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 پيشگفتار
 

  دراز عمر گوركن مردي يافت
  باز گوي بر من به گفتش سائلي
 مغاك اندر ها  سال تواي  كنده
  زير خاك دراي  ديده عجايب چه

  حال حسب عجايب ديدم اين گفت
  سال هفتاد همي نفسم سگ كاين

  نمرد ساعت يك و ديد گور كندن
  نبرد طاعت يك فرمان دمم يك

 عطار
 

 از دور ايران، انديشه و ياد بهش   ديگر نيمه .زيد مي ايران از بيروناش  هستي از اي نيمه با تنها خارج در ايراني
 فراهم كه كتاب اين در. ش پيرامونيان و خودش به دور ايران طريق از و نگرد مي ايران به بيرون از او. اوست پيرامون
 از شان آينده و اكنون و گذشته و ايرانيان و ايران به) 1363 تا 1360 از( است گذشته ساله سه هاي  نوشته آورده
  .است شده نگريسته نظرگاهي چنين

  
 و كم آنها همه خود كنوني درصورت. اند يافته انتشار "وجهان ايران " در بار نخستين گفتارها اين همه تايي، چند جز

 هنگام در و باشند خواستم مي  من كه اند شده چنان اند؛ يافته مفاهيم، نه و عبارات در همه هايي،  دگرگوني بيش
 پس و پيش احتمال همواره. يابد نمي را خود نهائي صورت است زنده نويسنده كه هنگامي تا نوشته. منتوانست نوشتن
  .هست افزودني و كاستن و كردن

  
 ها  فرايافت و ها  مفهوم و ها  موضوع تر دقيق بيان ضرورت به كه اي تازه هاي  واژه از است آمده اي نامه واژه كتاب پايان در
 نبايد باك آن واژگان بر افزودن و زبان بردن پيش گونه اين از. آنها انگليسي هاي  معادل با. اند شده ساخته فارسي به

. بينبارند سنگ از را مغزها آنكه مگر تراشيد سنگ از شود نمي را زبان. نيابد خوش را ها  سليقهاي  پاره چند هر داشت
 هم كسي هر تازه،. گوييم نمي سخن پيشينيان زبان به ما كدام هيچ كنيم مي پيشينيان از كه ستايشي همه با
 تا" بگذاريم است فراخي اين به ميدان اگر. خواند مي آنها از تقليد به را همگان و دارد نظر در را خود "پيشينيان"

  ."گوي سخنگوي مرد بزند
  

 فارسي بازسازي و نوگري مشكل با خود رشته در و فراخور به كس هر كه استاي  مرحله در فرهنگي نظر از ما ملت
 هرچه آشنايي اين. يابد مي سروكار غربي فرهنگ با و رود مي ها  موضوع ژرفاي به مختصري كه كس هر ــ روبروست

 ملي زبان هاي  مايه از نيز را آن مناسب زبان بايد ما و است تاريخي ضرورت يك ايران براي غرب فرهنگ با بيشتر
  .مآوري فراهم ديگر ايراني زبانهاي و خويش

  
 سبب به ها  عرب خود. است نشده ورشكسته فرهنگي و سياسي نظر از تنها عربزدگي و گرايي عرب و مĤبي عرب

. هستند سخت هاي دشواري دچار خيزد، مي بر عربي زبان قالبي ساخت از كه زباني، تنگناي و فرهنگي محدوديت
. كرديم جايگزين عربي با را فارسي هاي  واژه نستيمتوا چه هر ضرورت، هيچ بي عموما و پروا، بي ما گذشته هاي  درسده
 امروز. واقعي فرهنگي نياز تا داشت بيشتر بسيار سهمي مان با زبان ما سبكسرانه رفتار اين در فروشي فضل روحيه
 آنچه به بكشيم، خطي بايد ولي. اندازيم دور به خود زبان در است عربي چه هر پروائي، بي و سبكسري همان با نبايد

 در يافته راه عربي واژگان ياري به فارسي. بگيريم وام باز عربي از كه نيست نيازي ديگر. كنيم بسنده ايم گرفته كنون تا
  .آمد برخواهد پوينده و گسترنده فرهنگ يك نيازهاي با سازگاري عهده از خود تركيبي ساخت مدد به و آن
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 بخش در كه است آنان انديشگي و عاطفي فضاي به و انايراني به و دلگير انتقادي نگرشي حاضر كتاب يكم بخش
 يك از پادشاهي، و دين ايران، تاريخ پايدار سنت دو به سوم بخش. شود مي دنبال ملي، مسئوليت از بحث در دوم،

 بيرون، و درون از افتاده، آن در اسالمي جمهوري كه سراشيبي چهارم بخش در. پردازد مي طلبانه نظر تجديد موضع
 به نگاهي پنجم بخش در و) ثالث اخوان( دقيانوس است مرگ بي" پندارند مي كه آنها به پاسخي ــ شود مي بررسي
 نظام برقراري در هايي  انديشه دربرگيرنده ششم بخش. هايي  ارزيابي و ها  پيشنهاد با همراه شود، مي افكنده آينده ايران

 ممكن سياسي و تاريخي هاي  سازي افسانه و پندار هاي  ردهپاي  پاره زدن كنار بي كه است ايران در مردمساالري
 .است آمده مدعيان با ها  جدل و ها  پاسخ هفتم بخش در و نيست؛

  
. اند گرفته خرده من موقعيت در بركسي را حاضر كتاب گفتارهاي يا فردا و ديروز كتاب نوشتن كساني آنجا و اينجا در

 هاي  تحليل و ها  داوري و ها  نوشته ضد بر بارها ام كرده كار حكومتي و ياسيس باالي هاي  سمت در سالي دو من اينكه
 ترين بد را حقيقت كه آنها كنند؛ مي ساده را امور و بينند نمي سفيد و سياه جز را جهان كه آنها. است رفته كار به من

 ناموافق اشاره كمترين است، زبان و گوش و چشم بستن بر معني به شان براي وفاداري كه آنها و دانند؛ مي خود دشمن
  .پسندند نمي من بر سربلندم، آن در خودم سهم به و ام بوده آن ازاي  پاره نيز من كه را نظامي به
  

 به ــ راهنمايي و انتقاد به موضع آن از و ام نبوده نگار روزنامه سال سي آن، از پيش من گيريم كه است اين پاسخ
 اكثريت از و داشت مي امكان رژيم هوادار يك براي شرايط آن در كه صورتي ترين ندت و ترين گسترده و آشكارترين

 شد، آغاز سالگي 14 از كه ام، سياسي عمر همه در من كه گيريم و ام؛ نپرداخته ــ رفت مي فراتر نگاران روزنامه بزرگ
 از و ستودم مي را دستاوردهايش و كردم مي دفاع رژيم آن از كه معني اين به( ام نبوده پادشاهي رژيم مشروط موافق

 داشت انتظار افراد از توان نمي هم باز) كردم مي انتقاد بود، من توان و دانش فراخور كه جايي تا هايش،  كاستي و كم
 را امور كه داشت انتظار توان نمي نيز. نشوند بهتر روزگار كوره در و زمان گذشت با و نگيرند عبرت و نياموزند هيچ كه

  .كنند داوري و ببينند خود سمت مطابق
  

 نبايد باشد ها  واقعيت از آگاهي پايه بر اگر نيز قضاوت و تحليل. كنند نمي تفاوت اشخاص موقعيت و مقام با ها  واقعيت
 وارونه ام دانسته و ام ديده كه را آنچه است دشوار بسيار من براي. گيرد قرار كننده تحليل موقعيت و مقام تاثير زير

 نه نبايد اين ولي نپذيرد، مرا برداشت يا نظر كسي است ممكن. ام بوده باال مقامات در كه چرا نگويم، يا دهم جلوه
  .من موقعيت نه باشد داشته او مقام به ربطي

  
 در خدمت و دبيري ها  سال از پس چرا كه گرفت خرده توان مي بيهقي بر آيا باشد، ميان در مقايسه قصد آنكه بي

 دلسوزي و همدردي با آميخته هرچند انتقادي، تصويريش تاريخ در مسعود سلطان پسرش و حمودم سلطان حضور
 اين جز بيهقي اگر آيا دهد؟ مي دست به مسعود سلطان از ــ است صميمي كار در دست هر شايسته چنانكه ــ
 و مسعود سلطان "ا؟ر پير اين باد شرم گويند تصنيف اين خوانندگان" خودش گفته به كه شد نمي چنان كرد مي

 آمد و رفت پادشاهي كاخ به كه آنها يا وزيران بيشتر به شاه رضا محمد تا بودند تر نزديك بسيار بيهقي به پدرش
  .باشد داشته "ناميدن كلنگ را كلنگ" ها  انگليسي قول به ظرفيت بايد انسان ولي. كردند مي

  
 و سي هاي  سال در( اطالعات روزنامه مقاالت در ديگري فتاربا در ام نوشته گذشته سال چهار در من آنچه از بسياري

 به البته ها  نوشته لحن. است آمده بيشتر روشني به) پنجاه و چهل هاي  سال در( آيندگان روزنامه در و كنايه به) چهل
 هنگام آن رد چرا كه كند سرزنش بتواند بابت اين از مرا كسي رود نمي تصور اما. است كرده مي تفاوت موقع ضرورت

 سي از پس نويسم؟ نمي تر پوشيده اكنون چرا يا ــ نوشت شد نمي ديگر صورت آن در كه ــ نوشتم نمي تر پرده بي
 خواهند مي چه هر آزادند ــ كرد نخواهم سانسور را خود كس هيچ مالحظه به و بيم از ديگر خودسانسوري، سالي

  .دهند نسبت و بگويند
  

 را حقايق و نبينيم را ها  واقعيت كه نيست پذيرفته توجيهي هيچ ديگر ــ است رفته هك همه اين از پس ــ امروز
 كنيم اسالمي جمهوري جانشين خواهيم مي ما كه ايراني جامعه. است مربوط خودشان به كسان رنجش. كنيم پنهان
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 آباد و آزاد جامعه يك ساختن .گردد استوار ها  تجربه از گرفتن درس و آنها شكافتن و ها  واقعيت درست برشناخت بايد
 بستگي افراد ميل و هوس به نهادها و نشناسد بزرگ و كوچك در آن قانون و كنند فرمانروايي آن در مردم كه

 و كارها از اول دست تجربه كه كساني. دارد آنها گفتن و ها  واقعيت با شدن رويرو شهامت به نياز باشند نداشته
 از را، تاريخ. بگويند بينند مي و دانند مي كه را آنچه و نترسند كه دارند وظيفه گراندي از بيش اند داشته رويدادها
  .بنويسند كارانش در دست بايد جمله،

  
 و ماندن و زنده توفان سرگذراندن از جهان، دانستن و ديدن حق: است بزرگ حق يك گزاردن گذشته، اينها همه از

 در و داشتيد شركت تاريخ بزرگ هاي  درام از يكي در كه گفت اهندخو چه آيندگان. سر نگريستن پشت به توانايي
 اول دست از كسي چه شما از بيش نگشوديد؟ لب از لب درايان هرزه بيم از و آمديد بدر و افتاديد آتشفشان كام
 آن زا پس شد؟ گشاده گرامي سرزمين بر اين دوزخ هاي  دروازه چرا و رفت خطا بر چه و بود خوب چه كه دانست مي

 و اعدام پي در رژيم دو كه ها  ديدن بسته مويي به را خود زندگي و ها  افتادن بند به از پس ملي؛ و شخصي هاي  فاجعه
 رفتن باد بر از پس نديدن؛ را خورشيد روي دراز هاي  ماه از پس آمد؛ رهايي به ناخواسته، انقالب، يك و بودند انهدام
 مانده چه ديگر كشور؛ ويراني از پس ياران؛ و دوستان شدن كشته از پس مر؛ع يك يادگارهاي و اندوخته و سرمايه

 كنيد؟ پروا او از كه كسي چه يا بهراسيد آن از كه بود
  
 آن با كه رژيمي و كرده خدمت بدان كه رژيمي از دشمن، و دوست هاي  دست از را مرگ خطر كه كسي نيز واقع در

 به كه را چه هر بود؛ نخواهد فردايي ديگر كه برده بسر چنان را روز هر نيم و سال يك گرفته؛ يكسان به جنگيده،
 "كشان مردم و روزبانان" اعدام هاي  جوخه برابر در را خود ياران يافته؛ ناكسان چنگال در ساخته، عمري رنج و تالش

 زندان به خود خاطر به راش كسان ترين نزديك ؛ داده دست از) ناميد مي چنين را ضحاك پاسداران فردوسي( خميني
 اثري چه آن و اين زشتگويي كشد؟ درهم روي شخصي نامرادي كدام از يا بترسد، تواند مي چه از ديگر ديده، افتاده
 مرگ چشم در خيره و اند آورده تاب "فلك منجنيق از را فتنه سنگ باريدن" كه باشد داشته كساني بر تواند مي

  اند؟ آمده باز ناسوخته، آتش، درياي از و اند نگريسته
  

 اين و ــ است داده را بردن بسر زندگاني گونه دو و زيستن بار دو فرصت كه كمياب سرنوشت چنين شكرانه كمترين
 آن ــ دارد ديگر جانداران بر انسان كه است مزيتي نپيمودن، را يگانه ناگزير مسير يك و كردن زندگي چند توانايي
. شود گذاشته ميان در ديگران با يافته پرورش ضمير در و گنجيده روان در و شده احساس در جان آنچه كه است

 كه هنگامي اگر روند؛ بكار ايران بازسازي براي آجرها و ها  سنگ همچون اگر بود خواهند سرافراز ما هاي  زندگي
 .باشيم كرده بهتر اي، ذره اندكي، را، خود جهان گذريم درمي

  
 .ه. د

 1985 واشينگتن،
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  اپ الكترونيكپيشگفتار چ
  

احساسي آميخته به نگرنده  "نگاه از بيرون"هاي بيست و پنج سال پيش، به ضرورت چاپ تازه  بازگشت به نوشته
ايم؛ از سوئي زماني چنين دراز كه  از سوئي پيشرفتي است كه در باال بردن گفتار و گفتمان سياسي كرده. دهد مي

اند و  موضوع نشده هائي كه عموما هنوز بي بازگشت به نوشته. ايم اشتهالزم د هاي مياني براي رسيدن به اين ايستگاه
ها  دهد كه كوشش ويسنده را در خود دارند به ما، هم دلگرمي ميناي نظرات  درعين حال نشاني از دگرگشت پاره

  بيهوده نبوده است و هم اين دلشوره را كه آيا بيست و پنج سال ديگر نيز الزم خواهد بود؟
  

پردازد كه در  كاران تبعيدي تازه از انقالب رسته مي هاي سياسي مشغولي ي اين كتاب بيشتر به مسائل و دلها گفتار
انقالب . هاي يكديگر بودند ها به نام كارزار ضد جمهوري اسالمي سخت سرگرم پاك كردن حساب آن نخستين سال

شد نشاني از گذشت زمان،  در هيچ كس نمي. بود ريشه همه را كنده بود ولي پاها در همان گل دوران انقالب مي
داد و ازدحام  پائين بحث، ميدان به انديشه روشن نمي) باورنكردني(سطح . فاصله دراز، و احساس نامربوط بودن يافت

راه يكديگر را  ها كوره ده. كرد؛ راه معيني هم نبود هاي مخالف رژيم از هر رنگ و گرايش، جا را بر حركت تنگ مي نيرو
  بازار مبارزه گرم بود، ولي با كه و بر سر چه؟ . كردند يقطع م

  
اي از  توان به گوشه ها مي ها و روشنگري هاست و از پاسخ مشغولي هاي اين كتاب پاسخ به آن مسائل و دل بيشتر رساله

ما از بازتاب . بود هاي تبعيدي نخستين دوره پس از انقالب مي آن جنگل تاريك راه يافت كه جهان سياست
افتيم؛  هاي اين كتاب است كه به احساس آميخته خشنودي و نوميدي مي هاي مبارزان در گفتار ها روحيه مشغولي دل

اعتبار شده گذشت  هاي ذهني بي توان بهم بافت؛ و نوميدي از پابرجائي عادت ها نمي خشنودي اينكه ديگر آنهمه ياوه
بايد، چنانكه در بيشتر موارد شده  آئيم؟ آيا مي اريك پاك بدربايد بگذرد تا از آن جنگل ت روزگار ــ چه اندازه مي

  است، مردمان تا آن دگرگوني نهائي همان بمانند؟ 
  

ماشين كردن آن . اي اصالحات عبارتي و يكي دو تصحيح مختصر در مضمون تفاوتي با اصل ندارد چاپ تازه جز پاره
وس لجتي بر عهده گرفتند كه مايه سپاسگزاري پايدار من همرزم گراميم سركار خانم ون )اينترنت(را براي تارنما 

 . است
  

  .ه. د
 2008ژنو 
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 سياسي جامعه به آماري ماهيت از ـ1
 
 

 خودمان بهاي  نامه
 

  آرنـد پديد سخت بالي اندر
  ساالري و بزرگمردي و فضل

  رودكي
  

 نو زاده از بارها ايران ملت يابد، مي ندگيز ديگر باراش  شده خاكستر و گرفته آتش پيكر ميان از كه افسانه مرغ مانند
 توانايي يك حال عين در است، بوده خودش دشمن ينتر بد و ينتر نيرومند تاريخ، همه در كه ملت اين. است شده

 از همواره كه خارجي، دشمنان هجوم يا بار هر. است داده خود نشان از كردن آغاز نو از و باززايي براي باورنكردني
 هر و است برده نابودي پرتگاه به را ايران داخلي مرج و هرج يا و اند، بوده برخوردار ايرانيان فعال غير يا لفعا همكاري

  .است كرده سربلند باز و است رهانيده را خود ملت اين بار
  

 حكومت ر ماكشو بر ايراني نام به كه ايران دشمن جماعت اين. آورد خواهيم دوام باز و ايم آورده دوام سال هزار ما سه
 كه بگويد توانست خواهد ايراني بارديگر يك. شد خواهند غرق اند ريخته كه خوني درياي در زود يا دير رانند مي

 به ايراني مردان و زنان. شد خواهد گرفته پي پيشرفت بسوي ايران جامعه ناگزير سير. دارد تعلق او بهش ميهن
  .پرداخت خواهند هايشان  زندگي و كشور بازسازي

  
 يا شديم وادار يا كه هزار تني صدها ما كجاست؟ در ما جاي داريم؟ سرنوشتي و سهم چه آوارگان ما ميان اين در

 را ما بود؟ خواهد چه و چيست ما كارنامه بكنيم؟ خواهيم مي چه و ايم كرده چه بگريزيم مان سرزمين از داديم ترجيح
 اگر ما از بسياري. گفتيم ترك را ايران چرا كه كند سرزنش ار ما تواند مي كسي كمتر ؟ كرد خواهند قضاوت چگونه

 يا خدمتكاران يا همسايگان يا همكاران نبودند كم. شديم مي زنداني يا كشته گوناگون هاي  بهانه به مانديم مي
 آنان دست به را ما نابودي ترتيب و سپردند ميش پاسداران و ها  كميته دست به را ما يكايك ميل كمال با كه آشناياني

 حسادت يا كنند؛ پاك ما با را شخصي يا سياسي گذشته هاي  حساب خواستند مي يا كه كساني نبودند كم. دادند مي
 اسالمي جمهوري به خدمتي يا بگيرند؛ بود، ناچيز هم چند هر ما، خواسته يا دارائي از سهمي يا فرو نشانند؛ را خود
  .برند لذت ما درماندگي ديدن از صرفا يا دهند؛ انجام ما زيان به
  

 نخواستيم و خود نشديم ميهنان هم افزون روز روزي سياه شاهد و نمانديم چرا كه كند سرزنش را ما تواند نمي كسي
 يا نخواستند و باشند ما جاي خواستند مي و خواهند مي خودشان كه آنهايي. بكنيم بود آنچه از تر تلخ را خود زندگي

 حق ولي بخورند غبطه ما حال به است ممكن كنند هموار بر خود را خارج به جرتمها رنج يا خطر نتوانستند
  .ندارند را ما كردن سرزنش

  
 را ايران حسرت هنوز ما بيشتر. شويم جدا داشتيم مي گرامي زندگي در كه چيزهايي همه از نبود آسان ما براي
 كمال با ما نبود اوباش و آخوندها حكومت اگر .دارد ايران به نسبت خارج در زندگي كه آسايشي همه با خوريم، مي
 ازاي  ويرانه چه و اند آورده ما ديار و شهر سر بر چه سال چند اين در دانيم مي آنكه با گشتيم، مي باز ميهن به ميل
  .اند گذاشته جاي به خود

  
 و كشيدن ته بيهودگي، و بيكاري بالتكليفي، دورافتادگي، درد. نداريم خوشي زندگي چندان هستيم كه هم اينجا در

 از و ريشگي بي احساس بدتر؛ همه از فرزندان، آموزش مشكل پيرامون، و زبان به آشنايي نا اندازها، پس شدن ناچيز
 به و اند نيفتاده جا بيگانه هاي  سرزمين در ما بزرگ بسيار اكثريت. ماست هميشگي مسائل خانمان، دادن دست
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 كوچك گروه يك از گذشته. كنند مي حس موقتي و خانمان بي و شده تحقير را خود نهاآ. اند نكرده    خو تازه زندگاني
 .خورند مي را ايران دريغ پيوسته بقيه كنند، فراموش را ايران عمال اند توانسته كه

  
 يوارد در و از درآمد آوردن بدست و كار فرصت و اند نپوشانيده سيم زر و با را اروپا و آمريكا شهرهاي هاي  خيابان

. شود مي نوازي سر بنده از و سرد رفتاري آنها با موارد بيشتر در. گويند نمي مدآ خوش ايرانيان به جا همه در. ريزد نمي
 هاي  شب خارج ايرانيان بيشتر. ديد توان مي آساني به آنجا و اينجا در را دشمني احساس كه هست بسياري هاي  زمان
 آن به كشور اين از پناهگاهي در جستجوي دربدر ها  مدت تا آنان از بسياري. اند نخوابيده شدن اخراج بيم از دراز

  .اند رفته كشور
  

 آن منظره و پوشانده را ايران سراپاي كه پلشتي و است نايابي و امني نا و كشتار و جنگ روزي هر خبرهاي هم بعد
 نگران اند؛ افتاده گرگان اين دست به كه هستيم خود كسان و عزيزان نگران پيوسته ما. است كرده آشفته را دنيا

 حسرت دارند حق اند شده گرفتار دوزخ آن در كه آنها. پوشاند مي را پيكرش تازه هاي  زخم روز هر كه هستيم كشوري
 ايران در خود ميهنان هم از كمي دست گوييم نمي ما. ايم نكشيده دراز ها  گل بستر بر هم ما ولي بخورند را ما حال

 .ايم شده انقالب اين قرباني هم ما ولي نداريم
*** 

 هستيم؟ قربانياني چگونه آورگان ما
 را الزم هاي  درس شرايط بدترين در توان مي. داشت خود بدبختي در سهمي توان مي. بود اراده بي قرباني توان مي

 توان مي. كرد استفاده نشد بهتر براي آن از و گردانيد خود سود به را بدبختي توان مي. نگرفت درسي اصال يا گرفت
 و پيكارگر قرباني توان مي. بست خود پاي به اضافياي  وزنه مانند را ناكامي هر و رفت فرو گرداب در بيشتر چه هر

 نخواستيم آمد فرود سرمان بر انقالب بهمن وقتي كه تني صد هزار چند ما. تلخ و باخته خود و حركت بي يا بود فعال
  ايم؟ شده روبرو خود بدبختي با چگونه جستيم يزيگر راه و شويم له آن زير

  
 مانند. شد خواهد خراب ايران سر بر آوار مانند اسالمي انقالب كه نبوديم معتقد اصال 1357 سال در ما بيشتر

 يا پيوستيم مي اعتصابات به ها  كارخانه و ادارات در يا كرديم مي پيمايي راه ها  خيابان در يا ايرانيان از اكثريتي
 و بحث سرگرم او انقالب و خميني پشتيباني به دمادم يا نوشتيم مي و خريديم مي انقالبي هاي  كتاب و ها  روزنامه
 اسالمي جمهوري و انقالب هواداري از دست بوديم آمده و اروپا آمريكا به وقتي حتي ما بيشتر. بوديم جدل
. بوديم جدل و بحث سرگرم او انقالب و خميني شتيبانيپ به باز و داديم مي راي آن اساسي قانون به. داشتيم برنمي

 با ما است؟ ايران براي تاريخي هاي  مصيبت بدترين از يكي اسالمي انقالب كه بگويد ما به داشت جرئت كسي چه
 .كرديم مي بدر ميدان از را كسي چنان تمام تعصب و حرارت

  
 جنبه يك حتي خواستيم نمي بوديم آن از مند بهره و تاريخي دوره يك و نظام يك پرورده دست خودمان آنكه با

 و نظام آن چيز همه و كرديم مي بهانه گذشته احوال و اوضاع يا افراد از را خود رنجش كمترين. ببينيم آن در مثبت
 اگر. بوديم رفته پيش كجا تا و آورده بدست چه خودمان كه نبود مهم برايمان. گرفتيم مي جويي عيب باد به را دوران
 موجه و گذشته نظام تمام محكوميت براي ما نظر در آوريم بدست بيشتر بود نگذاشته يا بود رفتهتر  پيش ما از كسي
  .بود مي بسنده انقالب دادن جلوه

  
 واليت" كتاب هم چه هر. شمرديم مي وارسته و مقدس و شكن بت را او. تراشيديم مي خميني براي را صفات انواع
 را او خواست مي دلمان. رفتيم نمي بار زير و انداختيم مي باال شانه آورند مي ياد ما به را "لالمسائ توضيح" و "فقيه
  . پذيرفتيم نمي را استداللي هيچ و كنيم باور

  
 زبان به حتي ما از برخي. است شان حق گفتيم دلمان ته نبودند ما كسان و دوستان از اگر شد آغاز ها  اعدام وقتي

 داشته بااليي مقام كسي اينكه صرف موارد از بسياري در. ديدند مي كيفر بايد و بودند گنهكار انشدگ اعدام كه آورديم
 شرع قاضيان خود از انقالبي، دادگاه متهمان كردن محكوم در. بود مي بس ما چشم درش بودن گنهكار براي
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 فرد به اگر بسا چه و نبود تزش ما براي اشخاص اموال مصادره يا كشتن يا كردن زنداني نفس. نداشتيم كمي دست
 يا خود دامن اسالمي رژيم گري بيداد آتش وقتي تنها. شديم مي هم خشنود دل ته نداشتيم، خاص دلبستگي قرباني
  .كرديم مي اعتراض گرفت مي را ما كسان

  
 اگر. برگرديم ايران به توانيم مي بخواهيم گاه هر ما و اند نكرده مصادره را ما اموال و خانه كه فروختيم مي فخر هم به

. نگريستيم مي در او خواري چشم به بودند دنبالش و شد مي آگهي اسالمي رژيم هاي  روزنامه در نامش كه بود كسي
 كم. آمد نيز ما سراغ به اسالمي رژيم وفتي تا ــ دانستيم مي آزار و پيگرد سزاوار مان نزديكان و خود جز را كس همه
 هم با همه ناچار آنگاه. نشد پاكسازي و مصادره) مشمول( فراگرفته كه شماري، گشتان مگر نماند، ما از كسي كم

  .دانست مي مسئول را ديگران كسي هر هم باز اما. شديم همدرد
  

 بر رايش آبرو قدر آن كه بود رژيم خود اين. نكرداي  مبارزه خميني رژيم با ما ميان از كسي معدود، تن چند جز
 كه گونه همان. پيوستيم انقالب ضد جريان به هزار هزاران ما آنگاه. نكرد انتقاد آن از دش نمي ديگر كه ريخت خاك
 گذشته مسئوالن گناه را چيز همه گذشته در اگر. بوديم پيوسته انقالب به ديگران تاثير زير نيز آن از پيش
 اسالمي حكومت هاي  روي و زياده ها  كوتاهي با كه اكنون كرد، نمي آلوده گردي هيچ را خودمان دامن و دانستيم مي

 اين اما. انداختيم مي پيشين رژيم دوش بر را ها  آخوند جنايات گناه و تراشيديم مي بهانه و عذر باز بوديم، شده روبرو
 و خانه اول. سوزاند هم با را تر و خشك ما نظر از و نگذاشت باقي حدي هيچ اسالمي رژيم. نماند پايدار هم حالت
 خانه به دست سپس ولي. بود سزاوارشان و نداشت عيبي هيچ ما عقيده به كه شد تاراج گذشته رژيم مقامات زندگي

 .كرد تحمل شد نمي ديگر. كردند دراز ما خود دارائي و
  

 كه است رسيده جائي به كار كم كم. كرد مي تغيير ما عقايد شد ميتر  متجاوز وتر  سياه رو اسالمي رژيم چه هر
 اگر و بينند نمي گذشته در عيبي هيچ شود برده گذشته رژيم از نامي نبودند حاضر پيش سال دو كه ما از بسياري
 آن هاي  خوبي و ها  بدي در باره منصفانه قضاوت و آن شناخت نيازمند اين و گرفت درس بايد گذشته از بگويد كسي
 كساني چه كه كرد نمي تفاوت. دبو گناه و شكست احساس ما اصلي درد. شود مي برجسته شان گردن هاي  رگ است
 رژيم يك. ساخت مي گناهكاري حس را ما روانشناسي اصلي زمينه. شدند مي متهم كساني چه و كردند مي متهم

 منشي بزرگ با توان مي را هم رنج ولي. ببريم رنج كه بود طبيعي اين و بوديم آن جزو همه ما و بود خورده شكست
 به را خود و داديم ميدان بدترمان صفات به ما بيشتر بدبختي، هنگام در. ايم نكرده ما كه است كاري اين و كرد همراه
 ساالري و بزرگواري و فضل سخت، بالي در رودكي، گفته خالف بر ما. سپرديم مان شخصيت تر ناپسند هاي  جنبه
  .نياورديم پديد

  
 از درجاتي به همه كه گونه همان هك پذيرفتيم مي بايد و بوديم خورده شكست ملت و جامعه يك عنوان به ما

. داشتيم سهم نيز ها  مسئوليت در ديدم، زيان رژيم ريختن فرو از درجاتي به و بوديم برخوردار دوره يك هاي  موهبت
 هيچ و كنيم محكوم را همه. باشيم كس همه و چيز همه منكر بوديم خورده شكست چون كه نبود ضرورتي هيچ
 كنيم جدا ديگران از را خود خرج كوشيديم نمي پيوسته اگر. نبينيم خود كشور و خود گذشته در خوبي جنبه
 دانستيم نمي محكوم را كس همه و چيز همه ديگر آنگاه. بنگريم خود حال و گذشته به منصفانه توانستيم مي تر آسان

  .داشتيم نمي شرم خودمان از و گريختيم نمي هم از. هستيم دچارش بيشترمان كه افتاديم نمي اميدي نا حال اين به و
  

 و بد را چيز همه كه گيرد مي سرچشمه اين از ما اميدي نا. بينديشيم بيشتر بايد شرم و اميدي نا احساس اين درباره
 هر و ايم شمرده ارزش بي را امري هر چون و ايم كرده محكوم خود پيش را كس هر چون بينيم؛ مي خورده شكست

 جزئي انسان كه هنگامي. ايم نگذاشته آينده به داشتن اميد براي جايي ديگر ايم، ديده باراعت بي و آلوده را تاريخي دوره
 نه ماند مي برايش اميدي نه باز بشمارد جدا كل آن از را خودش حساب هم اندازه هر است ارزش بي كل يك از

 كه پندارند چنين و بدانند باالتر ايران، تاريخ و جامعه از ديگران، از را خود ما فرد فرد است ممكن. سربلندي احساس
 چنين ولي. سايد مي ناپذيري خطا و افتخار آسمان به كه سر آنهاست تنها گناهكاري و شرمساري برهوت يك در
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 تاريخي و جماعت چنان شمار در اينكه از و كنند مي تحقير را آنها. اند بهره بي ديگران به وابستگي احساس از افرادي
 .اند ينشرمگ شوند مي آورده

  
. ديد شد مي فراوان انقالب از پس هاي  سال حتي و ها  ماه نخستين آن در را گناهكاري و شرمساري احساس هاي  نمونه
 آمد و رفت بود زياد ايراني كه جايي در. گرفتيم مي نديده را همديگر خيابان در. گريختيم مي هم از ما بيشتر
 رو آنجا به بيشتر ايرانيان كه هايي  محله و ها  شهر به و بريم بسر خود هنانمي هم بي توانستيم نمي آنكه با. كرديم نمي
 هم به مان چشمان هم وقتي. داشتيم پرهيز يكديگر با شدن روبرو از باز آورديم مي هجوم بودند گزيده اقامت و كرده
 از زد حدس را شان مليت شد نمي كسان چهره از اگر. بود چين از پر ابروها و بيزاري و تلخي از پر ها  نگاه افتاد مي
 همه ولي بوديم، شده رانده چوب يك به همه. هستند ايراني كه بود مسلم آنان دشمنانه و جويانه كينه ي ها نگاه

 تنگ هم بر را ايران از بيرون پهناور دنياي گويي. بود همدردان و ها  خودي متوجه مان بيگانگي و دشمني احساس
  . بوديم كرده

  
 به را آن و اين شديم مي جمع هم دور ما از تن چند آنكه محض به. بود شده يكديگر از گويي بد ما اصلي نيگذرا وقت
 بد مجلس حاضران بقيه سر پشت كدام هر شديم مي پراكنده كه هم بعد. گرفتيم مي دشنام و جويي عيب باد
 معايب و ها  بدي باره در كه بريم نمي ذتل اين از بيش چيز هيچ از. كنيم مي هم هنوز كه است كاري اين. گفتيم مي

  .كنيم توافق هم با ديگران تصوري يا واقعي
  

 و آوارگي در كم دست و بريزيم هم روي را مان نيروهاي و بياييم كنار هم با گذاشت نمي كه بود حاالتي چنين
 ما. بودند شده شان سرزمين از جرتمها به وادار بسيار اقوام ما از پيش. كنيم بهتر را خودمان هاي  زندگي مان دربدري

. گريختند كشور آن از كوبايي هزار پنجاه صدو كاسترو پيروزي از پس وقتي. نگرفتيم سرمشقي هيچ آنها نمونه از
 به و كردند آباد بود انحطاط به رو كه را شهر آن و رفتند آمريكا نيوجرسي در سيتي يونيون شهر به آنها از تن هزاران
. شدند سياسي حتي و اقتصادي قدرت يك به تبديل آمريكا فلوريداي ايالت در يا. آوردند در وباييك مركز يك صورت

 هيچ كه بخشيدند استواري چنان كشور آن در را خود وضع تنها نه و آمدند هم گرد بر غربي آلمان در ترك كارگران
 برابر در كشور آن سياست به كه آنجا تا بلكه اندازد خطر به را آن تواند نمي غربي آلمان جامعه و اقتصاد در دگرگوني

  .اند گرديده آلمان در وزنه بزرگترين شود مي مربوط نيز تركيه
  
 خود كار و اقامت هاي  دشواري به بكنيم، اروپا يا آمريكا در خود سود به جمعي دسته اقدام يك نتوانستيم حتي ما اما

. سازيم برطرف منصفانه صورت به آيد مي پيش خارجي هر براي كه را مالياتي هاي  گرفتاري يا بدهيم، سروصورتي
 داشته خود ميان در جدي سازمان يك حتي آنكه بي اند آمده گرد ديگر هاي  كشور در ما هزار صدها يا هزار ها  ده

 است هكوشيد ترتيبي به كس هر. دهد انجام را كارهاشان و كند گفتگو محلي مقامات با آنها سوي از بتواند كه باشند
 صرف داشت مي امكان جمعي دسته اقدام يك در آنكه از بيش رنجي و هزينه مسلما و بدربرد آب از را خودش گليم
  .است شده

  
 شد مي تا. تنهائي به شد مي كه آنجا تا اما. آمدند بر گذاري سرمايه پي در داشتند بيشتر مالي امكان كه ما از گروهي
 از موارد از بسياري در. دادند اولويت ايرانيان استخدام به كه هم آنها. كردندن استخدام آن در ديگر را ايرانيان

 و خوردند هم بر موارد بيشتر در ايراني هاي  شركت. شدند پشيمان خود ميهنان هم حسابي بد و زياد چشمداشت
 با شركت و كاريهم از كه يافت را ايرانياني توان مي سختي به. دادند پايان هم را خود دوستي شريك، دوستان
  .باشند خشنود يكديگر

  
 اندك اندك. بزنيم درماندگي و پولي بي از دم داشتيم مرتبي مالي وضع هم اگر كوشيديم مي آوارگي دوران اوايل در

 آغاز برند بدر ايران از را خود دارايي از بخشي بودند توانسته و داشتند بساط در چيزي كه آنها و ريخت مان ترسهاي
 شروع محترم آقايان و ها  خانم. افتاد راه به آنچناني ميهماني مجالس تهران مانند باز. كردند خود رفاه دادن نمايش به

 استاي  مسابقه اين. بكشند يكديگر رخ به را خود برتري مشهور، خوانندگان از و دعوت سفره كردن رنگين با كردند
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 برابر، در رود، مي تر پايين بار هر و است پايين ها  ميهماني در گفتگو سطح اگر. شود مي افزودهاش  دامنه بر پيوسته كه
  .كنيم مي تر سنگين را ها  حساب صورت و بريم مي باالتر را ها  خوراك شمار

  
 اينكه از. رود باالتر ما ميان در معمولي حدود از رشك و غبطه احساس كه است شده سبب تظاهرات گونه اين

 با. شويم نمي شادمان موارد بيشتر در دهند نجات مالها دست از را خود دارايي اند تهتوانس ما ميهنان هم از تعدادي
 چنين باشند، ايرانيان همه كلي سود به تواند مي نهايت در بيگانه كشور يك در مرفه ايراني جامعه يك وجود آنكه

 كه هنگامي جز. رويم مي را خودمان راه كدام هر مرفه چه و تنگدست چه ايرانيان ما. ندارد راه ما ميان در مالحظاتي
 . نداريم هم با واقعي كار سرو ديگر كنيم مي توافق هم با كسي ضد بر يا جوييم مي شركت بزم مجالس در

*** 
 تاريخ يا مردم از است ممكن. هستيم خود كشور ياد به هميشه ما. كرد توان نمي ترديد ما پرستي ميهن در

 عشقي در ما پرستي ميهن همه از بيش. كنيم مي افتخار مان فرهنگ و تاريخ به ولي نيايد، خوشمان زياد ترمان نزديك
 و آييم گرد ما از گروهي شود مي كمتر. كند مي تجلي داريم سرشناس خوانندگان هاي  ترانه و ايراني موسيقي به كه
  .باشد شده گرم كمي سرشان اگر بويژه نريزند، اشك ما از چند تني و كنيم گوش ايراني هاي  آهنگ به
  

 ايرانيان هزارم يك يا صدم يك كه هايي  راهپيمايي در ندرت به يا شوند مي حاضر جلساتي در گاهي ما از معدودي
 شايعات و خبرها مبادله به سياسي هاي  فعاليت در را خود مشاركت بقيه. كنند مي شركت گيرد مي بر در را شهر يك
 هر. بيشتر لذت هم و دارد كمتر رنج هم كه سازند مي محدود غايب و رحاض اشخاص اكنون و گذشته از گويي بد و

 و عقيدتي و شخصي هاي  اختالف شود مي سويي از كوششي سياسي، غير و سياسي از كار جدي، يك براي هم زمان
  . گذارد مي تمام نا را كار ها  گماني بد
  

 چنين امكان ايران در كه دهيم مي پاسخ يمنيست جمعي دسته كار حاضربه چرا كه گيرد مي ايراد كسي وقت هر
 است ممكن پاسخ اين. كنند فكر سياسي و شوند سياست وارد افراد گذاشت نمي اختناق محيط و نبود هايي فعاليت
 و باشند سياسي نبايد لزوما جمعي دسته كارهاي همه اول، گويد نمي و رود نمي دورتر كسي ولي. باشد كننده متقاعد
 كه ايم نديده و ايم  نكرده زندگي در تجربه اينهمه و بريم مي بسر خارج هاي  محيط در كه نيست سال چهار مگر دوم،
  ماست؟ يكايك و جامعه همه زيان به انديشيدن خود به تنها و روي تك

  
 يرانا در كه ايم شده كارهايي آماده. ايم داده تغيير ناچار به را خود هاي  عادت از بسياري خارج هاي محيط در ما

. كشند مي دوش به تنه يك موارد بسياري در را زندگي بار و اند آمده ميدان به مردانه مان هاي  خانم. كرديم نمي
 پيشبرد براي آمريكاييان و اروپاييان جمعي دسته تالش شاهد روز هر. برسند خانه كارهاي به اند گرفته ياد مان مردان

 براي كميته و اتحاديه و انجمن و باشگاه صدها و ها  ده شهر هر در كه بينيم مي. هستيم شان اجتماع و زندگاني
 خودمان از. است داده سازمان را مردم زندگاني شئون همه و چيز همه تقريبا و است شده تشكيل گوناگون كارهاي

 اين تا كه يمنيست متوجه بيندازيم؟ ديگران و گذشته رژيم گردن به را ها  گناه همه خواهيم مي كي تا كه پرسيم نمي
 و كنيم تالش خود آينده و اكنون بهبود براي گذارد نمي ماست با گذشته به نسبت شرمساري و گناهكاري احساس

 بود خواهد ايران در سرانجام جايش كه ايراني جامعه يك عنوان به خودمان نگهداري براي يا و ايران به بازگشت براي
  .دهيم انجام موثري كار

  
 هاي  خوردن ناهار و شام. كنيم زندگي و كاراي  سازنده بطور توانيم نمي ايراني با باشيم، نداشته اعتقاد ايراني به ما اگر
 آن به اجتماع يك افراد كه آنست همبستگي اول شرط. گيرد نمي را همبستگي جاي نتيجه بي و صميميت بي

 جدا تافته حالت اين بايد كنيم پيدا اعتقاد ايراني به اينكه براي. باشند داشته احترامي و اعتقاد كم دست اجتماع
 بد بقيه و است هشيار و پرست ميهن و خوب كه اوست تنها كند مي خيال كسي هر اينكه. بگذاريم كنار را بودن بافته

 را ديگر كسان نادرستي و دزدي و جنايت و خيانت حكم آساني اين به افراد اينكه هستند، نادان و طلب فرصت و
 را ديگران دستي گشاده با چنين اين بگيريم ياد بايد. شود پيدا همبستگي ايرانيان ميان گذارد نمي كنند مي صادر

 ما عموم. داريم باور كه خوبيم چنين اين خودمان نه. پنداريم مي ما كه بدند چنين اين ديگران همه نه. نكنيم محكوم
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 ها  ملت بسياري از مقايسه در ايران ملت. اريمد سهمي نيز مثبت هاي  جنبه از داريم، سهمي بشري هاي  ضعف از
 كم دست خيلي نبايد هايش  عيب همه با را ملت اين. است كرده تري بزرگ كارهاي ها  ملت بيشتر از ولي است تر پايين
 ملت افراد وقتي كه كنيم نمي توجه ما از بسياري. ماييم همه ايران ملت. كرد افتخار بايد آن به وابستگي به و گرفت

 .هستيم تناقض دچار رانيم مي سخن ملت افتخارات از حال همان در و دانيم مي محكوم را
*** 

 بر گونه همين به ها  سال و ها  ماه و روزها بگذاريم چيست؟ خارجي كشورهاي در ايراني آواره هزار صد چند ما تكليف
 و شوند جذب بيگانه هاي  محيط در مان هاي  تر جوان و بيفتند نفس از و شوند پيرتر مان هاي  تر سالخورده بگذرند، ما

 و تفاوتي بي در يا بپوسد جويي كينه و اميدي نا و تلخي و سرخوردگي در مان روح بگذاريم كنند؟ گم را خود هويت
 يك در آرام آرام تن هزار صد چند و يابند قرار خود تازه زندگي در ما از تني هزار چند شود؟ سنگ اعتنايي بي

 اميدوار كه است نكرده كاري آوارگي هاي  سال نخستين اين در خارج ايرانيان اجتماع شوند؟ ناپديد بيهوده زندگاني
 هيچ. است ويرانگر و منفي بيشتر ها  برداشت و ها  روحيه. است آن افراد اكثريت انتظار در روشني سرنوشت باشيم
 تن هزار صدها. شود نمي ديده حركت و جهت حساسا. است نشده ايرانيان نيروي دادن سازمان براي معني با حركت
 ريخته هم روي شان نيروي ولي باشند شده متمركز جغراقيايي منطقه چند در است ممكن برند؛ مي بسر پراكنده
  . است بوده يكديگر كردن خنثي صرف بيشتر اند كرده هايي  كوشش هم اگر. است نشده

  
 وقتي. ايم كرده كنون تا كه كنيم رفتار اين جز بايد بمانيم خارج در واهيمبخ چه و گرديم باز ايران به بخواهيم چه ما

 بر بايد باشد نفري هزار صد چند اجتماع يك ويژگي نگرفتن، جدي را چيز هيچ و گذراني وقت و بالتكليفي حالت اين
 بايد بمانيم باقي ايراني انعنو به خود گاه تبعيد يا پناهگاه كشورهاي در بخواهيم ما اگر. بود بيمناك اجتماع آن حال

 كه است كرده ثابت ما همه به خارج دنياي در زندگي سال چهار سه. بكنيم خود بودن ايراني حال به فكري
 يا امريكايي ما ولي. دارد را خودش هاي  مزيت آمريكا و اروپا در زندگاني. كنيم فراموش را بودنمان ايراني توانيم نمي

 هم نزديك از كنيم نمي رفتار خوب هم با اينكه با. بشويم توانيم نمي ديگري چيز و هستيم يايران ما. نيستيم اروپايي
 شيوه به بتوانيم چه هر خارج كشورهاي در حتي. داريم مي نگه را ايراني زندگي گوناگون هاي  جنبه. شويم نمي دور

  .سازيم ديگري چيز را ودخ هويت آساني به توانيم نمي كه آنست نشانه همه اين. بريم مي بسر ايراني
  

 در و بمانيم ايراني مصممانه و آگاهانه بايد ما. باشد داشته ناچاري روي از و اجباري جنبه نبايد ماندن ايراني اين ولي
 ايراني است سال هزار سه نزديك ما. كنيم ايستادگي خود ميزبان هاي  جامعه در شدن يكي و رفتن تحليل برابر
 بيشتر كدام مسلمانان غير يا مسلمانان گفت توان نمي. است نداده حقيقت اين در غييريت هيچ مذهب. ايم مانده
 پناه و تبعيد سال چهار سه با. پرشورترند خود ايراني احساسات در مسلمانان غير موارد بسياري در. هستند ايراني
 تر متمدن ما از خارج كشورهاي هم چند هر. داد دست از را بودن ايراني نبايد و شود نمي بيگانه كشورهاي در گرفتن
  .شويم حل آنها در گذاشت نخواهيم و بگذاريم نبايد ما باشند داشته فرهنگي برتري ما بر يا باشند

  
. شويم آماده تر پيشرفته و بهتراي  جامعه ساختن و ايران به بازگشت براي كه است معني اين به ماندن ايراني آگاهانه

 وقت. بود خواهد كار ما دشوارترين و مهمترين اين باشيم داشته ما از بسياري است ممكن كه تصوري خالف بر
 سازد فراهم ايران به را ما بازگشت اسباب بيرون از يا درون در نيرويي كه ماندن منتظر و اروپا و آمريكا در گذراندن

 يك به بدهيم، ودمانخ در دگرگشتي هيچ يا بكنيم، بازگشت براي كاري هيچ نيستيم حاضر ما اگر. نيست بس
 رايش آرزو كه بود نخواهد چنان كشورمان آينده بازگرديم بتوانيم هم اگر و ديد نخواهيم را بازگشت روي احتمال

 .بمانيم باقي كشور از بيرون در ايراني اجتماع يك عنوان به توانست نخواهيم حتي صورتي چنان در. كشيم مي
*** 

 خود ميهن دادن دست از برابر در كه باشداي  بهره تنها شايد آمريكا و اروپا پيشرفته كشورهاي در بردن بسر فرصت
 پيش نسل چندين از كه ايم شده روبرو تمدني با نزديك از خواه نا خواه ما. شمرد غنيمت بايد را فرصت اين. ايم گرفته
 و خواندند مي درس سالي چند و آمدند مي كشورها اين به ما دانشجويان گذشته در. ايم داشته را بدان رسيدن آرزوي
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 اكنون. يافتند مي آشنايي آمريكا و اروپا كشورهاي با گاهي چند جهانگردي و خريد براي كساني يا. گشتند مي باز
  .گيرند مي قرار آمريكايي و اروپايي زندگاني متن در دراز مدت به سن، همه از مردان و زنان بيشمار، هاي  خانواده

  
 كه هايي  كاستي و ها  دشواري همه با. بينيم مي گوناگونش هاي  جلوه در بر خودمان را ندگانيز اين هاي  برتري ما

 كارهاي عهده از. دانند مي بيشتر. ترند مرفه و تر خوشبخت و بهتر ما از مجموع در دارند اروپاييان و آمريكاييان
 نگه و شناسند مي ما از بهتر را خود حقوق و حدود. ترند انضباط با. كنند مي كار بهتر هم با. آيند مي بر تر بزرگ
 با همبستگي و نيست ها  آهنگ به دادن تكان سر و كشور براي كردن گريه شان براي پرستي ميهن. دارند مي
 در را سياسي و خصوصي شايعات از بيش اموري شان كنجكاوي. شود نمي خالصه سرگرمي و معاشرت در ميهنان هم
 ديگران خصوصي كارهاي از سردرآوردن صرف را اوقاتشان بيشتر و مندند عالقه خود نشدا گسترش به. گيرد مي بر

  . كنند نمي
  

 را شان وقت تريم؛ سرسري ما و گيرند مي تر جدي را زندگي آنها. است زندگي با برخورد در ما با مردم اين اصلي تفاوت
 يك كه اند گرفته فرا را درس اين روزگار از. تندهس دستاورد و پيشرفت دنبال ما از بيش و كنند مي تلف ما از كمتر
 شخصي سود حتي و برود پيش مانده واپس و چيز بي توده يك ميان در تواند نمي معدود گروه يا سازمان يك يا فرد

  . بود خواهند تر ارزش با و تر بزرگ هم ها  پيشرفت آنگاه. ببرند پيش كلي بطور را جامعه كه كند مي ايجاب
  
 مردم به بنيادي و الزم هاي  زمينه در را خود توانيم مي مان ذهني هاي  برداشت و ها  عادت برخي كردن گوندگر با ما

 را ما اروپايي هاي  واژه كاربردن به و ها  آمريكايي يا ها  اروپايي شيوه به پوشيدن لباس تنها. كنيم نزديكتر دنيا پيشرفته
 مسئول را ديگران تنها كه اينجا از مثال. كنيم آغاز توانيم مي كوچكتر جاهاي از. رساند نخواهد آمريكا و اروپا به

 دشمن يا گناهكار چشم به ايراني هر به و شويم معتقد ملي و شخصي مسئوليت به و ندانيم خود هاي  بدبختي
 كه اينجا از يا. باشيم ديگران كردن ريشخند و بدگويي از تر سودمند هاي  گذراني وقت دنبال كه اينجا از يا. ننگريم
 و ارتباط نگهداري و آشنايي منظور به هايي  اتحاديه و ها  كميته و ها  باشگاه و ها  انجمن ها  اروپايي و ها  آمريكايي مانند
 به مال و وقت اندك صرف با يا. دهيم تشكيل يكديگر به كمك و سودبخش هاي  همكاري و اطالعات ستد و داد

 يا. كنيم اقدام فرزندانمان، بويژه خودمان، ميان در آن زوال از جلوگيري و ايران گفرهن و زبان آموزش و نگهداشت
 در ترتيب همين به و دهيم نشان بيشتر عالقه ايرانيان با معامله به و كنند مي عرضه ايرانيان كه خدماتي و كاالها به
  .نباشيم ديگر ايرانيان از منصفانه غير برداري بهره پي

  
 بوجود اعتماد خود ميان كه كنيم آغاز اينجا از بايد. ترسيم مي هم از و نداريم اعتماد هم به كه كنيم اعتراف بايد

 سود. انديشيم نمي آينده به كه است ساخته هايي آدم ما از آيد، پيش كه فرصتي هر فرصت، اغتنام روحيه اين. آوريم
 نسيه حلواي از به نقد سيلي روي را مان زندگي. آينده بزرگ سودهاي تا است تر مهم ما براي كوچك لحظه يك

 را كوچك هاي  گذشت اين اگر. شود مي ما بهره حلوا از بيش بسيار سيلي چرا كه شگفتيم در آنگاه و ايم گذاشته
  .گذشت خواهد بهتر مان آينده هم و اكنون هم بياموزيم،

  
 به. برداريم دست بايد كه كارهاست خيلي از و دهيم انجام بايد كه ست كارها خيلي. كنيم آغاز بايد جاها خيلي از

 انداخته داخلي كشتار و مرج و هرج و خارجي هجوم به تاريخ در بارها و بارها را خودش كه ملت يك افراد عنوان
  .نباشيم غافل نيز خودمان هاي  توانائي از ولي. بكنيم خودمان منش و خو و خلق در اصالحات خيلي بايد است

  
 از ما. نيستيم خود ملي و شخصي معايب مرهون را مان آوردن دوام عمومي، اعتقاد خالف بر و ايم آورده دوام خيلي ما

  .آمد برخواهيم هم اين از. ايم برآمده نمايان كارهاي بسياري عهده
  

  1361 مهر
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  توافق با كه و بر سر چه؟
  

گذشته است و اكنون در  يحل گوناگونرود از مرا يم يكه از تكان انقالب اسالم يدر سه سال انيرانيا يافكار عموم
در برابر  انيرانيا شتريواكنش ب نينخست. رديبگ يتر شكل مشخص يدوره سردرگم كيآستانه آن است كه پس از 

 ديآنها هم كه در ته دلشان شا. بست هوادار انقالب شدند در انيرانيا شتريب. و خود باختن بود يفتگيش يانقالب اسالم
  ).اشتباه نشود يعظمت با شكوهمند(بازماند  داديو دهانشان در برابر عظمت رو دنديد ترسداشتن يهنوز مالحظات

  
نخست نوبت . زديخود را بر يشروع كرد آبرو يبود به تند ختهيرا ر نيشيپ ميرژ يكه آبرو ياما انقالب اسالم

دولت و ارتش و . اند دهياند رس به هر چه آرزو داشته ديرس يانقالب به نظر م يها ماه نيدر نخست. ها بود"براليل"
) شورا سيرئ(صدر  يچون بازرگان و بن يندگانيانقالب نما يدر شورا. بود شان اريدر اخت يهمگان يها رسانه شتريب

 يميآنها سرانجام بر رژ. پشت سرشان بود زين يافكار عموم. بودند يجبهه مل يميهواداران قد ايداشتند كه از اعضا 
  .بودند ــ به چه بها بعدا معلوم شد روزشدهيشان كرده بود پ سرنگون شيو پنج سال پ ستيكه ب

  
كه  يطلب در واقع همان فرصت. ها پس از نه ماه حكومت مشهور است"براليل" زيآم داستان شكست نه چندان افتخار

بودند كه نه خبر از  تهرفيمالها را پذ يدر انقالب آنها رهبر. شد شان يرانيو هيرساند ما يروزيدر انقالب آنها را به پ
 ،يگريپس از د يكياز آنان،  يپس از انقالب هم عناصر. يردمساالرو م سميبراليداشتند و نه ل ييگرا يملت و مل

شان  اما همه. فشرده به دور افكندند يمويآنان را مانند ل كيكايبرضد همقطاران خود با مالها همدست شدند و مالها 
 تيدر امن يحت ــكردند  شوايپ شوايبود ــ تملق مالها را گفتند و پ يثمر دير آب و امد شهيتا آنجا كه ر ان،يتا پا
داشت كه با كنار گذاشته شدن خودشان  ينيمع خيتار ،يانحراف انقالب اسالم ايهر كدام شكست  يبرا. اروپا ديتبع

روست كه  نيموضوع صرفا از ا نيا يآور ادي. سهم خود را داشت زيآنان در اداره كارها ن يهمزمان بود؛ البته ناتوان
خود . نسازند تيرا به رخ نكشند و آن را سند محكوم نيشيپ ميشكست رژ نهمهيخارج از كشور ا "براليل" اتينشر

گذشته دست كم  ميرژ(شكست خوردند  يو هر دو بار به شكل بد دنديبه قدرت رس رانيها دو بار در ا"براليل"
 ها ستيونكم يكار را برا نيبار اول داشتند ا. شدند ياسالم ين انقالب و جمهوربار دوم باركشا) را ساخت يكشور

  .كردند يم
  

مذهب و خودشان را بردند ــ از  يآمدند و آبرو دانيآخوندها صف صف به م. ادامه داد يزيآبرور انيانقالب به جر
به تاراج و از كشتن  يوهاشان كه از دزدشناخته شدند تا تندر يجرئت يو ب يو ناتوان يكه به سازشكار شان روها انهيم

بهره  يب يعموم ييآبرو يب هخوان گسترد نيمردم هم از ا يها توده. دنديرس يگ عرضه يبه ب ياقتيل يبه كشتار و از ب
به سهم  يباور شركت كرده بودند كم كم با نا يونيليم يها ييمايپ كه در اعتصابات گسترده و راه يمردم. نماندند

و  آنهاشروع كرد به  ايخودشان رفت و سپس دن شيپ شان يو نخست آبرو ستنديانقالب نگر يروزير پقاطع خود د
نشان  رانياز ا يمستند لميروزها كه هر ف نيا. بنگرد يبه چشم خوار شان يپختگ و نا يباور و زود يعنصر سست

  .است يمل يزيآبرور هيما دهند يم
  

 انيدر جر. كردند رابيسه سال س نيخود را به خون در ا ياست كه تشنگ الزم يذكر انهيم نيدر ا زين انياز چپگرا
را فراهم آوردند و سپس  گرانيكشتار د نهيهر چه توانستند كشتند و زم ياسالم يجمهور يها ماه نيانقالب و نخست
 ،يكيمرحله مبارزه چر يعني) كه هرگز از مرحله نخست نگذشت(خودشان  ييادعا يانقالب كاريپ ةدر سه مرحل

را  خورده بيآگاه فر هزاران نوجوان و جوان ساده نا ،ياسالم ميبا رژ يمسلحانه خلق اميو ق يابانيمبارزات مسلحانه خ
 هزند رياكنون تصو سيآنان در پار ياز رهبران اصل يكي. سپردند ياعدام اسالم يها و جوخه يانسان ريغ يها به شكنجه

سخنان  نهمهيا( يانقالب يها هيو تق يانقالب يها كه پس از دروغ يانقالب يكيسازمان چر كياست، رهبر  يختگير آبرو
از  يرويداده است و پ حيترج) يانقالب ريالبد غ(قرار  را بر يفرار انقالب "روزمندانهيپ" كاريدر گرما گرم پ) خود اوست

عناصر "را كه به موجب آن  يكيبزرگ جنبش چر پرداز هينظر انيپو زيپرو ي "بقا يرد تئور" يا شاگرد مدرسه هينظر
  .وا گذاشته است نيمجاهد هيخود بپردازند، به بق يو بقا يزندگان يبه نف ديبا “شاهنگيآگاه و پ
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 "نچيل"اوباش مسلح  ايشان را  سرنگون شده بودند و هزاران تن 1357كه در سال  يآن صدها هزار تن انهيم نيدر ا
 ختهيعموما به خارج گر هيآنها اعدام شده بودند و بق ييو فدا كيچر ياه و نوچه ها ينيبه دست فلسط ايكرده بودند 

و تكان سخت حوادث  غاتيشدت تبل. كم كم به خود آمدند ستنديز يم يو تنگدست يدربدر طيدر شرا شتريبودند و ب
نخست  يول. دانستند يآنها خود را مسئول و گناهكار م. بوجود آورده بود يگذشته در آنها حس گناه و شكست بزرگ

 ودخ تيآنها كه با شركت و فعال. اند كه در انقالب شكست خورده ستين يمعلوم شد كه گناه انقالب تنها متوجه كسان
در واقع ( نيشيپ ميكه نثار رژ ييها دوم، با همه دشنام. تر را داشتند ساخته بودند سهم بزرگ سريانقالب را م يروزيپ

نبود و  ييو رسوا يديآمد جز پل ميزمان ثابت كرد كه آنچه پس از آن رژ شد، يم) شماريافراد ب نيگذشته خود ا
را  نيشيپ ميرژ ينتوانستند دستاوردها يافتاد حت خودشانكه كار به دست  يهنگام دادند يكه دشنام م يكسان

  .را بر باد دادند زينگهدارند و همه چ
  

و چه بخش  ياز بار كشور را چه در بخش خصوص يا بر سر كار بودند و گوشه نيشيپ ميكه در رژ يكسان انيدر م
انقالب بر دوش  تيمسئول ةاول كه نا سالم است انداختن هم شيگرا. شد دايپ شيبر دوش داشتند دو گرا يدولت

گذشته و سهم  ميخودشان را آسوده كنند و رژ اليخ بيترت نيتوطئه بزرگ بود تا بد هيبه نظر ختنيو آو گرانيد
 يپادشاه انيآنها تفاوت م. آن گذشته باشند ديتكرار و تجد يو در پ ننديبب بيع يو ب زهيخودشان را در آن پاك

را با شاهنشاه رهبر و  يقانون اساس تيمسئول يشاه ب. رنديگ يم دهيند اي دانند ينم ايرا  يمشروطه و نظام شاهنشاه
 شوايباالتر از پ يو به شاه مقام ندارد تيبه مشروط يربط يكه نظام شاهنشاه يدر حال. شمارند يم يكيفرمانده 

  .دهد يم
  

آنها به سهم . درس گرفتن از اشتباهات گذشته بود نيدوم كه سالم است دور انداختن احساس گناه در ع شيگرا
 يها و به هدف شناختند يگذشته را م يارزش دستاوردها. كردند يدر آن مبالغه نم يخود در انقالب اذعان داشتند ول

در  ديبرده بودند كه توسعه را با يحال پ نيدر ع. بودند داروفا ،يو بهروز يتوسعه و نوساز يعني ن،يشينظام پ ياصل
اگر . در شمار آورد شتريمردم را ب ديآن در نظر گرفت و با يفيك هبه جنب شتريتر و با توجه ب تر و ژرف مفهوم گسترده

  .ند بودرستگار خواه رنديخود را بلند بگ ديگروه صادق باشند و د نيا
  

. كنند فيبود منحرف شده توص "شكوهمند"شد كه انقالب را هر چند  دايپ شيگرا نيها نخست ا"براليل" انيدر م
در رده اول آن قرار  گريمنحرف شده بود چون خودشان د. شكوهمند بود چون خودشان در رده اول آن قرار داشتند

كه مالها از روز نخست  يراه انقالب را كج كردند ــ در صورت گناه را به گردن مالها انداختند كه يياز سو. نداشتند
گذشته را به باد ناسزا گرفتند كه  ميرژ ييو از سو. هستند هيفق تيو وال ياسالم يگفته بودند دنبال حكومت جمهور

ند و نباش يهرچه كرده بود محكوم و بد بود، و از جمله چرا مردم را با سواد نكرده بود تا دچار تعصبات مذهب
مطهرات در "بازرگان به فرنگ فرستاده شده و كتاب  دهيپد اديبه  چيآنها ه. فتنديگوسفند وار دنبال آخوند ها راه ب

بار  ريو ز ،يو نهضت آزاد يها و جبهه مل"براليل"بودند و دنبال  سوادياگر مردم ب نكهيبه ا اي فتادند،ياو ن "اسالم
كرده چرا  لينگار و تحص و شاعر و روزنامه سندهيستاد و روشنفكر و نوها رفتند، آن همه دكتر و مهندس و ا مال

 يكشاندند؟ بجا يآنها را تكرار كردند و مردم را هم به گمراه يشعارها وار يها افتادند و طوط مال يوار در پ گوسفند
شكوهمند  قالبه انمطلب كهنه ك نياز تكرار ا خواهد، يم يشترياست و شهامت ب تر بانهياعتراف به اشتباه كه نج

 ادياصرار آنان شخص را به . شوند يخوردند خسته نم بيمحترم اغفال شدند و فر يها و خانم انيمنحرف شد و آقا
پسر چهارده ساله  كيرا  يا و سه ساله ستيكه دختر ب اندازد يعصر تهران م يها از روزنامه يكي شيخبر چند سال پ

  .داد بيشب سه بار فر كيدر 
  

ژاله و تاسوعا و عاشورا را راه انداختند  دانيفطر و تظاهرات م ديها نماز ع بود و مال ينيش از آغاز خم ه رهبرك يانقالب
از آنان  يرا بخواهند؟ منتها برخ ياسيكردند كه قدرت س يكوتاه نياز ا يمنحرف شده است؟ مالها ك شيكجا

انصاف و شهامت  يبرخ .داشته باشند ينونگزارو اصرار داشتند حق وتو بر قا خواستند يم تيمسئول يقدرت را ب
و  ياز انقالب دم از حكومت مذهب شيها پ و سال خواستند يرا م تشيو هم قدرت و هم مسئول دادند ينشان م شتريب

دچار  تادهراه اف ياسالم يجمهور ،يكه از روز اول با شعار استقالل، آزاد يانقالب ستيمعلوم ن. زده بودند هيفق تيوال
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 يداشت؟ مگر معن توان يم ينوع استقالل و آزاد نيجز ا ياسالم يجمهور كيانحراف شده است؟ مگر در كدام 
استقالل و  يوار و نف گوسفند يرويجز پ دياست؟ مگر نفس تقل ديمرجع تقل يجز حكومت مال و فتوا يحكومت اسالم

  دهد؟ يم يمعن يقضاوت فرد
  

آنها خود را . شك كنند ياسالم يد درباره اساس انقالب و جمهورآغاز كردن يكسان زيها ن"براليل" انياما درم
اگر صادق . ختنديآو نامند يو به مصدق و آنچه راه مصدق م افتندي يم نيآسمان و زم انيسرگردان و رها شده م

تنها بود دنبال كنند و آن را  يمردم بر منابع و سرنوشت مل تيو حاكم يباشند و راه مصدق را كه راه مشروطه خواه
  .رستگار خواهند بود زيننگرند آنان ن زيبه عنوان دستاو

***  
و به  شود يمشخص م ياسالم ميمخالفان رژ يها انتظار داشت، صف توان يبا گذشت زمان، چنانكه م بيترت نيبه ا
خارج از كشور را  انيرانيبزرگ ا تيخواهان هستند كه اكثر صف مشروطه كيدر . ميرو يم شيشدن پ يقطب يسو
گفت كه به جان  توان يم نجايندارد و تا ا يدرست يآگاه يدر داخل كشور كس انيرانيدرباره ا( دهند يم ليشكت

 يانصاف يب يول نديگو يم ونيها هستند كه به خود مل "براليل" گريدر صف د .)هستند يياند و دنبال هر راه رها آمده
از  يصف سوم. به شكل حكومت ندارد يودن ربطب يهستند و مل ونيهمه از مل زين نيدر صف نخست راياست ز
 ،يگزار هيسرما نيا. دارند يآن جا يهنگفت خود در باال يگزار هيخلق به بركت سرما نيمجاهداست كه  انيچپگرا

از  يغاتيتبل نهيهز ونيليو چند م رانيدر ا شياند عبارت از به كشتن دادن و به زندان فرستادن چند هزار جوان خام
  .فرستاده بود رونيجمهور اسبق ب سيت كه رئاس ييها پول

  
 ايخواهان، مشتاقان گذشته  در كنار صف مشروطه. هستند يا هيحاش يافراط يها گروه ها صف نياز ا كيدر كنار هر 

 يتنها در آرزو. تفاوت نكرده است شان يبرا زيچ چيو ه فتادهين ياتفاق چيقرار دادند كه انگار ه ها يشاهنشاه
و  روزيد يكامران يها دوره انيفاصله چند ساله را م نياز هر كس و هر چه هستند كه به نظرشان ا ييجو انتقام
  .انداخته است شان يفردا

  
و به هر  ستنديبردار ن قرار دارند كه هنوز دست يشكوهمند انيها دكانداران راه مصدق و انقالب "براليل"در كنار صف 

و دشنام از دهانشان  نگرند يم ييجو بيبه چشم اتهام و ع) تندسين شيب يو خودشان معدود(كس جز خودشان 
  .دارند نيتر تر و چپ و چپ و چپ اند يباز كه مانند معمول دچار فرقه زين انيچپگرا. افتد ينم
  

اند  و دوم كمي يها دارند، صف تيهم در خارج و هم در داخل اكثر رود يمخالف، كه تصور م انيرانيا ياصل انيدو جر
 ياز انقالب و جمهور دهيبر يها براليسو و ل كياز  )هيهمه سو(و توسعه  يراه نوساز ندگانيخواهان و پو طهــ مشرو

اند، از جمله  كرده كاريپ ياز جبهه اصل يخود را محكوم به بركنار ،يا هيحاش يها گروه. گريد ياز سو ياسالم
دمكرات و  رانيساختن ا يبرا كاريدر پ ييجا گريد دهند يم ياسالم كيدمكرات يكه شعار جمهور يانيچپگرا
  .گرا ندارند و ملت يستيپلورال

  
. برطرف گردد ديهست كه با يبدخواه يو حت يژرف بدگمان يها هنوز ورطه ها براليخواهان و ل مشروطه انياما در م
 ميبه رژ "نحوسم"با دادن صفت  ها براليو ل كنند يآنها مالمت م يرا به سبب نقش منف ها براليخواهان ل مشروطه

دست از  ديخواهان با مشروطه يياز سو. رنديگ يرا م يمهر تفاه يجلو ميشمردن رهبران آن رژ "خائن"گذشته و 
 رانيحق بدهند كه از اوضاع گذشته ا ها براليبشناسند و به ل رانيا خياو را در تار ستهيشا يسر مصدق بردارند و جا

 يمياعتبار را بدهند كه مدافعان مشروط تنها رژ نيخواهان ا به مشروطه ديبا ها براليل يياز سو. خوشنود نبودند
داد و با همه  يرومنديو استقالل و ن يو بهروز تياز امن يا درجه رانيگذشته به ا چهار پنج سده هستند كه در

. رود ينم شيپاز  يها كار با مبادله دشنام. ستيو پس از خود ن شيپ يها ميبا رژ سهيخود قابل مقا يمنف يها جنبه
كشور را هم خواهد كند و  شهير دوشان را زده است و ره شهياست كه ر ياسالم يدر برابر هر دو گروه جمهور

از تنگ بودن زمان و خطر . آن پهلو خواهد زد يرحم يخواهد داد كه تنها با ب ياقتيل يو ب يكار از ندانم يشينما
  .رديآن را دست كم بگ يآگاه يرانيا چيه رود يور نمكه تص مييگو ينم يزيچ يو جنگ داخل رانيا هيتجز
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با آنكه  يول شود، يكوشش م يازحكومت آخوند رانيا ييو رها ينيگردهم آوردن مخالفان خم يبرا شيپ ياز دو سال

 ناياند در م اند نتوانسته چپ و راست آنها اتفاق داشته ارانيو  يمذهب يها ستيبا فاش يدر دشمن انيرانيهمه ا بايتقر
با  يسبب آنست كه دشمن. تاختن به هم چشم بپوشند دست كم از نكهيهم برسند ـــ به ا يتوافق منف كيخود به 

. ستاديا توان يدر همانجا نم يآغاز كرد ول توان ياز آنجا م. ستيبس ن يو همكار يهمفكر يبرا ميرژ ايشخص  كي
 تيدشمن مشترك اهم ةاست كه به همان انداز هم الزم گريتوافق بر سر دو موضوع د ،يو همكار يهمفكر يبرا
  .ستنديارتباط ن يب گريكديدو موضوع به  نيا. يا و دوم بر سر چه برنامه يبا چه كسان ينخست، همكار: رددا
  

سرنوشت خود را به  ايتوان انتظار داشت كه دست به دست دشمنان سوگند خورده خود بدهد  يم ياز كمتر كس
 كي يبوده است كه تالش برا ليدل نيبه هم. خواهند انداخت يورش را به حال بدتربسپارد كه او و كش يكسان

 يا ها و افراد، پاره از گروه ياريبس يبرا. است دهيبه شكست انجام يفكر يها و روندها همه گروه رندهيائتالف در برگ
رو به  ينيخم رايز. ترند آور اساند ــ هر او بوده بانانيپشت نيتر از سرسخت زيــ كه همه ن ينيخم يمخالفان كنون

به انبار كاال  يسوز هيبا پ نهاياست، ا شياند كياو كوردل و تار. ند تر نفس دسته از مخالفان تازه نيزوال است، اما ا
 رانيا ةكمك كنند كه بازماند يبه كسان خواهند ينم ينيمخالفان خم شتريب. دارد يشتريخواهند زد كه بهرحال نور ب

  .خواهند داد را هم بر باد
  
 انيرانياز ا يشتريهرچه ب يفكر يها شيكه با گرا ديبرگز ييها شعارها و برنامه ديها با كوشش دنيرس جهيبه نت يبرا

باشد؛ وگرنه هر كس  بخش نانياطم انيرانيا شتريب يبرا ديبا كاريپ يها و رهبر شعارها و برنامه. سرو كار داشته باشد
اند كه در  گفته يكسان. ــ مانند دو ساله گذشته ديخواهد ورز يدشمن ينيبا خم انگريبه استقالل و گاه به رغم د

تن  كيدر آن هنگام  يول. درست است نيا. كردند يمخالف همكار يمختلف و حت اريبس يها گروه يانقالب اسالم
و كار  ستين يان رهبرامروز چن. همه قرار گرفت و آنها را نخست تحت الشعاع قرار دارد و بعد عمال محو كرد يباال

 ندهيآ يبرا يتر بخش نانيتر و اطم كارساز يرويرا به گرد هم آورد ن انيرانياگر بتوان سرانجام ا يول. دشوارتر است
و بعد، هم او را دچار  روند يرهبر م كيكه كوركورانه به دنبال  يشكل يزده ب جانيفراهم خواهد شد تا جماعات ه

و رهبر فرهمند  يكه با افسوس و غبطه از فرهمند ييآنها. اندازند يم يخترا به بدب و هم خود كنند يم يجنون بزرگ
جماعت را گرفته  كي ياسيس يو هوشمند يپختگ يرهبر، جا كي يموارد فرهمند شترياند كه در ب غافل زنند يدم م

  .ملت بوده است انيبه ز انياست و در پا
  

 ينيخم ميبا رژ يبهره جست، دشمن يهمفكر يعيطب يها نهياز زم ديبا انيرانيهمفكر كردن ا يكه برا ميرياگر بپذ
چند تن  اي ينيرا در خم زيرا تكرار كرد و همه چ انيرانيا شياشتباه سه سال پ دينبا. ست ها نهيزم نياز ا يكيتنها 

تصور . ه بدانندبا او را بسند يدشمن ديبار نبا نيا. دانستند بسندهرا  ينيخم يرهبر شيسه سال پ. تمركز داد گريد
 ايچند تن  اي كيتنها با  ستند؛يمخالف چ يرانيا نهمهيدارد؛ ا يچه معن رانيا دنيرهان. از هدف الزم است يتر روشن

مخالفت دارند؟  شود يم دهينام ياسالم يو جمهور يو طرز تفكرها و كاركردها كه انقالب اسالم ها داديسلسله رو كي
 يدشمن. اند آمده اند و بهم بر عموما از انقالب زده شده انيرانيكه ا ديآ يبدست م هجينت نيگفتگو شود ا يرانيبا هر ا

. ندارند تياشخاص چندان اهم. انقالب برخاسته است نيكشور هم از ا يها يگرفتار. آنها اساسا متوجه انقالب است
 جهند، يروز به قطار انقالب م كي. نجايروز در ا كيروز در آنجا قرار دارند،  كي. ستنديروز ن كيروز هستند،  كي
خود انقالب است نه رهبران آن  ،يموضوع اصل. كنند يله م شيها چرخ ريز اي اندازند يم نييروز آنها را از قطار پا كي

  .اند جزء مخالفان آن درآمده ايهستند  يفرار اياند  كشته شده اي شترشانيكه ب
  

كه  يو نظام رديفردا بم تواند ياو م. ستين ينيشخص خم هدف نيا. مشخص گردد ديهم با كاريپ يهدف منف يحت
در  نيمداخله د ،ينيبا حكومت د با خود آن نظام است، كاريپ. پرداز آن بوده برجا بماند هيرهبر و نظر 1342از 
 خورند ياند و افسوس م كه هنوز در حسرت انقالب يروشن است كسان. است ياسالم يو جمهور هيفق تيوال است،يس

با  كاريدر صف پ توانند ينم ديگو يم يگريو د نديگو يو چرا زور را خودشان نم ستنديودشان رهبر آن نچرا خ
 ليدل تواند ينم ينيهمان گونه كه صرف مخالفت با خم .رندياند قرار گ انقالب نيا ينابود يكه در آرزو يتن ونهايليم
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اگر . گذارد يرا از صف موتلف مبارزه كنار نم يكسانلزوما  زيباشد، شركت در انقالب ن يبا كسان يو همفكر يهمكار
  .ستيبا او روا ن يبوده و امروز از آن برگشته، دشمن يدر گذشته انقالب يكس

  
با آنها كه امروز  يول افت،ي توان ينم ،ينيهواداران انقالب، هرچند دشمن خم يبرا ييدر صف ضد انقالب جا

در واقع . همگام شد توان يم افت،يتجسم  ينيه در شخص خمك كنند، يم يخود را نف شيسه سال پ يها هدف
 يدچار جنون انقالب يكه زمان يشماريب انيرانيبه ا رايدر صف ضد انقالب سودمند است ز نيشيپ انيحضور انقالب
كه دست به  يتنها كسان. بشود دينبا ياز بابت شركت در انقالب بازخواست ندهيدر آ. دهد يخاطر م نانيشدند اطم

كه  دهند يقرار م يرانيآرمان خود را ساختن ا ياگر كسان. اند مسئول خواهند بود و اموال مردم آلوده گناهانيب خون
ندارد  تياهم چيرود، ه شيو استقالل پ يو آبادان يآزاد يباشد و به سو راستهيپ ياسالم يجمهور يودگاز ننگ و آل

  .اند دهيبر يو چگونه از انقالب اسالم يكه ك
***  

و  ستيگوناگون بس ن يها گروه يهمگام يشده باشد، برا فياگر درست تعر يحت ،يتوافق منف كيكه گفته شد چنان
برنامه حداكثر، به . ديبوجود آ يائتالف واقع كيو حداقل ضرورت دارد تا اعتماد مردمان جلب شود و  يكل ةبرنام كي
برنامه حداكثر  تواند يم يهر گروه. امكان ندارد انيرانيا يو سردرگم يو بدگمان يپراكندگ يكنون طيدر شرا ژهيو

برنامه حداقل  كيبر سر  ياز توافق شمار يها و افراد ب گروه يهمكار يبرا. رقابت كند گرانيخود را داشته باشد و با د
  .رفت توان يفراتر نم

  
حق  رفتنيدوم پذ اصل. آن است يها قانون يو الغا يمذهب يستيحكومت فاش ياصل، طبعا ضرورت سرنگون نينخست

مجلس  ليدراز باشد با تشك ديكه نبا يو موقت يپس از دوران انتقال. است ندهيآ يحكومت ميرژ نييتع يمردم برا
  .گذاشت يهمگان يرا به را يا تازه يقانون اساس ديموسسان با

  
و  ها براليو ل ينظامو  ينظام ريغ يها كه نتواند گروه بزرگ تكنوكرات يتصور كرد كه ائتالف توان يم يبه دشوار

احساسات نامساعد . داشته باشد يروزيبخت پ نيرا جلب كند كمتر رانيطبقه متوسط بزرگ ا ياعضا
هر دو تا سه سال . گرا هستند پرست و ملت هنيآنها هردو م. ندارد يواقع اديبن گريكديبه  ها براليخواهان و ل مشروطه

 ديهر دو را دشمنان مشترك تهد. اند شروطه وفادار بودهم يــ به قانون اساس يــ دست كم بطور رسم شيپ
  .ستين تريتوتال يدئولوژيا كيو در اسارت  ياز آنها مكتب كي چيه. كنند يم
  

 يطلب فرصت يرو ايكه  ييو همه آنها نيو مجاهد انيچپگرا: توافق بر كنار خواهند ماند نياز ا يالبته كسان
 زانيآو نيخود را به مجاهد ،يستيبه سبب تعصبات ماركس ايو ) ندارند يوزنچندان  گريد نيمجاهد رايز( زيآم اشتباه
بركنار ماندن  ميناممكن است و ب رديكه همه را در برگ يائتالف اما. محمدرضا شاه ايمصدق  انيجو انتقام اياند؛  كرده
  .گردد رانيتن در داخل ا ها ونيليصدها هزار تن در خارج و م يرويماندن ن هودهيسبب ب دينبا يهائ گروه ايگروه 

  
  1360 يد
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  ياسيجامعه س كي يبه سو
  
  بزم بر ساحل كه آنجا ارايم
  تاس زينرم خ يزندگان ينوا
  زيو بـا موجش درآو يآ ايدر به
  است زيعمر جاودان اندرست كه

  اقبال
  

را تحمل كنند و به اروپا و نخواستند اوضاع كشور خود  ايرانده شدند  رانياز ا اي يرانيانقالب صدها هزار ا يها در سال
و  ياسياز مقامات س افت،ي توان ياز انقالب را م شيپ يتر گروه فرمانروا آنها بخش بزرگ انيدر م .اند آمده كايآمر

از استادان و  افتي توان يرا م رانيا ياز جامعه روشنفكر يتر بزرگ بخشو  ؛يو لشكر يو صنعت يو مال يبازرگان
از  افتي توان يرا م يرانياز صاحبان مشاغل ا يتر و بخش بزرگ شمندان؛يو اند سندگانينوآموزشگران و هنرمندان و 

در  ايهستند  ها نشگاهبزرگ از جوانان كه در دا يآنان؛ و گروه يو مانندها رانيپزشكان و مهندسان و حقوقدانان و مد
و  يقدرت مال ندهيشود، آنها نما ستهياجتماع بزرگ نگر نيبا هر نگاه به ا .ياز دانشگاه شيآموزش پ يها سال
آن از دسترس نداشتن  تيريصنعت و خدمات و مد .شده است نواياز نداشتن آنان ب رانيا .هستند يشگرف يشگياند

  .است ستادهيبازا يدر نبود آنان در بخش بزرگ يفرهنگ نشيآفر .است دهيد بيبدانان آس
  

قابل  يها تيبا مسئول يزنان و مردان .اند نشان داده يا نهيمخود را در ز يها ييهمه آنان در گذشته توانا بايتقر
 اش يرانياز و انيــ كه هنوز چهار پنج سال حكومت مال يا گوشه كياند ــ هر  را ساخته ياند و كشور مالحظه بوده

اند و  خود دلتنگ يشخص يو نامراد يخود و از سرگردان هنيم دناكهمه  آنان از سرنوشت در بايتقر .است امدهيبرن
  .آباد و آزاد و سربلند بسر نبرند رانيا كيبازگشت به  يكه در آرزو ستين يروز و شب

  
 ديبا ريناگز رومند،ين يها زهيانگ يو دارا اريبزرگ و كارآمد با امكانات بس يتوده انسان كيمقدمات، از وجود  نياز ا
عامل  كيهاست؛  و حركت ها شهياند ندهيزا هروگاين كيپر موج،  يايدر كيخارج  انيرانيگرفت كه اجتماع ا جهينت

همه كسان با  نيا شود يمگر م .اجتماع است نيبر خود افراد ا يدگاست؛ دست كم آسان كننده زن رانيا يرهائ يقطع
 ياجتماع خود در خارج و جامعه خود در داخل به كار ينداشته باشند و برا يآرزو، اثر نهمهياستعداد و ا نهمهيا
  .داده است ياست كه رو يزيدرست چ نيا  يول ند؟ياين

  
 ياز حركت ان،يرانيدر مراكز گرد هم آمدن ا كا،يانقالب هنوز در اروپا و آمر نينخست يها پس از تكان يچهار پنج سال 
 انيرانيو آنجا، توده بزرگ ا نجايپراكنده در ا يجز چند هزار تن .گفت توان يسخن نم ديآ يكه در شمار ييروين اي

 و سر اي رانيا دنيدر آنچه به رهان .اند يآمار تيواقع كيتنها  .ستندين ،ياجتماع يحت ،ياسيس تيماه كيخارج 
در آنها و بر آنها آشكار  ياثر يب يها سال يها نشان .ندارند يدر خارج مربوط است سهم انيرانيسامان دادن به كار ا

 ديبا گذرد يم هآنچ .است رانيدر ا كاريپ دانيم نديگو يو م آورند يبهانه م .دندينوم شتنيخودشان از خو .شده است
آخوندها كار  .ندارد يا دهيفا نديگو يم اي .كرد توان ينم يكار نجاياز ا .بجنگند ديدر آنجاست كه با .بگذرد رانيدر ا

 س،يگلان كا،يآمر( ها يغرب نديگو يم اي .ديكش نييآنها را از قدرت پا توان ينم گرياند و د گرفته اديخود را 
خودشان آنها را  .هستند يپشت سر حكومت اسالم) ندهيگو يو استدالل يليحلگاه ت بازارمشترك، بسته به نظر

  .ندارد يسود .اند اند، خودشان هم آنها را نگهداشته آورده
  
 يبرا ييروينچنانكه  كنند يم ليتبد يدشمن يها هيرا به ما ريناگز يها قهينظرها و سل و اختالف تابند ينم با هم بر اي
به گردن  شوند يخسته م يو وقت اندازند يو آن م نيبار گناه را به گردن ا اي ماند؛ يهر اقدام همگروه نم اي كاريپ

در  .افتند يبكنند نم ديآنچه با شهيبه اند گريكه د شوند يسرگرم م ها تيئولچنانكه آنقدر با گناهان و مس .خودشان
روشنفكران و  ع،يو صاحبان صنا انيبازار رندگان،يگ ميزمامداران و تصم: اند ارانگناهك نگرند يخود هر چه م رامونيپ
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و  ننديب يرفته است م رانيهر گروه گناه آنچه را بر ا يشانيبر پ .كاسبكاران، كارگران ان،يصاحبان مشاغل، دانشجو
  .شوند يم زاريب گريكدياز  .افتد يم شان بر از ملت دشانيام .زنند يم
  

 نياز ا يو موارد ستنديو در خطرند، كه ن رانيشان در ا است كه دوستان و كسان يمعمول يعذرها اين همه جز
 داديب نيدر معرض غصب و مصادره است، كه به هرحال در آن سرزم رانيشان در ا خانه اي .نشده است دهيدست شن

 نيهم به آنها خوشب گرانيد .و مصادره است بصاحب هم، در معرض غص با يزهايو بسا چ فتديب صاحب يب يزيهر چ
 يو رفاه نسب يغبطه  ــ از آسودگ دهيخارج به د انيرانياند و به ا سرخورده شانيمردم از ا رانيدر داخل ا .ستندين
كه ملت خود را به چنگال دشمنان  يكسان آورند، ينم بر يدست چيكه ه يختگانيگر: نگرند يم نهيــ و گاه ك نانيا
در خارج پنهان  يرانيخود را نسبت به جماعت بزرگ ا ريتحق انيرانيا ريغ .كوبند يهم م و بر سر اند تهگذاش وا
تهران  ميواكنش رژ د؟يآ يم چه بر نانياز ا د،يسف يها روس نانيتوان، جانش و نا مصرف يب يها يديتبع نيا: كنند ينم

  .از آنها ندارد يغم چيگرفتن صرف است، ه دهيدرباره آنها ند
  
و در واقع  ستيصدها هزارتن ن نيدر برابر ا ييروين .مانده است هودهيتر خود ب در بخش بزرگ يلم هيسرما نيا

آنان را در  يها يسترون است كه انرژ ينادرست و طرز تفكرها يها تنها برداشت .كند ينم ديآنها را تهد يخطر
  .به كار رود انيرانيو ا رانيدر خدمت ا گذارد يو نم دهد يبه هدر م يو بدگمان ييجو نهيك اي ياثر يب

***  
در  گريكديكه افراد آن با  ميبساز كپارچهي ييرويخارج ن انيرانياز اجتماع ا ميبتوان اي ميكه بخواه ستيچنان ن
 .و باور و ناباورشان را گرفت نيمهر و ك توان ياز مردمان نم .شوند كريپ كي يبسر برند و اعضا يو همفكر يهماهنگ

 عتيدر طب نيا .بكشند وارهايدشمن دارند، بر گرد خود د اي وسترا بپسندند و نپسندند، د گرانيكسان حق دارند د
  .است يبشر

  
بسازد كه در آن فرد  يا زنبور عسل جامعه اي انهيمانند مور گذارد يانسان كه نم يضد اجتماع اي ياجنماع ريغ زيغرا

 .رديگ يدر خدمت اجتماع قرار م استيس ياري به گذرد، يم شيو در راه نوع از خو كند يجمع م يخود را قربان
ــ كه خود هستند  گرانيحال با د نينگهدارد و در ع راخود  تيكه خود باشد و فرد دهد يبه انسان اجازه م استيس

است؛ قلمرو  يعلم اداره اجتماعات انسان استيس .كند يــ به سود مشترك همكار دارند يخود را نگه م تيو فرد
  .هاست ــ افراد با افراد، افراد با نهادها، نهادها با نهادها و حق ها يو جا ها تيولها و مسئ رابطه

  
داشته باشند و از صورت  ياسيشوند و رفتار س ياسيس تيماه كي توانند يخود م يديو نوم ينيبا همه بدب انيرانيا
 ايانسان ذاتا خوب  نكهيا ت؟سيچ ياسيرفتار س نيمقصود از ا .نديصرف بدرآ يشناس تيجمع اي يآمار تيواقع كي

همراه شد و تا آنجا رفت كه ) الدياز م شيسده اول پ رم،(  سرويس يبا نظر اشراف توان يم .بد است قابل بحث است
خود  يسازگارترند تا ثروت، لذت، و حت عتيبا طب اريبس يادب، عدالت، و بخشندگ ،يبزرگ منش ،يبلند طبع"گفت 
به  توان يم ".انسان گرگ انسان است"آنقدر سخت بود كه گفت ) ستان، سده هفدهمانگل(مانند هابس  اي ".يزندگ

جامعه همسود ": كرده است فيتوص سرويبست، چنانكه س ديام ياسينظام س كيداشت و به  نانهيخوشب ديدانسان 
 ريخ يو برا اند وستهيبر سر عدالت بهم پ يتر از افراد است كه در موافقت بزرگ يمردم جماعت يول .مال مردم است

 ".اند بر گرد هم آمده بيكه به هر ترت ستين افراداز  يا هر مجموعه) يمعن نيبه ا(مردم  .اند با هم انباز شده يهمگان
ندارد و از آنجا، از عامل  يا زهيانگ يمدار دانست كه جز سود شخص خود يوانيانسان را ح نانهيبا نگرش بدب توان يم اي

 گريد يرو كي سمياليآن و سوس يرو كي يدار هيپرداخت كه سرما ياسينظام س كيبه ساختن  ،يسود شخص
  .آنست

  
انگلستان، آغازسده ( ميآواز شدن با ادموند برك هست از هم ريناگز ميبه انسان بنگر نانهياگر با نگرش بدب ياما حت
 با خود نوع يها ها و گروه نمونه نيدارند كه به بهتر شيگرا نيعموما به ا انيآدم چنان است كه": گفت يكه م )نوزدهم

 يپرست و قهرمان گذارند يمجسم صفات واال م يها نمونه ها به جامعه كه مردمان در همه ياحترام نيا ".احترام بنگرند
 بود ينم يبهتر يها اگر در انسان جنبه .سازد يم ريپذ هيرا توج يبه ذات انسان ينهائ ينيآنست، خوشب يدرجه باال
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 ايممكن  ،ينهان اي شكارآ يمگر آرزو ستين يزيچ ش،يستا .ديرا بستا يبرتر نژاد بشر يها نمونه نهمهيا توانست ينم
  )1( .شدن با ستوده يكي ايممكن، همانند شدن  نا
  

و  ختنيبر انگ استيو هدف س .هست يبهتر و واالتر يها جنبه ز،ين انيرانيما ا عتيدر طب ،يبشر عتيدر طب
و  نيب خود يبهتر است كه سود شخص يها جنبه نيا ياريبه  .بهتر است يها جنبه نيو دست زدن به ا دنيجيبس

در  يبشر عتيبهتر طب يها جنبه نيا .دارد يم گهن داريو آنها را پا ديآ يم در يبشر يها جو در خدمت جامعه انحصار
روان بشر  يژگيو نيرتريپذ نا رييتغ") فرانسه، سده نوزدهم( ليقرار ندارند كه به گفته دو تو كو يتضاد با سود شخص

دانست كه درست  يرا همان سود شخص يبشر عتيتر طب بهتر و واال يها جنبه توان يم گريد ريتعب كيبه  ".است
 دهيدرست فهم يسود شخص يپنجاه ساله، رو يكايآمر يخود از جامعه مدن ليدر تحل ليدوتوكو .است هشد دهيفهم

افراد در  يبا سود شخص يادب، عدالت و بخشندگ ،يمنش بزرگ ،يطبع بلند .يو به درست كرد، يم ديتاك اريشده بس
  .خود بهتر است افراددارند به حال همه  يصفات نيافراد آن چن شتريكه ب يا جامعه .ستنديتضاد ن

***  
ود به خ يها يخود، و كم و كاست يدوباره بر خود، باورها ديگار سرنوشت خود گردند با آنكه خداوند يبرا انيرانيا

 كيهدف آن ساختن  .دارد زين ياسياست و هدف س ياسيكار س كي نيا .ندازنديب يجامعه نگاه كي يعنوان اعضا
با هم انباز  يعموم ريخ يو برا وندديخود را بهم بپ ياعضابر سر عدالت،  يدر موافقت"است كه بتواند  يرانيجامعه ا

  ."دكن
  

 .ندارد ياز انقالب تفاوت شيپ رانيچندان با جامعه ا ياسيگاه رشد س نظراز  ز،يدر خارج، در داخل ن انيرانياجتماع ا
 ياسيس .از آنكه غربگرا باشد غربزده است شياست، چنانكه ب زده استيباشد س ياسيآنكه س يبه جا زياجتماع ن نيا
 نييبه هم تع ها را نسبت افراد و گروه يسود مشترك را بشناسد و در چهار چوب آن جا كي تواند ينم رايز ستين

 .بگذارد گرانيد يها و خواست گرانيحق د يبرا ييخود و جا يها بر حق خود و خواست يحدود تواند ينم .كند
در موافقت و مخالفت اندازه  تواند ينم .ندهد تيرا عموم يو امر شخص شديندين يشخص ،يدر امور عموم تواند ينم
را در پرتو  زيهمه چ راياست ز زده استيس .مدت را نگه دارد مدت و دراز كوتاه انينسبت م تواند ينم .دارد گهن

از هر كل و  شيب شيبرا تشيش و موقع خود .است يمعن يب شياصول و نهادها برا .نديب يم يشخص يها رابطه
  .غافل است ندهياز گذشته و آ .كند يم يدر لحظه و حال زندگ .دارد تياهم يتيو مستقل از هر كل و تمام يتيتمام

  
كار را  هيبق يو مل يشخص يها يبخت شور .درد و رنج انقالب افزوده شده است يرانيجامعه ا يعموم ينارسائ نيابر 
پس از آن  .بود زيو گر ميو تسل يريگ واكنش، كناره نيتر در آغاز، آسان .انجام داده است انيرانيبرآشفتن ذهن ا يبرا

در  دنيپس از آن خز .ختيرا بر سرشان ر ها بتيو مص كه بتوان بار گناهان يبال بود، كسان يسپرها يجستجو
 نيفراآمد ا .گرفتن رهايرا آماج ت گرانينزدن و از آنجا د يكار چيدست به ه يبود، برا يدفاع يتودرتو يسنگرها

 يسود مشترك نيچن يو برا يدشمن مشترك نيدر برابر چن ياست كه حت يا ختهياجتماع از هم گس ه،يروح
  .همفكر شود يحت همگام، تواند ينم
  

مشاركت ما هم دگرگون شود چندان بهتر از  يب رانياگر اوضاع ا .ماند ميخواه ميجا كه هست نيما هم اتيروح نيبا ا
خود كه  يها يبرخاستن و باال رفتن، به كم و كاست يبرا .ميا سقوط كرده نجايخود تا ا بيما با معا .نخواهد بود شيپ
در اوضاع  .ميشينديبه خود و درباره خود ب ميتوان يو م ميفرصت دار اكنون .ميكن هيتك ميتوان يفراوان است نم نهمهيا

 ران،يدر تحوالت ا يخارج يها سهم قدرت كار،يخارج در پ انيرانيمانند سهم اجتماع ا ييها بحث يو احوال كنون
را  ين سودمنديا ران،يا دهنيآ ياسيس يها برنامه ك،يدئولوژيو احساس گناه، نقش رهبر، مسائل ا تيمساله مسئول

بگذارد و از  شان يانداز واقع را در چشم گريبردارد و موانع د انيرانيالزم را از سر راه ا موانع نا يا خواهد داشت كه پاره
نخست  انيرانيا يرويو به كار گرفتن ن ديرس كاريپ يها يبه استراتژ توان ياز آنجا م .شان بكاهد از اندازه رونيب ريتاث

  .با درون كشور ونديپ رو سپس د رونيدر ب
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باشد، چنانكه نگاه مردمان  يرانيتر و بهتر انسان ا واال يها كردن و دست زدن به جنبه داريب ديها با بحث نيهدف ا
را بدرند،  ياسيات س توهم يها اند آزاد سازند، پرده كه در آن دفن شده يو اخالق يتر شود، خود را از مغاك روان گشاده

نظر  در آنجا كه به اختالف .از اندازه ساده شده نبندند شيتو در تو و ب يها هيخود را با فرض يدست و پا هنهميا
مربوط  يشخص يها يدر آنجا كه به دشمن .يو مل يبشناسند ــ حد منافع همگان يحد شود يمربوط م كيدئولوژيا
ها سترده  و رنجش ها يبرسد كه بد يزمان ديجام باسران .قائل شوند ــ دو سال، پنج سال، ده سال يمرور زمان شود يم

  .ها خسته شوند دادن و دشنام ييبرسد كه از تكرار بدگو يزمان ديبا .شوند
  
و  شندياند يصرفا به سود خود م گانگانيب .بسازند انيرانيا ديرا با رانيا .ميريبپذ ديرا با تيواقع كي زياز هر چ شيب

هر گروه  اياگر هر كس  .الزم است انيرانيا ةهم بايتقر يروين رانيساختن ا يبرا .محدود است اريبس شان يها ييتوانا
مردمان  ديترد يب انيرانيا انيدر م .نخواهد ماند يگوناگون حذف كند كس يها را به بهانه گريد يها كسان و گروه

 نهمهيمجموع ا .ستندين ميدارپن يكه ما م نهمهيا يول زند، يم بيآس رانيا يو وجودشان به سازندگ ارندينابكار بس
از  يشوند بخش بزرگ يمتهم م تيجنا اي انتيخ اي يبه نادرست شماريها و افراد ب گروه ياز سو يكه به آسان يكسان

در صف  ميپسند يكه ما آنها را نم يكسان ةهم .زنديكنار م رانيا يبازساز يبرا يكارآمد را از هر تالش انيرانيا
  .ندارند ينابكاران جا

  
 يها يژگيو نهايم باشد، ا دشمن تواند يم ستيبر من است؛ هر كه دوست من ن ستيهر كه با من ن چ،يه ايمه ه

 ياز رو ياگر كس .گذارد يو همراه بودن احترام م دهيعق به هم يشخص ريو غ ياسينگرش س .است ياسيس رينگرش غ
 زيخود من ن .است گفته يم يگريسخن د روزيندارد كه د تيچندان اهم گريكه من، د ديگو ياعتقاد همان سخن را م

 يها زهيبه نام انگ .در برابر من بوده است روزيندارد كه د تياهم گريد يحت .ام گفته يم يگريسخن د روزياحتماال د
  .ميا ما در برابر هم بوده روزينبود كه د يشخص

  
نگرش  نياز ا ييها جلوه وستهيدارند پ ير روزخارج اكنون با آنها سر و كار ه انيرانيكه ا يتر شرفتهيپ يها در جامعه

با  رونيدر ب توانند يم يهستند ول ياسيس يها كشاكش نيتر سخت ريكه با هم درگ يكسان:  ديد توان يرا م ياسيس
 ياگر كس .نوشند يهم م يجلسه به شاد رونيو در ب تازند يم همدر جلسه به  .شوند يهم كار كنند و دشمن هم نم

خود  يشخص يكوتاه سخن، برمالحظات و سودها .كنند يش نم ها را نثار دشنام نيتر رار گرفت بددر برابرشان ق
و  ميداشت اتر از آنچه م و خوشبخت تر ندهيتر و زا ثبات با يا جامعه يها مدت از موهبت مهار زنند تا در دراز توانند يم

  .برخوردار گردند ميدار
  

با چنگ و دندان به هر بها به قدرت  ميپراكنده است و رژ انيرانيا يرويكه ن يدر حال ،يكنون طيدر شرا ژهيبه و
ما هر روز  .بهتر داشته باشند يا ندهيساختن آ يبرا يكه قصد جد ستين يرفتار كسان انيرانيرفتار ا ده،يچسب

در  ستنيز ايشت و حق بازگ يرا از شئون انسان گريد يها روهگ ايتمام، گروه  يكه چگونه هر گروه با آسودگ مينيب يم
آنها كه پس از انقالب نماندند تا گرفتار شوند؛ آنها كه ماندند  ختند؛ياز انقالب گر شيآنها كه پ: كند يم بهره يب رانيا

آنها كه )  خود ما؛ زهمه ج(كردند؛ آنها كه اشتباه كردند  يو گرفتار نشدند؛ آنها كه مبارزه نكردند؛ آنها كه همكار
شان را بدر بردند؛ آنها كه در  از پول يبخش ايآنها كه همه ) ستند؛ين دهيبا ما هم عق( كنند يم انتياكنون اشتباه و خ

  ...اند را نگرفته شان يآسوده دارند؛ آنها كه خانه و زندگ يخارج زندگ
  
گ كه فرهن ستين نيدر ا د؛يايبيش جا يبهتر ميبرود و رژ يكنون ميكه رژ ستين نيدر ا يمساله اصل ياريبس يبرا 

را از اكنون اشغال كنند  كياست كه چگونه مواضع استراتژ نياست  مساله در ا يستيرو به ن رانيو جامعه و اقتصاد ا
به  تواند يكس نم چيكه ه يدر اوضاع و احوال .رنديجلوگ پسندند يهر كس و هر گروه كه نم شرفتيچگونه از پ اي

خون  ليهر روز س رانيدر ا .كنند يم زيت گريكدي يرا برا شان يها كارد يكسان رد،يرا بگ يگريد يجلو ايبرسد  ييجا
  .ميفشار يرا م گريكدي يما گلوها رونياست، در ب يمردم جار

***  
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از  زيدر واقع همه چ يول .گونه از هم رمانده است نيمردمان را ا ،ياسيس ينظرها كه اختالف دينما يم نيبه ظاهر چن
دارد  كيدئولوژيو ا يجنبه نظر انيرانيا يها از بحث يكوچك اريبخش بس شود يم ستهينگر يو گروه يگاه شخص نظر

در كجا  يمربوط است كه چه كس نيهر چه هست به ا هيبق .از آن جنبه انتقاد از خود يتر كوچك اريو بخش بس
به  ين تلخبا هما .كنند يرا تجربه م شيدو دهه پ يو ادار ياسيس يها هنوز رقابت ييگو نيشيپ ميسرامدان رژ  .بوده

 كفاز  گريكديزخم زدن به  يرا برا يفرصت چيدشمن ه همه نيدر برابر ا  .ها آن سال رانيكه در ا نگرند يم گريكدي
 يرا به كاست شان يروين زيصف خودشان ن يپراكندگ دنيد .ستيشان بس ن و از نفس افتادن يدلسرد .دهند ينم
 نيا كرديرو .بكشند كنند، يم ينف شيكه كم و ب ر،يتصو هيبق خودشان و يدستاوردها انيم يمرز كوشند يم .برد يم

 گريكديبا هر دشنام كه به  .روند يتر م فرو ياثر يب و يدلتنگ يايدر در .كند ينم يگونه مقامات به خودشان هم كمك
  .شوند يم تر ارج يب گرانيدر چشم د دهند، يم
  

برسند، هرچند  يباالتر نردبان اجتماع يها انستند به پلهگذشته نتو ميكه در رژ تازند يم يكسان نيشيبر مقامات پ
از  كوشند يم .زندير يبودند م تر ابيكه كام يو خشم خود را بر سر كسان يهمه نامراد نانيا .آرزومندش بودند اريبس

 اين نظام را آ ماند، يآنان از كار درم يبودند كه ب ينظام يخود اجزا كهبا آن .بسازند يتيخود مز ي ها آن سال يناكام
به اشتباه  شان يواقع زهيرا در انگ كس چيه شانيا يها دست و پا زدن  .كوبند يدر وجود سرانش م ايو  تشيدر تمام

هر  يول .دنديخود نرس وارسزا يكسان به جا اريرفتند و بس شيوار پ كسان، ناسزا اريدر آن دوران بس .نخواهد انداخت
همه در  .كش داد ديها را به امروز نبا رقابت آن سال .سزاوار نبودند شترشانيب .دسزاوار نبو دينرس ييباال يكه به جا

 كيدرجه  يها نيدر كاب يدارد كه كس تيامواج چه اهم انيدر م .هم غرق شده است ياند و كشت بوده يكشت كي
  .درجه دو اياست  برده يبسر م

  
جز شمار  .تازند يم شود يمربوط م ميهر چه به آن رژاند و بر هر كه و  بوده ميمسلح رژ ريمخالفان غ  يگروه سوم

از آنان چند  يهائ گروه .اند برخوردار بوده ميدر آن رژ يو معنو يو ماد يو شغل يآموزش يها تيهمه آنان از مز ياندك
نام  ميژآن ر يها ماه نيدر آخر اياند كه گو نشده تر كينزد نياز ا يواقعاما به خطر  .اند زندان را تحمل كرده يگاه

 نانيپرشور ا يانقالب يها تيافسران ارتش به سبب فعال يا پاره ايآمده بوده است و گو ياز آن آنان در فهرست يگروه
  )2(.اند درباره آن فهرست داشته ييها اليخ
  
 رنددا يكه دشمن م ياند و با كسان بوده ستميس ايكه جزء همان نظام  رنديبپذ ديبا خواهند يبا آنكه نم زين نانيا

با  يآنها تفاوت چندان نياديبن يها و باورها ارزش .ها، چه امروز اند و دارند، چه در آن سال سرنوشت مشترك داشته
مصدق،  راثيم انيچپ و راست، مدع خواهان يو آزاد ها براليلهمه  .ندارد نيشيپ مياز وابستگان رژ ياريبس

 .كنند يپيكار كردند و م رانيدر ا يستميجامعه قرن ب كيساختن  يبرا خواهان يجمهور استيخواهان و ر جمهوري
 ياه با هم تفاوت داشت و راه شان يها قهيو سل دهيعق .خواهند يو م خواستند يرا م نيهم زين نيشيپ ميوابستگان رژ

 يسايس يها اما اگر در نظام .اشتباه كردند ييكدام كامال حق نداشتند و همه در جاها چيه .دندييپو يرا م يمتفاوت
را در  ياسياند با هم چگونه بسر برند و به تناوب قدرت س گوناگون آموخته يها طرز تفكر ندگانينما تر، شرفتهيپ

 يديام راينكرد ــ ز انيــ در پا كرد يو اسلحه از مقامش دفاع م ونتآنكه بر سر كار بود، با خش رانيدر ا رند،يدست گ
عبا و  اي يشهر كيخودش را به تفنگ چر ديايبر سر كار ب خواست يو آنكه م داشت، يقدرت نم  يبه زنده ماندن ب
  .نشان تا نه از تاك نشان ماند و نه از تاك بست، يعمامه آخوند م

   
ارتش  رومنديخواب دست ن داند يم يخواه يو ترق يستيوناليدهنده سنت ناس آنكه خود را ادامه .اكنون باز همان است

بنشاند به  يرا به كرس يمردم يها ارزش خواهد ياو دفاع كند و آنكه به گفته خودش م ازاتياز امت ديكه با نديب يرا م
  گرم و دل  پشت يشهر يها كيچر "آتش مسلسل"و   "يخلق يشايليم "و  يقهر انقالب ايآخوند  ينفوذ مذهب

دست از  يرانيا .تنخواهد گسس يماندگ نخواهد آمد و چنبر واپس رانيبه ا يستميباز جامعه قرن ب .خوش كرده است
  .بر نخواهد داشت يرانيا بانيگر
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 يها و درست نظرگاه تيكه در باره حقان شود يخواسته م رو انهيم انيو چپگرا ها براليو ل خواهانياگر از آزاد
گذشته ننگرند، از آن  ميبر رژ يبجانب و حق لتيفض يها ياز بلند نيچن نيكنند و ا يا دوباره يابيارز شان يكاركردها

 يها هر دو گروه نظرگاه .ستنديكنار ن از سرزنش بر نيشيپ ميرژدر ) فيحر(شان  چون هماوردان زيروست كه آنها ن
بود و در چند  ريپذ اصالح ميگذشته آن رژ نياز ا .كردند يم ديها تاك از اندازه بر آن نظرگاه شيداشتند و ب يمحدود

 رشيپذ يادگافتاده بود كه آم يدهه پنجاه ــ به حالت مهين و در يدهه س انيدر پا ست،يدهه ب انينوبت ــ در پا
ها از دست  اگر آن فرصت .آنان سازگار شود يها از خواست ياريبا بس توانست يخود را داشت و م يرو انهيمخالفان م

و  ياسيو اراده س ينيب و دور ينگر از واقع يدرخشان شينما زين رو انهيمخالفان م .نبود ميرژ يرفت همه از كوتاه
  .شهامت و برنامه روشن ندادند

  
هر دو جز در آنجا كه به شكل حكومت مربوط است، عمال  .فراهم آمده است گريفرصت د كيهر دو گروه  يامروز برا

) معتزله يدتيآزمون عق( "محنه" يها وهييكديگر به ش تيميصم شيآزما يو بهتر است برا نديگو يسخن م كي
را باز  شيسال پ يس يها خواهند داشت كه نبرد يانائآنها تو ايآ .دست نزنند يحيمس ونيسيزيو فرزند آن انك ياسالم

هم   ند؟يسخن بگو ياسيكه با يكديگر نه با زبان دشنام، بلكه به زبان س افتيرشد آن را خواهند  اينجنگند؟ آ
كردن  شيو پس و پ يساز خيتار يخود را؟ و اين همه در پ يها تيرا بشناسند، هم محدود يگريد يها ارزش
  نباشند؟ گرانيخود و محكوم كردن د هيو توج ياسيس يها در خدمت هدف اتيواقع

  
شان  و هر فرقه نيشيپ ميو چپگراي تندرو، مخالف رژ ياسالم ريو غ ياسالم ستيهستند، ماركس يگريباز گروه د

را دارند، اما قبله خود  يالماس يجمهور يو كوردل ينگر سو كيجز خود، كه همان  ،يگريد يفكر شيدشمن هر گرا
 يها خلق يآزاد يو برا ينيفلسط هنيم يو برا ند؛يجو يم) اهاهمه ج انياز م( رانايت ايهاوانا  اي ،يهانو ايرا در مسكو 

و  يجنوب منيو كوبا و  يبيو ل هياز عراق و سور شيو از پانزده سال پ جنگند يم نيالت يكايو آمر يجنوب يقايآفر
هزار هزار  رااند و افراد خود  اند و مردمان را كشته پول و اسلحه و آموزش چريكي گرفته ها يشرق يروپاو ا ها ينيفلسط

ــ در همه جا  نگرند يم يخيتجربه تار كيبه چشم مواد خام  گريد انيرانيبه ا نانيا .اند سپرده "شهادت"به زندان و 
را سرا پا چنان  هيها فرستاد و بق را به اردوگاه ونيليكشت و چند م ديشان را با شكست خورده ـــ كه چند صد هزار

اما بهتر است  .افتد يشان نم از زبان نيدشنام و نفر  .رهبر و حزب باشند خدمتدر  "روبوت"دگرگون كرد كه مانند 
ه بود؟ اين هم ياسيمبارزه س نيا قتايحق .به كارنامه پانزده ساله خود بنگرند گرانيشمردن گناهان د بر يبه جا

به  ها ينيو فلسط يبيعراق و ل يها بودند؟ پول ياديز هنيآگاه كه به قربانگاه فرستاده شدند در دامان مام م جوانان نا
  ارزد؟ يو م ديارز يو پس از انقالب م شيپ يشاهكارها نيچن

  
 گريد(شان  هواداران يگاه گاه يزهايدل خوش كرده به گر ران،يا رونيدر ب زشانيناچ يها بازمانده زياكنون ن

 يبانيبه پشت ينيخم 1351در  تازند؟ يو آن چه م نيبه ا) نمانده است زيجز گر يگريد يهاست فرصت قهرمان مدت
پر طنطنه  يها الف زدن يبه جا .را پشت سر ندارند يراتافتخا نيكه چن ينيخم گريآنها بود كه فتوا داد؛ مخالفان د

و  ستينگر رامونيخواند و به پ ياندك توان يم ...ساز  و دوران يخيارمانند انقالب و شهادت و ت ييها و تكرار واژه
به چشم  زيرا ن انيرانيا گريآزاد كرد و د يعتيشر يها و نوشته يماتيتعل يها جزوه يها را از بردگ ها و چشم گوش
  .ديو باز خواند و آموخت و از دانستن نرم ست،يچون خود نگر يانسان

  
 ليبهر دل ايداشته باشند،  يا نهيشيتر از آنند كه پ جوان اي .اند نكرده چيدر گذشته ه هستند كه يگروه كسان نيآخر
از  يطلب چيدارند، اما ه يگروه همه حق نيا .اند اند و خوش و آسوده بوده گرفته شياند و سر خو كناره جسته يگريد

 توانند ياند نم نجسته يهم شركت يعموم يآن سال خودكش يها ييمايپ اگر در اعتصابات و راه يحت .ندارند يكس
آمدند و  ايو به در اراستنديبزم ن اش، يزندگ زينرم خ يرا محكوم بدانند كه چرا به گفته اقبال بر ساحل، بانوا گرانيد

هم  يدنينكوهبرخاسته  يگ عالقه يو ب يتفاوت يو اگر از ب ستين يتينكردن مز يكار چيه .با موجش در آويختند
  .هست
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نترس، چون او فقط ت از دوست .تو را بكشد تواند ينترس، چون او فقط مت از دشمن"روس گفته است  سندهينو كي
كه در آن  آورد يم شيرا پ يوضع شان يتفاوت يچون ب .اند تفاوت ياز آنها بترس كه ب يول .به تو نارو بزند تواند يم

 ايو دن شود يدر خودشان خالصه م شان يبرا كه جهان انيرانياز ا ياريبس يبرا  ".دهد يرو تواند يكشتن و زدن م
  .دشوار است زيگفته ن نيبردن به حكمت ا يپ يچه سراب، حت ايپس از آنها چه در

  
بر  يدست چيهستند، و ه حركت يو ب تفاوت يب يها تياكثر رانيمانند ا ييخاموش كه در كشورها يها تياكثر
 يزندگ يرويرا از ن ياسيس نديو فرا گذارند يبكاران را به حال خود مو نا گذارند، يطلبان را تنها م و اصالح آورند، ينم

  .اند ندارند و نداشته تيباشند كه مسئول اطرخ آسوده توانند ينم كنند، يم يته يو ژرفا و معن
***  

و  براليو مخالفان ل ن،يشيپ يو ادار ياسينظام س تر نييپا يها گذشته، و رده ميپنج گروه ـ سرآمدان رژ نيهمه ا
ــ چون نيك بنگرند بر خود  ها نهيشيپ يو ب ،يشهر يچريك يها و هواداران سازمان ن،يشيو چپگراي پ خواهيآزاد
 ياسيس يما را در فضا يمل يشوربخت شهيتر بنگرند ر نيك گرو ا .افتيخواهند  ييها تيو در ديگران مز ييها يكاست

فضا  نيا رييدنبال تغ ديبا يم .كه ساخته همه ماست ييفضاخواهند جست، در  ان،يرانيا ياسيس يدر واقع فضا ران،يا
اما منش  ان؟يرانيا ياست، دگرگون كردن منش مل ريناپذ پروازانه و امكان از اندازه بلند شيب يچشمداشت نيا ايآ .بود

  ؟ميستيدگرگون كردن سرنوشت خود ن يهمان سرنوشت است و مگر ما در پ
  
  
  :ها داشت ادي
  :آورده شده است ريو برك از كتاب ز سرويها از س نقل قول -1

G.F. Will; Statecraft as Souleraft 
است، هر  ينيدر صف مخالفان خم سيبه نام، كه اكنون در پار يانقالب اتيجنبش، از نشر هينشر ريمد يبه گفته همكار اصل - 2

مقدم  نيا .كرد ياو را با خبر م يواك، پنهانسا سيكنند مقدم، رئ ريجنبش را دستگ ريمد خواستند يم ينظام يبار در فرماندار
  "با آنها؟ اي ديشما با ما هست دانم ينم"در حضور شهبانو به او گفته بود  يتلفن يگفتگو يكهمان است كه شاه در آن اواخر در 

  
  1362 وريشهر  
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  ييهمرا يبرا يچوب فكر چهار كي
  

است و  هيدرازمدت و همه سو نديفرا كي ياسالم يهورجم يضد انسان ميو رژ يمذهب سميفاش يبرانداز يپيكار برا
 ديطبعا با ميضربت زدن به رژ يها وهيش .محدود بماند يكيكت در مالحظات تنگ تا ديبا يو نم تواند ينم نروياز ا
 يعنيكرد  جيرا بس انيرانيتر از ا هر چه بزرگ ييروين ديبا يروزيپ ياما برا .نگهدارند يكاريخود را در چنان پ تياولو
  .داشت كينگرش استراتژ كيپيكار  نيبه ا ديبا
  

 كيدر  ندهياكنون و آ وستنياست؛ بهم پ يشگيو اند يعمل يها تالش ختنيدر هم آم ك،يمفهوم نگرش استراتژ
 ينگرش بررس نيبا ا .و عمل كردن است دنيشيفردا اند يتر گرفتن نگاه است؛ امروز برا است؛ بلند ريراستا و مس

 اي فيرفع تكل يبرا يكيتاكت ريتدب كينه  يكنون طيآن، در شرا يها حل و راه رانيمانند ا يسائل كشورو م ها يدشوار
 نهيبلكه به عنوان آماده كردن زم ،ييدر آفاق آرزو ريو س يورزش فكر كيشمرده شود و نه  ديبا گرانيدادن د بيفر
  .بدان داد ييواال يجا ديها با تفاهم نيتر ها و ژرف توافق نيتر گسترده هيبر پا يمل يروهاين جيبس يبرا

  
و  تيثيها و آرزوها فراهم گردد و به صورت برنامه عرضه شود تا ح از هدف يباشد كه فهرست ديبا نيمنظور نه ا

مجرد بكوشند  شيكم و ب يها و عنوان كردن فرايافت ها ييگو يبا كل نكهيو نه ا د؛يكاغذ بدست آ يو بر رو ياعتبار
را با اعتقادات ناسازگار  يها و افراد حال گروه نيو در ع نديبگو اــ خود ر يها نداشتن دهيعق ايــ  ديهر چه كمتر عقا

از مسائل و  يجد يهدف هر بررس .رنديآنها به سود خود بهره گ يرويگرد آوردند و از ن يپرچم ريموقتا در ز
 نيدارتريكه پا ستين نيجز ا ياسالم يجمهوراز  ييپس از رها يرانيجامعه ا يها و برنامه ها استيو س ها تياولو

به نبرد  تر نيسهمگ ييرويبرقرار شود تا هم ن ياسالم ميعناصر گوناگون مخالف رژ انيها در م و ائتالف ها يهمبستگ
  .برخوردار گردد يشتريب يو هماهنگ ييفردا از آرامش و كارا رانيو هم جامعه ا زديبرخ رانيا ييرها

  
 يكه برا يهائ موضوع .آماده بحث بود ها نهيدر همه زم ديبا .ديآ يبرابر مسائل به دست نم از ختنيبا گر يهمفكر

 نيا يآخوندها به معن يوانهادن آنها به پس از سرنگون .به گفت و شنود گذاشته شوند ديدارند با تياهم رانيا ندهيآ
از اوضاع و  يريگ نظرات خود را با بهره ،يزرويكنند و پس از پ تفادههمه اس يروياز ن خواهند يم يا دسته اياست كه 

 شيپ ديگو يامروز م ياگر كس .شان آشكار شود ضعف منطق خواهند ينم ايبنشانند؛  يبه كرس ياحوال اضطرار
 يادر فض يكذائ يها يپرس دادن همه بيبا ترت تواند يفردا هم م ستياختالف به مصلحت ن هيما يها موضوع دنيكش
مشخص و با  در امور نا دنيبه توافق رس .كند ليبه مردم تحم خواهد يهرچه را م ،يعاد ريغ يغاتيو تبل ياسيس

 كي يبرا .كند يكمك نم يمنف يبه هدفها دنياگر هم برسد جز به رس رسد؛ ينم ييبه جا يعموما منف يها هدف
ازگشت به خانمان بس ب يآرزو اي ،ينياز خم دنبو زارينفس ب .مشخص و سازنده داشت يها هدف ديسازنده با كاريپ
 پرست هنيم يرانيا چيه .را بر گرد هم آورد انيرانيدر پنج سال گذشته هم بس نبوده است و نتوانسته است ا .ستين

 كاريپ خواهد ينم يآگاه يرانيا چيه .آسوده شود ياسالم مياز رژ رانيا تياستقالل و تمام يبه بها خواهد يمثال نم
 يدئولوژيندارد كه در كشتارگاه ا يتفاوت انيرانيا يبرا .بدهد يگريد يرانيا ضد ميرژرا به  شيجا ينيخم ميكند كه رژ
حكومت  ايو آن شخص  نيا كار،يهدف پ .نيراست يستياسالم ماركس يدئولوژيا ايشوند  يقربان ينيخم ياسالم سنت

مثبت  يها ك، هدفمشتر كاريدر پ .است رانيمردم ا يو بهروز يو استقالل و سربلند يآزاد ينگهدار .ستين
آنچه از  ينابود يبه بها يحت له،يبه هر بها و با هر وس كاريپ .يمنف يها دارند كه هدف تيكم همان اندازه اهم دست

  .ندارد يكشور مانده است معن
  
 ديآ يبوجود م يهنگام يافكار عموم .الزم است يفشار بر افكار عموم وستهيو بهم پ رومنديجبهه ن كيساختن  يبرا

و در راه  دهياعالم و پروران يگروه اي يكس يبخواهند از سو شترياحتمال دارد ب اي خواهند يم ينچه جماعت بزرگكه آ
 .آگاه را در خود متبلور سازد انيرانيا شتريب يمل يفردا داشت كه بتواند آرزوها رانياز ا يريتصو ديبا .آن تالش شود

 .برپا داشت هيدراز مدت و همه سو كاريپ يمناسب را برا يالتيتشك يها ساختار توان يم ياسيس نهيآنگاه بر چنان زم
اگر در پنج سال  يول .آوردنخواهند  را تاب يبرداشت نيدارند چن نيها را در آست پاسخ پندارند يشتابزدگان و آنها كه م

 نيبه ا .ز پا درآوردا توان يضربت نم كيرا به  ياسالم ميرژ .هم خواهند رفت ندهياند در آ رفته شتريپ يگذشته گام
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از آن اسباب،  يو عزم راسخ يرحمياست و رهبرانش با چنان ب دهيرس راثيبه م يچنان اسباب قدرت و حكومت ميرژ
 توان يها نم در همه جبهه يهجوم همگان كيكه جز با  رنديگ يبهره م شيخو ينگهدار يااند، بر و آنچه خود افزوده
 كيسازمان گرد نخواهد آمد ــ اگر آن  كي ايتن  كيبر گرد  ديآ بر يچنان هجوم كه از ييروين .آن را به زانو درآورد

نباشد كه  ينيب جهان اي ياسيس نامهبر كيآگاه و  انيرانيا شتريمتبلور شده ب يمل يآرزوها ندهيسازمان نما ايتن 
  .بتواند اعتماد مردم را جلب كند

  
 ييها بحث نيدر نبود چن .ديافزا يها نم خالف تصور بر اختالفبر  ها استيو گفتگو كردن درباره مسائل و س شهياند

كه  ديرس ييها يبه همفكر توان يسازنده م يها با بحث .ابندي يو نامربوط دست باالتر را م ياست كه مالحظات شخص
 شيپ يفكر انيجر كيكه در بستر  يافراد هنگام .رنگ ببازند اش هيدر سا يشخص يها يها و دشمن اختالف و رقابت

 شهيتازه در اند توان ينم رانيا يبه كنار، در فردا نهايهمه ا .روند با هم بهتر خواهند ساخت و كنار خواهند آمد
 يها سال رانيا .كشمكش كرد ها استيو س ها تيكوتاه مدت و بلند مدت بود و بر سر اولو يها و طرح يها برنامه
 كشند يرا ميش آرزو پرستان هنيكه م يا ندهيآ يبرا يدانخود از دست داده است، و فرصت چن خيرا در تار يمهم
به  .ميكن ييجو صرفه ديخود را با يرويوقت و ن .امروز بينديشيم ديبا ميانجام ده ميخواه يآنچه را كه فردا م .ندارد

منطق خود  يرويو جز ن رسد ينم گرانيش به د زور يپرداخت كه كس توان يهم امروز م ر،يناگز يها كشمكش
  .نهاد يرو رانيا يروشن به بازساز يا متحد و با برنامه يو فردا در صف .ندارد يحسال

   
باشد كه ) جامع( ريچنان فراگ ديو مسائل كشور است با يوضع كنون ييشناسا ازمنديكه خود ن ران،يمسائل ا يبررس

 ستندين يعمل قابل شناسائ كه جز در ياتيحال از جزئ نيرا بپوشاند و در ع يرانيجامعه ا ياديو شئون بن ازهاين
و  يكنون رانهيو يبر رو ميخواه يكه م يا جامعه .داشت يفكر تر يچوب كل چهار كي ديبا نياز ا شياما پ .ديجو يدور

 يفكر يچوب كل چهار كي يپرسش ب نيخواهد بود؟ به ا يا چگونه جامعه ميبساز ياسالم يدوزخ جمهور يبه جا
 بيفر به نام ظاهر( مانيا ايحزب  ايطبقه،  اياست  يفرد انسان: كدامند ياديبن يها آن ارزش .داد توان يپاسخ نم

 ؛ياسيو س ينيجزم د اياست  يآزاد ؛يامت اسالم اي يستياليسوس سميوناليانترناس ايملت است ) ؛ياجتماع تيكل
د و با آنها ها دا پرسش نيبه ا توان يگوناگون م يها محض زور و پول؟ پاسخ يرگيچ اياست  يعدالت اجتماع

  .گوناگون خواهد آمد يها و برنامه ها استيو س ها تياولو
  
كه  يشياند، با نما گرفته گريد يكشورها زيكشور خود و ن رياخ خيكه از تار يا آگاه، با تجربه انيرانيا شتريب يبرا

آنها  .استتر شده  آسان ياديبن يها ارزش نيا انيم نشياند، گز گوناگون در عمل داده ياسيس يها مكتب
ملت و  خواهند يشود؛ نم يقربان يگريد تيهر كل اي مانيا ايبه نام طبقه و حزب  يحقوق فرد انسان خواهند ينم
خود را در  ياسيو س يفرد يها يآزاد خواهند ينم رد؛يقرار گ يسميوناليانترناس چيالشعاع ه تحت رانيا سميوناليناس
 يها از افراد و گروه تيحما يبرا ييجا يطبقات ازاتيامت خواهند ينم زند؛يبر ياسيس اي ينياستبداد د چيه يپا
و  يآنها ترق .آن جهان كنند يجهان را فدا نيآباد و ا نا كجا يممكن را فدا يخوشبخت ستندينگذارد؛ حاضر ن حرومم

 خواهند يم تيامن نظم و ؛يتوان هرج و مرج و نا ينه به بها خواهند يم يخفقان؛ آزاد ياما نه به بها خواهند يتوسعه م
پس  .ننديب ينم ريپذ دل نا يها نشيگز نيكه خود را ناگزير به ا اند دهيرس يآنها سر انجام به جائ .سركوب ينه به بها

 تينه تكرار گذشته دورتر، نه روا .اندازند در رانيا ندهيآ يبرا يا طرح تازه دهند يبه خود حق م نهاياز آزمودن همه ا
  .تر از گذشته نزديك يگريد
  

 يها تر از منافع و عالقه و به جهان دور نديجو يمشاركت م يكه در امور عموم يكسان يآگاه، به معن انيرانيا شمار
اند ممكن است چندان  و تعصب را پشت سر نهاده يسونگر كيو  يدارند و عوالم ساده لوح ييخودشان اعتنا يشخص

بسازند  ييروياز خود ن نكهيبه ا شان ييدر آنهاست و توانا داشتبتوان  رانيا ندهيبه آ يدياگر ام نهمهيبا ا .نباشد اديز
  .آموزش دهد و آگاه سازد و به راه اندازد زيجامعه را ن هيكه بتواند بق

***  
و  يخواهيوترق) ييگرا يمل( سميوناليو ناس يآزاد يها عنوان ريآگاه را ز انيرانيا ياصل انيجر ياگر چهارچوب فكر

  .ميا به گزافه نگفته يسخن مياوريب يعدالت اجتماع
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كشور، و  يتعهد به توسعه و نوساز ،يرانيا تيو افتخار به مل هنيعشق به م ،يو اعتقاد به مردمساالر يخواهيآزاد
 انيرانيا ياصل انيجر ياسيس شهياند ياصل ينادهاياز محرومان در جامعه، ب تيو حما ها كردن فرصت برابر يتالش برا
 نيا هيدر حاش .گرفت توان يها و سخنان آنها م نوشته دنيو شن ندناست كه از خوا يا جهينت نيا .سازند يآگاه را م

و  سميوناليكه ناس يكسان اي كنند؛ يم ياست نف يبورژواز شيآنكه گرا را به نام يكه آزاد يهستند كسان ياصل انيجر
 ونيترجمه ناس گرا يمل وبه نام آنكه ملت  اي كنند؛ يم يقدرت منافات دارد نف ابر كيرا به نام آنكه با منافع  يگرائ يمل

ناسازگار  "يمل لياص فرهنگ"را به نام آنكه با  يخواه يكه توسعه و ترق يكسان اي كنند؛ يم ينف ستين ستيوناليو ناس
  )1( .دوندنيبپ ياصل انيبه جر توانند ياز آنان م ياريبس .گفتگو كرد ديبا نانينش هيحاش نيبا ا .كنند يم ياست نف

  
 يتفاوت ،يمكان اي يشتيمع يزندگان ايباشد  ياسيو س يفكر يحاال زندگ .آورد يم ديد تيمحدود يزندگان تيمحدود
 .كشانده باشد يساز كار ما را به فرقه ،يديتبع انيرانيتنگ ا يدر غربت و فضاها يكه زندگ رود يآن م ميب .ندارد

 گرانيرا به درون خواندن و د ژگانيو و دنيكش واريبه قصد د اگر يولندارد  يبيها ع ها و واژه شدن در مفهوم كيبار
 طيمانند مح مان ياسيس طيكم كم مح .نخواهد داشت ييمعنا يباز را به چوب رد و اتهام راندن باشد جز فرقه

  .فرقه بسازد كياست كه  يكاف تيروا كيكلمه،  كيحرف،  كي .شده است ياول اسالم يها سده يمذهب
  

 نيد اي ،يمردمساالر يرا به جا زهين و سر ننديب يآماده نم يو ترق يآزاد يرا برا يرانيكه جامعه ا هستند گريد يكسان
كدام  چياما ه .فهمند ينم دانند، ينم توانند، ينم مردم: است شان مردم سخنان هيتك .نشانند يم يترق و توسعه يجا را به
خود را در  "مردم" و چه را؟ هر كدام فهمند يو م دانند يو م توانند يدرصد م چندكدام مردم،  .از مردم ندارند يآمار

گفت بحث  ديبه آنها با .هستند) اعتقاد يب( "كينيس"نباشند  يو شتابزده و سطح معموال اگر زودباور نانيا .نظر دارند
 ران،يبسا مردم ا چه .ديرس نخواهد ييجا آن ساختن به را بر زيچ و همه ستيچونش آشكار ن و كه چند يتيسر ماه بر

را  يو آزاد يترق يصد سال گذشته خود، بتوانند معن خيفعال و كارساز آن، بدرآمده از كوره تار يها كم گروه دست
 كنند يم كاريپ يو عدالت اجتماع هنيم يسربلند يبرا ،يخواهيو ترق يآزاد يرا كه برا ييها شيبفهمند، بتوانند گرا

  .كنند يبانيپشت
  

اگر  .توانند يو چه نم توانند يهم چه م يبر رو رانيمردم ا ميكه در نبودن امكانات، بدان ستيبدان ن ازينمرحله  نيدر ا
حمل بر  ديتوافق كنند نبا يو عدالت اجتماع ،يخواهيترق سم،يوناليناس ،يخواهيآزاد يرو توانند يآگاه م انيرانيا

 انيو آن را با مردم در م رنديجامعه را در نظر گمصلحت  ياگر كسان .شود فيتكل نييو تع يكتاتوريبه د شيگرا
نقش روشنفكران و  .است يدموكراس نيع نيا رندياند، آنها را بپذ گذارند و مردم، چنانكه بارها در همه جا كرده

دارند،  شتريب يكه مردم سواد و آگاه ز،ين شرفتهيپ يها را در جامعه ياجتماع و سازندگان افكار عموم انيراهنما
 يتيثيكه سواد و قلم و آنكه قلم در دست دارد از ارزش و ح رانيمانند ا يگرفت چه رسد به كشور ديم نبادست ك

انگارند و  چيمردم را به ه يو سازندگان افكار عموم انيراهنما ييها جامعه نياگر چن .خود برخوردار است يبخود
بدانند ناچار به تحقق  زهيراه آوردنشان به زور سرنبه  ايمذهب  افسونعوام به  فتنيكشور را در فر يو رستگار ييرها
  .خود كمك خواهند كرد ينيب شيپ افتني
  

و كارمند و صاحبان مشاغل ــ  يبودند ــ از روشنفكر و بازار يافكار عموم انيراهنما نينخست ا 1357در انقالب 
و آنگاه بود كه ) تا آبان ورياز شهر(د آخوندها رفتن يعبا ريمردم، به ز ياز احساسات مذهب يبردار كه، به قصد بهره

داده نشد و حكومت  يفرصت كاف يافكار عموم انيبه راهنما 1342 شدر شور .را پر كردند ها ابانيمردم خ يها توده
  .را پر كردند ها ابانيخ يتر در ابعاد كوچك زيمردم ن يها كرد و توده كسرهي يكار را به تند

  
از مردم، نقش  فتادنيعناصر و به نام عقب ن نيتر  كه از ترس واپسمانده ستين دهيپسند يافكار عموم انياز راهنما

 ييو زورگو يرو نادان اندازند و دنباله يرا به كنار يو مردمساالر شرفتيو پ يآزاد يها خود را فراموش كنند و آرمان
 ياما در نبود آن رهبر. تندهس شرويو پ رومندين يرهبر كي رشياند كه آماده پذ مردم همواره نشان داده .شوند

  .كنند يرويپ د،يآ شياز هر چه و هر كه پ ان،يو واپسگرا بانيامكان آن هست كه از عوامفر
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 اي يمذهب انيو واپسگرا بانيبه عوامفر زهيسرن ايروشنفكران بهتر است محكوم دانستن مردم را به حكومت مذهب 
و  رانيا خيفراوان در تار يها به نمونه نانهيب كينزد "ينيب اقعو" نيا يواگذارند و بجا انيو زورگو كتاتورمنشانيد

سرامدان  ،يخيتار طيدر كدام شرا .مردم است يها توده تدرس يها بنگرند كه سرشار از قضاوت گريد يكشورها
 يمردم ياسياند؟ كدام رهبر س آنها را فرو گذاشته سواد، يب يها توده ياند و مردم، حت جامعه درست رفتار كرده يفكر
مانده است؟ اگر  بهره يمردم ب يبانيكسان خود نبوده از پشت و خانواده و كيكه در بند جاه و مال و نام ن كخواهيو ن

  .انداخت ديمردم نبا يو ناتوان يش را به گردن نادان اند گناه خود شكست خورده يها يبه سبب كوتاه يكسان
  

آنان  انيمشترك موثر در م نهيزم چيو نبودن ه ريناپذ يآشت يها يآگاه و دشمن انيرانيا يختگيگس در گذشته از هم
بودند سرگرم اداره و ساختن كشور به هر گونه كه  يسو كسان كيدر  .كرد يته يواقع ياسيس يروين كيرا از  رانيا
اما همه در خود پراكنده،  انيدر م ييها گروه گريد يو از سو گران؛يبا د يارتباط و گفت و شنود يو ب توانستند، يم

 توان يبهره ماندند كه جز با سرشار شدن از آن نم يب ياز تماس مردم انيآنان تا پا .گروه اول يسرنگون يآرزو
افت يدر توان يبهره ماندند كه جز با گداختن در بوته آن نم يب تياز احساس مسئول نانيحكومت خوب داشت؛ و ا

  .و حكومت به دست آورد استياز س يدرست
  
 يو پنج سال برا ستيب ،يو نهضت آزاد يشان، هواداران جبهه مل ها و همفكران"براليل"است كه  يگفتن نكته نيا

مهم  يها سمت شتريــ چندانكه ب دنديبه قدرت رس انيكه در پا يو هنگام دنديكوش يحكومت پهلو يواژگون
را آماده نكرده  يگروه چيشتند و هكشور ندا ارهاد يبرا يا برنامه چيبه دست آنان سپرده شد ــ ه يو لشكر يكشور

ناكارآمدتر و ناسازتر، انجام دادند و  كردند، يم انينيشيسرگردان ماندند و آنچه را كه پ يسال كيبه  كيبودند و نزد
 هسرشان و كشور آمد ب آنكه خود بدانند چه بر يو سرانجام ب .فرجام بود و بد دهيزدند نسنج يا اگر دست به كار تازه

  )2(.داستيها هو "براليل"از  ياريبس يها از نوشته ينا آگاه نيا يها امروز هم نشانه .شته شدندگذا يكنار
  

انتقاد و  شهياند و با اند خو كرده ياسيدر گرمخانه س يهزارهزار، چنان به زندگ ز،ين نيشيپ ميدر برابر، بازماندگان رژ
به  ييجو بيو ع يريگ و خرده ييدرا و هرزه ييسزاگورنگ نا يرانيهر چند در فرهنگ ا(در معرض قضاوت قرار گرفتن 

آمدن  رونيكننده آن گرمخانه شكسته است كمتر تاب ب تيحما يوارهايكه اكنون كه د اند گانهيب) رديگ يخود م
  .زنديگر ياز كنار هم م يحت د،يخورش يدارند و از روشن

  
 يدشمن بدتر رانياز آنها و ا كيهر  يآخوندها براباشند كه  دهيرس دينبا جهينت نيبه ا ايهر دو گروه آ نيامروز ا
 يتر دشمن بد رانياز آنها و ا كيهر  يبرا نيراست يها يو اسالم ها ستيماركس تريتوتال يها ينيب اند و جهان بوده

پس از كابوس  يبرا ديرا با رانيا ياسيجامعه س نند؟يب يو م دنديد يم گريكديخواهند بود از آنچه به خطا در وجود 
 بهره يباورها و اصول مشترك ب يا همچنان از پاره ياسيجامعه س نياگر ا .كرد ياكنون بازساز از هم ياسالم يجمهور
 .شان كرد جابجا وانكه مگر با زور بت تيآن اقل اي نيا يينخواهد داشت جز تن دادن به فرمانروا يسرنوشت رانيباشد ا

احترام به  ،يو اعتقاد به مردمساالر يخواهيآزاد. ستين يزيگر يكراصول ف يا در پاره يياز همرا يبازساز نيا يبرا
 ريكه در ز ييها استيجامعه و مجموعه س هيو توسعه همه سو يبه نوساز ،يرانيا تيكشور و مل تياستقالل و تمام

هر  چوب چهار نيدر درون ا .كرد شنهاديپ توان ياست كه م يآن چهارچوب حداقل ند،يآ يم يعنوان عدالت اجتماع
 ها تياولو تواند يهر گروه م .گوناگون دفاع كند يها استيگوناگون داشته باشد و از س يدهايگروه خواهد توانست تاك

ها و  گروه .دارد ييجا ندر آ يمسلما همراه يول .ستين يكساني ييمنظور از همرا .خود را داشته باشد يها و برنامه
افتادن  شيمتفاوت و با اراده پ يها راه و سرعت يها ــ هرچند با توشه همراه باشند ندهيدر آ ديبا ياسيس يها شيگرا

  .هم، شكست خواهند خورد يبر رو زيو برتر بودن ــ و گرنه تك تك، و ن
***  

 يدر كشور .از آن دچار خالف و جنگ هستند كه دشمن از دوست بدانند و بشناسند شيخود ب انيم آگاه در انيرانيا
 يكه نادان يا آنست، و در جامعه يروز مخاطره هر ،يپارچگ و چند گانهيسته است و تسلط بب ييمو به تشيكه موجود

روز با گرز شاه و مصدق بر سر  هر .يكديگر باشند متحدان دياآن افتاده است، آنها در واقع ب بر ياهيمانند ابر س
 "دهان گرگ گشوده"از  هك ميريگ كرد؟ خواهد يكمك آنها چه به دنيپاش گريكدي يرو يكديگر زدن و خاك مردگان بر
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 "كيدمكرات يجمهور"هر  اي ياسالم كيدمكرات يگرداب جمهور سود اگر به بدر برند، چه يجان مين ياسالم يجمهور
 يا آن نتواند بر پاره ياسيس كه جامعه يدر كشور .راست سرگشته شوند يكتاتوريد كي ابانيدر ب ايغلتند،  در يگريد

كامه پناه برند  مثال به پادشاه خود يآن خواهد بود كه گروه چاره جز رفتار توافق كند چه قواعد يا و بر پاره يكل اصول
 كيدمكرات ندياگر فرا ؟يشهر يها كيبه چر گريد يشوند و جمع امنبه ارتش دست به د يبه آخوند، جمع يو گروه

 ت،ياكثر ينكنند و تن به را تيا رعار "يمقررات باز"ها  كه كسان و گروه يمعن نيكار نكند ـ به ا يا در جامعه
و  زورخواهد بود و سرانجام  يمعن يب يو شعارها نيدشنام و نفر است،يهرچند هم برخالف نظر خود، ندهند زبان س

  .گفت توان يسخن نم ياسيس ندياز فرا گريباشد د يمفهومش دشمن ياسينظر س كه اختالف يا در جامعه .اسلحه
  
 كيبه عنوان شكل حكومت  يپادشاه ايندارند اما آ ياديبا هم اختالف بن ير موضوع پادشاهآگاه جز د انيرانيا شتريب

را  يعاطف ياگر از هر دو سو بارها كنند؟ يرا درهم بر هم م خيو تار پردازند يهمه بدان م نياست كه ا ياديموضوع بن
 تيكرد كه اگر حاكم يآور ادي ديبار با چند .ندارد تيچندان اهم حكومتكه نام  افتيبردارند درخواهند  ياز پادشاه

از عنوان  شينخواهد داشت؟ ب ينخواهد داشت؛ و اگر باشد باز تفاوت يبا شاه تفاوت يجمهور سيمردم نباشد رئ
كه پشت سر آن ) موثر(كارساز  ياسيس يروين كيالزم است، و  يبه مردمساالر يمشروطه سرسپردگ اي يجمهور

را  ياسيس يرويچنان ن تواند يم يچه كس ياسيو س يتعصب مذهب يرهايآزاد از زنجآگاه و  انيرانيجز ا .ستديبا
 يرويآن ن يخواهد بود؟ ب يكتاتورينام آن هرچه باشد، د م،يرژ) فطرت عت،يطب(بسازد كه در نبودنش سرشت 

فرمانده و خواهند گذاشت پادشاه، رهبر و ) ذوق خوش سندگانياز نو يكي ريبه تعب( ساز واليمگر مردم ه ياسيس
  ؟يموروث يخود كامه و مادام العمر و حت ،يجمهور سيرئ اينشود  گانيخدا

  
خواهد بود كه  يكس نيدهند او نخست يرا يگفت اگر مردم به جمهور شهامت را داشت كه نيا يپهلو يوارث پادشاه

تظاهر هم شده  رند كه بهنف مردم چند تيهوادار حاكم خواهان يهمه جمهور نياز ا .شمرد مردم را محترم خواهد يرا
از مشروطه  ديكوش احترام خواهند گذاشت و خواهند شان ستمشروطه بخواهند به خوا ياعالم دارند اگر مردم پادشاه

 يايدر ختن،ير رونيرا ب يو ناتوان يكردن و سرخوردگ اهيباز كاغذها را با دشنام س )3(دفاع كنند؟ يكامگ در برابر خود
 يتلخ ست؟يچ جهيو نت شمارند يرا م ها بتيو مص كنند يم نيپنج سال است ناله و نفر .كاندرا نخواهد خش ها يناكام

را  رانيا دنيبخت رهان نيكه كمتر ييرويهر كس به دست خود از برآمدن هر ن رايز .تر يرپايو د شتريب يو سترون
اند و  در هم افتاده يجماعت .كند يم يريبرسد جلوگ ييكه بتواند به همرا يبه هر تفاهم دنيداشته باشد، از رس

  .شوند يتر م شادمان شان يكه دشمنان از پراكندگ ننديب يو در برابر چشم خود م كوبند يسر هم م وار وانهيد
  

به  ها يكش و لشكر ها ييآرا صف .نخواهد بود نياز چنگال آخوندها آزاد شود بهتر از ا رانيفردا هم كه به هر صورت ا
 ؛يطلب جاه اي ،يدوست هنيبه نام م ؛يخصوص يها هيتصف ايعدالت،  يبه نام اجرا ؛يشخص اي ده،يعق يها نام اختالف

از سخنان  يرا خواهند گرفت و در پس ابر يگرد كس اعتقاد يجو و ب سود يباز گروه .ديكشور را از هم خواهد در
تا آن زمان پاره پاره  رانيه ااست ك يدر صورت نهمهيا .خود خواهند كرد يشخص يسودها يكشور را قربان ،يته انيم

  .بخش نشده باشد گانهيو به مناطق نفوذ و اشغال ب
  

پادشاه و  انيم نشيگز يحت ايمحمد رضا شاه دارد،  ايمصدق  هيباالتر از گرفتن انتقام و توج يفيوظا ينسل كنون
 تيماه كيهنوز  .سپردندكشور را پابرجا نگهداشتند و به ما  نيما در طول يكصد نسل ا انينيشيپ .يجمهور سيرئ

از گسستن و از  ديما با .يزندگ يرويجهان، با منابع سرشار و ن يها چهارراه نيتر از مهم يكيقرار گرفته بر  ييايجغراف
از  يكيرا در  يبرد كه كشور ميخود را به كجا خواه يخيتار يوگرنه شرمسار م،يريجلوگ راثيم نيا دنيهم پاش

آنچه در توان  ست،يبس ن نيو ا ميافكند يروز نيبه چن يضرورت چيه يد صد سال، بآن در چن يها تيموقع نيبهتر
  .نماند شيبرا چيكه ه ميكن يم ميدار

  
را در  يبه توافق دنيرس ،يو قوم يو مذهب ياسيس يها يبند ها و دسته نمونه لبنان در برابر ماست كه چگونه گروه

و  كشند يرا به خانه خود گشودند و هشت سال است م گانهيهر ب يكه پا افتنديممكن  خود چنان ناپسند و نا انيم
دست  گريكديبا  يستيهمز شان يو هنوز برا شوند يم يكيهر قدرت كوچك و بزرگ و دور و نزد ماليو پا سوزانند يم
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شدن  باشند كه لبنان افتهي تا كنون در ديبا انيرانيا .است كه پاك شدن لبنان از نقشه جهان يكم به همان ناگوار
  .ستيچندان هم دور و دشوار ن

  
از  يشتريهرچه ب يها كه گروه يكل دياصول و عقا هيبر پا رانيا ندهيآ يبرا ياسيبرنامه س كيگفت و شنود درباره 

تر خواهد  را آسان انيرانيا يتر و سازمانده آزاد هودهيب يها آگاه در آنها همداستان باشند ما را از كشمكش انيرانيا
هرچه تفاوت داشته  مان يها ها و نوشته و امروز در گفته ميبوده باش هگذشته با هم هر چه اختالف داشتما در  .كرد
 رنگ يها را ب كه آن اختالفات و تفاوت ميبرس ييها به توافق ميتوان يمشترك م يجستجو و گفتگوها نديدر فرا م،يباش
رقابت بر سر  يهم جا زهنو .ديآ يبرم يزياز ما چ كي در برابر است و از هر اريبس يكارها. مربوط خواهد ساخت و نا

 .افكند يها را به كنار سودا نيا ديدر واقع با .پندارند يم الپردازانيچنانكه خوشباوران و خ ست،ين ها تيمشاغل و موقع
قام م يآنها كه در آرزو .كنند يپخش م يزيبرخاسته است نه چ ييهنوز نه بو .دشوارتر است اريبس نهايكار از ا
 يكار و بازآموز يها برپا كردن اردوگاه شهيدر اند اي نند،يب يم يدسته جمع يها و اعدام ها هخواب دادگا اياند،  نشسته

خط و  گريكدي يبرا اي كنند، يندارند هر روز درازتر م ييرا كه به نظرشان جا يفهرست كسان ايهستند،  يدسته جمع
تا به آن  .كنند ينظر ديخود تجد يها تيو بهتر است در اولو ذرانندگ يم هودهيوقت خود را به ب كشند ينشان م

 نيا .ميشو دارتريتر و ب فاصله بد نخواهد بود كه آگاه نيدر ا .ميجانفرسا بگذر يها از سنگالخ ديبا ميمراحل برس
  .ميرا باالتر ببر ياسيو سطح بحث س ميندازيتر ب سازنده يها را به راه ثمر يب يها يزندگ

  
  :ها شتادداي
به كار  انيرانيا انيچون در گذشته در م ستند،ين يرانياصال ا ييگرا يملت و مل يها كه واژه كنند ياستدالل م يكسان -1
پس ما امروز حق به ) ملل و نحل(داشته  يچون ملت در گذشته مفهوم مذهب نديگو يم .اند داشته گريمفهوم د اي اند رفته ينم
از انقالب مشروطه  شيپ انيرانيا يو احساس مل رانيدر ضمن منكر وجود ملت ا نانيا .ميندار "ونيناس"بردنش را در برابر  كار

  .هستند
را با  نيگل يا بود كه با آن گلوله نينئ كيلوله بار كيتفنگ درگذشته  .جامعه و زبان است افتنيبرداشت، منكر تحول  نيا   
 "آركبوس"و  "نيكاراب" يبه جا افتيرواج  رانيدر ا نيآتش يها كه سالح هيدر دوره صفو .كردند يدهان پرتاب م يروين

داشته  گريد يگرفت كه چرا تفنگ كه در گذشته مفهوم راديا توان يم ايآ .ساختندو شمخال  نايقره م بيبه ترت يفرنگ
  و شمخال شده است؟ نايقره م نيجانش

مانده است و  شيكه تاكنون كم و ب يعادت ،رفتند يار ممردم و حكومت به ك يملت و دولت در دوره مشروطه به غلط به جا   
غرب  ياسيس اتيبا ادب شان ييو آشنا انيرانيا ياسيهمچنانكه تجربه س .بشمارند يكي كيرا با دمكرات ياصرار دارند مل يا پاره
و  افتنديراه  يفارسبه زبان  يتر قيبه صورت دق ييگرا يو مل يحكومت و دولت، و مل ملت،مردم و  يها مفهوم افتي شيافزا

دهد  ينسل رو نيهم ياست در زندگ ديــ كه ام انيرانيا ينسل كنون يلفظ يها كه پس از فرونشستن كشاكش رود يانتظار م
در مفهوم  نجايدر ا يشده است و مل رفتهيپذ كردن يمل ون،يزاسيوناليچنانكه در برابر ناس فتند؛يــ بطور قطع در زبان جا ب

  .كنند يم يمنابع كشور را مل اي عيگاه صنا هم گاه "يمل ريغ" يها انكار كرد كه حكومت توان ينم رايز .رود يدرست خود بكار م
كه از او  يو هنگام داشت يم اديز يدر تهران گفتگوها كاياز انقالب با مقامات سفارت آمر شيها كه پ"براليل"از  يكي - 2
 يبه شهردار دنيپس از انقالب و رس داد، يبه دو سه سال بعد م وعده ستيچ يبرنامه و سازمان نهضت آزاد دنديپرس يم

  !است يمسائل همچنان حل نشدن يرها شد ول كايبود كه كشور از تسلط آمر هكرد هيگاليش تهران به دوست آمريكاي
 كه اصوال بحث و ميما معتقد": سدينو يم نيچن يبا موضوع پادشاه "كيدمكرات" يچپگرا در برخورد هينشر كي - 3

اش دم از  كه در نوشته گريد يكي ".روشن است ونيسياپوز نيپرچمداران ا تياست و ماه دهيفا يطلبان ب استدالل با سلطنت
و انتخاب قرار  سهيعمل انجام گرفته مقا طيشرا كيدر  رانيمردم خسته ا ستيبه دورن": ديگو يم زند يهم م يو مردم يمل
مسلح و  يروهاين"كه اگر مردم آن انتخاب را كردند  كند يم ديو تهد "...دهند حيو سرانجام سلطنت را به آخوند ترج رنديگ
  !"نو خون است و خو... ت خواهند كرد در مقابل بازگرداندن سلطنت مقاوم ...مسلح  ريغ
 دهايتهد نيكه با ا ستيو ك ستند؛يمردم با نشيمسلح كه بتوانند در برابر گز ريمسلح و غ يروهاياند آن ن كدام ديپرس ديبا   

دم از خون  شيكه از دو دهه پ يينهايا افت؟ياحتماالت كدام اسلحه دست باالتر را خواهد  نيبدر رود؛ و در بدتر انياز م
  اند؟ تهداش ياند جز خون چه دستاورد زده

  
  1362  يد  
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  ـ رويارويي با مسئوليت 2

 
 

  سهامداران فراموش شده انقالب
  

  دنار شدمخالفان تو موران بدند م
  برآور از سـر موران مار گشته دمار

  و روزگار مبر شيب نيشان ز مده زمان
  رما ابدياژدها شود ار روزگار  كه

  يراز ديسع
  
باارزش آورده شده است و  يدر مقدمه كتاب يانقالب اسالم "توطئه بزرگ" هيها به نظر اشاره نيتر از تازه يكي
و  كا،يو آمر سيو انگل ،يهفتگانه نفت يها شركت يها يگزار هياسرم جهيرا نت رانيارجمند آن انقالب ا سندهينو

  .اند دانسته ليو اسرائ يشورو
  

 نيدر ا گريد "يپا" كيسهم  يادآوريپرداخته شود و تنها  هينظر نيكه به چند و چون ا ستيقصد آن ن نجايدر ا
تر  بزرگ يسهم چه كس انيم نياقضاوت خواهد كرد كه در  خيتار. است رانيوقت ا ميرژ يعني "يتيقمار چند مل"

  .بوده است
  

 راديا رانيتلويزيون ا ويآور از راد شگفت اميپ كيكشور  سيرئ ران،يا يها يآرام ، در هنگامه نا1357در پانزدهم آبان 
شدن  كيآموز و با توجه به نزد عبرت اريو سه ماه پس از آن بس شيدو ماه پ يدادهايدر پرتو رو اميآن پ يبررس. كرد
كه از دو  ياسيباز س يدر فضا ران،يا زيملت عز": ابدي يآغاز م نيچن اميپ. بهنگام است اريبس يگرد انقالب اسالمسال

مورد  تواند ينم رانيانقالب ملت ا. ديظلم و فساد به پا خاست هيعل رانيشما ملت ا شد يم جاديا جيبه تدر شيسال پ
 يها استفاده و سوء ها سهيو پس از اشاره به دس "نباشد يرانيد افر كيو به عنوان  رانيمن به عنوان پادشاه ا دييتا
كه اغتشاش و شورش و كشتار به كشور زده بود، اعالم  ييها انياز احساسات و خشم مردم و برشمردن ز گرانيد

از اضمحالل  يريجلوگ يدولت و برا ياستعفا يدر پ": رديگ يانجام م زيآم صورت پوزش نيبه ا يحكومت ارتش
 ياز سقوط در هرج و مرج و آشوب و كشتار و به منظور برقرار يريجلوگ يبرا ،يرفتن وحدت مل نيت و از بمملك

مبذول داشتم و فقط  يدولت ائتالف كي لينظم و آرامش، تمام كوشش خود را در تشك جاديحكومت قانون و ا
  ."ميكرد نييقت را تعدولت مو كيبه ناچار  ستيائتالف ن نيكه معلوم شد كه امكان انجام ا يهنگام

  
ها بود و احتمالش دوستان را دلگرم و  ها بر سر زبان از آن سخن شيبود كه از چند هفته پ يهمان حكومت ارتش نيا

كار آمدن  ياز رو خوردگان بيفر شمار يآنكه مبادا دشمنان ملت و گروه ب ياما برا. دشمنان را نگران كرده بود
از آشوب و هرج و  يريمن آگاهم كه به نام جلوگ": ديآ يم ريز حاتيصله توضبه هراس افتند بالفا يحكومت ارتش

 يامكان وجود دارد كه اشتباهات گذشته و فشار و اختناق تكرار شود من آگاهم كه ممكن است بعض نيمرج ا
س فساد مقد خطر وجود دارد كه سازش نا نيفشار ا جاديمملكت و با ا شرفتيو پ ياحساس كنند كه به نام مصالح مل

و  كنم يسوگند خود را تكرار م رانيدر برابر ملت ا گريبار د... اما من به نام پادشاه شما . تكرار شود ياسيو س يمال
جبران  زيتكرار نشده بلكه خطاها از هر جهت ن گريو ظلم و فساد د يقانون يگذشته و ب يكه خطاها شوم يمتعهد م

 ديا داده يبه دست آوردنش قربان يو آنچه را كه شما برا...  دميرا شن انريانقالب شما ملت ا اميپ زيمن ن... گردد 
به  يو اراده مل ،يعدالت اجتماع ،ياساس قانون اساس بر ندهيدر آ رانيكه حكومت ا كنم يم نيتضم. كنم يم نيتضم

  ."دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد بود
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گوناگون  لياست كه به دال يشمار يب يها و اعتماد گروه تياآشكار است كه هدف آن جلب رض اميپ نياز هر سطر ا
 يدست اند با گشاده هرچه توانسته اميكنندگان پ هيمنظور ته نيبد. اند ختهير ها ابانيبه خ اي اند دهيدست از كار كش اي

و  ينگران يو جا وارد نخواهد شد يفشار چيكه ه دهاياز آن؛ از تاك دترو توبه و ب يخواه اند، از پوزش داده ازيامت
. ها ها و خواهش كشور بود، از درخواست واريد ريبه هر كه سرگرم كندن ز يزبان از تعارف و خوش ست؛ين ينينش واپس

 ميضد رژ انيجر به "اعالم يعظام و علما اتيعموم آ"با آنكه . اعمال قدرت ييهست جز اراده دفاع و توانا زيهمه چ
حفظ  يخود و دعوت مردم به حفظ آرامش و نظم برا يها ييراهنما"كه با  شود يم "تقاضا"بودند از آنها  وستهيپ

ها و  ها و رسانه ها و آموزشگاه در دانشگاه "جوانان يرهبران فكر" شتريبا آنكه ب ".جهان بكوشند عهيتنها كشور ش
 ياسيزدن نظام س نيزم يااز مبارزه بر يها شده بودند و دم رو آخوند دنباله يا حرفه يها و سازمان ياسيس يها گروه

 يبه آرامش و نظم، راه مبارزه اصول) جوانان(تا با دعوت آنان " شود ياز آنها خواسته م داشتند ينم موجود دست بر
  ."را هموار كنند يواقع يدمكراس كي يبرقرار

  
است و  دهيرس ها غ دماو خون شكار به  يروزيپ يدر آن گرماگرم كه بو يها و طبقات اجتماع به آن عناصر و گروه

 يشگيهم يشعارها رند؟يرا بپذ يمنطق يها درخواست نيكه ا شود يعرضه م يا زهياست چه انگ ختهيها گس لگام
كه  يهمان سخنان يعنيكشور،  ياقتصاد يها و به حركت انداختن چرخ يوحدت مل يحفظ نظم و آرامش و برقرار

به . نداشت ينيها طن در گوش گرياز بس تكرار شده بود د و شد يهر روز تكرار م يدر دوران رونق و شكوه شاهنشاه
 شهيبهتر از هم اميشمرده بودند و در آن پ اريبس يها را در فرصت ميدندان رژ امياز پ شيكه در دو ماهه پ يدشمنان

 يه زودكه ب يو اقدامات ارتشبد ها يمانده بود با سخنران شان يهم برا يديترد  نيتر بشمرند و اگر كم توانستند يم
چه در  دادند يگوش فرا نم زيآم البه امياگر به پ شد؟ يداده م يچه هشدار د،يطرف گرد گرفت آن هم بر اهللا تيلقب آ

و از حركت  يو آرامش و وحدت مل تيخوردن امن همبودند ــ بر يش مگر آنچه در آرزو چ،يه بود؟ يانتظار آنها م
  .كشور ياقتصاد يها چرخ ستادنيا

  
 هيگرفتند و ته ميو تصم دنديشيرا اند اميهمه آنها كه پ زيدر آن پنج ماه، و ن رانيكاران حكومت ادست در شتريب

و آرزومند  پرست هنيم يرا نوشت، مردمان يتا آنكه متن نهائ كانشيكشور و حلقه تنگ نزد سيكردند، از شخص رئ
 ازاتشانيهمچنان از امت زياند و خودشان نم يبر جا رانيا خواستند يم. ممتاز  خود در كشور بودند تيموقع ينگهدار

شكسته "را بر باد دهند و  زيهمه چ گرانيبه خواست و اشاره د خواستند يكه آنها م ستيقابل تصور ن. برخوردار مانند
  .شوند گانهيب يارهايآواره د "و گسسته كمر حيسل

  
جنبش  كي پنداشتند يم. شناختند يرا نم يانانس يها توده ييايبودند و پو گانهيب خيآن بود كه از تار شان يگرفتار
با البه و  يبه گفته فردوس ،يزبان با خواهش و چرب توان يگرفتن آن م رويو چپگرا را در گرما گرم ن يمذهب يرزمجو
 اميپ رندگانيو گ وشندگانيداشتند ن ديكه ام ،يروان انهيافت كه ميراه ن شان كي چيبه ذهن ه. آرام كرد ،يگفتگو

 دهيها كوش سال روان انهيآن م. اعتماد كنند خواستند يو نه م توانستند يگونه سخنان در آن لحظات نه م نيه اباشند، ب
حق نداشتند كه  ايآ يذهبتندروان چپگرا و م. بودند دهيپانزده آبان آمده بود نشن اميآنچه را كه در پ دهم كيبودند و 

 ميرژ يشود سرنگون شتريب ازاتيخواهد داد و هر چه امت زايامت شتريب ميخواسته شود رژ شتريهر چه ب نديبگو
  د؟يخواهد گرد تر ريپذ نا اجتناب

  
از سران  يشترياز مردم سر به دنبال آنها نهادند و شمار ب يشتريهرچه افزوده شد شمار ب انيبر قدرت انقالب

 يسركوب يبه جا ميس از آنكه رژپ. گرفت يتر ابعاد بزرگ ميبه رژ انتيهمدست شدند و خ يبا عناصر انقالب يحكومت
جانب  ياسيو س يانتظار داشت سران ارتش شد ينم گريدكردن خدمتگزارانش پرداخت،  آبرو يدشمنان به شكار و ب

 يها جنبه نياز بدتر يكي نيا. خود نباشند ييمقام و دارا يبدر بردن جان و نگهدار شهيرا نگهدارند و در اند يوفادار
  .سازد يو دشمنان را پابرجاتر م راند يها را به صف دشمنان م مردد كند، يستان را مردد مدو: ضعف نشان دادن است

  
در . دنديرا برگز ييجو يسازش و آشت يآشوب، استراتژ رندهيگ باال لياز آنجا خراب شد كه در برابر س زيهمه چ

 "خواهان ريخ"گذاشته بودند ن يآشت يجا ميبود و دشمنان چپ و راست رژ انيدر م يمرگ و زندگ يكه پا يطيشرا
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 ياسيس يرهبر. ندددا يم دنيكش كردن و ناز سازش ندرزا وستهيپ ميرژ "براليو ل يعناصر مترق"و  "استمدارانيس"و 
و نداشتن  يترس و سست. كرد ينم دييآن را تا يخيتجربه تار چيهر چند ه د،يگرو ياستراتژ نيگوناگون به ا ليبه دال

  .آن گريد ليكارتر دل يبود، مالحظه از آمريكاآن  ليدل كيجگر مبارزه 
  

هراس از : كرد نييتع يرا در برابر هجوم انقالب ميرژ ياستراتژ ،يعامل اصل كي 1357تابستان  انيدست كم از پا
كه خود را در  يكسان رانيدر محافل حاكم ا. عنصر نيا يريناپذ و اعتقاد به شكست يدر جنبش انقالب يعنصر مذهب

در عراق؛ دست به دامن داستان خوابنما  ييتوسل به خو. افتندي تيباخته بودند اكثر يمذهب ياسيس يرويبرابر ن
بود، به  ستادهيدر برابر آشوبگران سخت و استوار ايش ها يكه با همه كوتاه يا نهيكاب رييدر مشهد؛ تغ يشدن قم

از  ،يمذهب يها ومت به موعظهمقامات حك ياسيس يها يآوردن سخنران در ؛ياشاره مبهم فالن رهبر مذهب
كه  ييآنها زين يمذهب يو رهبر ياسالم يافزون جمهور روز يها پس از رسوائ تا سال. بودند هين روحيا يشاهكارها

هنوز هم كسان . داشتند تياكثر شمردند يو كژدم را راحت كژدم زده م جستند يم ياسيدرمان را از خود مذهب س
  .فشارند يم يپندار پا نيا كه بر افتي توان يرا م شمار يب

  
 يرويبه ن ينيخم 1342مانند . از مذهب استيتا س گرفت يم هيما شتريب استياز س ياما در واقع عنصر مذهب

را از  اش يانقالب تيثيح يبر تن داشت ول ياو جامه مذهب. ديكشان ها ابانيخود جماعات را به خ ياسيس يشعارها
از  ميباالتر از او بودند كه با رژ يرهبران مذهب. بود هبدست آورد ميدشمن رژ نيرت ريناپذ يخود به عنوان آشت تيموقع

در مخالفت با شاه  يزيخونر يداشت و تا پا تر نيسنگ يوزنه مذهب ينياز خم يعتمداريشر. آمده بودند در يدر دشمن
او  يها و مانند يعتمدارياز شر تر شيو پ شتريب رايبود ز يتر با نفوذ ياسيرهبر س طيدر آن شرا ينيخم يول. زده بود

  .او يبود، نه از مقام مذهب نجايطلبان همه برگرد او آمدند از ا اگر مخالفان و سپس فرصت. بود دهيبا شاه جنگ
   

از  شيكه در واقع بود و پ افتيتر از آن  كننده را خرد يو مذهب ياسيمتحد مخالفان س يروين ميرژ 1357در سال 
و آن را  خواست يو شرط م ديق يب ميكامل و تسل يروزيپ ينيخم. زد و خوردها، تن زد نيستآغاز نبرد، در همان نخ

ها را در تهران  پرچم ديرنگ سف سيآبان چشمان او از پار دهپانز اميدر آن پ. جنگ بدست آورد يو عمال ب يبه آسان
پاسخ داده شد ــ  هيسو ن جنگ همهبا اعال يآشت اميپ. تن درنداد يسازش چيبه ه گريو د ديد زيآم اشتباه يبه نحو

  .افتيدر خور ن يدر آن اوضاع و احوال انتظار داشت ــ و اعالن جنگ پاسخ شد يچنانكه م
  

خوانده شد  ها نيو دورب ها كرفنيلرزان در برابر م ييكه با صدا زيدر آن روز ن. ديآ يبه نظر م ينكردن باور اميامروز آن پ
كاسه باشد؟ دو  مين ريز يا نكند كاسه دنديپرس ياز خود م يدشمنان با شگفت. بود يدوست و دشمن باور نكردن يبرا

داشت در مسابقه انقالب  ميتصم ميرژ. را باور كنند يرشان ساخت باورنكردنيناگز دادهايرو رينگذشت كه س يسه روز
نه كمتر از فرمانده كل  يكه كس داشته باشند نانياطم توانستند يم انيانقالب. روشن بود اميپ. فتديپس ن انياز انقالب
انقالب  شيو ستا دييتا ازكار . تالش خواهد كرد شان يها به هدف دنيرس يكشور در كنار آنهاست و برا سيقوا و رئ

 انيو آنچه انقالب ديكه به او امكان آن را بدهند كه در صف انقالب درآ كرد ياستدعا م انيپادشاه از انقالب. گذشته بود
  ."استعمار، ظلم و فساد، من در كنار شما هستم هيعل رانيكه در راه انقالب ملت ا ديبدان": آنها بدهد به خواهند يم

***  
در  "گانهيخائنان و دست نشاندگان ب" ياز سو اميوانمود كنند پ كوشند يكه م ميريرا بپذ ييآنها ياگر دعو يحت
 "خيابر مرد تار" كيبا  توان يم يچند به دشوارهر (شده بود  نيتلق ندهيبه گو كيپنوتيهمانند خواب ه يطيشرا
تا  يامام فيكار آمدن حكومت شر يكه از رو ييها استيرا با س اميپ ياصل يها نكته كينزد يوستگيپ) كرد نيچن
در پنج ماه و  رانيا يپادشاه ميرژ. گرفت دهيناد توان يــ دنبال شد نم 1357بهمن  22تا  وريشهر 5كار ــ  انيپا
به قدرت  دنيدرهم شكستن دستگاه حكومت و رس يبرا يآنچه رهبران انقالب ديخود با همه توان كوش يانيپا مين
همه  انيــ در م انيانقالب يروزيعامل پ نيتر و بزرگ رانيانقالب ا يژگيو نيتر مهم نيا. به آنها بدهد خواستند يم

  :ميكننده بنگر جيفهرست گ نيبه ا. ودو هرچه بتوان برشمرد ــ ب انتيو توطئه و خ يو درون يعوامل بيرون
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 و  اندرز ماه به از شش كمتر پادشاه در. ستديكار بازا از يگزار استيو س يريگ ميتصم نيماش خواستند يآنها م
ـ سه  اندازد يم يپادشاه، شخص را به شگفت زنانيشان در شمار را كه برشمردن نام يو آن ـ كسان نيا ديصالحد
ها نه خود  در همه آن ماه. تر دفاع يتر و ب لرزان شوبباد آ در برابر تند يكياز  يكيورد، كار آ يبه رو ريوز نخست

  .باز گذاشت يرا در امور انتظام رشيوز گرفت نه تا بهمن دست دو نخست يروشن و استوار ميتصم
  

 يها شوند تا ردهــ آزاد  گانهيو عوامل ب ها ستيآشوبگر، ترور يــ آخوندها ياسيس انيزندان خواستند يآنها م 
با سالم و صلوات آزاد، و  انيانجام گرفت و زندان ياپيكار در امواج پ نيا. بخشند رويرا ن يانقالب يرهبر يانيم

آنها را  يكارهايها و پ شكنجه ،يو تاب، و گاه ساختگ بپر آ يها شدند كه داستان يهمگان يها قهرمانان رسانه
اگر هم در موارد . نشود يمزاحم سران و فعاالن انقالب يكس خواستند يم. افشاندند يهمچون روغن بر آتش انقالب

به  نهيكاب ليتشك شنهاديپ انايآزادش كردند و اح يخواه آمد با احترام و پوزش شيپ يكس يبرا يمعدود، مزاحمت
شعارها و  يهاپس دادن انبار ايدر باره آزاد كردن آشوبگران  زيسران انقالب ن يسهل است، دستورها نيا. ادنداو د
  .ساواك، اجرا شد سيرئ يبانيو با پشت هيهمه به توص ،يو لشكر يكشور رانيتوسط نخست وز شانيها علم

  

 ستيب ر،يوز در سه نوبت به دستور سه نخست ميرژ. و اعدام شوند ريو دستگ اعتبار يب ميسران رژ خواستند يآنها م 
را ممنوع خروج اعالم كرد و  گريصدها تن د. كرد ريرا دستگ تر نييپا يها از رده يو چند تن از سران خود و گروه

  )1(.كرد يز اعدام ميرا ن انياز زندان يگروه بود يشاه نم يستادگياگر ا
  

 كنند و سران  آبرو يرا ب ميانقالب باشند و رژ انيها و سخنگو ارگان ،يهمگان يها مجلس و رسانه خواستند يآنها م
صفحه اول  يرو ينيتمام صفحه خم ريتصو يامام فيكارآمدن شر يز پس از روسه چهار رو. نديانقالب را بستا

حمله  شگاميبودند پ تر كيوقت ساواك نزد سيمجلس كه به رئ ندگانيآن نما. بزرگ عصر تهران بود يها روزنامه
 يپا خود را يامضا وريشهر مهيدر ن رانيو دو تن از وز رينخست وز. شدند ينيجستن به خم يكيو نزد ميبه رژ

را، كه  نيشيپ يرسم مهين يها و خبرنگاران مطبوعات گذاشتند كه روزنامه سندگانينو يكايبا سند يا موافقتنامه
مخالفان  نيمطبوعات، رسما به صورت بدتر يشده بودند، به نام آزاد يجنبش انقالب اريع تمام يها هم آنگاه ارگان

ــ و همچنان  كردند يچاپ نم يجز مطالب انقالب گرينشان دخود مسئوال حيكه به گفته صر ييدرآورد، تا جا ميرژ
 يس.يب.ياز ب شيب يحت يرسم ونيزيتلو ويراد. بودند يهر چه بود، برخوردار م ،يدولت يها و كمك ها ياز آگه

 هياعالم ،يرا برعهده گرفتند، چنانكه در آن اواخر در مخالفت با تظاهرات قانون اساس يانقالب يها نقش ارگان گروه
 رانيوز يا پاره. كردند يرا پخش نم يهواداران قانون اساس هيبار، پخش كردند و البته اعالم كيرا، نه  يطالقان

 نهيو در مخالفت با كاب گفتند يم تيتسل يتظاهرات ضد دولت انيبه بازماندگان قربان استين سيا يدر اجرا نهيكاب
  .دادند يم هيخود اعالم

  

 رفتنينه تنها در پذ يامام فيدر حكومت شر. رديها سراسر كشور را فرا گ موج اعتصاب خواستند يآنها م 
بود  وستهيرا كه به اعتصابات نپ يكارمندان و كارگران رفتند، يفراتر م زين يدو گام انياعتصاب يها درخواست

دادن  فريك يبه جا يدر حكومت ارتش "د؟يخواه يمگر شما اضافه حقوق نم: داد يم غاميساواك پ. ختنديانگ يم بر
در هم شكسته بود،  يزيخونر يرا كه اعتصاب مهندسان برق را در خوزستان ب يسران اعتصاب، سپهبد جعفر

  ازد؟ي يدست م "خشونت"كه چرا به  كردند يم خيتوب
  

 اساسا در  يسربازان حكومت نظام وريشهر 17 ياز فردا. داشته باشند اريرا در اخت ها ابانيخ خواستند يآنها م
) 1357آذر (تاسوعا  ييمايپ و تظاهرات گمارده شدند و در راه ها ييمايپ كننده ضربه و تماشاگر راه افتينقش در

را به تظاهر  هيو بق ديبر گرد شمال شهر كش ها از تانك يواريد يبا سران انقالب يدر توافق يحكومت ارتش
احساس غبن كردند و روز عاشورا  ندديد ميرژ يرا از سو يپوش پاك خطا نظر نيچن يكنندگان واگذاشت كه وقت

  .را ساختند ميآمدند و در آن روز بود كه كار رژ دانيتر به م زننده يتر و شعارها انبوه تيبا جمع
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 ساواك را منحل . آگاه نشود شان ها يكس از چند و چون خرابكار چيساواك منحل شود تا ه خواستند يآنها م
  )2(.و اوباش سپردند يشهر يها كيچنگال چر به دفاعيو ب انيكردند و كاركنانش را عر

  

 هيو بعد بق ونيفراكس كي ينخست اعضا. مجلس استعفا كنند ندگانيمجلس منحل شود و نما خواستند يآنها م 
ارتش خود را كنار بكشد و  خواستند يم. رفتند "امام" ارتياستعفا كردند و با اتوبوس به ز يتك تك و دسته جمع

خودش را  يخارج استيس) 1978(كه به شهادت كتابش از اكتبر ) كايآمر ريسف( وانيسول يبا همكار. ديكش
 رانيبه ضرورت رفتن شاه از ا شتريبود، و هر روز ب دهيكش يزبان به بد ينسكيو كارش با كارتر و برژ كرد، يدنبال م
 ليبه دال يشهر يها كيبا آخوندها برقرار كردند و اگر چر ييها چند تن از سران ارتش تماس. شد يمعتقد م

ها  دست كم در تهران پادگان گرفتند، يها را نم و پادگان تاختند يكار به ارتش نم انياخودشان در دوسه روز پ
 شيبهمن، پ 22آباد، دژبان تهران، روز  ديدر پادگان جمش. (بودند "يپادگان اسالم"شدن به  ليخود در كار تبد

از همان هنگام  رانيا يماسال يو ارتش جمهور) بودند ختهيبر در آو با آن عبارت يدياز آغاز حمله، پارچه سف
همه به دست خود  يحكومت يها كار آيد ارگان يبر رو ياز آنكه حكومت اسالم شيپ. شد يم يگذار هيداشت پا

) از شعر دلكش بوستان( "يكف دست شكرانه ماالن به رو"آنكه  يبه جا يسران انقالب. شده بودند زيناچ ميرژ
  .دنديمال يم يشند چشمان خود را از ناباوربا

  

 از  شياز پ(افتاد  رانيرفتن از ا شهيبود كه به اند يكسان نياما شاه خود از نخست. شاه برود خواستند يآنها م
 سيشده بود كه كارتر، رئ يچنان دچار تزلزل روح ،يامام فيكار آمدن شر يو پس از رو) 1357تابستان 
 ريكه سف يهنگام. كند تيشاه را تقو هيو روح دبرو رانيدرخواست كرد كه به ا رانيا ريآمريكا، از سف يجمهور

  ."دخواهم بو كايدر آمر رانيا ريمن خود سف"شده بود، كارتر گفته بود  ادآوريخود را در آمريكا  فيوظا
   

پشت كرده بود و پس   )3(را الزم داشتند تا ارجش را بدانند  يحكومت اسالم يكه سالها يناشناس شاه به مردم حق
همه . بود يمساله زمان كيتنها  رانيرفتنش از ا رونيافراشت ب بر شيآبان خو  15 اميكه در پ يمياز پرچم تسل

 انيپا يبخواهد، ول رانيبود كه رفتن شاه را از ا يكس افتني يبرا يپوشش ميرژ يانيپا يها ماه "ياسيحل س راه"
 چيه يب افتنديرا  يكس نيو تا چن) بود؟ يدو م نيا انيم يتفاوت طيدر آن شرا ييگو(را نخواهد  يپادشاه

 چيه يو اعتماد مجلس فراهم باشد، ب ليتما يجز را ياسباب قدرت و حكومت چيآنكه ه يب گر،يد يساز نهيزم
به  يعني "كند يوانگيمبادا ارتش د"شاه سفارش كرده بود (تيره و تار  ندهيبا آ ييارويرو يدار برا يمعن ينيب شيپ

از سران كشور و . ستيننگر زيرفت و چنان رفت كه به پشت سر خود ن گانيفرمانده و خدا) سركوب آشوبگران پردازد
  .بزند ييبا او را اي رديبگ ينتوانست از او دستور يكس گريارتش د

  
با  يميژكه در آن ر شناسند يانقالب را م كي خيپژوهندگان تار. داده است يمتعدد در جهان رو يها انقالب

تا  نهمهينموده باشد؛ ا انيانقالب يليخود را به س گريهمه گونه د نيو مدارا كرده باشد؛ ا يهمه همراه نيدشمنانش ا
را اجرا كرده است؟  يانقالب يها باشد كه سراسر برنامه گروه دهيالبه خود ب نهمهيرا گفته باشد؛ ا انيتملق انقالب انيپا

 نيآنها چن يها و توطئه گانگانيب يها خواست يدر اجرا ميبوده است و رژ نهگايبه دستور ب نهايو اگر همه ا
آن در  نيياسربلند بود كه از باال تا پ يميبه چنان رژ توان يگرفته بوده است، اصال چگونه م شيرا در پ ييها استيس

را از همه رنگ و اردوگاه  گانگانيب يها شان نقشه خود و كشور يتا نابود يچيسر پ چيه يبودند و ب گانگانيخدمت ب
خود به هراس انداخته  زيآم نبوغ يو جهان را از رهبر شد يداشت ژاپن دوم م رانيا" گريد بيترت نياجرا كردند؟ با ا

  خواهد داشت؟ يچه معن "بود
  

 يو آبادان ينگهدار يو هفت سال برا يرا كه س يميخود رژ يها در و آن در زدن نيو با ا ميريرا نپذ قتيچرا حق
مخالفانش شد  ينيب و كوتاه يها و اشتباهات خود، و نادان ضعف يقربان انيتالش كرد و در پا انيرانيا يو بهروز رانيا

 ريدب ،يهقيرا داشت مصداق گفته ب اراتيها و اخت كه آن كس كه همه قدرت ميريچرا نپذ م؟ييااليب ينام به ننگ و بد
  ."ارهيدر تدب يها رفت بود و خطا ياستبداد قو) يجام غزنوپادشاه نافر( يدرو"سلطان مسعود، شده بود كه 

***  
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از خشونت و تظاهرات  يريگ از اوضاع كشور و بهره ت،يبزرگ جمع يها توده يها، حت گروه يو سرخوردگ يخشنود نا
 رانيا ــ انحصار به شود يانكار م 1357 رانيدر مورد ا يكسان ياز سو زين نيا يــ حت يبه دگرگون افتنيدست  يبرا

. داده است يانقالب رو ياما در كمتر كشور. بزرگ است يها ها و تظاهرات و آشوب كشورها پر از شورش خيتار. ندارد
و هر جا هست، در  شهيكه هم ،يخارج كاتيتحر زيو ن يعموم يناخشنود ليهم اكنون به دل شمار يب يكشورها

سال ( 1979از . و اشتباه ممكن است سرنگون شوند يشان به اندك سست ها هستند و حكومت يانقالب يها تيموقع
داده است با  يرو يا دامنه پر يها آشوب نيپيليو پاكستان و ف يليو ش هيو مصر و سور يدر كره جنوب) رانيانقالب ا

ا از ه كشورها حكومت نيدر همه ا رايز ران،يتر از ا سخت اريبس يطيو در شرا) جز پاكستان( رانيبا ا سهيابعاد قابل مقا
و دست به  اند ختهير ها ابانياما هر جا مردم به خ. اند بوده رانيوقت ا ميتر از رژ تنگدست اريبس يو اقتصاد ينظر مال

اند  در تظاهرات كشته شده ياند و هر جا گروه خود را خواسته انيفرمانروا ياند و سرنگون زده يسوز تاراج و آتش
اند  داده دادهايرو نيبه ا ييو اروپا ييكايآمر يهمگان يها كه رسانه يدريغ ينداده است ــ با همه پوشش ب يانقالب رو

  .آنها يو حقوق بشر و مانندها يالملل نيعفو ب يها سازمان يبانيو با همه پشت
  

و (شاه كرد  يمشهور را در ثنا يشام تهران آن سخنران يهمانيدر م 1978همان كارتر كه در آغاز  يدر كره جنوب
حقوق  نهيها در زم بعد به انتقاد سخت از حكومت ژنرال يچند) نقشه بوده است نديگو يم "مفسران" يا اكنون پاره

 تر دار شهيو ر تر رومندين اريبس رانيكه از ا ،يافراط يالمدر مصر جنبش اس.) البد آنهم نقشه بوده است(بشر پرداخت 
 يكه به جنبش مذهب ستين اير يشان از رو فكراندارند و روشن يتعصب مذهب انيرانياز ا شيب انيمصر راياست ــ ز

. شتبردا انيسادات را از م يحت جنگد، يسادات و مبارك م يها امان با حكومت يدهه ب كياز  شيــ و ب اند وستهيپ
  .ديهزار تن كش يس ستيو كشتار ب ن،يكردن شهر حما، مركز اخوان المسلم رانيكار تا گلوله باران و و هيدر سور

  
ـ با  اند دهينترس گانهيب يها ها و رسانه ها از قدرت حكومت رايز. سرنگون نشده است ها ميرژ نياز ا كي چيمه هه نيبا ا

 ياجرا يآشوبگران برا ياند ــ  و پا به پا وابسته يخارج يبانيگذران روزانه خود به كمك و پشت يبرا شان شتريآنكه ب
دراز دوام  يها ها و سال تلخ را ماه كاريپ كيآنها . اند دهيخود نبال بر يخدمت شخو نيو از ا اند امدهيمقاصدشان راه ن

خوب، از خودشان و مصالح كشورشان،  ايآنها، هر چه هم بد . اند اند و مخالفان خود را عموما از نفس انداخته آورده
  .است يگريدو بر سر موضوع  ستين يالبته بحث ارزشداور نجايدر ا. اند دفاع كرده شناسند، يآنگونه كه م

  
 يسست يها نشانه نيشدن كمتر دايمنتظرند كه به هو م،يرژ رونياز درون و ب شمار،يكشورها جماعات ب نيدر همه ا
مشاهده  يول. خود دست و پا كنند يبرا يدر جنبش انقالب يو سهم وندنديبه امر آشوبگران بپ م،يرژ يو شكستگ

. خاموش و منتظر بمانند و خطر نكنند دهند يم حيو ترج دارد يم ا بازها آنها ر و عزم استوار رهبران و حكومت يداريپا
و آن هست كه به  نينظر ا و اظهار يپراكن و مدرك از مقاله و كتاب و سخن ليكشورها هزار دل نياز ا كيدر مورد هر 

كه به نظر الحق ــ  اءيدر پاكستان، حكومت ض. در شمار گرفته شوند يتيتوطئه بزرگ چند مل كيعنوان عناصر 
 سمياز اسالم در برابر كمون يريگ بهره يبرا يتيافسانه كمربند سبز، اجرا كننده نقشه توطئه بزرگ چند مل هواداران

 نيتر كه از مهم يس يب يب ژهيبه راه انداخت به و گانهيب يهمگان يها بزرگ بر ضد رسانه كاريپ كياست ــ 
 يكشورها مسلما پا نيدر همه ا. بوده است ها شوبمربوط به آتحوالت  يحكومت و گزارش دهنده اصل رانيگ خرده

و مقاصد  ها استيها و س لحن رسانه انيم ياست ــ هر چند لزوما ارتباط انيها در م در آشوب يعناصر خارج
آن است، و  يها استيو س ياسيس يرهبر ژهيكننده، وضع خود كشور و بو نيياما عامل تع. ستين يغرب يها حكومت
  )4(.جامعه) موثر(ساز  فعال و كار يها هيال يپرست هنيو م ياهدرجه آگ

***  
پس از . ميا پاك غافل مانده گريگروه سهامداران د كياز  يتيسهامداران چند مل افتني يخود برا يما در جستجو

كه در  رود يآن م ميب. به راه انداختند انيداد و آن را انقالب يرو يرانيو به دست ا رانيدر ا يانقالب اسالم ها، نيهمه ا
كار خود را گذاشته بودند  1357از بهمن  شيدو ساله پ كيرا كه در  ينها هزار ت و آن، حق ده نيبه ا مان يدلمشغول

. ميپامال كن كردند يم يدوندگ) از شاعران زمان يكيگفته ( "درخت پرشكوفه به باغ بزرگ"آوردن  يو شب و روز برا
كارمند،  ،يمتصاحب صنعت، مقامات حكو ور، شهيپ ،يروشنفكر، بازار ،يصطالح روحانسهم آن همه به ا انهيم نيدر ا
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كه تظاهرات و اعتصاب  ييها ونيليسالخورده؛ سهم آن م انسال،يجوان، م ،يفر، خانم متجدد و خانم سنت كارگر، هما
ها و  برد و نوشته توان ينم انيرا از م شماريب يها لميها و ف هر چه هم امروز حاشا كنند عكس شود؟ يكردند، چه م

 يدر شهرها يحت  ياسالم يجمهور يدادن به قانون اساس يها و را و مصاحبه ها يها و سخنران و تلگراف ها هياعالم
كه  يو جشن روز "شاه رفت"كه   يو جشن روز ها، ييمايو راهپ "سهم امام"پر پول  يها دان و جامه كا،ياروپا و آمر

  ).بزرگ تهران يها تمام صفحه روزنامه يترهايهر دو از ت( "امام آمد"
  

و هفت خواهران  ها ينيو فلسط يبيو ل هيو سور ليو فرانسه و اسرائ كايآمر يجمهور سيو رئ سيسهم ملكه انگل
 يو سرنوشت مل يكودكانه بازندگ يباز نيدر ا انيرانيخود، ا يهمه برجا يو فراماسونر "كا گ ب"و   "ايس"و  ينفت

و چه  دنديشياند يچه م دينخواب شان كيكايخانه  ركه شتر بر د يتا هنگام كردند؟ يو چه م دندبو يخود كجا م
 ياست كه آنچه را كه عمال شاهد نيدر ا يرانيا يخارج كدام طرف بودند؟ نبوغ مل يكشورها نيــ در هم گفتند يم

 يو اعتقادش به نبوغ مل ند؛يب يارد نمد) مدخليذ(شاهد دست در كار  ونيليو آنچه را كه چند م دارد يندارد باور م
و عمل  شهيتر است تا احساس و اند ساز سرنوشت شيبرا يكتاب خارج ايمقاله  ايسخن  كياست كه  چندانخود 

  .يرانيا ها ونيليم
  

 يكه بر زندگ ياسالم يانقالب و جمهور نيسنگ هيدرباره سا يجورنال از تهران گزارش تياز وال استر يخبرنگار
كه بر گذران روزانه آنان  يپس از اشاره به ترس و فشار يو  )5(. افتاده فرستاده است رانيبقه متوسط اط ياعضا

كه بدست  يريو تصو ديگو يسخن م رانيدر شم شان يالهايطبقه در و نيا يبا اعضايش ها حكمرو است، از گفتگو
 تيتظاهرات و فعال ينيخم يبرا شيال پپنج س نكهيآنان امروز از ا. آواره سخت آشناست انيرانيا يبرا دهد يم

 وهيش نيــ به گفته خودشان ــ با ا كند يم ديتهد ايرا گرفته است  زشانيكه همه چ يمياند و با رژ كردند پشيمان
 ريها در ز و خانم نوشند يم "محتسب خورده ميب يشراب خانگ"و  بندند يكراوات م انيكه آقا كنند يمبارزه م

را آورد و  ينياست كه آمريكا خم نيشان ا كالم هيتك. پوشند ينوازتر م هرچه بازتر و چشم ياه جامه شان يها چادر
از  سدينو يخبرنگار م. دارد يم و هر وقت بخواهد او را بر كند ياوست و آمريكاست كه هر چه بخواهد م بانيآمريكا پشت

 نهيريو دوستان د زبانانيم يت  او البته به روخسته شده اس ديآ يبر نم ياز كار رانيدر ا كايبس تكرار كرده كه آمر
آن هم به  ايچه بود و آ ينيخم يخودشان برا شيپنج سال پ يها تياست كه پس تظاهرات و فعال اوردهيخود ن

  نه؟ اي كاستيبه دستور آمر ايهم آ شان يامروز "مبارزه"بود و  كايردستور آم
  

 ييها يپرداز همان پنهان شدن در پشت داستان ت،يرابر مسئولاز ب زيسكه گر يهمان دو رو ،يشگيهمان داستان هم
كار  رايز برد يم انيبه پژوهش و تفكر را از م ازيامروز را؛ هم ن يحركت يهم ب پوشاند، يرا م روزيد يكه هم كوتاه
 به حد استيكار دن نيتر دهيچيو پ نيتر يرا كه جد استيو س شمارد يم چهيرا باز انيو جهان يجهان را باز

  .آورد يم نييدرجه سوم پا يسيپل يها داستان
  

از همه مربوط به خود  شيانگلستان چه كرد ب ايداشت  يچه نقش يدر انقالب اسالم كايآمر نكهيروشن كردن ا
از آنان طراز اول، آن اندازه  يا دست در كاران، پاره يو در چهار سال گذشته از سو هاست، يسيو انگل ها ييكايآمر

كه اگر  نستيا يموضوع اصل يرانيا كياز نظر . بتاباند اتيعبه واق يباره نوشته شده است كه بتواند پرتو نيكتاب در ا
داشته باشند،  شان يمل يدر هر مرحله زندگ يا كننده نيينقش تع نيچن يچند قدرت خارج اي كي انيرانيدر چشم ا
 نگرش نيبا ا. ستيگر ديبا رانيداشت، بر احوال ا گانهيگوش به فرمان و چشم به دهان ب وستهيپ ديبا سان نيو اگر بد
  .هرگز آزاد و مستقل نخواهد شد رانيو باور، ا

  
را به گردن كارتر انداختن  زيهمه چ: سخن است كيجرنال از محافل طبقه متوسط تهران  تيگزارش وال استر رهيش
 نياعتبارتر يدر كارها از ب ينظم يل و بروشن، و تزلز استيو نداشتن س يبه سبب ناتوان زين انييكايكه درنظر آمر(

آواره بگردد و  انيرانيدر محافل ا تواند ياو م. شتنچشم دا گانيرا از ر زيو همه چ) جمهور آمريكاست يروسا
اما در سه سال . هم برسد شانيدر مورد ا جهينت نيبه هم شيبخواند و كم و ب گانهيب يها را در روزنامه شان يها يآگه

  .گروه تلف كند نياحوال ا يبررس يآماده بوده است وقت خود را برا يبرنگارگذشته كمتر خ
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  :ها ادداشتي
 يكه برا ياز كسان يــ كه هر كدام فهرست شيرانديخ زنانيفشار را ريوقت، شاه ز رينخست وز ،يبه گفته ارتشبد ازهار -1

افتاده بود و  مياز سران رژ گريو چند تن د دايم هواعدا شهيداشتند ــ به اند شدند ياعدام م ستيبا انيخشنود كردن انقالب
به موجب  رانيو اعدام وز يدادرس ياستدالل كرده بود كه برا ينجف. را بازداشته بود او ،يدادگستر ريوز ،ينجف يتنها پافشار

 كردند يم شيو پرا پس  يفريك يمواد قانون دادرس يدر مجلس كسان. نبود انيموارد اتهام مشخص باشد كه در م ديقانون با
  .ابنديب انيبردار كردن زندان يبرا يكه راه

شان به دستور سپهبد ناصر مقدم  از سران ساواك بازنشسته و بركنار شدند و نام يگروه ،يامام فيحكومت شر ليدر اوا - 2
 يها كيام كه چرــ در همان هنگ افتيدر مطبوعات انتشار  ،يو اطالعات يتيامن يها سازمان هيساواك، بر خالف رو سيرئ

 يا اشاره. گرفتند يپول و اسلحه م ها ينيو فلسط هيو سور يبيو از ل آمدند يم رونيها ب و از زندان گشتند يآزادانه م يشهر
 يتياز حما گريخود را، كه د نيشيهماوردان و دشمنان پ يبه آسان توانند يكرد كه م شد ينم ها كيبه چر نيتر از ا روشن

  .گرفتند يپاداش م سان نيبودند بد رفتهبر كف گ ميدفاع از رژ يكه جان خود را برا يمردان. كار كنندبرخوردار نبودند، ش
 ميسزاوار كند يآنچه به ما م ينيخم": است نياز آن ا يتيفرستاده است كه ب يدر خارج شعر يدوست يبرا رانياز ا يكس - 3
  ."ميچرا كه منزلت شاه را ندانست/  
. ش به گردن شماست ما گناه يبدبخت"هران به خانم مسافر خوش سرو وضع خود پرخاش كرده بود كه  در ت يراننده تاكس - 4

  ."ميروز دچار شد نيو به ا ديدان يشما م ميكرد اليخ ميديفهم يو ما كه نم ديافتاد شيها پ شما
  1984 هيژانو 17جرنال  تي، وال استر ميابراه وسفي - 5
  

  1362بهمن 
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  فسونافسانه و ا انيزندان
  
  دتر دارن د كه باطل ممتنع را دوستعامه آنن شتريب و

  يهقيب
  
 كي نيهمچون مرگ خون يداديخارج چنان است كه مگر رو انيرانيا شتريب طيمح يآسا و ركود مرداب يحركت يب

از  ختهيگر انيرانياست كه ا يداديدر چنان رو. برآشوبد يآن را دم ياسالم ميبه دست آدمكشان رژ هنيسرباز م
. تا خودشان دهد يم تياهم شتريكشور ب رونيمخالفان در ب يها كه حكومت تهران به تالش ابندي يم خانمان در

سر باز  ياسيس رياگر چه غ يتينگذاشتن، از شركت در هر فعال يا هيما چينكردن، ه يكار چيه يكه برا يزيدستاو
راندن ــ  "دكان"مخالف، همه را به چوب  ياروهيكوچك و كم جلوه دادن ن. شود يسست م ياند، اندك زدن ساخته

گلوله  يبا صدا يچند نهمهيآنان سخن گفتن، ا ياثر ياز ب يــ با شاد ستيكم ن زمانه نيهرچند دكان در ا
  .شود يآدمكشان قطع م

  
در . اند گفته ونيليتا دو م كيشمار آنان را از . هستند يبالقوه شگرف يروين هنياز م ختهيگر انيرانيا نيا    

از آنان  ييباال اريدرصد بس. شوند يم افتي يبه فراوان يرانيجامعه ا يو اقتصاد ياسيو س يسرامدان فرهنگ شان انيم
آنها هر چه هم از . است ستهيبا يبردن هر اجتماع شيپ يآنچه برا زاند ــ ا گوناگون يها ييتوانا يدرس خوانده و دارا

 ندارنديدر داخل ــ ب انيرانيا ،يخارج يها ــ قدرت گرانيبه گردن دخود را  يدهايباشند و طوق ام ديام خود نا
  .است رانيمردم ا يدلگرم هيو ما ياسالم ميهراس رژ هيكه صرف حضورشان ما زنديبگر تيموقع نياز ا توانند ينم
  

و  يظات اخالقاز مالح يگروه حاكم ته كيو  ،ييو ناتوان از نوزا يقرون وسطائ ينيب جهان كياز  يبيدر ترك ميآن رژ
 يكه از ژرفا يعناصر نيتر و به زور تبهكار تيجمع يها هيال نيتر نادان يبانيبه پشت ،يو رهبر ياسيس يها تيصالح

ساخته است فروتر  ياسالم يكه به نام جمهور ينيروز در پارگ هر زند،يبر رونيب توانند يجامعه واپسمانده م كي
و  ينظام اسالم يبه ارمغان آورده جز سرنگون شان يبرا ياسالم يهوركه حكومت جم يو آن مردم در دوزخ رود؛ يم

 ندهيآخارج برآمده و آنچه امكان دارد در  انيرانيآنچه هم در پنج سال گذشته از ا. در سر ندارند ييآرزو يآخوند
  .ندهد شيمردم را افزا يدهايآخوندها و ام يها ترس تواند ينم ديبرآ

  
هزاران . دست كم گرفت دينبا برند يرا كه در خارج بسر م رانيها و صاحبان مشاغل ا امكانات گروه بزرگ تكنوكرات

و  عيو بازرگانان و صاحبان صنا) مهندسان، پزشكان، حقوقدانان(گروه از آموزشگران و صاحبان مشاغل  نياز ا يتن
 ياداره و رهبر ييو توانا يكه دانش فن يــ همه كسان ندانو روشنفكران و هنرم انيو ارتش استگرانيو س رانيمد

و بعد هزاران جوان كه در . كشور را اداره كرد توان يآنان نم يب. هستند رانيبزرگ ا يها هيدارند ــ سرما
 يبه حال كنون هيسرما نياگر ا. خواهند داد ليگردانندگان را تشك يو نسل بعد ابندي يخارج پرورش م يها آموزشگاه

غرب مستهلك خواهد  يو اقتصاد يبرتر فرهنگ يتر در فضا نسل جوان. اهد رفتاز دست خو شتريرها بماند، ب خود
خود زوال خواهد  ياز اعضا ياريبس يو اخالق يو شكست روح ياسيو فلج س يذهن يتر در تنبل شد؛ نسل سالخورده

كشور  يبرا نروياز ب يكردن و نه خدمت گانهيب يدر كشورها يرانياجتماع ا كيخود به عنوان  يبرا ينه كار. افتي
 گريد رانياست كه ا يا هيگذاشتن و از كف دادن سرما هودهيآن انجام دادن، ب خيتار يها دوره نياز بدتر يكيخود در 

  .ها باز بدست آورد تا دهه تواند ينم
***  

 نديگو يم. هم دارد بندهيفر يظاهر آورند يم رانيبودن مبارزه در خارج ا هودهيب يكه برا يليدال نيتر از آماده يكي
هر چه هست در آنجاست، از . كشور تالش كنند ييرها يبرا ديهستند كه با رانيدر داخل ا يرانيا ونيليچهل م

كمتر  ليدل نيا. رديصورت گ رانيا يدر درون مرزها ديبا اسابرد كه اس شيرا از پ يكار توان ينم لومتريهزاران ك
حاضر مرگ، مبارزه  شهياختناق و فشار و در برابر خطر هم طيدر شرا گفتند يمردم نم رانياگر در ا داشت ياشكال م

 يخطركمتر و  اريبس يترس از خطر مرگ ــ دست كم ترس يخارج است كه آزادانه و ب انيرانيبر ا نيامكان ندارد و ا
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 دييرا تاهر دو استدالل  نياست كه ا ياسالم ميبه سود رژ انيم نيدر ا. كنند كاريپ ياسالم ميدورتر ــ با رژ اريبس
  .كند

  
 نيكه ا ستين ديباشد، ترد ياسالم ميرژ يسرنگون كردن نهادها يعنيآن،  نياگر منظور از مبارزه مرحله واپس

را بگذراند كه  يمراحل گوناگون ديدارد و با يتر گسترده ياما مبارزه طبعا معن. ابديتحقق  ديبا رانيمرحله تنها در ا
 يها تيفعال. امكان خواهد داشت رانياز ا رونياز آنها تنها ب يا و پاره دامكان دار زين رانياز آنها در خارج از ا ياريبس
تر و هم در  در خارج هم آسان يجهان يخارج باشد و چه متوجه افكار عموم ايدر داخل  انيرانيچه متوجه ا ،يغاتيتبل

 تيفعال  گريد نهيك زمي يزات داخلكمك رساندن به مبار يخارج برا انيرانيا يروهاين جيبس. كارسازتر است يموارد
 يبرا رونيدر ب ييها گاهيارتباط با مبارزان داخل و فراهم آوردن پا يبرقرار. رديانجام گ رانياز ا رونيدر ب دياست كه با
  .است يگريد نهيآنان باز زم

  
 يرانياجتماع ا يداركرد كه هم به نگه توان يم رونيكارها در ب اريگذشته، بس يآخوند ميبا رژ مياز مبارزه مستق
 نيگزييك نيروي جا شيدايخواهد داد ، هم به پ ياري گانهيب يها طيرفتن آنان در مح لياز تحل يريخارج و جلوگ

 يرويرا گرد آوردند؛ ن انيرانيكه در هر جا ا ييها با شبكه ندباش ييها سازمان رانيا رونياگر در ب. ياسالم يجمهور
ارتباط  يبرقرار يبرا ،يرانيكردن فرهنگ ا يغن يبرا شان؛ تران دست يكمك به تهخدمت به خودشان و  يآنها را برا

 يبرا يبطور جد يآنها كسان انيكنند؛ اگر در م جيبس ياسالم يكردن جمهور آبروتر يب يبرا ؛يبا مبارزان داخل
در  گرانيد اينگهدارند؛ آكشور  ندهيآ يو استعدادها را برا ها يپردازند و انرژ ييبه چاره جو رانيا ندهياكنون و آ
كه تا  ينيگزيآن جا يتر نخواهند شد؟ برا و دشمنان دلسرد تر دواريام انيرانيا ايخواهند ماند؟ آ تفاوت يبرابرشان ب

  فراهم كرد؟ توان يم يچه مقدمات نيجز ا دخواهد مان يناگشودن رانينباشد مساله ا
  

اند ــ از روشن نگهداشتن مشعل مبارزه،  د سال گذشته كردهآواره در چن انيرانياز ا يآنچه كه گروه نسبتا اندك
گوناگون  يها سازمان ليتشك ران،يا يفرهنگ هيافزودن بر سرما ت،يمحدود يو ب حيصر يگفتگو يگشودن درها

ن كمتر از آ اريو آنجا ــ با آنكه بس نجايدر ا دوستانه ربش يو كارها) تعاون( ها ياريهم يا پاره ،ياسيس ريو غ ياسيس
ها  تالش نيخارج، ا انيرانيبزرگ  ا تياكثر وستنينپ. موثر بوده است رانيكرد ــ در داخل و خارج ا شد ياست كه م

 انيرانيا يگوناگون ــ كه برا يها شهيها و اند تجربه انيدر م يسرگشتگ. بهره كرده است كم يزندگ يرويرا از ن
دارد ــ به  شتريب يبه گفت و شنودها ازياست و ن ريناپذ اجتناب گرانياز د شيب ياسيكار در عرصه بحث س تازه
اند  گرفته يكه كار را جد انيرانيآن گروه كوچك ا نهمهيبا ا. دهد يو دشمنانه م زيبرانگ اختالف يتيفيها ك بحث

  .داشت يم ها هيته نيبه ا ازين ماناند كه در هر ز گذاشته ندهيآ يرا برا يمهم يها هيپا
  

 انيرانيكه ما ا يا پراكنده بر سرو كول هم زننده، منظره تياقل كيو  باف يو منف تيخاص يرگ ببز تياكثر كيمنظره 
از  يجهان يكردن افكار عموم زاريدر داخل و ب انيرانيكردن ا ديجز نوم م،يده ينشان م ايخارج چند سال است به دن

و از  مييآ يبر نم ميتوان يو م ديكه با يارهائما از ك ران،ياز ا رونيب ينسب يدر آسودگ. ندارد ياثر يرانيو ا رانيا
 يآگاه ايجرئتش را  اي ميهمتش را ندار ايما  شتريرا انجام دهند كه ب يا مبارزه ميخواه يدر داخل كشور م انيرانيا
  .دهند را انجام انيرانيبگذارند و مبارزه ا هياز خود ما ان،يخارج گران،يد مياز آن بدتر، انتظار دار.  الزمش را ياسيس

***  
همه جهان را  اريپس از آنكه اخت. است يعامل خارج تينزدن، اهم يدست به كار يبرا انيرانيا "رومندين" ليدل كي

 يها به طرح كسرهي زيرا ن رانيسرنوشت ا كنند، يقلمداد م سيرا نوكران انگل يو رهبران جهان دهند يبه انگلستان م
انگلستان  يكه برا ياند و با قدرت نگهداشته ها يسيرا انگل خوندهاكه آ ندكن يم "ثابت"آنها . گذارند يآن كشور وام
مداخله موجودات  يبرا ييمنطقا جا) دانند يانگلستان موثر م استيبر س يا به عنوان زائده زيرا ن كايآمر(قائل هستند 

اعتقاد  يبه پا انيرانيا يبرا ياعتقاد به قدرت خارج نيا )1(.ننديب يخود نم يدر سرنوشت مل انيرانيهمچون ا يزيناچ
 كياز  رانيدر بحث درباره اوضاع ا يگر مصاحبه. است دهيرس ارياخت يدر امور بندگان ناتوان ب يخداوند تيبه مش
بود كه  چون قراري … يارتش كيچه  ر،يوز نخست شد مي …كه چه  ديستيمعتقد ن": پرسد يم ياسيس تيشخص
  "افتاد؟ يم فتديشكل ب نيبه ا ياتفاق
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و تظاهرات و  ها ييمايپ ــ به صورت راه يرانيا ها ونيليكه با شركت فعال م 1357روزگار است كه انقالب  يها از طرفه

و روشنفكران  ها ستيو ماركس ها ستيوناليها و ناس"براليل"ها هزار تن از  ده يها و به سردمدار دادن ياعتصابات و را
از نظر اسناد و  زيو ن شمار يب يها داد و از نظر مشاركت توده يرو يشهر يكيچر يها سازمان يو اعضا انيو بازار

و تسلط  رانيمردم ا ياثر يو ب يارياخت ياعتقاد به ب گذرد، يدر م رانيا خيدر تار يداديمدارك و شواهد زنده از هر رو
كرده  شهياز هم تر رومندين انيرانيدر ذهن ا رانيانگلستان، بر امور ا ژهيرا، به و گانهيب يها قدرت يچون و چرا يب

 شان يها كه كسان را از سمت يمعن نيبه ا بود، يم نيانقالب جز ا ريدارد كه اگر س دنينكته ارزش پرس نيا.  است
در انقالب  ينقش خارج يشدت رو نيبه ا انيرانيباز هم ا گرفتند، يرا نم شان يها و خانه ييدارا اي داشتند ينم بر

 نياز انقالب و چند ماهه نخست شيپ يها مانند ماه زيو امروز ن شستند، يود را از آن مخ تو دس كردند يم يپافشار
 بانيدست به گر گريكديانقالب با  يو بر سر افتخار رهبر شمردند يانقالب شكوهمند نم كيانقالب، خود را قهرمانان 

  شدند؟ ينم
  

آور  و سهم خود را در آن فراموش  گذشته شرم كيدارند كه  ازين انيرانياز ا ياريقابل فهم است كه بس يبه خوب
ها و  توطئه جهيآور خود را نت شگفت يو كوردل يو ناتوان يو نادان ندازنديب گرانيرا به گردن د تيكنند و مسئول

از سران  ياريبس يبرا. چرخانند يبر سر انگشتان خود م رابشمارند كه جهان  نيسهمگ يها قدرت يمنياهر يها طرح
بگذارند  افتيكه بتوان  يو مال ياسياست كه گناه از دست رفتن كشور را به گردن هر قدرت س يعيطب نيشيپ ميرژ

 كه افتي توان يم يما كمتر كسان انياز م. تبرئه كنند يجهان ريناپذ توطئه مقاومت كي انيو خود را به عنوان قربان
انقالب به  انياز ما در جر كيشد و هر  رانيو انيرانيبه دست ا رانيرا داشته باشند كه ا تيواقع نيا رفتنيشهامت پذ

 نجايو تا ا دهد يم يرا تسل انيرانيا ها يساز افسانه. شتريب ايكمتر   م،يدار تيمسئول مينكرد اي ميسبب آنچه كرد
ل آن در ها و عوام انقالب و علت يدادهاياز رو انيرانيا تيبرداشت اكثر. ابدي ينم انيپا نجاياما كار به ا. ندارد تياهم

كه  رود يآن م ميآنان داشته است و ب ياسيو رفتار س كرديكننده در شكل دادن به رو نييتع يچند ساله گذشته نقش
 ايگذشته ــ  دنينفهم رستد. بكشاند مييكه با آن روبرو يفلج و كجرو نيرا به هم انيرانيا يها استيس زين ندهيدر آ

  .كند رانيو را ندهيآ تواند يزدن ــ م يخود را به نفهم
  
ها شكست نخورد و دست  كه ارتش آلمان در جبهه ستيپندار ز نياول با ا يپس از جنگ جهان ينسل آلمان كي
 يدوزخ "شيرا"افسانه بود كه  نياز ا يبردار از جمله، با بهره تلر،يه. خنجر زد روزمندياز پشت به ارتش پ انتكاريخ

 يپلماسياول ــ شكست كامل د يجنگ جهان اتيبا واقع واستندنخ ها يانآلم. نهاد و آلمان را تباه كرد اديخود را بن
قرار  ايكه آلمان را در برابر دن ،يبه اصول انسان ياعتنائ يارتش؛ ب يسرفرمانده كياشتباهات بزرگ استراتژ )2( آلمان؛

رست را از گذشته د يها خود بشناسند و درس يمل يداد ــ روبرو شوند و سهم حكومت و مردم آلمان را در بدبخت
و اشتباهات جنگ اول را در  ها يدوم كم و كاست يمحكوم شد كه در جنگ جهان نيآلمان به ا. رنديبگ ندهيآ يبرا

 ها ونيليم يبه بها نيكه متفق "و شرط ديق يب ميتسل" بار بتيشرط مص. آورتر تكرار كند تر و هراس بزرگ يابعاد
 انتيدچار توهمات خ گريآن بود كه مردم آلمان بار د يبرا شتريكردند، ب ليها تحم بر آلمان هودهيو ب يكشته اضاف
بس ارتش آلمان در  كه چون در هنگام آتش اوردين "ليدل" ندهيدر آ يگريد بينشوند و عوامفر روزمنديبه ارتش پ

  .از پشت به آن ضربه زده است انتكاريبوده شكست نخورده است و دست خ گانهيخاك ب
  

بسياري از افراد  يها يدانش و تعصبات و كم ها يشداوريبار پ كول رياز آن در ز شيب انيرانيتر ا خوردهاگر نسل سال يحت
بار را از پدران و  كول نيها ا تر كه جوان ديبود و كوش دواريام ديبا ند،يرا بب ها تيخود خم شده باشد كه بتواند واقع

جوانان به . بنگرند رانيا ندهيگذشته و مسائل اكنون و آ يدادهايتازه به رو يديو با د رندينگ ليمادران خود تحو
با مسائل  يكمتر عاطف يبرخورد شيبرخالف نسل پ توانند يرا دارند كه م تيمز نيها ا سبب بركنار بودن از كشاكش

 روزيد يايدن ياه و افسون ها افسانهاز  رايز زند،ياميرا با امروز در هم ن روزيد يايدن توانند يآنها بهتر م. داشته باشند
. باشند شناكياند ييقدرت درجه دوم اروپا كيكه از  اند دهياز آن د شيرا ب يجهان يها قدرت تيمحدود. ترند آزاد
از همه  شياند و سرنوشت هر ملت را ب شاهد بوده ها يكوچك را در برابر امپراتور يها ملت روزمندانهيپ يداريپا

  .دانند يمدردست خود آن ملت 
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***  
كه  يزيآم مبالغه تياهم. گفت توان يم ها نياز ا شيزده ب رانيبه ا انيبه خارج كرديرو نيكه ا ييها انيه زدربار

آمد آن  كرده است كه فرا ييها يچپ و راست را به يكسان دچار كجرو دهند يم يو عامل خارج يبه خارج انيرانيا
انقالب و حكومت  نكهيا ياصل يها از علت يكيگفت بتوان  ديشا. در برابر ماست ياسالم يبه صورت انقالب و جمهور

 ها ستيو كمون ياسالم يها ستيباره از چپ ــ از ماركس نيدر ا. است نيگرفته هم ياسالم يژگيرنگ و و رانيدر ا
مراحل كار را بر آخوندها آسان  نيدر نخست شان يها كرد كه كوشش ديچپگرا ــ آغاز با يها"براليل"گرفته تا 

  .چپ بر انقالب برقرار سازند يروهاين قيه آنان امكان داد از همان آغاز، تسلط خود را از طرو ب ديدانگر
  

 كايآمر سمياليو امپر كاستينشانده آمر بود كه شاه دست نيچپ ا يروهايبه بعد استدالل عمده همه ن 1332از 
 تيموقع زيآن، و ن يها يژگيو و يانريجامعه ا يمسائل داخل ليآنكه به تحل يبجا. است رانيدشمن مردم ا نيتر بزرگ
و  انيكنند، سخنگو يخودشان بررس تياعتبار واقع بهرا  دادهايو رو ها تيپردازند، و شخص رانيا ياسيجغراس

به آنجا  دنيد كايرا در پرتو آمر زيهمه چ. ستادنديباز نا رانيدر ا كايبر نقش آمر دياز تاك يچپ دم پردازان هينظر
  .به بعد نمودار شد 1342چپ از  يروهايقهرمان ن نيتر صورت بزرگ به ينيكه خم ديانجام

  
را برافراشت و  رانيارتش ا ييكايكاركنان آمر) ونيتوالسيكاپ( يپرچم مبارزه بر ضد حقوق برونمرز 1342در  ينيخم

 انيچپگرا يابس بود كه بر ينيموضع خم نيا. داده بود چالش كرد انييكايكه به آمر ينيسنگ ازيشاه را از بابت امت
فراموش  يبر ضد اصالحات ارض ياحمد ريبو يها با خان شو حقوق زنان و همدست شدن يهمه مخافت او با آزاد

بود كه در مساله  نيشان ا استدالل. شدند دهيكش شيو به سو دنديرا د كايآمر يمخالف جد كي ينيآنها در خم. شود
كار هر كدامشان به دست  انيتا پا ،يپهلو ميرژ ين چپگرامخالفا. در جهت آنهاست ينيخم ران،يا يديو كل ياصل
او در  انهياو در خارج و جنبه واپسگرا يستياليجنبه ضد امپر: دو جنبه دارد ينيخم: موضع را داشتند نيهم ،ينيخم

ه مسال نيدر ا ينيآن به غرب است و خم يبا آن روبروست در خارج و در وابستگ رانيكه ا يادياما مساله بن. داخل
چند ماه  نيتا هم)  تياكثر(خلق   يفدائ يها كيچرحزب توده و . كرد يبانياز او پشت ديدارد و با يموضع درست

  .كردند ياستدالل م نيچن شيپ
  

شده بود، اسالم  انيچپگرا ياسيس شهيبحث و اند يسنگ بنا يزيست گانهيبا غرب و ب ياز آنجا كه دشمن ن،يعالوه بر ا
 ينيب جهان كي يكردند و رو به سو يبست نف را در يغرب يدئولوژيآنها غرب و ا. ديها گردآن ييراه رها يبه آسان

كه  يو حقوق مدن ها يو آزاد ياسيس يغرب، مانند دمكراس يفرهنگ راثيخوب م يها ارزش. نبود يآوردند كه غرب
 يبرا ست،يجز در آنها نانسان  يو رستگار ديزا رس و خود داريپا شرفتيبه پ توان ينم نهيزم چيآنها در ه يب

و به دور افكنده  رفتند يغرب به شمار م يها به عنوان فراورده ها، ستيچپ تا ماركس يها"براليل"از  ان،يچپگرا
به جنگ با غرب و  شد يبا اسالم بود كه م رايآخر برداشت ز يها را در آن سال انيچپگرا ياسيس اتياسالم، ادب. ندشد

او در داخل ارتباط  يو حكومت اسالم ينيخم يآنچه به جنبه واپسگرائ  )3(.فتر) بد فهميده شده( ييغربگرا
 يكنون طيدر شرا گفتند يآنان م. داد حيمردم توض بهبعدها  شد يبود كه م يفرع يموضوع انياز نظر چپگرا افتي يم

مردم را آگاه  د،يرس كه زمان مناسب فرا يامريكاست؛ آنگاه، هنگام سمياليبر ضد امپر ينيدر اتحاد با خم تياولو
و  "يمردم" انيچپگرا نيها در چشم ا توده. با او مخالف باشند ديو با رود يبه راه خطا م ينيخواهند كرد كه خم

ها و روشنفكران  بودند كه در چشم تكنوكرات بهره يب ياسيو س يفرهنگ ييو دانا يهمان اندازه از آگاه "يقخل"
و روشنفكران تكنوكرات  نديگو يبودند كه به نام مردم سخن م ين چپگرا مدعبود كه روشنفكرا نيتفاوت در ا. ميرژ

  .نديگو يمردم سخن م يبودند كه برا يمدع
  

 يجا كايآمر يبانيدر پشت يتا وقت. نشان دادند يرا به عامل خارج ييتوجه سودا نيهم زين نيشيپ ميگردانندگان رژ
هر  ديخر يبرا ديو به شاه چك سف) 1972در ( آمدند يم از مسكو به تهران نجريسيو ك كسونينبود و ن ديترد
به من كمك ": گفت يبا شاه به او م شيگفتگوها انيادر پ كسونيو ن دادند يم كايآمر ياتم ريغ يحاتيتسل ستميس
همه كار  شد يم) ران؛يمسائل ا ناريسم كيدر دوره كارتر، در  يمل تيامن يمعاون شورا ك،يس ينقل از گر( "ديكن

و از  گفت يو از حقوق بشر م آمد يكه چهار سال بعد كارتر م نياما هم. نشمرد يزيكس را به چ چيه كرد و
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 كريگاه زلزله بر پ نا فرستاد، يم تر ريشاه را چند هفته د كيو پاسخ تلگرام تبر كرد يانتقاد م رانياچون  ييكشورها
  .شد يو فضا باز و درها گشوده م افتاد يم رانيو حكومت ا استيس
  

 يو از هر مقام خارج خواستند يمدرك نوشته م كايآمر ريسركوب كردن آخوندها و آشوبگران از سف يبرا يآنگاه حت
و  كايآمر رانيو هر روز از سف كردند يم يجوئ چاره يدر مقابله با بحران داخل افتاد يم يكه كه گذرش به كاخ پادشاه

مانند حكم  يس. يب. يخبر ب اي ييكايآمر يها هر مقاله روزنامه. ترف ديبا يكرد و ك ديكه چه با دنديپرس يم سيانگل
پاشنه در  يو دست راست "براليل"روشنفكران . كرد يرا فلج م يستادگيو اراده ا شد يم افتيدر يپادشاه مياعدام رژ

ــ همه  انحربرطرف كردن ب يخود را برا يها و طرح يريوز نخست يداهايو كاند كندند يرا از جا م كايسفارت آمر
 يقدرت معرف يبودن خودشان از باز رونيرا ب يو مشكل اصل داشتند يدر جهت كنار آمدن با آخوندها ــ عرضه م

ستاد بزرگ ارتشتاران را  سيرئ كايآمر ريكند، و سف يارتش چاره جوئ يتا برا آمد يم رانيبه ا زريژنرال ها. كردند يم
به راه حل  كايآمر يروشن از سو نيتضم كيدر نبودن  يارتش يباال تو مقاما برد يم يشورش يآخوندها داريبه د

  .آوردند يم يرو يكنار آمدن با رهبران مذهب
  

و مبهم بودن فراگرد  كايآمر استيس يها او و روشن نبودن هدف يكارتر، نا آگاه يجمهور استيدر دو سال اول ر
بر  يضربت مرگبار شد يفرستاده م رانيا يه رهبركه ب يپر از تضاد يها در حكومت آن كشور و نشانه يريگ ميتصم

و  حيصر يبانيپشت يو حاضر نبود ب كرد يم يابيارز يرا در چهار چوب روابط خارج زيلرزان زد كه همه چ ميرژ كي
در همان آغاز  نجريسيبا آنكه ك. ش هم، دفاع كند خود ياز زندگ چ،يكشور كه ه تياز موجود انييكاينوشته شده آمر

 تيبا قاطع ديبدهد و با انييكايگوش به سخنان آمر دينبا رانيگفته بود حكومت ا كايدر آمر رانيا ريسف بحران به
  .شد يساز م يا بود و از آنجا هم هر روز نغمه نگتنيواش ژهيها به خارج، به و همه گوش انيكند، تا پا فتارر
  

ارتش چهارصد و پنجاه هزار  كييش ها بازخانهكه در سر افتي يكشور يگاه خود را فرمانروا نا ينيشد كه خم نيچن
دالر  بود؛ و  ارديلياز دوازده م شياش ب جهان سوم را داشت؛ و در خزانه يها زرادخانه نيتر از بزرگ يكيو  ،ينفر

 و رانيا يها ها و آموزشگاه خوانده دانشگاه درس ها ونيليو م كرد؛ يم ديدالر تول ارديلياز هفتاد م شيب يش سال اقتصاد
  .گرداندند يخارج آن را م

  
او را  ها يبود، شمردند و دست راست يكه به نظرشان غرب و غربگرائ ران،يمسئله ا نيتر بزرگ ندهياو را گشا انيچپگرا

خود به خدمتش در آمدند؛ و گروه دوم با از  ندهيگروه اول با گرو گذاشتن آبرو و آ. پنداشتند كايآمر يبانيمورد پشت
بود و نه تا آن اواخر  رانيمساله ا نيتر بزرگ ندهيو او كه نه گشا. ندشد ميخود به او تسل يستدست دادن جان و ه

 رانينخست هرچه توانست بر مسائل ا كا،يو وزارت دفاع آمر يمل تيامن يو شورا ديدست كم كاخ سف يبانيمورد پشت
 خيكه در تار دكر ريتحق يوم و به صورتمحر رانيآن در ا يو بازرگان كيرا از مواضع استراتژ كايافزود و سپس آمر

  .ندارد يمانند كايآمر
  

توجه  نياز ا يگريجلوه د 1358 زييدر پا ييكايآمر پلماتيپنجاه و پنج د يريو گروگانگ كاياشغال سفارت آمر
و  رانيچون چرا بر ا يتسلط ب يبرا ياسالم يحزب جمهور يها همچنانكه طرح. بود رانيدر ا كايبه نقش آمر ييسودا
در  ينيخم ميمخالفت با رژ افتاد، يم رونياز پرده ب 1358در بهار و تابستان  ياسالم تريحكومت توتال كي يبرقرار

كار آورده بود از هم  يرا بر رو ينيكه خم يائتالف. افتي يگسترش م تيگوناگون جمع يها هيها و ال گروه انيم
ها  ها و دانشگاه آموزشگاه شيبا گشا رفت يانتظار م. شد يم دهيد ميبر ضد رژ يو از هر سو تظاهرات ختيگس يم

نداشت كه  يدستگاه سركوبگر ينيو ساواما، خم ها تهيبه راه افتد؛ و در آن آغاز كار پاسداران و كم يسراسر راتتظاه
ها  ها و آموزشگاه دانشگاه شياز گشا شيمتوجه خطر شده بود و پ يخود او به روشن. ديپردامنه برآ كاريپ كياز پس 

  .داد يهشدار م ياپيپ
  

آنها اشغال . افتنديبحران  يچاشن دنيكش يبرا ياسالم يبود كه استراتژهاي حزب جمهور يپاسخ يريگروگانگ
. گول خوردند گريد كباري ،يشگيهم بانيدادند و آن خودفر انيبه دست چپگرا يا چهيرا مانند باز كايسفارت آمر
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 يو زمستان آن سال گرد آورده بودند در تظاهرات مستانه در پ زيپائدر  ينيسرنگون كردن خم يكه برا ييروين
چپ استدالل كرد  گريد كباري. گذشت يها به شعار دادن و پايكوب ها و ماه هفته. به هدر رفت كايسفارت آمر يوارهايد

بر  ها يچپ تها و دس"براليل". گرفت دنيبار شياز هر سو ستا. موضع درست دارد رانيا يديدرمسئله كل ينيكه خم
شمردند در دفاع از آن  گانگانيو توطئه  ب انتيرا اشتباه و خ يريبعد گروگانگ يآنها كه چند. ستندج يشيهم پ

خط امام  انيسفارت باال رفتند تا به دانشجو يوارهايشان ندادند، از د كردند؛ و ، اگر راه ها يمقاالت نوشتند و سخنران
  .نديبگو يحضور كيتبر

  
كمتر  گسترد، ي را ماهللا و شبكه حزب كرد يخود را استوار م يجا پاها يبه تند ياسالم يزب جمهوركه ح يدر حال

. داشته باشد يجا رانيدر قلب مساله ا توانست يچگونه م كايكه در آن هنگامه، موضوع آمر دياز خود پرس يكس
را  رانيبا ا يبدر آمده بود رابطه عاد رانيانقالب ا يماجراآلوده از  خون ينيحكومت كارتر كه با انگشتان سوخته  و ب

به  كايوزارت خارجه آمر. ندارد ياقدام قاطع چيآن نشان داده بود كه جرئت ه نهيشيو سه سال پ كرد يم يوزگيدر
چه . را خوشنود سازد يكه حكومت انقالب داد يتن م يتا با كردان بجنگد؛ و به هر شرط رساند يسالح م ياسالم ميرژ

خطر  ينيخم انيچپگرا يبرا يتصور كرد؟ حت رانيا يبرا شد يدر آن اوضاع و احوال م كايآمر ياز سو يخطر
  .بود يتر يو فور تر فاصله يب

  
كه گوش به  زيراست ن يروهاين. از دست رفت يخبر يب يها در آن ماه ،ينيبرانداختن خم يبرا يتنها فرصت واقع

فرستادند  ميرژ يارويرا رو ييهوا يروياز ن يبخش ،يعموم يدگآما چيه يشدند و ب ديبودند نوم يكاريزنگ چنان پ
 ياز سو انهيو ناش ديام يب يسو، و شكست كودتا كي، از  كايبا آمر يريو درگ رانيا كيپلماتيد يانزوا. كه درو شد

خود  يگاه چند نيدفاع از سرزم يمردم برا جيتا با بس ديبخش ميتازه به رژ يراه را بر هجوم عراق گشود و جان گر،يد
  .آن بپوشاند ي ها را در پرده جنگ و ضرورتيش ها يتوان و نا ها يو نابكار رديرا باالتر از امواج بگ

  
بود و نه در بركنار كردن دار و دسته بازرگان كه  نيدر ا يريو بحران گروگانگ كاياشغال سفارت آمر ياصل تياهم

به  ازيانداختن آن گروه درمانده در كار حكومت و كار خود نكنار . قرار گرفته است گران ليمورد توجه تحل نهمهيا
نداشتند كه  يمل گاهيآنها پا. بسنده بود شيبرا ريدر الجزا ينسكيبا برژ داريهمان د. نداشت ها يساز چنان صحنه

 يسرنگون ديبود ــ شا يشكست و سرنگون يدورنما.  ندازديب يا را به چنان مخاطره مشيشود رژ ريناگز ينيخم
با  ينيخم. گرفت يشيپ يريگروگانگ ريناپذ ينيب شيدر آن اوضاع و احوال ــ كه بر احتماالت ناپسند و پ يتمح

را يش ها و دست به دست كردن ها ديرفت كه ترد يجمهور سيدر او اذعان كرد به جنگ رئ ديكه بهرحال با يارتجس
 يرياز گروگانگ شيپ. بدر آمد تر رومنديز بحران نا كرد يم ينيب شياز آن آزموده بود؛ و چنانكه پ شيساله پ كيدر 

چند ماه بعد حزب . دست باالتر را داشتند ،يم اسالميمخالفان رژ هياز بق يريگ چپ بودند كه، با بهره يروهاين
  .ها را در دست داشت همه كارت ياسالم يجمهور

  
 يريگروگانگ تيبه اهم يداديرو چينون، هتاك ن،ينخست يها در آن ماه ياسالم ميو استوار ماندن رژ دارياما در پا

كودكانه چپ  يو سودا يبه كنار ــ و كوردل رانيا يآن برا نيسنگ يامدهاينبوده است ــ پ ييكايآمر يها پلماتيد
چپ حكم اعدام خود را، كه مرحله به مرحله اجرا شد، در  يروهاين. داشت يباز نيا يابيرا در كام يبود كه سهم اصل

به  "يالنه جاسوس"  يوارهايد يآنها را در پا يضاء كردند كه اجازه دادند آخوندها به چنان سادگام ييآن روزها
  .رنديبگ شخندير

***  
 يها قدرت ياشاره و همراه يب ياسالم ميرژ يدرست باشد و برانداز زين انيرانيا اتيفرض نيتر دالنه كه ساده ميريگ

ــ ممكن  رديگ يدر بر م زيو عربستان را ن لياست و كم كم اسرائ شيــ كه شمار آنها بدبختانه رو به افزا يخارج
بر  ينباشد از كار ياسالم يدر برابر جمهور ييرويكه ن يگانه تا هنگاميب يها انكار كرد كه قدرت توان ينشود، باز نم

از باال تا  ،يرانيا ها ونيليخود را توسط م يها طرح زين ينخواهند آمد؛ چنانكه ــ بنا به فرض ــ در انقالب اسالم
  .اجرا كردند ،ياجتماع گانيپا نييپا
  



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

46 

 يا باشد، گذرنده يكه رفت و آمد كنند يروشن م يياما چراغ سبز را در جا. چراغ سبز روشن شود ديبا نديگو يم
تا  گرنديكديمزاحم  شتريگذرندگان ب اي ستين يا كه گذرنده ييو جا ابانيدر ب. باشد و چراغ و اجازه گذشتن بخواهد

در آن  يگذشتن داشته باشند، ول ييقصد و توانا يكسان دياول با. گذارد يچراغ سبز نم يگذشتن، كس شهيدر اند
 يمخالفان جمهور. اند گفته اريبس "گوادلوپ"از . ديصورت اجازه الزم نخواهد بود؛ آب از باال و پست خواهد جوش

 ومتو از حك) كنفرانس گوادلوپ خيتار( بود يم 1979 هيژانودر  رانيكه ا اورنديدر ب ياوضاع كشور را به حال ياسالم
  .ديها خواهند د ــ نمانده بود؛ آنگاه گوادلوپ يــ در واقع بدنام يجز نام

  
تر خواهد كرد و  را سست ياسالم ميرژ تيموقع يجهان يافكار عموم ختنيدرست است كه آماده كردن و برانگ نيا
الزم  رانيا رامونيدر پ ييها پل سر يعمل كند احتماال در مراحل نهائ رونياز ببخواهد  ييرويدرست است كه هر ن زين

 يسرپل چيبه كار خواهد آمد نه ه يالملل نيمناسب ب يفضا چينباشد نه ه يريباورپذ يرويتا ن يخواهد داشت، ول
سركردن  يمشخص و كل ان يها را به صورت ياسالم يجمهور يها يكردار و بد ها يبكار داستان نا وستهيپ. خواهد بود
از  ريرا ناگز يافكار عموم ر،يباورپذ نيگزيجا كيبا عرضه داشتن  ديبا يمبارزه منف نيافزون بر ا. ستيبسنده ن

خود ناچار خواهند بود با قدرت موجود بر سر كار،  ليهر كدام به دال گرانينباشد د ينيگزيتا چنان جا. كرد نشيگز
 شيمانند شش سال پ زيغرب ن يايدن يافكار عموم ختنيكه اسباب برانگ ژهيبه و )4(. معامله و سرو كار داشته باشند

در هر زمان  رايها بود ز و صفحات روزنامه وهايو راد ها ونيزيتلو جهر روز بر اموا رانياز انقالب، ا شيپ. ستيفراهم ن
امروز . كردند يگزارش م دنديشن يو م دنديد يو آنچه كه م رفتند يآزادانه به هر گوشه كشور م يها خبرنگار خارج ده

چنانكه  كنند، يم ليبر آنها تحم تيو هزار محدود دهند يراه نم رانيگاه و تك تك به ا را جز گه يخبرنگاران خارج
خود  يها در نوشته رنديرا به آن كشور نگهدارند ناگز يبروند و به هرحال حداقل دسترس رانياگر بخواهند باز به ا

 ييانتظار داشت خبرها يخارج يهمگان يها از رسانه توان ينم. نگهدارند توانند يكه م ييرا تا جا يماسال ميجانب رژ
آنان انتشار دهند ــ آنهم با  يها دهيشن يخارج و به اتكا انيرانيق كنند از قول ايتحق توانند يشان نم را كه خود

خارج تالش  انيرانيتا كنون ا ايآ. دارند عهيبر و شاخ انيو تفاوت نگذاشتن م ييگو ما به اغراق هنانيم كه هم يشهرت
  د؟برسانن يخارج يها قابل اعتماد به رسانه ياند كه خبرها كرده يا افتهي سازمان

  
حكومت  يذهن ريو سرشت آن، تصو ياسالم يخود جمهور يها كرده ياريبلكه به  ان،يرانينه به كوشش ا نهمهيبا ا

ــ به شرط  ننديب يآن م يسود خود را در سرنگون شمار يب يست و كشورهابدتر شده ا وستهيدر جهان پ يآخوند
لشكر  رانيمنظور به ا نيبد ستيعراق حاضر ن جزاز آنها  كي چيه. ديايآن ن يبدتر بجا يحكومت ايآنكه آشوب، 

 يسالما يجمهور يروهايبا ن يفارس زدوخورد جيدر خل يرانيكشت يبر سر بازنگهداشتن تنگه هرمز و آزاد. بكشد
  .جنگ بكشد ايرا به بحران  ايدن انيرانيبه خاطر ا خواهد ينم يدولت چيه يامكان دارد، ول

  
سازمان ملل متحد،  يكه به را يهنگام شيها پ سال. آن باشد زهياگر انگ يحت. ستين يعمل رانيا ياقتصاد ميتحر
دوام آورد ــ كه كارساز بودن  يجهان ميحرنژادپرست آن هفده سال در برابر ت ميكردند رژ ياقتصاد ميرا تحر ايرودز

گاه تا ( رانينفت ارزان ا ديواسطه كه از خر كي اي يشركت نفت كي افتني يبرا. دهد يرا نشان م ها ميگونه تحر نيا
كند  يخوددار ياسيس اي يرتردام به مالحظات اخالق نشان يدر بازار ب) اوپك در هر بشكه يرسم يبها ريچهار دالر ز

پا  از سر ابنديب يمعامالت نيدر چن يآنكه دست يمخالف برا انيرانياز ا يبزرگ تياكثر. جهان را گشت گرد ديبا
خود به عنوان واسطه و  يبرا يسهم رانيآنان هر كه توانسته است از بازار داد و ستد با ا انياز م. نخواهند شناخت

كنند هزاران  ميرا تحر رانيمعامله با ا ييرهااگر كشو يحت. رده اول و دوم و سوم دست و پا كرده است ندهينما
 يحاتيتسل يها ستميو س يدكيدر مورد لوازم  چنانكهرا خواهند شكست ــ  ميواسطه دست دوم و سوم تحر

پس از . خواهند شمرد متيغن شتريبردن سود ب يفرصت را برا زين يگريد يكشورها. شده است ياسالم يجمهور
حكومت  زيو ن يباختر يدر اروپا كايممنوع داشت، متحدان آمر يرا به شورو كايمرآنكه حكومت كارتر صدور گندم آ

بعدا به ناچار صادرات غالت را به  گانيكردند و ر ريگندم خود را به آن كشور سراز ن،يدر آرژانت ها ژنرال يگرا راست
  .از سرگرفت يشورو
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درخواست  انيرانيگذارد و آنگاه از ا انيدالر در م ونيليكه چند صد م افتي توان يرا نم يقدرت خارج چيسرانجام، ه
  .زنديآخوندها برخ كاريو به پ نديكند كه قبول زحمت فرما

  
 شتريب يياز سو. دارند از نظرها دور مانده است يخارج يها در برداشت خود از قدرت انيرانيكه ا يتناقض آشكار

به  وارند دياند و ام ــ دوخته شان ياسيس ديبسته به د يگريو انگلستان ــ و هر قدرت د كايبه آمر ياريچشم  انيرانيا
 نيا يرا به سو دهينه چندان پوش يدهايها و تهد دشنام ليگر سيد يياز سو. رنديخود را پس بگ هنيزور آنها م

را به ما  يتناقض نياجازه چن ياسيو سهم هر كس به كنار، كدام منطق س ايقضا تيواقع. كنند يكشورها روانه م
 شان ياند؟ البد برا چگونه به انتظار چراغ سبزشان نشسته دهند ينشان م انيبه خارج يا نهيك نياگر چن دهد؟ يم

گذشته را  يو تالف نديايبدهند كه بعد ب ياري دارند يشان م كه دشمن يبه كسان انياست كه خارج يعيطب اريبس
  .است ييدارد تماشا استياز س يمعمول يرانيكه ا يتصور. بكنند

***  
 زين ندهيبوده است و در آ گرانياز د شيبرسند كه سهم خودشان در سرنوشت كشورشان ب جهينت نيبه ا ديبا انيرانيا

 يبه درد خطر نكردن و ب شتريندارند كه ب بر ها ييجو و بهانه ها يساز هيكه دست از فرض يتا هنگام. خواهد بود نيچن
 يا هستند بهره شيدر آرزو نهمهيكه ا يالملل نيمساعد ب يضااز ف ينخواهند توانست حت خورد يحركت ماندن م

ما . تر كرده است و همت ما را پست تر رهيكرد، روز ما را ت رهيهمداستان شد و روز ما را ت ايدن نكهيا يسودا. رنديبگ
را  ياسالم ميستان خواهد شد و رژاهمد ايدن يمنتظر آنكه ك م،يا شده يالملل نيفعال و ناتوان صحنه ب ريناظران غ

 يمهر ياز ب يا كه نشانه ميگرد يها را م روزنامه يالبال ميكن شهيآنكه در كار خود اند يواژگون خواهد كرد؟ بجا
 كي ياز سو رانينفت ا ديخر اي رانيبه ا يسيانگل ياز خبر فروش كاالها. ميابيب ياسالم ميبه رژ گريد يكشورها

 رانيدرباره حكومت ا ييو اروپا ييكايآمر يه اظهارات تند مقامات رسمك ميافت يم يديبه چنان نوم ييكايشركت آمر
قدرت خود را استوار  يها هيها پا مال نكهيدر ا ينگار خارج روزنامه كياظهار نظر . آن را برطرف سازد تواند ينم زين
زبان را  يفارس يها هروزنام يها مقاله خود همه كوشش كيآن خبرنگار با  مييكنان بگو هيبس است كه ما مو كنند يم

  ).ها از روزنامه يكيبه  يا از نامه خواننده(كرده است  هودهيدر خارج ب
  
و شوق آزاد كردن  يدوست هنيم. .ميشو رابيخود س ياخالق يها تر با موضوع آنست كه از سرچشمه خورد سالم بر

نام و  تر، تياهم ز آن گذشته، و نه كما. ياست تا نظر مساعد فالن قدرت خارج كاريپ يبرا يتر بزرگ زهيخانمان، انگ
به ننگ آلوده  يرانيمان به عنوان ا نام. ميا شده آبرو يب ياسالم البما به عنوان افراد و به عنوان ملت در انق. ننگ است

را تحمل  ياسالم يجمهور يو پنج سال است بدنام ميرا به آخوندها داد مان نيارسرزمياخت شيپنج سال پ. است
  .مبارزه آسوده نگذارد شهياز اند يما باشد و ما را دم زهيانگ ديننگ با نيشستن ا.  ميكن يم
  

 يكسان يباشد؛ برا شان يياز دارا يممكن است از دست دادن اندك يكسان يبرا. خطر، هست و جزء مبارزه است
از  يزرگ و گرامچنان ب يكشور. شان جان  يكسان يو برا) شوند يهر دو اكنون هم صرف م(شان  از وقت يا بهره

بگذرند و دل به  "آسوده بر كنار چو پرگار "اگر همه بخواهند . خطر كرد ديبا اش ييرها يبرا. دست رفته است
با گسترش مشاركت، . نخواهد ماند ينشان نيزم يبر رو م،يشناس يچنانكه م ران،يببندند از ا كايو آمر سيانگل تيمش

نه امكان . باشد، كمتر قابل حمله خواهند بود انيدر م اريبس يها و گروهافراد  ياگر پا. افتيخطر هم كاهش خواهد 
  .را بكشند، نه كشتن افراد اثر خواهد كرد نهادارد آ

  
ها را  عالقه يها و بازمانده ميبزن رانيبه ا يسر انايو اح ميدر خارج بمان ميخواه يم م؟يخواه يچه م مينيبب دينخست با

چراغ سبز مبارزه را روشن كنند و فرش  گرانيتا د ميو صبر كن ميرا بگذران مان يزندگ ميخواه يم اي م؟ياوريب رونيب
را  ميبالفاصله رژ يسرنگون ميگذار يم هيكه ما يا قهيدق اي الياز هر ر ميخواه يم ايبگسترانند؟  مانيرا برا شبازيسرخ پ

  جا نرسند؟ چيبه ه يگريرسند و افراد دب ييها فردا به سمت رانيدر ا ينيافراد مع ميخواه يم اي م؟يريبگ جهينت
  

 هيتصف يبرا د؛يآ ياز او خوشمان نم اي ميستياست كه با او موافق ن يبا خودمان است؛ با هر كس ست؟يمان با ك مبارزه
  .ميكن نييخود را تع يها تياولو ؟ياسالم يبا جمهور ايگذشته و اكنون است  يها حساب
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  :ها ادداشتي
  :آمده است نيچن افتهيانتشار  سيچاپ پار يا هياز تهران كه در نشر يا از نامه يدر بخش -1
 ستين يكس ينيخم. ديكن اطياحت اريخبر بس نيراجع به ا. منتشر شد...  روتيدر ب كايانفجار سفارت آمر... هم اكنون خبر" 

ضد  ينياينكه خم يبرا نعل وارو زدن است يكي ينيانفجار به عوامل خم نينسبت دادن ا. بزند يكار نيكه دست به چن
 يكار نياست كه دست به چن نيبهتر از ا اريبس سيو انگل كايبا آمر ينيخمروابط ... شود  يمعرف يسيو ضد انگل ييكايآمر

  .به دست نشانده خود ببرند يسوء ظن دانند يماجرا نم نيرا درباره ا قتياگر هم حق كايو امر سيانگل ايبزند و 
در  رانيا نكهيبه ا ييكايمقامات آمر ديرا تا آنجا رساندند كه در برابر تاك ياسيس نشيخارج ب نايرانيمحافل ا يا در پاره

را در كنار  رانيا كايدست داشته است و پس از آنكه آمر روتيدر ب ييكايبه سفارت و مقر تفنگداران آمر يستيحمالت ترور
 دندياز خود پرس يقرار داد با ناباور يالملل نيب سميبه ترور كمك كنند ه يدر شمار كشورها باو كو يبيو ل هيو سور يكره شمال

  .جزء نقشه باشد نهايكه نكند همه ا
همقطارش به طعنه . كرده بود  تيآلمان شكا كيپلماتيد يستاد ارتش آلمان به همقطارش از انزوا سيدر آستانه جنگ، رئ - 2

  !با ما دوست هستند اميدر س ام دهيشن: گفته بود
  .ام كالسون گرفته كيرا از پاتر نكته نيا - 3
ژاپن،  زيو ن ،يكشور بزرگ غرب چيكه ه دهد ينشان م افتهيانتشار  يكه به تازگ 1982 انيتا پا رانيا يخارج يآمار بازرگان - 4

از شش  شيكاهش صادرات از ب كايدر مورد آمر. از انقالب برساند شيپ يتا آن سال نتوانسته است صادرات خود را به پا
دوساله اول پس از  دياست و در مورد انگلستان پس از سقوط شد تر رياز همه چشمگ ردالر به چند صد ميليون دال ارديليم

ثالث  يكشورها اي هيترك قيكه از طر يبا در نظر گرفتن معامالت ياما حت. است دهيسال گزارش به نصف رس انيانقالب، در پا
از  شيپ رانيا. را دارند ميرژ يندگيپا يآرزو دارانيخر ايگرفت كه فروشندگان  جهينت توان ينم رديگ يبا غرب انجام م گريد

امروز هم . ديخر يو از غرب هر چه داشتند م فروخت يم توانست ينفت خود را به هر كه و هر بها كه م زين ياسالم يجمهور
دادن  رييبه تغ يازين رانيختن جنس به افرو يبرا. خواهد كرد زين ميرژ نيپس از ا ميكه ما دار يو با اقتصاد كند يم نيچن
  .ستين ميرژ
  

  1362 نيفرور
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  بياران دستاويزهاي آتش
  

گروهي از مردم ايران در زير آوار واقعيت هولناك راه گريزي  از كابوس انقالب و جمهوري اسالمي به خود آمده، هر
خويش گرفتند؛  نها كه به جاي ايستادگي سراز پاي نشناخته خود را به دم اژدها درافكندند؛ آ آنها كه سر. جويند مي

خود را بي مبارزه تسليم كردند امروز  "روحاني"آنها كه از سر روحيه باختگي يا به اميد بخشايش يا نوازش يك 
اند، به آنها خيانت  اند، قرباني توطئه بوده اند، فريب خورده آنها وادار شده: زنند چنگ در هر دستاويزي كه پيش آيد مي

  .اند است، هيچ كدام مسئوليتي نداشتهشده 
  

 1363فروردين  20ـ 27( 188شماره  "كار از كار گذشت و تير از شست"خواننده محترمي كه در نامه زير عنوان 
وادار "اند، نماينده آن گروهي هستند كه دستاويز  خرده گرفته "سهامداران فراموش شده انقالب"به ) ايران و جهان

ها و روشنفكران به زير رداي  پناه بردن اجباري تحصيل كرده"ايشان . پسندند بيشتر ميرا  "به انقالب شدن
اند كه گويا اين نويسنده نخواسته است در آن نوشته خود افشا كند و توضيح  را معلول عللي دانسته "آخوندها

كنجه و زندان و اعدام ها و روشنفكران را در معرض آن چنان فشار و ش تحصيل كرده"دهند كه رژيم پادشاهي  مي
  ".گذاشت كه آنان را زير عباي ماليان سوق داد و متحدان پابرجايي براي جماعت آخوند بوجود آورد

  
ها و روشنفكران  كرده آن رژيم چنان ابعادي نداشت كه مفهوم عام تحصيل بگذريم از اينكه شكنجه و زندان و اعدام در

در برگيرد و جز چند هزار تني تروريست ) تن در جمعيت آن روز ايران جماعتي شايد نزديك به سه چهار ميليون(را 
ها و آخوندها كه در پي سرنگوني رژيم بودند شمار نسبتا اندكي از  و چريك شهري و گروهي از كمونيست

كل رقم (ها و روشنفكران در آن رژيم به زندان افتادند و جز معدودي شكنجه يا اعدام نشدند  كرده تحصيل
هاي پاياني رژيم  هنگامي كه در ماه.) نرسيد 400سال محمدرضا شاه، بيشتر شامل جنايتكاران، به  37شدگان  اعدام

شان  ها كه در هر رژيمي جاي پهلوي زندانيان سياسي را آزاد كردند سه هزار و چند صد تن بودند، عموما از تروريست
  .در زندان است

  
هاي آموزشي و استخدام دولتي و  هاي دانشگاهي و بورس هزينه كعكس، هر چه بود آموزش رايگان بود و كم بر

هاي كار و كسب آزاد و امكانات حقوق گرفتن از چند موسسه دولتي و نيمه دولتي و  المللي و فرصت سفرهاي بين
حتي رهبران مخالف از ميان آنان، اگر از دعاوي و . شد ها و روشنفكران مي كرده خصوصي كه ارزاني تحصيل

هاي كالن پيمانكاري  بودند، يا شركت هاي خصوصي بر خوردار نمي الوكاله هاي نان و آبدار دولتي در كنار حق حكميت
يافتند يا مشاور  هاي مديره موسسات دولتي عضويت مي دادند، در هيئت و مهندسي مشاور و بازرگاني تشكيل نمي

  .شدند ها مي ها و دانشگاه وزارتخانه
  

گذاشت،  "فشار و شكنجه و اعدام"ها و روشنفكران را زير  كرده ادشاهي به گفته ايشان تحصيلتازه، گيريم كه رژيم پ
ها و روشنفكراني كه از پشت ميزهاي مديريت و رياست و وزارت به زير عباي ماليان رفتند  كرده درباره آن تحصيل

ز بگذريم از اينكه هر جا فشاري هاي خميني شركت جستند چه بايد گفت؟ و با و در راهپيمايي) سوق داده شدند؟(
تواند داشته باشد و اگر  بود الزم نيست زير عباي آخوند پناه برند، و مبارزه هزار راه دارد و هزار هدف مي

ها و روشنفكران ترجيح دادند مانند مظفرالدين شاه در سفر فرنگ سر به زير عباي آخوند كنند و براي  كرده تحصيل
يك ورشكستگي اخالقي و انتلكتوئل را به نمايش گذاشتند كه تنها با آزاد كردن خود از  هدف آخوند گريبان بدرند،

  .توانند به جبرانش برخيزند انگاري و شعارزدگي مي فريبي و ساده عوام
  

دستانه  ها و روشنفكراني را كه عموما نيز همرنگ رژيم شده بودند و سهم نفت خود را گشاده كرده چه چيز تحصيل
گيري  طلبي و آرزوي به قدرت رسيدن با بهره كردند به پيروي از آخوند وا داشت؟ فشار رژيم بود يا فرصت دريافت مي

اين گزينشي . از احساسات مذهبي مردم؟ آنها خواستند بر گرده عوام سوار شوند و خود را تا پاي عوام پايين آوردند
. هي در اين ميان بود اعتقاد به سخاوتمندي آخوندها بوداگر اشتبا. كردند "سياستمدارانه"بود كه خودشان آگاهانه و 

  .سران رژيم نيز، بيشتر، همين اشتباه را كردند
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تر از آن است كه  اي بسيار پيچيده پديده هاي ژرفي كه در تاريخ و فرهنگ و روان ايرانيان دارد انقالب اسالمي با ريشه
 اينكه كساني بگويند مسئوليت جمهوري اسالمي با پادشاهي .توضيح دادني باشد صرفا با ناسزا گفتن به رژيم پهلوي

يا بگويند انقالب اسالمي،انقالبي شكوهمند بود كه ) شود تاريخ را همين گونه پس برد؟ نمي(پهلوي و نتيجه آن است 
ها و روشنفكران به گردن  كرده به دست خارجيان و عمال  آنان منحرف شد، يا بگويند گناه ورشكستگي تحصيل

. اند هاي نادرستي كه سهم بزرگي در انقالب داشته همه از مقوله دستاويز است و پافشاري در برداشت هاست، لويپه
هاي روشنفكران از واپسماندگي فرهنگي هزار ساله  كنند كه كم و كاستي اي از اين پوزشگران انقالب اعتراف مي پاره

كنندگان در همين محيط،  هاي همين جامعه و عمل ، فرآوردهها آنها حاضر نيستند بپذيرند كه پهلوي. ايران برخاست
  .توانستند واپسماندگي فرهنگي هزار ساله را در پنجاه سال برطرف سازند نمي

  
توان يافت  هم اكنون، پنج سال پس از انقالب و جمهوري اسالمي، دور از ايران و در آمريكا و اروپا، چند ايراني را مي

خواني و سفره انداختن و تعويذ بستن اعتقاد  معجزه و نذرو نياز و دعا و نفرين و روضهكه جرئت كند و بگويد به 
برداري از عامل مذهب چشم بپوشد و هر روز يا عوام  توان يافت كه حقيقتا بتواند از بهره ندارد؟ چند سياستگر را مي

  .را نفريبد يا فريفته عوام نشود
  

ان شدن به سرمشق از ياد رفته مدرس و عباي از هم دريده شريعتمداري چاره كار را در آويز "رهبران ملي"هنوز 
پنج سال بازي . افتد زنك است و گاه چماق، از زبانشان نمي كه گاه گول "ملت مسلمان شيعه ايران"جويند و  مي

كنند  ل ميسروران خيا. آشتي دهد "جامعه مدني"مرگبار با مذهب نتوانسته است جامعه سياسي ايران را با فرايافت 
  ها داشتند؟ ها كم از اين گرفتاري پهلوي

***  
اي مستقيم  ها و روشنفكران آن است كه ميان ناخشنودي مردم با انقالب رابطه كرده اشتباه ديگر بسياري از تحصيل

هاي  كرد و آزادي اگر رژيم پادشاهي قانون اساسي مشروطه را دستكاري نمي"نويسنده نامه معتقدند . كنند برقرار مي
و ... ساخت  هاي تنفس جامعه را مسدود نمي نمود و همه راه اساسي مصرح در قانون اساسي مشروطه را پايمال نمي

  ".داد انقالب روي نمي "... پرداخت  و ريخت و پاش درآمد نفت نمي... به مصرف بي رويه 
  

روني ويژه روي داد و عوامل فراواني در انقالب اسالمي در كشوري بسيار پيچيده مانند ايران و در شرايط دروني و بي
اي  اي عوامل يا اوضاع و احوال  بر آن عوامل يا اوضاع و احوال خاص  تكيه اگر كسي در بحث از پاره. آن تاثير داشتند

كند نشانه چشم پوشي از عوامل ديگر نيست، به ويژه اگر در جاهاي ديگر به عوامل و اوضاع و احوال ديگر انقالب نيز 
ها و  اما اگر كسي انقالب را صرفا برخاسته از دستكاري قانون اساسي مشروطه و پايمال كردن آزادي. خته باشدپردا

بايد در برابر موقعيت كشورهاي بيشماري كه آزادي و قانون اساسي را پايمال و  ريخت و پاش درآمدها بداند مي
شان، بي بهره از قدرت  هاي اند، يا آنها كه حكومت نشده كنند و دچار انقالب نيز اند و مي درآمدهاي خود را تلف كرده

  .اند انگشت به دهان بماند مالي و نظامي رژيم پيشين ايران، بر حركت انقالبي چيره آمده
  

هر رژيم استبدادي و ولخرج دچار انقالب نيست و نبوده است، و هر موقعيت انقالبي به پيروزي انقالبيان نينجاميده 
هاي جهان از نظر رفتار با مردم و منافع ملي خود در وضعي قرار دارند كه رژيم  بيشتر رژيم. دانجام است و نمي

توان يافت كه حكومتي بهتر از رژيم  در كشورهاي جهان سوم، اندكي را مي. سازند سپيد مي پادشاهي ايران را رو
بيني شده در آنها را هر روز چنان  پيشهاي  ها و آزادي هاي كمونيستي، قانون اساسي در نظام. پيشين ايران دارند

كنند كه ايران دوران پهلوي به  هاي خارجي و سوء اداره چنان ريخت و پاش مي پايمال و منابع ملي را در ماجراجويي
  .رسيد گرد آن نمي

  
ظام آن اگر ن. توان يافت كه دودلي و ناتواني نشان داده باشد و برجاي مانده باشد در برابر، هيچ حكومتي را نمي

دهندگان به  استبدادي بوده است با كودتا و شورش و انقالب سرنگون شده است و اگر دمكراتيك بوده در دست راي
كسي كه پيروزي انقالب را ــ و نه ناخشنودي مردم را كه بود و داليل آن . سرنوشت حكومت كارتر دچار آمده است
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نظامي به خلل دروني، رژيم  هد ــ به سستي و زبوني، به گفتتوان از فهرست خواننده محترم بسيار فراتر بر را مي
  .بندد از اين امتياز برخوردار است كه معيارش در همه جا كاربرد دارد پيشين مي

  
هاي پس از جنگ دوم، ايران بر روي ريسمان باريك  در همه سال. ها و بارها بود موقعيت انقالبي در ايران بود و سال

، و 1339ـ  41ـ و در  1326ـ  32دست كم سه بار،  1357سپرد و پيش از  نقالبي راه ميتنش و بحران و جوشش ا
ماندن پادشاهي،  پايدار 1326ـ  32در بحران . توانست از هم گسسته شود شيرازه نظام موجود آن مي 1342در 

حياتي آمريكا كه ها و جناح چپ جبهه ملي بود و نيز مصالح  قسمتي مرهون ايستادگي مصدق در برابر كمونيست
هاي پيش از ويتنام، هم توانايي و هم آمادگي مداخله مستقيم  خواست و، در آن سال ايران را دور از مدار شوروي مي

برنامگي و سرگشتگي جبهه ملي و چپگرايان و برنامه اصالحات اجتماعي كه  پراكندگي و بي 1339ـ  41در . داشت
جسارت و پافشاري علم، نخست وزير، كه به دوستي  1342و در . ات دادمحمد رضا شاه به اجرا گذاشت وضع را نج

  .ديرينه و خانوادگي با انگلستان نيز شهرت داشت، شورش آخوندها را در هم شكست
  

ريخت نه صرفا از آنجا بود كه در آن سال و چند ساله پيش از آن قانون اساسي  فرو 1357اينكه رژيم ايران در 
ها در ايران  هيچ يك از اين پديده. شد ها پايمال و درآمدهاي نفت ريخت و پاش مي ديمشروطه دستكاري و آزا

نيز چنين  1342در . نبود كه زير رداي آخوند رفتند 1357ها و روشنفكران تنها در  كرده تحصيل. تازگي نداشت
. او پيوستند "استعماري قيام ضد استبدادي و ضد"و چپگرايان عموما به خميني و  "ها ليبرال"و  "مليون". كردند

پاشيدند،  سوزاندند و بر روي زنان اسيد مي ها را مي شان هنوز از شورش سياه خميني ، كه در آن كتابخانه بازماندگان
اگر آن شورش، به جاي چند روز چند ماه به درازا كشيده بود، بسياري ديگر هم به زير . كنند به اين عنوان ياد مي

ها و  ها و آتش زدن به راهپيمايي "ها كرده روشنفكران و تحصيل"خواستن و نكوشيدن نبود كه از ن. خزيدند عباها مي
  .نپيوستند 1342هاي آن چند روز در  ويران كردن

  
انجامد، براي سياستگران از چپ و  برداري شدن توسط مذهب مي برداري از مذهب، كه معموال به بهره در ايران بهره

كه استخدام  نداشتند و جهان ضرورتي محترم ايران خواننده. و ويرانگر دارد ششي شگرفو مخالفان ك و حكومت راست
به  "را بسته و سگ را گشوده بودند سنگ"هنرها در وزارت آموزش و پرورش رژيم پادشاهي با تعبير  ها و با بهشتي

از اين گذشته تنها . شمرده استبازي را از اسباب نابودي رژيم پيشين  ياد كسي بياورند كه در بيش از يك جا آخوند
همه دستگاه . گنجاندند هاي ماركسيستي مي هاي درسي رسمي، آموزش روشنفكران چپگرا در كتاب. آخوندها نبودند

كردگان و  هاي همگاني، از جمله صنعت نشر كتاب، زير نفوذ و گاه در اختيار تحصيل آموزش ايران، همه رسانه
تر  تر و منظم كردند از سانسور دولتي كارآمد سانسوري كه آنها اعمال مي. گرا بودو چپ "مترقي و متعهد"روشنفكران 

  .هاي بيشمار و رنگارنگي گشوده بودند به گفته سعدي كه از سوي ايشان نقل شده در آن روزگار سگ. بود
  

فكران خوابزده و ها و روشن كرده رژيم به سود خود و به سود كشور، به سود همان تحصيل 1357اختر  در آن سال بد
اما قاطعيت با خشونت فرق دارد و  )1(.كرد همه آن سرمستان باده انقالب بايست با استواري و نيرومندي عمل مي

ها به دست پليس  دستگير كردن و كيفر دادن سران شورش و بر هم زدن تظاهرات و آشوب. خشونت با خونريزي
نرماندن و دلسرد نكردن هواداران و موافقان، حتي تا پاييز آن شورش و امتياز ندادن به مخالفان و دشمنان و  ضد

  .توانست موج انقالبي را برگرداند سال، مي
  

 "كار گذشته است از نشان داد كه ديگر كار"كه نويسنده نامه عقيده دارند  )به اصطالح جمعه سياه(حادثه ميدان ژاله 
 با پادشاهي پيشين رژيم هاي ژاله در برابر رويارويي عاد رويداد ميداناب. پيكار بود آغازين و يكي از مراحل كار نبود پايان

رژيم  بعدي كرد رفتار آن متفاوت مي از پيش هاي سال شهريور را از رويدادهاي 17آنچه  .آمد چيزي نمي به دشمنانش
كنندگان در آن  رقدرت يا شماره تظاه. داد اراده مقاومت درهم شكسته است با دشمنان و دوستانش بود كه نشان مي

تير اندازي به جمعيت . دهد اي روي مي سال در جايي از دنيا ميدان ژاله هر. اندازد روز چنان نبود كه رژيم را از پاي در
شهريور نيازي به  17ولي پس از . كنندگان آتش گشودند در آن روز شايد ناگزير بود زيرا نخست كساني از تظاهر

شد شمار  مي داده جاي خونريزي قاطعيت نشان واقع اگر به در. متاسفانه بسيار روي داد آن ابعاد نبود، كه خونريزي در
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سال نخستين  هزار تني ايرانيان در پنج ها داد صد نمي هم روي يافت و چون انقالب مي ها بسيار كاهش شورش قربانيان
هاي  حساب و تصفيه خياباني خوردهاي و در زدو اعدام و در برابر جوخه زير شكنجه و داخلي و انقالب در جنگ خارجي

  .مردند هاي بهداشتي نمي سپردند و صدها هزار تن ديگر از نبودن پزشك و دارو و مراقبت شخصي جان نمي
  

آن تصوير . ناپذير نگهداشته بود اش به عنوان يك دستگاه شكست رژيم پادشاهي را پيش از آن، بيشتر تصوير ذهني
برداري از  افتاد، زيرا فرصت بهره آنگاه كسي به وسوسه رفتن زير عباي آخوند نمي. داشت ذهني را بايست نگه مي

هاي بيشمار از اينكه آتش بياران دوزخ جمهوري  آنگاه وجدان. يافت احساسات مذهبي عوام را در دسترس نمي
  .آمدند آنگاه اينهمه دستاويزها به كار نمي. شدند اند آسوده مي اسالمي بوده

  
مردم و آرزوي بهكرد كه در همه جامعه بود و از باال تا پايين نظام ) عدم رضايت(ب ناخشنودي به همين ترتي

گرفت يك موضوع است، انقالب كردن به رهبري كساني كه هيچ اعتقادي به دمكراسي و  حكومتي را نيز در بر مي
هيچ ارتباط ناگزير خود . عي ديگرآزادي و حقوق افراد و قانون اساسي مشروطه و ناسيوناليسم ايراني نداشتند موضو

  .ها را در هم بر هم كند هيچ كس هم وادار نشد كه اين مقوله. بخودي ميان آنها نيست
* * *  

ها و تشكيل حزب رستاخيز كه خواننده  محترم در نوشته خود چنان تاكيدي بر  اين داستان كاهش شماره روزنامه
ها و روشنفكران به پناه بردن به آخوندها بوده است ــ بسيار  كرده تحصيلشدن  اند ــ كه گويا از اسباب وادار آن كرده

اي است كه ارزش نمادين يافته است و نياز به استدالل و تحليل، حتي نياز به پژوهش و  كليشه. تكرار شده است
در فولكور سياسي . ردآو ها را مي گيري ها و نتيجه برد؛ اشاره بدان با خود يك سلسله پيشداوري آگاهي را از ميان مي

  .دو رويداد بسيار مبالغه شده است معاصر درباره اهميت اين هر
  

ها و مجالت ايران نشريات كوچك شخصي  دانند كه بيشتر روزنامه اند مي آنها كه دست در كار مطبوعات ايران بوده
دادند و  مطبوعاتي بقيه زيان مياز ميان آنها جز چند موسسه . بودند ــ ناشر افكار و پيشبرنده منافع مديران خود

شدند كه هميشه با اصول يك  هايي مي بسياري از آنان براي ادامه زندگي ناگزير از دست زدن به تاكتيك
يافت، بسياري از اين  وزارت اطالعات و جهانگردي كه تجديد سازمان مي 1353-4در . خواند نگاري سالم نمي روزنامه

ها بعد بدهي چند موسسه مطبوعاتي  شان را نيز داد و تا سال پايان خدمت كاركناننشريات را بازخريد كرد و حقوق 
برجاترين  هايي مانند آتش و فرمان بودند كه از پا نزديك به همه آن نشريات، روزنامه. پرداخت را به بستانكاران مي

اي  ا، و نه با رژيم ــ ميانهچند روزنامه هم كه چندان با حكومت وقت ــ هويد. رفتند پشتيبانان رژيم بشمار مي
  .نداشتند در شمار آنان تعطيل شدند

  
توان گفت و امري مربوط به مسئوالن طرح  درباره درست يا نادرست بودن آن طرح و چگونگي اجراي آن بسيار مي

ها  نامهروز. توان اشاره كرد آن است كه موضوع به هيچ روي در قلمرو آزادي مطبوعات نبود آنچه در اينجا مي. است
شان عمال به دست وزارت اطالعات و جهانگردي بود ــ از طريق  شدند و اختيار مالي همه به طور منظم سانسور مي

آن طرح در واقع بخشي از تجديد . ها ضرورتي به تعطيل آنها نداشت هاي دولتي ــ كه براي مهار كردن روزنامه آگهي
كردن كار اداري آن وزارتخانه انديشيده شده بود و با آن اقدام در  سازمان وزارت اطالعات و جهانگردي و براي ساده
اكنون اگر كساني بخواهند اقدامي را كه بيشتر . روي داد) تحول(فضا و كاركرد مطبوعات ايران كمتر دگرگشتي 
قابلي  اي در محدود كردن آزادي مطبوعات ــ كه نه پيش از آن چيز جنبه اداري داشت تا سياسي، به عنوان مرحله

  .بود ، نه پس از آن ــ به شمار آورند امري ديگر است
  

بست خورده  در شرايطي اعالم شد كه نظام به اصطالح چند حزبي پيش از آن به بن 1353حزب رستاخيز در پايان 
 " مخالف وفادار"دانستند به عنوان يك  داد، زيرا رهبران حزب نمي حزب مردم هر سال يك دبير كل از دست مي. بود

معماي آن .  شد هر انتقاد آنها از حكومت و حزب حاكم همچون حمله و توهيني به شاه تلقي مي. اي دارند چه وظيفه
. گفتند حزب ايران نوين حزب آري است، حزب مردم حزب آري البته است ظريفان تهران مي. گشودني بود حزب نا

اش در  سياسي بود بي مشاركت عمومي، كه وظيفهتر حزب مليون، يك ماشين  حزب ايران نوين، جانشين كامياب
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تر از  احزاب ديگر كوچك. هاي باالي دستگاه حكومتي هايي، پر كردن رده دست گرفتن اكثريت مجلس بود و در دوره
اي كه هيچ  داشتند ــ اندازه هاي حكومت اندازه نگه نمي آن بودند كه تاثيري داشته باشند و اگر در انتقاد از سياست

  .شدند شد ــ از مجلس بعدي كنار گذاشته مي شخص نميگاه م
  

اي جز يك  توان گفت و اينكه در شرايط آن روز ايران چاره درست يا نادرست بودن تشكيل حزب بسيار مي هباز دربار
 هاي ولي بحث از رستاخيز در بافتار محدود كردن آزادي. فرايند تدريجي و گام به گام به سوي دمكراسي بود يا نبود

يافت  پيش از حزب رستاخيز نيز فعاليت سياسي در مجاري تعيين و كنترل شده جريان مي. سياسي نامربوط است
  .و همه چيز به نام او بود سياسي بر دوش شاه هاي پيش از حزب رستاخيز نيز مسئوليت. تر چند در مقياس كوچك هر

  
اش آماده است پيامد عملي نداشت و جز  رنامهخواهد عضو حزب شود گذ حتي آن اعالم مشهور شاه كه هر كس نمي

مسئوالن حزب بارها اعالم كردند كه عضويت در حزب اجباري . يك پيكار منفي تبليغاتي از آن چيزي برنخاست
تر بود تا حزب رستاخيز، كه  از نظر رساندن اعضاي حزب به مقامات سياسي، حزب ايران نوين بسيار كارآمد. نيست

در واقع . داد اي را براي تسلط بر دستگاه حكومتي از كف مي بودن خود هر انگيزه) شامل( "فراگيرنده"به سبب 
تر كردن تسلط سياسي حكومت بر جامعه، بلكه سرگرداني كامل درباره جاي آن  مشخصه اصلي حزب نه اراده استوار

پديد آوردن نيرويي كه امكان  شاه پس از اعالم حزب به زودي عالقه خود را از دست داد و از. در نظام سياسي بود
در كمتر از چهار سال فعاليت حزب رستاخيز چهار بار دبيران كل و . داشت استقاللي بدست آورد دست كشيد

هاي يگانه  كساني كه رستاخيز را با حزب. دستگاه رهبري آن تغيير كردند و هرگز روشن نشد كه حزب چه بايد بكند
اي از  حزب رستاخيز هرگز، حتي سايه. گويند دانند چه مي نند درست نميك ديگر كشورهاي تك حزبي مقايسه مي

آمد گشاده كردن فضاي بحث سياسي بود كه  آنچه از حزب بر. يك حزب يگانه به معني سياسي آن نبود و نشد
ولي هرگز نگذاشتند حزب قدرتي شود، چه رسد كه آزادي سياسي . رفت نسبت به پيش از آن پيشرفتي به شمار مي

  .توانست به كار آيد آن را به آساني منحل كردند هنگامي هم كه حزب براي دفاع از رژيم مي. را تهديد يا محدود كند
  

رستاخيز تنها يك انتخابات را سازمان . آور است هاي رستاخيزي كه پس از انقالب رواج يافته خنده اصطالح مجلس
ز انتخابات دو دهه پيش از آن بود و براي نخستين بار در بيشتر تر ا داد كه از نظر مشاركت راي دهندگان بسيار موفق

هاي يك دست انباشته شدند ــ  ها از ورقه اي صندوق ها نامزدان متعدد با هم پيكار كردند و در كمتر حوزه حوزه
رك تر حزب خلق آتاتو به حزب رستاخيز بايد در پرتو تجربه موفق. شدند چنانكه پيش از آن تقريبا همه جا مي
شكست آن نظام پس از چند دهه و اساسا استراتژي برقراري . آمد تركيه بر  نگريست كه از ميانش نظام چند حزبي

  .ها و نهادهاي نيرومند دمكراتيك مربوط به بحث ديگري است بهره از سنت مانده بي دمكراسي در يك جامعه واپس
* * *  

كاران و  آميز نيست كه دست در آيا طرفه ".بسهم شير در شركت سهامي انقال"باره  يك نكته آخر در
ها، نگريستگان به تصوير خميني در ماه، از كساني طلبكاري  بردگان به زير عباي مال كنندگان در انقالب، پناه شركت

كنند كه دست كم از آغاز با خميني و انقالب آخوندي مخالف بودند؟ سهم شير را چه كسي دارد؟ آنان كه در  مي
آور نيست كساني  اند در برابر موج انقالب بايستند؟ خنده اند يا آنان كه به هر گونه كوشيده نقالب سينه زدهپاي علم ا

ها  صد يك آنچه را كه سزاوار است گفتند تا ما يك سال به خيابان ،ما "رهبر"و   "پيشوا"و  "امام"بگويند چرا به 
اكنيم و انقالب شكوهمند كنيم، و بعد خودمان آنچه دشنام و بريزيم و دست به اعتصاب بزنيم و سخنراني و مقاله بپر

  اش بدهيم؟ "آزادي، استقالل، جمهوري اسالمي"ناسزا در جهان است به خميني و آخوندها و 
  توان كش آورد؟ دستاويز را چه اندازه مي

  
  :ها ياد داشت

ناس يك سازمان دولتي، يكي از به اصطالح يكي از روشنفكران عضو چريكهاي فدايي خلق، نويسنده يك روزنامه و كارش -1
هاي بسته، چندي پس از انقالب به دوستي از جبهه مخالف گله كرده بود كه اين شاه شما چرا رفت؟ پاسخ شنيده بود  سنگ

 !بر آشفته بود كه ما گفتيم ، او چرا پذيرفت. كه خودتان گفتيد

  1363ارديبهشت 
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 ـ مذهب و حكومت 3
 
 

  برد سياسي مذهب
  

  ام ت من پوست را گذاشتهگف
  ام دست از پوست باز داشته

  پوست از من همي ندارد دست
  بلكه پشتم به زور پنجه شكست

  نظامي 
  

رابطه اسالم با مليت ايراني؛ و جامعه مذهبي با جامعه مدني؛ و حكومت شرع با حكومت ملي، و واليت و حاكميت 
جاي مركزي در ايران داشته است و از انقالب اسالمي فقيه با حاكميت مردم در سيزده سده گذشته هميشه يك 

هاي شاعرانه و  تر از آنكه با برداشت اين موضوعي است بسيار بنيادي. اهميتي بيش از پيش بدست آورده است 1357
. هاي روزانه يا مخالف كوركورانه بتوان سرسري از آن گذشت، يا آن را نديده گرفت انديشي رمانتيك يا مصلحت

اي  در چهار سال گذشته نشان داده شده است، مرگ و زندگي ايرانيان به عنوان يك ملت در گرو اين مسالهچنانكه 
  .است كه دست از گريبان ايران برنخواهد داشت

  
بحث از مذهب و جاي مذهب در جامعه و سياست، آزادانه و دور از بيم كشته شدن يا تهمت و تكفير، شايد براي 

به مدد انقالب و جمهوري اسالمي، ايرانيان .  پذير شده است ساله گذشته ايران امكاننخستين بار در چند صد 
انداختن و زيارت  هخواني و سفر مذهب ديگر نماز و روزه و عزاداري و روضه. اند با نگاهي تازه به مذهب بنگرند توانسته

مذهب فرمانروايي . ن، جريان داشته باشدكنار از آ نيست زمينه ناپيدايي نيست كه زندگي بر روي آن، و كم و بيش بر
مذهب بازار . نيزه پاسدار و زندان حاكم شرع و حد و قصاص و شكنجه و تير باران به اختيار آخوند نيز هست، و سر

مذهب حكومت شده . سياه نيز هست و قاچاق و روسپيگري رسمي و تجاوز به خردساالن و رشوه و معامالت مشكوك
مذهب خود زندگي شده است و از خصوصي تا عمومي را در بر . سركوبي و شبكه فساداست و قانون و ماشين 

هر چه هم بگويند اسالم واقعي يا راستين چيز ديگر . دهد كسي به اختيار خود نفس بكشد گيرد و اجازه نمي مي
ـ زيرا پنجاه سالي است، نسل كنوني ايرانيان كه چهره مذهب را به روشني در حكومت و جامعه و زندگي نديده بود ـ

خود اينكه حكومت اسالمي . بيند ها مي در يك فضاي غير مذهبي شونده زيسته بود ــ امروز مذهب را در اين صورت
  .كند كه مذهب همه اينها نيز هست پذير شده است، ثابت مي امكان

  
يي را سرانجام به بهاي سنگين ايرانيان اين توانا. بايد روبرو شد و آن را به ارزيابي و بررسي گذاشت با مذهب مي

. توان مذهب را نيز مانند همه امور بشري در قلمرو استدالل و پژوهش و تحليل قرار داد از اين پس مي. اند يافته
كنند و به آتش دوزخ بيم  آنها كه تكفير مي. وار آن بيرون آورد "تابو"ترس و مالحظه بايد مذهب را از حالت  بي
هاي  و آنها كه تهمت غربزدگي و دوري از ارزش)  آزماييم ايم و مي ا بر روي زمين آزمودهما اين آتش ر(دهند  مي

هاي اصيل  در جمهوري اسالمي بسياري از ارزش(زنند  نامند، مي اصيل فرهنگي و آنچه آميزه اسالمي ـ ايراني مي
كوشند  ه به نام مصلحت انديشي ميو آنها ك) شايسته نگهداري نيستند "ها ارزش"اند و همه اين  فرهنگي تحقق يافته

توانند  نمي) ايم ما دست آنها را در انقالب خوانده(هاي ايرانيان پاينده سازند   تسلط آخوندها را بر روحيه و سياست
اين مذهب است كه پيوسته خود را بر بحث ــ چنانكه بر زندگي . پرده درباره مذهب را بگيرند جلوي بحث آزاد و بي

  .كند نيان ــ تحميل ميو سرنوشت ايرا
* **  

شود كه به نظر آن خواننده در  يك خواننده در جايي گله كرده است كه چرا اينهمه به مباحثات مذهبي پرداخته مي
آيا ": پرسد رود كه مي خواننده ديگري در بحث از اهميت اعتقادات مذهبي تا آنجا مي. درجه دوم يا سوم اهميت است
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ت با سواد ايران كه تعدادشان قليل و مشرب فكري آنان متشتت است قطع اميد كرده و زمان آن نيست كه از جماع
دانند با آنها كه  هاي ديگري كه قرآن و حديث و خبر را به اضافه عربي خوب مي خوان و روضه... باب نوعي گفتگو را با 

 "سوادند باز كنيم؟ اكثرا بي
  

نخستين، . تاباند هاي كنوني ايران باز مي ه مذهب را در سياستاين دو اظهار نظر دو جنبه مهم برخورد با مسال
گذشتن از كنار مذهب است، در عين احترام و اعتقاد بدان، و متمركز شدن روي پيكار با رژيم خميني؛ و دومين، 

گيرد كه اين  يكمي در نظر نمي. مذهب، براي پيكار با رژيم خميني) يا بيشتر(استفاده از مذهب است و صرفا 
اند، بلكه مذهب است كه از چهار سال پيش به صورت  نويسندگان و انديشمندان نيستند كه مذهب را پيش كشيده

تجربه ايرانيان با مذهب در . (حكومت اسالمي بر جامعه ايراني افتاده است و آن را به چنين روزگاري انداخته است
اگر مذهب هنوز در جامعه ايراني چنان برد سياسي  گيرد كه دومي در نظر نمي.) هاي پيشين جاي خود را دارد سده

اند در وضع بسيار  كه اشاره كرده يهاي داشته باشد كه مورد نظر نويسنده است، گروه آخوندهاي حاكم از روضه خوان
  .دارند "سواد اكثريت بي"تري بر وفاداري مذهبي  بهتري هستند و دعوي پذيرفتني

  
توان نوشت، بحث  تر از بيم تكفير و بيم جان مي ايرانيان خارج، در آنجا كه آزادهاي  اين تصادفي نيست كه در نوشته

. داديم عامل مذهب را ناديده بگيريم هاي دراز ما همه ترجيح مي مدت. آيد هاي گوناگون پيش مي مذهب به صورت
ند كه گويي در قلمرو چه آنها كه اعتقادات مذهبي استوار داشتند و چه آنها كه نداشتند با آن چنان رفتار كرد

تر داشتند با پول دادن به آخوندها و بوسيدن  آنها كه اعتقادات مذهبي استوار. سياسي امري فرعي بيش نيست
حكومت با برپاداشتن . اند اند و آن را در خدمت خود گرفته شان پنداشتند كه حق سياسي مذهب را ادا كرده دست

هاي مذهبي در راديو پنداشت كه وظيفه سياسي  در تلويزيون و سخنرانيها  زني مراسم عزاداري و نشان دادن سينه
آنها هم كه اعتقاد مذهبي درستي نداشتند اصال به مذهب و امور مذهبي . خود را در برابر مذهب انجام داده است

  .اعتنائي نكردند و از آن غافل ماندند
  

معه پيشرفته امروزي را ــ كه لزوما بايد غير هايي كه سياست رسمي حكومت مقدمات برپايي يك جا در همه دهه
توانست آن اندازه از منابع بخش دولتي و خصوصي  مذهبي مي) سلسله مراتب(كرد، پايگان  مذهبي باشد ــ فراهم مي

خواست به عنوان طلبه و مال بسيج كند؛ شبكه  را كه در امكان داشت به خود بكشد؛ آن تعداد افراد را كه مي
هاي مذهبي  ها و هيئت ها و حسينيه ها و تكيه الحسنه را بر مسجد هاي قرض ارس مذهبي و صندوقها و مد انجمن

اي كه برداشتي آزادانه از مسائل  خواست بكار برد؛ در حالي كه هر كتاب و نوشته بيفزايد و آنها را هر گونه كه مي
بيني سياسي كه نتيجه  بليغ يك جهاناي را در ت توانست هر نوشته شد، مي مذهبي داشت توسط حكومت سركوب مي
ها و اعظانش كوتاه  خوان بود به آسودگي انتشار دهد؛ هر جا صداي روضه منطقي و ناگزيرش حكومت اسالمي مي

  .آمد نوار به ياري آنها بفرستد مي
  

ارها از دانستند صدها و هز مي "قرآن و حديث و خبر را به اضافه عربي"هايي كه  خوان ها روضه در همه آن دهه
هاي ديگر  گرفتند و باب نوعي گفتگو  را از طريق راديو ـ تلويزيون و رسانه هاي متعدد حكومتي پول مي سازمان

ولي نتيجه آن بود كه در مسابقه باز كردن باب . كردند باز مي "سوادند آنها كه اكثرا بي"رسمي و نيمه رسمي با 
  .پيوستند افتادند و به سائقه همفكري، به تندي به آنها مي ميهاي نوع پيروان خميني عقب  خوان گفتگو از روضه

  
خوان مردم  پرداخت يا به زور روضه "درجه اول اهميت"شد به آسودگي از كنار مذهب گذشت و به كارهاي  اگر مي

ايراني ــ اقليت فعال جامعه . سواد را، تغيير جهت فكري داد اصال انقالب اسالمي پيروز نشده بود را، حتي اكثريت بي
هم آنها كه در رژيم گذشته دست در كار بودند، هم آنها كه دست در كار و ضمنا مخالف بودند، و هم مخالفان آن 

ترين  اينكه مذهب يكي از مهم: خورند شان را با مسئله مذهب مي رژيم ــ چهار سال است چوب برخورد نادرست
توان از آخوندهاي سياسي پيش  برداري از مذهب مي ه در بهرهاي مانند ايران نيست؛ و اينك مسائل سياسي در جامعه

شود كه نه درست و نه  اكنون بر اين برداشت نادرست، قطع اميد كردن از جماعت باسواد ايران نيز افزوده مي. افتاد
از هر سوادند از سوي ديگر، بيش  ها در يك سو و آنها كه اكثرا بي خوان منحصر كردن مبارزه به روضه. ممكن است
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حتي در انقالب اسالمي هم سهم اصلي را آن اقليت . اميدي روزگار آوارگي است كه قابل فهم است چيز نشان نا
  .سواد را به دنبال رهبري مذهبي كشيدند سواد داشتند كه اكثريت بي با
  

آنچنان افسون ها توده عظيم مذهبي متعصبي كه  ميليون"كم نيستند نويسندگاني كه با لحن پدرانه كسان را از 
بايد به جنگ خميني با همان "دهند كه  ترسانند و خردمندانه اندرز مي مي "كنند پروا جان فدا مي اند كه بي شده

ها افتاده است، كه روشنفكران  با اين هيبتي كه از مذهب سياسي در دل ".حربه خودش كه حربه مذهب باشد رفت
چسبانند ملت ايران حتي  اي از مذهب مي هر بهانه خود را به گوشهنيز به ) با بي مذهب اشتباه نشود(غير مذهبي 

شايد سرانجام زمانش رسيده باشد كه اين غول را . پس از تجربه چهار سال گذشته هم اميد رستگاري نخواهد داشت
  .اند به اندازه واقعيتش برسانيم كه به نام مذهب سياسي ساخته

* * *  
يل متافيزيك و اخالقي و نيز به داليل تاريخي و فرهنگي يك زمينه فراهم در در اينكه مذهب در روزگار ما به دال

اگر اوضاع و احوال مساعد باشد به نام مذهب و با . هاي مسلمانان دارد ترديدي نيست ميان اكثريت بزرگ جامعه
. است "احوال مساعداوضاع و "جان كالم در . انگيخت شود مردمان را بر گيري از آن در بيشتر موارد بهتر مي بهره

  .هاي مردم را به راه معيني بيندازد تواند توده مذهب به خودي خود ديگر نمي
  

مذهبي دست  مذهبي و رهبران غير هاي غير توان آورد كه موضوع شمار مي هاي بي در تاريخ، در تاريخ خودما، مثال
. نفوذ مذهب در سياست رو به كاهش نهاده استهر گاه رهبر نيرومندي برخاسته . اند باالتر را در برابر مذهب داشته

هاي  در سال. هر پيروزي بزرگ نظامي يا دوران رونق اقتصادي قادر بوده است تاثير سياسي مذهب را منكسف سازد
مواردي كه آخوندها را از . روستاييان ايراني در برابر آخوندها ايستادند و از اصالحات ارضي دفاع كردند 1340ـ  41

  .پس از تقسيم زمين آنها را بازخواندند. راندند كم نبود ها روستا
  

ها يكي از  كرد كه گويي ترك اين قرن آتاتورك چنان با مذهب و پايگان مذهبي رفتار مي 30و  20هاي  در سال
هاي مسلمان و مذهبي در دنيا نبودند؛ و هنوز هم در سياست تركيه نام آتاتورك از مذهب وزنه  ترين ملت متعصب

اينكه چه در ايران و چه در تركيه مذهب بار ديگر نيروي سياسي خود را باز يافت از آنجا بود كه . تري دارد ينسنگ
برداري  هاي توسعه اوضاع و احوال را براي رهبران مذهبي يا غير مذهبي كه از مذهب بهره شكست نسبي استراتژي

در كشورهاي اسالمي رهبراني . سالح سياسي نيستترين  مذهب هميشه نيرومند. كردند مساعد گردانيد سياسي مي
چون آتاتورك و رضا شاه و سوكارنو و مصدق و ناصر و محمد رضا شاه، در روزهاي بهتر خود، از هر رهبر مذهبي 

  .اي از آنها آشكارا غير مذهبي و حتي ضد مذهبي بودند پاره. تر بودند و مردم را بيشتر پشت سر خود داشتند نيرومند
  

هيتلر هزار برابر خميني .   اند هيستري همگاني را از مذهب هم بيشتر برانگيزند هاي غير مذهبي توانسته وژيايدئول
اي  در انقالب فرانسه، در جامعه. توانست مردمان را به قربانگاه شكست مسلم بفرستد يا به جانوران درنده تبديل كند

ترين  سواد فقير كه در هر جا مذهبي بل مقايسه بود، مردم بيهاي مسلمان امروزي قا ها با جامعه كه از بسياري جهت
صدو بيست سال .  ها را تاراج كردند و كشيشان بسيار را كشتند ها و صومعه شوند، كليسا عناصر جمعيت شمرده مي

چند سالي پس از مكزيك در . ها برآوردند پس از آن مردمي از همان دست در مكزيك دمار از سر كشيشان و راهبه
  .ها افتادند ها و كليسا ها به جان كشيش روسيه شهريان و موژيك

  
هاي  اين توده. بر آمدن مذهب، به اصطالح بنيادگرايانه، درپنجاه سال گذشته به داليل ديگري توضيح دادني است

 افتد به هاي زندگاني و شيوه تفكرشان مي اي كه ميان سطح زندگي و سطح فرهنگي، ميان شيوه سنتي از ورطه
اند  هاي توسعه نتوانسته در بيشتر كشورهاي واپسمانده استراتژي. كنند آيند و به مذهب افراطي روي مي هراس مي

شان باال ببرند و ناگزير با واپسگرايي مذهبي، با حمله متقابل مذهب  ها را همراه سطح زندگي سطح فرهنگي توده
  .اند گرا، با طغيان راديكاليسم مذهبي، درگير شده بنياد
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هاي سوسياليستي يا نيمه  حل دليل ديگرش آنست كه بنيادگرايان مذهبي اسالم را به عنوان جايگزيني براي راه
اي از همان  پاره در "درهاي باز"داري و  هاي سرمايه سوسياليستي در مصر و سوريه و پاكستان و اندونزي، و آزمايش

گرايان مذهبي بر  هاي گوناگون توسعه سالح بزرگ بنياد يشكست استراتژ. اند كشورها و كشورهاي ديگر عرضه كرده
هاي اجتماعي، كار و مسكن و  در اين كشورها وعده گشودن دشوار. هاي كشورهاي اسالمي بوده است ضد حكومت

آنها در پشت . بخشد، نه صرف وعده اجراي مقررات مذهبي آموزش و بهداشت، است كه به آنان نيروي سياسي مي
شوند، كه در همه كشورهاي جهان سومي برد سياسي قابل مالحظه دارد؛  استعماري پنهان مي سر شعارهاي ضد

توان  كنند كه با ساختن جامعه اسالمي مي بندند و ادعا مي هاي اين گونه كشورها را به غرب و نفوذ غرب مي دشواري
  .هاي اقتصادي و اجتماعي را برطرف كرد از نفوذ غرب آزاد شد و گرفتاري

  
) نوگري، توسعه، پيشرفت، ترقيخواهي(ايران نيز قدرت خميني در آن بود كه توانست مذهب را در برابر غربگرايي در 

او و پيروانش مدعي بودند كه در اسالم و . هاي نادرست و اوضاع نامساعد ناكام شده بود قرار دهد كه به سبب سياست
  .حكومت اسالمي پاسخ مسائل جامعه ايراني را دارند

  
توسعه  Patern نكه راه حل مساله توسعه ــ كه مساله اصلي همه اين كشورهاست ــ چيست و هر كشور گردهاي

. خود را بايد داشته باشد و توسعه را با رشد يا نوسازي يا غربي شدن نبايد اشتباه گرفت مربوط به اين بحث نيست
) به درجات گوناگون(نيروي خود را از شكست  نكته در اينجاست كه دريابيم در همه اين كشورها اسالم بنيادگرا

گيرد؛ و از اينكه توانسته است جماعاتي را متقاعد كند كه پاسخ همه اين مسائل  هاي توسعه مي ها و استراتژي گرده
  .در مذهب است

  
ي مذهبي حكومتش جاي هيچ ترديدي  او در اعتبارنامه(اش  خميني البته با چهار سال تجربه حكومت اسالمي

هاي مذهبي را در برابر  زمين را زير پاي همه اين بنيادگرايان سست كرده است و نتيجه اجراي سياست) ذاشتهنگ
هاي  است كه سياست اكنون آشكار شده. است ها را عمل كنند قرار داده خواهند اين نسخه كه مي كساني چشمان همه

از برداري از سالح مذهب را  آزمايش ايران بهره. دارنداي مانند ايران را ن مذهبي و رهبران مذهبي پاسخ مسائل جامعه
  .توان ديد اند مي هايي را كه از ايران گرفته هم اكنون در تركيه و مصر نتايج درس. اين پس دشوارتر خواهد كرد

* * *  
نده مانند پيروزي خميني و انقالب اسالمي او در چهار سالي پيش در ايران، و اينكه رژيم او از آن هنگام پايدار ما

گيرند كه  ها فورا نتيجه مي هاي آسانگير از اين واقعيت ذهن. برهان قاطعي در دست هوادارن استراتژي مذهبي است
هاي عظيم چند ميليوني به نام مذهب پشت سر خميني هستند و آماده جان  توده. پس هر چه هست در مذهب است

  .باختن؛ پس با سالح مذهب بايد به جنگش رفت
  

چه هست مذهب است و هر چه بود مذهب بود پس بايد بپذيريم كه دست كم چهار سال پيش درد جامعه  اگر هر
حجابي زنان يا قانون حمايت خانواده يا اجرا نشدن مقررات حدود قصاص بوده است؛ و اينكه چرا رئيس  ايراني بي

زده و بجاي حاكم شرع  قاضي  هاي حكومتي آخوند موج نمي كشور عمامه به سر نداشته و در مجلس و سازمان
تلويزيون تنها دو ماه از  اند و راديو داده ها تنها دو ساعت در هفته درس شرعيات مي نشسته بوده است و در آموزشگاه

به اين داليل بود كه انقالب روي داد و . اند كرده سال روزي ده پانزده ساعت قرائت قرآن و سخنراني مذهبي پخش مي
  .پيمايي و اعتصاب كردند ز بلد نبودند زير شعار حكومت اسالمي به رهبري خميني راهحتي آنهائي كه نما

  
شان آزادي و عدالت  هاي اصلي گويند گرفتاري در جاي ديگر و درخواست كنندگان در انقالب مي اما بسياري از شركت

ها  بايست بر دشواري ميتوانست به سرعتي كه  هاي اقتصادي بود و چون رژيم نمي اجتماعي و برطرف شدن سختي
داد و كمتر كسي به آن باور و اطمينان داشت،  چيره شود و از خود چندان توانايي دگرگوني و اصالح نشان نمي

هاي مهم و حتي اصلي كنند و درمان  حجابي زنان يا به بازي نگرفتن آخوندها را تبديل به موضوع كساني توانستند بي
هاي ايران  با ادعاي گشودن دشواري 1357مذهب در . اسالمي وانمود سازند همه دردها را در حكومت و جمهوري

هايي كه  دشواري. شان تهي كرد ها را از كاركنان ها را از جمعيت پر و ادارات و كارخانه چنان نيرويي گرفت كه خيابان
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 در(بر آنها افزوده بود شان فرومانده بود يا گاه  هاي خود از گشودن طلب ناساز در بيراهه رفتن يك رژيم اصالح
رهبران مذهبي و . اوضاع و احوال مساعد را براي مذهب و رهبران مذهبي فراهم آوردند) كشاورزي، شهرنشيني

  .هاي اقتصادي و اجتماعي رژيم به آن پايه نرسيده بودند مذهب پيش از آن هم بودند ولي ناكامي
  

ها را  توان آن دشواري ارهاي اسالمي و به رهبري آخوندها ميدر انقالب آنها كه فريب خورده بودند پنداشتند با شع
توان فرصت  برطرف كرد؛ و آنها كه خود را فريب داده بودند پنداشتند با شعارهاي اسالمي و به رهبري آخوندها مي

كم و  در آن هنگام مردم پس از پنجاه سالي حكومت. ها را برطرف كرد و درهاي فراواني را گشود يافت و آن دشواري
) عواقب(بيش غير مذهبي از ياد برده بودند كه گشاده بودن دست آخوند بر حكومت و امور عمومي چه پيامدهايي 

بار شاه سلطان حسين و فرمانبري شاهان قاجار از  هاي ننگ خاطرات دوران صفوي، بويژه حكومت آخوندي سال. دارد
ود و برتري آخوندها در امور حقوقي و آموزشي و قضائي به آخوندها، تا جايي كه اختيار جنگ و صلح در دست آنان ب

آيا امروز هم . مردم حتي ادبيات و فولكلور گسترده ضد آخوندي خود را نديده انگاشتند. فراموشي سپرده شده بود
  ست؟اچنان 

  
. انده استخميني هنوز چهار سال نيست، كه بيشتر به بركت ميراث شگرف مالي و تشكيالتي رژيم پيشين، پايدار م

گويند پس درباره زمامداران بيشماري كه در  اينهمه كه از معجزات مذهب به عنوان دليل پايندگي رژيم خميني مي
ها بر سر كار ماندند چه بايد گفت؟ چرا جاي پاي مذهب را در  ها و دهه كشور خود ما و كشورهاي ديگر سال

هاييتي  در. است مانده است، ايدي امين هشت سال دوام آوردگيرند؟ اگر خميني چهار سال  ماندگاري آنان سراغ نمي
ها كه مانند پاسداران خميني هستند دو دهه است قدرت را در دست  "تون تون ماكوت"به ياري  "پاپادوك"رژيم 

  .رئيس جمهوري مادام العمر استيش  "احمد آقا"دارد و امروز هم  
  

هاي فلج شده به قدرت رهبران  همان چشمان خيره مانده و روان بريم و با به سر مي 1357ما گويي هنوز در سال 
يا دنبال رهايي انقالب اسالمي هستيم؛ يا دگرگشت . بينيم نگريم و همه چيز را از دريچه مذهب مي مذهبي مي

تر  تر، يا يك انقالب اسالمي راستين، يا يك ضد انقالب كه از انقالب اسالمي انقالب اسالمي به يك انقالب اسالمي
  .باشد، يا يك اسالم كه در برابر اسالم آخوندها قد برافرازد

  
ها  كنيم و از فضاي روزنامه زنيم پيداست كه در جهان واقعي زندگي نمي هاي عظيم افسون شده مي وقتي دم از توده

اهراتي كه با دو امروز رژيم خميني در برپا كردن تظ. هاي عظيم مال چند سال پيش بودند اين توده. ايم بيرون نيامده
هاي  ها و رشوه دادن با همه ترساندن "نمازهاي دشمن شكن". سال پيش هم قابل مقايسه باشد درمانده است

ها هم  ها كارشان به فالكت كشيده است؛ و پس از شكست در شنزارهاي بصره ديگر بچه دبستاني ها و مسجد كميته
. پذيري ندارد ر از آنجا روي كار مانده كه هنوز جايگزين باورخميني عالوه بر داليل ديگ. اند كمتر داوطلب شهادت

ش را  ناپذيري و قدرت است كه دور سر اعتقاد كوركورانه مذهبي اكثريت مردم نيست كه او را نگهداشته، هاله شكست
گروگان كند در برابر مردي بايستد كه شاه را بيرون كرد و آمريكا را بيش از يك سال  كمتر كسي جرئت مي. گرفته

گرفت و به خواري كشيد و در برابر حمله عراق ايستاد و كودتا پشت كودتاي ناشيانه را در هم شكست و همه 
  .دان انداخت و چپ و اسالمي به زباله "ليبرال"مخالفانش را از 

  
ز اي ا ناپذيري و قدرت را داشت تا جايي كه پاره پيش از خميني هم محمد رضا شاه مدتها همين هاله شكست

ترين مخالفانش در آن چند سال آخر از در سازش درآمده بودند و تني چند از رهبران جبهه ملي هواي  قديمي
ي با  پروراندند و براي بازگرداندن خميني به ايران و گوشه گرفتنش در جايي تماس شركت در كابينه را در سر مي

ده سال پيش كمتر . صيري رئيس ساواك بودحكومت هويدا گرفته شده بود و اگر عملي نشد به سبب مخالفت ن
تنها هنگامي كه . ايستاد و او از خميني امروز هم مخالفان كمتر و هم موافقان بيشتر داشت كسي در برابر شاه مي

  .گروه بر او تاختند را ديدند هميش ناتواني و نا استوار
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ها را نگه ميدارد؛ احترام است؛ يا  ت كه حكومتهاي مردم يا محبوبيت نيس در بيشتر موارد  اعتقادات متعصبانه توده
ما در دنياي چهار سال پيش، حتي دو سال . بايد خود را از انديشيدن به شيوه چهار سال پيش آزاد كنيم. ترس است

رژيم خميني بر توده عظيم . بسياري چيزها در ايران دگرگون شده است، از جمله برد سياسي مذهب. پيش نيستيم
و در دست  "نهادهاي انقالبي"ها و  سرنيزه پاسداران و يك شبكه بزرگ كميته. صب متكي نيستمسلمان و متع

دريغ آنهاست، صرف كردن منابع ملي نه براي نگهداري كشور بلكه براي  داشتن همه وسائل سركوبي و بكار بردن بي
كشد و  ه را به كمترين بهانه ميرحمي نامحدودي است كه دختر نه ساله و پير مرد نود سال نگهداري رژيم است؛ بي

چوپ "گذاري و بازنشسته را  هاي مين مردم را گله گوسفند و جوانان را گوشت دم توپ و كودكان را روبنده ميدان
  .گيرد داند و سرنوشت ملي را به پشيزي نمي و زن را همخوابه و خدمتكار، و كشور را خوان يغما مي "خشك

  
ترين نيروي سياسي است و بر هر  وز مردم را چنان در چنبر خود دارد كه بزرگيا احساسات مذهبي در ايران امر

هاي مردم و بينوايي و بيكاري و نايابي و كشتار و ستمگري آميخته با  مالحظه ديگر از جمله ويراني كشور و زندگي
ومت اسالمي كه چيرگي دارد كه در آن صورت يك حك) كه از ستمگري سازمان يافته بسيار بدتراست(هرج و مرج 

كند به نام مذهب و به فتواي مراجع تقليد است، بهتر  اش را يك آخوند زير فرمان گرفته و هرچه كرده و مي هر گوشه
خوان آشنا با خبر و حديث  تواند سخنگوي مذهب و با آن يكي شناخته شده باشد و ديگر قدرتي براي چند روضه مي

  .ماند و عربي نمي
  

خوان را به مقدار زياد برده است و  اينجاست ــ چهار سال حكومت اسالمي آبروي آخوند و روضهله در ئو يا ــ و مس
اعتبار كرده است و حتي اكثريت بيسواد را هم به فكر انداخته كه عالوه بر مذهب زندگي هم  حكومت اسالمي را بي

  .ديگري بود و شعارهاي ها ها و شيوه نامهدر انديشه بر و پيشرفتي، كه در آن صورت بايد و كشوري و امنيتي بايد داشت
  

خوان و رهبر مذهبي ديگري پيش  موضوع اين است كه در يك مسابقه مذهبي، حكومت آخوندها از هر روضه
اما . چهار سال است اميد جماعات بيشمار به مراجع تقليد مستقل از خميني بوده است. افتد، چنانكه افتاده است مي

از مرجعيت تقليد خلع شدند كه معلوم نشد سيزده ميليون و بلكه بيشتر مقلدان  آنها با چنان آساني حتي
تواند  اند، اما اگر سرنيزه پاسداران مي گويند مردم در برابر پاسداران بيچاره بوده مي. اند شان كجا رفته سرسپرده

عامل مذهب با عوامل  رود به آن سادگي سركوب كند پس تفاوت شوروي را كه از آن سخن مي احساسات مذهبي پر
  .هاي سياسي هم با همان آساني، يا با دشواري كمتر و بيشتر، سركوب شدند ديگر چيست؟ گروه

  
به رهبري غير مستقيم و سرپرستي ) تاكيد بر مذهب بيش از اين؟(تجربه حزب جمهوري اسالمي خلق مسلمان 

در قلب . ه توسط نزديكان او درس خوبي استهاي ايران و تاسيس شد اهللا معنوي و مذهبي يكي از بزرگترين آيت
شان برده است، پس از همه هياهوها  هاي تبريز، در ميان مردمي كه فرض بر اين بود كه شور مذهبي ترس را از دل

مذهبي با مذهبي  ".خميني رهبر ماست، شريعت مداري مرجع اكبر ماست"سرانجام، مبارزه در اين خالصه شد كه 
. تر از پيش برگشت ده دوازده تن از مذهبيان ديگر را كشت و همه چيز به حال بسيار بديك مذهبي . همراه شد

چندي نگذشت كه آن رهبر مذهبي بسيار نيرومند، كه پايگاه قدرت مذهبي و محلي هر دو را داشت، با خواري تمام 
  .افتاد اي راه نه تندري غريد، نه آذرخشي درخشيد، نه جوي خون تازه. كنار شد از مرجعيت بر

  
شد فالن  اگر مي": در همه اين سه چهار سال بسياري از مخالفان رژيم اسالمي چشم به رهبران مذهبي دوختند

به كساني كه . ولي رهبران مذهبي چشمشان به مخالفان سياسي بود "!داد افتاد و فتوايي مي رهبر مذهبي پيش مي
ستند پاسخ داده شد كه دست به كار شوند و اگر زمينه داشت رفتند و از آنها در پيكار با جمهوري اسالمي ياري خوا

معلوم نيست اگر جنبشي خود زمينه داشت ديگر پشتيباني آنها ــ هر چند سودمند خواهد . پشتيباني خواهند شد
  خورد؟ بود ــ به چه دردش مي

  
خوان است كه در ايران توان  هزنند كدام آخوند و روض خوان و توسل به آنها مي اينكه اينهمه دم از آخوند و روضه

هزاران برابر او غير آخوند اهل . مبارزه داشته باشد؟ اگر آخوندي در خارج ايران اهل مبارزه است كه هنري نيست
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مذهب  از سالح روي زرنگي خواهند از مي كه خوانده بيش نيستند تني درس صد جز چند هم كه گيران او پيام .اند مبارزه
  .به مبالغه نيفتند كنند، ولي دربارة اهميت سالح مذهب بسيار خوب چنين. م بهره گيرندحاك ضد آخوندهاي بر
  

تر از اين آقايان بود و با حربه شاه به جنگ  خميني خردمند. آيد شعار با حربه خميني به جنگ او رفتن به كاري نمي
را به كار گرفت، آنچه دشمنش در برابر هاي ويژه خود  ها و تاكتيك مانند هر سردار پيروزمند ديگري سالح. او نرفت

  .پذيرتر بود، نه آنچه نقطه نيرومندي دشمنش بود تر و آسيب آن ناتوان
***  

هاي اقتصادي و اجتماعي مذهب سخن  مذهب در ايران عمال در چه سطح با توده مردم سرو كار دارد؟ از سياست
نهادها . هاي ديگر بوده است و اصالت اسالمي ندارد شها و گراي توان گفت كه آنچه عرضه شده اقتباسي از مكتب نمي

اند و دادن صفت اسالمي به آنها  هاي غربي ساخته شده و مقررات حاكم بر جمهوري اسالمي عموما از روي نمونه
آنچه ويژگي حكومت و طرز تفكر مذهبي است و به عنوان مذهب پيوسته وارد زندگي . كند چيزي را دگرگون نمي

اساسا در قلمرو احوال شخصي و امور روزانه است؛ و در قلمرو هيستري و عواطف برانگيخته كه هشتاد  شود، مردم مي
در سطح روابط زن و مرد و پايين آوردن زن به سطح انسان درجه دو و چادر : گيرد درصد ادبيات شيعه را در بر مي

گري و دعا  زني و مويه خواني و سينه وحهو ن يشخصي؛ در سطح عزادار "پاكيزگي"كشيدن بر سر او؛ در سطح آداب  
خواني؛ و اكنون در سطح قصاص و گشادن دست مردمان بر يكديگر است كه بكشند و بزنند و ديه بگيرند و  و روضه

هاي مورد نظر بتوانند چيز  خوان هاست كه روضه در كدام يك از اين زمينه. شان معامله كنند برسر خون كسان
  سواد عرضه كنند؟ يبيشتري به آن اكثريت ب

  
ها گذاشته است؟ كدام يك از رهبران مذهبي كه  خوان آيا حكومت اسالمي در زمينه مذهبي چيز ديگري براي روضه

زني، حتي با بخش  و چند )صيغه( توانند با حجاب و متعه قرار است در برابر حكومت اسالمي جايگزيني باشند مي
هاي اسالمي جنبه اصيل اسالمي دارد، مخالفت ورزند  هاي حكومت ياستبزرگتر قانون حدود و قصاص، با آنچه در س

  تر از آن بياورند؟ و چيزي اسالمي
  

كنند و فعال زورشان به رهبران  رهبران مذهبي ممكن است از نظر شخصي بتوانند با هم رقابت كنند ــ كه مي
ظامي پشت سرشان نيست و اگر هم رسد زيرا قدرت آنها صرفا مذهبي است و زور سياسي و ن مذهبي حاكم نمي

اما . هايي در تاكيد و تعبير داشته باشند داشت ــ و يا تفاوت بود نيازي به آنها نمي قدرت سياسي و نظامي ديگري مي
تا انقالب اسالمي اختالف بر سر اين بود كه رهبران مذهبي بايد . توان يافت هيچ اختالف بنيادي در ميان آنها نمي

تو بر  هر دو را داشته باشند، كه نظر خميني بود؛ يا تنها قدرت را به صورت نظارت با حق و قدرت و مسئوليت
رو،  رهبران مذهبي ميانه. اكنون هم همين است. روهاي امثال شريعتمداري بود قانونگذاري داشته باشند، كه نظر ميانه

هاي مذهبي آن را نفي  ارند و سياستهاي مخالفان رژيم كنوني، در اصل با حكومت اسالمي مخالفتي ند و اميد
. آنها نيز معتقد به حكومت مذهب و برتري رهبران مذهبي و قانونگزاري بر پايه مذهب هستند. كنند نمي

خواهند خودشان  خواهند، يا مي شان با جمهوري اسالمي در اين است كه يا بدنامي حكومت مستقيم را نمي مخالفت
  .حكومت كنند

  
تعيين . به مذهب اهانت كرد، يا به دويست هزار آخوندي كه نماينده و اجرا كننده آن هستند گويد بايد كسي نمي

سواد، چه احترام و موقعيتي دارند با ما نيست كه  اينكه آخوندها امروز در ميان مردم ايران، حتي همان اكثريت بي
اهل عمامه و منبر، كه تازگي در ش آن نماينده مجلس است، خودش  دستي از دور بر آتش داريم و بهترين داور

  .اند ها حكم كيميا پيدا كرده مجلس شكايت كرده است كه آخوندها در خيابان
  

شان امنيت و رفاه و آزادي و كار و نان و صلح و سازندگي نباشد و همه  هاي امروز اگر اكثريتي از مردم ايران اولويت
منكر و فرمانروايي آخوند تشكيل دهد و ميانبر زدن به قدس زني مردان و نهي از  شان را حجاب زنان و چند مساله

حتي اگر هم اين رژيم . ها بايد دست برداشت هاي جنوبي عراق، كه در اين صورت از همه گفتگو از مرداب) اورشليم(
ي تغيير ها وفادار بماند يا آنها را به زور و سركوب"اولويت"سرنگون شود رژيم پس از آن ناگزير خواهد بود به اين  
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درصدي از جمعيت شده است بايد آن بخش از جمعيت را  15تا  5اما اگر پشتيباني از خميني محدود به . دهد
  .درصد جمعيت را هم يافت و به نظر آورد 95تا  85هاي آن  شناخت و نيازها و اولويت

  
وندهاي ديگر دور است؛ يا درصد جمعيت يا سود پاگير دارد و يا آن اندازه تعصب، كه از دسترس آخ 15تا  5آن 

بندي و تقسيم كوپن و بسيجي و جهاد  اي و آخوند و گرداننده بازار سياه و قاچاق و دستگاه جيره پاسدار و كميته
دستش بر جان و مال  "نهادهاي انقالبي"خانه ديگران نشسته و دارائي ديگران را برده، يا در  سازندگي است؛ يا در

ذهبي چنان كورش كرده كه فرمانروايي آخوند و اجراي قوانين مذهبي و گندابي كه از مردم دراز است؛ يا  تعصب م
اين بخش از جمعيت را كه نيازهاي مادي و معنويش از حكومت اسالمي . تر است آن برآمده برايش از هر چيزي مهم

از خميني رويگردان شده  توان با سالح مذهب از خميني برگرداند؟ و آن اكثريت بزرگ كه شود چگونه مي برآورده مي
كمبود و عظ و سخنراني مذهبي است و روشن كردن اينكه خميني مسلمان واقعي است يا يش آيا همه گرفتار

ها و  ها و دشواري نيست، و مسلمان مكي است يا مدني است؟ به جاي انديشيدن و گفتگو كردن درباره اولويت
كاري و گراني و نايابي و خفقان و واپسماندگي به جان آمده باز بايد امني و بي هاي آن اكثريت بزرگ هم كه از نا آرزو

  وعظ كرد؟
  

شوند، از رهبران خود  رود مردم ايران، اكثريت بزرگ مردمي كه عمال به حساب سياسي آورده مي تصور نمي
جايگزين . چاه نيفتدديگر از چاله به  هايي كه كشور بار انديشي هاي مذهبي انتظار داشته باشند، و نه چاره سخنراني

اينكه اسالم . هاي درست براي مسائل واقعي داشته باشد شود كه بتواند پاسخ پذير مي رژيم خميني هنگامي باور
طبعا جايي در بحث سياسي ما نبايد داشته باشد ــ هر چند ) از نظر تئولوژي(چيست و شيعه چنين و چنان است 

دار  اما جريحه. تر نشود پاي ات نبايد گرفت تا كوري و ناداني ملي ما ديرها را در قلمرو فلسفه و الهي جلو اين بحث
نكردن احساسات مذهبي مردم، كه سخن درستي است، با اين تفاوت دارد كه ما پيكار براي رهايي و بازسازي ايران 

به درد همين رژيم برداشت مذهبي از پيكار سياسي كه در پيش داريم . را باز به قلمرو مذهب بكشيم يا محدود كنيم
  .خورد جمهوري اسالمي بيشتر مي

  
توانند در خارج از ايران مذهب و جاي آن را آزادانه بررسي كنند تنها اين است  منظور نويسندگاني كه سرانجام مي

كه انديشه سياسي ايراني را از بندگي مالحظات مذهبي يا عوامفريبانه بدر آورند و مذهب را به قلمرو ضمير و 
دليلي ندارد كه ما باز هم در فضاي . يات شخصي ــ آنهم نه به صورت تعبدي و اجباري و جزمي ــ برگردانندوجدان

اند كه، مانند پيكر زخم  آن فضا را آخوندها به زيان خودشان چنان تغيير داده. نفس بكشيم و مبارزه كنيم 1357
  . شود شناخته نمي خورده ايران، ديگر باز

  
ها  نه آن سالح. توان جنگيد هاي ديگري چهار سال پيش به كار بردند و پيروز شدند نمي ي كه گروههاي امروز با سالح

ها در قلمرو  توانيم با آن گروه ديگر چندان كاري هستند و نه ما هر چه هم خود را مسخ كنيم و پايين آوريم مي
  .بس است "سوادند ها و آنها كه اكثرا بي خوان روضه"ساله فرمانروايي  براي ايران نيز همين چند. خودشان رقابت كنيم

* * *  
اش بررسي كنيم، كه در اعتقاد به  انداز واقعي له اسالم را در جامعه ايراني در چشمئايم كه مس ما به آنجا رسيده

هيچ كس نبايد وارد درون افراد شود و . يا سيرو سلوك در فرهنگ اسالمي ـ ايراني، نيست "خداي معطر و مهربان"
براي ما آنچه در بحث اسالم و جامعه مطرح است اين است كه ما به . تعيين كنديش ابطه فرد و خداي او را برار

در ) چه قصدي داريم؟ "روحانيت"معلوم نيست از اصطالح (توانيم نقشي براي رهبران مذهبي  عنوان ايراني آيا مي
شيعه يا (ستيم ــ اول ايراني هستيم، بعد مسلمان اداره جامعه و حكومت قائل باشيم؟ موضوع اين است كه ما چه ه

و زرتشتي و كليمي و مسيحي و بهائي و هرچيز ديگر، يا اول شيعه هستيم و به نام شيعه ايراني عمال هيچ ) سني
رو مرجع تقليد و مجتهد و  تر اين است كه اول انسان هستيم يا مقلد و دنباله ايراني ديگر را قبول نداريم؟ موضوع مهم

  .قيه؟ گرفتاري اينجاست و اينجا بوده استف
  1362آذر   
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  دين و پادشاهي در تعادلي تازه
  

هايي، هر چند نه بسيار، از  ها و نهادها در ميان ايرانيان، اينجا و آنجا نشانه در اين هنگامه زير و رو شدگي همه ارزش
  .تر چيزي مسلم گرفته بماندكم. اينكه همه چيز به پرسش گرفته شود: گرايشي سالم پديدار شده است

  
تا آنجا كه بسياري، . اند هايي قديمي گاه هاي دين و پادشاهي است كه براي بيشتر ايرانيان تكيه از اين ميان سنت

ببينند و براي آينده ايران نيز در  مي تاريخ ايران را در اندركنش دين و پادشاهي بر يكديگر و ساخته شده بر اين دو
  .هستند "گري دو ستون نگهدارنده ايران و ايراني"و  "دو نيروي محرك تاريخي"ان اين جستجوي تعادلي مي

  
كدام دين و كدام پادشاهي و چه تعادلي در ميان آنها، و آيا اصال . گيرند اكنون كساني اين هر دو را زير پرسش مي

گونه درست نيست و هنگامي  رسد كه طرح مساله بدين مساله به اين صورتي كه طرح شده درست است؟ به نظر مي
گوييم بايد بدانيم كه كدام دوره تاريخي را در نظر  هاي دين و پادشاهي و جاي آنها در تاريخ ايران مي كه از سنت

  داريم و منظورمان از تعادل ميان اين دو سنت چيست؟
  

اي براي آينده  عنوان زمينه ولي در آنجا كه به تاريخ به. توان بخش كرد هاي گوناگون مي تاريخ ايران را به دوره
تقسيم بندي ميان جامعه سنتي و جامعه رو به توسعه : توان شناخت شود، يك تقسيم بندي بيشتر نمي نگريسته مي

تا حدود دو سده پيش ايران يك جامعه سنتي بود، ايستا و با حداقلي از برخورد با جهان بيرون كه بخور و . ايران
كرد؛ بيگانه از فرايافت پيشرفت نامحدود و فارغ از اين  شه و نه براي همه ـ  فراهم مينميري براي ساكنانش ـ نه همي

. توان، به صورتي آگاهانه دگرگون كرد و هيچ چيز نبايد لزوما چنانكه هست بماند ها را بايد، و مي انديشه كه جامعه
هاي  ها و تاختن ها و شكست يها و پيروز كشي ها بود و لشكر تاريخ ايران در همه آن دوره سرگذشت سلسله

هاي گذران نبوغ ملي در ميان درياي ركود بود و كشوري كه آرام آرام زير بار  بيابانگردان؛ داستان درخشش
  .شد هاي بيگانه مي اش پايمال قدرت حالي حركتي و بي بي

  
هاي  رايي بود و در صورتاز دو سده پيش انديشه توسعه به جامعه راه يافت و از صد سال پيش نوگري كه همان غربگ

از آن هنگام تاريخ ايران داستان تحوالت . ترش، غربزدگي شد، جامعه سنتي را اندك اندك دگرگون كرد بدتر و غالب
تاريخ آينده ايران نيز ناگزير . هاي نيرومند فرهنگي و دگرديسي اقتصادي هاست و جريان ژرف است، داستان انقالب

اند و  هاي دين و پادشاهي در جامعه سنتي يك حال داشته خوب پيداست كه سنت )1(.دنباله همين دوره خواهد بود
  .شان يكسان نخواهد بود آينده آنها با گذشته. اند در جامعه رو به توسعه حالي ديگر يافته

  
ود اين شعاري ب. درجامعه سنتي، دين و دولت همزاد يكديگر بودند و بقاي كشور به تعادل ميان آنان بستگي داشت

پس از هخامنشيان و اشكانيان، كه نمونه بسيار .انداخت هاي ايراني پژواك مي كه از ساسانيان تا قاجاريان در سرزمين
هاي جديد هم ــ بودند، دين و دولت همواره دست در دست  كمياب آزادي مذهبي در جهان كهن ــ و تا همين سده

شان  "وضع موجود"كرد كه مردم را در  ه پادشاهان كمك ميداشتند و دين ب پادشاهان دين را نگه مي. راندند مي
كرد و پرواز انديشه را  در يك فضاي فرهنگي بسته كه يك فولكلور مذهبي روح و نشاط زندگي را خفه مي. نگهدارند

  )2(.برنده تكنولوژي هاي مسلح عشايري بود و اقتصاد، بي بهره از تاثير پيش ساخت، سياست، قلمرو گروه ممكن مي نا
  

هاي سنتي ديگر از كمتر  آنچه از پيشرفت و جهش در تاريخ جامعه سنتي ايران روي داده ــ و در مقايسه با جامعه
هايي بر ضد سنگيني فرهنگ حاكم، و دير يا زود  ماند ــ استثناهايي بر قاعده بوده است؛ جوشش كشوري فرو مي

دولت "ولي همواره . نيرومند و درخشان باشد گاهي بزرگ و توانست گاه ايران سنتي مي. محكوم به شكست
هايي آزاد از  تنها در جامعه. سنتي، بنيه آن نداشت كه نيرومندي و درخشندگي را نگهدارد هجامع. بود "مستعجل

شود به پيشرفت پيوسته و پايدار دست  سوادي و آشنا با روحيه علمي؛ و اقتصادهايي آزاد از آسيب خشكسالي مي بي
كنار از  هاي بيابانگردان بود نه بر باختري به سبب خوشبختي جغرافيائي خود كه نه در مسير تاخت و تاز اروپاي. يافت

اي از رشد مداوم دست  هاي تمدن؛ و خوشبختي اقليمي خود، توانست پيش از انقالب علمي و صنعتي به درجه جريان
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مناسب جغرافيائي و اقليمي خود  هاي نا ا موقعيتكشورهايي مانند ايران ب. پذير سازد يابد كه آن انقالب را امكان
  .بايست تا انقالب علمي و صنعتي صبر كنند مي

* * *  
پيما و سپاهياني كه برتري  دو سده پيش، انقالب علمي و صنعتي به ايران نرسيد، ولي اروپاييان با ناوگان اقيانوس

ها  را با  آلوده قرن جامعه خواب اي نخستين باركننده داشتند به پيرامون و مرزهاي ايران زدند و بر نظامي خرد
هاي قدرت نظامي و بازرگاني غرب  كوب وقتي باره. شد درنيافت را نمييش ها برو ساختند كه برتري فرهنگي رو

پذير روبرو  وحشي و تركان تمدن هاي بيابانگرد يا مغوالن نيمه ديوارهاي ايران را فرو ريخت، ايرانيان ديگر با عرب
تر  تر و آفريننده اين بار، فرهنگي بسيار سرزنده. تر خود فرو برند كه آنها را دير يا زود در درياي فرهنگ پرمايه نبودند

  .در كار بود كه ايران سربلند را مستعمره خود سازد
  

هي، سده گذشته سهم خود را در اينكه نگذارند ايران يكسره مستعمره شود ادا كردند و پادشا دين و پادشاهي در دو
در اين فرايند نه دين آن ماند . به ويژه، در سده بيستم آنچه توانست كرد كه ايران را از يك جامعه سنتي بدر آورد

در واقع دستاوردهاي ايران را در هشت دهه سده بيستم به مقدار زيادي . كه بود، نه پادشاهي، نه تعادل ميان آن دو
  )3(.ادشاهي توضيح دادهم خوردن تعادل ميان دين و پ توان در بر مي

  
كه درست ) پايگان مذهبي(انقالب مشروطه طغياني مردمي بر ضد پادشاهي سنتي بود با همدستي بخشي از دين 

تر آن به مبارزه با مشروطيت،  روي، و بخش بزرگ كند و زود پشيمان شد و از رهبري به دنباله دانست چه مي نمي
قدات ديني و مذهبي نيست؛ پايگان مذهبي ــ به اصطالح روحانيت ــ است؛ منظور از اديان در اين بحث، معت. (افتاد

انقالب مشروطه همچنين طغياني مردمي بر .) گذارد آنچه از دين كه جنبه نهادي دارد و در فرا يند سياسي تاثير مي
خواست؛  دارنده مينگه هاي واپس زيرا مشروطه در قالب عدالت و آزادي، رهايي جامعه را از سنت. ضد دين سنتي بود

رهبران مذهبي و خيل آخوند و طلبه، كه نه در (و دين سنتي ) دولت(پادشاهي سنتي . خواست نوسازي جامعه را مي
) قرآن از آنها يادي شده، نه در صدر اسالم نام و نشاني از آنها بود و فرآورده دوران سنگ شدگي ديني هستند

خواست هر دو را از  انقالب مشروطه مي. كشيدند بودند و آن را به زير ميهمچون دو سنگ آسيا بر گردن ايران افتاده 
توانست جز در  گردن مردم باز كند و در يك كشور واپسمانده گسيخته دستخوش تاخت و تاز بيگانگان البته نمي

ستين بار انقالب مشروطه حركتي براي توسعه و نوگري بود و نقش دين و پادشاهي را براي نخ. حدودي كامياب شود
توانيم جز در پرتو نوگري و  پس از رويدادي چون انقالب مشروطه ما نمي. در ارتباط با امر توسعه جامعه پيش كشيد

  .توسعه به دين و پادشاهي و نقش آنها و تعادل ميان آنها بنگريم
  

اي رو به توسعه   جامعه از اين دو، پادشاهي  به ويژه به ياري تغييري در سلسله، در سازگار كردن خود با نيازهاي
پادشاهان پهلوي در تعهد همه سويه خود به توسعه اقتصادي و اجتماعي، از . تر از دين بوده است بسيار چاالك

آنها كه پادشاهي پهلوي را با عبارت  استبداد . بسيار فراتر رفتند "استبداد آسيائي"هاي پادشاهي سنتي و  قالب
پادشاهي پهلوي با مفهوم . اند را نديده "ويت فوگل"نوان كتاب مشهور كنند ظاهرا جز ع آسيائي توصيف مي

ديكتاتوري نوين بسيار سازگارتر است، هر چند در يك زمينه مهم، در كشور را ملك شخصي انگاشتن، تا حدي 
  .رود دنباله استبداد شرقي بشمار مي

  
جوديت ايران داشت بهتر از مخالفان پسماندگي فرهنگي و اقتصادي براي مو پادشاهان پهلوي خطري را كه وا

اولي را بي دشواري زياد كناري انداختند و با سر به . خود و بسيار بهتر از پايگان ديني شيعه در يافته بودند "ليبرال"
. اينكه در پادشاهي پهلوي تعادل دين و دولت بر هم خورد نه از سر تصادف بود، نه از سر هوا و هوس. دومي تاختند

هاي مردم  هبي شيعه در نوسازي فرهنگي، مرگ تسلط بي چون و چراي خود را بر روح و زندگي تودهرهبري مذ
امالك وقف، دسترسي (ديد و با نو شدن اقتصاد و نيرو گرفتن حكومت مركزي، پايان قدرت مالي شگرف خود را  مي

  ).وران به خمس و زكات و رد مظالم بازاريان و پيشه
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ناپذير  و پيشرفت جامعه ايران بنگريم  برهم خوردن تعادل سنتي پادشاهي و دين هم اجتناباگر از نظرگاه دگرگوني 
اميراسداهللا علم، نخست وزير، . بايست قدرت سياسي رهبري مذهبي را در هم شكند رضا شاه مي. بود و هم خوشامد

 1357دهد كه بحران مانند فروشان را به يك ضربت خرد كند و اجازه ن چالش آخوندها و بار 1342بايست در  مي
ش را به رهبري سياسي از  اش را ببازد و طبقه متوسط اعتماد ها روحيه شش ماه به درازا بكشد تا ارتش در خيابان

سمومش خاره در و ": گفت ريشه شهري مجال آن را يافته چنان شود كه فرخي مي نشان و بي دست بدهد و توده بي
  .".باره افكن

  
از جهت فلسفه و . بود 1357هاي فكري و تشكيالتي، نسخه برگردان كامل بهمن  ر ابعاد و تهيهجز د 1342خرداد  

ها و چپگرايان گرفت؛ حتي از جهت  "ليبرال"اي كه از  رهبري و نيروهاي فعال شورشي و از جهت پشتيباني گسترده
تفاوت قاطع در رفتار . و روحي بود اثر شدن خود شاه، كه يك بار ديگر در آستانه شكست اخالقي باختگي و بي روحيه
حركت نگه  ها بي ها در خيابان وزير بود كه نگذاشت ارتش و نيروهاي انتظامي از هم بپاشند؛ زيرا واحدها را ماه نخست

او با سرعت و شدت، سران شورشي را دستگير و . فرستاد داشت، بلكه حتي در دو روز پياپي به خيابان نمي نمي
كردند پيراست و با درك درست موقعيت و  سوختند و ويران مي ها هزار تني كه مي ها را از ده انمجازات كرد و خياب

سال زودتر به گرداب جمهوري اسالمي  15پذيرفتن مسئوليت، با رهبري شجاعانه و دست آهنين، كشور را از اينكه 
  )4(.فرو رود رهانيد

  
بايست همه نيروهاي شگرفي  و زندگي خود درگير شد مينيز محمد رضاه شاه هنگامي كه در پيكار مرگ  1357در 

همچنانكه خودش بعدها ــ وقتي دانست كه به . را كه در دسترس داشت گرد آورد و از خود و كشورش دفاع كند
: داشت ــ به هاميلتون جردن گفته بود گاهي راهي ندارد مگر مصر، با دردسرهايي كه براي سادات مي هيچ پناه

  )5(".ايران ارزش مبارزه را داشت. اه كردمشايد من اشتب"
  

بود كه مبارزه دين با نوگري، و  هاي پس از مشروطيت جز اين نمي مفهوم واقعي حفظ تعادل دين و پادشاهي در دهه
تعادل به مفهوم سنتي آن، عقب انداختن . گرانه به حداقل برسد هاي نو توانايي رهبران مذهبي در ناكام كردن كوشش

شصت، همين مفهوم تعادل را / ود و در نخستين دوره پادشاهي محمد رضا شاه، تا آغاز دهه چهل اصالحات ب
  .پذيرفتند و كم و بيش اجرا كردند

  
جريان داشت كه با همه كوششي كه در آن ) كولتور كامپف بيزماركي(در بيشتر دوران پهلوي يك پيكار فرهنگي 

آمد نرسيدند و  اش بر مي ها به حداكثري كه جامعه از عهده كوشش .كامياب نشديش بكار رفت و با همه دستاوردها
داشت كه بتوان در دو نسل آثار خمود فرهنگي هزار  اما امكان هم نمي. ها همواره درست و آگاهانه نبودند سياست

شريات و ها و ن ها و آموزش همگاني و فرستادن دانشجو به خارج و سيل كتاب با همه دانشگاه. طرف كرد سال را بر
هاي متعصب بيشمار را در چنبر خود داشت  ذهن) و نه اصول اخالقي ديني(آفرينشگري فرهنگي، باز فولكلور مذهبي 

بود كه كوشش  مطهرات در اسالم مي :فرستادند تا علوم و فنون بياموزد و رهاوردش كسي را به اروپا مي. و دارد
 چهل سال پس از آن كتاب،. مانان در آلودگي و پليدي استور نگهداشتن مسل غوته "علمي"بويناكي براي توجيه 

كسي ديگر، درس خوانده و با فرهنگ، از خواندن چند سطر ساده و بديهي و نه چندان دقيق نهج البالغه درباره 
ا مند ر برد و دانشجوي عالقه ترين استاد كرسي فلسفه تاريخ جهان را به كار مي اش، عنوان بزرگ بلندي واالي انساني

گذارد كه آن چند  اندازد و احتماال لزومي نمي در ارزيابي كارهاي افالطون و ابن خلدون و هگل به سرگشتگي مي
  .ادوارد گيبون مقايسه كند "زوال و سقوط امپراتوري رم"جمله را مثال با اثري مانند 

  
دار است كه نه جائي  يراني ريشهتر خود، مستقل از اسالم ـ چنان در فرهنگ ا اين فولكلور مذهبي ــ در بخش بزرگ

معجزات و خوارق عادات را وارد زندگي روزانه كرده و از بس حس نسبت و اندازه  بسگذارد، از  براي علم و تعقل مي
وار بر باد داده است؛ و نه جايي براي زندگي اخالقي  گرايي را در برابر ستايش و پرستش بنده و روحيه واقعيت

م دين هر دروغ و ناراستي و احتكار و دزدي و تجاوز جنسي به انسان و حيوان و كودك و پير و گذارد، از بس به نا مي
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الغايات "خويشاوند و بيگانه را در برابر پرداخت پول يا افشاندن اشك دروغ و راست مجاز شمرده؛ و از بس در فلسفه 
  .گذارد يي هدف نميگيري در وسيله ناروا چيزي از واال تند رفته كه با آسان "تبيح المبادي

* * *  
هر جنبش اصالحگرانه از نيمه سده نوزدهم در زير آن . آوري ندارد سنگيني اين فرهنگ بر زندگي سياسي، نياز به ياد

هنگامي كه منابع حكومتي براي مغزشويي مردم در دسترس آخوندها . خم كرده يا پاك در هم شكسته است يا كمر
سازند،  كردگان موجه مي ي ــ نويسندگان ليبرال و چپگرا ــ آخوندها را براي تحصيلشود؛ و منابع روشنفكر نهاده مي

آورند؛ سياست جهت  اي بدرمي امپرياليستي، و از امام سوم، انقالب توده و از امام دوازدهم، جامعه سوسياليستي ضد
  .يي و پيشرفت در تعارض استشود كه اساسا با نوگرا كند و دنباله فولكلور مذهبي مي درست امروزينش را گم مي

  
سنت . به دست دين انجاميديش كامي حكومت پهلوي در اينكه سياست را از نفوذ پايگان مذهبي آزاد كند به ويران نا

ش، در تظاهرات و اعتصابات چند ميليوني ــ ائتالفي از سرآمدان  هاي پادشاهي با همه پيشينه تاريخي و ريشه
هاي پايين طبقه متوسط ــ به  وران، كارگران، كارمندان و توده ايع، روشنفكران، پيشهسياسي، بازاريان و صاحبان صن

براي نخستين بار ) به معني مسجد و مدرسه و حوزه علميه و آخوند و طلبه(سنت دين . رهبري آخوندها ناچيز شد
  .در تاريخ ايران پس از خلفا حكومت را مستقيم و مستقل در دست گرفت

  
توانست همزيستي  امعه جنبشي نداشت و سكون فرهنگي پايدار بود سنت دين با سنت پادشاهي ميتا هنگامي كه ج

سياست براي حفظ وضع موجود بود و آخوندها به اندازه پادشاهان در حفظ وضع موجود سود . اي داشته باشد آسوده
ت در خدمت توسعه و دگرگوني بايس وقتي جامعه زير فشارهاي خارج ناگزير از تغيير شد و سياست مي. داشتند مي

يافت كه يا به زيان دين و يا به زيان توسعه  قرار گيرد، ميان پادشاهي و دين همزيستي تنها در صورتي امكان مي
  .باشد

  
موضوع و نقطه مركزي سراسر ) كه بيشتر آن زاييده فولكلور مذهبي است(كشاكش ميان توسعه و فرهنگ سنتي 

بيش از هر چيز اين فولكور . بيني نيز خواهد بود ته بوده است و در آينده قابل پيشتاريخ ايران در هشت دهه گذش
هاي اقتصادي و  اي از پختگي سياسي برسند كه پيشرفت مذهبي است كه نگذاشته است توده ايرانيان به درجه

كامه  رشت خودتوان در س عوامل ديگر اين واپسماندگي را مي. ساخت هاي گذشته، آن را ميسر مي اجتماعي دهه
هاي  و در خرابكاري گرايش) بيشتر در نام،(هاي سياسي ليبرال  حكومت در سلسله پهلوي، در ناكافي بودن گرايش

  .سياسي ماركسيست جستجو كرد
  

هاي  هاي كوتاه و تند و برنامه بر زدن و راه پادشاهان پهلوي، مانند بيشتر اصالحگران از باال در هر جاي جهان، به ميان
. ساخت ناپذير مي اما نبودن يك جامعه سياسي در ايران نيز خودكامگي آنان را اجتناب. ي كشش بيشتر داشتندضربت

پذير در آمدند و نه توانستند  ها در برابر رضا شاه و محمد رضا شاه هرگز نه به صورت يك جايگزين باور"ليبرال"
شعارهاي اجراي قانون اساسي، يا ملي كردن نفت . ها باشند روي نيرويي تعديل كننده براي جلوگيري از زياده

توانستند يك جنبش سياسي عمومي را آغاز كنند ولي براي نگهداشتن و به ثمر رساندن آن بس نبودند زيرا  مي
هاي دوگانه پادشاهي محمد رضا شاه، با مسائل مرگ و  جامعه ايراني چه در بيست ساله رضا شاه و چه در دوره

بيني سياسي و يك برنامه روشن و بهم پيوسته  از حكومت و مخالفان هر دو شهامت و دور زندگي روبرو بود كه
پادشاهان پهلوي در اين زمينه بر مخالفان ليبرال خود برتري آشكار داشتند و شكست هر دو آنان اين . خواست مي

ها "ليبرال". ايران خواهد ماند دستاوردهاي شگرف آنان نيز با ماست و با ملت. تواند بپوشاند حقيقت تاريخي را نمي
هاي درخشاني را براي تشكيل يك جامعه  فرصت 1339ـ  41هاي پيكار ملي شدن نفت و در سالهاي  در سال

نيز فرصت ديگري را  1356ـ  58آنها در . جلوگيري كند 1357توانست از فاجعه بهمن  سياسي از دست دادند كه مي
  .به سادگي از كف دادند

  
ركسيستي ــ در صورت اسالمي يا غير اسالمي خود ــ مسئوليت بزرگي در عقب انداختن تحول هاي ما يشگرا

) مجاهدين و چريكهاي فدايي(هاي چريكي شهري  حزب توده و پس از آن سازمان. سياسي جامعه ايراني داشتند
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رات منفي ديگرشان مانند ولي اين خدمت آنها با تاثي. هاي بزرگ به دست آوردند هايي در سازماندهي گروه كاميابي
همه آنها به درجات . شد آور يك نظام توتاليتر كمونيستي و گشودن پاي شوروي در ايران، خنثي مي دورنماي ترس

درباره اهميت (كرد  تر مي گوناگون هوادار شوروي بودند و زورمند شدن آنان شبح تسلط شوروي بر ايران را بزرگ
.) كمتر كسي ژرفاي آن را اندازه گرفته است. توان كرد معه ايراني مبالغه نميمنفي همسايگي با روسيه در تحول جا

هاي افراطي ناسيوناليست و حتي نظاميگرا وجهه  هاي كمونيستي و ماركسيستي، گرايش در برابر خطر گروه
ست، هم هاي ماركسي در سه دهه پس از جنگ، فعاليت گروه. كردند هاي دفاعي را پيدا مي مكانيسم آميز احترام

  .هاي سياسي در ايران بوده و هم، در مواردي، علت وجودي آن بهترين بهانه سركوب كردن آزادي
  

آگاهي اجتماعي و سياسي  مذهبي بر پشت خود) سلسله مراتب(با اينهمه اگر پاي سنگين فرهنگ سنتي و پايگان 
عه سياسي پيدا كند كه نظام توانست يك جام هاي پس از انقالب مشروطه شايد مي بود ايران در سال نمي

  .مردمساالري و حاكميت ملي را برقرار سازد
  

يافته و كوشش براي  زيرا بجاي يك تالش سازمان(هاي ليبرال  كامگي پادشاهان پهلوي، ناكافي بودن گرايش خود
ي از احساسات بردار تر بهره هاي يك جامعه واپسمانده، بيشتر در پي راه حل آسان شناختن و پاسخ گفتن به دشواري

هاي ماركسيست؛ در آن فضاي  خرابكاري سياسي گروه) رسد هنوز هم هستند و به نظر مي(ها بودند؛  مذهبي توده
  .داشت توانستند چنان تاثيراتي بر جاي گذارند؛ چنانكه انقالب اسالمي تنها در آن فضا امكان مي فرهنگي بود كه مي

***  
مي آن است كه تعادل ميان دين و پادشاهي را بطور قطع بر هم ريخته است و پاي و مثبت انقالب اسال يك تاثير دير

. شناختيم و نه پادشاهي از اين پس نه دين آن خواهد بود كه مي. نقش آنها را در جامعه سراپا دگرگون خواهد كرد
ختگي سياسي، سيل در حركت جامعه ايراني به سوي پ. نسل كنوني ايرانيان بهتر است اين درس را زودتر فرا گيرند

  .هاي سر راه را كنار زده است اي از سنگ انقالب پاره "كن آهنگ و پيچان و زمين دراز"
  

ها مردم، از طبقاتي كه  ها و اعتراضات ميليون ها و اعتصابات پادشاهي، براي نخستين بار در تاريخ ايران، با راهپيمايي
مردم ايران انقالب نكردند، هايزر بود كه "ي با آسودگي بگويد اينكه كس. عموما برخورداران رژيم بودند، برچيده شد

آن مردم اكنون پشيمانند و . ساز و افسانه پرست ايراني است صرفا نشانه ديگري از كاركرد ذهن افسانه "انقالب كرد
ري نوين پهلوي اما شاه در ايران آينده اگر بخواهد مانند پادشاهي سنتي قاجار يا ديكتاتو. خواهند بيشترشان شاه مي

توان  آگاهي سياسي مردم ايران نمي را از تاريخ ايران و از خود 1357رويدادهاي سال . عمل كند ديري نخواهد پائيد
اي، به صورت يك  اند سزاوار آن هستند كه بهره و اساسا مردمي كه چنين بهاي سنگيني در انقالب پرداخته. زدود

  .گيرند رتر، از آن انقالب ب نظام حكومتي مردمي
  

رهبران . سنت دين همه حرمت و تقدس خود را در انقالب و جمهوري اسالمي به گرو گذاشت و آن را به ننگ آلودند
مذهبي به كشتار جمعي و سوزاندن مردم بيگناه در خدمت مقاصد سياسي خود فرمان دادند؛ مسجدها را جاي 

پوش نشستند  هاي زره هاي با جالل و بر اتومبيل خوندها در كاخمعامله و بند و بست و انبار كاال و بازداشتگاه كردند؛ آ
هاي كشورداري نهادند؛  شان را در خون و خواسته مردم فرو بردند؛ قرآن و سنت را در خدمت رسواترين شيوه و دست

مت ها بود جرات نداشتند توصيه كنند به اجرا درآوردند و واقعيت يك حكو احكامي را كه خود آخوندها نيز نسل
مذهبي را به مردم نشان دادند؛ بر دروغ و جنايت و دزدي نام دين گذاشتند؛ به نام دين حقوق بشري و منافع ملي را 

  .قرباني كردند
  

 "رو حكومت ميانه"توان از جاي دين در سياست گفت؟ باز خواب يك سركرده نظامي اسالمي يا  اكنون باز هم مي
ديد؟ و دوران پس از جمهوري اسالمي را نه يك دوران ضد انقالبي، بلكه تر از خميني را  آخوندهاي يك آب شسته

اش دين  توان نظام حكومتي را تصور كرد كه يك پايه هاي سياه انقالب و جمهوري اسالمي دانست؟ باز مي امتداد سال
  باشد؟)  پايگان مذهبي شيعه(
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حتي خود آخوندها نيز ديگر به . رسيده است اگر براي گشودن بند مذهب از پاي سياست زماني باشد آن زمان فرا
كنند، پشتگرمي آنان به زور برهنه و خشونت محض، از هيچ نيروي اشغالگر بيگانه، آنهم  نيروي مذهب حكومت نمي

 "حضور امت هميشه در صحنه"هاست كه اعتقادات مذهبي مردم و  ديگر مدت. نوع عرب و مغولي آن، كمتر نيست
در  مجلس شوراي اسالمي  شكايت هر روزه آن است كه مردم در صحنه حضور . دارد ه نميآنان را بر سر قدرت نگ

اعتباري  در اين بي. گيرند اند و مشروعيت خود را از دهان تفنگ مي سازي را به كناري نهاده آخوندها هر وانمود. ندارند
  .اي بود كامل سياست مذهبي و مذهب سياسي بايد به جستجوي تعادل تازه

  
ر جاي اين توهمات نيست كه جامعه ايران دچار بحران مذهب بوده است و انقالب اسالمي از اين جهت الزم ديگ

هاي  توجهي به ارزش و كم يدين يحكومت آخوندي از ب. پذير گردد آمده بود كه بازگشتي به فرهنگ سنتي امكان
فهمد در  شناسد و مي ه ايراني از مذهب ميآنچه تود. مذهبي نيست كه در چشم ايرانيان به چنين خواري افتاده است

اند نه از آن است كه  اگر حتي مردم جنوب تهران به جان آمده. شود ايران اسالمي به فراواني به خورد آن داده مي
ها مشروب  كند، يا در رستوران حكومت، چادر از سر زنان برگرفته است يا با آنها رفتار شايسته انسان و شهروند مي

خواني  گريند يا روضه دهند، يا كم بر مظلوميت امام سوم مي ، يا بر پرده سينما زنان نيمه عريان نشان مينوشند مي
آبرويي حكومت اسالمي از ناتواني آن در برآوردن نيازهاي مردمي است كه با همه واپسماندگي  بي. محدود شده است

بحران ايران در . توجهي آن به توسعه است ، از بيبرند كم از نظر فيزيكي، در جهان قرن بيستم بسر مي خود، دست
آوردن نيازهاي فزاينده  هايش را بر توسعه كشور و بر رژيمي كه همه داو. نيز بحران توسعه و واپسماندگي بود 1357

ند و هايش درما ، در اينجا و آنجا، از رسيدن به هدفيشها افزون آنها گذاشته بود با همه كاميابي مردم و انتظارات روز
  .چون از درون پوسيده بود و اراده ايستادگي و زندگي را از كف داده بود، بي تالش زياد از پاي درآمد

  
هاي اقتصادي و اجتماعي خود را در اسالم خواهند يافت و آزادي را در  پنداشتند پاسخ دشواري مردمي كه مي

آنها آموزش و كار . خايند ان پشيماني ميهاست كه پشت دست دريغ را به دند جمهوري اسالمي خواهند جست مدت
اميدي خود به جايي رسيده باشند كه يك نظام  شايد امروز در نا.  خواهند، و آزادي سياسي و امنيت و بهروزي مي

هاي  هاي نخستين، آزادي ديكتاتوري، حتي يك حكومت ارتشي، را نيز استقبال كنند؛ ولي پس از برطرف شدن تكان
كه نام (حكومت مذهبي، وارد شدن دين در سياست، تعادل سنتي ميان پادشاهي . ند خواستسياسي را نيز خواه

و دين؛ اينهمه به آن بخشي از حافظه ملي ايرانيان رانده خواهد شد كه كسان ) دولت در طول تاريخ ايران بوده است
  .خواهند كوشيد كمتر به ياد آورند

***  
شناخت؛ و در پيشاپيش آنها يك تالش همه سويه فرهنگي و سياسي  وان بازت تر مي هاي ايران را اكنون درست اولويت

دين و پادشاهي را . افراد و نيرومندي جامعه) رفاه(است براي پيش راندن كشور و باال بردن فرد فرد ايرانيان، بهروزي 
داشته و دارد مانع بزرگي بر  پايگاه مذهبي ــ به اصطالح، روحانيت ــ با مواضعي كه. گاه توسعه ديد بايد صرفا از نظر

كوششي بشود تا در آينده فولكلور مذهبي به قدرت سياسي پايگان مذهبي تبديل  بايد هر. سر راه توسعه كشور است
پادشاهي اگر در خدمت توسعه نباشد، اگر ثبات جامعه را براي دست يافتن به دمكراسي نگه ندارد، و اگر . نشود

ب اندازد، نهادي نخواهد بود كه به خودي خود و چون داراي پيشينه تاريخي است بخواهد توسعه سياسي را به عق
  .ارزش نگهداري داشته باشد

  
داري و توسعه  آنچه در بحث كشور. آور است توان بيرون برد و دشمني با آن بيهوده و زيان دين را از زندگي مردم نمي

دست . توان كردن بازوي سياسي آخوند و طلبه است نا. يابد بيرون بردنش از پهنه سياست است به دين ارتباط مي
برداري  بر منابع مالي عمومي و خصوصي دارند، و آزادي عمل آنها در بهره "هاي علميه حوزه"اي كه آخوندها و  گشاده

در ايران آينده بايد چنان كرد كه ماليات جايي . هاي قدرت سياسي پايگان مذهبي است از مراسم مذهبي، سرچشمه
محدود  را چنان زير نظارت آورد كه منابع نا "هاي علميه حوزه"هاي شخصي به آخوندها نگذارد؛ و  راي پرداختب

در آنجا كه سخن از . اجتماعي است نشود انساني و مالي صرف اموري كه همواره جنبه اجتماعي ندارد و گاه ضد
توان اجازه داد گروهي بي  به هيچ نامي نمي. مراسم مذهبي است سهم احساسات مذهبي را از هيستري بايد جدا كرد
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هيچ مسئوليت ولي با اقتدار زياد و در باالي جامعه قرار داشته باشند؛ به هيچ كس حساب پس ندهند؛ ولي از همه 
  .اطاعت بخواهند؛ از سوي كسي انتخاب نشوند، ولي خود را پيشوايان و راهبران اجتماع بخوانند

  
مذاهب به اندازه كافي توان . ز باورهاي مذهبي هيچ گروهي، حتي گروه اكثريت، نيستوظيفه قدرت حكومتي، دفاع ا

حكومت نه با باورهاي ديني درخواهد افتاد، نه خود را در اختيار هيچ پايگان مذهبي خواهد . دفاع از خود را دارند
ماند بايد صرف آموزش مردم  آنچه از نيازهاي اساسي و حياتي مردم به جاي مي. قلمرو حكومت، ديگر است. گذاشت

ناپذير است  اين تحمل. شود تعادل واقعي دين در يك جامعه آگاه و با فرهنگ برقرار مي. و پرورش فرهنگي آنها بشود
پنجاه سال پس از قانون آموزش (كه در كشوري با اينهمه درآمد نفت بيش از نيمي از مردم خواندن و نوشتن ندانند 

و هفتاد هشتاد درصدي از جمعيت سواد درست، به معني ) پس از پيكار با بيسواديهمگاني اجباري و دو دهه 
آنها كه . هاي الزم براي زيستن در يك جامعه پيشرفته، را نداشته باشند ها و دانش آموزي آگاهي توانايي خود

رهنگي سهمگيني دانند كه پشت سر معجزه ژاپن چه تالش ف ظاهرا نمي "شد ايران داشت ژاپن دومي مي"گويند  مي
ده . خواهد قرار داشت، و ژاپن شدن، سهل است، حتي كره جنوبي و تايوان و سنگاپور شدن، چه مقدمات آموزشي مي

آمارهاي سال (ها داشتن البته مهم بوده است  هزار دانشجو در دانشگاه 200ها و  موز در آموزشگاهآ ميليون دانش
تر است؛ گذشته از اينكه آن ارقام با همه  هنگ جامعه از آن مهمولي كيفيت سطح آموزش و باال بردن فر) 1357

  .آمدند تراز ايران، چندان به چيزي نمي ديگري، هم يها درشتي خود، در برابر كشور
***  

اين درست است . ها نشناخت توان تا آنجا رفت كه ارزشي براي سنت در گرايش به نوسازي و پيشرفت به آساني مي
يابند و در خدمت  ها با تحول جامعه تكامل مي ولي بسياري از سنت. و نگهداشتني نيست كه هر سنتي با ارزش

جامعه نوين . جامعه نه سنگ است، نه خمير نانوايي: توان ديد اش را در انگلستان مي نمونه. گيرند جامعه قرار مي
گذشته و . گذاري خواهد شد رده پايهتوان از صفر ساخت و ناگزير بر آنچه از گذشته تا امروز دوام آو ايراني را نمي

  .دهند آميز مي هاي طعنه هايي دارند كه به نوجويان افراطي و انقالبيان درس تاريخ راه
  

اگر اختيار دين و . تواند يك عامل ثبات جامعه باشد گري ــ مي دين ــ براي هشتاد و چند درصدي از ايرانيان، شيعي
تواند  بجانب و صاحب داعيه ندهند، خود دين مي مĤب و حق و مقدس بين افكار عمومي را به دست گروهي خود

هاي دين را به  براي بيشتر مردمان، پاسخ. هاي تاريخي نيز كرده است هايي به ايران بكند چنانكه در گذشته خدمت
  .توان فراهم داشت مسائل وجودي و متافيزيك و اخالقي از جاي ديگر نمي

  
هاي گوناگون رژيم، اين  در ميان شكل. هم آوردن مردم ايران است زترين عامل گردپادشاهي، از نظر سياسي كارسا

هر . تواند ثبات نظام حكومتي را نگهدارد و در برقراري يك دمكراسي ديرپاي در ايران موثرتر باشد يك بيشتر مي
سلسله به خطر افتد  داند و هنگامي كه بقاي هاي پيشين و پس از خود مسئول مي پادشاه، خود را در برابر نسل

دي كه بيشتر ابه جاي كارشكني، و رويارويي بيهوده با نه. احتمال دارد با احساس مسئوليت بيشتري عمل كند
هايي براي بهره گرفتن از نهاد پادشاهي  اند، از اين پس بايد در پي يافتن چاره ايرانيان در داخل و خارج بدان گرويده
اند و در آينده هم ممكن  دين و پادشاهي در گذشته بي نقص نبوده. انيا ن بودبه سود يگانگي و حاكميت ملي اير

هاي خاموش، يا  هاي فرمانروا، نيروهاي ضد رژيم، و توده آنها چنان بودند كه جامعه اجازه داد ــ گروه. است نباشند
  .ها اجازه دهند تفاوت ــ و چنان خواهند شد كه همان بي

  
پايه  كه از نظر تاريخي بي "دشاهي با حكومت مردمي بر اساس حاكميت ملي سازگار نيستپا"هايي مانند  با استدالل

هواداران پادشاهي مشروطه امروز مانند خميني "است و از اين گذشته كافي است شخص به پيرامون خود بنگرد؛ يا 
توان  ي هم گفته شود، نميتواند درباره هر كس ديگر مربوط است و مي كه قياسي نا "دهند در پاريس وعده مي 1357

بايد تاريخ ايران، بويژه تاريخ سده بيستم ايران را، دور از روحيه . هاي سياسي امروز و فرداي ايران را گشود پيچيدگي
امروز شعاري دادن و آنگاه، . ها جست ها و راه حل سازي تحليل كرد و از آن عبرت ظالم و مظلوم و يزدان و اهريمن

شكست آن نشستن، كه مردم بودند و شخصيتي نبود، يا شخصيت بود و مردم نبودند، يا چندي بعد در اندوه 



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

69 

مال آنهاست كه بهترين . دهند تاريخ مال آنها نيست كه شعار مي. خارجيان چنان كردند و چنين كردند، سودي ندارد
  .سازند دنياهاي ممكن را مي

  
خواهند دين را نابود كنند و آخوندها را همه  آنها كه مي. استهاي دراز دين و پادشاهي بر جامعه ايراني افتاده  سايه

ها، به دست  از ميان بردارند بهتر است از جمله به تجربه انقالب مكزيك بنگرند كه پس از قتل عام كشيشان و راهبه
ري توده مردم معمولي و روستاييان، كشوري كاتوليك بر جاي گذاشت كه نفوذ دين در مردمش از هيچ كشور ديگ

هاي سياسي پايگان  طلبي اثر كردن جاه براي بي. دين در جامعه جاي خود را دارد و بايد داشته باشد. كمتر نيست
  .هايي هست كه فراآمدش هم به سود نگهداري دين خواهد بود و هم به سود توسعه جامعه مذهبي چاره

  
نظر ارزشي دارد كه نبايد در آن به زيان  براي ايرانيان شيعي، دين يك عامل اضافي همبستگي ملي است و از اين

يكي . روي كرد ايرانيان غير شيعي ــ ده پانزه درصدي از جمعيت ــ و عنصر غير اسالمي ناسيوناليسم ايراني زياده
گرداندن آن به يك دوران برزخ  شمردن دين يا مذهب با مليت، و ايراني با شيعه، در واقع نفي ملت ايران است؛ و باز

در آن . آگاهي ملي ايرانيان، كه بدترين روزگار ما بوده است ــ است، ميان دو دوره خود 16تا  13هاي  ــ سدهتاريخي 
آن . تر از هميشه بودند پذير شد، ايرانيان آسيب گري در زير فشار دين داشت خفه مي ايراني دوران كه احساس ملي و

 ينوشتند و نزديك بود حتي زبان فارس مي هاي ايراني را در دوراني بود كه قبايل آسياي مركزي، بي مقاومت، سرزمين
آگاهي و سربلندي ملي خود را  ايرانيان، خود. هايي از ايران توانستند هاي خود نابود كنند ــ و در بخش را در تركتازي

متمدني كه،  نيمه در آن فضاي مرگبار مذهبي از دست داده، روحيه و اراده پايداري را نيز گم كرده بودند؛ و بر قبايل
يك خطر ادامه . (گشودند سپردند، راه مي حتي موقتا، دستگاه آخوندي و حكومت مذهبي را به سم ستوران خود مي

نشاندگان شوروي  ها و دست تواند ميدان را براي كمونيست تسلط جمهوري اسالمي بر ايران همين است كه مي
  ).بفرسايدبگشايد و روحيه پايداري ناسيوناليسم ايراني را 

  
اسالمي  ايران نيمي از زندگي تاريخي، و نيمه بهتر آن را، پيش از اسالم بسر برده است و در فرهنگ ايراني، عناصر غير

سازي يك جلوه اين  موسيقي و نقاشي و پيكر. ارزش هست كه نبايد گذاشت بيش از اين سركوب شود بسيار با
گ باستاني ايران به انسان در پيكار با اهريمن داده شده جلوه فرهنگ غير اسالمي است؛ سهم بزرگي كه در فرهن

دل دچار ترحم به خود، اين بازيچه دست  گريان بدگمان بد يانسان ايراني هميشه اين موجود قضا قدر. ديگر آن
هاي اخالقي فرهنگ باستاني ايران به ساختن ايراني  بازگشت به ارزش. نيروهاي شناخته و ناشناخته نبوده است

  .تر، ياري خواهد داد بيني مثبت تر، با جهان اي با مسئوليت تازه
  

در واقع ايرانيان چهارصد سال هويت ملي خود را در برابر . آنچه ايران را در تاريخ درازش نگه داشته اسالم نبوده است
اوايل (دوران معين   گري در يك شيعي. اند اسالم و به رغم اسالم نگه داشتند و در چهار سال گذشته نيز چنين كرده

آميز فرهنگي ــ ولي از  به ايرانيان كمك كرد هويت ملي خود را حفظ كنند ــ هر چند با پيامدهاي مصيبت) صفويان
  و دراز كرد هاي دور گيري آن دوران محدود نبايد نتيجه

***  
كه، اصرار در انحصار كردن  اكنون اگر گروهي. كوشد دين را به جاي ناسيوناليسم ايراني بنشاند جمهوري اسالمي مي

خواهند از در ديگر وارد شوند و اين سالح فرسوده را به نام ديگر بيازمايند، تاوانش با  به خود دارند، مي "مليون"نام 
فلسفه سياسي مدرس را پاسخ مسائل ايران امروز و آينده شمردن، كوششي نه چندان پوشيده است . خودشان است

از مذهب، كه همه نيروهاي آزاديخواه و ناسيوناليست و ترقيخواه ايران بايد در برابر آن برداري سياسي  براي بهره
  .ايستادگي كنند

  
تنها . خواهد بود برداري سياسي از مذهب، با توجه به سنت آن، در ايران نيرومند است و تا ساليان دراز وسوسه بهره

ها نيز در پي آن خواهند آمد كه  حكومت. به قدرت كنندنيروهاي مخالف نخواهند خواست كه منبر را نردبان رسيدن 
برداري  اين بهره. از مسجد و تكيه براي تخدير و برگرداندن توجه مردم و ناتوان كردن نهادهاي دمكراتيك بهره جويند

لكلور پروران براي آشتي دادن فو هاي آرزو بازي خواهد انجاميد و همه كوشش سياسي به ناگزير دير يا زود به آخوند



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

70 

خواهند نهادهاي دمكراتيك را نيرومند  اگر حقيقتا مي. مذهبي با انديشه توسعه و دمكراسي بر باد خواهد رفت
هاي سياسي، بدور از  گردانند از عامل آخوند و فولكلور مذهبي چشم بپوشند و سنت مبارزه سياسي را بر سر موضوع

بازي را خواهد داشت  برجا سازند كه نه خطرهاي استراتژي آخوندكنار از هيستري، پا مداخله عوامل ماوراء طبيعي و بر
تر آن است كه يك نظام  از همه مالحظات مربوط به دين در سياست مهم. نه فرايند توسعه را كند خواهد كرد

  .كند و كامياب شود سياسي بسازيم كه كار) سيستم(
  

هاي  فرهنگ ملي ايران بسيار بيش از آموزه. يستپوشاندن مذهب در ديباي فرهنگ ملي يك ترفند تبليغاتي بيش ن
 500ساله تاريخي ايران پيش از اسالم و تجربه  1500در فرهنگ ايراني از تجربه . گيرد اسالمي و شيعي را در بر مي

ما . ديده گرفتن آنها فرهنگ ملي را بينوا خواهد كرد نا. هاي برجسته هست ساله آشنايي ايران با غرب نوين نشانه
ماندگي بايد  هزار سالي واپس. توانيم وارد بازار پايان سده بيستم شويم ا با سرمايه محدود فرهنگ اسالمي نميصرف

  .براي دريافتن اين واقعيت بس بوده باشد
  

تبعيض ميان مومن و كافر، ميان مرد و زن، ميان آزاد و بنده، : تبعيض بر سراسر فرهنگ اسالمي سايه انداخته است
توان از اين  بندي انتلكتوئل نمي بازي و چشم با هيچ بند. و اهل كتاب، ميان اسالمي و آزادانديشميان مسلمان 
مشكل مشروعيت حكومت در غياب امام زمان؛ : بايد مشكالت خاص فرهنگ شيعي را افزود بر آنها مي. تنگناها بدرآمد

مشكل اعتقاد به معجزه؛ مشكل نفي  پرستي؛ موضوع بودن مردمساالري؛ مشكل مرده مشكل مرجعيت و تقليد و بي
  .عقل و علم و منطق و اخالق به نام مذهب؛ مشكل تبعيض ميان شيعي و غير شيعي

  
چنانكه در تقريبا همه تاريخ اسالم نشان داده شده است، هيچ مذهب اسالمي از پس مسائل اقتصادي و اجتماعي 

سالمي نيز در كشوري جاري شود باز مشكالت بر سر اگر همه احكام مذاهب گوناگون ا. هيچ كشوري بر نيامده است
رقابت  نه يك اقتصاد شكوفان، كه بتواند نيازهاي يك جمعيت فزاينده را در يك دنياي پر. جايشان خواهند ماند

اي خواهد رسيد كه فساد و  برآورد، سازمان داده خواهد شد، نه اخالقيات شخصي و رفتارهاي اجتماعي به پايه
اند به  هايي كه در اجراي احكام شريعت سخنگيري بيشتر نشان داده در واقع جامعه. ه رخت بر بنددخشونت از جامع

  .اند تر بوده فساد و خشونت آغشته
  

ها بتوانند دروغ بگويند و مال مردم را بخورند و حكم به كشتن بيگناهان بدهند و رشوه بگيرند  اهللا ترين آيت اگر بزرگ
پيشگان و زمامداران معمولي  ديگر چه تفاوتي با سياست) گوييم وري اسالمي سخن نميهاي جمه تنها درباره سال(

در ميان رهبران غير مذهبي نيز . كاران پاسخ مسئله نيست دارند؟ نشان دادن رهبران مذهبي پارسا در ميان خيل بد
اگر روي كار آمدن و قدرت . اردتوان يافت؛ اين ارتباط به نقش مذهب در حكومت ند ناپذير مي بسا زنان و مردان فساد

بايد بدنبال يك نظام سياسي رفت كه . گرفتن آخوندها نيز مايه فساد در جامعه باشد پس پاسخ در مذهب نيست
  .بتواند خود را اصالح كند و دگرگون سازد و جز دمكراسي هيچ نظام سياسي بر اين قادر نبوده است

  
ها درآمده  شمار در طول قرن ذهب، چنانكه در دست آخوندهاي بياين م. گردد مي مشكل ديگر به مذهب شيعه بر

تفاوت (توان به روسپيگري پرداخت  توان دروغ گفت، شرعا مي شرعا مي. دهد است، شرعا جواز فساد و بدكاري مي
زني كه با خواندن يك فرمول و در برابر اجرت معين هر روز و هر ساعت در آغوش كسي است با آنكه آن فرمول را 

هايي كه ربطي به خود اسالم  با پرداخت پول و رد مظالم و انجام آيين. توان ظلم كرد و شرعا مي) خواند چيست؟ نمي
ها مربوط  تا آنجا كه به اداره جامعه و به كمترينه رساندن بدكاري. شود ندارند وجدان همه در اين مذهب پاك مي

مندان  انديشه. ساختن تفاوت بنيادي بوجود نخواهد آوردبراي هر ناروايي  "كاله شرعي"شود، حفظ ظواهر و  مي
انگيز بسياري از  طلبانه و فساد شيعي در آينده تكليف دشواري دارند كه اين مذهب را از آاليش تعبيرات فرصت

چنانكه يك رهبر مذهبي آمريكايي به تازگي گفته است، وظيفه تئولوژي نوين بيدار كردن . پيشينيان خود بپيرايند
شناسان شيعي چه اندازه از اين  دين. سازد بنگرد تر به ابعاد اخالقي آنچه زندگي را مي اين است كه ژرف عه برجام

  !اند وظيفه فاصله گرفته
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بازگشت به امام جعفر صادق از اين نظر . داراي دور شوند هاي رهبري سياسي و كشور آنها بايد پيش از همه از دعوي
الزم ) در اين تعبير(شيعيگري ــ و اسالم ــ مارتين لوتر خود را . شيعيگري خواهد بودراه حل بهتري براي دفاع از 

 "اقتدار"هايي همچون  لوتر در برابر فرايافت. دارد؛ كسي كه پوست سياست را از ميوه دين كند تا به گوهر دين برسد
به نظر او براي دين . ئول دانستقد برافراشت و دولت نيرومند را مس "قدرت كليسا در جامعه"در درون كليسا و 

سال  500در اين رويكرد خود، او، . تر از آن بود كه جا براي اداره، و حفظ نظم بگذارد رستگاري انسان موضوعي بزرگ
پيش، جهان نوين افراد صاحب حقوق سلب ناشدني را آغاز كرد ــ هنگامي كه در برابر هيات تفتيش عقايد گفت 

 "هر كدام و همه ما كشيش هستيم"او با اين جمله  ".توانم بكنم هيچ كار ديگري نمي. ام من بر اين موضع ايستاده"
اي براي حاكميت مردم درآمد بيان كرد و قضاوت فردي را در جاي نقشي كه  انديشه برابري را كه به صورت پايه

  )6(.شناختند گذاشت هاي خداوند در نزد بندگان مي ها براي خود به عنوان ميانجي كشيش
  

ندارد براي  اگر پادشاهي از حكومت دست بر. ندارد كارش تمام خواهد بود در ايران آينده اگر دين از سياست دست بر
  .هميشه از ميان خواهد رفت و در اين ميان ايران نيز زيان خواهد ديد

  
. شمارند ك سنت ارجمند ميگيرند كه چرا آن را به نام ي هواداران پادشاهي خرده مي برداران سياسي از مذهب بر بهره

كنند،  هاي بنيادي مذهب در سياست را به سادگي فراموش مي دشواري. كنند اما خودشان همين كار را با مذهب مي
زور پادشاهي در  برداري از مذهب از جاذبه پر آوردندگان به استراتژي بهره اين روي ".مذهب، سنتي ديرپاست"چرا كه 

هاي دين و  فرستند ــ كه يك تظاهر ديگر كاركرد سنت را به رويارويي آن مي ترسند و مذهب مردم ايران مي
هاي گذشته و حال ملي  اگر پادشاهي را مسئول بدبختي. پويند اما آنها راه مبالغه مي. پادشاهي بر يكديگر است

هاي مشروطه  دشاهيشمرند به سراسر امريكاي التين بنگرند كه تقريبا هيچ سنت پادشاهي ندارد و به اينهمه پا مي
بخش و  هايي براي نگهداري نهاد اطمينان چوب چهار) اقليت فعال(هاي سياسي شده جامعه  بنگرند كه با همكاري اليه

  .اند هاي آن، تعبيه كرده روي پادشاهي، و جلوگيري از زياده) بطور نسبي(كننده  تثبيت
  

جويي كنند كه به سرنوشت نود درصد و بيشتر  دند چارهپسن پا داشتن رژيمي به جاي آنچه نمي همچنين بايد براي بر
ايران "طلبان همراه نيستند كه  هاي جهان سومي دچار نيايد ـــ زيرا آنها حتما با پندارهاي سلطنت جمهوري

دانند كه ايران يك كشور جهان سومي بيش نيست و سفر  و مي "به ترس انداخته بوديش ها ها را از پيشرفت قدرت ابر
  .پنج سال پيش هم چنين بود. به سوي توسعه در پيش دارددرازي 

  
اكنون بايد در  نامد از هم روها مي ميانه "ايران و جهان"هواداران پادشاهي مشروطه و همه ايرانيان آگاه و همه آنها كه 

  :انجامد استفاده سياسي از مقام سلطنت مي هايي باشند كه به سوء انديشه بستن راه
  است كه سهم بزرگ را درپيكار رهايي ايران نه به مردم  بلكه به پادشاه، بدهند و پيرامون او را يكي از آنها اين

  . كوشند به مال و جاه برسند كساني كنند كه خود چيزي نيستند و در پرتو مقام پادشاهي مي هپناهگاه هم
 خطرناك و اضطراري ايران جاي  يا در شرايط. يكي از آنها اين باور است كه مردم براي دمكراسي آمادگي ندارند

در نخستين مراحل پس از جمهوري اسالمي اين دست آهنين به . (اين سخنان نيست و دست آهنين الزم است
  .) ها هاست، و پس از آن مرحله بحث بر سر كوتاه كردن آن مرحله. احتمال زياد خواه ناخواه كارها را خواهد گرفت

 باره جهت عمومي  هاي گسترده سياسي، نوعي همرايي در ك سلسله توافقيكي از آنها ناتواني در رسيدن به ي
  . ها ها و اولويت ها و برنامه نظرها بر سر سياست در عين نگهداشتن اختالف. آينده ايران، است

 يكي از آنها آلودن اختالفات سياسي با امور شخصي؛ شخصي كردن سياست و امور عمومي است .  
 هب در سياست است، به هر نام و براي هر هدف و از سوي هر گروه؛ يكي شمردن دين يكي از آنها وارد كردن مذ

شود گروهي ديگر پادشاهي را روياروي آن بفرستند و ايران را همچنان در چنبر  و دولت است، كه سبب مي
  .استبداد و واپسماندگي نگه دارند

هوري اسالمي سر برخواهد آورد سرانجام بايد اين در دودهه پاياني سده بيستم، نسلي كه از زير آوار انقالب و جم
   ".دين و دولت همزادند": شاد خاموش كند هزار ساله را در اين سرزمين نا پژواك دو
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  :ها ياد داشت

كه معادل (رشد . از دردسرهاي دو نسل نويسندگان ايراني بوده است Developmentيافتن معادل دقيق و زيبائي براي  -1
اين آخري را افغانها به كار (و پرورش و توسعه و تحول و تكامل و بالندگي و گوالش و انكشاف ) است  Growthبهتري براي

گوالش . توسعه از اين ميان با آنكه چندان دقيق نيست بيشتر معمول شده است. اند همه در اين معني به كار رفته) برند مي
  .رود شايد معادل بهتري است ، ولي كسي به سوي آن نمي

هاي واپسين  سه كتابي هستند كه دهه) هدايت(و خاطرات و خطرات ) دولت آبادي(خاطرات حاج سياح و حيات يحيي  - 2
آيد،  مي ها بر تصويري كه از اين كتاب. اند بهتر از همه وصف كرده) با تعادل سنتي دين و پادشاهي در آن(جامعه سنتي ايران را 
منش عصر مشروطيت و  ــ چه روشنفكران دمكرات طلبان ايراني در سده بيستم حممكني را كه اصال در عين حال، وظيفه نا

  . دهد چه روشنفكران اقتدارگراي عصر پهلوي ــ با آن روبرو بودند بهتر توضيح مي
شمارند گويا نقش آن  هاي استعماري انگلستان مي سياست "هميشگي"نشاندگان  آنها كه رهبران مذهبي شيعه را دست - 3

را در الغاي امتياز رويتر و امتياز تنباكوي انگلستان در اواخر پادشاهي ناصرالدين شاه، و نيز سهم آنها را در انقالب رهبران 
هاي خود قرار  مشروطه كه يك جنبش بزرگ ضد استعماري بود و جلوگيري از دادن امتيازات به بيگانگان را در سرلوحه هدف

با انگلستان و سهم كاشاني و زنجاني ) خالصي، كاشاني(ر مسلحانه رهبران شيعي در عراق پيكا. اند ها نديده داده بود، در تاريخ
  .و رهبران ديگر شيعي در پيكار ملي كردن نفت نيز از نظرشان دورمانده است

تر  اند اما از رهبران غير مذهبي شمار بيشتري به درجات بزرگ در ميان رهبران مذهبي بسياري با بيگانگان ارتباط داشته
  .تاريخ نوشتن را با شعار دادن نبايد اشتباه كرد. اند نشانده بيگانگان بوده دست

علم و نزديكانش و نيز فرماندهان ارتش، به داليل . در زمان خودش پوشيده ماند 1342بسياري از واقعيات شورش خرداد  - 4
. اي از آنها توانستند آزادانه سخن بگويند پارهبود كه  1357تنها پس از بهمن . هاي پس از آن خاموش بودند آشكار، در سال

داوري . ام من روايات مربوط به آن رويداد را از وزير اقتصاد كابينه علم، معاون سياسي علم و يك فرمانده نظامي وقت شنيده
پيش از آن و  هاي گردد و زندگي سياسي او را در سال مي طبعا تنها به همين دوران بر 1342من درباره نقش علم در خرداد 

  .گيرد بويژه پس از آن در وزارت دربار در برنمي
  
5 - Hamilton Jordan, Crisis  
  .ام وام گرفته  George Willاشارات به لوتر را از - 6
  

 1362مهر
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  پادشاهي در ميان مخالفان و هوادارانش
  

  شب نگردد روشن از ذكر چراغ
  نام فروردين نيارد گل به باغ

  مولوي
  

 .طلب، از هر رنگ و نقش، بنامند شد يافت كه خود را سلطنت سال پيش تنها گروه بسيار كوچكي را ميتا همين دو 
حتي كساني كه به رژيم پيشين ايران هنوز دلبسته و وابسته بودند نام بردن از پادشاهي را به داليل تاكتيكي درست 

معتقدان آن نيز با . ه سادگي به كار بردچسبي نبود كه بتوان ب قانون اساسي مشروطيت هنوز بر. دانستند نمي
  .هاي ديگر بود ميدان يكسره دردست گرايش. گذشتند هاي لفظي و مانورهاي سياسي از كنارش مي تردستي

  
افزون از جمهوري اسالمي اشتياق را به  نخست، بيزاري روز: اين وضع اكنون آشكارا تغيير كرده است، به دو علت

طلبان بازتر  هاي ديگر خود را كم و بيش از سكه انداختند و جا را براي سلطنت رايشگذشته بيدار كرد؛ و دوم، گ
هاي بهتر افتادند و  افزون در سرخوردگي خود از آنچه روي داده بود به ياد گذشته از سويي مردم به شمار روز. كردند

هوريخواهان ــ در بسياري موارد، ها و جم"ليبرال"از سوي ديگر چپگرايان و . اين ناچار به سود پادشاهي تمام شد
  .اي براي رژيم اسالمي جلوه دهند رياست جمهوريخواهان ــ نتوانستند خود را به صورت جايگزين متقاعد كننده

  
هاي شهري يا هر يك از  توان گفت كه هيچ گروه قابل مالحظه ايرانيان نيست كه به چريك امروز در كمال انصاف مي

آنها هر كدام هواداران خود را دارند، ولي وزن و حيثيتي . آورنده بنگرد م رهاننده و فراهمرهبران جمهوريخواه به چش
همه اين مدعيان جايگزيني اعتبار خود را از . را كه يك جايگزين ملي بايد داشته باشد ندارند و در اين شگفتي نيست

بيشتر آنها نيز يك دوره ميانه اين دو را . ي ايرانمبارزه با رژيم پيشين ايران و مبارزه با رژيم كنون: گيرند دو چيز مي
) باربري خميني و آخوندها تا جايگاه قدرت و خدمت به آنها تا هنگامي كه آخوندها زندگي را بر آنها سخت نكردند(

  .گذرند گيرند با شتاب از آن مي نديده مي
  

بينند  ردمي كه امروز نتيجه آن مبارزه را ميولي م. مبارزه با رژيم پهلوي زماني براي آنان اعتباري دست و پا كرد
ممكن است بخشي از ناخشنودي خود را از حكومت آخوندي و شرايط كنوني به كساني برگردانند كه با مبارزات 

اعتبار مبارزه با رژيم كنوني نيز ويژه گرايش معيني . آمدن آخوندها كمك كردند خود، دانسته و ندانسته، به روي كار
هاشان به  كاري ان جمهوري اسالمي نيست، مگر آنكه كساني بگويند چون شمار بيشتري را با ندانمدر صف مخالف

  .ترند اند شايسته كشتن داده
  

حتي كساني از ميان آنان كه . سازي ايران بسنده نيست پيداست كه چنين دستاوردهايي براي رهانيدن و باز
برويند كه بايد مواد خامي آشكارا  تر كنند با اين دشواري رو بار پر تر و كوشند با نام مصدق پيشينه خود را چشمگير مي

شان خدمت كند، و يك برنامه سياسي كه شايسته اين نام  ناكافي را براي ساختن يك تاريخ، كه به مقاصد سياسي
ارد ميدان كم و نيامده است ولي دست پادشاهي نيز هنوز به صورت جايگزين ملي در. باشد، بيش از اندازه كش دهند

. شده است و بخت آن از هيچ جايگزين ديگري كمتر نيست و خوب احتمال دارد كه هر چه بگذارد بيشتر هم بشود
بخش خواهد بود به شرط آنكه مخالفان پادشاهي در دشمني خود  چنين تحولي، اگر روي دهد، براي آينده ايران نويد

ود و كشور را به آب و آتش بزنند و موافقان يكبار ديگر چنان با آن يكبار ديگر چنان لگام از كف ندهند كه باز خ
  .سرمست نشوند كه مردم را نيز قرباني كنند

  
تري از ايران ــ كه  انگيزاننده گروه بزرگ آورنده و بر تواند جايگزين بهتري باشد ــ به معني گرد رو مي پادشاهي از اين

ها كرده است و  شاهي به ايران در طول تاريخ دراز آن بسا خدمتشاه در ذهن ايرانيان جايي ويژه دارد و نهاد پاد
هاي پادشاهان گذشته در برابر فرمانراوايان كنوني رنگ باخته است و ايران بدين گونه كه هست ــ  ها و سستي كژي
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پادشاه اش نگهداشته شود ــ با نظام پادشاهي بهتر پابرجا خواهد ماند و  موزاييكي كه بايد هماهنگي و همبستگي
  .ها و مصالح عمومي ملت باشد بهتر خواهد توانست نگهدارنده حقوق اقليت

  
از اين گذشته وارث پادشاهي پهلوي از امتيازات شخصي، مانند تعهد به دمكراسي و حاكميت مردم، و كوشش در 

هم شاه و هم  دادروي  1357پس از آن انقالب تمام عيار شاه و مردم كه در . عبرت جستن از گذشته برخوردار است
پادشاه مشروطه . تر از گذشته خواهد كرد ساز توانند گرفت كه تركيب آنها را بهتر و كار هاي بسيار مي مردم درس

گذرد و از آن  مي پادشاه از تعلق به يك گروه يا حزب در. بيش از رهبر سياسي يا رئيس جمهوري مفهوم عام دارد
در مفهوم واقعي و گسترده خود، . دهد نتيجه كسي هم به ضد او راي نميدهد و در  كسي به او راي نمي. همه است

نه اينكه در هر لحظه مفروض همه مردم با شاه موافقند، ولي پادشاه . پادشاه مشروطه نماينده همه مردم است
يست و مشروطه در اين معني كسي است كه در هر لحظه مفروض نياز به موافق و مخالف ندارد، زيرا مقام اجرائي ن

  .گزاري ندارد گيري و سياست اختيارات تصميم
  

اگر پادشاه در ذهن ايراني مفهومي جز اين يافته از آن روست كه در گذشته، پادشاهي بيش از مدتي كه ضرورت 
در نتيجه پادشاه حالت رهبر سياسي يافت و هر روز . داشت براي پيش بردن كارها، براي اجرا و مديريت، به كار رفت

اينهمه . زماني هم بيشتر آنها مخالفش شدند. زماني بيشتر مردم موافقش بودند. فقت و مخالفت روبرو شدبا موا
ولي در اين مورد ويژه، پادشاه زماني كه بيشتر مردم . توانست بپايد و به انقالب هم نينجامد و صورتي ديگر بيابد مي

گيرد و زماني كه بيشتر مردم مخالفش شدند نتوانست  رموافقش بودند نتوانست نيروي آنها را به صورت موثري به كا
براي آنكه رژيمي بماند يا بايد مردم را داشته باشد يا اسباب قدرت را . جايش بايستد و موج را برگرداند استوار سر

ه كامه بود و هم ناتوان بود؛ هم محبوب نبود و هم ترسانند شود هم خود نمي. سخت در چنگ بگيرد و سخت بكار برد
  .نبود

  
چنين . اند بايد پادشاهي را با معيار نقش تازه پادشاهي در جامعه بسنجند امروز آنان كه با پادشاهي موافق يا مخالف

برخورد با . ولي در عمل چنين نيست. موضوعي است كه بايد جاي اول را در بحث مربوط به پادشاهي داشته باشد
  .استپادشاهي، بيشتر موضوع عواطف به هيجان آمده 

***  
. ها هستند"ليبرال"ناپذير بايد آغاز كرد كه در ميان چپگرايان و  در صف مخالفان پادشاهي از دشمنان آشتي

كه جايي براي گسترش  چپگرايان در جامعه آرماني خود جايي براي پادشاه ندارند كه قابل فهم است؛ همچنان
ها دشمني با پادشاهي بيشتر علت تاريخي ـ شخصي "يبرالل"در مورد بسياري از . فرديت انساني و كارآيي هم ندارند

آن را دشمن . كنند پادشاهي را بر پايه مزيت خود آن بررسي نمي. اند مرداد همچنان بسته مانده 28گره  آنها در. دارد
هاي بسيجيده و  شان چند هفته يا چند ماهي بر كمونيست دارند زيرا سي سال پيش در سرنگون كردن حكومت مي
  .اده پيشي گرفتآم
  

سازي نگذارند و تفاوت قلمرو سياست را با قلمرو عواطف شخصي  آنها تا هنگامي كه واقعيت تاريخي را به جاي تاريخ
را به حساب  1357بهمن  "رهگشايي"البد خودشان نيز (. بست سي ساله خود خواهند ماند در نظر نياورند در بن

ها همان اندازه نياز به فراگرفتن و فراموش "ليبرال"اين ). ز نيستندگذارند و از آن خوشدل و سرافرا خويش نمي
دوتو كويل درباره لويي هژدهم و . ها داشتند طلبان دارند و پيش از آنها بوربن كردن دارند كه بسياري از سلطنت

بودند نه فراموش آنها نه چيزي را فراگرفته : شارل دهم و همه اشرافيت از تبعيد انقالب فرانسه بازگشته گفته بود
  .كرده بودند

  
بر  بنا"آنها . گذارند گيرند و در برابر آزادي مي رادف ميتها پادشاهي را با ديكتاتوري م"ليبرال"گروه ديگر، باز از ميان 

يا در تعاريف فلسفه سياسي يونان . سازند نظام جمهوري را تنها راه برقراري دمكراسي در ايران وانمود مي "تعريف
دانند؛ غافل از اينكه  تر مي بر آن تعاريف، جمهوري پس از پادشاهي آمده آن رژيم را پيشرو زنند و چون بنا جا مي در

هاي سياسي  مربوط است و فلسفه سياسي از روزگار يونانيان بسيار پيش آمده است و در بحث از رژيم ها نا اين مقايسه



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

75 

شدند  جمعي اداره مي تر با رهبري دسته هاي بدوي اينكه جامعهتوان بسنده كرد ــ گذشته از  به افالطون و ارسطو نمي
پردازند و چون واژه سلطنت از سلطه آمده رژيم  وار به بحث لغوي مي يا شريعتي. و پادشاهي تحول اخيرتري است

  .شمارند پادشاهي را ذاتا استبدادي مي
  

هاي  هاي مشروطه فراوان و جمهوري پادشاهي كاري به واقعيات، از جمله وجود. سياسي است برداشت آنها يكسره غير
همچنين وجود حق آزادي ـ يا به عبارت نويسندگان اعالميه استقالل آمريكا حق سلب . تر ندارند استبدادي فراوان

دانند و ضرورت آماده شدن و تالش كردن اجتماعات را  نشدني آزادي را تنها الزمه استقرار حكومت دمكراتيك مي
گفت كه من  هم مي البته ميكل آنژ.  ند كسي هستند كه بگويد پيكره در سنگ است و حق سنگ استمان.  اند منكر

را از  "داود"پيرايم؛ ولي چه اندازه نبوغ و انرژي الزم بود كه   تراشم و مي اي كه در سنگ است مي زوائد را از پيكره
شان غايب است كه تنها جماعات معدودي در هاي زوائدش در تخته سنگ بپيرايند؟ اين حقيقت تاريخي از استدالل

گويي و  اكثريت بزرگ جامعه بشري، در سراسر تاريخ دراز خود، در چنگال زور. اند به آزادي برسند طول تاريخ توانسته
  .برد اش، رنج برده است و مي اش و يا از نوع سازمان يافته استبداد، يا از نوع هرج و مرجي و سازمان نيافته

  
آيند بيشترشان توانايي  نكه آدميان حق سلب نشدني آزادي دارند و به عنوان انسان با اين حق به جهان ميزيرا با آ

آنها زنجير گران . اند رسيدن به حق خود و تحقق بخشيدن به آن را ندارند و يا اصال به وجود اين حق هرگز آگاه نشده
گذارنند كه راهشان ببرد و از دشواري گزينش  مي عمر... برگردن پيوسته در جستجوي رهبري، پيشوايي، امامي 

يابنده  با آنكه آزادي، پس از زندگي، نخستين حق فرد انساني است آخرين حقي است كه انسان تكامل. آزادشان سازد
  .تواند بدان برسد يابنده مي در جامعه تكامل

  
ي فرهنگي و سازماني، به منظور رسيدن به ها هاي سياسي و اقتصادي و اجتماعي، بر تهيه اگر كساني بر ضرورت تهيه

چكان به دست  شان با دمكراسي و حق سلب نشدني آزادي است و نه قطرهورزند، نه از مخالفت مردمساالري اصرار مي
هاي واپسمانده براي فرمانبرداري بي چون و چرا و حتي  آگاه در جامعه هاي نا آنها از قابليت ترسناك توده. اند گرفته

  .نام آزادي و دمكراسي چيزي را دگرگون نخواهد كرد. گاهندبردگي آ
  

كند كه  چه كسي تضمين مي: ستاپرسش مقدر آنان اين . يك گروه ديگر مخالفان، بيمناكان و بدبينان هستند
پادشاه باز به استبداد نيفتد و پيرامونيانش كشور را ملك شخصي خود نپندارند؟ پاسخش اين است كه در نبود 

اما اين پرسش و پاسخ را در باره . استوار سياسي و اجتماعي، در نبود مردمي متعهد به دمكراسي، هيچ كسنهادهاي 
تر اين است كه در كشوري مانند ايران  پرسش درست. توان تكرار كرد هر نظام حكومتي و هر جايگزين ديگر مي

از بدبينان و بيمناكان موافقت كنند كه  كارايي كدام جايگزين بيشتر و خطر كدام كمتر است؟ آنگاه شايد بسياري
اند كه جايگزين درستي  توان بيش از آن نا "ليبرال"هاي جمهوريخواه  هاي چپ بيش از آن راديكال و گرايش گرايش
هاي بعدي خانواده خويش است  شايد كسي كه هر روز نياز به اثبات مشروعيت خود ندارد و هم مسئول نسل. باشند

يانش پيوسته در برابر چشمان اوست براي نگهداري تعادل سياسي ايران و رسيدن به يك و هم سرنوشت پيشين
له رياست كشور از ئآشوب آينده اگر مس شايد در ايران پر. تر و احتمال فاسد شدنش كمتر باشد دمكراسي، كارآمد

  .اشته شود كمكي به ثبات كلي جامعههاي هر روزي بر كنار نگهد ها و دگرگوني كشمكش
  
جاي پادشاه در نظام حكومتي است، هم در  اختالف ميان آنها، هم بر سر. اند رفته بر دو گروه واداران پادشاهي رويهمه

دفاع از . بينند طلب ميان شخص پادشاه و نهاد پادشاهي جدايي نمي اي عناصر سلطنت پاره. رويكردشان به گذشته
از آنجا كه محمد رضا شاه براي نسل كنوني ايرانيان مظهر . پادشاهي برايشان به معني دفاع از يك شخص معين است

  .طلب است، و اگر انتقاد كند ضد سلطنت اش دفاع كند براي آنان سلطنت پادشاهي است، اگر كسي از او و كارنامه
  

سي و هفت سال خدمات نمايان كرد و  شمار پادشاهي است كه در كوشش آنها همه صرف توجيه كارهاي بي
پيش از او هيچ پادشاهي . ترين بهايي كه پادشاهي در تاريخ ايران پرداخته است گ نيز كرد ــ به گراناشتباهات بزر

او را تظاهرات و . جز با هجوم بيگانه يا توطئه خاندان خود يا شورش سركردگان نظامي و عشاير سرنگون نشده بود
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 1356پس از تظاهرات بهمن . (داشت باور نمي اعتصابات چند ميليوني مردم در حالي بر كنار كرد كه چشمان خود را
تبريز "تبريز، كه بر خالف پيكارهاي دوران مشروطه هيچ نبايد مايه سربلندي همشهريان تبريز باشد، گفته بود 

  "چرا؟
  

گرم بحث درباره  در گرما. كند پذير مي الزم آسيب دشواري اين برخورد آن است كه نهاد پادشاهي را به صورتي نا
تواند رفتارهاي شخصي و سياسي فالن شخصيت نزديك به شاه، يا موضوع جزيره كيش و  ي ناگهان كسي ميپادشاه

كرد پيش بكشد و همه بحث را منحرف و  بخش گوناگوني را كه با هزينه عمومي عرضه مي شخصي لذت "خدمات"
  .تباه كند

  
هر چه . بردن معيارهاي مضاعف كشانيده استسازي و به كار  اين چنين برخورد با پادشاهي كار كسان را به تاريخ

اگر قانون اساسي زير . خوب از آب درآمده نتيجه نبوغ يك نفر بوده؛ هر چه بد شده به گردن اطرافيان و مقامات است
اند ــ هر كه  نداده، بلكه ديگران "فضولي"پا نهاده شده مسئولش نه كسي است كه چنين خواسته و به مجلس اجازه 

 اگر در برابر او مقاومتي شده و مقاومت كننده سرنوشتي يافته كه مدتها مايه عبرت ديگران بوده، طعن و. بتوان يافت
كنار داشتند و نه خواستند چنان سرنوشتي  تفاوت بر لعن بر ديگران است كه نه پشتيباني موثري در ميان مردم بي

هم زننده قانون  اگر ديگري كرده خائن و بر. اش كرد آوري دپرسي كرده يا خوب كرده يا اصال نبايد يا اگر او همه. بيابند
ها ممكن است كار  پيداست كه با چنين روحيه و برداشت.) كنند در جبهه مخالف نيز همين گونه استدالل مي(بوده 

  .كساني پيش رود، ولي كار پادشاهي در ايران پيش نخواهد رفت
  

پادشاهي از مالحظات . يافت پادشاهي در تضاد است با همه فرا دشواري ديگر آن است كه يكي گرفتن نهاد با شخص
اي  تواند افراد گوناگون را، پاره اش چنان است كه مي گستره. گيرد تر است؛ با يك فرد پايان نمي فردي و گروهي باال

رهاي نمايان همچنانكه كا. سرنوشتش به پيشينه و كارنامه يك شخص بستگي ندارد. اي بهتر، در برگيرد بدتر و پاره
  .تواند آن را نفي كند كند، كارهاي ناپسند يك پادشاه نيز نمي يك پادشاه نهاد پادشاهي را توجيه نمي

  
ها را  در نتيجه همه داوري. دانند در برابر اينان كساني هستند كه حساب شخص پادشاه را از نهاد پادشاهي جدا مي

شوند و نه كسي را بيهوده سپيد  و واقعيات به آساني روبرو مي گذارند و با تاريخ اش نمي روي يك شخص و كارنامه
توانند در قضاوت منصف باشند و آينده را بيش از اندازه به گذشته سنگين و آلوده  مي. كنند، نه كسي را سياه مي

  .نكنند
  

ته را مانند پتك بر گذش. كنند در برابر دوره گذشته رويكردي بستانكارانه دارند كساني كه شخص را از نهاد جدا نمي
شان صورت  طلبي براي سلطنت. شمارند ملت ايران را بابت خدماتي كه به آن شده بدهكار مي. زنند سر ديگران مي

خواهند به روزهاي خوش پيشين بازگردند، كه  يا صرفا مي. است) اشتياق گذشته(ديگري از انتقام جويي يا نستالژي  
شان كم نيستند كساني كه همان  در ميان. ها روان كنند ن مخالفان خود جويخواهند از خو بازگشتني نيست؛ يا مي

ها تجزيه كردن؛  ترين رنگ تصوير جهان را به ساده: هاي شهري را دارند و چريك "حزب الهي"روحيه و كاركردهاي 
ا با دست زدن حق را يكسره به جانب خود انگاشتن؛ همه را بر يك روش خواستن؛ پاسخ هر تفاوت يا اختالف نظر ر

بهره  هاي انساني بي نخست مخالف را به هيئت دشمن ديدن، سپس دشمن را از ويژگي(به فرايند انسانزدايي دادن 
دشنام و مشت و اسلحه را بجاي بحث سياسي .) ترتيب رواست شمردن، و سپس در پي نابودي او برآمدن كه بدين

  .گذاشتن
  

كساني كه اگر مخالف بودند هيچ چيز : م كنندگان، و شرمساران رژيم گذشتهاند كه محكو نگر سو آنان همان اندازه يك
واقعيت آن است كه . اند بينند و اگر دست در كار بودند از نقش گذشته خود شرمسار خوبي در رژيم پيشين نمي

انند در م دوراني بي. دوران پهلوي بخشي از زندگي همه ماست؛ حتي مخالفانش از جهات گوناگون بدان وامدارند
درست است كه . رفت تاريخ چند صد ساله گذشته كشوري است كه پيش از آن داشت همه چيزش از دست مي
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نياورد و فرجامش به فاجعه كشيد، ولي نشان خود را بر كشور و ملت ما گذاشت و بدان نيرويي بخشيد  انتظارات را بر
  .كه از اين گرداب بدرش خواهد آورد

  
آنها كه در صف مخالف بودند چرا موضع خود را با انكار بديهيات . ن است، نه پوزش خواستننه نيازي به محكوم كرد

خواستند چه ضرورت داشت كه با سازندگي آن دوران هم  كنند؟ اگر دمكراسي يا عدالت اجتماعي مي ضعيف مي
زير و استاندار بود و همه كشند كه رهبرشان و خواستند چرا دوراني را به رخ مي مخالفت كنند؟ اگر استقالل ملي مي

شان را  دواني رسيد كه جاي مسابقه اسب مي) نيروي محلي انگلستان(ش تا آنجا به نيروي استعماري پليس جنوب  زور
  .داد تغيير مي

  
دادند بجاي ساختن كشوري از صفر چه  خواهند، ترجيح مي شان در آن دوران پوزش مي و آنها كه از نقش گذشته

صد بگيرند و پولدار شوند و كاري به هيچ كار نداشته باشند؛ يا در درون سيستم از اينجا و  د و دركنند؟ معامله كنن
آنجا درآمدهايي دست و پا كنند و نقش مخالف خوان را به عهده گيرند؛ يا از بيرون سيستم عمل كنند و شريك 

  جرم خميني شوند؟ گزينش ديگري براي دو نسل اخير ايرانيان بوده است؟
  

هاي بيشماري از آن دوران را  تواند بشود كه هم انتقاد كنندگان از گذشته حق دارند جنبه ي منكر آن نميكس
هاي تاريخي  حتي دوره. هاي خود سرفراز نباشند نپسندند، هم دست در كاران گذشته حق دارند از بسياري از كاركرد

. اند، چه رسد به دوراني كه چنان شكست بدي خورد هاي خود را داشته ها  و كاستي اند كژي كه به شكست نينجاميده
ها را ببيند؛ آنكه مخالف  تواند عيب آنكه موافق است نمي. آوردن حس نسبت و اندازه در قضاوت است مسئله ما باز

خواهد؛  هايش خرسند است با گردن افراخته گويي ميراث پدرش را از ملت مي بيند؛ آنكه از كرده است جز عيب نمي
همه اما در يك چيز . گرداند مي اش  به ترديد افتاده از دستاوردهاي خودش نيز روي بر باره خود و گذشته رآنكه د

خوردگان، حتي اجازه بازگشت به  ديگران، همه برچسب. شناسند هيچ كدام حقي براي ديگران نمي: اند همداستان
  .پسندند نيست ميايران جاي هر كس كه آنها ن. ايران يا ماندن در ايران هم ندارند

***  
. اي در ميان خود بسازند اند سازمان يا اتحاديه اند و كساني پيشنهاد كرده خواهان نيرويي برآينده از اين ميان مشروطه
شان  هاي تفاهم ها و سوء گماني هاي دمكراتيك ديگر، از جمله جمهوريخواهان، را از بد تواند گرايش چنان سازماني مي

منتها پيش از آنكه . تكليف در يافتن جهت درست همكاري داشته باشد فعال يا بال ر غيرآزاد كند و با عناص
منظور از پادشاهي كدام گونه . خواهان بتوانند بر گردهم آيند بايد مشكالت نظري ميان خود را برطرف كنند مشروطه

يك زبان كه اصال سخن به .. گويند طلبان رنگارنگ از يك چيز سخن نمي آنست؟ زيرا آشكار است كه سلطنت
  .گويند نمي

  
توان هواداران نظام  آيد دو گرايش در ميان آنهاست كه يكي را مي هاي هواداران پادشاهي بر مي آنچه از نوشته

نظام شاهنشاهي اصطالحي است . خواهان ناميد شاهنشاهي و يكي ديگر را طرفداران پادشاهي مشروطه يا مشروطه
ها و عناوين  ها در اختراع و پيشنهاد لقب ي رژيم پهلوي ــ در هنگامي كه افراد و گروهكه در ده پانزده ساله پايان

گرفتند ــ از سوي اعضاي يك سازمان دست راستي افراطي بر  بر يكديگر پيشي مي...) آريامهر، فرمانده، خدايگان (
  .شيوه حكومتي گذاشته شد كه در بيشتر دوران پهلوي بر ايران روان بود

  
پادشاه نيرومند سايه خدا بود و . مشروطيت، پادشاهي در ايران نظامي استبدادي بود، به معني سنتي آن پيش از
ساالر، يا در دوران  هاي جنگ هاي بزرگي ايران شاهنشاه بر پادشاهان يافئودال در دوره. توان سايه سايه خدا پادشاه نا

نداشتند و به درجات گوناگون به شاهنشاه وفادار بودند كم از پادشاه  هايي كه دست )ساتراپ(هخامنشي بر شهربان 
اين سير از . تنها در سده بيستم بود كه ايران يك پادشاهي متمركز به شيوه ديكتاتوري نوين پيدا كرد. راند فرمان مي

تفاوت . تفئوداليسم به يگانگي ملي، و دگرگشت از استبداد سنتي به ديكتاتوري نوين البته منحصر به ايران نبوده اس
ايران با كشورهاي پيشرفته اروپايي كه همين فرايند را گذراندند در اين است كه ما بسي ديرتر از آنها اين راه را 

  .پيموديم
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انقالب مشروطيت از لحاظ نظري زمينه تبديل پادشاهي را از يك نظام استبدادي به يك نظام مردمساالري فراهم 

ولي در عمل، ايران چندان نتوانست پادشاهي . يادي بر اختيارات شاه گذاشتقانون اساسي مشروطيت حدود ز. آورد
پس از مظفرالدين شاه كه به دنبال صدور فرمان مشروطيت . مشروطه را در لفظ و حتي روح آن تجربه كند

اش با مشروطه دانسته است و پس از سرنگوني او احمد شاه به شاهي  گذشت محمد علي شاه آمد كه دشمني در
يد كه مشروطه خواه بود، ولي به سبب خلق و خوي شخصي و اوضاع و احوال سياسي، نقش پادشاه را خوش رس

  )1(.داد هاي اروپا را بر كاخ گلستان ترجيح مي نداشت و زندگي در هتل
  

كوشند پادشاهي احمد شاه را دوره درخشاني در برابر دوران پهلوي جلوه دهند در توجيه  كساني كه مي
گسيختگي  اش از وظايف پادشاه در شرايط هرج و مرج و از هم طلبانه هاي او و برداشت صرفا حقوقي راحت يجوي كناره

با انگليس  1919داري احمد شاه از امضاي قرار داد  آنها با آب و تاب از خود. كامل كشور نخواهند دانست چه كنند
گرفت و اگر زير بار امضاء نرفت، زير بار  تان مقرري ميكنند كه هم او از انگلس اي نمي گويند، ولي هيچ اشاره سخن مي

سازان مهم اين است كه اشخاص چه بگويند،  مهم اين  گونه تاريخ براي اين. رفت هيچ تكليف و وظيفه ديگري هم نمي
  .نيست كه نتيجه براي كشور چه باشد

  
او يك . توان پادشاه مشروطه ناميد نميرضا شاه را، با آنكه نهادها و ظواهر مشروطيت را حفظ كرد با هيچ كوششي 

اين (طلب و سازنده و روشنراي بود به آن معني كه از سده هژدهم در فرهنگ سياسي راه يافته است  ديكتاتور اصالح
پا واپسمانده و رو به زوال را از پايه بسازد ــ و به مقدار  اي سرا خواست جامعه او مي) . سنت با پتر كبير آغاز گرديد

كم در آغاز ــ در ميان استقبال  ساخت ــ و بدين منظور قدرت بي چون و چرا الزم داشت و آن راــ دست زيادي
  .عمومي به دست آورد

  
چوب قانون اساسي به چنان دستاوردهاي شگرف و كارهاي  توانست در چهار دعوي اينكه رضا شاه در آن شرايط مي

شاه،  بي رضا. است كرد نيز بيهوده اساسي عمل مي در چهارچوب قانون او دقيقا دعوي اينكه. نمايان برسد بيهوده است
مسئله ايران در اين بوده است كه . آمد نمي نيز بر "ممالك محروسه"انقالب مشروطه حتي از عهده نگهداري تماميت 

طلب و  اصالح بر خالف كشورهايي مانند فرانسه يا انگلستان، انقالب مشروطه آن پيش از پادشاهان يا رهبران سياسي
  .هاي رشد و توسعه را بريزند مقتدر آمد كه كشور را نخست به صورت يك واحد سياسي واقعي درآورند و پايه

  
حتي در واقع يك كشور . هاي انقالب را نداشت انقالب مشروطيت در كشوري روي داد كه هيچ اسباب تحقق آرمان

مقدمات سياسي و اقتصادي و اجتماعي الزم را فراهم كرده  اگر كسي مانند رضا شاه پيش از انقالب مشروطيت. نبود
هاي انقالبيان مشروطه اينهمه زمان  بود يا انقالب مشروطيت پس از او روي داده بود، آنگاه شايد تحقق هدف

  .داشت خواست و هنوز پس از هشت دهه جنبه آرزويي نمي نمي
  

اي بدان نام دمكراسي  و مرج و اشغال خارجي، كه پارهدر دوران محمد رضا شاه نيز پس از دوازده سال اول هرج 
افزون به عنوان رهبر و فرمانده و سرچشمه منحصر  اند، شاه نه تنها به عنوان رئيس كشور، بلكه به نحوي روز داده

 هاي آخر، فرمانده به پادشاه هايي مانند آريامهر و رهبر و، در سال دادن لقب. آمد گيري در قدرت سياسي و تصميم
آنها كه اصطالح نظام شاهنشاهي را وارد فرهنگ . تاباند هاي سياسي را باز مي تصادفي نبود و روح زمان و واقعيت

ها اين اصطالح را  ناسيونال سوسياليست) فوهررپرينتزيپ(سياسي ايران كردند با نگرشي به اصل رهبري يا پيشوايي 
در قانون اساسي شاهنشاه و . تر بود نيز باال) فوهرر(پيشوا   تفاوت در اين بود كه پادشاه در اين معني از. ساختند

شاهنشاهي آمده است ولي نظام شاهنشاهي مال دوراني بود كه پادشاه ــ كه ديگر شاه شاهان نبود ــ به حدود و 
  .ديد اي ظواهر هم نمي توانست بسنده كند و ديگر حتي نياز به حفظ پاره اختيارات قانون اساسي نمي

***  
شد، تنها در سطح با پادشاهي  م شاهنشاهي، چنانكه بويژه در دو دهه پاياني پادشاهي پهلوي بدان عمل مينظا

گرفت و اختياراتي بسيار بيش از آنچه  اهميت را مي هاي مهم و گاه بي شاهنشاه همه تصميم. كرد مشروطه تطبيق مي
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ره و آن شيوه حكومت، نظام شاهنشاهي را اگر براي توصيف آن دو. در قانون اساسي مشروطيت آمده است داشت
اصطالح كردند امري صرفا مربوط به خود آن دوره بود و از ضرورت تفاوت گذاشتن آن با پادشاهي مشروطه 

  .برخاست
  

اگر بكوشند نظام . هاي سياسي را بپوشاند تواند واقعيت هاي صرفا حقوقي پوزشگران دوره پيشين نمي برداشت
خود . هي مشروطه يكي بشمارند آنگاه دانسته يا ندانسته آينده را در گذشته غرق خواهند كردشاهنشاهي را با پادشا

اگر شكست . منش كردن حكومتش كرد اش اقداماتي به سود دمكرات محمد رضا شاه در سه ساله پاياني پادشاهي
دون يك برنامه سنجيده بود؛ و خورد از آن رو بود كه هم بسيار دير دست به كار شد؛ هم اقداماتش پر از اشتباه و ب

به . هم بيشتر به صورت واكنشي در برابر تحوالت بيرون از كنترل داخلي و خارجي انجام گرفت و نه يك طرح اصيل
گفت،  منش كردن حكومت داشت، چنانكه خود مي توان گفت كه اگر پادشاه اعتقاد به فرايند دمكرات خوبي مي

ر مراحل منظم و در شرايط كنترل اوضاع عملي كند، و نه به صورت امتيازهاي ها زودتر و د توانست آن را مدت مي
  .كردند هاي ضعف تعبير مي شد و دشمنان تنها از آن به نشانه اي كه زير فشار اين و آن داده مي دالنه نيم

  
ه شاه بيش از اندازه و اعتمادي خود ب آنها در دشمني و بي. بهره از بار مالمت نيستند ها نيز يكسره بي"ليبرال"البته 
آنچه هم به سود پادشاه، هم خود آنها . هاي تغيير را ديدند به پيشباز انقالب شتافتند تر از اندازه رفتند و تا نشانه تند

شد،  همانچه در بيشتر  بايد از پايان دهه سي آغاز مي بود كه مي و هم ملت بود، يك دگرگوني گام به گام مي
هاي ايراني ترجيح دادند به جاي فرايند "ليبرال". و شمالي در سده نوزدهم روي داد كشورهاي اروپاي باختري

. از خميني پشتيباني كنند و به رهبري ماليان گردن نهند 1357و چه در  1342دمكرات كردن نظام موجود، چه در 
نگيزي را آشكار ا هاي دهه سي و چهل خاطرات سياسي خليل ملكي كه انتشار يافته حقايق عبرت درباره سال

  .سازد مي
  

بينند و تكرار آن  هواداران نظام شاهنشاهي يا كساني هستند ــ گروهي نسبتا اندك ــ كه هيچ عيبي در گذشته نمي
آنان به . اش بود دانند كه نبايد در انديشه خواهند، و يا كساني كه دمكراسي را براي ايران تجملي مي را در آينده مي

شناسند نه در  ومند، يك رهبر و فرمانده هستند و اگر هم كم و كاستي در گذشته ايران ميدنبال يك پادشاه نير
  .هاست ها و تاكتيك اي سياست پاره نظام رهبري، بلكه در

  
هاي دمكراتيك رسمي اداره كرد كمتر جاي  ا شيوهبتوان  در اينكه ايران پس از جمهوري اسالمي را از روز اول نمي

سالح عمومي و برقراري آرامش و امنيت و عادي كردن اوضاع  گذار موقتي كه در آن خلعيك دوره . ترديد است
اما در چنان دوراني اصال سخن از نظام حكومتي به معني رسمي اصطالح . اولويت خواهد داشت ناگزير خواهد بود

سي را به صورت بر پا هاي يك دمكرا هنگامي كه بتوان پايه. بحث بر سر پس از دوران موقتي است. توان گفت نمي
در اينجاست كه هواداران . داشتن نهادهاي سياسي و اجتماعي و پيش از همه يك دستگاه قضائي كارآمد گذاشت

مشروطه خواهان معتقد به اين نيستند كه سرنوشت ايران . شوند خواهان از هم جدا مي نظام شاهنشاهي و مشروطه
جامعه . به هرج و مرج است و يا از يك ديكتاتوري به ديكتاتوري ديگر در گذار از هرج و مرج به ديكتاتوري و از آن

ايران هم سرانجام بايد از اين . هايي كه به پيش تاختند واپسمانده بودند مانده هست ولي همه جامعه ايراني واپس
  .آيد و از جايي و در زماني آغاز كند ماندگي بدر چنبر واپس

  
خدمت توسعه سياسي جامعه نباشد، اگر پويش ناگزير به مردمساالري را آسان نظام حكومتي آينده ايران اگر در 

خواهد بود كه پادشاهي پهلوي در مراحل واپسين خود بود و ) همزمان با شرايط تاريخي نا(هنگام  نكند، همان اندازه نا
عني نظام حاكميت پادشاهي مشروطه به م. جمهوري اسالمي، به درجات بيشتر، از مراحل آغازين خود بوده است

هاي  در موارد كشاكش(مردم با رئيسي به نام پادشاه كه اختيارات اجرائي ندارد، اما هماهنگ كننده قواي حكومتي 
تر  مدت حركت ايران را به سوي دمكراسي آسان و نگهدارنده تعادل ملي و مظهري از تداوم است، در دراز) ناپذير آشتي

در مقايسه با پادشاهي، يك . اي حكومتي ديگر در شرايط ويژه ايران در همين استه امتياز آن بر نظام. خواهد ساخت
  .تقريبا در همه كشورهاي مانند ايران چنين بوده است. پذيرتر خواهد بود  پذيرتر و فساد رژيم جمهوري آسيب
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. كراسي تبديل كردشبه به دم توان يك دانند كه ايران را نمي خواهان در ته دل خود مي حتي پرشورترين مشروطه

. دهند همه حقيقت را نگويند آگاهند يا ترجيح مي هاي قدرت و حكومت نا كساني كه چنين باوري دارند يا از مكانيسم
كساني . اي در همين معني سخن گفته بود و مثال بسته چاي ليپتون را آورده بود وارث پادشاهي پهلوي در مصاحبه

اين درست است كه دمكراسي قطره چكان . توان به ايران خوراند چكان نمي خرده گرفتند كه دمكراسي را با قطره
كنندگان و رهبران  خواهد، از رئيس كشور تا حكومت يك تعهد در سطح ملي مي. نيست، ولي خم رنگرزي هم نيست

در طول زمان سياسي، تا گام به گام، ولي به تندي نهادهاي دمكراتيك را پايه گذاري كنند و آنها را پاس دارند تا 
جا نبرد؛ و اينهمه در صورتي است كه از هم اكنون، در مراحل  ريشه بگيرند و ديگر نهيب هر حادثه بنيادشان را از

گويند براي رسيدن به دمكراسي تنها نيت خوب بس  آنها كه مي. مقدماتي پيكار، به تمرين دمكراسي آغاز كنند
خواهند از  و بايد اسباب آن را فراهم آورد قصد فريب ندارند و نمي) اند راه دوزخ را با نيات خوب فرش كرده(نيست 

  .اند هاي تلخ تاريخ را فرا گرفته آنها درس. اكنون تعهد به دمكراسي را سست كنند
***  

تواند به احتمال متشكل  خواند نمي طلبان يا هواداران قانون اساسي مشروطه را مي كسي كه نشريات گوناگون سلطنت
اي هواداران نظام شاهنشاهي ــ خود را  پاره. يك چتر سازماني خوشبين باشد نها در يك سازمان يا زيرشدن همه آ

كنند و چنان آنها را موضوع اصلي  خواهان ياد مي اي مشروطه اي از پاره هر چه بنامند ــ با چنان تلخي و كينه
استراتژي آنها از . يافتگي ندارند نين سازمانشان نيز اعتقادي به چ رسد خود اند كه به نظر مي حمالت خود ساخته

هاي  اين استراتژي با تاكتيك. آنهاست شان بر كردن يا ترساندن ديگران و تحميل برداشت خود ميدان بدر
خواهان نداشته است و به نظر  برند پيامدي جز جدا كردن آنان از جريان اصلي مشروطه آميزي كه به كار مي خشونت

حتي خود وارث پادشاهي پهلوي راهش را آشكارا از آنها جدا كرده است و در . هم بهتر از اين باشدرسد در آينده  نمي
اند اين  هواداران نظام شاهنشاهي تاكنون كوشيده. هاي خود را از آنان شسته است دستيش ها ها و مصاحبه اعالميه

  . پهلوي بيش از آنست كه بتوان نديده گرفتجدايي را نديده بگيرند ولي تفاوت ميان مواضع آنان با وارث پادشاهي 
  

روند كه از جانشين ديگري براي تاج و تخت پهلوي نام  اي از آنان در يكي كردن شخص با نهاد چندان پيش مي پاره
دهند نهاد پادشاهي و قانون اساسي مشروطيت را  پسندند به خود حق مي برند و اگر كسي را براي پادشاهي نمي مي

اگر در اين باره اصرار ورزند فرش را يكسره از زير پاي خود خواهند كشيد و تفاوتي با . ستكاري كنندبه ميل خود د
  .مخالفان ديگر قانون اساسي مشروطيت نخواهند داشت

  
خواهان به  مشروطه. هماهنگ كردن هواداران پادشاهي مشروطه بايد پس از برطرف كردن ابهامات انديشگي باشد

: توان در اين عبارت خالصه كرد اين استراتژي را مي. ستراتژي وارث پادشاهي را پيروي كنندداليل اصولي بايد ا
پادشاهي در اين استراتژي در پرتو روح قانون اساسي . هاي جامعه ايراني در داخل و خارج ترين اليه دعوت از گسترده

عنوان يك نهاد مردمي نگريسته  ساله سلسله پهلوي و بطور قطع به 57و انقالب مشروطيت و در پرتو تجربه 
باره رژيم حكومتي خود  پايه اين پادشاهي خواست مردم ايران است در شرايطي كه بتوانند آزادانه در. شود مي

  .تصميم بگيرند
  

رسيدن به فرداي روشن  پس از پيروزي و: گويد در اين باره مي "وطنانم سخني با هم"وارث پادشاهي پهلوي در 
در اين سخن هم مقتضيات سياسي و هم مقتضيات  ".گذارم راث خود را به عهده آراي شما مياختيار تصاحب مي

ناميدن آن به كودتا و ( 1357مقتضيات سياسي به اين معني كه پس از انقالب .  حقوقي در نظر گرفته شده است
اش بريده شده است  ز گذشتهو چند سال جمهوري اسالمي، ايران آن اندازه ا) دهد فتنه و توطئه چيزي را تغيير نمي

فرجامش  مرداد را با پيامدهاي بد 28كشور ما يك بار عقده . كه هر آغازي نياز به فراخواني راي ملت داشته باشد
هر مشروعيتي اين بار بايد مستقيما از خود ملت . اي، ناگشوده، در تاريخ ايران بماند نبايد چنين عقده. تجربه كرد
نده ميان مخالفت با حكومت و مخالفت با رژيم بايد تفاوتي بوجود آيد و مشروعيت رژيم هر در ايران آي. گرفته شود

  .روز موضوع اصلي نباشد و اين نخواهد شد مگر رژيم از مردم آغاز شود و با مردم بماند
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و نه مجلس شورا . شده است "بردار جزئا و كال تعطيل" 1357مقتضيات حقوقي، به اين معني كه مشروطيت از 
سنائي هست كه وارث پادشاهي به موجب قانون اساسي مشروطيت در برابر آنها سوگند ياد كند تا بتواند پادشاه 

گويند ما بهتر است قانون اساسي مشروطيت را  مي. نه پادشاهي هست كه فرمان انتخابات شورا و سنا را بدهد. شود
ايران قابل اجراست، يا حتي در فرداي پس از جمهوري اسالمي به عنوان آغاز كار بپذيريم، ولي آيا آن قانون امروز در 

پرسي در قانون اساسي نيست و بايد سر رشته را مستقيما  گويند همه مي در تماميت خود قابل اجرا خواهد بود؟ اگر
 پرسي كرد و چرا كرد؟ در تاريخ مشروطيت ايران پس از دو چه كسي همه 1341پيوند داد، در بهمن  1357به سال 
پرسي  شد همه اگر در شرايطي كه مشروطيت تعطيل نبود مي. اي براي آن گذاشته شده است پرسي، پيشينه بار همه

  .كرد، در ايران پس از جمهوري اسالمي حتما اشكالش كمتر خواهد بود
  

. ي آننقش پادشاهي نگهداري وحدت و تماميت ملي و نظام مردمساالري است و دفاع از حاكميت مردم و نه جانشين
گيري  پيوند پادشاه با مردم به پيشرفت كارها، به برقراري تعادل و پيوستگي كمك خواهد كرد ولي به تمركز تصميم

هايي را كه  خواهان بايد ترس مشروطه. مسئول نخواهد انجاميد و نبايد بينجامد انتخابي و غير در يك مقام غير
هر كس از انقالب هواداري كرده، يا در مراحلي ديرتر به . طرف سازند انگيزند بر مي انتقامجويان در دلها بر

هاي دار به ايران باز  در پيشاپيش يا به دنبال پادشاهي ايران چوبه. خواهان پيوسته خائن و گناهكار نيست مشروطه
وري هاي جمه وار انقالب نشستند، در سال دليل يا انگيزه بر موج ديوانه به هر 1357مردمي كه در . نخواهد گشت

  .ها نيست ايران آينده جاي پاك كردن حساب. اند اسالمي تاوان اشتباه خود را داده
  

. اند بايد تفاوت گذاشت ها بوده ميان مسئوالن كشتار و غارت، با زنان و مردان بيشماري كه صرفا دستخوش رويداد
او حتي . عمل نخواهد كرداگر بايد پادشاهي به ايران بازگردد، پادشاه همچون رئيس يك حزب يا گروه خاص 

در ايران پادشاهي، . جمهوريخواهان را نيز دشمن نخواهد داشت زيرا به عنوان شاه، پادشاه آنان نيز خواهد بود
ايران دمكراتيك آينده را با نظام پادشاهي مشروطه از . جمهوريخواهان نيز حق زندگي و فعاليت خواهند داشت

كنار داشتن و در  هاي گوناگون بر ها را به بهانه يوار كشيدن و افراد و گروهچسب زدن و د بر. اكنون بايد ساخت هم
بي يك روحيه . كند عقيده را خيانت ناميدن به روحيه دمكراتيك كمكي نمي طبقات دوزخ جاي دادن، و هر اختالف
. ساختتوان جامعه دمكراتيك با نهادهاي نيرومند  خور يافته باشد نمي دمكراتيك كه رشد و گسترش در

هاي  بيني هاي اجتماعي، براي آنها كه به دنبال جهان ترين اليه خواهند پادشاهي براي گسترده خواهان اگر مي مشروطه
  .توتاليتر نيستند، كشش داشته باشد بايد اعتماد آنان را جلب كند

***  
ر گروه حاكمي در ايران كم و شود سابقه ه اي بايد پذيرفت كه تا آنجا كه به حاكميت مردم مربوط مي بي هيچ مبالغه

ما . پادشاهي در تاريخ دراز ايران آن نظام حكومتي نبوده است كه با مردمساالري مترادف باشد. بيش بد بوده است
اگر قرار باشد براي آينده با همان چشم به پادشاهي بنگريم كه در . خواهيم اي ديگر مي پادشاهي ديگري در جامعه

اي هستيم كه تلخي پايانش را هر روز زير  نگريستيم، بي آنكه خود بدانيم در پي گذشته ميهاي پيشين  ها و سده دهه
  .چشيم مان مي هاي دندان

  
براي آينده بايد اين تاريخ و فرهنگ را دگرگون كرد، به . انقالب ايران محصول تاريخ و فرهنگ سياسي ايران است

كشور ما را اين روحيه حق بجانبي، همه حق را به جانب خود  .تاريخ روندي ديگر و به فرهنگ رنگ و بويي ديگر داد
هر فرد و گروهي تا اندكي نيرو گرفت بر گرد خود ديوار كشيد و به هر كه بيرون آن ديوار بود . پنداشتن، بر باد داد

رآمده هاي سياسي كه در زبان فارسي است آيا تصادفي است؟ هيچ كس در پي آن ب اين فراواني دشنام. چسبي زد بر
دهد و مخالفانش به يكديگر  هايي را كه جمهوري اسالمي به مخالفانش مي است كه ببيند آيا امكان دارد دشنام

  دهند به يك زبان اروپايي ترجمه كرد؟ مي
  

هر چه هم كساني اين . ها و كاركردها ديگر توان زندگي ندارند اي روحيه پاره. توان باز آورد گذشته و رفته را نمي
ها ميليون ايراني روي نداده  را از مردم جدا بدانند و با آن چنان رفتار كنند كه گويي در ذهن و زندگي ده انقالب

ايران ماهيت ديگري شده . توان به پنج سال و ده سال پيش بازگرداند ايران را ديگر نمي. ش با ملت ما خواهد ماند آثار
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مان،  مان و با پوست هاي بانكي، بلكه در ژرفاي روان ط در حسابما كساني كه اين انقالب را نه فق. است و خواهد شد
هاي انقالب را وارد زندگي و فرهنگ سياسي  هاي آينده اين مسئوليت را داريم كه درس تجربه كرديم در برابر نسل

  .ايران كنيم
  

دانه آنها ــ كه خود در هر جز مردم، و اراده آزا. به حساب آوردن مردم، آغاز كردن هر چيز از آنها، نخستين گام است
آنها كه به استناد قانون . زمان قابل دگرگوني است ــ هيچ چيز ابدي و مقدسي در برنامه سياسي ايران نبايد باشد

كنند كه در آن قانون اساسي، پادشاهي نخست در  دانند فراموش مي اساسي مشروطيت، شكل حكومت را ابدي مي
كنند كه حاكميت فقيه و تبعيض ديني و  خاندان پهلوي؛ و باز فراموش مي بود و سپس در "ابدي"خاندن قاجار 

  .جنسي نيز در آن قانون به صورت مذهب رسمي و حق وتوي مجتهد طراز اول جنبه ابدي داشت
  

) نقطه شروع(گاه  پذيرند صرفا به عنوان آغاز و رهسپاري خواهان اگر روح قانون اساسي مشروطيت را مي مشروطه
آميز مشروطيت يك دوره هفتاد و دو ساله بود كه هيچ  پهلو و تبعيض ابهام و دو ه نتيجه قانون اساسي پراست، وگرن

هاي اصالحات اجتماعي به  اي برنامه مساله بنيادي مربوط به نظام و روابط قواي حكومتي در آن حل نشد؛ و پاره
اين قانون با همه توانايي زندگي كه داشت . بودهاي زير پا گذاشتن آن در خودش  دانه يافت؛ و موجب آن امكان نمي

ها و  آوري، بايد در يك مجلس موسسان به موجب خود آن از كاستي و با همه ارزش آن به عنوان يك نقطه گرد
خواهان بازگشت به جامعه پيش از انقالب اسالمي يا حتي به جامعه دوران  آرمان مشروطه. هايش پيراسته شود ابهام

اي است كه روح قانون اساسي را در نظر گيرد و عمل كند، يعني سپردن  باز ساختن جامعه. نيست انقالب مشروطه
  .همه چيز به اراده آزاد اكثريت و تضمين حقوق اقليت، از جمله حق اكثريت شدن

  
ه فرهمندي مقام يا شخص پادشا براي آنكه پادشاهي به صورت يك جايگزين جدي رژيم كنوني ايران درآيد تكيه بر

هاي خود را براي سازمان دادن ايران آينده  خواهان بايد برنامه مشروطه. يا دستاوردهاي پادشاهان پيشين بس نيست
بايد . عرضه دارند و در كنار نيروهاي دمكراتيك ديگر، مراحل پيكار با رژيم خميني را طرحريزي و سازماندهي كنند

ايران پس از جمهوري اسالمي ميداني . هاي آينده بينديشند ويتها و اول از اين فرصت بهره گيرند و درباره سياست
براي آزاد كردن و جهت دادن به . خواهد كشورش را باز بسازد جمعي ملتي خواهد بود كه مي دسته براي كار

  .هاي فكري و سازماني از پيش بشود هاي اين ملت بايد تهيه انرژي
  

آنها بهتر از . و تجربه عملي نسل كنوني ايرانيان گرد آمده استتر دانش فني  خواهان بخش بزرگ در ميان مشروطه
اين مزيت را بايد در خدمت پيكار . هاي جامعه ايران دارند حل ها و راه هر گروه ديگري آگاهي دست اول از دشواري

د رواني خواهان بدان نياز دارند يك رويكرد مثبت، يك حالت مساع آنچه مشروطه. كنوني و آينده ملت ايران گرفت
  .است و يك ساخت سازماني كه به اندازه كافي انعطاف داشته باشد

  
اند و بسيار بيش از  آنها شكست خوردند ولي نابود نشده. خواه بايد از تكان پنج سال پيش بدرآيند نيروهاي مشروطه

آنها بايد . ندگي دارندپنداشتند ــ توان ز خوردگان ديگر ــ كه پنج سال پيش خود را در شمار پيروزمندان مي شكست
بيني و تكبر؛ و از اشتباهات خود عبرت بگيرند، ولي بي  به دستاوردهاي گذشته خود ببالند، ولي بي خود

برايشان شايد پذيرفتن اين امر هنوز دشوار باشد، ولي آنها از همه نيروهاي سياسي . خواهي و حالت دفاعي پوزش
  .پذيرترند ديگر ايران باور

  
هنوز از خدمت به مردم و . شان پايان نيافته است زندگي. ديگر، آنها بيشترين كوشش خود را كردندمانند هر كس 
كار ايران را نيز پايان يافته . ها دارد برجاست وامي كه به ميهن دارند و نيازي كه ميهن بدان. آيند مي كشور خود بر
  .گذشتگي و فرزانگي خواهد خواست باز برخواهد خاست و از فرزندانش تالش و از خود. نبايد پنداشت

***  
خواه و  هاي مشروطه اي از سازمان خواهان يا اتحاديه تواند داشته باشد، سازماني از مشروطه با همه اهميتي كه مي

تا آن . اثر خواهد بود باره پادشاهي و چگونگي آن در ميان نباشد بي طلب، تا هنگامي كه نوعي همرايي در سلطنت
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هاي سياسي و  ها افزود و بايد موضوع پادشاهي و مشروطيت را در ايران بويژه از نظرگاه انتشارات و بحثهنگام بايد بر 
تاريخي و نه تنها از نظرگاه سترون حقوقي، بررسي كرد تا هماهنگي تئوريك بدست آيد و آنگاه هماهنگي سازماني 

  .به دنبال تواند آمد
  

. ها و محافل معين اند و نه تنها گروه گيران آنها همه ملت ايران د كه پيامخواهان در همه حال بايد آگاه باشن مشروطه
پادشاهي مشروطه از يك رئيس جمهوري به مردم بيشتر نياز دارد زيرا هم اكثريت و هم اقليت را، براي زماني درازتر، 

اما اگر . نند بحثي نيستك اگر در پيكاررهايي ايران هواداران نظام شاهنشاهي كفايت مي. خواهد پشتيبان خود مي
خواهان بايد  هاي مشروطه هم ريخت، استراتژي و تاكتيك بر روي هاي هر چه بيشتري را ها و گرايش بايد نيروي گروه

  .طلب شناخته شده است هاي سلطنت اي گروه جدا از آن باشد كه تاكنون به نام پاره
  

  :ها ياد داشت
  :ساخته بودندظريفان آن روزگار در وصف او شعري چنين  -1

  شاه ما گنده و گول و خرف است
  هاي اروپ معتكف است در هتل

  نشود منصرف از سير فرنگ
  اين همان احمد الينصرف است

  ).اشاره به صرف نشدن احمد در عربي(
  1362خرداد 
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  ـ در سراشيب4
 
 

 ثبات پابرجايي يك رژيم بي
 

هاي نخستين، اكثريتي از مخالفان  ها و سال در ماه .رژيم جمهوري اسالمي چهارمين سالش را پشت سر نهاده است
حكومت آخوندي پس از چند ماه اول . دادند و اكنون نيز هيچ روشن نيست تا كي بپايد به اين رژيم چهار سال نمي

اه زور پابرجا مانده است؛ هر چند اين پابرجايي را با ثبات نبايد اشتب فريبي مردم، تاكنون با دخوردي و خو نشئه و بي
  .كرد

  
نهادهايي كه . تا آنجا كه به سركوبي مخالفان و ترساندن مردم ارتباط دارد اين حكومت چيزي فرو نگذاشته است

هاي همگاني، اقتصاد و اسباب فشار و سركوبگري داده است  اي از كنترل بر رسانه اند به آنان درجه پا كرده آخوندها بر
تر از هر حكومت ايران در سده بيستم صرف كنند و به منابعي  بع ملي را آزادانهتوانند منا آنها مي. كه كمتر سابقه دارد

تر از هر زماني در  چنگال آنان بر هستي و زندگي ايرانيان گشوده. تر از پيشينيان بالفصل خود دسترسي دارند بزرگ
ايرانيان اين نسل ناشناخته  اند براي هاي همگاني تحميل كرده درجه يكنواختي كه بر رسانه. ماست تاريخ اخير كشور

اند و  هاي هيتلري قابل مقايسه "اس ـ آر"ها ــ كه با  يه اهللا ها و حزب از رژيم يك شبكه گسترده كميته. بوده است
در پشت سر خود، آخوندها . كنند دهند ــ دفاع مي هاي نازي را انجام مي "اس ـ اس"ها هزار پاسدار ــ كه كار  ده

به بركت درآمد نفت ــ . اند هاي چهار سال حكومت، برزمين ريخته دويست هزارتن را، فرآورده الشه چيزي نزديك به
كنند و به هر صورت  ضروريات زندگي را وارد مي. فروش با هر تخفيف روي ميز و زير ميز ــ چرخ كشور گردشي دارد

ها و  دارد و ارتش را سرپا نگه مي و دستگاه حكومتي "نهادهاي انقالبي :درآمد نفت همچنين. رسانند به مردم مي
تعهد نداشتن نظام اسالمي به توسعه و نوگري، دست آن را بر . گرداند هاي بيشمار را مي هاي خصوصي آخوند دربار

هايي كه  توانند بازدارنده باشند؛ نه بودجه هاي پنج ساله مي نه برنامه. گذاشته است اتالف منابع ملي بيش از پيش باز
ها،  روزنامه(هاي رسمي  سيل تبليغات از رسانه. شوند ها شمرده مي يغ به آساني چيزي در حدود كاغذ پارهفارغ از تفر

و مراكز آموزشي روان است و توانسته است ...) ها  مسجدها، نمازهاي جمعه، عزاداري(و غير رسمي ) راديو تلويزيون
  .بيشتر در ميان كودكان و نوجوانان، پيرواني بيابد

  
بجانبي كه تنها تعصب  رحمي و حق ناپذيري از بي رانند با درجه تصور دستگاه گروهي از سرآمدان حكومت ميبر اين 

شان  و با اراده استواري به ماندن بر سر قدرت، كه از آگاهي بر سرنوشت ترسناك. تواند به انسان بدهد ايدئولوژيك مي
ن نبوده است كه اين چنين از پايان كار خود هراس داشته شايد در تاريخ ايران هيچ گروهي از سرآمدا. برخاسته است

ارزش  آيد، بر بي بجانبي و از اين آگاهي بر مي اعتنايي به افكار عمومي در داخل و خارج، كه از آن حق بي. باشد
انگيزي هر روز پديد  هاي هول ايران است، افزوده شده و صحنه شمردن انسان كه نقطه مركزي ايدئولوژي حاكم بر

  .آورده است
  

ولي اين رژيم به ثبات دست . اند و تا چند گاهي ديگر نيز خواهند كرد اينهمه به ماندن رژيم اسالمي كمك كرده
. ثبات را با سر قدرت ماندن نبايد اشتباه كرد. تواند نيافته است و نخواهد يافت مگر آنگه چيزي ديگر شود، كه نمي

رژيم اسالمي . آيد ه يا آسان شدن تضادهاي بنيادي جامعه بدست ميثبات با مشروعيت ارتباط دارد و با گشود
. شان توان است چه رسد به گشودن مشروعيت خود را از دست داده است و حتي از شناخت بسياري از تضادها نيز نا

  .اي ناسازگار است كرد آن با چنين وظيفه همه ايدئولوژي و روي
  

بودن آن در افكار عمومي كه ممكن است داليل تاريخي يا مادي يا  پذيرفته: مشروعيت يك رژيم دو ريشه دارد
جمهوري اسالمي، اولي را داشت و در يكي . هاي مردم خشنود ساختن توده اخالقي داشته باشد؛ و توانا بودن آن بر

ي آنان و اعتقادي و دورويي و دروغگوي رفتار شخصي و سياسي رهبران رژيم؛ درجه بي. دو سال آغاز كار از دست داد
پايمال كردن  شان در آوري دارايي و اسباب قدرت نشان دادند؛ سوء استفاده آنان از دين و بيرحمي ولعي كه به گرد
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تنها هاله پيروزي در يك انقالب، با چنان ابعاد و .  حقوق انساني؛ هر پايگاه معنوي و اخالقي را از ايشان دريغ داشت
در آنچه به . اي به آنان اعتبار ببخشد رابر هجوم عراق كه توانست تا اندازهشان در ب آوازه، بود و سپس ايستادگي

شود، اگر در شمار كساني نباشيم كه جنبه مذهبي رژيم را براي محبوبيت و  توانايي خشنود كردن مردم مربوط مي
  .دانند بايد بپذيريم كه چيزي از اسباب آن براي رژيم اسالمي نمانده است مشروعيت آن بس مي

***  
  : توان برشمرد تضادهاي اصلي رژيم اسالمي را چنين مي

گذاري يك پايگان رسمي مذهبي در ميان هيات مذهبي شيعه كه رسميت  بوجود آوردن و پايه
  .دارد نمي بر

دهد، براي عملي شدن نياز به يك ساخت  ها مي هنظريه واليت فقيه خميني كه همه حكومت و قانونگزاري را به فق
در يك نظام اسالمي وجود . فقيه با تعريف خميني مرجع منحصر حل و عقد و ولي امر است. سابقه دارد يتشكيالتي ب

قانون . انجامد ساماني مي الشرايط كه هر كدام حكم خود را جاري كنند به بي تعداد زيادي فقيه يا مجتهد جامع
چه يك فرد (مجلس خبرگان و واليت فقيه گذاري نهادهايي مانند شوراي نگهبان،  اساسي جمهوري اسالمي با پايه

. و تالش براي برقراري يك نظام قانونگزاري و قضائي يگانه، در پي انتظام دادن به اين امر برآمده است) چه يك شورا
رسد اصال بختي براي كاميابي  برو بوده است و پس از خميني به نظر نمي هاي عملي بسيار رو اما تا كنون با دشواري

اكنون مواردي كه خميني نظر شوراي نگهبان را رد كرده است و مجلس را مرجع اسالمي شناختن  تا هم. شدداشته با
  .دهد قوانين معيني گردانيده است، خبر از اين مشكل، چه در سطح قانوني و چه قانون اساسي، مي

  
با  "امت هميشه در صحنه"مجلس خبرگان كه بايست جانشين يا جانشيناني براي خميني برگزيند، گذشته از آنكه 

خواهند  همه اصرارهاي خميني و ديگران عمال در انتخابات آن شركت نجست، نشان داد كه بسياري از آخوندها نمي
فقيه نبايد  كنند كه مجتهد و اين گونه مجتهدان و مراجع استدالل مي. ترتيبات غير رسمي سنتي را تغيير دهند

  .انتخاباتي باشد و بايد به تدريج باال بيايد و از سوي مردم پذيرفته شودمانند يك رئيس جمهوري تابع فرايند 
  

آخوندهايي كه كمبود خود را از اسباب . از اين كشاكش ترديدهايي درباره خود اصل واليت فقيه برخاسته است
مالئي چون صرف علم كردن . اند اند، منكر رابطه ميان مرجعيت و رهبري شده فقاهت با قدرت سياسي جبران كرده

خواهد خود به واسطه يا بي  رفسنجاني كه مي. منتظري براي واليت فقيه، بحران تئوريك را آشكار ساخته است
احتياطي كرد و تا آنجا رفت كه گفت  دست گيرد، يك بار بي واسطه اختيارات واليت فقيه را پس از خميني در

در آن لحظه او آگاه نبود .) بكار برد "رهبريت"سليقه ديگر  آگاهان بي او البته مانند نا(مرجعيت با رهبري دو تاست 
  .گويند هاست مي گويد كه همه هواداران جدايي دين از حكومت و سياست مدت كه همان چيزي را مي

  
مانند هميشه او حيثيت انقالبي . اش به مجلس خبرگان به كشاكش پايان داد سرانجام خميني با فرستادن وصيتنامه

را براي برطرف ساختن يك دشواري حل نشدني مايه گذاشت، ولي اين نشانه ديگري است بر اينكه و رهبري خود 
هاي خميني، از شيعيگري  بدعت. حكومت مذهبي در نبود يك رهبري فرهمند محكوم به از هم پاشيدگي است

هاي  يد با نخستين نشانهشمار خواهند كوش آخوندهاي بي. تواند ماند چيزي ساخته است كه جز به زور او پابرجا نمي
از هم اكنون كه رهبري خميني به سبب . هاي شيعيگري راستين بازگردند ها و آموزه تواني رژيم به ريشه سستي و نا

سالي او ضعيف شده، چند دستگي از هر سو هويدا و شبح هرج و مرج پس از او در افق نمودار گرديده  بيماري و كهن
  .است

  
اسالمي براي ساختن يك نظام يكپارچه و متمركز حكومتي، در هر سازمان حكومتي يا  هاي جمهوري با همه تالش

خانخاني آخوندي در شهرها و . روند آخوند يا آخوندهايي فرمانروايي دارند كه هر كدام به راه خود مي  "نهاد انقالبي"
مالي هنگفت از كيسه دولت و  هاي خصوصي انجاميده است كه با منافع استانها به تشكيل نيروهاي مسلح و حكومت

اي بر جاي  ها چنان مبالغ افسانه در استان "شهيد محراب"به عنوان نمونه از آخوندهاي . شوند مردم پشتيباني مي
  .توانست مايه شرمندگي هر رژيم ديگري بشود ماند كه مي مي
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  .برقراري يك نظام قانوني و قضائي اسالمي در يك جامعه قرن بيستمي

هاي  تعبير و تاويل. خطوط يك نظام قانوني و قضائي بسيار كلي و مبهم، و در بيشتر موارد، ناگفته استدر قرآن 
هاي  هان نيز در اين هزار و چند صد سال از عهده تدوين يك نظام حكومتي بر نيامده است و در همه دوره فقي

هاي شرع،  ها و دادگاه افزون به زيان قانون روزهاي عرف و شرع و در كنار هم  و به صورتي  ها و دادگاه اسالمي قانون
ه دارد، اين تضاد به آميزه عاي كه بر اسالمي كردن حكومت و جام سابقه در جمهوري اسالمي، با تاكيد بي. اند زيسته
و رسوم اعراب جاهليت، تا مقررات و ) به صورت قانون قصاص(جوشي انجاميده است كه از لوح حمورابي  درهم
اينكه نظام حكومتي . اين تضادها تنها در قلمرو شكل نيست. گيرد هاي برگرفته از اروپا و آمريكا را فرا مي قانون

هايي كه حكومت كردن  نمايد در برابر دشواري بسامان مي آوري پاره پاره و نا هجمهوري اسالمي به چنين صورت خند
  .بازد چنين جنگلي از مفاهيم حقوقي و قانوني و سياسي با آن روبروست رنگ مي درست، در

  
ندازند، ا هاي مردم را به كار هم بانك الزم دارند تا پول. اند شگفتي نيست اگر گردانندگان حكومت در كار خود وامانده

سازند؛ هم فرض بر اينست كه مردم بر جان و خواسته خود  توانند بدهند و كاله شرعي براي آن مي هم بهره نمي
گيرد؛ هم بايد  خواهد و مي مسلط هستند، هم هر روز يك گروه يا نهاد اين تسلط را بر جان و خواسته مردم مي

توانند چشم بپوشند؛ هم بايد افراد را وادار به پذيرفتن  يماليات بگيرند، هم از خمس و زكات و وجوه رد مظالم نم
هاي زندگي و تفكر هزار و چهار صد سال پيش عربستان كنند، هم از آنها آخرين دستاوردهاي علمي و فرهنگي  شيوه

  .جهان غرب را انتظار داشته باشند
  

  ي اقتصادي و فرهنگيئفاكوتضاد ايدئولوژي آخوندي با ش
آمادگي و ناشايستگي آخوندهاي  توان به نا ول، اقتصاد و جامعه بر هم ريخته و رو به زوال ايران را مينگاه ا با آنكه در

اش به  اعتنا به بهروزي انسان، با گرايش بيمارگونه حاكم نسبت داد، علت اصلي آن را در يك ايدئولوژي واپسگرا و بي
جايي براي توسعه و نوگري و نوگرايي، حتي  بيني آخوندي در جهان. مرگ و كشتن و كينه و نفرت بايد جست

بيني ايستا و غير انساني، آخرت جايي براي دنيا، و  بيش از هزار سال است، در اين جهان. دگرگوني و پيشرفت نيست
هاي اسالمي، خفقان روان و انديشه بوده است و  ويژگي هزار ساله جامعه. گذشته جايي براي آينده نگذاشته است

بيني  اگر دليل بيشتري براي نشان دادن ناسازگاري جهان. لمي و ركود اقتصادي و ناتواني عموميواپسماندگي ع
آخوندي با بهروزي و پيشرفت ضرورت داشت حكومت اسالمي ايران با همه دسترسي خود به منابع درآمد سرشار و 

  .كافي است به ايران امروز بنگريم. نيروي انساني شايسته، آن را فراهم آورد
  

چه باك اگر .  بس است "علم ابدان و علم اديان". علم و هنر با نيازهاي ايدئولوژيك جهان بيني آخوندي بيگانه است
گذرد؟ آن جهان است كه اهميت  مي) هابس از شرايط بشري  توصيف(  "پست و كوتاه و بينوا و ددمنشانه"زندگي 

اعتقاد درست . يابد مي نسبت به توسعه دارد نه آن را در بيني، آخوند و حكومت آخوندي نه تعهدي با اين جهان. دارد
دانش پر  انديشان كم جا را با كوتاه هر. بيش از درخشندگي انديشه يا صالحيت شخصي ارزش دارديش و استوار برا

و اگر هم چند تني شايسته را به خدمت گيرد، ناپايدار و ناجور . خشكاند كند و سرچشمه پرورش استعدادها را مي مي
هاي اجتماعي  ترين اليه تواند جز واپسمانده ايدئولوژي آخوندي نمي. كفايتي هستند هايي در درياي بي بهر حال قطره

كيفيت انساني در . تر و در دفاع از ايدئولوژي پرشورتر تر، متعصب تر و كوردل هر چه نادان. را به خود معتقد سازد
ي بيهوده مظهر و پشتيبان رژيم جمهوري اسالمي ه اهللا حزب. شود دستگاه حكومتي به ضرورت بايد پايين نگهداشته

  .تواند بپايد اهللا نمي چنين رژيم با آن ايدئولوژي جز در فضاي حزب. نشده است
  

دارد و هرج و  ريزي بر نمي با آن ايدئولوژي و اين نيروي سياسي، با يك ساخت حكومتي كه تمركز و انتظام و برنامه
توان انتظار داشت مسائل اقتصادي جمعيتي را كه به چهل ميليون تن رسيده  است، چگونه ميمرج درون آن نهفته 

فرستد گشود؟ آن ديوانساالران و  مي) در واقع بازار بيكاران(است و هر سال يك ميليون جوان را به بازار كار 
ند تا رژيم را از نظر اداري و ا روزي ههاي بازمانده از نظام اداري و آموزشي گذشته كه در تالش شبان تكنوكرات

  .برند شان در دو جهان جداگانه بسر مي آنها با فرمانروايان سياسي. پا نگهدارند اميدي ندارند اقتصادي سر



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

87 

  
اي پيشرفته را در يك  زنند و روياهاي جامعه از آخوندها كساني هستند كه گاه و بيگاه از توسعه و نوسازندگي دم مي

.  ايدئولوژيك خود آگاه نيستند شان با ابزار آنها شايد هنوز از ناسازگاري هدفهاي. پرورانند سر مي رژيم اسالمي در
هاي رژيم پيشين  شان همان اندازه ساختگي است كه بازمانده تكنوكرات تهي و حالت شان همان اندازه ميان سخنان
خانه برگردانند و  ها را به مكتب شگاهكوشند آموز وقتي در رژيمي مي. خواهند دل آخوندها را به دست آورند كه مي
تابد؛ و ريشه صنعت نوين را از سرزمين ايران  هاي مكتبي اسالم كنند، كه آزادي علمي را بر نمي ها را پايگاه دانشگاه

 برآورند، زيرا نياز به ديد و روحيه و نيروي انساني متفاوتي دارد؛ و به جاي كار سازنده و انديشه آفريننده، اعتقاد به
  .معني است ها فرو كنند؛ دم زدن از توسعه و پيشرفت بي را در ذهن "امداد غيبي"
  

  تضاد ميان حكومت مذهبي با يگانگي ملي در داخل، و برتري در جهان اسالم
تا هنگامي كه . اند، همه مسلمانان از يك مذهب نيستند در ايران با آنكه، جز درصد كوچكي، مردم همه مسلمان

بود و يگانگي ملي  تر مي عمال جنبه غير مذهبي پيدا كند، زندگي پيروان همه مذاهب با هم آسان كوشيد حكومت مي
گيرد؛ تبعيض و نابرابري قانوني و  در حكومت مذهبي، اختالفات كيشي ناگزير باال مي. افتاد از اين رهگذر به خطر نمي

هاي بزرگي از كشور در مناطق حساس  كه بخشكشد  يابد و مانند ايران به آنجا مي ناپذير مي رسمي ابعاد تحمل
گيرد و جنگ برادر  ها نماينده ندارند و انتخابات در آنها انجام نمي اند و در مجلس مرزي از كنترل حكومت بيرون

  .كشي بيشماري را به كشتن داده است و كشور را با دورنماي تجزيه روبرو كرده است
  

اي در سياست  هاي پرهزينه بست ت شيعي با انديشه يگانگي اسالمي، بنناپذيري برتري حكوم در خارج، همين آشتي
زند و از سويي تكيه خود را بر يك  از سويي رژيم اسالمي دم از يگانگي مسلمانان مي. خارجي پديد آورده است

ات متحد در خليج فارس و خاورميانه عربي جز سوريه و ليبي و امار. گذارد مذهب اقليت در ميان مذاهب اسالمي مي
  .اي از بدي مناسبات با حكومت اسالمي نرسيده باشد عربي حكومتي نيست كه به درجه

  
نگرد و  پاكستان با آنكه ــ مانند تركيه ــ در ايران يك گاو شيرده يافته است با بدگماني به همسايه باختري خود مي

هاي خميني براي صدور انقالب  كوشش. رندنيتي به رژيم اسالمي ايران ندا كشورهاي اسالمي دورتر از آن هيچ حسن
هاي سني كه از سرمشق انقالب  حتي آن گروه. ها را برانگيخته است ايران به كشورهاي اسالمي، در همه جا دشمني

  .گريزند گيرند، از انديشه تسلط آخوندهاي شيعي بر سرنوشت خود مي ايران الهام مي
  

  ظامي و اقتصاديترين شرايط ن معماي جنگ با عراق در نامناسب
هاي رژيم اسالمي باشد كه ناگزير است يك جنگ فرسايشي بيهوده را، كه  ترين تضاد در سياست اين شايد برجسته

فرسايد، در شرايطي كه از نظر نظامي و اقتصادي و نظامي قادر به بردن آن نيست،  دو سو دارد و هر دو سو را مي
در حالي كه . جوانان و كودكان ايراني را بر زمين بريزدهمچنان كش بدهد و در تعرض پس از تعرض خون 

كند كه منابع ملي در اين جنگ به هدر نرود؛ و شور و شوق عمومي براي جنگ  هاي اقتصادي رژيم حكم مي اولويت
مدتهاست فروكش كرده است؛ و ارتش به سبب ضرباتي كه آخوندها و همدستان غير آخوند آنها و چپگرايان به آن 

بخش بزرگ توان تعرضي خود را از دست داده، رهبران اسالمي هنوز خود را ناگزير به مقدم داشتن  اند زده
ها جايي باالتر از  سرگرم نگهداشتن ارتش در مرز، و بهانه جستن براي توجيه نابساماني. دانند هاي سياسي مي اولويت

  .مالحظات ملي و انساني و استراتژيك يافته است
***  

آخوندها تنها . بيرون سرشار از سرگرداني و ناكامي است هاي رژيم در درون و هاست كه سياست ادبر اثر اين تض
از اين گذشته چيزي براي . اند بمانند و هماوردان خود را از ميدان بدر كنند و بيشتر هم به وسائل منفي توانسته

گويند بيش از اين  شان سخن مي لهحتي رهبران رژيم هنگامي كه از دستاوردهاي چهار سا. عرضه كردن ندارند
مظاهر فسق و "حجاب و  و زنان بي) اند در واقع به زير زمين فرستاده(اند  ها را بسته روند كه مشروب فروشي نمي
  .اند اند  و اسالم را برقرار و رژيم پيشين را سرنگون و آمريكا را بيرون كرده را از برابر چشمان رانده "فجور
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هاي حكومت اسالمي و واليت فقيه، مانند گستردن سفره رفاه و نعمت براي مردم و بستن  "رنامهب"ها و  بقيه وعده
عدل و "بسندگي كشور و آزادي و برابري و  نيازي و خود ها و بي ها و آباد نكردن گورستان ها و گشودن دانشگاه زندان
با اين دستاوردها اگر رژيمي بتواند به . ر شدتهي از همان آغاز فراموش و حتي انكا و از اين گونه سخنان ميان "قسط

هاي علوم سياسي تجديد نظر كرد؛ يا بايد ايراني را موجودي غير از ديگر آدميان  اي تعريف ثبات برسد بايد در پاره
زندگاني آسوده و جيب پر و محيط امن و امكانات گسترش و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي يش ها دانست كه اولويت

كنندگانش  كردن را در حكومت و غارت و كشتن كنارند؛ و تفريح بر و اشتغال انانش از انديشيدن به آموزشو جو نيست؛
شود و در چهار سال سه هزار سال تاريخ و  تر مي تر باشد سربلند پسندد؛ و هر چه سطح گفتار و كردار آنها پائين مي

  .سه چهار قرن انديشه و تالش براي توسعه را فراموش كرده است
  

ديگر . توان ديد هاي دودلي و سردرگمي رژيم را از هم اكنون و پيش از آنكه خميني از صحنه بيرون رود مي نشانه
با آنكه ساختن نهادهاي حكومتي با حرارت پيگيري . ها در ميان نيست طرح مشخصي براي شكل دادن سياست

ها  گام. شود د ــ در اداره كشور ديده نميكش كشت ــ هنوز مي كرد و مي شود، آن دست محكمي كه ويران مي مي
كار به . دكن دهد و روز به روز زندگي مي رژيم تنها واكنش نشان مي. ها ناگهاني و فراوان لرزان است و تغيير جهت

گفت اگر يك دروغ بگويد براي فسق او كافي است  جايي رسيده است كه ولي فقيه كه زماني پسرش در تلويزيون مي
هايش را زمان و فراموشي برطرف سازد و هر چند  ماند اثر  فرمان دهد، ديگر منتظر نمي از دست ميو مرجعيت را 

آن توجه به حفظ آبرو، آن بعد اخالقي كه در آغازش پيش نظر بود، چنانكه . گيرد هفته سخنان خود را پس مي
باري داده كه در همه  و بند ي و بياي از گستاخ زدند، جاي خود را به درجه آخوندها دمادم الف فضائل خود را مي

رژيم . شوند هاي مالي و سياسي شخصي ديگر رسوايي شمرده نمي رسوايي. دوران مشروطه در ايران ديده نشده است
  .انديشد ديگر به مشروعيت اخالقي خود نمي

  
مبارزه با " ها، سرنوشتي بهتر از دالنه براي برطرف كردن ناخشنودي اي خميني، كوشش نيم فرمان هشت ماده

هنوز مركب فرمان خميني خشك نشده خودش به مشروط و محدود كردن . هاي گذشته ايران نداشته است "فساد
هايي در اينجا  پاكسازي. هاي گوناگون انقالبي از همان آغاز به شيوه دلخواه خود با آن رفتار كردند آن پرداخت؛ و نهاد

معمول مصون ماندند و با گذشت چند هفته چرخ پاكسازي از حركت  تر مانند و آنجا روي داد ولي گنهكاران بزرگ
  .بازماند

  
ها را رد كرده باز هر  با آنكه شوراي نگهبان اليحه مصادره خانه. هاي مصادره شده از همين دست بود دادن خانه پس

اقتصادي بدانجا ختم  "تروريسم"مبارزه با گرانفروشي و احتكار و . هاي اضافي افراد است روز سخن از گرفتن خانه
از ميان همه . شد كه خميني گفت به بازاريان فشار نياورند و در پي افزايش ماليات و برقراري جريمه نباشند

  .شود ها، اين يكي ظاهرا اجرا مي و برطرف كردن ناخشنودي "آزادسازي"دستورهاي خميني براي 
  

مرج و  و پس از چهار سال هرج. هاي ايراني از خارج بود تترين تالش رژيم براي بازگرداندن كارشناس و تكنوكرا جدي
شود يك كشور را اداره  اند كه با ايمان مذهبي، و روزه و حجاب نمي ويرانگري، خميني و يارانش به اين نتيجه رسيده

ال خميني سه چهار س "زده مغزهاي گنديده و غرب"كرد و بايد از نيروي درس خوانده و كارآزموده كشور ــ همان 
هاي ايرانيان خارج، آزاد  اليحه مصادره خانه(هاي ترساندن و جلب كردن  گذشته از تاكتيك. پيش ــ بهره گرفت

اگر بعضي از : امتياز را منتظري چنين عرضه كرد باالترين) …كردن ورود و خروج ارز، آزاد كردن مسافرت 
اند بهتر است  جاب اسالمي را رعايت نكردهشان ح اند يا زنان گذشته ترك نماز كرده متخصصين مقيم خارج در

  توان گفت؟ هاي رژيمي از اين گونه است از ثبات چه مي وقتي گرفتاري ".هاي گزينش غمض عين كنند هيئت
  
خواهد مباني اسالمي را نگهدارد و شعائر اسالمي را رعايت كند، هم  مسئله جمهوري اسالمي در اين است كه هم مي 

اي و بسيجي و  تواند آخوند و پاسدار و كميته هم نمي. اني و شعائر كار از پيش نخواهد رفتداند كه با اين مب مي
جان و مال مردم ببندد و هم با ضرورت ساختن يك نظام اداري و يك  را برنجاند و دست گشوده آنان را بر يچ بنياد

  .جامعه با ثبات روبروست
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بستن ــ هر چند  "جبهه سرپيچي"خود را به  : توان ديد ا ميها ر در سياست خارجي رژيم نيز همين كژ و مژ شدن

صدا راه انداختن و با اسرائيل و آفريقاي جنوبي داد و ستد  ها سرو دهند ــ بيش از همه غير متعهد كه آنها را راه نمي
دالر و بيشتر  34اي  ها جنگيدن؛ در اوپك از بهاي بشكه پر رونق داشتن، در لبنان به نام جنگ با اسرائيل با لبناني

هاي  دالر فروختن؛ هر روز به آمريكا دشنام دادن و براي معامله با شركت 21اي  دفاع كردن و نفت را تا بشكه
  .تر كردن و دعوي نه شرقي و نه غربي داشتن آمريكايي از هر دري وارد شدن؛  كشور را هر روز به بيگانگان وابسته

  
شود و تا دروغ انقالبي  هاي معمول آخوندي تلقي كرد كه از تقيه آغاز مي اينها را نبايد تنها به عنوان دورويي

. هاست ها و دلخواه ها و ميان واقعيت هاي تضاد در سياست اينها نشانه. كشد هاي ماركسيست يا راستين مي اسالمي
ژيمي است كه به نشانه ضعف دروني و ذاتي ر. هاست كه از فرداي انقالب قطع نشده است نشانه پيكار دروني جناح

هاي دشمنان و مخالفانش  بيني ها و كوتاه ها و بزدلي هيچ ضرورت تاريخي بر روي كار نيامد و اشتباهات و سستي
  .ناپذير كرد پيروزي آن را اجتناب

  
جا گويد؛ نه از آن امروز هم اين رژيم مانده است ــ نه از آنجا كه به نيازهاي حياتي يا تاريخي جامعه ايراني پاسخ مي

هاي مردم را به نيروي اخالقي يا ايدئولوژيك خود  هاي اساسي ايران را دارد؛ نه  از آنجا كه دل كه راه حل دشواري
اند و بيش از او به يكديگر  ش پراكنده دشمنان. اي در برابر ندارد كننده بلكه از آنرو كه جايگزين متقاعد. ربوده است

  ."به سروسينه ياران ننشست تيغ او جز"مصداق گفته اقبال كه . مشغول
***  

تقريبا همه ناظران اوضاع ايران برآنند كه تا خميني زنده است انتظار يك تحول بنيادي را در جمهوري اسالمي نبايد 
سالي و بيماري خميني، بيرون رفتن او را از صحنه به صورت احتمال  كهن. داشت،  و از همه كمتر سرنگوني رژيم را

دهند،  ت و طبعا جز كساني كه در آغاز هر سال وعده تغيير بنيادي اوضاع را در همان سال مينزديكي درآورده اس
توجه آنها به وزنه سنگين خميني در . دانند كه منتظر آينده نزديك پس از خميني باشند تر مي ديگران منطقي

 ناپذيري بر ارند؛ يك هاله شكستمراكز قدرت را همه، نزديكان او در انحصار د. ها و نظام كنوني ايران است سياست
دارد؛ يك اشاره او براي درهم شكستن هر مقام حكومتي رژيم بس  گرد سر اوست كه كسان را از رويارويي با او باز مي

هاي گالويز با هم را به راه  ها و شخصيت هاي مردم ديگر اثر ندارد جناح ش هر چند در توده بوده است؛ سخنان
  .آورد مي

  
ش را به  گويد بستگي ندارد  حتي در اين نيست كه بتواند شكل دلخواه ش و آنچه مي چندان به خود ش ديگر قدرت

اگر بتوان براي نقش خميني و قدرت او تمثيلي يافت، مثل . ها را پيش ببرد ها و برنامه امور و اوضاع بدهد و سياست
نه از مكانيسم كشتي چيزي . تي را داردبان ناوارد كش هاست كه نقش سكان خميني مدت. بان است كشتي و سكان

تواند كشتي را در مسير كژومژي  او هنوز مي. شناسد، نه تصوير روشني از مقصد دارد هاي دريايي را مي داند، نه راه مي
اين قدرتي است، بيشتر منفي، . خواهد نگهدارد، بي هيچ كنترلي بر سرعت كشتي و حتي سالمت سرنشينان كه مي

در نتيجه مگر يك ضربه مرگبار در داخل يا يك . چوب نظام كنوني باالترين است ست و در چهاركه نهادي شده ا
در شرايط عادي . اش را ويران كند شكست مصيبت بار در خارج بتواند او را از پاي درآورد و دستگاه حكومتي

برجا بماند،  كه رژيم تا او هست پابرد بايد انتظار داشت  مرج و زوال تدريجي كه جمهوري اسالمي در آن بسر مي و هرج
  .برخوردار باشد "ثبات"دانند از  را نمي يا به گفته ناظراني كه تفاوت اين دو

  
پس . توان انتظار داشت بساط جمهوري اسالمي يك باره فرو ريزد حتي پس از آنكه خميني از صحنه بيرون رفت نمي
در واقع گردانندگان آن اگر در يك . است كه يك باره نابود نشوداز چند سال، رژيم آن اندازه توانايي سازماني يافته 

آهنگ  آنها را بايد با يك پيكار سخت و دراز. جا نيرومند باشند در اراده استوارشان به ماندن است به هر ترتيب و بها
  .تابد شكست داد كه هيچ فرمول آسان و تند و فوري را بر نمي
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كرد يك رهبر  هاست كه رژيمي كه تصور مي اين از طرفه. كپارچه نبوده استجمهوري اسالمي هيچ گاه يك هيئت ي
ست؛ و يك ايدئولوژي  گونه و باالتر از پيامبران دارد كه فرمانش بر همه رواست زيرا نايب امام و خود امام و پيغمبر
يابد؛  پاسخش را مي گنجد و هر پرسشي در آن دارد كه در را بر هر كشاكشي بسته است و هر تر و خشكي در آن مي

هاي سياسي و اداري شده است و ميداني براي تاخت و تاز  ساماني سرو يها و ب زمين باروري براي بدترين آشفتگي
دشواريهاي نظام حاكم افزوده بر  هر چه بر. برند رحمانه از ميان مي ها و افرادي كه يكديگر را بي ها و جناح گروه

در . ها طبعا افزايش خواهد يافت پس از خميني اين كشمكش. شده است كشمكش ميان جناحهاي آن دامن زده
تواند به جايي برسد كه موجوديت  هاي شخصي و سياسي را تعديل كند نبرد قدرت مي نبود رهبري كه بتواند رقابت
  .خود رژيم را به خطر اندازد

***  
  :كرد توان دسته بندي ها و مراكز قدرت در حمهوري اسالمي را چنين مي جناح

  :در اين گروه سه دسته قابل تشخيص هستند: الف ــ رهبران مذهبي و همدستانشان
رو ــ در جستجوي واژه بهتري  گرا و حتي ميانه آخوندهاي خط امام؛ كه گاه از سوي ناظران به نام مصلحت - 1

اين آخوندها بخش . رفسنجاني و اردبيلي و مهدوي كني و منتظري از سران آنها هستند. شوند ــ خوانده مي
هايي است كه  هدف آنها نگهداري خود و انداختن كشور به راه. تر قدرت سياسي و اداري را در دست دارند بزرگ

آنها يك برنامه مشخص سياسي، مانند چپگرايان، ندارند و بسته به . با ثبات و دوام برتري آنان سازگار باشد
تر، از عادي كردن اوضاع و كنار آمدن با  هاي ماليم ز سياستهم ا بر روي. دهند تحوالت روز واكنش نشان مي

تا كنون جنگ با عراق را به عنوان وسيله دور نگهداشتن نيروهاي . كنند هاي بازرگاني در غرب هواداري مي طرف
پس از خميني كسي مانند منتظري را براي . اند شمرده نظامي، بويژه ارتش، و سرگرم كردن مردم الزم مي

  .پسندند كه بتوان هر سو حركتش داد و به نامش هر چه خواست كرد قيه ميواليت ف
  

را  "حفظ بيضه اسالم"شان نهاده شده است كه  بسران و ياران گروهي از دستار اين اصطالح بر: حجتيه - 2
مقررات  در هواداري اجراي مطلق قوانين و. ورزند ها دشمني مي اند و با بهائيان و كمونيست هدف خود قرار داده

هاي حكومتي را خوش ندارند و از همين رو مسئوليت مستقيم بر كار حكومت را  گرايي اسالمي مصلحت
تا پيش از آنكه در سال گذشته دفترشان اشغال . كار افراطي است موضع آنها محافظه.  دارند نمي برآخوندها روا

راي نگهبان و مجلس و كابينه و شود و سازمان خود را در پيروي از خواست خميني منحل كنند در شو
. اي لوايح مانند ملي كردن بازرگاني خارجي را بگيرند ها نفوذ داشتند و توانستند جلوي تصويب پاره كميته

برخالف گروه اول ميان حكومت اسالمي و حكومت آخوندي تفاوت . كنند آخوندهاي بسيار از آنها هواداري مي
هاي  در سياست خارجي، حجتيه به كاستن از ماجراجويي. يه موافقت ندارندگذارند و عمال با نظريه واليت فق مي

  .اما اكنون از مواضع قدرت بدورند. سياسي و نظامي گرايش دارند
  

آخوند خود را بيشتر از سياستگران  ترين آخوندها هستند كه متحدان غير ياينان افراط. گرا آخوندهاي چپ - 3
اند و در حكومت و بينادهاي انقالبي و در ميان پاسداران و  آنها برگزيده ها يا مقلدان چپي و ماركسيست دست
. هاي سوسياليستي هستند از روي نمونه "عدالت اجتماعي"در پي اجراي يك برنامه . ها نفوذ دارند يه اهللا حزب

اند  ون كردهها و مواضع آنان با اسالم راستين مجاهدين خلق شباهت فراوان دارد و اقداماتي كه تا كن سياست
آخوندهاي چپگرا از ملي . براي ايران به ارمغان خواهد آورد "اسالم راستين"اي است كه  اي از جامعه نمونه پيش

غير "در سياست خارجي . كنند ها و بازرگاني خارجي و مصادره اموال هواداري مي كردن وسائل توليد و بانك
  .دانند جنگ عراق را مزاحم برنامه اصالحات داخلي مي. ندبيشتر دار يترند زيرا با بلوك شرق سر يار "متعهد

  

توان از سران اين گروه شمرد،  ها را مي وزير و، در حدودي، خوئيني اي رئيس جمهوري و موسوي، نخست خامنه
ها  فدائي هاي گذشته خود با مجاهدين و آنها به رغم همكاري. هر چند ممكن است همواره در كنار هم نباشند

هاي  اند و تاكتيك در اشغال سفارت آمريكا ــ با آنان در زمينه ايدئولوژيك مشترك سخت در رقابتــ مثال 
  .كنند رد مي) تاريخ تظاهرات به سود بني صدر( 1360مجاهدين را از تابستان 
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  .اند ها، شهرباني و ژاندارمري در اين مقوله ارتش، پاسداران، كميته :ب ـ نيروهاي مسلح
ترين، و تا آنجا كه بتوان انتظار داشت،  هايي كه به ارتش خورده هنوز نيرومند ه آسيببا هم. ارتش - 1

ترين دشمنان رژيم در كنار سرسپردگان آن قرار دارند و  در ارتش بد. ترين نيروي نظامي كشور است يكپارچه
. گيرد بر مي اق را درهاي جنگ با عر شان از عرصه مبارزات داخلي سازماني تا استراتژي و تاكتيك هاي اختالف

پيشينه نسبتا دراز ارتش نوين ايران و مكتبي كه در آن پرورش يافته است به اضافه ساخت متمركز و پايگاني 
هاي رژيم اسالمي و  هاي عمليات جنگي، بخش بزرگي از كوشش آن كه ويژگي هر ارتشي است، و نيز ضرورت

راندن دشمنان  پيروزي ارتش در بيرون. اثر كرده است بي پاشاندن ارتش هاي چريكي شهري را براي از هم گروه
طلب حزب دمكرات كردستان پيامدهايي  هاي تجزيه هاي آن در برابر ماركسيست عراقي از خاك ايران و كاميابي

اندازه نگرفتني در نيرو بخشيدن به روحيه و باال بردن حيثيت ارتش داشته است و آن را در برابر رژيم كمتر 
  .ر گردانيده استپذي آسيب

  

توان گفت كه دشوار است  همين اندازه مي. اينكه ارتش از نظر سياسي در كجا قرار دارد پرسش آساني نيست
كه ارتشي كه هدف كينه و انتقام جويي و مورد تحقير و اهانت رژيمي بوده از آن رژيم دل خوشي داشته باشد؛ 

هايي را  شود آرامش خود را نگهدارد؛ تبعيض ر برابرش ميهايي كه براي علم كردن پاسداران د در برابر كوشش
يش ها شادمان باشد؛ و در برابر كشوري كه به چنين روز بيند به چيزي نگيرد؛ از مداخالت زيانبار آخوند كه مي
  .تفاوت بماند اند بي انداخته

  

ال جانشين ارتش در نظر پاسداران، از روز نخست پاسداران نه تنها به عنوان يك نيروي موازي و احتما - 2
هر جناح . اند هاي گوناگون در جمهوري اسالمي نيز بوده هاي اصلي رقابت جناح گرفته شدند، بلكه يكي از صحنه

پاسداران . اند ها به مقدار زياد كامياب بوده كوشيده است پاسداران را ارتش خصوصي خود سازد و اين كوشش
  .اند هاي گوناگون بخش شده خود به جناح

  

هاي داخلي و چه در جنگ با  چه در جنگ. ها درباره پاسداران، كيفيت رزمي آنها خوب نيست هو با همه هاي
طلب  اند و عناصر ناباب فرصت بسياري از بهترين عناصر آنها در جنگ نابود شده. اند عراق نمايش درخشاني نداده

يدئولوژيك سپاه به زيان قابليت نظامي آن تمام با آنكه رنگ تند سياسي و ا. اند در صف آنها فراوان رخنه كرده
اي كه به سپاه پاسداران داده شده تند و ستايشي  شده، متورم كردن سپاه و تشكيل لشكرهاي تازه و جاي ويژه

در هر اوضاع و احوال آشفته عناصري از . شود، چشمداشت و اشتهاي پاسداران را باال برده است كه نثار آن مي
رخنه كردن عوامل تندرو در سپاه پاسداران، و نقش . دعيان جدي قدرت سياسي خواهند بودسپاه پاسداران م

هاي افراطي رژيم در داخل و خارج، به همراه مواضع تبليغاتي خود سپاه، آن  برنده سياست سپاه به عنوان پيش
بسياري از فرماندهان و افراد توان تصور كرد كه  ولي مي. دهد ها قرار مي هم در صف افراطيان و راديكال را بر روي

  .هاي سياسي هستند سپاه بي دشواري زياد قابل خريد و فروش و در معرض داد و ستد
  

رژيم اسالمي و در عين حال موثرترين وسيله  "نهاد انقالبي"ترين  ترين و گسيخته منظم ها؛ كه نا ــ كميته 3
اي با پايگان  ها را به صورت شبكه ت كه كميتههاي زيادي شده اس كنون كوشش تا. كنترل مناطق شهري هستند

مرتب درآورند ولي آنها اساسا همچون واحدهايي كم و بيش خود مختار و زير نفوذ عوامل رنگارنگ باقي 
ترين حلقه زنجير قدرت رژيم  ها ضعيف در شرايط نابساماني و مبارزه قدرت پس از خميني، كميته. اند مانده

  .مه زير فشارها درهم خواهند شكستتر از ه خواهند بود و زود
  

اي كه بر  هاي مخالف در محالت و مناطق است ولي دست گشاده ها نگهداري رژيم از فعاليت وظيفه اصلي كميته
ثباتي رژيم بشمار  امور مردم دارند بيش از هر چيز بر هم زننده نظم و اعتماد عمومي و يك عامل اصلي بي

توان به آساني  همچنين مي. توانند تجزيه شوند ها زودتر از نهادهاي ديگر مي در نبردهاي قدرت، كميته. رود مي
  .هاي انتقام جويي مردم محالت و شهرها خواهند بود تصور كرد كه به همراه آخوندها از نخستين آماج
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باال رفته،  شان در ميان مردم اند و احترام شهرباني و ژاندارمري اندك اندك بازسازي شده. نيروهاي انتظامي - 4
شباهت به ارتش  ها، نيروهاي انتظامي بي از نظر احساس و گرايش. شان سخت كاسته شده است اما از اختيارات

جاني بدر برده، پيوسته زير نگاه بدگمان آخوندها سركرده،  از كوره خشم انقالبيان مذهبي و چپگرا نيمه. نيستند
واقعيات ناپسند جمهوري اسالمي و كمترين سود را در دفاع از  افراد شهرباني و ژاندارمري بيشترين تماس را با

  .آن دارند
***  

هاي  جز آن اليه. در جوشش است يمراد در زير سطحي نه چندان آرام، جامعه ايراني از ناخشنودي و كينه و نا
د كه از تجربه شان در نگهداري حكومت اسالمي است، بقيه مردم دليلي ندارن هايي كه سود پاگير اجتماعي و گروه

چهار پنچ سال گذشته پشيمان و سرخورده نباشند و آرزوي يك ايران پس از كابوس خميني و جمهوري اسالمي را 
يافته به مدد دستگاه گسترده سركوبي رژيم و نيز به سبب سردرگمي و تكان  هاي سازمان مخالفت. در سر نپرورند

در بيابان سياسي كنوني ايران چند گرايش مخالف را . ده استطرف نشده، به كمترين رسي سخت انقالب كه هنوز بر
  :توان تشخيص داد مي

اينان بازماندگان نهضت آزادي . دهند ها تشكيل مي "ليبرال"جناح مخالف وفادار رژيم را اكنون . ها"ليبرال" - 1
ريزهايي  و خرده هاي مجاهدين خلق ــ دهنده نخستين نطفه ايران هستند ــ جدا شده از جبهه ملي و پرورش

در نخستين مجلس شوراي اسالمي يك زيست گياهي . كه از نخستين حكومت پس از انقالب مانده است
اكنون در بيرون از مجلسي . پژمرد مي آنكه تاثيري در وضع كند يافت و باز بي داشتند كه گاه و بيگاه فعاليتي مي

مندي  هايي از اظهار بندگي و گله شان نيز ــ آميخته اهيگ هاي سرگشاده گاه شان ندادند از آن نامه كه بدان راه
بران اصلي رژيم خميني  از سويي به عنوان يكي از بار. بست آنان را گشايشي نيست بن. ــ نشاني نمانده است

از سويي به سبب تعصبات كور . گويند بر ايران فرود آمده است شرمسار مصيبتي هستند كه خودشان هم مي
به  1357از سويي بايد از مردمي كه در . اند ببرند را داشتهيش توانند از رژيمي كه عمري آرزو يايدئولوژيك نم

خواه باشند، از سويي بايد مسئوليت گناهاني را كه آخوندها به دست، و  آنان به چشم راهنما نگريستند پوزش
  )1(.زير چشمان آنها مرتكب شدند بر دوش بكشند

  

نه در مسجد . بينند جا خواري مي در هر. كوبد هاي مشترك دارد بر سرشان مي نقطهحكومتي كه اينهمه با آنان 
گيرد  مانند بقيه همسفران و همدستان آخوندها، عمري در  كسي آنان را جدي نمي. خانه راهي دارند نه در مي

توانند باور  كنون نميگير ايران ساختند و ا خواستند دامن انتظار فرصتي پيكار كردند و انقالبي را كه به جان مي
  .شان در تاريخ ايران همين باركشي غول بيابان بوده است فروغ يكنند كه نقش ب

  
خواهي و توسعه نظام پيشين ايران است، با ادراك  هم دنباله سنت ترقي ها بر روي"ليبرال"برنامه سياسي 

ها و نهادها و  ز كوشيدند سياستآنها پس از انقالب ني. تر، و با رنگ اسالمي بيشتر تر و تعهد ضعيف مبهم
توانند تضاد ميان حكومت مذهبي را با  دشواري كارشان آنست كه نمي. هاي رژيم پيشين را نگهدارند برنامه

هنگامي كه قدرت در . اند اعتبار شده شان اين است كه بي تر خواه بگشايند؛ دشواري بزرگ حكومت كارآمد و ترقي
از قدرت هم كه افتادند همراهي نشان . تر مسئوليت را گرفتند م بزرگشان بود همدستي كردند و سه دست
نه هيچگاه . نيامده است توانند دعوي رهبري كنند زيرا چيزي بيش از گاليه و غرولند از آنها بر آنها نمي. دادند

كه هنوز به  كساني هستند. اند، نه توانايي عمل و كاربري و انرژي الزم را اي داشته برنامه روشن قانع كننده
  .نگرند، اما از ناچاري و درماندگي ها به چشم جايگزين مي"ليبرال"
  

در خارج از ايران بر سر مرده . هاي ديگر، بيرون از نهضت آزادي، در ايران كمتر نشاني مانده است"ليبرال"از 
  .ربط است بيرمق و از نظر سياست  هايي دارند كه از نظر تاريخ بي ريگ سي چهل سال پيش با هم كشاكش

  
تجربه بزرگ "و تا پايان به گفته خودشان  1360تا تابستان . اسالمي هاي اسالمي و غير ماركسيست - 2

مجاهدين خلق به همراه ) منظور دوره طوالني همكاري با خميني است كه يك دهه را در برگرفت( "تاريخي
اح ديگري از مخالفان وفادار حكومت تر، جن هاي ماركسيستي كوچك اي گروه هاي فدائي خلق و پاره چريك
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هاي انقالب و  در يكي دو سال اول در دادگاه(آنها در حكومت كمتر جايي داشتند . دادند اسالمي را تشكيل مي
اما پيوسته ) هاي همگاني بسيار صاحب نفوذ بودند تر مقامات حكومتي و نيز در رسانه هاي پايين ها و رده كميته

پنداشت رئيس  سپس زماني آمد كه آنكه مي. جستند يش رژيم راهي به درون آن مياز طريق پشتيباني و ستا
 "پشتوانه مكفي نظامي"مجاهدين به ياري  "پشتوانه مكفي خلقي"جمهوري برگزيده مردم است خيال كرد 

آنها طبقه توحيدي  او با جامعه بي "جامعه توحيدي"خود او طومار مخالفانش را در رژيم درهم خواهد نورديد و 
  .به هم خواهند پيوست

  
رئيس جمهوري "تظاهرات نسبتا كوچكي در تهران از سوي مجاهدين به پشتيباني  1360خرداد  30در روز 
بعدها گفته شد در آن روز نيم ميليون تن . (ها به آساني آن را پراكندند يه اهللا پا شد كه حزب بر "برگزيده

به ). خواند ن تظاهرات و بي بازتاب ماندن آن در روزهاي بعد نميتظاهرات كردند كه هيچ با آساني پراكنده شد
بيني  زودي رهبر پشتوانه مكفي خلقي و رهبر پشتوانه مكفي نظامي از ايران گريختند و نرسيده در پاريس پيش

رهبر مجاهدين حتي اعالم داشت كه سرنگوني رژيم . كردند كه رژيم خميني به زودي سرنگون خواهد شد
  .دو هفته است موضوع يكي

  
. آور، از آن جناح مخالف وفادار در ايران چيزي نمانده است هاي ترس پس از يك دوره يك ساله خونريزي

شان بر راه حزب توده رفته بودند از همان راه به مغاك سقوط و رسوايي آن  چريكهاي فدائي خلق كه اكثريت
هاي گسسته به  روان"مجاهدين خلق انبار شدند، با انگيز  شان در سرنوشت عبرت گروه اقليت. غلتيدند حزب در

گفتند از مراحل گوناگون  ها مي هاي چريكي شهري تا همين تازگي سازمان.) از شعر شاهوار فردوسي(  "تيغ
 هاي خياباني، و از آنجا به قيام مسلحانه، به تندي در هاي انقالبي، به تظاهرات و آشوب مبارزه خود، از اعدام

اما پيكار اساسا . گرفتار يا كشته شدند 1360هاي كوچك خياباني سال  قع جوانان بسيار در آشوبدر وا. گذرند
از آنجا كه رژيم هم مدعي اعدام انقالبي مخالفان خويش است تاكنون اين . هاي انقالبي نگذشت از مرحله اعدام

  .استهاي چريكي صورت گرفته  ها بيشتر به دست پاسداران و به زيان سازمان اعدام
  

هاي خود  پس از كشتن چند تن از سران رژيم كه پوششي فراهم كرد تا عوامل گوناگون از جمله احتماال جناح
از بغداد اين احتمال را تاييد يش ها يكي از نزديكان خميني، شيخ علي تهراني، به تازگي در سخنراني(رژيم 

تاد حزب جمهوري اسالمي و دفتر هاي دسته جمعي س سران جمهوري اسالمي را در قصابي) كرده است
عبارتي كه يك (كشيده است  "قطع كردن سرانگشتان رژيم"وزير از ميان ببرند، اكنون كار به اصطالح  نخست

اي را به بهاي از دست رفتن هزاران جوان  چند ده تن پاسدار و كميته.)  نويسنده پوزشگر مجاهدين به كار برد
طلب و هر مخالف ديگر فراوان بوده است ــ زيرا رژيم هم سركوبي  سلطنتشان از مجاهد و  پرشور كه در ميان
چند گاهي است كه از . اند اي براي از ميان بردن هر كه در برابرش بود كرد ــ كشته مجاهدين را وسيله

كمتر كسي مانده است كه با خطر كردن جان خود در . شود سرانگشتان بيشمار رژيم هم چندان بريده نمي
پرور براي گرديدنش كشتگان و زندانيان و  و در خارج، آسياب شهيد. تر كند بساط را در خارج رنگينداخل، 
  )2(."كنند اي خدا با خون ما اين ميهماني مي"به گفته عشقي . خواهد ديدگان بيشتري مي شكنجه

  
شان بيش  ياسيهاي چريكي شهري در جلب مردم و همه كساني كه آگاهي س هاي سازمان ايدئولوژي و تاكتيك

. رود كامياب نبوده است شان از چند كتابچه و جزوه تعليماتي فراتر مي شان است و دامنه تجربه از تعصبات
در هاييتي بدر نيامده به چاه اسالم  "دو واليه"اند از چاله اسالم بنيادگرا از روي نمونه  ايرانيان معدودي آماده
پخته و  قربانيان يك استراتژي نادرست و نا مردم ايران بر. بيفتند در كامپوچيا "پل پت"راستين از روي نمونه 

تير  20نه در تظاهرات . گران بدر نيامدند سوزانند ولي در همه اين دوران هرگز از حالت تماشا تقليدي دل مي
ميان  در. شركت جستند، نه در برخوردهاي خياباني از مجاهدين پشتيباني كردند، نه به آنها پناه دادند 1360

ش را، به  ش، از جمله همسر و فرزند شيرخوار سكوت كركننده عمومي، رهبر مجاهدين دسته دسته پيروان
  .كشتارگاه فرستاد و خود پيروزمندانه به پاريس زد
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گنجند كه به درجات گوناگون  بسراني مي در اين گروه آن رهبران مذهبي يا دستار. آخوندهاي محافظه كار - 3
و پايي بيرون از آن دارند و در اوضاع و احوال كنوني از قدرتي برخوردار نيستند كه از آن بتوان پايي در رژيم 

برخي از آنان از خميني و جمهوري اسالمي فاصله . آنها با اصول حكومت اسالمي مخالفتي ندارند. سخن گفت
ر پي آنند كه بنابر سنت هميشگي خود ها، د بقيه، بيشترين آخوند. كنند انتقاد مييش ها روي اند و از زياده گرفته

ــ شريك دزد و رقيق قافله ــ در جمهوري اسالمي از امتيازات طبقاتي خود برخوردار بمانند و با مخالفان رژيم 
بسياري از آنها از نقش . خواهد رسيد بر جان خود ايمن باشند دانند فرا نيز سروسري بيابند تا در فردايي كه مي

تواند، پس از  ماركسيست بر ضد رژيم جمهوري اسالمي مي هر حركت غير. اند ب پشيمانفعال خود در انقال
  .پيروزي، به پشتيباني آنان اطمينان داشته باشد

  
كوشند آخوندها را بر ضد رژيم برانگيزانند، در شگفت خواهند  كساني كه در ميان مخالفان جمهوري اسالمي مي

آنها از مخالفان، مقام و موقعيت برتر يا حفظ شعائر . اند توقع شده كمشد اگر دريابند كه آخوندها چه اندازه 
به اطميناني به اينكه به دست مردم  "خط امان،"خواهند؛ به يك  اسالم در جامعه پس از جمهوري اسالمي نمي

  .توان به آنها داد بايد و مي خشمگين رها نخواهند شد، خرسندند ــ كه مي
  
ها و سخنگويان خود رژيم  از دو سه سال پيش رسانه. خواهان و هواداران بازگشت هطلبان يا مشروط سلطنت - 4

كساني هم كه با ايران . كنند طلبان نيز به صورتي روز افزون ياد مي هاي مخالف از سلطنت اسالمي در كنار گروه
 14در . گويند انيان ميآيند از محبوبيت فزاينده وارث پادشاهي پهلوي در ميان اير تماس دارند يا از ايران مي

خواهان و هواداران بازگشت  در يك تظاهرات عظيم آرام در تهران و شهرهاي ديگر قدرت مشروطه 1362مرداد 
اند، ايرانيان  اي كه رسما براي بازگردانيدن پادشاهي به ايران در تالش هاي پراكنده گذشته از گروه. نمودار شد

هترين جايگزين حكومت كنوني نظامي است كه يگانگي ملي و امنيت ايران اند كه ب شمار به اين نتيجه رسيده بي
پادشاهي مشروطه . را نگهدارد؛ كشور را باز به مسير سازندگي و بهروزي بيندازد و از ديكتاتوري جلوگيري كند

  .اي قابل مالحظه در ايران يافته است بدين ترتيب جاذبه
  

بسياري از كساني كه در انقالب . گوني پادشاهي، دشوار نيستتوضيح اين پديده، تنها چند سال پس از سرن
ها تركيبي از  مانند بيشتر انقالب. كنند خواهند و چه مي دانستند چه مي اسالمي شركت جستند به درستي نمي

آنها . دانستند طلبي و غليان احساسات، كسان را به راهي كشاند كه پايانش را نمي ناخشنودي، بدفهمي، فرصت
  .ار به دنبال جريان افتادند و اوضاع و احوال بسيار پيچيده را در چند شعار فرمول خالصه كردندو رمه

  
آرزويي كه از آينده داشتند  آن تصوير. هاي ناگزير اكنون پشيماني سنگين فرود آمده است و همراه آن مقايسه

هايش،  ها و نابساماني نارسايي توانند قدر آنچه را كه بودند، با همه حال بهتر مي. درست در نيامده است
اند كه ميان واقعيت و  اما تقريبا همه آنها آموخته. بسياري از آنها هيچ از گذشته خشنود نيستند. بشناسند

شان كساني هستند كه  در ميان. تر باشند آرزوپروري تفاوت بگذارند و در برابر نويدهاي پيامبران دروغين محتاط
اي به پادشاهي ندارند  اند؛ كساني هستند كه دلبستگي ويژه يشين ايران بازجستههاي خود را در نظام پ ريشه

هاي چپ و  دانند؛ كساني هستند كه از جايگزين آور مي هاي ديگر بيشتر سودمند يا كمتر زيان ولي آن را از رژيم
سال پيش خود  وار از مواضع پنج شش شان آونگ جمع بسيار بزرگ. اند راست نظام پادشاهي درس عبرت گرفته

  .اند به مواضعي يكسره متفاوت جهيده
  

در شكل دادن به فضاي عاطفي . زني عاملي است كه در بررسي اوضاع ايران بسيار بايد به حساب آورد اين پس
آنها در . اند، سهم بزرگي دارد شان از آنچه بر كشورشان رفته است، از آنچه با خود كرده مردم ايران، بهم برآمدن

توانند بسياري از باورهاي پيشين خود را زير پا گذارند و از مخالفان افراطي به هواداران، گاه  برآمدن مي اين بهم
  .هواداران افراطي، درآيند
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و چپگراي پيشين  "ليبرال"اند و با مخالفان ديگر رژيم اسالمي، با همراهان  طلبان البته شكست خورده سلطنت
اسالمي در اين است كه  هاي اسالمي و غير ها و چپگرايان و ماركسيست"يبرالل"مزيت آنان بر . اند آن، همانند

هاي پيش و پس از خود بهتر از  آنان وابسته نظامي بودند كه در پرتو تجربه پنج شش ساله و در مقايسه با دوره
اند،  وردههاي راستين، هم شكست خ هاي گوناگون، ازجمله اسالمي ها و ماركسيست"ليبرال". آمده است آب در

تر از هر چه بتوان در تاريخ چند صد سال  تر و ستمكار كارآمدتر و نادرست اند بسيار نا هم وابسته نظامي بوده
چهره  طلبان به ديده مخالفان خود داغ وابستگي به رژيم پيشين را بر اگر سلطنت. اخير تاريخ ايران نشان داد

مردم ايران اكنون فرصت . ي اسالمي ايران زشت و دژم استها از داغ همكاري با جمهور"ليبرال"دارند، روي 
  .طلبان دست كم كشوري را ساختند و تحويل دادند سلطنت. اند دارند ببينند كدام بهتر و كدام بدتر بوده

  
ه ايراني پيوند طبيعي دارند و عكننده جام هاي سازنده و توليد اليه طلبان در اين است كه با مزيت ديگر سلطنت

گرفت  بر مي طبقه متوسط ــ كه بخش بزرگي از كارگران را هم در دهه آخر رژيم پيشين در. آنها هستند از خود
كوشند يا آرزو دارند خود را آمادة  ها، جواناني كه مي ها و مهارت ها، صاحبان حرفه ــ مديران، تكنوكرات

طلبان  همه در فلسفه سلطنت سازندگي كنند، كارگران صنعتي كه فرآوردة دوران پادشاهي پهلوي هستند،
هاي سازندة جامعه نيازي ندارند كه جمهوري  اين اليه. ترقيخواهي، فلسفة سياسي آنها را رنگ داده است. انبازند

ها و كارشناسان و  تكنوكرات. بگذرد و به آنها اجازة فعاليت دهد "شان گناهان"نوازي از  اسالمي از سر بنده
كننده، نظامي را كه از خودشان است خواهند  هاي سازنده و توليد ها واليه رتمديران و صاحبان مشاغل و مها

  .هاي ديگر درآيند پيوستني نظام ساخت و نيازي نيست كه به صورت اجزاي ناجور و نا
  
هاي قومي ايران در شمار  هاي مذهبي و گروه هاي سياسي خود، اقليت صرفنظر از گرايش. ها اقوام و اقليت - 5

تبعيض ذاتي و قانوني جمهوري اسالمي و دشمني آن با هر چه كه . ابرجاي جمهوري اسالمي هستندمخالفان پ
ها و پيروان هر دين و مذهب  مستقل و متفاوت است از همان آغاز، رژيم را در برابر كردان و بلوچان و تركمن

هاي سياسي  با گرايش هاي فراوان كرد در كردستان گروه. ديگري جز شيعه دوازده امامي قرار داده است
. اند و پنج سال است جنگ داخلي تمام عيار در آن استان جريان دارد گوناگون از اين زمينه آماده بهره گرفته

هاي  برخورد 1362از اواخر . رود و بيشتر آن از كنترل حكومت مركزي بيرون است بلوچستان به راه خود مي
تر بود  در تركمن صحرا جنگ كوتاه. ان رو به افزايش گذاشته استاي از آنها خونين، در بلوچست مسلحانه، پاره

  .ولي فشار و سركوبي برجاست
  

اسالم در نگهداري و رعايت شعائر خود به درجات گوناگون دشواري  هاي غير پيروان مذاهب غير شيعه و دين
  .اي موارد پافشاري بر اعتقاد ديني با حكم اعدام برابر است دارند و در پاره

  
تواند  جريان اصلي مخالف در ايران مي. ها دشمنان بالقوه يا بالفعل حكومت آخوندي هستند ه اين گروههم

  همواره از پشتيباني آنها برخوردار باشد
***  

منظور آن است كه . قرار گرفته است "پيش از پس از خميني"توان گفت كه ايران اكنون در مرحله  به يك تعبير مي
بيش از همه پيكار قدرت است كه هر . توان در اينجا و آنجا ديد ي دوران پس از خميني را ميها اكنون نشانه از هم

كارانه و باز راديكال؛  ها از موضع راديكال به محافظه هاي سخت و ناگهاني سياست شود؛ و دگرگوني روز آشكارتر مي
هاي سياسي به  د؛ تالش براي گشايشده هاي سخت خبر مي نظر ها كه از اختالف هاي تند سخنگويان جناح سخنراني

  .هاي افراطي و انقالبي سرايي و كسب آزاد، در ميان سخن ها، به كار غرب، به تكنوكرات
  

هاي جامعه، از بنيادي تا روزانه، به نيرو گرفتن مخالفان، شدت يافتن اختالفات  ناتواني رژيم در گشودن دشواري
همه  پيكار جانشيني كه مدتي است آغاز شده بر اين. انجامد ي ميدروني رژيم، و طبعا قطبي شدن نيروهاي سياس

با كنار رفتن رهبري كنوني، . در چنين اوضاع و احوالي انتظار همرايي و يكپارچگي از رژيم نبايد داشت. افزايد مي
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بندي روي كشاكش سختي است كه  ترين شرط مطمئن. صورت يگانگي از دستگاه جمهوري اسالمي محو خواهد شد
  .هاي اقتصادي آغاز شده است اكنون بر سر جنگ و سياست هاي حكومت را در خود خواهد گرفت و از هم جناح

  
ها و چپگرايان با حجتيه بر ضد حزب توده متحد شدند و آن را در هم شكستند نوبت به  پس از آنكه خط امامي

تر  ها مشخص آرايي اكنون صف. اند بيرون راندهبيني، از ميدان  حجتيه رسيد و آن را نيز، دست كم در آينده قابل پيش
كه در دهان (ها بر اينكه مرحله انقالبي پايان يافته و دوران سازندگي آغاز شده است  اصرار خط امامي. شده است

هاي  در واقع نقطه پايان گذاشتن بر فعاليت مذهبي) گيرد گويد و گاه پس مي اند و او گاه مي خميني هم گذاشته
هاي پنج  رهبران خط امامي از تاراج. هاي كمونيستي در ميان آخوندهاست چپگرا و دست پروردگان مكتبافراطي و 

ثروتمند هستند و  پي بازسازي پيوندهاي خود با بازاريان اند و در سنگين شده و جا گذشته گرانبار سال
كنند كه به  ان دادن به جنگ دفاع ميچپگرايان در برابر، از پاي. بينند هاي انقالبي را مزاحم خويش مي سرايي سخن

  .گيرد مي هاي انقالبي بر نظرشان منابع و توجهات را از برنامه
  

فرض پذيرفته شود كه شيوه حكومت  آيند و اگر اين پيش مذهبي در حكومت باال مي در اين حال كادرهاي غير
افزون خواهد بود،  بسرشان روز ستارآخوندي هيچ موافق طبع تكنوكراسي نيست، تنش ميان آنان با فرمانروايان د

ها در پي ائتالف با عناصري از نيروهاي مخالف رژيم يا نيروهاي مسلح برآيند از نظر  احتمال اين را نيز كه تكنوكرات
مذهبي را در  هاي غير هاي تكنوكرات آنچه كوشش. اي متحدان طبيعي در اينجا و آنجا دارند آنها پاره. نبايد دور داشت

تر و  رو خواهند رژيم را كارآمدتر و ميانه آنها مي. كند سرشت رژيم اسالمي است كشور به شكست تهديد مي بازسازي
روي دمسازي  رژيم اسالمي نه با كارآيي و ميانه. تر سازند اي بهرحال در سده بيستم نزديك هاي جامعه با نيازمندي
اي بر جمهوري اسالمي افتاده  دوران مانند سايه تيره آن. تواند بر پنج شش سال گذشته خود چيره شود دارد، نه مي

  .است و آن را تا پايانش شكار خواهد كرد
  

روي و  ميانه. اش كرد اي مقامات بتوان دگرگونه ها و پاره رژيم اسالمي در ايران چيزي نيست كه با دگرگوني سياست
 "روان ميانه"در هر سال آن نسلي از . دگرايان در اين رژيم تازگي ندارن گرايي و مصلحت روان، مصلحت ميانه

رو بودند، نه  آنها نه به راستي ميانه. اند هاي همگاني غربي ــ و همه شكست خورده اند ــ همه قهرمانان رسانه برخاسته
شمار  هاي زنان و مردان بي اين رژيمي است كه بر روي استخوان. توانستند سرشت رژيم را چيز ديگري بكنند مي

از سرجنبانانش زمام قدرت را در دست داشته باشد در امان  يه و در هر جا آنقدر تند رفته كه تا يكگذاشته شد
كشتارها، . نگرند مردم به جمهوري اسالمي به چشم حكومتي مانند هر حكومت ديگر، بدتر يا بهتر، نمي. نخواهد بود

ا، بر ضد مذاهب، بر ضد اقوام، بر ضد فرهنگ و ه ها، جنايات بر ضد افراد بيشمار، بر ضد گروه ها، ويرانگري شكنجه
  .بخشد اي مي مليت، بر ضد همه كشور، به اين رژيم جاي ويژه

  
ها، شكسته بسته، سخن بگويند؟  روي وارد شوند؛ به زبان تكنوكرات ميانه توان پنداشت سران رژيم از در چگونه مي

هاي خود آسوده  دهند در پناه دژ اي خود را تغيير ميه گويند و لحن و واژه ممكن است تا هنگامي كه تنها سخن مي
بمانند، اما اگر حقيقتا بخواهند ماهيت رژيم را تغيير دهند چه؟ آيا از چنگال رقيبان سياسي و ايدئولوژيك خود 
 خواهند رست؟ و اگرآنها را هم از ميان ببرند آيا مردم بدانها مهلت خواهند داد ــ اين دو سه ميليون مدعي خصوصي

اي  سوزند؟ چنانكه فرمان هشت ماده اند يا دارايي خود را و در آتش كينه و انتقام مي كسان خود را از دست داده ايكه 
اي از  اگر آخوندها بخواهند با رعايت كمترينه. خميني نشان داد آزادي دادن و آزاد كردن در اين رژيم آسان نيست

ن خود را خواهند رنجاند و با اين خطر نيز روبرو خواهند بود كه حقوق مردم خشنودي آنها را بدست آورند مدافعا
آنگاه چهره جمهوري اسالمي را بايد . شان با امتيازات كوچك تيز خواهد شد مردم بيشتر خواهند خواست و اشتهاي

  .پاشيدگي شتاب خواهد گرفت دگرگون كنند و فرايند از هم
  

روتر و  تر كند بايد كارآمدتر و ميانه كم آسان ايران را دست رژيم اسالمي براي آنكه بتواند تضادهاي جامعه
هر . ممكن است با ساخت قدرت كنوني و در فضاي انفجاري روانشناسي ايران چنين دگرگشتي نا. گراتر شود مصلحت

. انجامد هم خوردن موازنه رژيم مي و بر "مداخل"امتيازي به سست شدن كنترل و بسته شدن درهاي امتيازات و 
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. برجا بماند به بهاي عدم ثبات خواهد بود و اگر به ثبات برسد به بهاي سرنگوني عماي رژيم در اينست كه اگر پام
اگر به نام پيشرفت و . گذارند در جهت بهبود و پيشرفت حركت كند اند نمي هايي كه رژيم را بر سرپا نگهداشته ستون

  .لرزاند ها را مي شت آخوندتصورش هم پ... اصالحات، تعادل آنها را بر هم زنند 
  

اي كه در رژيم اسالمي دارد،  ها در صورتي است كه نبودن كسي مانند خميني، با موقعيت يگانه تازه همه اين فرض
آنچنان نيروهاي گريز از مركز را آزاد نكند؛ آنچنان نيروهاي رقيب مخالف را به جنبش در نياورد كه دستگاه 

ها بايد بازشدن دست ارتش را با پايان گرفتن جنگ  بر اين. ها هست و احتمال همه اينساالري از پا نيفتد ــ  آخوند
شايد تا خميني زنده است، چاره جز آن نباشد كه منابع انساني و اقتصادي كشور در اين جنگ بيهوده به . عراق افزود
د و دير يا زود ناگزيرند تر شده است و خواهد ش هاي رژيم موضوعي بسيار برجسته ولي جنگ در بحث. هدر رود

  .ثباتي اصلي رژيم اسالمي نقش مهمتري خواهد يافت آنگاه يك عامل بي. فرجامي براي آن بجويند
  

ارتش ممكن است در فرصتي مناسب، خود دست به اقدام بزند ــ چنانكه در گذشته يكي دو بار زده است ــ يا به 
پاسداران چه خود عامل . اي سياسي به صحنه كشيده شوده دنبال پاسداران و پس از مداخالت آنها در كشمكش

تغييرات شوند و چه به صورت چاشني ارتش عمل كنند ــ كه به خوبي امكانش هست ــ رژيم اسالمي را با اشكاالت 
باني اند ارتش را خنثي كنند، ولي احتماال قر گذاري سپاه پاسداران خواسته ماليان با پايه. افزون روبرو خواهند كرد روز

  .آفريدة خود خواهند شد
***  

 آنها تاثيري بالقوه دارند و نقش و نيروي آنها را. ها جاي نيروهاي سياسي ايران در خارج خالي است در اين ارزيابي
  .اند كنند كه گويي همچون پرهاي كاه در تند باد شان چنان رفتار مي هر چند بيشتر. كم گرفت نبايد دست

  
  : ها يادداشت

شان از شورش خميني  هنگامي كه سران نهضت آزادي ايران و جبهه ملي ايران را به سبب پشتيباني 1342خرداد  پس از -  1
مذهب  نماز و به قول آنها ال هاي بي به زندان افكنده بودند، اعضاي نهضت آزادي رختخواب و ظرف غذاي خود را از جبهه ملي

  .جدا كرده بودند كه ناپاك نشوند
  
خرداد اعالم داشته كه سازمان ماهانه صدها ميليون تومان هزينه  30ن مجاهدين خلق در پيامي به مناسبت رهبر سازما -  2

وي با بيگناهي معمول خود . ميليون تومان بوده است 650رقمي نزديك به  "سال مقاومت"هايش در سومين  دارد و پرداخت
و نيز  "دهاي روزمره اعضاء و هواداران سازمان در داخل و خارجيدي و درآم هاي مردمي و يا كار حمايت"ها را  منبع اين پول

اي به دالرهاي  در سخنان وي هيچ اشاره).  8/4/62ايران تايمز (  ".وام با بهره ذكر كرده است... مدت  دار يا بي وامهاي مدت"
  .نفتي عراق نشده است

  
  1362ارديبهشت ـ خرداد 
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 ها و پيامدهاي جنگ ايران و عراق انگيزه
  

يك كشور بيگانه به قصد . خوشايندي است براي نيروهاي مخالف رژيم اسالمي ايران جنگ ايران و عراق معماي نا
نظامي را به هالكت رسانده،  ها هزار غيرهاي اعالم شده جهانگيري به قلمرو ملي ايران تجاوز كرده، دهآشكار و با هدف

با . خانمان گردانيده است ميهنان ما را آواره و بي ميليون تن از هم 5/1صدها روستا و شهر را ويران كرده و در حدود 
  .ماند براي ايرانيان اولويتي بيش از درهم شكستن دشمن بيگانه نمي. هر معيار و توضيح، اين يك جنگ ميهني است

  
تنها خود در از سوي ديگر، رژيم اسالمي كه اكنون مسئوليت جنگ و دفاع از سرزمين ايران را بر عهده دارد، نه 

با شكست آن . افروختن آتش جنگ مسئوليت مستقيم دارد، يك رژيم ضد ملي و دشمن ايران و ايراني است
كشور استوارتر  گاهي، بر كم تا چند با پيروزي آن تسلط دشمنان ايران، دست. هاي ملي از دست خواهد رفت سرزمين

جامعه در منجالب جمهوري اسالمي بيشتر غوته خواهد  خواهد شد و ويراني و خونريزي بيشتر ادامه خواهد يافت و
اند  كم نبوده. اند هاي جنگ را در اين سرگرداني گذرانده بسياري از ايرانيان چه در داخل و چه در خارج، سال. زد

اند و شكست رژيم را حتي به ياري عراق مقدم بر مالحظات  كساني كه رژيم اسالمي را دشمني بدتر از عراق دانسته
پروري مانده است و پيامدهاي آن به عرصه  هاي جنگ بيشتر در پرده گمان در اين ميان علت. اند يگر گذاشتهد

  .پروري رانده شده است آرزو
  

يكسره گناه خميني و ) رود المللي اين عبارت بيشتر به كار مي در محافل بين(آسان است جنگ خليج فارس را 
تا نفر آخر به  1342كه مسئوالن دستگيري و تبعيد خود را پس از شورش او . هاي او شمرد طلبي ها و جاه كينه

بر گردنش داشتند ــ طبعا از صدام  يجوخه اعدام سپرد ــ حتي كساني مانند سرلشكر پاكروان را كه حق زندگ
نشاهي در پيكار مشترك با رژيم شاهيش ها ها و كمك رساندن ها پناه دادن توانست بگذرد كه پس از سال حسين نمي

از اين گذشته خميني . به خميني پشت كرد و به درخواست حكومت ايران او را از عراق راند 1357ايران، ناگهان در 
و به ) درصد جمعيت 55(از آغاز در پي صادر كردن انقالب اسالمي بود و عراق را به سبب جمعيت بزرگ شيعه آن 

محمد باقر . ين و سامره نخستين آماج خود قرار داده بودبويه دست يافتن بر شهرهاي مقدس كربال و نجف و كاظم
او در عراق يك ستون پنجم نيرومند براي خميني بودند و رژيم اسالمي هنوز از حمام خون  "الدعوه"صدر و حزب 

يم به ويژه كه مقامات رژ. ها چيزي فرو نگذاشت ها و آشوبگري ايران بدر نيامده روي به عراق كرد و حقا از برانگيختن
داشتند و در سيني زرين به آنان تقديم شده  شان در انقالب ــ كه خودشان هم باور نمي اسالمي در سرمستي پيروزي

هاي آينده  ديدند و  بحرين و كويت و سراسر خليج فارس را غنيمت هاي ديپلماتيك نمي كاري بود ــ نيازي به نازك
  .داشتند اعالم مي

  
توان  ي را به بحران و نگهداشتن جامعه در حالت ترس و هيجان و كينه و دشمني ميها نياز يك رژيم انقالب بر اين
هاي  بايست از نو اذهان مردم را از كمبودها و زشتي ماجراي گروگانگيري فرو نشسته بود و رژيم اسالمي مي. افزود

او يك رويارويي . كرد اع ميبايد آن را اختر بود خميني مي اگر عراق نمي. خود برگيرد و نيروي آنها را بسيج كند
داد از نيروهاي  داشت، هر چند از نخستين روز با ارتش ايران چنان رفتار كرده بود كه نشان مي خارجي را الزم مي

  .اش بيمناك است دفاعي ايران بيش از دشمنان خارجي
  

ذير خود ارتش را از همان ناپ هاي خستگي هاي تروريست مجاهد و فدائي با كوشش حكومت بازرگان و آخوندها و گروه
در . اش را داشت نشان دادند فلج كردند و چراغ سبز را به مهاجم بيگانه كه توانايي و انگيزه چند ماه اول ناتوان و نيمه

نافرجام و خونين نوژه اندكي پيش از هجوم عراق  ايران ــ و نيز كودتاي كردن ارتش هاي جنگ سهم ناتوان ميان علت
حسابي با  الجزيره پيوسته در آرزوي تصفيه 1975ي كه تا دندان مسلح بود و حتي با وجود قرار داد ــ در برابر دشمن

بيش از صادر كردن انقالب اسالمي، از كار افتادن ماشين نظامي سهمگين ايران بود كه . ايران بود، ناگفته مانده است
تند كه بيشترين درجه تحريك و تعرض سياسي را ها خود را با دشمني روبرو ياف عراقي. جنگ با عراق را پيش آورد

گرفت ارتش ايران يك سال و نيم  هنگامي كه جنگ در. با كمترين درجه آمادگي نظامي همراه كرده بود
ها، كاهش خدمت نظام وظيفه به يك سال و شورايي كردن  شمار، غارت زرادخانه هاي بي هاي پياپي، اعدام پاكسازي
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جان ارتش  پيكر نيمه 1359در آن شهريور . گسيختن بافت سازماني خود را تحمل كرده بود هاي نظامي و از هم يگان
  .بود كه به دفاع از سرزمين ملي برخاست

  
پرست  جوي نژاد ناپذير بود؟ اگر در عراق يك رژيم جهان نمايد؛ اما آيا جنگ اجتناب ناپذير مي را اجتناب همه جنگ اين
عراق بر ايران . شد به اين پرسش پاسخ نه داد بود مي ب تروريسم رفته بر سر كار نميدمكراتيك با رهبراني به مكت غير

براي . كم از همتاي ايراني خود نداشت رحمي چندان دست و بي) اعتقادي بي(تاخت زيرا رژيم بعثي از نظر سينيسم 
ز رويارويي با جمهوري اسالمي تر ا اي گسترده رفت و پهنه هاي دور پيش از خميني مي هاي جنگ به سال عراق انگيزه
  : گرفت را فرا مي

كه انگلستان به عراق استقالل داد اختالف بر سر شط العرب خاري بود كه پيوسته به پهلوي روابط  1936از  *
راهي كه بندر بسيار مهم خرمشهر و  خواستند حق ايران را بر نيمي از آب ها نمي عراقي. رفت ايران و عراق مي

اي از شط العرب كه مرز دو  حق مشروع و منصفانه ايران بر نيمه. گرفت بشناسند ان را در بر ميشهر نفتي آباد
هاي ايران را با  خواست هاي گوناگون در بغداد در ها و رژيم حكومت. شد داد ناديده گرفته مي كشور را تشكيل مي

  .دادند يه ايران بود پاسخ ميپناه دادن به همه دشمنان ايران و كمك رساندن به هر گروه كه در پي تجز
  

ها با ايران بدتر از آن كرده بود كه  باشد، عراق خود سال "علت جنگ"بايست  اگر تحريكات و تعرض سياسي مي
با ايران به يش ها هايي بود كه رژيم بعثي در كشمكش ها يكي از سالح خود خميني مدت. خميني با عراق كرد

توانست پاي  اي كه مي ن بجاي تاختن بر عراق و آغاز يك جنگ منطقهها ايرا در همه آن سال. برد كار مي
آهنگ ولي محدود و كنترل شده را در پيش گيرد و هرگز نگذاشت  ها را باز كند، كوشيد يك پيكار دراز ابرقدرت
ناچار حق ميلي و به  ها در برابر نيروي برتر ايران با بي عراقي 1975سرانجام در . هايش از حد فراتر روند واكنش

هاي تنگه هرمز كه ربطي به آنها  مشروع ايران را بر نيمه شط العرب شناختند و از سرو صدا درباره جزيره
اما او از . توانست دست به جنگ بزند تر از صدام حسين مي محمد رضا شاه بسيار آماده. نداشت دست كشيدند

پرستي بيشتر، و از منتقدان  ميهنيش ن چپگراش بينش استراتژيك بيشتر داشت و از منتقدا"ليبرال"منتقدان 
  .اش هر دو را بيشتر داشت اسالمي

  
صدام . هاي جنگي رهبري عراق بود گوشمالي دادن ايران و باطل كردن قرار داد الجزيره يكي از نخستين هدف

  .جبران كند 1980با يك قادسيه ديگر در  1975خواست خواري الجزيره را در  حسين مي
  

هر رژيمي در بغداد در . ها همواره عربستان بوده است، امتدادي از سرزمين خودشان براي عراقيخوزستان  *
وجود يك . پنج دهه گذشته حكومت رانده از وسوسه دست يافتن بر اين بخش از خاك ايران آسوده نبوده است

ل، خوزستان را عربستان جمعيت عرب زبان در خوزستان ـ و اين كه در دوره قاجار، موقتا و پس از سه هزار سا
هاي  نقشه. شده است كه پيوسته از عربستان و االهواز سخن بگويند "حجت موجه"خواندند ــ براي آنها  مي

گاهي بر بخشي از  وقتي نيروهاي عراقي چند. دارد در دسترس است عراق كه خوزستان را به صورتي در بر
خود دستگاه اداري  هگشايان مقاصد كشور هر دادند و به نشانها را تغيي خوزستان دست يافتند نام شهرها و آبادي

شد خوزستان را از يك ايران ناتوان شده و  اگر مي. هاي حكومتي و عمومي ايراني كردند عراق را جانشين ارگان
  .گرفتار هرج و مرج آخوندي گرفت، عراق آماده بود بهاي آن را حتي با جنگ و تجاوز بپردازد

  
دست اولي كه از احساسات واقعي مردم خوزستان، از فارسي زبان و عرب زبان، به  هن و تجربشايد جنگ با ايرا

اند ، به هر زبان كه سخن بگويند و  ها را سرانجام به خود آورده باشد كه خوزستانيان ايراني اند عراقي دست آورده
 "آزاديبخش"تان به پيشباز نيروهاي زبانان خوزس عرب. دهند با عراقيان بجنگند تا به آنها بپيوندند ترجيح مي

.)  اي همسايگان ديگر ايراني نيز درس الزم را از تجربه گزاف عراق گرفته باشند اميد است پاره. (عراقي نيامدند
اي جز بسر بردن در كنار  اند كه چاره تر از هميشه دريافته نتيجه اين جنگ هر چه باشد ايران و عراق روشن

  .كشي و زورآزمايي گشايي است و نه در اين بخش جهان جايي براي لشكر ان كشوريكديگر ندارند و نه زم
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سه دهه پس از جنگ جهاني، عراق بر سر رهبري جهان عرب به نوبت با مصر و سوريه و عربستان  در *
يك  مركز رهبران عراقي از سوداي عباسيان يكسره آسوده نيستند و بغداد را. سعودي در كشاكش بوده است

در خليج فارس . هاي آنان است طلبي در اين ميان خليج فارس حوزه بالفصل جاه. خواهند راتوري عرب ميامپ
هاي شصت و هفتاد عراق را زير سايه خود گرفت و دورنماي برتري آن را در  برآمدن يك ايران نيرومند در دهه

به زانو . اي در برابر خود يافتند گستردهها بارديگر امكانات  گسيختن ايران عراقي با از هم. جهان عرب تيره كرد
در آوردن ايران در يك برخورد نظامي به عراق در چشم اعرابي كه بيهوده ايران را به ديده يك دشمن نژادي 

ها در  بعثي. آورد مي ها و عربستان سعودي را دير يا زود زير نفوذ آن در نشين بخشيد و شيخ نگرند حيثيتي مي مي
بازگرفتن سه جزيره (هاي پيشين ايران را در خليج فارس  دند با يك ضرب شصت آثار پيروزيبغداد اميدوار بو

المللي برخوردار بود، ناكام كردن  تنگه هرمز، در هم شكستن جنبش ظفار كه از پشتيباني كمونيسم بين
ر خود را در پذي نا پاك گردانند و آنگاه حركت توقف) ها نشين هاي عراق براي تسلط بر كويت و شيخ كوشش

  .آغاز كنند "هالل خصيب"راستاي خليج فارس و  
  

بار اسالمي در ايران، چندي از آخرين پاكسازي ارتش  پس از يك سال و نيم حكومت مصيبت 1359در شهريور 
اي در برابر لشكرهاي عراقي نمانده بود و از نيروي  نگذشته، در حالي كه در خوزستان نيروي قابل مالحظه

. همه گونه اطمينان داشته باشديش ها توانست به برآوردن آرزو ن چيز زيادي نگذاشته بودند، عراق ميهوايي ايرا
  .خود زدند "قمار آسان"چنين شد كه صدام حسين و يارا نش دست به 

  
در آغاز گفتگو از برانداختن رژيم . هاي جنگ، رهبري عراق مقاصد جنگي متفاوتي اعالم كرده است در سال

هاي  اندك اندك در فرصت. و دفاع از امنيت عراق در برابر تحريكات و تجاوزات جمهوري اسالمي خميني بود
تنب بزرگ، تنب "گوناگون از آزاد كردن خوزستان و پس گرفتن نيمه شط العرب و سه جزيره تنگه هرمز 

حيه مردم خود و رهانيدن كشورهاي خليج فارس از تهديد ايران دم زدند و براي حفظ رو) كوچك و ابوموسي
خور كه اگر براي برانگيختن ايرانيان به مقاومت، عامل  ناميدند ــ نامي در "قادسيه دوم"كارانه را  جنگ تجاوز

  .ديگري ضرورت داشت همين اشاره به آن بس بود
  

دهد كه هجوم به ايران يك واكنش دفاعي ساده نبوده  دامنه مقاصد جنگي اعالم شده عراق به خوبي نشان مي
هاي غير نظامي و  هاي آنان ــ حمله به آماج تاكتيك. اند تا هر جا بتوانند پيش روند ها آماده بوده ت و عراقياس

قصر شيرين (ها و توپخانه دورزن، ويران كردن عمدي شهرها  دفاع با موشك اقتصادي، كشتار مردم بي حتي غير
شان تنها با رژيم خميني نبوده  د كه دشمنيگذار جاي ترديد نمي) را كه گرفته بودند با خاك يكسان كردند

توان  هاي رژيم اسالمي نمي زشتكاري ها را با ها و اين تاكتيك آن هدف. است و كينه تندي به مردم ايران دارند
اش را  ها به ياد خواهد ماند، ازجمله، ارتش مهاجمي است كه زبوني آنچه از اين جنگ تا سال. توجيه كرد

جويي است كه تنها در برابر ايستادگي دالورانه ايرانيان  جبران كند؛ كشور جهان خويي خواست با درنده
  .هايش را تعديل كرد و آشتي جست هدف

                                                           * * *                                           
در حالي كه تجربه تاريخي . اند يران و عراق اظهار شگفتي كردهنويسندگان و محافل بسيار از پيامدهاي جنگ ا

هاي انقالبي معموال به شكست مهاجمان و  هاي خارجي بر رژيم هجوم. معموال گرده يكساني را نشان داده است
هاي بيگانه و همدستان داخلي آنان احساسات تند  در روسيه و فرانسه ارتش. ها انجاميده است استواري رژيم

براي كاسترو يك مائده  "ها خليج خوك"هاي انقالبي برانگيختند و در كوبا  وناليستي مردم را به سود رژيمناسي
نشاندگان آنان و تجزيه كشور چنان حركت نيرومندي به  در هر جا كابوس فرمانروايي بيگانگان و دست. آسماني بود

برداري از شور و نيروي ملي براي استوار  آنجا تا بهرهاز . هاي انقالبي در برابر آن رنگ باخت مردم داد كه نارسايي
  .ها راه درازي نبود كردن آن رژيم
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در فرانسه يا روسيه دو سال پس از . در ايران هجوم عراق براي رژيم انقالبي و اسالمي ارزشي حتي بيشتر داشت
هاي بزرگ مردم برخوردار بودند  تودهدريغ  هاي انقالبي هنوز از حيثيت شگرف انقالبي و پشتيباني بي انقالب، حكومت

رفتند كه تخليل مردمان بيشماري را در سراسر  هاي دالور نويني، به شمار مي هاي طراز نو، جهان و پيشاهنگان جامعه
يك رژيم واپسگراي . شد در چنان پرتوي ديد به دشواري مي 1359ايران خميني را در . ور كرده بودند جهان شعله

اي  از انقالب، جامعه. شدگي هزار ساله دچار آمده بود و سال از پيروزي انقالب نگذشته به سنگبين هنوز د كوتاه
  .رفت ي مينبست كامل انديشه و عمل عقال خاست كه هرج و مرج و كشتار كمترين گناهش بود و رو به بن مي بر
  

آگاهي  لتي را با تاريخ و خودها مردم و نيروهاي نظامي واكنش شايسته م از همان نخستين روزهاي تعرض عراقي
در واقع او عمال كوشيد نامي از . اعالم كند "جنگ بزرگ ميهني"الزم نبود خميني مانند استالين . ايران نشان دادند

ملت و ارتش ايران در جنگ نبرد و سهم آنان را يكسره به امت اسالمي و پاسداران بدهد و جنگ را با اصطالحات 
اين . گاه يادي از ملت ايران و ارتش كرد از ناچاري بود اگر هم گاه. سالم و كفر توصيف كندرويارويي حق و باطل و ا

در ميان غوغاي كر كننده . خاك با نثار كردن خونشان دفاع كردند خود مردم و ارتشيان بودند كه به نام ايران از نيا
جنگند و  گفتند براي ايران مي سربازاني كه مياز : شد پيوسته صداي ناسيوناليسم ايراني را شنيد تبليغات اسالمي مي

  .شان را در پرچم ايران به خاك بسپارند خواستند پيكر بيجان افسراني كه مي
  

شان  هاي هايي نه چندان اندك از فداكاري كساني ــ بيشتر از ميان نوجوانان كه شور مذهبي انگيزه جانفشاني نمونه
هم  ولي جنگ بر روي. زدند شان دم از اسالم مي خود و همقطاران ربود ديده شد؛ سخنگويان ارتش براي حفظ س

توده ملت ايران نه براي دفاع از . شاهد طغيان روحيه ملي ايراني بوده است ــ بپاخيزي ايراني در برابر مهاجم عراقي
ي در برابر يكديگر قرار گرفتن دو ارتش اسالمي حتي شيع. اسالم و رژيم اسالمي، بلكه براي دفاع از ميهن به پاخاست

ايرانيان نه تنها منطق جنگ را درچهار چوب ناسيوناليسم ايراني در برابر . ميهني اسالم را ثابت كرد پوچي جهان
توانستند دريابند، در سرخوردگي خود از مذهب سياسي و حكومت اسالمي به  ناسيوناليسم عرب ـ عراقي آسانتر مي
هاي ملت و ميهن و ايران، روي  ولوژيك خود، ناسيوناليسم ايراني، به فرايافتصورتي روز افزون به تنها پايگاه ايدئ

اي  بخشيد و پيش انداخت در بيداري ملي ايرانيان مرحله حمله عراق به ايران كه اين فرايند را بسيار نيرو. كردند مي
نشانه بسيار پرمعني براي  آمدن ناسيوناليسم ايراني يك اين بر. بوده است كه اهميت آن هنوز ارزيابي نشده است

  .ديگر محكوم به شكست سنگيني هستند خواهند آن را ببينند يك بار آنها كه نمي. آينده است
  

خواستند تا مگر خميني را بتوان از پيش  هاي بسيار در داخل و خارج ايران از كساني كه پيروزي عراق را مي نمونه
ته اين جنگ، يعني شور ملي كه ايرانيان را موقتا حتي پشت سر بايد ما را درباره ويژگي برجس پاي برداشت نمي

هاي ديگر نيز مردمان بسيار  پيش از آنان در انقالب. حكومت خونريز و ضد ايراني اسالمي متحد كرد، به اشتباه اندازد
اي توده ملت بر. تر شدند تر و شكسته كام چاره درماندگي خود و ميهن را در مداخله مسلحانه بيگانه جستند و تلخ

هيچ كشور خارجي حق .  بايست به نيروي خود ايرانيان سرنگون شود ايران جمهوري اسالمي دشمني بود كه مي
اكثريت بزرگ . نداشت پيكار ايرانيان را براي آنان انجام دهد و كارمزد خود را از قلمرو و حقوق ملي ايران بگيرد

زد به دست يك دشمن  چنگال جمهوري اسالمي دست و پا مي دشمنان رژيم اسالمي ترجيح دادند كشورشان كه در
  .نشود "آزاد"بيگانه 

  
گاهي متوقف  از هم گسيختگي رژيم را چند: اين واكنش مردم ايران از دو سو به حال جمهوري اسالمي سودمند افتاد

هاي  مردم را از دشوارياز سويي نظر . اي به آن داد تا گناه هر نابساماني را به گردن جنگ بيندازد كرد و بهانه
پرواتر از هميشه به سركوبي و  گير، هرچند بطور موقت، برگرفت؛ و از سويي به رژيم اجازه داد به بهانه جنگ بي همه

تر خود را نيز براي رژيم داشت و  ها جنگ طبعا جنبه ناخوشايند در برابر اين مزيت. تنگ كردن عرصه بر مردم بپردازد
براي يك حكومت كه در بهترين شرايط از اداره كشور . ماند موال در بررسي از نظرها دور مياي است كه مع اين جنبه

صندوق "آمد، پيشامد يك جنگ خارجي به معني واقعي كلمه گشودن  و برآوردن نيازهاي روزانه مردم نيز بر نمي
نابود شدن پااليشگاه آبادان و . شدتر  هاي پيشين بزرگ هاي تازه از هر سو پديد آمد و دشواري دشواري. بود "پاندورا

افزون را  رفتن و ويران شدن خرمشهر واردات روز از دست. هاي ديگر سوخت را كمياب كرد آسيب ديدن پااليشگاه
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اينهمه . تر بوشهر و بندرعباس ساخت هاي زميني تركيه و شوروي و بندرهاي دوردست بيش از پيش متكي به راه
هاي مستقيم جنگ ــ از نظامي و غير  هزينه. ترابري و كاهش موجودي كاالها بود ش چند برابر شدن هزينه مفهوم

يك تا دو . نظامي ــ بايد چيزي در حدود يك ميليارد دالر در ماه باشد كه براي اقتصادي مانند ايران كمر شكن است
شايد تا حدود (د هزار تن ميليون آواره جنگي، شهرها و روستاهاي ويران و از همه بدتر كشته و معلول شدن چند ص

ترحم و دشمن مردم چون يك جمهوري  هاي سنگين ديگري بوده است كه حتي بر رژيمي بي ضربه) نيم ميليون
  .كند اي وارد مي ناپذير تازه اسالمي هر روز فشارهاي تحمل

  
شد در برابر هجوم  با همه پافشاري ماليان و چپگرايان نمي. فرايند انحالل ارتش ناگزير با جنگ عراق متوقف شد

گروهي از . افسران از زندانها آزاد و به ميدان فرستاده شدند. دفاع ماند پايان رژيم بود بييش اي كه پيروز ارتش بيگانه
كار جاي باالتري  براي سربازان و افسران، نبرد با دشمن تجاوز. آنها را كه پاكسازي كرده بودند به خدمت فراخواندند

آنها برخالف بسياري از مخالفان رژيم شاهنشاهي در دشمني خود تا پاي نابودي كشور . داشتاز هر مالحظه ديگر 
شد مهم نبود كه درباره رژيم  آن هنگامه كه شهرهاي ايران پايمال سپاهيان عراقي مي براي ارتش در. نايستادند

كند  هيچ تفاوتي نمي. شده بود ارتش ايران شش دهه در مكتب ناسيوناليسم ساخته و پرورده. انديشد اسالمي چه مي
هاي آن  آنان از جلوه. كه كساني در سرگشتگي خود ميهن پرستي آن دوره را ناسيوناليسم قالبي بخوانند

  .در آينده بيشتر و بيشتر خواهند ديد "ناسيوناليسم قالبي"
  

هاي  اني كه از چنگ جوخهمرد. بار ديگر همان ناسيوناليسم بود كه از تماميت ارضي ايران نگهداري كرد 1359در 
شان را ديواري ساختند  هاي شان، دليرانه سينه آميز بود كه ديروز شان همان اندازه تهديد اعدام رسته بودند و فرداي

پسين سرباز  كه پس از تحمل ضربت غافلگيرانه نخستين ديگر در برابر دشمن خم نشد؛ و ديري نگذشت كه تا وا
هاي ارتش توانستند با آزادي  ها و رسته در شرايط جنگي، يگان. ز خاك ميهن راندندعراقي را در هزيمتي بي شكوه ا

به همين اندازه اهميت، ارتش . بيشتر با هم ارتباط يابند؛ تداركات الزم به آنها رسيد و ارتش از نو سازمان يافت
سئولش رهبري سياسي پيشين افسران و سربازان پس از دو سال سرافكندگي، كه م. روحيه خود را باز به دست آورد

  .ها نگريست ملت با ستايش، و دشمن با هراس، و دنيا با احترام بدان. بود، در آزمايش آتش و خون سربلند شدند
  

كنون برنده  هاي ملي در بدترين شرايط سياسي و نظامي، ارتش را با سنت ناسيوناليستي آن، تا آزاد كردن سرزمين
آخوندهاي حاكم بر اين تحول . تواند بدان ببالد و پشتگرم باشد ارتشي دارد كه ميايران . اين جنگ گردانيده است

تبليغات آنها پيوسته . پيش كشيدن قضيه اسالم و كفر و حق و باطل و رزمندگان اسالم از اينجاست. آگاهند
ارتش در مرز،  اهميت جلوه دهد  نگهداشتن و سرگرم كردن كوشد نقش ارتش و سهم ناسيوناليسم را در جنگ بي مي

  .هاي سياسي رژيم است از اولويت
  

هاي  ناپذير جمهوري اسالمي با ارتش ايران مهمترين سالح ماليان سپاه پاسداران است كه در سال اما در پيكار توقف
تشكيل ده لشكر پاسداران، سربازگيري منظم براي (توانايي نفري و تسليحاتي آن افزوده شده است  جنگ بسيار بر

با اين سپاه است كه، به عنوان يك نيروي موازي و احتماال جانشين، .) هاي زرهي سپاه ان، تشكيل يگانپاسدار
  .اثر سازند و كشور را براي ماليان نگهدارند اميدوارند ارتش را بي

***  
رند و كشورها و منافع ديگري در كا. شود مانند هر كشاكشي، جنگ ايران و عراق تنها به خود جنگندگان محدود نمي

رژيم عراق كه . برند اند و همچنان مي هاي بسيار برده ها سود بسياري از آنان از ريخته شدن خون ايرانيان و عراقي
اند و  اي به پايان دادن آن ندارد به كشورهاي خود خدمتي نكرده جنگ را آغاز كرد و رژيم ايران كه هيچ عالقه

  :برند منافع سياسي و اقتصادي و استراتژيك خود را پيش مياند و  ديگران فرصت را غنيمت شمرده. كنند نمي
آنها در برخورداري از امكاناتي كه . توانند از جنگ خشنود باشند تا اينجا اسرائيليان بيش از همه مي. ــ اسرائيل

در نزديكي  "تموز"اي  نخست ويران كردن نيروگاه هسته. درگيري ايران و عراق پيش آورد هيچ دريغ نكردند
در گيرو دار جنگ . اي ناچيز كرد عراق را براي دست يافتن به سالح هسته هها تالش پرهزين غداد بود كه سالب

هاي  ها تالش دست يافتند كه سال يهاي اسرائيلي به هدف افكن دو همسايه و آشفتگي اذهان دنيا، بمب
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 شد و ي كه از فرانسه فرستاده مياز جمله خرابكاري در محموالت(ديپلماتيك و نه چندان ديپلماتيك اسرائيل 
  .نيامده بود از آن بر) اي دست در كار قتل مرموز يكي از دانشمندان هسته

  
ها و لوازم يدكي چه ساخت آمريكا و چه ساخت خود  با فروش سالح. اين نخستين بهره اسرائيل از جنگ نبود

ها امكانات  مت گرفته بودند، اسرائيليهايي كه از فلسطينيان در لبنان به غني اسرائيل، و نيز فروش سالح
تسليحاتي الزم را در اختيار ايران نهادند تا از پا در نيايد و عراق را از ميدان نظامي خاورميانه ــ بر ضد اسرائيل 

ميزان معامالت تسليحاتي دو كشور را در دو ساله آغاز جنگ به بيش از يك ميليارد دالر تخمين . ــ بدر كند
هاي عادي بازار اسلحه است دهان آنان را  مالي اسرائيليان در اين معامالت كه بيش از دادو ستد سود. زنند مي

  .هاي گسترده غير نظامي آنان به ايران است اينهمه جز فروش. كند تر مي شيرين
  

ن تنها تر كرد ــ آنها پس از آ ساييده شدن چنگ و دندان عراق نه تنها خاطر اسرائيل را از جبهه خاوري آسوده
. پذير ساخت هاي استراتژيك اسرائيل را امكان سوريه را در پيش روي داشتند ــ بلكه رسيدن به يكي از هدف

ترين و  حركت ماندنش در بمباران نيروگاه تموز، كه يكي از زننده تواني عراق را در چنگال ايران و بي نا
جنگ خليج فارس نه . تحول ديگري تكميل كرد ترين تحريكات نظامي است كه بتوان به ياد آورد، آميز اهانت

عربستان سعودي و . تر گردانيد تنها افكار جهانيان را به خود مشغول داشت، جهان عرب را از هميشه پراكنده
اش از ايران در خالف  ديدند و با سوريه بر سر پشتيباني تر از اسرائيل مي ها ايران را خطري فوري شيخ نشين

  توانست به ياد لبنان باشد؟ ار چه كسي ميدر آن گيرود. بودند
  

در انديشه پاك كردن حساب خود با سازمان آزاديبخش فلسطين در لبنان  1981اسرائيليان از بهار و تابستان 
ها از شهر كريات شمونا در  باران فلسطيني ها و گلوله در آن سال هزاران اسرائيلي از پيش رگبار موشك. بودند

همه  با اين.  نمود پذير مي نا با توجه به پيشينه اسرائيل يك عمل قاطع نظامي اجتناب. ختندجنوب مرز لبنان گري
سويه بر لبنان  يك سال پس از آن بود، هنگامي كه جنگ ايران و عراق زمينه را فراهم ساخت، كه هجوم همه

خورده  راندند؛ سوريه زخمنيروي نظامي فلسطينيان در هم شكست؛ رهبري آنان را با خواري از لبنان . روي داد
  .اعتبار شد شده بر جاي ماند؛ شوروي نه تنها در لبنان، كه در همه جهان عرب بي و تحقير

  
اينكه اشتباهات بعدي اسرائيل و آمريكا در لبنان، هم سوريه و هم شوروي را اعاده حيثيت كرد، چيزي از 

دريغ شوروي  با آنكه سوريه به پشتيباني بي. كاهد به اسرائيل داده شد نمي 1982اهميت فرصتي كه در تابستان 
و به لطف مهارت ديپلمانيك رهبري خود توانسته است عمال خداوندگار لبنان شود، اسرائيليان در جنوب لبنان 

داري بر ضد  هاي ريشه اند و با مسيحيان و نيز در روزها و شيعيان همكاري پايگاه استواري بدست آورده
بيني امنيت خواهد داشت و نيروهاي  مرز شمالي اسرائيل ديگر در آينده قابل پيش. اند اختهفلسطينيان برقرار س

شان پس  هاي كاري اسرائيليان، با همه ندانم. شان دمشق را زير آتش دارند هاي اسرائيل در كنار دره بقاع با توپ
ترين  بار بندو امي را در بيهاي سياسي و نظ اي از پيروزي هاي چند هفته نخستين، چنين سلسله از پيروزي
  .توانستند تصور كنند مينشان نيز  هاي خيالپروري

  
ها و عربستان سعودي تا كنون همه داليل را دارند كه از جنگ خرسند  ــ كشورهاي خليج فارس، شيخ نشين

اق هر دو مايه ايران و عر. اند شان برده هاي هاي مالي كه از كمك به عراق يا غرق نفتكش باشند ــ با همه زيان
 پس از چهار سالي كشتار و ويراني متقابل، عراق به دريوزگي آنها افتاده است و ايران هيچ در. اند شان بوده هراس

داران  مردم شوربخت ايران انحصار. وضعي نيست كه مصيبت انقالب و جمهوري اسالمي را به جايي صادر كند
يون بشگه صادرات نفتي ايران و عراق از بازار، در شرايط مازاد بيرون رفتن روزي چند ميل. اند مطلق اين مصيبت

كيست . دهند به روي خود نياورند كنندگان ديگر در خليج فارس ترجيح مي نفت، نعمت ديگري است كه صادر
آورد؟ ادامه جنگ كمك خواهد  برداري كامل از ظرفيت توليد دو كشور چه بر سر بهاي نفت مي كه نداند بهره

  .گزاري در منابع جانشين به خطر نيفتند ها در بازار پايين نيايد و با سرمايه هاي نفت بيش از اينكرد كه ب
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ميلي  با همه بي. عربستان سعودي از اين جنگ به عنوان رهبر بي منازع كشورهاي عربي در خليج فارس درآمد
. ها تشكيل شد هبري سعوديها، شوراي همكاري دفاعي خليج فارس سرانجام زير فشار جنگ به ر نشين شيخ

يسات بارگيري دانند با فلج كردن خارگ و تاس ها با آنكه مي ها بر جريان جنگ چندانست كه عراقي نفوذ سعودي
سبب آنست كه . اند رژيم اسالمي خواهند زد جز به عمليات ايذائي دست نزده اي بر ندهنفتي آن چه آسيب كش

در . ود به تالفي، تاسيسات نفتي عربستان سعودي را به آتش بكشداميدي خ ترسند ايران در نا ها مي سعودي
ها، پس از آنكه نيروي هوايي ايران به چند نفتكش عربستان سعودي و كويتي  نيز عراقي "ها جنگ نفتكش"

ها از پيرامون خارگ، كارسازترين استراتژي آنان براي  اند، هر چند راندن نفتكش حمله كرد، بسيار كوتاه آمده
  .بود ان دادن به جنگ ميپاي

  
در آمريكا كمتر كسي از اينكه دو رژيم راديكال، كه هيچ يك با آن رابطه سياسي ندارد، نيروي . ــ آمريكا

اش با آمريكا بكاهد و  جنگ سبب شد كه عراق از دشمني. دهند نا خشنود است تعرضي خود را متقابال هدر مي
اند و به مصر نزديك  تر كرده سليحاتي خود را به غرب پيوسته وابستهها منابع ت عراقي. بيشتر به غرب روي آورد

تشكيل . اند، كه همه به سود آمريكاست رو عربي پيوسته اند و از دشمني با سوريه، به صف كشورهاي ميانه شده
 هايي در پيرامون خليج فارس به دست آورده است و شناخته شدن آمريكا به كه پايگاه "نيروي اعزام سريع"

هاي سالح آمريكايي از سوي كويت  درخواست(تواند از كشورهاي خليج فارس دفاع كند؛  عنوان ابرقدرتي كه مي
ترتيب دادن مانورهاي مشترك نيروهاي آمريكا با كشورهايي در خليج فارس؛ استقرار ) يك نشانه آن است

زرگ در تركيه خاوري كه بخش آمريكايي در عربستان سعودي و ساختن دو فرودگاه ب "آواكس "هواپيماهاي 
هاي نظامي بخشيده است كه بي  گيرد، به آمريكا در خيلج فارس توانايي بزرگي از ايران را زير پوشش خود مي

هايي را كه  اي سوراخ اند پاره آمريكاييان توانسته. بود اي براي آن نمي داشت و بهانه جنگ ايران و عراق امكان نمي
  .آنها در اين منطقه پديد آورده بود پر كنند انقالب ايران درچتر دفاعي

  
المللي اسلحه و كشورهايي مانند سوريه و كره شمالي را افزود كه يكي  اينها همه بايد سودهاي گزاف دالالن بين بر

گيرد و ديگري واسطه رساندن  در سال بيش از يك ميليارد دالر كمك از ايران به صورت نفت رايگان و با تخفيف مي
  هاي ساخت شوروي به ايران بوده است سالح

***  
. عراق اراده جنگ ندارد و ايران توان پيروزي. يابد و با آن بن بست نظامي و سياسي در اين احوال جنگ ادامه مي

عراقيان به پشتيباني كشورهاي عرب و فرانسه و شوري ــ و تا حدي آمريكا كه بسيار كوشيده است جلوي تحويل 
هاي پاييز و زمستان  اند ايران را از پيروزي اش را بگيرد ــ و در خاك خود، توانسته متحدان غربيسالحهاي اسرائيل و 

هاي تسليحاتي و فني از  ارتش ايران با همه برتري اخالقي و فرماندهي، به سبب كاستي. بازدارند 1361و بهار  1360
اي عراقي را در مواضع دفاعي خوب تدارك رفتن نيروي هوايي، توانايي در هم شكستن لشكره تر تحليل همه مهم

ضعف روحيه و فرماندهي نيروهاي عراقي به انبوه . زير پوشش يك نيروي هوايي برتر، از دست داده است شان و شده
اي بر  هاي كشنده كنند اجازه داده است در اينجا و آنجا ضربت لشكريان ايراني كه با تاكتيك امواج انساني حمله مي

اند انتظار هزيمت نيروهاي عراقي را  انگيزي كه ايرانيان داده هاي هراس آورند، ولي با همه قرباني عراقيان وارد
عراق موج را برگردانده است و از نظر نظامي صرف، با گذشت زمان، تعادل نيروها به سود آن خواهد . توان داشت نمي
  .بود

  
كفايتي خود و همچون دستاويزي  ي پوشاندن تباهي و بيخواهد صلح كند زيرا رهبران اسالمي جنگ را برا ايران نمي

براي سركوبي مردم الزم دارند و نيز پس از ريختن خون جوانان بايد چيزي بيش از شرايط صلحي كه عراق قادر 
خواهند ــ هيچ كس شرايط صلح را به روشني  بهايي كه آنها براي پايان دادن به جنگ مي. بدان است عرضه دارند

آنها . ولي سرنگوني رژيم عراق در آن جاي اصلي را دارد ــ چنان تعيين شده است كه پرداختني نباشد نگفته است
اميدهايي كه به يك جنگ . شان بيرون است خواهند و با امكانات كنوني ايران هر دو از دسترس پيروزي يا تسليم مي

ميليارد دالر به رژيم بغداد  35ا بيش از ه نشين عربستان سعودي و شيخ.  اند دست نيافتني است فرسايشي بسته
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مصر و اردن از نظر نظامي به عراق . اند و براي جلوگيري از پيروزي ايران هر چه بتوانند خواهند كرد كمك كرده
فرانسه آشكارا پشت به عراق داده است و شوروي پس از . اند و اگر خطر باال گيرد بيشتر خواهند كوشيد كمك كرده

ها شكست هيچ يك از دو طرف را در جنگ  آمريكايي. ين، بطور قطع جانب عراق را گرفته استترديدهاي نخست
  .تري خواهد بود اند كه شكست عراق براي منطقه مصيبت بزرگ خواهند ولي گفته نمي

  
راي هاي بيشتري ب بينند انگيزه اند و آنچه در ايران مي جنگند و با آنچه در ايران كرده عراقيان در خاك خود مي

خواهند كينه خرمشهر و آبادان و دزفول و اهواز و سوسنگرد و قصر  انگيز ايرانياني كه مي شبح هراس. ايستادگي دارند
تر يك حكومت اسالمي كه عراق را از روي نمونه ايران  انگيز شيرين را از آنها بگيرند بر فراز آنهاست و شبح هراس

  .بسازد در برابرشان
  

گذشته از پشتيبانان . دن عراق به دست ايران به سود هيچ يك از كشورهاي منطقه نيستاز اين گذشته شكسته ش
عراق در دنياي عرب، حتي كشوري مانند سوريه نيز، اگر قرار باشد جمهوري اسالمي در عراق به قدرت برسد، 

يك جنبش بنيادگراي هاي عراقي  فراموش خواهد كرد، و كشوري مانند الجزاير ــ درگير با  اش را با بعثي دشمني
اصلي جنگ شده است،  هبرند تركيه، كه يك شريك بازرگاني طراز اول ايران و سود. اسالمي ــ به خود خواهد لرزيد

گذارد نياز اقتصادي، ايران را بيش از پيش به دامن  برد و از اينكه نمي از منافع بازرگاني و اقتصادي سرشاري كه مي
. نگرند ها با نگراني تمام به جنگ دو همسايه خود مي ولي ترك. خشنود است هايش بيندازد شوروي و ماهواره

ها در خود  اي كه اين گرايش زمينه با(شان يك خطر مرگبار است  گسترش بنيادگرايي اسالمي به مرزهاي جنوبي
كه شكست در ايران و عراق و فرصتي ) مورد حمايت شوروي(پيوستن احزاب تجزيه طلب كرد  به هم) تركيه دارد؛

در آن صورت گذشتن نيروهاي ترك از مرز همچون يك . عراق به اين احزاب خواهد داد خطر مرگبار ديگري است
اگر قرار باشد نيروهايي جز عراق در مناطق كردنشين آن كشور استقرار يابند، آن . احتمال جدي پيش خواهد آمد

ها بودند كه تا اوايل سده بيستم بر عراق  مه اينها تركپس از ه. نيروها پرچم تركيه را پيشاپيش خود خواهند داشت
سرازير شدن نيروهاي تركيه، با موافقت عراق، به كردستان عراق و عمليات نظامي محدودي كه . راندند حكومت مي

  .تر كرد انجام دادند چنان احتمالي را برجسته
  

اشاره (  "مومي مرزهاي شوروي تا خيلج فارسراستاي ع"نه براي آمريكا و نه شوروي بر هم خوردن وضع موجود در 
سودي نخواهد ) شناخت ها را منطقه نفوذ شوروي مي هيتلر و استالين كه اين سرزمين 1939اي از پيمان  به ماده
ايران و عراق در . گريزند پي داشته باشد، يا خطر آن را پيش آورد مي آنها از تحوالتي كه رويارويي نظامي در. داشت

  .توان نشان داد آميزتر از آن را نمي تر و انفجار اند كه حساس هان قرار گرفتهبخشي از ج
  

رسان و پشتيبان مهم رژيم ايران در جنگ با عراق بوده است يك جمهوري اسالمي  حتي براي اسرائيل كه روزي
با اسرائيل هم يش ها ايران خميني براي پوشاندن همكاري. پيروزمند كه عراق را هم به زير آورده باشد دلخواه نيست

بهترين شرايط براي اسرائيل همين است كه ايرانيان و عراقيان . كند باشد از يك سياست ضد اسرائيلي پيروي مي
در واقع اگر اسرائيليان مطمئن نبودند كه ايران بخت پيروزي در جنگ ندارد بدان . تر كنند يكديگر را هر چه ناتوان
  .رساندند اسلحه و لوازم يدكي نمي

  
بست خونين شكايتي  دست در كاران منطقه از اين بن. تواند در ابعاد و صورت كنوني اش بيش از اينها بپايد جنگ مي

گذرد ــ در حدي كه تا كنون بوده و ثابت كرده كه بسياري از توهمات پيشين، مانند خطر  ندارند و دنيا به آنچه مي
نه نفت گران شده است، نه رفت و آمد . بي اعتناست است ــپايه بوده  ها در خليج فارس، بي حمله به نفتكش

از اروپاي غربي تا آمريكاي شمالي گرفته تا برزيل و دو كره و هند و پاكستان . ها بطور جدي تهديد شده است نفتكش
  .كند فروشد و دالرهاي نفتي را واگردان مي تواند به دو كشور متخاصم مي و تركيه هر كس هرچه مي

***  
خميني حيثيت خود را در گرو . بست تاب آورد محدود در اين بن تواند بطور نا نهمه نبايد پنداشت رژيم ايران ميبا اي

ها  اي كه در شنزارها و مرداب گونه امام پيغمبر. جنگ نهاده است و هر امكان حركتي بسوي صلح را از ميان برده است
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سب سفيدشان بيفتند به دشواري با تصويري كه خميني در ميدان جنگ از ايش ها گير كرده باشد و امام زمان
تا هنگامي كه جنگ در خاك ايران بود ايرانيان . اش بسازد سازگار است خواهد از خود و جمهوري اسالمي مي
ولي از هنگامي كه ارتش خاك ميهن را تقريبا بطور كامل آزاد كرده . توانستند بسياري از چيزها را فراموش كنند مي

اگر زماني براي مردم ايران در آويختن با . شود افزون جنگ هر روز دشوارتر مي هاي روز ها و قرباني كاريتحمل فدا
هاي ديگري خدمت  عراق جنگ خودشان بود، اكنون كمتر كسي ترديد دارد كه جنگ براي رهبري اسالمي به هدف

ها و اختالفاتي كه با هم دارند،  ا، با تناقضهاي جنگي اعالم شده رهبران اسالمي ر كمتر ايراني است كه هدف. كند مي
سرنگون كردن صدام حسين و نوع رژيم . انگيزه درستي براي ادامه هدر دادن خون و وقت و انرژي ملي ايرانيان بداند

باره رهبراني كه كشورشان را به چنين روزي  ها هستند كه بايد در اين خود عراقي. آينده عراق ربطي به ايران ندارد
هايي داشته باشد، ولي  فتح كربال و نجف ممكن است براي بخشي از جمعيت ايران جاذبه. اند تصميم بگيرند اختهاند

را خود گردانندگان جمهوري  "آزاد كردن قدس از راه بغداد". انديشند هاي ديگري مي اكثريت ايرانيان به اولويت
  .گيرند اسالمي نيز جدي نمي

  
در آنجا كه به . تر كند و رژيم حاكم را فرسوده ضد عراق ايران را نيز فرسوده ميجنگ فرسايشي رژيم اسالمي بر 

ها ارتباط دارد، اكنون برخالف گذشته  رحمي ها و بي ها و محروميت برداري از جنگ براي توجيه نارسايي بهره
ها و  و ناهنجاريها  جنگ بيهوده بي سرانجام عاملي شده است كه اين نارسايي. كند اش بيشتر صدق مي وارونه

يابند  نوجوانان و جوانان كه قربانيان اصلي جنگ هستند هر روز بهتر در مي. ها را بيشتر به ياد مردم بياورد زشتكاري
ها مصرف كند تا به انديشه آموزش و اشتغال و  ا و كوهستانه كوشد يك نسل جوانان را در بيابان كه رژيم اسالمي مي

  .فرهنگ و تفريح نيفتند
  
هاي پياپي دچار روحيه  جامعه ايراني نسل. ير درازمدت جنگ بر ملت ايران موضوعي بسيار قابل مالحظه استتاث

بيني به روحيات و احوال ايراني، حس حقارت و  اعتقادي به خود، نا اميد بودن از ملت، بد بي. شكست بوده است
. هاي ملت ايران بوده است ناكامي مل مهمي دررود و عا هاي ايراني بشمار مي كوچك ديدن خود، از مهمترين ويژگي

پروايي تمام به ايران تحميل كرد و در نامساعدترين شرايط از نظر ايران آغاز شد  جنگي كه عراق با گستاخي و بي
ترين اوضاع سياسي و اقتصادي و  ملت ايران به خودش و دنيا نشان داد كه حتي در بد. يك نقطه برگشت است

  .برابر را ببرد و دشمن متجاوز را بيرون اندازد تواند يك جنگ نا ايط نظامي ميترين شر آماده نا
  

هاي بزرگ  براي نخستين بار در مدتي نزديك به دو سده ايران در يك جنگ عمده خارجي، آنهم يكي از جنگ
ولي ظفار . شد سال ايران تنها در يك جنگ خارجي، ظفار، پيروز 160در بيش از . خاورميانه به پيروزي رسيده است

آگاهي  ــ عمليات مختصري بود و وارد خود 1975ــ همچنانكه گوشمالي دادن عراق در سالهاي بيش از قرار داد 
در نبردهاي دوره رضا شاه ). آگاهي ملي ايرانيان خارج نشده است همچنانكه جنگ عراق وارد خود. (ملي ايرانيان نشد

ولي در برابر عراق ــ . بهره نبودند و بوديم، هرچند از پشتيباني خارجي بيو محمد رضا شاه ما با دشمنان داخلي روبر
اي رو به ايران نگهداشته شده بود ــ  هاي بيگانه چون حربه هاي دراز از سوي قدرت يك حريف قديمي كه مدت

خسارات ـ  اگر نه جنگي كه چه از نظر طول مدت و چه تلفات و . ايرانيان خود را با يك جنگ تمام عيار روبرو يافتند
هاي  هاي فراوان به دست ارتش پس از تحقير شدن. از نظر شدت ــ با هيچ جنگي در خاورميانه مقايسه كردني نيست

اند ــ ته مانده آن را ــ  اند قدرتي را كه در شش دهه گذشته بوجود آورده گوناگون بيگانه، اكنون ايرانيان فرصت يافته
  .نشان دهند

  
ش به گردن  ين جنگ را برده است  اگر تحوالت آينده از نظر نظامي به زيان ايران تمام شود گناهارتش تا اينجا ا

اين جنگ ارتش را . اميد را كش دادند با بهترين شرايط صلح نكردند و جنگي بي 1361رهبران سياسي است كه در 
هاي دراز و دشوار جنگ،  و در سال فرايند نابودي تدريجي ارتش با جنگ عراق متوقف شد. نگهداشت و بازسازي كرد

توان اين  ديگر نمي. ارتش از نو خود را يافت  امروز ارتش با قدرت و حيثيتي بيش از پيش در خدمت ايران است
. سربازان و افسران ديگر نخواهند ايستاد و به اعدام گروه گروه همقطاران خود نخواهند نگريست. ارتش را نابود كرد
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ماليان و چپگرايان . ه نخواهد داد ارتشي كه تنها مدافع آن در برابر تجاوز بيگانه است نابود شودملت ايران نيز اجاز
  .تر خواهند يافت هر طرحي براي ارتش داشته باشند ازاين پس اجراي آن را دشوار

  
ز به يك پروري درباره اينكه ارتش پيرو آرزو. اينكه نقش سياسي ارتش در آينده چه خواهد بود بحث ديگري است

اگر در جامعه نيروهاي كافي . كند ارتش در خالء عمل نمي. پايه است نيروي پشتيبان دمكراسي تبديل خواهد شد بي
. براي دفاع از دمكراسي نباشند نيروهاي نظامي نه نفع و نه سنت دفاع از دمكراسي را در كشورهايي مانند ايران دارند

هاي متفاوتي  دهد گرايش دمكراسي ندارد و تا آنجا كه تاريخ نشان مي پيروزي در يك جنگ خارجي ربطي به دفاع از
  .بخشد را نيرو مي

  
مخالفان رژيم . اند چه رژيم اسالمي و چه ملت ايران، هر كدام مستقل از يكديگر، از جنگ عراق سودهايي برده

با همه . ا نبايد فراموش كنندانقالبي از اولي نبايد نوميد شوند و اهميت دومي ر پرست ضد اسالمي و عناصر ميهن
روي زمين استوار نيست و يك مبارزه آگاهانه و  بخشد پاهاي آن بر مزايايي كه جنگ و پيروزي به رژيم اسالمي مي

نتيجه جنگ و دامنه پيروزي ايران هر چه باشد، آنچه . منظم و شكيبايانه آن را سرانجام سرنگون خواهد كرد
د پيروزي يا شكست آن در آرام كردن كشور، فراهم آوردن اشتغال براي جمعيت سرنوشت رژيم را تعيين خواهد كر

  .افزون و تامين كمترينه زندگي براي آنها خواهد بود روز
  

ننگ : توانيم تن به شكست از دشمن بيگانه بدهيم هرچه هم ما در ستيزه با جمهوري اسالمي پرشور باشيم نمي
 "اسالمي راستين"هاي  اگر چريك. افزوده شود 1357بيان واپسگرا در شكست از عراق نبايد بر ننگ پيروزي مذه
 به پشتيباني از آنها داد 1351بر ننگ فتوايي كه خميني در  1361ننگ پشتيباني طارق عزيز را از خود در 

يز هاي عراق ن از پول "ها ميليون تومان ماهانه صد"اند، نشانه ديگري بر ورشكستگي آنهاست كه با صرف  افزوده
مبارزه ملي ايرانيان با رژيم . نفرت از رژيم اسالمي نبايد ايرانيان را به دامن رژيم عراق بيندازد. جبران نخواهد شد

  .اين انحراف از مبارزه است نه نيرو بخشيدن به مبارزه. اسالمي نبايد به صورت بخشي از تالش جنگي عراق درآيد
  

كه در همان نخستين روزهاي هجوم عراق به رئيس ستاد ارتش ايران  ترين واكنش در برابر جنگ تلگرامي بود درست
تلگرام امضاي رضا پهلوي را . فرستاده شد و در آن داوطلبي يك خلبان جوان براي دفاع از ميهنش اعالم گرديده بود

يكپارچه كردند ايران را  بافي مي داشت،  وارث يك سنت ناسيوناليستي پنجاه و هفت ساله كه وقتي ديگران منفي
گردانيد و خوزستان را از عمال انگليس پس گرفت و آذربايجان را از عمال شوروي پس گرفت و شط العرب را از 

آبروي عراق را يش ريزها گذاري كرد كه خرده هاي تنگه هرمز را پس گرفت و ارتشي را پايه عراق پس گرفت و جزيره
  .بر خاك ريخته است

  
  1361بهمن 
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 هانداز آيند ـ چشم 5
 
 

  درباره مفهوم توسعه
 

  مرغك از بيضه برون آيد و روزي طلبد
  و آدمي زاده ندارد خبر از عقل و تميز

  آنكه نا گاه كسي گشت به چيزي نرسيد
  وين به تمكين و فضيلت بگذشت از همه چيز

  سعدي 
  

نكند ما : كند مي نگرد لرزشي در پشت خود احساس هر كس به بيابان فرهنگي و ويرانه اقتصادي ايران اسالمي مي
نكند فرصت كميابي كه در سده بيستم به ما داده شد براي هميشه ناچيز . قطار را براي هميشه از دست داده باشيم

  .شده باشد
  

. شد اي داده مي هاي پاياني رژيم پيشين در ميان همهمه گسترش اقتصادي، هشدارهاي بدبينانه حتي در سال
پايگاه آموزشي آن سخت ناتوان، توليد . رفت پيكري رويين با پاهاي گلين بود مي اقتصادي كه ارقامش پيوسته باالتر

) سوبسيد(ها ميليارد ريال يارانه  هاي اجتماعي كمرشكن، ازجمله سالي ده كافي با ارزش افزوده پايين و هزينه آن نا
انداز آينده را به تيرگي  هاي نادرست اقتصادي و اجتماعي بود، چشم كه اتالف منافع نفتي براي جبران سياست

هاي خود ايران را در پايان سده  گران و نويسندگان، در گزارش بينان ايراني و ناظران بيگانه، از تحليل روشن. كشيد مي
  .كردند آميز تصوير مي بيستم در وضعي نه چندان تعارف

  
ير به توسعه و يك رهبري سياسي كه، ناپذ با اينهمه ايران پيش از انقالب كشوري رو به پيشرفت بود با تعهد برگشت

ترين كشورها خالصه  در نيرومند كردن ايران و رساندن آن به پاي پيشرفتهيش ها هايش، هدف اگر نه همه روش
توانست به مرحله توسعه برسد، به آن  ها سرانجام مي اي افراد و سياست كشوري بود كه با تغييرات ناگزير پاره. شد مي

  .رفت و گسترش مادي و معنوي جامعه ، فرايندي پيوسته و خود بخود و از درون جامعه گرددمرحله كه رشد و پيش
  

هاي سلسله پهلوي را براي  كه دست در كاران ليبرال و چپگرا و مذهبي آن كوشش "شكوهمند اسالمي"انقالب 
ر توسعه را متوقف ساخته است در پنج ساله گذشته سي. داشتند كردند و يا اصال باور نمي توسعه ايران به بدي ياد مي

اگر پايگاه آموزشي . ناپذير كشانده است هاي بنيادي را كه از رژيم پيشين مانده بود به حدود چاره اي دشواري و پاره
 4اگر جمعيت تهران از . توان گفت كافي بود، اكنون اساسا از آموزشي كه براي سده ما در شمار آيد سخن نمي نا

ها جاي  اگر يارانه. هاي ديگر اكنون از هشت ميليون تن گذشته است؛ و بر همين قياس، شهر ميليون تن گذشته بود،
گذاشتند و تعادل بازار را به  وري نمي اي براي توليد و افزايش بهره كردند و انگيزه گذاري توسعه را تنگ مي سرمايه

  .گذارند هاي توسعه نمي زي براي هزينهها عمال چي هاي جنگ و يارانه زدند، امروزهزينه زيان اقتصاد بر هم مي
  

آيا ما ديگر . هاي جدي درباره آينده ايران است هائي كه به همه شئون زندگي ايران خورده اكنون جاي ترديد با آسيب
گفت ايران از آن مدار بيرون آمده  البته او مي(نبايد اميدوار باشيم كه به گفته هويدا از مدار واپسماندگي بيرون آييم؟ 

برنامه ريزي "نويسد، چنان خواهد بود كه  آيا ايران، چنانكه يك نويسنده آمريكايي در بحث از آينده ايران مي). است
گردد به  هاي هنگفت سرتاسري سرازير مي كشاورزي و صنعتي ممكن است تا هنگامي كه درآمدهاي نفت به يارانه

و وسائل نگهداري يك اقتصاد غير توليدي از ميان عقب انداخته شود ــ تا هنگامي كه درآمدهاي نفتي بخشكد 
  )1(."برود
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در پيش خواهد بود  آور خود براي همه ما پس از برچيدن غائله جمهوري اسالمي، مسائل توسعه ايران با ابعاد هراس
هاي  تجربه تالش. شكسته فردا فرصتي دست نخواهد داد و اگر از اكنون به آن پرداخته نشود در ايران آشفته درهم

اي فنون اروپايي در دوره صفويان؛ گشودن  استاد شدن در پاره: پيشين براي توسعه ايران در پيش روي ماست
) عباس ميرزا و امير كبير و سپهساالر و جنبش مشروطه(اي بر فرهنگ و سازمان سياسي اروپايي دردوره قاجار  روزنه

هاي هنگفت  ريزي گزاري و سرمايه ران رضا شاه؛ و سرمايههاي مقدماتي دو گذاري اصالحات اداري و اجتماعي و پايه
پس از صد سال بحث درباره تجدد و توسعه و غربگرائي و غربزدگي و نوگرايي، امروز ما . دوران محمد رضا شاه

ما . ايم اندكي به خود مفهوم توسعه بپردازيم توانيم در فراغت دردناكي كه از درگيري عملي در كار توسعه يافته مي
  .ايم و از آن چه بايد درك كنيم؟ توسعه را چگونه فهميده

  
اشتباه كرد؛ كوشيد در جامه و رفتار و خوراك، در شكل  "فرنگي مĤبي"توان با ماننده اروپاييان شدن، با  توسعه را مي

از توسعه  اين برداشتي. تر شد ها و شيوه زندگي، سازمان اداري و نظام اقتصادي، هرچه به غربيان ماننده ساختمان
سه دهه  نيز در دو "مي جي"در ژاپن . است كه در بيشتر سده بيستم گرايش مسلط بر ايرانيان نوگرا بوده است

اند كه ماننده اروپاييان يا  اند كرده ايرانيان از سه چهار نسل پيش هرچه توانسته. نخست همين برداشت غلبه داشت
هاي فرهنگ ملي، بي ضرورتي، قرباني  در اين است كه ويژگي دشواري اين برداشت نه چندان. آمريكاييان شوند

توان يك كشور  دشواري اصلي در اين است كه نمي. كشد در واقع امر كار به آنجا نمي. شود فرايند نوسازندگي مي
كشد  ميها در اين راه به آنجا  همه تالش. هايي قرون وسطائي را، ماننده اروپا و آمريكا كرد واپسمانده هنوز در بخش

ولي كل . گيرند تر، ظواهري را از زندگي غربي مي هايي بزرگ شوند و بخش مĤب مي هايي از جامعه فرنگي كه بخش
  .ماند جامعه همچنان واپسمانده مي

  
همه انديشه توسعه، بيرون آمدن از واپسماندگي است و از آنجا كه واپسماندگي مفهومي نسبي است، خود انديشه 

اما رسيدن به پاي . ترين كشورها يعني اروپاي باختري و آمريكا و اكنون ژاپن را در بر دارد شرفتهتوسعه رسيدن به پي
ژاپن به پاي روسيه رسيده بود ولي خوشبختانه، از نظر  1904در . يك كشور را با ماننده آن شدن نبايد اشتباه كرد

هايي از جامعه شايد از  بخش. نده اروپا بكنيمصد سال مان ما ايران را نتوانستيم در. خودش، ماننده آن نشده بود
. ها نخواهيم توانست به پاي ژاپن يا آلمان غربي برسيم اروپاييان هم درگذشتند ولي صد سال ديگر هم با آن روش

بايد بسياري . اي داشت دهنده بايد واردات سرشار و هدر. اي است فراگرد بسيار پرهزينه "مĤبي فرنگي"
مدت نخواهد گذاشت  و همين در دراز. قتصادي و اجتماعي را فداي ساختن ظواهر پيشرفت كردهاي ا گزاري سرمايه
  .فرنگي شود "فرنگي مĤب"جامعه 

  
ترين  ترين سد خاورميانه، بزرگ بزرگ: تر داشتن توان توسعه را به معني گسترش گرفت، هرچه بيشتر و بزرگ مي

اين برداشتي بود . ها شينان به روستاييان، بيشترين تعداد دانشگاهترين نسبت شهرن سازي درآسياي باختري، باالپوالد
فراهم بودن پول زياد نفت، مانند همه كشورهاي ديگر اوپك، گويي . كه در ايران سه دهه گذشته پذيرفته شد

ها  م، چشمارقا. توسعه با هزينه كردن پول يكي گرفته شد. ضرورت انديشيدن و كار شكيبايانه و بنيادي را از ميان برد
  .را خيره كرد

  
به توسعه در   "ضربتي"و  "بولدوزري"نگرش . آور آن است نادرستي و ناداني ترس دشواري اين برداشت از توسعه در

. هاي سياسي انجاميده است رفتن منابع، برهم خوردن تعادل اجتماعي، و تنش همه جا به تورم، فساد بيكرانه، هدر
  .آور آن، طومار رژيم و كشور را در هم پيچيد سفدر ايران به سبب شرايط خاص تا

  
پنداشتيم با بسيج  مانند ما كه در شش دهه گذشته مي. توان يك فراگرد اداري ـ اقتصادي شمرد توسعه را مي

توان كشور را به پايه  ساخت و تجهيزات فني مي ديوانساالري و نهادن آن در خدمت توسعه و با گسترش زير
دستگاه اداري ايران، بويژه در دوران رضا شاهي، معجزات كرد و در كمتر از شصت . ان رسانيدكشورهاي پيشرفته جه

ايران به آن كشورهاي  اما باز. ها پوشاندند ها و كارخانه ها و ساختمان آهن ها و راه سال، نيمه ويرانه ايران را از راه
ر است، اما اگر امروز مردم ايران را ــ از بخش قرون هاي گوناگون دشوا هم در دوره ها آن مقايسه ملت. پيشرفته نرسيد
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توانيم بگوييم كه بر  هاي پيشرفته بسنجيم، به دشواري مي مĤب آن ــ با معيارهاي ملت وسطائي و بخش فرنگي
مردم ما البته بسياري از افزارها و . اند تر آمده هم از اوايل سده نوزدهم اروپاي باختري و آمريكاي شمالي پيش روي

كيست كه بتواند انكار كند كشورهاي . برند چاد هم به كار مي چنانكه در. برند حتي نهادهاي سده بيستم را به كار مي
اند، و مثال كويت از ايران  افريقاي سياه در بيست سي سال گذشته بيش از همه تاريخ خود از اين نظر پيشرفت كرده

  برد؟ ت افزارهاي بيشتري به كار ميتري از جمعي هم بيشتر پيش رفته است و درصد بزرگ
***  

گرفتند، هنگامي  شايد بهتر آن باشد كه توسعه را چنان در نظر بگيريم كه در همان كشورهاي پيشرفته در نظر مي
از يك كتاب ) نقل قول(در اينجا گفتاوردي . گذراندند داشتند و مراحل آن را مي كه خود با فرايند توسعه سرو كار مي

او پس از اشاره به اينكه آمريكا و شوروي از پايان جنگ دوم جهاني به . يت بسيار سودمند خواهد بودكوچك گالبرا
اند، انگشت خود را بر همانندي  هاي توسعه خود در كشورهاي فقير افتاده )الگو(انديشه صادر كردن گرده 

  :نويسد گذارد و چنين مي هاي آن دو كشور از توسعه مي برداشت
ها و تجهيزات صنعتي و كشاورزي ــ شرط  است كه توسعه اقتصادي ــ برپا كردن و بهبود كارگاه تصور بر اين"

از سرمايه گزاري موفق كشاورزي و . آيد، و پس از آن هر چيز ديگري نخست آن مي. الزم پيشرفت ملي است
ي رايگان فراهم صنعتي، اسباب چيزهاي ديگر و كمتر اساسي مانند يك نظام سياسي مطمئن و آموزش همگان

  .شود مي
  
هم آمريكا و هم شوري بدين ترتيب در نفهميدن طبيعت توسعه ملي و نديده گرفتن مفهوم فرايند تاريخي كه "

توان بيان كرد كه در هر توسعه  پرده چنين مي موضوع را بي. اند در خود واژه توسعه نهفته است همداستان شده
ورد كه در آن عوامل سياسي، فرهنگي، و اقتصادي پشت سر هم اهميت توان برخ مي) توالي(ملي به يك پيايند 

يك طرح اقتصادي كه براي مراحل واپسين . افتند هم مي دارند و البته در بسياري از موارد نيز اين عوامل بر روي
 در مورد كشورهاي. تواند بي آسيب و هدر رفتن به مراحل نخستين آن انتقال يابد توسعه مناسب باشد نمي

خاسته نيز طرح و تاكيدي را كه براي كشوري در يك مرحله سياسي و فرهنگي و اقتصادي مناسب است  نو
  ...تر به كار برد  تر يا قبلي توان در مراحل بعدي نمي

  
داري و سوسياليستي هر دو آنچه را كه براي مرحله آخري توسعه آنها مناسب بوده  كشورهاي پيشرفته سرمايه"

اين به ويژه در . اند تر هستند به كار برده )اوليه(اي كه در مراحل نخستيني  كشورهاي نوخاسته كار بر بطور خود
سوسياليسم نيازمند يك دستگاه اداري بزرگ و با  …تري به خود گرفته زيرا  مورد سوسياليسم جنبه جدي

چنين ظرفيت اداري ه بااليي از درستكاري است و در همه مراحل نخستيني سياسي و فرهنگي، كفايت و درج
داري نيز كه اكنون با مسائل  منبع كميابي است كه حتي در كشورهاي صنعتي پيشرفته سوسياليست و سرمايه

گوهر و خالصه .  شود ناگشوده ديوانساالري بزرگ دولت و موسسات خصوصي روبرويند به فراواني يافت نمي
چيزي است كه هيچ تالش سوسياليستي  ترين منابع است و اين جويي در كمياب سياست عمومي، صرفه

  .دهد جانبه در كشورهاي نوخاسته انجام نمي همه
  
هاي مهم  يكي از فضيلت. اين معمايي است كه چرا اين نكته در دنياي سوسياليست بهتر فهميده نشده است"

ين رو اهميت ديد و از ا ماركس آن بود كه همه زندگي اقتصادي را به عنوان يك فرايند دگرگوني هميشگي مي
هاي مقدماتي به  داري، يعني توسعه انضباط صنعتي به عنوان يكي از گام زيادي به اثر اجتماعي كننده سرمايه

سويه در مثال  تواند به ناگهان و بطور همه او مسلما اين انديشه را كه سوسياليسم مي. داد سوي سوسياليسم، مي
  .گرفت موزامبيك يا اتيوپي پديدار شود جدي نمي

  
ها نيز سرچشمه اصلي اشتباه  هاي غير سوسياليست ها و توصيه نديدن توسعه به عنوان يك فرايند در انديشه"

كار به سرمايه گذاري ــ  داري، همه انديشه توسعه و بهروزي بطور خود تر سرمايه در مراحل اخير. بوده است
عقيده بر اينست كه اين كاالها وسيله رسيدن  گردد، زيرا اي ــ بر مي يعني فراهم كردن كاالهاي صنعتي سرمايه

هايي است كه به كشورهاي نوخاسته داده  ها و توصيه اين اعتقاد به نوبه خود اساس كمك. به پيشرفت هستند



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

111 

ها، رساندن نيرو و شبكه ترابري، و لوازم  ها و كارگاه گزاري در كارخانه خواهيد با سرمايه اگر توسعه مي. شده است
گزاري  ممكن است درباره پيايند يا اولويت چنان سرمايه. يد كشاورزي نوين به آن خواهد رسيدگوناگون تول

. هاي گوناگوني كه در آنست اي بايد اول بيايند ــ با گزينش بحث كنيدـ ــ اينكه آيا كاالهاي مصرفي يا سرمايه
سوسياليستي توسعه نيز  ن گردهمدافعا …آيد  گزاري در كارخانه و تجهيزات است كه به حساب مي ولي سرمايه

اند كه سرمايه بايد در مالكيت اجتماعي باشد ولي اهميت آن براي پيشرفت  آنها براين. اختالفي در اين ندارند
  .داري نيست هاي سرمايه كمتر از طرحريزي

  
ر رسيدن به اند و اين راهي نبوده است كه د تر هيچ يك از اينها را تجربه نكرده اما كشورهاي صنعتي قديمي"

ريزي نبود بلكه بر  اين كشورها تاكيدهاي نخستين بر سرمايه هدر هم. اند قدرت اقتصادي كنوني خود پيموده
اقتصادي بر يك بافتار  هتر، در ژاپن، در امر توسع درآمريكا، اروپاي باختري و تازه. سياسي و فرهنگي بود هتوسع

شد، و نخستين شرط پيشرفت اقتصادي به  ذاشته ميسياسي مطمئن چه در انديشه و چه در عمل تاكيد گ
بيني بود؛ اگر درستكار و كارساز بود، و اگر مشاركت  اگر نظام سياسي با ثبات و قابل پيش. رفت شمار مي

شد كه پيشرفت اقتصادي به  شهروندان چه در حس و چه در واقعيت وجود داشت، آنگاه چنين برداشت مي
شد  راي اطمينان يافتن از اينكه پيشرفت اقتصادي به دنبال خواهد آمد توافق ميپس از آن ب. دنبال خواهد آمد

هاي  سوادي همراه قابليت كافي در رشته كه آموزش بايد اجباري و رايگان باشد و هدف خود را در سطح باالي با
كند در  گذشته مراجعه ههاي پيشرفت اقتصادي در سد هر كس به رساالت و بررسي. ديگر آموزش قرار دهد

نيز ترديد نخواهد كرد . شد ترديد نخواهد كرد اهميتي كه به يك ساختار سياسي قابل اتكاء و پاسخگو داده مي
شد و آموزش همگاني به  كه سطح بااليي از اخالق در امور عمومي براي چنان پيشرفتي ضروري شمرده مي

  .گرديد عنوان وسيله اصلي رسيدن بدان تلقي مي
  
انقالب . دهد ادامه مي …تر بر تاكيد بر اين پيايند سياسي ـ فرهنگي  وين در كشورهاي قديميتاريخنگاري ن "

فرانسه؛ انقالب آمريكا و تدوين و اجراي قانون اساسي، جنگ داخلي در جنوب آمريكا با آزاد كردن سياهان و 
، انقالب روسيه ــ همه اعمال بعدي حقوق مدني، وحدت آلمان به رهبري بيزمارك، بازگشايي مي جي در ژاپن

تر، به سبب  مشخص به همين ترتيب، اگر چه نا. شوند به سبب اثر عظيم نهائي اقتصادي خود بزرگ داشته مي
  .خيزش آموزشي كه پس از همه آنها آمد

  
شد،  چنان فرض مي. گويد ريزي سخن نمي ادبيات سده گذشته، حتي ادبيات صرفا اقتصادي، چندان از سرمايه"

ديده طبيعتا  ريزي در يك بافتار ثابت سياسي و با يك جمعيت خوب آموزش ان خوشبينانه، كه سرمايهو نه چند
نه اين بود . ريزي به عنوان وسيله اصلي پيشرفت تلقي شد تنها در اين سده بود كه سرمايه. به دنبال خواهد آمد

ي سياسي و مشاركت سياسي تنها پس از آنكه ثبات و درستكار …بايست كشف شود  كه اهميت سرمايه مي
ــ پس از اينكه همه اينها كم و بيش مسلم گرفته شد ــ بود عمومي و قابليت آموزشي همگاني حاصل گرديد 

  .افزايش يافت) ريزي سرمايه(كه تاكيد بر آن 
  
پذير بودن و كارايي و درستكاري همراه آن به عنوان عامل اصلي در توسعه  بيني توسعه سياسي با پيش"
يك نظام سياسي ثابت به مردم، آن امنيت شخصي . توان گفت صادي چندان آشكار است كه بيش از اين نمياقت

توسعه سياسي به نيرو گرفتن حس مشاركت سياسي . دهد كه نخستين شرط موفقيت اقتصادي است را مي
تواند آن را  نميناپذير نباشد هيچ كوشش تبليغاتي  كند، و اگر واقعيت اين مشاركت سياسي ترديد كمك مي

امروز . توسعه هر چه تاكيد شود كم است) مراحل متوالي(ر اهميت توسعه سياسي در پيايند ب …جبران كند 
توان يافت كه به درجه رضايت بخشي  هيچ كشوري كه حكومت با ثبات، مشاركتي، و درستكار داشته باشد نمي

شان اين  ي چنان حكومتي بتوان دربارهكه ب كشورهاي معدودي هستند …از پيشرفت اقتصادي نرسيده باشد 
  .گونه سخن گفت
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هيچ  …توان گفت  درباره توسعه فرهنگي بويژه آموزش به عنوان شرط مقدماتي توسعه اقتصادي، بيشتر مي"
هيچ كشوري با جمعيت . سواد نيست كه سطح زندگي باال و رو به پيشرفتي نداشته باشد كشوري با جمعيت با

تجربه كشورهاي . آموزش چيزي نيست كه با توسعه اقتصادي بيايد. نيست كه داشته باشدسواد  عموما بي
  .دهد تر آنست كه توسعه اقتصادي، آن چيزي است كه آموزش اجازه مي صنعتي قديمي

  
هاي زيادي صرف  هاي اخيرٍ توجه به توسعه اقتصادي، كوشش در دهه. آموزش نيز پيايند دروني خودش را دارد"

ه وظايف سطح و زنان كه از عهد …گويند شده است ــ فراهم كردن كادري از مردان  يت فني ميآنچه ترب
هاي كشورهاي صنعتي  ها و دانشگاه بخشي از اين پرورش در آموزشگاه. تري از تكامل اقتصادي برآيند باال

ين پرورش فني با همه اهميتي كه ا. آن مستلزم گسترش موسسات بومي بود بيشتر. تر حاصل گرديد قديمي
ها و تجهيزات پيدا نكرده  گزاري در كارخانه هاي مربوط به سرمايه يافته هرگز مقام و موقعيتي همانند توصيه

بوجود آوردن سرمايه : برند يك نشانه آن اصطالحي است كه عموما درباره اين فعاليت فرهنگي بكار مي. است
توان سودمند و محترم دانست مگر آنكه با سرمايه  را نميآشكار است كه اكنون هيچ چيزي . انساني يا اجتماعي

آموزش عمومي داراي نقش . اما تربيت فني نخستين گام در توسعه فرهنگي نيست. فيزيكي ارتباط يابد
  ...تري است، هرچند امروزه كمتر برآن تاكيد حياتي

  
ها بوده باشد مردم با آن كنار  تاگر فقر باشد و مد. فقر، چنانكه بايد انتظار داشت، فرهنگ خود را دارد"

دست از مبارزه بر ضد آنچه آشكارا معمولي و متداول است، و در راه آنچه ظاهرا نا ممكن است . آيند مي
توان آورد آن است كه رضا دادن  دليل اصلي كه براي تعهد قبلي به آموزش آزاد، خوب، و اجباري مي. دارند مي بر

گويد دمكراسي نيازمند  هنگامي كه شخص مي. ندي با حكومت دمكراتيك داردهمچنين پيو. شكند به فقر را مي
توان با اين  ولي نمي. شود است به نحو خطرناكي به كليشه نزديك مي) يعني با سواد و آگاه(شهروندان بيدار 

  .كند سخن جدل كرد كه آموزش همواره كار حكومت را آسان مي
  
شخصي و عمومي به انضباط باشد اگر ما توافق كنيم كه توسعه آموزش نبايد هرگز بدون تعهد نيرومند "

اقتصادي چيز با ارزشي است، آنگاه بايد در اهميت حس اجتماعي، كه توسعه از مردم به عنوان شهروندان كشور 
ترين موارد توسعه اقتصادي در عصر پس از استعمار، مسلما  يكي از موافق. خواهد، توافق داشته باشيم مي
در اينكه اين اجتماعي است با حس مشاركت شهروندي . شهر سنگاپور است ترين آنها، دولت ـ لمحتم غير

چوب انضباطي كه آزادي در قالب آن  از چهار...تواند داشت  من به انتقادات  گسترده و نيرومند، كسي ترديد نمي
توانيم به سخني كه در برابر همه  ولي مي. توانيم درباره آزادي سرسري باشيم ما نمي. ام شود نپيوسته اعمال مي

اي هست  هاي خردمندانه قيد و بند: شود احترام بگذاريم موختگان دانشگاه هاروارد خوانده ميآ هاي دانش كالس
  .سازد كه انسان را آزاد مي

  
ولي بايد . شود تر فني، علمي، و اداري گشوده مي هاي پيچيده با بودن آموزش عمومي خوب راه براي آموزش"
آموزش فني به نوبه خود . تواند مجزا از جريان وسيع پيشرفت آموزشي باشد ها نمي اكيد كرد كه اين آموزشت

ترين،  يافته ها پيوسته بر تكامل به مالحظه غرور هندي) در هند(هاي آمريكايي  تكنيسين... را دارد يش ها پيايند
. كرد اين به ويژه در كشاورزي صدق مي. رزيدندو هاي كشاورزي و صنعتي اصرار مي ترين، طرح در برابر مناسب

هاي ساده و مورد نياز  راهنمايي. بايست انجام گيرد گرفت در گجرات هم مي اگر چيزي در كانزاس انجام مي
هاي پيچيده مهندسي و اجتماعي شد و  درباره مديريت خاك و آب، پيوندهاي غالت، و كودها فداي توصيه

  )2( .ر رفتهاي زيادي در نتيجه هد كوشش

***  
. ترين ــ است ترين و پيچيده يافته ترين ــ در برابر تكامل واژه كليدي در يك استراتژي توسعه كامياب، مناسب

هاي  ها با شرايط تحول تاريخي جامعه و امكانات و محدوديت حل ترين به اين معني است كه استراتژي و راه مناسب
نيز . رت پول و چه انرژي ملي، براي رسيدن به بيشترين بازده صورت گيردگزاري، چه به صو آن بخواند و هر سرمايه
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هاي ديگر  واپس نمانند كه از  هايي از كاروان چندان از بخش به اين معني است كه در سير به سوي پيشرفت، بخش
  .هم بگسلند

  
توان در كشورهاي  ني نميتر را به آسا فرايند تدريجي و هماهنگ و نسبتا آرام توسعه در كشورهاي صنعتي قديمي

كشوري مانند ايران ممكن است از نظر فرهنگي هنوز يك پايش را در قرون وسطي داشته . فقير امروزي تكرار كرد
براي ايراني . ترين دستاوردهاي علمي و صنعتي جهان غرب سر و كار بيابند اند با تازه باشد، ولي مردم آن ناگزير بوده
ي را در كانزاس ببيند و آنگاه به اصالح گاو آهن در كشتزارهاي كشورخودش، دست كم بسيار دشوار است كه كشاورز

اگر به او گفته شود به مراتب بهتر است اول آموزش ابتدائي خوب و كارساز . به عنوان نخستين مرحله، ،خرسند باشد
ها فراهم كند و بعد تاالر  آموزشگاه هكشور ببرد تا هاروارد را به تهران بياورد، يا اول معلم هنر براي هم هرا به هم
  .ميليوني بسازد، خود را تحقير شده خواهد شمرد 500كنسرت 

  
هاي نخستين پس از جنگ كارشناسان بيگانه، اصالح نژاد خر را در روستاهاي ايران توصيه كردند  هنگامي كه در دهه

اما روشن بود كه درآن مرحله، و هنوز هم، . خند گرفته شدندشهاي قبرسي را به ايران آوردند در همه جا به ري و خر
ها به روستاها  يك نسل بعد كه تراكتور. تر بيشتر نياز داشتند تر و باربر پاي نيرومند هاي ايران به يك چهار روستا

. آور انجاميد هزينه و ياس هاي پر ها نبودن مكانيك و لوازم يدكي و گاه سوخت به دشواري سرازير شدند در بيشتر جا
  .ها نه از تراكتور سود چندان گرفتند، نه حتي به نژاد بهتر ستوران دسترسي يافتند وستار
  

آنگاه . شويم بينيم و اگر به نوميدي نيفتيم به نا شكيبايي دچار مي ما فاصلة خود را با كشورهاي پيشرفته مي
) مراحل متوالي(پيايندهاي . استشبه امكان دارد، نه صد سال الزم  نه يك. ساله برويم شبه ره صد خواهيم يك مي

آوري  آنچه تازگي دارد ياد. اند كشورهاي صنعتي امروزي اين مراحل را در گذشته پيموده. اي نيست گالبرايت چيز تازه
  .اش را از ياد برده است اوست به جهاني كه گذشته

  
سويه و  يك فرايند هماهنگ همه. نيست  توان به توسعه دست يافت زيرا توسعه صرفا امري كمي با ريختن پول نمي

ها و  همزماني اي نا توان به معني لفظي آنها گرفت، زيرا از پاره سويه را نمي تدريجي است؛ هرچند هماهنگ و همه
هاي اقتصاد و جامعه از  اي بخش ها نيز پاره ريزي در بهترين شرايط و با بهترين برنامه. ها گريزي نيست همواري نا

برخالف پندارهاي . تند و در مواردي بايد بيفتند تا همچون موتوري بقيه را به دنبال خود بكشنداف ديگران پيشتر مي
  .ما آموزش، و نه صنعت، بايد چنين موتوري باشد

  
توان از  شان در يك روستاي سويسي نمي بوميان استراليائي را با جا دادن. توسعه همچنين يك حالت ذهني است

اما روستاييان سويسي در هر جاي جهان سطح تمدن خويش را . ي سويس رساندعصر حجر به سطح تمدن امروز
. آمريكاي وحشي بدين گونه بود كه در چنان مدت كوتاه به چنين پيشرفتي رسيد. براي خود فراهم خواهند كرد

رت اندكي كمك خارجي،  به صو. هيچ چيز يك جمعيت درس خوانده و آگاه و با مهارت نداشت 1945آلمان پس از 
  .نام گرفت، بس بود "معجزه آلمان"برنامه مارشال ــ و البته يك حكومت خوب ــ براي بازسازي آن و آنچه  

  
ها ــ يا جنگ افزارها ـ  در تجهيزات و ماشينيش گزار در آموزش با سرمايهيش گزار كشوري كه مثال نسبت سرمايه

ها را به همراه كارشناسان و  ود كه آخرين ماشينتر از كشوري خواهد ب تر باشد در كار توسعه كامياب متناسب
برد كه جمعيت روستايي را  را آنقدر پيش مييش كشوري كه كشاورز. كند ها و حتي كارگران بيگانه وارد مي تكنسين
تر از كشوري است كه به شماره تراكتورها و سرمايه  ها نگه دارد و خوراك شهرها را فراهم سازد پيشرفته در روستا

نشين،  سازد؛ و از روستا كارگر ساده ساختماني مي نازد و از كشاورز، هاي كشت و صنعت مي در شركتيش ها گزاري
اش معلمان دبستان و دبيرستان  كشوري كه نظام آموزشي. آسا و انبارهاي باروت اجتماعي نشين شهرهاي غول زاغه

به يش ها دارد، آينده بهتري دارد، تا آنكه دانشگاه يدهد و آنان را در كار آموزش نگه م بهتر به شمار بيشتر پرورش مي
هاي آب چكان  شان به بهاي حذف بودجه تعمير سقف هاي پردازند و شكوه و زيبايي پرديس توليد انبوه دانشنامه مي

ر ت كشوري كه ترابري عمومي را در شهرها و ميان شهرها براي مردمانش آسان گردانيده پويا. آيد ها فراهم مي دبستان
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هاي  ساختن ميدان. گيرد از آني است كه درجه پيشرفتش را از روي نسبت اتومبيل سواري به جمعيت اندازه مي
شان را عرضه كنند بيشتر به توسعه  هاي بار براي آنكه روستاييان آزادانه و دور از فرمانروايي ميدانداران فراورده تره

  .يپا كردن بازارك نمونه آمريكاي كند تا بر خدمت مي
  

هاي  كارخانه. توان ساخت هزار رايزن و مربي بيگانه الزم دارد پنجمين قدرت نظامي جهان نمي 50با ارتشي كه 
به ) اي يا فيليپيني در خط توليد شوند  با كارگران كره پا مي كه سراپا به دست موسسات بيگانه بر(  "كليد به در"

گردند يا از  كه پس از پايان آموزش به كشور خود باز نمي از روي شمار دانشجوياني. معني قدرت صنعتي نيستند
هاي صنعتي  اگر فراورده. هاي آموزشي پي برد توان به درجه شكست سياست كنند تنها مي كشور خود مهاجرت مي

  .توان زد شوند الف صنعتي شدن نمي تر از كاالهاي وارداتي همانند خود تمام مي گران
***  

هاي واژگونه و  اولويت. ريزي توسعه به اندازه خود منابع اهميت دارد ها در برنامه لويتتوان گفت كه تعيين او مي
در تعيين استراتژي توسعه به ويژه بايد از . گذارند ها و بيشترين منابع را بيهوده مي مربوط، بهترين سياست نا

. يك امر مرگ و زندگي است. توسعه يك امر مربوط به غرور شخصي يا ملي نيست. مالحظات حيثيتي پرهيز كرد
حتي بايد به گفته مائو نقاط . ترين جاها ساخت و آغاز كرد ترين مدت و با بيشترين كارايي و از پايين بايد در كوتاه

  .هاي نيرومندي درآورد و از آن ننگ نداشت ضعف را به صورت مايه
  

اين رو  از آن ميان كره جنوبي از. تندهاي كامياب كم نيس در ميان كشورهاي جهان سومي يا رو به توسعه نمونه
بهره از درآمدي از نفت و گاز و منابع كاني ديگر، سي سال پيش رو  جالب توجه است كه با جمعيتي برابر ايران، بي

از يك جنگ سه ساله  1953كره جنوبي در . را بكشنديش به توسعه نهاد و امروز در جايي است كه بسياري بايد آرزو
هاي سپاهيان خودي و بيگانه ويران و جمعيتش  در دست بدست شدنيش ها بيشتر شهر. ر آمده بودنابود كننده بد

مستعمره ژاپن بود و در  1946پيش از آن هم تا . ساخت اقتصادي به معني كلمه نداشت آواره شده بودند؛ و زير
پيش از جاهايي بسيار به يك سخن، كره جنوبي سي سال . چيزي و واپسماندگي نگهداشته شده بود ژرفاي بي

در . آنچه راه را بر انقالب صنعتي كره گشود انقالب آموزشي بود. آغاز كرد) 1953( 1332تر از ايران سال  پايين
سواد  درصد جمعيت افزايش يافت و امروز در كره جنوبي عمال بي 80درصد به  30سوادي از  با 1953ـ  63فاصله 

هاي فني الزم در هر سطح مجهز كرده است و بسياري از  ار را با دانشنظام آموزشي آن نيروي ك. وجود ندارد
يكي از صادرات مهم كره جنوبي، كارگران ماهر و خدمات . هاي غربي خود ندارند هايش دست كمي از همانند دانشگاه

  .فني است
  

با انقالب شاه و و درست همزمان  1962در (يك سال پس از آنكه ژنرال پارك چانگ هي حكومت را در دست گرفت 
چوب ابتكار آزاد خصوصي،  يك برنامه ريزي سيستماتيك صنعتي به اجرا گذاشته شد كه در چهار) ملت در ايران

دو دهه و چهار برنامه . تكيه خود را بر توليدات صنعتي براي صادرات ــ در برابر سياست جانشيني واردات ــ گذاشت
كشورهاي "كره جنوبي اكنون به حلقه ويژه به اصطالح . ار شده استپنج ساله پس از آن، نتايج اين سياست آشك

در بيست سال . پيوسته است و تا پايان اين سده به پايه كشورهاي صنعتي پيشرفته خواهد رسيد "صنعتي نوين
طي به بي آنكه هيچ ارتبا(درصد و به ارقام ثابت، چهار برابر شده است  9ويژه ملي، با رشد متوسط ساالنه  توليد نا

باال  1982ميليارد دالر در  22به  1962ميليون دالر در  55صادرات از .) افزايش بهاي نفت صادراتي داشته باشد
  .)معادل صادرات نفتي ايران(رفته است 

  
البته (درصد  يعني كمتر از نيمي از آنچه كه در دو دهه پيش بود رسيده است  30نسبت نيروي كار در كشاورزي به 

هاي شهرها  و دستفروشي بليت بخت آزمايي كشيده شوند، يا كشور خوراك  رت كه كشاورزان به زاغهنه اين صو
يافته در ميان همه جمعيت تقسيم شده  بنا به آمارهاي بانك جهاني، اين ثروت نو). روزانه خود را از بيرون وارد كند

دو بار افزايش  اقتصاد كره جنوبي آثار. است است و منحني توزيع درآمد به خوبي با كشورهاي اروپايي قابل مقايسه
واردات نفت كره  1981در سال (بهتر از بسياري از كشورهاي غربي تحمل كرد  1979و  1973بهاي نفت را در 
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درصد پايين  4/8به  1982درصد رسيده بود در  2/42به   1979ميزان تورم كه در ). ميليارد دالر بود 5/4جنوبي 
  .آورده شد

  
درآمد و بدون منابع؛ با نيروي كار  پيش كره جنوبي در موقعيتي بود بسيار همانند هر كشور رو به توسعه كمدو دهه 

گانه  حكومت با چالشي دو. برد ها نيز رنج مي انداز داخلي پايين، كه از كسر مزمن موازنه پرداخت فراوان ولي سطح پس
. هاي خود ان اقتصادي؛ و تقويت موقعيت موازنه پرداختهاي اشتغال از طريق رشد شتاب گسترش فرصت: برو بود رو

بر براي  اندازهاي داخلي افزودند و از خارج نيز وام گرفتند و در صنايع كارگر ها، بر پس براي رويارويي با اين چالش
جنوبي از  بدين ترتيب كره. گزاري كردند خوردار بود سرمايه صدور كاالهاي صنعتي كه كره در آنها از مزيت رقابتي بر

بر در نخستين  گذاري صنايع سرمايه نخست پايه: هاي صنعتي خود پرهيز كرد دو اشتباه بزرگ در تعيين اولويت
شود؛ و دوم  تر از آنچه بايد تمام مي كند و براي اقتصاد گران مراحل رشد اقتصادي كه بيكاري را تشديد مي

  .اندازد نعتي را عقب ميگزاري براي جانشني واردات كه رسيدن به قدرت ص سرمايه
  

ها وارد دومين مرحله توسعه صنعتي شدند و به گسترش صنايع سنگين و شيميايي  اي كره 70در اوايل دهه 
اكنون كره جنوبي وارد مرحله تكنولوژي . پرداختند و صادرات خدمات پيچيده ساختماني  را به خاورميانه آغاز كردند

به . صنعتي ــ و گرده صادراتي آن متوجه صنايعي با ارزش افزوده باالستباال شده است ــ سومين مرحله توسعه 
ميليارد دالر كاال، از جمله كشتي و  8/2عنوان نمونه، كره جنوبي به كشورهاي بازار مشترك اروپا در سال گذشته 

اند كه جلو  كنندگان آمريكايي، حكومت خود را زير فشار گذاشته هاي الكترونيك فروخته است و توليد فراورده
  )3(.صادرات فوالد آن كشور را به آمريكا بگيرد

  
شان است و اساسا براي  كره جنوبي به صنايع حيثيتي مانند اتومبيل نيز پرداخت ولي اتومبيل آنها طراحي شده خود

ه ميليون ي سئول را با د بدهند دارند مترو "هيونداي"اي يك  آنان به جاي اينكه به هر كره. شود صادرات توليد مي
  .سازند و نه بدست فرانسويان يا ژاپنيان سازند، و خودشان مي جمعيتش دو ساله مي

  
آميز كره شمالي انجام گرفته است با ضرورت نگهداري يك ارتش  هاي شگرف كره جنوبي در زير سايه تهديد پيشرفت

. ويژه ملي براي دفاع د توليد ناباش و صرف پنج تا شش درص هزار نفري در حال آماده 100هزار نفري و پليس  600
اند كه بار دفاع خود را بر دوش آمريكا بگذارند؛ هر چند ارتش آمريكا يك  بهره بوده ها از اين مزيت ژاپن بي اي كره

هزار نفري در كره جنوبي نگه داشته است تا كره شمالي را از تسليم شدن در برابر وسوسه  40نيروي اعزامي 
حضور اين سربازان و اهميت حياتي كمك نظامي آمريكا براي كره . (ان جنوبي باز داردهميشگي حمله به برادر

اخطارها و فشارهاي حكومت كارتر  1979ـ  80هاي سال  جنوبي مانع از آن نشد كه ژنرال چان دو هوان در شورش
  .)ه اعتراضات دفاع كندگيرند را در باره حقوق بشر نديده بگيرد و از رژيم خود با همه توان در برابر موج باال

  
. كره جنوبي نه نمونه دمكراسي است نه پاكيزگي سياسي، و مسئله جانشيني و انتقال قدرت در آن ناگشوده است

استفاده  كنند و در پيرامون هر دو موارد سوء هاي آهنين اداره كردند و مي ژنرال پارك و ژنرال چان كشور را با دست
اما كره جنوبي آنچه . اگر چه نه آن اندازه كه مشروعيت رژيم را به خطر جدي اندازدسياسي و فساد مالي بوده است  

هاي درست و با انباز كردن همه مردم، بويژه روستاييان، در  ها و سياست را كه از اين بابت كم دارد با گزاردن اولويت
اند، انضباط و حس اجتماعي را در متن  آنجا كه از مردمساالري كوتاه آمده. هاي رشد اقتصادي جبران كرده است ميوه

اي  دهند كه در مسابقه در آن كشور مردم اين احساس را به نگرنده نمي. اند فرستادهيش سنت كنفوسيوسي به يار
دهند كه از باال تا پايين در  اي را به دست مي آنها تصوير جامعه. براي به چنگ آوردن هر چه بيشتر از هر راه درگيرند

نهند و بيشتر دست در دست  ها كمتر پا بر سر هم مي اي كره. افتادن در يك مسابقه جهاني استانديشه پيش 
ژنرال چان پس از آنكه كسانش . اند سرامدان سياسي، مسلما در ساختن چنين فضايي سهم مهمي داشته. تازند مي

شان را در اداره امور  تواني ه بود نادست بر منابع عمومي گشودند، و افسراني كه با خود به مقامات باالي رهبري آورد
اي از همكارانش تا پايان از  هاي پاره روي ژنرال پارك با همه زياده. كشور آشكار كردند، پيرامون خود را پاك كرد

  .احترام عمومي برخوردار بود
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كنيم كه  يها چنان مبالغه م شويم يا در آن پيشرفت براي ما كه يا پاك منكر هر پيشرفتي در كشور خود مي

پنداريم جهانيان متحد شدند و ايران را واژگون كردند تا تبديل به يك غول نشود بررسي آنچه كشورهايي مانند  مي
ايم  آنچه از آن  ما با همه دلمشغولي خود به توسعه، آن را بسيار سرسري گرفته. كنند سودمند است كره جنوبي مي

اگر ايران نبايد همواره در . پوشاند ها مي روايي ها و نا مان را بر همه نارسايي نآيد يا چشما مان نمي ايم يا به چشم برآمده
تنگدستي و تاريكي بسر برد؛ اگر بايد تعادل ميان جمعيت و منابعش چنان نگهداشته شود كه سطح زندگي شايسته 

آينده هم بمانند و همه در  هاي هاي ملي براي نسل انسان امروزي براي همه ايرانيان فراهم گردد؛ اگر بايد دارايي
بيست سي سال آينده هدر داده نشوند؛ اگر بايد توانايي ملي ايران به آن اندازه برسد كه استقالل ما را در جهاني 

بايد به آنچه ماركس در تعريف . ناپذيرتر نگهدارد؛ بايد پيش رفت و به توسعه دست يافت بيني تر و پيش پيوسته آشفته
گسترش ظرفيت توليدي جامعه و نيز افراد انساني، كه سرانجام به برابري و آزادي بيشتر و "ي گويد يعن پيشرفت مي

ايم بزرگ و قدر شناختني است ولي بايد  آنچه تاكنون در اين باره كرده. رسيد "انجامد تحقق امكانات بشري مي
  .پيش آمد، آنها را تكرار نكنيمآينده، هنگامي كه باز فرصت ساختن ايران  اشتباهات خود را نيز دريابيم و در

***  
شايد براي آنكه بيش از اندازه دچار احساس سرخوردگي نشويم يادآوري اين نكته بد نباشد كه كشورهاي ديگر عضو 

. اند تر، تكرار كرده نيز همه اشتباهات ما را، در مواردي سخت) كشورهاي جهان سومي صادر كننده نفت(اوپك 
زگار نوشته است خواننده را از همانندي مسائلي كه درامدهاي نفتي حتي در كشورهايي اي كه جهانگير آمو رساله

پايه، و  پروازانه بي هاي بلند ريزي نادرست، و طرح از برنامه: اندازد اند به شگفتي مي مانند نروژ و انگلستان پديد آورده
گسيخته، و در هم  آزمندي و فساد، و تورم لگامنيامده، و بر هم خوردن تعادل اقتصاد و جامعه، و غلبه  انتظارهاي بر

ريختن خدمات عمومي، و كسر بازرگاني و بودجه، و انحطاط كشاورزي و بينوايي شهري، و هدر دادن نفت در مصارف 
براي (رويه داخلي، و سرازير شدن كارگران و كاركنان خارجي، تا پايين آوردن مصنوعي نرخ برابري ارز خارجي  بي

و ) انجامد شتن بهاي كاالها و خدمات وارداتي كه در نتيجه به ويراني توليد كشاورزي و صنعتي داخلي ميارزان نگهدا
ها و  چون به سبب كمبود دارندگان مهارت(هاي تامين اجتماعي، و پايين آمدن بارآوري كارگران  سنگين شدن هزينه

و افزوده شدن بر نقش دولت ) تناسب بخواهند بيهاي گزاف  توانند مزد هاي پايين، مي هاي فني، حتي در سطح دانش
  )4(.در همه شئون و مراحل فعاليت اقتصادي

  
براي بسياري از چپگرايان ايراني، الجزاير . به ويژه جالب توجه است) و گاز(كنندگان نفت  نمونه الجزاير در ميان صادر

ضد استعماري، الجزاير پيروزمند با منابع پس از يك نبرد خونين . نقطه اوج آرزوهاي انقالبي و سوسياليستي است
كمتر از يك نسل پس . هنگفت كاني و كشاورزي و با سرزندگي انقالبي به ساختن يك جامعه سوسياليستي پرداخت

در حالي كه نيمي از . كند درصد خوار بارش را وارد مي 70از آن، كشوري كه از نظر كشاورزي خود بسنده بود امروز 
بيشتر جوانان از . دهد درصد توليد ناويژه ملي را تشكيل مي 7برند توليد كشاورزي تنها  بسر مي جمعيت در روستاها

. اند هاي شهرهاي بزرگ را پر كرده هاي سني ديگر، و خيل بيكاران زاغه اند، همراه گروه روستاها به شهرها ريخته
درصد ظرفيت  30اند با چيزي نزديك به  شدهپا  كه با پول دولت و بي توجه به سودآوري بر "سياسي"صدها كارخانه 

ها بيش از اين چه  بدترين منتقدان شاه در اين زمينه. ماهر و گريزان از كار است بيشتر نيروي كار، غير. كنند كار مي
  توانستند بگويند؟

  
ك و احساساتي را در هاي ايدئولوژي كاري كوشد محتاطانه ندانم اي دارند كه مي ها رهبري تازه البته اكنون الجزايري( 

هاست كه راننده  در اين باره اين شوخي در الجزاير بر سر زبان. يك فضاي سياسي انباشته از شعارها تصحيح كند
شنود كه عالمت طرف  پرسد چه مسيري را برگزيند و پاسخ مي اتومبيل شاذلي بن جديد، رئيس جمهوري، از او مي

  !)چپ را بزند و از راست برود
  

سال كه مفهومش  23شود؛ با ميانگين سني ملي  درصد برآن افزوده مي 3يون جمعيت كه هر سال بيش از ميل 41با 
هاي  شگرف در آموزش و اشتغال است، با شهرهاي از دست بدر  گزاري يك جمعيت بسيار جوان و نيازمند سرمايه

رشد ناداني در پنج سال   ندگان وخوا سوادي بيشتر درس سوادي عمومي مردم و كم رفته و روستاهاي بينوا، و بي
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چه . گذشته، ايران پس از رژيم اسالمي در وضعي نخواهد بود كه بتواند به مساله توسعه بيشترين اهميت را ندهد
هاي كنوني  تر است تا بسياري از بحث اي براي آينده ايران بايد برگزيد؟ اين پرسشي به مراتب مهم استراتژي توسعه

  .هاي گوناگون است ها و با تجربه ند مشاركت زنان و مرداني از رشتهما؛ و پاسخ آن نيازم
  

ما هرگز به . اند ايم داشته اند و نه فراآمدي چنانكه خود ما آرزو كرده هاي پيشين ما نه هميشه درست بوده استراتژي
سعه، كه ويژگي برخورد مقداري و كمي ما با فرايند تو. هايي كه خود گزارده بوديم نرسيديم هيچ يك از آماج

در آينده ما نبايد توسعه را صرفا از روي آمارها، آنهم نه چندان قابل اعتماد، . استراتژي ما بود، به گمراهي انجاميد
گزاري اشتباه  كه نبايد با سرمايه(ريزي  با سرمايه. بازي را توجيه كند پول داشتن نبايد ولخرجي و گشاد. اندازه بگيريم

هاي  پايه است، ما در بهترين سال و تازه اين پندار كه ايران ثروتمند است بي. شبه توسعه رسيد توان به تنها مي) شود
اين به . ايم و كمتر از نيم ميليارد دالر صادرات غير نفتي ميليارد دالر درآمد داشته 20ـ  25خودمان از صادرات نفت 

خيزد و از بيرون  ليت اقتصادي درون جامعه بر نمياگر در نظر آوريم كه بيشتر درآمد نفت از فعا. معني ثروت نيست
واردات مواد (رسد  توليدي مي هاي غير تر آن نيز همان بيرون به هزينه شود و بخش بزرگ به اقتصاد تزريق مي

ايران به نسبت جمعيت خود در واقع درآمد چنداني ندارد و در ) مصرفي، جنگ افزار و كاالها و خدمات و مانند آن
  .باشد "هزينه بازدهي"جو و دنبال  اش بايد به حداكثر صرفه اقتصادي و اجتماعي هاي سياست

  
بر و  ترين تكنولوژي، صنايع سرمايه هاي بزرگ، آوردن پيشرفته اگر در گذشته تكيه استراتژي توسعه ايران بر طرح

يد از يك استراتژي گام فداكردن نيازهاي كشاورزي و جمعيت روستايي در راه گسترش شهرنشيني بود، در آينده با
هاي كوچك و متوسط بگذارد كه بيشتر در توانايي  به گام پيروي كرد كه در مرحله نخست تكيه خود را بر طرح

آيد؛ و بر  مديريت جامعه ايراني است؛ و بر تكنولوژي ميانه بگذارد كه از عهده سطح فني و علمي مردم بيشتر بر مي
اي و مواد  كند و كشور را كمتر به واردات سنگين كاالهاي سرمايه يكاري را حل ميبر بگذارد كه مسئله ب صنايع كارگر

سازد؛ و بر اولويت دادن به كشاورزي و روستانشينان بگذارد كه هم مسائل اجتماعي را  خام و نيمه ساخته وابسته مي
  .دهد، هم نياز كشور را به واردات خواربار كاهش مي

  
هاي آموزشي، بوجود آوردن يك پايه آموزشي گسترده و  ولويت نبود و در سياستاگر در گذشته آموزش نخستين ا

شد، در آينده بايد بيشترين منابع را به آموزش داد و آن را  رويه آموزش دانشگاهي مي كافي، قرباني گسترش بي
يگان و كافي را باالتر هاي آموزشي نيز آموزش ابتدائي و مياني همگاني و را باالترين اولويت ملي دانست و در سياست

آموزان به حدي است كه زبان فارسي و مقدمان علوم و  منظور از آموزش كافي، پرورش دادن نو. از همه قرار دارد
آموزي پيدا  هاي باالتر آموزشي وارد شوند و يا توانايي خود رياضيات را چنان فراگيرند كه در آينده بتوانند يا به سطح

  .الزم را به عنوان يك شهروند بگيرند هاي همچنين آموزش. كنند
  

آلمان در آن زمان پيشگام انقالب . هاي آموزشي نگاهي به آلمان صد سال پيش بي فايده نيست در زمينه سياست
رفت و يك نيروي كار ماهر پرورش  به شمار مي) 1870ـ  90هاي  صنايع الكتريكي و شيميايي سال(دوم صنعتي 

صف اول كشورهاي صنعتي قرار گيرد و سطح علمي آن به جايي رسيده بود كه بسياري توانست در  داده بود كه مي
  .هاي آلمان را گذرانده بودند از دانشمندان آمريكائي و انگليسي و فرانسوي، دانشگاه

  
  :پرتو اين واقعيات بسيار گوياست در 1978و ايران  1855مقايسه ارقام آلمان 

  1978ايران   1855آلمان 
  ميليون  36  ميليون 43      جمعيت
  ميليون  7ـ  5/7  ميليون 5/7      دبستان

  ميليون  2ـ  3    238000      دبيرستان
   )در داخل و خارج (  300000    31400  دانشگاه و آموزش عالي
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هاي آلماني، شاگردان به نوبت و هر دسته دو سه ساعت در يك آموزشگاه  البته بايد در نظر داشت كه در آموزشگاه
ها دانشجويان به زور  اندند و بيشتر معلمان آن از ناچاري به پيشه خود روي نياورده بودند و در دانشگاهخو درس نمي

  .شتافتند گرفتند و استادان با هواپيما از اين كالس به آن كالس نمي اعتصاب نمره نمي
  

شرفتي در خود كشور گذاشته شود در صرف منابع ملي بايد چنان رفتار كرد كه جامعه از پايين باال بيايد و پايه هر پي
و رشد صنعتي آينده از درون فرهنگ و اقتصاد ايران بجوشد و البته با پيوند تكنولوژي و حتي سرمايه خارجي، در 

ترين  آيا در سودمند: در صرف هر دالر نفتي بايد اين پرسش بر سر زبان باشد. تر شود موارد معدود و ضروري، نيرومند
  هزينه شده است؟ ترين جا بازده و پر

  
ريگ جمهوري اسالمي بدان برسد ــ تلقي كردن درآمد  حكومتي ــ به ويژه آن حكومت شوربختي كه مرده براي هر

هاي پر سرو  ها، بستن دهان مخالفان، رشوه دادن به گروه همواري ها و نا نفتي به عنوان وسيله آسان پركردن سوراخ
يابند و از خوان  ها روبرو مي آيند و خود را با درياي دشواري گروهي مي.  صدا، خريدن مسائل، بسيار طبيعي است

در . كنند ماليمي پيش آمد به نيروي پول آسانش مي دهند و هر جا نا يغماي نفت به هر كه زورش رسيد غنيمتي مي
ت خود هاي جمهوري اسالمي، مردم ايران اگر از حكوم پس از سال. اي بايد مقاومت كرد برابر چنين وسوسه

به مردمي كه نيازهاي روزانه را با اينهمه رنج و به . درستكاري ببينند آماده فداكاري براي بازسازي كشور خواهند بود
. توان فهماند كه ادامه سياست يارانه دادن، اقتصاد كشور را ويران خواهد كرد كنند مي چنين بهاي گزاف فراهم مي

ش كرد تا توليد فزوني بگيرد و كشور كمتر نيازمند  فروش آزاد دار و بار يدانبايد به كشاورز حقش را داد و ازچنگال م
هاي مهاجرت به  روستائي مصرف كننده را بايد به كار توليدي كشاند و اگر فنون كشاورزي را در سال. واردات شود

  .ده كردكشاورزي در همان روستا برايش آما برآمد و اشتغال غيريش شهر فراموش كرده در پي بازآموز
  

دولتي كه درگير كسب و كار است . باالتر از همه از مداخله دولت در هر كار، به نام مصالح عمومي، بايد جلو گرفت
نقش دولت آماده كردن و آماده . كند ديگر نماينده مصالح عمومي نيست و از سوي ديوانساالري خود عمل مي

جز در دوسه صنعت . مردم است نه خريد و فروش و توليدنگهداشتن زمينه براي شكوفاندن تالش اقتصادي افراد 
در آنجا هم كه به تنظيم .  هاي مستقيم اقتصادي بيرون برد استراتژيك و خدمات عمومي، دولت را بايد از فعاليت

روي سالم . شود نبايد گذاشت پول و زور دولت جاي فرايند سالم اقتصاد و بازار را بگيرد روابط اقتصادي مربوط مي
  .ودن فرايند بايد تاكيد گذاشتب

  
. اينهمه جز درامدي بر بحث نبوده است. يابد بحث درباره يك فرايافت و استراتژي تازه توسعه به اينجا پايان نمي

هاي مربوط به آن، همچنانكه نقد بيطرفانه  ها و سياست هاي گوناگون توسعه و اولويت بررسي و جستجو در عرصه
هاي  هاي پيشنهادي سازمان هاي رژيم پيشين و الگو سعه ايران كه در برابر ماست، يعني الگوي تو)الگو(آنچه از گرده 

  .ماركسيستي، را بايد دنبال كرد
  

  :ها يادداشت
1-    E.Scoiolino.,Iran's Durable Revolution . Foreign Affairs, Spring 1983          

2 -          John Kenneth Galbrait, The Voice of the Poor  

3 -                  Wall Street Journal, June 27, 1984   

4 -         Jahangir Amuzgar ., Oil Wealth: A Very Mixed Blessing, Foreign Affairs 
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  ارتش و گرايش به حكومت
  

آذر در اينجا و  21در هاي نيروهاي مسلح و نه تنها نيروي زميني، كه سالروزش را  ارتش ايران، به معني همه رسته
تر سوم  هاي دور در گذشته. آنجا بيرون از ايران به ياد آوردند مستقيما و بيش از همه ساخته دست رضا شاه است

بيشتر يك پيروزي ديپلماتيك بود و روزي است  1325آذر  21تر است زيرا  گرفتند كه مناسب اسفند را روز ارتش مي
روز ارتش را بايد به ياد زماني گرفت كه سردار . آوري نياز به ارتش ندارد براي يادبه خودي خود با اهميت تاريخي كه 

اي  هاي بيگانه بودند دستگاه نظامي يگانه سپه از نيروهاي مسلح پراكنده و ناسازگار ايران كه بيشتر زير فرمان قدرت
  .وظيفه اجباري آن را ارتش ملي ايران كرد ساخت و با قانون نظام

  
هاي سردار سپهي و رضا شاهي ايران را يكپارچه گردانيد و از تجزيه قطعي  پس از آنكه در نخستين سالاين ارتش 

ها برقرار  رهانيد كمك كرد تا ثبات ايران ــ آن بهره از ثبات كه در شرايط سياسي ايران امكان داشت ــ در طول دهه
با اينهمه آنچه از ارتش ماند نگذاشت . ي وارد شدا بر حيثيت و سازمان ارتش ضربات كشنده 1320در شهريور . ماند

وجود يك نيروي منظم كه در سراسر كشور پادگان . ايران در جنگ دوم به سرنوشت جنگ اول جهاني دچار آيد
تواند انكار كند كه بي  چه كسي مي.  داشت عامل قطعي با اثر اندازه نگرفتني در نگهداري موجوديت ملي ايران بود

پرستان  اگر به ياد آوريم كه در جنگ اول ميهن. آيد توانست دست نخورده از جنگ بدر شده نمي اشغالارتش، ايران 
خوردند كه بتوانند كشور را از پايمال اين و آن شدن برهانند به ارزش ارتش  ايراني دريغ سي چهل هزار سرباز را مي

در جنگ اول ايران پايمال . با اشغال تفاوت دارد بايد توجه داشت كه پايمال شدن. شويم در جنگ دوم بيشتر آگاه مي
  .بود ــ چيزي مانند لبنان امروزي ــ در جنگ دوم تنها اشغال شد، مانند بيشتر اروپاي باختري و مركزي

  
آمد و به عنوان عامل قطعي در سياست خارجي محمد  در پايان دهه چهل ارتش از صورت نگهدارنده نظم داخلي بدر

هاي تسليحاتي كه آشكارا به نگهداري امنيت ونظم در  هاي هنگفت در سيستم گزاري سرمايه. شدرضا شاه پديدار 
ها در اوايل دهه هشتاد  بيني بايست ارتش را به موجب پيش آمدند، و افزايش سازماني كه مي درون كشور نمي

المللي كرد، هم  هاي بين ابهزار نفري برساند، آن را هم يك عامل استراتژيك در حس 600به يك نيروي ) ميالدي(
هاي توليدي  ترين سهم برنده از بودجه ملي، هم رقيب سرسخت بخش اي، هم بزرگ يك نيروي درجه يك منطقه

و هم عاملي در مسابقه تسليحاتي كه پيرامون ايران به راه افتاده ) از نظر نفرات و دانش فني و منابع مالي(اقتصاد 
تر  به همراه باال گرفتن و پيوسته مبهم. ي، هم يك مايه سربلندي بود هم يك سربارارتش از لحاظ داخلي و خارج. بود

هاي استراتژيك ايران، نقش ارتش و سهم آن از منابع كشور نيز دستخوش نيروهايي گرديد كه، مانند  شدن اولويت
يي خودش را يافته گنجيد و پويا انديشيده و سنجيده با اجزاي هماهنگ نمي بقيه شئون كشور، در يك طرح پيش

  .بود
  

نگهداري : كننده داشتند شدند آشكارا جنبه بعدي و توجيه داليلي كه براي گسترش هر چه بيشتر ارتش آورده مي
تا مثال ژاپن ثروتمند بتواند بي هيچ هزينه دفاعي، نفت خود را از خليج فارس وارد (هاي دريايي اقيانوس هند  راه

بايست امنيت خليج فارس را براي جهان غرب ولي به  كه به موجب آن ايران مي(يا اجراي دكترين نيكسون ) كند
خريد . دست باالتر را يافته است "براي گسترش"رسيد گسترش  به نظر مي. از آنها بود) هزينه خود نگهدارد

راي تكميل گزاري ب و سرمايه) هاي كم ژرفاي خليج فارس براي آب(ها  دريايي هاي سنگين اسپروانس و زير ناوشكن
بر  زماني گفتگوي خريد ناو هواپيما(شوند  برها ساخته مي كه براي پرواز از روي هواپيما) هورنت( 18هواپيماهاي اف 

شور و از  هاي دلمشغولي پر نشانه) به كمك رسيد 1355كيتي هاك آمريكايي هم بود كه بحران بودجه و ارزي سال 
  )1(.ر و بهتر و بيشتر بودندت اي براي داشتن هر چه بزرگ دست بدر رفته

  
از  70/50ارتش كه پيش از آن نقش داخلي خود را فراگذاشته بود پس از چهار برابر شدن بهاي نفت در اوائل دهه 

فراتر رفت و ) حتي شوروي، البته به پشتيباني استراتژيك آمريكا(حدود يك نيروي بازدارنده مورد احترام همسايگان 
متحمل، در آن زمان، با  باطي به نيازهاي دفاعي واقعي ايران ــ از جمله رويارويي هر چند ناها بود كه ديگر ارت مدت
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بايست به داليل صرفا حيثيتي و نمايشي، در كشوري از نظر اجتماعي و اقتصادي  اين ارتش مي. عراق ــ نداشت
  .واپسمانده و جهان سومي، به صورت يكي از پنج ارتش بزرگ جهان درآيد

  
نگريست و با تالشي ستودني به بهايي  هاي دور مي هاي بلند و اقيانوس چنان ارتشي را كه به آسمان 1357تان از تابس

هاي شهرها  گزاف براي اقتصاد كشور در كار وارد شدن به عصر تكنولوژي پيشرفته بود، ناگاه به پاسداري خيابان
شد و  از دست زدن به آخرين چاره خود بازداشته ميپاسداري، و نه نگهداري و برقراري نظم، زيرا ارتش . گماشتند

اندازي كنند منع  تلفن به دست پيوسته افسران را از اينكه به جمعيت شورشي تير "بزرگ ارتشتاران فرمانده"
ها، و دوسه موردي، حمالت تانكها به آشوبگراني  ماند و در تيراندازي داري نمي با اينهمه گاه و بيگاه توان خود. كرد مي

كردند دو سه هزار تني كشته شدند و ارتش كه تجهيزات ضد شورش نداشت حتي نتوانست اين  كه تيراندازي مي
  .خشنودي را هم داشته باشد كه دست كم خوني نريخته است

  
ها و گرم كردن  دريافت كه يك ذخيره سوخت براي راه انداختن خودرو 1357ارتشي كه در پاييز و زمستان 

افزار نظامي هزينه شده بود  خيز و با همه ميلياردها دالري كه براي سخت داردـ ـ در يك كشور نفتنيش ها سربازخانه
شعار و . گذشتند ــ بيش از پنج ماه در خيابانها ايستاد و از هزاران و سپس صد هزاران مردمي كه از برابرش مي

خوري افسران گارد  و ناهار )3(نددشنام شنيد و دسته گل و شاخه ميخك گرفت و سربازانش گروه گروه گريخت
لرزه دودلي و يش ها بستند و همافرانش به انقالبيان پيوستند و در صف) مسلسل(بار  جاويدانش را سربازان به تير

  .انضباطي بر نيامد ترين موارد نافرماني و بي ترس افتاد و فرماندهي ارتش حتي از كيفر دادن بد
  

سال براي  57آن ارتش . گويند ممكن سخن مي كنند از غير سرزنش مي 1357ي هاي پايان آنها كه ارتش را در ماه
هاي آن به  در درون رسته ها و در ميان رسته. وفاداري به تاج و تخت و براي جلوگيري از كودتا سازمان داده شده بود

ودداري و حتي ناتواني فرماندهان آن نخست آزمايش فرمانبرداري داده بودند، و خ. شد هاي سخت دامن زده مي رقابت
. خود كاري كند، حتي خود را نگه دارد "خدايگان"توانست بر ضد و به رغم  ارتش نمي. از هر ابتكار و حركت شخصي

از كشور رفته بود ارتش كوشيد  "خدايگان"هنگامي كه . افسران تا پايان فرمان بردند، چنانكه در آيين آنها بود
هاي نوميدانه  هداري موجوديت ملي بگيرد ولي كسي از دوردست به تلفنحركتي را براي نگ) اجازه(دستوري 

پيش از آن هم هرگاه سران ارتش و نيروهاي انتظامي، تك تك يا همگروه، آمادگي و . فرماندهان پاسخي نداد
هاي خود را براي درهم شكستن آشوبگران اعالم داشتند، حتي حاضر شدند مسئوليت همه چيز را بر عهده  طرح
  .رند، از هرچه جز ايستادن و دشنام شنيدن و جنگ رواني فرسايشي را باختن بازداشته شدندگي

  
ريخت از بسيجيدن يك شهرباني كه بتواند امنيت  اتمي جهان را مي ترين قدرت نظامي غير كشوري كه طرح بزرگ

. كافي و روحيه سست زش ناپاسبانان اندك بودند با حقوق بخورو نمير و آمو. شهرها را نگهدارد غفلت كرده بود
هاي سنگين كه توان  ها فرستاده شود، با تانك ها آشفته شدند نيرويي جز ارتش نبود كه به خيابان هنگامي كه شهر

شد دست كم واحدهاي ويژه ارتش را  مي. تهي بودند شان تهديدي ميان حركت در همه جا نداشتند و توپهاي بزرگ
ا، روياروي آشوبگران فرستاد و آتش فتنه را بي دشواري زياد خواباند ــ چنانكه شورش، يا مستقيم در جامه پليس ضد

آميز  ها در فضاي انفجار ه ها و ما ولي ترجيح دادند سربازان ساده را هفته. كنند اند و مي در جاهاي ديگر دنيا كرده
  .تبليغاتي، در سرما و خستگي و بيهودگي از پاي درآورند

  
ست خورد زيرا نه فرماندهي بر تارك داشت نه راه و روش درستي در پيش؛ و به شك 1357ارتش در بهمن 

و چپگرايان ) عوامل ليبي و فلسطين(هاي شهري  موريانه تبليغات مذهبي و تحريكات چريك. ها بازگشت سربازخانه
باختگي و  گر و خودپيوستن چند فرمانده نظامي به انقالبيان، ترور يا كشته شدن چند تن دي.  درونش را خورده بود

بهمن آنها به ياري همافران،  22در دو سه روز پيش از . تر كرد هاي شهري آسان سرگشتگي بقيه، كار را بر چريك
بي دشواري اشغال  ها را پادگان در آن روز. گارد جاويدان را در زدو خوردهاي پيرامون دوشان تپه شكست داده بودند

  .سال، تسليم شد 37بار ديگر، پس از  ارتش يك. كردند
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ولي هر . توانست ابتكار را در دست گيرد و كشور را رهايي بخشد ارتش مي 1357در پنج ماهه پس از شهريور     
توانستند جز آن كنند كه كردند و كشور را  اليه اجتماعي ديگر، هر شخصيت يا نهاد سياسي ديگر، هم مي گروه و

توان افكند كه چرا در برابر بزرگ ارتشتاران فرمانده نايستاد، چرا او  نميبار سرزنش را بر دوش ارتش . رهايي بخشند
شد و اگر فرماندهي  ها چنان حركاتي به خيانت تعبير مي در آن ماه. را كنار نزد و آنچه به صالح كشور بود نكرد

مانده كل قوا كشور را، هنگامي هم كه فر. برد ش جان بدر نمي تر يافت از چنگ همقطاران فرمانبردار جرات آن را مي
وزير وقت گرفت، كه در واقع بيش از يك  معلوم نيست به كه، سپرد و رفت نخست قول و فاداري ارتش را به نخست

عمل تشريفاتي بي هيچ معني سياسي نبود؛ و كسي را به رياست ستاد بزرگ ارتشتاران گماشت كه براي تحويل 
  .ش ترين افسران به خود شد يافت ــ يكي از نزديك دادن ارتش بي هيچ مقاومتي، بهتر از او نمي

  
اما اگر حكومتي با . او را نگرفت و از كشور بيرون نينداخت "دم"هنگامي كه ژنرال هايزر به ايران آمد هيچ كس  

دادند كه از روي سرگشتگي او را به ماموريت بيهوده و  بود، در واشينگتن به خود اجازه نمي چنان قدرت روي كار مي
كسي به سخنان سفير ايران در واشينگتن . اي نداشت تر كردن كار براي همه نتيجه ممكني بفرستد كه جز خراب نا

. كه اخراج هايزر و سفيران آمريكا و انگلستان را، به سبب مداخله در امور داخلي ايران، اندرز داده بود گوش فرا نداد
تر  بست و سرنوشت كشور و رژيم بد ايران را به گلوله و بمب نمي كردند ناوگان ششم آمريكا در حالي كه اگر چنان مي

  .شد كه شد از آن نمي
  

هزاران ارتشي . داران و سربازانش پرداخت بهاي اين همه اشتباهات را ارتش با خون صدها تن از افسران و درجه
د و صدها افسر ديگر جان خود را يكي دو اقدام به كودتاي نارس همه خفه شدن. كشند زنداني شدند و هنوز از آنها مي

ها را تاب آورد و سپس خود را باز  گسيخته نخستين ضربت ارتش از هم. رسيد آنگاه جنگ خارجي فرا. از دست دادند
  .سازمان داد و در يك سلسله عمليات درخشان خاك ميهن را عمال از مهاجمان عراقي پاك كرد

  
آخوندها گذشته از برپا كردن يك نيروي نظامي . شده است‘ "ازيپاكس"هاي جمهوري اسالمي ارتش بارها  در سال

در همه ) در واقع اطالعاتي و جاسوسي(موازي به نام سپاه پاسداران و برقرار كردن يك شبكه نظارت ايدئولوژيك 
به خوبي  جنگد ديگر ارتشي كه امروز در مرز مي. اند اند از عوامل خود به صفوف ارتش فرستاده ها آنچه توانسته واحد

ناپذير بخش اصلي  اي برجسته، و تعهد ناسيوناليستي برگشت توانايي حرفه: تنها دو ويژگي آشكار دارد. شناخته نيست
اي ارتشيان از هر حركت و سخن آنان آشكار است و نشان  هاي ناگزير پاره سازي و عمده آن ــ كه به رغم ظاهر

ارتش ايران با همه تالشي كه . تواند به جائي برسد يه ارتش نميدهد كه تالش آخوندها براي دگرگون كردن روح مي
ترين پاسداران ناسيوناليسم ايراني  در ناميدنش به ارتش جمهوري اسالمي به كار رفته يك نهاد ملي و يكي از بزرگ

  .در اوضاع و احوال كنوني است
  

نگ به غبله احساسات مذهبي نسبت اي روشنفكران كه پايداري ارتش را در ميدان ج هاي پاره دست و پا زدن
كدام ارتش است . خواند نه با واقعيات سياسي و نظامي ايران كنوني دهند نه با سخنان خود سربازان و افسران مي مي

را به رژيمي نگهدارد كه پنج سال است پيوسته در پي نابود كردن ارتش بوده است و خون يش كه بتواند وفادار
هاي زننده در  ش سپاه پاسداران تراشيده است، با نابرابري هاي خود دارد و در برابر بر دستهزاران افسر و سرباز را 

ايستد و افسراني را كه در ميدان  رفتار با ارتش؛ و حتي در گرماگرم جنگ دمي از كوچك كردن نقش ارتش باز نمي
در جنگ بيهوده فرسوده خواهند كرد و  داند آخوندها تا بتوانند آن را كند؟ ارتشي كه مي درخشند جابجا مي نبرد مي

هاي گوناگون به پاكسازي و بركناري و احيانا كشتار افسران خواهند پرداخت؛ و  در پايان جنگ نيز باز به بهانه
  .جنگد كند، روي شور مذهبي نمي بيند كه رژيم اسالمي با ميهنش چه مي مي

  
دهند،  شان ارتش است و اگر به جنگ پايان نمي يرومندفهمند كه يك حريف ن آخوندها بهتر از اين روشنفكران مي

پس از سه سال و چند ماه فداكاري ارتش، . بخشي براي آنست كه لحظه روياروئي خود را با ارتش به عقب اندازند
  .توانند به پاره پاره كردنش بپردازند آنها به آساني چهار پنج سال پيش نمي
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اثر شدن نيروهاي  حيثيت شدن همه نهادهاي حكومتي و بي ايران كنوني  با بي ريخته مانند اي بهم در واقع در جامعه
مخالف، ارتش تنها نهادي است كه هم از آبرويي در ميدان جنگ باز يافته، برخوردار است و هم از قدرت آتش و 

شخصي يا  يها اگر ارتش با اختالف. هاي كنوني ايران بزرگ و خرد كننده است نيروي سازماني كه در مقياس
. توان داشت كه براي آن جاي مهمي در سياست آينده ايران تواند بود توان نشود ترديد نمي عقيدتي بيش از اندازه نا

با برگشتن مردم از جمهوري اسالمي و انقالب، ارتش ديگر خود را ــ . به ويژه كه زمينه سياسي نيز آماده شده است
شان براي قيام برضد  خشنودي مردم و آمادگي اي از نا هر نشانه. بيند ــ با مردم روياروي نمي 1357چنانكه در 

خميني و رژيم اسالمي، ارتش را دلگرم خواهد كرد تا در هنگامي كه خطر دشمن بيگانه در ميان نباشد سهم خود را 
وزي در ميان دانند كه در چنان پيكاري جز با همراهي مردم پير ارتشيان بهتر مي. در پيكار بر ضد رژيم ادا كند

  .افتد تنه با جمهوري اسالمي در تواند يك ارتش نمي. نخواهد بود
  

بحث در اينكه پيكار رهايي ايران چه مراحلي خواهد داشت و آيا سرشت نظامي خواهد داشت يا سياسي به اينجا 
مه سويه كرد كه توان گفت كه با رژيمي مانند جمهوري اسالمي بايد يك پيكار ه همين اندازه مي. ارتباط ندارد

ولي اساسا سرشت چنان . احتمال دارد در مراحلي جنبه مسلحانه نيز به خود گيرد و پاي ارتش را نيز به ميان كشد
  .ها در مبارزه سياسي درگير خواهند بود پيكاري سياسي است و حتي عناصر نظامي نيز تا مدت

***  
هر كس حكايتي به . هاي بسيار است ايه گمانپرورياينكه ارتش در سياست آينده ايران چه نقشي خواهد داشت م

؛ يا دگرد بازيش ها تواند در پيكار رهايي ايران شركت جويد و پس از آن به سربازخانه ارتش مي. كنند تصور مي
به گفته دقيقي (بويه قدرت سياسي . تواند چون اسلحه به دست دارد بكوشد تا قدرت سياسي را نيز در كف گيرد مي

هاي اصلي واپسماندگي،  از ويژگي. پذير است نا براي هر ارتشي در كشورهاي واپسمانده مقاومت) "وصلت ملك"
در نبود اين جامعه سياسي هر . نداشتن نهادهاي نيرومند و يك جامعه سياسي است كه سزاوار چنين نامي باشد

ترين نهاد  يافته ترين و سازمان زرگارتش كه عموما ب. گروهي كه بتواند خواهد كوشيد اختيار كشور را در دست گيرد
  .در چنان كشورهايي است طبعا گرايش بدان دارد كه همه سهم قدرت سياسي را از آن خود سازد

  
تاريخ كشورهاي واپسمانده ـ به اصطالح ديگر، جهان سومي ــ بويژه نوخاستگان از ميان آنها، در سراسر پس از 

يش ها در آمريكاي التين كه در سده نوزدهم جمهوري. ه استجنگ دوم از مداخالت ارتش در سياست پوشيد
اي در سياست كشورها تاثير بخشيد كه  خاسته امروزي بودند ارتش از همان آغاز به اندازه هاي نو پيشروان جمهوري

، اي بگيرند و جامعه سياسي نيرومند شود و هنوز پس از يك سده و نيم در بيشتر آنها نگذاشت نهادهاي ديگر ريشه
بيشتر اين تاريخ را داستان . هاي سياسي ارتشيان است تر آمريكاي جنوبي و مركزي دستخوش بازي بخش بزرگ

هاي نظامي  هايي كه به سبب سياسي شدن نه چندان توانستند ماشين ها ساخته است، ارتش شكست سياسي ارتش
امش و ثبات را برگردانند يا چرخهاي اقتصاد آنها كه موقتا توانستند آر. كارامدي شوند، نه در حكومت كامياب بودند

اند كه قدرت را هرچه زودتر از دست بنهند و به كار  آنها كه اين خردمندي را داشته. اند را به راه اندازند در اقليت بوده
  .اند اصلي خود بازگردند اقليت باز هم كوچكتري بوده

  
 مانده زور هاي واپس ها در جامعه ارتش. يكي نيست انجام كارنمايد زور با توانايي  برخالف آنچه در نخستين نگاه مي

ولي رويهمرفته بيش از اين چيزي در . توانند هر كه را در برابرشان بايستد به كنار زنند دارند، به اين معني كه مي
آنان را كند و خود زور داشتن،  پرورش نظامي لزوما به باالبردن سطح فرهنگي نظاميان كمكي نمي. بساطشان نيست

ها و ديوانساالران  تكيه آنها بر تكنوكرات. كنند دارد زيرا نيازي بدان احساس نمي يافتگي باز مي از پيچيدگي و تكامل
هايي كه انضباط نوع خود را الزم  دارند، و تحميل انضباط نظامي بر سازمان مي نظامي در اموري كه كمتر زور بر غير

، رابطه مشهور قدرت را با  از همه بدتر، افزودن قدرت سياسي بر زور نظامي. جامدان دارند به ناكامي و سرخوردگي مي
  .سازد فساد برجسته مي

  
اند و آن را به ابعاد  هاي پيش از خود گرفته كفايتي را نيز از حكومت ها نه تنها قدرت بلكه فساد و بي بيشتر ارتش

توان آورد كه از نظر ورشكستگي جامعه  مت، آرژانتين را ميهاي برجسته ارتش در حكو از نمونه. اند تري رسانده بزرگ
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مانند  ترين كشورهاي جهان است با جمعيت همگن و كشاورزي بي آرژانتين از ثروتمند. سياسي نيز نمونه خوبي است
اش از آمريكا باالتر بود و متروي  اين كشوري است كه هشتاد سال پيش سطح زندگي. و منابع طبيعي گوناگون

به يش هاي خارج امروز توليد سرانه آرژانتين يك پنجم آمريكاست و وام. ت آن پيش از نيويورك كشيده شدپايتخ
ها  آن تا جايي است كه يك واحد پول ملي ندارد و رنگ اسكناس ميليارد دالر رسيده است و نابساماني اداري در 40
  .درصد گذشته است 400ه آن از تر است تا رقمي كه روي آنها نوشته است و ميزان تورم ساالن مهم

  
تاريخ . اي است كه نتوانسته است بر سر هيچ توافق كند جامعه. توان ديد در آرژانتين شكست كامل سياست را مي

پنجاه سال است كه از . زنند ها و احزاب با آن يكديگر را مي اي در آورده است كه گروه خود را به صورت اسلحه
سطح سياست در آن چنان پايين آمده . از هرج و مرج به سركوبي ارتش افتاده استعوامفريبي به تروريسم چپ و 

كنيم، سپس  ما اول حس مي": است كه در پيكار انتخاباتي اخير يكي از رهبران پرونيست توانست چنين بگويد
  ".يابيم دالئلش را مي

  
فرمانرواي سنتي آرژانتين كه كشور را به هاي  گروه. هاي ملي آرژانتين شد از مصيبت) ژنرال خوان پرون(اين پرون 

ناتوان و  40هاي  و جنگ جهاني سال 31هاي  هاي بحران اقتصادي سال چنان بهروزي رسانده بودند از آسيب
آمد و به زودي با يك  اندكي پس از جنگ، پرون در يك توطئه سياسي ـ نظامي بر روي كار. اعتبار بدرآمدند بي

با به حركت انداختن يش ها تر درآمدها زد كه هيچ اشكالي نداشت، اگر برنامه خش عادالنهپسند دست به ب برنامه مردم
از آن پس تاريخ آرژانتين شرح دست به دست . انجاميد بود و به ورشكستگي نمي چرخ اقتصاد كشور همراه مي

اختند و سياستگران عوامگرا اند آمدند و توليد را راه مي هاي محافظه كار كه مي حكومت. هاي ناگهاني بوده است شدن
در سي ساله گذشته هيچ رئيس جمهوري دوران خود را . كردند آمدند و آنچه را كه توليد شده بود پخش مي كه مي

  .به سر نياورد
  

با تسلط بر يك بلوك بزرگ . ها كه اقتصاد كشور را دو بار درهم ريختند سياست آن را هم تباه كردند پرونيست
هاي كارگري غيردمكراتيك و انحصاري، ديگر نگذاشتند يك همرايي ملي در  شتيباني اتحاديهدهندگان، به پ راي

بودند به  اگر بيرون از قدرت مي. كامگي بود كاري و خود ندانم بودند با اگر بر سر قدرت مي.  آرژانتين بوجود آيد
اطي چپ و راست رشد كردند و خشونت هاي افر در كنار آنها گروه. يازيدند اعتصاب و شورش و گاه تروريسم دست مي

چپگرايان صدها و هزاران تن را كشتند يا ربودند و آنگاه ارتش هشت سال پيش . روال معمولي فراگرد سياسي شد
هاي  جوخه"هاي چپ  دست گرفت و براي پيكار با تروريست هاي پس از جنگ قدرت را در براي سومين بار در سال

مبارزات "سان بود كه  آرژانتين بدين. هزار كس را كشتند يا سر به نيست كردندتشكيل داد كه دست كم سي  "مرگ
  .داد خود را سامان مي "سياسي

  
آور فالكلند را با  آميز اقتصاد و اداره كشور جنگ خواري حكومت ارتشيان براي برگرداندن توجه عمومي از وضع فاجعه

كه مردم آرژانتين فرصت يافتند يوغ حكومت ارتشي را از  آن جنگ بود بريتانيا به راه انداخت و پس از شكست در
ها  اما ارتش يك خدمت آخري به ملت انجام داد و انتخابات آزادي برگزار كرد كه درآن پرونيست. گردن خود بيندازند

  .شكست خوردند و يوغ آنها نيز از گردن آرژانتين افتاد
  

حكومت عيدي امين هم يك (رود  نمونه حكومت ارتشيان به شمار ميهاي بد و نه بدترين  در برابرآرژانتين كه ازنمونه
ها كه احزاب بزرگ  در تركيه پس از سال. تركيه هم هست) نمونه ديگر مداخله ارتش در حكومت بوده است

و نتوانستند ميان خود به توافقي برسند و راه را بر نفوذ بيش از اندازه و دور از تناسب احزاب كوچك افراطي اسالمي 
چپگرا ببندند؛ و پس از آنكه بر اثر اين ناتواني، چرخ اداره كشور ايستاد و سالي هزاران ترك در حمالت تروريستي 
جان دادند، ارتش مداخله كرد و احزاب پيشين را همه به كناري انداخت و پس از بازآوردن نظم و امنيت وضع 

كه سرمشق دمكراسي نيست زمام كارها را به غير نظاميان اقتصاد را رو به راه كرد و اكنون بهرحال در انتخاباتي 
ها شدن  نمونه ديگر پرتغال است كه ارتش پس از چند سال سرگشتگي و بازيچه دست كمونيست باز. سپرده است

  .سرانجام به انتخابات و نظام پارلماني گردن نهاد و بر سرجاي خود بازگشت و اجازه داد كشور به راه درست بيفتد
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اكنون  هم. هاي گوناگون و بيشتر ناموفق حكومت ارتشيان سرشارند اي آسيا و آفريقا و آمريكاي التين از تجربهكشوره

هونتا (رانند  كارامد و تا گلو در فساد فرو رفته فرمان مي ها يا مردان نيرومند ارتشي نا"هونتا"در بيشتر اين كشورها يا 
.) دهد مي به واژگان سياسي افزوده است و معني هيات مديره ارتشي رااي است كه تجربه ناشاد آمريكاي التين  واژه

در . اند هاي پيشين رياست كشور را در دست گرفته ها و سرجوخه گروهبان) ليبريا و سورينام(در يكي دو تا از آنها 
وقتي . است واقع در كودتاهاي پياپي ارتشي، يك گرايش غالب، پايين آمدن درجه سركردگان نظامي ـ سياسي بوده

  .گسلد آيد و در موارد بسيار از هم مي ارتش وارد سياست شد پايگان فرماندهي آن زير فشارهاي بيروني در مي
***  

تا رضا شاه بود چنين امكاني در .  سال خود فرصت آن را نيافته است كه به كشورداري پردازد 62ارتش ايران در 
در دهه (شاه فرصت يافت كه تسلط خود را بر كشور استوار سازد  پس از او تا محمد رضا. گنجيد كمتر تصوري مي
تا محمد رضا شاه اختيار . داد اي نمي ارتشي كه سوم شهريور را پشت سر داشت به خود چنين اجازه) سي خورشيدي

 درپايان كار محمد. خود و كشور را در دست داشت دور نگهداشتن ارتش از آلودگي سياست نخستين اولويت او بود
شد، ولي پس از پيروزي انقالب اسالمي به  ناپذير رو به قدرت سياسي كشيده مي رضا شاه ارتش به صورتي اشتباه

  .بايست صرفا براي زنده بودن بجنگد حالتي افتاد كه مي
  

بي اعتباري انقالب و جمهوري اسالمي و سير ناگزير آن به سوي سقوط، موقعيتي تازه براي ارتشي تازه فراهم 
توان تصور كرد كه  اين ارتشي است كه در ميان نفوذها و حاالت روحي گوناگون گرفتار مانده است، و مي. ردآو مي

بويژه با رفتاري كه حكومت اسالمي با ارتش كرده است . جوشد بيش از هميشه در وسوسه دردست گرفتن قدرت مي
  .شود تر مي و نيرومندآميزد  جويي در هم مي اي مسلما با حس انتقام كند چنان وسوسه و مي

  
همواره به ما ": دانند را در دوري ارتش از سياست مي 1357كساني در ميان ارتشيان هستند كه ريشه بدبختي بهمن 

نظم و امنيت را به "گفتند  اما گذشته از اينكه به سياستگران نيز مي ".گفته بودند سياست را به سياستگران واگذاريد
د آيا در آن زمان در واقع سياست به سياستگران و امنيت و نظم به ارتش واگذاشته شده بايد پرسي "ارتش واگذاريد

بود؟ آيا كسان و نهادها اختيار داشتند كه وظايف خود را به تمام انجام دهند؟ بدبختي انقالب اسالمي را دور بودن 
، و رئيس دفتر ويژه و رئيس ارتش از سياست سبب نشد ــ در واقع تا آنجا كه به رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران

خوردند و  شد، همگي در سياست و سياستبازي غوته مي سازمان امنيت و فرماندهان نيروها در آن زمان مربوط مي
  .انداختند فروريختگي كشور را پيش مي

  
ليل از آغازيد و هنگامي كه او به هر د رسيد و از او مي آن بود كه همه چيز به يك تن مي 1357دشواري اصلي در 

هاي اسكندر و  هاي آن سال از يك نظر همانندي بسيار با نبرد رويداد. رفت همه چيز واژگون شد ميدان بدر مي
تر ايران زد، آنجا كه  اش به قلب سپاه بزرگ در هر دو نبرد ايسوس و اربل، اسكندر با سواران گزيده. داريوش سوم دارد

اهنشاه به شتاب پشت به دشمن كرد و ايرانيان با همه سوار نظام و در هر دو بار ش. خرگاه شاه شاهان بر پا بود
داريوش سوم چند گاهي پس از آن، آواره ديارها، به صورتي . انگيز خود به آساني شكست خوردند كمانداران هراس

نبرد با داد كه در ميدان  آمد ترجيح مي خود از پاي درمي) ساتراپ(ولي شايد هنگامي كه به دست شهربانان . زيست
  .افتخار، مانند كورش، از پاي درآمده بوده باشد

  
هر دو آنها بايد . هاي يكديگر به جائي  نخواهند رسيد سياستگران و ارتشيان ايراني با انداختن بار سرزنش بر دوش

واهد خ گيرد و از يك تن مي ي بكوشند كه همه چيز را از يك تن مي)سيستم(براي جلوگيري از چيرگي دوباره نظام  
ملعون، كه در ادبيات زرتشتي لقب (درسي كه از انقالب اسالمي گجسته . سازد و او را نيز در پايان قرباني خود مي

توان گرفت نه اين است كه چون ارتش از پا نهادن در ميدان سياست منع شده بود نتوانست كشور  مي) اسكندر است
ز مانند سياستگران ــ با همه درگيري فرماندهان ارتشي در ارتشيان ني. ساز نگهدارد هاي سرنوشت را در آن ماه

  .سياست ــ بيش از اندازه به يك تن تكيه داشتند و هيچ كشوري را نبايد به يك تن واگذاشت
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رسيده است كه  نظاميان در انقالب شكست خوردند زمان آن فرا به همين ترتيب اين استدالل احتمالي كه چون غير
نظاميان شكست خوردند شكست  اگر غير. د را در اداره كشور نشان دهند خارج از موضوع استنظاميان توانايي خو

. هر دو شكست خوردند و نه به سبب يكديگر. ارتش، چه در عرصه سياسي و چه در زمينه نظامي، كمتر از آن نبود
گذشته از اينكه در . اهد بودگاه مناسب نخو هر دو را نظامي شكست داد كه براي آن زمان ايران مناسب نبود و هيچ

بايد در پي نظام . شوند پرورش و كاركرد ارتشي لزوما بهترين عناصر براي رهبري يا گردانندگي سياسي تقويت نمي
  .ها نخواهد ماند ديگر بود و درآن صورت جايي و ضرورتي براي جابجا كردن نقش

  
سازد، در ميان  پذير مي را كند و آن را آسيب از سوي ديگر اگر خودكامگي در حكومت بد است و پيشرفت جامعه

حكومت ارتشيان نه تنها، بنا به تعريف، خودكامه است ــ و . اي نزديك است كامگي و حكومت ارتشيان رابطه خود
پردازد ــ بلكه  اش كه دفاع از كشور است مي گزينند و ارتش به وظيفه اصلي گرنه مردم حكومت را خود بر مي

آيد، چه به استقالل، و چه با همكاري فعال  نيز دير يا زود به صورت حكومت ارتشيان در ميكامه  حكومت خود
در پرتغال حزب كمونيست پرشورترين مدافع حكومت ارتشيان است و در كشورهاي . ديوانساالران حزبي و غير حزبي

ره ارتشي است، تا شوروي كه از لهستان كه حكومت آن يكس: افزون است اروپاي شرقي و جهان سوم، اين گرايش روز
گيرد، تا الجزاير كه مقام رياست جمهوري، امتداد طبيعي رياست  تري از حكومت را مي ارتش هر سال سهم بزرگ

هاي ديكتاتوري به نيروهاي مسلح ــ هم براي امنيت داخلي و هم  تكيه بيش از اندازه رژيم. ستاد ارتش شده است
. دهد ها از مسائل داخلي ــ دير يا زود به آنها رنگ ارتشي مي ور برگرداندن نگاههاي خارجي به منظ براي ماجراجويي

دارند آنها همچنان از بودجه و منابع عمومي  اي كه ارتشيان را از حكومت دور نگه مي  هاي خودكامه حتي در رژيم
  .مكانات كشور نداردشان عموما تناسبي با نيازهاي دفاعي يا ا گيرند و سازمان و تسليحات مي سهم شير را

***  
ممكن است عناصري در ارتش . ارتش در ايران آينده ممكن است در انديشه بدست گرفتن قدرت سياسي بيفتد

بر . بيني خود مبالغه كنند و بخواهند جامعه را به زور رو به بهبود و پيشرفت ببرند درباره توانايي و كارايي و روشن
هايي جلوگيري كند و ارتش را در جاي  و به مصلحت ارتش از چنان گرايشجامعه سياسي است كه به مصلحت خود 

هايي كه ارتش در  ناشناسي از قرباني مفهوم اين امر به هيچ روي قدر. شايسته آن نگهدارد و سهم شايسته آن را بدهد
  .هايي كه در جنگ كرده نيست انقالب داده يا فداكاري

  
، حتي پس از پايان جنگ كنوني، در يك كشاكش طوالني با عراق خواهد بود بيني كرد ايران، تا آنجا كه بتوان پيش

ها و آثار  پيامد. خواهد  انجاميد "صلح مسلح"كه در بدترين صورت خود به جنگ و در بهترين صورتش به يك  
اي دفاع از هاي خود را بر جنگ كنوني  تا يك نسلي با ما و عراقيان خواهد بود و ارتش بايد همه نيروها و اولويت

المللي ايران آورده شده  انگيز كه به موقعيت بين با سرنگوني پادشاهي پهلوي آن تعادل و ثبات ستايش. كشور بگذارد
ارتشي كه درگير سوداهاي سياسي . پذير خواهد بود بيني، از هر سو آسيب ايران در آينده قابل پيش. بود بر هم خورد

  .چنان كشوري نخواهد آمد باشد به كار
  

هاي زمان و اوضاع و احوال، ورود ارتش را به عرصه  پندارند ضرورت اي عناصر ارتشي هستند كه با اينهمه مي پاره
طلبي و  از جاه: ها بيندازند عوامل گوناگوني ممكن است ارتشيان را به اين انديشه. ناپذير ساخته است حكومت اجتاناب

. سياسي ايران پس از انقالب اسالمي) خالء(نيز وسوسه پر كردن تهي جويي و گرايش به اثبات برتري ارتش، و  انتقام
ها حل مسئله مشروعيت رژيم حكومتي اثري قاطع خواهد  ها و بدحساب كردن روي براي جلوگيري از اين زياده

  .تر است رژيمي كه پيوسته در غم اين نباشد كه چند روزي بيشتر بپايد از دستبرد اسلحه در امان. داشت
  

هاي  يران اگر پادشاهي مشروطه با راي و رضايت عمومي برقرار شود اين سودمندي را دارد كه بهتر از جمهوريدر ا
پادشاهي در ايران . العمر توانايي نگهداري كشور را از مردان نيرومند ارتشي خواهد داشت هاي مادام لرزان يا جمهوري

هاي  زهري نيرومند براي گرايش كامگي پاك شود پاد خودهاي  دار است كه اگر خود از آاليش نهادي سترگ و ريشه
  .خودكامگي در هر جاي ديگر جامعه خواهد بود
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دو سالي پيش حضور خوان كارلوس، پادشاه، نگذاشت كشور . نمونه برجسته اين نقش پادشاهي را در اسپانيا ديديم
به بركت حيثيت يك . آن دچارآيد ربا به يك ديكتاتوري نظامي و حكومت افسران افراطي با پيامدهاي مصيبت
آنگاه در . جاهاي شايسته خود ماندند پادشاهي مشروطه ارتش در جاي شايسته خود ماند و مجلس و احزاب در

آمد ــ حزب سوسياليست در اسپانياي پس از سه سال  ساز، حتي يك حزب سوسياليست برروي كار انتخاباتي دوران
مسئوليت خود سرمشقي  رو و با هاي ميانه ها ــ كه با سياست و فرانكيست جنگ داخلي و چهل سال حكومت فرانكو

كدام بهتر است، اسپانياي پادشاهي كه . زده و جزمگرا و بيگانه از واقعيات، گذاشته است براي همه چپگرايان شعار
  كيه؟محفوظ ماند؟ يا آرژانتين يا حتي تريش ها را دوام آورد، با ارتشي كه آبرو حكومت سوسياليست

  
  :ها ياد داشت

هاي دريايي آن از آمريكا چك سفيد گرفته  به موجب دكترين نيكسون ايران در برابر نگهداري امنيت خليج فارس و راه -  1
هاي مربوط به  كارتر پس از رفتن به كاخ سفيد به تندي سخنسرايي. بود كه هرسيستم تسليحاتي غير اتمي آن كشور را بخرد

را به ايران اجازه  16هاي اف  هاي پيشرفته از جمله جنگنده ـ بمب افكن ا فراموش كرد و تحويل سيستمحقوق بشر در ايران ر
  .داد

  
نويسد آن جناح حكومت آمريكا كه تا پايان در پي به راه انداختن يك كودتاي  چنانكه برژينسكي، مشاور امنيت كارتر، مي -  2

اي از آنان با رهبران انقالبي و نيز سستي  ستگي سران ارتش و ارتباط پارهنظامي ضد ماليان در ايران بود، گذشته از چند د
بايست با يك نفتكش،  روهاي ارتش مي يافت كه براي راه انداختن خود روحيه سربازان، خود را با اين دشواري اضافي روبرو

  .سوخت به بندري در ايران بفرستند
  
را به اجبار در آن  1357و بيست و چند تن ديگر سه چهارماهه آبان تا بهمن  از پادگان جمشيد آباد، دژبان تهران، كه من - 3

  !داديم كه نگريزند سرباز گريخته بودند و ما زندانبانان خود را اندرز مي 600گذرانديم، تا آن اواخر 
  

   1360اسفند 
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  ـ پويش مردمساالري 6
 
 

  هاي پيشين دمكراسي در ايران شكست
  

به  يسپردگ اين سر. هاي مخالف را در صحنه سياسي ايران برداشته است كري گروهذكر دمكراسي همه فضاي ف
) تحول(گشت  محتمل، نشانه پيشرفتي در دگر هاي بسيار  ها و گروه اي گرايش حاكميت مردم، هرچند از سوي پاره

تر از آن  مهم. يستمسئله صميميت داشتن و نداشتن ن. سياسي ايران است، ولي به آن بايد به ديده احتياط نگريست
كنون  ها و برخورد عملي براي برقراري دمكراسي در سرزميني است كه خاك آن براي رشد اين گياه تا مسئله برنامه

  .چندان آمادگي نداشته است
  

چشمي به كشورهاي  از اين نظر بايد تجربه ملي ايرانيان را در هشت دهه سده بيستم با ديد انتقادي نگريست و گوشه
اعالميه دادن بس . بايد كار كرد )1(براي حاكميت مردم . هاي الزم را گرفت يش همانند ايران انداخت و درسكم و ب
هاي پيشين همراه باشد، دمكراسي  ها و با روحيه ها و كاركرد ها از دمكراسي، اگر با تكرار روش پرشورترين دفاع. نيست

سازي و  در بحث سياست و تاريخ، امامزاده. اساسي دارد نگرش انتقادي در اينجا اهميت. را برقرار نخواهد كرد
اينهمه از ابرمرد و قهرمان دم زدن، بندي بر دست و پاي انديشه نارسا بستن . انديشي را بايد به كناري افكند مقدسات

پرواز تر است تا  هاي گذشته سودمند خورد تا پژوهش؛ و براي فرو رفتن در گرداب است؛ به كار دكانداري بيشتر مي
چنان رفتار شود كه گويي ميرندگاني  "قهرمانان"و  "ابرمردان"هايي با  اگر در چنين بحث. هاي آينده بسوي افق

  .شان ــ خشمگين نبايد شد هاي ها و توانايي اند ــ با محدوديت مانند ديگران بوده
  

و انقالب شكوهمند با شركت همه توان با شعار آزادي و استقالل و جمهوري آغاز كرد  ايم كه چگونه مي ما ديده
هاي اجتماعي، با تظاهرات عمومي كه تاريخ جهان كمتر به خود ديده است به راه انداخت و همه آرزوي آزادي و  اليه

ايم كه حتي پويايي انقالبي و تعهد پردامنه  ديده. فرمانروايي قانون و حاكميت مردم را در چند ماه بر باد رفته يافت
توان بيست سال براي نگهداري  ايم كه مي همچنانكه ديده. (برد دمكراسي بسنده نبوده استعمومي براي پيش

هاي اشغالي بيگانه گذاشت و رفت؛ و  بيست و پنج سال براي  استقالل كشور جنگيد و سرزمين ملي را به نيرو
هاي  ترين اليه ترين و نادان نوسازي جامعه و آوردن نيروهاي نوين به صحنه پيكار كرد و همه را به هجوم واپسمانده

  .)اجتماعي سپرد و رفت
  

ر دو انقالب اين سده، ايرانيان در تالش خود براي رسيدن به حاكميت مردم شكست خوردند ــ حتي در انقالب هدر 
با همه ستايشي كه از انقالب . از اين نكته نبايد سرسري گذشت. مشروطه كه به حق از حيثيتي بزرگ برخوردار است

حتي پس از درهم شكستن سد روسيه ) 1284ـ  1304 \ 1905ـ  1925(كنيم، آن دوران  اند و مي وطه كردهمشر
  .هاي بزرگ سرشار است يممكن ساخته بود، از ناكام تزاري، كه هر  پيشرفتي را در جامعه ايراني نا

  
آن سخنران . د ناكام مانده بودندهاي خو خواهان در بيشتر برنامه تا رضا شاه رشته كارها را در دست نگرفت مشروطه

به منبر رفت و آرزوهاي انقالبي جامعه را بيان كرد آنقدر زنده نماند كه  1285/  1906انقالبي كه در تابستان 
سخنراني او و آشوبي كه پس از آن  )2(.برآوردن بيشتر آنها را در زمامداري سردار سپه و پادشاهي رضا شاه ببيند

هايي كه گروه محدود و  هاي مشروطه، پس از مجلس اول، با حكومت ولي مجلس. ن زدبرخاست به انقالب دام
هاي وزارت را در ميان خود جابجا  هاي موزيكال، كرسي شان هر دو سه ماهي به شيوه بازي صندلي انحصاري وزيران

هاي اول  گرايي سالكردند بيشتر شاهد فروكش كردن شور انقالبي و هدر رفتن انرژي ملي و جانشين شدن آرمان مي
  .فرساينده بودند) اعتقادي بي(با يك سينيسم 

  
از آنست كه زير  تر پاي تر و دير انقالب مشروطه به حق انقالبي شكوهمند بود و آثار اخالقي و سياسي آن بسيار ژرف

ست كه نام زنده كردن ملت ايران به تنهايي خدمتي ا. هاي مشروطه قرار گيرد ها و حكومت هاي مجلس سايه شكست
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گرفته ايراني بر جهان نوين و آغازيدن جنبشي  زنگار گشادن ذهن بسته و. انقالبيون مشروطه را جاودان خواهد داشت
حتي با آنكه . يادها نخواهد رفت كه سرانجام به آزادي و بهروزي ملت ايران خواهد انجاميد خدمت ديگري است كه از

و پايمال شدن ) از شمال و جنوب 1911در (و اشغال ايران ) 1907در ( خواهان نتوانستند از تقسيم ايران مشروطه
هاي برتر بيگانه  هاي انقالبيان در برابر قدرت جلوگيرند، ناسيوناليسم نگهدارنده انقالب و دالوري) 1914ـ  18در (آن 

  .نشان خود را بر تاريخ بعدي ايران نهاد و همچنان خواهد نهاد
  

ا در پرتو درخشش مجلس اول و دوران جوشش و جهش ملي ديدن مانند آنست كه اسالم اما انقالب مشروطه را صرف
آوري  و نو) تحرك(را تنها از روي يكي دو نسل صدر اسالم قضاوت كنيم  آغاز هر جنبشي پر از شور و پويندگي 

دوباره خود را  هاي نظام و جامعه پيشين آوري نگهداشته شود و كم و كاستي عمده آنست كه پويندگي و نو. است
اي به انقالب مشروطه با اين نگرش به  باره نگاه دو. تر ندهند هاي تازه تثبيت نكنند و يا جاي خود را به كم و كاستي

يك  "ديكتاتوري رضا خان"چسب آماده  ايرانيان كمك خواهد كرد كه به سادگي از روي قضايا نگذرند و به ياري بر
  .سوء تفاهم تاريخي را كش ندهند

  
به علت شكست انقالب  "ديكتاتوري رضا خان"نبود،  "ديكتاتوري رضا خان"شكست انقالب مشروطه به علت 

تواند كوتاه بيايد و از نفس بيفتد و شكست بخورد و  براي كساني، انقالب چنان مقدس است كه نمي. مشروطه بود
ايم و براي آنكه بازهم شكست نخوريم بهتر  هاش را تجربه كرد ما در ايران همه گونه. تر بيندازد حتي جامعه را عقب

  .تناسب را از هم بدريم هاي بي سرايي ها و حماسه پردازي هاي ابهامات و افسانه است پرده
***  

/  1909مجلس دوم در پاييز . انقالب مشروطه در اوج پيروزي خود، در جريان مجلس دوم، بود كه شكست خورد
. هار واقعي اميدواري، پس از شكست و گريز محمد علي شاه تشكيل شددر ميان سرمستي پيروزي و يك ب 1288

آميز براي خروج نيروهاي روس از ايران و استخدام مشاوران سوئدي  نخستين اقدامات آن انجام مذاكرات موفقيت
شده  داد كه عصر اصالحات آغاز همه چيز گواهي مي. براي ژاندارمري و مورگان شوستر آمريكايي براي دارايي بود

  )3(.است
  

هاي پايتخت ميدان زدو خوردهاي خونين هواداران دو فرقه اعتدالي و دمكرات شد كه مجلس را  يك سال بعد خيابان
ها عرصه تاخت و تاز عشاير مسلح گرديدند كه جلو  يك سال پس از آن استان. در ميان خود دو پاره كرده بودند

هاي شمالي و  آنگاه سپاهيان روس به استان. ها را بستند رت كردند و راهها را غا ها را گرفتند، روستا پرداخت ماليات
با آغاز جنگ جهاني نيروهاي عثماني استانهاي باختري را تصرف . هاي جنوبي وارد شدند سپاهيان انگليس به استان

در . ز ايستادحكومت مركزي از موجوديت با. كردند و عمال آلمان در ميان عشاير جنوبي به پخش اسلحه پرداختند
هاي  هاي خود مختار در آذربايجان و گيالن اعالم شده بودند و خان ، دو سال پس از پايان جنگ، حكومت1299

هاي  اندام"ها در پي جدا كردن  انگليس. عشاير بر كردستان و فارس و خوزستان و بلوچستان تسلط يافته بودند
رضا خان سردار سپه . جواهراتش را بسته آماده بود به اصفهان بگريزداز پيكر پاره پاره ايران بودند و احمد شاه  "سالم

  .بود كه در صحنه ظاهر شد، دوازده سال پس از مجلس دوم 1299در پايان 
  

مردان . پرستي چيزي از انقالب نگذاشتند طلبي و بيگانه در آن دوازده سال نيروهاي ناداني و واپسگرايي و فرصت
سيد عبداهللا بهبهاني و سران بختياري و سپهدار . بائي و ستارخان و ثقه االسالم نبودندانقالب تنها سيد محمد طباط

و پس از آنكه مجلس راي به تمديد خود داده  1290در (را بست ) دوم(كسي كه درٍ مجلس . شان بودند نيز در ميان
  .ها بگيرد و گرفت دست روسخواست جلوي اشغال تهران را به  يپرم خان بود، از قهرمانان انقالب، كه مي) بود

  
 1500كرد با  هنگامي روي داد كه جمهوري شوروي سوسياليستي در رشت خود را آماده مي 1299كودتاي 

جاي استان آذربايجان را كشور . شدند بسوي تهران سرازير شود جنگجوي چريك كه از سوي ارتش سرخ تقويت مي
ها و شهرها نگهباني  وي در شمال و انگليس در جنوب از راههاي شور ارتش. آزاديستان شيخ خياباني گرفته بود

ها به سرعت يك  حكومت. ژاندارمري و نيروي قزاق در شورش و عشاير در زدو خوردهاي هميشگي بودند. كردند مي
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يي ها چنين دمكراسي. اند شمار به آن زمان نام دمكراسي داده نويسندگان بي. كردند كابينه براي هر سه ماه تغيير مي
  .سازند ناپذير مي ديكتاتوري را اجتناب

  
، نه 1914هاي انقالب وفادار ماند، يحيي دولت آبادي، در سال  كي از انقالبيان مشروطه كه تا پايان زندگي به آرماني

  :نوشت گشت احساسات خود را در خاطراتش چنين مي مي سال پس از آغاز انقالب، هنگامي كه از اروپا به ايران باز
كنم كه روح حيات از پيكر اين قوم  شنوم بيشتر حس مي چه بيشتر مردم را ديده سخنان ايشان را ميهر " 

اميدي  ياس و نا. بيرون رفته، احساسات ملي بالمره محو و نابود شده، گويا مرغ مرگ بر سر همگي نشسته
دو قوه فاسده . اند پرداختهجمعي از ستمكاران سروران قوم شده به يغماگري . سرتاسر مملكت را فراگرفته است

كار بعد از  نمايان طمع داده يعني قوه دولتيان ستمگر و روحاني ها بزرگترين بدبختي ايران را تشكيل مي كه قرن
  ...نمايد  هاي گذشته حكمروايي مي تر از تمام صورت به صورتي قبيح... همه انقالب  آن

  
نمايان و اكنون قوه اجنبي اسباب  د و گاهي از طرف روحانيپيش از اين تسلط بر زيردستان از طرف دولتيان بو"

مشروع خود را بر دوش ملت بار  به زبان مامورين اجنبي مقاصد نا... شده هر كجا درمانده شوند ... دست 
از سلطان احمد شاه نابالغ ناشي بود كه مدت چهار سال ... قوه دولت بعد از خلع محمد علي شاه ... نمايند  مي

آنكه بداند سلطنت چيست و مملكت  رسد بي گذرانيد و اكنون دارد به آرزوي خود مي تاجگذاري مي ظاردر انت
به عالوه معارضين تاج و تخت چه از ... اند  و از وزرائي كه اغلب با يكديگر ضد و ناسازگار بوده... كدام است 

كرده قوه مستقيمي براي دولت در  خانواده سلطنت چه از چپاوالن داخلي در نقاط مختلف مملكت مكرر حمله
بديهي است ... اند زمام امور را به دست روساي بختياري بدهند  رفع آنها موجود نبوده است و مجبور بوده

حال ... كند و  حكومت ايلياتي در مملكتي مانند ايران با اوضاع ايالت ديگر و رقابتي كه در آنها هست چه اثر مي
اين بود كه كار ستمكاري در تمام مملكت مخصوصا در نقاطي كه . كشد جا ميپيداست به ك... دستان  زير

. شدند به قواي اجنبي متوسل گردند هاي استبدادي شد و مردم ناچار مي تر از دوره حكومت ايلياتي بود شديد
  .دآور ، بلكه خود وسائل آن را فراهم ميدكر ميرا سياست اجنبي هم همين آرزو را داشت و حسن استقبال 

  
اند و در انقالبات اخير و خلط  نمايان كه به وراثت در اين كسوت باقي مانده جمعي از روحاني...و اما قوه روحاني "

و مزج دولت و ملت شريك المصلحه گشته به دستياري مردم طماع بيكار اشخاصي را به وزارت و حكومت و 
  ...كنند  ستفاده ميرسانند و در امور دولت و ملت دخالت نموده ا مي... وكالت 

  
زيرا ديديم در اين تغيير اساس با فداشدن جمعي از ... انقالبات سياسي اخير سرمشق بزرگي به ما داد "

هاي استبداد كنده  يك ريشه از ريشه. نداشتيم ترين افراد مملكت يك قدم هم به جانب ترقي حقيقي بر حساس
اريك جريان داشت در آنجا فرو رفت و از هزار سرچشمه با نشد بلكه زقوم استبداد كه يكي از دو چشمه سياه ت

ديديم ريشه كهني را كنديم و بجاي آن از طبقات پايين ملت شاخه . درآورد فشار سختي به نام قانون سر
  ...مده بود آها را بار آورد كه از آن ريشه كهن بار همان خارو خس. گرفته غرس كرديم

  
ندين سال آزادي و مشروطيت براي حسن اداره خود لياقتي به خرج نداديم بايد اعتراف كنم كه ما در مدت چ"

آزاديخواهان به جان يكديگر افتادند و دزدان و . و نتوانستيم از آزادي و عنوان حكومت ملي استفاده نماييم
  )4(".ندپرستان واقعي تنگ كرد را براي وطن خواهي در بر كرده به ميدان آمدند و جا لباس مشروطه... شيادان 

  
با آنكه از مخالفان پادشاهي رضا شاه بوده است و در مجلس به آن  1314هاي سال  در اواخر كتابش، در يادداشت

  : كند راي مخالف داده است و در بقيه عمر مصدر كار مهمي نشده است، چنين اظهار نظر مي
بگيرند يك خاطره بزرگ آنها را از هم خواهند مرا فرو  گاهي مي ها كه از زندگاني روزمره خود در عين تاريكي"

اندازد و آن اين است كه پيش از جنگ عمومي و شكست  پاشيده مرا در بحبوحه روشنائي و مسرت خاطر مي
خبر از اوضاع  بي پرست به غير از اشخاص بسيار خوشبين و يا قطعي حكومت ننگين تزاري هر ايراني وطن
كردند و اميدي به بقاي اين مملكت در تحت  بيني مي ران را پيشروزگار زوال استقالل سياسي و اقتصادي اي
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مدها اين نا اميدي را به اميدواري مبدل ساخت و اوضاع خارج و داخل به اين آ حكومت ايراني نداشت ولي پيش
... كنيم و  اكنون ما داريم از آن فرصت استفاده مي. مملكت مهلت داد كه نفسي تازه كرده تجديد حيات نمايد

و از طرف ديگر چندين هزار دختر و پسر كشوري و لشكري داخل و . ين فرصت را هنوز بلكه هنوزها داريما
آلود را صاف و نواقص خويش را  اي است كه خود بالطبع آبهاي گل اند و معارف سرچشمه خارج مشغول تحصيل

ايران براي همه وقت . جات يافتتوان بطور قطع گفت ايران از خطر زوال استقالل ن سازد و مي بذاته برطرف مي
  )5(".مال ايراني خواهد بود

  
ايي كه گاه نام بررسي تاريخي به خود ه سرايي توان با افسانه نمي 1300ـ  1304برآمدن سردار سپاه را در سالهاي  

با  اي آبراهاميان كه نويسنده. مانند توضيح داد گيرند و گاه در همان صورت شعار دادن و دشنام گفتن مي مي
  :نويسد پي است، در كتاب خود در اين باره چنين ميچهاي  گرايش
هر چند رضا خان قدرت خود را بيش از همه بر ارتش گذاشت، برآمدن بر تخت شاهي بي پشتيباني مردم "

توانست  نظامي، او مي بي آن پشتيباني غير. بود آميز و بر طبق قانون اساسي نمي نظامي، آن چنان مسالمت غير
توانست پايتخت را بگيرد، ولي نه  مي. اي نظامي ديگري را به انجام رساند، ولي نه تغيير قانوني سلسله راكودت

توانست آنقدر در انتخابات دست ببرد كه حزبي فرمانبر خود  مي. هزار نفري 40سراسر كشور را با يك ارتش 
  .رخوردار گرددداشته باشد، ولي نه آن اندازه كه از يك اكثريت پارلماني واقعي  ب

  
هاي نظامي،  ي تخت و تاج نه صرفا با خشونت و نيروي مسلح و ترور و توطئهسوكوتاه سخن، راه رضا خان به "

ا از ه اين گروه. هاي چهارم و پنجم هموار شد اي گوناگون در درون و بيرون مجلسه بلكه با ائتالف آشكار با گروه
طلبان حزب  طلبان، اصالح ن حزب بد نامگزاري شده اصالحكارا محافه: شدند چهار حزب سياسي تشكيل مي

  ...اي حزب سوسياليست و انقالبيان حزب كمونيسته تجدد، راديكال
  
خوانده غرب تشكيل شده  حزب تجدد كه به ياري رضا خان در مجلس پنجم اكثريت داشت از جوانان درس"

كارانه مذهب عوام آنها را متقاعد كرده بود  محافظهنفوذ ... كردند  ا پشتيباني ميه بود كه در گذشته از دمكرات
ها بلكه از راه اتحاد با سرامدان قدرت ـ بهتر از آن با مرد نيرومندي مانند  كه اصالحات را نه از راه توسل به توده

ار، تقي زاده، به. وابسته به حزب تجدد بودند... بسياري از كهنه مبارزان جنبش مشروطه ... رضا خان ــ بجويند 
  )6( "...ابراهيم حكيم الملك ... ارباب كيخسرو شاهرخ ) ... بعدا فروغي(مستوفي المملك، محمد علي ذكاء الملك 

  
آمد ــ و در مجلس پنجم بيشتر آن از تصويب گذشت ــ كه پژواكي از  اي روي كار رضا شاه با برنامه"

/  1909آستانه فتح تهران به دست انقالبيان، در  در. اي انقالبي و راديكال جنبش مشروطه بوده هاي گروه برنامه
اين جمعيت كه وابسته به . هاي آذري زبان، جمعيت مجاهدين را تشكيل دادند گروهي از راديكال" 1288

نامه كه نخستين برنامه سوسياليستي بود كه  اين بيان. هاي باكو بود اعالميه مفصلي انتشار داد دمكرات سوسيال
افت دفاع مسلحانه از قانون اساسي، به كار گرفتن مجلس براي دست يافتن به عدالت اجتماعي در ايران انتشار ي

هاي مجلس  و برابري نهائي، دادن حق راي به همه شهروندان صرفنظر از مذهب و طبقه، تقسيم دوباره كرسي
و اعتصاب،  بسته به جمعيت هر منطقه، تضمين حق انتشار دادن، سخن گفتن، سازمان دادن، گردهم آمدن

چيزان شهري، فروش امالك سلطنتي و  مدرسه رايگان براي همه كودكان، بيمارستان و درمانگاه رايگان براي بي
زمين، ماليات بستن بر درآمد و دارايي و نه بر خانوارها، هشت ساعت كار در روز، و  امالك مازاد به دهقانان بي

  )7( ".كرد رخواست ميدو سال خدمت نظامي اجباري براي همه مردان را د
  
ترين هدف خود اعالم داشته بود با وام گرفتن از  انداختن فئوداليسم را مهم در مجلس دوم حزب دمكرات كه بر"

يك مجلس شوراي ملي نيرومند، ادامه : كرد ه در برنامه خود چنين در خواست مييهاي روس دمكرات سوسيال
ه مردان، انتخابات آزاد و مستقيم و مخفي، برابري همه تاخير در تشكيل مجلس سنا، دادن حق راي به هم

شهروندان صرف نظر از مذهب و زايش، كنترل دولت بر اوقاف به منظور استفاده همگاني، آموزش رايگان براي 
همه با تاكيد برآموزش زنان، دو سال خدمت نظام براي همه مردان، الغاي كاپيتوالسيون، صنعتي كردن كشور، 
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مستقيم و تصاعدي، محدود كردن كار به ده ساعت در روز، پايان دادن به كار كودكان، و تقسيم بندي  ماليات
  )8(".كنند زمين ميان كساني كه بر روي آن كار مي

  
دهندگان  در آن روزها روزنامه ايران نو به سردبيري محمد امين رسولزاده، از رهبران حزب دمكرات و سازمان"

ها در باكو  تحاديه چاپگران و تلگرافچيان كه پس از انقالب روسيه رهبر منشويكيك گروه داوطلبان مسلح و ا
و  'استبداد آسيائي و ملوك الطوايفي'در مقاالت آن روزنامه در كنار فراخواني به پيكار با . يافت شد، انتشار مي

ي كردن حكومت، هشدار دادن درباره امپرياليسم غربي، بر اهميت كشيدن راه آهن، سربازگيري، غير مذهب
ها، و صنعتي كردن سريع تاكيد و از تمركز سياسي، يكي كردن اجتماعات قومي و مذهبي و  تقسيم زمين

شد كه ناسيوناليسم  چنين استدالل مي 'آيا ما يك ملتيم؟'اي زير عنوان  در مقاله... شد  وحدت ملي دفاع مي
جنبش مشروطه . هبي و استبداد پادشاهي استتنها تضمين مطمئن در برابر جان گرفتن احساسات قومي و مذ

بلند نكند ايران  براي آنكه ديگر چنان رژيمي سر. اجتماعات بسيار را متحد و رژيم استبدادي را سرنگون كرد
ها ــ به عنوان  زبان ها و ترك زبان بايد با همه شهروندانش ــ مسلمانان و يهودان و مسيحيان و زرتشتيان و فارس

  )9( ".و آزاد و برابر رفتار كند ايرانيان كامل
  

كشيدن راه آهن سرتاسري و حتي شيوه تامين منابع مالي آن، از عوارض قند و چاي، را پيش از رضا شاه، صنيع 
الدوله، نخستين رئيس مجلس شوراي ملي كه پدر صنعت نوين ايران لقب گرفته است، انديشيده و پيشنهاد كرده 

  .طلبان جنبش مشروطه از صورت آرزو بدر آمد هاي اصالح هاي بزرگي از برنامه بخشدر دوران پادشاهي پهلوي . بود
***  

ها و انقالبيان مشروطه را بيشتر بر روي  هاي راديكال يافت، برنامه پادشاهان پهلوي در آنچه به مردمساالري ارتباط مي
هاي  ها و گرايش ايطي كه گروهاين بخشي به سبب گرايش خود آنها بود و بخشي به سبب شر. كاغذ اجرا كردند

يك نظام سياسي به درجاتي . سياسي مخالف ــ رهبران مذهبي، سران عشاير، چپگران، آزاديخواهان ــ پيش آوردند
سهم و مسئوليت مخالفان در شكل دادن به فضا و نظام سياسي . نه چندان اندك، ساخته نيروهاي مخالف نيز هست

هاي سده بيستم  در اينكه جامعه ايراني در نخستين دهه. بتوان ناديده گرفت ها نيست كه چندان كمتر از حكومت
فاصله . هاي حكومتي همزمان خود در اروپاي باختري و آمريكا اداره شود جاي ترديد نيست توانست با شيوه نمي

مان مجلس سوم زده در ه ها با واقعيات يك جامعه فئودالي و مذهب ها و دمكرات هاي راديكال بزرگ ميان برنامه
جانشين كرد و به هر مرد  "دمكراتيك"آشكار شد كه قانون انتخابات دو درجه و طبقاتي آغاز مشروطه را با يك نظام 

  .بالغ يك راي مستقيم داد
  

ها  پيامد اين اصالح دمكراتيك را در انتخابات پس از آن بهتر است از زبان ملك الشعراي بهار از رهبران دمكرات
  :بياوريم
قتباس يك قانون دمكراتيك از اروپاي نوين در محيط پدرساالري و سنتي ايران، كانديداهاي ليبرال را ضعيف ا"

توانند روستاييان و عشاير ابوابجمعي خود در پاي  و بجاي آن مالكان بزرگ روستايي را تقويت كرد كه مي
لس چهارم خواستند اشتباه خود را ها در مج جاي شگفتي نيست كه هنگامي كه ليبرال. هاي راي ببرند صندوق

  )10(".موجود دفاع كردند "دمكراتيك"كاران با موفقيت از قانون  تصيح كنند، محافظه
  

هاي مجلس را به  اي از كرسي مالحظه ديدند تعداد قابل از آن پس حتي پادشاهان پهلوي نيز خود را ناگزير مي
در هر انتخاباتي  1340ـ  41و تا اصالحات ارضي  1320ـ  1332 "دمكراسي دوم"زمينداران بدهند و در دوره 

شد زمينداران بزرگ را  از آنجا كه به دشواري مي. دادند نمايندگان زمينداران وزنه سنگيني را در مجلس تشكيل مي
در ايران آن زمان يك نيروي ترقيخواه به شمار آورد، قدرت سياسي اشرافيت زميندار دست در دست سران عشاير و 

  .جامعه ايراني بود) تحرك(ان مذهبي، تا پنجاه سال بعد همچنان بزرگترين سد راه توسعه و پويندگي رهبر
  

هاي اجتماعي به قدرت رسيده بود و به  ترين اليه رضا شاه كه بر موج ترقيخواهي و ناسيوناليسم و به پشتيبان آگاه
راند، در واكنش خود  مي) تجدد(به سوي نوگري  ايران را يكپارچه كرده چهار اسبه "آتش و آهن"گفته بيزمارك با 
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به زودي او از ائتالفي كه با آن بر روي كار آمده . داد هاي واپسگرايي بيش از اندازه به نقش زور اهميت مي بر ضد نيرو
داور خود را كشت و تيمورتاش در زندان مرد . ترين همكاران خود چيزي نگذاشت بود و حتي از نزديكترين و برجسته

و مستوفي الممالك و فروغي و تقي زاده و بسياري مردان شايسته ديگر كنار رفتند و دومين دوره پادشاهي او با 
هاي  رفت در زمينه با آنكه برنامه سازندگي به تندي پيش مي. رنگ سپري شد وزيران و مديراني كم و بيش بي نخست

 1312هاي بزرگي نشان داده شد كه در بحران نفت  گيها و شتابزد آگاهي هاي اقتصادي و خارجي، نا اساسي سياست
تورم فزاينده و كاهش توليدات كشاورزي و . به اشغال ايران انجاميد 1320به شكست و در بحران سياست خارجي 

  .رفت گاه از تحمل سياست و اقتصاد ايران بيرون مي نشيني از همان توليدي شهر هاي غير هزينه
  

هاي ماركسيست را  هاي گروه آسوده بود و فعاليت ها در ميان عشاير نا از تحريكات انگليس براي پادشاهي كه تا پايان
هاي پيش از كودتاي  اي كه از سال كرد، با يادهاي زنده به درستي به گشادن درهاي ايران بر روي شوروي تعبير مي

هاي قدرت در  دن همه رشتهبرد، گرد آور و پس از آن داشت، و در فضايي آكنده از بد گماني بسر مي 1299
با كنار زدن مردان كارآمدتر، اعتمادش به كارآيي ديگران نيز پيوسته كاهش يافت و . هاي خودش قابل فهم بود دست

  .تر شد اش نيرومند جويانه هاي اقتدار گرايش
  

در پيشاپيش  تا هنگامي كه رضا خان سردار سپه. توانست پايدار بماند ها بهرحال نمي آن همرايي نخستين سال
شد  بست، مي ها را مي فروشي خورد مشروب كرد و هرگاه به يك ناكامي سياسي برمي هاي عزاداري حركت مي دسته

فرستادند زيرا امنيت به كشور بازگشته بود؛ و  مييش اي از بازرگانان، كه تلگراف سپاسگزاري برا ائتالف گسترده
ديدند؛ و  پتر كبير و آتاتورك ايران را مي و ترقيخواهان، كه در اوناميدند؛  آخوندها، كه او را نگهبان شريعت مي

ها كه يا  ها و كمونيست ها، كه از بيرون راندن نيروهاي انگليس و روس خشنود بودند؛ و سوسياليست ناسيوناليست
  .شمردند، فراهم آورد پسنديدند يا او را نماينده بورژوازي ملي مي اش را مي هاي اصالحي برنامه

  
ها بيدار كند و با  ها كشور را از خواب سده نهاد لي هنگامي كه رضا شاه پهلوي خواست با نوسازندگي قوانين وو

هاي عشايري بكشاند، آخوندها و زمينداران در  ها و سرزمين سربازگيري اجباري، قدرت حكومت مركزي را تا روستا
هاي دوران  زاديخواهان تكيه كند كه حسرت مجلستوانست به آ در برابر آنها او طبعا نمي. برابرش ايستادند

افزون به دربار  او براي پشتيباني به ارتش و ديوانساالري روي آورد و از آنجا به نحوي روز. خوردند را مي "دمكراسي"
  .خود متكي شد

  
اي وجود  ينهرضا شاه چه از نظر خلق و خو و چه از نظر پيشينه خود مرد همرايي نبود، ولي در جبهه مخالف هم زم

در ميان آزاديخواهان كمتر كسي انصاف و واقعگرايي آن را داشت كه به رضا شاه دست كم امتياز شايسته او . نداشت
از آن سو هم كوششي براي همرايي نكردند و رضا شاه را در باور خود . كارنامه او نكشد را بدهد و يكسره قلم سرخ بر

ناپذير سران  اي از روحيه آشتي وان نمونهنبه ع. طلب سرو كار دارد جاهت ف و وبا استوارتر ساختند كه با گروهي منفي
. آوردني است نامه سيد ضياء طباطبائي به ياد آزاديخواه، سخنراني مصدق در مجلس چهاردهم در مخالفت با اعتبار

و چون به كميت ... د ديكتاتور با پول ما به ضرر ما راه آهن كشي"آن سخنراني پس از اشاره به اينكه  مصدق در
 :چنين گفت "سطح معلومات تنزل كرد... عقيده داشت بر عده مدارس افزود و 

رسيد؟  شد به كجا ضرر مي ها ساخته نمي ها و مهمانخانه شد و اگر عمارت بود چه مي ها اسفالت نمي اگر خيابان"
اي به اختيار داشتن به از  انهخ. خواستم روي خاك وطن راه بروم و وطن را در تصرف ديگران نبينم من مي

خواهان اين رژيم موافقت كنيم و بگوييم ديكتاتور به مملكت  بر فرض كه با هوا... شهري كه دست ديگران است 
  )11(در مقابل آزادي كه از ما سلب نمود چه براي ما كرد؟ . خدمت كرد

  
ل خارجي و از هم پاشيدگي كشور و درچشم رضا شاه و همفكرانش آن آزادي كه سلب شد به هرج و مرج و اشغا

به مراتب بهتر بود كه جوانان درس . ارزيد ها، همه زير نفوذ خارجيان، نمي مختار و مستقل در استان هاي خود حكومت
چنانكه پس از رضا شاه . ها را جابجا كنند شان هر چه بخواهند كابينه بخوانند ومردم از بيماري نميرند تا نمايندگان
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وزير و  كابينه تشكيل دادند با ميانگين هشت ماه براي هر نخست 31وزير و  دوازده نخست 1332تا  1320كردند و از 
  .وزيران هاي ميان نخست پنج ماه براي هر كابينه، با توجه به فاصله

  
  : اي را نقل كرد كه گوياست در همان سخنراني خود، مصدق خاطره "روي خاك وطن راه رفتن"باره  اما در

شاه استعفاي مرا ] احمد[و هنوز ) از استانداري فارس(روزي كه من استعفا داده بودم ... مويد الشريعه آقاي "
شب عيد است و محصول من در اطراف شهر بلند ... گفت از پليس جنوب شكايت دارم ... قبول نكرده بود آمد 

دواني بكنند  اسب] كردند داره مينيروي محلي كه انگليسها تشكيل داده ا[خواهند پليس جنوب  آنجا مي. است
فرستيم  دواني تمام شد مقوم مي كلنل به من پيغام داد بعد از اينكه اسب... به كلنل فريزر پيغام فرستادم ... 

... دواني بشود اين عادت جاري خواهد شد  اگر اسب... گفت ) مويدالشريعه... (پردازيم  هرچه خسارت شد مي
من روي كاغذ خصوصي براي پليس . دواني كرده بودند ه مرا دعوت به اسبدعوتي از پليس جنوب رسيد ك

فردا آمد يك نفر را هم ... كلنل فريزر . شوم من حاضر نمي... جنوب نوشتم در جايي كه صاحبش راضي نيست 
ما براي ش... دواني بكنيم  آباد ملك فرمانفرما اسب بگويد كه در سلطان) فرمانفرما(گفت اگر نماينده ِ... آورد 
  "...آيم  آييد ؟ گفتم البته مي دواني مي اسب

  
   :در جايي ديگر در همان سخنراني ، داستان ديگري را از استانداري خود در فارس گفت كه

من حالم بهم خورد . ها را تنبيه بكنند ايم تنگستاني ماژور هود كنسول انگليس آمد و به من گفت ما حكم داده"
گوييد كه پليس  شما از پليس جنوب شكايت داريد و مي... كه كرديد به نفع شما نبود  اين صحبتي... گفتم ... 

جنوب در شيراز منفور است پس وقتي كه شما پليس جنوب را مامور تنبيه تنگستان بكنيد بر منفوريت آنها 
و من راضي نيستم  شوند ها مي پرست اگر آنها را پليس جنوب تنبيه كند آنها جزء شهداء وطن... شود  افزوده مي

  ".بعد از چند روز من تنگستان را امن كردم . كنم من از شما تشكر مي... گفت ... 
  

هايي از  حتي براي رفتن به گوشه. رفتند پيش از رضا شاه وزيران و استانداران چندان هم روي خاك وطن راه نمي
ها نه  اندازي ها و آنگونه دست گري ينگونه خواهشرضا شاه كه به ا. خاك وطن ناگزير بودند به كشورهاي بيگانه بروند

مصدق خود از قول رضا . تر از همه مخالفانش به ميهن خود كرد تنها در فارس، درهمه ايران، پايان داد خدمتي بزرگ
مرا انگليس آورد و "كند كه در مجلسي با حضور چند تن ديگر گفته بود  آن سخنراني نقل مي خان سردار سپه در

پرست  كينه انگلستان به رضا شاه بهتر از اظهار نظرهاي مخالفان آن مرد ميهن  ".با كي سرو كار پيدا كردندانست 
  .ثابت كرد كه چه اندازه راست گفته بوده است

  
شايد نظر احمد كسروي، كه خود در اوايل پادشاهي رضا شاه به دليل رايي كه بر ضد شاه و به سود گروهي از خرده 

رويكرد دودالنه نسل خود را در  1321كسروي در . تر باشد كنار شد، منصفانه د از مقام قضاوتش برمالكان صادر كر
او از پادشاه سرنگون شده براي متمركز كردن دولت، آرام كردن عشاير، زير انضباط . برابر رضا شاه خالصه كرد

سست كردن زير پاي مقامات فئودال،  درآوردن آخوندها، برداشتن حجاب از روي زنان، ممنوع كردن القاب اشرافي،
در عين حال بر او به . كند ها ستايش مي هاي نوين و كارخانه كوشش براي يگانه كردن مردم و تاسيس آموزشگاه

هاي ديگران،  اندوزي، غصب زمين سبب پايمال كردن قانون اساسي، برتر شمردن نظاميان بر مديران كشوري، مال
  )12(... گيرد  فاصله دارا و نادار خرده مي افزودن بركشتن روشنفكران ترقيخواه و 

  
كسروي در همان سال پس از آنكه دفاع گروهي از افسران شهرباني را كه متهم به كشتن زندانيان سياسي بودند بر 

  :عهده گرفت چنين نوشت
. در آن داوري كنند توانند توانند دوران پادشاهي رضا شاه را بفهمند و در نتيجه نمي روشنفكران جوان ما نمي

آوري را كه مستبدي به نام رضا شاه از آن برخاست به  تر از آن بودند كه اوضاع هرج و مرج و ياس زيرا آنها جوان
  )13(. ياد آوردند 

***  
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گرائي دوران رضا شاه، بسياري از عواملي كه ديكتاتوري را  در پادشاهي محمد رضا شاه گذشته از سنت اقتدار
اين . هاي بعدي از محكوم كردن دوران رضا شاهي برنيامدند ند، بويژه كه رويدادتخته بودند ادامه يافپذير سا امكان

شان به عنوان  هاي ها و سختگيري هاي شوروي و انگلستان سرنگون كردند، با بدرفتاري حقيقت كه رضا شاه را ارتش
به نام دمكراسي شهرت يافت، سبب شد كه هاي جنگ و هرج و مرج سياسي كه  نيروهاي اشغالي، همراه با دشواري

هاي بزرگي كه از پستي  گروه. تر دوران رضا شاهي در چشمان مردم از اهميت بيفتد هاي ناپسند اي از جنبه پاره
  .گرفتن كار رضا شاه شادمان شده بودند به زودي چراغ در دست به جستجوي او برآمدند

  
ها و رهبران  رفت با نمايندگاني، بيشتر از زمينداران و خان مي مجلس كه پس از جنگ مركز واقعي قدرت به شمار

آور ديد ملي و تاريخي و چيرگي منافع شخصي و گروهي  تواني و همان نبود تاسف مذهبي، در اداره كشور همان نا
جلس هاي دوران مشروطه بود، ديكتاتوري شاه با ديكتاتوري م مدت را نشان داد كه ويژگي بسياري از مجلس كوتاه

بسياري از دستاوردهاي . هاي عشاير باز دست خود را بر هستي مردمان و موجوديت كشور گشادند خان. جانشين شد
هاي زود گذر  تر، حكومت هاي هر چه كوتاه وزيران ناتوان هرچند گاه و با فاصله نخست. دوران رضا شاه بر باد رفت

هاي ماهانه روزگار  "يك دوازدهم"مجلس بگذرانند و با توانستند بودجه كشور را از  تشكيل دادند كه حتي نمي
  .گذراندند مي

  
  : چنين نوشته است "دوران دوم دمكراسي"هاي  دكتر رضا زاده شفق درباره مجلس

كردند كه گويي  كه من در آن حضور داشتم، چنان رفتار مي 15و  14هاي  هاي ما ، به ويژه در دوره مجلس"
من كامال ... اعمالشان چنان بود كه گويي قوه قانونگزاري ضد قوه اجرايي است . ددشمنان سوگند خورده وزيرانن

در كشور ما هر كسي . كنند موافقم با ناظران غربي كه ايران را به عنوان ملتي از افراد آنارشيست توصيف مي
ين روحيه به سبب ا. رود كند، و بر راه خودش مي هاي خودش را تعيين مي داند، هدف خودش را رهبر مي

احزاب  1320از . اند گرايي است كه صدها حزب پراكنده و در حال پراكندگي صحنه سياسي ما را پر كرده فرد
  )14(".اند اند كه از ميان رفته سياسي داخل و خارجي مجلس به همان آساني و فراواني ظاهر شده

  
هاي خطرناك خود  هاي نادرست و استراتژي كنيروهاي سياسي آزاديخواه و چپگرا در چنان اوضاع و احوالي با تاكتي

چپگرايان . تر كردند شكيبا را آسان هاي استبدادي در پادشاه جوان دامن زدند و كار پيرامونيان سودجو يا نا به گرايش
هاي داخلي و خارجي ايران  آنكه واقعيات سياست آزاديخواهان بي. آگاهانه پاي يك قدرت جهانجوي بيگانه را گشودند

آورند در واكنشي بيرون از اندازه در برابر حكومت رضا شاه و در برابر هر گرايشي به حكومت مقتدار ــ كه  ر نظررا د
ها  آورد ــ با هر كوششي براي به رشته درآوردن رفته ياد مي هواكنش رضا شاه را در برابر نيروهاي واپسگرايي ب

نرفتن كارها و سست شدن هر زمينه واقعي برقراري  شان به بهاي از پيش هرچه هم مخالفت. مخالفت ورزيدند
سياستگران سنتي بازمانده دوران مشروطه كه قدرت خود را بيش از اندازه . شد پروايي نكردند دمكراسي تمام مي

هائي شدند كه سرانجام به ويراني خودشان و زيان كشور و كند شدن توسعه  كردند دستخوش بازي ارزيابي مي
  .اميدسياسي ايران انج

  
هاي چهل و پنجاه كه تازگي انتشار يافته و موضوع بررسي با ارزشي از  اسناد وزارت خارجه امريكا مربوط به دهه

هاي حكومت  شده است در روشنگري بخشي از تحوالتي كه به استوار شدن پايه )15(سوي يك پژوهنده ايراني 
اني در اين بررسي خود در پي ثابت كردن آن است كه پژوهنده اير. كند رضا شاه انجاميد كمك مي كامه محمد خود

هاي جنگ و پس از جنگ سهم بزرگي در تشويق شاه به در دست گرفتن قدرت  آمريكا و انگلستان در نخستين سال
زيرا به اين نتيجه رسيده بودند كه از طريق يك فرد نيرومندـ بجاي دمكراسي . و راندن او بسوي ديكتاتوري داشتند

افزايد كه وزارت  او مي. توانند منافع جغراسياسي و بازرگاني خود را نگهدارند و پيش ببرند ـ بهتر ميپارلماني 
آوري از پيامدها وخطرهاي نهفته در تصميم خود به ياري دادن به شاه  هاي آمريكا و انگلستان به نحو شگفت خارجه

ها آشكار است اين آگاهي، بيشتر نشانه  پژوهشچنانكه از خود اين . براي در دست گرفتن قدرت مطلق آگاه بودند
تر و  يندآ هاي ناخوش سرشت اجباري و خواه نا خواه آن تصميم است، كه در واقع پاسخي به يك سلسله پديده

  .تر بود بار زيان
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د هم من احساس خوبي از شاه داشتم و امكان دار بر روي": نويسد داشتي مي سفير آمريكا در ياد 1944در سپتامبر 

. هايي باشد براي بيرون آوردن كشور از بن بست سياسي داخلي كه دچارش شده است قوي كردن دست او يكي از راه
يك امر مسلم است كه ضعف در باال كه در اينجا آشكار است بايد يا به دست شاه برطرف شود و يا با برآمدن يك 

يك "دهد كه  با اعمال گذشته خود نشان نمي كند كه وي درباره مجلس چنين اظهار نظر مي ".شخصيت نيرومند
  )16(".مجمع هوشمند، ميهن پرست و صميمي باشد

  
دهد كه از سوي ايرانياني كه اصرار  گزارش مي 1946/  1325سفير تازه آمريكا، جرج آلن، پس از آنكه در بهار 

، پيشنهاد شاه را به اينكه آمريكا با تري در امور ايران داشته باشد محاصره شده است ورزند امريكا بايد نقش فعال مي
من اطمينان نداشتم كه ": نويسد كند و چنين مي وزير قدرت دربار را افزايش دهد رد مي كاستن از اختيارات نخست

كردم يك پادشاه بايد در سياست دخالت كند، و  شاه آن اندازه نيرومند هست كه موفق شود و بهرحال فكر نمي
  )17("خواهد كامياب شود در كجا توقف خواهد كرد؟ اقداماتي كه مي مطمئن نبودم كه اگر در

  
بايد قوام ) شاه(سرانجام به اين نتيجه رسيده كه او "گويد كه  همين سفير در اكتبر همان سال به شاه مي

سبب  )18( ".انگيخت به زندانش اندازد كنار و وادار به بيرون رفتن از كشور كند و اگر دردسري بر را بر) وزير نخست(
ها كه اسلحه آنها را دست  ها آمده، نخست توافق قوام است با قشقايي اين تغيير عقيده، چنانكه در همين گزارش

ها  اي توده. شد تر مي اي اوضاع از بد بد چند هفته": گذاشت، سپس زورمند شدن حزب توده است در دولت نخورده مي
يافته  هاي سازمان برابر حمله قوام در. گماشتند شان مي هاي ر وزارتخانهرا د كردند و اعضاي خود تكه مي حكومت را تكه

  :و سرانجام، رويداد زير ".رسيد شد ناتوان به نظر مي آنها كه از سوي سفارت شوروي در تهران تدارك مي
ها چندي پيش پيشنهاد تشكيل يك شركت هواپيمايي مشترك كرده بودند كه انحصار رفت و آمد  شوروي"

شناسي و  هاي هوا ها، تجهيزات، نفرات، ايستگاه ها همه هواپيما شوروي. را در شمال ايران داشته باشد هوايي
خبر داد ... در يازده اكتبر رئيس شركت هوايي ايران ... شد  تقسيم مي 50ـ 50منافع ... دادند  غيره و غيره را مي

وز وزير راه پيشنهاد شوروي را به فوريت مطرح كه در يك جلسه هيات دولت ده روز پيش از آن سرلشكر فير... 
تنها وزيري كه فعاالنه با آن مخالفت ورزيده هژير وزير دارايي بوده . و قويا از پذيرفتن آن پشتيباني كرده است

ايرج اسكندري، رئيس حزب توده و وزير بازرگاني در موافقت سخن رانده ولي خاطرنشان كرده كه چون . است
كه پيشنهاد شوروي ممكن است با پيمان هوايي شيكاگو مغايرت داشته باشد شايد بهتر باشد به او گفته شده 

  .كه ايران امضاي خود را از پيمان شيكاگو پس بگيرد و سپس با پيشنهاد شوروي موفقت كند
  
 همه جزئيات جلسه را به سفارت شوروي خبر داده بود و دبير) معاون قوام(ساعت مظفر فيروز  12در ظرف "

اول سفارت به ديدار ايرج اسكندري رفته بود و او را به سبب پيشنهاد تاخيرش، به عدم وفاداري به شوري متهم 
ايرج دوستي عميق خود را به شوري تاكيد كرده بود و پس از رفتن دبير اول نزد قوام . و سخت عتاب كرده بود

است من با شوروي مخالفم شكايت كرده  به سختي از خائني كه در هيئت دولت است و به سفير شوروي گفته
  ...بود 

  
اش دارد  به قوام گفتم او خائني در كابينه... ايم و بعد معلوم شد  دانستم به چه كان طالئي دست يافته من نمي"

سازد كه به سر هر وزيري كه جرات  رساند و آنها را قادر مي را به سفارت شوروي مي... ترين مذاكرات  كه پوشيده
تر كاري در  گفتم او بايد هر چه زود. پرستي خود را ابراز دارد هفت تير بكشند در جلسات كابينه ميهن كند و

خواهم به دولتم توصيه كنم كه آيا بايد همچنان او را به عنوان رئيس حكومتي  اين باره بكند، زيرا من مي
  مستقل تلقي كنند كه ارزش ادامه چنان رفتاري را دارد يا نه؟

  
بيش از آن بر قوام زور ) ها اي و شايد توده(روشن شد كه فيروز . روز انتظار كشيدم و چيزي روي نداد من سه"

ولي شايد از . ها را چالش كند اي حزب او هنوز آن اندازه نيرومند نبود كه توده. دارند كه بگذارند از آنها جدا شود



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

136 

و شوري را از دست بدهد شاه خواهد توانست هر  دانست كه اگر پشتيباني توده آن مهمتر اين بود كه قوام مي
  )19( ".خواهد با او بكند چه مي

  
اي كه سرآغازي براي باال گرفتن قدرت پادشاه در حكومت بود  جرج آلن پاكسازي كابينه قوام را از وزيران توده

  : نگرد ني ميهاي شاه با بدگما اما به افزايش قدرت در دست. كند توصيف مي "نقطه برگشت تاريخ ايران"
مطلوب است  شايد يك راه  شود كه هرچند يك ديكتاتوري نمونه رضا شاه نا شخص با اين انديشه وسوسه مي"

. تر، بر اوضاع تباه و هرج و مرجي كه اكنون حكفرماست ترجيح داشته باشد اي نيرومند ميانه حكومتي تا اندازه
ام و سياست من همچنان بر پشتيباني از اصول  هولي من با سرسختي در برابر اين وسوسه ايستادگي كرد

  ".دمكراتيك استوار است هرچه هم بد عمل شوند
  

توان انكار كرد كه در چنان اوضاع و احوال  بار و سفيران امريكا و انگلستان هرچه باشد، چگونه مي سهم پيرامونيان در
توانست پيش  تر مي به عنوان يك شر كوچك گرايانه رضا شاهي دست كم هاي اقتدار تيره و تاري بازگشت به شيوه

  .كشيده شود
***  

افزون روشنفكران و طبقه متوسط  يك اقليت پارلماني، كه از پشتيباني روز) 1322- 24(از مجلس چهاردهم  
شد، در پهنه  هاي مردم سوار توده بر موج پشتيباني پرشور) 1329ـ  1332برخوردار بود و در پيكار ملي كردن نفت 

هاي آزاديخواهانه بيشتر اعضاي اقليت، بويژه رهبر آن، مصدق، نويدي براي  گرايش. ايران پديدار گرديد سياست
انتظار بر اين بود كه به اتكاي سنت انقالب مشروطه و پس از گذراندن مرحله الزم . پاي دمكراسي ايران بود جنبش نو

هاي حاكميت مردم  افكار عمومي خواهد توانست پايه اصالحات رضا شاهي، يك نيروي ترقيخواه و آزاديخواه با بسيج
هاي دوران مشروطه، با درس گرفتن از تجربه  انتظار بر اين بود كه با عبرت گرفتن از تجربه. را در ايران استوار سازد

 انگيز جامعه ايراني، استراتژي و هاي هراس پس از رضا شاه، با شناختن مسائل و نقطه ضعف "دمكراسي"چند ساله 
هايي برگزيده شود كه امر دمكراسي را در كنار مبارزه ناگزير با جهانخواران بيگانه مرحله به مرحله پيش ببرد  تاكتيك

  .و به پيروزي برساند
  

وزيريش، مصدق چنان نمايشي از استادي پارلماني، تسلط كامل بر بحث سياسي و  از مجلس چهاردهم تا نخست
تاثير . ي مردم داده بود كه در سراسر دوران پس از انقالب مشروطه مانندي نيافتها توانايي ارتباط يافتن با توده

هاي بيگانه داشت، همه گونه  اندازي سازنده او بر تحوالت، و سهمي كه در شكل دادن به مقاومت ملي در برابر دست
خود راه را بر گرايش  "ه منفيموازن"او با نظريه . انگيخت مي اميدواري را براي آينده حكومت پارلماني در ايران بر

ها و گشودن پاي بيگانگان به امور ايران و دادن امتيازهاي گوناگون به آنها  ها و قوام ها و حكيمي خطرناك سهيلي
آورد، او بر آن بود كه بايد از  روزي ايران قاجار را به ياد مي در برابر سياست موازنه مثبت آنها كه دوران تيره. بست

وابستگي سختگيرانه  هاي بزرگ را متقاعد كرد كه ايران از يك سياست نا داري و قدرت اي خود از عمدهدادن هر امتي
رهايي آينده ايران بستگي به اين خواهد داشت . آينده نيز بايد دنبال شود اين سياستي است كه در. كند پيروي مي

  .تقاعد سازيموابستگي ايران م ها را به واقعيت سياست نا كه چه اندازه ابرقدرت
  

براي ) حريف(توانست هماوردي  هاي قدرت پادشاهي بود، هنوز نمي محمد رضا شاه هر چند در كار استوار كردن پايه
مصدق همه جا در برابر شاه دست باالتر را  1332تا اوايل  1328دست كم از . يك رهبر ملي مانند مصدق باشد

هاي  بدترين هراس -2شد و  تري در پيش گرفته مي شاه رفتار معتدل با -1در واقع احتمال زياد داشت كه اگر . داشت
شد، شاه با رهبري مصدق دير يا زود و خواه  باره امنيت و موجوديت كشور برانگيخته نمي او و بيشتر ايرانيان آگاه در

  .گنجيد نا خواه در يك طرح دمكراتيك و پادشاهي مشروطه واقعي مي
  

نشان داد از پيكار و سختي يش ك نخستين خود، شاه چنانكه در زندگي سياسي بعدهاي دمكراتي گذشته از گرايش
گريزان بود و در كشاكش ميان هواداران دمكراسي و استبداد، اگر نيروهاي دمكراسي بيش از اندازه خطر كمونيسم را 

اگر حكومت . پيچيد يشد، از همراهي با آنان سر نم گرفتند، و نيز اگر كفه به سود آنها سنگين مي كم نمي دست
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اش چندان  مصدق به كارهاي كشور در درون و بيرون سرو صورتي بخشيده بود مسئله گذاشتن شاه در جاي شايسته
ايران، پاره پاره بود و دستخوش بدترين . فرجام ماندند دهد كه همه اين آرزوها نا تاريخ گواهي مي. بود دشوار نمي

هاي اقتصادي، اما آزاديخواهان نيز چندان كمكي به امر  فرورفته در دشواريهاي سياسي و اجتماعي، تا گلو  بحران
  .خود نكردند

  
اي كه پاسخ مسائل كشور  داليل شكست جبهه ملي را ــ گذشته از نداشتن سازمان نيرومند و برنامه پيش انديشيده

  :توان كرد باشد ــ به سه دسته مي
نفي . هاي نيك و بد رضا شاه بنگرد يد بيگانه از غرض به كردهنخست ــ در جبهه ملي كمتر كسي بود كه با د 

از آغاز فضاي بحث سياسي را يش گويي به او و دستاوردها سرتاسري آنچه او از عهده برآمده بود و دشنام
جبهه ملي كه براي گرد آوردن طيف هر چه . اي را سبب شد هاي بيهوده آگين كرد و كشاكش دشمنانه و زهر

هاي بزرگي را، بويژه در ارتش، از خود بيگانه كرد زيرا  ز ايرانيان تشكيل شده بود، گروهتري ا گسترده
منصفانه را نشان داد كه  مصدق در برابر رضا شاه همان قضاوت غير. خواست منصفانه رضا شاه را داوري كند نمي

  .باره مصدق محمد رضا شاه در
  

هايي كه بخت  ايران انتخابات مجلس هفدهم را در حوزه حتي هنگامي كه خود مصدق در برابر واقعيات سياسي
اي از مداخله از سوي قوه اجرائي بود و اگر ارتش  شان را نداشت متوقف كرد، نخواست بپذيرد كه آنهم گونه بردن

آورد تا مخالفانش به مجلس  تر روي مي بودند چه بسا به مداخالت سنتي و شهرباني و ژاندارمري در اختيارش مي
. ضرورت داشتند) نماينده 79(نيابند ــ بيش از آنچه راه يافتند و براي رسيدن به حد نصاب تشكيل مجلس راه 

قانونگزاري براي قوه مجريه گرفت، يا  هنگامي هم كه به زور تظاهرات ميدان بهارستان از مجلس دو بار اختيار
هاي راي منفي و مثبت را جدا جدا  پرسي دست زد كه در آن صندوق براي انحالل همان مجلس ناقص به همه

در ميدان بهارستان لوحه منفي را برگردن خري آويخته بودند كه به كنار صندوق بسته شده (گذاشته بودند 
  .تر از دوران قدرت خود نشناخت مانده باز مشكالت رضا شاه را در كشوري يك نسل واپس) بود

  
هاي دوران به قدرت رسيدن جبهه ملي بود  عمال به  اليتدوم با آنكه كشمكش با انگلستان برسرنفت كانون فع

هاي داخلي و خارجي، فضائي بوجود آمد  از سوئي با گرم كردن آتش در جبهه. آن پيكار اهميت الزم داده نشد
آمد، از سويي تالش الزم براي حل هرچه زودتر مسئله و آسوده گردانيدن  كه همه چيز زير سايه مبارزه نفت در

واقع  در. ار سنگين سياسي و مالي آن ــ تا به مسائل اساسي ديگر پرداخته شود ــ صورت نگرفتكشور از ب
اي در پيكار داخلي قدرت بر ضد شاه و ارتش و  بيشتر به عنوان حربه 1331پيكار ملي ملي كردن نفت از 

آن براي  هنانه و منصفانبي تا جايي كه توانايي و جسارت حل واقع. محافظه كاران و نيروهاي ديگر به كار رفت
  )20(.حكومت نماند

  
هاي قدرت  ن حكومت يك سود پاگير در ادامه بحران و زيستن با بحران پيدا كرد، زيرا تسلط بر ارتش و ارگا

موقع  الزم و بهر حال بي هاي نا پيكار خارجي در يك سلسله پيكار. تري در برنامه عمل آن يافته بود جاي بزرگ
در شرايطي كه . صري كه ائتالف بزرگ جبهه ملي را تشكيل داده بودند از گرد آن پراكندندعنا. داخلي غرق شد

برداري  ها بهره بيگانگان از اين وارونگي اولويت. تر ماند حكومت به بيشترين پشتيباني نياز داشت از هميشه تنها
ردادي بدتر از آنچه در هم يك جنبش ملي را ــ بيشتر به دست خود آن ــ شكست دادند و هم قرا. كردند
  .داشت به ايران تحميل كردند امكان مي 1331

  
المللي براي ايران حكومت جبهه ملي را بيش از پيش  كم گرفتن حزب توده و خطر كمونيسم بين سوم دست

كساني كه قدرت انگلستان آن روز را در جلوگيري از فروش نفت ايران به چيزي نشمرده . پذير گردانيد آسيب
، از حساسيت آمريكاي ترومن و آيزنهاور، در گرماگرم جنگ سرد و سخت شدن تعهد جهاني آمريكا به بودند

. اما اين بعد خارجي مسئله بود. ايستادگي در برابر كمونيسم و جلوگيري از گسترش نفوذ شوروي غافل ماندند
  .تر آن جنبه داخلي داشت بعد مهم
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***  
ها بر ايران به هراس افتاده بودند بر ضد حكومت جبهه ملي متحد  تهمه كساني كه از دورنماي تسلط كمونيس

پايه  شان بي نه شمار آنها كم بود، نه هراس. بيشتر آنان دوستان انگلستان و مخالفان ملي كردن نفت نبودند. شدند
در چنان ها نريخت كه از حكومت دفاع كند ــ آنچه يك سال پيش از آن  مرداد كسي به خيابان 28در روز . بود

گذشته از سرخوردگي عمومي از بحران ديرپاي سياسي و اقتصادي و بر هم ريختن اوضاع . ابعادي روي داده بود
كشور، مردم در روزهاي پس از رفتن شاه از ايران، هم قدرت حزب توده را تجربه كردند ــ كه با تظاهرات بزرگش در 

خود . هاي حزب تصويري از آينده را ديدند روي ر زيادهسي تير تظاهرات جبهه ملي را در هم شكست ــ و هم د
شان بود، به ارتش دستور داد آنها را  ها كه درخواست اي مصدق چنان بيمناك شده بود كه بجاي اسلحه دادن به توده

ارتش منتظر همين فرصت بود و همراه تظاهرات مردمي به پشتيباني شاه . سركوب كند و نظم را به شهرها برگرداند
هاي افراطيان، يك خدمت آخري نيز  او البته با ايستادگي در برابر خواست. ه آساني حكومت مصدق را سرنگون كردب

  .به ملت خود كرد
  

بعدها هنگامي كه شاخه نظامي حزب توده با نزديك به هفتصد افسر كشف شد، درجات واقعي خطر نمودار گرديد  
داد به احتمال زياد در  مرداد روي نمي 28اگر . كار شده بودارتش تنها چند گاهي پيش ازحزب توده دست به 

  .كردند ها از روز ديگري در همان نزديكي به عنوان روز انقالب سرخ ايران ياد مي تاريخ
  

خطر . اش را در منحرف كردن و آشفتن و متوقف ساختن توسعه سياسي ايران داشت عامل چپ سهم هميشگي
گرفتني است،  موجود است يا نديده هاي چپ يا نا و تماميت ايران كه براي گروه هميشه حاضر شوروي براي استقالل

ها بودند و  كمونيست در يك سو ضد. الزم و غير دقيق قطبي كرد يا پذيرفتني و ستودني، سياست ايران را به صورتي نا
خواه به يكي از اين دو اردو رانده  بسياري از كساني كه در ميانه مانده بودند خواه نا. ها و همراهانشان در سويي چپي

  .شدند
  

ها به آساني از "ليبرال"بسياري از چپگرايان و . جبهه ملي در ارزيابي نادرست اثرات همسايگي با شوروي تنها نبود
نيافتن  بازي كردن با ورق شوروي در سياست داخلي ايران، همچنانكه در. گذرند اند و هنوز مي اين موضوع گذشته

تواند به موجوديت مستقل ايران  سياسي همسايگي با شوروي، شمشيري دو دم است كه يك لبه آن مياهميت جغرا
چه در . گذشته هر بار به زيان توسعه سياسي ايران و پويش دمكراسي تمام شده است پايان دهد و لبه ديگرش در

ها در بدترين صورت خود  اي تودهوزيري قوام و چه در دوره مصدق، باال گرفتن نفوذ  مجلس چهاردهم، چه در نخست
هاي دست راستي نه تنها برضد كمونيسم، بلكه براي  اي شد براي گرد آمدن نيرو بهانه، و در بهترين صورتش انگيزه

انديشد بايد از اين آفت دمكراسي  هر كس به دمكراسي براي آينده ايران مي. هاي دمكراتيك محدود كردن گرايش
  .برحذر باشد

  
شمار يا از هرج و مرج و خطر كمونيسم به جان آمده،  افراد بي. همه قدرت حكومتي را در دست گرفت شاه به زودي

انداختند و يا براي دست انداختن بر منابع ملي،  دانستند و پيش مي شاه را مظهر ثبات و قدرت حكومتي مي
. كامه شاه فراهم آمده بود اي حكومت خودزمينه رواني و سياسي بر. ديدند گيري از نام و مقام شاه را سودمند مي بهره

  .گاهي عرصه سياست را بي هماورد يافتند راستي چند نيروهاي دست
  

جويي و با  راستگرايان از باال تا پايين با چنان روح انتقام. راستي ناپسند بود مرداد واكنش نيروهاي دست 28پس از 
سال پس از آن نيز تصوير خود  25قدرت بازگشتند كه تا  اعتنائي به معيارهاي اخالقي سياسي و شخصي به چنان بي

آنها به جاي حكومتي . شان شد اينكه همه چيز در آغاز به سودشان بود مايه ويراني. دار كردند را در جامعه ايراني لكه
مار هنوز استقبال و شادماني مردم را از بازگشت پادشاهي، ناظران بيش. آمده بودند كه ديگر چندان پشتيباني نداشت

بلند  شد باور كرد باز روزي آن حزب سر نمود كه به دشواري مي آبرويي حزب توده چنان كامل مي بي. به ياد دارند
ولي جبهه . خاست مي اش بر شخص مصدق هنوز محبوبيتي بسزا داشت كه از پيكار قهرمانانه و شكست مظلومانه. كند

  .را به سران جبهه اعالم داشتيش اعتقاد نامه مشهوري بي ق درملي در اين محبوبيت انباز نبود؛ و حتي خود مصد
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اين پديده، بخشي از گرايش شاه به رفتن . دريكبار ديگر راه حل حكومت پارلماني از حكومت فردي شاه شكست خو

پادشاه  هاي مردم به پذيرفتن رهبري بر راه پدر برخاست ــ با آنهمه فشار و دلگرمي دادن پيرامونيان و آمادگي توده
هاي پس از مجلس اول مشروطه،  هاي پس از جنگ دوم جهاني نيز مانند سال ــ و بخشي ديگر از آنجا كه در سال

آنها چه به سبب . هواداران حكومت پارلماني نتوانستند جايگزين باورپذيري براي حكومت متمركز شخصي گردند
شودن مسائل كشور برنيامدند و هر بار تا آستانه شان از گ اوضاع و احوال خارجي و چه به سبب ناكارايي خود

  .سرنگوني ملي پيش رفتند
***  

بدي . نگذشته بار ديگر افكار عمومي، آونگ وار، از شاه به جبهه ملي بازگشت 1332مرداد  28هنوز چند سالي از 
ي دستخوش نفوذهاي ا حكومت بويژه در دوران عال و اقبال و شريف امامي و ناتواني و ناسازي آشكار هيات حاكمه

اما جبهه ملي و هواداران آن هنوز در . اي آماده كرد هاي دروني، ميدان را براي حركت تازه بندي خارجي و دسته
گيري از امكانات تازه در  تري داشت تا بهره شان جاي بزرگ هاي زيستند و تلخي و رنجش در سياست گذشته مي

  .شرايطي متفاوت
  

هاي اقتصادي و اجتماعي كه خود را بر جامعه ايراني  تن زدن و گريختن از برابر اولويتآنها استراتژي خود را بر 
تحميل كرده بودند نهادند و شعار خود را به درخواست اجراي قانون اساسي منحصر ساختند كه مشروع و پذيرفتني 

تاكتيك . وضاع و احوال نداشتسياسي در آن ا بود، ولي بي يك برنامه همه سويه اجتماعي ـ اقتصادي، برندگي و برد
ها و  هاي گوناگون اجتماعي بر شوراندن دانشگاه تهران بر ضد شاه و سياست خود را نيز بجاي سازمان دادن اليه

  .هاي تازه او نهادند كه هم به سبب محدوديت ديد و هم به سبب محدوديت عمل خود محكوم به شكست بود برنامه
  

اه با مهارت تمام يك برنامه اصالات اجتماعي را، هرچند زير فشار كندي رئيس در برابر جبهه ملي، محمد رضا ش
نان و بخش بزرگي اي داشت و كشاورزان و كارگران و ز جمهوري آمريكا، پيش كشيد كه آشكارا جاذبه بسيار گسترده

از ميدان بدر رفت و  جبهه ملي به آساني با مانورهاي شاه. پادشاه گرد آورد طلب را پشت سر الحصاز طبقه متوسط ا
اي داشتند، بلكه با روستايياني كه آنان را مخالف  بازاني كه كارايي بيرحمانه دانشجويان شورشي، خود را نه تنها با چتر

  .شناختند روبرو يافتند و هزيمت شدند اصالحات ارضي مي
  

قع نه بر سر قانون اساسي، بلكه براي اشتباه استراتژيك جبهه ملي به شاه آن توانايي را داد كه بگويد مبارزه در وا
نداشتن يك برنامه اجتماعي ـ اقتصادي و اصرار بر اينكه برنامه اصالحات حكومت . اصالحات اجتماعي بوده است

اعتقادي به كار سازماندهي از سوي ديگر، فرصت را باز هم از هواداران حكومت  پايه است از يك سو، و بي دروغ و بي
آنها نخست زير سايه شاه قرار گرفتند و سپس زير سايه خميني در  1339ـ  1342بحران  در. پارلماني گرفت

  .اين آلودگي به خميني براي آنان مرگبار بود، چنانكه پانزده سال پس از آن آشكار شد. 1342شورش سال 
  
ن تنها با تمركز قدرت گفتند پيشرفت ايرا برنامه اصالحات اجتماعي، كساني را كه مي) اوليه(هاي نخستيني  يروزيپ

خجسته، يك مكتب فكري پديد آمد كه  از آن تجربه نا. تر جلوه داد هاي نيرومند امكان دارد حق به جانب در دست
شمرد و حكومت خودكامه  آور مي اقتصادي، زيان توسعه سياسي را در نخستين مراحل به حال توسعه اجتماعي ـ

: دوگانگي سياست ايران ادامه يافت. شمرد اي مانند ايران مي مانده واپس هاي جامعه طلب را گشاينده پيچيدگي اصالح
خواستند مردمساالري را  آنها كه توسعه مي. خبر بودند هاي توسعه بي خواستند از ضرورت آنها كه مردمساالري مي

. انداخت طر مياقتصادي را به خ مبارزات گروه نخست، توسعه اجتماعي ـ. ديدند همچون مانعي بر سر راه خود مي
خواستند  در اين ميان آنها كه نه مردمساالري و نه توسعه مي. راند هاي گروه دوم، مردمساالري را واپس مي كاميابي

  .اعتبار شوند به انتظار فرصت نشستند تا هر دو گروه بي
  

ي با اشغال سرانجام شكست خوردند و يك 1332ـ  57و چه در  1304ـ  20گرا چه در  هاي راست اينكه حكومت
آور بيگانه پايان يافت و ديگري در فاجعه انقالب اسالمي فرو رفت، چيزي از شكست هوادارن حكومت  خواري
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. تر بود تر و ديرپاي گرايان بسيار برجسته هاي راست گذشته از اينكه در هر دو مورد دستاورد. كاهد پارلماني نمي
اي به ملتي  هاي بيشمار قومي و مذهبي و فرقه رد و ايران را از گروهسازندگي رضا شاه اعتماد ايراني را به خود بازآو

كم و بيش يكپارچه تبديل كرد، و جهش شگرف دوران محمد رضا شاه سير دگرگون كردن جامعه ايراني را چنان 
حمله گونه اميدواري را به فرداي ايران، ايران پس از  هاي شش سال گذشته هر ابعادي بخشيد كه با همه ويرانگري

  .سازد دوم اعراب، موجه مي
***  

ها و  كاري اي بر ندانم آور خود پرده در انقالب اسالمي نه مجلس اولي بود كه با صميميت و هشياري شگفت
هايش يكي از مردان  هاي بعدي بكشد، نه شخصيتي چون مصدق كه با همه كم و كاستي ها و سازشكاري سودجويي

هاي يك رهبري ملي را نمايش  اي از بهترين جلوه يك دوره هشت نه ساله، پاره بزرگ تاريخ معاصر ايران است و در
هاي روشني اشاره كرد، در انقالب اسالمي از همان روزهاي  شد به نقطه بار آزمايش دمكراسي مي اگر در آن دو. داد

  .مايگي و بي اعتقادي و فريب خوردن و فريب دادن بود نخست هر چه بود ناتواني و كم
  

روشنفكران انقالبي كه تنها براي رسيدن به قدرت به انقالب نپيوسته بودند، تقريبا بي فاصله، از سازگار كردن آن 
آنها كه چشمان خود را به مواضع قدرت سياسي دوخته بودند چند . موضع فكري خود با حكومت انقالبي درماندند

شان شتافت و با  اهللا به ياري گامي كه زور برهنه حزبگاهي در غرقاب انقالبي دست و پاهاي روشنفكرانه زدند، تا هن
آنها تا  "بهار آزادي"تر، گشود،  تر يا دير شان را، زود شان از هر موضع قدرت، معماي اخالقي و انديشگي دور كردن

ها و  ها و با پشتيباني دمكرات اهللا با همكاري مجاهدين و فداييان و فلسطيني هنگامي طول كشيد كه حزب
گران و ارتشيان رژيم پيشين آسوده شد و سازمان  تر سياست هاي باال خواهان و هواداران حقوق بشر از كشتار ردهآزادي

در آن دو سه ماهه نخستين كه رهبران انقالب فرصت در خور . ها و نهادها داد الزم را براي در دست گرفتن خيابان
هايي  تصادفي نيست كه به چنين دوره. د را تجربه كردندخو "بهار آزادي"نداشتند، در يك تهي سياسي، روشنفكران 

روشنفكران ما به آساني هرج و مرج را با . شود به آساني عناوين آزادي و دمكراسي و بهار و مانندهاي آن داده مي
 هايي كه در تاريخ هشتاد ساله گذشته ايران به نام دمكراسي شناخته شده تقريبا دوره. كنند دمكراسي اشتباه مي

هايي گويندگان و نويسندگان ــ نه همه  در چنان دوره. گسيختن قدرت حكومتي همزمان بوده است همواره با از هم
خواستند ــ بر زبان و قلم آورند و  خواستند ــ نه همه آنچه مي توانستند با آزادي بيشتر، آنچه مي آنها ــ مي

از اين گذشته چيزي از . افزون بردارند و بگذارند تاب روزتوانستند وزيران را به فراواني و ش نمايندگان مجلس مي
نه حكومت قانون، نه انتخابات آزاد، نه حفظ حقوق افراد ملت ــ بجز گروه : مظاهر دمكراسي در ميان نبوده است

  .اي از ميان آنها كوچك برگزيده
  

اي كه در هر  ت محدود و مصالحه شدهبينانه است كه روشنفكران، آزادي گفتار خود را ــ آن هم در صور بسيار كوته
نگاران، آزادي قلم خود را ــ بيشتر در پريدن به اين و  ايم ــ با دمكراسي، و  روزنامه شاهدش بوده "دمكراسي"دوره 

هاي سياسي و نه چندان سياسي، با  آن ــ با آزادي مطبوعات، و نمايندگان، آزادي عمل خود را در بند و بست
ها وسيله سوء  در نبودن نظارت قانوني و نهادهاي دمكراتيك نيرومند، همه اين آزادي. ه كنندحاكميت مردم اشتبا

در ميان  "ها آزادي"شود و سرانجام به از ميان رفتن  مسئول بر سرنوشت جامعه مي استفاده و تحميل اراده افراد غير
  .انجامد استقبال عمومي مي

  
را داشت ولي حاكميت مردم و حكومت قانون را ــ كه معاني واقعي  توان همه اينها ايم مي چنانكه بارها ديده

  .دمكراسي هستند نداشت
  

در انقالب اسالمي دستاوردهاي آزاديخواهان حتي به گرد انقالب مشروطه نرسيد زيرا آنها با آلودگي سخت پانزه 
تيك، يعني واپسگرائي مذهبي، به دمكرا اي بر يك جريان نيرومند ضد بازي، به عنوان زائده ساله به بيماري آخوند

اين . شدند و با آن هرچه از سرمايه گذشته و اميد آينده داشتند برباد دادند "پيروز"آنها اين بار . ميدان آمدند
هاي حزب  نيز بسياري از آنان را به همراهي با لنينيست 1320دمكراتيك در دهه  گرايش به همكاري با نيروهاي ضد
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آشكار است كه به . داشت 1332آذربايجان سوق داد كه سهم بزرگي در شكست جبهه ملي در توده و فرقه دمكرات 
  .توان در پيكار دمكراسي به پيروزي رسيد زور عناصر ضد دمكراسي نمي

  
احترام گذاشتن تا آنجا كه حتي اگر كسي مردم را . ها و نهادها مالزمه دارد مردمساالري با احترام گذاشتن به قانون

پشتيباني عمومي و زور و . ها نداند ها و قانون هايش، خود را باالتر از نهاد داشت يا پول و زور را در دست پشت سرش
در اين ميان تفاوتي ميان آن كس . ها و نهادهاي آنست دارد قانون آنچه كشور را نگه مي. گذرند هايي زود پول پديده

گويد مجلس جايي است كه مردم هستند ــ  آن كس كه ميگويد ملت منم، و  نيست كه به تقليد لويي چهاردهم مي
در ميان سياستگران ما، آنها كه توانايي و فرصت . حتي اگر مردم تنها چند هزار تني در ميدان بهارستان باشند

ا ه آنها خود را فراتر از قانون و نهاد. اي را داشتند، هيچ گاه اين از خودگذشتگي را نشان ندادند ساختن دوران تازه
  .شان بود كنار زدند شمردند؛ با ايمان به شخص خود، ناشكيبايانه هر چه را پيش راه

  
يافته،  هاي توسعه هاي پيشرفته و نيرومند اقتصادي و اجتماعي، با بخش اي با بخش مرمساالري همچنين در جامعه

دوران پهلوي براي نيرومند هايي كه در شش دهه  بسياري از آزاديخواهان ايران به كوشش. تواند ريشه بگيرد مي
اين بركنار بودن نه تنها از واقعيات جامعه . نگرند اعتنايي و تحقير نگريسته و مي ها شد به ديده بي كردن اين بخش

  .ايراني، بلكه واقعيات سياست و جامعه بطور كلي، به آنان و به امر دمكراسي در ايران كمكي نكرده است
  

ها  بي توسعه دمكراسي نخواهد بود ــ اين را بايد آزاديخواهان و ليبرال. ا درنظر آورددمكراسي را بايد با توسعه يكج
اينان . بي دمكراسي توسعه نخواهد بود ــ اين را هم بايد هواداران گذشته و اكنون نظام شاهنشاهي بياموزند. بياموزند

هاي استوار را در جامعه،  ت، و نهاداند كه ارزش عنصر اخالقي را در سياس بيش از آن به ارقام پيشرفت دلخوش
هاي پر سرو صدا و آمارهاي متورم تفاوت دارد، دمكراسي را نيز با جنجال در  همان گونه كه توسعه با طرح. دريابند
در هر دو فرايند، درجاتي از خويشتنداري و اندازه نگهداري و . ها يا مجلس نبايد يكي گرفت ها يا خيابان روزنامه

در پيكار براي دمكراسي بايد به . ايم ها ضرورت دارد كه ما كمتر بر آن قادر بوده ها و نهاد ترام به قانوندورنگري و اح
مدارا و نه تحمل، زيرا در تحمل عنصر بيزاري و اجبار . نزد ايرانيان ــ براي مدارا دست يافت اي ــ در سابقه توانايي بي

خيزد ــ و گاهي هم از اين  مي ها بر و اختالف، و ناپايداري موقعيتهست، اما مدارا از شناخت فلسفي واقعيت تفاوت 
  )21(".دهند ها را به يك تن نمي خدايان همه فضيلت"شناخت كه 

  
  :ها يادداشت

دومي بيشتر در روابط خارجي مصداق دارد، مانند حاكميت يك كشور بر منابع . حاكميت مردم با حاكميت ملي يكي نيست -  1
. تري است شود حاكميت مردم واژه دقيق ر آنجا كه به حكومت مردم و نظام سياسي دمكراتيك مربوط ميد. ملي يا قلمرو خود

. تواند بر منابع و قلمرو ملي خود همان اندازه حاكميت ملي اعمال كند كه يك حكومت دمكراسي يك حكومت ديكتاتوري مي
  . تفاوت آنها در حاكميت مردم است
ن مفهوم حكومت با دولت و ملت با مردم است كه از دوران مشروطه در ادبيات سياسي ما ريشه اين اشتباه در يكي گرفت

  .پيشينه دارد
  
رويدادهاي انقالب مشروطه را از  "... مانه توپ داريم، نه قشون، نه ماليه مطمئن، نه حكومت واقعي، نه قوانين تجارت " -  2

  :ام روي منابعي كه در كتاب زير آمده نقل كرده
Ervand Abrahamian … Iran Between Two Revolutions.  
Princeton University Press 1982   

  
  همان كتاب -  14و  13و  12و  10و 9و  8و  7و  6و  3
   

  : ي دولت آباديييح -  5 و 4
  ي جلد سوم و چهارم چاپ تهران يتاريخ حيات يح     

  
بود و در  6000خواندند اندكي كمتراز  هاي نوين درس مي در دبستان آموزاني كه در سال پيش از تاجگذاري رضا شاه كل نو -  11

آموزان  شمار هنر. دانشجو نيز برآنان افزوده شدند 3300ها و  موز دبيرستانآ دانش 28000هزار رسيد و  290شمار آنان به  1320
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اني كه به خارج فرستاده شده بودند خواندند و شمار دانشجوي هاي شبانه درس مي هزار تن در كالس 174شده بود و  3200فني 
تنزل سطح معلومات، "معلوم نيست با توجه آمارها و سطح آموزشي پيش از تاجگذاري رضا شاه از كدام . بود 1000نزديك 

  شد سخن گفت؟  حتي به عنوان يك كليشه ، مي
  

   - 19و  18و  17و  16و  15
Habib Ladjevardi, The Origins of Support for an Autocratic Iran,                          
 Internatiolan Journal of Maid . East Studies No. 15 ( 1983)  

  
 : 1362ارديبهشت  23يادي از مصدق، قيام ايران : فواد روحاني  -  20
ولي دولت ... يم شد چهار پيشنهاد ديگر براي حل مشكل نفت به دولت ايران تسل 1331و اسفند  1330در فاصلة بين خرداد "

دانيم كه رد آن پيشنهادها و بخصوص آخرين پيشنهاد  نظر را الزم مي ما اين اظهار... هيچ يك از آنها را قابل قبول ندانست 
. گرفت بيني مشاوران دكتر مصدق سرچشمه مي آميز و دور از واقع معقول نبود بلكه از يك طرز فكر تعصب) المللي بانك بين(

فرصت حياتي از دست رفت كه اگر از آن استفاده شده بود به احتمال قوي تاريخ سي سال اخير ايران در مسير بالنتيجه يك 
... متوجه شد كه بطور كلي و به ويژه در موضوع ... دكتر مصدق خود كمي بعد از رد آخرين پيشنهاد . يافت ديگري جريان مي

و فواد روحاني را به (  "...سختگيري و موشكافي به خرج داده شده  مورد اختالف بود بيش از حد هغرامت كه مهمترين مسال
  .)ماموريتي براي تماس گرفتن با يك مامور انگليسي به بغداد فرستاد كه ديگر دير شده بود

ي از الملل نجات ايران چاپ شده در اشاره به رد پيشنهاد بانك بين هجبه هاي از خود كه در نام دكتر اميني نيز در خاطره     
   .كند كه او را از برگشتن مردم ترسانده بود نفوذ زيانبار حسيبي بر مصدق ياد مي

  ".مبادا از مردم عقب بمانيم"ترسيد  نيز مي 1357اين همان روحيه بود كه در      
  

به او اصرار  "نكا"سخني كه يكي از افسران هانيبال به او از سر نوميدي گفت، هنگامي كه پس از پيروزي بزرگ در نبرد  - 21
  .آسانگيري مغرورانه نپذيرفت ورزيد كه بي درنگ به شهر رم بتازد و سردار كارتاژي از سر

  
   1363تير ـ مرداد 
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  تر دمكراسي شناخته دشمنان نا
  

آگاهي سياسي ايرانيان، حكومت همواره به عنوان دشمن مردمساالري شناخته شده است ــ خطر براي  در خود
از جمله (انقالب مشروطه بر ضد حكومت و محافل حاكم . كند ز سوي محافل حاكم روي نميحاكميت مردم جز ا

هاي مشروطه نيز هر بار دمكراسي تهديد يا برچيده شد به نظر  در سال. بود) تر آن رهبري مذهبي در بخش بزرگ
ان اين باور همگاني را اي از تاريخ اخير اير تعبير ساده شده. رسيد تنها از سوي حكومت كنندگان بوده است مي

  . ساخته است كه دمكراسي دشمني جز حكومت ندارد
  

كنند و نقش  در بخش پيشين كوشش شد به عناصر ديگري كه خواه يا ناخواه بر ضد دمكراسي در جامعه عمل مي
گر، از اي كشورهاي دي بررسي آنچه بر پاره. هاي پيشين مردمساالري در ايران پرداخته شود آنها در شكست تجربه

اش  جمله دو همسايه ايران، تركيه و افغانستان، گذشته است به ما كمك خواهد كرد كه موضوع را در پيچيدگي
  . ببينيم

  
مصطفي كمال پاشا . تركيه از جنگ جهاني اول با رهبريي بدرآمد كه دركشورهاي جهان سومي مانند نداشته است

گاه گاليپولي و هزيمت كردن نيروهاي يوناني  ي متفقين در نبرديك قهرمان نظامي بود كه شكستن نيروها) آتاتورك(
او يك اصالحگر . و پشتيبانان غربي آنان را در پايان جنگ، در جنگ تركيه و يونان، در فهرست افتخارات خود داشت

ست بيرون ناپذير اجتماعي بود، در مقياس پتر كبير، كه جامعه ترك را سراپا دگرگون كرد و مذهب را از سيا خستگي
ناپذير بود كه دو دهه چيرگي بي چون و چرا بر سرنوشت تركيه كمترين  ها باالتر، او يك رهبر ملي فساد از اين. راند
اندوزي گشت، نه در  نه گرد مال. اي بر دامانش نگذاشت ــ امري كه هيچ رهبر جهان سومي ديگري از آن برنيامد لكه

هنگامي كه درگذشت هيچ كس . شور را در كارهاي نمايشي به هدر دادماجراجوئي خارجي شكست خورد، نه منابع ك
  . توانست نكرد و آنچه كرد نتوانست نبود كه بتواند او را متهم كند كه آنچه مي

  
گرما گرم پيكار  طلبي و در آتاتورك در كشاكش خود با خالفت و رهبران مذهبي و نيروهاي واپسگرايي و تجزيه

با اينهمه به عنوان بخشي از برنامه نوگري خود، نظام حزبي و پارلماني . راند ن فرمان ميهاي آهني نوسازي، با دست
حزب يگانه خلق در دوران او بر زندگي سياسي تركيه تسلط داشت و آن حزب يك . زنده و فعالي را برقرار كرد

ها را  ني و سودمندي نهادبرخالف بيشتر رهبران جهان سومي، آتاتورك مع. آموزشگاه سياسي واقعي براي ملت بود
هاي استوار و  ثبات به يادگار گذاشت كه داراي نهاد يك نظام سياسي با 1938دانست و پس از مرگش در  مي

  . كرد دادگستري كارآمد بود و درآن قانون حكومت مي
  

كه احترام به نظام يك حزبي تركيه تا پايان دهه چهل دوام آورد، تا هنگامي كه عصمت اينونو، جانشين آتاتورك 
يكي .  ها و اعتقاد به پويش دمكراسي را از او به ميراث برده بود، اجازه داد از درون حزب يگانه دو حزب بدرآيند نهاد

از دو حزب تازه به نام دمكرات به زودي در پيكار انتخاباتي  قدرت را از چنگ حزب جمهوريخواه خلق، وارث حزب 
  . خلق پيشين، بدرآورد

  
ساخت اقتصادي قابل  زير: عياري بشود داشت ه بيستم، تركيه بسياري چيزها براي آنكه دمكراسي تمامدر نيمه سد

هاي  سوادان و زنان آزاد شده، استقالل سياسي، و نهاد اي با درصد باالي با مالحظه براي آن روز تركيه، جامعه
ناپذير  ك توده آزاد شده از خرافات و آسيبهاي بنيادين و ي اي ارزش يك همرايي بر سر پاره دمكراتيك؛ همه چيز جز

مشكل تركيه در اين بود كه اصالحات آتاتورك هنوز چندان ريشه نگرفته بود كه اين همرايي را . در برابر عوامفريبي
  . آورد؛ و اقتصاد تركيه هنوز آن توانايي را نيافته بود كه در برابر فشار افزايش جمعيت تاب آورد به بار

  
هاي اصالحات  كنندگان و فرآورده و رهبران آن ــ عدنان مندرس و جالل بايار ــ با آنكه شركتحزب دمكرات 

هاي پيروزي  آنها كوشيدند پايه. آتاتورك بودند در يك زمينه اساسي با ميراث سياسي او از در مخالفت درآمدند
هاي توسعه به  ه زودي منابع دولت از طرحها ب در حكومت دمكرات. برداري از مذهب بگذارند انتخاباتي حزب را بر بهره
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كوشيدند  افزون افزار دست واپسگرايان مذهبي شد كه مي ساختن مسجدها بر گردانده شد و حزب به صورتي روز
به اين بسنده نكرده، رهبران دمكرات كوشيدند خود فراگرد دمكراتيك را متوقف سازند و با . ساعت تاريخ را برگردانند

هاي  ناگزير در حكومت(هاي اقتصادي  اينهمه بر ناكامي. هاي استبدادي بر دوام حكومت بيفزايند دست زدن به شيوه
  . ارتش تركيه را وادار به مداخله كرد 1960افزوده شد و سرانجام در ) جزمي يا عوامفريب

  
يت خود را در اين ارتش حيث. هاي جهان سومي تفاوت دارد بايد توضيح داد كه ارتش تركيه با بسياري از ارتش

هاي پيروزمندانه خارجي بدست آورده است و چه در چشم خود و چشم در چشم ملت يادگار آتاتورك و  جنگ
نگهدارنده سنت اوست ــ سنتي كه با همه نيرومندي سنت مذهبي در تركيه ــ از نظر اهميت سياسي از آن در 

  . هستندهاي نيرومندي از جامعه به نگهداري آن متعهد  گذرد و بخش مي
  

و تنها پس از آنكه سران ارتش در اداره كشور ) استقبال كردند(تركها مداخله ارتش را با خرسندي پذيره شدند 
البته ارتش نيز، بارآمده . داشتند تواني معمول در اين موارد را نشان دادند، آنان را به سپردن قدرت به سياستگران وا نا

اما سياست تركيه پس از يك دهه . ها بازگشت گذاشت و بي مقاومت به سربازخانهها احترام  در سنت آتاتورك، به نهاد
هاي سوسيال  حزب جمهوريخواه خلق، بازمانده حزب آتاتورك، با گرايش. گسيخته بود آشوب و آشفتگي از هم

ان حزب عدالت ــ ش ترين رو هاي ماركسيستي روبرو بود و از راست با احزابي كه ميانه دمكرات، ازچپ با احزاب و گروه
هاي مذهبي حزب رهايي ملي به رهبري  شان فاشيست ترين ها ــ و افراطي جانشين حزب دمكرات با همان گرايش

نماي حزب جنبش  هاي مذهبي توركيست ها و پان هاي حزب جمهوري اسالمي ايران ــ و فاشيست ارباكان ــ معادل
  . ملي به رهبري توركش بودند

  
ي حزب جمهوريخواه خلق ــ از مداخله مستقيم دولت در اقتصاد به سوسياليسم دگرگشت ها درحالي كه سياست

افزود، تكيه حزب عدالت بر كاركردهاي سنتي فساد سياسي و مالي و  هاي اقتصادي تركيه مي دشواري يافته ــ بر
افزون،  به صورتي روز. ادفاشيست د ها و افراطيان مذهبي و هر چه بيشتر به ماركسيست عوامفريبي مذهبي، ميدان را

هاي  ربايي، افزارهاي روزانه گروه هاي خياباني و آدم ترور و زد و خورد. پيكار سياسي در تركيه رنگ خون گرفت
آيد تبهكاران و قاچاقچيان اسلحه و مواد مخدر، خود را  چنانكه بسيار در اين شرايط پيش مي. افراطي سياسي شدند

اي از  داد پاره حكومت نظامي تركيه بعدها به شواهدي دست يافت كه نشان مي هاي تروريست بستند و به گروه
هاي تروريست چپ و  اي براي بر هم زدن ثبات تركيه، توسط گروه كشورهاي اروپاي شرقي درگير عمليات گسترده

ه تا پنج هزار هاي سياسي سالي س ها و تيراندازي هاي آخر پيش از مداخله ارتش در زد و خور در سال. راست بودند
  . دادند ترك جان مي

  
دست  ترازمندي قدرت در.بيني كرد  شد پيش سرنوشت دمكراسي تركيه را با چنان اوضاع و احوالي به آساني مي

دو حزب بزرگ به هيچ روي آماده همكاري نبودند و دشمني شخصي اجويت . احزاب رهايي ملي و جنبش ملي بود
هر يك از آنها ناگزير بود با پشتيباني . افزود فاصله آنها مي رهبر عدالت بر رهبر حزب جمهوريخواه خلق و دميرل

ركود اقتصادي و . ديدند پاشيدن نظام سياسي مي احزاب افراطي حكومت كند و احزاب افراطي سود خود را در از هم
  . زد افزايش بيكاري بر بيماري سياسي دامن مي

  
شان را از فعاليت سياسي محروم  احزاب پيشين را منحل و سران. دبارديگر مداخله كر 1980سرانجام ارتش در 

پس از يك فاصله سه ساله باز انتخابات برگزار شد و با آنكه رئيس جمهوري نظامي تركيه شخصا مداخله كرد . كردند
 "م ميهنما"و مردم را از راي دادن به حزبي كه چندان مورد نظر نظاميان نبود برحذر داشت، تورگوت اوزال وحزب 

هاي اقتصادي  شود و حكومت تازه با سياست ديگر با يك نظام پارلماني اداره مي تركيه بار. به رهبري او پيروز شدند
از اداره موسسات اقتصادي و در پيش گرفتن يك درست، با تشويق ابتكارات خصوصي، دور كردن دست دولت 

. هاي اقتصادي منطقه درآورد ركيه را به صورت يكي از قدرتسياست واقعگرايانه و دور از تعصب در كار آن است كه ت
تركها، برانگيخته از . هاي افراطي چپ و راست و مذهبي جايي در سياست ندارند در قانون اساسي تازه تركيه گرايش

اندازه خواهند  اينكه چه. اند اند براي دشوار كردن تكرار اوضاع پيشين رفته هاي افراطيان، تا هر جا توانسته ي  رو زياده
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باز اين وسوسه بيدار شده  "مام ميهن"در حزب . توانست در برابر وسوسه عوامفريبي ايستادگي كنند روشن نيست
  . است

  
دمكراسي را . نخست، اهميت همرايي در برقراري و نگهداري دمكراسي است. توان گرفت از تجربه تركيه دو درس مي

اگر . هاي بنيادين همراه نباشند اي ارزش پاره ي سياسي عمده آن بر سرتوان در كشوري نگهداشت كه نيروها نمي
بخش بزرگي از نيروهاي سياسي مثال بخواهد مذهب را وارد سياست و سياست را تابع مذهب كند، جامعه دمكراتيك 

س جامعه اسا. اي بهتر خواهد بود، ولي آن بحثي ديگر است ممكن است كساني بگويند چنان جامعه. توان داشت نمي
هايي است كه راي آزادانه  در برابر قانون) افراد داراي حقوق سلب نشدني(دمكراتيك، برابري افراد به عنوان شهروندان 

مثال شيعه و سني و (اگر افراد برحسب اعتقاد مذهبي خود طبقه بندي شوند .)  كند وضع مي(گزارد  خود آن افراد مي
ا منشاء ماوراء طبيعي و مستقل از راي افراد جامعه داشته باشند آن جامعه را ه و اگر قانون) ذمي و كافر حربي كافر

اي كه نيروهاي سياسي  همچنين در جامعه. توان داد توان ناميد ولي صفت دمكراتيك بدان نمي بسا چيزها مي
طبقه و هر آرماني اي در آن با فرايند دمكراتيك مخالف باشند و بخواهند اراده يك فرد يا حزب را به نام هر  عمده

  . تحميل كنند، دمكراسي پايدار نخواهد ماند
  

گران چيره شود دير يا زود حكومت از دست مردم  برداري از احساسات مذهبي بر سياست در كشوري كه وسوسه بهره
. افتبيرون خواهد رفت؛ و يا عوامفريبان مذهبي، يا چپگرايان و راستگرايان افراطي يا ارتش برآن تسلط خواهند ي

اگر . گشايد استفاده ديگري مي هر سوء كند كه راه را بر منصفانه را وارد سياست مي عوامفريبي مذهبي يك عنصر غير
كساني به زور خدا و پيغمبر بخواهند بر ديگران حكومت كنند، بايد پذيرفت كه كسان ديگري به زور اسلحه يا پليس 

هاي ضد دمكراتيك بتوانند بر نظام سياسي  ين ترتيب اگر گروهبه هم. هاي اوباشان توسل جويند سياسي يا گروه
چوب قوانين  هاي ديگري كه در چهار ضد خود آزادي بهره گيرند، در ميدان رقابت بر گروه ها بر دست يابند و از آزادي

ن آغاز دهه كنند برتري خواهند يافت، چنانكه در ايتالياي آغاز دهه بيست و آلما عمل و مقررات بازي را رعايت مي
سي و اروپاي شرقي دهه چهل و بسيار كشورهاي ديگر ديده شد؛ از فرايند دمكراتيك يك نظام ضد دمكراتيك 

ها بر اسب قدرت سوار شدند  ها يا مذهبي ها يا كمونيست كمش اين است كه وقتي فاشيست زيرا دست. برخواهد آمد
  . ديگر داوطلبانه از آن پايين نخواهند آمد

  
ساخت اجتماعي  بر تعريف، زير ه نشان داد كه يك دمكراسي ــ دست كم در كشورهاي جهان سومي كه بنادوم، تركي

. تواند با دشمنانش همزيستي كند ـ اقتصادي لرزاني دارند و دستگاه اجراي قانون در آنها نيرومند نيست ــ نمي
ان مذهبي و سياسي از چپ و راست، افراطي. وجود احزاب ضد دمكراتيك، نظام سياسي تركيه را از درون خورد

آسا به تنه دمكراسي تركيه چسبيدند و آن را از زندگي تهي كردند، چنين آزادي عملي را جز با به خطر  انگل
هاي گوناگوني هست كه در عين احترام گذاشتن  پا راه براي يك دمكراسي نو. توان اجازه داد انداختن دمكراسي نمي

  .د نيروهاي ضد دمكراتيك را بگيرد و از آسيب آنها بكاهدبه اصول دمكراتيك جلوي رش
***  

د پس از بركناري داو 1963محمد ظاهر شاه در . انجام گرفت 1963-1973در افغانستان آزمايش دمكراسي در دهه 
مطبوعات و . خان، صدر اعظم مقتدر و هوادار شوروي، انتخابات آزادي برگزار كرد كه مجلسي مستقل از آن برخاست

احزاب آزادي كامل يافتند و از آن ميان حزب كمونيست افغانستان با دو جناح خود به نام خلق و پرچم به زودي در 
كردند كه در آنها به  ها شايد دمكراسي خود را با فرانسه يا ايتاليا مقايسه مي افغان. مجلس و مطبوعات نفوذ كرد

مرز  نخست هم: انستان دو تفاوت با فرانسه يا ايتاليا داشتولي افغ. احزاب كمونيست آزادي فعاليت داده شده است
گذارد و آن را از هرچه كه هست  اي جداگانه مي مرز شوروي بودن، يك كشور را در مقوله شوروي بود ــ و خود هم

با ) تاجيك و پشتو و هزاره و ازبك(سازد ــ و دو، افغانستان كشوري واپسمانده از اقوام گوناگون  پذيرتر مي آسيب
كشوري است كه امكانات دستكاري و مداخله بسيار به يك ابرقدرت، آنهم . نيروي گريز از مركز قابل مالحظه است

  . دهد همسايه مي
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شوروي از دهه پنجاه در ميدان رقابت جهاني با آمريكا پاي خود را به افغانستان گشود و به ياري . و چنين نيز شد
داود خان هنگامي كه از آمريكاي . ترين كشور كمك دهنده به افغانستان شد هاي سردار داود خان بزرگ سياست
در گرفتن سالح نااميد شد به شوري روي ) شمرد اخالقي مي طرفي را امري غير وزير خارجه آيزنهاور، كه بي(دالس 

. ها اجرا كرد يهاي بيشمار، از جمله شاهراه طراز اولي از مرز شوروي تا قندهار، را به ياري شورو آورد و طرح
چشمي پرداختند و فرودگاهي در قندهار، كه بزرگترين باند پرواز منطقه را در آن زمان  آمريكاييان نيز بعدا به هم(

ارتش افغانستان را ). داشت، و شاهراهي از قندهار تا هرات ساختند و ناخواسته افغانستان را بر روي شوروي باز كردند
  . كردند و در دستگاه حكومتي آن كشور همه جا راه يافتند ها آموزش دادند و مسلح شوروي

  
دست داشت، بيش  كه زمام افغانستان را در 1973ـ  78و چه در پنج ساله  1953ـ  1963داودخان چه در ده ساله 

و  خواست موازنه را ميان آمريكاي دور پرست افغاني بود كه مي او  يك ميهن. از اندازه به شوروي اعتماد نشان داد
  . دودل و شوروي نزديك و مصمم نگهدارد و نتوانست

  
با كودتاي ارتش كه به پادشاهي پايان داد و داود خان را به رياست جمهوري رساند  1973دمكراسي افغانستان در 

طلبي حكومت افغانستان به هراس افتاده بود  هاي استقالل سبب اصلي آن بود كه شوروي از نشانه. پايان يافت
) 1972ـ 73(وزير  موسي شفيق، نخست.) تان غير متعهد اجازه نداشت سياست خارجي مستقلي داشته باشدافغانس(

اي بود كه همراه با اختالف بر  در قراردادي با ايران به مشكل رود هيرمند در ميان دو كشور پايان داد و اين مسئله
داد كه افغانستان را وابسته به  به شوري ميبهترين فرصت را ) استان مرزي شمال غربي پاكستان(سر پشتونستان 

  . خود نگه دارد
  

هاي شوروي بردارد و منابع كمك را  داود خان در پايان دومين دوره فرمانروائي خود كوشيد تكيه كشور را از كمك
هاي  مكهايي كه با ايران و كشورهاي خليج فارس كرد توانست براي نخستين بار ميزان ك با توافق. تر سازد گوناگون

اما شوروي جاپاهاي بسيار استواري بدست آورده بود و . شوروي را از رديف اول به رديف چهارم يا پنجم برساند
هاي افغانستان  هاي بزرگي از حكومت، از طريق حزب كمونيست نيز بر سياست ارتش و بخش گذشته از تسلط بر
هاي قابل مالحظه از كشورهاي خليج  در جلب كمك خان كمتر از يك سال پس از كاميابي داود. دست انداخته بود

خان كشته شد و  سردار داود). 1978(ديگر كودتا كرد  فارس، ارتش افغانستان به رهبري حزب كمونيست بار
  . ها به رهبري نورمحمد تركي، رهبر جناح خلق حزب بر روي كار آمد حكومتي از كمونيست

  
افزون و هر چه  هاي حزب كمونيست و مداخله روز دروني جناح هاي از آن پس سرنوشت افغانستان در كشاكش

وزير، حفيظ اهللا  سپس نخست. ها را از حكومت راندند ها پرچمي نخست خلقي. شود تر شوروي خالصه مي مستقيم
  )1(.ت خود و در حضور سفير شوروي كشتضد رئيس جمهوري، تركي، قيام كرد و به روايتي او را به دس امين، بر

ها كه از چند دستگي حزب كمونيست به جان آمده بودند و در حفيظ اهللا امين  ، شوروي1979ه در پايان آنگا
هزار بيشتر شده  100شمارشان اكنون از (هزار سرباز  80ديدند با  هاي خطرناك گرايش به ناوابستگي را مي نشانه
نشاندگان آنها  با ارتش اشغالگر بيگانه و دستچهار سال بيشتر است كه مبارزان افغاني . برافغانستان تاختند) است
  . شود اي كه افغانستان در آن افتاده هيچ روشني ديده نمي جنگند و هنوز در ته تونل تيره مي

  
سه . كشور را به شوروي و ويراني سپردند. هاي افغاني به رسالت تاريخي خود عمل كردند ها و ماركسيست كمونيست

هاي  آزاد كردن خلق"و هنوز در كار . صدها هزار تن را به كشتن دادند. ره گرداندندچهار ميليون افغاني را آوا
  . هستند "كشي افغانستان از ستم و بهره

  
پذير، در همسايگي شوروي و با تاريخ درازي از مداخالت گوناگون آن  كساني كه به يك كشور از همه سو آسيب

و هلند و حتي فنالند سرمشق بگيرد و حزب كمونيست را آزاد كند ــ  كنند كه از ايتاليا و فرانسه همسايه، توصيه مي
تجربه  تركيه بييفزايند، و بر توانند تجربه افغانستان را بر ها نتوانند جامه مظلوميت و شهادت بپوشند، مي تا كمونيست

ي، كشور را به آستانه شان آزاد گذاشته شدند به ياري شورو هاي ها در فعاليت خود ايران نيز، كه هر بار كمونيست



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

147 

هاي ديگر  ها به مردم بازنموده شود راه براي آنكه واقعيات انديشه و عمل كمونيست. درآمدن آن به ايرانستان كشاندند
همسايه از  "حزب برادر"هست و يك پيكار فرهنگي و سياسي بهتر از يك حزب كمونيست فعال و مورد پشتيباني 

  .آيد آن برمي
***  

ود را تنها در محافل حاكم يك كشور، از اشراف و پادشاهان و زمينداران و رهبران مذهبي و دمكراسي دشمن خ
چه بسا . براي دمكراسي دشمنان مرگبار ديگري نيز هستند، چه در درون و چه در بيرون. داران ندارد سرمايه

اند؛ و چه بسا  ست كردههاي حاكميت مردم را س كه ريشه "روحاني"و  "مردمي"و  "اي توده"و  "خلقي"نيروهاي 
  . اند هاي ديگر براي بلعيدن آنها سود جسته كه از دمكراسي در سرزمين "انقالبي"و  "مترقي"كشورهاي 

  
) گويند هاي تروريستي و چريكي شهري به خود مي آنچه كه سازمان  "خلقي"، خطر به اصطالح نيروهاي از اين ميان

ها كه تنها در كشورهاي دمكراتيك، يا كشورهايي با  اين سازمان .براي دمكراسي نياز به تاكيد بيشتر دارد
اي از دزدي و راهزني و آدمكشي و  تعبير مودبانه( "تبليغات مسلحانه"توانند دست به  هاي ناتوان مي حكومت

و و دمكرات ر كنند كه نيروهاي ميانه استفاده مي هايي تا آنجا سوء بزنند، از آزادي عمل خود در چنان محيط) ربايي آدم
ها را  ها و تروريست از ميدان بدر روند و صحنه بدست نظاميان يا افراطيان دست راستي بيفتد كه آنگاه فعاليت چريك

  . سازند عمال ناممكن مي
  

در اروگوئه  "توپومارو"بار  خشونت و مصيبت را در تاريخچه كوتاه و پر "نيروهاي خلقي"نمونه كالسيك اين كاركرد 
هاي انقالبي مبارزه مسلحانه از  پس از شكست تئوري(ن داد كه نخستين سازمان بزرگ چريكي شهري توان نشا مي

اروگوئه تا دهه شصت يكي از كشورهاي معدود دمكراتيك در آمريكاي التين بود، با رژيمي . رود به شمار مي) روستاها
در دهه شصت گروهي از جوانان و . داشتباثبات و يك پيشينه احترام به حقوق بشر كه در آن قاره كمتر مانندي 

آزاد كنند و طبقه كارگر را ــ  "كاپيتاليسم"و  "امپرياليسم"دانشجويان وظيفه خود دانستند كه جامعه اروگوئه را از 
خود را بر عهده گيرد؛ بطور  "نقش تاريخي"كه طبعا در اروگوئه درصد اندكي از جمعيت بود ــ ياري دهند كه 

بايست جهانگير باشد بر جامعه اروگوئه كه حاضر به پذيرفتن آن  اريخي فرضي را كه ظاهرا ميخالصه يك گرده ت
  . نبود تحميل كنند

  
و نمايندگان سياسي خارجي ) شان كشتن(آنان كه در زير نام توپومارو پيكار بزرگي را بر ضد مقامات حكومت 

ماروها اقليت كوچكي بيش نبودند و چون وتو پ. دندآغاز كر) شان هاي دزدي مسلحانه پول(ها  و بانك) شان ربودن(
پيكار آنان . دانستند كه بخت بردن انتخابات را ندارند، تصميم داشتند مردم اروگوئه را به رغم خودشان آزاد سازند مي
ئه به در دهه هفتاد ارتش اروگو. مردم اروگوئه برنيامد ولي نظام دمكراتيك آن كشور را از هم پاشاند "آزادسازي"از 

تنگ آمد و با اين استدالل ساده كه اگر قرار بر اسلحه است، اسلحه ارتش دست باالتر را دارد، نخست حكومت را 
  . اي كه از توپوماروها آموخته بود آنان را سركوب و عمال نابود كرد هاي وحشيانه گرفت و سپس با شيوه

  
بهم برآمدند كه هنوز، ده سالي پس از  "و كاپيتاليسم امپرياليسم"گان خود از  مردم اروگوئه چنان از آن رهانند

كنند و بسياري از آنها جرئت بازگشت به  شان، حكومت ارتشيان را نه با دشواري زياد تحمل مي كن شدن ريشه
ن هاي انقالبي در آمريكاي التي ماروها، كه در اين فاصله براي كوبا ماموريتودمكراسي را ندارند؛ مبادا بازماندگان توپ

گردد ــ هرچه هم نابسنده بودن  مي دمكراسي بسيار به آهستگي دارد به اروگوئه باز. پديدار شوند اند  باز داده انجام مي
  . ارتش براي حكومت كردن ثابت شده باشد

  
 "خلقي و انقالبي"هاي  در آنجا نيرو. شود اين گرده در آرژانتين نيز تكرار شد و در بوليوي نيز دارد تكرار مي

كوشند يك حكومت دمكراتيك را براندازند و لوله تفنگ را بجاي صندوق راي بكارگيرند، زيرا راي دادن و حكومت  يم
  . فهميده را ندارند خوانده و نيم هستند و شايستگي اين دانشجويان نيم "هاي بورژوازي فرايافت" اكثريت
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گي و دشواري برقراري مردمساالري را در يك هاي زنده توانسته باشند پيچيد ها و تجربه شايد اين نمونه    
با آنكه تعريف آن روشن نيست، . از بكار بردن اصطالح جهان سومي نبايد رنجيد. (كشورجهان سومي بهتر نشان دهد

هايي را كه بيشتر نيمكره  ها و حكومت توان جامعه استوار و نا تواند سرشت نابسامان و نا بهتر از هر اصطالح ديگري مي
   ).جهان پوشيده از آنهاست برساند جنوبي

  
شعار دادن و اعالميه نوشتن و به هيچ چيز كمتر از باالترين درجات دمكراسي رضايت ندادن، كمترين اسباب 

انديشند  كساني كه درباره برقراري حاكميت مردم بطور جدي مي. هايي است برقراري حاكميت مردم درچنين جامعه
هاي بسيار را، ازجمله همراي  زيباترين سخنان را بگويند، گردن نهادن به محدوديتو تنها در بند آن نيستند كه 

هاي بنيادين بامخالفان و هماوردان خود، و تن در دادن به انضباط و قواعد رفتار سياسي ناگزير  اي ارزش پاره شدن در
هاي  ها و فرايند و بخشيدن به نهادنير هاي جلوگيري از نيرو گرفتن دشمنان دمكراسي و دانند و از انديشيدن راه مي

  . مانند دمكراتيك در جامعه و حكومت غافل نمي
  

حكومت مردم برخود . آيد، حتي اگر همه ادبيات سياسي پر از ستايش آن باشد دمكراسي يكباره بر كشوري فرود نمي
به دمكراسي دست  تنها كشورهايي. هاي بشري است ترين مراحل پختگي جامعه دشوارترين و فراورده پيشرفته

اند و به رنج و تالش نظام حكومتي خود را  تر بوده اند كه از همگنان خود از نظر رشد سياسي پيشرفته يافته
  .اند نگهداشته

  
  :ها داشت ياد

ت وزيران يك وزير ديگر را كه از نيروهاي مسلح انتقادي كرده ئبه تازگي خبر رسيد كه وزير دفاع افغانستان در جلسه هي -1
   !ود با سالح كمري خود كشته استب

  
  1363شهريور 
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  ها ها و جدل پاسخـ  7
  

  در مورد بيانيه جبهه ملي در اروپا
  

  آقاي سردبير 
هايي كرد كه  مرا دچار سردرگمي "بيانيه جبهه ملي ايران در اروپا") 1360مرداد  19(ايران و جهان  49در شماره 

  .يا نويسنده بيانيه نباشداميدوارم بازتابي از حالت خود نويسندگان 
  

كودتاهاي پي در پي "كند كه آخرين مرحله از  آغاز مي "آزادي انقالبي و ضد كودتاي ضد"بيانيه از حمله به يك 
گويد كودتاچيان به سركردگي خميني  بيانيه مي. است و از دو سال پيش آغاز شده است "موتلفين توده ارتجاعي

  .هاي محصول انقالب را برچينند زاديقصد دارند آخرين بقايا و ظواهر آ
  

هايي جز آنچه  ها و برنامه آيد كه گويا انقالبي به رهبري كسي جز خميني و با هدف مي از اين جمالت چنين بر
خميني و دستيارانش اعالم داشتند روي داده است و خميني در نقش كودتاچي از دو سال پيش برضد اين انقالب 

سردرگمي خواننده در اينجاست  زيرا چند سطر بعد، بيانيه موقعيت خميني و موقعيت  اولين. كرده است توطئه مي
از همان ابتدا يعني زماني كه در نوفل لوشاتو بسياري ": نويسد دارد، آنجا كه مي ديگران را در برابر خميني معلوم مي

انيه رهبران خود جبهه ملي است كه كه البته روشن است منظور نويسندگان بي "...سپردند  مي بستند و سر پيمان مي
نه با يك كودتاچي، بلكه با  "سپردند مي  بستند و به كه سر سپردند؛ و با كه پيمان مي مي بستند و سر پيمان مي

و ما ... نظام حكومتي ايران جمهوري اسالمي است "در پاريس اعالم كرد  1357آبان  14خميني رهبر انقالب كه در 
  ".گذاريم تيه نزديك به آراء عمومي مياين پيشنهاد را در آ

  
ترين  هايي كه با وجود مشاهده خشن ها، و شخصيت ها، سازمان بسيار بودند نيرو"كند  چنانكه خود بيانيه هم اشاره مي

هاي كشور يا در  هاي دمكراتيك و منافع مردم و حيثيت افراد و شخصيت تجاوزات رژيم جمهوري اسالمي به آزادي
هاي اين رژيم  ها در طراحي و اجراي سياست يع سكوت كردند و يا حتي به سهو يا به عمد خود مدتبرابر اين فجا

  ".نمودند... همدستي 
  

ها معلوم نيست موضوع  نمودن ها و همدستي كردن ها و سكوت سپردن ها و سر بستن با اين ترتيب و با توجه به پيمان
ها و  نيرو"خواهد و اكثريت بزرگ  كند كه چه مي اعالم ميها پيش  كودتا از كجا آمده است؟ يك كسي از مدت

كند و در يك مراجعه به آراء  سپرند و بعدا به قولي كه داده است عمل مي هم به او سر مي "ها ها و شخصيت سازمان
 درآغاز(گفتن اينكه . رساند دهندگان، جمهوري اسالمي را به تصويب مي درصدي از راي 120عمومي با شركت 

يك كودتا  "انقالبي واليت فقيه رفراندم براي قانون اساسي ارتجاعي جمهوري اسالمي و اصل استبدادي و ضد") يهبيان
كنندگان در انقالب، از جمله جبهه ملي، به رهبري نپذيرفتند  بوده است چه معني دارد؟ مگر خميني را همه شركت

است؟ مگر نگفته است نظام حكومتي ايران جمهوري  وزير علمش سينه نزدند؟ مگر او كتاب واليت فقيه را ننوشته
شود؟ مگر خود رهبران جبهه ملي در پاي تلويزيون از قانون اساسي  اسالمي است و به آراء عمومي گذاشته مي

جمهوري اسالمي دفاع نكردند و به مردم نگفتند به آن راي بدهند؟ اگر اين كودتا باشد پس هر كس به قول خود 
هاي بيشمار اجرا كند  ها و شخصيت ها و سازمان اش را با رضايت نيرو ها پيش اعالم شده ه از مدتعمل كند و برنام

  .بايد متهم به كودتا شود
  

اند كه جمهوري اسالمي خوب نيست و جمهوري ملي يا  ممكن است كساني بگويند در روزنامه لوموند اعالميه داده
كمترين تاثيري  1357اين نظر شخصي ايشان در جريان انقالب ولي بايد اذعان كرد كه . مردم ايران بهتر است

) بودند "بخش وسيعي از مردم"و به گفته بيانيه (اند  نداشته است و همه كساني كه در انقالب شركت جسته
اند؛  اند و احتماال از وجود روزنامه لوموند هم خبر نداشته اند و خميني را رهبر و امام گفته جمهوري اسالمي را خواسته
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و او نيز همه اصول عقايد ساليان دراز خود را به صورت يك قانون اساسي و يك نظام حكومتي به آن بخش وسيع از 
شود گفت دچار بهت و خيرگي كردن، ولي كودتا به هيچ تعبيري به  اي مي به چنين پديده. مردم تحويل داده است

ي بي آنكه بداند و اصال حس كرده باشد بر ضد جبهه ملي توان يك امتياز داد و گفت خمين البته مي. چسبد آن نمي
  .اش در لوموند كودتا كرده است ايران در اروپا و اعالميه

  
هاي پس از انقالب،  در نخستين ماه "آخرين بقايا و ظواهر"در پايان همان جمله نقل شده، سخن از برچيدن 

اهللا و سپاه پاسداران  ها و حزب اي انقالبي مانند كميتهنيرومند شدن نهاده محصول انقالب نبود، نتيجه شكل گرفتن و
هاي انقالب و بنيادهاي گوناگون بود كه به محض آنكه از كشتار سران سياسي و نظامي رژيم گذشته با  و دادگاه

د هاي انقالبي فارغ شدند و تصور نسبتا روشني از امكانات چپاول بدست آوردن ها و شخصيت ها و سازمان همكاري نيرو
در هر . هاي ديگر را خرد خرد و هر جا زورشان رسيد خفه كردند هاي انقالبي خود پرداختند و صدا به اجراي برنامه

در مورد انقالب . شود كه معموال ناخواسته است آزادي پيدا مي "بقايا و ظواهر"فروريختگي ناگهاني اوضاع يك مقدار 
اش را نداشتند  تنها در چند ماه اول فرصت و توانايي. اين باره نبودتفاهمي در  اسالمي هم هيچ كوتاهي و غفلت و سوء

  .آوردند ملت صغار و محجورين را زير قيمومت در "واليت فقيه"جبران كردند و به موجب نص  كه زود
  

رفراندم جمهوري اسالمي و انتخابات (ماهيت عاملين كودتا ": شود سپس بيانيه وارد عرصه باز هم دشوارتري مي
آنان جزء سه گروه اصلي . نيز از آغاز به خوبي قابل تميز بود) س و رئيس جمهوري و بركناري رئيس جمهوريمجل

اگر در ميان سه گروه مزبور دربار پهلوي در راس . را فراهم كرده بودند 1332مرداد  28بودند كه مقدمات كودتاي 
كردند، اين بار فدائيان اسالم در راس قرار گرفتند و  مي قرار داشت و فدائيان اسالم و گروه توده نفتي در كنار او عمل

  "...ها در كنار  توده نفتي
  

پس آن كودتا را فدائيان اسالم ترتيب دادند تا بالفاصله . شنويم مي 1332مرداد  28ترين تعبيري است كه از  اين تازه
شان چنان  وده شده بودند اعدام و بقيهاز مجازات جنايت بخش "قانونا"مرداد  28شان كه در حكومت پيش از  رهبران

اش  ها بعد نشاني از آنان در ايران نماند؛ و حزب توده سازمان داد كه به تندي سازمان نظامي سركوب شوند كه تا سال
سال بعد از  25اش به زيرزميني برود كه تا  كشف و سرانش به جوخه اعدام يا زندان سپرده شوند و سازمان سياسي

و مادر ندارد؛ عقل و منطق هم ندارد؛ غريزه بقا  شود كه سياست نه تنها پدر يد؟ با اين ترتيب معلوم ميآن بيرون نيا
  .و حفظ نفس هم ندارد؛ تنها مفسران هوشمند دارد

  
اند همكاري دربار پهلوي و فدائيان به مختصر توضيحي نيازمند است برحال خواننده  نويسندگان كه متوجه شده

ميان فدائيان اسالم كودتاچي با رژيم پهلوي ... در پيوند ": كنند اند و مطلب را چنين دنبال مي هسرگشته رحمت آورد
چنانكه امروز در رفتار خود نسبت به فرهنگ ملي و هست و نيست جامعه ما ... همين بس كه اعضاي دسته اول 

ان سقوط و انحطاط پنجاه سال هاي عفن دور ترين محصوالت دست سوم و زباله اند، همگي از مبتذل نشان داده
  ".سلطنت پهلوي هستند

  
نويسندگان بيانيه . شود خوب، اگر فدائيان اسالم چنان محصوالتي هستند اين دليل پيوندشان با سلطنت پهلوي نمي

هاي درخشان همان پنجاه سال هستند و البد هيچ ربطي به  ترين محصوالت دست اول و گوهر نيز خود برجسته
م و به سلطنت پهلوي و هيچ همكاري با آنها ندارند، مگر آنكه بگوييم تنها محصوالت دست سوم و فدائيان اسال

هاي فدائيان اسالم و  ها و روش هايي كه نويسندگان بعدا ميان برخورد حتي همانندي. ها پيوند و همكاري دارند زباله
بسيار امكان دارد دو نفر مانند هم . شود اند، به فرض درستي، دليل پيوند و همكاري نمي سلطنت پهلوي برشمرده

از همه اينها گذشته .  بينديشند ولي هيچ پيوند و همكاري نداشته باشند، سهل است دشمن يكديگر هم باشند
اند و نسخه ايراني سازماني كه  ساله 1400دوران پهلوي نيستند، محصوالت يك سنت ... فدائيان اسالم محصوالت 

تواند دليل نخواندن تاريخ  آيا كينه داشتن به يك دوره مي.)  اخوان المسلمين(يل شد سال پيش در مصر تشك 54
  باشد؟
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دوران سقوط و "و بعد، اين . اند درباره همكاري و پيوند دربار پهلوي با حزب توده هيچ توضيحي را الزم نديده
ز عظمت و شكوه است يا پيش از از كجا آمده است؟ سقوط و انحطاط يا پس ا "انحطاط پنجاه ساله سلطنت پهلوي

ممكن است نويسندگان بفرمايند در پنجاه سال سلطنت پهلوي كشور ما از كدام اوج عظمتي سقوط كرد و از . آن
كدام شكوهي به انحطاط افتاد؟ شايد دوران پرشكوه و عظمت قاجار و آق قو يونلو، يا انقالب شكوهمند اسالمي را در 

هاي تاريخ يك كشور را با هم  هاي تاريخي و اجتماعي ندارند و دوره ن كاري به زمينهيا نويسندگا. پيش چشم دارند
هاي سقوط و انحطاط را بكار  در اين صورت بهتر است واژه. شوند كننده نمي كنند و وارد جزئيات خسته مقايسه نمي

  .كنند گزير از مقايسه ميها مانند هر صفت ديگري مفهوم نسبي دارند و خواننده را نا چون اين واژه. نبرند
  

اي با  ساختن جامعه"و  "دمكراسي صوري"باره دفاع از دمكراسي، حتي  ستايشي در سپس بيانيه وارد بحث قابل
حول  و تمركز جامعه بر "هاي پلوراليستي دمكراتيك و شكل مشخص آنها يعني جامعه پلوراليستي حداقل ضمانت
در . دارد نمي ولي باز دست از اصرار خود به سردرگم كردن خواننده بر. تشود كه كامال مورد تاييد اس اين محور مي

هاي انقالبي و پايبند به  ها و گروه سازمان"جا از  هاي ياد شده، بيانيه دو گفتگو از ضرورت اتحاد در راه هدف
مانند "گويد  مي "ها مصدقي"كند و در يك جا درباره  كشور ياد مي  "هاي انقالبي و آزاديخواه نيرو"و  "دمكراسي

هاي انقالبي با  ها و گروه آيد اين است كه آيا سازمان پرسشي كه پيش مي ".جبهه ملي و مجاهدين خلق و غيره
هاي انقالبي هم  ها و نيرو هاي انقالبي با نيروهاي آزاديخواه يكي هستند؟ آيا سازمان پايبندان به دمكراسي، و نيرو

شان به شيوه  خواهند و آيا در درون خود هاي پلوراليستي مي با حداقل ضمانت هاي دمكراتيك و اي با آزادي جامعه
و  "بورژوازي ليبرال"كنند؟ آيا احزاب لنينيست، هر چه هم در مراحلي از مبارزه خود همكاري با  دمكراتيك عمل مي

گونه كه منظور نويسندگان توانند پايبند به دمكراسي، آن  را به عنوان يك شر الزم تحمل كنند، مي "بورژوازي ملي"
  بيانيه است، باشند؟

  
هاي انقالبي و به فرض رسيدن به پيروزي، يك بار  آيا نويسندگان بيانيه مطمئن هستند كه پس از همكاري با سازمان

ها ياد كنند ـــ همان بالئي كه پس از جنگ در  ها و سلسله كودتا آينده ناگزير نخواهند شد از كودتا ديگر در
هاي دمكراتيك آمد؟ اگر نه، بهتر است قبال چند نامه و  هاي آزاديخواه و نيرو ي اروپاي شرقي بر سر سازمانها كشور

  .هاي شخصي نگهدارند اعالميه بنويسند و براي ضبط در پرونده
  

لنينيستي هاي انقالبي  آيا سازمان ".راه ما را ه مصدق است"گويند  شان مي جبهه ملي ايران در اروپا در پايان بيانيه
ش راه مصدق شمرده  شان راه مصدق است، يا هر كس به دليلي ذكر خيري از مصدق بكند راه مورد نظر آنها نيز راه

  شود؟ مي
  

و  "...اجازه نخواهند داد ... برادران غيور ارتشي ":  در همان بخش بيانيه گريزي هم به صحراي كربال زده شده است
را درباره اين بخش بيانيه  "هاي انقالبي ها و نيرو سازمان"آيا نويسندگان، نظر  ".رتشزنده باد اتحاد تاريخي مردم و ا"

هاي  ها و نيرو پندارند برادران غيور ارتشي جان خود را به خطر خواهند افكند كه سازمان اند و آيا حقيقتا مي پرسيده
  كودتا كنند؟ "پاجبهه ملي ايران در ارو"ضد  انقالبي بيايند و يك بار ديگر نيز آنها بر

  
اند جلب  اند و به حق تاخته تاخته )اپورتونيسم(طلبي  بايد توجه نويسندگان را به دو موردي كه در بيانيه به فرصت

يكپارچگي فكري و عقيدتي براي يك گروه . اپورتونيسم يعني نداشتن يكپارچگي اخالقي يا فكري و عقيدتي. كرد
صاحب و داراي سازمان  و رهبري است ــ البته اگر چيزي بيش از يك نام بياش راهنمايي  سياسي كه دعوي و وظيفه

. در بسياري مواقع براي حفظ جان و هستي الزم است. و دستگاهي باشد ــ نه تنها ستودني است الزم هم هست
ل پيش در به سه سا. اند گيري از هر موقعيت و هر وسيله چه بسا جان و آبروي خود را باخته كسان در وسوسه بهره

  .نوفل لوشاتو مراجعه فرمايند
  

اند پاهاي خود  مايه شگفتي است كه نويسندگاني با چنين تعهد فكري به دمكراسي و آزاديخواهي چه ضرورتي ديده
ها و بندهاي گوناگون از انقالب اسالمي گرفته تا احزاب لنينيست بگذارند و دست خود را به  همه شاخه روي اين را بر
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استوار ايستادن روي يك هدف و يك برنامه منسجم دمكراتيك، كه بخشي از . هاي مختلف بند كنند اين همه حلقه
هاي ديگري كه  مسلما نه ربطي به انقالب اسالمي داشت نه انقالب نامند و مي "راه مصدق"آن همان است كه خود 

تواند به  وپا و جاهاي ديگر بهتر است و ميآنها دچار نشود، براي جبهه ملي ايران در ار ءاميدواريم ملت ايران به بليه
  .پيروزي همگاني كمك كند

  
شود همه چيز براي همه كس  نمي. ش بناميم  اي است كه بايد هرچيز را در جاي خودش بگذاريم و به نام خود زمانه
  .ها روشن باشد بايد تكليف. بود
  

  1360مرداد 
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 گامي به سوي همفكري
  

هاي تفكر  يكي ديگر از نشانه) 1360سپتامبر  2ايران و جهان (ي آزاديبخش ايران نويس برنامه ارتش انقالب پيش
  .سازنده در ميان ايرانيان رژيم آخوندي است

   
رود و عالوه بر حمله به رژيم اسالمي و پيشنهاد يگانگي نيروها  سندهاي همانند خود فراتر مي نويس از بيشتر پيش

شود، صرف  زيرا بر خالف آنچه در نظر اول تصور مي. دارد ها عرضه مي از مالپيشنهادهايي نيز براي اداره كشور پس 
براي كار سياسي منظم و . دعوت به همكاري و پيكار با دشمن مشترك به هيچ روي براي چنين منظوري بس نيست

د به يك خواهند وارد پيكار مشترك شون بايد كساني كه مي. مدت درجاتي از هماهنگي و همفكري الزم است دراز
زبان سخن بگويند و به هم اعتماد داشته باشند و در خطوط فكري نزديك هم سير كنند و هر كدام در انديشه آن 

   .نباشند كه پس از پيروزي، ديگران را از ميان ببرند
   

در  نام برده شده است ــ در صورتي كه بيشتر مردم از سهم خود "انقالب شكوهمند مردمي"نويس از  اينكه در پيش
توان اميدوار بود كه نويسندگان  مي. بينند ــ اهميت زيادي ندارد اند و هيچ شكوهي در آن نمي انقالب شرمسار شده

   .به تدريج از اين برداشت از انقالب دست بردارند
   

 با موجي كه در ژرفا و سطح. عادت ذهني است هستودن انقالب و اصرار بر اينكه انقالب منحرف شده بيشتر نتيج
جامعه ايراني بر ضد انقالب و پيامدهاي آن برخاسته است بعيد نيست كه به زودي كمتر كسي از شكوه انقالب سخن 

ترين عناصر اجتماعي ايران را بر روي كار آورد و در انفجاري كه  ترين و پليد مانده در توفاني كه بدترين و واپس. بگويد
ايران را ويران كرد چه شكوهي است؟ بيشتر آنها كه انقالب را با برخي از بهترين دستاوردهاي چند دهه سازندگي 

ها و آماده بودن هزاران تن براي فدا كردن جان خود  پيمايي ها تن در راه دانند از پديده گرد آمدن ميليون شكوه مي
بش ملي ها عظمتي هست اما شكوه هنگامي است كه يك جن ترديد در اين پديده بي. اند زير تاثير قرار گرفته

وقتي جماعتي از روي ناداني و . هاي انساني و پيشرو داشته باشد و انسانيت را در سير تكاملي خود باال ببرد هدف
زنند و  دهند و مي فرهنگ قرار مي دل و بي خوردگي خود را بي اراده و تفكر در اختيار مشتي عوامفريب و سياه فريب
تر  شوند بهتر است صفاتي مانند شكوه را براي موارد مناست پشيمان ميكنند و بعد هم از كرده  كشند و ويران مي مي

ها و هزاران خود را از بلندي به زمين  صد. زنند گاه دست به خود كشي جمعي مي انواعي از جانوران گاه. نگه داريم
فان صدها هزار تن را هر سال در بنگالدش و هند سيل و تو. ميرند زنند و روي كرانه مي افكنند يا از آب بيرون مي مي
   .به كار نبرده است "شكوه"كس  ها هيچ در توصيف اين پديده. كشد كند يا مي خانمان مي بي

   
رسد از اين پس براي جلوگيري از هر ابهام و تناقص گويي بهتر باشد دست از ستايش انقالب و ساختن  به نظر مي
دادند برداريم؛ و آن را همان گونه  "هدف انقالب را تغييردستياران خميني مسير و "هاي فرضي براي آن كه  تاريخچه

اعتراف به اشتباه در . ايم اشتباه خود را بپذيريم كه بوده است بناميم و اگر هم خودمان زماني فريب آن را خورده
   .هاي بزرگ و كوچك كردند ناگزير است كشوري كه از باال تا پايين تقريبا همه اشتباه

   
تشكيل و گسترش "گويد و در جايي  مي "تمام نيروهاي پيشرو و ملي"ا سخن از اتحاد نويس در يك ج پيش
. داند را شعار همگاني مي "ملي و انقالبي هاي وحدت همه نيرو" در پايان شناسد، و را تنها راه مي "هاي مسلح ملي نيرو

ي دانستن مسلح و ملي، و ملي و يك. گذارد يگانگي فكري آن حفظ شود نويس به انقالب و انقالبي نمي عالقه پيش
تواند  اما انقالبي مي. شناسد و آن انقالبي است نويس يك صفت برترين بيشتر نمي انقالبي از آنجاست كه در واقع پيش

هايي ستودني هستند كه  نبايد تصور كرد تنها نيرو. اصال انقالب و انقالبي هميشه خوب نيستند. عكس ملي نباشد و بر
   .اي خوب است كه در آن گاه و بيگاه انقالب روي دهد و هر چه بيشتر بهتر گويند و جامعه مي به خود انقالبي

   
جامعه ايراني بيم خورده و بيزار از رويدادهاي سه سال گذشته دنبال نظم و امنيت و قانون و كار و رفاه و راه افتادن 

بخت پايداري و ادامه بيشتري داشته  هاي كشور و برقراري حكومت مردمي است ــ يك حكومت مردمي كه چرخ
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اي را الزم نيست با شعارهاي انقالبي و نيروهاي انقالبي و حكومت  چنين جامعه. باشد و هر روز به كودتا تهديد نشود
از اين . مردم را بيشتر سرخورده و پراكنده سازد رود كه اينهمه شيفتگي به انقالب، بيم آن مي. انقالبي متحد سازيم

خواهيم كشور را زير و رو كنيم؟ بگذاريد از اين پس به اصالح و  كوهمند به آن انقالب شكوهمند تا كي ميانقالب ش
   .بهبود و پيشرفت تدريجي ولي مداوم ايران خرسند باشيم

   
گويد يك سنت سه هزار ساله است،  نويس با آنكه درباره پادشاهي در ايران مي درباره شكل حكومت آينده ايران، پيش

كند كه شاه بايد سلطنت كند نه حكومت كه نشانه درك درست آن از مقتضيات و  سخن دكتر مصدق را نقل ميو 
تواند حلقه مركزي  گويد بسياري از مردم ما دوباره به سوي پادشاهي كه مي نيازهاي جامعه ايراني است و با آنكه مي

شكل "گويد  اند باز دچار ترديد است و مي وردهو پيوند اساسي براي وحدت ملي و تماميت ارضي كشور باشد روي آ
پس از سقوط ... زب و گروهي سياسي نبايد حراه و راي مردم بستگي دارد و هيچ آدولت و شيوه اداره كشور به 

   ".خميني آن را به صورت شعار همگاني درآورد
   

ه مردم دارد، همه امور سياست و اگر دليل مسكوت گذاشتن موضوعي با اين اهميت آن است كه بستگي به راي و اراد
چگونه است كه . پيس هيچ چيز را نبايد به صورت شعار همگاني درآورد. اجتماع بستگي به راي و اراده مردم دارد

توان موضع مشخصي داشت، ولي شكل حكومت و رژيم كشور را بايد به  مي) 4ماده (درباره مثال آمارگيري پنج ساله 
  بعد موكول كرد؟

   
شرط كار سياسي يك حزب يا گروه يا جنبش سياسي آن است كه درباره همه مسائل اساسي و مهم جامعه نخستين 

موفقيت . بينديشد و مواضع مشخص بگيرد و آن را با مردم در ميان بگذارد و بكوشد تا اكثريت با او توافق كنند
درباره شكل حكومت و شيوه اداره كشور ترسد اعالم نظر  نويس مي پيش. اش نشانه پشتيباني مردم خواهد بود نهائي

ولي تشكيل . اين ترس بيجا نيست. باز دارد "هاي مردد و بينابيني را از پيوستن به مبارزه جمعي بسياري از گروه"
   .ارزد يك نيروي سياسي همبسته و منسجم كه توانايي جلب اعتماد عمومي را دارد بدان مي

   
پس . توان به توافق رسيد با بحث صميمانه و از روي آگاهي سرانجام مي. و كردهاي مردد را بايد دعوت به گفتگ گروه

خواهند نظر مردم را جلب كنند؟ از سوي ديگر براي سالمت آينده  از سرنگوني رژيم اسالمي مگر جز با بحث مي
ها  ه همه موضوعهاي دمكراتيك خو بگيرند، يعني دربار تري با سنت ايران نيز بهتر آن است كه اكثريت هرچه بزرگ

آن شكل حكومتي كه در اين نخستين مراحل پيكار مشترك از سوي مبارزان پذيرفته . با هم گفتگو و استدالل كنند
شود بخت بيشتري براي كاميابي خواهد داشت ونيروهاي بيشتري متعهد نگهداري آن و جلوگيري از انحراف آن 

ناپذير پس از جمهوري اسالمي  بيني وضاع و احوال آشفته و پيشاي كه از ميان ا زده خواهند بود تا ترتيبات شتاب
  .پديدار شود و گروهي از ناچاري و گروهي براي پر كردن تهي به آن گردن نهند

  
  1360شهريور                                                                                           
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 جامعهسرامدان دربرابر مردم و 
  

هايي  چنين بحث. بايد استقبال كرد) 93ايران و جهان شماره ( "تاب و اساطير متورم رويان بي پري"از مقاالتي مانند 
ها و  ترديد به رشد فرهنگي ايرانيان ياري خواهد كرد و سياست را در ايران از چيرگي افسانه در چنين سطح بي

من تاييد بيشتر آنچه كه در آن مقاله آمده دو نكته را نيازمند ض. ها بيرون خواهد آورد پندارها و نيمه حقيقت
   .بيند روشنگري مي

   
رسد آقاي مهرداد ماندگار در تاكيد خود بر مسئوليت سرامدان جامعه ايراني چه در رژيم گذشته و چه در  به نظر مي

داد و  رامدان را پرورش مياوضاع كنوني توجه كافي به اوضاع و احوال سياسي و فضاي فرهنگي و اجتماعي كه س
هاي  آزمندي"هاي سرامدان را هم بيش از اندازه محدود به  اند؛ و انگيزه كردند نشان نداده آن عمل مي سرامدان در

ها و مسائل اساسي دوره  توجهي به موضوع ناشي از كم اند كه اين خود كرده "ها و شلوارها عقده"و  "روحي و مادي
   .سال گذشته استمورد بحث ايشان يعني سه 

   
هاي سياسي و فرهنگي جامعه ايراني سهم  اند محدوديت همان گونه كه آقاي ماندگار در مقاله خود به درستي گفته

كه چه در بخش عام و چه در ... سنت و عادت تاريخي ملتي "در جايي از . هاي ملي ما داشته است ناكامي بزرگي در
در چنين . گيرند اما دنبال آن را نمي. نويسند مي "شد تعيين مي ش بخش خاص و سرامدانش هميشه حد و حدود

بايست به  توانست باشد؟ چه اندازه مي مدان در برابر دمكراسي چه ميااي با چنين سنت تاريخي، موضع سر جامعه
؟ رسيدن افتاده اولويت داد اي بكلي محروم و بينوا و پس آماده كردن اسباب اقتصادي و اجتماعي دمكراسي در جامعه

كردن از درون سيستم در مقاله  هاي كار نمونه(بايست از درون سيستم عملي كرد يا از بيرون آن؟  به دمكراسي را مي
كردن از بيرون سيستم را در تجربه حزب توده و فدائيان اسالم و  هاي كار نمونه. آقاي ماندگار به فراواني آمده است

   ).توان بررسي كرد و نتايج الزم را گرفت خميني به خوبي ميهاي فدائي و هواداران  مجاهدين و چريك
   

هاي بنام آن وقتي  اي از مردمان عميقا غير دمكرات كه حتي دمكرات و بعد، در نبود يك سنت دمكراتيك؛ در جامعه
گري و گردانيدند؛ و در برابر سنت مذهبي ـ سياسي شيعي هاي دمكراتيك روي مي به قدرت رسيدند ناگزير از كاركرد

انديش و متعصب كه سالي دو ماه  ها معتقد ساده هاي پايگان مذهبي شيعه، پشتگرم به ميليون ها و داعيه دعوي
داشتند و هنوز از  دهند در فضائي يكسره غير عقالني زندگي كنند؛ سرامدان جامعه ايراني چه تكليفي مي ترجيح مي

همان وجهه مذهبي فراسوي تعقل و استدالل را به خود گرفته  نيامده با راديكاليسم سياسي چپ كه اين گرفتاري بدر
  كردند؟ بود چه مي

   
شورش هواداران  1342توان نشان داد كه در خرداد  معماي سرامدان ايران را در نمونه خليل ملكي بهتر از همه مي

جامعه سوسياليست  خميني را بر ضد اصالحات ارضي و حقوق سياسي زنان قيام ملي دانست و همراه بقيه رهبران
ترين رهبران سياسي نسل  ترين و اصولي خليل ملكي ، يكي از پاك )1(. اي به پشتيباني آن صادر كرد ايران، اعالميه

فهميد و همه به دنبال امامزاده  اي كه سخنان او را نمي اش سرانجام در برابر جامعه هاي مترقي گذشته با همه انديشه
پشتيباني كند و البد آن پشتيباني را يك  1342 هــ ناگزير شد از شورش واپسگرايانبود ــ در مسكو و يا در قم 
   .آورد امتياز تاكتيكي به شمار مي

   
ها در حوزه خليج فارس و خطر هميشگي از هم پاشيدن ايران و ضرورت دائمي  و اينهمه بر زمينه سياست قدرت

   .كشور در يك منطقه پر خطرحفظ نوعي موازنه سياسي و نگهداري استقالل و تماميت 
   

حتي براي خود نويسنده مقاله هم با همه اصراري كه . بود "هاي روحي و مادي آزمندي"نه، موضوع بيش از 
سرامدان ايران با . خالصه شود "ها و شلوارها عقده"تر از آن بود كه در  اند آن سي ساله گذشته پيچيده ورزيده
اي  گذاري آينده افزون مردم و پايه نند ساختن يك جامعه امروزي با رفاه روزتر ما هاي دشوار ها و تكليف موضوع

كه آقاي  ها ايران، همان مردم. كردند اين سرامدان در يك فضاي خالي عمل نمي. تر، روبرو بودند بخش اطمينان
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 "دار شده دوره خمينيچي و پاس شونده دوره شاه و كميته ساواكي هاي لمپن" و "ايران هاي جامعه مارژينال"ماندگار 
اند و اين مردم چه اندازه مسئول بدبختي  سرآمدان چه اندازه مسئول بدبختي اين مردم. نامند، هم در ميان بودند مي

   .اند و فريفته عوام شان هستند؟ اين مردم چه اندازه عوامفريب ساخته خود و سرامدان
   

در همه آن سي سال مردم و خرافات  .ند زير تاثير مردم بودكرد سرامدان ممكن بود مردم را نشناسند ولي هر چه مي
هنوز در اين . هاي سرامدان بود ها و كاركرد هاي آنان عوامل تعيين كننده سياست و اعتقادات و تعصبات و محدوديت

   .كنج غربت و آوارگي هم هست
   
در . گيرد اي كردار سياسي را نميگفتن همه چيز نيست و ج "نه"ولي . نگفتن يك كوتاهي بزرگ سرامدان بود "نه"

گفتند مايه زندگاني و  در آن سي سال كساني كه آري مي. بسياري جاها بايد آري گفت و دست به كار سازنده زد
ها كه آقاي ماندگار  همان. كردند سرخوشي و فضاي مادي و فرهنگي همه آن مستوري گزيدگان را فراهم مي

اي مانند ايران كه همه چيز را بايد در  در جامعه. اند سرامدان ناميده "ترين مانده ترين، و سالم ترين، كم آلوده شريف"
بايد صرفا  ترين شرايط اقتصادي و سياسي و فرهنگي از پايه ساخت، دلمشغولي سرامدان نمي ترين و نامساعد بد
ان را در سي سال هاي ديگر، سياست اير گذاشتن اين ارزش بجاي همه ارزش. نگهداشتن خودشان باشد "سالم"

   .بهره كرد طلبي به مقدار زياد بي گذشته از انرژي اصالح
   

نباشد اين توضيح را با بخشي از نامه خليل ملكي به دكتر مصدق كه درباره رهبران جبهه ملي نوشته است  شايد بد
هاي ملكي  به استدالل دهد كه در آن شاه سرانجام ملكي شرحي از ديدارش با شاه مي. پايان دهيم) 1341در اسفند (

من فقط از آنان دو ... من حرفي ندارم "خواهند  گويد اگر مردم ايران سران جبهه ملي را مي شود و مي متقاعد مي
اعالم ) كه منظور ايشان احترام به مقام سلطنت بود(اوال وضع خود را نسبت به قانون اساسي : خواهم اطمينان مي

بعد گفت البته مطلب سومي هم هست كه اختالفي در . حزب توده مشخص سازند ثانيا وضع خود را نسبت به. كنند
   ".آن نخواهد بود و آن رشد اقتصادي است كه الزمه استقالل كشور است

   
بافي مطلق رواج داشت  ها بازار منفي ولي در آن روز. من اين مطلب را به آقايان اطالع دادم": دهد كه ملكي ادامه مي

آنها نشان دادند كه ... انند گذشته حتي عوامفريب هم نبودند، بلكه فريفته تمام و كمال عوام بودند و رهبران نهضت م
آنان در سنگر . شان محبوب القلوب بودن صرف است و نه اقدام و خدمت اجتماعي كه محبوبيت تاريخي بياورد هدف

  )2(".بافي موضع گرفتند راحت منفي
   

كند كه آن رهبران بعدا تبديل به مدافع قانون اساسي و سلطنت مشروطه  ي ميالبته ملكي چند سطر بعد يادآور
   .هاي وابسته به شوري اعالميه بدهند گشتند و بارها مجبور شدند بر عليه حزب توده و راديو

   
رح توان مشكل و تراژدي سياست ايران، از جمله سرامدان ايران، را در آن سي سال ش تر از اين چند سطر نمي كوتاه
  .داد

  
  :ها يادداشت

   1360خاطرات سياسي خليل ملكي چاپ اروپا  -  2و  1
در توضيحاتي كه بعدا گروهي از اعضاي نيروي سوم دادند آشكار شد كه ملكي از آن اعالميه كه جوانان روشنفكر نيروي سوم (

اين ترتيب آنچه را كه درباره ملكي گفته  با. نوشته بودند آگاهي نداشته و در گفتگو با آنان آيت الشيطان نيز بكار برده است
   ..)ش برگرداند بايد به روشنفكران هوادار شده است مي

  
   1361تير                                                                                                    
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  دست پروردگان و مسئوالن
  

  آقاي سردبير
اي اشتباهات و  از جهت پاره) 1361مهر  23ايرانشهر ( "باره ديروز و امروز آقاي داريوش همايونيك گفتار كوتاه در"

ها كه در مقاله به كار رفته قابل چشم  اي اصطالحات و عبارت لحن آن و پاره. نياز به پاسخ دارديش ها تفاهم سوء
  .پوشي است

  
مند از يك  پرورده و بهره نخست درباره مفهوم دست: است هم در دو زمينه اصلي ها بر روي اين اشتباهات و سوء تفاهم

  . نظام و دوره تاريخي؛ دوم درباره مفهوم مسئوليت، مسئوليت آنچه بر سر كشور ما آمده است
  
و يك ... پرورده يك نظام  با آنكه خودمان دست": اند اي از يك نوشته مرا نقل كرده جمله "يك گفتار كوتاه"نويسنده  

شود  نمي شامل همه ايرانيان خارج از كشور "خودمان"گيرند كه  و نتيجه مي "...مند از آن بوديم  و بهره دوره تاريخي
خود و همكاران سابق خود را در ميان همه ملت ايران جا ... زرنگي خاص "با  "اي به خودمان نامه"و نويسنده 

  ".زند مي
  
گويد بيشتر ما  همايون به نمايندگي از طرف ملت ايران مي آقاي"گويند  مي "با حيرت زايدالوصفي"نويسنده محترم  

ها به اعتصابات  كرديم يا در ادارات و كارخانه پيمايي مي ها راه ها يا در خيابان مانند اكثريتي ازايراني...  1357در سال 
يا جز آن بود كه معلوم نيست حيرت زايدالوصف كجاست؟ آ "خريديم هاي انقالبي مي پيوستيم يا روزنامه و كتاب مي

پيوسته بودند، و آيا گفتن اين واقعيت نياز به نمايندگي از  "شكوهمند"به انقالب  1357بيشتر ايرانيان در سال 
سوي ملت ايران دارد؟ اگر كسي چنين واقعيتي را حق ندارد بگويد چگونه كس ديگري با آسودگي تمام و بي هيچ 

  كند؟ ن خارج مينمايندگي، عده زيادي را از شمول ملت ايرا
  

پروردگي آن را منحصر به  اشكال در اينجا پيش آمده است كه نويسنده محترم، برخورداري از يك نظام و دست
ها ميليوني كه  شان بهتر شد، همه آن ده اما همه كساني كه در آن دوران زندگاني. شمارند صاحبان مقامات معين مي

به هزينه حكومت، يا بهر حال از منابع كشور، در داخل و خارج آموزش فرصت پيشرفت و بهبود يافتند، همه آنها كه 
اگر در نظر آوريم . پروردگان آن دوره هستند هاي خصوصي و دولتي، در شمار دست ديدند، همه برخورداران از بخش

ميرند  ميمردند و  هاي قابل جلوگيري مي و پس از آن، مردم ايران چگونه گروه گروه به مرگ ورهكه پيش از آن د
ها را نيز  تر رويم و همه برخورداران از تسهيالت بهداشتي و درماني و امنيت داخلي و خارجي آن دهه توانيم پيش مي

  .پروردگان و برخورداران بياوريم در شمار دست
  

 رسيده بود و مايه حسرت 1357رسد كه در  كند و به آنجا مي آغاز مي 1299وقتي يك جامعه تقريبا از صفر در 
پروردگانش بسيار بيش از آن باشد كه نويسنده  ايرانيان امروزي شده است، ناچار بايد شمار برخورداران و دست

رانند  پروردگان آن نظام را از صف ملت ايران مي اگر ايشان با اين سادگي همه برخورداران و دست. پندارند محترم مي
  .خميني هم چنين داس بزرگي در مردم نگذاشته است حتي. آگاه باشند بايد دست كم به ابعاد پاكسازي خود

   
: كنند را چنين نقل مي "اي به خودمان نامه"اي از  رسند و باز جمله مي "مسئوليت"به مفهوم  "برخورداري"از مفهوم 

گونه كه همه به درجاتي از  پذيرفتيم كه همان ما به عنوان يك جامعه و يك ملت شكست خورده بوديم و بايد مي"
 ".ها نيز سهم داشتيم ايم در مسئوليت اهب يك دوره برخوردار بوديم و به درجاتي از فرو ريختن رژيم زيان ديدهمو
  . گويند نويسنده اين جمله در انديشه شريك جرم فراهم آوردن است مي

  
ن بشناسيم اي از صاحبان مقامات را تنها برخورداران از مواهب و تنها مسئوال اين مسئوليت چيست؟ باز اگر عده

ها متوجه يك  در يك جامعه، حتي در يك ديكتاتوري، مسئوليت. ولي در واقع چنين نيست. شود كارمان آسان مي
تر  كند كه جامعه بزرگ كند؛ آنچه را مي آن اقليت در فضاي كلي جامعه عمل مي. اقليت كوچك يا بزرگ نيست
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اي در طول تاريخ  داشتند و هيچ جامعه همانند مي ها سرنوشتي اگر چنين نبود همه جامعه. دهد امكانش را مي
  . دگرگون نشده بود و پيش نرفته بود

  
اگر گردانندگان و مسئوالن رژيم پيشين مسئول كارهايي هستند كه انجام دادند يا ندادند، مخالفان رژيم نيز مسئول 

هايي نشان  سهمي داشته است و واكنش آن دوره هر ايراني به فراخور حالش در. مبارزاتي هستند كه كردند يا نكردند
شان نگاه كردند  گروهي به دست مجتهد و مرجع تقليد. شان را پايين انداختند و پول درآوردند گروهي سر. داده است

هاي بيگانه خيره  گروهي به نمونه. گروه بسيار بزرگي خود را به باد سپردند. و اجازه انديشيدن به خودشان ندادند
چين و ويتنام و الجزاير و كوبا و آلباني و  تند امريكا و آلمان و ژاپن را به ايران بياورند، يا شوروي وماندند و خواس

تفاوت بودند  اعتنا و بي آنها هم كه بي. اند آنها كه بهر صورت فعال بودند مسئول. حتي سازمان آزاديبخش فلسطين را
  .از مسئوليت بري نيستند

  
رژيم پهلوي بر ايران رفت يا ناگزيريم منكر هر پيشرفت و كار مثبتي شويم كه آسان  سال 57ما در برابر آنچه در 

نيست و دشنام را به جاي بحث گذاشتن است، يا هر كار مثبتي را نتيجه جبر زمان و درآمدهاي نفت بشماريم و در 
ها و  بيفتد؛ و اولويت بود، درچهار سال گذشته الزم نبود كشور به چنين سراشيبي نظر نگيريم كه اگر چنين مي

آيد كه  هايي پيش مي زمان. و تازه درامد نفت هم امري مسلم نيست. هاي رهبري سياسي نيز نقشي دارد تعهد
  .هايي كه بايد چوب حراج بر سرش زد توان آن را فروخت و زمان نمي

  
آنچه امروز روز ملت ما را سياه "بگوييم  "ايرانشهر"ها ياد كنيم و تا آنجا برويم كه مانند نويسنده  يا بايد تنها از بدي

و فراموش كنيم كه پس آن دوران هم نتيجه محتوم دوران پيش از آن  "كرده است نتيجه محتوم آن دوران است
پروردگاني  بوده است و بر همين منوال؛ حتي به روي خود نياوريم كه آن دوران آنقدرها هم بد نبوده است و دست

هاي بلند فضيلت به جهانيان  شان پيداست از قله شته است كه چنانكه از لحن و برداشتمانند نويسنده محترم دا
  .شان است نگرند و هر روز تصويرشان در آينه سپاسگزار مي

  
سونگري، هم دستاوردها و هم  با چشمان گشوده و بي يك: يك شيوه ديگر نگريستن به آن دوران هم هست

تر  ميهنان ما دشوار اين آخري از همه براي هم. بخشي از تاريخ اخيرمان بپذيريمهاي آن را ببينيم و به عنوان  كاستي
هاي بيشمار ديگرش را هم اگر از حلقه تنگ  مصداق. شناسند يك مصداق آن را نويسنده ايرانشهر خوب مي. است

  . هاي خود بدر آيند خواهند شناخت ارتباط
  

 "اي به خودمان نامه"نيست اگر من در  "انيسم و توهين به ملتشارالت"اند اين به هيچ روي  بر خالف آنچه نوشته
كم كم كار به جايي رسيد كه بسياري از ما كه دو سال پيش حاضر نبودند نامي از رژيم گذشته برده شود، "ام  نوشته

ن ايرانيان در ميا "ديروز و فردا"اين واقعيتي است كه من به عنوان نويسنده كتاب  ".بينند هيچ عيبي در گذشته نمي
  . ام فراوان بدان برخورده

  
اي كه پنج سالي پيش بر ضد خميني چاپ شد اشاره  در ادامه بحث مسئوليت، نويسنده محترم به داستان مقاله

اين درست است كه من به عنوان وزير اطالعات و جهانگردي و واسطه فرستادن مقاله كه وزارت دربار به . كنند مي
رسيد  خواندم و اگر به نظرم مي بايست آن را پيش از دادن به خبرنگار روزنامه اطالعات مي مي امر شاه تهيه كرده بود،

گفتم ــ هر چند حقيقتا وقت براي خواندنش در اوضاع و احوال آن روز كه رئيس دفتر  مصلحت نيست نظرم را مي
رسيد كه عملي  بيش از آن به نظرم ميخواندم مسلم نيست كه  وزير دربار پاكت را به من داد نبود؛ و حتي اگر هم مي

دادم و آن را جز يكي ديگر از  اي به آن مقاله مي هيچ معلوم نيست در آن زمان اهميت ويژه.  لغو و سبكسرانه است
  .كردم شايد حتي اگر آن را خوانده بودم دستور شاه را اجرا مي. دانستم هاي غير الزم معمول آن روزگار مي گويي پاسخ

  
يرفتن مسئوليت خود در آن حد، آيا كساني كه پس از چاپ آن مقاله در قم آشوب كردند و پس از آن در اما با پذ

جاهاي ديگر به پشتيباني خميني دست به راه پيمائي و اعتصاب و فعاليت انقالبي زدند بيشتر مسئول نيستند؟ آيا 
ع و مخالف پيشرفت و ضد ايراني است گفتند خميني مالئي مرتج خنده آور نيست به كساني كه پنج سال پيش مي
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ماه  اي را كه بعدا در اي از چهره خرده بگيرند كه چرا چنين گفتيد تا ما دست به اعتصاب و شورش بزنيم؛ چرا گوشه
اش به گردن يك  ها تن در انقالب، مسئوليت نيست؛ همه فعال ميليون نشان داديد؟ شركت فعال و غير ديديم به ما

  كنند؟ نويسند و خميني را سرنگون نمي مقاله نمي مقاله است؟ چرا ده
  

در اين است كه با انداختن مسئوليت به دوش يك اقليت، اكثريت . اهميت حياتي بحث مسئوليت در همين جاست
  . تواند به خودش اجازه دهد كه نه پيش برود، نه اصالح شود، نه پند بگيرد مي

  
و ... پيشه را حلوا حلوا كنند  شان بايد به راستي اين امام رذالت بقآقاي داريوش همايون و همكاران سا"گويند  مي

براي هر آغلي كه خود را در آن مخفي كنيد همه چيز خود ... گرنه هنوز چندان دور نيست كه از ترس خشم مردم 
ا و آقايان مترقي و ه خانم. شان كرد كه ما الزم نيست امام رذالت پيشه را حلوا حلوا كنيم بايد يادآوري ".داديد را مي

انقالبي و ماركسيست و آزاديخواه و مدافع حقوق بشر تا همين يك سال پيش او را حلوا حلوا كردند و امروز هم 
.  دهند كه خود را در آن مخفي كنند همه چيز خود را مي "محلي"براي هر ) مردم؟(معلوم نيست از ترس خشم كه 

  ). اند براي خودشان محفوظ بماند نويسنده محترم بكار برده اي كه بهتر است استفاده از محل اديبانه(
  

پيش از پايان دادن به اين پاسخ الزم است براي برطرف ساختن اشتباه، توضيحي درباره كميسيون تصفيه و تعطيل 
من  در آن كميسيون نه. اند داده شود مطبوعات كه نويسنده ايرانشهر در بخش مربوط به پيشينه اين نويسنده آورده

معاونت وزارت اطالعات و جهانگردي را هم در آن زمان . اند عضويت نداشتند و نه هيچ يك از آقاياني كه نام برده
هدف كميسيون خاموش كردن مطبوعات نبود، كه چه پيش و چه پس از . اند برعهده داشت شخصي جز آنكه نام برده

خريد شدند از پرشورترين ستايندگان رژيم  طيل و بازاكثريت بزرگ نشرياتي كه تع. آن نيازي به كميسيون نداشت
  . انتشار مطالب دادگاه گلسرخي نيز از سركشي مطبوعات نبود؛ تصميم خود ساواك بود. بودند

  
  :آمده است درآغاز و پايان مقاله ايرانشهر اين شعر

  كس نيايد به زير سايه بوم 
  ورهماي از جهان شود معدوم 

  
خوب است . توانستند شاهد بياورند شان بهتر از اين نمي توصيف موقعيت خود و همفكران الحق نويسنده محترم براي
ــ هنگامي كه گوش به فرمان خميني براي سرنگوني رژيم پيشين به اين سو  57و  56هاي  انتظارات خود را در سال

شان را  توانست و صف حال ميشان مقايسه كنند و ببينند سعدي بهتر از اين  زدند ــ با اوضاع كنوني و آن سو مي
  بگويد؟ 

  
 "حساب دار و دسته خميني يكي نخواهد بود روز حساب ديگري كه با تسويه"و  "حسابرسي"ايشان در جايي از 

. گويد گوشه امن آمريكا سخن از روز حساب مي يكي در. انگيز شده است ها كهنه و مالل اين تهديد. اند سخن گفته
كوشيم اين انديشه را  در حالي كه ما مي. دهد هاي دار مي را حواله به چوبهيش ها او و مانندديگري در گوشه امن اروپا 

گسترش دهيم كه صرف هواداري از خميني و شركت در انقالب گناهي نيست كه حسابرسي و چوبه دار در پي 
قالب شاه و ملت را در سال اند كه مثال اعضاي كميته فرعي برگذار كننده دهه ان داشته باشد، كساني در انديشه آن

  .به روز حسابي بكشانند كه اعمال دارو دسته خميني هم به گردش نخواهد رسيد 1351
  

براي دل پرخون از شاهنامه تا ديوان ملك . خوني از ملت ايران ندارم من برخالف ادعاي نويسنده ايرانشهر دل پر
اين . آن ديروزمان بود. م از اينجاست مردم ايران نگراناگر من بر حال . توان مراجعه كرد الشعراي بهار هر جا مي

  ".واي اگر از پي امروز بود فردايي"هاي سياسي از چپ و راست  همه نئاندرتال با اين. امروزمان است
  

  1361آذر                                                                                        
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 در برابر ناسيوناليسم هاي عصبي بازتاب
  

  آقاي سردبير 
هاي سياسي و تاريخي مربوط به آينده و گذشته ايران از چند سال پيش مسئله پادشاهي از صورت يك  در بحث    

اي  هاي ديگر باشد، درآمده است و براي پاره تر از نظام مناسب تر يا نا نظام حكومتي كه ممكن است براي ايران مناسب
با كمترين اشاره چكش پاي : زنند همانند چكشي شده است كه پزشكان زير زانوي بيماران عصبي ميدست در كاران 
آگاهي ملي هم در نظر  گرايي و ناسيوناليسم و خود اكنون چند گاهي است كه موضوع ملي. جهد بيمار به هوا مي
ها و  ليسم يا حس ملي با واكنشاي به ناسيونا نظران همين حالت را پيدا كرده است و هر اشاره گروهي از صاحب

  . شود آنان روبرو مي "هاي عصبي بازتاب"
  

انتشار يافته كه از  "بمباردمان رژيم اسالمي با بادكنك"ايران و جهان زير عنوان  61اسفند  6اي در شماره  نامه
اند كه  ي گرفتههاي خرده "ها و پيامدهاي جنگ ايران وعراق انگيزه"نويسنده آن بر مقاالت . همين مقوله است

اند گرفتاري امثال ايشان  است كه گفته "ناسيوناليسم"ولي تكيه اصلي ايشان بر . هاي خود را خواهند داشت پاسخ
  . است

  
در انگلستان به  17دانند كه در قرن  ناسيوناليسم را جنبشي نو در جهان مي "هاي فرنگي كتاب"ايشان با ترجمه از 

به معناي اروپايي (در ايران هم جنبش مشروطه آغازي بود براي جنبش ناسيوناليسم  اند كه صحنه آمد و افاضه كرده
 ".متوقف گرديد... كامه رضا شاه و محمد رضا شاه  در همان مرحله آغازين به علت ذات استبدادي نظام خود"كه ) آن

آگاهي  رناسيوناليسم و خودوارد است اين است كه اگ  هاي فرنگي هاي ساده شده از كتاب اشكالي كه بر اين برداشت
هاي قومي و ميراث فرهنگي و تاريخ و سرزمين بگيريم، به سخن ديگر ، سرنوشت مشترك  ملي را برآمده از بستگي

تقويت و ترويج زبان مادري، پرورش مردم با همين زبان و بيرون كشيدن "ها كه ايشان به عنوان  ملي بدانيم؛ همان
اند،  آورده "اد نوعي رشته مشترك فرهنگي در ميان اقوام مذهبي و نژادي يك سرزمينرين، ايجفآ هاي افتخار دستاورد

شرط ديگري كه در تعريف نويسنده . انگلستان بنشينيم و نه انقالب مشروطيت ايران 17آنگاه نه بايد منتظر قرن 
در انگلستان اشرافي سده البته  "باالخره ترويج مكتب دمكراسي و قبول حق اقتدار حاكميت براي ملت"محترم آمده 

اما آخرين . در واقع تا اواخر سده نوزدهم عامه مردم انگلستان از حق راي محروم بودند. هفدهم نيز حاصل نگرديد
توانند از  گردد و مي هاي باستاني بر مي به دوران "ايجاد يك نظام واحد حكومتي براي كل كشور"شرط ايشان يعني 

  .كنندتاريخ مصر تا ژاپن را بررسي 
  

حتي نظام واحد حكومتي با حاكميت مردم . ها و اقوام بوده است خود آگاهي و حس ملي از آغاز تاريخ در ملت
. هاي الزم آن نيستند با همه اهميت آشكاري كه در نيرو بخشيدن به روحيه ناسيوناليستي دارند شرط) دمكراسي(

پرستي رسيد كه تا نيمه دوم سده  جويي و نژاد د برتريناسيوناليسم آلماني در شرايطي پرورش يافت و حتي به حدو
دوره جمهوري و ايمار (آلمان خبري نبود و تا نيمه سده بيستم از نظام دمكراتيك  نوزدهم از نظام واحد حكومتي در

  .) به كنار
  

ايشان سخن  "ناسيوناليسم سردرگم و بي هدف"در برابر   "اصيل"حاال ممكن است براي رفع مشكل، از ناسيوناليسم 
هاي لفظي در ميدان  شكافي ولي اين مو. سروران ديگر "ناسيوناليسم قالبي"در برابر  "ناسيوناليسم واقعي"گفت يا 

گيرد و براي  وقتي يك دخترك روستايي در نيمه اول سده پانزدهم پرچم به دست مي. عمل جايي نداشته است
خيزد البته نه تفاوت  مي كيش انگليسي به پيكار بر نيروهاي هم رهايي خاك فرانسه و بازگردانيدن شرافت ملي خود با

ناسيوناليسم اصيل در يك جامعه دمكراتيك با نظام واحد حكومتي را با احساس تند ملي در يك پادشاهي استبدادي 
 داريوش. نشيند سال بعد انگلستان مي 200داند، نه منتظر  مي) شرايط آن روزي فرانسه(و كشوري تجزيه شده 

پارسي، فرزند پارسي، ": كند اش خود را با سرافرازي چنين معرفي مي هخامنشي هم هنگامي كه در سنگ نبشته
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مسلما  "رفت بسا فراتر از پارس مي"گويد كه  سخن مي "نيزه مرد پارسي"يا هنگامي كه از  "آريايي، فرزند آريايي
  . هاي فرنگي را نخوانده بوده است كتاب

  
اندازد كه در همه  آگاهي ملي، شخص را به ياد بورژواي نمايشنامه مولير مي از حس مليت و خود ها اين گونه برداشت

نثر و شعر بسيار پيش از آنكه كسي سخن را به اين دو نوع بخش كند وجود . دانست گفت و خود نمي عمر نثر مي
. اند ر راه آن فرزندان خود را قرباني كردهاند و د آگاهي ملي داشته ها نيز در همه تاريخ خود حس و خود ملت. اند داشته

هاي اخير، پادشاه مستبد در  حاال اگر تا سدهاما البته لفظ ناسيوناليسم تا اين اواخر به گوششان نخورده بوده است 
  .كاهد اين حس ملي بوده است چيزي از اصل موضوع نمي "نماد"بيشتر موارد مظهر و 

  
هاي ماركسيستي است كه تكرارش ديگر لطفي  شدنش با مشروطه از كليشه آغاز داستان جنبش ناسيوناليسم ايران و

همان گونه كه تعبير مادي تاريخ ايران نيز از روي نمونه اروپايي آن به دشواري افتاد و ناچار شدند جامعه . ندارد
 "داري دوران نظام برده"كنند و از  "همزمان"اشكاني و ساساني دو هزار سال پيش را با اروپاي فئودالي قرون وسطي 

  .تاريخ ايران با ناراحتي رد شوند
  

كنند اصال واژه ايران جز در شاهنامه و از  روند كه همچون بازرگان ادعا مي باور دارندگان اين فرضيه تا جايي مي
ه حاال مثال نظامي گفت.) شود وزير خميني نمي بيهوده كسي نخستين نخست(رفته است  دوران مشروطه بكار نمي

آگاهي ملي و  هيچ ربطي به وجود يك خود "چون كه ايران دل زمين باشد"يا  "همه عالم تن است و ايران دل"باشد 
زبان مادري، فرو رفتن در عمق تاريخ و بيرون كشيدن دستاوردهاي افتخارآفرين، نوعي رشته مشترك "دلبستگي به 

  .ندارد "...فرهنگي 
  

را با سده بيستم ) ميالدي 12و  11(هاي چهار و پنج هجري  است ــ سده شعوبيه ـ كه واژه عربي ناسيوناليست
ماندند تا ناسيوناليسم با انقالب  عوضي گرفته بودند و پيشروان پيش از موقع مشروطه بودند، و گرنه منتظر مي

انسوي سده فر "شوون"اعراب كه از همان آغاز شوونيست بودند فراموش كردند كه از . مشروطه در ايران آغاز شود
  .نوزدهم و مروج برتري جويي ملي به نيكي ياد كنند

  
ايرانيان از سه هزاره پيش زبان و فرهنگ خود را نگهداشتند، هويت فرهنگي و ملي خود را در برابر اقوام شكست 

دند و كر "مفاخره"خورده و پيروزمند حفظ كردند، با دشمنان و متجاوزان جنگيدند، به دستاوردهاي خود باليدند و 
بعد ناسيوناليست . آنهم براي چند سال. تنها در انقالب مشروطه بود كه فهميدند ملي هستند و نامشان ايران است

نويسنده محترم در تعريف ناسيوناليسم، . است "اقتصاد مصرفي"شدند كه از مشخصات آن  "هدف سردرگم و بي"
  . ارتباط آن با اقتصاد غير مصرفي را از قلم انداخته بودند

  
 "...ها  ها و پيامد انگيزه"گيري از  نويسنده محترم به خرده "هاي عصبي، بازتاب"زير تاثير  با اين سابقه ذهني و

  .اند پرداخته
  

توان تصور كرد كه رژيم اسالمي به اعتقاد آقاي داريوش همايون ضد ملي و دشمن ايران و  چگونه مي"نويسند  مي
كدام جزء اين جمله را  "ت جنگ و دفاع از سرزمين ايران را بر عهده دارد؟ايراني است ولي در عين حال مسئولي

پذيرند؟ رژيم اسالمي ضد ملي نيست يا مسئوليت جنگ و دفاع از سرزمين ايران در شرايط كنوني بر عهده  نمي
كرد  ا تهديد ميديگري است؟ تيمور گوركان هم هنگامي كه ايران را گرفت با بايزيد ايلدرم عثماني كه قلمرو ايران ر

  تيمور، ملي و دوست ايران بود يا مسئوليت جنگ را برعهده نداشت؟. جنگيد
  

به سائقه سنت ... ارتش ": كنند با همين استدالل نيرومند، پاره ديگري از گفتار را به استنباط خود بررسي مي
با اين ... تر كرده  هاي رژيم اسالمي را استوار پايه... و متاسفانه با اين پيروزي ... ناسيوناليستي، عراق را بيرون رانده 

تر  خيانتكار... دهد  از آن به دست مي...) ها  ها و پيامد نويسنده انگيزه(ترتيب ارتش ايران با تصويري كه اين هوشمند 
ايشان در پاسخ . اند به خودشان برگرداند بايد مرحبائي را كه نثار اين نويسنده كرده ".كند از رژيم اسالمي جلوه مي



 

www.d-homayoun.net    نگاه از بيرون  

162 

تري از هر  براي سربازان و افسران نبرد با دشمن متجاوز طبعا جاي باال": آمده است "...ها  ها و پيامد انگيزه"همان 
آنها برخالف بسياري از مخالفان رژيم شاهنشاهي در دشمني خود تا پاي نابودي كشور . مالحظه ديگر داشت

شد مهم نبود كه واقعا درباره رژيم  ايران پايمال سپاهيان عراقي ميآن هنگامه كه شهرهاي  براي ارتش در. نايستادند
. جهاند جان كالم در همان ناسيوناليسم است كه هر اشاره بدان بسيار كسان را از جا مي ".انديشد اسالمي چه مي

  . شود با رژيمي دشمن بود ولي در راندن دشمن بيگانه حتي در خدمت آن قرار گرفت مي
  

رژيم اسالمي در برافروختن جنگ مسئوليت مستقيم "كنند كه  نقل مي: شود ها همچنان حفظ مي اللنيرومندي استد
رسد كه نه، آن هم مسئوليت  شان مي مستقيم داشت؟ به آگاهي پرسند آيا عراق مسئوليت غير و با حيرت مي "دارد

  شود هر دو مسئوليت مستقيم داشته باشند؟ نمي. مستقيم داشت
  

ملت ايران نه براي دفاع "كه  "...ها  انگيزه"اي از   پس از اشاره به جمله. اصل موضوع و نظريه خود رسند به سپس مي
براي ... هاي ملت ايران  همين توده"گويند  مي ".از اسالم و رژيم اسالمي، بلكه براي دفاع از ميهن به پا خاست

و اينك چهار سال است كه رژيم اسالمي را . ..سرنگون كردن رژيم شاهنشاهي و استقرار رژيم اسالمي قيام كرد 
چگونه مردم ايران با آن حال و هواي ناسيوناليستي كه آقاي داريوش ": و در جاي ديگري ".استوار نگهداشته است

گويا نويسنده محترم از تغييرات ناگهاني و  "دهد براي استقرار اين رژيم به پا خاست؟ همايون به آنان نسبت مي
اظهارات يك : شود به يادشان آورده مي. درجه در روحيات و رفتار اجتماعات و افراد آگاهي ندارند 180هاي  چرخش

شان توسط خميني اعتراف  هاي مكرر شدن ها و اغفال خوردن رهبر ملي آزاديخواه پس از رهبر ديگر كه به فريب
  .احوالهاي بسياري كسان نيز به فراخور تغييرات اوضاع و  و تغيير موضع: اند كرده

  
دانستند و  به رهبري خميني دست به انقالب زدند نشان آن نيست كه خود را ايراني نمي 1357اگر مردم ايران در 

اما نويسنده محترم اين بخش . دانند اند نشان آن نيست كه خود را مسلمان نمي اگر امروز با خميني دشمن شده
گويند كارهايي كه رژيم كرده  مي. اند رژيم را استوار نگهداشتهبه نظر ايشان مردم هستند كه . جمله را قبول ندارند

بدون ايجاد يك محيط پرتوان ايدئولوژيك امكان ندارد و قدرت جمهوري اسالمي در زنده نگهداشتن محيط مكتبي "
گاه آ هاي نا به ارشاد مذهبي توده... رژيم جمهوري اسالمي "كنند كه  و اين فرضيه را پيشنهاد مي "مذهبي است؛

آموزان، نوجوانان، جوانان پرداخته است و با مجهز كردن مردم ايران به يك آرمان يا ايدئولوژي مذهبي تمام  ايراني، نو
شور و هيجان و عواطف بخش عظيمي از جمعيت كشور را از جمله سربازان و افسران جوان ارتش را مايه استحكام 

  ".قدرت خود ساخته است
  

سياسي آن اكنون و پيش از انقالب، ايشان را به گفتارهاي ديگر در اين زمينه مراجعه درباره سهم مذهب و برد 
داشت نياز به كشتن  واقعيت مي "محيط پرتوان ايدئولوژيك"شود كه اگر  در اينجا به همين بسنده مي. دهم مي

هزار تن نبود و رژيم در  50گذشته و سر به نيست كردن هزاران تن ديگر و به زندان افكندن  هزاران مخالف از جان
بودند؛ و اصال در  ها بيرون نمي مردم اين  گونه از همه صحنه شد و نمي برو انتخابات مجلس خبرگان با آن رسوايي رو

  .روبه راه كرد "محيط پرتوان ايدئولوژيك"توان  شرايط ورشكستگي اخالقي و معنوي يك رژيم نمي
  

ها را در استواري رژيم  و عامل ترس و كنترل روزانه محالت و خانهايشان سهم دستگاه گسترده سركوبي و فشار، 
بسياري . قرار دادن واقعيات چهار پنج سال پيش بجاي واقعيات امروزي گرفتاري تنها ايشان نيست. گيرند نديده مي

كه ايشان را  اي است داشتن چنين نظريه. شناسند ميهنان ما به اين معني حس زمان ندارند و بعد زمان را نمي از هم
چرا ارتشي كه شش دهه در مكتب ناسيوناليسم ساخته و پرورده شده بود ": كند از اين گونه هايي مي وادار به پرسش

در شرايط ايران "آورند كه  پاسخ مي "ديروز و فردا"حركت و عاجز ماند؟ و از كتاب  در حوادث انقالبي ايران بي... 
روشن است كه ارتش با قدرت  ".هاي پيشرفته به مقدار زياد خريد سالح قدرت نظامي بيشتر عبارت بود از قدرت

هاي آموزشي و صنعتي الزم ربطي به ناسيوناليسم و پرورش  آماده كردن زمينه نظامي يكي نيست و مثال كوتاهي در
. اجعه كنندمر "ديروز و فردا"براي توضيح اينكه ارتش در جريان انقالب چه كرد بهتر است به . روحيه ملي ندارد
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ارتش با ضعف باورنكردني  1357در فضاي سياسي نيمه دوم سال . تواند عمل كند ارتش در يك فضاي سياسي مي
  .هاي مذهبي و چريكي درونش را تهي كند بود كه اجازه داد خوره فعاليت رهبري سياسي و فرماندهي خود روبرو

  
براي رهايي "چرا ارتش ... كند؟  با صدام حسين صلح نمي اين ارتش چرا مستقل از رژيم ضد ايراني خميني"يا مثال 

تواند  خواهند بگيرند نه اين است كه ارتش در شرايط نامساعد سياسي نمي اي كه مي نتيجه "كند؟ ايران حركت نمي
هايي هم كرد و صدها افسر قرباني شدندــ و كمتر ارتشي در تاريخ  حركتي كند ــ كه در دو سه سال گذشته حركت

بلكه اين است كه ارتش هم مجهز به ايدئولوژي . شرايط جنگ بر ضد رژيم حاكم، آنهم رژيم ترور، قيام كرده است در
  .مذهبي و پشتيبان خميني است

  
مساله اصلي نويسنده در نظريه مركزي ايشان است كه اگر به فرض قابل اثبات باشد عمال جايي براي مبارزه 

آگاهي ملي  ما به ناسيوناليسم ايراني و خود. انجامد ار ورزيدن برآن به گمراهي ميگذارد و اگر درست نباشد اصر نمي
بست  نگريم زيرا عقيده نداريم امروز هم بايد در بن مردم ايران همچون پادزهري در برابر فاشيسم مذهبي مي

مي را بمباران كنند، اصرار اگر ناسيوناليسم ايراني بادكنك است كه با آن رژيم اسال. ايدئولوژيك خميني گرفتار ماند
  را مانند دسته گلي به گردن آن بيندازند به چه بايد تعبير كرد؟ "محيط پرتوان ايدئولوژيك"در اينكه 

  
آورد كه  نظران هست گاهي كار را به سطح بني صدر پايين مي اي صاحب پاره اين حساسيت تند ضد پادشاهي كه در

بيهوده (ي و بازگشت رژيم پادشاهي يكي را برگزيند اولي را برخواهد گزيد گفت اگر قرار باشد ميان تسلط شورو مي
احتماال كسان ديگري هستند كه در ژرفاي ضميرشان ترجيح .) شود كسي نخستين رئيس جمهوري خميني نمي

اليست ها به افسون مالها فريفته شوند ولي به ياد پادشاهي نيفتند؛ ارتش اسالمي باشد و ناسيون دهند كه جوان مي
  .نباشد

                                                      * * *                                                      
ضمن بحث درباره  "...ها  انگيزه"در  . نويسنده محترم بازنشانه همان واكنش عصبي معروف است "بعدالتحرير"

مبارزه ملي ايرانيان با رژيم اسالمي نبايد به صورت بخشي از "ر جنگ آمده بود كه اي از ايرانيان در براب واكنش پاره
ترين واكنش در برابر جنگ تلگرامي بود كه در همان  درست": و آنگاه نوشته شده بود "تالش جنگي عراق درآيد

ن جوان براي دفاع نخستين روزهاي هجوم عراق به رئيس ستاد ارتش ايران فرستاده شد و در آن داوطلبي يك خلبا
ساله كه وقتي  57تلگرام امضاي رضا پهلوي را داشت، وارث يك سنت ناسيوناليستي . از ميهنش اعالم گرديده بود

كردند ايران را يكپارچه گردانيد و خوزستان را از عمال انگليس پس گرفت و آذربايجان را از  بافي مي ديگران منفي
گذاري  ز عراق پس گرفت و جزاير تنگه هرمز را پس گرفت و ارتشي پايهعمال شوروي پس گرفت و شط العرب را ا

  ".آبروي عراق را برخاك ريخته استيش ها كرد كه خرده ريز
  
قلب  "ترين واكنش در مبارزه ملي ايرانيان درست"را به  "ترين واكنش در برابر جنگ درست"نويسنده محترم  

آمده است نديده  "...ها  انگيزه"و خارجي جنگ را كه در بخش دوم  ها از پيامدهاي داخلي اند؛ نيز همه بحث كرده
را در بحث سياسي به نمايش  "بازتاب عصبي"آنگاه يك بار ديگر . اند اند و اين جمله را تنها پيامد دانسته گرفته

ما معتقد كردم آقاي داريوش همايون با آن همه تكيه بر شش دهه پرورش ناسيوناليستي حت خيال مي": اند گذاشته
بينم كه به عقيده ايشان با وراثت  آيد ولي حاال مي است كه روحيه ناسيوناليستي فقط با آموزش و پرورش بوجود مي

ساله  57 "وارث يك سنت ناسيوناليستي"اين را در اشاره به عبارت .: توان سنت ناسيوناليستي را تصاحب كرد هم مي
  .اند نوشته

  
توان كرد؟ چه  ها چه خدمتي به بحث سالم مي ها و در هم برهم كردن و بهم چسباندنها  با اين شيوه نقل قول كردن

  سود دارد نديده گرفتن اينكه سنت و ميراث و نه  وراثت در آموزش و پرورش سهم حياتي دارند؟
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سخن  "معلوم مفردات خوب و تركيب نا"از  "...ها  انگيزه"و   "ديروز و فردا"نويسنده محترم در چند جا در اشاره به 
ولي رسيدن به تركيب خوب بي مفردات . رسند درست است كه مفردات خوب هميشه به تركيب خوب نمي. اند گفته

  .ممكن است خوب نا
  .به مفردات خود بپردازيد آقايان عزيز    
  

  1362فروردين                                                                                             
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  "ها بقيه ايراني"سخني با برخي از 
  

كه با  "پاييز و زمستان حكومت خميني"اي زير عنوان  دانم در نامه با آنكه ورود در مسائل شخصي را سزاوار نمي
شناسد يا  اند كه هر كس مرا مي چاپ شده است، نويسنده ادعائي كرده 148ايران و جهان شماره  امضاء محفوظ در

در زمان دولت ملي "نويسند  مي. تواند بر نادرستي آن شهادت دهد كرده است مي ا نيروي سوم همكاري ميبني زما
سردبير هفته نامه نيروي سوم ارگان سازمان جوانان و دانشجو ) داريوش همايون(زماني كه او ... آقاي دكتر مصدق 

نامه نيروي سوم هم  ام و سردبير هفته كاري نداشتهمن نه در آن زمان نه هيچگاه ديگر با نيروي سوم هم "...بود 
  .ام نبوده

  
هاي افراطي ناسيوناليستي بودم و هرگز از  هاي دبيرستان، عضو سازمان من در آن زمان، چنانكه از نخستين سال

ناسيونال سوياليست بودم نه سوسياليست و از آن  1333به خط ديگري پرش نكردم، زيرا تا  "خط سوسياليسم"
نويسنده محترم حتما مرا با كس ديگري اشتباه . رو جهت داده است ام روش سياسي مرا يك ناسيوناليسم ميانههنگ

  .اند گرفته
  

هاي  هايي قابل بحث در چند جا هست كه چون در نوشته در نامه ايشان جز يكي دو  اشتباه از اين دست، برداشت
  .شود فرصت گفت و شنود به آنها اشاراتي مي جويي از ديگري نيز بارها تكرار شده به مناسبت بهره

اندازي اين رژيم  ها در انقالب و بر مشتاقانه و با هزار اميد در كنار بقيه ايراني... كنم كه  من افتخار مي"گويند  مي ـ1
بي كرده و ها، يعني همه مردم، انقال آيد كه ايشان و بقيه ايراني تا اينجا چنين بر مي ".شركت كردم] محمد رضا شاه[

روزي كه ... ها  آمريكايي": شود كه كار، كار آمريكا بوده است تر معلوم مي اما چند فراز پايين. اند رژيم را برانداخته
... برو ... فكر بكري كردند و به او گفتند ... تجربه و جوان  سرطان دارد و مردني است و پسرش بي] شاه[حس كردند 

اما .  هاي چپ و ماركسيست اسالمي مبارزه كند خواستند با گروه ها مي ه آمريكاييمحمد رضا شاه نتوانست آنطور ك
شد  كليه دشمنان سياست آمريكا را كه در ايران ريشه كرده بودند و محمد رضا شاه، حريف آنها نمي...رژيم خميني 

  ".برد از بين برده و مي
  

هاي چپ و ماركسيست اسالمي چنان سركوب شده  وهدر اينجا بحث بر سر اين نيست كه در رژيم محمد رضا شاه گر
ها از زندان آزاد شدند و بقيه  انقالب كردند سه هزار تني از آن گروه "ها بقيه ايراني"بودند كه وقتي نويسنده محترم و 

دوخوردها هاي خارج به ايران آمدند و اينها جز چند صد تني از سران و افرادشان بودند كه يا اعدام يا در ز از پناهگاه
هاي  هاي محترم، يا به روايت دوم نويسنده محترم، آمريكا بود كه به گروه اين انقالب آقايان و خانم. كشته شده بودند

وگر نه پس از يك دهه پيكار بي امان، در يكي دو . چپ و ماركسيست اسالمي و دشمنان سياست آمريكا جان داد
  . ايان يافته بودها عمال پ ساله آخر آن رژيم فعاليت آن گروه

  
. دانست و هم كار آمريكا "ها بقيه ايراني"توان يك انقالب را هم كار نويسنده محترم و  بحث بر سر اين است كه نمي
هاي چپ و  يعني اول به گروه. يكايك مجري منويات آمريكا بودند "هابقيه ايراني"مگر آنكه نويسنده محترم و 

ال دادند و آنها را به چنان درجه نيرومندي رساندند كه در همه جا رخنه ب و ماركسيست اسالمي سركوب شده پر
ها هزار جوان را بفريبند و سپس با دست خميني و با رنج زياد دو باره آنها را از بين ببرند و در اين فاصله  كنند و ده

كرد به  انتخاب دو باره آغاز ميآبروي آمريكا را در دنيا بر خاك بريزند و رئيس جمهوري را كه هر روزش را با آرزوي 
بدترين شكست سياسي بكشانند و سالي هفت هشت ميليارد دالر صادرات نظامي و غير نظامي را به چند صد 
ميليون دالر پايين بياورند و موازنه قوا را به سود رقيب آمريكا، شوروي، تغيير دهند و به گفته سران خود آمريكا 

  .هاي مراقبت الكترونيك آمريكا را در ايران تعطيل كنند و پايگاه. بر آن وارد آورندترين شكست استراتژيك را بزرگ
  . ست "بقيه ايراني ها"داوري در اين باره با خود نويسنده محترم و     

  
باشند و هر كس كه اين شرايط را ايجاد كند مردم را  اند و طالب آرامش و امنيت مي مردم خسته شده"گويند  ـ مي2

اين چهره ديگر را در اواخر نامه . اما اين يك آرزوست و واقعيت چهره ديگري خواهد داشت. ود جلب خواهد كردبه خ
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كم ... يابد و آمريكا  آرام آرام ولي قطعي محيط ايران به نفع سياست آمريكا گرايش مي"اند  خود چنين ترسيم كرده
گويند همه كارها را در دوران شاه و در  كه نويسنده مياين همان آمريكايي است   ".كم كارها را قبضه خواهد كرد

دوران انقالب قبضه كرده بود و گويا دلش خواسته بود كه با رسوايي از ايران بيرونش كنند و چند سال هيچ نفوذي 
ز بر اوضاع ايران نداشته باشد و هر روز نگران سقوط و تجزيه ايران و بهم ريختن خليج فارس باشد و بعد كم كم با

  .) قبضه كند
  

و به دنبال زمستان حكومت ... در بطن رژيم خميني نطفه حكومت ميليتاريستي آينده بسته شده است "و سرانجام 
خوب، اگر مردم به هر كس آرامش و امنيت بدهد جلب خواهند  ".خميني بهار حكومت ميليتاريست آغاز خواهد شد

نخستين و . نخواهد داشت "چهره ديگري"ن ترتيب واقعيت شد و يك حكومت ميليتاريست در راه است، كه به اي
ترين ويژگي هر حكومت ميليتاريست برقراري آرامش و امنيت است، بويژه آنكه به گفته ايشان آمريكا هم كارها  مهم

اند، چهره آرزوي ايشان و  هايي كه داده اند و اطمينان هايي كه نويسنده محترم كرده بيني با پيش. را قبضه كند
شان برآورده  شان است يا از اينكه آرزوي گله ايشان از چيست؟ از آرزوي خود. شناسند دوتا نيست واقعيتي كه مي

  خواهد شد؟
  
... اسم جمهوري اسالمي خواهد ماند و ... سقوط نخواهد كرد ) جمهوري اسالمي(اين رژيم "دهند كه  ـ اطمينان مي3

موقعيت حساس فعلي ": آورند داليلي كه مي ".رژيم است نه ظاهر آن چيزي كه در ايران تغيير خواهد كرد ماهيت
خرد؟ چرا  چرا نفت ايران را بازار غرب مي... سياست آمريكا بر اساس تجزيه ايران نيست ... خطر تجزيه ايران ... يران ا

  ".خواهد آنكه غرب ميشود؟ چرا راه ترانزيت تركيه باز است؟ براي  تجهيزات نظامي مورد نياز ارتش ايران مهيا مي
  

انتظار خواننده معمولي از نويسنده محترم آنست كه پس از تجربه پنج شش سال اخير خود اينهمه در هر موضوع 
 "ظواهر امر"پنج شش سال پيش هم شك نكردن و به . تكيه نكنند "ظواهر امر"يقين نداشته باشند و اينهمه به 

  .اي اشتباهات شد اطمينان داشتن موجب پاره
  

تواند آن را در  خرند؟ زيرا هر كس نفت را ارزان عرضه كند مي چرا نفت ايران را مي. ايشان بپردازيم "ظواهر امر"به 
شوروي هم گاز و نفت به غرب . هاي چند مليتي نيست ــ بفروشد بازار كنوني ــ كه ديگر زير تسلط شركت

هاي غربي  آيا حكومت. گاز به غرب بكشد هييان لولمخالفت آمريكا به كمك اروپا هفروشد و قرار است با هم مي
اي چهار پنج دالر تخفيف را نديده بگيرد و به خاطر سروراني كه  پشتيبان شوروي هستند؟ انتظار دارند غرب بشكه

زنند نفت نخرد و جمهوري  حاضر نيستند كمترين ترك اوالئي را بر يكديگر ببخشايند و پيوسته بر سرو كله هم مي
  را سرنگون كند؟اسالمي 

  
شود؟ كجا چنين تجهيزاتي فراهم شده است؟ آيا ارتش ايران يك  چرا تجهيزات جنگي ارتش ايران فراهم مي

فرانسوي حتي هيچ يك از  هجنگي دريافت كرده است؟ آيا جز چند ناوچ هواپيماي جنگي عمده، يك تانك، يك ناو
اده شده بود به ايران تحويل گرديده است؟ آيا وضع شان هم د هاي تسليحاتي گذشته كه پول هاي سيستم سفارش

پذير است؟ فروش مقاديري وسايل يدكي از دست دوم و سوم با  ارتش ايران از نظر تسليحاتي با ارتش عراق مقايسه
ا ها و سقوط هواپيماي آرژانتيني در قفقاز و توقيف هواپيماي حامل اسلحه در اسپانيا در برابر ميليارده آنهمه گرفتاري

هاي  گيري اند بايد موجب چنين نتيجه به عراق صادر كرده) عالوه بر پل هوايي شوروي(اي كه منابع غربي  دالر اسلحه
  سياسي شود؟ هپردامن

  
داد الجزيره راه كه به موجب قرار(اگر از فروش مقدار ناچيزي لوازم يدكي آمريكايي براي نيروي هوايي ايران 

پس چه ضرورت داشت ارتشي چنان نيرومند  "خواهد غرب مي"برداشت كرد كه  بتوان چنين) جلوگيري آن نيست
توانست مانع هجوم شوروي به افغانستان شود نابود كنند و  را كه با پشتگرمي استراتژيك آمريكا به احتمال زياد مي

ايران ــ و شكست  اي به شكست اكنون پس از چند سال دوباره آن را بسازند؟ البته ترديد نيست كه غرب هيچ عالقه
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هاي حداقلي را كه به ارتش ايران شده است  فروش. ارتش ايران نابود شود هخواهد بازماند عراق نيز ــ ندارد و نمي
  .عالوه بر مالحظات بازرگاني در پرتو اين مالحظات بايد نگريست

  
به درآمدهاي اين راه، به فروش كاالهاي  زيرا تركيه. چرا راه ترانزيتي تركيه باز است؟ زيرا در رژيم پيشين نيز باز بود

زيرا هيچ نيرويي در جهان نيست كه بتواند . هرچه بيشتر، چه دست اول و چه دست دوم، به ايران نياز حياتي دارد
نيستند كه هر وقت  "ها بقية ايراني"آنها كه مانند . ها را وادارد كه بر خالف منافع ملي خود عمل كنند اكثريت ترك
  .ها بريزند سي به خيابان. بي. ح ديد دست به انقالب بزنند يا با نداي بيآمريكا صال

  
همه چيز را از دريچه  "ها بقيه ايراني"رژيم كنوني نه تنها نام بلكه ماهيتش را نيز تا هنگامي نگه خواهد داشت كه 

براي خود يك جهان  هاي نظام حكومتي غرب ــ ببينند و ها و ويژگي آمريكا و غرب ــ آنهم بدون درك سياست
پا كرده است و  توان است و بر سر هر چهار راه چراغ سبز و سرخي بر دان و همه تصوري بسازند كه در آن غرب همه

سر كار  كنند و در جايي رژيمي را بر اند و به هر فشار آنها در جايي انقالب مي ها در گردش انگشتانش بر روي دگمه
شود؛ در جايي رژيمي ماهيتش را  ن از قبضه خارج و در جاهايي كم كم قبضه ميها ناگها آورند؛ در جايي كار مي

با اين قاطعيت حكم به  "ها بقيه ايراني"كند؛ تا هنگامي نگه خواهد داشت كه  دگرگون و در جايي نامش را حفظ مي
اي  هر كس را هم مبارزه. اثري مطلق ايرانيان در برابر بيگانگان بدهند و عمال هيچ سهمي براي مبارزه نشناسند بي

  .پرستي كنند كرد متهم به مقام
  

هاي همگاني ساعتي را در  سروران گرامي بهتر است در فضاي گشاده كشورهاي غربي با اينهمه دسترسي به رسانه
اش، در ايرلند شمالي، و دست  ها بگذرانند و از جمله قدرت جهانگير انگلستان را در همسايگي روز به بررسي رويداد

ش در السالوادر و نيكاراگوا مالحظه كنند و هر روز به ويژه در آمريكا تشت "حياط خلوت"شوده آمريكا را در گ
افتد و آنگاه داوري كنند كه چگونه است كه تنها  ها مي ترين اسرار سياسي و اداري را ببينند كه از بام رسانه كوچك

حتي اگر رژيم مالها براي حفظ موجوديت خود با  در ايران همه چيز به انگشت خارجي و براي خارجي است و
هاي چند  افتد براي گل روي آمريكاست؟ و تنها در مورد ايران است كه اسرار توطئه ي توده در مي"حزب كودتا"

  ماند؟ ساله و چند ده ساله پنهان مي
  
كنند  چه مي دانستند كه آغاز مي د يا ازان اكنون مخالف شده كردند و گويند انقالب افتخار مي ها و آقاياني كه با ـ خانم4

يا ندانسته و نفهميده آلت دست آخوندها شدند كه باز . برند كه امروز جاي افتخارشان نيست و كشور را به كجا مي
و از خيلي پيش از آنكه  "از اول مخالف بودند"كساني هم بودند كه به گفته نويسنده محترم . هم افتخاري ندارد
كوشيدند چهره او و نيروهاي انقالبي سياه و سرخ  نار عوام الناس چهره خميني را در ماه ببينند، ميروشنفكران در ك

  .ست "ها بقيه ايراني"اند؟ در اينجا هم داوري با خود نويسنده محترم و  كدام بيشتر حق داشته. را به مردم بشناسانند
  
اند كه روزي  ه ديگري نويسندة محترم بر من گرفتهگنا "پرش از خط سوسياليسم به خط شاهنشاهي"ـ عالوه بر 5

اي گفته بودم كه  اعتراض در خانه بمانند و من شب آن روز در مصاحبه هاعالم شده بود مردم به نشان 1357در بهار 
در آن زمان .) همه نبود هايي در بازار بسته شدند، كه اين ها و حجره در واقع مغازه(اعتصاب شكست خورده است 

امروز كسي هست كه روزي را درآن بهار به ياد آورد كه رفت و . خواست همه چيز را باور كنند شان مي دل بسياري
ها ياري  ها به نشانه اعتراض بسته بودند؟ اگر حافظه ها در تهران قطع و حتي كمتر شده بود و مغازه آمد اتومبيل

شان بيدريغ در اختيار آزاديخواهان و  هاي ه ستونهاي خارجي مراجعه كنند ك توانند به همان روزنامه كند مي نمي
  .ها هم اذعان كردند كه اعتصاب به جايي نرسيد بود و همان "افتخار آميز"انقالبيان 

  
  :در پايان دو پرسش ديگر از نويسنده محترم بجاست    

شان به پادشاه با  ــ آيا ايشان كه در سال آخر رژيم براي خدمت به صنعت نساجي كشور حاضر شده بودند نامه
هايي را  دهند كه براي خدمت به شئون ديگر كشور مسئوليت امضاي چاكر فرستاده شود به كساني ديگر حق نمي

زدند كه كارخانه نساجي همدانيان را اداره كنند و متاسفانه  نويسنده محترم و همكارانشان دربدر مي. پذيرفتند مي
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هايي دعوت شدند گناهكارند؟ اگر  آيا كساني كه براي اداره سازمان. م نشدشان فراه اي براي پذيرفتن پيشنهاد زمينه
  دادند؟ شد چه پاسخي مي از ايشان دعوتي براي قبول وزارت صنايع و معادن مي

  
ــ آيا ايشان تا هنگامي كه خميني پرچم انقالب را برافراشت، زيرا تا پيش از آن كه انقالبي در كار نبود و به هر 

خود جزئي از نظامي نبودند كه همه ما، تقريبا همه ) توان گفت فرجام، انقالب نمي و دعوت به اعتصاب نانويسي  نامه
بوديم ــ هر كس در جاي خود؟ ايشان به جاي خود اعتراض داشتند يا به نظام؟ آيا همه كساني كه  "ها بقيه ايراني"

اند و به  هاي خود نشسته  در خارج از ايران روي پولو حاال... مملكت را غارت كردند "در آن نظام مسئوليتي داشتند 
  "اي ديگر ادامه دهند؟ اميد روزي هستند كه مجددا به غارت مردم ايران به گونه

  
حتما خواب وزارت را در شاهنشاهي ) اين نويسنده(ايشان "اند  از آنجا كه نويسنده محترم باز با يقين ويژه خود نوشته

اند خواب  رساند كه تقريبا هيچ كدام از آنها كه در گذشته وزارت كرده شان مي آگاهي به "بينند رضا شاه دوم مي
شناسد چنان فداكاري بزرگي است كه  قبول مسئوليت وزارت براي كسي كه اوضاع را مي. بينند وزارت آينده را نمي

  .اي بدان ندارند اكثريت بسيار بزرگ وزيران پيشين هيچ عالقه
  

بينم جز اين نيست كه ديگر در زندگي ناگزير از فرو  رت ديگر اهميتي ندارد و اگر خوابي ميدر مورد شخص من وزا
پوشيدن سخنانم نباشم و آنچه را كه اعتقاد دارم بي هيچ بيمي از ديگران و هيچ پروايي از اينكه كساني مرا بخواهند 

ام را بدست  م خودم شهامت اظهار عقيدهبينم جز اين نيست كه ه خوابي كه مي. يا نخواهند بر زبان و خامه آورم
به تباهي نكشد و با كوردلي يش آورم، هم براي آن نظام حكومتي وسياسي پيكار كنم كه مردم را با كوردلي و آزمند

  .نظري مردم به تباهي كشيده نشود و تنگ
  

  1362تير                                                                                                 
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  در تضاد منافع عمومي و فردي
  

  آقاي سردبير 
ضعف و تضاد "اي از من به عنوان  در نوشته) 1362اسفند  22ايران و جهان ( "مذهب و سياست"آنچه يك خواننده 

در سده بيستم بيش جويي دارد كه به عنوان يك آرمان مجرد  اي برابري اند ريشه خود را در گونه اشاره كرده "اصولي
ها نكردند  اگر در سده هژدهم به نام آزادي بود كه چه جنايت. از هر آرمان ديگري از آن سوء استفاده شده است

ها نكردند، در سده بيستم  بود كه چه جنايت) و نيز آزادي(و در سده نوزدهم به نام ناسوناليسم ) گفته مادام روالن(
  .كنند اند و نمي ها نكرده كه چه جنايت) و ناسيوناليسمو نيز آزادي (به نام برابري است 

  
بيشتر ": كه مورد استناد خواننده محترم است اين است) سهامداران فراموش شده انقالب(آن بخشي از نوشته من 

پرست و آرزومند  مردماني ميهن... از شخص رئيس كشور و حلقه تنگ نزديكانش ... دست در كاران حكومت ايران 
شان  خواستند ايران بر جاي ماند و خودشان نيز از امتيازات مي. ي موقعيت ممتاز خود در كشور بودندنگهدار

كند معموال آماده هرگونه  آنكه براي كشور خود كوشش مي"نويسند  ايشان در اين اشاره مي ".برخوردار مانند
داند كه موقعيت واال و ممتاز  و مي...  پوشد و يا ازمال خود از زندگي خود چشم مي. فداكاري معنوي و مالي است

  ".خود بخود مانع از پيشرفت كشور است
  

نها كسان و آترند يا تندتر رو به پيشرفت دارند بس است كه نشان دهد در همه  يك نگاه به كشورهايي كه پيشرفته
هر روز هم الزم نيست  ".خود بخود مانع از پيشرفت كشور نيستند"هايي داراي موقعيت واال و ممتاز هستند و  گروه
در ايران پايان رژيم پادشاهي  ".مالي باشند يا از زندگي خود چشم بپوشند آماده هرگونه فداكاري معنوي و"كه 

  .دشواري كار، صورت ديگري داشت
  

از  ".منافع فردي تضاد خاصي با منافع كشوري و يا عمومي دارند": اما مسئله اصلي در جمله بعدي ايشان است
هاي توتاليتر كمونيست يا فاشيست يا اسالمي سده  طون كه نخستين نظريه پرداز جامعه توتاليتر است تا نظامافال

ناپذير منافع فردي با منافع اجتماعي  تضاد آشتي: اند بيستم، كه سده توتاليتاريسم است، همه از همين جا آغاز كرده
تر ــ جامعه  مستهلك كردن فرد در يك كليت بزرگگيرند، يعني ضرورت  اي كه از آن مي يا عمومي، و نتيجه

  .)ها براي اسالمي(و امت اسالمي ) ها براي فاشيست(دولت هگلي ) ها براي كمونيست(ماركسي 
   

اشكال اين نظريه در اين است كه انسان را با مور و موريانه و زنبور عسل، و جامعه انساني را با النه موران و كندوي 
با منافع عمومي است جايي است كه فرد از فرديت  "تضاد خاص"آنجا كه منافع فردي در . كند زنبوران اشتباه مي

شده  "برنامه نويسي"وار به انجام وظايفي كه از روز زايش بردوشش گذاشته و براي آن  بهره است و ماشين خود بي
  .شود پردازد و تا از انجام آن بازماند به مرگ واگذاشته يا سپرده مي است مي

  
تفاوت جامعه انساني با موران و زنبوران در عاملي به نام سياست است كه خود از فرديت مستقل و متمايز افراد 

ريزي ژنتيك  سياست در جامعه انساني جاي برنامه )1(.اي نبودن خويشكاري آنان برآمده است جامعه انساني، و برنامه
  .گيرد موران يا زنبوران را مي

  
آيد، فن  سياست كه خود از روابط اجتماعي بر مي. شوند فع فردي و عمومي با هم دمساز ميبه ياري سياست، منا

بسته . عمومي كردن منافع فردي است، آشتي دادن منافع فردي با منافع عمومي است تا جامعه انساني پايدار بماند
م هست كه بهتر است، چنانكه به همين دليل ه. توان پيشرفت جامعه را اندازه گرفت به درجه پيشرفت سياسي، مي

حيوان اجتماعي مور و زنبور است . مندان گفته، انسان را بجاي حيوان اجتماعي، حيوان سياسي بناميم يكي از انديشه
در . كند ريزي ژنتيك، غرايز اجتماعي نيرومند دارد و خود را پيوسته قرباني كليت اجتماعيش مي كه از روي برنامه

بر عكس هر چه در انسان است گرايش به برتري و پيش . نرسيده است) ؟(نين پايه تكامل انسان حس اجتماعي به چ
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زي زهره برده دست و به مه "افتادن و ممتاز و متفاوت بودن است، و از همين روست كه امروز به جايي رسيده كه 
  .ي را تواند گشودمحدود همه رازهاي هست توان گفت كه در زمان نا و با اندكي گستاخي مي "برنهاده پاي

  
تر و  تواند نيرومند هاي عاطفي و آن درجه از حس اجتماعي كه در انسان است و مي منافع فردي، گذشته از بستگي

فرهنگ، . كند كه آدميان بر گرد هم زندگاني كنند و به هر فرصت و بهانه يكديگر را ندرند تر هم بشود، كمك مي ژرف
ندارند، آن  "تضاد خاص"ــ ميان منافع فردي و عمومي، كه هميشه با هم و سياست ــ كه بخشي از فرهنگ است 

سازد كه ثبات و پيشرفت جامعه را بطور كلي همراه آورد و اگر از اين فروماند، بايد در پي  تعادلي را برقرار مي
  .فرهنگي ديگر و سياستي ديگر و سازمان سياسي ـ اجتماعي ديگر بود

  
هاي بدوي را  هاي جامعه در همين دنياي امروزي بازمانده. اند اه از مراحل گوناگون گذشتههاي انساني در اين ر جامعه

گذارند زيرا منافع  آيند به مرگ وا مي كه پيران و ناتوانان خود را كه ديگر از شكار بر نمي) اسكيموها(توان يافت  مي
شان چنان اهميت  يدن به آرمان برابري برايهايي كه رس يا جامعه. شان با منافع عمومي تضاد خاص يافته است فردي

  .اند چيزي و كمبود را اجتماعي و قدرت سياسي را اختصاصي كرده دارد كه براي برطرف كردن تضاد، بي
  

اگر ميان منافع فردي و منافع عمومي تضاد خاص و . شود تر در پهنه عمل سياسي پديدار مي اشكال بزرگ
توان تصور  را بشناسد و فيصله دهد؟ اگر عموم مردم چنان مرجعي هستند نمي ناپذير است چه مرجعي بايد آن آشتي

نزديك به همه مردم . كرد كه اكثريت آنها جز در موارد اضطراري منافع فردي خود را فداي منافع عمومي كنند
در . وردار گردندخواهند از منافع فردي خود در يك چهار چوب اجتماعي كه بيش از اندازه فشار آورنده نباشد برخ مي

فرمانبرداري از (هاي كوچك فردي به سود كليت اجتماعي هستند  شرايط آزادي سياسي، افراد معموال آماده فداكاري
ناپذير بكشد به  ولي اگر كار به تضادهاي خاص و آشتي.) قانون، پرداخت ماليات، خدمت وظيفه، در حدود مشخص

مثال حاضر نخواهند شد يك نسل را فداي ساختن سوسياليسم در  .طبع، منافع فردي خود را مقدم خواهند شمرد
  .يك كشور كنند

  
منافع فردي و عمومي نشناسيم، آنگاه جز حكم لنين  "تضاد خاص"اگر عموم مردم را مرجع شناختن و فيصله دادن 

در دست كساني با  اينكه قدرت. اين اهميت ندارد كه چند نفر قدرت را در دست داشته باشند: راهنمايي نخواهد بود
هاي توتاليتر دنبال كنيم كه از روي نمونه  براي آنكه مسير اين سخن را تا نظام. هاي درست باشد مهم است انديشه

پنداشتند انديشه درست و حق جدا كردن  كساني كه مي. لنين در سده بيستم ساخته شدند رنج زيادي نبايد ببريم
هاي خود، قدرت را در درست  هاي گوناگون، و هر كدام با هدف درجامه مرزهاي منافع فردي و عمومي با آنهاست،

هاي انديشگي و سازماني كه لنين گذاشته بود  ــ ديكتاتوري پرولتاريا، حزب پيشاهنگ،  استالين بر روي پايه. گرفتند
پس . 1984هاي  ترين مصداق شوروي را ساخت ــ يكي از پيشرفته "بي طبقه"سانتراليسم دمكراتيك، چكا ــ جامعه 

هاي  شان صورت هاي رحمي و توانايي سازماندهي خود و ظرفيت فني و سازماني كشور از او ديگران بسته به درجه بي
همه آنان نوميد از آشتي دادن منافع . را عرضه داشتند، از موسوليني و هيتلر تا خميني و جز آنها 1984ديگري از 

جمعي ساختگي و مجرد كه پوششي  ردن افراد در پيشگاه يك ماهيت دستهتر فداك فردي و عمومي، به راه حل آسان
  .براي حكومت مطلق يك گروه كوچك يا يك فرد است روي آوردند

  
اند و منافع عمومي را در تضاد با منافع فردي  هاي ديگري هستند كه پايه خود را بر منافع فردي گذاشته جامعه
دهند تفاوت منافع فردي و  گذرد ــ و اجازه نمي موع منافع فردي در ميدانند ــ هر چند منافع عمومي از مج نمي

هايي  استفاده ها هنوز راه درازي در پيش دارند تا به سوء آن جامعه. عمومي يكسره به زيان فرد و فرديت او فيصله يابد
هايي است كه امكان داده  ماند انديشيدن و ساختن مكانيس آنچه از آن برآمده. شود پايان دهند كه از منافع فردي مي

از . ها بسيار است، ولي پويندگي هم برابري درآن جامعه نا. ها تعديل شود استفاده است در طول زمان اين سوء
هاي فرمانروا را از  توان گروه ها مي نفس اينكه در آن جامعه. اند تر عادالنه "توحيدي"يا  "بي طبقه"هاي  جامعه
هر چه هم . ها كمتر است ها نيز در آن جامعه برابري گذشته از اينكه نا. سازد تر مي عادالنهشان پايين آورد آنها را  جاي
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خورد، باز آنها بر  اند و نظام حكومت طبقاتي در جريان انتخابات دست نمي هاي فرمانروا همه از يك طبقه بگويند گروه
  .برگزيده سپرده شده است برتري دارند هايي كه در آن تعريف و پاسداري منافع عمومي به يك گروه خود نظام

  
ها را رو به سويي ببرد كه نفع فردي روشنرايانه به گفته دوتوكويل ــ خوب  وظيفه سياست در اين است كه جامعه

در چنان . فهميده شدهء ــ اكثريت بزرگ افراد جامعه، مرز ميان منافع فردي و منافع عمومي را از هم جدا كند
مهم آن است كه با چه شرايطي به . ولي اين مهم نيست. خواهند داشت "موقعيت واال و ممتاز"اي باز كساني  جامعه

  . هايي برسند و در چه حدودي از امتيازات خود بهره گيرند چنان موقعيت
  
  :ها داشت ياد

هر فرد، و در اين يعني وظيفه و جايگاه . آمده است "فونكسيون"خويشكاري در ادبيات پهلوي ـ زرتشتي به مفهوم معادل  -1
  .تر از وظيفه به عنوان تكليف است معني مفهومي وجودي دارد و گسترده

  
   1363فروردين                                                                                                
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 نامه واژه
 الف

  Wishful Thinking  آرزوپروري 
  Value udgment       ارزشداوري 

  Authoritarian                        اقتدارگرا

 Target  آماج 

 Doctrine  آموزه 
 Interaction  اندركنش 

 Dehumanization  انسانزدايي 

  ب
  Productivity                           بارآوري

  Super Market                               بازارك
 Context      بافتار

  Credibility       ذيريباورپ 

  Fundamentalist       بنيادگرا
  Welfare      )رفاه(بهروزي 
  Reform      بهكرد

      )به موقع(بهنگام 
 Xenophobia           ستيزي بيگانه

 پ
 Cesspool – Septic Tank  پارگين 
  Hierarchy )سلسله مراتب(پايگان 

  Campus پرديس 
   Echo پژواك 

  Backlash پسزنش 

  Apologist وزشگر پ

  Dynamism پويايي
  Pursuit پويش

  Drive )تحرك(پويندگي 

  Consequence )عواقب(پيامدها 
 Sequence )توالي(پيايند 

 ت
 Transport  ترابري
  Gimmick ترفند 

  Image تصويرذهني

  Tension تنش 

  Sophistication تكامل يافتگي 

 Mass Production توليد انبوه 
  ج

 Polity سياسي  هجامع

  Alternative جايگزين 

  Mainstream جريان اصلي 

 Geopolitics جغراسياسي 
  چ

 Challenge  چالش 
 ح

  Popular Soverrignty حاكميت مردم 
  National Soverignty حاكميت ملي 

  Dictum حكم 
 Government – Adminstration   حكومت

  خ
  Consciousness خودآگاهي 

  Self Appointed خودبرگزيده 
  Self Sufficiency خودبسندگي

  Self Generating خودزا
 Function خويشكاري

 د
   Know How دانش فني 
  Manipulation دستكاري 
  Metamorphose دگرديسي 
  Evolutionary )متحول(دگرشونده 
  Evolution )تحول(دگرگشت 

  Preoccupation دلمشغولي 
 State دولت 

  ر
  Militant رزمجو 
  Mass Media ني هاي همگا رسانه

  Version روايت 

 Up to date  روزامد  

  Enlightened روشنراي

 Breakthrough رهگشايي، رهگشود 
  ز

 Infrasructure  زير ساخت 

  س
  Structure ساختار

 Naive )دالنه(دل  ساده

 Warlord ساالرجنگ، جنگساالر

  Elite سرامدان 

 Hardware افزار سخت
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  Rhetoric سخنسرايي 

  Disappointment سرخوردگي

  Elan سرزندگي

  Devotion سرسپردگي

  Capital Intensive بر  سرمايه

  Capital Investment سرمايه ريزي 

  Investment سرمايه گزاري 

  Obsession )زدگي(سودا 

  Vested Interest سود پاگير
  Power Politics ها  سياست قدرت

 Cynical )كلبي مسلك، بي اعتقاد(سينيك 

 ص
 Professions  )مشاغل(مشاغل  صاحبان

 ط
  Irony طرفه 

  Ironic طرفه آميز

  ع
   Secular  گرايعرف

 Placard علم 

  غ
  Laic غيرمذهبي

 ف
 Outcome فراآمد 

  Process فرايند

  Concept  )دربسياري موارد با مفهوم تفاوت دارد( فرايافت
  Charismatic فرهمند 

 Charisma فرهمندي

  ق
  Rules of the Game قواعد بازي 
  Code of Conduct قواعد رفتار

  ك
  Effective )موثر(كارساز 

  Labor Intensive كارگربر

  Erratic كژومژ

  Turn Key كليد به در

  گ
  Pattern گرده 
  Transition گذار

  Speculation گمانپروري 

  Essence گوهر

 

  ل
 Layer – Stratum  )قشر(اليه 

  م
  Tolerance مدارا 

  People مردم 

  Populist(m) )ي(پسند مردم 

  Nation ملت 

  National ملي 

  Nationalist گرا  ملي

 Character )استوار(منش 

  ن
  Appeasement نازكشيدن 

  Frustration نامرادي

  Anachronistic ناهنگام 

  Anachronism ناهنگامي 

  Primary )اوليه(نخستيني 

  Software افزار نرم

  Militarist نظاميگرا 

  Symbol(ic) )ين(نماد 

  Emerging نوخاسته 

  Renovation نوسازي 

  Modernizer نوگر 

  Modernist(m) )يي(نوگرا

  Modernizing نوگرنده 

  Modernization )تجدد(نوگري 

  Institution نهاد 

 Half Hearted (ly) )النه(نيمدل 

  و
 Vocabulary واژگان 

 Recycle(ing) واگردان 

  ه
  Cost Effectiveness هزينه بازدهي 

  Already هم آنگاه ـ هم اكنون 

  Consensus همرايي 

  Cooptated همرنگ 

  Commonwealth همسود 
  Homogeneous همگن 

 Cooperation )تعاون(همياري 

  ي
  Integrity يكپارچگي




