . اي كرده باشد انديش است ــ اگر هم سر در گوشه آزمايشگاهي يا كتابخانه اجتماع
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ها نيز نبايد انتظار داشت كه حتما به كار سياست بپردازند ــ هر  ترين انتلكتوئل انديش اجتماع
شان بر پيوند همه چيز با همه چيز، و احساس  آنها به سبب نگرش كلي خود و آگاهيچند 

) باز به گفته هاول(كند براي هر امر برحق خوبي تالش كنند  مسئوليتي كه وادارشان مي
/ جز به خردمند مفرما عمل ”گفت  سعدي در اين معني مي. بهترين سياستگران خواهند بود
هاست،  هائي هست، و اين يكي از آن زمان با اينهمه زمان. ”گرچه عمل كار خردمند نيست

آيد ــ گذشته از آنكه سياست نيز در جهان  سياست به دست نمي كه رستگاري دروني نيز بي
تر است و مرگ و زندگي اختر  نوين اهميتي بيش از گذشته يافته است، نه تنها داوها بزرگ

planet ندگي نيست كه سياست در آن راه نيافته حتا زمين در ميان است بلكه هيچ زمينه ز
تر از هر دوران  اين عصر و اين جهان سياسي است، سياسي. نقش تعيين كننده نداشته باشد

امر . اند هاي مردم اين چنين در پهنه عمل سياسي نبوده در هيچ عصر ديگري توده. ديگري
ت بايست منتظر تكنولوژي سياس. گاه اين اندازه به عموم ارتباط نداشته است عمومي هيچ

ماند تا معني كامل خود را بيابد، و در سده بيستم اين تكنولوژي پيدا شد، و همراه آن  مي
  .      قدرت و ثروت در ابعاد جهاني

كه با همگاني شدن آموزش و ارتباطات از حاشيه . هاست سده ما بيش از همه عصر توده   
هاي پاياني سده نوزدهم در  نراد كه در دههجوزف ك. اند به ميانه ميدان افكنده شده

و مستعمراتي داده  ”جهان سومي”اي  هاي حاشيه هايش بهترين تصوير را از جامعه رمان
يك سده بعد اين عربده فلسفي . گفت اي سخن مي هاي حاشيه آدم ”عربده  فلسفي”است، از 

وشور  جهان پر شعب” ).اش تروريسم اسالمي بدترين نمونه(در همه جا طنين انداخته است 
در ) كه تا همين سده بيستم ما كشيد(قرون وسطاي ما  ”انتلكتوئل”آن خلق كه  ”.شده است

 ”ديگري”. گذارد جست امروز كمتر از هميشه او را آسوده مي گوشه گرفتن از آن عافيتي مي
انگرا، گير، اقتصاد جه فرهنگ پاپ، سياست توده: در سراپاي هستي انتلكتوئل راه يافته است

گفتن و نوشتن بخشي از . اي ندارد كه ديگري را باال بكشد تروريسم اسالمي، انتلكتوئل چاره
  . عمل سياسي بخش ديگر آن. چنين كوششي است

اين جهاني كه اين گونه به تصرف ديگري، پاپ، توده درآمده است، كه در آن هر پيامبر    
هاي گاز بسوزاند يا  ل را آواره سازد يا در كورهمدتي هزاران انتلكتو تواند در كوتاه دروغين مي

حال بهترين جهاني است كه انسان در اين  شكر را در كامشان زهر كشنده گرداند، در عين
ما تنها در عصر فرهنگ پاپ زندگي . پنج هزار سال تاريخ از ساختن آن برآمده است

كراسي ليبرال، اقتصاد فلسفه سياسي دم. عصر ما عصر تمدن جهانگير نيز هست. كنيم نمي
تواند بالي بيماري و گرسنگي  ها و تكنولوژي توليد انبوه، علمي كه مي بازار اجتماعي، شيوه

تمدني كه . هاي ميلياردي دور كند؛ و هيچ يك از اينها ديگر انحصار به غرب ندارد را از توده
ئي رسيده است كه انسانيت سرانجام به جا. غربي بود در پنجاه سال گذشته جهاني شده است
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تواند پويش خوشبختي را كه اعالميه استقالل امريكا در يك شعله نبوغ در كنار زندگي و  مي
اگر در . يك آرزو فراتر ببرد آزادي به عنوان حق طبيعي فرد انساني شناخت، از يك شعار،

د به برن آغاز سده بيست و يكم هنوز سه چهارم آدميان در بينوائي مادي و فرهنگي بسر مي
داران بد  ميدان را ميدان. دليل شكست سياست، و در ايران، ورشكستگي سياست است

 . اند فراگرفته

ما ديگر الزم نيست درباره برتري عامل اقتصاد يا فرهنگ و زيرساخت و روساخت بحث    
 اي كه شايسته زندگي انساني در اين توانند به اندازه تواند، همه آدميان مي انسان مي. كنيم

هائي كه پنج سده پيشرفت پيگير و  از بهترين پديده گذارد آنچه نمي. دوران است برسند
وپاي  شتابنده تكنولوژي به جهان داده است برخوردار شوند بندوزنجيرهائي است كه دست

در اين رهگذر سياست نيز . وپايشان بگشايد تواند از دست مردمان را بسته است و سياست مي
اي است كه يك سرش فرورفتن در  شمشير دولبه. واقعي خود را يافته استدر سده ما ابعاد 

نيهيليسم است با ابعادي كه حتا سده بيستم در برابرش رنگ خواهد باخت و يك سرش آزاد 
وپاي آنها نهاده  هاي سياسي و فرهنگي بر دست كردن مردمان از بندوزنجيرهائي كه نظام
شمشير دو لبه تكنولوژي . اند بدترين دشمنان خويش است؛ آزاد كردن مردمان از خودشان كه

  .  اش را بخشيده است به سياست نيز ابعاد ويرانگر واقعي
ها را با ساده كردن قضايا در چند  خواهد، نه رهبري فرهمندي كه توده اينهمه رهبري مي   

را به ديو ها و عواطف آنان به هيجان آورد و آنان  ترين خواست فرمول و متبلور كردن بدوي
شود؛  هاي شب و روز عوض مي طلباني كه اصولشان به آساني جامه درونشان بسپرد؛ نه جاه

است  ”ديگري”در نبود انتلكتوئل، اين بيشتر . انديشند نه دغلبازاني كه تنها به نام و نان مي
 رسانه را تكنولوژي فراهم آورده است ولي پيام اوست كه به همه جا. گيرد كه جايش را مي

هنران جاي  گفت محال است هنرمندان بميرند و بي سعدي بر خطا بود كه مي. رسد مي
  .  ايشان بگيرند

تري در  ها و وظيفه بزرگ ، توانائي”ها طغيان توده”ها،  انتلكتوئل امروز در عصر توده   
ني وزنه او اگر بر ترازوي عمل سياسي نهاده شود سنگي. ها بر راه درست دارد راهنمائي جامعه

هاي جهان را  ها و پليدي تواند نه تنها كوتاهي او بيش از هر زمان مي. بيشتري خواهد داشت
اند كه  جا نشان داده مردم در همه. نشان دهد بلكه از كمك به دگرگون كردن آن نيز برآيد

اگر او بر سر امري بايستد مردم از سرگرداني به در . گيرند سخن انتلكتوئل را جدي مي
شايد به همين مالحظات بود كه هامرشولد، . رود و چه بسا كارهاي بزرگ از پيش ميآيند  مي

بهترين دبيركلي كه سازمان ملل متحد به خود ديده است، در دهه شصت سده پيش گفت 
در اين . عبادت بجز خدمت خلق نيست: سياست عبادت عصر ماست؛ همان كه سعدي گفت

گ ناگهاني در محشر اتمي و نابودي تدريجي بر عصر همگاني شدن همه چيز ــ از جمله مر
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شود ــ  تهي مي) آب و خاك و هواي سالم(هاي زندگي  روي زميني كه به تندي از مايه
كدام مردخدائي در جهان ما به . دهد باالترين رستگاري، حتا تقدس، در كار سياسي دست مي

اش  كار سياسي، و نه مذهبياسقف توتو نيز در . رسد مارتين لوتركينگ يا نلسون ماندال مي
ما، با اشكاالت زيرساختي  ”روحانيون”. (ترين خدمت را به افريقاي جنوبي كرده است بزرگ

كليساي كاتوليك .) اخالقي و اعتقادي خود، همان بهتر كه از سياست دور نگهداشته شوند
اند  ست كردهزي نه تنها در آن كشور براي محيط ”سبزها”اي از آنچه  در آلمان آيا از گوشه

  برآمده است؟
بايد  سياست از بدترين دشمنان انسانيت در عصر ما بوده است، اين را نيز پيشاپيش مي   

ولي همين دليل ديگري است بر اينكه سياست بيش از آن اهميت دارد كه به . پذيرفت
بان و اند كه شكارگاه متعص ها بيش از آن قدرت يافته پيشگان واگذاشته شود؛ و توده سياست

ها  در ايران ما انگيزه ضرورت كار سياسي از بسياري جامعه. عوامفريبان و پيشوايان باشند
كنار گذاشتن مردم از . در اينجا سياست آشكارا چهره جنايت به خود گرفته است. بيشتر است

سياست و  atrophyسياست در جامعه كه پيش از انقالب روال اصلي جامعه ما بود به نزاري 
انجاميد؛ و پرتاب شدن آنان به سياست انقالبي، شيرازه كشور را از هم گسيخت، زيرا  جامعه

پايان خود با   هاي بزرگ ناگهاني است كه در شتابكاري و شور بي اين در طبيعت دگرگوني
پس از انقالب مردم بيش از پيش از سياست . ويرانگري بيش از سازندگي سازگار باشد

پاسخ مسئله نه در انحصار كردن سياست بوده . كند را رها نميگريختند ولي سياست آنان 
بردن به دژ  وار در پي رهبر فرهمند افتادن، نه در پناه زده شدن يا رمه است، نه در سياست

شكست سياسي ما پس از يك سده تكاپوي تالش و پويش . زندگي شخصي و باغ دروني
بايد سياست خود را . ي انداخته استامروزي شدن، ما را به اين شرمساري جهاني و تاريخ

  .بهتر كنيم
جوي ما در كنج باغ درونش نيز از گزند سياستي كه تباه شده است  انتلكتوئل كناره   

هاي هرچه  هاي عاج روشنفكري، در محيط آسودگي ندارد ــ بگذريم كه سياست حتا در برج
از اجتماع، از گردهم آمدن سياست . كند تر شونده فرهنگي نيز گريبان او را رها نمي تنگ

ما . بهتر آن است كه در بهبودش بكوشيم. توان پرهيز كرد از آن نمي. آيد مردمان پديد مي
  .تر بسازيم اي نداريم كه ديوارهاي باغمان را هر چه دورتر و دربرگيرنده چاره

  
***  

ز خليج بيني مثبت براي ساختن جامعه امروزين بيش از همه منابع نفت و گا يك جهان   
نگري كه در چهار پنج دهه گذشته در باره عوامل فرهنگي،  آنهمه ژرف با. فارس اهميت دارد

. در برابر عوامل مادي، در بحث توسعه شده است ديگر نيازي به ورود در اين بحث نيست
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هاي بنيادي در نگرش خويش به  دگرگوني تجربه عملي خود ما نيز ثابت كرده است كه بي
در مورد . هائي از اجتماع دست يابيم توانست به توسعه، و نه تنها رشد بخش جهان نخواهيم

ما ايرانيان، چنانكه در جاي ديگر اشاره شد، نگرش استبدادي و مردساالرانه و نگرش 
در واپسماندگي تاريخي ما ــ آنچه ما را . قضاقدري ماست كه نياز به دست بردن كلي دارد

حال انگل جهان پيشرفته در آورده است ــ عوامل بسيار  به صورت گاو شيرده، و در همان
وتازهاي پياپي و  و تاخت) جغراسياسي(از ميان آنها عامل ژئوپليتيك . اند دست در كار بوده

  .ترند بار واپسماندگي فرهنگي هزار ساله از همه مهم هاي امپرياليستي؛ و كوله چيرگي قدرت
ر مركزي قدرت داشته باشد و آن تكان نخستين را ايران تا ديرزماني نتوانست يك ساختا   

بهره از  يك طبقه سياسي پاك بي. ها بدهد براي از جا جهيدن به جامعه مانده در گلزار سده
حس وظيفه و سربلندي اخالقي با باز كردن پاي بيگانگان، ايران را از اينكه در همان دوران 

آنگاه نيز كه توانستيم اندكي به خود . تاي از پيشرفت برسد بازداش استعماري نيز به درجه
اي حركت ما را  هاي استعماري با هجوم و مداخالت خود دو دهه برسيم نخست قدرت

متوقف كردند؛ و سنگيني فرهنگ ارتجاعي نيز بار ديگر پشت ناتوان نيروهاي ترقيخواهي را 
  . شكست

اخالقي نمايندگان و  تاريخي و اكنون با زيروزبر شدن ژئوپليتيك ايران و با شكست   
هواداران فرهنگ ارتجاعي، ما در آستانه سده بيست و يكم با يك آغاز، با يك گزينش تازه 

هاي پياپي بر  ها و نامرادي ضرورت يك چرخش اجتماعي و فلسفي را سرخوردگي. روبروئيم
. ستو دودالنه بوده ا ”نگاهي شكسته”نگاه ما به خودمان و به جهان . ما تحميل كرده است

نه . ايم ما در همه حال نيمي در گذشته خودمان و نيمي در جهان امروز بسر برده
توان هر دو را  حتا در آنجاها كه آشكار بود نمي. ايم از آن بكنيم، نه اين را دريابيم توانسته مي

اي كه همچنان ما را  با گردش روزگار، آن نيمه. ايم خواسته با هم داشت، هر دو را با هم مي
. داشت روي خود را به روشني به ما نشان داده است نگه مي quagmireگلزار  در

هاي جهان  پوزشگران ارتجاع و راديكال ”هاي مستعار مبالغه”هاي رمانتيك و  آرايشگري
اين تجربه بزرگ ماست كه هيچ . سومي در عمل و در برابر واقعيات، برهنه شده است

كنار از واقعيات قدرت در نظر نياوريم و آن را تا انديشه سياسي و هيچ اصل اخالقي را بر
. آيد دنبال كنيم هاي جامعه در جامه قدرت مي پايان، تا هنگامي كه با تسلط بر نظام ارزش

  .   شود تنها در آن هنگام خواهد بود كه روي واقعي همه چيز آشكار مي
ناپذير  مستقل از بحث پايانرفته در قلمرو اختيار و مسئوليت، و  هم بيني مثبت را روي جهان  

همين اندازه بس كه اگر . بايد بررسي كنيم نشدني جبر و اختيار در بافتار اسالمي آن مي و حل
براي ما . گيرنده وجود ندارد دانيم جبري براي ما به عنوان تصميم ما تقدير و پايان كار را نمي

دير الهي و فرمان سرنوشت، و مسئله اين است كه با اين سنت تسليم و رضا، چه در برابر تق
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گويند چه كنيم؟  و مي اند چه مشيت امريكا و انگليس و هفت خواهران نفتي و هر چه گفته
است چگونه با نيازهاي جهاني كه در  passiveپذير  نگرش فلسفي خود را كه سراسر كنش

ه آن پيوسته بايد كوشيد و ساخت و پيش رفت آشتي دهيم؟ بويژه كه ما با همه روحي
كس در آزمندي و همه چيز را براي خود  قضاقدري، با همه درويشي و خرسندي، از هيچ 

اگر زورمان برسد و مانعي . خواستن و پا بر هركه و هرچه پيش آيد گذاشتن هيچ كم نداريم
اما هر جا دشواري روي كند و شكيبائي و . خواهيم انصاف و زياده روي نباشد بي پيش

   ”.كه بر من و تو در اختيار نگشاده است”دهيم  باشد رضا به داده ميپافشاري و جسارت الزم 
هاي شكست و ناتواني  اعتبار انگاشتن جهان بويژه در دوره اينكه قضا و قدر و مشيت و بي   

ما بيشتر هزار و چهار صد . نياز از توضيح است شود بي بر روان ما چيره مي) و شخصي(ملي 
ترين و افسونگرترين ادبيات عرفاني  ايم و غني هايي بسر برده ساله گذشته را در چنان دوره

اين . خوردگان جهان بس است ايم كه براي تسلي دادن همه شكست جهان را به وجود آورده
ادبيات و اين حافظه تاريخي، چنان ما را در كمند خود دارد كه به يك اشاره شاعرانه ما را 

شود فرورفتن در آن عوالم  بيش از اندازه دشوار مي تا كارمان. كند منصرف و حتا متقاعد مي
در سنت ادبي ايران تكاپو و . تر است تا تكاپو و راه جستن رازآميز و تخديركننده بسيار آسان

اين بس نبوده دويست سالي . راه جستن نيز جاي واالئي دارد ولي پاك زير سايه رفته است
ها را نيز بر دست تقدير افزوده است  قدرتچيرگي سياسي و گاه نظامي بيگانگان، مشيت ابر

 . و فلج روانشناسي را كامل كرده است

هاي  ترين چالش امروز براي بسياري از ايرانيان در حالي كه كشور ما با يكي از بزرگ   
تاريخي خود روبروست، در زير سركوبگري آخوندي و فشار احكام شريعت و بيحركت مانده 

ترين مبارزه روي برگرداندن از جهان پر از سختي و  ترين و طبيعي هاي توطئه، آسان از نظريه
مگر . زشتي و روي آوردن به فضاي تسليم و رضاي صوفيانه است؛ از شريعت به طريقت

پيكار ما . هزار سال پيش هم چنين نكردند؟ مشكل ما حكومت ناداني و واپسگرائي است
ندگي و پيشرفت كه از اين سه دهه بايد رهائي ميهن و نگهداشتن آنچه از اسباب ز مي

ها  حكومت ناسزاواران به جا مانده است باشد؛ و كوشش براي آنكه در مسابقه جهاني ملت
بنگالدش در حكومت و سياست هر (همراه سودان و افغانستان همچنان در حاشيه نمانيم 

با اينهمه نخستين   ).كند و ديگر از مقوله ما بيرون رفته است اش را با ما بيشتر مي روز فاصله
پازدن به دو عالم، در واقع به همت و تالش و پيكار، و سردرگريبان  غريزه بسياري از ما پشت

دهند؛ گريختن از  هاي دراز است يك معني نمي بردن به نام عرفان و درويشي است كه قرن
ز پهنه زمين هائي است كه عرفان و درويشي نتوانسته است آنها را ا ها و زشتي از برابر سختي

در اين عرصه نخست عقل است كه دور انداخته . (بردارد و حتا توجيه معقولي بر آنها بيابد
اي، در پايان سده بيستم ما استادان دانشگاهي داريم سراپا  در چنين هنگامه.) شود مي
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ترين كشورهاي جهان  برخوردار از امتيازات فرآورده تفكر غربي و جاخوش كرده در پيشرفته
كنيم و اين اشتغال به تفكر است كه  ما تفكر را مطلقا رد مي”كنند  پيروزمندانه اعالم مي كه

  . ”و عرفان نظري علم اصلي و دانش برين است... شود حجاب انسان مي
ها و كاركردهاي هزار ساله عوامل تاريخي و سياسي  آميز به انديشه در اين بازگشت گزافه   

هاي تاراج و ويراني و  گر خود را با موقعيتي همانند آن سدهكساني يكبار دي. در كار است
يابند و رستگاري خويش را نه در مقاومت و پيكار بلكه در تسليم و  خونريزي روبرو مي

ها به آن رنگ  ها و حافظ ها و عطارها و مولوي جويند كه پروازهاي شاعرانه سنائي رضائي مي
هاي  سازد كه همه نيازهاي روان اي مي ميزهبخشد و آ و روئي پهلواني و قهرمانانه مي

چه خوش است در خانقاه يا كنج خانه نشستن و زمزمه كردن كه . آورد شكسته را برمي درهم
در سنائي و مولوي عنصر حماسي برجستگي خود را ( ”!چرخ بر هم زنم ار غير مرادم گردد”

  .)و امروزين از آنها گرفت هاي سازنده توان دستمايه نگهداشته است و با نگاهي متفاوت مي
ها ــ كه هيج همانندي با  ها و حالج عارفان نخستين، بايزيدها و ابوسعيدها و خرقاني   

روي  خواستند ديواري در پيش جانشينان دنيادار خود نداشتند ــ با تاكيد بر باطن مذهب مي
زمينه مذهبي رشد  ولي آنها گذشته از آنكه بر همان. هايشان بكشند اندازي متشرعين و دست

هائي بود كه سلطان و خليفه  آن زمان. كردند كرده بودند، در فضائي سخت مذهبي عمل مي
جستند و  و شيخ دست در دست هم انگشت در جهان كرده بودند و آزادانديشان را مي

در چنان فضائي پدران عرفان ايراني ــ مرداني كه . سوزاندند هايشان مي خودشان را با كتاب
كند ــ از نظر تاكيد بر موازين شرعي، همان  ار و كردارشان هميشه انسان را منقلب ميگفت

زندان روزي  االوليا در حالج تذكره. (يافتند اي با اولياي دين مي ظاهر دين، خود را در مسابقه
  )   ”!ما دانيم قدر ما”گزارد كه  هزار ركعت نماز مي

پرورش يافته است و چنانكه مدافعان ) اسالمي(تصوف از همان آغاز بر يك بستر مذهبي    
گويند تبلور تعاليم باطني اسالم است، تا كشتن كافر و مرتد؛ و با  مي ”عرفان نظري”امروزي 

كه يك  شرعي دين اسالم و ضرورت پايبند بودن به احكام آن؛ چنان) جنبه(اصرار بر رويه 
اهللا : كند رد و حجت را تمام ميآو ؛ در عبارتي گويا مي)كوچك(صوفي هندي، خواجه خرد 

شخصي و عرفاني  approachاين درست است كه صوفيان با رهيافت . مطلق، محمد برحق
هايشان از  ولي آنها كه حتا در خانقاه. افتادند خود با خداوند، با تشريفات و آداب شريعت در مي

گرفتند در امان  دشمني و رقابت مفتيان و قاضيان و شيخان كه بعدها روحانيون نيز نام
با هر كس در حد او  ”يارگيري”نبودند، به تقيه هم شده در بستر مذهب ماندند و به ضرورت 

تر آمد و پايانش تسليم روزافزون به فولكلور مذهبي و  سخن گفتند و حد همچنان پائين
اما تناقض اصولي . افزودن برآن بود، و دوري هرچه بيشتر از حقيقت عرفان و حتا مذهب

از سوئي آزادمنشي، از سوئي تعبد؛ از سوئي مغز را از قرآن . د را نتوانستند برطرف سازندخو
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گفت كه مثنويش مانند قرآن  مولوي بيهوده نمي. برگرفتن، از سوئي در پوست آن ماندن
  . راهنماي برخي و گمراه كننده برخي ديگر است

فلسفه : شده است هاي ديگر نيز سيراب عرفان و تصوف جز اسالم از سرچشمه   
درويشان نخستين . هاي مردان مقدس هندي هاي بودا و ماني، و تكنيك نوافالطوني، آموزه

. اي دادند اسالمي انرژي تازه ”دعوت”ها به  هاي اسالمي، سيراب از اين سرچشمه سده
آمد از سده دهم ميالدي، اين صوفيان بودند  هنگامي كه ديگر از شمشير اعراب كاري برنمي

مردماني كه فارسي، زبان تازه اسالم، با رنگ . هاي خاوردور پراكندند اسالم را در سرزمينكه 
نشست، هزار هزار به  داد بهتر به دلشان مي عرفاني تندي كه يك ادبيات بالنده به آن مي

. اسالمي كه در نزد صوفيان به سطح باالتري از فشردگي عاطفي باال رفته بود گرويدند
اي از آن صوفيان در اينجا و آنجا، از هند تا اندونزي، زيارتگاه مردمان  پارهامروز آرامگاه 

اصطالح دكتر (اما آن اسالم صوفيانه، كه چندي نگذشت به تصوف متشرعانه . است
كننده راه اسالم قشري كه اكنون به  دگرگشت يافت، جز هموار ) ماشاءاهللا آجوداني

م شريعت همواره از اسالم تصوف نيرومندتر در آمده اسال. بنيادگرائي فرو غلتيده نبوده است
رسند كه ميانشان جز سرموئي  دشواري از مغز به پوست مي است زيرا بيشتر مردمان بي

  . فاصله نيست
كمي از اسالم سختگيرانه  تر درويشان دست هيچ جاي شگفتي ندارد كه اسالم شاعرانه   

طريقت، نخست در برابر . جه همان شدهپيام اندكي متفاوت است، اما نتي. نداشته است
اي گرديد و  جا، در هر جا كه يك جنبش توده  شريعت ايستاد ولي به زودي و تقريبا در همه

آن تجربه . پاي پول و قدرت به ميان كشيده شد، درها را برآن گشود و جا را به آن داد
ه مردم بتواند به شخصي، آن سلوك و ادراك عارفانه به حق و از حق، چيزي نيست كه تود

عارفان و . آن برسد و پايگان سلسله و خانقاه را از وسوسه فرمانروائي و توانگري بركنار دارد
. اند كه در ميان اهل شرع شمار همان اندازه تنها بوده آزادانديشان اندك در ميان صوفيان بي

. ب جدا كندچشمي با مذهب در قلمرو ظواهر آنچنان پرزور نبود كه تصوف را از مذه هم
اعتنائي به  اعتقادي به تفكر علمي بنمايه مذهب و تصوف هردوست؛ و بي خردستيزي و بي

دهد؛ آخرت همه   امور اين جهاني، صوفيان را در همان طرح كلي پيشوايان مذهبي جاي مي
  .چيز است ــ نامش نيروانا باشد يا اتصال به حق، يا روزشمار

دو سو  و تصوف، گذار ميان ظاهر و باطن مذهب را از هراين نزديكي بنيادي ميان مذهب    
ها بود كه  صفويان ــ صوفيان كامل ــ در پايان سده پانزدهم مدت. بسيار آسان ساخته است

از باطن به ظاهر رسيده بودند، همانگونه كه پيش از آن در زمان نياي بزرگ خود از ظاهر 
هر و باطن را يكي كردند، با چنان مذهب به باطن تصوف رسيده بودند، و به زودي ظا
اش يك گوشه ساده آن هم به شمار  ددمنشي كه كشتار سن بارتلمي با همه شهرت تاريخي
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امروز كه بار ديگر . آيد، و با پيامدهائي كه جامعه ايراني هنوز از آن به خود نيامده است نمي
را بر مردم  جمهوري اسالمي به جاي صوفيان متشرع صفوي، زندگي ”مدرن”متشرعان 

توان دريافت كه چرا بسياري از ايرانيان از بد حادثه به  اند به آساني مي ايران تنگ گرفته
اما در گذشته هزار . برند جوئي و درخودگريزي عارفانه يا به آستان مرشد و پير پناه مي كناره

يارش پاك به ها بدهاي حادثات را بيشتر كرد و امروز در جهاني كه اخت جستن ساله، اين پناه
دست مردم، انسان خودگر خودنگر خودشكن شعر اقبال افتاده است، و نيروهاي غيبي را تنها 

بايد سراغ كرد؛ در جهاني كه گوشه عافيتي در آن نيست و مرگ با  هاي جمكران مي در چاه
  .رسد كشد، كمتر از هميشه به جائي مي پرندگان مهاجر از اين سو به آن سوي زمين پر مي

توان زنجيرهاي اين  با ترك دنيا يا تن سپردن به مشيت، با فلسفه خوب مردن، نه مي   
وپاي  وپر انديشه آزاد برداشت، نه از دست بال اند از فولكلور را كه به جاي مذهب نشانده

آموز داشت اين معني را  هاي عبرت سعدي كه با درويشان تجربه. پويندگي و اخالق سروري
آن گليم ”: نجا كه داستان صاحبدل از خانقاه به مدرسه آمده را گفتخوب دريافته بود، آ

ولي در بدر كشيدن . ”كند كه بگيرد غريق را اين جهد مي و/ كشد ز موج  خويش بدر مي
هاي  هاي سراسر در تنگي و پليدي آن سده گليم زندگي. گليم خويش نيز سخن بسيار است

حل انسان امروزي بيش از  ن كشيدند؟ راهخون و ويراني و تباهي را از كدام موج بيرو
در پندي است كه آن فرزانه بوستان . ها نيز عمل سياسي، درگير بودن با جامعه، است گذشته

براي . ”به اخالق پاكيزه درويش باش/ تو در بند سلطاني خويش باش ”: به سلطان تكله داد
نهادن به  دلي و گردنزيستن و احساس هم اي برسيم كه توانائي باهم آن كه به جامعه

هاي واال و ديريافته حقوق فردي را زيرپا  آنكه ارزش هاي مشترك را به دست آورد بي معيار
گذارد از مشاركت مردم در امور عمومي، از عمل سياسي، اين عبادت روزگار ما، گزيري 

  . نيست
ر سال گذشته گرفته ايراني امروز از خانقاه و روحيه خانقاه همان را خواهد گرفت كه در هزا   

و ... علمي در جهان نيست كه با كشف و شهود به آن نتوان رسيد”او از احكامي مانند . است
از ( ”اند شود نه از آنچه عقال بر اساس افكار خود بنيان نهاده علم نه از تفكر حاصل مي

پخت  ها پس از انقالب اسالمي دست افاضات استاد ايراني دانشگاهي در واشينگتن و سال
يابد كه علماي دين و اهل طريقت اجازه  ، به همان علمي دست مي)خود و مانندهايش

غرب به ”هاي علم و صنعت  اند ــ و همه اينها البته به شرط آنكه دستش به فراورده داده
به همين ترتيب با تاكيد بر تعبد و ارشاد و معجزه كه در حوزه و خانقاه، . برسد ”غربت افتاده

زاويه، به يك اندازه است، انسان مسئول سرنوشت خويش، انساني كه نه تنها در مسجد و 
با مريد و مرادي و . مسئوليت خود بلكه اجتماع بشري را بر دوش دارد، پرورش نخواهد يافت

زيست را نگه داشت، نه گرسنگي را از افريقا برطرف كرد،  توان محيط سلوك صوفيانه نه مي
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زندگي سراسر رنج است و از رنج . و فرهنگ مردساالر رهانيد نه زنان را از چنگال مردان
 .بايد به جنگ رنج رفت مي. توان گريخت نمي

   
***  

تر، و ناتوان از دريافتن و برآمدن  اكنون كه رودررو با جهان دگرگون شونده هر روز پيچيده   
د چگونه است جوين هاي هزار ساله مي نهند و پاسخ هاي هزار ساله مي با آن، رخ سوي سنت

افتند؟ بازگشت به  تر نمي تر و اصيل ديگر، كهن ”هويت”كه به ياد يك ميراث فرهنگي، يك 
هاي باستاني ايران را نيز ــ يادگار عصري كه بيشتر در ايران و  هاي اصيل، آموزه ارزش

ده يك پژوهن. تواند دربرگيرد شد ــ  مي يونان و كمتر در چين و هند، جهان امروز آفريده مي
، آنگاه كه ايران به هاويه جمهوري اسالمي 1979امريكائي، آدا بازمن، در همان 

تروتازگي   غلتيد، نگاهي بر آن ايران فراموش شده افكنده است كه آوردنش گفتار ما را فرومي
  :بخشد مي
گويد تاريخ جهان با تاريخ اين ملت  نامد و مي هگل ايرانيان را نخستين ملت تاريخي مي”   
برد و  اين نكته را نيچه پس از بررسي فرايافت ايراني زمان، فراتر مي. شود يائي آغاز ميآر
ايرانيان نخستين كساني بودند كه تاريخ را در مفهوم بزرگ و كلي آن "نويسد  مي

كند كه در  خود ايران را يك امپراتوري نوين تعريف مي "فلسفه تاريخ"هگل در . "انديشيدند
هاي خود را  زيستند و هر كدام ويژگي شمار در زيرفرمان شاهنشاه مي ي بيها آن اقوام و ملت

در حالي كه چين و هند ايستا بودند، ايران راه خود را با اصل توسعه و ... داشتند نگه مي
هاي بالقوه خود تحقق بخشد،  خواهد به توانائي دگرگوني يكي كرد كه بنا بر آن هر ملتي مي

  . كند يعني در مسير تاريخ حركت
ها به خاور  نو به زمان، به گذشته و نوشتن درباره گذشته كه مادها و پارس  اين رهيافت”

زمان جهاني دوازده هزار ساله كه   زماني كرانمند، يك نزديك شناساندند، بر گرد ايدة دوران
اين . زد گذشت، دور مي هاي سه هزار ساله مي آغاز و ميانه و پاياني داشت و از مرحله

آراست كه در آن نيروهاي روشني و تاريكي يا  اي را مي اركشيدن بر گرد زمان صحنهديو
هر انسان نه . در جنگي بر سر روان انسان درگير بودند) به زبان ديگر بهتر و بدتر(نيك و بد 

ساز آگاه است بلكه توانائي  شد كه از اين كشاكش بزرگ و سرنوشت تنها چنان تصور مي
دامنة گسترده زمان . را نيز دارد راست و ناراست و حقيقت و دروغ تفاوت گذاشتن ميان 

زيرا روان انساني نه تنها جايزه بلكه ميدان . يافت ديواركشيده با هر فردي ارتباط مستقيم مي
  .نبرد بود

جوئي و بيطرفي اخالقي را، يا اطاعت از  اي كه كناره هاي ديگر خاورميانه برخالف دين”
آموزاندند، دين اين مردمان آريائي، چنانكه در زرتشتيگري به  ايستا را مي هاي كاهنان، و آئين
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كمال خود رسيد، تاكيد داشت كه هر فرد انساني بايد خودش ميان نيكي و بدي، ميان 
تنها هنگامي كه . برگزيند) يزدان و اهريمن(هاي دو الوهيت جداگانه زمين و آسمان  ارزش

يشه و گفتار و كردارشان درگيرشوند، اهريمن، روح چيره آدميان به اراده خود با همه اند
  . جهان دروغ و پليدي براي هميشه شكست خواهد خورد

ايراني زمان اين باور بود كه در پايان هر دوره ) ميت(غيرمعمول اسطوره) وجه(يك سويه ”
از . يداي، و سرانجام پيروزي نهائي نيكي فراخواهد رس نظام مينوي تازه) زمان ديواركشيده(

برد  دوگانگي، پيام ديگري برآمد كه مسيحيت آن را پيش themeمراه درونمايه ه اين ايده به
هاي باخترزميني تاريخ راه داد؛ يعني پيام رستگاري و به كمال خود  و به جريان اصلي تئوري

  . اي در زمان رسيدن و سير فرازنده به سوي پايان خجسته
نوين مينوي از اين اعتقاد جدائي نداشت كه جهان به  نظم در نظام باورهاي ايراني انديشه”

رو نياز به دگرساني انسان دارد، و اين  تصادف تباه شده است و نه به طبيعت؛ و از اين
ترتيب از ريشه با  دينيت ايراني بدين... آورد دگرساني را مشاركت ارادي انسان فرامي

همچنين از مسيحيت در . تفاوت داشت كردند هاي شرقي كه ترك دنيا را موعظه مي آموزه
شد كه اعتقاد داشت تباهي را بدكنشي يك الوهيت ضدخدا برروي زمين  آنجا جدا مي
  .مسيحيان بعدي گفتند كه گناه نخستين و جبلي انسان مسئول آن است. پراكنده است

نظريه  كه آئين زرتشتي در بردارنده آن است، با اين) تعالي(فرايند تحولي به سوي فرازش ”
هسته زرتشتيگري در يك انتزاع ... كه اكنون و آينده بايد گذشته را بسازد تعارض دارد

abstract اخالقي است نه در هيچ اسطوره نژادي، قومي، سياسي.”  
جاي خود را به  هاي باستاني، همه آنها، بيني نوستالژيك تمدن با ايرانيان بود كه جهان   

داند؛ آينده زاده گذشته است  اي مي ا فرايند به هم پيوستهنگرشي داد كه گذشته و آينده ر
ايرانيان با فرايافت زمان كرانمند . ولي در همان حال رستگاري و بهبود را نيز درخود دارد

هاي دور يك عصر  خود به جاي پرستش نياگان، به جاي آرزوي غمزده بازگشت به كرانه
اي بهتر از  شد، بر امواج زمان به سوي آينده ميهائي كه پيوسته تكرار  زرين، و به جاي دوران

تواند با گفتار و كردار و انديشه نيك خود جهان هستي  انسان مي. هر گذشته بادبان گشودند
  .  را باززائي كند

امروز ما الزم نيست زرتشتي شويم ــ هرچند زرتشتيان ايران منع گرويدن نوآئينان را با    
اند و در صف مقدم پيراستن پيام دين از خرافات  رف كردههمه مقاومت پارسيان هند برط

ها  در  عموم دين. (اند بار ديگر آن را در صورت پاكيزه پرطراوتش عرضه دارند زمان، توانسته
اما گوهر .) المعارف خرافات دنياي خويش هستند گذار تاريخي خود در خطر درآمدن به دائره

هاي ديني جهان را ساخت  ترين انديشه توجه و جالبترين  و هسته باورهائي كه يكي از بديع
زرتشتيان در . هاي رايج ديگر سودمند و باربط نيست براي روزگار كنوني ما كمتر از اسطوره
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توجيه وجود بدي در جهان و چگونگي چيره شدن بر آن ــ پادرمياني انسان مسئول آگاه، كه 
نه به انتظار معجزه و مشيت نشسته است اندازد و  نه گناه همه چيز را به گردن ديگران مي

مسئوليت انسان، نه تنها مسئوليت شخصي و تاريخي او؛ . اند ــ بيشترين كاميابي را داشته
؛ نوجوئي و existentialباورداشتن به يك فرايند تحولي و سير فرازنده؛ خوشبيني وجودي 

ساني، به آب و خاك و گياه تالش براي ساختن آينده ديگر و بهتر؛ احترام گذاشتن به فرد ان
اگر . آيد هاي شگرفي كه اكنون با آن روبروئيم  به كار مي و جانور، اينها همه، ما را در چالش

. يابيم دنبال روحيه رنسانسي هستيم عناصر مهمي از آن را همين نزد خود، ميراث نياگان، مي
نوآوري را به جهان اي بود كه بيست و شش سده پيش چنان انفجار انرژي و  چنين روحيه

آور  و روز تاسف  اي كه ما را و صدها ميليون چون ما را در حال با اين متافيزيك فرسوده. داد
بيني روي نياوريم كه هنوز پس از بيست و  مان نگه داشته است چرا به يك جهان كنوني

اده آزاد پذيري انسان به ار ها را به نيكي دارد زيرا كمال شش قرن توان حركت دادن جامعه
  .مداخله هيچ ماهيت برتري، در دل پيام آن است خود او و بي

هاي ميراث  اين يكي از گرانبهاترين بخش. انديشيم اي نمي ما به بازسازي هيچ گذشته   
بر اين فرايافت كه هنوز از . دار ساختن گذشته نيستند آينده و اكنون وظيفه. زرتشتي ماست
بازسازي گذشته و زيستن در گذشته فريب . درنگ كرد بايد كمي درخشد مي تروتازگي مي

اما اگر گذشته چيزي براي آموختن و . هولناكي است و جهان را در ويراني و خون برده است
تنها  ”آنچه خود داشت”. توان نگريست مصالحي براي ساختن دارد به همه اين گذشته مي

   .  ايم خود بيش از اينها داشته ما. گردد به يك دوره تاريخي معين باب بازار روز برنمي
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 :  ها پانوشت
   
  شاهرخ مسكوب، درباره سياست و فرهنگ) 1(
  )1374نقدي بر درباره سياست و فرهنگ، ايران نامه، تابستان ) 2(
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  فصل دهم
  

  چالش اسالمي اينهمه نيست
 
در نيويورك و واشينگتن  2001سپتامبر  11دور تازه و دراماتيك حمالت تروريستي كه از    

رود  شمار ميه اي در تروريسم ب سرگرفت و سده بيست و يكم را آغاز كرد و مرحله تازه
سه اسالمي مومن در  در آن سال دو. برد باز مي 1376/1977سال  بيدرنگ به  انسان را

اجراي فتواي رهبران مذهبي كه  راستاي تكليف شرعي امر به معروف و نهي از منكر و در 
آن (ديگر فساد غرب  تن را در يك مظهر  470خورند، همه غم رستگاري مردم گمراه را مي

خ به آتش كشيدند و زنده زنده سوختند ــ پيش چشيدني از آتش دوز) بار سينمائي در آبادان
اما آنجا كه پاي شريعت به ميان . نصيب نگذاشت گناه را نيز بي كه بسياري كودكان بي 

بايد تنها  حق مي ارزش بي و مرده و زنده چه تفاوت دارد؟ انسان بي گناه و گناهكار  آيد بي مي
مگر نه آن است كه . ضرب شمشير به راه آورده شود در انديشه آن جهان باشد وگرنه بايد به 

زدن سينما ركس آبادان را به خوبي  آتش  ”ام نه براي كاشتن؟ براي درو كردن آمدهمن ”
 .توان سرآغاز تروريسمي ناميد كه به تروريسم اسالمي شناخته شده است مي
ويژگي اين دور تازه تروريسم رنگ تند اسالمي آن، اسالم بنيادگراي غسل داده شده در    

القاعده . نت آنارشيستي از باكونين تا بادر ماينهوف، استس سنت انقالبي از ربسپير تا لنين و
هاي اسالمي از اندونزي تا اروپاي باختري مسلح به اسباب كشتاري كه تمدن غربي،  گروهو 

گذارد با همان رسالت نوشده هزار و چهار  همانند آزادي گفتار و فعاليت، در اختيارشان مي
به پراكندن آيات رحمت خود به صورت صد ساله، رهانيدن مردمان به ضرب شمشير، 

هاي  هاي انساني و اتومبيل خورد و بمب ها مي هواپيماهاي مسافري كه بر آسمانخراش
تر  تر مرگ كور را بهره هر كه به تصادف، نزديك انفجاري كه در جاهاي هرچه پر جمعيت

مان، همه به اين مسلمانان پاك بهشتي قهر خداوندي را به كافر و مسل. پردازند باشد، مي
كنند  كشند و ويران مي دهند؛ مي هاي فردي و گروهي و محلي خودشان، نشان مي تشخيص
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برند، كه غنيمت و صواب را به سنت صحيح مسلمانان صدر اسالم  و اگر بتوانند به تاراج مي
هاشان  اهللا خميني، گنهكاران را در گناهكده به پيروي از سنت صحيح حزب. با هم دارد 

آورند و اسالم  آثار هجوم فرهنگي غرب را از ريشه درمي. كنند نند و تكه تكه ميسوزا مي
آورند  دهند؛ تا آنها كه ايمان نمي هايش نمايش مي ترين جلوه  راستين را در بشردوستانه

  .ترسند بميرند بترسند و آنها كه نمي

سالمي است و شدن جهان ا” مدرن”تروريسم اسالمي در بخش بزرگي از خود يك جلوه     
ريشه مشكل به چنان ژرفائي رسيده . كند تر مي ضرورت بيرون رفتن از اين جهان را برجسته

. نمونه اندونزي گوياست. كند جا، در چنين هيئتي، نمود مي است كه نوسازندگي هم، نه همه
شهر  شان را در صوفيان ايراني كه آرامگاه يكي. اندونزي را لشگريان عرب نگشوده بودند

ام كه زيارتگاه شده است، مسلماني را به آن سرزمين  گوشه خاوري جاوه ديده ورابايا در س
آسا كه فساد و ناداني و  اندونزي هزار سالي در آن سرزمين بهشت مسلمانان . ها آوردند جزيره

مانند اينهمه در جهان اسالمي ــ ساخته است، با  سياست ناسالم، از آن پارگين ديگري ــ 
در ) كه از سده هفدهم به اندونزي آمد(تر و مسيحيت  هندوئيسم بسيار كهنپيروان 

سر برده بودند و از اسالم راستين به بيراهه رواداري و آزادمنشي افتاده ه همزيستي آسوده ب
چه اهل  نامسلمانان، اگر حضور( اسالم آمده بود ولي زورش به پاك كردن لكه كفر . بودند
اش پادشاهي داشت و نزديك سه سده بخشي از  كه هر گوشه الجزايري  از مجمع) كتاب

آئين اسالمي  براي آنكه يك جامعه درست اندونزي . رسيد امپراتوري بازرگاني هلند بود نمي
دمكراسي غربي و انتخابات و  كم ظواهري از  ماند تا دست بشود بايست بسيار منتظر مي

آن جزاير دوردست برسد و اسالميان  نمايندگي در مجلس جا بيفتد؛ و دالرهاي نفتي تا
نمائي  ترين قدرت بالي تا كنون نمايان. بتوانند با مشت آهنين به بهشتي كردن جامعه بپردازند

تواند از خدمات بيشتري  شود مي شمشير اسالم در اندونزي بوده است كه اگر به خود گذاشته 
ترين مسلمانان اندونزي است  عصبدر اچه ــ سوماتر ــ كه جزيره مت. (به امر آسماني برآيد

مسيحيان با همان گزينش روبرويند كه ايرانيان زرتشتي يا سني، يا يهودي يا بهائي در هزار 
  ).  ”ايمان”يا بيم جان، يا : اند و چهار صد ساله گذشته روبرو بوده

. گردد اين موج تازه خونريزي به نام مذهب به دوران انقالب و حكومت اسالمي برمي    
را كرد كه پيروزي سعد وقاص در  پيروزي انقالب اسالمي در ايران با اسالم بنيادگرا همان 

اسالم و جاذبه ويژه  باره جاذبه جهاني  در. هاي ايران باختري با خود اسالم كرده بود نبردگاه
اسالم  . دان را در اين جاذبه كمتر به ديده گرفته    اما نقش پيروزي. اند بنيادگرائي بسيار نوشته

اگر در سده هفتم از ايران و رم شكست خورده بود در خود عربستان نيز قدرتش را از دست 
نكردني آن،  هاي باور ها پس از اسكندر با پاداش ترين جهانگشائي اگر سرمستي بزرگ . داد مي

بود بسياري عربان به دوران پيش از دعوت محمد  ديگر نمي هاي  و دورنماي پيروزي
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بنيادگرايان همان جوشش انگيزه را فراهم آورد  انقالب اسالمي ايران نيز براي . شتندگ بازمي
شد شاه ايران را كه نيمه  اگر مي . كه يك دهه بعد با پيروزي در افغانستان نيروي تازه يافت

به خاك انداخت؛  ها شده بود، به دست معجزه اسالمي چنان  اي در ميان جهان سومي افسانه
جهاد ضدشوروي را برد، ) با پشتيباني حياتي امريكا كه هيچ به رو نياوردند(د ش و اگر مي

  .يكبار ديگر ساعت اسالم فرا رسيده بود 

هاي احياگري اسالمي و اسالم سياسي و راديكال نيز خوانده  بنيادگرائي اسالمي كه به نام    
هاي عربستان برخاسته  اصل يكي است، در پايان سده هژدهم از بيابان شود و همه در  مي
 گذاشت و در حنبلي از اسالم، فرقه وهابي را بنياد) قرائت( خوانش عبدالوهاب با تعبير يا . بود

فاتح برآمد ولي در اوايل سده نوزدهم خديو  پي بازآفريني محمد به عنوان دعوت كننده و 
يام او به جائي پ. پايان داد اش سلطان عثماني به كشورگشائي او  مصر به درخواست خليفه

شوريد و  در پايان آن سده احياگر ديگري، المهدي در سودان . نرسيد زيرا شمشيرش برا نبود
هاي نخستين و برپا داشتن يك حكومت اسالمي به سنت كامل قرون  پس از پيروزي

هاي نفتي،  در تاريخ اسالم سهم زور و، از دوران ثروت. شكست خورد و برافتاد وسطائي آن، 
  . رسيد پيام بي پشتوانه معلوم نيست به كجا مي. اند نكرده ا به اندازه كافي بررسي پول ر

  

*** 
. تراشند ها همواره با شمشيري در دست مي قديس را در كاتدرال) بولس(ولوسئپيكر پا   

اما . اي دارند ميانه) درجمهوري اسالمي با تفنگ(جا با شمشير  در هر واعظان بنيادگرا نيز 
تفاوت . كشند يا آرزو دارند بكشند به شمشير مي به شمشير كشته شد و واعظان  ولوسئپا

مسيحيت چهار سده و به عنوان  . اسالم و نگرش اسالمي به امر دعوت در همين بوده است
كليسا در هزار  هاي  روي دين فرودستان، و از پائين نيرو گرفت و با همه انحرافات و زياده

 در نقش تعيين كننده شمشير . اختاري و فلسفي با خشونت نداردساله قرون وسطا پيوند س
ها براي نرم كردن  گردد و كوشش اسالم به همان ده ساله نخستين حكومت در مدينه برمي

هاي صوفي از اسالم نرمخوي روادار  فرقه. انحرافي نبوده است دين به رهبري صوفيان جز 
از افريقا تا آسياي دور به بنيادگرائي اسالمي راه  اسالمي آغاز كردند ولي تقريبا در هر جامعه 

كردن راه اسالم  نقش تصوف در هموار ها بودند ولي  ترين نمونه صفويان زننده. اند داده
البته با عرفان كه هيچ  تصوف را . (سختگير بيش از آن تكرار شده است كه تصادفي باشد

بايد   رسند نمي ي اندكي به پايگاه آن ميها تابد و تنها روان رابطه بندگي انساني را برنمي
  . شناسد بنيادگرائي، نام ديگر اسالم راستين، از شمشير جدائي نمي.) اشتباه كرد

و هالل اسالم ) از شكسته شدن محاصره دوم وين(هفدهم كند شد  ةشمشير اسالم از سد    
در اتريش پس از . آمد افتاد ي كه در اروپا برمي”عصر جديد”خورشيد  از آن پس به زير 
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را ساختند و از آن پس غربيان هالل را به بيش از يك  آسا  يا نان هالل” كرواسان”رهائي، 
هاي احياگري در  اسالم جهانگير، و ريشه اما آرزوي بازگشت به . خورند اند و مي تعبير خورده

اسالم شد و به  جنبش در هاي پوياتر اسالمي، ايران و مصر، زنده ماند و با نفوذترين  جامعه
كمك  هاشان براي نوسازندگي  هاي اسالمي در تالش كژراهه كشيدن و ناكام كردن جامعه

را بر تمدن غربي زنده نگهداشت؛ و با جلوگيري از انديشه آزاد  ي اسالمكرد؛ توهم برتري ذات
اسالم  پارادايم عصر زرين. هاي اقتدارگرا را نيرو بخشيد اسالم به عنوان تابو ــ گرايش ــ 

هاي  كاره و سازش ها محكوم به اقدامات نيمه هاي نوگرانه را در اين جامعه كوشش همه 
  .پرمخاطره گردانيد

اسالم، دشمني با غرب و  دو ويژگي اسالم بنيادگرا بجز بازگشت به دين ناب صدر    
اسالميان در اوضاع و احوال گوناگون بر هر يك از اين . است سرسپردگي به خشونت 

هر . غرب هيچگاه از روياروئي تهي نبوده است شان با  اند ولي رابطه ها تاكيد گذاشته يژگيو
غرب سرچشمه شرارت در جهان . است تر شده بر روياروئي افزوده  چه برتري غرب خردكننده

 بايد به قدرت آن را مي. كند  يابد و آنها را فاسد مي تصور شده است كه برمسلمانان تسلط مي
عنوان فلسفه  در حكومت و به . ه، از جمله تروريسم و كشتار جمعي درهم شكستر وسيله

هاي اسالمي  جامعه. اش را آشكار كرد نابسندگي سياسي، اسالم از همان پگاه قدرت خود
دين . كشي و ناامني ادامه دادند هرگز يك امت نشدند و به زندگي در فضاي جابرانه بهره 

ترين استعمارگران تاريخ گردانيد ولي پس از آنكه  كي از كاميابترديد ي بي ها را  عربي، عرب
هاي نظامي ــ فرومرد، اسالم با دعويش بر  ها ــ فراآمد جهانگشائي سرزندگي نخستين سده

خود بزرگترين علت واپسماندگي  ها و انعطاف ناپذيري  هاي زندگي بشري، و جزم همه جنبه
  .شد
ركزي آن در آئين و تاريخ، از درنيافتن علت جاي م جزه سرسپردگي به خشونت ب   

عثمانيان و ايرانيان، عبدالوهاب و . خاست مسلمانان از غرب برمي هاي روزافزون  شكست
خود بلكه از ) آناكرونيسم( ديگر، نه از ناهنگامي المهدي، و هر سركرده و پادشاه مسلمان 

دست آورند تا هم ه هاي نوين را بابزار بايست  پس مي. نيروي آتش برتر غرب فرومانده بودند
 ةبه مسئل اين نگرش مكانيكي . پاكي ناب اسالم و هم جاي واالتر آن بازآورده شود

گرائي و ماركسيسم درآمد و  بيستم زير نفوذ جهان سوم ةماندگي و توسعه از نيمه سد واپس
سوادان و  نيمهي اسالمي ــ ارتش انبوه )اينتليجنتسيا( ايدئولوژي جريان اصلي روشنفكران 

بشر كم  هاي غربي آزادي و حقوق اينان آنچه از بيزاري به ارزش. گرديد استخدام ناپذيران ــ 
      . ورشكسته گرفتند هاي  داشتند از آن ايدئولوژي

ها به  الزم را پس از يك تاريخ دراز ناكامي  impetus انقالب اسالمي ايران هم گشتاور    
صدور انقالب به معني تسخير مواضع . تراتژي و ابزارهاي آن رااس بنيادگرائي داد و هم 
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ها، و تروريسم همچون سالح نهائي  براي بسيج توده قدرت، تبليغات زهراگين ضدغربي 
. ايران به احياگري اسالمي بود بزرگ انقالبيان   contribution گزاري  بينوايان، سهم

اي  پيروزمند جان تازه برابر اسالم  غرب درپذيري  افغانستان به نوبه خود به افسانه شكست
به  الدن در دانشگاه ملك عبدالعزيز  چنانكه عبدالعزيز عزام، يكي از استادان بن. بخشيد

گونه  مانه شد شكست داد ديگران را نيز به آموخت، اگر يك كافر را مي شاگردان خود مي
بيشتر (پول نفت : خوريم ئي برميبه سرچشمه ديگر جنبش بازخاسته بنيادگرا در اينجا . شد مي

سياست رسمي هوادار غرب اين كشوركه همچون يك پمپ  با همه .) از عربستان سعودي
ها  سعودي شود،  اداره مي) رو به افزايش اعضاي تبار و به تندي 15000(بنزين خانوادگي 

. روند ميشمار ه هاي افراطي اسالمي در سراسر جهان ب گروه  sponsor بزرگترين بندادگر 
شان ــ همچنانكه بيشتر  كنند كه پيام شماري را كمك مي آنها موسسات مذهبي بي 

آموزشي در جهان عرب ــ دشمني با غرب و ضديت با دمكراسي،  مطبوعات و موسسات 
   .عزام تنها يك نمونه است گفتاورد . آزادي سخن و برابري زنان است

اسالم است، چه به عنوان نظام اعتقادي و چه به  هاي استوار اسالم راديكال در خود ريشه   
برابر دگرانديشان و مخالفان پايه حكومت خود را  اسالم با خشونت محض در . عنوان دولت

استعمار را رها نكرده ـ  امپراتوري ةامپراتوري گرديد و هيچگاه بوي گذاشت و بزودي يك 
  failure ت واماندگيميان واقعي زن رويهم، تضاد چشم هاي اسالمي بر  مسئله جامعه. است

بلندپروازي است كه به معني باورداشتن  هاي مجاهده بشري، با  تاريخي در تقريبا همه جنبه
بيگانه در كشورهاي اسالمي،  حل بينوائي، زورگوئي و چيرگي  راه. ي استنبه ظرفيت و امكا

است؛ يعني اسالم  ده، شان بو واالئي ةكم براي احياگران، در بازگشت به آنچه سرچشم دست
ها نيست؛  هيچ ضرورتي به تغيير رويكردها و ارزش. اش ناب محمد و جانشينان بالفاصله

نسل پس از نسل مسلمانان با اين باورها . بس است) وامامان( پيروي از قرآن و سنت پيامبر 
شان تحمل، اگر نه تشويق، شده است  حاكم فاسد و انتخاب نشده كه از سوي طبقات 

    .اند ارآمدهب

المللي ــ نام ديگر تروريسم  تروريسم بين در قلببسيار درباره مسئله فلسطين كه گويا    
با آنكه اين مسئله دستاويز خوبي براي احياگران است و رسيدن به  . اند اسالمي ــ است گفته

. و نيستحياتي دارد، رابطه علت و معلولي ميان اين د اي براي آن ضرورت  حل منصفانه راه
براي  مسئله حل عملي آن راه  ها پيش از مسئله خاورميانه آمد و هيچ احياگري مدت

دست اسالميان راديكال كشته شد زيرا همه ه انور سادات ب. بنيادگرايان بس نخواهد بود
حلي براي مسئله  هر راه. هاي از دست رفته مصر را در توافقي با اسرائيل برگرداند سرزمين 

    .اسرائيل خيانت شمرده خواهد شد اي نابودي فلسطين منه
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زاترين مناطق جهان است نشان  ترين و بحران اين واقعيت كه خاورميانه يكي از پرتنش   
برابر تضادهاي تمدني كه به رغم همه منابع طبيعي و انساني،  خارجي در دهد كه عوامل  مي
ماند، چنانكه در  خاورميانه محدود نميثباتي به  اين بي . توان مانده است، نقش فرعي دارد بي

از . كند ميانه به جاهاي ديگر سرريز مي افريقاست؛ بلكه به دليل اهميت ژئواستراتژيك خاور
اي براي پيكار با تروريسم  جانبه ها در منطقه، رهيافت همه  اينرو گذشته از كاهش تنش

اسالمي  احوال خاورميانه المللي يا اسالمي الزم است ــ تروريسمي كه از اوضاع و  بين
    .خيزد برمي

احياگران اسالمي . توان ديد چنين رهيافتي را در پاسخ پرزور غرب به القاعده و طالبان مي   
ترين استدالل  هنوز بزرگ. خود براي زنده ماندن نياز به موفقيت دارند آور  در وضع ياس

تا . ه دوران جهانگيري اسالم استبار الف زدن در واعظان بنيادگرائي از لندن تا جاكارتا 
هاي  تروريست. متوقف كردني نيست رسيد كه اسالم بنيادگرا  سپتامبر به نظر مي 11پيش از 

گروه گروه بكشند، در  توانستند گروگان بگيرند، امريكائيان را در بيروت و خبار  اسالمي مي
ه آسيب ب ا سوراخ كنند و بي مركز بازرگاني جهاني نيويورك بمب بگذارند، رزمناو امريكائي ر

هاي تروريست تنگ شده  اكنون حتا در پاكستان و فيليپين و اندونزي جهان بر گروه. در آيند
ها آن را از نظر كشتار مردم ــ   كه پوزشگران تروريست(از آنچه در افغانستان  پس . است

امي با ويتنام نظ” بست و شكست بن”با آشويتز، و از نظر  غيرنظامي ــ  2000كمتر از 
شد، اسالم رزمجو اكنون در وضع دفاعي است  با طالبان و القاعده شكسته ) كنند مقايسه مي

بنيادگرائي اسالمي كه از   .جويد هاي كشتار جمعي مي و چاره خود را در دستيابي به سالح
ها  امعهترين ج  نظر انتلكتوئل ورشكسته است و بيشتر از بسيج نادانترين عناصر در بحران زده

. آيد در ايران با واترلوي سياسي و در افغانستان با واترلوي نظامي خود روبرو شده است برمي
در ايران مردمي كه اسالم را با انقالب خود به حكومت رساندند بزرگترين دشمن حكومت  

فاسد رو به ”افغانستان شرري از تكنولوژي غربي ــ فراورده يك تمدن  اند و در  اسالمي
با توجه به اهميتي كه مسلمانان به . اسالم را غبار كرد ــ خرمن هستي سربازان ” لزوا

   .ضربه مرگباري بود دهند هزيمت نظامي افغانستان بويژه  قدرت مادي مي

 

*** 

   :كند را ثابت مي  proposition سينا سه گزاره ي و هاي آن تا بال سپتامبر و دنباله11    
المللي هست و از هر نظر به احياگري يا بنيادگرائي  ريسم بينيكم ــ چيزي به نام ترو

  . دارد اسالمي بستگي 
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هاي غربي و اسالمي هست به اين معني كه بخش مهمي از  دوم ــ كشاكشي ميان تمدن 
. پي ويران كردنش با سالح تروريسم است كند بلكه فعاالنه در را نفي مي دومي نه تنها اولي 

  .برابر تمدن غربي داشته باشند با آن در جنگ نيستند در وضعي هاي ديگر هر م تمدن
هاي اسالمي با اين مشكل در همه  سوم ــ زمان آن است كه همه و بويژه در خود جامعه

عمليات نظامي و . ناديده گرفتن و سرپوش گذاشتن آن پايان دهند بهشوند و  ابعادش روبرو 
   . هاي بسياري دارد تروريسم جنبهولي جنگ با  تدابير ضدتروريستي مهم است 

بايد براي گشودن مسائل سياسي و اقتصادي كه  غرب به عنوان آماج اصلي تروريسم مي   
هاي  ها و درهم شكستن سازمان كني هسته ريشه. رساند بكوشد خوراك مي به تروريسم 
ولي گنداب  .وسيله و تا جائي كه الزم است ادامه يابد ر ه امان به بايد بي تروريستي مي

با آنكه . بايد خشكاند تروريسم است مي خاص  ةسياسي و اجتماعي را كه پرورشگاه اين گون
آيد و بايد برطرف   موضوع فلسطين، صرفنظر از ارتباطش به مسئله، پيش از همه به چشم مي

. است شناختي در كار است كه زمان پرداختن به آنها رسيده  تر جامعه هاي ژرف شود، ريشه
اي كشنده بر  توان انتظار داشت كه ضربه از ايران و الجزاير و سودان و افغانستان مي پس

سريدن جمهوري اسالمي در . مادي بنيادگرايان خورده باشد بلندپروازي نظامي و سوداي 
هاي گوناگون بنيادگرا اينجا و آنجا در  گروه. نيز خواهد كشيد سراشيب فنا چندگاهي ديگر 

روياي بازآوردن عصر زرين، رودررو با  شان خواهند گداخت، و  باالگيرندههاي  آتش ناكامي
امور انساني، رنگ خواهد  تر اسالم به عنوان راهي براي سازمان دادن  بحران هرچه ژرف

هاي اسالمي بويژه در خاورميانه عربي  تواني جامعه ها تلخكامي و بي ولي تا مدت .باخت
بايد از فرصتي كه براي چاره كردن بيماري  مي. ي خواهد بودزمين بارور تروريسم و بنيادگرائ

  .تر بهره گرفت شود فعاالنه عربي پيدا ميـ  مزمن جهان اسالمي
تواند، پشتيباني از نيروها و تشويق روندهاي دمكراتيك در اين  آنچه غرب به خوبي مي   

” رئال پليتيك”. شر استآوردن بر فرمانروايان خودكامه، و دفاع از حقوق ب فشار ها،  جامعه
هاي هيوالوشي مانند عراق و جمهوري اسالمي  تقويت حكومت حدود خود را دارد و به 

غرب . نيروي محرك سياست خارجي باشد بايد  نفت با همه اهميت خود نمي. انجاميده است
ن هاي اسالمي به جها جامعه تا هنگامي كه . مند به پمپ بنزين نيست اي عالقه صرفا راننده
بيرون نيايند، با  گام نگذارند و از قرون تاريك امتداد يافته خود  enlightenmentروشنگري 

تر از شهيد شدن  اي روشن ها ميليوني كه آينده هاي جوشان ده خشم و نااميدي اين توده
رابطه ميان ديكتاتوري و تروريسم اكنون چنان به روشني برقرار . ندارند هيچ تضميني نيست 

  .توان پادزهر پديده تروريسم دولتي شمرد پيكار براي دمكراسي را مي كه  شده است
واكنش قاطع، و تركيبي از ديپلماسي، فشار . خواهد المللي پايگاه مطمئن مي تروريسم بين   

پرور  نظامي در چند ساله گذشته از شمار كشورهاي تروريست و تروريست اقتصادي و تهديد 
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معركه بيرون كشيد و پاكستان و يمن به مبارزه با تروريسم  ز را ا ليبي خود. كاسته است
اي نخواهند داشت،  اند ولي آنها نيز چاره هنوز در ميدان جمهوري اسالمي و سوريه . اند پيوسته

اي متحد  عربستان سعودي است كه گونه مشكل بزرگ، . بويژه اگر كار عراق يكسره شود
روحانيت وهابي كه دستش در امور مذهبي آن  .ها اي متحد تروريست امريكاست و گونه

ها و  مراه شاهزادگان مبالغ هنگفتي براي كمك به تروريسته كشور گشاده است به
ها هزار مدرسه و مسجد در سراسر جهان در اختيار دارد كه  اي از ده نگهداري شبكه 

همتر از همه عربستان سعودي از اين نظر نقشي م. تروريسم هستد هاي ايدئولوژيك  پايگاه
   .دارد rogue states” نابكار هاي  دولت” پشتيبانان ديگر تروريسم در

هاي حوزه درياي خزر ــ هر  پائين آوردن اهميت نفت عربستان سعودي با گشايش ميدان   
. تر شده است زيان ايران ــ و در آمدن روسيه از دوران جنگ سرد نزديك چند متاسفانه به 

سخت  ها  روس. تواند در پي باشد هاي ديگر مي است و لوله افتاده قاز راهنخستين لوله نفت قف
دنبال آنند كه يك قدرت نفتي بزرگ جهان شوند و اوپك را بشكنند و ده پانزده در صدي از 

منبع . كنند بندر مورمانسك را به تندي براي اين منظور آماده مي. امريكا را برآورند نياز نفتي 
انرژي ” نوشونده”و آنگاه منابع  ؛اهد بود كه سرانجام سرازير خواهد شدبعدي، نفت عراق خو

سنگ نيز  زغال. آيد در ميه كه دارد از مرحله آزمايشي ب است )اتانول، نيروي باد و خورشيد(
هاي  شود به لطف پيشرفت كه به فراواني در بسياري جاها، از جمله امريكا، يافت مي

زغال مايع از نظر آلوده . شود دارد يك رقيب جدي نفت مي تكنولوژي و باال رفتن بهاي نفت
امريكائيان . اينهمه از اهميت عربستان خواهد كاست. كردن هوا نزديك به گاز طبيعي است

اند و  هاي زباني، به تجديدنظر در سياست خود پرداخته ظواهر دوستي و اطمينان با همه 
اق، افغانستان، و اكنون عربستان بيدار بينانه خود در عر  هاي كوته سرانجام بر سياست

پمپ بنزين خانوادگي . شماره افتاده است هاي وضع موجود در عربستان به  سال. شوند مي
آموزش نيافته عربستان به  تواند تا ابد پشتيباني امريكا را بخرد و حتا جامعه بيكاره و  نمي

. نخواهد كرد هاي خاندان سعودي را تحمل جائي رسيده است كه ريخت و پاش
هاي  هاي خود را ــ ارقام شگرفي كه مايه رشگ آقازاده ترين شاهزادگان دارند پول دورانديش 

اكنون بار پشتيباني از تروريسم اسالمي به طور  . كشند  است ــ بيرون مي جمهوري اسالمي 
ايران افتد كه وارد جنگي نابرابر و سراسر به زيان ملت  عمده بر دوش جمهوري اسالمي مي

هاي اسالمي  در پيكار با تروريسم اسالمي كار اصلي با خود جامعه .با جهان عرب شده است
اين دو يكي نيستند و ما داريم از يكي به ديگري (  يا كشورهاي داراي جمعيت مسلمان است 

هاي  هاي فاسد استبدادي و دستگاه رژيم بايد خود را از بند  ها مي اين جامعه.) كنيم گذار مي
توانند تنگ اهريمني  مي و روشنفكران پيشاپيش آنها م تنها مرد. كنند آزادي مذهبي ارتجاع

كنند  مي دهند و جامعه را ناتوان  يكديگر نيرو ميبه  سركوبگري سياسي و مذهبي را كه
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اين نبرد بهتر از حمله به تابوها، بحث آزاد درباره آنچه در لفاف تقدس پوشانده . بگشايند
  .ي نخواهد داشتآغاز شده، 

هاي  هاي اسالمي رواجي تمام يافته است و همراه با دگرگشت بحث عرفيگرائي در جامعه   
در اين . گيرد جاي بحث اصالح مذهبي را به عنوان چاره واپسماندگي مي اجتماعي ناگزير، 
ارد با با همه اهميتي كه قانون حتا به عنوان يك سند د. بود بايد برحذر  ها مي بحث از كليشه

. سياست و حكومت از دين دست يافت توان به جدا كردن  يك قانون اساسي عرفيگرا نمي
براي رسيدن به يك  تركيه چنان قانون اساسي را هشت دهه داشته است و هنوز در نبرد 

كمتر  قدرت تابوي اسالمي در آن كشور در ميان توده مردم تنها اندكي . جامعه عرفيگراست
هاي فكري زاينده بدترين  كنار مصر و عربستان مرداب است كه در از مثال پاكستان

شود كه  عرفيگرائي از آزادي گفتار آغاز مي. رود شمار ميه اسالمي ب هاي احياگري  جنبه
پذيرفتن خطر، براي آن بجنگند و مردمي به تنگ آمده از  وراني آماده  نويسندگان و انديشه

ها دو ميدان نبردي  آموزش و رسانه . پشتيباني كننددهند، از آنان  آنچه به خوردشان مي
. خواهد داشت باز ها را از پيوستن به سده بيست و يكم  هستند كه اگر برده نشود اين جامعه

دولت تركيه، در كشاكشي هميشگي با بخش . هاست آزادي زنان كليد پيروزي در آن نبرد گاه
گام بلندي برداشت و زنان را در امور  بزرگ جامعه، و زير فشار جامعه اروپائي، تازگي 

   .به برابري حقوقي با مردان رسانيد خانوادگي 
ولي اين . لزوم جنگ با بينوائي در رابطه با پيكار ضدتروريستي نياز به استدالل ندارد   

گذاران القاعده از عربستان ثروتمند آمدند و پيامشان  سركردگان و بمب واقعيت كه بسياري 
پيام خميني اساسا فرهنگي بود ــ داستان ديگري  نه اقتصادي ــ همچنانكه  فرهنگي است

خرسند  ةتوده حكومت شوند بشر، به نظام سياسي ثابت و  دمكراسي و حقوق بي. گويد مي
اقتصادي و   ةشناسان براي نشان دادن رابطه توسع دو نسل جامعه. توان رسيد نمي
سن، يك امريكائي هندي ارتيامآ ،اقتصاد نوبل ةجايز يك برنده. ساالري تالش كردند مردم
ثابت كرده است توسعه اقتصادي، حتا جلوگيري از قحطي، بستگي به درجاتي از  ،تبار

تروريسم اسالمي فراورده مستقيم فرهنگي است كه . نظام سياسي دارد دمكراسي و گشادگي 
با آن تا حد دست بردن به ) ميدر مورد اقليت مه(بلكه  خواهد مدرنيته را بپذيرد  نه تنها نمي

طوالني خود با مدرنيته، مانند همه  اسالم در برخورد . جنگد هاي كشتار جمعي مي سالح
ايستادگي،  ولي تندي و تيزي . ها واكنش نشان داده است هاي سنتي، به بسياري شيوه جامعه

هيچ . بوده استيگانه ) باز نام ديگري براي پديده احياگري ديني(و طفره رفتن اسالميان 
  . ديگري چنين ديواري باال نبرده است تمدن 

ولي . خواهد باور داشته باشد آزاد است هر كس مي. خواهد اسالم را براندازد كمتر كسي مي   
تسلط آن بر . تواند از بررسي و كاركرد انديشه آزاد بگريزد پديده ديگري نمي اسالم مانند هر 
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جاي . درا بگيرارزيابي  جلواز آن بوده است كه بيش از اين  ها و آثار ناپسندش بيش  جامعه
هاي  با همه تفاوت) اسالمي تفاوت دارند هاي  كه با جامعه(هاي مسلمان  اسالم در جامعه

به عنوان . خواهد شد بنيادي اسالم و مسيحيت در زمينه دمكراسي، مانند مسيحيت در غرب 
. است   trend setter ران در اين ميدان، روندگذار اي. دين ادامه خواهد يافت، ولي بدون اجبار

. اي از بيزاري از مداخله دين رسيده، از ژرفاي جامعه جاري است عرفيگرائي، كه به درجه
كنند ــ از جمله  هائي كه مي ولي اين در گزينش. ممكن است مذهبي باشند يا نباشند مردم 

  .وند آينده در جهان اسالمي همين استر. تعيين كننده نيست ميان دوست و دشمن ــ عامل 
  

*** 
نمادين . ساز يك رويداد نمادين بود هاي برجسته تاثيرات تاريخ سپتامبر از نمونه11روز     

اي كه روي داد و جنايت هولناكي كه آن را پديد آورد هيچ به معني كوچك   خواندن فاجعه
لرزشي در پشت، از ياد سه هزار  يتواند ب كس نمي هيچ. نيست كردن آن فاجعه و آن جنايت 

، هزاران زخمي، صدها هزار بيكار شده و ”هزاران بيش در شمار خرد ”كشته، بيشتري از آنها 
ولي امريكا . هاي نامستقيم بگذرد زيان چهل ميليارد دالر زيان مستقيم و ارقام نجومي 

پهناور بيش از اينها در قاره  اي نيست كه در آن  دويست و هشتاد ميليون جمعيت دارد و هفته
ن هنگام يك اقتصاد هفت اتصادفات رانندگي و به ضرب گلوله جان نسپارند؛ در هم

) ده هزار ميليون دالر توليد ناخالص ملي رسيده استسيزكه اكنون به سالي (داشت  تريليوني 
امعه هاي كاميكاز اسالمي بر ج تروريست. كمتر است و درصد بيكارانش از هر كشور اروپائي 

جنايتكارانه بزودي برطرف شد و درد بازماندگان  آثار مادي حمله . امريكائي جز خراشي نزدند
مرگ در پايان برنده است ولي تا زندگي هست  . بخش كاهش داده است را فراموشي زندگي

  . مغلوب آن خواهد بود
ي تكاني است هاي دراز آينده برطرف نكردني است آثار روانشناسي و سياس آنچه تا مدت   

ساموئل ”ي ”ها كشاكش تمدن”. امريكا بلكه همه تمدن غربي داده شد كه نه تنها به 
هاي خود را يافت و جهان، ديگر همان نيست كه  مصداق ترين  هانتينگتون يكي از دراماتيك

وران سياسي روزگار ماست و از  ترين انديشه هوشمندترين و برجسته هانتينگتون از . بود مي
هاي بزرگ اين  پيشش در دانشگاه هاروارد ــ كه از نعمت هاي چهل سال  درسهمان 

آيد مقام خود را به  قلم پركارش بيرون مي هايي كه از  ها و رساله زندگي بوده است ــ و كتاب
سپس كتابي، به جهان پس از  او چند سالي پيش در مقاله و . اين عنوان تثبيت كرده است
با . بيني كرد پيش آمد  و آنچه را كه بديهي بود ولي به ديده نمي فروپاشي كمونيسم نگريست

بنيادي  اي اصول  شكست كمونيسم كه برآمده از فرهنگ غربي ولي نيرومندترين دشمن پاره
هاي  و صداي گروه چالش را با سر(آن بود چه مانده است كه اين فرهنگ را چالش كند؟ 
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هاي پسامدرن، و تظاهركنندگان برضد  لنينيست ـ هاي باختري، ماركسيست جامعه اي  حاشيه
     .)بايد اشتباه گرفت جهانگرائي نمي

در حالي كه در جبهه نظامي و اقتصادي، جايگزين و هماوردي نمانده بود، نگاه تيز    
شد مقاومتي در برابر خيزاب  جبهه فرهنگ افتاد؛ در آنجا بود كه هنوز مي هانتينگتون به 

چنين مقاومتي مانند خود فرهنگ غربي و تمدن . باختري ديد انگير باالگيرنده تمدن جه
هاي سه چهارم جمعيت جهان با آنچه  ارزش شيوه زندگي و . برآمده از آن جهانگير است

. چيزي و چالش چيز ديگري است ولي مقاومت، . هاي فرهنگ غربي است تفاوت دارد ويژگي
ندارند؛ نه در پي  ما ادعائي بر جهان پيشرونده اند ا ها مانده آن سه چهارم دربند سنت بيشتر

اند؛ از  اي هستند، نه آرمانشهري در آينده ناكجاآباد سراغ كرده آوردن گذشته زنده كردن و باز
افزايد ناخرسندند ولي اگر تالش  اش مي تفاوت روزافزون خود با جهاني كه هر روز بر فاصله

  .در پي نابوديش نيز نيستند كنند جدي براي رساندن خود به آن جهان نمي 
او به چالشي . گويد ميان پيشرفت و واپسماندگي نيست كشاكشي كه هانتينگتون از آن مي   

فرهنگ كنفوسيوسي : دارند فرهنگ جهاني ديگر به فرهنگ غربي عرضه مي نظر دارد كه دو 
فرهنگ . آينده ها بر ها درگذشته و دعوي هائي هستند با بزرگي فرهنگ دو  اين هر. و اسالمي

گرفت و  جهان داد كه سراسر آسياي خاوري را فرو كنفوسيوسي، تمدن درخشان چين را به 
تر به جهان باختر  هاي مستقيم ايران و راه هاي مهمي از آن ايران را توانگرتر كرد و از راه  پاره

ز سده هشتم چينيان كه ا. داد رفت و اروپائيان را در رسيدن به جهان نو و عصر جديد ياري 
هاي ديگر را  فرهنگ اند فرهنگي سراسر متفاوت با  تا سيزدهم پيشروان تكنولوژي جهان بوده

به ه هاي سده گذشت ها ركود، از نيمه جهان كنفوسيوسي پس از سده. كنند نمايندگي مي
تاخت كه كشورهائي چون كره جنوبي، تايوان، سنگاپور،  به تندي پيشن و چنا آمد جنبش در

خود . نام دادند” ببرهاي آسيائي”را ) كه زير اداره چين در نيامده بود 1997تا (گ كنگ هن و 
) مدرنيزاسيون(پي اصالح طرح نوسازندگي  بيست سالي تاخير به آنها پيوست و در چين نيز با 

اي از بدترين  چينيان توانستند پاره. بود تر از خود بيماري مي داروئي خطرناك مائو برآمد كه 
  . شان نهاده بود بردارند پيش پاي ملت” داري غيرسرمايه راه رشد ”نعي را كه موا
كنفوسيوسي است به يك احساس  اينهمه در آسياي جنوب خاوري كه حوزه فرهنگ    

” هاي آسيائي ارزش”  در غرب نيز ظاهربيناني به ترديد افتاده بودند كه . زد برتري دامن مي
هائي كه  و درس” ببرهاي آسيائي”اما با همه كاميابي  . تهاي باختري اس باالتر از ارزش

دادند، فرهنگ كنفوسيوسي برخالف  مي ي سنگاپور به جهان باختر ”لي كوان يو”مانندهاي 
از ژاپن تا هندوچين، بازماندگان فرهنگ . نظر هانتينگتون در كشاكش با غرب نيست

در هيچ جاي جهان . كند تر مي رنگكنفوسيوسي درگير رقابتي با غربند كه آنان را هرچه هم
هجوم فرهنگي غرب، . توان ديد كنفوسيوسي جنبشي براي نابودكردن تمدن غربي نمي 
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كند ولي هرچه هست تالش براي  هاي اقتدارگراي فرمانروا را تهديد مي گروه پرستان و  سنت
. ير خواهد بوددانند ناگز اي است كه مي و گذار آرام به مرحله تدريجي كردن فرايند تغيير 

تايلند، و تصوير واقعي چين كه هرچه بيشتر از  شكست بازارهاي آسياي خاوري از ژاپن تا 
ها و اقتصادهائي را كه بر  جامعه هاي ساختاري  افتد، كم و كاستي پرده تبليغات بيرون مي

را،  فرهنگ كنفوسيوسي اند و نابسنده بودن  گذاري شده هاي غيردمكراتيك آسيائي پايه ارزش
شوند؛ چه در  آنها به تندي هرچه همانندتر مي. بر خودشان نيز آشكارتر گردانيده است

اينهمه چيز زيادي از . هاي اقتصادي و اجتماعي فرايندي انديشيده و چه ناگزير با دگرگوني
  .گذارد چالش و كشاكش نمي

ا تنها با دوام قدرت و دامنه گسترش آن ر. فرهنگ اسالمي، امري پاك متفاوت است   
توان مقايسه كرد؛ و در حالي كه فرهنگ كنفوسيوسي مشروعيتي از يك  مي فرهنگ باختري 

گيرد، فرهنگ اسالمي  كمي ندارد نمي كه قهرش از مهرش دست توان  دان و همه خداوند همه
اگر . گذارد به دشواري جائي براي مدارا مي چنان با الوهيت و حق درآميخته است كه 

هاي خود احساس برتري  يافته در سنت كنفوسيوسي به دليل دستاورد رشهاي پرو ملت
اصوال به  هاي اسالمي همان برحق بودن بس است و دستاوردها كه  كنند، براي ملت مي

بيشترشان  برابر غربي شدن ــ و مقاومت مسلمانان در. گردد فرعي است ها برمي گذشته
هاي ديگر  مني همراه است كه در فرهنگاي از دش اند ــ با درجه اين مقاومت درگير 

هاي كنفوسيوسي و اسالمي را در مالزي  نمونه كشاكش ميان فرهنگ(  .توان يافت  نمي
محاثير محمد، در راس يك اليگارشي مسلمان، با ظواهر دمكراتيك و با . توان يافت مي

سخت جامعه اسالمي را به رغم مقاومت  رنگي از سنت كنفوسيوسي پيشرفت آمرانه، 
اي  زورگوئي كه در هر پيشرفت آمرانه دو، نو كرد ــ با همه فساد و  اسالميان و مسلمانان هر

نگريست ولي در مهارت و دورانديشي  خود مي سرمشقاو به محمدرضا شاه همچون . هست
   ).بسيار از او درگذشت

 

***  
هاي مردم يا  ي تودهنسبت دادن اين دشمني و مقاومت فعال، به تجربه استعماري يا بينوائ   

تجربه استعماري در همه جهان . دارا و نادار در كشورهاي مسلمان، بس نيست تفاوت ميان 
بينوائي در بيشتر جهان سوم از كشورهاي . جاهائي بدتر تكرار شده است سوم امروزي و در 

سالمي را هاي ا آنچه جامعه. تر است نفت و گاز ندارند، زننده عربي و اسالمي، حتا آنان كه 
همراه با احساس قرباني بودن، در سيصد ساله  سازد احساس برتري است كه  متمايز مي

امروز اين . هاي اضافي روبرو كرده است دشواري گذشته نوسازندگي دنياي اسالمي را با 
شكست . صورت خطرناكي درآورده است آور را احساس نوميدي و سرخوردگي به  تركيب فلج
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داري دولتي؛ و  شده، سرمايه سيوناليسم، سوسياليسم، دمكراسي هدايت هاي نا همه تجربه
هاي مسلمان را   توده) پوپوليست،( هاي گوناگون سياسي از قهرمان ملي تا عوامگرا رهبري

: نامند  گويند و غربيان بنيادگرا مي اي كرده است كه عربان بدان سلفي مي”تازه”پذيراي پيام 
امپراتوري عثماني  هاي نخستين كه بعدها چندي در  م سدهبازگشت به همان اسالم مهاج

   .اي يافت زندگي دوباره
ترين دستاوردهاي فرهنگي را كه به  اي از تازه توانند پاره گرايان به آساني مي گذشته اين   

ها و امكانات تمدني كه آن را دشمن  اند به چنگ آورند و از آزادي بسته نابوديش كمر 
دهد كه فرهنگ  هائي مي اين تمدن به آنان توانائي. شوند ود آن برخوردار دارند برضد خ مي

طرفه . شوند، هرگز به مسلمانان نخواهد داد هاي مسلمان به خود گذاشته  اسالمي، اگر جامعه
گرايان، كه ترجمه سلفيه است، نشانه  آن است كه حتا چنين برتري آشكاري از نظر گذشته

از تاثيرات اين  هاي مسلمان را  خواهند جامعه آنها مي. ودر شمار ميه ضعف و انحطاط ب
  . دارند خود را نيز ” صدور انقالب”ترهايشان آرزوي  فرهنگ پاك كنند و سره نگه دارند، نادان

ها، نخستين آماج  هاي مسلمان، و به طبع، حكومت شود جامعه چنانكه ديده مي   
ها به درجات گوناگون به  شوند و حكومت بي ميها به تندي غر جامعه ولي . اند گرايان گذشته

ها، و  حمله تروريستي به اتباع، پايگاه. معني اساسا امريكاست اند، و غرب در اين  غرب وابسته
تفاوت  . بايد در اين پرتو نگريست كشور را نخست مي نمادهاي قدرت امريكا در خاك آن 

اسالمي با فرهنگ غربي نيز در  فرهنگ مهم ديگر ميان روياروئي فرهنگ كنفوسيوسي و 
ها در رقابت ــ بيشتر دوستانه  كنفوسيوسي، حكومت در كشورهاي به اصطالح . همين است

توان تصور كرد  به دشواري مي. نيست سالح روياروئي نيز طبعا تروريسم . ــ با غرب هستند
هاي  ر جامعهد. دست بزنند ها كساني از موضع فرهنگي به چنين حمالتي  كه در آن جامعه

  . تر رفتن بر همان راه است كنفوسيوسي، روياروئي براي تندتر و پيش
به نام  جنگي كه درگرفته است ريشه در نوميدي و ناداني و تعصب مردماني دارد كه    

هاي اسالمي  گويند و طرح بسيار روشني براي آينده جامعه خداوند و از سوي او سخن مي
 هر توافقي كمتر از نابودي اسرائيل براي آنان، خيانت و خود. بازگشت به گذشته : دارند

حضور داشته باشند  فروختگي خواهد بود  و از آن گذشته تا امريكائيان در كشورهاي اسالمي 
در  اگر . گرفت گرايان پايان نخواهد غرب ادامه دارد پيكار گذشته” هجوم فرهنگي”و تا 

هزار تن را بريدند و هيچ  و بيست گلوي صد يرنيويورك سه هزار تن كشته شدند در الجزا
گذرد كه گروهي در نبردهاي  در پاكستان ماهي نمي. فلسطين نداشته است ارتباطي نيز به 

هاي كشتار كور، بازيچه  هاي بمب، سالح نشوند؛ و اتومبيل شيعيان و سنيان متعصب كشته 
ن مردمان است و پرستش خشونتي كه در اي از نيجريه تا اندونزي، . هر روزي آنهاست

الدن از مسئله  تروريستي بن شبكه . ور شود تواند شعله شهادت و جهاد، به هر بهانه مي
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اعالم شده او  هدف . جنگد كند ولي براي حقوق فلسطينيان نمي برداري مي فلسطين بهره
 ”افغاني” هاي ميان عرب كردن سرزمين مقدس اسالم از نيروهاي امريكائي است و در پاك

  .توان يافت فلسطينيان را نمي او 
تالش براي تعريف جهاد به معني بهبودنفس، و نه آنچنانكه بر همه مسلمانان شناخته    

جداكردنش از معني تاريخي و همگاني  معناي چشمديدگي در شهادت، و است؛ يا تكيه بر 
يات جدي هاي سياسي، فولكلور، و حتا ادب بيانيه هاي درسي،  كتاب. آن بيهوده است

هاي  حكومت. الدني آنهاست بن هاي عربي پر از ستايش شهادت و جهاد به معناي  سرزمين
در خدمت خشونت و  هاي خود را  اسالمي، بويژه در جهان عرب، همه نظام آموزشي و رسانه

يك  اند كه  اي رسانده را به پايه  conformity اند؛ همرنگي  دشمني و كينه وحشيانه گذاشته
مزاحمت، از ستايش خشونت و  هاي عربي، بي تواند در سرزمين نويسنده عرب نمي شاعر و

بينند و آنگاه از اينكه بر آتشفشاني از خشم و نفرت  اينها همه را مي. آن سرپيچد نمادهاي 
هاي ناتوان با  گفته يك ناظر انگليسي، حكومت در هر كشور عربي به . اند گله دارند نشسته

    .ديگران نگهش داشته است برند كه خشم و خشونت به  سي بسر ميب مردم خود در آتش
هاي خود از اين خشم و نفرت بكاهد،  ها و روش تواند با تعديل سياست در اينكه غرب مي   

تروريسم سالح نهائي . كند تروريسم تنها از خشم و نفرت تغذيه نمي ترديد نيست ولي 
ها را به  گناه شكست. اند مه شكست خوردگاناسالمي ه درماندگان نيز هست؛ و كشورهاي 

حكومت با ثبات، حقوق بشر و پايه صنعتي  اند  كدام نتوانسته اند و هيچ گردن غرب انداخته
تري دارند و هم  هم سهم بزرگ از ميان آنها اعراب از اين درماندگي، . امروزي داشته باشند

آنها صاحبان  . كند رهايشان نميبرند زيرا عقده برتري تاريخي و ديني  رنج بيشتري مي
    .آيند اند و امروز از دفاع خود نيز برنمي ها سروران جهان بوده اند و مدت اسالم

تر دگرگوني  بايد ضرورت بزرگ هاي غرب، نمي ها و شيوه ضرورت تجديدنظر در سياست   
از نظر هاي اسالمي و بويژه كشورهاي عربي را  فرهنگي و اخالقي و سياسي جامعه كامل 

را از تاالب فرهنگ و روحيه و نظام  ايران ــ بسيار بيشتر ــ دارند خود تركيه، و . دور دارد
نفوذ سياسي اسالم در . كشند سر رسيده است بيرون مي هاست زمانش  هائي كه سده ارزش

مان اندازه اهميت است و ه عامل اروپا به كمي از مصر ندارد ولي در تركيه  تركيه دست
از عوالم حكومت آزاد شده  در ايران حكومت مذهبي است ولي جامعه . دارد را نگه مي تعادلي

   .عربان وضع ديگري دارند. برد است و دارد حكومت را تحليل مي
اليگارشي پادشاهي عربستان سعودي ــ گروهي شيخ و شاهزاده و رئيس قبيله ــ و طبقه      

پي صدور مسائل خويش و فاسد كردن بقيه  پول خريده شده است، همه در متوسطي كه با 
كوشد با  حساب است؛ بحران مشروعيت خود را مي بي هاي  دنياي اسالمي به نيروي پول

بيند  اسالميان در هرجا برطرف كند و مي ترين  پخش كردن دالرهاي نفتي در ميان افراطي
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باج ”. گردد برميآسا بسويش  كه سالحي كه براي ناثابت كردن جاهاي ديگر است بومرانگ 
پردازند  مي ها به اسالميان متعصب نزديك به وهابيگري خودشان  ي كه سعودي”امنيت

اندازد  آورد ولي موجوديت رژيمشان را در درازمدت به خطر مي مدتي فراهم مي آسايش كوتاه
مصر و سوريه از انداختن مسئوليت . رسد ر دور و نزديك ميه و در اين ميان گزندش به

شوند ولي پيش از  سياسي و فكري و اقتصادي خود به اسرائيل و امريكا خسته نمي ي بينوائ
اعراب به چيزي ). تر از ايران آن زمان پيشرفته رحد اكث(بودند؟  چه مي اسرائيل و امريكا مگر 
فهمند كه  يابند و نمي  انديشند و هر روز قدرت نسبي خود را كمتر مي جز قدرت مادي نمي

است، و  چيز قدرت مادي همه : كند چه اندازه به پروراندن افراطيان كمك مي چنين موقعيتي
جهان  نه با آزاد كردن انسان در انقالبات فكري و فلسفي اروپا، بلكه با تاراج مادي و معنوي 

تواند نيرومند شود زيرا غرب، امريكا،  اسالم بدست غرب افتاده است؛ امت اسالمي نمي
   .بايد به مركز قدرت غرب، به امريكا، زد توان كرد؟ مي گذارد؛ پس چه مي  نمي
ماند و نه به  اي نه به يك گروه و دو گروه محدود مي روشن است كه چنين پديده اما   

  به سبز شدن     ”كاميابي”   براي چنين طرز تفكري دارد هر  قدرت مادي با اهميتي كه . امريكا
ها و كشورهاي بيشتري در  انجامد؛ رژيم مي هايشان  هاي تروريست و آماج مانند گروه قارچ 

كردن باورهايشان تنها چند صد سالي  جهاني گرايان، رسالت  براي اين گذشته. آيند تيررس مي
جنايت با پول (قاچاق مواد مخدر  تعطيل شده بوده است و اكنون با امكاناتي كه تروريسم و 

كم تا آنجا كه به  دست . ن را از سر بگيرندگذارد، خيال دارند آ در اختيارشان مي) جنايت
پايان  حجاب هست پيكار  كشورهاي اسالمي يا با اقليت مسلمان، ارتباط دارد تا يك زن بي

  .نيافته است

تركيب پول، آمادگي براي . هاي تا كنون اين مجاهدين چندان دشوار نبوده است كاميابي   
هائي بهره  هاي تروريستي، فرصت ي آماجها انگاري سهل كشتن بيحساب، و كشته شدن و 

ها هزار زن و مرد و  با كشتن ده. دارد پيكار، پيروزي برنمي ولي اين . آنان گردانيده است
توان غرب را از پيشرفت و نوآوري بازداشت، نه  نه مي كودك، با ويران كردن حتا يك شهر، 

ها  اش آزاد كرد، نه حتا دل هنگيسياسي و فر زده و راكد اسالمي را از زنجيرهاي  دنياي سنت
درماندگان، با سالح تروريسم هم به جائي     .و مغزهاي اكثريتي از مسلمانان را به كمند آورد

اي از هشياري و  اند و درجه  آنها تا همين جا نيروهائي را برضد خود بسيج كرده. رسند نمي
  . داشت طمئني نخواهند اند كه ديگر پايگاه م اراده مبارزه را در غرب پديد آورده

هاي اسالمي با حمله خود به قلب امريكا همه جهان باختري را به كاوش  روريستت   
توان انتظار  اند ــ چنانكه از چنين فرهنگي مي واداشته دروني، به رفتن در ژرفاي روان خود 

كشورهاي و نزديك را با دشمنان خود در  هاي دور  اند كه حساب كساني فرصتي يافته. داشت
ـ  كه از موضع نوماركسيست ها  عربي و اسالمي پاك كنند؛ پوزشگران اسالميان و تروريست
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توجيه آنان از دست  لنينيستي و پسامدرن، بيست و پنج سالي است هيچ فرصتي را در دفاع و 
اكنون به  هاي امريكائي آغاز شد و  دهند؛ و همه فرايندي را كه با گروگانگيري ديپلمات نمي

” دليري تمام”دانند، بار ديگر با  رسد گناه خود قربانيان مي هاي دوگانه نيويورك مي رجب
صفتي كه امثال ريچارد فالك به خود ميدهند ولي در واقع هيچ آسيبي حتا در زمينه مالي به  (

هاي  اند؛ سياستگران و انتلكتوئل ها پرداخته ها و پليدي شستشوي خون به ) آنها نزده است
هاي غرب را در هر زمينه سياست و اقتصاد جهاني و  روش ها و  ، بازنگري در سياستتر جدي

  . دانند  امنيت داخلي الزم مي
 ي چند ده ميليوني اسالمي و عرب ــ اگر”دياسپورا”هاي عرب و مسلمان، حتا  در جامعه   

داني چه به ضداسالم و خداستيزي رسيده باشند ــ هنوز از چنين كاوش دروني نشان چن
چند ديگر مسلمان هم نباشد، مسئله اصلي   وشنفكر در جهان اسالمي، هري راما برا. نيست

دروني و رفتن به درون، به ژرفاي روان خود؛ و  كاوش : بدست آوردن آن توانائي است
. بيزاري، بيرون نخواهد آمد هراس و، گاه  توان اطمينان داد كه يك نفر از اين درون، بي مي

ايم ــ  ناكام بوده تر بوده است و بيهوده نيست كه  سالمي ما اين از همه كميابدر فرهنگ ا
ريشه همه تناقضي كه در انديشه و اخالق . هرچه هم گناهش را به گردن اين و آن بيندازيم

گذريم، و تا  خوريم به تندي از آن مي ماست در همين است كه تا به خالف انتظاري بر مي 
انديش و حق بجانب و هميشه قرباني خود  مد همرنگ جماعت سادهپيش آ اي  امر پيچيده

: ناپذير كالم موزون برايمان، داريم خود را نيز، با مقام خالف ما ايرانيان كه ادبيات (شويم  مي
  ). همرنگ جماعت شو

اند و حاضر نيستند مگر به صورت  روشنفكراني كه در آسايش و آزادي غرب نشسته   
توانند بركنار بمانند و  هاي فرهنگي بزيند كه اينهمه در آن گرفتارند، مي نسرزمي جهانگرد در 

خيز و  هاي حاصل هاي مردمي كه بر اين خاك ولي توده. بگويند سخنان باب طبع همگنان 
زمان . ها ندارند از اين تجمل” نهند سر پريشاني مي پريشاني بر ”اند و  روي اين منابع نشسته
هاي مايه سرشكستگي، تازه  اينهمه گمراهي پس از . بايد برسد ا نيز ميه آزاد كردن اين توده

رهبري جهان ) الدن شبكه بن نام (” پايگاه”جاي خميني بر ه الدن و مالعمر را ب بايد بن مي
هر امريكائي در  بايد حكم داد كه  بس نبود اكنون مي” مرگ بر امريكا”اسالم نشانيد؟ شعار 

آشكار  چه شيرخواره يا فرتوت كه كشته شد در  و هر امريكائي اگر بايد كشته شود؛ هر جا مي
  و نهان شادي كرد يا شانه باال انداخت؟

در جهان اسالمي در زماني كه بنيادگرايي اسالمي ” تئوكراسي”سخن گفتن از پايان عصر   
 برفراز است، در زماني كه ايران را كه از جهاتي مهمترين كشور اسالمي است از سه دهه

هاي گنديده جهان اسالمي از خاور تا باختر  پيش در چنگال خود دارد و دامن به زير سيب
گرفته است، در زماني كه توانسته است در سودان يك رژيم مرگ از گرسنگي را بر 
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تحميل كند و در جهاد پرافتخار خود هر رونده و باشنده “ آنيميست”ها مسيحي و  ميليون
ترين  حالي كه هر روز خون تازه در. نمايد جا مي باور دارد سازد، بي اتفاقي را روانه دوزخي كه

توان از پايان بنيادگرايي، سهل  ريزد چگونه مي بر زمين مي” اهللا سبيل في”قربانيان جهاد 
چكان رزمندگان  دم زد؟ مگر نه آن است كه كارد خون” تئوكراسي”است پايان عصر روحيه 

دك و زن و مرد روستايي الجزايري آخته بود و مقدس تا همين اواخر بر گردن كو
روند؟ در برابر اين  جهانگردان خارجي از بيم آتش مسلسل جنگجويان اسالم به مصر نمي

  ين ادعاهايي كرد؟نتوان چ همه قدرت و ايمان چگونه مي
فساد را كه گويا  بيست سال است كه موج بلند چالش اسالم رزمجو غرب غرق در گناه و   

ها كه  چه ديپلمات. است در سراشيب انحطاط و زوال افتاده به لرزه افكنده استصد سال 
ها كه با جانبازي كاميكازهاي اسالمي ويران نشدند، چه  گروگان نگرفتند؛ چه ساختمان

هاي  دالوران نبرد حق و باطل، جنگ را به ميدان! ها كه نسوزاندند و لگدمال نكردند پرچم
آهن و مترو و  هاي راه اهاي مسافري، قطارها و ايستگاهسازي مانند هواپيم سرنوشت
اگر براي كشتن ده امريكايي . هاي پرجمعيت فقيرنشين بردند هاي بزرگ محله فروشگاه

  .بود پريدند باكي نمي دويست افريقايي نيز به هوا مي
و فهميد همه رستگاري در حجاب است و جداكردن زنان از مردان  بندوبار كه نمي غرب بي   

ترين تكليف حكومت و جامعه است در سقوط آزاد خود  راندن آنان به دنياي اندرون بزرگ
اي مانند  كننده هاي خيره هاي جامعه برحق توحيدي، از سرمشق همين طور از باالترين نمونه

ها سرگرم  غربي. افتاد جمهوري اسالمي و عربستان سعودي و افغانستان واپس مي
يافتند كه روخواني  بودند و درنمي اي يافتن رازهاي طبيعت ميهاي بيهوده خود بر تالش
جاي رنج بردن در ه همه اينهاست و باز هاي مقدس حتا اگر زبانشان را ندانند باالتر  متن

توان همه چيز را خريد؛ اگر نفت بود با  ها مي ها و در برابر رايانه ها و پاي ماشين آزمايشگاه
خبر از اينكه دارند دنيا و آخرت را به دارندگان  آنها بي. وييناگر نبود با ترياك و هر نفت و

بازند روز و شب در تكاپو بودند كه خواربار و دارو و پوشاك و  انحصاري كليدهاي بهشت مي
  . اتومبيل و جنگ افزار ــ و آموزش فرزندان طبقات ممتاز ــ مومنان را فراهم كنند

ارد؛ نماينده روح زمان، برانگيزنده معاصران و هاي خود را د هر دوران تاريخي شخصيت   
هاي خود را دارد كه  اين دوران رستاخيز تئوكراسي نيز شخصيت. سرمشق آرماني آيندگان

خميني، مالعمر، : همين ذكر نامشان براي نشان دادن بزرگي اين دوران بسنده است
قذافي در دوره  حسين و الدن و قهرمانان ديگر جهاد ضدغربي؛ مرداني همچون صدام بن

بخش آيا در واقعيت هزاره پيروزمند انقالبي كه  ساز الهام با چنين نمادهاي تاريخ. خودشان
  ايران نخستين و بزرگترين عبرت آن بود ترديد بايد داشت؟
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***  
ترين عضو خود راه  هاي گوناگون و بيشتر، آهسته با آنكه كاروان تمدن بشري به سرعت   
رو به سوي منزلي دارد كه پيشاهنگ با گامهاي نامطمئن خود سپرد در همه حال  مي
پيشاهنگ اين كاروان از سده پانزدهم بطور روزافزون اروپا بوده است كه با جهاني . كوبد مي

ها ــ ديگر يك كشور و قاره نيست و  ر تاريخ تمدنر دبا شدن تمدن آن ــ براي نخستين
گيرد و  ت، زيرا ژاپن و استراليا را در بر ميغرب است؛ و غرب به معني جغرافيايي نيز نيس

را  حتا عربستان سعودي و افغانستان هم غرب خود. اي را در جهان بخش پيشرفته هر جامعه
آنها كه بحث كهنه انحطاط . دارند و ايران احتماال بيش از هر كشور اسالمي ديگري دارد

بار با  بينند كه اين كشند نمي ها پيش مي آور پيري فرهنگ غرب را به اتكاي نظريه دلخوشي
فرهنگ غرب در پيكر مشخصي خانه نگرفته است كه پيري . يك پديده جهاني سروكار دارند

و اين گذشته از بنيادهاي باز زاينده خود اين فرهنگ است كه ششصد سال آن را از . پذيرد
هايي  برابر چالشفوران انرژي نينداخته است و امروز در آستانه جهاني يكسره ديگرگون و در 

هاي خسته و سترون پيشين از بيرون بر آن تحميل نشده است و همه  كه برخالف فرهنگ
  .  ساخته خود اوست، ابزارهاي ساختن آن را مهيا دارد و هيچ نشاني از خستگي در او نيست

كدري از اين غرب در  دنياي اسالمي كه پيش از اين نيز زير تاثير روايت شكسته و   
هاي دويست  هاي آشنايي با فرهنگ يوناني شكل گرفته بود با همه مقاومت سده نخستين

هاي تاريخ چند صد ساله  رود و تكه پاره آسا بر همان رهگذار مي ساله خواه ناخواه و خرچنگ
معماي آن چندان متفاوت از دنياي . كند تجربه مي anachronisticگذشته غرب را ناهنگام 
قرون وسطاي اروپا هم اكنون با عصر . خيرتر اروپا شد نيستهاي ا مسيحيت كه در سده

جديد و روزگار معاصر در كشورهاي اسالمي كه ديگر جهان اسالم نيستند شانه به شانه 
  . روند، هرچند قرون وسطا برجستگي بيشتر دارد مي
بيني  كرد چيرگي روحيه و جهان وسطا را از فرهنگ غربي جدا مي آنچه فرهنگ قرون   
مناسبت  وسطا و عصر جديد اروپا بي از اين نظر بررسي كوتاهي از قرون. بود بي ميمذه

نوشته نورمان ديويس، صورت ” يك تاريخ ،اروپا”اين بررسي به راهنمايي كتاب . نخواهد بود
هاي فكري و اجتماعي  گيرد كه شاهكاري از وسعت دامنه و ژرفاي بينش است و زمينه مي

  . كند ترين جمالت بيان مي يخي را در كوتاهروندها و رويدادهاي تار
گير  نامند به اين معني كه زير سيطره مفهوم همه وسطا را تئوكراتيك مي تمدن قرون   

ها بس  اراده خداوند براي توضيح جملگي پديده. خداي مسيحي به تعبير كليسا قرار داشت
تفكر درباره  .شد مي خدمت در راه خدا غايت منحصر همه كار و كوشش بشري شمرده. بود

مردم در يك فضاي روانشناختي ترس . خدا واالترين صورت تالش انتلكتوئل و آفريننده بود
اعتقاد بر اين بود كه . گرفت زيستند كه جلو انديشه مستقل و جسورانه را مي و ناامني مي
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تعريف قانون انساني تابعي از قانون الهي بود كه كليسا . انسان ناچيز و خدا بزرگ است
  . زد انديشه سياسي برگرد مساله هميشگي تعيين قدرت دولت و كليسا دور مي. كرد مي
وراني چون ويليام اكهام انگليسي عقل را يكباره از ايمان  از سده چهاردهم بود كه انديشه   

 جدا كردند يا مانند مارسيليوس پادوا اقتدار نهايي را از آن مردم داراي حاكميت دانستند كه بر
اروپاييان از آن هنگام در شرايطي بسيار . ه باشدتكنترل داش) سكوالر(يك دولت غيرمذهبي 
كليسا را درهم شكستند و خود را از چيرگي  هاي اسالمي امروزي اقتدار نا مساعدتر از جامعه

حركت قطعي براي درهم شكستن چنبر واپسماندگي، هزار . كردند بيني مذهبي آزاد جهان
ساختار طبقاتي و . مي شدن دين مسيحي در امپراتوري رم صورت گرفتسالي پس از رس

گير مردمي كه همه عمر در فضاهاي بسته و  سوادي همه اصنافي جامعه قرون وسطايي و بي
زده  بردند هر دگرگوني را در شيوه تفكر و زندگي مردماني سراپا سنت سر ميه حركت ب بي

يك پايگان جا افتاده كليسايي ــ چيزي كه جهان آزاد شدن از زنجير . داد ناممكن جلوه مي
يافته اسالمي هرگز از آن برنيامد ــ هيچ با تكليفي كه مسلمانان در جهان سده  كمتر سازمان

  .بود بيست و يكمي با آن سروكار دارند قابل مقايسه نمي
وانستند اروپاي باختري در برابر همه احتماالت منفي ت” طبقه سياسي”سرامدان فرهنگي و    

. تر شد مذهب در اين فرايند از ميان نرفت ولي انساني. پايگان مذهبي را هر روز پس بنشانند
 آن به گفته ماكياولي پيش از. در آمده تر ب كليسا از اصالح مذهبي سده شانزدهم پاكيزه

ژرفاي بدنامي كه كليساي قرون ” .تر بودند تر، المذهب مردم هر چه به كليساي رم نزديك”
 سطا و سرچشمه پيشين اقتدار در آن فرورفته بود بستر اصلي دو جنبش بزرگ اصالحو
مذهبي و نوزايش يا رنسانس بود كه نخستين از سده پانزدهم و دومين از سده چهاردهم  

هاي انقالب صنعتي به  آغاز گرديدند و به نوبه خود در سده هژدهم همراه با جوانه
ايند دين مسيحي به كناري نيفتاد ولي قدرت كليسا به در اين فر. انجاميدند” روشنگري”

استقالل ذهن و انساني كه بتواند با فراگرفتن . تدريج در قلمرو وجدان شخصي محدود شد
هاي خود را تعيين  نياز از هر مرجع خارجي، اعتقادات و سليقه هاي گوناگون دانش بي رشته

اي روزافزون راسخ شد كه انسان  ه گونهاين باور ب. كند به جاي تعبد و تقليد مذهبي نشست
بايد  تواند و مي زيد تسلط يابد و هوشمندي خدادادي مي تواند بر جهاني كه در آن مي مي

رود ــ درست نقطه متقابل روحيه و طرز تفكر  براي گشودن رازهاي جهان آفرينش به كار
اي در يد مشيت  چاره قرون وسطايي كه در فضاي مذهبي و صوفيانه خود، انسان را مهره بي

ديد كه از پي بردن به چگونگي فضاي قاهر پيرامون و حتا طبيعت و ذات خود  باري مي
كننده به نارسائي و ناداني و ناتواني انسان  رويكردهاي قرون وسطايي از اعتقاد فلج. آيد برنمي

ي روح هاي بعدي را ميسر ساخت احساس آزادي و تازه آنچه پيشرفت. گرفت سرچشمه مي
هاي بشري و اينكه تفكر و ابتكار و جستجو كاميابي به  بود، آگاهي روزافزون بر ظرفيت
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وسطا به ديد  بيني تئوكراتيك يا خدامدار قرون جابجايي بنيادي از جهان. آورد همراه مي
انسانمدار رنسانس، تفكر انسانگرايانه ارزش و يكتايي فرد بشري و تاكيد بر شخصيت انساني 

  . را سبب شد
***  

نگاري نيست؛ گفتمان امروزي  از يك اثر برجسته تاريخ) قول نقل(اينهمه تنها گفتاوردي    
بايد در جاهايي از سده چهاردهم آغاز  پايان سده بيستم مي هاي اسالمي است كه در جامعه
بحث ممنوع سرامدان فرهنگي و سياسي است كه از بابت آن آزار و پيگرد و تبعيد . كنند
بايد از ايرانيان پرسيد كه هنوز از سرگيجه سقوط باور  دوري و دشواري راه را مي. شوند مي

منظره بيزاركننده و دلشكن آنچه صدها  ةنگرند. اند نكردني سه دهه پيش به خود نيامده
آورند به آساني  ميليون انسان هنوز به نام ايمان، به نام هويت و اصالت بر سر خود مي

ناقص كردن دختران با تيغ دالكي و سنگسار : يدي خود چيره شودتواند بر احساس نوم نمي
زني؛ بريدن  هايي كه زود به جان كندنشان پايان ندهد؛ زنجيرزني و قمه كردن زنان با سنگ

كند؛ خشونت و پليدي زندگي خصوصي  دست و پا؛ قصاص كه پيشه دژخيمان را همگاني مي
اين تمركز بيمارگونه و ساديك اخالق و  شود؛ و عمومي كه نه تنها تحمل بلكه تشويق مي

  ...قانونگزاري بر زن، و ناممكن ساختن تكامل شخصيت او
گذرد ولي عموم  ناپذير دمكراسي مي سيصد سال است كه از پيروزي و پيشرفت مقاومت   

كنار عموم كشورهاي افريقايي بيشترين ناآمادگي را براي آن نشان  كشورهاي اسالمي در
ترند ــ با  اقع اين كشورها از نظر توسعه اجتماعي به افريقاييان از همه نزديكدر و. دهند مي

اگر افريقاييان از نداشتن پيشينه تاريخي كافي . همه فرهنگ و تاريخ درخشان جهان اسالم
سنگيني  هاي اسالمي در زير برند جامعه ــ به معني مرجع و سرچشمه الهام ــ رنج مي

ها به درجات  با اينهمه پيشرفت بر همه اين جامعه. اند بش باز ماندهخردكننده تاريخ خود از جن
هر چه هم آنها كار را بر خود دشوار . شود هاي گوناگون تحميل شده است و مي و شيوه

هايشان دويست سال است كه كشان كشان و  زنش ها و پس كنند و با همه خرابكاري مي
هاي آشناي هزار ساله  راه ه هم خود را به كورههرچ. روند افتان و خيزان بر شاهراه ترقي مي

نگرند و  آنها دو چهره دارند و به دو سو مي. آورد اندازند نيروي بسيار باالتر به راهشان مي مي
تواند يك جامعه اسالمي  هيچ يك از آنها ديگر نمي. اند، هر پايشان در دنيايي در مرز ايستاده

تر  توانند دوران گذار را درازتر و پرهزينه حداكثر ميآنها . دهد نفوذ غرب اجازه نمي. باشد
  . شناسند شان اولويتي باالتر از اين نمي سازند و بسياري

هاي اسالمي چنين سهم ناچيزي در توسعه خويش دارند بيش از آنكه  اينكه خود جامعه   
شان با  شان كند و فاصله اش آن است كه پيشرفت كمينه. مايه تاسف باشد مايه نگراني است

آساي  ها به موشك غول اروپاي آن سده. آيد روز افزون خواهد بود دنيايي كه به حساب مي
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اروپاييان . كشاند ها مي تكنولوژي سده بيستمي بسته نشده بود كه آن را به كهكشان
. ساختند ترين مي هاي پيشرفت را به اين آساني در برابر نداشتند و بايست از پايين سرمشق

هايي كه در چنين عصري هنوز در قرون وسطا دست و  كاري سرامدان جامعه فظهبيم و محا
سري بسياري از روشنفكران اين  آن بدتر سخت از. زنند هيچ قابل فهم نيست پا مي
هاست كه با همه گرايش خود به بيرون آمدن از شرايط مادي قرون وسطايي هنوز  جامعه

هاي هزارسال پيش پيكار امروز  اند؛ با حربه داشتهدست از ابزارهاي انتلكتوئل قرون وسطا برن
از جمهوري اسالمي و همگنان شكوهمندش در خاورميانه كه بگذريم اين . جنگند را مي

شود،  روي از آنچه اكثريت تلقي مي دنباله. روشنفكران از سركوبگري دولتي كمتر در رنجند
شان  كاري تري در محافظه بزرگ تر افكار عمومي، سهم ميل به قرارگرفتن در سوي پذيرفتني

دارند در انديشه و عمل، عوامفريباني  شان عوام را خوار مي آنها كه در قلمرو خصوصي. دارد
  . فريفته عوام هستند

هاي تاخيري، اقتباس  با آنكه جنگ چريكي با فرهنگ غربي، به كار گرفتن تاكتيك   
لي، درآميختن عناصر متضاد به اميد دودالنه و كج و معوج به نام سازگار كردن با هويت م

هاي  كااليي ــ تهيه فراورده approachدگرگون شدن و همان ماندن، اختياركردن رهيافت 
صنعت و تكنولوژي غربي و به ژرفاي موضوع نرفتن ــ در بيش از دويست سال گذشته جز 

اي از  هبينيم كه پار ها اثري نداشته است، باز مي انداخنن پيشرفت اين جامعه عقب
هم  آنها مساله توسعه را چنان با بحث نامربوط هويت ملي در eliteترين سرامدان  برجسته

گويي هويت نيز مانند جهان . آميزند كه جز ادامه واپسماندگي فرجامي نخواهد داشت مي
  . ذهني ايستاي آنها با نوساختن و بهتر شدن ويران خواهد شد

مسلمان به اعتقادات مذهبي مردم هست نه ويژه  هاي توجه و حساسيتي كه در جامعه   
حتا جنبش . فرايند توسعه پايمال نشده است مذهب در. اي است آنهاست و نه امر تازه

مردم بر خالف . هاي مردم نگرفت روشنگري در خردگرايي افراطي خود مذهب را از توده
آنها برخوردي بسيار . نددگذارند مذهب دست و پايشان را بب پردازان نمي اي نظريه تصور پاره

طبيعت فولكلوريك مذهب مردم به آنها . با مذهب دارند utilitarianعملگرايانه و سودگرايانه 
توانند تناقضات ميان  آنها به آساني مي. دهد كه از هر تضاد ايدئولوژيك بپرهيزند اجازه مي

  . منافع خود و اصول مذهبي را آشتي دهند
فته مذهب در آغاز در تضاد با فرايند توسعه و فضاي فكري هاي پيشر در همه جامعه   

ها حساسيت فراواني به اين موضوع نشان  در همه آن جامعه. سازگار با آن تصور شده است
توانسته است بي خونريزي  ها مي ترين دگرگوني در اوضاع و احوال بهتر، راديكال. اند داده شده
م دين حكومت است و فرق دارد، واقعيت هرچه هم كساني بگويند كه اسال. روي دهد

هاي درازتر از  دهد كه مسيحيت دركشورهاي بيشتر و نيرومندتر و در زمان تاريخي نشان مي
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اكنون بويژه در اين . اسالم دين حكومت بوده است و ديگر خودش هم ادعائي بر آن ندارد
تالژي و توهمي نيز اعتباري مذهب سياسي و مذهب در حكومت هيچ نس هاي بي ترين دوره بد

تنها در . بنياد بايد براي مسلمانان مانده باشد ــ مگر در مانندهاي پاكستان فئودالي و بي نمي
هائي هنوز كساني كه اجراي قانون شرع را پاسخ مسئله واپسماندگي، اساسا به  چنان جامعه

  . شوند دانند، جدي گرفته مي معني استبداد و فساد، مي
به مذهب است كه در زندگي ” دكترينر”سازد نگرش  ا توسعه روياروي ميآنچه مذهب را ب   

هاي توسعه  بايد گذاشت كه مانند آنچه در جامعه مذهب را مي. روزانه مردمان جايي ندارد
هاي اسالمي  جامعه. يافته پيش آمد با زندگي مردم درآميزد و از قلمرو عمومي به كناري رود

بايد با همان ديد عملگرا و  راترين كشور مسلمان است ميبويژه ايران كه در ژرفا عرفيگ
ها كه  اين توده. هاي مذهبي خود به مسئله رويارويي مذهب و توسعه بنگرند غيردكترينر توده

اند بيشترين كمك را  تاكنون به نامشان بلندترين موانع را پيشاپيش حركت توسعه افراشته
  . توانند به رهروان توسعه بكنند مي
نمايد كه نگران اعتقادات  تر مي لش مذهب در ذهن روشنفكران و سياستگراني بزرگچا   

. توانند با توسعه كنار آيند به شرط آنكه اعتمادشان به دست آيد اما مردم مي. مذهبي مردمند
. مشكل كشورهاي اسالمي نيرومندي باورهاي مذهبي نيست، ناتواني سياسي و فكري است

هاي بحراني، عامل كليدي را در درجه اعتماد مردم به كارداني  ند دورهدر پيكار توسعه نيز مان
ها  اند تن به فداكاري و از آن دشوارتر تغيير عادت مردم آماده. بايد جست و درستي رهبران مي

ناپذير  در ايران كه چالش مذهب مقاومت. هاي خود بدهند ــ اگر اعتماد داشته باشند و شيوه
ميدان پيروزي آن شد ورشكستگي سياسي و انديشگي طبقه سياسي ترين  نمود و بزرگ مي

  . تري داشت بويژه در محافل فرمانروا نقش بسيار بزرگ
حتا در آن هنگام و پيش از آزمايش مرگبار جمهوري اسالمي نيز چالش مذهب اينهمه    
   .نبود

***  
يراخالقي آنان به باوران ديگر، نگرش غ يك مشكل اصلي مسلمانان، بيش از بسياري دين   

. شود برادر و خواهر ديني در جاي برتري از بقيه انسانيت گذاشته مي. انسانيت است
خانمان  هزار كشته و دو ميليون بي 180(كشي در دارفور  نسل. شمار است هاي آن بي نمونه

كشتار هر روزي مردمان . يك واكنش جدي از مسلمانان برنينگيخته است)  تنها در سه سال
اعتنائي عمومي  خدا با بي مسلمان و غيرمسلمان به دست جنگندگان اسالم و مجاهدين راهاز 

محكوم كردن  اظهار همدردي و  .شود شماراني ديگر، روبرو مي و ستايش آشكار و پوشيده بي
آيد ــ ولي  بوده است ــ جمهوري اسالمي نيز گاهي تا اينجايش را مي هست و ها تروريست

باز همان پرداختن به ظواهر و نمادهاست كه به تكرار . دفع خطر يف و به عنوان رفع تكل
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واكنش اصلي، در جهان اسالمي، . با پوزشگراني و توجيه، و همصدائ ، انجامد  كليشه مي
هاي دوگانه  پس از فاجعه برج. الدن و زرقاوي، بوده است بن پشتيباني از مانندهاي طالبان و 
امريكا آن بود كه گناه خودتان است، توبه كنيد و  م به نيويورك پيام اصلي جهان اسال

تالفي بگذرد و چراغ سبز به حمالت  اسالمي حاضر است از  اما كدام كشور. فراموشش كنيد
  تر بدهد؟ كشنده

نمونه ديگر هنگامي بود كه يك گروه مسلمان از چچني و عرب، به دبستاني در شهر    
مله بردند و آن را با نزديك هزارتن به گروگان ي قفقاز شمالي ح”استيا”در ” بسالن”

اي كه از پيش پنهان كرده بودند پوشاندند و  ها دبستان را با مواد منفجره تروريست. گرفتند
سه روز آب و خوراك را از آن هزار تن از جمله صدها كودك دريغ داشتند تا كسي پائي بر 

به شنيدن صداي ) ان روسيه استترين است استيا جنوبي(سيمي گذاشت و سربازان روسي 
ها نه تنها  تروريست. هائي باورنكردني پيش آمد آنگاه صحنه. انفجارها به دبستان حمله بردند

همه مواد منفجره را آتش كردند بلكه كودكاني را كه پا به گريز نهاده بودند از پشت به تير 
كان، براي هميشه هنگامي كه تيراندازي خاموش شد چهارصد تني، بيشتر كود. بستند

  . خاموش شده بودند
چنان جنايتي كه جهان متمدن را تكان داد در جهان اسالمي به زحمت جائي در ميان    

تنها . اينجا و آنجا كساني زير لب آن را محكوم كردند و به تندي گذشتند. خبرهاي روز يافت
اعتنائي  ان، به بيش هاي هاي چندين هزار كيلومتري زادگاه دو روشنفكر عرب، از فاصله

اما كمتر رويدادي به اين درجه  . اند برابر چنين ددمنشي اشاره كرده كيشان خود در هم
. دهد ورشكستگي اخالقي جهان اسالم و ژرفاي رياكاري روشنفكران آن را نشان مي

مردماني كه كشته شدن يك كودك فلسطيني گرفتار در آتش متقابل جنگجويان اسرائيلي و 
ها از مهمترين رويدادهاي جهان كرده بودند و تا كشتارهاي تاريخي باال  ا هفتهفلسطيني ر

هيچ درسي از . برده بودند دمي هم به ياد آنهمه كودكان گرفتار در آن دوزخ سه روزه نيفتادند
هيچ روشنفكر . هيچ تروريست اسالمي از خود شرم نكرد. آن صحنه هولناك گرفته نشد

به انديشه آزاد كردن احساس انساني از ايدئولوژي و مذهب ) ذهن خاورميانه(اي  خاورميانه
  . باب بازار و تشنگي قدرت نيفتاد

ضد انسانيت، بلكه برضد دين  جنايت براي آن جهان بزرگتر اسالمي دين دارد، و نه بر   
آنچه جامعه بشري در يك فرايند هزاران ساله به عنوان قانون اخالقي مبتني . دهد روي مي

هاي زندگي اجتماعي فراآورده  جدان بشري برخاسته از نيكي طبيعي انسان و بايستگيبر و
اما دين يك پايش در مصلحت است كه به . آيد قانون اخالقي از دين مي. است ارزشي ندارد

اگر مسلمان به مصلحتي كه خود يا يك رهبر مذهبي در . گرائي اخالقي است معني نسبي
ر حال ارزش تفكر ه جنايات نيز بزند خوب كرده است و به بيند دست به بدترين دين مي
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م آورد و ه كيشان را به هائي كه هم مسلمان به عنوان يك عمل ديني از تبهكاري. ندارد
ها  گوش پايگاه تروريست سني عراقي در آن سه. آيد شان را بيدار كند برنمي حس اخالقي

ن ندارد كه هر روز چند ده عراقي را بكشد، بيند كه زرقاوي اردني به نام اسالم باكي از آ مي
كند كشتن رهگذر يا جوان  زرقاوي نماد مقاومت است و آنچه مي. كند و باز او را محكوم نمي

بايد با معيار اسالمي و نه انساني، چنانكه  او مسلمان است و مي. جوياي كار عراقي نيست
تواند با سر بلند از قصابي  ميمسلمان چچني و عرب . شناسند، قضاوت شود بيشتر مردم مي

” جنگيده”او نه تنها با اشغالگران روسي . كودكان مسيحي، در هر جامعه اسالمي ظاهر شود
آخوند . ر حال خونشان ريختني است پاك كرده استه صد كافر كه به است زمين را از چند

گروگانان، دهد كه كشتن زنان و كودكان يا سر بريدن  حكومتگر جمهوري اسالمي فتوا مي
سنت هزار و چهار صد . گويد اگر چه كارگران ساده مسلمان، مانع شرعي ندارد و راست مي

  . ساله از همان نخستين روزها پشت فتواي اوست
او ارزشي باالتر از قدرت . اي موضوع البته برتر از اينهاست براي روشنفكر خاورميانه   

مصلحت ديني . گذارد وبيت و پذيرفتگي ميشناسد و نيك و بد را تنها در ترازوي محب نمي
بايد مراقب باشد كه  او مي. براي او جايش را به پسند سياست بودن يا نبودن داده است

نهفته در ” قانون اخالقي”اش بسيار بيش از آن  پيرامون سياسي. خالف سياست رفتار نكند
شود، اگر  وسائلش تعريف مي ها و تروريسم، كه نه با نيات بلكه با آماج. دل كانت اهميت دارد

امريكا و اسرائيل و روسيه و هر كس ديگري در جبهه روبرو باشد مبارزه آزاديبخش  ضد بر
حمله . زدايد عمل مي است، و همين تقدس اصطالح آزاديبخش هر زشتي را از نفس

 روسيه هفتاد سال در. خواند تروريستي در روسيه درست با الگوي مبارزه آزاديبخش او نمي
ولي امروز اسالم . بود ميي جامه شوروي خود، كعبه آمال و پرچمدار ادعائي چنان مبارزات

اگر با . اعتقادي دنبال افكار عمومي اسالمي رفت توان در عين بي پرچمدار شده است و مي
ها به اين حال و روز افتاده است شگفتي  پرچمداراني از اين دست آزادي در اين سرزمين

  .نيست
***  

الدن و زرقاوي و خميني نيست و مانند هر دين ديگري كه دير پائيده  اش بن سالم همها   
بايد به فقه پويا و قبض و بسط  از اين سخن نمي. باشد بر تعبيرات گوناگون گشوده است

هاي  چهره. خورد شريعت رسيد كه به كار درازكردن تسلط دين بر سياست و حكومت مي
اند به مسلمانان براي بيرون آمدن از منجالب اخالقي و تو گوناگون تاريخي اسالم مي

گرفته در  در بيشتر تاريخ كشورهاي اسالمي، با همه تبعيض جاي. شان كمك كند تمدني
خالفت اموي آندلس و . اسالم، خشونت به غيرمسلمانان، استثنا و نه قاعده بوده است

روريسم در اسالم سابقه هزار و ت. هاي خوب رواداري مذهبي بودند امپراتوري عثماني نمونه
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اي نوين است، برآمده از برخورد اسالم با  چهار صد ساله دارد، ولي تروريسم اسالمي پديده
هاي گوناگون از ژاپن تا افريقا تابيده است و در جهان اسالمي  پرتو مدرنيته بر آئينه. مدرنيته

هاي نظري  آغاز سده گذشته پايهروشنفكران اسالمي از . تاباند اين تصوير هولناك را باز مي
  . دهد انداز انتحاري را نيز به آن مي كند و بمب اي را گذاشتند كه نيهيليسم را كامل مي پديده

هاي خود را از اين طاعون  بايد خود و جامعه اكنون اين روشنفكران اسالمي هستند كه مي   
ت نيستند؛ ولي همه گويند كه همه مسلمانان تروريس آنها به درستي مي. پاك كنند
مانند  شان يا خاموش مي اند و مسلمانان ديگر هم به رهبري روشنفكران ها مسلمان تروريست

هائي است كه  كار دگرگوني نوازانه غرب به اسالم در نگاه خطاپوش و بنده. كنند يا تاييد مي
تفاوت رسد م امريكاي شمالي به نظر مي(هيچ به سود اجتماعات بزرگ اسالمي در اروپا 

كشته شدن يك فيلمساز هلندي از خانواده وان گوك و همنام برادر . نخواهد بود) است
نقاش بزرگ به دست يك مراكشي مسلمان در آمستردام و تهديد شدن يك نماينده مجلس 

ها در  اندازي اند به مرگ، و بمب هلند از سوي مسلماناني كه در آن كشور پناه داده شده
هاي اروپائي، بلكه مسلمانان اروپا بود كه  گ خطري نه تنها براي جامعههاي بريتانيا زن شهر

ترين  كانادا كه برجسته. حاضر نيستند از جهان پر خشونت و تباهي خاورميانه بيرون بيايند
نمونه جامعه چند فرهنگي است و نزديك بود احكام شرعي احوال شخصي اسالم را براي 

تبار از آن جلوگيري شد ــ   و به كوشش يك خانم ايرانيــ  مسلمانان كانادائي قانوني كند
اي  گروه بزرگي از جوانان و نوجوانان خاورميانه. ترين صحنه بيداري بر اين خطر است تازه

مسلمان سه تن مواد انفجاري حطرناك براي كارهاي تروريستي گردآورده بودند، و سربريدن 
  !نخست وزير كانادا در دستور كارشان بود

 جسارتفيلمي درباره رفتار مسلمانان هلندي با زنان ساخته بود بهاي كه يلمساز هلندي ف   
فيلمنامه نويسش نيز كه خانمي . را در كشوري كه گفتار آزاد است با جان خود پرداخت

در همان هلند . تبار است خود را از ترس كشته شدن مسلم پنهان كرد مسلمان و سومالي
هاي تمدن ميهن خود  باز به گناه دفاع از آزادي گفتار و ارزش گري دينماينده مجلسليبرال 

خواهد حزبي  در سرزمينش از سوي مهاجران و پناهجويان مسلمان تهديد به مرگ شد و مي
در بريتانيا واعظان مسجدها رسما . براي مبارزه با مهاجران و پناهجويان تشكيل دهد

هاي  آنان امكانات ناشناخته در سرزمينشنوندگان خود را به نابود كردن تمدني كه به 
  .انگيزند دهد بر مي خودشان مي

هائي كه پا به عصر دمكراسي ليبرال گذاشتند، با يكي از  هلند و بريتانيا، نخستين جامعه   
هاي مذهبي،  به مهاجرت و پناهندگي و حقوق اقليت) اتي تود(ترين رويكردها  آزادمنش

آمستردام، سرتاسر جهان را  از بالي تا مانهاتان و از الهور تا ترين ميدان جنگي بودند كه تازه
ها سالح آن  گيرد و تروركور، ترورخودكشي و نابودكردن هزاران و، اگر بتوانند، ميليون فرامي
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تواند آن را از خشونتي كه مانند  است؛ هيچ درجه مدارا و هيچ امتياز مادي و فرهنگي نمي
اي كشورهاي  هاي حاشيه ن تعبير فرازنده اسالم، در زاغهاي. كند بازدارد هوا تنفسش مي

كند كه در مانندهاي هلند و بريتانياي  دستخوش استبداد و فساد همانگونه رشد مي
گرائي  ها و در چنبر پسامدرنيسم و نسبي دست مرفه و تشنه گفتگوي تمدن گشاده

دهد  اندازه پرورشش مي استبداد همان. داند كه هر تفاوت فرهنگي را پذيرفتني مي  فرهنگي
در واقع آنچه او در غرب . دانگيز اي بيشتر برمي كه آزادي، و طرفه آنكه آزادي در او كينه

حق مستقل بودن و خود را بيان كردن؛ از ديوار تنگ . دارد همان آزادي است دشمن مي
يادگرا، اسالم راديكال، بن. باورها از هرگونه بيرون آمدن؛ حق ديدن و شنيدن و انديشيدن

داند و  سنتي، راستين كه همه در اين معني يكي است چنين حقي را مرگ تقدس مي
 politically correct” پسند سياست”انديشان  گفتگو كه دستاويز ساده. پاسخش كشتن است

سزاي كمترين انكار و حتي ترديد در . اي شده است براي او معني ندارد برابر چنين پديده در
مسئله مركزي ما به . هم با اوست” حق”. بحث و گفتگو جائي ندارد. گ استامور ايماني مر
تقدس : فته در تقدس ــ از نظر تاريخي ــ درست در همين استراي سراپا فرو عنوان جامعه

  .  برابر آزادي در
توجه در آن دو كشور، مانند بسياري كشورهاي اروپائي ديگر به نقش مسجدها به عنوان    

پرورشگاه ) بامسلمانان اشتباه نشود(مسجد در نگاه اسالميان . ستي برگشته استپايگاه تروري
در (، زندان و مركزپخش هر چيز )در عراق(آدمكشان مقدس، انبار اسلحه، سنگر جنگي 

در واقع اسالميان نخستين كساني هستند كه مسجد را عرفيگرا . است) جمهوري اسالمي
اي به  سالميان را بهتر از همه در همين نگرش وسيلههاي ا روي زياده. اند كرده) سكوالر(

تواند هم تا پرستش باال  جاهائي كه بسته به اقتضا، مي: توان ديد مسجد و به زيارتگاه مي
اي از بدترين حمالت تروريستي در عراق بر  پاره. برده شود و هم هدف تروريسم باشد

كراسي ليبرال غربي البته دم. ده استها و نمازگزاران و زائرانشان بو ها و زيارتگاه مسجد
آشام در آن درياي رواداري و انسانگرائي  پادزهر مار را نيز در آستين دارد و اسالميان خون

تمدن . شان نيز سرانجامي جز غرق شدن ندارند هاي بومي آنها در پارگين. غرق خواهند شد
ولي مسلمانان در آن . ستغربي هماوردان نيرومندتر از تروريسم اسالمي را مغلوب كرده ا

هائي باشند  هاي خودشان نيز بايد منتظر واكنش دفاعي جامعه اي سرزمين كشورها و در پاره
ها از رواداري ذاتي تمدن غربي نيرو  اسالميان در آن جامعه. كه زورشان بسيار بيشتر است

  .اي حدي خواهد داشت گيرند ولي چنين سوء استفاده مي
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  فصل يازدهم
 

  بيرون آمدن از مرداب انديشه و تاريخ
                

هاي مادي و چه در  شود، چه در زمينه هايش شناخته مي جامعه پويا با سرعت دگرگشت   
هاي مسلط بر بحث سياسي  در اينجا به معني مجموعه ايده discourseگفتمان . گفتمان

زي به تاكيد بر اهميت آن در شكل دادن به فرهنگ و سياست يك جامعه آمده است و نيا
اي ايستا بود از آن زمان در  هاي پاياني سده نوزدهم جامعه ايران كه تا دهه. نيست

ها  از آن دهه. در آيده ها ب برخوردهاي روزافزونش با اروپا اندك اندك آغاز كرد از ركود سده
ن بازشناخت كه كمابيش با چهار نسل ايرانيان صد و اند ساله توا تا امروز چهار گفتمان را مي

نسل چهارم در . (گذشته مطابق است، اگر دوران هر نسل را بيست و پنج تا سي سال بگيريم
نياز به گفتن ندارد كه زندگي فعال افراد معموال .) كار يافتن گفتمان متفاوت خويش است

ر دوران، زندگي افرادي از دو يا سه نسل بر هم پوشاند و در ه بيش از دوران يك نسل را مي
  .افتد مي
خواهي بود و گفتمان آن را يك تاريخنگار آن جنبش در  نسل جنبش مشروطه ،نسل اول   
نسل جنبش مشروطه به جامعه ايراني بويه . خالصه كرده است” انديشه آزادي و ترقي”

: فت و خيزها هرگز رهايش نكردپيشرفت را از روي نمونه اروپائي داد كه ديگر با همه ا
هاي ميهن و  پاره ساختن يك دولت مدرن با نهادها و روابط قانوني؛ بهم بستن تكه

برانگيختن سربلندي ملي؛ آزاد شدن از استبداد سلطنتي، آشفتگي خانخاني و ارتجاع 
ها از شرايط زندگي  ها از دست و پاي زنان؛ رهانيدن توده آخوندي؛ گسستن زنجير سنت

گفتمان آن نسل اول با آنكه در . ون وسطائي؛ پيوستن به كاروان علم و معرفت امروزيقر
بود آشكارا با  اي مي رعايت مذهب و جايگاه آن در سياست و جامعه دنباله گذشته هزاره

هاي پيشين تفاوت داشت؛ گسست نماياني با ابعاد تاريخي و دورانساز بود و جامعه را  نسل
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آن نسل در بقايايش تا پادشاهي . پذير نبود كان داد كه ديگر برگشتهايش ت چنان از پايه
محمدرضا شاه كشيد و گروه بزرگي از مديران و رهبران را به ملت داد كه تاريخ صدها ساله 

  .به خود نديده بود
نسل دوم در پادشاهي رضاشاه باليد و نخستين نسل ايراني بود كه توانست در خود ايران    

گفتمان آن اساسا دنباله نسل . ر يك جامعه امروزي و اداره آن پرورش يابدبراي زندگي د
 تاكيد بيشتر بر ناسيوناليسم ايراني، دوري. شد اول بود ولي در جاهاي مهمي از آن جدا مي

اعتقادي به دمكراسي  كه به بي، گرفتن از مذهب در سياست، و يك رگه نيرومند اقتدارگرائي
انديشه آزادي و ترقي در . هاي گفتمان آن نسل بود يويژگ ،نجاميدكم در شرايط ايران ا دست

ولي نسل رضاشاهي در همان نخستين . نزد آن به ترقي به بهاي آزادي دگرگشت يافت
مرحله به زلزله جنگ دچار شد كه سير عادي جامعه را متوقف كرد و در خود آن نسل 

هاي جنگ نه تنها  سال. زدنتوانسته است برطرف سا هفت دهه شكافي انداخت كه گذر
هاي يك كشور امروزي را  ريزي زيرساخت پايه جامعه و modernizationبرنامه نوسازندگي 

متوقف كرد و نگذاشت معناي آن اصالحات، بيشتر و بهتر فهميده شود، ترديدهاي جدي 
ت شكست سياس. هاي ملي را تغيير داد درباره خود آن طرح نوسازندگي پديد آورد و اولويت

خارجي رضاشاه به سرتاسر دوران استثنائي فرمانروائيش افكنده شد و تنگناهاي روزافزون 
نارنجك جنگ، گفتمان نسل دوم را تكه . مديريت يك تنه او را بيش از اندازه بزرگ گردانيد

شد سخن گفت ــ وضعي كه به گفتمان نسل سوم نيز  ؛ ديگر از يك گفتمان نمي.تكه كرد
از نسل دوم برضد گفتمان رضاشاهي برخاست، چه در صورت مذهبي بخش بزرگي . كشيد

داري با هدف و به بهاي تجزيه ايران و  رشد غيرسرمايه  ارتجاعي خونخوار خود، و چه در راه
هاي مصدقي كه  آهنين، و چه در بهترين صورتش ناسيونال دمكرات ش به پشت پردهنبرد

آنها به . ن حساب با رضاشاه خالصه كردندهمه چيز را در مبارزه ضداستعماري و پاك كرد
تاختند ولي  از پس از سوم شهريور و اشغال ايران مي) نفت(تك محصولي شدن اقتصاد ايران 
هاي  اي از دمكرات ها ضمنا نمونه يمصدق. ساختند) نفت(سياست ايران را تك موضوعي 

  .غيرليبرال بودند
رات گفتمان رضاشاهي وفادار مانده بود ولي آن بخش نسل دوم كه به نوسازندگي غيردمك   

آن اندازه كشيد كه فرهنگ و زيرساخت اقتصادي و اجتماعي ايران را در گردباد دگرگوني 
فاصله  takeoffاي برساند كه چندسالي بيشتر به مرحله زمين كند  اندازد و آن را به پايه

اند و سرانجام به آن ناسيوناليسم و ترقيخواهي عناصر مسلط آن گفتمان م. نداشته باشد
درجه از استقالل نيز رسيد كه صنعت نفت ايراني شد و امنيت ملي ايران را برپايه همكاري 

اي كه پيش و پس از آن نبود تامين  دست نشانده به درجه با امريكا و نه به عنوان يك دولت
پارانويا و  اما آن استقاللي بود كه خود رهبري سياسي حقيقتا باور نداشت و در غلبه. كرد
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است به  1978/  1357هاي سال  يپذيري، از تصور باطل اينكه امريكا پشت نا آرام شكست
  .تسليم و هزيمت افتاد

گردد امتداد نسل دوم بود در  هاي محمدرضاشاه بر مي گفتمان نسل سوم كه به سال   
پذيري نا هاي فكري، تنها وجه مشترك، سازش در جنگلي از مكتب. تر آن صورت افراطي

اگر در گفتمان نسل دوم هنوز . رسيد بود كه در جاهائي به روياروئي مرگ و زندگي مي مي
توسعه و رسيدن به اروپا غلبه داشت، نسل سوم در بخش پيروزمند خود از آن روي برتافت و 

ماركسيستي را در تركيبي ـ  طلبي شيعي گري جهان سومي و شهادت يستيزي و انقالب غرب
بازگشت به مذهب كه در . گردد جاي آن گذاشت ش به همان نسل سوم برميكه حق اختراع

برداري  اگر پيش از آن بهره. نسل دوم و پس از جنگ آغاز شده بود در اين دوره باال گرفت
رياكارنه از مذهب چه در گروه حاكم و چه در مخالفان دست باال را داشت اكنون شيفتگي 

سران روشنفكري، ديگر نه خبر از عوامفريبي بلكه  روزافزون به نمادهاي مذهبي در نزد
ها، چنانكه آنها  سرامدان فرهنگي در تالش براي همانندي به توده. داد عوامزدگي محض مي

گفتمان نسل . جستند كردند، نه تنها قدرت سياسي بلكه آينده بهتر ميهن را مي را تصور مي
ي بر گفتمان نسل جنبش مشروطه ستروني خود پيروز انديشي و سوم در واپسنگري و مرگ
  .  هايش در همان نسل دوم پديدار شده بود كامل كرد بود و شكستي را كه نشانه

مردمي كه دست به چنان انقالبي . كند نسل انقالب را همان صفت به خوبي بيان ميآن    
اي  كدام ملت پيشرفته. بايد در بهترين شرايط عقلي و اخالقي بوده باشند زدند طبعا نمي

حكومت ”هاي پاياني سده بيستم براي برقراري  برخوردار از كمترينه عقل سليم در دهه
زدن  زند كه با آتش بزودي جمهوري اسالمي، دست به انقالب شكوهمندي مي” اسالمي،

نماز در پشت سر روحانيان تشنه پول و مقام و دشمن  سينماها و نماز همگروه روشنفكران بي
توانند چنان  ند نميكن  هاي جهان نيز اگر گرد آيند و توطئه ه قدرتتجدد آغاز گرديد؟ هم

انديشي  ملتي كه چشم و گوش خود را بر خرد و صالح انقالبي را با چنان رهبري و پيام، بر
نبسته باشد تحميل كنند چه رسد كه او را چنان بفريبند كه با نفس خود و به مراد هواي 

اي كه بويژه از  با وامگيري از نويسنده درگذشته(شود » مرتكب«خويش چنان شاهكاري را
  ).كرد نظريه توطئه هواداري مي

اي بود ــ  انقالب، و حكومتي كه از كوزه آن تراويد تبلور كوردلي و سقوط اخالقي جامعه   
نشينان ــ كه به هيچ ارزش واالئي باور نداشت، مگر آن را در  هاي فرمانروا تا زاغه از گروه

اش  طلبي و سودجوئي عموما بدفرجام، انگيزه اگر فرصت پيچيد؛ و تهي مي نشعارهاي ميا
اي، پر كاه وجودش را  افتاد و كمترين شراره بود لگامش يكسره در دست احساسات مي نمي

هاي توتاليتر، و سينيسم  انقالب اسالمي را ائتالفي از يكسونگري روحيه. زد آتش مي
انگيز سازمان داد؛ و هيچ دستياري  سايه مردان ترحم مالحظه و آرمانگرائي طلبان بي قدرت
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سه و نتر از گروه فرمانروائي كه در بي اعتقادي و پوسيدگيش، اشرافيت فرا آماده به خدمت
اگر بزرگيي در آن بود منظره خودكشي جمعي ملتي بود كه . روسيه را روسپيد كرد نيافت

اي رو به گذشته  آينده، به مغاك آينده خود را به اميدهاي واهي از كوره راه اكنوني رو به
  .افكند

هاي  به رهبري شخصيت. جست و به آن رسيد انقالب اسالمي فرازي بود كه آن نسل مي   
 ، انتقام هفت دهه غربگرائي؛ دور افتادن از اصل؛ وسزاوار همان نسل فوق بشري و مقدسان

ست و چنانكه زود آشكار شد شد خوا ديگر باالتر از آن نمي. اصالحات وارداتي گرفته شد
اي افتاده بود كه ناچار  گفتمان سياسي در ايران به چنان ورطه. شد رفت تر از آن نمي پائين

 . گرفت بايست راه باال مي

  
***  

ترين مسئوليت را در برابر  نسل سوم با انقالبي كه فرا آورد و قرباني آن شد به ناچار بزرگ   
ن و مرداني كه در بهترين دوران تاريخ چند صد ساله ايران از زنا. تاريخ و مردم ايران دارد

نظر امكانات پرورش يافتند و بدترين سرنوشت را براي خود و كشور رقم زدند اين بدهي را 
موضوع اين نيست كه . كم به خود دارند كه دستي به جبران برآورند اگر نه به آيندگان، دست

دانند و ثابت كردن اين  خودشان را خوب و بهتر مي همه. اند كساني خوب و ديگران بد بوده
موضوع، يك نسل ايرانيان است كه . اند به جائي نخواهد رسيد كه خوب و بد چه كساني بوده

اي فرصت براي جبران  اين نسل سه دهه. ساخت و سر از بدترين درآورد داشت بهترين را مي
هاي نمايندگاني از اين  ر آثار و فعاليتبايد د داشته است و با آن چه كرده است؟ پاسخ را مي

اي از آزادي برخوردار  نسل جستجو كرد كه در شمار برندگان انقالب نيستند و از كمترينه
ها را در برسازي نظام واليت فقيه كه ديگر زير نظر مستقيم امام  برندگان، اين سال. اند بوده

هاي  اند ناچيز كردن ميوه بدهكار بودهآنها اگر هم جبراني . اند كند سپري كرده زمان كار مي
. اند هفت دهه تالش براي وارد كردن ايران به جهان امروز بوده است كه با جديت در كار آن

هاي بزرگ خود، هستند كه انگيزه هر روزي براي درآوردن چيز با  اين بازندگان، در توده
با ارزشي درآمده است؟ آيا نسلي  از آنها چه چيز. اند هاي تباه شده خود داشته ارزشي از زندگي

گذراند تنها به اين شناخته خواهد شد كه خود را از  هاي پاياني خود را مي ها و سال كه دهه
  توانست بهتر شود به يك فاجعه تاريخي انداخت؟  هايش مي يك دوره دشوار كه با همه بدي

رساند  آور مي ين نتيجه تاسفنگرنده را به ا) و استثناها فراوانند(يك نگاه به منظره كلي    
پس از سه دهه جنگ . كه نسل سوم، نسل انقالب، بررويهم راي به بركناري خود داده است

بر سر گذشته و توجيه و تبرئه خود و محكوم شمردن ديگران، كار نماياني از بيشتر آنچه از 
اهات خود را بيشتر نمايندگان اين نسل اشتب. توان داشت اين نسل زنده است، انتظار نمي
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دهند خود را در  آنان ترجيح مي. توان از تن درآورد و عوض كرد دانند كه مي پيراهني نمي
ترين  مهم. جهان همان بايد باشد كه زماني براي آنان بوده است. كفن اشتباهاتشان بپيچند

وظيفه آنها در زندگي نشان دان حقانيت خودشان و محكوميت مخالفان و دشمناني است كه 
اند  آنها نيز به شيوه خود در پي جبران. اند انگيزي درآورده ران و آنها را به چنين هيئت غماي

اي كه گوئي بي هيچ مداخله آنها روي  ولي جبران به صورت انتقامجوئي از گذشته، گذشته
  .داده است

ها به جائي  هاي بازيگرانش به اين سادگي گفتگو درباره نيك و بد آن روزها و نقش   
شود در خود آن  رسد و كاش بخشي از انرژي ذهني كه در بررسي انقالب صرف مي ينم

هاي بعدي  كم تا نسل انقالبي و رسوباتش در نسل رسد دست به نظر نمي. صرف شده بود
ما براي آنكه به نتيجه . زنده است انتظار رسيدن به يك همرائي از بيشتر آنها را بتوان داشت

مروزمان برسيم بهتر است تكيه را نه بر آنچه هر كس كرد بلكه كارآمدني براي آينده و ا
بايد تكيه را از بازيگران  اگر آنچه روي داده به اين بدي است مي. آنچه دست داد بگذاريم

توانستند چنين  كدام به تنهائي نمي ها پرداخت، زيرا بازيگران هيچ برداشت و به علت
ها در  چرا با بهترين نيت. برابر جهانيان بگسترانندانداز گسترده نكبت و شوربختي را در  چشم

ها دست داد؟ چنين نگرشي احتماال يك پيامد فرعي نيز  بيشتر دست دركاران بدترين نتيجه
انقالب . و آماده كردن زمينه براي همرائي است) آنتي پاتي(ها  دارد كه كاستن از بددلي

اند اسالم عزيزشان را  د و بر خوان يغما افتادهان اي نداشته است؛ اينها نيز كه برنده شده برنده
اش باز نخواهد گشت و بجاي  اسالم ديگر در جامعه ايراني به پايگاه سنتي. اند قرباني كرده

اگر در گذشتة پيش از حكومت . تعيين كننده روندهاي اجتماعي، تابعي از روندها خواهد بود
دادند، در آينده، اسالم  كنش نشان مياسالم، عوامل سياسي و اجتماعي ديگر به اسالم وا

اين روند هم . بايد در برابر عوامل ديگر واكنش نشان دهد و خود را سازگار كند است كه مي
  .شود اكنون در جمهوري اسالمي ديده مي

بازندگان اصلي، آنها كه از كنار سفره بر كنده شدند؛ و آنها كه در گوشه سفره نيز نشيمني    
توانند از بابت شكست مشترك دست از گريبان يكديگر بردارند و به  مينيافتند، اكنون 

ما به اندازه سهم خود و چند . هائي بري باشد بينديشند بايد از چنان شكست اي كه مي آينده
طرز . ايم و حتا ملت ما نيز به پايان ظرفيتش رسيده است نسل بعدي از شكست بهره داشته
  .اينجا رساند تفكرهاي گذشته بود كه ما را به

آن . اما مسئله ايران آشكارا موضوعاتي نيست كه بيشتر انرژي اين نسل در آن رفته است   
تواند حساسيت بيمارگونه  هشتاد درصد جمعيت كه گذشته نسل سوم را نزيسته است نمي

. ها و روزها و رويدادهاي دوردست دريابد بسياري از نمايندگان نسل پيش از خود را به نام
گامي كه در برابر واقعيتي به زنندگي جمهوري اسالمي هنوز بحث بر سر هشتاد سال و هن
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اي  هائي بود؟ چاره پنجاه سال پيش است و اينكه گناه انقالب به گردن چه گروه و گرايش
نمانده كه نگاه از اين نسل به نسل چهارم، نسلي كه دستي در انقالب و پيش از آن نداشته 

ولي اين تصوير، سراسر . ها باشد، بيفتد آن بوده است كه مسئول آن دورهتر از  است يا جوان
بسياري از اين زنان و مردان اگر هم آشكارا نگويند در ميان خودشان به . نوميدي نيست

دهند كه هيچ از بهترين  اند و در برابر مخالفشان مدارائي نشان مي انتقاد از خود پرداخته
حتا اگر هم جز . اند دوستي در عين مخالفت را كشف كردهكساني . مجامع غربي كم ندارد

موافق طبع خود نخوانند باز زيستن در فضاي ذهني كه، برخالف محافل ديگري در صف 
شايد . شان بيايد مقابلشان، از خواندن و آموختن بيگانه نيست ممكن است سرانجام به ياري

. گفتمان پژمرده خودشان بيرون بياوردآهنرباي نسل چهارم ايران آنان را به خود بكشد و از 
آن گفتمان در جمهوري اسالمي تحقق يافت، نيت انقالبيان هر چه بوده باشد، و ديگر بخت 

هاي خود احساس آسودگي كنند صداي  بقاياي نسل انقالب هر اندازه در آشيانه. زندگي ندارد
  .خورد ايشان ميشنوند كه بر خاكريزه پيكر نسل چهارم ايران نو را مي امواج كوه

اگر تا كنون ميدان در دست نسل انقالب بود و گزيري از كاركردن با و بر روي آن    
اي كه  ها ميليون ايراني، زمين سياست را بر چند ميليون بازماندگان دوره ماند اكنون ده نمي

عوالم  ما الزم نيست خود را در. كنند تواند سرش را از گريبان خويش بردارد تنگ مي حتا نمي
اي را كه  توان گذشته مي. اند گرفتار كنيم سترون مردماني كه در يك دوره تاريخي يخ زده

بررسي گذشته و (خواهند با آن بكنند  همه چيزشان است به آنان واگذاشت كه هر چه مي
توان با آرزوها  اكنون مي.) آموختن از آن چيز ديگري است و بويژه براي نا آشنايان الزم است

ها و مبارزات مردمي دمساز شد كه شصت در صد و بيشترشان پس از انقالب به  ديشهو ان
  . اند و هر روزشان چالشي است جهان آمده

 attitudeاين نسل تازه در ايران در يك فضاي انباشته مذهبي بزرگ شده است و رويكرد    
بزرگش از  جدائي. ترين عامل در شكل دادن شخصيت سياسي آن بوده است به مذهب مهم

احمد و شريعتي و  پس از يك دوره شستشو در آل. گردد گفتمان نسل سوم به همان برمي
بازرگان و مطهري و خميني و اكنون جنتي، واكنش روزافزون اين نسل، گريز است؛ گريز از 

تر است كه  هايش نزديك هرچه مذهب در سياست، و پيچيدن مذهب در آنچه به خواست
هائي از اين نسل تازه  كرد؛ ولي در نزد بخش هم در جهت ديگري ميهمان است كه خميني 

چنين واكنش راديكالي به مسئله مذهب در جامعه در تضاد با . تا گريز كامل هم كشيده است
گفتمان پيشين و باز گشتي به عرفيگرائي نسل اول و دوم است كه در زمينه آزادي و ترقي 

به صورتي روزافزون، آزادي و ترقي در باززائي سده گفتمان نسل چهارم . نيز روي داده است
جامعه ايراني پس از چند ده سالي بيراهه رفتن بار ديگر رخ بسوي . بيست و يكمي آن است

نهد؛ اين بار تجدد در صورت جنبش مشروطه و نه رضاشاهي آن كه اسبابش نيز  تجدد مي
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بايد از  كردن ايران را باز مي طرح ناتمام مدرن. در اين بازگشت ضرورتي است. فراهم نيست
بازرگان و شريعتي هنوز . بيند سرگرفت، با دستي كه تواناتر شده است و چشمي كه بلندتر مي

دهند ولي هر گروهي  اي محافل روشنفكري در ايران به زندگي خود ادامه مي در پاره
. ني خود به در آيندهاي ذه توانند از قالب كساني صرفا نمي. پوشان اشتباهات خود را دارد كفن

ها را به راه درست  آيد به عقل سليمي كه توده اين روشنفكران چنانكه بسيار پيش مي
اند  ها به عقل سليم دريافته آن توده. دهند هاي خود نمي بافي اندازد اجازه مداخله در نظريه مي

. نيست كه از بازرگان و شريعتي تا مطهري و خميني و مشكيني راه مستقيم كوتاهي بيش
  . دانند با اسالم چگونه راه بيايند و نيازي به شريعتي و مانندهايش ندارند آنها خود مي

براي آن محافل روشنفكري آويختن در بازرگان و شريعتي واپسين خط دفاعي است؛    
اش خميني و مشكيني  اسالم همه: اند توجيهي است بر اينكه چرا به چنين لجنزاري افتاده

قرار داد و ايران دوستي و پيشرفت  ”ميزان”بايد مانند بازرگان شريعت را  ر ميولي اگ. نيست
شناسي بر پايه  و آزادي و حقوق بشر را از دل اسالم بيرون كشيد؛ يا مانند شريعتي با جامعه

سازي فاطمه، و بر زمين استوار روايات، به نوع  هاي عربي، و بت شناسي واژه ريشه
رسيد، نتيجه ) نوع شاگردانش مجاهدين خلق(و فاشيسم اسالمي  غيرآخوندي اسالم انقالبي

گوناگون از يك سلسله ) قرائت(هاي  گفتگوي اين كسان همه برگرد خوانش. همين است
اگر خوانش است كه اصليت دارد هر . شود شان از همان جا آغاز مي هاست و گرفتاري متن

ها را با عقل و مقتضاي زمان  شگويند خوان مي. توان داشت خوانشي از قرآن و سنت مي
در آن صورت چرا اصال خود عقل و تجربه را ميزان قرار ندهيم و با زمان تا . بايد سنجيد مي
اش را  كنيم پيش نيائيم، همان كه اروپائيان كردند و نتيجه اي كه در آن زندگي مي سده
بايد  چرا مي. رون رفتبايد بي در زنجير جزم مذهبي و خوانش مي ”ميزان”بينيم؟ اصال از  مي

در هر گام بيهوده مقاومت كرد و رستگاري ملت را عقب انداخت؟ اسالم در سياست ديگر 
هاي متون مقدس  بايد در ناسخ و منسوخ چه نمايشي مانده است بدهد؟ چه اندازه مي

 سرگردان ماند و دست به دامن مجتهد و روشنفكر مذهبي شد؟ 

  
***  

نهادهاي خود را الزم دارد و  شود و تمان سياسي مسلط ايران ميدمكراسي ليبرال دارد گف   
بايد گذشت كه به مضحكه كشيده  از گفتمان گروه فرمانروا مي. (پيش از آن فرهنگ خود را

فرهنگ .) بايد گرفت كم نمي زده دست است و اثر درماني آن را بر يك جامعه مذهب
. همرائيو  ،سازش: توان تعريف كرد ژه ميترين صورتش با دو وا دمكراسي ليبرال را در ساده
رسد؛ و جامعه را  خواهد نمي پذيرند كه به هيچ كس همه آنچه مي به زبان ديگر همگان مي
همه فلسفه . بايد گرفت اين دو واژه را سرسري نمي. توان ساخت سراسر در روياروئي نمي
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ين كشورهاي جهان تر اخالقي روشنگري بريتانيائي و سيصد سال تجربه سياسي پيشرفته
كم  خواهد پيش از زوال فيزيكي خود دست اگر نسل سوم ايران مي .پشت سر آنها قرار دارد

اي جز آن نيست كه گفتمان رو به زوال خود را ترك گويد  اش برخيزد چاره به جبران گذشته
بكاهد و در  هاي نامربوط اش، شامل مهر و كين، به گذشته هاي عاطفي و از بستگي

. گيرد انباز شود هاي نسلي كه جامعه و سياست ايران را فرا مي ها و اولويت ليدلمشغو
ترين ميراث آنهاست، چنانكه خود هم  هاي رايج پهلوانان نسل سوم، فراموش شدني جدل

  . توانند ببينند اكنون و پيش از آنكه تاريخ قضاوتش را بكند مي
و بخواهيم كه پيروزمندانه و از موضع چگونه است كه آنها را، همه، برنده اعالم كنيم    

ايم و آن برپائي  قدرت جبهه مبارزه را تغيير دهند؟ كار شگرفي هست كه كمتر بدان پرداخته
هاي دمكراسي  در صد سال گذشته بسياري از زيرساخت. دمكراسي ليبرال در ايران است

وسازندگي را در ليبرال فراهم شد ــ هرچه هم كساني ديدگانشان را ببندند و تجدد و ن
در سه دهه پس از انقالب، نسل سوم توانست ادب سياسي آن را . اميركبير منحصر كنند

توان به فرهنگ دمكراسي ليبرال پرداخت كه كشف تازه جامعه  اكنون مي. تكامل دهد
توان اندكي، همان سخنان را نگفت و  مي. سياسي ايران و سنتزي از تاريخ سده بيستم ماست

  . محدود دوران انقالب بيرون زداز گفتمان 

گفتمان تازه ليبرال دمكرات را كه سنتزي از تاريخ و تجربه سده بيستم ايران و جهان    
با رنگ تند ناسيوناليستي خود، يك  اش براي توسعه همه سويه، و است با ظرفيت يگانه

در . هان برآمده استناسيوناليسم نگهدارنده و دفاعي، از تاريخ و تجربه سده بيستم ايران و ج
هائي، روز باشد يا شخص يا رويداد، اهميت  چنين گفتماني بحث بر سر اين نيست كه چه نام

بحث بر سر اين است كه براي برونرفت از لجنزار سياست ايران كه . تعيين كننده دارند
توان  ترين ولي نه يگانه مظهر آن است چه بايد كرد؟ چگونه مي جمهوري اسالمي بزرگ

ترين دكانداران سياسي   cynicاعتقاد  هاي فرهنگي و بي ترين اليه است را از دست پائينسي
توان مردمان را از چنبر تقدس و يكسونگري و تعصب رهانيد و به  درآورد؟ چگونه مي

  رواداري و عقل سليم و سود شخصي روشنرايانه رهنمون شد؟
جمهوري اسالمي، به آنچه اكنون بر سر ايراني امروزين اگر نيك به جامعة ايران پيش از    

اي كه پس از جمهوري اسالمي خواهد آمد بنگرد  آيد، و به دورنماي جامعه مردم ما مي
يابد كه برانداختن رژيم آخوندي تنها يك گوشه پيكار است ــ اگر منظور از  تر درمي آسان

به متفاوت بودن و  نياز. سوار شدن و ماندن نباشد. فعاليت سياسي، تنها به قدرت رسيدن
انديشيدن و عمل كردن در . آور ماست نوآوري يك ضرورت حياتي ملتي در اوضاع تاسف

  conventional wisdomها و خرد متعارف  هائي نه چندان رايج، چالش كردن عادت زمينه
آيد، اولويت مردمي است كه چنين تجربه ناشاد  و شنا كردن برخالف جريان، هر جا الزم مي
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هائي كه صدها سال در  هاي ما بيشتر، از آموختن شيوه نوآوري. ده ناروشني دارندو آين
ما كمتر چرخي را الزم است دوباره . آيد هاي غربي تكميل شده است مي ترين جامعه پيشرفته

بايد بكوشيم شاگردان خوب ــ و نوآور ــ غرب باشيم؛ در آنجا نيز گاه  اختراع كنيم ولي مي
  .ا و خرد متعارف الزم استه چالش كردن عادت

توان دريافت كه همه چيز در فرهنگ و سياست ايران ــ كه مادر همه  سختي زياد مي بي   
من در اينجا وارد بحث . هاي ديگر زندگي ملي است ــ نياز به خانه تكاني دارد)جنبه(رويه 

چنانكه ارسطو براي دريافتن طبيعت سياسي انسان، . شوم زنگار گرفته زيربنا و روبنا نمي
گفت؛ و برتري و تقدم عامل سياست در اجتماع انساني، همين بس كه به رفتار كودكان در 

ترها  آنها از نخستين مرحله با هم و با بزرگ. هر پيرامون اجتماعي و اقتصادي بنگريم
  كجاست؟) سلسله مراتب(جاي هريك در پايگان: كنند اي سياسي برقرار مي رابطه

هاي اصيل و نگهداري هويت ملي ـ اسالمي ايران از يك سو،  فضاي ارزش غربگرائي، در   
انديش چپ و راست ايران كه از اين بابت، برادران و  ستيزي روشنفكران تاريك و غرب

اند، از سوي ديگر، هيچگاه آسان نبوده است ولي تجدد  اهللا خواهران احساسي و فكري حزب
شود كه در بيشتر دوران مشروطه در آن  د، همان ميو مدرنيته را اگر از غربگرائي جدا كنن

كوشيدند و اكنون در جمهوري اسالمي، با اشتباه گرفتن عمدي مشروطه با مشروط، 
در فرهنگ و سياست ايران، صرفنظر از هر نظام حكومتي، عناصري هست كه . كوشند مي

كه در پي تجدد براي بهروزي ايرانيان زيان آورند و به جاي تكرار اشتباهات گذشتگان 
كه نه اصيل بود (هاي اصيل  ماندن، و نگهداري بسياري ارزش ايراني و نوشدن در عين كهنه

ها  به نام حفظ هويت ملي، و سازگاركردن مدرنيته با آن ارزش) خورد و نه به دردي مي
آنگاه . توان ديد هاي اصيل، بسياري از آنها، مي بودند، مشكل اصلي را در همان ارزش مي
توان به دانستن و آموختن آنچه دو هزار و پانصد سال، برخي از بزرگترين  تر مي انآس

هاي جهان آزموده  هاي بشري انديشيده بودند، و آنچه پانصد سال در پوياترين تمدن ذهن
هاي جامعه خود، و  بودند برآمد، و با درس گرفتن از اشتباهات ديگران و درنظر گرفتن ويژگي

هائي را كه اساسا غربي است براي  حل درازمان به عنوان يك ملت، راهبرپايه تجربه ملي 
بايد  اين فرايندي است كه پايان ندارد و مي. مسائلي كه اساسا جهاني هستند تدوين كرد

همچنان در جستجو و آموختن بود، و نه احساس فروتري كرد، نه خود را درباالپوش 
ائي نوبت ما بود؛ تا ديگران كه دچار احساس ه زمان. هاي دروغين و نامربوط پيچيد برتري

شان را از كار جهان با تكيه بر موقعيت ممتاز خويش از سر  برتري دروغين ما نبودند و ناداني
هائي پيش بيفتيم و  توانيم به ديگران برسيم و باز در زمينه ما مي. گذراندند پيش افتادند نمي

  .اي نداريم جز آموختن از ديگران چاره
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گوئيم عقيده فالن  اينكه مي. مدن كردن بحث، درامدي بر متمدن كردن جامعه استمت   
تواند بسيار سخيف و حتا جنايتكارانه  كس محترم است منظور، خود عقيده نيست كه مي

بايد مبارزه كرد ولي  با عقيده مي. اين حق او به داشتن هر عقيده است كه محترم است. باشد
در دو . گيرد رسيدن به توحش يا تمدن، از همين جا سر مي. د كردصاحب عقيده را نبايد نابو

توان به توحش  هاست كه يا مي ترين تفاوت سوي اختالف بر سر بزرگترين داوها و ژرف
ايم ــ يا به يك جامعه امروزي  رسيد ــ چنانكه ما در بخش بزرگ تاريخ همروزگار خود بوده

هاي  نشانه. اند تحول يافت م در رقابت و همزيستيچندگانه كه منافع و نظريات گوناگون با ه
با اينهمه . هاست بحث در فضاي متمدن چيست؟ پيش از همه شناختن حق برابر همه طرف

ناپذير دمكراتيك، تبليغ دربارة عقايد معيني ــ  در بسياري كشورها، با اعتبارنامه خدشه
ر قانوني كه به شيوه دمكراتيك فاشيسم، نژادپرستي، بنيادگرائي و اصوال مذهب سياسي ــ د

ها و حقوقي است كه در  ولي اين ممنوعيت براي حفظ آزادي. گزارده شده ممنوع است
اعالمية جهاني حقوق بشر آمده است؛ مكانيسم دفاعي دمكراسي در برابر سوء استفاده 

اند ــ  شان بسته هائي است كه كمر به نابودي هاي سياسي و مذهبي توتاليتر از آزادي گرايش
هاي گوناگون و زيستن در چنان فضائي كه سرانجام به ناچار باخود  نخستينش داشتن عقيده

  .آورد روحيه تفاهم را مي
   

***  
اكنون از درون تيرگي جمهوري اسالمي ندائي رسيده است، تاييد كننده هر اميد و    

ي است كه بسيار متن) رفراندم(فراخوان ملي همه پرسي . خوشبيني به نسل پس از انقالب
گيرد و مبالغه نخواهد بود اگر آن را سرآغاز دوران پس از  بيش از عنوان خود را دربر مي

صد سال پويش جامعه ايراني براي توسعه، براي رسيدن به اروپا، . انقالب اسالمي بشماريم
اين  در. رسد براي برپائي يك نظام عادالنه قانوني، در اين فراخوان به پاسخ درست خود مي

متن كوتاه ولي پرمعني نه تنها يك شيوه دمكراتيك و دور از خشونت و زورگوئي يا 
حال يا در مرحله پاياني رژيم، (فريبكاري براي پس از جمهوري اسالمي پيشنهاد شده است 

؛ نه تنها حق مردم به تعيين نظام سياسي آينده ايران نخست به صورت انتخاب )يا پس از آن
نويس قانون اساسي در يك همه  دادن درباره پيش موسسان و سپس نظرنمايندگان مجلس 

پرسي شناخته شده است؛ نه تنها همه اين فرايند در شرايط آزادي و زير نظارت نهادهاي 
بيني شده است، بلكه طبيعت و ويژگي آن نظام نيز به روشني محكوم شده  المللي پيش بين
هاي  يه اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاقفراخوان، يك قانون اساسي نوين برپا. است

خواهد كه به معني يك نظام دمكراسي نمايندگي محدود به حقوق افراد  پيوست آن مي
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هاي قومي است، و برابري زن و مرد و  هاي مذهبي و گروه جامعه از جمله حقوق اقليت
  . ودر ولي فراخوان فراتر از اينها مي. جدائي دين از حكومت در آن صراحت دارد

. پيام فراخوان هيچ چيز كمتر از گذار از گفتمان نسل انقالب به گفتمان تازه نيست   
كنند  مي ”گيري گفتمان رفراندم ملي در ايران دفاع شكل ”هنگامي كه امضا كنندگان از اصل

گيري گفتماني مسلط در ميان مردم و نخبگان سياسي آزاديخواه  پس از شكل”و انتظار دارند 
اي،  اي و قبيله هاي مسلكي و فرقه بطور قطع از كشاكش ”هاي بعدي برداشته شود كشور گام

هاي تاريخي، از حذف كردن كسان، هركه و هرجا بوده  ها و شخصيت از زدوخورد برسر دوره
خواه و جمهوريخواه و مصدقي و شاهي و  شوند، روي سخن آنان با مشروطه باشند، جدا مي

آنها خطي ميان  .ها بيرون از اين مالحظات تنگ استمرزبندي آن. چپ و راست نيست
اعالميه جهاني حقوق بشر و هر كه با آن موافق نيست، و بيش از همه جمهوري اسالمي، 

هاي  ترين جامعه گفتمان اين نسل تازه دمكراسي و حقوق بشر، گفتمان پيشرفته. اند كشيده
. گذارند هاي كهنه ديروز وا مي سخهاي امروز را به پا بشري و نه واماندگاني است كه پرسش

ترين سخنگويان اين نسل در ايران از برگرد هم آمدن نيروهاي آزادانديش و  برجسته
اين . دارند كه هيچ كس حق حذف كردن ديگران را ندارد زنند و اعالم مي دمكرات دم مي

دوخته  اي به تنگ آمده از جهان تنگ سياسيكاران سنتي، و چشم پيامي است كه در جامعه
اي كه بايد متفاوت باشد، وگرنه ارزش كوشيدن نخواهد داشت، همه جا را بر  به آينده

  . دارد مي
گيرند بر پيشينيان  اش را نيز مي اند و دارند آينده نسلي كه گذشته و اكنونش را از او گرفته   

شان بس هاي ذهني زنان و مرداني را كه نه هيچ درجه اشتباهي براي شورد و قالب خود مي
خواهند اين  آنها كه در درون مي. شكند است نه هيچ فرصتي براي از دست دادن، درهم مي
شوند، اگر خود بيست ميليون  آبروتر مي نسل را در مرداب سياسي و فكري خود نگهدارند بي

و بيشتر راي آورده باشند يا گلوله آدمكشان رژيم را در گردن داشته باشند؛ و آنها كه در 
كنند تا هرچه كمتر واقعيات را ببينند پيوسته از آن  ها را تكرار مي هر چه بيشتر كليشهبيرون 

يك عصر تازه روشنگري و روشنرائي در ايران سر زده است . افتند تر مي ها ميليون بيگانه ده
از برآمدن (از دل تيرگي دوران چهل ساله انقالبي . بايد دريافت و با آن راه آمد كه مي
تا انقالب ) ي نيهيليستي چه در صورت اسالمي و چه ماركسيست جهان سومي آنها انديشه

و حكومت اسالمي، نسل تازه ايرانيان با چشماني روشن، نظري گشاده به سراسر موقعيت 
هاي حق به جانب و  ها و دست و پا زدن اي مگر دور شدن از دلمشغولي اندازد و چاره خود مي

از آن پدران و مادران، . بيند هاي پدران و مادران خود نمي يقتها و نيمه حق ها و اغراق دروغ
ها  چشم”بايد  تر از اينها شوند مي ربط بقيه نيز اگر نخواهند بي. كمتري در اين نگاه تازه انبازند

مسئله ايران، آن هشتاد درصدي از مردم كه در گذشته نسل پيشين شركتي  ”.را بشويند
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هاي سي سال و پنجاه سال  ش دارند، پاك كردن خرده حساباند و بار آن را بر دو نداشته
  . تر از آن ندارند مشكل خودشان است اگر كساني كاري مهم. پيش نيست

واماندگان فضاي ذهني نسل انقالب در دو سوي افراطي طيف سياست، جهان آشناي    
شان بود  دگيهائي كه معناي زن دشمني. ريزد بينند كه در پيرامونشان فرو مي خويش را مي

روي به آمادگي براي رواداري، براي گفت و شنود، توافق بر اصول و اختالف در هر چه ديگر 
زنند با  هائي كه آزادمنشي و دمكراسي را مانند جسم خارجي پس مي ذهن. كه بخواهند دارد
شوند كه دارد سپهر تازه سياست  هاي خطرناك همرائي و سازش روبرو مي هراس با پديده

 . سازد ن را ميايرا

 
***  

. شود از دو جاست اهميت مالحظه اخالقي در سياست كه در اين گفتار بر آن تاكيد مي   
اي كه عمال دو واژه براي يك مفهوم  نخست اهميت سياست در جامعه است به اندازه

جامعه ناسالم با سياست ناسالم تعريف . آيد جامعه با سياست و سياست با جامعه مي. هستند
دوم و به همين دليل، اگر مالحظه اخالقي در ميان نباشد انرژي براي . شود و برعكس مي

ها و  ماند ــ البته نه اصالحاتي از قبيل انقالب اداري يا انقالب آموزشي آن سال اصالح نمي
اگر افراد انساني هم . يك عامل مهم ديگر نيز هسـت. ها اصالحات دوم خردادي اين سال

هاي جهانرواي اخالقي بهر نحو و بهر بها براي خود  و با پا گذاشتن بر ارزش اصول بتوانند بي
اثر متقابل و برهم انباشته بدي . توانند هاي بزرگ و اجتماعات نمي و ديگران سر كنند، گروه

هاي راهزنان نيز در ميان خود  دسته. ها را از هم خواهد گسيخت ها و جامعه و پليدي آن گروه
هاي بزرگ زير سنگيني دروغ از هم  ايم كه امپراتوري ما ديده. قي پابندندبه يك نظام اخال

اش گفت و زرتشت پيش از او تاكيد  دروغ را، چنانكه داريوش بزرگ در سنگ نبشته. پاشيدند
  .ها شمرد كرد مي بايد خاستگاه و دربر گيرنده همه پليدي مي
اش نداشته باشند در  كاري به بقيه اگر يك عده بخواهند از هر راه شده به قدرت برسند و   

بهترين صورتش موتلفه حوزه و حجره خواهد شد و در بدترين صورتش شوراي ملي مقاومت 
مان در  ها باشد و شكست مان در چنان مقوله اگر ما خيال نداريم پيروزي. مجاهدين خلق

آيا : بيندازيم تر كار سياسي تر و ژرف بايد نگاهي به معناي درازمدت هائي مي چنين مقوله
اي از سالمت اخالقي و  اش قدرت طلبي و نام و نان است؟ در سياست هم كمترينه همه

درستكاري الزم است، زيرا جامعه هم، و در اين معني جامعه سياسي، به وجدان نياز دارد تا 
ها و اصول دست  ها و اصول است ــ آن ارزش وجدان به معني نگهدارنده ارزش. خوب بزيد

افتد و شرم و احساس گناه يا  كه اگر نباشد جامعه انساني به توحش و هرج و مرج مي نزدني
جامعه بي وجدان كه چشم بر نيك و بد . كند خرسندي از گفتار و كردار انسان را تعيين مي
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رسد كه با نيستي حتا در ريشه واژه يكي  كند به نيهيليسم مي ها را نفي مي ارزش بندد و مي
كنند كه دوگانگي گفتار و كردار  هاي وجدان ريا مي اي گريختن از سختگيريآدميان بر. است
خواهند در چشم ديگران خوب بنمايند و همچنان خودشان، خود ناپسندشان،  مي. است
 polityجامعه سياسي . شود هر چه ديگران بيشتر باشند گرايش به ريا كاري بيشتر مي. بمانند

هاي  ها، سازمان هاي جامعه، رسانه هاست و اگر وجدان كاريبه اين دليل، ميدان بيشترين ريا 
  .شود از دروغ پوشيده مي مدني، احزاب، نهادهاي دمكراتيك، كار خود را نكنند

ولي . آيند، از جمله فريب خوردن و ترسيدن و از بسا كارها بر مي مردم بسا چيزها هستند   
گاه تعيين  چه باشد ــ كه بسيار وها در آن هر  تاريخي، نقش شخصيت بزرگ هر دستاورد 

هاي بزرگ گمنام  كه توده  input  اي نياز دارد، به نهاده مشاركت مردم  كننده است ــ به
مردم از ترس يا به فريب كارهاي بزرگ  هائي هست كه  آنكه در تاريخ نمونه با. گذارند مي

حقيقتا بزرگ، مانند   اهرام مصر را تركيبي از اين دو ساختند ــ دستاوردهاي كردند ــ
 است هاشان فراآمده  داري، تنها با مشاركت داوطلبانه مردم در صدها هزار و ميليون سرمايه

 داري، آن را با اهرام مصر و مانندهاشان ماركس در بيان شگرفي دستاوردهاي سرمايه
ب دادنشان شود يا با فري بدست آوردن اعتمادشان مي سازماندهي مردم يا با  .كرد مي مقايسه 

جمهوري  با فريب يا ترساندن را همين بار سازماندهي  پيامدهاي مصيبت. يا با ترساندنشان و
بيش از آن  اند كه گذاشته تر از آن به نمايش  بهمن، برهنه 22اسالمي و انقالبيان باشكوه 

كميابي   سازماندهي و بسيج مردم با بدست آوردن اعتماد است كه به دليل. بتوان گفت
 .هايش در ايران نياز به تاكيد دارد مونهن

آري، ما، از هر . رساند اخالق مي بدست آوردن اعتماد مردم است كه ما را به كالس درس    
باشيم؛ و با دروغ و نيمه حقيقت و  بايد در پي بدست آوردن اعتماد مردم گرايش مي رنگ و 

هل مجلس گفتن و مواضع سليقه ا كس بودن و در هر مجلس مطابق همه چيز براي همه 
يك حزب يا شخصيت سياسي  اگر. آيد بدست نمي مجلس پيشين را كنار گذاشتن، اعتماد 

باشد سرمايه بزرگتري را از  اصول خود براي بدست آوردن دل يك عده آماده زيرپا گذاشتن 
گروه سياسي كه تنها با   آن. دست خواهد داد كه گرويدن آن عده جبرانش نخواهد كرد

جائي نخواهد  بدست آورد به  كوشد امتيازي از رقيب پردازي يا نديده گرفتن حقيقت مي غدرو
 .ها هاي درجازن دهه اش اينهمه سازمان رسيد ــ نمونه

و تذكر دادن  هاي رفتار و گفتار مالك گذاردن و جا انداختن  هها ب نگهباني اصول و ارزش   
بايد در سخن  مي ما . د بستگي داردزن آسيب ميدر جاهائي كه مالحظات كوتاه به مصالح بلند 

همه چنان  و در كردار چنان رفتار كنيم كه گوئي به گفته كانت يك قاعده همگاني است؛
خودشان خواهند بود  ترين مردمان نيز اگر تصور كنند كه همه مانند بي اخالق. (خواهند كرد 

سازد كه با ديد انتقادي  مي ا را ناگزيراين وظيفه پيش از همه خود م.) خواهند افتاد به ترديد 
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از بيرون داريم كه يادآور  ينگاه احتماال بيش از بسياري نياز به ما . به خويشتن بنگريم
  .هايمان باشد ها و كوتاهي روي زياده

 هايمان ستايش ملت خود دست برداريم و نگاهي به صد ساله ناكامي بخواهيم موقتا از اگر    
تيره  ربط است و هم روان را گذريم كه هم كمتر با تر رفتن در تايخ مي پس از ــ    بيندازيم

از (افكنده است  هائي كه ما را به اين تيره روزي و نافهمي در ميان انبوه معايب    كند ــ مي
ضعف : افرازد گردن مي يك ويژگي   )جهان ترين انقالب تاريخ  جمله دست زدن به احمقانه

توان كرد،  دو معني مي كم دست خود كاراكتر را . يك تعريف نداردضعف كاراكتر . كاراكتر
مانند انقالب   شود، ها نيز كشانده مي هاي يك شخص كه گاه به موقعيت نخست ويژگي

با اساس  اش همان بود كه اشاره شد، و دوم استواري منش، اسالمي كه ويژگي برجسته
 برابر نشدن، در د از اين حال به آن حالداشتن ژرفاي استراتژيك، پا برجا بودن، زو بودن، 

آورد و مصونيت بيشتر  كاراكتر در اين معني با خودش نگاه بلند مي. ايستادن تهديد و وسوسه 
  .برابر فريب در
ايستاديم و به وسوسه تسليم نشديم، از جمله وجاهت  در همه اين صد ساله اگر ما استوار   

رضاشاه در يكپارچه كردن و نوسازندگي . را برديمهاست، مبارزه  وسوسهعمومي كه بدترين 
ايران؛ مصدق در يك ساله اول پيكار ملي كردن نفت؛ محمدرضاشاه در برنامه اصالحات 

به خرج داديم در  ”سياست”هر گاه نيز كه زرنگي و . 1963/1341 ”ششم بهمن”اجتماعي 
. انجام نكبت افتاديمبيشتر آن دوره، يا درجا زديم، يا پس رفتيم، و يا به شكست و سر

يا  ”زرنگي”منظور سياست خير عمومي است؛ . طلبي و معامله نيست سياست، همه فرصت
سياستگران ما در  عمومي خدمت كند بر شيوه رفتار عموم  اگر به خير سياست به خرج ندادن

بران ره هاي انقالبي و  ، از تودهپذير ناالزم اجتناب انقالب در آن. ها برتري دارد اين سال
اصولي بود؛ از رهبري سياسي و  دمكراتيك هر چه بود خودفريبي و بي ليبرال و مترقي و

ضعف  در هر دو سر معادله،. اصولي بود حكومتي هر چه بود سست عنصري و بي دستگاه 
آزمايش دشوار خود ــ و آزمايشي از هر نظر بسيار  دو در هر. اساسي را داشت  كاراكتر نقش

 مدو، هركدام در جهتي، بي مبارزه تسلي هر. و به موج رها كردند د را باختند ــ خو دشوار بود
  .شدند

تجربه دراز نشان داده است كه مردم، اگر با آنها سرراست سخن گفته و روراست رفتار    
مواضع نامحبوب در بسياري . يابند شود، درست و نادرست امور و منافع ملي خود را در مي

رفتن روياروي حقيقت در تحليل آخر بيش از . وضيح داده نشده استاوقات، مواضع خوب ت
ها براي  كند؛ ولي در شرايط ما و در كشوري كه مشاركت از ته دل توده دروغ گفتن كار مي

خواهند  از تصور اينكه مردم چه مي. بازسازيش الزم است تنها روش كارساز خواهد بود
رود عقيده  در بيشتر موارد آنچه گمان مي. شيدبايد از راه درست يا سخن درست چشم پو نمي
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شد مردم  ها سال تصور مي ده. عمومي يا خرد متعارف است نه خرد است نه چندان متعارف
از وقتي خود را شناختيم گفتند اسالم نيروي تعيين كننده جامعه . ايران غم فلسطين دارند

وري را نشانه سياستمداري از سال بيرون رفتن رضاشاه از ايران آخوندپر. ايراني است
  .  شمردند

  
***  

ديگري جز قدرت نيز انديشيد و آن مستلزم  بايد به چيز براي درمان بيماري جامعه مي   
هاي  افتاده دوردست، تازه ما، گمشده در غبار كاروان پيش. از سياست است” تازه”برداشت 

سياست به معني اداره . يمدر آوره بايد از دو هزار و چهارصد سالي پيش ب خودمان را مي
جامعه است ولي اداره به چه منظور؟ براي درآوردن مردم به بردگان يك نظام هيوالپرور كه 

براي برخوردار كردن يك گروه كوچك به بهاي بينوائي و  ؛دهد هاي انساني بيرون مي زباله
  ان بسر برند؟هائي كه در باالترين سطح تمدن زم آدما پروردن ي ؛هاي بزرگ درماندگي توده

غايت سياست را زيستن شهروندان در فضيلت بايد شد ــ  ــ از تكرار خسته نميارسطو    
فضيلت . دانست؛ و فضيلت براي او حقيقت بود و نيكي و زيبائي كه هر سه يكي هستند مي

بود، و نه البته در شهادت و عزاداري  اش تا چه پيش آيد مي او نه در رسيدن به قدرت و بقيه
ه ها در نظر شماري از بزرگترين عرفا ب كه باالترين فضيلت” گريستن بر گريستن”عبا و  لآ

به نه ايم،  در كشور ما سياست، آنگونه كه بيشتر ما با آن سر و كار داشته. رفت شمار مي
 بيني را ديدن؛ و و نه شعور فراتر از نوك“ پدر و مادر دارد” المثل وحشتناك فارسي، ضرب
بياباني است مستعد روئيدن هر خار و  ؟شود كه براي من چه دارد ين خالصه مياش در ا همه

خالء  در يك. اي بدترين صفات اجتماعي و انساني گاهي است براي پاره خسي، و جلوه
اخالقي ــ به معني برخاستن شرم از ميانه و ناپسند نبودن هيچ چيز ــ اجازه فرو افتادن 

ه جغرافياي سياسي جهان از كشورهائي كه سياستشان با نقش. دهد جامعه را بهر پستي مي
  .ش به چشم ما سخت آشناستيها شود پوشيده است و يكي از نمونه اين روحيه ورزيده مي

بايد كوشيد به سياست شكل بدهد خير عمومي است كه همان  آن مالحظه اخالقي كه مي   
ان است كه جامعه را از يك هم. اش شناسي زيستن در فضيلت ارسطوئي است در بيان جامعه

جنگل انساني به يك رقابت جمعي، يك بازي با شركت همگان، فوتبال در سطح ملي، و به 
هاي  اين فوتبالي است كه از نظر طبيعت و انگيزه .آورد المللي، در مي گونه روزافزوني بين

در اين . شود ها براي آن بسيج مي سودجويانه چيزي كم ندارد و حداكثر امكانات و تالش
يي هم هست و يبايد هرچه ممكن است براي بردن انجام داد ولي قواعد باز بازي هم مي

تمثيل فوتبال را . شود ر بها و تا آنجا كه اصل بازي را پايمال كنند اجازه داده نميه بردن به
جاي توپ به ه رعايت قواعد بازي با داور است ولي اگر بازيكنان ب. توان پيشتر هم برد مي
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اهاي يكديگر ضربه بزنند و همه تماشاگران مانند اوباش مسابقات انگليس به ميدان بريزند پ
اعتنائي كنند و  مردمي كه به اصل بازي بي. و زدوخورد درگيرد از داور كاري برنخواهد آمد

، قيصريه جامعه را آتش بزنند نياز شخصي بازيگراني كه آماده باشند براي دستمال موفقيت
 .بيگانه نيز ندارندبه مداخله 

  
***  

ولي هنگامي كه پاي خير عمومي . در سياست، مهر و كين و دوستي و دشمني هم هست   
در يك فضاي دمكراتيك، يا . اي زد بايد بر عواطف و منافع دهنه آيد ناگزير مي به ميان مي

ز يك ما امرو. توان تا پايان بر مهر و كين رفت كوشد دمكراتيك شود، نمي فضائي كه مي
عمر جمهوري اسالمي به شماره افتاده است؛ . گذرانيم آزمون بزرگ ملي را از سر مي

پيش  هاي دههاگر ما همان روحيه . تواند مهر خود را بر آينده بگذارد ها و رفتار ما مي تصميم
اي جز  توانيم جنگل انساني را ــ همه چيز از آن برنده و هيچ مالحظه را نگهداريم يا مي

رود  اينگونه كه پيش مي. در صورت ديگري ادامه دهيم و يا در حاشيه بمانيم  بردن ــ
هائي از انقالب  اند درس ايرانيان آغاز كرده. احتمال در حاشيه ماندن بسيار بيشتر خواهد بود

ها ضرورت آموختن هنر زيستن و كار كردن با يكديگر،  ترين درس بگيرند و يكي از مهم
هر كس بگويد راي اكثريت را نخواهد پذيرفت و هر كس بگويد . ستاگرچه با اختالف نظر ا

ديگري به اندازه او حق ندارد ــ آن ديگري هر اندازه در اقليت باشد ــ در انزواي بي شكوه 
  . حلقه همفكران خواهد ماند

اين درست . اي هستند شنويم كه در ايران مردم به دنبال دست نيرومند رهاننده بسيار مي   
آيند و  و كساني كه به گفته خودشان با سه كار تمام وقت در روز هم از عهده بر نمياست 

توانند؟  حتا از مبارزات درون كشور بيخبرند جز آرزو كردن دستي كه از غيب برآيد چه مي
هاي بزرگ روشنفكران و مبارزان كه سرنوشت اين پيكار به دست آنهاست از  ولي گروه

آنان به زندان و شكنجه . شوند انندگي در آن باشد بدگمان ميسخني كه كمترين ادعاي ره
. شوند كه دست نيرومندي باز به صورتي ديگر صاحب اختيار همه شود افتند و بيكار نمي نمي

گذشته نا شاد ما به آنان آموخته است كه جز دمكراسي راهي  ةهاي هم درس انقالب و درس
تواند اين صدها هزار تني را كه در  ومند مينيست؛ و از اينها همه گذشته كدام دست نير

هاي مردم هستند و اهميت  مبارزه همه سويه با جمهوري اسالمي هستند كنار بزند؟ توده
  .  دارند ولي رهبري هر حركتي با اقليت فعال جامعه است

ا تا انقالب اسالمي، پارادايم ي. آورد آموختن دمكراسي با خود نگرش متفاوتي به انقالب مي   
يك ايده رهاننده كه چاره : ها چيره بود سرمشق آرماني انقالبات فرانسه و روسيه بر ذهن
ها از اوست، در دست  دان كه همه پاسخ همه دردها در اوست بر پايه يك ايدئولوژي همه
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ترور و كنترل همه سويه، روابط اجتماعي و ” ميانبر”هاي  تواند از راه يك گروه پيشتاز كه مي
با انقالب فرانسه انقالب آرمانشهري . ي را به اراده خود دگرگون سازدطبيعت بشر

هاي جهان كهن، شكافتن سقف  آمد؛ ساختن جهاني نو بر ويرانه )utopianناكجاآبادي (
ها  حل ها و راه ترين شيوه نو كه تنها با روي آوردن به راديكال فلك و در انداختن طرحي

توان  روي و مدارا و نگهداشتن حقوق فرد انساني نمي نهآرمانشهر را با ميا. داشت امكان مي
بايد  شمار آن را مي برپا داشت زيرا با طبيعت بشري در جنگ است و مخالفان و دشمنان بي

هاي تحمل ناپذير، قهر انقالبي را  عدالتي ها و بي يبرابر زشت انقالبيان طراز نو در. نابود كرد
گفتند، بي عدالتي را با  با خشونت بيشتر پاسخ مي گذاشتند، خشونت چيره بر جامعه را مي

اي كه با  جهان تازه. دادند مي” پايان”كردند، فقر را با نابودي ثروتمندان  خونريزي جبران مي
انقالب فرانسه راه را . زد يكرد به آرمانگرائي و تعصب هردو دامن م سده نوزدهم طلوع مي

اگر . اي بيرون آورده بود ازهتده بود و از آن نظم نشان داده بود؛ جامعه سنتي را به خون كشي
اين نظم تازه در معني، و در صورت نيز، پيوسته به پيش از خود و بدتر از آن شباهت 

ماركس و پس از او . شد يافت، جز انحرافي جزئي بر طرحي اساسا درست شمرده نمي مي
زرادخانه تئوريك داد كه  اولي به آن يك. لنين، سنت انقالب فرانسه را جاگيرتر ساختند

بندي كرد كه هر فرد و  ترياك تازه روشنفكران شد، و دومي ترور و كنترل را چنان فرمول
بر زمينه مساعدي كه صاحبان تازه و كهنه امتيازات در همه . گروه تشنه قدرتي را بكار آمد

انسه در جامه روان سنت انقالبي فر آوردند دنباله جا، هر يك به خاطرخواه خود، فراهم مي
ها در بيشتر موارد، و همراه تبهكاران و  لنينيستي آن، با بهترين نيت ـ ماركسيست

  . شمار، راه دوزخ را فرش كردند طلبان بي فرصت
از دهه هشتاد سده نوزدهم نبوغ عملي ادوارد برنشتاين تجديدنظر كننده و اصالحگر،    

: ال دمكراسي، مشكل اساسي را دريافتمنتقد بزرگ ماركس و پس از او لنين، و پدر سوسي
. ها نشدني است لهيها از وس جدا كردن هدف “.هدف هيچ است، جنبش همه چيز است”

هدف وسيله را ”ها ــ  ميراث ژزوئيت. كنند ها را تعيين مي outcomeهايند كه فرا آمد  روش
ر خدايان اولمپ شد و ديگ” تيتان”اي كه انسان  ، سدهبود ــ در سده بيستم” كند توجيه مي

. اش برنيامدند، كه نشان داد چه اندازه براي فرهنگ سياسي شوم بوده است نيز از عهده
انقالب آرمانشهري، صد سال پس از پديدار شدن برنشتاشين در صحنه سياست آلمان با 

ريختن امپراتوري دروني  فروريختن امپراتوري بيروني روسيه شوروي به پايان رسيد ــ فر
انقالبيان اروپاي مركزي نه از ماركس و لنين بلكه از برنشتاين الهام . س از آن آمداندكي پ
الو هاول كه كتابش، زيستن در كوا. بايد كوشيد در اصالت و واالئي وسائل مي: گرفتند

نامه انقالب مخملين اروپاي مركزي است نشان داده بود كه با دست زدن به  حقيقت، بيان
  . ت رسيدوان به حقيقت دروغ نمي
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نگار و  روزنامه” اش تيموتي گوردون”آمد چنانكه  دره انديشه بزرگي كه از آن انقالب ب   
تاريخنگار انگليسي اشاره كرده، خود انقالب بود؛ نه چيستي انقالب بلكه چگونگي آن، نه 

رهبران جنبش مردمي در . بود” غيرانقالبي”انديشه تازه، انقالب . هدف بلكه وسيله
اروپاي مركزي آگاهانه از آغاز راه و روشي متفاوت از نمونه كالسيك انقالب، كشورهاي 
آدام . تالش آنها در پرهيز از خشونت بود. پرورانده شد، در پيش گرفتند 1789چنانكه از 

كنند  گفت آنها كه از حمله به باستيل آغاز مي ميچنيك از رهبران جنبش مردمي لهستان مي
  .   رسانند ن ميبا ساختن باستيل به پايا

هنگامي كه سده بيستـم، سده پيروزي و شكست نهائي پارادايم انقالب آرمانشهري، به    
جامعه ايراني اگر چه در . پايان رسيد ايرانيان را از توهم آرمانشهر اسالمي رها شده يافت

ين تر رسيد كه با فاصله زياد به دنبال پيشرفته چنگال ارتجاع و سركوبگري، به آنجا مي
هاي جهان امروز  ها به سده بيست و يكم پا بگذارد، به اين معني كه خود را با سنجه جامعه

دمكراتيك كردن همه . بسنجد و به نام هويت و اصالت فرهنگي در پستوهاي تاريخ نماند
هاي زندگي اجتماعي، از جمله انقالب مقدس نمونه فرانسوي و روسي، در كنار  جنبه

ها پايان داد ــ عدالت اجتماعي به بهاي  هاي سده بيستم بدان دهه پندارهائي كه واپسين
جاي ه داري دولتي، پيشرفت همراه با سركوبي، عوامگرائي ب آزادي، رشد اقتصادي با سرمايه

هاي سده بيستم بود كه تجربه  ساالري، ايمان به يك ايدئولوژي خطاناپذير ــ درس مردم
 .كرد ترش مي انقالب اسالمي  برجسته

   
***  

هائي است  اي يافته هنگام بكار بردن درس اكنون كه پيكار با جمهوري اسالمي انرژي تازه   
هاي زندگي اجتماعي  دمكراتيك كردن همه جنبه. اند كه به اين فراواني در اختيار ما گذاشته

بايد همين در مرحله پيكار سرنگوني حكومت آخوندي تمرين كرد ــ از رويكرد  را مي
attitude جوئي و اصالح گام به گام  به مخالفان تا رفتار با دشمنان، از گرفتن بهانه مسالمت

كوشند سرنگوني رژيم را به عقب اندازند تا جلوگيري  از دست كساني كه نوميدانه مي
موقعيت انقالبي كه . ترين و سودجوترين عناصر هاي ساخته درمانده پيشاپيش از برآمدن بت
ر آن است به اضافه عامل روز افزون فشار خارجي، دورنماي واژگوني جمهوري اسالمي گرفتا

هاي  در چنين اوضاع و احوالي كوشش. كند تر مي تر و نزديك مافياي مذهبي را نزديك
خوانند و منظورشان ادامه رژيم است، به  واپسين لحظه براي نجات آنچه جمهوريت نظام مي

اينان اگر در . مد كه مربوط به خودشان استانجا تر شدن مدافعان وضع موجود مي ربط بي
) شان با درجات آن در جمهوري( خواهند همچنان از امتيازات خودي بودن اند مي درون

خواهند آوار  اند غم پيشينه انقالبي خود را دارند و نمي برخوردار باشند و اگر در بيرون
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حسرت روزهاي پر افتخاري كه اين دسته آخري هنوز از . سرنگوني رژيم بر آنها نيز فرود آيد
. در نيامده استه داشت ب ها نشست و برخاست مي ها و رفسنجاني بود و با خلخالي خودي مي

هاي رژيم  جاي حاشيهه بايد توصيه كرد بيش از اين كار خود را خراب نكنند و ب به اينان مي
  . راهم آورنداي از مبارزه كارساز با رژيم براي خود ف به  مردم بازگردند و پيشينه

اما اين استدالل كه سرنگوني به معني خشونت و تكرار آنچه در انقالب اسالمي بر سر    
همان تجربه انقالب اسالمي . گيرد ايران آمد خواهد بود، صرفا براي گمراه كردن صورت مي

از آن . براي بيزار كردن مردم از انقالبي كه تنها براي برهم زدن باشد كافي بوده است
شته روشنفكران و فعاالن سياسي ايران در جريان دگرگوني پارادايم انقالبي و رويدادهاي گذ

بيستم  سهمناكنويدبخش اروپاي مركزي و خاوري نيز هستند كه پاياني خوش براي سده 
هاي مقدس ديروز در  سرمشق. ها هستيم ما در ايران شاهد يك دگرگوني كلي پارادايم. بود

كدام جامعه مدرن است كه با يك شعار، . كنند معني جلوه مي اچيز و بيروشنائي تمدن امروز ن
يك كلمه، يك تصوير ذهني چنان به هيجان آيد كه خرد و سود شخصي و ملي را فراموش 

شود و  آورد دور انداخته مي نچه اين جامعه را بيست سي سال پيش به حركت در ميآكند؟ 
ايران ديگر از نظر فرهنگي و سياسي جامعه . گيرد ش را ميياي به جهان جا نگاه تازه

ها و  زن انديشه اي يك درياي موج مانند هر جامعه پيشرفته و پيشرونده. همساني نيست
پيوندهايش با جهان . نيروهاي گوناگون شده است كه با يكديگر در برخورد هميشگي هستند

ز كربال و نجف مهمتر نيويورك و لندن و پاريس برايش ا. شود پيشرفته هرچه استوارتر مي
اينها كه در زيستن  شده است و رستگاري شخصي و ملي را نه در به خاك سپرده شدن در

به عوض ترساندن . جويد ــ و از آن بهتر، در ساختن ايران بر نمونه بهتر آنها در آنها مي
دن جمهوري اسالمي از نجات دا. بايد تقويت كرد مردم از دگرگوني، اين روند تازه را مي

چرا به آينده بهتري كه در انتظار ماست . گذشته است، هم جمهوريت و هم اسالميت آن
  كنند؟ كمك نمي

بايد بر آنها  ناتواني نيروهاي مخالف از رسيدن به توافق بر اصولي كه ايران آينده مي   
اند ترس شان را مي سازد و هم آنچه را كه بسياري هم كار مبارزه را دشوارتر مي ،ساخته شود

هنگامي كه پايه ائتالف يا همكاري باريك باشد يكي دو گروه پيش . برسرشان خواهد آورد
هاي معدودي، اگر نه يك تن، خواهد افتاد و بقيه كار  خواهند افتاد و سررشته كارها به دست

گويند زير بار ادعاي  اگر مي. سازي انجام خواهد داد سازي و كم كم بت را فرايند قهرمان
انديشان بيرون  روند كه حق آنهاست، از زندان گذشته و محافل آسوده هم سي نميرهبري ك

بيني و پختگي نشان دهند و وارد همكاري اصولي با دگرانديشان  بزنند؛ از خود روشن
آنها . آزاديخواه و ترقيخواه شوند تا نيروئي ساخته شود كه هر تمركز قدرتي را ناممكن سازد

با رژيم و برقراري دمكراسي در ايران آينده از يكديگر تضمين و  كه براي توافق بر مبارزه
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يابند كه هيچ تعهدي نيرومندتر  در نمي) بايد تضمين داد؟ براي اينها نيز مي(خواهند  تعهد مي
و پايدارتر از كاركردن در شرايط برابر با يكديگر از همين مرحله كه دست هيچ كس به 

نداد و مانند بقيه گفت به دمكراسي اعتقاد دارد و  اگر كسي تعهد. رسد نيست قدرت نمي
پذيرند،  اي اصول بنيادي را مي خواهد در يك تركيب گسترده، با همه كساني كه پاره مي

براي بركنار كردن رژيم ايران برباد ده همكاري كند پذيرفته نيست؟ در نبود همرائي، به 
و حزبي، يا كنار زده شدن خواهد هاي گروهي  معني توافق اصولي و حفظ مواضع و برنامه

ــ مگر  كه آنهم به معني كنار زده شدن خواهد بودآمد يا تسليم به هر كس زورش بچربد 
  . توان اوضاع كنوني را همچنان نگهداشت آنكه بپندارند مي

بيست و چهار سال پس از انقالب اسالمي، ملت ايران آماده است باز در راه بزرگي گام    
ايرانيان پيشاپيش جهان مستعمره و  ال پيش در آغاز سده بيستم،صد س. بگذارد
اكنون در آغاز سده بيست و يكم باز در شمار . مستعمره سلوك خود را آغاز كردند نيمه

از بند تفكر مذهبي آزاد شده، معني و كاركرد حكومت بر خود و  پيشتازانند ــ اين بار
وشنراي اصالحگر را ــ بهتر دريافته، و در مخاطرات هرگونه استبداد راــ حتا استبداد ر

ها  ها و شكست با گنجينه فرهنگي گرانباري كه تجربه. رفته فرهنگ پيشرو جهاني بيشتر فرو
جاي هيچ فروتني و . تر كرده است و دستاوردهاي استثنائي سده گذشته آن را سنگين

  .توانيم بلند پرواز كنيم،  بسيار بلند ما مي. خودشكني نيست
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  فصل دوازدهم
 

  سپهر تازه سياست ايران
 
 
اعنتائي تاريخي ما را به اين  قرار گرفتن حقوق بشر در قلب گفتمان سياسي ايرانيان بي   

ايران را كه از ) تجدد(كند و فرايند نوگري  دستاورد حياتي انديشه و سياست غرب جبران مي
در گذشته ما به سبب . رساند اي مي راحل تازه و سازندهسده نوزدهم به راه افتاد به م

هايمان، تاكيدي را كه بايد بر حقوق بشر  اعتقادي به دمكراسي، حتا در ميان دمكرات بي
ايم؛ يا حداكثر از آن براي  ايم؛ معموال حقوق بشر را با حقوق خودمان اشتباه كرده نگذاشه

متحد نيم قرن پيش اعالميه جهاني حقوق  للسازمان م. ايم مقاصد سياسي حزبي بهره گرفته
 ولي اعالميه در دست ما،. بشر را تصويب كرد و ايران يكي از نخستين امضا كنندگان آن بود

باره عهدنامه استقالل بلژيك گفت،  چنانكه صدر اعظم آلمان در آستانه جنگ جهاني اول در
  . اي بيش نبود ورق پاره

ي غيرمتحد بود و هنوز هست، و خودش نيز مانند ها آن سازمان در واقع، حكومت   
ولي هر . بايد به رسيدنش كوشيد اش بيش از يك واقعيت، بازتاب آرزوئي بود كه مي اعالميه

متحد و هم  برآمده است و هم سازمان ملل» دست نيافتني«پيشرفتي در جهان از آرزوئي 
هنگام بود  از آن. نگرائي شمردجها بايد پگاه جهانروائي و اعالميه جهاني حقوق بشر را مي

. اي بر آن حاكم باشد آغاز شد سوي جهاني كه اصول يگانهه نايستادني بشريت ب كه سير باز
اعالميه جهاني حقوق بشر تعهدي است براي برقراري يك نظام سياسي و حقوقي دمكرات 

وت در سراسر و ليبرال؛ و جهانگرائي، فرايندي است مانند انقالب صنعتي، براي پراكندن ثر
  .  جهان كه يكي از مقدمات و پيامدهاي عمده پراكندن دمكراسي و حقوق بشر است
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ما هنوز در نخستين مراحل انجام آن تعهد و راه انداختن آن فرايند هستيم و نخستين    
نه آن اشكاالت هنوز . كنند اند زيرا معايب تازه را بر اشكاالت پيشين انبار مي مراحل، بدترين

اند، نه نظام تازه جا افتاده است و ساز و كارهاي الزم براي تصحيح خود را  ف شدهبرطر
ترتيبي و سوءاستفاده است، از دمكراسي، از ليبراليسم، از  از هر سو بي. بوجود آورده است

در سده هژدهم كه ماشين بخار اختراع شد، و تا  .بازرگاني آزاد، كه گرانيگاه جهانگرائي است
داري صنعتي، زير فشار تناقضاتي كه خود پديد آورده بود نخستين  ه سرمايهسده نوزدهم ك
، »مولوخ«جام داد، صنعت نوين، چيزي مانند ـكاره را در خودش ان مهـاصالحات ني

Molocسوزاند ها، بود كه قربانيان انساني را در شكم آتشين خويش مي خداي كارتاژيـ  بت .
؛ دعوي ما بر پيشتازي در ريوش هخامنشي برانداختندكارتاژيان اين رسم را به فرمان دا(

با اينهمه جيمز وات، به عنوان پدر انقالبي كه . )پايه نيست حقوق بشر چندان هم بي
اي كه  وران بيكار شده هاي مردم بوده، مانده است و رهبر پيشه رسان توده بزرگترين روزي

. زاوار واپسماندگان رفته استهاي بافندگي و ريسندگي را شكستند در فراموشي س ماشين
هاي سران كشورهاي بزرگ يا  جويان و عناصر مترقي و بشردوستي كه در كنفرانس صلح(

كشند در همان  سازمان بازرگاني جهاني، شهرهاي اروپا و امريكا را به آشوب و ويراني مي
  .)انديشند قالب فكري مي

انگيز  بسياري ممكن است شگفت رابطه اعالميه جهاني حقوق بشر با جهانگرائي براي   
از جهانروائي است كه جهانگرائي . برد توان بدان پي بنمايد ولي با اندكي باريك شدن مي

هاي بشري فرمانروائي اصول و قواعد رفتار و نهادهائي باالتر از  هنگامي كه جامعه. آيد برمي
سده هفدهمي  ملت را، كه يك فرايافتـ  ناپذير حقوقي و سياسي دولت مرزهاي خدشه

هاي فراتر از ملت ـ دولت گردن  و در امر حقوق بشر به حاكميت ماهيتپذيرند،  است، مي
) ترينش عهدنامه هلسينكي كه فروپاشي امپراتوري شوروي را پيش انداخت برجسته(نهند  مي

ناپذير همسان كننده در اقتصاد و فرهنگ  هاي مقاومت خود را از لحاظ نظري نيز بر جريان
انجام داده است كه ) از سده هژده به اين سو(اما كار اصلي را تكنولوژي مدرن . شايندگ مي

  .تابد هيچ سقف و ديواري، از جمله فضا، را برنمي
گردند كه  هائي برمي اي نيستند و به زمان هاي تازه كدام پديده جهانروائي و جهانگرائي هيچ   

هر تمدني در . و دنياهاي خودشان را فتح كنندآدميان توانستند از غارهاي خود بيرون بيايند 
بوده است و ايرانيان نخستين نظم جهاني به معناي امروزي را » جهاني«پي برقراري نظمي

با اسباب آن از شاهراه و  ،ي كه از هر چه تا آن زمان بزرگتر بود برقرار كردن»جهان«در 
بود، و به پشتوانه ” وز تغييرناپذيرمانند شب و ر”پست و نظام بانكي و پول ثابت و قانوني كه 

كه سرمشق صلح » صلح پارسي«دويست ساله (شد  يك دستگاه حكومتي نيرومند اجرا مي
هاي بزرگ جهاني از بودائي و مسيحي و اسالمي، و بويژه  دين.) رومي و صلح بريتانيائي بود
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شمار ه انگرا بهاي جهانروا و نظام جه دوتاي آخري، كاملترين تجسم آرزوي برقراري ارزش
ها وقت الزم   تفاوت جهان امروز با روزگاراني كه براي رفتن به شهري ديگر تا ماه. روند مي
تفاوت . ه در آغاز كار استزبود در تكنولوژي است كه همه چيز را زيرو رو كرده است و تا مي

است كه  conceptualفرايافتي ) تحول(آمد، در دگرگشت  خواهد ديگر، چنانكه
اش مانند بيشتر چيزهاي خوب در اين تمدن بشري به يونان بيست و پنج سده  نامه شجره

 .گردد پيش برمي

    
***  

برابر قدرت سياسي چه  باره حقوق بشر از اينجا پيدا شد كه مردم در انديشيدن جدي در   
وضعي دارند؛ سهم آنها از قدرت سياسي چيست؟ حكومت با جامعه پديدار شده است و 

در . اند شده شوندگان بخش مي كنندگان و حكومت جا به حكومت ي بشري در همهها جامعه
تري به درجات گوناگون ميان »دمكراتيك«شهرهاي يوناني كه از آغاز رابطه ـ  دولت

شوندگان برقرار بوده است اين بحث درگرفت كه حكومت  كنندگان و حكومت حكومت
هاي ديگر نوع حكومت قابل بحث نبود؛ از  در جامعه. اش با جامعه كدام است چيست و رابطه

آن را هم يونانيان آغاز كردند موضوع . (اموري بود همانگونه كه هستند مانند شب و روز
  .)  بحث قرار دهند

هاي حقوق بشر در يونان از اين پرسش درگرفت كه بهترين حكومت كدام  نخستين بحث   
رسند؟ تر و تازگي اين بحث هنوز ما را  است؛ در چه نظام سياسي مردم به زندگي بهتري مي

نخستين حق بشر، داشتن حكومت خوب است، زيرا فرد انساني تنها در : اندازد به شگفتي مي
او . هاي نظري را در اين باره ارسطو كرده است بهترين بحث. يابد معني مي) دولت(جامعه 

هاي زمان ما نيز  حكومتهاي زمان خود كه در اصل همان انواع  پس از تعريف انواع حكومت
ترين نوع حكومت است زيرا مردم بنا بر طبيعت  كند كه دمكراسي، طبيعي هستند ثابت مي
انسان طبيعتا يك حيوان سياسي و . اند و جامعه سياسي جنبه طبيعي دارد برگرد هم آمده

نها ت) جامعه، يا دولت(گرفت كه شهر  ارسطو نتيجه مي. اجتماعي، و در نتيجه اخالقي است
براي آن است كه انسان به حداكثر . براي زيستن نيست براي خوب زندگاني كردن است

ظرفيت خود براي خوشبختي برسد، و خوشبختي در معناي او زندگي كردن بر طبق فضيلت 
رابطه فضيلت ارسطوئي با فرايافت خير عمومي، و هزار و پانصد سالي بعد، قانون (است 

  ).  ستاخالقي كانت، خط مستقيمي ا
گفت فضيلت شهروند  ارسطو مي. اصلي سياست، منش خوب و زندگي خوب است منظور   

. خوب در اين است كه هم چگونه حكومت كردن را بداند و هم چگونه حكومت شدن را
بينيم بحث حقوق بشر و دمكراسي با اندكي فاصله با هم آمده است، از حقوق  چنانكه مي
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توان رسيد و بي  به دمكراسي نمي اعتقاد به حقوق بشر  بي. سيبشر بي فاصله زياد به دموكرا
دو برابري انسان است كه  پايه نظري اين هر. توان نگهداشت دمكراسي حقوق بشر را نمي

رواقيان كه از پايان عصر كالسيك يونان، . در دست رواقيان، مبناي فلسفي خود را يافت
انديشه سياسي و اخالقي بودند، از فرايافت اي پيشتاز جهان  يعني پس از اسكندر، چند سده

قانون طبيعي آغاز كردند و به حقوق طبيعي انسان رسيدند كه نظرياتي انقالبي و دورانساز 
قانون طبيعي، قانون ابدي حق و باطل و درست و نادرست است كه براي همه و هميشه . بود

. برگرفته شده است ساخته دست بشري نيست، بلكه از نفس واقعيت، كشف و. يكي است
. جلوه خرد خدائي است كه در سرتاسر جهان نهفته است و همه آدميان در آن سهمي دارند

ايم قانون طبيعي را درك كنيم به دليل آن است كه خرد در همه ما حضور  اگر ما توانسته
برابري ها، انديشه  از اين پيش فرض. همه آدميزادگان برابرانه تابع قانون طبيعي هستند. دارد

اش را  طبيعي و خويشي و همبستگي همه موجودات عقالني يا داراي خرد پيدا شد كه ريشه
گان دهاي زرتشتي، بزرگترين نماين يان با الهام و زير تاثير آموزهقروا. در قانون طبيعي دارد

آنها فرديت و . برابر بشريت و همه جهانيان هستند فلسفي انديشه مسئوليت انسان در
بار در آئين زرتشتي شناخته شد بر پايه فلسفي نهادند و حقوق  انسان را كه نخستينمسئوليت 

  . فرد انساني را نيز بر آن افزودند
روميان يك نگرش حقوقي را وارد گفتمان حقوق بشر و دمكراسي كردند و يك نظام    

ي رواقيان مانندي است و مانند انديشه اخالقي و سياس حقوقي به جهان دادند كه شاهكار بي
بر خالف يونانيان كه در خاستگاه قدرت سياسي، نگرش . نشان خود را تا زمان ما نهاده است

معطوف به نتيجه داشتند ــ اينكه كدام شكل حكومت، بهترين نتايج را براي مردم خواهد 
مندان رومي زير تاثير فلسفه رواقي، نخست پرسيدند كه حق مسلم و قانوني  داشت ــ انديشه

ك از مدعيان قدرت كدام است؟ يونانيان، افراد تشكيل دهنده جامعه سياسي را هدف و هري
جامعه براي افراد بوجود آمده است، پس آنها بايد در فعاليت سياسي : دانستند غايت آن مي

هاي تفصيلي در  بيني هاي سياسي يوناني پيش در شهرها يعني جامعه(مشاركت داشته باشند 
دادند  اسي و آزادي گفتار شهروندان كه اقليتي از مردم را تشكيل ميمورد حقوق برابر سي

روميان برعكس، داشتن قدرت سياسي را، چون بنا بر طبيعت، حق آنهاست، از آن ). شده بود
شد  قدرت سياسي حقي شمرده مي. دانستند و نه از آن رو كه به سود مردم است مردم مي

. فرايافت حكومت نمايندگي از اينجا پيدا شد. اگذاريمانند حق مالكيت، و بنا بر اين قابل و
دانستند، مانند آنكه كسي به ديگري نمايندگي دهد كه  معني مي يونانيان حق نمايندگي را بي
افتادند و نظريه نمايندگي را، تا  روميان از آن سو به افراط مي. براي سالمت او ورزش كند

  .بردند دادن حق حكومت به يك تن، پيش مي
***  



   كشاكش با تجدد صدسال

375  

تا پيش از مسيحيت، جهان غرب مذهبي . با ورود مسيحيت به صحنه همه چيز تغيير كرد   
اي براي رستگاري اقوام ديگر  يهوديان اقليتي بودند و وظيفه. نداشت كه ادعاي مطلقيت كند

ولي مسيحيان تا در قدرت سياسي انباز شدند، يعني سده چهارم . شناختند بر خود نمي
هاي  تين بزرگ دين مسيح را آئين رسمي امپراتوري رم كرد، انديشهميالدي كه كنستان

هاي ابراهيمي بر  گرائي كه از صفت الهي و فوق بشري دين يوناني ـ رومي را در قالب مطلق
آيد ريختند و قانون طبيعي و حقوق طبيعي به دست سنت اگوستين، قانون الهي و حقوق  مي

  .  الهي گرديد
سده » عصر جديد«از فروپاشي امپراتوري رم تا رنسانس سده شانزده و (هاي ميانه  در سده   

مندان به فلسفه اخالقي يونان و انديشه حقوقي رم بازگشتند زيرا كليسا و  انديشه) هفدهم
مشيت الهي كشيشان، زورگوئي و . پراكند تعبيري كه از مشيت الهي داشت ستم و تباهي مي

اين وضع در قرون وسطاي اسالمي كه تا سده (كرد  عدالتي را هميشگي و روزافزون مي بي
حكومت و قدرت منشاء الهي داشت و مشروعيتش را ). بيست و يكم كشيده تكرار شده است

كليسا، و از اصالح مذهبي تا سده هژدهم، از حق الهي پادشاهان ) سلسله مراتب(از پايگان 
تنها بايست ) طبقات سه گانه( فرد انساني نيز در يك نظام طبقاتي كمابيش بسته. گرفت مي

دنيا به اين فرد انساني، اگر از طبقات باال . كرد خدمتگزاري دستگاه سلطنتي و كليسا را مي
هر چه بود در آن . داشت بهرگي هميشگي عرضه نمي بود رويهمرفته چيزي جز رنج و بي نمي

وان را كه نيست / ند ا اند همين جاش داده آن را كه داده: به گفته شاعر خودمان. جهان بود
هاي كليسائي ــ و آخوندي خودمان ــ حد اكثر به  ترين فلسفه فعال. اند وعده به فرداش داده

  . هاي تاريخ را جبران خواهد كرد عدالتي دادند كه روزي خواهد آمد و بي اي مژده مي رهاننده
الهي در سنت  و تعبير درست مشيت(هاي يوناني ـ رومي  مدرنيته از بازگشت به ريشه   

مايه گرفت كه كشيشان مسيحي از ) يهودي ـ مسيحي، كه نقطه مقابل سنت اسالمي است
هاي يوناني ـ  انديشه) رنسانس(باززائي . سده پنجم آن را خوار و دور از دسترس كرده بودند

در . هاي ميانه را دگرگون كرد و راه را به جهان مدرن گشود بيني مسيحي سده رومي، جهان
ها و  ما در زير تنها نام. اين جهان مدرن، فرد انساني و حقوق او قرار داشت مركز

  :آوريم زيرا ديگر با اقيانوسي از انديشه و عمل سر و كار داريم هائي را مي سرفصل
 

  هاي ميانه شهرهاي آزاد در ايتاليا و آلمان اواخر سده  *
 قانون در انگلستان  ماگنا كارتا، نخستين قانون اساسي عصر دمكراتيك و حكومت

  .آغار سده سيزدهم
  سده (كه انديشه حاكميت مردم را زنده كرد ) در ايتاليا(مارسيليوس پادوا

  ).چهاردهم
  هلند سده هفدهم(اسپينوزا و اراسموس و آزادي مذهبي و عرفيگرائي.(  
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  1688(انقالب شكوهمند بريتانيا و آغاز حكومت مشروطه ــ بر پايه قانون ــ(  
  امنيت و آزادي شخصي؛ : و حقوق مدني برخاسته از حقوق طبيعي فردجان الك

آنجا كه قانون نيست آزادي ”حق مالكيت؛ برابري انسان؛ رابطه قانون با آزادي ــ 
  . ”نيست

 كانت و گذاشتن آزادي فردي و سياسي بر يك پايه اخالقي، برcategorical 

Imperative )گفت در  نون اخالقي كه مي، همان قا)بايا، يا بايست بيچون و چرا
دل اوست و مانند آسمان پر ستاره در باالي سرش، واقعي و محتوم است؛ اين 
فرايافت، كه عمل هر فرد جنبه عام و جهاني دارد ــ اگر همه مانند او رفتار كنند؟ 

  )سده هژدهم(
 و اند و حق زندگي، آزادي،  همه آدميان برابر آفريده شده: اعالميه استقالل امريكا

هاي حقوق جدا نشدني فردي و مهار و  پويش خوشبختي دارند؛ فرايافت
  )سده هژدهم. (قواي حكومتي check and balanceتوازن

 اش در سراسر  اعالميه حقوق بشر و شهروند انقالب فرانسه با تاثيرات انقالبي
جهان، از جمله امريكاي پيشگام؛ قانون حقوق بشر امريكا پس از آن در سده 

  )سده هژدهم. (آمد نوزدهم
 در ايران بدست رضاشاه در . سده هژدهم(داري از سوي بريتانيا  لغو برده

1307/1928    (  
  سده (جرمي بنتام و فلسفه سودگرائي؛  بيشترين خوشبختي براي بيشترين مردم

  )هژدهم
  اشرافي را به مردم تعميم » دمكراسي«اصالحات سياسي و اجتماعي بريتانيا كه

  )زدهمسده نو(داد 
 سده بيستم(هاي آن  اعالميه جهاني حقوق بشر و ميثاق(  

  

اگر افراد همه . هاي حقوق بشر و دمكراسي، اصل برابري است چنانكه ديديم خاستگاه ايده   
كس بنا بر طبيعت، حق نابرابر ندارد كه زندگي فرد ديگري  شوند و برابرند، هيچ برابر زاده مي

و sovereignty حاكميت . ي و شيوه زندگي او را تعيين كندانداز را بگيرد؛ به آزاديش دست
اما اصل برابري . قدرت سياسي، حق افراد برابر است و راي اكثريت آنها تعيين كننده است

تعبير ماركسيستي يا مطلق برابري ــ از هر كس به اندازه كارش به . تواند خطرناك باشد مي
يسم است زيرا حق پويش خوشبختي را جز به زور هر كس به اندازه نيازش ــ نسخه توتاليتار

تعبير مطلق از حق اكثريت افراد برابر نيز به سلب حقوق اقليت، و . توان از افراد گرفت نمي
  . انجامد هر كس يك راي يكبار، و هيتلر و خميني مي
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. گذاشتند گذشتگان هوشمند در ميان برابري طبيعي و برابري فطري انسان تفاوت مي   
آيند، چنانكه هر  هاي نابرابر به جهان مي د فطرتا برابر نيستند؛ آنها با حقوق برابر و توانائيافرا

قانون اساسي امريكا با . توانند يك بهره داشته باشند توان ديد، و همه از جهان نمي روز مي
حقوق : هاي درخشان خود راه استفاده نادرست از حكومت اكثريت را بست گري چاره

تواند به آن تجاوز كند؛ و نظام مهار و توازن  افراد كه هيچ قانون و اكثريتي نميجدانشدني 
  .  سازد اندازي يك قوه را ناممكن مي قوا كه هر دست

حقوق بشر و دمكراسي، يك نظام قانوني قوي و مستقل است ) ضامن(بزرگترين پايندان    
عالوه بر عدم . ما اين نيز بس نيستا. ها به جهان دادند كه روميان و پس از آنان بريتانيائي
هاي محلي، يك نظام اقتصادي بازار، كه منابع ثروت را  تمركز و مهار و توازن قوا و حكومت

جامعه مدني، نهادها و . از دست حكومت بيرون آورد؛ و جامعه مدني نيرومند، الزم است
مي كه همه پهنه هاي داوطلبانه مرد اي مردم و حكومت هستند، انجمن هاي واسطه ماهيت

ها،  اي از بستگي چنين شبكه«به گفته هابرماس . پوشانند زندگي سياسي و اجتماعي را مي
آورند كه بخشي از سرمايه اجتماعي است و همكاري براي سود  هائي پديد مي اعتماد و عادت

عتماد ا. دارد هائي جامعه آزاد را سر پا نگه مي كند و چنان همكاري پذير مي مشترك را امكان
هاي اخالقي خود را  ما توانمندي... اجتماعي و درگيري مدني، با يكديگر پيوند نزديك دارند

همان يكي بودن اخالق و سياست و . (»دهيم اجتماعي پرورش مي contextدر يك بافتار 
      ).  جامعه يوناني

پيوستگي، نه اند ولي فردگرائي بي احساس  حقوق بشر و دمكراسي از فرد انساني برآمده   
مندي  از اينجاست كه مشاركت و عالقه. حقوق بشر را نگه خواهد داشت نه دمكراسي را

به يك تعبير، . مردم به امور عمومي اهميت بنيادي در يك نظام سياسي دمكراتيك دارد
مشاركت . اش فريضه و تكليفي است عبادت تازه، عمل سياسي است كه مانند همتاي مذهبي

هاي آن؛ شهروند خوب بودن به  قاد به حقوق بشر است ــ حقوق و مسئوليتمردم نتيجه اعت
  .گرديم باز به يونانيان بر مي. تعبير ارسطو

  
***  

هاي دمكراسي ليبرال،  انداز و نشيب و فراز بشريت به جهانروائي ارزش سلوك پر دست   
دشمنان . نيست حكومت اكثريت در جهارچوب حقوق بشر، پايان نيافته است و پايان يافتني

طبقات ممتازي كه . سازند آزادي در همه جا هستند و با همه توان، اين سلوك را دشوارتر مي
اند و به زبان  هاي حاكمي كه جا خوش كرده شمارند؛ گروه حقوق برابر را توهيني به خود مي

آيند؛ مذاهب كه مدعيان هميشگي حقايق مطلق و نگهدارندگان هميشگي  خوش پائين نمي
ستيزي، بيشتر  هائي كه در پسامدرنيسم و غرب ليدهاي رستگاري هستند؛ و ماركسيستك
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ولي دو هزار و پانصد ساله گذشته اگر . اند گرائي فرهنگي پناه گرفته امريكاستيزي، و نسبي
همه . يك چيز را ثابت كرده باشد آرزوي ناميراي انسان به زيستن در آزادي است

انصد سال در دمكراسي و حقوق بشر، از همين آرزو سرچشمه هاي اين  دوهزار و پ پيشرفت
  . گرفت

اكنون جهانگرائي ميدان تازه نبردي است كه با بحث درباره جامعه و سياست آغاز شد و    
انگيزد؛ ولي  جهانگرائي در چهره خام امروزيش ستايشي برنمي. تا اين مرحله پيش آمده است

ها و  ري خواهد داشت تا شكستن شيشه مغازههاي بيشت پيكار براي اصالح آن پاداش
هاي پگاه انقالب صنعتي بريتانيا كه راه را بر  چارتيست. ها ها و اتومبيل زدن ساختمان آتش

تر كردن عصر ماشين گشودند بسيار بيش از واماندگاني كه تنها بلد بودند بشكنند و  انساني
هاي انساني را   بايد توده ق بشر ميبراي گسترش دمكراسي و حقو. بسوزانند از كار برآمدند

و كنترل فراملي بر  كشد شريك گردانيد در ثروتي كه انتظار توليد خود را به دست آنان مي
هاي سياسي و شرايط اجتماعي كه بيشتر جهان  با نظام. رعايت حقوق بشر برقرار كرد

هان و محدود هاي بسته بر ج ها دارند راه ديگري جز جهانگرائي ــ گشودن جامعه سومي
هاي آرماني دارد،  اي كه با راه كردن حاكميت ملي در عرصه حقوق بشر ــ با همه فاصله

    .نيست

انديشه ليبرال، رويكردي كه بشريت . اعالميه جهاني حقوق بشر فتحنامه ليبراليسم است   
اين بينيم رسانده، در  ها كه مي را از جهان محدود و ايستاي كهن كند و به اين بلندي

آيد كه ويژگي موجود زنده  ليبراليسم از آزادي مي. رسد اعالميه به پيروزي پيكار ديرپايش مي
انسان به عنوان موجودي كه بيشترين . گيرد است؛ زندگي در حركت و آزادي شكل مي

. امكان را براي حركت و آزادي دارد طبعا خواستار آزادي است ولي كمتر به آن رسيده است
بايد نخست فرديت داشت و سپس به عنوان فرد انساني از حق برخوردار  دن ميبراي آزاد بو

اين فرايند از سه هزاره پيش در ايران و يونان آغاز شد و هنوز به بيشتر مردمان نرسيده . بود
فرد . در اجتماعات ابتدائي، آدميان ناگزير از بيشترين همبستگي و روحيه جمعي بودند. است

سويه به اجتماعش، به  او تنها در وابستگي همه. زيرا ناممكن بودانساني معني نداشت 
  . ماند كرد، زنده مي صورتي كه به ندرت با خود بودن را تجربه مي

ها  هاي بازمانده آن گذشته توان به نمونه در اجتماعات آمازون، در افريقا و استراليا هنوز مي   
اي از مداخله  عات كوچكتر، به افراد درجهطبعا در پايگان سخت اجتما ”باهمي”اين . برخورد

هاي كمتري تمركز يافت  ولي به تدريج قدرت در دست. داد يا قبيله مي  clanدر امور تبار
هاي كشاورزي حدود سيزده هزار سال پيش در  آغاز اين فرايند را به پيدايش جامعه(

هاي خود را داد و انگيزه به برند كه به افراد توانائي توليد بيش از نياز هاي زاگرس مي دامنه
دولت ـ شهرهاي يوناني، كه مردمان به دالئلي كه  در.) چنگ آوردن ثمره كار ديگران شد
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كردند، فرايافت شهروند  داند بيش از ديگران بحث و فكر مي كس به درستي نمي هيچ
citizen بود و در كه از حق راي برخوردار ) دربرابر اكثريت بردگان(اقليت آزادان : پيدا شد

شد و راي  آن اقليت از افراد صاحب حق برابر تشكيل مي. كرد اداره دولت ـ شهر شركت مي
هاي ليبراليسم و  بار جوانه در آن دولت ـ شهرها براي نخستين. كرد اكثريت آنها حكومت مي

داد حكم به كشتن كسي  دمكراسي باليدن گرفت، دمكراسي ناقص و غيرليبرالي كه اجازه مي
  .خواند سقراط بدهند زيرا عقايدش با نظم موجود نمي مانند

فرايافت حقوق طبيعي يا فطري انسان يك گام بزرگ در آزادي انسان بود كه در كنار    
هاي فلسفه سياسي ليبرال را  مذهبي و فرهنگي هخامنشيان پايه toleranceرواداري 
) ي دربرابر مذهب و ميتولوژيانسان معمول(از سده هفدهم، باال گرفتن انسانگرائي . گذاشت

به حقوق بشر كه بستر ليبراليسم و دمكراسي هردوست جاي هرچه باالتري در فلسفه 
سياسي داد؛ تا اعالميه استقالل امريكا و قانون اساسي آن كشور كه حقوق طبيعي سلب 
 .نشدني افراد را به عنوان پايه تشكيل دولت شناخت و حكومت دمكراسي ليبرال تحقق يافت

بنياد  ”علم سياستگري”هاي خود در كشورداري، به قول خودشان يك  امريكائيان با نوآوري
در منشور حقوق . گذاشتند كه شيوه برقراري و پاسداري حقوق افراد و حاكميت مردم بود

انقالب فرانسه، آزادي و برابري و برادري انسان و پايان امتيازات طبقاتي و مذهبي را  بشر
ها در خود انقالب به خون كشيده شدند ولي باقي ماندند  آن شعار ـ آرمان. اعالم كردند

دويست ساله بعدي ميدان جنگ .) برادري به صورت عدالت اجتماعي و مسئوليت جامعه(
ها  اي به شيوه خود براي رسيدن به آن آرمان ايدئولوژيك بر سر آنها بوده است و هر جامعه

ابري در عين ياري دادن به پيشبرد بشريت به افراط هاي آزادي و بر آرمان. كوشيده است
آزادي به : هر كدام از آنها به صورتي فاسد شدند. هاي بزرگ بار آوردند افتادند و بدبختي

گراي توتاليتر تا صورت اهريمني آن  هاي توده عنوان حق حكومت اكثريت، به ديكتاتوري
  .    استالينيسم و پول پوتيسمهيتلريسم؛ و برابري و برادري، به كمونيسم تا حدود 

آزادي منفي : آزادي به دو گونه است. چنانكه گفته شد اساس ليبراليسم آزادي فردي است   
فرانسوي در سده نوزدهم و   (Rostand)اين تعريفي است كه ادموند رستان. و آزادي مثبت

معني آزادي از اجبار  آزادي منفي به. اند آيزيا برلين انگليسي روسي تبار در سده بيستم كرده
و فشار و تهديد است؛ انسان بتواند حق خود را بدون دستور از باال ــ دولت، پايگان مذهبي، 

آزادي مثبت به اين معني است كه انسان بتواند هر كار بخواهد . اصناف بسته ــ اعمال كند
هاي  گي نظامآزادي منفي، ويژ. خيزد همه اختالفات از همين دو گونه آزادي بر مي. بكند

تواند به حقوق  سياسي دمكراتيكي است با اقتصاد بازار و ابتكار فردي كه اكثريت در آنها نمي
هاي سياسي توتاليتر است كه به  آزادي مثبت ويژگي نظام. اقليت، حتا يك تن، تجاوز كند

توانند هر  از آنجا كه همه افراد جامعه در عمل نمي. يابند گرائي بر كشورها تسلط مي نام اراده
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خواهند بكنند يك تن يا يك گروه كوچك با استفاده از هرج و مرج و ضعف سياسي  چه مي
جامعه به نام مردم و با خالصه كردن اراده عمومي در يك تن يا گروه كوچك هر چه 

  .  كند خواهد با افراد مي مي
اب ليبرال نيز ها و احز اختالف در دو گونه آزادي، به شكاف بزرگ در ميان خود مكتب   

هاي اجتماعي  و آزادي عمل هر چه بيشتر افراد در زمينه libertarianمكتب . انجاميده است
. انجامد و اقتصادي به نابودي محيط زيست، و از هم پاشي و نابرابري مهلك در جامعه مي

مل، اما در ع. رساند و تنها به حقوق فرد توجه دارد اين مكتب سهم جامعه را به كمترينه مي
بهرگي و پائين بودن قدرت خريد، امكان هر چه كمتري براي  هاي مردم به سبب بي توده

مكتب ليبرال اجتماعي، فرد انساني را مستقل از جامعه در نظر . يابند اعمال حقوق خود مي
در بستر ليبراليسم اجتماعي، دو گرايش . گيرد و به حقوق او در بافتار اجتماعي توجه دارد نمي

احزاب راست ميانه بيشتر بر مسئوليت خود فرد تاكيد . توان باز شناخت چپ را مي راست و
چپ و راست افراطي از اين بحث (كنند، و احزاب چپ ميانه بيشتر به مسئوليت جامعه  مي

امروز صحنه سياسي در كشورهاي .) هاي متمدن در حاشيه هستند اند و در جامعه بيرون
هاي ليبرال يا  ميانه و چپ ميانه است كه بيشتر به نام پيشرفته در اختيار احزاب راست

هاي  هاي ديگري هم هستند كه بر همان گرايش شوند ولي نام سوسيال دمكرات شناخته مي
اند مثال حزب كارگر بريتانيا كه چپ افراطي بود اكنون با همان نام در  فكري گذاشته شده

پرتغال خود را يك حزب راست ميانه  رده احزاب راست ميانه است يا حزب سوسيال دمكرات
  .آيد بشمار مي

   
*** 

سابقه  ضات اين رژيم شاهد رشد بيقهاي جمهوري اسالمي در جلوه ديگري از تنا سال   
هاي مدني بوده است ــ بيشتر آنها زير نظر حكومت كه به درجات گوناگون آزادي  سازمان

سازند  كه جامعه مدني نيرومند ايران را ميها  ن سازمانيا. اند عملي براي خود دست و پا كرده
ماهيت كه مهم نيست . نشانه پرمعني ديگري از پا نهادن ايران به سپهر حقوق بشر هستند

؛ عمده آن است كه در بخش پيشرفته و قابل با حقوق بشر منافات دارد حكومت سراسر
ــ دارد پيدا  مالحظه جامعه، آن دگرگوني هموار كننده مسير مدرنيته ــ روحيه مدني

هائي فراتر از خانواده و محيط كار و مسجد و  مردماني به شمار فزاينده بستگي. شود مي
جامعه از حالت اتميزه . كنند هاي كوچك دوستان برقرار مي ها و حلقه هيئت مذهبي، از دوره
ايران در همين رژيم اسالمي كشنده ابتكار فردي و مسئوليت . آيد خود اندكي بيرون مي

دني و شهروندي، يك جامعه مدني ساخته است كه در خاورميانه عربي كه به هر حال م
 ي وارد فرهنگ سياسي ما شده استبحث جامعه مدن. جايگاه جغرافيائي ماست مانندي ندارد
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 ،مليت( و ناسيوناليسم) حريت( يگونه كه صد سال پيش آزاد همان. و باال خواهد گرفت
ها و نظرها  و بهمان گونه نيز موضوع اختالف تعريفــ  بود )پروغره(ي و ترقيخواه) وطنيت

  . گيرد و خواهد گرفت ها قرار مي و سوء تفاهم
اصطالح جامعه مدني از دهه هشتاد در زبان سياسي رواج يافت و امروز به عنوان يك    

 اين تاكيد روز افزون بر. اساسي دمكراسي ليبرال جاي طراز اولي يافته است) جنبه(رويه 
نيروهاي دمكراتيك در . گردد جامعه مدني به هنگام آغاز انقالب آرام اروپاي خاوري بر مي

سوسياليسم ”اردوگاه شوروي در زير شعارهاي حقوق بشر و جامعه مدني كارزاري را برضد 
و ماركسيسم كمونيستي رهبري كردند كه در ده سال به فروپاشي شوروي و  ”واقعا موجود

يش در اروپا انجاميد ــ مشهورترين آنها سنديكاي گارگري همبستگي ها سرنگوني ماهواره
  . لهستان

هاي  شباهت به نظام امروز كه جمهوري اسالمي در گذار از فرايندي است نه چندان بي   
تصادفي نيست كه بحث در باره  ”ركود برژنفي،”توتاليتر اروپاي خاوري در دهه پس از 

گرفته است ــ چند گاهي مقامات حكومتي نيز در آن شركت جامعه مدني ايران از هرسو باال 
مدني ايران هنوز ناتوان و در نخستين مراحل خويش است، و حكومت آخوندي  جامعه. جستند

با درسي كه از جهان و ايران در دو دهه پيش گرفته است هرچه بتواند در سركوب كردن هر 
ترين عامل فروپاشي نظام  تواند بزرگ ولي جامعه مدني مي. كند نهاد يا گرايش مستقلي مي

  . جمهوري اسالمي باشد؛ هم آگاهي آن پيدا و هم ضرورت آن دريافته شده است
آن به ايران باستان  ياست نسبتا تازه و هيچ الزم نيست در جستجو يتحول يجامعه مدن   

گسترده به بار در سده هژدهم بطور  نخستين يخود اصطالح برا. يونان باستان برويم ايا حت
نويسندگاني . گرفت ياز اروپا شكل م يكه از سده هفدهم در بخش يا كار رفت، درباره پديده

و آدام فرگوسن و  ”تنش طبيعي ميان منافع خصوصي و عمومي”در بحث از  مانند الك
و در اوايل سده نوزدهم دو توكويل در فرانسه آن را به در بريتانيا از آن سخن گفتند هيوم 
سخن  يو آزادي مدن يو مسئوليت مدني و حكومت مدن يپيش از آن از تكليف مدن. كار برد
  .گردد يواقع به سده هژدهم باز م از نظر كاربرد واژه در يجامعه مدن يول. رفته بود

مجموعه نهادهاي گوناگون ”رود  ترين تعريف جامعه مدني كه بيشتر از همه بكار مي ساده   
ازه قدرت دارد كه وزنه متقابلي در برابر قدرت دولتي باشد، و و غيرحكومتي است كه آن اند

در عين آنكه حكومت را از انجام وظيفه نگهداري آرامش در جامعه و داوري در ميان منافع 
مجموعه  ”.گذارد دولت بر جامعه تسلط يابد و جامعه را اتميزه كند دارد، نمي عمده باز نمي

هاي جهاني حقوق بشر كه خالء ميان دولت  تا سازمان هاي ورزشي هائي است از باشگاه گروه
. گوئيم هاي مدني مي تر كردن موضوع به آنها سازمان كنند و ما براي آسان و مردم را پر مي
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اي براي مشاركت عمومي پيش از مرحله انتخابات آزاد است؛  جامعه مدني در جاهائي وسيله
  .راتر از انتخابات ببخشنددهد كه تاثيري ف و در جاهائي به مردم امكان مي

هزار سازمان مدني  23ده سال پيش در كنيا به تنهائي (گسترش شگرف جامعه مدني    
 grass rootsهاي ريشه گيا  زنان فعاليت داشتند و در استان تاميل نادوي هند شمار سازمان

اسي ابعاد به مبارزه براي دمكر) رسيد هزار مي 25هاي مدني ــ  به  ــ ويژگي ديگر سازمان
ترين گرماسنج  شمار روزافزوني از دانشمندان سياسي آن را مهم. اي بخشيده است تازه

تر و  هاي مدني در يك جامعه بيشتر و گوناگون دانند؛ هر چه سازمان دگرگشت دمكراتيك مي
ش اي تا آنجا پي پاره. دارتر و ماندگارتر خواهد شد ريشه) پلوراليسم(درگيرتر باشند، چند گانگي 

گويند نگهداري دمكراسي به بيش از گشايش نظام سياسي يا باليدن يك  روند كه مي مي
طبقه متوسط نياز دارد؛ و مستلزم گشودن فضاي سياسي است براي آنكه به عقايد گوناگون 

  . دانند آنها جامعه مدني را خانه واقعي دمكراسي مي. جائي داده شود
نوشته مايكل والزر از دانشگاه  ”ايده جامعه مدني” يكي از بهترين مقاالت در اين باره   

  :كند اي بررسي مي پرينستون است كه موضوع را از نظرگاه تازه
فراگيرنده  vision ”ديد”اگر ما به بحث سياسي متداول بنگريم همه، الهام خود را از چهار    

. يه گرفته استاز چپ ما ”ديد”از اينها دو . گيرند و آرمانشهري درباره زندگي خوب مي
بايد به  بيند؛ ما مي نخستين، زندگي خوب را به صورت اجتماع سياسي و دولت دمكراتيك مي

توانيم درباره خير عمومي  بيشترين حد درگير نقش خود به عنوان شهروند باشيم و هرچه مي
د، انديش نباشيم و مثال خانواده يا كار ما را منصرف كن اگر سياسي و عمومي. انديشه كنيم

چپ، ايده قديمي ماركسيستي  ”ديد”دومين . آيد گم خواهيم كرد آنچه را كه به حساب مي
دهيم از  است كه كار بيش از همه اهميت دارد و الزم است كنترل آنچه را كه انجام مي

اگر تاكيد آرمانشهر دمكراتيك بر حكومت است، آرمانشهر كارگري بر . كارفرمايان بگيريم
  .  كند تاكيد ميمبارزه در كارگاه 

نخستين، آزادي را در نقش ما به عنوان . كشد گرايش راست نيز دو آرمانشهر را پيش مي   
مان به گزينش از ميان  بنابراين نظر، آزادي ما با توانائي. بيند مصرف كننده در بازار گاه مي

رينان، ستارگان اين آرمانشهر، كارآف. شود تعريف مي optionها  بيشترين شمار گزيدار
entrepreneure  از اين نظر هر چه . اند”مصرف كنندگان فرصت”قهرمانان خودگرداني، و

سرانجام . هاي بشري از حكومت به قلمرو بازار سپرده شود بهتر خواهد بود فعاليت
بازار تلقي  ”بي اخالقي و بي وفائي”ناسيوناليسم است كه همچون جايگزيني دربرابر 

خوب زيستن، مشاركت با زنان و مردان ديگر در به ياد ”آن است كه  ناسيوناليسم بر. شود مي
  .سپردن، پرورش دادن، و انتقال دادن ميراث فرهنگ ملي است
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تنها معدودي از ما بيشتر زندگي خود را در . ولي هيچيك از اين آرمانشهرها كافي نيست   
همين را در . كنيم نمي گذرانيم و به معني لغوي كلمه در حكومت هم زندگي قلمرو عموم مي

اگر بخت يارمان باشد كارمان را دوست داريم، . توان گفت باره تعريف ما به عنوان كارگر مي
ضمنا تعريف ماركسيستي از افراد . آئيم ولي معموال از اينكه با كارمان تعريف شويم بهم برمي

خدماتي هستند اي كه اينهمه افراد در مشاغل  بشري به عنوان توليدكنندگان در جامعه
. نامد آشكار است امپرياليسم بازار مي”هاي آنچه والزر  كم و كاستي. آيد چندان درست در نمي

بازار . كند ــ كار بازار اين نيست بازار بسيار مولد است ولي پشتيباني اندكي از اجتماع مي
گذاشت،  شود بهائي گذارد و بر آن است كه روي هر چيزي مي همچنين افراد را پشت سر مي

و ما هر چه هم كشور خود را . فقط تصورش را بكنيد كه روي فرزندانتان ارزش بازار بگذاريد
گويد كه كشور را چگونه سازمان  دوست داشته باشيم، ناسيوناليسم ناقص است زيرا به ما نمي

دهيم، چگونه با كساني كه بخشي از آن نيستند رفتار كنيم، و به شهروندان كشور جه 
  بدهيم؟حقوقي 

ناراضيان ضدكمونيست اروپاي خاوري . آيد در اينجاست كه جامعه مدني به ميان مي   
ها ممكن است شهروندان را سركوب كنند، ولي مردم اين  كردند كه حكومت استدالل مي

هاي ورزشي،  ها، باشگاه هاي مستقل تشكيل دهند ــ اتحاديه توانائي را دارند كه انجمن
هاي خود را براي اظهار نظر و انجام دادن كار جمعي تحقق  و خواستهاي محالت ــ  گروه

قدرت اين ايده به نظر والز در آن است كه چهار توضيح زندگي خوب را تصحيح . بخشند
  .كند مي
كنيم، نه در كارمان؛ نه به تمام در بازار، و نه در  ما به تمام نه در فضاي سياست زندگي مي   

  .گزاريم م كه به آزادي خود و نيز به اجتماع خود ارزش ميما افرادي هستي. ملتمان
  

***  
) پيشا مدرن(پيش از دوران نو  ”چند پاره”هاي  ترين تعريف خود جامعه جامعه مدني در عام   

هاي چند پاره پيش از  براي آنكه تفاوت ميان جامعه مدني نوين و جامعه. گيرد را نيز دربر مي
در اينجا به . از ارنست گلنر راهنماي خوبي است ”شرايط آزادي”آن را بهتر دريابيم، كتاب 

  :شود اي مي ها اشاره اين تفاوت
و هم دمكرات است و هم از جامعه و مدنيت ) پلورال(جامعه مدني البته هم چندگرا    

توان جامعه چندگرا يا  اما مي. مانند هر پديده مربوط به انسانيت انبوه ـ گيرد سرچشمه مي
شهرهاي يوناني هر دو اينها ـ  دولت. اشت كه از مفهوم جامعه مدني دور باشددمكرات د

گيري از فوستل دو  ولي چنانكه گلنر با بهره. قدرت سياسي در آنها تقسيم شده بود. بودند
ها و  هاي باستاني و سنتي با اصناف و فرقه دهد جامعه نشان مي) فرانسه سده نوزدهم( كوالنژ
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او براي . گيرند كه فرايافتي امروزي است جا نمي) پلورال(يف چندگرا هاي خود در تعر اخوت
اين درست است كه در . برد را به كار مي segmentaryتوصيف آنها اصطالح بخشابخشي 

كنند ولي  ها و نهادهاي فضاي ميان فرد و قدرت حكومتي را پر مي هايي سازمان چنين جامعه
هايش در  عه است و در جاي مركزي كه دين و آئينتفاوت عمده در جاي فرد انساني در جام

فرد به عنوان خودش در شمار نيست تنها به عنوان جزيي از اجتماعي : اي دارد چنان جامعه
شود كه همه رفتار  هويتي به او داده مي. يابد گيرد موجوديت مي كه همه هستيش را در بر مي

جامعه بر دين است و جامعه مدني را در  پايه. كند اش را تا سطح روزانه كنترل مي و انديشه
  ).توانند در جامعه غيرديني ديندار باشند افراد مي(توان يافت  جامعه ديني نمي

. جويند بيش از همه در سوءتفاهم هستند يم يالنب را در مدينه يآنها كه ريشه جامعه مدن   
در نقطه مقابل  ينبا جامعه مد ياز نظر تضاد بنياد يابراهيم يها اسالم در ميان دين
 يبا نظام كمونيست يخود به خوب يرا از نظر فراگير يامت اسالم. مسيحيت قرار دارد

 يايدئولوژ يدر امت اسالم. بود يساختن امت ديگر يتوان مقايسه كرد كه آنهم در پ يم
 يفضيلت نه امر. و جامعه درهم آميخته است ــچنانكه اقتصاد ي ــ و قدرت سياس) ايمان(

ها و  براي انجمن يمقدسي است كه ظرفيت چندان يبلكه در انحصار نظم اجتماع يشخص
 يا جامعه. تابد يرا بر نم يندارد و هيچ وزنه متقابل يبيرون از كنترل اقتدار مركز ينهادها

 يچندگراي. ناتوان شده است ياست اتميزه و نه فردگرا كه فرد در آن از نظر سياس
  .كند يرو م و دش را زيرايدئولوژيك و انتلكتوئل بنيا

هاي فرعي ديگر قدرت سياسي  هاي پيشامدرن قبايل و تبارها، اصناف و گروه در جامعه   
آن . داشتند كردند ولي به همان اندازه فرد را نيز زير نگين مي مركز را بسيار محدود مي

. امدرن نبودهاي چندپاره پيش پيوندي كه جامعه مدني با فرايافت نوين آزادي دارد در جامعه
عضويت در يك صنف، يا فرقه يا . ها با آزادي امروز تفاوت داشت آزادي در آن جامعه

هاي داوطلبانه  ها و احساس بستگي دست و پا گيرش همان نيست كه گروه با آئين ”اخوت”
هاي  جامعه مدني يك نظم اخالقي مانند انجمن. و غيرحكومتي نوين نماينده آن هستند

آنچه در جامعه . كند ها نيست؛ و از يك نظام پرستشي پيروي نمي ه و فرقهديني يا صوفيان
اي  است؛ هيچ آموزه institutionalمدني بنيادي استف نبود انحصار ايدئولوژيك يا نهادين 

  . شود؛ نظم اجتماعي وابسته به هيچ آموزه يكتائي نيست به حد تقدس باال برده نمي
رين تعريف جامعه مدني كه در آغاز آمد تعريف خودش را ت گلنر پس از به دست دادن عام   

هيئت سياسي . از اقتصاد جداست polityاي كه در آن هيئت سياسي  جامعه: آورد چنين مي
هاي منافع شخصي را محدود كند ولي به نوبه خود با نهادهائي كه پايه  روي تواند زياده مي

) پلوراليسم(ته است به اضافه چندگانگي جامعه مدني، مدرني. شود اقتصادي دارند محدود مي
توان  يا عموم شهروندان را مي polity. (در سياست، در اقتصاد، و باالتر از همه در ايدئولوژي
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اين اصطالح را ارسطو براي صورتي از حكومت . جامعه سياسي يا هيئت سياسي ترجمه كرد
  .)ژيم استترين ر اكثريت بكار برده است كه به نظر او بطور عموم عملي

وراني كه از ماركس  ها ــ انديشه پردازان جامعه مدني، نوماركسيست در ميان نظريه   
بيگانگي او   خود اند و به ماركس جوان و نظريه كنارافتادگي و از ساز بريده  سيستم
اين بازگشت به رويه غيرتوتاليتر ماركسيسم، به روحيه . (اند ــ جاي مهمي دارند بازگشته

اي ماركس به گفته دريدا براي جهان امروز براي ما از هميشه  اجتماعي و نقد ريشهانتقاد 
وران بر مسائل هويت و  از گرامشي تا هابرماس، تكيه اين انديشه). تر است ضروري

هويت در اين بحث با هويت فرهنگي (است؛ و نه منافع طبقاتي  inclusionدربرگيري 
رماس بويژه در بحث جامعه مدني داراي اهميت زيادي يورگن هاب). گرايان تفاوت دارد سنت

نشان  ”جامعه مدني و تئوري سياسي”است ــ چنانكه جين كوهن و آرو آرتو در كتاب 
  . شود دهند؛ و در اينجا به ياري بررسي كه سوزان شل از آن كرده است آورده مي مي
ي را، هم نقابي بر تسلط هاي بعدي تمايز ميان دولت و جامعه مدن ساز سال ماركس سيستم   

كشي طبقاتي در زندگي  شمرد كه بهره اي از شكاف ناسالمي مي بورژوازي، و هم نشانه
به نظر او اين شكاف در آينده كمونيستي، به هنگام زوال دولت و . انساني پديد آورده است

ه، از اين نظرگاه ويژ. پديد آمدن يك نظم اجتماعي آزاد از هر اجبار برطرف خواهد شد
برآمدن جامعه مدني چه در خاور و چه در باختر، نه تنها نفي كاركرد كمونيسم، بلكه پايان 

هاي  حكومت مطلق حزب يگانه بر همه رويه. تئوري ماركسيستي توتاليتاريسم را دربر دارد
زندگي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و انتلكتوئل، تنها به انحطاط اخالقي و ركود انجاميده 

هائي كه در اروپاي خاوري درفش جامعه مدني را برافراشتند احتماال  ضدكمونيست اما. است
  . گرفتند از روياي كهن ماركسيستي زندگي اجتماعي آزاد از هر اجبار نيز الهام مي

رسد  اي مي مدني به سطح تازه اكنون كه گفتمان دمكراسي با اهميت يافتن ايده جامعه   
هاي نظري اين ايده سودمند  گويد براي روشنگري پايه اس مياندكي پرداختن به آنچه هابرم

است، و اين فضاي عمومي را بر  ”فضاي عمومي”هابرماس درپي تجديد حيات . خواهد بود
اجتماعي از افراد خودمختار كه به . گذارد ارتباطي يا گفتماني مي ethicsپايه يك اخالقيات 

بدين معني كه بر عقايد يكديگر (نهند  ميهاي بحث و گفتمان گردن  normقواعد و هنجار 
، و اجتماعي كه شركت كنندگانش با هم برابرند و مداراي متقابل دارند، سازنده )اند گشاده

  .چنان فضاي عمومي هستند كه هابرماس در نظر دارد
سازد  قواعد و آئين كار ارتباط باز و غيراجباري، آن چنان هنجارهاي اخالقي را فراهم مي   

هاي متعالي و ايدئولوژيك و مذهبي آزاد است؛ و هابرماس اين نظريه را تا  ز دعويكه ا
رسيدن به عدالت اقتصادي ــ هرچند به نام دربرگيري و نه برابري در مصرف اقتصادي ــ 

   .برد نيز پيش مي
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*** 
ان آن تر از آن است كه بتو مانند خود دمكراسي ليبرال، جامعه مدني در ميان ايرانيان تازه   

جامعه مدني، آنگونه كه بيشتر ما . هاي كساني مانند هابرماس توضيح داد را با انديشه
حتا اشتراك منافع، . فهميم، در قلمرو پيوندهاي شخصي و خوني و عقيدتي جاي دارد مي

اگر كساني با ديگران اشتراك . اي نيست كه افراد را برگرد هم نگهدارد آنچنان انگيزه
ته باشند تحمل يكديگر را در كنار هم ــ اگر چه در سازماني براي دفاع از ايدئولوژيك نداش

اي در ايران امروز  چنان مسئله. آزادي گفتار و مبارزه با سانسور ــ ناممكن خواهند يافت
اخالقيات ارتباطي ”. مهم آن است كه گاوهاي زنده و مرده مقدس بمانند. امري فرعي است

مداراي متقابل تا آنجاست كه پاي اختالف . ما هنوز تازگي داردهابرماس براي  ”يا گفتماني
  .نظر يا اختالف شخصي پيش نيايد

بايد آن را از صورت ساده  ما براي آنكه به ژرفا و غناي ايده جامعه مدني برسيم مي   
جامعه مدني هر گروه غيرحكومتي نيست كه فضاي ميان مردم و دولت . اش فراتر ببريم شده

ها در جامعه پيشامدرن به صورت اصناف و  چنانكه اشاره شد اينگونه گروه. را پر كند
اند در ايران پيش از انقالب اسالمي  هاي مذهبي و صوفيانه بوده هاي اخوت و فرقه انجمن
شان بخش بسيار  الحسنه هاي قرض ها و صندوق هاي مذهبي يا مسجدها و حسينيه هيئت
ها و  هائي كه چنگال خفه كننده آئين گروهبندي. ختندسا را مي ”جامعه مدني”تر اين  بزرگ

كنند جامعه مدني بشمار  هنجارها را از هر رنگ سياسي و مذهبي بر گلوي افراد آزاد تنگ مي
 .آيند نمي

اكثريت و حكومت  يو فرمانروايو بيش از يكبار؛  ييك فرد يك را يبه معن يدمكراس   
است نبود  يآنچه اساس يولي در جامعه مدناست  يدر جامعه مدن يعامل مهم ينمايندگ

به حد تقدس باال برده ) دكترين(اي  هيچ آموزه. هرگونه انحصار ايدئولوژيك يا نهادينه است
 ،شاه ي،سياس يپيشوا ي ــيابد و هيچ نهاد ينم يشود و اساس اجتماع به آن بستگ ينم

مانند بسا چيزهاي ديگر مرهون  اين تمايز را ما .كند يقدرت بالمنازع پيدا نم ــ يرهبر مذهب
 .هيوم هستيم

اروپا شكل  يكه  از سده هفدهم در گوشه شمال باختر يا بار هيوم  به پديده نخستين   
اروپاي شمال باختري . آن را بيان و استدالل كرد يها يويژگ يا گرفت نگريست و پاره يم

دستخوش انقالب  انيابريتهلند و  يها جامعه. داشت يتاريخ يدر سده هفدهم يك ويژگ
بودند كه در آن منطقه جنبش ) شيدايي اصطالح هيوم enthusiasm( يشيدايان مذهب
). گفتند يم  puritanدر انگلستان به آنها پاكدينان(را در دست گرفته بودند  ياصالح مذهب
كشيشان را به عنوان يك كاست درهم شكسته بودند و وظيفه روشن بي شيدايان مذه
در آن زمان در  ــ ش ايمان، دمكراتيك شده بود و به دوش فرد فرد مومناننگهداشتن آت
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به ناچار با گذشت زمان سرد شد و  يهمگان يآن شور مذهب. افتاده بود ي ــاوج شور مذهب
جامعه چنانكه هميشه پيش . هم نبودكه مردمان را برانگيزد ينيرومند يدستگاه كشيش

و تعصب را در هيچ چيز  يرو زياده يزمان و طبيعت انسانرسيد زيرا  يم يا آيد به مصالحه  مي
نه  يمتضاد در ترتيبات اشوند و عناصر متفاوت و حت روزمره مي ،ترين امور مهم.تابد  يبر نم

  .گيرند يچندان روشن در كنار هم قرار م
ترين دشمنان  خود بزرگ يهيستر يكه در مراحل آغاز يچنانكه هيوم مالحظه كرد مردم   
. به صورت دوستان آن در آمدند يسرد شدن آتش شور ايمان يبودند در مرحله بعد يآزاد

كاتوليك  يمطلقه و كليسا يبويژه كه شيدايان و پاكدينان با انقالب هلند بر ضد پادشاه
به رهبري  )برگرفته از شكل كاله خودهايشان( roundhead” گردسران”و انقالب  ،اسپانيا

و  يبه توده هلند ،چارلز اول تودور و اشرافيت انگليس يبدادكرامول  بر ضد پادشاهي است
 .كمك كرد يبخشيدند كه به پديد آمدن جامعه و تمدن جديد بورژواز ياعتماد نفس يانگليس

از  ييك ــ آزاديبخش يها انقالب هلند پيشاهنگ انقالب امريكا و از نخستين جنبش(
طبقه متوسط و  ينخستين جامعه شهروندبود و هلند به عنوان  ــ بخشيد يكه آزاد يمعدود

  .)در تاريخ جهان دارد يمهم ينوين جا يدار سرمايهو 
انداخت يكسره خاموش نشد  يكه پاكدينان و شيدايان را به چنان فوران انرژ ياما آن آتش   

و فضيلت به پهنه  يبا اين تفاوت كه پارساي ؛و آنها با همان حرارت به توليد ثروت پرداختند
شد ولي بجاي آن كه مانند گذشته در راه خوشي و  ثروت توليد مي. دي نيز راه يافتاقتصا

بار در  براي نخستين. توليد ثروت بيشتر به كار رفت يمصرف شود برا يتجمل و خودنماي
خودبخود و  ينسل پس از نسل به توليد ثروت به عنوان فضيلت ،بسيار بزرگ يها تاريخ گروه

 يهمه نيرو. ها نگريستند ها و نيازها و هوس سيله برآوردن خواستدر خود و نه به عنوان و
صرفه جويانه  يدر خدمت يك شيوه زندگ يانباشتن و افزودن ثروت گذاشتند ول يخود را برا

آنچه : يافت يغيرانتفاعبه يك تعبير،  ي،به تمام دنبال شد ولي حالت ينفع شخص. و بي جالل
از  يكه به زود يدار اقتصاد نوين سرمايه يها پايه. يدبعدها ماكس وبر اخالق پروتستان نام

در آن گوشه  ــ نوين ليبرال و جامعه مدني يهمچنانكه دمكراس ــ رسيد يبازرگاني به صنعت
  .از اينها بودند يگذاشته شد كه در آغاز دشمنان سرسخت بسيار ياروپا به دست مردم

 يديگر يوان فضيلت و طاعت، نتيجه فرعبه عن يارزگ اين تاكيد بر توليد ثروت و سرمايه   
 يبورژواز يشناس در اصطالح جامعه ــروت ثبا برآمدن طبقه تازه توليدكنندگان . هم داشت

از تسلط قدرت  يفعاليت اقتصاد. و اقتصادي نيز دگرگون شد يرابطه ميان قدرت سياس ــ
هيئت  يدازان دست يشدكه چندان پروا يبدر آمد و خود سرچشمه قدرت مستقل يسياس
براي ثروتمند شدن . تغيير يافت يو اقتصاد يموازنه ميان قدرت سياس. را نداشت يسياس
بر عكس قدرت  ــ استثناها همواره بوده است و هستــ  بود نمي يبه قدرت سياس ينياز
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را  خود يها فرمانروايان عادت داده شدند كه دست. آورد يم يبود كه قدرت سياس ياقتصاد
تحقق نيافته  ياز جمله اسالم يسنت يها كه هنوز در جامعه يامرــ  صاد بردارنداقت ياز گلو

  .سازد يرا دشوار م ياست و رسيدن به جامعه مدن
همان ) در واقع چندگرا يا پلورال كردن آن(اقتصاد آزاد  ي،رسيدن به جامعه مدن يبرا   

در يك . ياجتماع اهميت را دارد كه درهم شكستن قدرت روحانيان به عنوان يك كاست
 mamonسكوالر كمونيستي، سزار و پاپ و مامون  ييا نظام غيردين يدين ينظام سنت

در يك  يو ايدئولوژيك و اقتصاد يقدرت سياس يبه معن) ييونان يثروت در ميتولوژ يخدا(
كه ذاتي آن است از شكسته شدن تمركز در آن  يبا چندگراي يجامعه مدن. يابد جا تمركز مي

اروپا قرارگرفت  يآن درگوشه شمال باختر يمينه تحول يافت و اگر فضاي پرورشهر سه ز
و  يو سياست غيرمتمركز بورژواز يبود كه پيدايش شهروند يبه سبب گردآمدن عوامل

شدن  يو شخص يدر برابر دولت يا ماهيت سياس ينوين به عنوان قدرت متقابل يسرمايه دار
) و امريكاي سده هژدهم از روي نمونه آنها(ه هفدهم را در هلند و انگلستان سد يايدئولوژ

  .ميسر ساخت
 يغيردين يجامعه غيرسنتــ  اش به كار برد گسترده يتوان در معنا يرا م يمدنجامعه    

 است يكه دربرگيرنده جامعه مدن يا محدودتر، جامعه ي؛ يا در معنايو غيردهقان يغيراشراف
بدور از كنترل  يو بويژه اقتصاد ياجتماع يزندگاز  يبزرگ يها كه بخش يــ به اين معن
شود كه در آن  يگفته م يا در هر دو صورت به جامعه. يابد يجريان م يهيئت سياس

نيستند و در عين حال فرد را هم  يسياس يها غيرسياسي در زير فرمان سازمان يها سازمان
تر و  گسترده يدو معنابرطرف كردن ابهام ميان  يدوتوكويل احتماال برا. (كنند خفه نمي

كه  يجامعه مدن يرا به جا يمستقل از هيئت سياس يها ، سازمانيمحدودتر جامعه مدن
  ).ناميد يم يمدن يها رود  سازمان يآن نيز به كار م يبرا
به مقدمات فراوان نياز داشت زيرا در تحليل آخر جامعه چنانكه اشاره شد  يا چنين جامعه   
مردمان در  يتاريخ بشر يدر درازا. در جامعه شمرد يزندگ يطبيعتوان حالت  يرا نم يمدن

آنها . اند آنان را كنترل كرده يدرون يزندگ اآنان حت ياند كه زندگ زيسته يبرتر يها زير قدرت
شدند و احترام و  يآيين شمرده م يبودند و يا مرتد و ب يم يسياس ي ـاز نظام اعتقاد ييا جزي

 ــ مثبت بود يشد از مقوله آزاد يكه به فرد داده م ين درجه آزادآ .داشتند ينم ياحيانا امنيت
او تعيين كرده  يكه جامعه برا يهاي تحقق بخشيدن به خود اما در چهارچوب ارزش يآزاد
 يبايست منتظر جامعه مدن يخارج يآزاد بودن از فشارها و اجبارها يبه معن يمنف يآزاد. بود
 يسنت يها در سه سده گذشته در تنازع بقا بر جامعه ييرطبيعبا اينهمه اين پديده غ. ماند يم

مدرن  يخود را در همين سده در برابر امت و تئوكراس يترين پيروز پيروز شده است و بزرگ
 nomanklaturaكه به صورت نمانكالتورا  يو اشراف يو نظام استبداد يكمونيست يو علم
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رود  ير كرده بود به دست آورد و اكنون مدر سه قاره جهان بر قرا) فهرست سرآمدن سياسي(
  .بر آن نيز پيروز شود ياسالم يكه در واپسين ميدان نبرد خود با امت و تئوكراس

آن داردكه  يجا. در پيدايش جامعه مدني از نقش پاكدينان و شيدايان مذهبي سخن رفت   
كه از سده چهارم نخستين كليسا بود . نيز اشاره شود يبه نقش سازنده دو دشمن ديگر آزاد

هرجا توانست پشتيبان  ــدر اروپاي جنوبي و در امريكاي التين  ــ تا همين سده بيستم
مسيحيت خاستگاه . جست مياما كليسا از اصول مسيحيت انحراف . شد يسركوبگر ينيروها
سخن مسيح كه به خداوند آنچه . دين از حكومت هردوست ييا جداي عرفيگرائيو  يفردگراي
دين از هيئت  ياست و به سزار آنچه ازآن سزار است نخستين اعالميه جداي داونداز آن خ

 يفردگراي يها يافتن ريشه. در خود دارداز اقتدار مذهبي را  يردي فاست و آزاد يسياس
و  ياز فردگراي يها بطور كل پاكدينان و پروتستان. غربي در مسيحيت چندان دشوار نيست

در مقام  يگوهر پيام آنها قرار دادن فرد انسان يردند ولدين از حكومت آغاز نك يجداي
رسيدن . تواند به حساب آيد يبيواسطه ارتباط با خداوند بود كه در آن صورت در همه جا م

 يفعاليت جامعه از آن پس مسئله زمان بود و چنانكه آمد با سرد يها اين پيام به همه سطح
   .گرفتن آتش نخستين، اسبابش فراهم گرديد

شانزدهم و  يها در سده. مطلقه بود يخدمت كرد پادشاه يكه به جامعه مدن يدومين نهاد   
نوخاسته  يهمدستي بورژواز. رسيد يقطع يدر اروپا بر اشرافيت به پيروز يهفدهم پادشاه

عامل ديگر و مهمتر ” باره افكن )به تشديد( خاره در”توپخانه  ،بود ييك عامل اين پيروز
و چه  يبورژواز يچندان هم مطلقه نبود و احترام حق مالكيت را كه چه برا ياما پادشاه. آن

ــ دنباله سنت حقوق مدني رم كه كليسا آن را به خود  اشرافيت اهميت داشت يبويژه برا
در  احكومت قانون را حتو اين درجه احترام به قانون . كرد يرعايت مپذيرفته بود ــ 

شد به درجات باال  يو استبداد شمرده م يسركوبگر مانند روسيه كه نماد يهاي يپادشاه
 1376در ايران نامه زمستان  يالضرب از شيرين مهدو در باره حاج امين يا مقاله( .شد ديد مي

در كنار  ياستبداد يها بود كه پادشاهي ياين خدمت.) بسيار روشنگر است نيدر اين مع
كه  يكردند، خدمت يه جامعه مدننظم وگسترش بازار داخلي به آماده شدن زمينبرقراري 

 يبا بررس ،خود به حكومت آزاد يهيوم با همه دلبستگ. (دولت دمكراتيك نوين به پايان برد
سده [مطلقه  يپادشاه ازمان خود به اين نتيجه رسيده بود كه حت ياروپاي يها يپادشاه

هر  يبا به خوبرا تقري يجامعه مدن ياي بهبود يافته است كه منظورها به اندازه] هژدهمي
را از  يرفتار يها متمدن مدرن نهادها و شيوه يها يپادشاه. كند يبرآورده م يحكومت ديگر

دهند  كه به مالكيت مي ياند و به آنها در ماليمت و ثبات و امنيت آزاد وام گرفته يها حكومت
  ).اند نزديك شده
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گوناگون  يها او را به نام. پروراند يداشت و انسان نوين ياينهمه نياز به انسان نوين   
در اين  ياين انسان نوين با انسان سنت. modular تلفيقي، تبديل پذير، يچند هويت :اند ناميده

توانست با  ياثر باشد؛ م يب يآنكه اتميزه و از نظر سياس يتفاوت داشت كه فردگرا بود ب
از  يها بخش يو همكار آنكه آن نهادها يپايدار شود ب يها يوارد همكار يديگران در نهادهاي

خود پايان  يتوانست به همكار ياو م. باشد ييك تماميت اختناق آور و يك رابطه ناگسستن
و  يانسان تبديل پذير نوين، بر وفادار .آنكه به خيانت متهم شود يدهد و نهاد را ترك گويد ب

ك ساختار بهم ي يتوانست موثر باشد ول يم يبود و در نتيجه از نظر سياس ميقادر  يهمبستگ
در . كرد ياو را اسير خود نم يزندگ يها فراگيرنده همه جنبه ييا فرقه مذهب يبسته ايليات

توانست نظرش را  يزمينه باورها و معرفت نيز بهمين ترتيب با همه اعتقادات استوار خود م
ن انسان اي يها ها و انجمن يهمبستگ. به ميان آيد) ارتداد( يكافركيش يآنكه پا تغيير دهد بي

  .آور باشد كارساز بود آنكه اختناق ينوين ب
 توتاليتر يها بر همه طرح يجامعه مدن ينهاي يتوانست شاهد پيروز يسده بيستم م   

نفت به ميان آمد و به يك  يول. باشد segmentary يبخشابخش يها و همه جامعه) تامگرا(
رسيد رو به زوال دارد  يمكه به نظر  ياجتماع يطرح توتاليتر و تجددستيز سازمانده

رنج،  يب توانست يكه م يسرشار يبه بركت درامدها يامت اسالم. دو باره بخشيد يسرزندگ
و  ياقتصاد ينوين، از چندگراي يدار و تجدد، از اخالق پرتستان و سرمايه ينياز از روشنراي يب

 يمله چرخ واپسگرايجامعه را از ج يها بهره از هر دستمايه تجدد، چرخ ، بييليبراليسم سياس
كرد كه همان اندازه ناهنگام  يهاي يرا صحنه پيروز بيستمبه گردش در آورد، نيمه دوم سده 

در برابر  يجايگزين يتوان از غرب خريد ول يبا درامد نفت بسيار چيزها م. اساس ياست كه ب
 از شكست يصورت ديگر يكه در پيش است امت اسالم يا در سده. توان ساخت يغرب نم

ما در برابر ديدگان خود اين شكست را در . به نمايش خواهد گذاشت دولت در برابر جامعه را
ايران  يجامعه مدن. آن بوده است يترين پيروز بينيم كه ميدان بزرگ يم ياسالم يجمهور

خود  يدر همين صورت جنين يول. هنوز بيشتر يك روحيه، يك آرزو، يك فرياد حمله است
بود پيشاهنگ بردن  جنبشي كه قرار. داران پايين آورده است دسته چماق اهللا را به حد حزب

دست و پا  يتواند در حركات دفاع يبه سراسر جهان باشد اكنون حداكثر م يانقالب اسالم
   .ايران بيشتر به چشم بكشد يخود را در برابر موج باال گيرنده جامعه مدن ياعتبار يب ي،ا انهزن
آنچه  درنگ بيشتر برمان  يو پايان سده بيستم يقرون وسطاي ينابينما در عوالم بي يبرا   

 يبرا در آن زمان. نخواهد بود يسودمند يدر آن گوشه اروپا در آغاز عصر جديد گذشت ب
 يانبوه عادت كردند كه هيچ چيز را بيش از اندازه جد يها بار مردمان در جماعت نخستين

ترين عواطف  قلمروها از جمله پرزورترين و برانگيخته از مدارا را وارد همه يا نگيرند و درجه
كه در آن است اجازه دهند كه آنچه الزم است بر سر آن  يا و مصالحه يگ كنند و به روزمره
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تنها پذيرفتن واقعيات  سازش. اش ببرند را تا ريشه ها سازشآنها توانستند . عواطف بياورد
اينكه حقيقت  ــ رسد يشك كردن م يتواناي ترش به موازنه نيروها نيست و در كاربرد ژرف

  .در انحصار هيچكس نيست
آميز ايمان با  مسالمت يدر هلند و انگلستان سده هفدهم پديده شگفت همزيست   

بود روزمره  يايمان در آن عصر نيرومند بود ولي ايمان. در سطح جامعه عمل شد يدگرانديش
 يروعيت و حتي ضرورت يك شك نهايتوانست مش يبه دليل ضعف كليسا م يشده كه بخش

  .را بپذيرد
و تا پايان تلخ همه چيز نرفتن  سازشنيز همين روحيه  يدر پهنه قدرت و مبارزه سياس   

 يگذار به رخ كشيدن سرمايه يخود را به جا ينوخاسته كه داراي يبورژواها. داشت يچيرگ
را در خود حل كردند و به  كردند اشرافيت شكست خورده را به گيوتين نسپردند بلكه آن يم

 يها جامعه دمكراتيك نوين در سرزمين. از جامعه بخشيدند يا در گوشه يكليسا نيز جاي
كه دولت  يا جامعه. سخت نيفتاد يها ها و توفان خود در هلند و انگلستان به زمين لرزه ياصل

 يكشورهارسيد و به  يبه پختگ يخود با آرامش نسب يرا شكست داده بود در سير تكامل
  .كمك كرد يجامعه مدن يديگر جهان نيز در حركت به سو

  
***  

تر به  هاي پيشرفته اند كه در جامعه هائي بوده حقوق بشر، فمينيسم، و محيط زيست جنبش   
. توانند چنان تاثيري داشته باشند در جامعه ايراني نيز مي. اند جامعه مدني جاني از نو داده

هاي  فمينيست. سازد ي آنها را در برابر انحصار جوئي مقاوم ميهائ causeطبيعت چنين امر 
چندگانگي ايدئولوژيك . تندرو براي راديكال كردن جنبش زنان كوشيدند ولي به جائي نرسيد

در ميان مردمي با . گرائي بيگانه است كه در قلب جامعه مدني قرار دارد با هر گونه مطلق
. كند ميشگي و ديگري نيز جامعه مدني را تهديد ميسنت دراز استبداد و انحصارجوئي خطر ه

توانند ابزار برقراري  هاي داوطلبانه غيردولتي در چنين جاهائي به همان آساني مي سازمان
ها با هدف  اين سازمان. تسلط يك گروه كوچك سرامدان شوند كه دستگاه قدرت رسمي

  .افتند ور كردن ميكنند ولي در پايان به كنار گذاشتن و د دربرگرفتن آغاز مي
وي با آنكه نظر گلنر را درباره . بايد به نقد مارك پالتنر از گلنر نگاهي افكند در اينجا مي   

خاستگاه ايده جامعه مدني در دهه هشتاد ــ واكنش برضد كمونيسم و تجربه يك نظام 
كه جلو هر فعاليت اجتماعي و عقيده مستقل را     monolithicاجتماعي يك لخت 

پردازان اهل  ترين نظريه پذيرد توجه را به جيمز ماديسون، يكي از برجسته گرفت ــ مي مي
  : كند جلب مي) همراه با جان آدامز، و توماس جفرسون و آلكساندر هاميلتون(عمل در تاريخ 
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توانند خطر بزرگي براي حقوق فردي و  ها مي factionماديسون بر آن بود كه گروهك    
و باشند ــ گروهك به معني بخشي از جماعت شهروندان كه به حكومت مردمي هرد

 پيشنهاد او براي برطرف كردن اين خطر. آيند اي برگرد هم مي اشتراك در منفعت يا عقيده
ها و منافع بيشتري در هيئت سياسي گنجانده شوند تا اكثريت انگيزه  آن است كه طرف

ها بهترين  درست همچنانكه تعدد فرقه .كمتري براي تجاوز به حقوق شهروندان ديگر بيابد
هاي فراوان در هيئت سياسي نيز آنها  پناه در برابر سركوبگري مذهبي است، وجود گروهك

و البته روشن است كه . آورد را به صورت متحدان حقوق فردي و حكومت مردمي در مي
. نهاها وسيله رسيدن به آ هاي اصلي است و گروهك حقوق فردي و حكومت مردمي هدف

بيني كند كه در امريكاي او وارد كردن پول در فرايند انتخاباتي  توانست پيش ماديسون نمي[
هاي منافع،  ها يا به اصطالح امروزي آنها، گروه خواهد انجاميد و گروهك ”البي”به  پديده 

اند  هاي اروپائي توانسته ولي در دمكراسي. تر براي دمكراسي خواهد گردانيد را خطري بزرگ
  .]ها را از فرايند انتخاباتي بيرون ببرند به مقدار زياد، پول گروهك

الك، چه  ”در رساله دوم”چه (هاي ليبرال نوين با شعار جامعه مدني آغاز نشد  دمكراسي   
در اعالميه استقالل امريكا و چه در اعالميه حقوق انسان و شهروند فرانسه يا در مقاالت 

اعتبار . شعار اصلي، حقوق طبيعي و جدانشدني انسان بود. ستاي بدان ني اشاره ”فدراليست”
شد و محدود به هيچ قيد و بند فرهنگي يا تاريخي  اين آموزه به صراحت، جهانروا شمرده مي

امروز هم ايده حقوق بشر كشش پرقدرتي در سراسر جهان دارد و گاه به نظر . بود نمي
براي  .ول جهانروا در جهان كنوني استرسد كه واپسين سنگر جهانروائي اصولي يا اص مي

آزاديخواهاني كه معتقدند اصول سياسي جهانروا ديگر قابل دفاع نيست، جامعه مدني 
آيد كه با بيشترين گوناگوني  تواند فرايافت گيرائي باشد؛ كامال داوطلبانه است؛ به نظر مي مي

ست نشاني ندارد و براي منافع و حتا اصول، سازگار است؛ از اجباري كه ذاتي هر دولتي ا
تواند درمان  تر آزادي نوين هستند مي هاي مشكوك)جنبه(ماترياليسم و فردگرائي كه رويه 

هاي مدني هم ناتواني و خودبيني افراد را  گفت انجمن چنانكه دوتوكويل مي. سودمندي باشد
  . گيرد كند و هم جلو رشد بيش از اندازه دولت را مي چاره مي

ه رغم اهميت انكار ناپذير خود، جامعه مدني همه دمكراسي ليبرال نوين و حتا با اينهمه ب   
به راستي بنيادي نظام دمكراسي ) جنبه(بنياد آن نيست، بلكه فراورده و مكمل دو رويه 

 .رود ــ حكومت مردمي و حفظ حقوق افراد ليبرال به شمار مي

  
***  

پيكار رهائي و بازسازي ايران  حقوق بشر و دمكراسي، كه روي ديگر سكه است، در   
. توان بسيج كرد افكار عمومي را در هر جا به ياري اين دو شعار بهتر مي. اند هائي برنده سالح
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اگر بخواهيم نظامي برقرار . در سازماندهي سياسي ايران نيز اين دو راهنماي ما خواهند بود
ايد راهي را كه در بيش از ب دستخوش ديكتاتوري يا هرج و مرج نباشد مي كنيم كه هر روز

در اين باره بيشتر ما داريم همداستان . سال كوبيده شده است در پيش گيريم 2500
ايم ــ چه  اعتنائي به حقوق بشر و دمكراسي را پرداخته همه ما بهاي سنگين بي. شويم مي

از مدت به حقوق بشر به فساد و در در آنها كه توسعه را برتر شمردند و ندانستند كه توسعه بي
هاي  انجامد؛ و چه آنها كه از اين شعارها تنها به عنوان سالح بست و ركود مي ناكارائي و بن

  . پيكار قدرت بهره گرفتند
هاي آن را به  ولي با همه اهميت حقوق بشر در پيكار امروز و آينده ايران، محدوديت   

ايران تنها از نبود . يريمبايد در نظر بگ عنوان موضوع فعاليت و برنامه سياسي خود مي
درست است كه هرچه اين حكومت . برد دمكراسي و زير پا گذاشتن حقوق بشر رنج نمي

اما در عرصه . خيزد اعتقادي رژيم به حقوق بشر بر مي كند از سرشت غيردمكراتيك و بي مي
شعارها و پيكار سياسي، موضوعات اساسي ديگري مانند امنيت ملي ايران، يگانگي و 

ناداري و بيكاري و (ارچگي ملي، نابودي محيط زيست و منابع ملي، و بي بهرگي عمومي يكپ
هاي  بايد بر منافع ويژه اليه مي. بايد فراموش شود نمي) تورم و فاصله روزافزون طبقاتي

نيروهاي جايگزين جمهوري . گوناگون اجتماع نيز توجه كنيم و بر آنها انگشت بگذاريم
هاي مردم را در خود پرورش  ئي اداره كشور و پاسخ دادن به خواستبايد توانا اسالمي مي

اگر به حقوق بشر در بافتار . دهند وگر نه حقوق بشر و دمكراسي را نيز قرباني خواهند كرد
جامعه ايراني بنگريم، آنگاه شايد به ) تجدد(مسئله كلي ايران، بافتار نوسازندگي و نوگري 

اي كه به  در بيشتر طبقه سياسي ايران، با عالقهاحساس مسئوليتي برسيم كه هنوز 
شود ــ سخني گفتن كه باب روز باشد و هواداران را خوش  پسند بودن دارد ديده نمي سياست

تر است؛ چه اندازه  آنگاه شايد دريابيم كه موضوع چه اندازه از جاي ما در ايران آينده مهم. آيد
  .االتر استهاي شخصي و سياسي ب حساب از پاك كردن خرده

بايد ما را از  در فرداي رهائي ايران نيز همه به دمكراسي و حقوق بشر انديشيدن نمي   
در يك كشور . فراهم آوردن اسباب نگهداري حقوق بشر و برقراري دمكراسي غافل سازد

ها حكومت آخوندي، بازساختن كشور بي از دست  جهان سومي، بدر آمده از منجالب دهه
ن اندازه حياتي خواهد بود كه تعهد به دمكراسي و حقوق بشر كه از هم دادن فرصت، هما

آنها كه به شكننده بودن . بايد در ميان نيروهاي سياسي ايران استوار و آبديده شود اكنون مي
هاي نظري و حقوقي  اگر ما همه به رويه. دهند برخطا نيستند دمكراسي در ايران هشدار مي
پيكاري كه چه امروز و چه در فرداي پس از رژيم اسالمي در  بپردازيم و از طبيعت سياسي

ها و  پيش داريم بيخبر بمانيم از هيچ برنخواهيم آمد ــ نه از نگهداري نهادها و پيشبرد آرمان
 .      اي كه با نيهيليسم فاصله چندان ندارد نه از برآوردن نيازهاي جامعه
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توان يافت كه  را نمي يا هيچ گوشه. ايم از مشكالت نشسته يما در ايران بر سر كوه   
بحث . بزرگ نباشد يگروه ياستثنائ يو ظرفيت اخالق يبين نيازمند اراده استوار و روشن

از يك سو و تعصب كور از  يآغشته به نا آگاه يا تواند به درجه يها م در همه زمينه يسياس
پاگير،  ياند؛ و سهم سودهارا تيره و تار گرد يرسيدن به همرائ يديگر شود كه دورنما يسو

بر اينهمه . تنگ كند يخير عموم يجا را برا ،مقام آينده، در آن ياز نقدينه حاضر تا آرزو
نهفته است، و  يبه پيكره مل يكند آسيب يرا افزود كه در هر چه م ياسالم يبايد جمهور يم

 يزخم يان را شكاراند و بار ديگر اير اند كرده را كه انگشت در هر جا توانسته يهمسايگان
نيست  يايران البته ديگر شكار هيچ قدرت. خواهد رساند يپندارند كه حتا شغاالن را به نوائ يم

اما . از آن نمانده بود در كام شيران نيفتاد يكه نيمه جان يهائ كه در شمار آيد و حتا در زمان
بايد با مسئله در  يم. زنند ناديده انگاشت يرا كه پيوسته بدان دامن م يا توان شعله ينم

 .هر چه هم نادرست و خطرناك يآويخت، با مسئله و نه با دارندگان باورها

و حقوق ) government(ضرورت شكستن حكومت؛  يتمركز است به معن عدم ،مسئله   
 ياز ايرانيان كه فارس يبزرگ يها دلخواه توده يفرهنگ يزيستن در فضا ياست به معن يقوم

تا دهه (كه به غفلت  ياست در مناطق يتر منابع مل ست؛ و پخش عادالنهشان ني يزبان مادر
بهره نگهداشته  يب) ياسالم يجمهور يها در سال(يا تبهكارانه ) يپهلو يپادشاه يپايان
اين مسائل اكنون بيش از هميشه ذهن مردمان را در درون و بيرون ايران به خود . اند شده

و سوءاستفاده  يما بر همه گونه سوءتفاهم و كژرو يملاند و مانند هر مسئله ديگر  گرفته
در ناميدن اين مسائل به عنوان  يكه از سر ناآگاه ياند؛ نخستينش همين كوشش گشوده

ماست،  ياز مسائل مل ياقوام در جامعه و سياست ايران يك يجا. ايران دارند يمسئله مل
و صحنه  يكشور چند مليت يمعنابه  ي،مسئله مل ي، ولييا نظام حكومت يمانند سياست خارج

كردن موضوعات پيچيده در هر زمينه  يو شعار يانگار ساده. نيست ،گويند يكه م يستم مل
در هيچ جا به  ياست ول يشيوه رايج گفتار و تفكر عموم سياسيكاران ايران ييا تاريخ يسياس

ترين  يها و عمد يبدترين زياده رو يدر اينجاست كه نزد محافل. رسد ينم يمسئله قوم يپا
 . بينيم يم يواقعيات و پراكندن نفرت و دشمن يدستكار يها را برا تالش

توان ديد كه از هفت استان ايران به  يم هيرا اساسا نزد گرو يگفتمان كينه و دشمن   
، و گروه ديگري كه چند استان آشكار آن يها برند با داللت ينام م يعنوان آذربايجان جنوب

ر آذربايجان جنوبي، به نام كردستان، ملتي جدا از ملت ايران ــ كه ديگر را، از جمله د
تر، همه از حقوق بشر سخن  هردو گروه و ديگراني كم اهميت .شمارند قبولش ندارند ــ مي

بلوغ سياسي و پا گذاشتن جامعه ما به سپهر حقوق بشر و جامعه مدني در يك . گويند مي
حقوق بشر، سالحي براي از ميان بردن بخت دمكراسي  پيچش خطرناك، براي ايران و براي

  . شود ليبرال در ايران و بيرون آمدنش از فضاي خودي و غير خودي مي
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هيچ بهائي براي درهم شكستن ايران چندان گزاف  ها اين گروهرسد براي  به نظر مي   
روي  با زياده هطلبان تجزيه اي سخنگويان اين گرايش هاي پاره ناپذيري استدالل آشتي. نيست

هاي برحقي  آنها خواست. زند هاي قومي ديگر پهلو مي در مطالبات ارضي آنان به زيان گروه
اي پيش  سو نگرانه آميز و يك مانند حقوق فرهنگي اقوام را نيز در چنان بافتار خشونت

 ،چه خود بدانند و چه ندانند ،به دست آنان. كند كشند كه سازش را پيشاپيش نفي مي مي
و ) جمهوري آذربايجان(شود كه منافع يك حكومت خارجي  اجرا مي agendaرنامه كاري ب

در آن سهمي نه كمتر از مالحظات بر حق داخلي ) تركيه(هائي از يك حكومت ديگر  بخش
است كه در » ملت فارس«اند كه دشمن اصلي در آن  اماني زده آنها دست به پيكار بي. دارند

ممالك محروسه  ةو در هشتاد ساله گذشته بهشت هزار سال كند زندگي مي» فارسستان«
هاي ترك به دوزخي از ستم ملي و استبداد و تجاوز و  ايران را زير فرمانروائي سلسله

. ها به ايران راه يافت و پيش از آن نبود ويمحروميت در آورده است كه با پهل
فارسي زبانان ايران هزار (است ” ملت فارس”سرتاسرگفتمان اين پيكار تأكيد بر شوونيسم 

كه گويا هر چه در سده گذشته براي نوسازندگي ) دانستند اند و نمي سالي ملت فارس بوده
 . هاي ديگر ايران بوده است”ملت”اين كشور شده در خدمت مقاصد شوم آن و به زيان 

نهاد تا  توان بر آنها تركيست را به آساني مي كه نام پانها  وهگر يكي از اينسخنگويان    
شمار ترك زبانان ايران (هرجا حاضرند بروند، از آوردن آمار سي و پنج ميليون ترك در ايران 

 21ها در  ها هزار ترك به دست فارس تا كشتار ده) را هرچه باال ببرند ما هيچ مشكلي نداريم
 در آن سال رهبري فرقه دمكرات آذربايجان پيش از گريختن به شوروي پل( 1325آذر 
ر را در ميانه ويران كرد و واحدهاي ارتش ايران با چند روز تاخير به آذربايجان رسيدند و دخت

هاي شخصي و  درآن چند روز حساب. مردم خود بساط فرقه دمكرات را در هم پيچيده بودند
. كنند ها مي سياسي زيادي ميان خود آذربايجانيان پاك شد كه درباره شمار قربانيانش اغراق

ولي باال بردن . سران فرقه نيز گروهي بعدا مجازات شدند و يكي از آنها اعدام شد از افراد و
از خود فروخته و .) روي است زياده» دو ملت«آور تا يك ديوار خون ميان  آن رويداد تاسف

تا انكار كشتار ارمنيان امپراتوري ) كسروي خود را به كه فروخته بود؟(خائن شمردن كسروي 
ارتباطي ندارد ولي در دست آنان » ملت ترك آذربايجان«ه بهر حال به ك 1915عثماني در 

آن سوي ديگر يك سازمان قومي كه در  از .بخشي از برنامه مبارزه با ستم ملي شده است
همه شصت و اند سال موجوديتش هيچگاه از وابستگي به يك قدرت خارجي ــ شوروي، 

اختن ميان كردان و ايرانيان ديگر از جعل تاريخ آزاد نبوده است در شكاف اند...) عراق، امريكا
كند كه كردستان در  رود و دبير كل آن ادعا مي و دامن زدن به كينه قومي تا همان جاها مي
سازي  در باكو نيز همين ادعا را، يادگار تاريخ. (نبرد چالدران ميان ايران و عثماني تقسيم شد
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هاي اوايل سده نوزدهم آذربايجان را  جنگكنند كه  ايران و روس در  حزب كمونيست، مي
 .)ميان خود تقسيم كردند

بايد درباره خطرات  ولي مي. گيرد البته جز اقليت كوچكي را دربرنمي ها دست و پا زدناين    
بايد امر خود را  آنها نمي. هاي سياسي اقوام ديگر ايران هشدار داد آن به سخنگويان سازمان

آيد ايران را تا يوگوسالوي  ي كنند كه اگر دستي بيابند بدشان نميها و كشورهائي يك با گروه
هاي پيوست به اعالميه جهاني  ما در ايران اگر به دمكراسي و حقوق بشر و ميثاق. بكشانند

انديشيم از راه كينه و دشمني و تاريخ و  مي) درباره حقوق اقوام و مذاهب(حقوق بشر 
خواهيم مردم اين كشور در آرامش و آزادي و  اگر ما مي. سازي به آن نخواهيم رسيد  جغرافيا

با برخورداري از حقوق شهروندي مدرن و آن درجه از بهروزي كه منابع طبيعي و انساني 
. دهد بزيند نيازي به زبان و تاريخ و جغرافياي مناديان خشم و نفرت نداريم ايران اجازه مي

شان الزم نيست از در  ود و اداره امور محليمندي از حقوق فرهنگي خ اقوام ايران براي بهره
هرچه هم درباره ملت فارس بگويند هيچ ايراني حتا در استان . هاي موهوم در آيند دشمني

اگر يونانيان و به پيروي آنان اروپائيان ما را به . داند فارس خود را از چنان ملت ساختگي نمي
هاي  در صورت(ر سال است خود را ايراني ما دو سه هزا. پارس نسبت دادند ربطي به ما ندارد

اين نسبت (ناميم  مي... كرد و لر و اصفهاني و آذريپارسي و ماد و و همراه آن ) گوناگونش
ها بار منفي يافته است؛ كسي حق ندارد خود را آذري بنامد و اگر  تركيست هم در نزد پان

تر  و ملت ترك بودن پائين بايد يك پله از ترك بودن خواهد به خيانت متهم نشود نمي مي
  .)بيايد

 
*** 

كثيرالمله و (هاي قومي ايران بر دعوي چند مليتي بودن ايران است  هاي سازمان پايه بحث   
اي مي زيند تعريف  و ملت را هم گروهي همزبان كه در منطقه) گويند چند ملت بودن هم مي

. ها نيايد تواند اصال در آن تعريف هاي ديگر و معتبرتري دارد و زبان مي ملت تعريف. كنند مي
اند خود را گروه قومي التينو  اي تمركز يافته ها مكزيكي كه در مناطق ويژه در امريكا ميليون

تر و  شان به مكزيك به مراتب نزديك در حالي كه بستگي نامند نه ملت مكزيك، مي
گويند  سخن مي ملت سويس از اقوامي تشكيل شده است كه به چهار زبان. تر است مستقيم

آنها خود را حداكثر سويس آلماني يا . داند اي نمي و هيچيك از آنها خود را ملت جداگانه
نمونه كشورهاي چند زباني ). اند گويندگان زبان رمانش اندك(نامند  يا ايتاليائي مي ويفرانس

مانا موضوع مهم ه. سازد دهد كه زبان به تنهائي و لزوما كشور نمي كم نيست و نشان مي
، يعني .دولت ناميده شده استـ  كشور است كه در كاربرد مدرن خود و از سده هفدهم ملت

با (مردماني كه در يك دوره طوالني در سرزميني با مرزهاي معين و زير يك حاكميت 
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اساسا تاريخ مشترك  دولت، وـ  ملت در كشور يا ملت. اند بسر برده) حكومت اشتباه نشود
همزبان بودن در قوم شرط اصلي است و بهمين دليل است . ر همزبانييابد نه د تحقق مي

هاي قومي يا اقوام در  گروه. رود كه واژه قوم در كنار ملت در علوم اجتماعي بكار مي
ها را  تواند آن ملت شوند و همسود بودن بيش از پيوند زباني مي هاي بيشمار يافت مي ملت

  . يكپارچه نگهدارد

ها بر كاربرد مليت و ملت بجاي قوم و گروه قومي به هيچ  اين سازمان اصرار سخنگويان   
خواهند مناطق قومي ايران به  آنها مي. خيزد روي از شلختگي زباني معمول ايرانيان برنمي

عنوان ملت جا بيفتند تا هنگامي كه شرايط جهاني فراهم شود ــ كه براي آنها در بهترين 
م زدن اوضاع ايران است ــ  بتوانند با استناد به حق صورتش هجوم نظامي امريكا و بره

آنها . ها در منشور سازمان ملل متحد، دعوي استقالل و جدائي كنند تعيين سرنوشت ملت
امروز از دادن هيچ تعهدي در امر تماميت ارضي ايران كوتاهي ندارند زيرا در هر حال فعال  

ن بردن ملت ايران و بخش كردنش به ولي در از ميا. رسد دستشان به برهم زدن آن نمي
توان ديگران را  با اين استراتژي است كه مي. ناپذيرند هاي گوناگون آشتي ها يا مليت ملت

 .    برداري از چند مليتي بودن ايران برسد خام كرد تا زمان بهره

 هاي قومي بر آن توان به فدراليسم رسيد كه عموم سازمان تي به آساني ميياز چند مل   
در عصر جديد، امريكا از فدراسيون سيزده . شود فدراسيون از كشورها تشكيل مي. اصرار دارند

يك  1871آلمان در . نام گرفت United States» هاي متحد دولت«دولت تشكيل شد و 
هاي خود تشكيل داد و جانشينان آنها در  ها و پادشاهي شاهنشاهي از شاهزاده نشين

ايران را كه چند . دولت فدرال آلمان را ساختند 1949مان فدرال و آل 1919جمهوري وايمار 
توان فدراسيون تصور كرد ولي حقيقتا هيچ ضرورتي براي چنان  مليتي نيست به زور مي

در ايران . تر ندارد نيست هاي ديگر و طبيعي ساختاري كه هيچ مزيت عملي بر جايگزين
ه سود ملي و سود اقوام در آن باشد، توان به مسئله قومي، چنانك فدراسيون نيز مي بي

هائي كه  اش تعريف كنيم، پايه هاي واقعي شرطش آن است كه ملت خود را بر پايه. پرداخت
بزرگترين ويژگي ملت ما تاريخ دراز مشترك مردماني است كه از . بايد باشند هستند و مي

اين تاريخ دراز با خود . ندا اند و به زور بهم نپيوسته پگاه تاريخ خود در كنار يكديگر زيسته
امروز در عصر پيروزي دمكراسي كه . اي از همسودي فرهنگ مشترك آورده است و درجه

هاي  جمهوري اسالمي را در هم خواهد نوشت، آن فرهنگ مشترك را با پروراندن فرهنگ
قومي بايد ثروتمندتر كرد و همسودي را، به معني برخورداري عادالنه، در مركز طرح 

بايد خود را صاحب اين سرزمين  همه و هريك ما مي. زي سياست و اقتصاد بايد نهادبازسا
سود پاگير همه ما، مگر آنها كه دل از ايران . بدانيم و سود خود را در بزرگي آن بجوئيم
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اند، در يكپارچگي اين كشور است، با منابعش، با مردمانش و با جغرافياي كم  برداشته
 . مانندش

ان آنها از گآذربايجانيان ترك زبانند ولي نيا. ان مالحظات و جايگاه خود را داردهر قوم اير   
. اند ان كردها زيستهگهنگامي كه تاريخ به ياد دارد درشمال باختري و باختر ايران در كنار نيا

ترك زبان شدن آنان از سده دوازدهم آغاز شد و . نام هر دو آنها دير زماني مادها بود
بخش كوچكي از آن ريشه خوني و نژادي داشت، همچنانكه در آسياي كوچك  ترديد تنها بي

چهار صد سال تاريخ آذربايجان از سده شانزدهم تا سده بيستم در جنگ با . نيز پيش آمد
كسروي . هاي جوان، شكل گرفت تركيستي ترك ها، با امپراتوري عثماني و جنبش پان ترك

خان رشديه بود كه در  حسن پيش از او ميرزا نبود؛» خود فروخته«نخستين آذربايجاني 
. جنبش مشروطه دبستانش را به زبان فارسي در تبريز گشود و پدر آموزش نوين ايران است

اين نكته به ياد آوردني است كه خود آذربايجانيان، مدتها پيش از رضاشاه و انقالب آموزش (
جاني به زبان فارسي آموزش همگاني او، اصرار داشتند در مدارس جديد، كودكان آذرباي

اش در باكوست و كسي از اشعارش  تر نظامي گنجوي بود كه مجسمه بزرگ» خائن«.) ببينند
اي در  ها به اندازه فروختگي از اين خود. ”مولوي ترك”آورد؛ مانند  جز به ترجمه سر در نمي

ا تحمل چگونه سنگيني آن ر» ملت ترك«ايران اين چند سده بوده است كه معلوم نيست 
دارند ولي آيا كسي يا  خواهد كرد؟ آذربايجانيان به حق هر سال بابك خرمدين را بزرگ مي

اش  دانست؟ يك ذره عنصر ترك در او و انديشه و مبارزه خودش او را قهرمان ملي ترك مي
توان يافت كه اتفاقا با برتري يافتن تركان در خالفت عباسي در زمان مستعصم همزمان  مي

 بود؟ 

انگيز درباره  ها در سده بيست و يكم برازنده نيست و ما همه ادعاهاي شگفت اين بحث   
پرسش اين است كه اينهمه . گذاريم ترك بودن و نه ترك زبان بودن آذربايجان را وا مي

آذربايجاني در هر جاي ايران و چند هزار سال پيوسته در آميزش با بقيه ايرانيان، مگر به 
احترامي كه حقشان است و سخن گفتن و آموزش ديدن به تركي، كه باز  عنوان آذربايجاني،
خواهند؟ و مگر به عنوان ايراني، آزادي و حقوق بشر و زندگي آسوده و  حقشان است نمي

پايه  هاي بي يبايد دشمن خواهند؟ اگر چنين است چرا مي شايسته انسان امروزي نمي
داد و تا آنجا رفت كه تظاهرات گروهي از  برانگيخت و به مفاخر ملي مانند كسروي دشنام

كشي ارمنيان تركيه به عنوان ضديت ملت فارس با ملت  ايرانيان را در تهران در سالروز نسل
هاي امپراتوري عثماني هم هستيم؟  ترك آذربايجان تقبيح كرد؟ مگر ما مسئول سياهكاري

و ت احترام اقوام ايران هاي خود رعاي يها و لودگ يميهنان بايد بطور جدي در شوخ هم(
  .) بكنندهاست  كه مايه بسياري از رنجشرا هاي به حقشان  حساسيت
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كردان كه خود را . هاي قومي ديگر گفت توان درباره گروه ها را به درجات كمتر مي همين   
ها بويژه در آذربايجان غربي  تركيست دانند از مقاصد پان كس ديگر كمتر ايراني نمي از هيچ
اي را ديد كه به همبستگي ملي كمك  نگري تازه توان واقع اند و در آنها مي ناك شدهانديش

هاي پيشين كه  اي نويسندگان و گويندگانشان دست از يادآوري ناروائي اگر پاره. خواهد كرد
تر  شود بردارند آسان سو نگري آلوده مي ناگزير در چنين بگو مگوهائي به اغراق و يك

اگر بتوان درباره آينده همراي شد . تر كرد مشترك فراوان را برجستههاي  توان زمينه مي
بايد به  چنان مشغوليتي را مي. ضرورتي به كوبيدن گذشته بر سر روي يكديگر نيست

اي  بازماندگان كاهنده نسل سوم جامعه نوين ايران، نسل انقالب، گذاشت كه اكنون و آينده
يك سازمان قومي . اند حكم به ستروني خود دادهجز گذشته ندارند و بيست و چند سال است 

اند و ربطي به  انشان از آغاز تاريخ ايران در آن استان بودهگهاي ايراني كه خود و نيا عرب
ولي خود بجاي نام باستاني  است مند هاي جغرافيائي گله حمله اعراب ندارند از تغيير نام

گر را به آن استان رو به توسعه كه با برد و مهاجرت ايرانيان دي خوزستان احواز بكار مي
شركت نفت ايران و انگليس و از اوايل سده بيستم آغاز شد، به شوونيسم فارس نسبت 

 . افتد دهد و دشنام به پادشاهان پهلوي از زبانش نمي مي

شان بر عواطف اهميت چندان ندارد و ايران را به صورتي  اين موضوعات با همه سنگيني   
ده است، موزائيكي از اقوام گوناگون كه به خوبي با هم زيسته و آزادانه آميزش كه همواره بو

جمعيت ايران خودبخود و به دالئل اجتماعي و اقتصادي جابجا . بايد پذيرفت اند، مي داشته
در . شده است و موارد كوچ اجباري در تاريخ همروزگار ايران چندان نيست كه در شمار آيد

ديوار كشيدن . بايد نگه داشت جا بخواهند زندگي كنند و اين وضع را ميايران مردم آزادند هر
ها، از همه  بلوچعموم . و پاكشوئي قومي در ايران به صالح نيست و بختي هم ندارد

تواند سرمشق  دهند كه مي تر، آسودگي و مدارائي در بحث مسئله قومي نشان مي محروم
 .تران شود افراطي

  
*** 

هاي زير باشد تا به بيشترين خير  بايد داراي ويژگي ه قومي ايران ميحل مسئل هر راه   
  :عمومي خدمت كند

 
همبستگي ملي و يكپارپگي ارضي را نگهدارد كه قدرت ملي ما براي بازسازي  .1

 .ايران و رساندنش به سطح بهترين كشورهاي جهان در گرو آن است

چنان تقسيم كند كه هر به مناطق قومي محدود نباشد و حكومت و اداره كشور را  .2
 .واحد جغرافيائي اموري را كه در صالحيت و حوزه عمل آن است اداره كند
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 ؛در پيشبرد دمكراسي، تمركززدائي را با نهادهاي انتخابي در هر سطح همراه سازد .3
 .مردم توسط نهادهاي انتخابي در اداره امور محلي شركت كنند

هاي توسعه اقتصادي  وجه به ضرورتحدود استانهاي كشور را با نظر ساكنان و ت .4
 . تعيين كند

حق سخن گفتن و آموزش و داشتن (آزادي مسكن و محل اقامت و آزادي فرهنگي  .5
 .و مذهبي ايرانيان را در هرجا دربر داشته باشد) ها بهر زباني كه بخواهند رسانه

هاي قومي، به فارسي به عنوان  ها و فرهنگ در عين تشويق و تقويت زبان ـ .6
 .گترين ميراث فرهنگي مشترك و زبان ملي جاي الزم را بدهدبزر

ها در آن به تعداد برابر نماينده  با تشكيل مجلس سنائي كه مردم همه استان .7
ها برقرار  انتخاب كنند تعادل بيشتري در سياستگزاري در سطح ملي در ميان استان

 .سازد
بدهد تا خود را به پاي  تر هاي محروم در توزيع منابع مالي سهم بيشتري به استان .8

 . بقيه برسانند
 
حقوق سياسي غرب گرفته شده است و بر خودگرداني از هاي محلي كه  حكومتبا تشكيل    

هاي پيوست  و در چهارچوب ميثاق و خودمختاري چه از نظر دقت و چه شمول برتري دارد
هائي كه  ه با ويژگي؛ گذشته از اينكتوان رسيد ها مي اعالميه جهاني حقوق بشر به همه اين
حكومت محلي باالترين مرحله تمركز زدائي . گذارد ياد شده نيازي به ساختار فدرال نيز نمي

احترام اصل يك . ماند هاي ديگرش، جائي براي بيشتر خواستن نمي است و همراه ويژگي
 حتا آنها كه آرزوي بازگشت ممالك محروسه. دارد ملت، يك كشور را نيز به تمام نگه مي

 .هاي محلي را داراي كشش خواهند يافت كشند عنوان حكومت بدنام و قرون وسطائي را مي
هائي داراي حق  حل فدرال نياز به آن دارد كه نخست كشور يكپارچه هميشگي را به تكه راه

ها با واگذاري بخشي از حاكميت خود به يك دولت فدرال،  حاكميت درآوريم و آنگاه آن تكه
هاي محلي برعكس از تقسيم حكومت و نه  حكومت. تشكيل دهند با هم فدراسيوني

حاكميت در تقسيمات جغرافيائي كه عموما پيشينه صدها و هزاران ساله دارند تشكيل 
ايران مانند عراق سرهم نشده است و هيچ گروه قومي به زور يا اراده وزارت . شوند مي

شور پاره پاره شده ناگزير است اما نظام فدرال در آن ك. مستعمرات به ايران نپيوسته است
 . هائي نيستند حل ديگران ناگزير از چنان مراحل و راه

از حقوق بشر بايد  تمركز نيز مي مانند هر گوشه ديگر مسائل ملي ما در مسئله اقوام و عدم   
ايراني به عنوان فرد انساني داراي حقوق فردي و اجتماعي و سياسي . و دمكراسي آغاز كرد

براي رسانيدن ايراني به حقوق طبيعي خود نبايد نخست او را به . با ايرانيان ديگر است برابر
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ايراني الزم نيست به . ها تقسيم كنيم ها و مليت ها يا اقوام يا ملت طبقات يا مذاهب، يا خلق
عنوان شيعه و سني يا فارسي زبان و عربي زبان اختيار امور محلي خود را در دست داشته 

ز هر مذهبي كه خواست پيروي كند و عالوه بر زبان ملي به هر زبان كه خواست باشد و ا
به نام دمكراسي و حقوق . دهد نفس ايراني بودن به او همه اين حقوق را مي. سخن بگويد

ويژگي دمكراسي و حقوق بشر، . گرداند ”بخشابخشي”اي  بايد ايران را جامعه بشر نمي
  .هاي مذهبي و زباني ميان مردم در يك جامعه وارهمبستگي اجتماعي است نه كشيدن دي

هاي  هاي بهينه بود نه درخواست حل درپي راهبايد  در مسئله تمركززدائي و حقوق قومي مي   
هاي حداكثرش  هيچ گروهي بي جنگ و جدال، اميدي به رسيدن به درخواست. بيشترينه

هاي  ر موضوعي طرفدر ه. اي نخواهد بود نخواهد داشت و در جنگ و جدال، برنده
سويه روبرو شوند خواهند ايستاد  روي و خشونت و اقدامات يك گوناگوني هستند و اگر با زياده

اند كه اگر موجوديت ملي به خطر افتد پا بر سر  مردم ايران ثابت كرده. و مبارزه خواهند كرد
ندار باطل هيچ سازمان سياسي قومي نبايد دچار اين پ. هر اختالف دروني خواهند گذاشت

خواهند به نام دمكراسي و حق  اند هر چه مي توانند در جائي كه نشسته شود كه كساني مي
پس از چند هزار سال در كنار هم زيستن بر اين سرزمين، هر ايراني . تعيين سرنوشت بكنند

ملك مشاع است و  ،ايران مال همه ماست؛ به اصطالح حقوقي. بر هر گوشه آن حق دارد
تواند انتظار  ولي هر گروهي مي. اش با همه مردم ايران است رنوشت هر گوشهحق تعيين س

ها به درجه  معقول بودن درخواست. هاي معقولش برآورده شود داشته باشد كه درخواست
شان با خير عمومي بستگي دارد؛ به آنچه به ايران بطور كلي و به شمار هر چه  سازگاري

مردم ايران بويژه از هر طرحي كه . د به اقوام كمك كندبيشتري از ايرانيان، و در اين مور
 .دست بيگانه در آن باشد بيزارند

ميراث چهار سده تراشيده شدن . هاي كشورند اقوام ايران از يك نظر ديگر نيز سرمايه   
هاي همزبان با اقوام ايران  ايران از چهار سو، مرزهائي است كه در آن سويشان اقوام و ملت

ها و تركمانان ايران هر كدام مانند دستي  ها و بلوچ ذربايجانيان و كردان و عربآ. زيند مي
آينده ايران در اين است كه مركز . سوي مرزهاي ملي دراز شده است هستند كه به آن

تركيب جمعيتي ايران به اندازه . فرهنگي و اقتصادي آسياي مركزي و جنوب باختري باشد
اش را ظرفيت فرهنگي و  بقيه. اي است ختن چنان آيندهموقعيت جغرافيائيش در خدمت سا

ما پس از جمهوري . اقتصادي ملتي كه چنان گذشته استثنائي داشته است فراهم خواهد كرد
اسالمي همه اسباب بزرگي را داريم، اگر هنر همرائي و سازش و اصولي بودن را نيز بياموزيم 

  .و بتوانيم سود شخصي روشنرايانه خود را ببينيم

تمركز در ايران تحول مثبتي است و به ما فرصت  گرم شدن بحث مسئله قومي و عدم   
از ورود در اين بحث نبايد . تر ببينيم هاي گوناگون و گاه تاريك آن را از نزديك دهد گوشه مي
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اين بحث گذشته . ترسيد و تا صداي مخالفي بلند شد چماق تكفير و خيانت را باال نبايد برد
كنند در ميان ايرانياني  كه دانسته و ندانسته طرحهاي يك كشور بيگانه را اجرا مي از عواملي

روي  خواهند مشكالت گذشته را برطرف سازند و اگر هم كارشان به زياده جريان دارد كه مي
ولي بيشترين . كشد بايد دربرابرشان روشنگري كرد و سلسه دشمني را نجنباند مي

يك   20/40هاي قومي از دهه  قيقت را بپوشاند كه موضوع گروهتواند اين ح ها نمي نيت حسن
برداري سياسي صرف، فارغ از منافع ملي ايران، نيز بوده است و امروز آخرين  وسيله بهره

 .پيوندد را به زندگي مي ، چپ اصالح نشده،اي است كه يك گرايش سياسي محتضر رشته
دانست كه مقاصد تاريخي روسيه را  مي بخشي از چپ ايران تا شوروي بود مأموريت خود   

پس از . در ايران اجرا كند و امپراتوري را به جنوب و رو به آبهاي گرم هر چه بيشتر ببرد
بار در دويست سال بختك روسيه را از شمال ايران دور  فروپاشي شوروي كه براي نخستين

تر از تجزيه ايران و  كرد هنوز كساني در آن گرايش هستند كه گوئي در زندگي رسالتي مهم
خوريم،  ما در اينجا و آنجا به كساني بر مي. شناسند درهم شكستنش به عنوان يك ملت نمي

نه وابسته به اقوام ايران، كه به هيچ درخواستي كمتر از استقالل همه مناطق ايران خرسند 
 هم اسي به ازنيستند و اگر توجيهي را الزم بدانند بيش از اين ادعا نيست كه آزادي و دمكر

آنها چيزي بيش . توان كرد با اين كسان نيز كاري نمي. پاشي ايران و تنها ايران بستگي دارد 
اي از آنها نخواهد ماند كه ارزش  از كينه خود نيستند؛ و هنگامي كه ديگر نباشند كارنامه

ائي با ولي چپ ايران الزم نيست آينده خود را در هماو. صرف آنهمه انرژي را داشته باشد
توجه به پيشينه فدراليسم در  دفاع بيدريغ از فدرال كردن ايران بي .تندروان قومي بجويد
هائي را جلب كند ولي در  ممكن است گروه 1324ـ  25/  1945ـ  46 ايران و رويدادهاي
هائي كه همه مزايا را دارند و هيچ خطري نيز در آنها نيست بازنده  حل پايان دربرابر راه

توان ناميد، و دلبستگي به آب و  پيروي از آنچه جريان عمومي سياست ايران مي. بودخواهند 
اي از آن است،  هاي بهتر ايران بخش عمده خاك و هويت ايراني و تاريخ و فرهنگ و گذشته

به حال چپ سودمندتر خواهد بود تا يكبار ديگر در طرف عوضي تاريخ افتادن به نام 
  .اند نياورده هائي كه تاب زمان را آرمان

  
  
  

  :ها پانوشت
   

* Ernest Gelner, Conditions of Liberty                                                    
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  فصل سيزدهم
  

  ما بيرون از جهان هاي
                                                                                                

و مسئله ايران را نيز در  اي، و اسالمي است ايران يك كشور جهان سومي، خاورميانه   
ما در چنين وضع تاسف آوريم زيرا با روحيه جهان . بايد جستجو كرد همين سه صفت ما مي

ايم جامعه ما با  كنيم، و اجازه داده اي زندگي مي انديشيم، با معيارهاي خاورميانه سومي مي
اي و اسالمي  هاي ما جهان سومي و خاورميانه نگرش و ارزش. سالمي تعريف شودصفت ا

بايد حتا اگر  خواهيم از اين سرنوشت ناشاد بدرآئيم مي اگر مي. ايم است و همينيم كه بوده
  .توانيم دست بزنيم از جهان معنوي خود مهاجرت كنيم جغرافيامان را نمي

آنان كه در دهه پنجاه اصطالح . پسماندگي استجهان سومي بودن واژه ديگري براي وا   
جهان غرب، جهان اول بود كه پيشرفت در آن نه يك . سه جهان را سكه زدند حق داشتند

هاي يك گروه يا دوره معين، بلكه امري ذاتي بود  ها و تصميم امر اكتسابي، نه نتيجه سياست
ازمان اجتماعي، و نظام بيني مردمان، س جهان. خاست كه از كاركرد عادي جامعه برمي

هاي گوناكون ــ آهنين، نئين  هاي پشت پرده جهان دوم، سرزمين. سياسي در خدمت آن بود
اي بودند  ــ كشورهاي كم و بيش پيشرفته) براي كشورهاي كمونيست و بامبو خيز آسيائي(

هاي از باال و اقتصاد فرماندهي و شبكه  سياست. يافتند كه به رغم خود توسعه مي
راند كه همزمان به هر دو جهان  كوبگري، آنها را در مسيرهاي تعيين شده چنان پيش ميسر

از هزاران تلفات سربازان شوروي در جنگ افغانستان تنها . يافتند باال و پائين خود شباهت مي
بهداشت و سطح زندگي در كشوري . دو درصد به تير دشمن و ديگران از بيماري جان دادند

زي زهره برده دست و به مه برنهاده ”: آورد عد را به ياد اين مسافر ميكه شعر مسعود س
رسيد كه امريكائيان  اي مي زد؛ و فساد به پايه با هر كشور جهان سومي ديگر پهلو مي ”پاي
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خريدند ــ ركوردي در حد  بخشي از سالحهاي مجاهدين را از ارتش اشغالي شوروي مي
  .ها بدترين جهان سومي

تران  هائي كه در صورت به پيشرفته شد؛ جامعه به ماندگان از كاروان گفته ميجهان سوم    
شدند و در باطن در تاالب قرون وسطائي خود مانده بودند، و مانند بسياري  ماننده مي

هائي زنداني  رفتند؛ سرزمين ها ــ بدتر از همه خود ما ــ فروتر مي اي افريقائيان و خاورميانه
هاي نامربوط را  هاي سنت هاي ذهني كه تارعنكبوت شتني و عادتهاي دست بردا گذشته

. هيچ كوتاهي و گناه جهان سومي ستمديده و قرباني بود، بي. پيچيد برگردشان بيشتر مي
خواست شيوه  غرب زورمند زورگو كه مي. گشت اش با غرب برمي اش به آشنائي ستمديدگي

اما شيوه زندگي او سراسر به زورگوئي . ري كندبردا زندگي او را تغيير دهد، و منابعش را بهره
داشت و منابعش  بنياد بستگي مي و به توازن دقيقي ميان مرگ هميشه حاضر و زندگي بي

هاي فرمانروايش نيز  گرفت، كه در چنگ اقليت غرب آزادي او را مي. بيهوده افتاده بود
  .داشت اي از آن نمي بهره

هان سوم را متوجه واپسماندگي خود كرد ولي مسئوليت هاي استعماري، ج برخورد با قدرت   
هائي افتاد كه به مالحظه منافع خود در كار  اين واپسماندگي به زودي به گردن همان قدرت
هاي استعماري،  انگلستان از ميان قدرت(نوسازندگي كشورهاي جهان سومي بودند 

هاي  استقالل، از زير ساخت ها را داشت و مستعمرات آن در فرداي ترين سياست روشنرايانه
). تري برخوردار بودند هاي مدني گسترده تر و سازمان آموزشي و حقوقي تكامل يافته

هاي هزار ساله داشت و اصال به همان دليل مغلوب شده بودند؛  واپسماندگي مستعمرات ريشه
رابطه را وارونه بود كه  تر مي هائي كه با فرايافت مسئوليت بيگانه بودند آسان ولي براي جامعه

از ميان اين كشورها چند تائي هشيارتر بودند و فرصت را براي رسيدن به غرب غنيمت . كنند
آساي غرب بيشتر چسبيدند و خود را  ديگران هر چه گذشت به قدرت مشيت. شمردند

  .عروسك هر روزي آن دانستند و ساختند
قدرت استعماري و آزادي به آزادي از : كرد انديشه آزادي، جهان سومي را رها نمي   

. آميخت اما اين پويش آزادي با اقتدارگرائي سنتي مي. آموخت مفهومي كه از غرب مي
ها  دادند و توده هاي نا آگاه خود همان ناشكيبائي را نشان مي رهبران پيكار آزادي دربرابر توده

ر همان فرداي پيروزي آزاديخواهي عموما د. آماده بودند كه به آزادي از استعمار بسنده كنند
يافت و آن پيكار نشان خود را بر فرايند سياسي پس از پيروزي  پيكار ضداستعماري پايان مي

گيري از عواطف برانگيخته به باالترين درجه كه در پيكار  سازش ناپذيري و بهره. گذاشت مي
  .م نيز گرديدپيكار سياسي پس از امپرياليس) نرم(ضدامپرياليستي سودمند افتاده بود هنجار

اسالمي بودن  . اي جهان سوم سروكار داريم ما در ايران با صورت اسالمي و خاورميانه   
. آيند پيشاپيش به معناي داشتن تصور بسيار محدودي از آزادي فردي است كه با يكديگر مي
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اند، ما در  اي از مردماني كه بيشترشان مسلمان به عنوان يك جامعه اسالمي و نه جامعه
جامعه اسالمي جامعه تقديس شده است ــ فساد در آن به هر . بريم تري بسر مي ضاي بستهف

دار آن را زير نور انديشه  ها و نهادهاي ريشه نظام ارزش. هائي برسد درجه معمول چنين جامعه
اي باشد بالقوه يك عنصر آخرالزماني نيرومند  جامعه اسالمي در هر مرحله. توان برد آزاد نمي
اش در بازگشت  اي دارد؛ آينده و رستگاري نهائي سرنوشت از پيش تعيين شده: هست در آن

اي است باالتر از هر چه بوده است و خواهد بود؛ همواره يك جايگزين تصوري با  به گذشته
  . بيني و سياست شكست خورده، در ژرفاي جامعه هست اعتبار، برتر از همه براي هر جهان

اگر در يك جامعه جهان . ن سومي بودنش پابرجاتر از ديگران استجامعه اسالمي در جها   
هاي اسالمي مقررات تقديس  گيرند جامعه ها راه بر پيشرفت مي سومي، باورها و نظام ارزش

اداره جامعه بر پايه شريعت، . افزايد اش را نيز بويژه در زمينه حياتي حقوق بشر بر آن مي شده
تواند  ايم مي هاي جهان ديده ستان و ايران و افغانستانآن را به همه جاهائي كه در عرب

وران  از دهه هشتاد سده نوزدهم كوشش انديشه. برساند ولي به مدرنيته نخواهد رساند
توان با نديده  مي. اسالمي از هر رنگ براي آشتي دادن مدرنيته و شريعت بيهوده مانده است

ا حل كرد ولي هيچ كس نتوانسته است گرفتن در اينجا و كش دادن در آنجا مشكل لحظه ر
نظريه قبض و بسط شريعت، كه يك نمونه . (يك پايه تئوريك براي مدرنيته در اسالم بيابد

هاي  اي براي بررسي دادني است كه از آن سخن رفت، تنها زمينه نديده گرفتن و كش
ست ايران شناسان فراهم كرد و در دانشگاههاي غربي برد بيشتري از جامعه و سيا اسالم
يابند و باز همان را  بست را مي مدرن كردن اسالم آرزوي محال كساني كه بن). يافت
  .جويند مانده است مي
رگه نيرومند رقابت با تمدن غربي در خاورميانه از همان نخستين برخوردها جنبش تجدد    

اي جز  و چارهپس از آنكه دريافتند ايستادگي بيهوده است . را مانع شد و به بيراهه افكند
روي خيزاب  گرفتن از غرب نيست به اقتباس پرداختند ــ ولي براي آنكه بهتر بتوانند پيش

بحران پايان . هاي برتر خود دفاع كنند و ارزش ”هويت”غربي شدن ديواري بكشند و ار 
هاي اسالمي، تالش محكوم به شكست دگرگون شدن براي همان  ناپذير مدرنيته در جامعه

  .شوند مانند، نه دگرگون مي ن بوده است ــ نه همان ميگونه ماند
ها و  هاي سودمند تمدن غرب در عين نگهباني سنت ها در لزوم اقتباس جنبه همه استدالل   

ها از همين احساس  ها و ارزش هاي اصيل و يكي دانستن هويت ملي با آن سنت ارزش
آيند ولي دست از آنچه در  عهده بر نمي اند و از ديدند كه واپس افتاده مي. خاست برتري بر مي

از تمدن برتري كه از خوار شمردنش  .داشتند شان بود برنمي ماندگي   درجه اول مسئول واپس
هائي كه آن تمدن و اسباب را  گرفتند تا برضد ارزش اش را مي شدند اسباب مادي خسته نمي

  . برند ممكن ساخته بود بكار
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كند  اي بودن چنان تكميل مي اسالمي بودن را خاورميانهجهان سومي و جزئي از جهان    
خاورميانه بيش از يك اصطالح مبهم . توان رفت تر نمي كه ديگر، در بيرون از افريقا، پائين

اي اگر مسلمان و عرب هم  خاورميانه. جغرافيائي، و مانند جهان سوم يك حالت ذهني است
ودستيزي كه بر آن سرپوش ضدصهيونيسم ستيزي، بويژه امريكاستيزي و يه نباشد به غرب

او اگر هم انگشتي برضدغرب تكان ندهد از تاريخ خود ــ تاريخي . گذارند شناخته است مي
سوبژكتيو و گزينشي است ــ احساس دشمني با غرب را ”بيني او  كه مانند همه جهان

هان است ترين كشاكش ج ترين و پيچيده كشاكش فلسطين و اسرائيل كه كهن. آموخته است
حالت . پارچه ضداسرائيلي و تقريبا بنا بر تعريف، ضديهودي كرده است سويه و يك او را يك

اي  اش با احساس مظلوميت و قرباني بودن اسالمي و خاورميانه مظلوم و قرباني جهان سومي
. او هيچ مسئوليتي ندارد و از بابت شوربختي خود طلبكار ديگران است. تقويت شده است

داري و اكنون جهانگرائي،  هاي چند مليتي، امپرياليسم، سرمايه غرب، امريكا، شركتاروپا، 
هاي پيش  هايشان به سده ها و ريشه هاي اويند ــ اگر چه آن گرفتاري مسئول گرفتاري

چند در . (آميز باشد، به دست و اشاره آنهاست هر رويدادي در جهان، بويژه اگر فاجعه. برگردد
دانند و به اصالت نوار فاتحانه  سپتامبر را توطئه خود امريكا نمي 11انه صد مردم در خاورمي

الدن باور دارند؟ در عراق تا زرقاوي در ويديوي خود از كشتن عراقيان همان گونه  بن
.) دانستند فاتحانه سخن نگفت بيشتر عراقيان حمالت تروريستي را كار خود امريكائيان مي

فتن به ژرفا و رسيدن به بلندا را دشوار، اگر نه ناممكن، اي ر پسند خاورميانه طبع آسان
  .سازد مي
اي كه بر زندگي مادي و معدوي جامعه  تواند در باره دين با همه پنجه ذهني كه نمي   

اش توطئه و مظلوميت است؛ و فضاي  انداخته است به آزادي بينديشد؛ و سياستي كه همه
حقيقت آغشته است چه براي واالئي انديشه و عمل  كه با شعار و دروغ و نيمه ”انتلكتوئلي”

هاي ذهني و خرد متعارف  بايد توانائي برونرفت از عادت گذارد؟ براي رسيدن به واالئي مي مي
ها كرده است از شهامت  ولي فرهنگي كه شهادت را باالترين ارزش. و مدهاي روز را يافت

روشنفكر در اين فرهنگ با حكومتش . هراسد بهره است و از بيرون شدن از متعارف مي بي
تواند با توده مردم در رويا پروري و پشت كردن به  افتد تا با همگنانش و مي تر در مي آسان

هائي است  اگر مال اندوزي، انحراف سياستگران چنين جامعه. ها همگام شود واقعيت
يكديگر تقليد هم  توانند به آساني از هردو گروه مي(عوامزدگي، انحراف روشنفكران آنهاست 

  ). بكنند
***  

حال . ايم كنيم و همراه هر سه به پايان راه رسيده ما بر رويهم در اين سه جهان زيست مي   
. ند”گذار”هاي ما نيز در تشنجات بحران  جهان. ندارد ”شرح خون جگر”و روز ما نياز به 
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آور موقعيت  اميدي هراس يابد با نا ترين تعريفش را مي جهان سوم كه در افريقاي سياه كامل
كه (هائي را مانند سومالي  هاي جهان سومي، فاجعه ها و روحيه ادامه شيوه. خود روبروست

يا ) حكومت بسر بردن اي هشتاد نفري داشت، پيش از دوران دراز بي چند سال پيش كابينه
يا ) كه حكومتش در غارت منابع ملي با نيروهاي اشغالي خارجي در مسابقه است(كنگو 

. تر خواهد كرد گسترده) هاي ايدز در جهان با تورم نهصد در صد و يكي از پايتخت(زيمبابوه 
جهان اسالمي در واپسين ايستادگي خود دربرابر مدرنيته، كارش به واليت فقيه و القاعده و 

اسالم به عنوان ديني كه با وجدانيات افراد سر و كار دارد آينده خود را . طالبان كشيده است
اسالم بطور روز . تواند غرب را چالش كند خواهد داشت؛ اما ديگر به عنوان يك تمدن نمي

در . پرورند هاي فاسد استبدادي است كه مار بنيادگرائي را در آستين مي افزون پناهگاه رژيم
فلسطين، و اسالم به عنوان هويت ) ابسسيون(كاري، سودازدگي خاورميانه تركيب محافظه

  .كند هرچه بيشتري را دارد به بنيادگرائي محكوم مي هاي ملي، جامعه
اي از پيشرفت رسيده است كه بايد  جامعه ما به پايه. شود ايران در اين سه جهان بيگانه مي   

بتواند معني مسئوليت را بفهمد؛ اسالم را در سياست و اداره جامعه راه ندهد؛ و از گير 
اين سه جهان بودن به ما جز فروتر رفتن ) ساكن(باشنده . اي رها شود هاي خاورميانه سياست
ما سزاوار زندگي بهتري هستيم و اجباري . تر تمدن جهاني نداده است هاي پائين در سطح

تواند همچنان در  جهان سومي مي. نداريم كه خود را در سطح اين مردمان نگهداريم
داند؛ جهان اسالمي تر گر اش را دست نيافتني هاي خود دست و پا بزند و رستگاري سنت
هاي شكست خورده خود بنگرد  تواند به اسالم به عنوان هويت ملي و جايگزين استراتژي مي

تواند هر چه بخواهد مسئوليت  اي مي خاورميانه. تر سازد اش را ژرف و واپسماندگي
آور سياست و فرهنگ خود را به گردن امريكا و اسرائيل بيندازد و آينده  هاي خواري شكست

  .د را گروگان مسئله فلسطين كندخو
خواهيم جهان سوم معيار  ها يكي شناخته شويم؛ نمي خواهيم با اين ملت ما ديگر نمي   

. پيشرفت ما، جهان اسالم تعريف كننده فرهنگ ما و خاورميانه چهار چوب سياسي ما باشد
توانيم و  ما در اين فرهنگ مي. هويت ملي ما به هيچ بخشي از فرهنگ ما بستگي ندارد

آنها كه فروماندگان . بايد بسيار دست ببريم و كمترين باكي در زمينه هويت نداشته باشيم مي
شان  اند و هويت سه جهان ما نيستند پيوسته در بازنگري و نوسازي فرهنگ پوياي خويش

. فلسطين به ما مربوط نيست و ما هيچ بدهي به فلسطيني و عرب نداريم. بيند آسيبي نمي
ترين  تر است و دليلي ندارد كه در اين ميان فلسطين مهم هاي بزرگ ر از گرفتاريجهان پ

فروشند و پدران فرزندان شان را؛ و  اصال ملتي كه جوانانش كليه خود را مي. مسئله ما باشد
تواند  اش صرف كند از كجاي خودش مي هاي درمانده اش را براي توده بايد همه انرژي مي

  گزارند؟ بزند كه سپاسي هم نمي براي كمك به دشمناني
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پشت : آينده ملت ما اگر قرار است بهتر از اكنونش باشد در بيرون آمدن از اين دنياهاست   
كردن به جهان سوم، بيرون زدن از خاورميانه، فراموش كردن اسالم به عنوان يك شيوه 

هان اولي بشويم بايد اروپائي و ج ما مي. زندگي و نه يك رابطه شخصي با آفريننده جهان
ايراني هر جا باشد به محض آنكه به ابزارهاي . زيرا در اصل چيزي از آنها كم نداريم

هاي ديگر  ما از جهان سومي. رساند يابد خود را به غربيان مي فرهنگي غرب دست مي
  .ها ايراني مهاجر و تبعيدي در دو دهه گذشته اين را ثابت كرد تجربه ميليون. سبكبارتريم

ما همواره . هاست ان اسالمي هيچگاه جهان ما نبوده است، آنگونه كه براي عربجه   
ايم و نه آن دويست سال تاراج و كشتار و ويراني سيستماتيك را براي نابود  ايراني مانده

اسالم . ايم و نه هزار و پانصد سال بزرگي پيش از آن را كردن عنصر ايراني فراموش كرده
. ها بيش از اينها تفاوت داريم ما با عرب. لي موجوديت ما نيستدين بسياري از ما هست و

سال اسالم نتوانسته است  1400موضوع، تفاوتي است كه . موضوع برتري و فروتري نيست
  .آن را بزدايد

اي  بايد به شكست خوردگاني  واگذاشت كه كه در هر شكست داليل تازه خاورميانه را مي   
اي بر بال پرواز  خاورميانه وزنه. يابند هاي خود مي شكستبراي چسبيدن به عوامل اصلي 

يك گنداب واقعي فرهنگي و سياسي است . چيز براي عرضه كردن به ما ندارد ماست و هيچ
بايد  خاورميانه را، چنانكه بقيه جهان سوم را، مي. كه بايد پايمان را از آن بيرون بكشيم

ايران فردا را هم امروز . از همه آنها جداستشناخت و با آن رابطه درست داشت ولي راه ما 
بايد بدان اولويت داد در همين فضاهاي آزاد  پيكار فرهنگي را كه مي. بايد باز ساخت مي
از دستگاه حكومت و . ما در اين پيكار تنها نيستيم. توان دنبال كرد و به ايران كشاند مي

گ و سياستي كه خشونت و خفقان و اهللا گذشته، مردم ايران هر چه بيشتر از اين فرهن حزب
انديشان  بايد دريد و از حمله كهنه پرده تابوها را مي. جويند زايد دوري مي خرافات از آن مي

  .نهراسيد
  

***  
 يآن است كه ما صد ساله آينده را نيز با واپسماندگ يبه معن خرسند بودن به وضع موجود   

در  يايران درست به سبب پابرجائ. ريمكه در سه جهان ماست بسرب يو خشونت يو بينوائ
 ي، و خشونت و كوردليا ، نگاه تنگ و كوتاه خاورميانهيجهان سوم يها روحيه و روش
 كيفر ياست كه جامعه بجا يمن ايران يآرزو. بار است در اين وضع تاسف يجهان اسالم
تواند  يكه م يئدهد كه خود را به باالترين جا ييار يبه فرد انسان excellence يدادن واالئ

 يبه يار يو اسالم يجهان سوم يها كه انسان ناگزير نباشد مانند جامعه يا برساند؛ جامعه
كم از مخاطره  پيش برود و دست) تقيه و رياكاري و كنار نهادن خرد و اخالق(معايب خود 
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است كه هم اسالمي است و هم اساسا عرب و عربزده و  يخاورميانه، جهان سوم(دور بماند 
  ). عرب مانند

بيرون آمدن از آنها را  ياين سه جهان ضرورت حيات يها يويژگ نشناختبهتر با  يرانيانا   
دهه شصت سده گذشته و  يجهان سوم، حتا آنچه روشنفكران فرانسو. ندكن يدرك مبيشتر 

در زمان  يترين درجه تمدن بشر شان تا ستايش و پرستش باال كشيدند، پائين يمقلدان ايران
انسانيت . افريقا نمونه كامل جهان سوم است. تر تر، جهان سومي وني است و هرچه پائينكن

ترين ثروتمنداز  يكه يك يا در قاره. در آنجا تا حد بيرون رفتن از خود پائين رفته است
را براي خود فراهم  يبهرگ يو ب ياند بيشترين بينوائ مناطق جهان است افريقائيان توانسته

خود، سياست را  يو فرهنگ يسياس eliteسرامدان  يبه رهبر يبزرگ انسان يها توده. كنند
است  ياين جهان سوم. اند سرزمين فروكاسته يبه جنايت، و اقتصاد را به تاراج مردم و نابود

توانند خود را باال  افريقائيان نمي. بايد باشيم دربرابر چشمان ماست يكه به عنوان آنچه نم
اندازند و چاره خود را به  يخود را به گردن ديگران م failureاماندگي وببرند زيرا مسئوليت 

 يكه در آن گرفتارند خرسند نيستند، ول يلجنزار به. دانند يدست ديگران، همان ديگران، م
آنكه دست بخورد درست  يهمه چيز بايد ب. خود برآورند يرهائ يبرا ينه آن اندازه كه دست

  .شود

ما بايد مسئول . شود يان رويهمرفته در مقوله مسئوليت خالصه مبيرون آمدن از سه جه   
حتا  .رسد مسئوليتش با خود ماست يآنچه از نيك و بد به ما رسيده است و م. خودمان باشيم
ما اجازه . خود ما ــ با آنچه كرديم و آنچه نكرديم ــ به ما آسيب زدند يبيگانگان به يار

. ها پوسيديم، و مائيم كه ديگر نبايد اجازه دهيم داديم درجا بزنيم، و در تكرار سده
است زيرا در ته آن پارگين احساس  يبدتر يخود، جهان سوم يبا صفت اسالم يا خاورميانه

اش انگشت شمارند و قهرمانان همروزگارش آدمكشان  يقهرمانان تاريخ. كند يهم م يبرتر
ندارد ــ و  يت ــ زيرا او كه عيبتوطئه اس يها اش نظريه ي؛ فلسفه سياسيانسان يو هيوالها

خاور . او ختم كرده است يدو جهان را برا يكه رستگار ياله سرنوشتش در دست مشيت
است در  يا بنده. دهد نمي ياست كه تن به زير بار هيچ قانون يفرمانبر” تيپيك” يا ميانه

ن معياو  يهمه چيز را از پيش برا. گذارد يكه نياز به انديشيدن برايش نم يكف مشيت
جهانش در . آيد يش برسد پائين معقلكند و تا هر كه  ياش از خدا آغاز م يدر بندگ. اند كرده

كشد؛ سياست  يرا م يفرهنگ بسته سترون كه آفرينشگر. فلسطين خالصه شده است
پيشرفت  ياگر خيل بايد يك پيشوا، يك ديكتاتور، يك سلطان، و ياستبداد زده كه هميشه م

خدمت كند  يمال ي ـكه بايد به يك گروه سياس يبر تاركش باشد؛ و اقتصادكرد، يك امام 
  .  نخواهد داشت ييهوديان كشته شوند يا به دريا بريزند و او ديگر مشكل. مشكل او نيست
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گذشته،  يبسو يدر ژرفاها، پيشرو يسربلند. هاست واقعيت انكار، جهان يجهان اسالم   
شكست خورده و باطل، و دراز كردن عمر آنها به  يذهن يها ها و عادت چسبيدن به فرايافت

گفت كه دروغ  يسخن م“ برادر بزرگ”خود از گفتار نو جامعه  1984در ” ارول”. تاويل ييار
به گفتار نو  يبا فلسفه يونان ياز لحظه آشنائ يجهان اسالم. حقيقت است يدر آن به معن

نام اختيار داد، و به مشيت صفت اراده كرد، به جبر  يسخن گفت؛ عقل را از عنصر نقادش ته
شود  يهايش نم است كه دست به ستون يا جهان تقديس شده يجهان اسالم. آزاد بخشيد

، و ياند در معن رسيده يآنها كه در اين جهان به جائ. است محكوم به وضع موجود يجهان. زد
اسالم را به عنوان يك . اند ها را از زير جامعه برداشته اند، آن ستون تا توانسته ،در صورت هم

كه بشريت بدان رسيده است  يتوان با تمدن ي، يك طرح سازمان دادن جامعه نميشيوه زندگ
موسوم به  يها تر جامعه هاي پيشرفته نمونه. داد يو در كار هرچه پيش بردن آن است، آشت

توان  ينم. گيرند اند يا اسالم را در بخش بسيار بزرگ خود ناديده مي ، يا عرفيگرا شدهياسالم
از جزم، هر  يرهائ. خود رسيد يها يبا اسالم تعريف شد و آزاد انديشيد و به گستره توانائ

  . است يها پس از زندگ ترين ارزش ، بزرگياست و آزاد ي، پيش شرط آزاديجزم
است، با همه  يكه ارزش برترين جامعه اسالم يآن جهان يرستگار يآمرزش، به معن   

اش را در همين جهان  يرستگار يانسان امروز. در جنگ است يامروز تمدن جهانگير
ديگر قلمرو  يخوشبخت. را گذاشته است يجويد و بجاي آمرزش، پويش خوشبخت يم

.  خواهند سر ميز بنشينند يمردم نيز م يها روحانيت و اشراف و شاهان نيست؛ توده يانحصار
تمدن اسالمي . نگهداشت ير دوزخ زمين، مردم را ديتوان به نام ملكوت آسمان يديگر نم

  . توان روح تازه دميد نمي يا دوره خودش را داشته است و در تن هيچ  مرده
دست بشويند و ” يتمدن اسالم”كردن  يتوانند از آرمان ينم ياينكه روشنفكران اسالم   

) نطقهژئوپليتيك تازه م(اند  اصطالح كرده“ تصادف مبارك”را كه  يا يگانه يفرصت تاريخ
 يتمدن اسالم. كنند دنباله همان گريز از واقعيت است يباز در زمينه آن تمدن جستجو م

 ي،وام گرفتن و تقليد از موضع ضعف از تمدن جهان ينشين سال است درحال عقب سيصد
تا سده نوزدهم به صورت كم و بيش خالص آن   ياز تمدن اسالم. است ي،همان تمدن غرب

را كه وارد  يا مانده است كه تاب همين سده يچه از آن تمدن باقامروز . شد سخن گفت يم
. باور داشتن به اسالم است يممكن است بگويند منظور از تمدن اسالم ؟ايم بياورد آن شده

و شيعه كه  يخونين اجتماعات سن يگويند؟ دشمن يم از كدام اسالم سخن يول
اسالم ”، يك تعريف اسالم استزنند  يبدان دامن م يترين مدافعان تمدن اسالم سرسخت

 يهركس معنا ياسالم نيز مانند مسيحيت برا. ي آسياي مركزي تعريف ديگر آن“ودكا
كه بيشتر  يهائ جامعه اصلي اسالم نيز در راه آن است كه ديگر صفت. خودش را يافته است

تروريسم جز نفت و  ياين تمدن اسالم. نامند نباشد يدانند يا م يشان خود را مسلمان م مردم
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و  يخود، كه زندگ ياز بهترين مغزها يــ و بسيار ياسالم يجمهور ــ به بركت انقالب و
يابند، چه دارد كه به جهان  يم آن تمدن ناممكن يخويش را در فضا يتوسعه استعدادها

  بدهد؟
كه اسالميان در ايران فرصت  پيشين يشورو يمركز يآسيا يامپراتور يها در سرزمين   

ترين، از اسالم به  كوچك و واپسمانده يها ، جز در بخشجويند را در آن مي مبارك خود
ديگر  ياسالم مانند هرجا. توان سخن گفت يعنوان موتور جامعه، به عنوان ويژگي آنها، نم

قانون از اين دست  يب يها نظام ياست كه ويژگ يوبارد بن يآزمند و ب يدار زير سايه سرمايه
توان  يناپسند، م يمتعدد، بسيار يها آنها را با صفت يسياسو  يتحوالت اجتماع. است

به  يدر شهر” لگام يشرق ب” يها در اين سرزمين. در آن ندارد سهميتعريف كرد كه اسالم 
 .ها گشت بايد ساعت ييافتن يك مسجد م يبرا ي آلمات يبزرگ

   
***  

ويژه در اين دوران يك نگاه به دامنه و ژرفاي واپسماندگي فرهنگي توده ايراني ب    
سپري است كه  يواقعگرائ. دهد هائي را دور از واقع جلوه مي بازخيزي خرافات، چنين انديشه

هم يك واقعيت  يدگرگون يول. شوند برندگان وضع موجود در پشت آن پنهان مي همه سود
، يك تمدن، يبين كند كه اگر يك جهان يحكم م ييواقعگرا. هاست ترين واقعيت است؛ مسلم

به دادش  يشكست پشت شكست در جامعه پس از جامعه خورده؛ هيچ درجه اقتدار و توانگر
 كه ديگر جا ندارند يهائ ، نه زندانيجمع ي، نه كشتارهايدالر نفت ينه ميلياردها ــ نرسيده

پس از صدها  ،نداشته يها دستاورد يو بدترين تباه يو واپسماندگ يجز بدبخت ــ و بر رويهم
اگر اينهمه بر عوض كردن نظرگاه يا پرسپكتيو . اش باشند يدگرگون يپسال تجربه در

. جهان معيار ما نباشند يها همين است كه پاكستان و عربستان يبرا شود يمان تاكيد م يمل
گرنه نخست از  رسد، و يها نم مقايسه البته به باالتر از اين ياسالم يهمت مدافعان جمهور

مانند ايران را  ينيست كه ملت يولي آيا مايه شرمندگ. شتنددا يدفاع چنين رژيمي دست بر م
 ياند آن را به سطح سودان يا سومال بسنجند و از اينكه هنوز نتوانسته يا با معدل خاورميانه

  كنند؟ يبرسانند احساس سربلند
ايران در اين منطقه يك  يول. وانيم بكنيمت يبا آن نم يخاورميانه منطقه ماست و كار   

ما از دويست سال پيش هم اگر خود را با . ست، همواره استثنا بوده استاستثنا
بهتر  يسنجيديم برا يخودمان، م يهاي ديگر، با شوربختان ديگر جهان اسالم يا خاورميانه

. نگريستيم ياساسا به اروپا به عنوان سرمشق م نيز از همانگاه. شدن و درگذشتن از آنها بود
. نبوده است يماندگ بين كرد، جز مايه واپس ما را كوته ئيها دوره، كه در يا نگاه خاورميانه

ديگر هيچگاه مانند ما نشدند، ما نيز هيچگاه يكسره خود را به خاورميانه  يها يا خاورميانه
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 توان از آن سربلند بود اندك واالئي كه مي هاست كه به ما از اين تفاوت داشتن. نسپرديم
خاورميانه را بايد به مسائل خودش گذاشت كه به ما . يم رسيدخواههم  يشترببه ايم و  رسيده

بايد فرياد  يبا مسئله فلسطين به چه بلند يخود را از درگير يمردم ايران بيزار. ربط ندارد
 ياسالم يبرسد؟ اين سنگ آسيا همان به گردن جمهور هاي مترقي كنند كه به گوش

  .برازد مي
و عرب  يها در برابر جامعه يجامعه ايران يپذير آنكه به تفاوت ظرفيت فرهنگ يبرا    

كه حتا  يپيش از انقالب برگرديم كه مسافر هنگام يها بريم الزم نيست به سال يپ ياسالم
اين ظرفيت اتفاقا . شد روبرو مي يگذاشت با جهان ديگر و بهتر ياز تركيه پا به خاك ايران م
” يهجوم فرهنگ”اش با  شكست خورده ناپذير و با پيكار خستگي يدر همين جمهوري اسالم

تا جوانان، از روشنفكران تا طبقه متوسط، كدام جامعه را  ياز زنان ايران. نشان داده شده است
كمابيش  يها گفتمان اين اليه يو سطح باال يو آگاه يتوان به سرزندگ يدر خاورميانه م

سال به اندازه ايران در  يعرب يشده جمعيت ايران نشان داد؟ آيا در همه كشورها يغرب
مهم  يها تازه زبان يها كتاب ؟شود ــ عموما ترجمه آثار با ارزش غرب كتاب چاپ مي

نو ”سياست فرهنگي و آموزشي حكومت تازه (! يآيند تا روس يزودتر در م يبه فارس ياروپائ
در  آنها كه دم از مبالغه). از اسالم است ”انحراف”در كار برطرف كردن اين  ”بنيادگرايان

اند و  در تهران زده يتجسم يهنرها يها به نمايشگاه يزنند سر يظرفيت فرهنگي ايران م
ايران  يو سينما يفارس رماناند؟ تئاتر و شعر و  بويژه زنان را ديده يهنرمندان ايران يكارها

نسل تازه  آنگاهاز نظر سطح و جوشش آفرينشگري با كه در آن منطقه قابل مقايسه است؟ و 
رسيده است كه هر روزنامه  يا انگيز به پايه كه در آن شرايط هراس ينگاران ايران هروزنام
نويسندگان و  يها همين بس است كه مقاالت و كتاب ما. اش را بخورد بايد غبطه يعرب

اي است كه اينهمه از حكومتش  از جامعه ينگاران غربي را بخوانيم كه سراسر شگفت روزنامه
 يبنياد يتوانند همانند يويسندگان در برخورد نزديك با ايران بهتر ماين ن. پيش افتاده است

در . ستيز ايران مردم غربگرايند و حكومت غرب در. را با خود دريابند يايران نگرشروحيه و 
  . ستيز ها غربگرايند و مردم غرب حكومت ي ـ اسالميعرب يكشورها

  
***  

. از عرب و ترك است يتادگي آشكار ايرانرويكرد ايراني به مذهب يك زمينه ديگر دوراف   
شود  يبزرگ ايران، يافتن نمازخوانان در مسجد، دارد همان اندازه دشوار م ياينكه در شهرها

هر ) گير نمازخوان و روزه(آورنده  يبجا ي، و اينكه ايراني قزاقستانكه يافتن مسجد در آلمات
سختگير در آداب  انن را با تركان و عربتفاوت ايرانيا يشود، به اندازه كاف يتر م روز كمياب

است ــ حكومت  ياز آن مهمتر عرفيگرا شدن جامعه ايران يول. دهد نشان مي يمذهب
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توانند از مادر  يم يمذهبيان هوادار سازندگ يمل. خواهد بگويد ينا مربوطش هر چه م يتحميل
را  يا ا هيچ جامعهقانونا عرفيگر ةدر همه خاورميانه ازجمله تركي. بزرگان خود بپرسند

توان يافت كه به اندازه ايران عرفيگرا شده باشد و از ته دل كنار گذاشتن مذهب را از  ينم
  .بخواهد يامور عموم

بر حمايت امريكا و  ،بيرون رفتن از سه جهان يبرخالف فرض مدعيان، تكيه استراتژ   
ست؛ نتيجه يك فرايند ا يتاريخ ييك جابجائ يايران يبين در جهان يدگرگونگ. غرب نيست

يابد و  يجامعه ما پس از دو سده كشاكش با تجدد سرانجام راه خود را م. دويست ساله است
را كه  يتواند جلو دگرگون ياعدام و زندان هم نم. نخواهد رسيد يبه جائدربرابر آن ها  مقاومت

سالمي در ايران استراتژهاي اكه ” يا عمق خاورميانه”. ه است بگيردپيدا شد در ذهن مردمان
خواهد خود را از آن بيرون  ياست كه اين ملت م يزنند درست گودال پليد ياز آن دم م

جز خرافات و تعصبات و خشونت تا حد جنايت در انديشه و  يا در عمق خاورميانه. بكشد
محكوم  يتوان يافت؟ ما تا ك يجواز يافته، چه م يتقديس شده و زورگوئ يحق يعمل، جز ب
 يكه از فرط پوسيدگ يا به نام شناسنامه يو فرهنگ يتيم كه در يك تاالب سياسبه آن هس

ما هزار و چهار صد  يا توان زد فرو برويم؟ در شناسنامه خاورميانه دست به آن نمي يو آلودگ
از قادسيه اول تا قادسيه . ستيز با اين جهان رو به پايان نيز ثبت شده استروياروئي و سال 

 يگوناگون از سو يها به صورت يسو و ايستادگ ا اعراب داستان تجاوز از يكدوم، روابط ما ب
  .  ديگر است

، بنا بر تعريف يك خواهد آن را دنبال كند ي كه مي، مانند حكومت اسالميسياست اسالم   
كه عربان، ايران را  يدر دويست سال. هم باشد يتواند ضد ايران يدارد كه م يعنصر غير ايران

گذشته هم بيشتر  سه دههدر . نبود يايران يبود ول يد خشكاندند، ايران، اسالمتا توانستن
ميان  ي،و منافع مل يتناقض ميان نگرش اسالم. بوده است يضد ايران ياسالم يها سياست

كه برسر جايگاه دين در  يهائ در بحث باالئي يبايد جا يبودن م يواقعيات جهان، و اسالم
يا بايد در جهان امروز و با : مسئله درست در همين جاست. اشدجامعه درگرفته است داشته ب

، در اين يمذهب باور يبودن به معن ياسالم(باشيم  يكنيم يا اسالم يسطح جهان امروز زندگ
است كه  يهائ تعريف شدن با اسالم و انديشيدن در قالب يمورد اسالم، داشتن نيست؛ به معن

  ).كند يبايد آزاد باشد ــ تحميل م يكه م يبر ذهن آزاد ــ ذهن يهرگونه جزم مذهب
جنگ را هميشه آنها آغاز . جنگيدن با اعراب نيست يبيرون آمدن از خاورميانه به معن    
به دراز  ياند و هنوز در خوزستان و خليج فارس دست بردار نيستند و در اينجا نياز كرده

توانيم از تركيه بياموزيم كه  يما م. نيست” عمق خاورميانه” يها يكردن اين فهرست دشمن
ترند تا با ما كه اينگونه گمراهانه، در  ها با آن دوست خود را از اين گودال بيرون آورد؛ و عرب

 يا كه به نظر پاره يرشته پيوندهائ. كوشند در آن نگاهمان دارند يحفظ وضع موجود، م يپ
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ايران با  يتا بازرگان، حيبه مبادالت فرهنگ. آيد در عمل هيچ است يم يكسان ناگسستن
 يكه هر هفته هزار هزار رهسپار كشورها يبه مقصد مسافران ايران. جهان عرب بنگرند
اي شود داستان ديگري  كوشد الس وگاس گونه دبي كه مي(. بيندازند يغرب هستند نگاه

  گويند؟ يها سخن م از كدام رشته اينان). است
انديش، اسالم و خاورميانه و  ران تاريكشصت روشنفك /اين درست است كه از دهه چهل   

 يپهلو يجهان سوم را در مركز گفتمان سياسي ما قرار دادند؛ و اين درست است كه پادشاه
به دليل همان جهان  يكاره در قسمت كاره خود را داد ــ نيمه نيمه يتاوان طرح نوسازندگ

 يبيش از اندازه در فضامدعيان  يآن ــ ول يا خاورميانهي ـ در رنگ اسالم يانديش سومي
يا دگرگون  ، يا عمال وجود ندارند،اند مرده آن روشنفكران يا. اند چهل سال پيش مانده سي
نوشته همين روشنفكران است  تغيير پارادايماز بهترين اثرها در ضرورت  يا و پاره ؛اند شده

  يهيچ كشور عربتوان خواند و در  يمكم و بيش به آساني نيز  ياسالم يكه در ايران جمهور
 يايرانيان بيشمارتوده  يايران اكنون برا يو مل يهويت فرهنگ. توان خواند ينم يبه آن آسان
شود و اسالم و  يتعريف م يبا هواداران وضع موجود ندارند، با ناسيوناليسم ايران يكه پيوند

ه است و اسالم نماند يما سهم يبراي خاورميانه در گفتمان مل. در آن ندارند يخاورميانه جائ
كه مردم به ميل خود  يغرب يها ترين جامه يبرود ــ مانند مذهب يبايد به قلمرو خصوص يم

 يها يها و همپالك يمذهب. آورند يو خريد، فرائض را بجا م يو نه به زور يا به طمع جهانگرد
 يچه خدمت ب يشان ظاهرا غافلند كه در گشودن اين گره از دل جامعه ايران يمذهب يمل

  . گيرند ياند و م هاشان گرفته يخدمت ياند ــ آنها پاداش خود را از ب كرده يپاداش
شود همان اندازه  يم يايران يبين جهان يكه در بيرون و درون دربرابر نوسازندگ يمقاومت   

آنها كار  يبرا يا زمان كه چند دهه.  اين رژيم ينگهدار يهاشان برا كارساز است كه تالش
، و يكه پياده نظام سركوبگر يجوان ايه هاست به زيان آنها گرديده است؛ توده كرد سال يم

هستند كه  افكنيهاي باره  بودند امروز توپ يرژيم م يماندگار يگوشت دم توپ جنگ برا
  .است كه زمانش رسيده است يا اين انديشه. ريزند يواليت فقيه را فرو م

  
***  

اي كشدار و  صطالح جغرافياي سياسي است، به اندازهترين ا خاورميانه كشدارترين و مبهم   
دهد كه  تاريخچه اين اصطالح به خوبي نشان مي. مبهم كه بهتر است كاربرد آن ترك شود

اي از  اين تاريخچه را در نوشته. به عنوان يك تعريف جغرافيائي چه اندازه از معني تهي است
  :ن يافتتوا مي 2004فوريه  23در گاردين » برايان ويتاكر«

اش را در پاسخ يك تونسي نوشته است كه به او اعتراض كرده بود چرا تونس را  او بررسي   
ما در شتاب خود براي (اي قلمداد كرده است  كه يك كشور شمال افريقائي است خاورميانه
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آيد   آنچه در زير مي). تنها نيستيم» بار ناداني، نفرت و جنايت ديگران«شانه خالي كردن از 
   .ندكي كوتاه شده بررسي با ارزش اوستا

اختراع ) انگليس(خاورميانه را ژنرال سر توماس گوردون رئيس بانك شاهنشاني ايران    
از ايران و افغانستان به اين  1900اي در او كه نگران حفظ هندوستان بود در مقاله. كرد

پدران ژئوپليتيك يا سياست كه از (دو سال بعد ناخدا آلفرد ماهان امريكائي . عنوان نام برد
المللي همان اصطالح را  اي زير عنوان خليج فارس و روابط يين در مقاله) جغرافيائي است

هاي آن را مركز  پردازان قدرت دريائي است و خليج فارس و كرانه او يكي از نظريه. برد بكار
والنتاين چيرول، در سردبير خارجي تايمز لندن،  1903تا  1902از . خاورميانه خود قرار داد

ماهان را پيشتر برد و همه  conceptبيست مقاله زير عنوان مسئله خاورميانه، فرايافت 
ايران، خليج فارس، : هاي زميني و دريائي هندوستان را در تعريف خاورميانه آورد گذرگاه

در پرتو براي همه اين نويسندگان خاورميانه . عراق، كرانه خاوري عربستان، افغانستان و تبت
  .شد كنترل هندوستان نگريسته مي

اين درست . در خاورميانه چيزي نيست كه آن را بهم بپيوندد. اين الگو تا امروز مانده است   
است كه خاورميانه نفت و اسالم و زبان عربي دارد؛ ولي نفت و اسالم را در جاهاي ديگر نيز 

لكه فرايافتي است كه به اقتضاي منافع خاورميانه به خودي خود وجود ندارد ب. توان يافت مي
ــ » دور«اصل، منطقه ميان خاور  واژه ميانه در. استراتژيك ديگران ساخته شده است

هاي مديترانه شرقي را كه به شامات نيز  سرزمين» نزديك،«هندوستان و فراتر ــ و خاور 
ن امپراتوري عثماني هم پاشيد در پايان جنگ اول جهاني با از. كرد شهرت دارند، متمايز مي

كم در ذهن سياستگزاران  دست» ميانه«و » نزديك«و برآمدن ناسيوناليسم عرب، تفاوت 
انجمن . بريتانيائي تار شد و آگاهي روزافزون از اهميت نفت بر نگراني حفظ هندوستان افزود

زبان و هاي عرب  پادشاهي جغرافيائي در لندن پيشنهاد كرد كه خاورميانه به باختر و سرزمين
وينستون چرچيل، وزير مستعمرات، يك اداره خاورميانه براي  1921در . تركيه كشانده شود

  . سرپرستي فلسطين و ماوراء اردن و عراق تشكيل داد
اداره خاور نزديك  1909در . در امريكا در اين احوال اصطالح خاور نزديك جا افتاده بود   

ريبي از جغرافيا، به آلمان، اتريش مجارستان، در وزارت خارجه تشكيل شد كه با تعبير غ
روسيه، روماني، سربيا، بلغارستان، مونتنگرو، تركيه، يونان، حبشه، ايران، مصر و مستعمرات 

ها از  هاي امريكائيان و بريتانيائي در جنگ دوم جهاني فرايافت. پرداخت آلمان و اتريش مي
از  1950هاي  جمهوري آيزنهاور در سالولي در حالي كه رئيس . اين منطقه بهم نزديك شد

.  خاورميانه سخن گفت، دولت امريكا در بكاربردن اين اصطالح كندي نشان داده است
گيرد و  وزارت خارجه هنوز يك اداره خاور نزديك دارد كه از ايران تا مراكش را دربر مي

در وزارت . بود و كشاكش تركيه و يونان بر سر قبرس زير نظر آن 1970هاي  تركيه تا سال
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ولي وزارت دفاع، بسته به اوضاع  .روند خارجه امريكا خاورميانه و نزديك بجاي هم بكار مي
و احوال، از شمال افريقا تا بنگالدش و از افريقاي شرقي تا آسياي مركزي را زير عنوان خاور 

  .  آورد نزديك مي
كه رابرت بالكويل و مايكل اي پيدا شده است، خاورميانه بزرگ،  اكنون فرايافت تازه   

آنان خاورميانه را از مراكش و الجزاير تا . بكار بردند 1997استرومر امريكائي در كتابشان در 
برند كه مسائل  حوضه درياي خزر و قرقيزستان و قزاقستان و تركمنستان و ازبكستان مي

حكومت . يابد آورد و به نقش ايران در جهان نيز ارتباط مي سياسي جالب توجهي پيش مي
بوش اين فرايافت را پذيرفته است و رئيس جمهوري از پيشبرد دمكراسي در خاورميانه 

ولي واشينگتن به مالحظه روسيه، ميل ندارد حوضه خزر را بگنجاند و از . زند بزرگ دم مي
خاورميانه بزرگ، كشورهاي عربي و پاكستان و افغانستان و ايران و تركيه و اسرائيل را 

  .خاورميانه بزرگ دقيقا به مالحظات امنيتي امريكا پيوسته است. دارددرنظر 
بيش از اين در ساختگي و بسته بودن اصطالح خاورميانه به مالحظات سياسي ديگران    

تواند در چنان  هر كس خاورميانه خود را دارد و از اينرو هر كس مي. توان گفت نمي
توانيم ديگراني را كه جهان ما را شكل  ما نمي. دهائي بماند يا از آن بيرون آي ميانه خاور
دهند، در حالي كه عموم ما حتا ناظران هشيار آن نيز نيستيم، مالمت كنيم كه چرا ما را  مي

توانيم خود تصميم بگيريم كه در كدام جغرافياي ذهني و  ولي مي. نامند چنين و چنان مي
در ايران تا . ايم اي بودن را پذيرفته نهايم كه خاورميا اين خود ما بوده. سياسي بسر بريم

ها هم  عرب» .ترين سد خاورميانه بزرگ«: سنجيديم ها پيشرفت خود را با خاورميانه مي مدت
  .اي در لندن به اين نام دارند، ما نيز زماني در تهران داشتيم اكنون روزنامه

وم، بيش از هر چيز يك خاورميانه با ابهام در معني، و ناروشني مرزهايش، مانند جهان س   
فرايافت فرهنگي است، يك حالت ذهني، كه بهتر از هر اصطالحي جهان عرب ـ اسالمي را 

اگر حقيقتا . هاي عرب و اسالمي كند؛ كشورهائي در سطح جهان سوم با ويژگي تعريف مي
بايد در همين معني و براي كشورهاي عربي  ضرورتي براي كاربرد اين اصطالح باشد مي

در درون اين جهان عرب ـ اسالمي مردماني هستند كه اندك اندك از اين نام . رودبكار 
آيد؛ و در بيرون  كنند، چنانكه از آن تونسي آشناي ويتاكر بر مي احساس كوچكي مي

اي بودن را  خاورميانه پاكستان غيرعرب است كه بيش از هر كشور عربي، معايب خاورميانه
اي افتاده كه، به سبب  شود به ركود هزاره به تمدني گفته ميولي خاورميانه . دهد نمايش مي

هاي خود را بشناسد و هر چه بر سر  تواند كاستي احساس نامربوط برتري تاريخي، حتا نمي
دهد كه در واقع بيش از يك نسل ــ فاصله  آورد به استعمار اروپائيان نسبت مي خودش مي

ها جزء امپراتوري  ل جهاني اين سرزمينتا پيش از جنگ او. دو جنگ جهاني ــ  نكشيد
پس از جنگ دوم همه . ها غنوده بودند عثماني و زير خالفت اسالمي، در بي جنبشي سده
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. مستقل شدند، با ثروتي كه اروپائيان از زيرساخت و نهادهاي مدرن براي آنها گذاشتند
خود را در اروپا  رفتند ها پس از جنگ به عراق و مصر و لبنان مي ايرانياني كه تا مدت(

در ميان آنها مصر بيش از همه ــ از كانال سوئز به بعد ــ با مداخالت .) پنداشتند مي
استعماري سر و كار يافت، ولي تجربه استعماري آن نيز با كشورهاي آسياي جنوب شرقي و 

  .هند و ايران قابل مقايسه نيست
اكنون عراق نيز بر آن ( لسطينيك ويژگي بزرگ ديگر خاورميانه جاي مركزي مسئله ف    

و اسرائيل و نقش امريكا، در زندگي سياسي و فرهنگي آن است و در ) افزوده شده است
رسد و فلج سياسي و  اينجاست كه احساس مظلوميت و قرباني استعمار بودن به نهايت مي

اي است كه معدودي روشنفكران عرب، بيشتري در  اين نكته. كند فرهنگي را كامل مي
هاي چند ساله گذشته سازمان ملل  گزارش. اند زادي زندگي در اروپا و امريكا به آن رسيدهآ

كه به ياري ) عرب ـ اسالمي(متحد درباره سطح توسعه فرهنگي و اجتماعي خاورميانه 
اي را با  آور منطقه اي از وضع تاسف گروهي از شهروندان خود آنان تهيه شده، گوشه

هاي توسعه، تنها از افريقاي فراسوي  دهد كه از نظر سنجه ن ميهاي استثنائي نشا دارائي
بهانه استعمار، و سودازدگي فلسطين از سه جا خاورميانه را از پيشرفت باز . اميد پيشتر است

  . دارد مي
هاي ركود و  تر خود، درباره ريشه هاي عرب و روشنفكرانشان، در بخش بزرگ نخست، توده   

افتند و خيلي كه به  هاشان را درخود گرفته است به اشتباه مي گيفساد و استبدادي كه زند
روند كه روشنگري از كنار بستر خواب  دهند تا سده هژدهم مي توسن انديشه ميدان مي

هاي پيش از آن را نيز  اما آنها رنسانس را نيز از دست داده بودند و سده. شان گذشت غفلت
بودند؛ هنوز هم در يخزدگي تاريخي و نشخوار  در سركوب كردن هر انديشه مستقل گذرانده

كردن افتخارات گذشته، هر انگيزه تكان دادن خود و بيرون آمدن از چنبر تفكر ديني را از 
توان برخورد با غرب را همچون جنگ  هنوز در جهان عرب به آسودگي مي. دهند دست مي

  .  اي ديد صليبي تازه
هاي اعراب، حتا در آنجا كه به مسئله فلسطين  تگذارد اولوي دوم، اين سودازدگي نمي   

ها با بستن خود به ياسر عرفات و  ها و روشنفكران عرب دهه توده. مربوط است، دانسته شود
ور در فساد او، هم دمكراسي و حقوق بشر و توسعه اقتصادي را  دستگاه تروريستي سراپا غوته

با چنان رهبري، پرهيز ناپذير  نشيني فلسطينيان را معطل گذاشتند، هم شكست و واپس
سياسي عصر ما شد؛ هيچ » تفلون«ها  ها و توده عرفات به پشتيباني آن حكومت. كردند

چسبد؛ و توده فلسطيني، بيش از همه، با  اشتباه و ناكامي و شكست جبران ناپذير به او نمي
د ــ هشت هاي امنيتي دار گردن نهادن به يك دستگاه حكومتي كه بجاي همه چيز دستگاه

ها محكوم كرده  سازمان با چهل هزار مرد مسلح در ميانشان ــ خود را به فرمانروائي امنيتي
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يك  صرفا به معني برنده انتخابات، ”دمكراتيك”فلسطين هم اكنون، در زير حكومت . است
هاي امنيتي و نيروهاي مسلح ديگري است كه مانند  سازمان تروريستي جوالنگاه آن سازمان

ها و  براي تندروان اسرائيلي و دشمنان اسحق رابين. كنند الران افغانستان عمل ميجنگسا
از او بهتر چه هماوردي براي توجيه . بود ها، عرفات يك تحفه آسماني مي اهود برك

هاي اشغالي،  ها در سرزمين ــ آبادي» هاي عيني واقعيت«هاي يك سويه و ساختن  سياست
شد يافت؟ چه كسي مانند عرفات  خواهد شد ــ مي ديواري كه مرز نهائي دو كشور

  شان بيندازد؟ اعتنائي سرانجام توانست حتا اروپائيان را به بي مي
هاي عرب  بست مسئله فلسطين كه به دهه ششم كشيده بهترين بهانه حكومت سوم، بن   

هم در خودكشي بمب (تركيب تروريسم خودكشي فلسطينيان . براي حفظ وضع موجود است
طلبي  و توسعه) هائي كه تنها اسلحه ترور برايشان مانده است دازها، و هم خودكشي سازمانان

هاي عرب از مصر تا سوريه، و تا سال  ارضي تندروان اسرائيلي، از هر نظر به سود رژيم
پس از اعالم مشترك رئيس جمهوري امريكا و صدراعظم آلمان بر . گذشته عراق، بوده است

رد دمكراسي و حقوق بشر و تقويت جامعه مدني در خاورميانه بزرگ، مصر تعهد آنها به پيشب
و عربستان سعودي يك روز را نيز در رد كردن اين طرح از دست ندادند و هر تغييري را 

ها و  آن رژيم. موكول به حل مسائل اصلي منطقه، در واقع مسئله فلسطين، دانستند
هر . ه ديگر هم منتظر حل مسائل اصلي بمانندآيد تا شش ده مانندهاي آنها هيچ بدشان نمي

كوششي در زمينه پيشبرد حقوق بشر و دمكراسي و جامعه مدني از سوي هر كس و بهر 
آيند مغتنم است؛ و اگر اين  هائي كه به تنهائي از عهده بر نمي منظور باشد براي جامعه

   .ديشان ترجيح دادان جهان سومي» استقالل«بايد آن را بر  صورت تازه استعمار است مي
  

***  
ها و اوضاع و احوالي است   فرورفتن هرچه بيشتر در روحيه هاي عرب تحول طبيعي جامعه   

اي در  منطقه اين تنها. جهان نگهداشته است منطقه ، ترين خطرناك كه خاورميانه عربي را
نظارت از  اي همه زير درجه هايش،  جهان است كه مذهب و دستگاه آموزش رسمي و رسانه

خشونت،   نفرت و خون آشامي هستند و” ايدئولوژي”دولتي، پروراننده و بلندگوي يك 
اجتماعي  خشونتي كه بيش از همه متوجه مردم و كشورهاي خود منطقه است، خميرمايه

موسوليني در حبشه  شود كه پس از جنگ استعماري ايتالياي آساني از ياد برده مي به . است
يمن به دست مصر  در: بار در جهان بكار رفته است تنها سه مي سالهاي سي، گازهاي س

عراق به دست عراق  و در ايران و خود به دست ليبي قذافي ) مسلمان(عبدالناصر، در چاد
منظورشان   گويند ولي ها از كشتار مردم فلسطين بسيار سخن مي عرب. صدام حسين

عربي  همبستگي. ن نيستارداي بدست نيروه 1970كشتار فلسطينيان در سال ترين  بزرگ
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ها هزار به  ئي بكنند كه دهها ها و عراقيان و الجزايري ياي هم به سور گذارد كه اشاره  نمي
  .اند ها قصابي شده دست خودي

هاي ويژه فرهنگي  اثري خود از پديده در رياكاري و يكسويگي و بي اين همبستگي عربي   
بيست و دو كشور عربي در اتحاديه عرب گرد . وردخ چيزي برنيامدن مي از است كه به درد 

قاهره و صدها ميليون دالر بودجه ساالنه كه اشتغال دائم  دبيرخانه مفصل در  اند، با آمده
سازماني است براي . دارد مي مقامات از رده خارج شده مصري و ديگران فراهم  براي

در . جهان منابع نفت  ميليون جمعيت، دو سوم 280بلوك مهم جهاني، با  همكاري يك
العاده در واكنش به  هاي فوق هاي سران، وزيران خارجه، كنفرانس كنفرانس چهارچوب آن

نتيجه همه اينها چه بوده است؟ نزديك به . شود ها پياپي برگزار مي بحران مهم و رويداهاي 
، برخوردار اگر نه تاثيري واقعيتي، همبستگي اعراب تنها بر ضد ايران يا اسرائيل از . هيچ
آنكه در واقعيت   ولي باز بي آيد تنها در اينجاهاست كه غيرت عربي، به جوش مي. شود مي

   .ناتواني اعراب تغييري بدهد
رشد عنان . شود است كه در آن هيچ چيز مگر به بدي دگرگون نمي مردابيخاورميانه    

فشار  ؛)اند خود دريغ نداشتهخاورميانه اين بزرگترين دستاورد را از  مردمان(  گسسته جمعيت 
تهي كه بيكارگان و نيروي كار ميانمايه  آموزشي ميان آب و خاك؛ نظام  بر منابع كاهنده

مذهبي است و آفرينندگي را پس  فرهنگي كه موتورش تبليغات سياسي و  پروراند؛ مي
و  كوچك كه به بهاي واپس نگه داشتن جامعه، به پايندگي يك گروه  زند؛ و سياستي مي

تر  كند و جايگزينش از خودش خونريزتر و واپسمانده امتيازات كمك مي موروثي صاحبان
كنند و  درست كار نمي اند؛ dysfunctional عربي تقريبا از دم، نا خويشكار  هاي جامعه . است

مقايسه اين . اند ديكتاتوري را جايگزين آشفتگي يا استبداد مذهبي ساخته يا  تسلط خارجي
متوسط اروپائي جز مايه سرشكستگي كساني كه سنگ  انساني با يك كشور  متوده عظي

ميليون تن هنوز  280ناخالص ملي اين  توليد . زنند نيست را به سينه مي اتحاد خاورميانه
برسد و اسپانيائيان در روز بيش از يك سال  ي سي و چند ميليونيبه اسپانيا مانده است كه

بسياري از  .كنند ارزش خواندن داشته باشد چاپ مي همه كشورهاي عربي كتابي كه 
  .ها نيستند دروغپردازي تبليغاتي و تكرار  هاي”تراكت”  عربي بيش از  هاي كتاب

ها دارد از  مذهب با تسلطي كه بر نظام ارزش. زدگي است ها مذهب درد اصلي اين جامعه   
شورهاي عرب بيشتر در ك  نوسازندگي. كند فرهنگ مدني جلوگيري مي گسترش يافتن 
ولي اين نوسازندگي دربرابر . نهند كه به ضرورت بدان گردن مي هاست  كاركرد حكومت

دوپارگي تا . ماند كاره مي مردم مذهبي، سطحي و نيمه هاي  پرستي توده كاري و كهنه محافظه
ين ارويهمرفته در . مزمن كرده است رفته است و زيستن در دروغ و فساد را  ها ژرفاي جامعه

عرفيگرائي دولتي  آساي ) ليسك(بايد به حركت حلزون  توان كرد و مي كاري نمي ها جامعه
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 كنند تا وقتي در خاورميانه رستگاري خود را در مذهب بازهم بيشتر جستجو مي. بود خرسند
يا  بايد به سنت چسبيد شود يا مي در اين جهاني كه با شتاب دگرگون مي. همين خواهد بود 

. قربانگاه فرستاد را با نوآوري سازگار كرد يا نوآوري را در پاي سنت به ؛ يا سنت به نوآوري
را به تقدير الهي  اند و خود اهللا چسبيده انشاء اهللا و  ها به الحمداهللا و ماشاء اي خاورميانه

  .اند و تقدير الهي بيش از اين برايشان ندارد سپرده
   

***  
مي، بخش بزرگي از طبقه سياسي ايران در ضد تا بيست سالي پس از انقالب اسال   

هائي از ميان خود، به نگرش  اسرائيلي بودن آشكار و ضد يهودي بودن نهاني گروه
آن طبقه . آنكه هيچ رابطه استواري با جهان عرب داشته باشد اي نزديك بود، بي خاورميانه

؛ و انداختن مسئوليت اي بود، به معني مظلوميت همراه با احساس برتري سياسي، خاورميانه
واپسماندگي فرهنگي و سياسي به گردن استعمار غرب؛ و جستجوي چاره واپسماندگي، در 

كه پس از فروپاشي (ستيزي و بويژه دشمني با امريكا  مبارزه ضدامپرياليستي، به معني غرب
 ؛ و اولويت دادن)كمونيسم براي بسياري چپگرايان به صورت كينه پدر كشتگي درآمده است

دانستند نه به كشورهاي عربي  ها عموما نه عربي مي اي آن خاورميانه. به مسئله فلسطين
) كه به جوشش فرهنگي شهرتي ندارند(هاي معدود آثار عربان را  رفتند، نه ترجمه مي
بودند كه بنا به تعريف ضد ) كه با مسلمان تفاوت دارد(آنها عموما يا اسالمي . خواندند مي

رسيدند و خود را به ستروني  از طريق چپ شيك اروپا و امريكا به آنجا مييهود است؛ و يا 
اي و جهان  شد به تفنن، خاورميانه اما اگر در غرب مي. كردند سياسي و فكري محكوم مي

سومي انديشيد و آن را چاشني زندگي سراسر جهان اولي ساخت، در خود خاورميانه چنين 
در ايران آن گلزار در ابعاد فيزيكي و . داد ني نميرويكردي جز فروتر رفتن در گلزار مع

  .هاي شيميائي خود از بدترين تصورات هشدار دهندگان پيش از انقالب نيز گذشت ويژگي
اسالم به دشواري تاب يك انقالب پيروزمند ديگر را خواهد (پيروزي انقالب اسالمي    

ن و غيرامريكائي و چپ بسياري ديدگان را بر واقعيت باورهاي اسالمي راستي) آورد
ها را بر واقعيت توسعه فرماندهي  اي چشم توانست پاره دمكراتيك و مترقي گشود؛ چنانكه مي

ما خواه ناخواه و به صورتي اشتباه ناپذير با نتايج انقالبي كه بيش از هر چيز . نيز بگشايد
هاي انقالب  نپيكار با غربزدگي و تحقق آرما. ها بود روبروئيم»پارادايم«دگرگوني در 

بندهاي استعمار و «و بريدن ) »رهبر ما خميني است/ جنبش ما حسيني است «(كربالئي 
به چنين اوضاع درخشاني در كشورداري و » صهيونيسم از دست و پاي ملت مسلمان شيعه

در »  قدس«گذاشتن .  سياست خارجي رسيده است، همه شايسته انقالب شكوهمند اسالمي
ئي ما، كه بويژه پس از غروب مسكو و پكن و تيرانا و هاوانا ضروري مركز جهان جغرافيا
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بست  تر و محدودتر، و بن نمود، ديد وارونه و محدود آن بخش طبقه سياسي را وارونه مي
اش، جز پشتيباني  اين سياستي است كه در بيفرجامي. تر كرده است شان را ناگشودني سياسي

تصادفي نيست كه . گذارد طينيان راهي نميهاي اعراب و فلس از تندروترين گرايش
به اشاره و آشكارا و مستقيم و غيرمستقيم از تروريسم اسالمي دفاع » انديشان قدس«

  . كنند مي
بايد تنها به سودملي   شان خود اين ملت است و چندگاهي مي براي بقيه ايرانيان كه مسئله   

ها هرچه هم در  برسانند، اين سياستكم خود را به غبار كاروان پيشرفت  بينديشند و دست
پوشش انساندوستي و عدالت پيچيده شود بيربط و تحليل برنده انرژي و منابع ملي است؛ از 

شناسند و دستي توانا در هدر دادن منافع و  خود زدن  براي كساني است كه هيچ قدري نمي
سود ملي خويش را مسائل خارجي، نخست  نگرش خود به اينكه مردمي در. ها دارند موقعيت

در برابر رويدادهاي زندگي خودشان معموال جز  مگر افراد. آيد بديهيات مي بشناسند به نظر از 
رويدادهائي هست كه نگرش ايراني به . سادگي نيست در جامعه ما به اين كنند؟ ولي  اين مي

يد با احتياط و با از همه براي منافع ملي ما دارند، مي زياني كه بيش آنها، به معني سود و 
بخش بزرگي از جامعه روشنفكري دو نسل اخير ما، كه يكي . باشد اندكي شرمساري همراه 

تجدد ماست و يك پژوهش روانشناسي ـ سياسي جدي الزم   هاي واژگونه عصر از پديده
كند و كيفر  هاي معيني محكوم مي را در زمينه نگرشي دارد، شصت سالي است كه چنان 

   .دهد مي
آغاز و با هر  1941/ 1320ايران كه با حمله ارتش سرخ در  ز برتري چپ در سياستا   

به رويدادهاي خارجي جاي » مترقي«و » اخالقي«نگرش  پيروزي آن ارتش تقويت شد، 
دار شدند  مردم ما وظيفه. جامعه روشنفكري گرفت منافع ملي را در آن بخش بزرگ نگرش 

مترقي را در عرصه جهاني تقويت كنند، و نيروهاي  وهايفكر ديگران باشند؛ نير كه اول به 
بيشمار اين گرايش، برخود گرفتند كه افكار عمومي را از  هاي رسانه. بكوبند امپرياليسم را 

ها بسياري مردم عادت  به راهنمائي آن رسانه. امپرياليست برهانند مترقي از رنج بازشناسي 
هاي پرشور بگيرند و در آنجاها كه )موضع(ت ايستار ربطي به آنها نداش كه كردند در مسائلي 
  . باشند» مترقي«يافت بجاي رعايت سود خودشان به فكر طرف   مي ربطي به ايران

پيروي از   از زبانها افتاد و به» مترقي«) كدام اتحاد، كدام شورا؟(فروپاشي اتحاد شوروي  با   
مظلومان   قي ماست كه ازوظيفه اخال. سنت مجرب عاشورائي، مظلوم بجايش نشست

كند و  مي تعيين  ولي مظلومان درجاتي دارند كه جامعه مترقي به ميل خود. پشتيباني كنيم
مظلوميت، مردم  در اين جدول. شان مالك نيست فاصله آنها از ايران، يا ابعاد مظلوميت

عراقيان  بسيار پس از هاي  شوند در رديف بلوچستان كه بطور منظم دارند پائين برده مي
يك كودك عراقي كه در  . تر است افريقائي رنگين افتند و خون يك فلسطيني، از صدهزار مي
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خياباني كه  افتد تا روزي صد كودك  مي تر هاي بيدار گران گذرد بر وجدان بيمارستان در مي
 نوشتاري، هاي  به خبرها و مقاالت رسانه يك نگاه. شوند بر شهرهاي بزرگ ايران افزوده مي

نبض  بس است كه نشان دهد ) نگاران روزنامه اي، به پيشنهاد يكي از شبكه(و الكترونيك 
  .زند وجدان و اخالق و بشر دوستي در كجاها مي

پنداري بس بوده  برقراري حكومت اسالمي و بيست و پنج سالي كه براي دريدن هر پرده   
كم در  بي آنكه، دست ايران، مردم در. منظره را در خود ايران به مقدار زياد عوض كرده است 
چراغي كه به خانه رواست،  برخورد با رويدادهاي خارجي، غيراخالقي شده باشند، به حكمت 
المثل انگليسي، نيكوكاري از  ضرب دانند كه به گفته اند و مي بويژه در برابر مسجد، پي برده 
واهند منابعشان براي خودشان خ و مي بينند آنها بينوائي عمومي را مي. شود خانه آغاز مي 
. آيد نيستند انديشه آنچه برسر ايرانيان مي اي در بينند كه لحظه صرف شود و ديگران را مي 
اند،  اند و به آنها داده كه آخوندها از شكم ايرانيان زده رفتار طبيعي آن بيگانگان، حتا مردماني 
گيرند از كمترين  ي كه ميبيگانگان براي دستخوش. است چشم ايرانيان را باز كرده 

شود بي شرمساري، از نظرگاه ايراني به  ايران ديگر مي در. نيز دريغ دارند شناسي  حق
تا آنجا رفت كه بهم برآمدن خود را از فلسطيني شدن  المللي نگريست و  رويدادهاي بين

جائي در  هم به رويدادهاايراني  اندك اندك يك نگرش   .داشت اعالم سياست ايران بي پروا 
امريكا  گذشته از مقاصد سرنگوني طالبان و رژيم بعثي عراق، با اينهمه . يابد افكار عمومي مي

حتا اگر رهانيدن ايران از   چيز،  هر در مردماني كه كه  نشان دادها،  يا ماهيت آن رژيم
براي  هاي تاريخي كه برابر فرصت چه دارد، در  آخوندها باشد، تنها نگرانند كه براي خودشان
گويد  كسي نمي. انديشند سود ملي ايران است يملت ايران پيش آمده است به چيزي كه نم

اي از  يك كشور معمولي با درجه ساختن  ويران كردن يك گودال مار، و تالش براي
سال پيش نزديك بود صحنه  را كه چند  دمكراسي در افغانستان چه اندازه مرز خاوري ما

  ست؟تر كرده ا جنگ شود امن

هم بيشتر  دراماتيك و تاريخي ژئو استراتژي ايران پس از جنگ دوم عراق از آن دگرگوني   
هاي كراسوس در  از هنگامي كه بيست و دو سده پيش لژيون. برگزار شده است غفلت به 

 پديدار شدند مرز باختري ايران همواره مايه تهديد امنيت ملي بوده) عراق كنوني(   ميانرودان
 عثمانيان و سرانجاماعراب و سو زير حمله روميان و  هزار و دويست سال از آن دو  ما. است

را براي  آنكه روحشان خبردار باشد اين مشكل ژئواستراتژيك امريكائيان بي . ايم عراقيان بوده
مرزهاي امن  بار در دويست سال از به ياري امريكا ما براي نخستين. اند  ما برطرف كرده
و دويست سال  و در دو هزار) ريگان» امپراتوري شر«پس از فروپاشي (  اريم شمالي برخورد

براي ايران  شود كه پيامدهاي اين دو رويداد را پيدا مي يكساما كمتر  . از مرز امن باختري
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پشتيباني، از جمله  دندان مسلح شود و خود را به دامن هر اي كه ناچار نخواهد بود تا  آينده
  ارزيابي كند؟امريكا، بياويزد 

  
***  

گسست تاريخي بزرگي كه با انقالب و حكومت اسالمي آمده فرصت و ضرورت    
هاي زندگي ملي  ها را نيز مانند تقريبا همه زمينه بازانديشي در جايگاه خود در خانواده ملت

از اي انباز باشد يا خود را  بيني خاورميانه خواهد در جهان و جهان ايراني مي. پيش آورده است
بايد  تر روي كند؟ مي هاي ديگر و كامياب»پارادايم«ها و  آن بيرون كشد و به سرمشق

اي،  هاي آوارگان كه مانند ذهن خاورميانه يا اردوگاه» قدس«هاي  سرنوشت خود را در كوچه
هاي دنياي غرب كه به مراكز توليد  اند جستجو كند يا در شاهراه گردآلود و تيره و پيچ در پيچ

  پيوندند؟   ندگي ميو آفرين
تر از آن عصر ناداني سياسي پيش از انقالب است كه از  گزينش ما اكنون بسيار آسان   

اش  گويد و آينده هنگامي كه ليبي هم به اتحاديه عرب نه مي. صفت بيگناهي نيز عاري بود
جويد ما  را در منطقه جغرافياي واقعي و نه جغرافياي ذهن، در مديترانه و نه خاورميانه، مي

اند برنگيريم؟  توانيم چشم از اين مردماني كه خود را محكوم به واپسماندگي كرده چگونه مي
هاي مهمي كه ايراني  گذشته از تفاوت. اي ندارد اينكه ما نيز بيشتر مسلمانيم هيچ معني ويژه

يران ديگران هر چه بگويند ا. اي نيستند آورد، همه مسلمانان، خاورميانه بودن با خودش مي
جغرافياي واقعي ما . يك كشور آسياي غربي و راه ارتباطي و پل آسياي مركزي و قفقاز است

اي است كه در آينده خاورميانه را زير سايه خواهد گرفت، بدين معني كه اهميتش در  منطقه
آشفتگي و تروريست پروري آن نخواهد بود؛ و جغرافياي ذهن ما اروپاست، همان كه از 

كوشند خود را به آن نزديك كنند و تركيه  زاقستان تا ارمنستان و گرجستان ميازبكستان و ق
اي الزم داشته باشيم آن را نه در  ما اگر هم نمونه. تر شده است از هر زمان به آن نزديك

يابيم؛ با مردماني بسيار  سازمان آزاديبخش فلسطين و حماس و سوريه بلكه در تركيه مي
اند و خود را هر چه  از پنج سده با عربها از نزديك زندگي كردهتر از ما كه بيش  مسلمان

  .  گيرند دورتر از آنها مي
همين بس است كه به روزگار تيره . آنچه براي تركيه ممكن بوده براي ما ناممكن نيست   

غرب براي ما . توانند به خود كمك كنند بنگريم و خود را از آنان ندانيم مردمي كه نمي
. برابر اقتصاد و فرهنگ آن ايستادگي كنيم كه به بهاي ويراني خويش دردشمني نيست 

دشمن در خود ماست، در احساس قرباني بودن و به انتظار دستي كه از آستين همان غرب 
حركت ايستادن است؛ در تنبلي ذهني و از ابتذال خسته نشدن است؛ در  درآيد بي
اگر تركيه يك . ندگي، دير ماندن استاي انديشيدن، و در جهان سوم واپسما خاورميانه
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آنها پنجاه سال . اند ها بهترين آموزگاران براي ادب آموختن عرب سرمشق با ارزش است،
دهند و خود را در وضعي  است برضدامپرياليسم جهانخوار امريكا و استعمار غرب شعار مي

ن نباشد بيش از اينها ها و استعمارگرا هاي همان امپرياليست اند كه اگر نفت و كمك انداخته
در آنجا نيز كسي خود را از آساني شعار ضداستعماري . به سطح افريقا نزديك خواهند شد

اما در آن سوي ما، در آسياي شرقي و جنوب شرقي، . اندازد جوئي نمي دادن به دشواري چاره
از هاي مشتاق را گشودند و آنچه توانستند  ها و چشم هاي فراخ را بستند و گوش دهان

جهان (پيوندند  اند و مي هاي جهانخوار آموختند و اكنون به صف همانها پيوسته امپرياليست
دوم اكنون در مالزي و تايلند و چين و هند وكشورهائي در امريكاي التين قرار دارد كه با 

  ). رسانند هاي متفاوت دارند خود را به جهان اول مي سرعت
ست كه همراه جريان اصلي روشنفكري ايران حركت اين بر بقاياي گرايش چپ و ملي ا   

از قالب مدافع . فكر كردن، ترقيخواه و آزادانديش بشود» مترقي و دمكراتيك«كند و بجاي 
گذارند  اند و نمي مظلومان بدر آيد ــ آن عده معدودي كه همه توجه او را بخود گرفته

بقيه ما اندكي به حال خود بينديشد و  بدبختي و ناروائي را در خود ايران نيز ببيند ــ و همراه
هاي دوران بيش از  مظلوم و شهيد و مانندهاي آنها فرايافت. اصال از مظلوميت فاصله بگيرد

افتند و پس  ها در مسابقه جهاني  پيش مي جامعه. اندازه طوالني آخوندبازي تاريخ مايند
يا در توحش و ناداني فروتر  رسانند هاي باالي انساني مي روند؛ افراد، خود را به سطح مي
از جان و آزادي خود ) نه مظلوم و شهيد(دهند يا قهرمانان آسا  روند؛ تن به ننگ مي مي
آن سيصد . گذرند؛ و مسئوليت همه اينها اساسا با خودشان و دربرابر خودشان است مي

ن پيام را اسپارتي در ترموپيل تا پايان با ارتش سهمگين خشايارشا جنگيدند و لئونيداس اي
نه » .به اسپارت بگو كه ما در اطاعت قوانين آن كشته شديم«: داشت كه به ميهنش بفرستد

هاي آينده، نه بويه جاه، نه اميد بهشت جاويدان، نه سر  طلبكاري مظلومانه و شهيدانه از نسل
 تمدن غربي كه به چنين پايگاهي رسيده از اين. سينه كوبيدن و قمه زدن و مويه و زاري و

رويكردها مايه گرفته است؛ در دستگيري بي بهرگان جهان نيز بسيار بيش از كساني كه تنها 
 .  كند توانند سنگ مظلومان را به سينه بزنند كار مي مي

بايد در جهاني كه هر روز بر  به هيچ نام، كمتر از همه به نام عادت و سنت و پيشينه، نمي   
بايد ما را به كجاها  هاي ما مي بيني و نظام ارزش هانروحيه و ج. آيد بمانيم تر مي ما تنگ

توان درهاي انديشه را بر ذهن سنگ شده بست؛ به  شان كنيم؟ تا كي مي برسانند تا بازنگري
  زمين و زمان دشنام داد و دستي در بهبود خود بر نياورد؟

***  
ها  همه جبهه به جنگي در ها كه بخشي از جهان را با بخشي ديگر در اين كشاكش تمدن   

انداخته است اهميت يك نظام ارزشي، و يك ايده بنيادي كه برانگيزنده جامعه باشد آشكارتر 
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ايم اهميت چنان نظام  هاي نردبان پيشرفت ايستاده ترين پله براي ما كه در پائين. شود مي
ويم و به خواهيم به كجا بر ما به عنوان جامعه مي. ارزشي، ديگر جاي گفتگو نبايد داشته باشد

  . هاست چه برسيم؟ براي اين پرسش بيش از يك پاسخ هست و هرچه هست در آن پاسخ
زندگي سراسر . جهاني بوده است ها در طول تاريخ، ايده برانگيزنده، آن در بيشتر جامعه   

پذير در اين جهان، دستخوش عناصر طبيعي و ناماليمات اجتماعي و  رنج شكننده و آسيب
داشته است؛ بويژه كه پيشوايان و راهنمايان  مرگ، ارزش دلبستگي نمي زير سايه هميشگي

اند كه يا پاي مشيت چاره  يافته تر مي فكري نيز، عاجز از پاسخ دادن نيازهاي مردمان، آسان
ناپذير را به ميان بكشند و كوشش انساني را بيهوده بشمارند و مسئوليت را از خود و مردم 

جهان را به جهان ديگر حواله كنند؛ و يا اين تسلي را بدهند كه بردارند، و يا جبران اين 
آميز،  هاي حسي ساده و مبالغه ــ برخورداري جاويدان از لذت ”بهشت و حورعين خواهد بود”

هاي  هاي روان هائي كه بجاي آب گوارا، شير و انگبين در آنها جاري است، فانتزي جوي
هاي بهشت به آب و درخت و سايه و  ف لذتاگر وص. (خبر از جهان محروميت كشيده بي

هاي دوزخ از  وصف عذاب شود، در هاي جنسي خالصه مي هاي جنسي و باز لذت ميوه و لذت
 .)اند هيچ تفصيلي فروگذار نكرده

هراس از مرگ و نيستي، مردمان را آماده كرده است كه به آساني اميد زندگي جاويدان    
هاي فراواني كه از ادبيات فارسي در نكوهش دنيا  از صفت يكي( پس از اين جهان ناپايدار را

انساني . بيش از بهسازي اين زندگي چشم به راه آن باشند بپذيرند و) توان به وام گرفت مي
اختياري در دست تقدير بيش نيست و زندگي  خوانند كه بازيچه بي كه پيوسته به گوشش مي

تا همين دويست . كردن اين جهان ندارد اش پس از مرگ خواهد بود سودي در بهتر واقعي
انسان به جهان . بود سال پيش نفس پيشرفت و بهبود براي بيشتر مردم تصور كردني نمي

اش نه در رسيدن به  خوشبختي. كرد بايست اين زندگي را تحمل مي. آمده بود كه رنج بكشد
برگ عيشي به گور ”بود؛ در اين كه  زندگي بلكه به عالم باال در مرگ مي جاهاي باال در

  )عيش در گور؟. (بفرستد ”خويش
ايم؟ فيلسوفان از  پاسخ غيرمذهبي به اين پرسش را كه ما در اين جهان به چه كار آمده   

گريزد و درپي لذت است؛ فرض بر اين بود كه  انسان طبعا از درد مي: طبيعت بشري گرفتند
اين پاسخ . سازند گرا و درد گريز مي تاي لذ مردمان در اين پويش لذت و گريز از درد، جامعه

هاي تاريخي و اجتماعي در  اش به طبيعت بشري در توضيح بيشتر پديده ساده با همه تكيه
شد ولي در تعريف لذت و درد است كه  طبع بشري همان است كه فرض مي. ماند مي

 لذت يكي دردي است كه آن ديگري. لذت يكي درد ديگري است. نمايد دشواري رخ مي
  .برايش به لذت تعريف كرده است
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تعريف درد و لذت . شود در اينجاست كه اهميت نظام ارزشي و ايده برانگيزنده آشكار مي   
هاي  ها در ذهن يا كاشتن آموزه  indoctrinationمغز شوئي،. بستگي به آن نظام اررشي دارد

هاي بزرگ  ه تودههاست ك با اين تكنيك.  ساده چيزي جز دستكاري در نظام ارزشي نيست
در آنچه  ”...دشمن به دشمن آن نپسندد”: كنند كه سعدي گفت انساني چنان مي

توانند با مردمان بيشمار بكنند چه توضيح  ها توانستند و مي ها و اسالمي ها و نازي كمونيست
هاشان، لذت خود را در نابودي ديگران، در نابودي  ديگري هست؟ مردمي كه، در ميليون

بينند و به واپسمادگي خود سربلندند درد و لذت را در نظام ارزشي ويژه خويش  ميخودشان، 
  . اند تعبير كرده

هاي ابراهيمي و  دين در. ارز نيستند هاي گوناگون هم جوئي و دردگريزي در فرهنگ لذت   
آن  در. گريخت تا به رنج نياز نيفتد بودا از لذت مي. از درد است بودائي، اصل بر گريز

گذران را تعيين  جهان عذاب جاويدان دوزخ، همه برنامه زندگي در هاي ديگر، بيم از دين
ها، و نيروانا در آئين بودا، برگرد همين گريز از درد دور  آن دين فرايافت رستگاري در. كرد مي
اند زندگي را بر  و راست آئينان آنان، در هر ديني، دست به قدرت يافته ”روحانيان”. زند مي

خواهند از  اند ــ مردمي كه اگر به خودشان گذاشته شوند مي گردانيده تحمل ناپذيرمردم 
هاي دهم تا ششم پيش از  دو ايراني، زرتشت ميان سده. هاي زندگي برخوردار شوند شادي
. هائي بنياد نهادند كه درد برترين ارزش آنها نيست اهللا در سده نوزدهم، دين و بهاء) ؟(ميالد

  .اند هاي ديگر رقم زده را دينولي تاريخ بشر 
 

***  
به عنوان غايت ”گفت،  خوشبختي، چنانكه توماس كاراليل در نيمه سده نوزدهم مي   

رستگاري آن  ”.كشد هستي ما، اگر خوب حساب كنيم، هنوز به دو قرن در جهان ما نمي
 هاي هفده و هژده ــ عصر جديد، و عصر روشنگري، فرايافت مسلط بر جهاني تا سده

اي كه ”پست كوتاه ددمنشانه” زندگي .شد هائي بود كه جهان به آنها شناخته مي تمدن
البته . داشت كه آن جهان را فداي اين جهان كنند گفت ارزش آن را نمي مي ”توماس هابس”

بايد  دادند كه اين جهان را مي آسا هشدار مي همواره مردمان هوشمندي بودند كه خيام
زيركي، بسيار بيشتر، بودند كه ديگران را به رستگاري آن جهان مردمان  غنيمت شمرد؛ و

اما آرمان انساني در . كردند خواندند و خود، كار اين جهان را به هزينه آنان راست مي مي
اي از آن را عطار در  هاي تكان دهنده شد كه نمونه انديشي جستجو مي بيني مرگ جهان

گفتند من مردم و دست در بالين  جمع مي تذكره االوليا آورده است ــ كساني كه در
ها آن  شگفتي اصلي در اين داستان. مردند نهادند و در جاي مي كردند و سر بر آن مي مي

  .   اند اي از آنها احتماال راست بوده است كه پاره
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جوئي و خوشي  از سده هفدهم و چيرگي روزافزون پروتستانتيسم و عرفيگرائي بود كه لذت   
راند، نه تنها اخالقا پسنيده  هاي ديگر را به حاشيه مي غرب، كه همانگاه فرهنگدر فرهنگ 

شد به زمين فرود  وعده داده مي ”جهان باقي”شمرده شد؛ به زبان ديگر، خوشبختي كه در 
در همان سده هژدهم يك انگليسي ديگر، جرمي بنتام، در طغيان خود بر زندگي پست . آمد

گفت، غايت جامعه و حكومت  موقعيت انساني مي”در توصيف  اي كه هابس كوتاه ددمنشانه
سده هژدهم يا عصر روشنرائي، دوراني . را بيشترين خوشبختي براي بيشترين مردمان دانست

اي بود كه آنچه را ما امروز افكار  بود كه فرايافت خوشبختي بر اذهان تسلط يافت؛ و سده
فضاي ”و حزب در اروپاي باختري يك  ”سالن”روزنامه و كافه و . كرد ناميم آغاز عمومي مي

. هاي آزاد آن، رستگاري از بند تفكر مذهبي رهائي يافت بوجود آوردند كه در بحث ”عمومي
از آن زمان بود كه مردمان هوشمند، در كنار مردمان زيرك جائي براي خود در اذهان 

  . باختري گرفت فرايافت خوشبختي جاي رستگاري را در تمدن. عمومي دست و پا كردند
ها بسوي جامعه مدرن، به  زمينه اين جابجائي از سه چهار سده پيش از آن، و نخستين گام   

شد؛ و يونان  اي كه بازگشت رنسانسي به يونان، با مذهب انداخته بود، فراهم مي بركت فاصله
مار يونانيان خدايان بيش. جهان كهن است ”غيرديني”ترين تمدن  ترين و كامياب درخشان

جا را داشت و  شان نخستين ها و كاهنان خود را، ولي فلسفه در زندگي خود را داشتند و آئين
معني  در يونان از اصالح ديني خبري نبود كه براي يك تمدن پيشرفته بي! اي چه فلسفه

هر چه بود گشودن درهاي تازه بر انديشه بشري بود و رسيدن به حقيقت و زيبائي و . است
مداخالت آنان در سرنوشت  . خدايان يوناني كاري به زندگي مردم نداشتند .انسان عادل

ثابت  هوش و خرد انساني، دست ناپيدا و. بشري با عصر ميتولوژي به پايان رسيده بود
  .نشدني الهي را از جهان كوتاه كرده بود

نشستن خوشبختي بجاي رستگاري، مقدم داشتن اين جهان بر آن جهان، يك دگرگوني    
اي بود كه غرب الزم داشت تا جهان و طبيعت را از نو  در نظام ارزشي، و ايده برانگيزنده

اي دستي در ساختن  هر موجود زنده. اي است نوساختن طبيعت در اينجا استعاره از. بسازد
ولي آنچه انسان از سه . طبيعت به معني شناختن و متناسب كردنش با نيازهاي خود دارد

بار، چنان ابعادي  با پيامدهاي مصيبت كرده است، و در جاهاي بسيار سده پيش با طبيعت
به عنوان يك نمونه، تحول طبيعي . (نو ساختن را بكار برد توان استعاره از دارد كه مي

پس از اعالميه استقالل امريكا كه پويش خوشبختي را ) جانوران اهلي متوقف گرديده است
ي فرد انساني شناخت؛ و قانون اساسي دوازده سال نشدن در كنار زندگي و آزادي، حق جدا

كه خوشبختي عمومي را غايت جامعه اعالم كرد، خوشبختي ديگر حق ) 1798( بعد فرانسه 
قابل توجه است كه تفاوت ميان دمكراسي . (بود نمي ”روحانيان”انحصاري اشراف و 

د قدرت دولت را محدود كوش آن، كه مي ”مهار و توازن”امريكائي با نظام اقتصاد بازار، و 
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توان  هرجا مي كند، با دمكراسي تمركزگراتر و اقتدارگراتر اروپائي كه در فرانسه بيش از
گيرد و پويش خوشبختي  اعالميه، الهام خود را از الك مي. آيد يافت، از همان دو سند برمي

تام كه دنبال داند؛ قانون اساسي، با الهام از هابس و بن نشدني فرد انساني مي را حق جدا
بودند، و البته روسو كه فرد را در كليت جامعه  مسئله مي ”فرماندهي و تكنوكراتيك”حل  راه

اينكه كدام . شمارد كرد، خوشبختي عمومي را غايت و در واقع وظيفه جامعه مي حل مي
 .)ديدگاه آينده بزرگتري داشته است نياز به جستجو ندارد

  
***  

. آورد ئوليت نهفته است و مسئوليت با خودش بلندپروازي ميدر فرايافت خوشبختي، مس   
ها، مانند بيشتر مردمان، زندگي را همان گونه  بيشتر جامعه. ولي سقف پروازها متفاوت است

. كنند زيند و نيازي به يك ايده برانگيزنده حس نمي آيد مي كه هست و پيش آمده است و مي
ر نوعي جهان سومي، برضد بلندپروازي عمل نظام ارزشي يك جامعه واپسمانده، يك كشو

خواهند؛ ولي در جاهائي، بيش از آن را آرزو  رفاه مي مردم در همه جا زندگي آسوده و. كند مي
  . دارند ــ افتخار، قدرت و نفوذ، سرمشق قرارگرفتن

بيني آخوندي از  اين چرخشگاه تاريخي كه دركار زدودن جمهوري اسالمي و جهان ما در   
اي داريم و  ملي هستيم، پس از اين نمايش دل به همزن ناداني و تبهكاري، آيندهپيكر 
گذارد بهر چه پيش آيد  كه نمي هائي هست در موقعيت ما ويژگي. بايد به آن بينديشيم مي

براي مردمي با پيشينه تاريخي و فرهنگي ما خوشبختي و مسئوليت و . خوش باشيم
هنگامي كه سه هزاره پيش در جامه ايراني خود پا به . اند لههائي سه هزار سا بلندپروازي، واژه

 انسان مدرن را، جز در كنجكاوي انتلكتوئل و) اتي تود(تاريخ گذاشتيم، بيشتر رويكردهاي 
اگر الزامات اداره چنان امپراتوري در آن زمان مجالي . داشتيم شوق راه جستن به حقيقت، مي

داد، در آزادمنشي و رواداري و  ام سياسي ما نميبه دمكراسي دولت ـ شهر يوناني در نظ
پرهيز از برده ساختن آدميان و جلوگيري از قرباني انسان و احترام به حقوق زنان از يونانيان 

ما تنها . شمرديم بوديم و از جمله مانند آنها بيگانگان را بربر نمي ها پيش مي نيز فرسنگ
ل خود بلكه مسئول پيروزي خداوند و نيروهاي ديني را در جهان كه انسان را نه تنها مسئو

داند آورده بوديم كه باالترين تعبير اخالقي دين است، با برتري آشكارش  اهورائي نيكي مي
  .بر فرايافت پاداش در عوض نيكي

خوشبختي كه يك ايده محوري تمدن باختري است در زرتشت نخستين پيام آور خود را    
هاي زندگي اين جهاني بود و مردمان را نه به  ا و زيبائيه او سرودخوان نيكوئي. يافت

خشايارشاه هخامنشي در . خواند گردآوري توشه آخرت، كه به ساختن بهشت زميني، مي
هاي دور و نزديك كرده بود از اين بيشتر  شكرگذاري خداوندي كه او را شاه آنهمه سرزمين
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زمين را آفريد، كه مردم را آفريد، كه خداي بزرگ است اهورا مزدا كه اين آسمان و ”: نيافت
يك شاهكار ادبي، ) شادي به عنوان شاهكار آفرينش؛( ”...شادي را براي مردم آفريد

  . ادبي جهان كوتاهترين شاهكار
هاي پيش از انقالب نيز ايران  همين سال ايم ــ در ما كه زماني همه اينها را داشته   

 وسعه اقتصادي و اجتماعي را برگزيده بودند ــ دربود، كه راه تند ت سرمشق كشورهائي مي
خواهيم ببينيم؟ هشتاد سالي پيش، زنده كردن افتخارات باستان آرزوي  آينده خود چه مي

سي سال پيش . ايرانيان شده بود؛ سوم شهريور آن خواب را به بيداري سختي انداخت
مثل ”ن آن قدرت را خواستيم پنجمين قدرت غيراتمي جهان بشويم؛ بيست و دوم بهم مي

كردن  هاي فرمانرواي ايران در صادر بيست سال پيش بلندپروازي گروه. كرد ”برف آب
در شنزارها و  انقالب اسالمي و رسيدن به قدس از راه كربال بود كه با سركشيدن جام زهر

  .هاي مرزي عراق فرو رفت تاالب
بدا به . رچه هست گريختني استانگيز ما تقريبا ه پيرامون فرهنگي و جغرافيائي غم در   

تنها تركيه است كه يكبار ديگر در صد و . حال ما اگر باز بخواهيم خود را از آنان بشمريم
كوشد  جامعه تركيه مي بخش مهمي از. پنجاه ساله گذشته سخن بدرد خوري براي ما دارد

ـ   الميجهان اس. اين از نظر روانشناسي كمك بزرگي براي ماست به اروپا بپيوندد و
چيرگي . اي هنوز در مرحله پيش از كشف خوشبختي به عنوان غايت زندگي است خاورميانه

هاي عرب را در خفقان هزار  مذهب بر تفكر، و افتادن بختك گذشته بر اكنون و آينده، توده
ايران با (توان ديد  دارد كه برخالف تركيه و بويژه ايران، پاياني براي آن نمي اي نگه مي ساله

همه حكومت ارتجاعي مذهبي، تنها جامعه عرفيگراي جهان اسالم است، و همين بس كه 
معني عرفيگرائي . خود را از جهان اسالم بيرون بكشيم و ديگر خود را با اسالم تعريف نكنيم

  .) جز اين نيست
، توان دريافت اما يكي از آنها ها مي بينوائي اين فرهنگ اسالمي ـ عربي را از بسا شاخص   

هائي كه  هاي الهام، نام هاي بزرگ انساني، مايه اندك بودن سرمشق: آشكارترين، بس است
مردان و زنان بزرگ در . بويه پيشتر و باالتر رفتن را در مردمان بويژه در جوانان برانگيزند

اما بيشتر آنان در واقع به . اند شوند بسيار بوده كشورهائي كه امروز جهان اسالم شناخته مي
اند و بهمين دليل از ميانشان كساني كه بتوانند از  ن جهان عربي ـ اسالمي وصله شدهاي

آئيني مذهبي بگذرند و مهر قبول مراجع سياسي و مذهبي را بخورند چندان  صافي راست
آموزند كه ملكه سبا را  عرصه چنان تنگ است كه در يمن به دختران دبستاني مي. نيستند

ت به عنوان سرمشق خود بشناسند و در ايران براي نامگزاري كه نامش در قرآن آمده اس
صدها ميليون . اند اند و به تكرار افتاده هاي سپاه پاسداران درمانده اسالمي لشگرها و قرارگاه
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انسان با يكي دو كتاب و چند نام و يك خاطره تاريخي دستكاري شده دوردست، روياروي 
  . آفريند خود بيش از صد سال آنها مي اند كه در هر ماه هاي جهاني رفته چالش

ما يك نسل پيش خواستيم آينده خود را به اين خاطره تاريخي ببنديم و فرهنگ خود را با    
آن كمتر، ابتذال و بينوائي مادي و معنوي  نه از آن مرده ريگ زنده كنيم، و مرگ آورديم و

ر تبهكاري و حماقتي است؛ و ه ايده برانگيزنده ما در شهادت بيان شد كه جواز. آور شرم
نظام ارزشي ما در وانهادن مسئوليت فردي و سپردن سررشته كارها به نيروهاي غيبي 

  زدن به ضريح و خوردن آجيل، مشكل زني و چنگ سينه خالصه شد كه با انداختن سفره و
 تارهم حاجت نيازمندان برنيايد، بهرحال منظور فرمانروايان دس كنند ــ كه اگر گشائي مي

استقاللي كه در فضاي دگرگون شده جنگ سرد كاالئي ريخته بر سر هر . آيد بر مي بسر
بازاري بود و به نامش آنهمه زيان مالي و سياسي به كشور زدند، به گروگان دادن منابع 
ايران به چين و روسيه انجاميد و ايران را به جائي رساند كه مردم نرخ سبزي و ميوه را با 

كشندگان سادات، افتخارات ملي ما بشمار رفتند و نام كشتگان ناشناس و . دندسنجي دالر مي
. هاي امت شهيدپرور را آذين كرد خورده، كوچه و خيابان بيهوده يك جنگ تهاجمي شكست

  )از امت شهيدپرور جز شهيد شدن چه هنري ساخته است ؟(
ما نه اين افتخارات را . ادافت اينهمه حتا در گرماگرم انقالب و جنگ بر ايراني گران مي   

هاي تروريستي عرب را ــ دريوزگي كه به بهاي  الزم داريم نه دريوزگي از سوريه و سازمان
دانيم، نه زور شنيدن از  شود ــ نشانه قدرت ملي خود مي هاي گزاف به آنها مي پرداخت

يني آخوندي ب اسالم و حكومت اسالمي و آخوند و جهان. شناسيم قدرتمندان را استقالل مي
آنچه داشته است با قدرت تمام به مردم ما عرضه كرده است و ديگر پاسخي براي اين 

 .پرسش كه ما در اين دنيا به چه كاريم ندارد

  
***  

ما به عنوان يك ملت . بلندپروازي، باشد آرمان، بي توان انتظار داشت كه بي از ايراني نمي   
تاريخ، و همان اندازه، جغرافياي . زندگي خود را بكنيم توانيم سرمان را پائين بيندازيم و نمي

در سراسر سده نوزدهم و بخش بزرگتر سده بيستم، جغرافيا بود . دارد ايران دست از ما برنمي
از هنگامي كه توانستيم به بركت سياست خارجي استثنائي . كرد كه سرنوشت ما را تعيين مي

حياتي سياست خارجي و امنيتي ايران را حل محمدرضا شاه از دهه چهل سده گذشته مسئله 
كنيم و خطر هميشگي از شمال عمال برطرف شد، وزن خفه كننده تاريخ، تاريخ بد انتخاب 

مان را آرمان خود  بست رسيده تاريخ ما بخش به بن. شده، بر سياست و فرهنگ ما افتاد
راهه رفتن داشتيم حالي كه پس از صد سال آزمون و خطا و بيراهه و نيمه  ساختيم و در
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اي از جهان  شديم، تصميم گرفتيم باز پاره سرانجام به شاهراه تمدن باختري نزديك مي
  .  اسالمي بشويم

اما نقش . بود ايم كه براي پدران صد سال پيش ما چندان ناآشنا نمي اكنون به حالي افتاده   
صد  يران، تنها هزار و چهاربراي ا تاريخ ديگر. تاريخ و جغرافياي ما بسيار تفاوت كرده است
با افزايش آگاهي و . آيد خود به كار آينده ما نمي سالي نيست كه گذشته از بخش كوچكتر

اند كه ديگر در پي  كننده انقالب و حكومت اسالمي آخوندي، مردم آموخته زير تكان بيدار
 ي و آخوندي هراسالم(هائي از آن بگيرند  دانند كه چه درس زيستن تاريخ نباشند و بهتر مي

دو يكي است؛ جلوه راستين اسالم در قدرت، آخوندي است؛ آخوند است كه در حفظ ظواهر 
شريعت بيشترين سود پاگير را دارد و ظاهر شريعت است كه در حكومت اسالمي همه چيز 

  ). است
شد امروز بزرگترين فرصتي است  هاي پياپي، لعنتي شمرده مي جغرافياي ما كه براي نسل   
تابلو  گفتند بر ظريفان مي. ها نبود هاي آن زمان شباهت به لهستاني وضع ما بي. (ه داريمك

آماده معاوضه حاكميت استفاده نشده با ”بزرگ آويخته بر دروازه ورشو نوشته است 
در سرتاسر منطقه پهناوري كه يك سرش اورال است و سر ديگرش خليج ). ”همسايگي بهتر

آسياي مركزي و ايران يكبار . ا و يك فرهنگ زاينده خالي استفارس، جاي يك اقتصاد پوي
تواند يك  مي ديگر ايران بار. توانند در يك فضاي اقتصادي و فرهنگي بهم بپيوندند ديگر مي

هاي بزرگي كه در  توده. المللي بشود و چيزهائي هم براي گذار از آن درميان باشد شاهراه بين
گذارند، ايران پس از  ن دارند به يك معني پا به جهان ميآسياي مركزي و قفقاز و افغانستا

جمهوري اسالمي را كه همچون فنري رها شده، سرشار از انرژي خواهد بود براي رسيدن به 
  . بقيه دنيا، به زندگي بهتر، الزم خواهند داشت

ايران ميان دو دريا با سيزده همسايه، از جمله در آن سوي خليج فارس، بهترين ژئو    
ها  همه راه. پوليتيك يا سياست جغرافيائي را از شبه قاره تا مديترانه در اين منطقه دارد

زايندگي فرهنگ و توانائي بالقوه اقتصاد . بايد، از آن بگذرد تواند، و در شرايط عادي مي مي
ايران ناگزير است آينده بزرگي داشته . شناسد ايران رقيبي در اين گوشه دنيا براي خود نمي

مانند چين و هند است كه هر . اي است كه هزارها سال همچنان جوشيده است چشمه. شدبا
چه بشود، نيروي دروني شگرف آن هست؛ صد سال و پانصد سال ركود تاثيري در آن ندارد 

تر از چين و هند است و  ايران بسيار كوچك. شود و در نخستين فرصت از هرسو سرازير مي
گردش روزگار بار ديگر ايران را در . زديك با ديگران خواهد بودبزرگي آن تنها در همكاري ن

توانند مستقيما و از  آسياي مركزي و قفقاز باز با ما مي. مركز منطقه طبيعي ما قرار داده است
توانيم بگيريم و  ما بسياري از آنچه را الزم داريم از يكديگر مي. نزديك دادوستد داشته باشند
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يد خواهد آمد كه در شمار مردمان و قدرت خريد و ظرفيت توسعه از مجموع ما بازاري پد
  . چيزي كم نخواهد داشت

در خاور ما چين و هند، با همه دسترسي جهاني خود، به اين مجموعه اقتصادي كه به زور    
آيد نيازمندند ــ چه از نظر ارتباطي و چه اقتصادي؛ از بازار داد و  جعرافيا دارد برگرد هم مي

اي بار ديگر واقعيتي در دسترس است و ايران در  افسانه ”راه ابريشم”. منبع انرژي ستد تا
ها حدش به  امكانات رشد براي همه ما نامحدود، و به قول انگليسي. قلب آن قرار دارد

و بازرگان، نوجو و تشنة  manufacturerآنچه ما به عنوان يك ملت كاالساز . آسمان است
ع اندازه نگرفتني، در چنين فضاي مناسبي الزم داريم، همت آموزش، و نشسته بر مناب

  . بلندپروازي همراه با اراده رسيدن و انجام دادن: شايسته اينهمه موهبت هاست
ايراني، مانند هر ملتي كه مغلوب تاريخ و جغرافياي خود نشده است، به اين معني كه    

دگي باز نايستاده است، شايستگي بهترين هاي ناسازگار را دوام آورده است و از آفرينن موقعيت
ما بيش از هر ملتي در تاريخ جهان . سطح تمدني را دارد كه بشريت به آن رسيده است

ها تا سده پانزدهم؛  از چهارراه دوهزار ساله هجوم. رويم نماينده پيروزي بر جغرافيا بشمار مي
و غنيمت جنگ سرد در سده  تا كشور پوشالي ميان دو امپراتوري اروپائي در سده نوزدهم،

تاريخ ما نقشي . بيستم؛ جغرافياي ما در بيشتر تاريخ در قصد جان اين ملت بوده است
تر از اين نداشته است و از هزار و چهارصد سال پيش برضد عنصر ايراني و  مهربان

غيرمذهبي ما عمل كرده است، تا جائي كه امروز در سده بيستم، در شكستي ديگر از تاريخ، 
  . گرفتار چنين حكومت باور نكردني هستيم

ناگفته پيداست كه آرزوهاي ملي ما در گذشته تناسبي نه با ظرفيت و توانائي بالقوه ما    
بازسازي  ”بلندپروازي”از اين ميان . داشته است و نه حتا نيازهاي فوري ما را برآورده است

يك نكبت  ”انقالب باشكوه”ش جامعه بر الگوهاي اسالمي، و بسيج مسلمانان در زير درف
ما با سنجيدن . بايد از همين جا آغاز شود تمام عيار بوده است و هر بازانديشي آينده ما مي

ايم و  شد فرو غلتيده ترين سطحي كه مي اي به پائين خود با معيارهاي اسالمي ـ خاورميانه
يك نگاه به . صله بگيريمبايد از آنچه ما را به اين روز انداخت فا براي باال كشيدن خود مي

شان پيش انداختن گرايش ملي  سخنان سياستگران و روشنفكراني كه هنوز دلمشغولي
شود  مذهبي است و تاخت و تازشان در ميدان سياست و انديشه، به اصالح ديني ختم مي

  . دهد كه چه اندازه كار داريم نشان مي
واالئي جامعه و سياست و فرهنگ، و در  رستگاري ما در بزرگي و تمايز ما خواهد بود،   

پس از يك دوره . زايندگي اقتصادي كه كمك كند و همه مردمان اين منطقه را باال بكشد
طوالني كه سطح پائين انديشه و اخالق در راهنمايان فكري و سياسي، جامعه ايراني را از 

ملي ما را به پستي  شناخت واالئي، از ميل رسيدن به باالترين و بهترين، ناتوان كرد و همت
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اي است كه ما را از گذشته و  به آن، ايده برانگيزنده كشانيد، شناخت واالئي و رسيدن
از سه هزار سالي . اي هستيم ما ملت قابل مالحظه. پيرامون نزديك خودمان بدر خواهد آورد

تند و در طول همين نسل بسياري، از ما آموخ. ايم پيش بر جهان دور و نزديك تاثير گذاشته
  .بيش از اينها خواهند آموخت؛ و بسياري به دنبال ما خود را به چاه انداختند

ها  در ما آن اندازه مايه هست كه هنوز بتوانيم به بسا دستاوردها شناخته شويم و بسا سهم   
ها برسيم و در جاهائي از  بايد با همه نيرو به باالترين. در پيشرفت بشريت بگذاريم

هاي واالئي هيچگاه در  اينها روياپروري و الف بيهوده نيست؛ مايه. ز درگذريمها ني باالترين
هاي پستي و ركود ملي  هاي پيشين در ما زنده است و همچنان مانند دوره بزرگي. ايران نمرد

حتا هزار و چهار صد ساله اسالم در ما و تنها ما، به زنده . در گذشته ما را به پيش خواهد راند
عنصر ايراني، انيران و . و سربلندي ايراني بودن، ياري داده است ”يده ايرانا”نگه داشتن 

  .دشمن ايران را نيز به خدمت خود گرفت
توانند اينهمه جوشش انرژي و  زير چنين حكومتي مي چند ملت در: و باز يك نشانه ديگر   

 سرزندگي از خود نشان دهند؟
     

***  
يك كشور كليدي كه نه تنها در منطقه . بدتري شد جهان جاي بسيار با جمهوري اسالمي   

هاي دوردستي مانند مالزي سرمشقي براي توسعه سريع  جغرافيائي خود بلكه در سرزمين
رفت به قرون وسطا سقوط كرد، و از آن بدتر سرمشقي  اقتصادي و اجتماعي به شمار مي

و تروريسم اسالمي براي يك گونه ويژه واپسگرائي و توحش شد كه به نام بنيادگرائي 
جدا نيست؛ ماموريت آن برقراري حكومت   بنيادگرائي از تروريسم اسالمي. (شناسيم مي 

از روي سرمشق محمد و خلفاي راشدين در جهان است كه از سرنگوني  اسالمي 
جهاد، ارزش . رسد شود و سپس به سراسر جهان مي آغاز مي هاي اسالمي  هاي كشور حكومت

اما جهاد براي كساني كه در يك درگيري . ائي و استراتژي پيكار آن استبرتر اين بنيادگر
  .)يابد پايند، تنها در تروريسم و كشتار كور مصداق مي مسلحانه بيش از چند روز نمي

ترين مناطق جهان بود، خود به صورت  ايران كه پيش از آن لنگر ثبات در يكي از پرآشوب   
با برهم خوردن محور ايران ـ امريكا  كه سه دهه آرامش را . ثباتي درآمد ترين عامل بي بزرگ

پيامدهاي . ها بر روي هر ماجراجوئي گشوده شد در آسياي جنوب باختري برقرار كرده بود در
هاي شوروي و اندكي بعد  فاصله در كودتاي كمونيستي افعانستان و سرازير شدن نيرو آن بي

پديدار گرديد و تا تجاوز عراق به كويت و  1988ـ 1980در هجوم عراق به ايران و جنگ 
بايد بهاي انقالب  ها مي جهان هنوز و تا مدت. هاي اول و دوم خليج فارس كشيد جنگ

  .در ايران را بپردازد اسالمي 
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در ايران،  هاي استراتژيك برآمدن جمهوري اسالمي  شايد همين گذار تند و كوتاه بر پيامد   
هيچ  بي. ايران در منطقه خود و از آنجا در جهان دارد نشان دهداي را كه  بتواند اهميت ويژه

توان تصور جهاني را كرد كه پس از اين حكومت نابكار، بخشي از مشكالت خود  مبالغه مي
  .را برطرف شدني خواهد ديد

آنچه به درستي جنگ سوم  با جمهوري اسالمي. نخست، بنيادگرائي و تروريسم اسالمي   
بود و   بنيادگرائي پيش از جمهوري اسالمي. است پايان نخواهد يافتجهاني نام گرفته 

نيز بدان  تروريسم، استراتژي و سالح ناتوانان است و بنيادگرايان، بي جمهوري اسالمي 
كه با انقالب  ولي اگر بنيادگرائي در ايران سرنگون شود مردمي. زدند و خواهند زد دست مي

خواهند توانست سرمشقي از گذار به  يادگرايان دادندبه همه بن  خود چنان مايه الهامي
كه  اگر رژيمي. اند هائي باشند كه ميان ديكتاتوري و بنيادگرائي پا در گل دمكراسي براي توده

ترين پشتيبان تروريسم در جهان است جايش را به دولتي بدهد  به عقيده دولت امريكا بزرگ
كت خواهد جست كفه بسيار بيش از اينها به كه فعاالنه در كارزار جهاني ضد تروريسم شر

كه بجاي جمهوري   در ويژگي ضدتروريستي رژيمي. ها سنگين خواهد شد زيان تروريست
بازماندگان  توان كرد زيرا خود چندگاهي آماج حمالت انتقامي  بيايد ترديد نمي  اسالمي
  .اهللا خواهد بود حزب

و حقوق بشر جهاني پا به دوران پس از رژيم ايران آينده در هماهنگي با جنبش دمكراسي    
چنان . هائي خواهد شد خواهد گذاشت و طبعا يك عامل موثر در پيشبرد چنان ارزش اسالمي 

هاي كمرشكن بازسازي ويرانه پس از جمهوري اسالمي، كمترين  حكومتي، روبرو با دشواري
المللي و بيشترين سود  بين هاي و افزايش تنش  سود را در دنبال كردن برنامه تسليحات اتمي

اقتصاد جهاني  گذاري و پيوستن ايران به جريان عمومي  را در مساعد كردن فضا براي سرمايه
كه ايران را از جمهوري  رهبران جنبش مردمي. ترين سطح آن خواهد داشت در پيشرفته

باز شناخته اند كه از همتايان غربي خود  آزاد خواهد كرد زنان و مرداني امروزين اسالمي 
كشد در  اي كه دارد اندك اندك خود را از زير اين بار گران بيرون مي شوند؛ و جامعه نمي
هاي همسايگان  مردم ايران خواستار پيوستن به جهان فراتر از مرز. هايش غربي است آرزو

جوانان هرچه . توان برخورد اي كمتر و كمتر مي در ايران به الگوهاي خاورميانه. اند خويش
ايران پس از جمهوري . افتند دورتر مي هاي اسالمي  هاي جامعه بيشتر از رويكردها و رسم

هاي اتحاديه اروپا را نخواهد كوبيد ولي از جامعه ترك به مراتب به  مانند تركيه در اسالمي 
تفاوت چشمگير را هم اكنون ميان . شيوه زندگي و تفكر اروپائيان نزديكتر خواهد بود

  .توان ديد هاي باختري مي ها در كشور اي گ ايراني و خاورميانهاجتماعات بزر
آمادگي بيشتر ايران براي يك نظام دمكراتيك، ساخته بر اعالميه جهاني حقوق بشر،    

اي است كه ايران در جهان پس از  ترين ويژگي آن و بهترين نشانه نقش سازنده برجسته
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هائي با اكثريت  ــ كشور  اسالمي در سرتا سر جهان. خواهد داشت  جمهوري اسالمي
هاي بزرگ مسلمان ــ تنها ايران است كه نه  هاي غربي با جمعيت مسلمان، حتي در كشور

تنها از بيماري واگيردار بنيادگرائي آزاد است، خود را از پيروي رهبران مذهبي نيز آزاد كرده 
جدال ميان . و نيز نيازي نداردر است؛ و براي روياروئي با خطر بنيادگرائي به مسلمانان ميانه

ديگر ميانجيگري . به سود عرفيگرايي پايان يافته است “مكراتيك”اسالم توتاليتر و اسالم 
  .رود مسجد الزم نيست زيرا كمتر كسي به مسجد مي

هاي مدني، باز بيشتر به  برداشته شدن بند مذهب از سياست را جنبش زنان و رشد سازمان   
در زير يك حكومت متعهد به . اند اي يگانه زنان ايران پديده. كند يرهبري زنان، كامل م

اي نفسگير ــ نفس حكومت ــ جز پوسته  اجراي شريعت، در نبردي فرسايشي، با مبارزه
. اند ها را گشوده اند و بسيار در از هر دري گشوده بوده وارد شده. اند ضعيفي از شريعت نگذاشته
آيند، و  آميز شريعت مي انساني به كمك احكام تبعيضهاي غير در جهان اسالمي، سنت

اي چون ناقص كردن  هاي وحشيانه هاي رويهمرفته تن در داده، زنان را قرباني رفتار توده
ها  اي از اين تبهكاري در ايران پاره. كنند هاي اجباري مي دختران و جنايات ناموسي و ازدواج
زن . اند هائي رو به كاهش ولي اينها پديده. دهد روي مي هنوز زير حمايت حكومت اسالمي

ها روي برگردانده است و طبقه متوسط بزرگ ايران،  ايراني بر رويهم  از آن مقررات و سنت
تر زناني كه بيش از شصت درصد گروه انبوه دانشجويان را  و پيشاپيش آن نسل جوان

ه را از آثار قرون دهد، در شرايط مساعدتر سياسي و اقتصادي به آساني جامع تشكيل مي
  .وسطائي پاك خواهد كرد

اي كه هرچند زير نظر وزارت  هاي داوطلبانه هاي مدني ايران، سازمان شمار سازمان   
بسياري از آنها . رسد كنند به هزاران مي كشورند جائي براي خود در زير آفتاب دست و پا مي

گيرد و به آساني خواهند  ا دربر ميشان پهنه جامعه ر كنند و حوزه فعاليت ها كار مي در روستا
از اين نظر نيز ايران در منطقه . توانست به زندگي حزبي آينده ايران انرژي الزم را بدهند

كه بيشترشان  مردمي: اي براي ديگران خواهد شد خود استثنائي است و نمونه و انگيزه
 .زيند هاي غربي به آسودگي مي ها و نهاد مسلمانند ولي با ارزش

    
***  

گذشته از عرصه حياتي امنيتي، بيشترين تاثير تغيير رژيم در ايران در اقتصاد جهاني خواهد    
ايران اكنون يك بازار صادراتي چهل پنجاه ميليارد دالري است، با اقتصادي كه از . بود

گذاري داخلي و خارجي در آن چندان نشاني نيست و هر روز به درآمد نفت و گاز  سرمايه
فساد و گريز سرمايه جائي براي . سهم ايران در بازار جهاني ناچيز است. شود تر مي وابسته

گيرد بيش از  به گفته مقامات حكومتي در خونروشي كه شتاب مي. گذارد توسعه اقتصاد نمي
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مافياي . اين تنها آشكارترين است دويست ميليارد دالر سرمايه ايراني به دبي رفته است و
هر چه هم  چنين ارقامي . ها رانده است امالك  را به باال هر جهان بازاردر دو سه ش  اسالمي

برابر ظرفيت  گزاري ايران بزرگ جلوه كند در براي اقتصاد توسعه نيافته و تشنه سرمايه
ايران بازار بالقوه بزرگتري از جمعيت شصت هفتاد . آيد جامعه و اقتصاد ايران به شمار نمي

در يك نظام . شوند رانيان جز به بيشترين و بهترين خشنود نميميليوني خويش است زيرا اي
دمكراتيك كه حكومت پاسخگوي مردم باشد و غم توسعه و رونق كشور را بخورد ايران بار 
ديگر، و با ابعاد بزرگتر، يك نيروگاه واقعي اقتصادي با اشتهاي سيري ناپذيربراي كاالها و 

كه با گستره كاالهائي كه هم اكنون در ايران  آنها. تكنولوژي جهان پيشرفته خواهد شد
سه هزار و بيشتر (اند  شوند و دستي كه ايرانيان در انفورماتيك پيدا كرده توليد و عرضه مي

آشنائي دارند ) هاي وبالگ ترين زبان شركت تكنولوژي رايانه، و فارسي به عنوان يكي از مهم
ها  ضاي سياسي مناسبي داشته باشد تا كجادانند كه انرژي و بلندپروازي اين ملت اگر ف مي

  .  خواهد رفت
در قلب . شناسد به عنوان يك شريك بازرگاني، جهان هنوز ايران را به درستي نمي   

اي ميان دو دريا، و حلقه ارتباط زميني و دريائي آسياي مركزي با غرب، ايران كه  منطقه
تواند بار ديگر سهم  اشته است ميهمواره در تاريخ خود نقش كليدي در اين گوشه آسيا د

اي در توسعه بازاري داشته باشد، از افغانستان تا ارمنستان و از قزاقستان تا خليج  شايسته
نيروي انساني آموزش يافته ايران . كند ها و امكانات خود را كشف مي فارس، كه تازه دارد نياز

به اندازه ايرانيان  توان يافت و هيچ كدام آنان همسايگي آن نمي را در سرتاسر
از اينها گذشته سنت پرورش يافته . هاي باختري ندارند اموختگان بهترين دانشگاه دانش

كارآفريني ايرانيان و منابع قابل مالحظه زيرزميني ايران است و ارتباط سودمندي كه 
 توانند ميان سرزمين مادري و اجتماعات بزرگ و موفق ايراني از اسرائيل تا امريكا مي

  .كشورهاي ميزبان خود برقرار كنند
تواند به جهان بدهد  مي  هيچ سخني درباره آنچه ايران آزاد شده از جمهوري اسالمي   
ايران در سه هزاره گذشته . اي به ظرفيت فرهنگي اين ملت كامل نخواهد بود  اشاره بي

ي نفوذ فرهنگي هائ در زمان. كارگاه فرهنگي عمده حوزه ميان هندوستان و اروپا بوده است
ميراث . هاي ديگر نيز، هندوستان بيشتر و اروپا كمتر، سرريز كرده است ايران به حوزه

دنيا در . تر يا تحمل پذيرتر سازد هائي از زندگي را رنگين تواند گوشه فرهنگي ايران هنوز مي
 طبيعت بيزار كننده. سده نوزدهم خيام را كشف كرد و در سده بيستم نوبت مولوي رسيد

از جاذبه فرهنگي ايران در بيست و چند ساله گذشته كاسته است و پائين   جمهوري اسالمي
در خود ايران . افتادن جايگاه ايران در جامعه جهاني به كم اعتنائي به ايران انجاميده است

به دشواري در اينجا و آنجا به زندگي خود  رونق فرهنگي دو دهه پيش از انقالب اسالمي 
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هد و فضا براي شكفتگي فرهنگي مساعد نيست ولي حتي در چنين شرايطي د ادامه مي
شوند و رمان فارسي دارد از آب و گل بدر  جهانيان با پديده شگفت سينماي ايران روبرو مي

  .   آيد مي
اين درست است كه  . بايد نگرنده را به اشتباه اندازد باالگرفتن خرافات در جامعه ايراني نمي   

هاي بادآورد بي  كوشد به ضرب تبليغات و با صرف پول ت تازه بسيجي خود ميرژيم در صور
هاي مردم را سراپا به صحراي كربال و چاه جمكران بكشد و اين درست است  حساب توده

هاي  اند، ولي بخش كه بسياري كسان از نوميدي و درماندگي چشم به معجزه دوخته
تفاوت ميان سرامدان فرهنگي، . ين خود دارندتر جامعه پادزهر خرافات را در آست پيشرفته

هاي  واپسمانده توده مردم در كمتر كشور  با بخش) اينتليجنتسيا(حتي طبقه متوسط فرهنگي 
هاست و در مورد ايران آبستن  چنين تفاوت فرهنگي، آبستن تنش. جهان به اندازه ايران است

شنگري سده هژده در شكم چنان رنسانس سده پانزده و شانزده و رو. يك باز زائي فرهنگي
هاي مردم احترام استثنائي براي اهل قلم، براي روشنفكران و  زيرا توده. تنشي زاده شدند

هاي  هاي آنان را با عادت دانايان، حتي اگر برخالف عقايد خود، داشتند و آماده بودند آموزه
ر صد ساله گذشته چنانكه د. در ايران نيز چنين است. ذهني و تعصبات خويش آشتي دهند
توانند از پيشروان جامعه  هاي واپسمانده به تندي مي بيش از يكبار نشان داده شد بخش

 .پيروي كنند

  
***  

هايش را در خود ايران آشكار  پس از جمهوري اسالمي، بيش از هر جاي جهان تفاوت   
ن دادن اي بوده است براي نشا ايران سه دهه گذشته گوئي درگير مسابقه. خواهد كرد

ايرانيان همه استعداد خود را بسيج كردند تا . تواند در آن فرو رود ژرفاهائي كه يك جامعه مي
بود  ابتذال و واپسگرائي را به درجاتي كه براي يك نسل پيشتر خودشان باور نكردني مي

 هاي حكومتي جهان را ترين نظام ترين و ناهنگام برسانند؛ آنها توانستند يكي از غيرانساني
فرمانرواي خود گردانند و از اين شگفتي نيز برآمدند كه چند سالي آن نظام حكومتي را از 

  . محبوبيت و ستايش نزديك به پرستش مذهبي برخوردار گردانند
مانيم و در تحليل آخر حق داريم از خودمان نااميد  ما هيچگاه از ستايش خود غافل نمي   

هر يادآوري . كند شود كه نوميدي غلبه مي بسيار مي ولي تا به آن تحليل آخر برسيم. نشويم
اي كه در بينوائي و فساد و دروغ، در اعتياد  اين سه دهه گذشته با چنين حكومتي و با جامعه

زند و واالترين آرمان مردمانش بدر بردن رخت خود به  و روسپيگري و خرافات دست و پا مي
كه به روايتي ده هزار امامزاده را  مردمي. كند اروپا و امريكاست روان انسان را تيره مي

پرستند، و چاه زنانه و مردانه جمكران برايشان بس نيست، و به هر نئون سبزرنگي كه در  مي
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برند؛ و در انتخابات به وعده صريح ماهي نيم ميليون ريال  روشن باشد نماز مي جائي به نامي 
فره مردم، و توسل به يك زنده پنهان هزار تر آوردن پول نفت به س بهر ايراني، يا شعار مبهم
دهند، آيا بنا به اصل مشهور، شايسته چنين حكومتي نيستند و آنچه  و چند صد ساله راي مي

     “پزند؟ هاي ما مي خياالتي نيست كه دل”گوئيم  درباره آينده مي
نظام سياسي . ها، جاي دلسردي بيش از هر زمان است امروز پس از همه دگرگوني   
هاي  كند كه در حوزه ترين پوست خود را انداخته است، و ايران را حكومتي اداره مي تازه

نوميدي از اوضاع . دهند اش به تاسف تكان مي ها را از جمود و واپسماندگي سر مذهبي نيز
  . تر رفت توان پائين شناسد و در اين چاه بي بن هنوز مي مرزي نمي

ها  اي اخالقي و فرهنگي هم ميهنان خود بيش از اينه توانيم در شمردن كاستي ما مي   
ولي اتومبيل جامعه را موتور . تر بدست آوريم هاي فراوان برويم و براي بي حركتي بهانه

سه . هاي انباشته در صندوق پشت آن راند نه آشغال هاي اجتماعي به جلو مي ترين اليه پيشرو
دوق پشت آن رو به پس رفت ولي دهه پيش اتومبيل جامعه ايراني با وزن سنگين صن

بار در تاريخ انقالبات جهان، موتور، همرنگ صندوق پشت  مشكل آن بود كه براي نخستين
انقالب مشروطه كه انقالب عصر روشنگري ايران بود، و چپگرايان و اسالمياني . شد
داد  اي قرون وسطائي روي كاهند، در جامعه خواهند آن را به مشروط كردن پادشاهي فرو مي

و نيروي پيش راننده آن طبقه متوسط كوچكي بود كه تازه داشت با الفباي مدرنيته آشنا 
برابرش به  در عصر خود ما هند با همه مشكالت اجتماعي و فرهنگي كه ما در. شد مي

آئيم به بركت طبقه متوسطش دارد از پائين ــ برخالف چين كه نمونه ديگري با  حساب نمي
ها زبان و هزاران خدا و دهها  اين كشوري است با صد. شود ساخته مي آينده مبهم است ــ

گذرد و با اينهمه امروز يكي از پوياترين  شان در خيابان مي ميليون تن كه همه دوران زندگي
  . رود كه ببر تازه آسيائي شود هاست و مي جامعه

متوسطي بر بيش از همه، خوشبيني ما به ايران پس از جمهوري اسالمي به طبقه    
گردد كه هيچ همانندي به سه دهه پيش ندارد و در توانائيش هست كه بر مشكالت كوه  مي

اي كه از آن بدر خواهد آمد، چيره  و بر ويراني همه سويه  آساي سياسي، بر جمهوري اسالمي
گردد، انگيزه و پشتگرمي  هاي ملي بر مي گذشته ايران، آن بخشي كه به دستاورد. شود

گذارد به مدت  كند و نمي هاي ديگر متمايز مي است كه ما را از بسياري ملتهميشگي  
هاي سنتي جامعه ايراني  ترين اليه در واپسمانده. طوالني با بدبختي و پستي اكنون بسازيم

گذارد تن به درماندگي  نيز يك احساس مبهم سربلندي تاريخي هست كه سرانجام نمي
  . بدهند

يابند  را بيش از اندازه خوشبينانه مي ران پس از جمهوري اسالمي آنها كه اين تصوير اي   
ايران . ترين مصيبت تاريخي ما نيست نبايد فراموش كنند كه رژيم آخوند و بسيجي بزرگ
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در   جمهوري اسالمي. وار از خاكستر برخاسته است و اين بار نيز برخواهد خاست بارها ققنوس
ما كشوري داريم كه بود و نبود . رسد له اول عرب نميهاي خود نيز به پاي حم بدترين جلوه

جهان جاي  اگر با جمهوري اسالمي . و نيك و بدش همواره براي جهان اهميت داشته است
  .تواند جهان را جاي بسيار بهتري كند مي  بسيار بدتري شد؛ ايران پس از جمهوري اسالمي

   
  .ار نخواهد كردبراي ما آينده اي هست كه تاريخ را از ما شرمس    
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  هاي كسان نام
 
 
 
  آ

  176، 169 ،28 ،27آتاترك 
  318آجوداني ماشاءاهللا 

  12 آخوندزاده
  391آدامز جان 

  8آدميت فريدون 
  250آدنائر كنراد 

  385آرتور آرو 
  130آرنت هانا 

  294، 80آرون ريمون 
  240ژزيالس آ

  416كل يآسترومر ما
  24آقامحمدخان 

، 179، 174، 84، 78، 12احمد جالل  آل
180 ،183 ،188 ،356  

  25آيرونسايد 
  415، 100آيزنهاور 
  130آيشمن 

  
  الف

  51ابتهاج ابوالحسن 
  223خلدون  ابن

  317ابوسعيد 
  109احساني كاوه 

  63، 40، 24، 22احمدشاه 
  205اديب پيشاوري 

  376، 259، 136اراسموس 

  310، 5ارتگااي گاست 
  121اردشير 
  373، 356، 143ارسطو 

  184، 58، 54، 53، 52ارسنجاني حسن 
  264ارول 

  250ارهارد لودويگ 
  376، 259، 136اسپينوزا 
  116، 52، 38، 34استالين 
  374، 326، 240اسكندر 

  24اسماعيل شاه 
، 286، 259، 258، 196، 195اسميت آدام 

287  
  368اش تيموتي گوردون 

  39اشپنگلر 
، 179، 178، 173، 145الدين  افغاني جمال

188  
  7افالطون 

  319، 188اقبال الهوري 
  59چهر واقبال من

  343اكهام ويليام 
  357اگوستين سنت 

  389، 372المهدي 
  157، 113، 98امامي سعيد 

  389الضرب  نيام
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  63اندرودي 
 6ورانژ ا

  
  ب

  325بادرماينهوف 
 158، 146، 133، 120، 78بازرگان مهدي 

356 ،357  
  320بازمن آدا 
  8باقرخان 
  325باكونين 

  162باهنر 
  317بايزيد 

  74، 72بختيار شاپور 
  116برژنف 

  418برك اهود 
  69برگسون 

  379برلين آيزيا 
  367 ادوارد برنشتاين

  243بروجردي 
  416بالكوي رابرت 

  80 بلوم لئون
  92بال  بن
، 340، 329، 257، 241، 221الدن  بن

347 ،348 ،406  
  428، 427، 376 جرمي بنتام

  278بنديكت پانزدهم 
  278، 149بنديكت شانزدهم 

  141بورقيبه 
  226، 225بهار محمدتقي 
  162بهشتي محمد 
  201، 172بهنام جمشيد 

  63بيدل اسميت 
  
  پ

  327، 235پائولوس قديس 
  169پاسكويچ ژنرال 

  264پاول كالين 
  168، 28پتر كبير 

  182پري درياساالر 
  391پالتنر مارك 

  171پورداود 
  82پونياتوفسكي 

  
  ت
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، 172، 171، 52، 25، 9، 5زاده حسن  تقي
173 ،174 ،175 ،176 ،179 ،180،  

  314، 274، 273توتو اسقف 
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  177، 25الحسين تيمورتاش عبد

  
  ج

  81، 80جات توني 
  391جفرسون توماس 

  175، 174، 170جمالزاده محمدعلي 
  356جنتي 

  
  چ

  387چارلز اول 
  213چاسر 

  415، 51، 34، 29چرچيل 
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  415چيرول والنتاين 
  
  ح

  317، 281، 138حافظ 
  160، 159حجاريان سعيد 

  147، 79حسين امام 
  37حكيمي ابراهيم 

  318، 317حالج 
  
  خ
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  225خاقاني 
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  87خانبابا تهراني مهدي 
  317خرقاني 

  62خروشچف 
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  46روزولت كيم 
  379روستان ادموند 

  428، 411، 258، 128روسو 
  37ريبن تروپ 

  422ريگان 
  
  ز

، 50، 47، 46، 44، 43، 42اهللا  زاهدي فضل
54  

  428، 303زرتشت 
  406، 348، 347زرقاوي 

  
  ژ

  27ژزف دوم 
  

  س
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187 ،188 ،191 ،201  

  154شريعت سنگلجي 
، 193، 179، 145، 84، 79، 12شريعتي 

257 ،356 ،357  
  114، 74امامي جعفر  شريف

  212شكسپير 
  385شل سوزان 

  19، 15شوستر 
  87شوكت حميد 

  
  ص

  419، 341، 198صدام حسين 
  188صفوي نواب 

  36الدوله  صنيع
  
  ط
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  43عال حسين 
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  236عمر 
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  ف
  119فارابي 
  357فاطمه 

  52، 50، 48، 40فاطمي حسين 
  340فالك ريچارد 

  240، 232فراي ريچارد نلسون 
  221فردريك دوم 
  27فردريك كبير 

  228، 122، 98فردوسي 
  381فرگوسن آدام 
  160فليپ مقدوني 
  250، 249، 113سيس فوكوياما فران

  
  ق

  418، 341قذافي 
  171قزويني محمد 

  257قطب سعيد 
  54، 50، 47، 38، 37، 34، 23قوام احمد 

  
  ك

  168) بزرگ(كاترين 
  91، 73كارتر 

  426كاراليل توماس 
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  172كاظم زاده 
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  69كرنسكي 

  398، 395كسروي احمد 
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  383كوالنژ فوستل دو 
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  و
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 نامه واژه
  
 آ
  

  Tsunami آبلرزه
  Dignity آزرم

  Millenarian آخرزماني
  Uotopia آرمانشهر

  Doctrine آموزه
  

  الف
  

  Community اجتماع
  Revivalism احياي ديني

  Planet اختر
                                                           Authoritarianاقتدارگرا   

  Ethics تاخالقيا
  Cause  امر

  Interaction اندركنش
  Humanism انسانگرائي

  Virtual انگاري
 
  ب

  

                                                                      Revivalباززائي  
     Inhabitant  )ساكن(باشنده 
 Context بافتار

 De facto )شناسائي(بالفعل 
 Make  believe باور  اندر

 Observant بجاي آورنده
 Credibility باورپذيري

 Segmental بخشابخشي
 Antipathy بد دلي
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 Agenda )دستور كار(برنامه كار 
 Dirigisme )اقتصاد(برنامه ريزي 
 Montage بسته كاري

 Sponsor بندادگر
 Inhabit )سكونت(بود و باش 
 Speculation بورسبازي
 Nativism بوميگرائي

 Cynism بي اعتقادي
 Manifest بيان نامه

  Declaration بيانيه
 Impotence بيتواني
 Insight بينش

  
 پ

 

      Patrimonial  )شهپدر( پادشاهي مطلق
 Puritan پاكدين
 Hierarchy پايگان
 Backlash پسزنش
 Specter )شبح(پرهيب 

 Myth پندار
 Pos-tmodern پسامدرن
 Pre-modern پيشامدرن

 Body politics پيكره سياسي
 
 ت

 

 Internet تارنما
 Clan تبار

 Shock تكانه
 incarnation تناسخ

 Oxymoron تناقض عبارتي
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 ج
 

 Criminalization جنائي شدن
 Alternative جايگزين

 Society جامعه
 Polity جامعه سياسي

 Universalism جهانروائي
 Globalization –ism جهانگرائي

 Total war )كلي( جنگ فراگير
 Cosmos ستيجهان ه

 
 چ

 

  Turning point چرخشگاه
 Pluralism چندگرائي

  
  ح

 

 Sovereignty حاكميت
 National sovereignty )استقالل(حاكميت ملي 

 Administration - Government  حكومت
 Rule of Law (rechtstaat) حكومت قانون
 Constitutional حكومت قانوني

 
 خ

 

 Politically incorrect خالف سياست
 Conventional wisdom خرد متعارف
 Function خويشكاري

 
 د
 

 Scholarship دانشوري
 Inclusive دربر گيرنده

 Intriorization درونذاتي كردن
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 Theme درونمايه
 Establishment )حكومت(دستگاه 
 Arbitrary دلخواسته

 Nation-State ملت-دولت
 Vision ديد
 
 ر
 

 orthodoxy راست آئيني
 Essay رساله

  De jure )شناسائي(رسمي 
  Up to date روزآمد

  Enlightened )يانه(روشنراي 
  Enlightenment روشنگري
  Malaise رنجوري
  Tolerance رواداري
  Trend setter روندگزار
  Attitude رويكرد
  Approach رهيافت

  
  ز
  

  Take off زمين كند
  Highjack زورربائي

  
  س

  

  site(Web) سامانه
  Passe سپري
  Massive سترگ

  Rhetoric سخن پردازي
  Elite سرآمدان

  Cover up سرپوش گذاري
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  Dedication سرسپردگي
   Plutocracy  سرمايه ساالري

  Paradigm سرمشق آرماني، پارادايم
  Obsession سودازدگي

  Contribution سهم گزاري
  Policy سياست

  Politically correct سياست پسند
  Politics  سياستگري، سياست ورزي

  Policymaking  سياستگزاري
  politico سياسيكار

  Physiognom سيما
  

  ش
  

   Enthusiasm شورمندي
  Momentum شتاباهنگ

  defeatism شكست پذيري
  
  ط

  

  Irony  طرفه
  Ironic  طرفه آميز

  
  ع

  

   Secularism عرفيگرائي
  Populism عوامگرائي
  Common sense عقل سليم

  
  ف

  

  Outcome فرا آمد
  Concept فرايافت
  Process فرايند
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  Charisma فرهمندي
  Acculturation فرهنگ پذيري

  Philosophe فلسفي
  
  ك

  

  Entrepreneure كارآفرين
  Implication كاربرد
  Manufacturer كاالساز
  Hubris كبريا

  Dignity )آزرم(كرامت 
  Erratic كژومژ

  
  گ

  

  Faction گروهك
  Proposition گزاره
  Option گزيدار
  choice گزينه

  Impetus شتاورگ
  Quagmire گلزار

  Discourse گفتمان
  Speculation گمانپروري

  
  م

  

  Spiral مارپيچ
 Indoctrination مغزشوئي

  Temperament منش
  Check and Balance مهار و توازن

  
  ن

  

  Rogue نابكار
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  Dysfunctional )از كار افتاده(ناخويشكار 
  Frustration نامرادي

  Anachronism ناهنگامي
  Atrophy ارينز

   perspective نظرگاه
  Symbol نماد

  Renovation نوسازي
   Modernization نوسازندگي

   Modernity )تجدد(نوگري 
  Input نهاده

  Institutional )ه(نهادين 
  
  و

  

  Excellence واالئي
  Failure واماندگي
  Vocabulary واژگان

  
  ه
  

  Consensus همرايي
  Contemporary )معاصر(همروزگار 
  Conformity همرنگي
  Norm هنجار

  
  ي

  

 Monument يادمان
  Monolith(ic)  يك لخت

                                                           Symbiosisيگانه زيستي 
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