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يادداشت
نوشته ی حاضر پيش از برگزاری دادگاه فرمايشی به اتمام رسيده بود .اين نوشته
چند پيوست دارد که موارد خاص را توضيح می دھند .برگزاری اين دادگاه نمايشی
موجب شد قسمتھايی از اين نوشته را اکنون انتشار ندھم .سبعيتی که رژيم به کار می
بندد بالندگی ھرگونه فضای منطقی و جدلی را از ميان می برد و ابتذال را ترويج می
دھد .با اين حال بايد کوشيد دور از اين رفتارھای خشن امنيتی به بحث و جدل
روآورد و در تحوالت پيش رو سھم گرفت و ميدان انديشيدن را وسعت بخشيد.
صاحب اين قلم اکنون خود را بيش از گذشته محق می داند بگويد که اصالح نظام
سياسی کنونی امکانپذير نيست و به خصوص اصالح طلبان درون ساختاری راه به
جايی نمی برند .دادگاه کنونی جامعه ی ما را وارد مرحله ی تازه ای ساخته است که
جداگانه بايد آن را بررسيد .منش و رفتار خشن مستبدان نبايد ما را از انديشيدن باز
دارد .اگر کسی قربانی می شود بی ترديد مستحق ھمدلی و ھمدردی است و ضرورت
دارد که عمل نادرست ظالم تقبيح شود .با اين حال اين امر به معنای آن نيست که
رفتارھای قربانی را توجيه يا ستايش کنيم و آنھا را درست بدانيم .اين نوشته تفاوت
می گذارد ميان ظلم و سنجش انديشه در حوزه ھای مختلف.
نوشته ی حاضر می کوشد تصويری تحليلی از گوشه ای از واقعيات کنونی ايران به
دست دھد .ادعايی بيش از اين ندارد.
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بيست و دوم خرداد و بحران فروپاشی
اگر شور و ھيجان جنبش دوم خرداد را بتوان آغازی انديشه برانگيز در مسير به
چالش خواندن رژيم جمھوری اسالمی به حساب آورد،شايد بتوان با گذشت دوره ای
طوالنی حرکت بيست و دوم خرداد  1388را سرآغازی در جھت فروپاشی ھمين نظام
توصيف کرد .نوشته ی حاضر سعی دارد نگاھی بيندازد به فاصله ی دوم خرداد
تاکنون و برشمردن مقاطع مختلف اين دوره و تحليلی مستقل از آنچه که بيست ودوم
خرداد نام گرفته است .اين نوشته را به ھمان نحو که رساله ی » دوم خرداد وبحران
گذار« را تنظيم و در نشريه ی »راه نو« به چاپ رساندم،سرو سامان می دھم تا از
ت کم ،ھمسانيھايی رعايت شود و گردآوری آنھا ما را به معنايی مستقل
نظر شکلی،دس ِ
رھنمون شوند .
سياسی کشور با
-1مردم ايران در اساس برای تأثيرگذاری بر رويدادھای
محدوديتھای ساختاری دست به گريبان اند .اين محدوديتھای ساختاری را در اساس سه
عامل عمده بر مردم تحميل کرده اند :نظام سياسی  ،سازمانھای سياسی و سازمانھای
مدنی .بدين ترتيب و به علت شدت عمل نظام سياسی و عدم کارآيی سازمانھای سياسی
و سازمانھای مدنی امروز تصور رايج دوروبر اين محور فکری می چرخد که تنھا
از راه سھمگيری در محدوده ھای ساختار رسمی سياسی می توان در اين جا و آن جا
نقشی اثرگذار ايفا کرد و ھمه را شگفت زده کرد.
-2نظام سياسی دريک دوره ی سی ساله چنان ازاھرم سرکوب و ارعاب بھره گرفت
که مردم را به سوی بيحسی و سرخوردگی سوق داد و به مرز مدھوشی کشاند و در
نھايت خود را مجاز دانست به ھر نحو که می خواھد دست به عمل زند وبه شکلی که
استداللی آمرانه ی خود را بنيان بگذارد وھمان را به جای گفتگو با
اراده می کند نظام
ِ
مردم و استحصال حقيقت از طريق تعامل با مردم و نمايندگان واقعی شان بنشاند .اين
عمل به حدی به افراط کشيده شد که حکومتگران پيشينه ی استدالل سازی خود را از
ياد می بردند و ھر بار به شيوه ای که می خواستند و ميل می کردند دست به استدالل
می زدند حتی در تعارض با استداللھای قبلی خود .نتيجه ی اين شيوه ی آمرانه به
آشفتگی اخالقی و ھرج و مرج در روابط سياسی انجاميد و عنصر اقناع در روابط
سياسی – اجتماعی را يکسره بی اعتبار ساخت و گونه ای از رياکاری و مرد رندی را
در ھر نوع محاوره و استدالل سياسی جاانداخت .اين نحوه ی استدالل سازی نه تنھا
عامل رضايت و اقناع را در ميان مردم و شھروندان ناديده می گرفت بل به گونه ای
از فساد در عرصه ی ُکل ِ جامعه دامن می زد که حتی نمونه ھای آن را در پھنه ی
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ورزش و ديگر عرصه ھای زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرھنگی نيز می توان
مشاھده کرد .حاصل آن که ھريک از مسئوالن حکومتی به خود اجازه می داد و ھنوز
ھم می دھد اعمال خود و واحدھای تابعه ی خود را توجيه کند و مطمئن باشد که در
نھايت نه کارکرد واقعی و نه دستآوردھايش معيار داوری در ارتباط با او خواھد بود
که نوع روابطش يعنی ميزان ِ نزديکی اش با گروه ھای قدرت .افکار عمومی تنھا در
حد يک تعارف کلی مورد توجه قرارمی گرفت و می گيرد نه درحد يک معيارجدی در
گستره ی شکل بخشی به اراده ی حکومتی وعمومی .با توجه به اين که نظام رسانه ای
ايران ،به غير از يک دوره ی کوتاه در مقطع دوم خرداد ،مدتھاست از کار افتاده است
و مدتھاست که روزنامه نگاران راستين و حرفه ای حذف شده اند و ھرکس را که چند
مطلب پيش پاافتاده در اينجا و آنجا عرضه می کند روزنامه نگار می نامند و روزنامه
نگاران پيشين نيز يا فرصت عرض اندام نمی يابند يا شماری از آنان به قصد گذران
زندگی به ھر خواری و پستی تن در می دھند ،عمالً ھيچ ميزانی در جھت سنجش اين
نظام استداللی و يادآوری استاللھای پيشين به چشم نمی خورد و ھيچ جايی مسئوالن را
متوجه اعمال قبلی و تناقض آن اعمال با گفتارھای کنونی شان نمی کرد و نمی کند.
نظام سياسی جمھوری اسالمی ايران نه تنھا کارآيی خود را محدود به تعداد معينی از
سرسپردگان خود کرده است ،بل به کارکردھای تعريف شده و قانونی خود بی اعتنا
بوده است و نتوانسته است برای ارگانھای خود حيثيت و آبرويی به اصطالح قانونی و
قابل پيش بينی تدارک ببيند و فراھم آورد .از اين رو دستگاه قضايی اين نظام سياسی
مجموعه ای چندش آورو غير قابل پيش بينی و بدتر ازھمه فاسد و خريدنی شده است و
از اتکاء به قانونھای رايج و حاکم نيز حتی در امور عادی و جزيی سرباز می زند و
دستگاھی مانند شورای نگھبان ھنوز که ھنوز است در ورطه ی فقدان رويه ای واحد
فرو می رود ودست و پا زدن درچنين لجنزاری را دستمايه ای ساخته است در
مسيرخودرأيی بيشتر و قانون گريزی .ھمين روشھای خودسرانه ی شورای نگھبان
موجب شدکه ھيچ کس به اين شورا جھت بازشماری آراء اعتماد نکند به خصوص که
برخی اعضای آن در مقاطع مختلف انتخابات به سود احمدی نژاد طرفگيری کرده
بودند  .معلوم نبود و نيست چه مرجعی بايد به اعمال خالف اين شورا يا اعضای آن
رسيدگی کند .در اينجاست که آن اصل قديم حقوقی بارديگر مطرح می شود که چه
کسی بايد نگھبان را نگھبانی کند يا به بيان ديگر کجاوچه مرجعی بايد نگھبان را در
معرض سنجش و ارزيابی بگذارد؟ چنين نظامی ناچاردر عمل به استبداد ميل می کند
و پاسخگويی به جامعه را به گونه ای منسجم و مسئوليت پذير ناديده می گيرد و ميزان
را رأی خود می داند و بس.

اپوزيسيون مدھوش
 -3اپوزيسيون ايران که شرح مختصر وضعيت آن را در ھمان رساله ی »دوم خرداد
و بحران گذار« آورده بودم به تدريج ھمه ی امکانات حيثيتی خود را نيز به حراج
گذاشت و از صحنه خارج شد .گوشه ھايی از اين اپوزيسيون که در خارج کشور
افراطيگری يا روشھای نمايشی افراطی پيشه کرد به تدريج از اين حوزه نيز کنار
رفت و اکتفا کرد به نمايشھای موردی در مقاطعی که خارجيان می پسنديدند .
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سه سازمان از اپوزييسيون که به ھر حال کمابيش مدعی بودند سنتی را نيز با خود
حمل می کنند چنان راحت طلبی پيشه کردند که خود را مجذوب لشگر از پاافتاده ی
دوم خرداديھا جلوه گرساختند به نحوی که ديگر کسی تمايزی نمی گذاشت ميان اين
دوطيف.
اين سه سازمان عبارتند از جبھه ی ملی ايران ،نھضت آزادی و فرزند به خانه
بازگشته اش به نام »ملی -مذھبی« .در باره ی اين سه سازمان پسانتر سخن خواھيم
گفت.
با توسل به نگرشی ديگر می توان گفت در کنار نظام حاکم با سازمانھای سنتی سياسی
در ايران مواجه ھستيم که مختصری از احوال آنھا را درھمان رساله ی »دوم خرداد و
بحران گذار« نوشته ام .اين سازمانھا را در اصل می توان به دو دسته ی کلی طبقه
بندی کرد .يک دسته سازمانھايی ھستند که حق فعاليت و حضور علنی ندارند و دسته
ی ديگر سازمانھايی به شمار می روند که که گرچه ھنوز رسما ً ثبت نشده اند و برای
فعاليتھای خود جواز مکتوب ندارند ليک ھمه می دانند که حکومت ،اينھا را و اعضای
شناخته شده ی آنھا را و حتی در موارد زيادی برگزاری جلساتشان را تحمل می کند و
به روی خود نمی آورد اما به اينھا اجازه نمی دھد در مقاطع انتخابات نامزدھايی
مستقل از خود داشته باشند؛ با اين حال حق دارند به سود يکی از نامزدھای رسمی و
مورد تأييد وارد معرکه شوند و در مواردی ھم که توانايی داشته باشند با افراد و گروه
ھای موسوم به اصالح طلب ھماھنگيھا و ائتالفھايی غيررسمی شکل دھند و برپا
سازند .سازمانھای دسته ی اول از قبيل مجاھدين يا سازمانھا و گروھکھای چپ و
برخی سازمانھای منطقه ای يا قوم انديش ھستند که به جز يکی دو استثنا،علی االصول
از خارج کشور دست به تبليغات می زنند و در داخل نيز ھروقت بتوانند فکر و نيت
خود را ھرچند محدود طرح می کنند .در اين ميان حزب توده يک استثنا به شمار می
رود .اين حزب و ھواخواھانش در اين جا و آنجا درکسوت اسالمی يا دلسوز و
مصلحت انديش دست به فعاليت می زند و با اطالع رژيم و گاه با مشورت دست
اندرکاران نظام سياسی به صورت نيروی تخريب کننده ی مخالفان يا جاده صاف کن
سياستھای اجرايی حکومت حضور خود را سروسامان می دھند .از اين گذشته
طرفداران و اعضای اين حزب در بيشتر سازمانھای فرھنگی و مدنی که در
اعتراض به رفتارھای حکومت برپا شده اند دست به فعاليت می زنند و حتی اگر
بتوانند در مواردی نمايندگی اين دسته از تشکلھا را ھم به دست می گيرند .با اين حال
درست نخواھد بود اگر جريان حزب توده را يکسره جريانی واحد و ھمسو بدانيم.
اعضا و ھواخواھان اين حزب به دسته ھای مختلف تقسيم شده اند و به صورت محافل
دوستی و حزبی در داخل کشور و تجمعات غير علنی در خارج کشور فعاليت می
کنند .اختالفات شخصی و تفسيرھای متفاوت از عملکرد حزب را در گذشته می توان
از عوامل مھم انشعابات و شاخه ھای حزبی دانست به خصوص که ھنوز برسر ايجاد
يا حضور يک رھبری واحد و پذيرفته شده توافق گسترده و منسجمی به چشم نمی
خورد .توده ايھا را بايد بيشتر از طريق ترسيم خطوط کلی يک روحيه و نوعی رفتار
و منش فرھنگی شناسايی کرد تا از طريق يک جھان بينی واحد .از اين که بگذريم اما
توده ايھا دومحور فکری را در اين دوران پی گرفته اند که يکی مخالفت بی چون و
چرا با رژيم سلطنت و جلوه ھای آن رژيم در گذشته است و ديگری دفاع گفته و ناگفته
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از رژيم اسالمی به عنوان رژيمی جمھوری است .اين دو محور استداللی در عمل
بدين شکل به ھم پيوند خورده اند که يکی به مدد ديگری می آيد و ھر جا که بن بستی
سربرکشد از نظر توده ايھا رژيم جمھوری اسالمی بر رژيم سلطنتی ترجيح پيدا می
کند و بقای آن از اولويت برخوردار می شود .اين استٮالل اخير را می توان در ميان
برخی ديگر از نيروھای اپوزيسيون ملی نيز به صورتی ملموس حس کرد و نوعی
ھمسويی و ھماوايی فکری ميان اين دست از نيروھا مشاھده کرد .ريشه ھای تاريخی
اين نحوه از فکر باز می گردد به دوران پيش از انقالب اسالمی و تأثيرپذيری مليون
از چپ که در جايی ديگر به آن اشاره کرده ام .حضور توده ايھا در دستگاه ھای
امنيتی جمھوری اسالمی به آنان امکان تأثير گذاری بيشتری از ديگر نيروھای چپ
می دھد و به اعضای حزب نيز امکان می دھد که جاه طلبيھای فردی ومشخص خود
را تا حدود معينی دنبال کنند و از رانت خواری محدودی بھره بگيرند .حزب توده که
در اصل منشاء قاجاری داشته است بسان قاجاريان ضديت پايان ناپذيری را با سلسله
ی پھلوی دنبال کرده است.اين حزب با اتکاء به روسيه گرايی قاجاريان آسان توانست
گرايش به اتحاد شوروی را جانشين روسيه گرايی قاجاريه کند .به تدريج از يک حزب
اشرافی به يک حزب طبقه ی متوسط اجتماعی تبديل شد و در عمل نگرشھای نازل
يک طبقه ی متوسط پايين را ھمچون نگرش فرھنگی از آن خود کرد .بی رحميھای
اين طبقه را ترويج داد و مخالفان خود را با بدترين روشھا و بھره گيری از ترور
شخصيت و شايعه پراکنی تخريب کرد ونشان داد از توسل به قتل در درون حزب و
در خارج از حزب به عنوان يک وسيله ی سياسی بيم به خود راه نمی دھد .سرانجام
اين حزب يکی از رواج دھندگان عمده ی فساد در زمينه ی اخالق سياسی در ايران
شد.
سازمانھای سنتی ملی را می توان باز به دوبخش تقسيم کرد .يکی سازمانھای ملی با
صبغه ی مذھبی مانند نھضت آزادی و ملی – مذھبی و ديگر سازمانھای علی االصول
عرفی ِملی مانند جبھه ی ملی و حزب ملت ايران شاخه ی فروھر .گروه نخست را بايد
بازوان خميده و سربزير حکومت برشمرد که مدام خواستارحق و حقوق اعضاو
ھواخواھانشان می شوند و از اين که حکومت حاضر به پذيرش سھم آنھا نيست گله
مندند و در مواردی ھم که برخی از اعضايشان براثر ھيجان از خط و محدوده ی خود
وراتر می روند و مدت زمان کوتاھی را در بند سپری می کنند  ،فغان و فرياد سر می
دھند و نسبت به ناسپاسی رژيم دست به انتقاد می زنند .گروه دوم به سبب آن که
دربرابر محدوديتھای بيشترقرارگرفته است قدرت عمل خود را ازدست داده است.
يکی از اينھا يعنی جبھه ی ملی به گروه عمل گسيخته ای می ماند که زندگی نباتی
دارد و ديگری به جز چند تن از اعضايش که ستم بر رھبر خود را از ياد نمی برند
نتوانسته است به سبب ترکيب بدنه ی خود قدرت عمل ملموسی را به نمايش بگذارد و
در مجموع ھيچ يک از اين دو نتوانسته اند به نيروھايی ملموس و صحنه آرا تبديل
شوند .با اين حال بايد گفت حزب ملت ايران بی ترديد فعال تر از جبھه ی ملی بوده
است و گاه در پھنه ھای دانشجويی عرض اندام ھم کرده است .به طور کلی می توان
گفت اين ترکيب از سازمانھای اپوزيسيون به تدريج در صحنه ی سياسی ايران فاقد
اثربخشی گشته اند .تنھا گاه با مصاحبه ھايی که با راديوھا و تلويزيونھای فارسی زبان
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خارج انجام می دھند جلوه ای گذرا و ناپايدار به دست می آورند و خوراکی برای
نشستھای محدود و خصوصی خود تدارک می بينند.
دسته ای ديگر از سازمانھای سياسی را بايد سازمانھايی دانست که پس از دوم خرداد
شکل گرفته و برپاشده اند مانند حزب مشارکت يا اعتماد ملی .سازمان مجاھدين انقالب
اسالمی را نيز از ھمين نوع بايد برشمر ھرچند که سابقه ای بالنسبه طوالنی دارد .اين
گونه سازمانھای بالنسبه قديم تر براثرناکارآييھای خود در دوران دوم خرداد و رياست
جمھوری خاتمی و حتی سودجوييھای فراوان برخی از فعاالن آنھا در اين حکومت و
بی توجھی به خواسته ھای مردم و از ھمه بدتر انحصارطلبيھای بی حد وحساب در
مقطع حکومت دوم خرداد ،اعتبار چندانی در ميان مردم ندارند و اگر ھم بک يا دوتن
يا حتی چند نفری از گردانند گانشان در ميان مردم شناخته شده اند يا گاه از اعتبار
اندکی برخوردار شده اند به ھيچ وجه به معنای آن نيست که از اعتبار و حيثيتی واال
در ميان توده ی مردم برخوردارشده باشند يا حتی توانسته باشند در ميان گروه ھای
کارمندی و روشنفکری و دانشجويی نيز پشتوانه ای برای خود دست و پاکنند .از اين
که بگذريم دوم خرداديھا به سبب کارگروھی و پايگاه ھای قديم خود در ساختار قدرت
توانسته اند برخی آگاھيھا را زودتر از ديگران به دست آورند و به ھمين سبب نيز در
مواردی به موقع دست به تصميم گيری بزنند .فعاالن دوم خردادی ھمواره از ضعف
حريف در جھت بسيج مردم بھره می گيرند اما در نھايت خود را وفادار به نظام
معرفی می کنند .انديشه ی دوم خرداديھا چيزی است سرھم بندی شده که ھم رنگ
مدرن دارد و ھم رنگ چپ و ھم رنگ اسالمی بسته به مورد .ھرگاه بتوانند رھبری
واحد برای خود دست وپا کنند قدرت عمل بيشتری کسب می کنند .با آن که خود را به
اين نظام وفادار می نمايانند در مقطعی بحرانی و سرنوشت ساز به آن پشت خواھند
کرد .افراد و گروه ھايی در حال گذار و ھمه چيز طلب اند .شماری از ھواخواھان
خود را برای کسب حمايت به اياالت متحده ی آمريکا و انگلستان اعزام کرده اند و از
رسانه ھای غربی در جھت معرفی خود فراوان بھره می برند .ھدف اصلی اينان اين
است که به غرب بگويند تنھا راه گذار از نظام سياسی کنونی ايران ھمانا حمايت از
اصالح طلبان است .مدتھاست اين سياست تبليغاتی را دنبال می کنند و حتی شماری از
ايرانيان ساکن و دانشگاھی را به خصوص در اياالت متحده ی آمريکا باخود ھمسو
ساخته اند .اين دست از ايرانيان در اساس بازرگانانی سياست پيشه اند که ازکاالی
ايران برای گذران زندگی و حفظ يا کسب حرفه ی خود بھره می گيرند .مدتھاست
»بچه ھای اصالح طلبان« را در آمريکا به آمريکاييان عرضه می کنند و می کوشند
اين کاالی بی دوام و فاسد شدنی را کااليی بادوام و در خور اعتماد جلوه گر سازند.
محافل اصلی عرضه ی اين کاال عبارتند از برخی مؤسسات به اصطالح مطالعاتی و
چند دانشگاه مانند ھاروراد و استانفورد و واشنگتن و حومه .صدای آمريکا و راديو
فردا ھم زحمت تبليغ برای اين حضرات را به دوش می کشند.

جامعه ی مدنی نابالغ و پيش ساخته
 -4در کنار دو عامل فوق خوب است از نقش سازمانھای موسوم به مدنی نيز ياد کنيم
و ببينيم آيا اين سازمانھا توان بسيج مردم يا توده ھای مردم يا حتی گروه ھای اجتماعی

9

معينی را دارند يا توانسته اند به ميزان در خور توجھی اعتبار موردی و حرفه ای
کسب کنند؟
در آغاز بايد تصريح کرد که سازمانھای مدنی تنھا در صورتی که در يک روند
طبيعی و در دوره ای طوالنی شکل گرفته و برپاشده باشند می توانند در حوزه ی
ادعايی خود از پذيرش برخوردار شوند.ازاين گذشته اين سازمانھا می توانند با نحوه ی
رفتار ،مديريت و رھبری خود طی دوره ای طوالنی يا تاريخی بر ميزان اثر بخشی و
اثرگذاری خود بيفزايند و قدرت بسيج و سازماندھی کسب کنند .چنين چيزی در ايران
در ارتباط با بيشتر سازمانھای مدنی کنونی صدق نمی کند .شماری از اين سازمانھا
پس از دوم خرداد برپاگشتند  .نه پيشينه ی در خور توجھی دارند و نه آن که از يک
مسير طبيعی گذشته اند و نه آن که بدنه ی آنھا بدنه ای طبيعی و واقعی به شمار می
رود .برای مثال با يد از ھمين انجمن دفاع از روزنامه نگاران ياد کرد .اين دست از
سازمانھای مدنی معموال ً محدوده ی خاصی را مورد خطاب قرار می دھند برعکس
سازمانھايی در زمينه ی دفاع از حقوق بشر که ھمه ی مردم را ھدف می گيرند يا
دفاع از حقوق اساسی شھروندان را که به ھمه ی اتباع ايرانی برمی گردد .در ارتباط
با سازمانھا يا انجمنھايی که گروه خاصی را خطاب می کنند ترديد نيست که گروه
مورد خطاب بايد وضعيتی طبيعی را طی کرده باشد وازحداقل موازين و معيارھايی
که چنين گروھی را شکل می دھد ،برخوردارباشد  .درارتباط با انجمن رونامه نگاران
مشاھده می کنيم که در نبود روزنامه ھای آزاد و در غيبت روزنامه نگاران باسابقه و
با توجه به ممنوعيت فعاليت برای کسانی که خواستار انتشار روزنامه ھستند چگونه
می توان از يک انجمن دفاع از حقوق روزنامه نگاران يا انجمن روزنامه نگاران به
طور عام سخن برزبان راند؟ درست است که ھمين انجمنھای ابتر نيز عده ای را
نمايندگی می کنند اما فاقد اعتبار گستره ی اجتماعی اند و توان آن را ندارند که با
فراخوانھا و بيانيه ھايشان حيثيت وااليی برای خود دست و پا کنند .برخی از
سازمانھای مدنی مانند انجمن دفاع از حقوق بشر محدود به شماری از حقوقدانان شده
اند و ھيچ جلوه ی اجتماعی گسترده ای نداشته اند و از اين گذشته به سبب ابھام آفرينی
و گاه حتی اسالم نمايی غيرضرور و کاذب توانايی ايجاد طيف گسترده ای از
ھواخواھان را ھم فراھم نياورده اند و در نتيجه گرچه گه گاه گروه معين و مشخصی
را در معرض خطاب خود قرارمی دھند چنين عملی بيشتر به درد رسانه ھای خارج
از ايران و صحنه ھای جھانی می خورد تا ايجاد جنبشی درونی و مبتنی بر آرمانھای
ليبرال يا انسان دوستانه در داخل ايران .اين قبيل از سازمانھا حتی نتوانسته اند به زبان
مردم خود و به زبانی ملموس برای شھروندان عادی سخن بگويند و اين دست از
شھروندان را در مواقع حساس به ميدان بياورند .حرکتھای مدنی جديد نيز از بس در
محدوده ی ھمين چيزھا گرفتار و بسته بوده اند وراتر از يک گروه تحصيلکرده ی
شھری نرفته اند و نتوانسته اند مأموريت يا رسالتی را که برای خود تعريف کرده اند
به يک جنبش اجتماعی بدل سازند .برای مثال بايد از ھمين حرکت يا »کامپاين« يک
ميليون امضا يادکرد که حتی در دفاع از حقوق نيمی از جمعيت ايران نمی تواند يک
ميليون امضاء گردآورد .بنيانگذاران اين دست از سازمانھا از قشرھا و طبقات
اجتماعی معينی برخاسته اند که نه از نظر طبقاتی توانسته اند اعتبار گسترده ی ملی
کسب کنند و نه از نظر فرھنگی .نکته ی در خور توجه ديگر در ارتباط با اين
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سازمانھا اين است که اغلب اعضا و فعاالن آنھا درچندين و چند جا ودر چند محفل و
سازمان مدنی حضور دارند  .در نتيجه دشوار می توان واقعيت کمی اين سازمانھا را
درست ارزيابی کرد .برخی از گردانندگان اين سازمانھا نيز حضوری چندجانبه دارند
ودرعمل ھويت مشخصی درزمينه ای خاص کسب نکرده اند .برای مثال اگر کسی به
ھرحال مشھورشده است به دفاع از حقوق بشر و فعاليت در چنين بستری ،ناگھان
تصور می کند اين يک زمينه برای او کم است و بايد قھرمان چند حوزه ی ديگر ھم
بشود.آن گاه شروع می کند به فعاليت در زمينه ھايی ديگر مانند مين زدايی يا دفاع از
حقوق کودکان و چيزھايی ديگر از اين دست .شايد تصورش براين است که کسانی
ديگر به اين موارد عالقه ندارند يا اھميت آنھا را درک نمی کنند  .اوست که قھرمان
ھمه ی اين حوزه ھا شده است ،اما نمی فھمد که چنين زمينه ھايی را بايد به افراد
مختلف واگذار کرد تا ھويتھای موردی به تنوع فعاليت و در نتيجه تنوع عالقه و در
نھايت فراھم آوردن امکاناتی بيشتر جھت بسيج گروه ھای مختلف اجتماعی بينجامد .به
بيان ديگر گاه چند سازمان مدنی متشکل شده اند ازجماعت واحد و معينی و در عمل ،
خود را تکرار می کنند بی آن که اليه ھای اجتماعی متنوعی را بسته به نام يا
مأموريت فرضی خود دربر بگيرند.
از سازمانھای مدنی – قانونی ديگر در ضمن می توان برای نمونه کانون وکالی
دادگستری را نيز نام برد که به سبب عدم استمرار در استداللھايش در يک دوره ی
تاريخی و از اين گذشته خوشنام نبودن شمار در خور توجھی از اعضايش ھنوز که
ھنوز است نتوانسته حيثيت يک سازمان معتبرمدنی را به دست آورد .اين کانون در
آغاز انقالب توسط برخی از رھبران خود خواستار سرعت بخشيدن به آرای صادره از
سوی دادگاه ھای انقالب بود و بدين ترتيب مأموريت راستين خود را در فضای مسموم
توده خواھی از ياد برد و سرانجام خود نيز قربانی فضايی شد که آن را می طلبيد .از
سوی ديگر اعضايش آن قدر در زدوبندھای مالی و دور زدن موکالن و سازش با
مجريان فاسد به مال اندوزی روآوردند که مردم را از خود دورساختند ونه محرم راز
موکالن خود شدند و نه امين آنان .کانون وکال ھم ھيچ گاه از اين اعمال با صراحت و
آشکارا سخن نگفت و آنھا را تقبيح نکرد و مروج معيارھای اخالقی حرفه ای معينی
نشد تا وکيل راستين از وکيل دروغين بازشناخته شود .در نتيجه وقتی سرانجام
وزارت دادگستری و قوه ی قضاييه در مجموع کار وکالت را به دست افراد مورد
وثوق خود و حتی افراد امنيتی يا کسانی سپرد که از نظر امنيتی مورد وثوق بودند و
ھستند  ،در عمل شيرازه ی يک سازمان حقوقی آبرومند را که در دوران پيش از
انقالب بنيان گذاشته شده بود درھم ريخت و ازھم گسست .سياستبازيھا و
سياستکاريھای گردانندگان اين کانون و دوربودن از يک استباط حقوقی جامع را بايد
علت عمده ی اين حيثيت زدايی برشمرد .با اين حال نظام سياسی کنونی برخی از وکال
را برنمی تابد به خصوص کسانی را که به طور مستمر دفاع از افراد سياسی را به
دست می گيرند .آن چه گفته شد در باره ی وضعيت يک سازمان مدنی بود بی آن که
بخواھيم از ارج و ارزش وکالی شرافتمند بکاھيم يا نقش اجتماعی آنان را ناديده
بگيريم .به ھمين گونه است داوری در ارتباط با ديگر سازمانھايی از اين دست .تشريح
موقعيت اجتماعی يا خاستگاه چنين سازمانھايی از ارزش کوشش برخی از فعاالن آنھا
نمی کاھد .اميدوارم در اينجا بد فھمی به بار نيايد.
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از سازمانھای ديگر نيز می توان به ھمين اعتبار سخن گفت .يکی از آنھا ھمين کانون
نويسندگان ايران است که قدمتی دارد و حتی قربانی ھم داده است .اين کانون از بس به
نويسندگان دگرانديش بد گفت و تھمت زد و ھرکه را که در دوره ای با گردانندگان
ياسياستھايش ھماوايی نشان نمی دادند طرد می کرد و حتی حاضر به دفاع از
حقوقشان نبود که به ھنگام بحران و درست وقتی که در معرض ستم آشکار قرار
گرفت نتوانست وجدان تمام جامعه را بربينگيزاند .در آن مقطع ھم عده ای جاه طلب به
جان ھم افتادند و براثر عدم لياقت و خودخواھی فرصت تاريخی زرينی را از دست
دادند .در اين باره در جای ديگر سخن گفته و نوشته ام .باشد تا به موقع انتشار بيابد.
امروز اين کانون نه اعتبار حرفه ای برجسته ای دارد و نه در عرصه ی انديشه و
فکر و نه از نظر اخالقی نقشی پيشرو داشته است .حتی حاضر نشد از آزادی وجدان
به دفاع برخيزد .بسياری از نويسندگان برجسته را که از نظر سياسی با گردانندگان
اين کانون ھماوايی نداشته اند نفی و حتی خصوصی طردکرده است .با اين حال اين
کانون ھم مانند کانون وکال نيکيھايی ھم داشته است در قبال خطاھای بسيار و فراوان
رفتارھای نادرست و حتی غير انسانی.
در اين زمينه در ايران امروز در حوزه ھای مختلف نمونه ھای گونه گون داريم .کافی
است نگاھی بيندازيم برای مثال به اتحاديه ی ناشران .در حالی که بسياری نمی توانند
جواز نشر دريافت کنند عده ای با اتخاذ بدترين رفتارھا با اھل قلم مدعی دفاع ازحقوق
صنفی يا حتی دفاع آزادی ھم می شوند.

اصالح طلبان و جنبش کنونی
 -5در بيست و دوم خرداد نيز مانند دوم خرداد مردم ايران از باريکه ی کوچکی
گذشتند و جنبش اعتراضی بزرگی به راه انداختند .در دوم خرداد اين حرکت در داخل
رژيم انجام گرفت .رژيم نتيجه ی انتخابات خود را پذيرفت و اصالح طلبان موسوم به
دوم خردادی مدعی رھبری اين جنبش شدند و مجموعه ای به راه انداختند که انباشته
بود از جاه طلبی ،گفتاربرداری ،سود جويی  ،بی کفايتی ،عدم صراحت و شجاعت
اخالقی و عملی .اين مجموعه سرانجام آن قدر درجا زد که مردم ھيچ چيز از آن به ياد
ندارند جز اندکی گشايش مطبوعاتی در يک دوره ی کوتاه که از سرناچاری و براثر
حضوربالفاصله ی گسترده ی مردم پس از دوم خرداد مدت زمانی معين تحمل می
شد .در ھمين دوره ھم اصالح طلبان حاضر نبودند حتی يک امتياز روزنامه يا نشريه
ای به دگرانديشان بدھند .تمام سعی و کوششان براين بود که خود را محور ھمه ی
تحوالت جلوه گر سازند و ھرسخنی را حتی المقدرور خود بر زبان برانند و در
مواردی استثنايی سخن ديگران را به ميزانی محدود از طريق رسانه ھای خود به
گوش مردم برسانند تا ظاھر ی حق طلبانه و دموکرات منشانه نيز برای خود فراھم
آورند .انحصارطلبی جديدی را اصالح طلبان رواج می دادند که سخت ظريف و
رياکارانه شکل گرفته و آراسته شده بود و کمتر کسی يارايی درک آن را داشت .در
رساله ی کوتاه »بحران گفتار« که به کنفرانس برلين عرضه داشتم اين جنبه از عمل
سياسی اصالح طلبان را شکافتم و توضيح دادم .ھمين حضرات تازه دموکرات شده آن
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رساله را تحمل نکردند و در روزنامه ھا و در نشستھايشان تا حدی که برايشان مقدور
بود مرا تخريب کردند .البته در اين راه از رفقای امنيتی خود در کيھان و جاھای ديگر
ھم بھره می جستند و از تھمت پراکنيھای توده ايھا و چپ نماھای حرفه ای ھم سود
می گرفتند .پيش از برلين حجاريان يکبار با خرسندی به صاحب اين قلم گفت اختالف
نظر ميان شما روشنفکران باالگرفته است  .ھنگامی که محمود دولت آبادی با ھمدستی
فرج سرکوھی ترورشخصيت مرا در نشريه ی »آدينه« به اجراگذاشتند چنين سخنانی
بر زبان جاری می شد .اين حضرات اصالح طلب که در ضمن دوست داشتند جلوه ای
اخالقی نيز به خود بدھند در چنين مواردی نقش ناظر را بازی می کردند و در انتظار
انھدام »غير خوديھا« يا منتقدانشان به دست ھم می نشستند نه آن که حق را از ناحق
باز بشناسند .ھمه ی نظريه پردازان اصالح طلبان مشترکا ً براين باور بودند که جنبش
دوم خرداد را راه انداخته اند و نيازی به ديگران به خصوص دگرانديشان يا
تحصيلکردگان عرفی ندارند و در نتيجه بايد صفوف خود را ازھمه ی ديگران به ويژه
دگرانديشان و غير خوديھا متمايز نگاه دارند .در واقع ھمانگونه که در جاھای ديگر
در ھمان موقع گفته ونوشته بودم اين امر تبديل شد به نوعی انحصار طلبی جديد که
سرانجام ضعف و ناتوانی برايشان به بار آورد .اينان به ھنگام قتل نويسندگان حتی
حاضر نشدند با اھل قلم نامه ای مشترک را در اعتراض به اين امرتنظيم و امضاء
کنند .حتی وقتی به اتفاق مرحوم گلشيری جھت پيگيری اين نامه به دفتر اکبر گنجی
رفتيم نه او ونه دوستانش حاضر نشدند پاسخی روشن به ما بدھند .ما را سر می
دواندند.
اصالح طلبان در اساس می خواستند با زرنگی تمام گناھان دوران آغازين انقالب را
به گردن حريفان خود در جناح ديگر بيندازند و با يک ترفند سياسی رقيبان را ازميدان
در کنند و از راه مطبوعات »خوديھا« به مدد دوستان امنيتی خود در دستگاه ھای
مختلف اسباب يک »کودتای مخملين« را تدارک ببينند .آنچه که خاتمی در ھمين دوره
ی اخير در ارتباط با احمدی نژاد برزبان راند بی ترديد عنوانی بوده است شايسته
برای توصيف عمل اطالح طلبان در دور اول رياست جمھوری خاتمی .اشتباه بزرگ
اين حضرات اصالح طلب اين بود که ارزيابی شايسته و درستی از نيروھای خود و
نيروھای رقيب نداشتند و ميزان کارآيی و اثربخشی برخی از جريانھا و ابزارھای به
کار گرفته شده را درست نمی سنجيدند.
مجموع ارزيابی آغازين اصالح طلبان ناشی از اصل دامن زدن به رقابت در درون
رژيم بود .اين تصورکه اصالح طلبان با ياری رانت خواران چپ در رشته ی علوم
سياسی سرھم کرده بودند مبتنی بود بر چند محاسبه ی نادرست .نخست آن که رژيم
واليت فقيه را نادرست می سنجيدند .دو ديگر آن که فکر می کردند اين رژيم توان
رقابت درون ساختاری دموکراتيک دارد در حالی که چنين نبود و نيست .سوم آن که
رقابت می بايد مبتنی باشد بر اطمينان دادن به دوستان ھم ساختاری نه طرد کردن
آنان  .اصالح طلبان درست عکس اين کار را می کردند .از سويی خود را به انديشه
ھايی ديگردر خارج نظام نزديک نشان می دادند و از سوی ديگر ھمپيمانان و دوستان
خود را در اين نظام می رنجاندند و می ھراساندند .حتی دموکراسيھای جا افتاده نيز بر
اساس ايجاد فضايی اطمينان بخش برای رقيبان ،عمل جابجايی را پی می گيرند .در
نظامھای متمرکز و مستبد به ھيچ وجه نمی توان با سياست حذف به رقابت پرداخت و
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رقابت را در فضايی سالم دنبال کرد .يکبار که دقايق آن را بعدھا توضيح خواھم داد
اکبرگنجی تلفنی از صاحب اين قلم خواست مطلبی در رد ھاشمی رفسنجانی بنويسم.
اين تقاضا را گنجی در مقطعی تلفنی) درست در وقتی که تلفن من و حتی خود او
کنترل می شد( و با اصرار مطرح می کرد که خود مطالبی زير عنوان عاليجناب سرخ
پوش و چيزھايی ديگر از اين دست می نوشت .او در ھمين صحبت گفت شما اين کار
را بکنيد ما داريم) يعنی خودشان( پروژه ی حذف واليت فقيه را دنبال می کنيم.
صاحب اين قلم که نحوه ی برخورد گنجی را باخود در ارتباط با مقاله ای از اين قلم که
در نقد کرباسچی نوشته شده بود و او آن را نادانسته به چاپ رسانده بود و سپس از اين
که چنان مقاله ای را به چاپ رسانده بوده است معذرت خواسته بود،نيک به يادداشت ،
اصرار او را که دوبار تلفنی مطرح شده بود جدی نگرفت به خصوص که نگارش
چنان مقاله ای را عليه رفسنجانی در آن مقطع به صالح نمی دانست .اين حضرات می
خواستند نظام را پاس دارند اما واليت را شورايی کنند يا ولی فقيه ديگری به جای ولی
فقيه وقت بنشانند .چھارم آن که تصور اصالح طلبان از ميزان قدرت رقيب ساده
لوحانه بود .چگونه می شد تصور کردکه رقيب به آسانی و تنھا براثر پذيرش نتيجه ی
انتخابات تمام قدرت سياسی را به اينان واگذار کند .پنجم آن که اصالح طلبان می بايد
برای شرايط بحرانی متکی به نيروھايی مسلح باشند تا بتوانند تحقق نقشه ی خود را پی
بگيرند .اينان چنين نيروھايی در اختيار نداشتند و غير جدی می نمود که بتوانند به
کمک دوستان امنيتی خود دروزارت اطالعات وسازمانھای ديگر پروژه ی کودکانه ی
حذف را به واقعيت درآورند .اصالح طلبان که يک بار با گروگانگيری موفق شده
بودند حکومت وقت)= دولت موقت بازرگان( را به گونه ای کودتايی پايين بکشند
تصور می کردند می توانند به ھمان شيوه رقيبان فعلی را نيز به زير بکشند .اينان از
ياد می بردند که متحدانی چون خود واليت فقيه وقت و بھشتی و ديگران به کمکشان
شتافتند در حالی که حاال يعنی در آن مقطع مبارزه به منظور حذف واليت فقيه حتی
رھبرانی چون رفسنجانی راھم نتوانسته بودند با خود ھمراه سازندکه ھيچ ،چنان که آمد
عليه آنان نيز وارد عمل شده بودند .از اين گذشته ياريھای رفسنجانی به خاتمی را ارج
نمی گذاشتند و اختالف او را با خامنه ای درست نمی سنجيدند.
اصالح طلبان که در مرحله ی نخست با سنجشی البته نادقيق از ھاشمی رفسنجانی کار
خود را بنيان نھادند به تدريج دريافتند ھمين آدم متحد بالقوه ی خود آنان است .از
مخالفت با رفسنجانی به تدريج با سرافکندگی دست برداشتند و گام به گام به او نزديک
گشتند .اين جريان سالھا طول کشيد و تازه وقتی شکل عملی کسب کرد که سرانجام
احمدی نژاد نقشه ی حذف ھر دو گروه را نخست آرام و سپس شتابزده طراحی کرد.
درنتيجه اصالح طلبان به گونه ای ناگفته با رفسنجانی ھماوا شدند و در برابررقيبی
ھمه فن حريف يعنی گروه احمدی نژاد متحد شدند .اين مجموعه ی بغرنج که در اينجا
ذکر کرديم به واقع پيش درآمد مبارزات انتخاباتی دوره ی اخير يعنی رياست جمھوری
دھم به شمار می رود.
جناح رقيب که در دوران حکومت ھشت ساله ی اصالح طلبان ناتوانی ،عدم
صميميت و زرنگی و رندی و مال اندوزی اصالح طلبان را می ديد خود را محق
دانست پابه ميدان بگذارد و عنان کارھا را به دست بگيرد .از نظر اخالقی نيز جناح
موسوم به محافظه کار خود را ناتوان تر يا کمتر از اصالح طلبان نمی ديد .اصالح
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طلبان پيشينه ای داشتند چون گروگانگيری که به نحوی نا خوشايند و با زرنگی از آن
دوری می جستند و با تعجيل می کوشيدند اين رفتار تازه را به غرب به ويژه
آمريکاييان نيزبفھمانند  .در اعدامھای به اصطالح انقالبی در آغاز انقالب بی ترديد
سابقه ی اصالح طلبان نکوھيدنی تر بود از سابقه ی گروه مقابل .حتی در شرايط تازه
ھم اصالح طلبان حاضر نبودند از گذشته ی خود فاصله بگيرند .ھمه می دانند صادق
خلخالی از شخصيتھای برجسته ی اصالح طلبان حتی در مقطع دوم خرداد و پس از
آن به شمار می رفت .محتشمی پور و ديگران ھنوزھم از برجستگان اصالح طلبان
به حساب می آيند .در دوران ھشت ساله ی خاتمی اصالح طلبان نه تنھا از گذشته ی
خود فاصله نگرفتند که ھيچ به نوعی خود را منجی رژيم و پايبند به امام و خط امام
معرفی می کردند .اين کار ھنوز ھمچنان ادامه دارد البته گفته و ناگفته.
اصالح طلبان که فاقد پايه ھای قدرت گسترده در درون رژيم بودند و از رفسنجانی نيز
فاصله می گرفتند قدرت را آسان واگذاردند و ھيچ چيز جز سرخوردگی و يأس و
ناميدی برجا نگذاشتند .اين وضع موجب شد که سالھا يعنی حتی به جرأت می توان
گفت از نيمه ی نخست رياست جمھوری خاتمی جنبش مردمی ايران آسيب ديد و به
اميد اين نااليق ِجبون ھرگونه ابتکار عمل را ازدست داد .او بزرگترين فرصتھای
تاريخی را ازدست داد و زيانھايی جبران ناپذير به ايران ،به انديشه و استقرار
دموکراسی وارد ساخت به اميد تغيير و گذار مسالمت آميز و نگذاشت ھيچ فکر و
انديشه ای ماندگار در ايران در اين دوره سرو سامان بگيرد.
اصالح طلبان که درانتخابات رياست جمھوری در دوره ی پس از خاتمی نخواستند و
نتوانستند جبھه ای متحد در دفاع از رفسنجانی در برابر احمدی نژاد شکل دھند تھا
وقتی ناگفته با رفسنجانی ھماواز شدند که احمدی نژاد در طی چھارسال رياست
جمھوری خود حذف ھر دو دسته را بستر سازی کرد و به طور طبيعی ديگر حاضر
نبود  1مقام رياست جمھوری را به آنان يا طيفی از رھبران جمھوری اسالمی پيرامون
رفسنجانی واگذار کند 2.اصالح طلبان درست وقتی به فکر حراست از خود افتادند که
مردم در مقياس ملی و در مقياس بين المللی به گونه ای فزاينده از حضور نابخردانه ی
احمدی نژاد دلزده شده بودند .ايرانيان در اين دوره ی چھار ساله ی اخير به راستی در
برابر خارجيان احساس حقارت داشتند و ھمه جا خود را خوار و توھين شده می
پنداشتند .روشن بود که ھر کس ديگری را به احمدی نژاد ترجيح می دادند اما اين
واقعيت ساده را نه احمدی نژاد درک می کرد و نه حاميان او به خصوص شخص
مقام رھبری.
با چنين سابقه و پيشينه ای که مردم از دوره ی اول رياست جمھوری احمدی نژاد
داشتند پا به آستانه ای ديگر گذاشتند .اين بار نيز ھمان آب باريکه مطرح بود که نه
امکان می داد دست به کاری سترگ زد و نه روزنه ای موجود بود که بتوان نامزد
 -1منظور از احمدی نژاد در واقع آن مجموعه ای است که احمدی نژاد را وسيله يا حتی نماد حذف ديگر گروه ھای
درون ساختاری و خوديھای رژيم کرده اند .اصالح طلبان به خصوص سازمان مجاھدين انقالب اسالمی که روزگاری
اصطالح »خودی « و »غيرخودی« را ضرب کردند و صاحب اين قلم آن را در ھفته نامه ی »راه نو« برمالساخت
سرانجام تبديل شدند به نوعی غير خودی و بی آن که بدانند در معرض حذف قرار گرفتند.
 -2خاتمی ھيچگاه تبدل نشد به شخصيتی که قدرت جذب و سازماندھی داشته باشد .ضعيف تر از آن بود و ھست که کسی
اورا جدی بپندارد و حاضر شود ھمپای او خود را به خطر بيندازد .اين آدم از ھيچ يک از نزديکان خود به دفاع
برنخاست چه رسد به دفاع از ھواخواھانش  .آن قدر ضعيف و مذبذب عمل کرده است که کسی او را باور ندارد.
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ديگری به مردم عرضه کرد و انتخاباتی دموکراتيک را سروسامان داد .اصالح طلبان
ھم که مانند گذشته ھم از موقعيت نظام بھره می جستند و ھم از موقعيت اپوزيسيون
بودن در درون ساختار نظام جمھوری اسالمی به عرصه ی انتخابات پيوستند به اميد
اين که باز آسان مھارحکومت رابه دست بگيرند .اين بار اما اشتباھشان اين بود که
حريف تجربه اندوخته ای را در برابر خود می ديدند که حاضر نبود به سادگی از
صحنه ی قدرت خارج شود .اين حريف گرچه اشتباھا ت و فضاحتھای بسيار به
بارآورده بود اما در يک مورد از ھر نظر بر اصالح طلبان می چربيد و آن مورد
ھمانا مسئله ی برخورد با نيروگاه اتمی در ايران بود .در اين مورد باز سخن خواھم
گفت .تنھا يادآور می شوم که رفتار نادرست دوره ی خاتمی با اين موضوع موجب شد
که دستگاه احمدی نژاد و دوستانش برخوردی آميخته با مواضع درست،نادقيق و
نادرست پيش بگيرد .اين رفتار جديد دردسرھايی برای ايران به بارآورد که بايد به اين
مجموعه جداگانه نگاه انداخت .با اين حال نبايد از ياد برد که رفتار خاتمی و دستگاھش
بی ترديد برای ايران دردسرھای فراوان خلق کرده و سرانجام مشکل آفرين شده است.
به رفتار اصالح طلبان در حال حاضر دوباره بازمی گرديم.
حاال که اصالح طلبان ناخواسته با جنبش گسترده ی مردم روبه رو شده اند باز می
خواھند مانند دوم خرداد رھبری جنبش را به دست بگيرند؛ جنبش را مھار کنند و
نگذارند موضوع حذف يا جانشينی کل نظام جمھوری اسالمی در ذھن مردم رونق
بيابد در حالی که قدرتمندان واقعی حتی به اين نيت اصالح طلبان اعتماد ندارند و به
حذف آنان می انديشند 3.اصالح طلبان به ياری برخی از مقامات مذھبی باز به جان
ولی فقيه حاکم افتاده اند نه اصل واليت فقيه .در اين مرحله اشتباھات فاحش رھبری
کنونی به سودشان انجاميده است و کوشش دارند اسباب فقھی و شرعی نيزبرای حذف
مقام واليت کنونی بتراشند .اين کار رابه دست کسی انجام می دھند که خود طراح
نظريه ی واليت فقيه است .اين شخص کسی ديگر نيست جز حسينعلی منتظری .اکنون
اصالح طلبان و تعدادی از ھواخواھانشان در داخل و خارج از حسينعلی منتظری
مردی منزه ،عادل و ولی فقيھی آرمانی می تراشند .وضعگيری او را در قبال
کشتارھای دھشتناک  1367ارج می گذارند و ايستادگی او را در برابر خمينی بزرگ
می نمايند .بی ترديد برخی از خصوصيات منتظری به خصوص مخالفت او با جنايات
 1367در خور توجه اند اما اين موجب نمی شود که ندانيم منتظری کيست و در برابر
بسياری مسائل ديگر چگونه عمل کرده است وانديشيده است .توصيف ھمه ی احواالت
منتظری فرصت ديگری می خواھد فقط يادآور می شوم که ھمين شخص در دوران
 -3در اين نوشته وقتی از اصالح طلبان سخن می گوييم منظورمان رھبران و گردانندگان جريانھای مختلف اصالح
طلبان رسمی و درون ساختاری است .ھستند بسياری جوانان که در تشکلھا و دسته ھای مختلف اصالح طلبان حضور
می يابند بی آن که عقايد آنان را باور کنند .ھستند بسياری نيز که از دريچه ی اصالح طلبان به جای ديگر چشم می
دوزند و خواستار اصالح وضع موجود نيستند.اينان ھمه می خواھند نظامی ديگر را جانشين نظام کنونی کنند .خود
اصالح طلبان نيز در يک مقطع تعيين کننده به راه حلھايی ديگر تن خواھند داد .با ھمه ی اين احوال تازمانی که اصالح
طلبان گفتار درون ساختاری می پرورانند داوری ما ھمين است که در اين نوشته می آوريم .البته چنانچه ھمين رھبران
اصالح طلبان صرف نظر از نيتشان با تقاضاھا و شعارھای مردمی حتی ھمدلی ظاھری نشان دھند بی ترديدھمه حتی
ھمين کارشان را ھم ارج خواھد گذاشت به اميدآن که بلکه به راستی به مردم بپيوندند و از اين رژيم و گذشته ی خود
روبرگردانند.

16

گروگانگيری رفتارھای نادرست داشته است،در بروز جنگ عراق عليه ايران
نادرست گوييھای فراوان کرده است؛مرتب می گفت راه قدس از کربال می گذرد ،از
واليت فقيه يک نظريه ی آرمانی حکومتی تراشيد و درست ھنگامی که امکان داشت
نوعی معمولی از جمھوری اسالمی جابيفتد ھمين شخص بر نظريه ی من درآوردی
واليت فقيه پافشرد و خمينی را وسوسه کرد و ھمه را به گمراھی سوق داد .از اينھا که
بگذريم او در موضوعات و مسائل عادی روزانه آرايی ساده انديشانه و ساده لوحانه و
عاميانه داشته است .ھمه می داندد که برای مثال می گفت پرداخت بازنشستگی به
بازنشستگان مانند آب دادن به درختان خشک است .آن قدر از اين فرمايشات کرده بود
که مدتھا موضوع شوخی و مزاح مردم عادی در ايران بود .درست که برخی از اين
انتقادات از او را گروھی از وابستگان رژيم پيرامون رفسنجانی – خامنه ای می
پروراندند و پخش می کردند اما از يادنبريم که خود او ھم به ميزانی زياد سخنانی
نسنجيده بر زبان می راند .از اين گذشته درست است که او به خصوص از ھنگام
برکناری از مقام نايب واليت سخنانی نرم و عدالتخواھانه برزبان رانده است و با
محدوديتھای ناخوشايند از سوی حکمرانان دست به گريبان بوده است ولی با ھمه ی
اين احوال ھرگز از نظريه ی واليت فقيه چشم نپوشيده است .فقط اندکی آن را تنزل
داده است و گاه از آن ھمچون ابزاری بی خاصيت و غير مؤثر يادکرده است.
اينھا به کنار در اين جا می خواھيم اين به اصطالح فتوا/فتاوا يا به نظر من اين سخنان
اخير او را در اتباط با مشروعيت ولی فقيه که شاگردش محسن کديور با زيرکی و در
سنجشی نادرست آن را از مھمترين آرای فقھی و دارای اھميتی تاريخی جلوه گر
ساخته است اندکی بربرسيم؛ اين شاگرد وفادار به ھمين سبب حسينعلی منتظری را
قابل قياس می داند با آخوند خراسانی و خمينی که اين قياس ھم نادقيق و نادرست است
اما موضوع رساله ی حاضرنيست.
لب کالم پرسش و پاسخ شاگرد و استاد اين است که از دست رفتن شرايط الزامی
مانند عدالت و امانتداری و رأی اکثريت) توجه کنيد که اين وجه اخيربه تازگی به اين
مباحث افزوده شده است( »موجب سقوط قھری واليت و تصدی امر اجتماعی و عدم
4
نفوذ احکام صادره «می شود.
در جای ديگر از اين گزارش می خوانيم »کديور در پرسش چھارم پرسيده است آيا
تمسک به جمالتی از قبيل »حفظ نظام از اوجب واجبات است« می تواند مجوز تجاوز
به حقوق مشروع مردم و زيرپانھادن ضوابط اخالقی و محکمات شرعی باشد؟ استاد
در پاسخ خود تصريح کرده است که با کارھای ظالمانه و خالف اسالم نمی توان نظام
5
اسالمی را حفظ يا تقويت نمود«.
و سرانجام می خوانيم » اين فقيه متأله در پاسخ به پرسش پنجم کديوراز عالئم
شرعی »واليت جائر« مرقوم داشته است :جور ،مخالفت عمدی با احکام شرع و
موازين عقل و ميثاقھای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی
 -4تمام ارجاعات به اين پرسش و پاسخ از سند زير گرفته شده است که در تارنمای اينترنتی محسن کديور آمده است:
شنبه  20تير  .1388به نام »فتاوای بسيارمھم آيت ﷲ العظمی منتظری در پاسخ به پرسشھای شرعی محسن کديور19.
تير .1388پرسشھا تاريخ  14تير را دارد و پاسخھا تاريخ  1388/4/19را.
-5ھمانجا.
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امور جامعه است و بدين گونه مخالفت می ورزد جائر و و اليتش جائرانه است  ،و
تشخيص چنين واليتی در درجه اول بر عھده خواص جامعه يعنی عالمان دين آشنا و
مستقل از حاکميت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاھان از قوانين می باشد و
6
در درجه دوم بر عھده عموم مردم است «.
کسانی که با نظريه ی سياسی در فقه شيعی و حتی پيش از آن با فقه سنی ايرانی
آشنايی دارند نيک می دانند نظريه ی حاکم جائر چيزی تازه نيست .ارجاع می دھم
عالقه مندان را به کتاب »نظريه ی دولت در ايران« که به کوشش اين قلم ترجمه و
تأليف شده است و دوبار به چاپ رسيده است 7.آنچه آقای منتظری در آرای خود از
ديده دور می دارد اين است که آيا ولی فقيه ھمان حاکم است يعنی ھمان پادشاه يا
سلطان است؟ آيا او مقامی متفاوت دارد؟اگر ھمان حاکم و سلطان يا پادشاه است پس
سخنی تازه از سوی جناب آقای منتظری به ميان نيامده است و اگر مقامی متفاوت است
که ھم بر دنيا و ھم بر دين مردمان تسلط يافته است در اين صورت بايد ديد
خصوصيات اين تسلط يعنی اين حاکم جديد چيست؟ اگر اين ولی چنان که منتظری می
خواھد بايد اعلم باشد در اين صورت می توان او را از جايی ديگر مثال ً نجف يا لبنان
يا جايی غير از ايران آورد و اگر او فقط بايد در سياست تبحر داشته باشد در اين
صورت ديگر نيازی به ولی امريا ولی فقيه نخواھد بود ومی توان او را در ھمين
ايران نيز شناسايی کرد .حتی در دوران واليت آقای خمينی می ديدم که بسياری از
مراجع او را نمی پذيرند چه رسد به آقای خامنه ای که موقعيتی بس نازل در حوزه ی
فقھی دارد .نظريه ی حاکم جائررا اوالً در ارتباط با واليت فقيه قرار دادن نه تنھا
خطرناک است بل می تواند به اين نتيجه منتھی شود که فقط بايد آن را درھمين
چارچوب دينی و واليتی مطرح کرد نه درارتباط با سياست در مجموعه ای
دموکراتيک يعنی در مقياس نظريات سياسی عرفی .منظور از حاکم جائر در اصل
ھمان حاکم دنيوی بوده است نه چيزی بيش از آن و به ھمين سبب نيز فقھا با اين
نظريه ھمزيستی نشان می داده اند چون معنويت را به خود آنان وامی گذاشته است.
درست ھمين آقای منتطری راه را گشود برای ادغام اين دو منصب درھمديگر و آن را
تبديل به قانون کرد آن ھم قانون اساسی ايران.از اين رو صاحب اين قلم برای نخستين
بار اين نظريه را طی يک سخنرانی در کالج سنت آنتونيزدر آکسفورد به سال 1993
نظريه ای ناميدم که تداوم پادشاھی را در ايران ھدف گرفته است با اين تفاوت که اين
پادشاه يعنی اين ولی فقيه کنونی به اعتبار نظريه ای که اين واليت را توليد کرده است
ھم مظھر دين شده است و ھم مظھر دنيا و از اين بابت دشواريھای فراوان نظری و
عملی به بار نشانده است8.ھمين نظريه در عھد اسالمی نيز به صورت سلطان عادل
-6ھمانجا.
-7نظريه دولت در ايران.لمتون.ترجمه و گردآوری و افزوده ھااز چنگيز پھلوان.چاپ اول .1359کتاب آزاد؛چاپ دوم
.1379نشر گيو .خانم لمتون به اين موضوع در  1956توجه داده بود و به اين نتيجه ی بحث انگيز رسيده بود که اين
ابھام نظری موجب می شود آخرين قدرتمندی که به زور به رياست رسيده است خود را مشروع جلوه گر سازد .از اين
گذشته نظريه ی حاکم جائر در ارتباط با سلطان طرح شده است و ارتباطی با ولی فقيه ندارد.ھمچنين نک.احکام سلطانی
اثر ماوردی.متن فارسی جلد اول به کوشش م.ت .دانش پژوه – چنگيز پھلوان  .مونستر.2002
 -8ھنگامی که رساله ی دوم خرداد وبحران گذار را به ھفته نامه ی راه نو برای چاپ سپردم مدير آن نشريه يعنی آقای
اکبر گنجی فقط يک تکه از آن را حذف کرد و گفت اين تکه را نمی توانم چاپ کنم.در آن تکه نوشته بودم نظريه ی
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مطرح شده است و وقتی گفته می شد الناس علی دين ملوکھم به واقع تلفيقی بود از دين
و دنيا .مھم اين بود که مراجع دينی حق تفسير دين را از آن خود می دانستند واين حق
را برای خود نگاه می داشتند .درنظريه ی آقای منتظری اگر شما ولی فقيه اعلم و
عادل داشته باشيد اين ھر دو حق متعلق به اوست .مشکل در اينجا اين است که آقای
منتظری و شاگردش ھنوز به ما و عده ی ولی فقيه عادل و اعلم را می دھند و می
گويند چون اين ولی فقيه کنونی اعلم و عادل نيست پس بايد دنبال يک ولی فقيه اعلم و
عادل بود و اختيارات مردم را به اوسپرد .اين که اين آقايان ھنوز پس از سی سال
وعده ی ظھور حاکمی خوب را می دھند بی ترديد چندش آور است .وعده ی ولی فقيه
خوب ھمواره مرا به ياد حزب توده ی خوب می اندازد .اين آقايان از ياد می برند که
اين ساختارھا ھرگز خوب نخواھند شد زيرا دستخوش بيماريھای ساختاری ھستند.
ھنگامی که در جستجوی حاکم منزه بر می آييد يعنی از حق دمکراتيک مردم برای
انتخاب شخصيتی مطلوب که حتی خطاھايی ھم مرتکب شده باشد چشم می پوشيد .اين
امکان وجود دارد که حاکمی در دوره ای از زندگی خود مرتکب اشتباھاتی شده باشد و
از اين اشتباھات آموخته باشد .اما در نظريه ی واليت فقيه شما در پی آدمی منزه ھستيد
که در طول زندگی خود مرتکب خطايی نشده باشد و از ھربابت از ديگر شھروندان
سرباشد و بسان يک امام عمل کند .به واقع خصوصياتی که منتظری برای چنين
حاکمی ترسيم می کند ھمچون خصوصيات يک امام معصوم است .اين کار را او و
مانند او در آغاز انقالب انجام دادند و فجايعی به بار نشاندند چه مستقيم و چه غير
مستقيم .از ياد نبريم که ھمين آقای منتظری در ارتباط با مجتھد برجسته ای چون
شريعتمداری رفتاری غير اخالقی پيش گرفت و حاضر نشد عمل نادرست خمينی و
دستگاه امنيت را عليه اين شخصيت دينی تقبيح کند.
از اينھا که بگذريم در اين پرسش و پاسخ اصطالحاتی تازه مطرح شده اند که نه در
فقه شيعی ريشه داشته اند و نه در دوران آغازين اين انقالب به ھنگام طرح نظريه ی
واليت فقيه و نه در مقطع جاانداختن جمھوری اسالمی به زور و جبر و به مدد قدرت
نظامی و بھره گيری از فضای توده زده و فضاسازيھای ناسالم عليه شخصيتھای ملی
و اسالمی  .آقای منتظری و شاگردانش نمی توانند ھمواره با اشاره به برخی از گوشه
واليت فقيه نظريه ای است سلطانی و مبتنی است بر تداوم پادشاھی در ايران .درست اندکی پسانتر ھمين موضوع را
محسن کديور در سھمگيری خود در اين نشريه به چاپ رساند .اين چيزھا موقعی رخ می داد که اصال ح طلبان می
خواستند ھمه چيز را خود برای نخستين بار بر زبان برانند .البته من در  1993برای نخستين باردر آکسفورد به اين
موضوع اشاره کرده بودم .ھمين کار درارتباط با مصاحبه ای که در نشريه ی کيان داشتم در ارتباط با موضوع ايدئلوژی
مطرح شد .بخشی از مصاحبه ی مرا گنجی جاپ نکرد چون آن را طوالنی می دانست .گفته بودم ايدئولوژی شعور کاذب
است .اين نکته را از مارکس گرفته بودم اما در آن ھنگام حضرات اسالمی تحت تأثير چپ انديشان از ايدئولوژی اسالمی
در برابر ايدئولوژيھای ديگر سخن می گفتند.اندکی بعد ھمين موضوع را سروش در ھمان کيان مطرح کرد .وقتی در
برلين از مفھومی تازه به نام گفتاربرداری سخن راندم در ضمن ھمين نکته ھا را ھم در نظرداشتم و البته بسياری
چيزھای ديگر را.
مفھوم شعور کاذب را نخستين بار دريک نشست و گفتگو در دفتر آقای ابطحی با حضور مھدی محقق،جواد طباطبايی و
قاضيان و خانيکی مطرح کرده بودم به ھنگام معاونت ابطحی در وزارت ارشاد .آن گفتگوی جمعی به چاپ نرسيد.
يک مورد ديگر وقتی است که پس از انتشار مقاله ی »يک شھردار به فروش می رسد« در نشريه ی »راه نو« عباس
عبدی را ديدم .آشکارا ناراحت بود .گفت اين کار را خود ما می توانستيم بھتر انجام دھيم حاال شما مشکل ساز شده ايد.
ھمين چيزھا موجب شد اکبر گنجی از چاپ آن مقاله پوزش بطلبد به روشی نادرست و برخالف عرف روزنامه نويسی
چندبرابر نوشته ی من فحاشيھا و گستاخيھای فراوان عليه من به چاپ برساند.
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ھای تاريخ دور و اشاره به تاريخ دوره ی خامنه ای ديگر رويدادھای تاريخ را از ياد
ببرند .برای نمونه فراموش نکنيم چه ستمی بر ايرانيان رفته است در طول استقرار
جمھوری اسالمی .ھمه ی اينھا در پرتو نظريه ی واليت فقيه سامان پذيرفت .حاال با
توسل به نظريه ھای سياسی ديگر به خصوص نظريه ھای سياسی عرفی مسائلی طرح
می کنند که معلوم نيست اينھا را چگونه می توان در يک قالب خاص و معروف به نام
فقه شيعی گنجاند و سروسامان داد .برای مثال شاگرد از استاد می پرسد اگر حاکم
»ممانعت }کند{از تصرف مالکان شرعی در ِملک ُمشاع سرنوشت ملی« عمل او
مصداق فقدان ملکه عدالت خواھد بود؟ و استاد آن را مالک فقدان اين ملکه و از
مصاديق آشکار ظلم و بی عدالتی می داند  .بسيار خوب اوال ً اين اصطالح ملک مشاع
در ارتباط با تمامت ايران اصطالحی اخير است و اصطالح سرنوشت ملی يکسره در
فقه شيعی نمی گنجد .اين اصطالحات به ويژه اصطالح سرنوشت ملی از جای ديگر
برآمده اند و در تاريخ انديشه ی سياسی پدرومادر دارند و نمی توان آنھا را يکسره برد
به جايی ديگر بی آن که معلوم داشت به چه معنا در اين پرسش و پاسخ به کار رفته
است .اين آقايان که خود علی االصول اھل اصطالح اند نبايد چنين گشاده و بی پروا
دست به تفسير و صدور فتوا بزنند؛ يا توجه کنيد به اصطالحات ديگری چون »خيانت
در امانت ملی« .در فقه و گفتارھای فقھی و حتی سياسی جمھوری اسالمی به
خصوص گفتارھای آغاز انقالب که به تشکيل جمھوری اسالمی منتھی شدند ھمواره
از امت اسالمی سخن رفته است .تا مدتھا گردانندگان جمھوری اسالمی يعنی حاکمان
وقت آگاھانه از استعمال واژه ھايی چون ملی و حتی ايران می پرھيخته اند .دو نمونه
مثال می زنم که حاصل تجربه ی شخصی اين قلم است اما ھمگان يعنی افراد ھم سن و
سال من چنين تجربه ھايی ديده ،شنيده يا داشته اند.
ھنگامی که مقاله ی معروف »زبان فارسی و توسعه ی ملی« را به نشريه ی آدينه
برای چاپ سپردم صاحب امتياز نشريه و سردبير وقت نشريه )سيروس علی نژاد( و
ھمکار او )فرج سرکوھی( آمدند منزل من و باالخره بانگرانی با چاپ آن موافقت
کردند .لحن مقاله ايران دوستانه وملی گرايانه بود .سرانجام از من خواستند توضيحی
راجع به مفھوم ملی بدھم تا دردسرآفرين نشوم .يادداشتی تھيه کردم کوتاه و نوشتم
منظوراز ملی در اين مقاله چيزی است شبيه بانک ملی و در واقع به معنای سراسری .
به راستی ھم چنين منظوری داشتم و اصوال ً ھم ملی اغلب به ھمين معناست و به
ھمين معنا ھم به کار می رود مگر آن که منظور ديگری از آن قصد شود .منظورم اما
دراينجا اين است که در آن ھنگام يعنی حتی درمرداد  1366نمی شد واژه ی ملی را
راحت و آسان به کار برد.کسانی که نشريه ی آدينه ی آن روز را دارند کافی است
نگاھی بيندازند به آن شماره و آن يادداشت کوتاه را بخوانند .از سوی ديگر در ھمين
دوره نخستين جلد از مجموعه ی سه جلدی کتاب »زمينه ی ايران شناسی« را سپردم
به وزارت ارشاد وقت برای کسب جواز انتشار .مدتی طول کشيد .می رفتم ومی آمدم.
بايد آن روزھای اين وزارتخانه را به ياد آورد .حتی آسان نمی شد وارد وزارتخانه شد
چه رسد به آن که بتوان شکوه و شکايتی طرح کرد .باالخره روزی به من وقت دادند و
قرار شد ديداری داشته باشم با يکی از کارشناسان بخش مميزی کتاب .آن روز نخست
در اتاقی نشستم و سپس مرا به اتاقی ديگر ھدايت کردند که در آن يک نيمکت دراز
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قرار داشت در پايين و يک صندلی با اندکی فاصله در باالی آن .جوانی آمد در اتاق را
بست و مرا روی نيمکت نشاند .آن جوان که مرا روی نيمکت نشاند و خود آن باال
نشست با اشراف نسبت من شروع کرد به حرف زدن .خالصه ی کالمش اين بود که
نمی شود عليه اسالم دست به انتشار کتاب زد .گفتم در اين مجموعه رساله ای به چاپ
رسانده ام از غزالی در رد اباحيه و نوشته ای ھم از محمد تقی داشن پژوه به چاپ
رسانده ام راجع به منطق اسالمی چرا اين سخن را می گوييد .باالخره متوجه شدم
منظور او عنوان کتاب است يعنی در زمينه ی ايران شناسی .خودش ھم اين را گفت.
در پاسخ گفتم ايران شناسی به معنای ملی گرايی نيست .اين يک رشته ی دانشگاھی
است که اسالم ھم در آن می گنجد و بسياری چيزھای ديگر حتی محيط زيست .پس از
آن که مقداری از اين دست توضيحات دادم با بی ادبی گفت اين را بدان که نمی گذاريم
ايران را درمقابل اسالم علم کنی .گفتم در اين کتاب چنين قصدی به چشم نمی خورد و
اصوال ٌ چنين ھدفی ندارم .گفت برو خبر می دھيم .مدتی بعد البته با فاصله ی زمانی
در خور توجھی اجازه ی انتشار کتاب را به دست آوردم.
ُخب .اين دو مثال را آوردم تا نشان دھم در فاصله ی  1357تا سالھا بعد حتی در
دوران جنگ عراق عليه ايران نمی شد نام ايران را با تأکيد برزبان آورد .ھميشه
صحبت اسالم در ميان بود و امت اسالم .بنابراين پس از سالھا آقای منتظری حاال
اصطالحاتی را به کار می برد که علی االصول متعلق به او و فقه شيعه و اين
مجموعه ی فکری نيست .ايشان از ميثاق ملی سخن می گويد که ترديد دارم حتی االن
استنباط دقيقی از اين مفھوم داشته باشد؛ می گويد »جور ،مخالفت عمدى با احكام شرع و
موازين عقل و ميثاقھاى ملى است كه در قالب قانون درآمده باشد و كسى كه متولىامور جامعه
است و بدينگونه مخالفت مىورزد جائر و واليتش جائرانه است و تشخيص چنين واليتى در درجه
اول بر عھده خواصجامعه يعنى عالمان دينآشنا و مستقل از حاكميّت و انديشمندان جامعه و
حقوقدانان و آگاھان از قوانين مىباشد كه ھم به احكام وموازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و ھم با
قرائن و شواھد اطمينانآور به مخالفت عمدى با آنھا پىبرده و مىتوانند آن را مستدلكنند« .برای

نخستين بار در نوشته ای به نام در جستجوی ساختارھای منطقه ای که به کنفرانسی در
پاريس به نام ايران در سال  200ارائه کردم به صراحت نوشتم قانون اساسی بايد
ھمچون ميثاق ملی عمل کند و در آنجا و در مصاحبه ھای مختلف يادآورشد م که قانون
اساسی ايران ميثاق ملی ما نيست 9.از آن زمان اين نکته به کار رفت به خصوص
توسط مرحو م فروھر که بارھا در مصاحبه ھايش اين موضوع را تکرار کرد .مفھوم
اصطالحی چون قانون اساسی ھمچون ميثاق ملی چيزی نو بود که يک امر مشخص
مانند قانون اساسی را با يک مفھوم ذھنی و غير ملموس چون ميثاق ملی پيوند می زد
در حالی که اين مفھوم در بستر تفکر آقای منتظری جنسی است بيگانه و ناجور .از
اين گذشته ايشان از ميثاقھای ملی نام می برد به صورت جمع که بی ترديد معنای
روشنی از آن ندارند و از آن به دست نمی دھند و از اين گذشته اين مفھوم از درون فقه
شيعه و تفکر اسالمی برنمی آيد .اين چيزھا را ايشان و شاگردش خودسرانه به کار می
گيرند .گرچه روشن است که اين پرسش و پاسخ از قبل تدارک ديده شده اند اما در
 -9نک .براثر حمله ی شديد روزنامه ی کيھان ناچار اين نوشته را در خارج به چاپ نرساندم  .سپردم به مجله ی
»گفتگو« که با اندک حذفی به چاپ رسيد.
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ھمانحال معلوم است که خواسته اند ھمه چيز را باھم بياميزند و عرفی انديشان را ھم
به خود نزديک کنند .مانعی ندارد که ايشان يا ديگران اين چنين مفاھيمی را به
کارببرند اما بايد نخست آن را معنا و مشخص کنند و بر اين اساس استدالل خود را
بنيان بنھند  .نه آن که شاگرد و استاد ناگھان در يک چارچوب سنتی به مفاھيمی به کل
برآمده از مکتبھای فکری ديگر توسل بجويند و با فرصت طلبی چيزھايی سياسی پسند
برزبان برانند .وقتی سخنان بعدی ايشان رامی بينيم درک می کنيم که ايشان ھنوز با
کاربرد چنين مفاھيمی اُخت و مأنوس نشده است .می گويد تشخيص جور در وھله ی
نخست برعھده ی نخبگان يعنی »خواص جامعه« است يعنی عالمان دين آشنا و کسانی
که به احکام و موازين عقل و قوانين حاکم آشنايند .با توجه به اين که قوانين حاکم
قوانين اسالمی اند پس بايد به زعم ايشان عالم دينی بود يا در ھمين شمار قرار داشت.
به ياد بياوريد که خود ايشان و ھمگنان ايشان در ارتباط با انتخابات مجلس و به
خصوص مجلس خبرگان ھمين دست از استدالالت را مطرح می کردند و نمی گذاشتند
ديگران خود را نامزد کنند .حاال ايشان ھمان سخنان را اندکی آراسته اند و با ابھام
برزبان می رانند .نمی دانم تاکی ما بايد اين بازيھا را جدی بگيريم .ايشان سپس می
گويد » و در درجه دوم بر عھده عموممردم است كه به اندازه آگاھى خود از آن احكام و قوانين و
با مرتكزات دينى و عقلى خود و رودر رويى مستقيم با موضوعات ومشكالت دينى ،فرھنگى،
اقتصادى ،سياسى ،مخالفت عمدى حاكمان را با شرع و قانون لمس كرده و احساس نمايند «.آيا

آقای منتظری پيش از انتخابات رياست جمھوری اخير از حق دگر انديشان برای
نامزدی دفاع کرد؟ آيا او در گذشته اين کار را کرده بوده است؟ سخنان جديد ايشان نه
تنھا مبھم اند ھمچون سخنان خمينی در نوفل لو شاتو بلکه نادرست اند و نخبه گرای
مذھبی .او مردم عادی را که به راستی مالکان کشور به شمار می روند در درجه ی
دوم قرار می دھد و در عمل انتظار دارد که اين مردم عادی به بيان ديگر يعنی
»عوام« بنشينند و ببينند نخبگان چه می گويند .ايشان ذره ای ازنظريه ی واليت فقيه
خود روبرنگردانده اند و تنھا براثر فشار فضای اجتماعی و شکستھای مکرر ھمان
سخنان گذشته را درپوششی تازه آراسته است .در چنين حالتی بايد گفت مصباح براو
ترجيح دارد زيرا که صراحت به خرج می دھد در نظريه ی اسالمی خود و يکسره
معتقد است که اکثريت در اسالم معنی ندارد ھمانا فقھا در امور مختلف دست به اتخاذ
تصميم می زنند .اختالف با منتظری و مصباح اختالفی جزيی نيست که بتوان از آن
چشم پوشيد و با اغماض از آن گذشت .در مورد آرای منتظری و شاگردش در فرصتی
ديگر به بحث خواھم نشست .در اين ميان عنوان کردن چيز تازه و بی ريشه ای به نام
فقه دموکراتيک چيزی است بی معنی که چشم بندی تازه ای به شمار می رود و
ترکيبی است از بازی فقھی و اصالح طلبی گفتاربردارانه و سرپوشی بر نظريات
اقتدارگرای فقھی به قصد مقبول جلوه دادن دين سياسی و حکومتی .اين کار با ھدف
مطلوب ساختن نظريه ی اسالم سياسی و حکومت اسالمی صورت می گيرد .اينان
شھامت ندارند صراحت به خرج دھند و گرنه نھايت اين سخنان روشن است.
بيش از ھمه ی نيروھای ديگر بی ترديد اصالح طلبان درون ساختاری در ترويج
فضای تحرک زدايی و سرخوردگی و مشارکت گريزی مؤثربوده اند  .اصالح طلبان
درون ساختاری ھماره خواسته اند نشان دھند که اينان می توانند قيم و ولی شھروندان
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درجه دو و دست دوم بشوند و خود را جلو بيندازندو پرچم رھبری را به دوش بکشند.
اينان می گفتند و ھنوز ھم می گويند چون از درون رژيم برآمده اند و در دوره يا دوره
ھايی مقاماتی را به دست داشته اند از اين رو می توانند در صحنه ی سياسی شعارھای
اصالح طلبانه و اميد وارکننده ای سردھند بی آن که حساسيتی به بار بنشانند .اين
سخن که در اصل زيرکانه و سودجويانه برزبان رانده می شد و در عمل ھم اعتباری
نسبی داشته است  ،حاال به خصوص درھمين دھمين دوره ی انتخابات رياست
جمھوری از نظرساختاری نيز سست گشته و چه بسا بی اعتبار شده است .در اين
مقطع ديديم که فقط »خود ِخوديھا« و نه حتی »خوديھای متعارف« مورد وثوق اند.
ادعای اصالح طلبان درون ساختاری در دوره ی پس از دوم خرداد فقط ھمچون ابزار
سود جويی شخصی و وجھه نمايی فردی به کارمی رفت و ھيچ حقيقتی در پس آن به
چشم نمی خورد؛ تنھا فايده اش تحکيم موقعيت رانت خوارانه و مصاحبه ھای راديويی
– تلويزيونی با رسانه ھای فارسی زبان خارج از ايران بوده است به قصد فرصت
طلبی در داخل .اينان سعی می کردند به حاکمان واقعی بقبوالنند تنھا اينان می توانند با
نمايندگی صوری خواسته ھای گروه ھای مختلف اجتماعی از تنشھای فزاينده بکاھند و
به زبان مردم يعنی قشرھا و طبقات بالنده سخن بگويند .با اين حال نبايد اين داوری را
مطلق پنداشت و از بحران و شکافی که ھمان جريان دوم خرداد در داخل نظام سياسی
جمھوری اسالمی به بارآورد غافل ماند .برخی از جوانان و حتی برخی از گردانندگان
معتقد به نظام سياسی با مشاھده ی واقعيتھا و با کسب تجربه ی نزديک با گفته ھا و
کردارھای رھبران به سوی خواسته ھای مردم چرخيدند ھرچند که از بنيادھای
سرکوبگر رژيم رونگرداندند و خواستار تغيير نظام نگشتند .نسل جوان نيز به تدريج
از نظام اسالم سياسی روگرداند و از اصالح طلبان دل بُريد ودرک کرد برای نجات
کشور نمی توان به اينان دل بست .در ضمن جوانان که در معرض آرمانگريزی
فزاينده قرار داشته اند اندک اندک دريافتند بايد منافع خود را ازالبه الی اندک امکاناتی
که پديدار می شوند دنبال کنند و در انتظار شرايط ايدال ننشينند .اين نسل و مردم به
راستی عادی از روشنفکران دلزده شدند و ديدند و تجربه کردند که اينان جز خودنمايی
و خود محوری کاری نتوانند کرد .احزاب سياسی جز سرگرمی سياسی و صدور چند
اعالميه اقدام مؤثرثری نکردند  .ھمه را در انتظار وعده ھای خود در ورطه ی بی
عملی فريفتند و خصوصی و در خفا با مقامات رژيم ارتباط برقرار کردند و به آنان
اطمينان دادند موجوديت رژيم را به پرسش نکشند .بيش از ھمه  ،گروه ھای مختلف
مليون به چنين روشھايی چشمک می زدند و ھمراه با آنان البته روشنفکران چپ و
فعاالن مافيايی حزب توده گاه در کسوت اسالمی و گاه در پوشش دفاع از اصالح
طلبی  .در حالی که در ايران اکنون آرمانخواھی بزرگی ميان جوانان به چشم نمی
خورد اما اينا ن نشان دادند در نخستين فرصت آماده ی جانبازی اند و آرام و پيگير
نمادھای نسلی را می آفرينند که ديگر نسل نقالب  57نيست .نسلی است يکسره متفاوت
از جوانان  .57اين نسل سازمانھای سياسی خود را ندارد و اميدی به رھبران
اپوزيسيون وحکومتی نبسته است .اين نسل برای نخستين بار در تاريخ ايران
خصوصيات عجيب و شگفت انگيزی را به نمايش می گذارد .به منافع روزمره ی خود
آگاه است؛ نيک می داند آسان نمی تواند به اين منافع برسد و اگر بحرانی فرابرسد به
صورت جمعی قھرمان آفرينی می کند .شعار »نترسيد ،نترسيد ،ما ھمه با ھم ھستيم«
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از گوياترين شعارھای جنبش اعتراضی اخير بود.شعارھای ﷲ اکبر شبانه و مرگ بر
استبداد يا مرگ برديکتاتور که به دنبال آن سر داده می شد نشانگر ترکيبی بودن اين
مرحله از جنبش است و ھمه در مجموع ھمراه با شعارھای ديگر نشان دھنده ی
خودانگيخته بودن تحرک يکه و ممتازی است که در فاصله بيست و دوم خرداد تا
اوائل تيرماه در تاريخ و در جامعه ی ايران سربرکشيد .اين جنبش شکوه و ويژگيھايی
دارد که می ارزد به آن جدی انديشيد و از داوری راجع به آن از کليشه ھای متعارف
سخت پرھيخت و شھامت داشت مسيری تازه را در فضای انديشه پيمود.
نکته ی تازه ای که در اين ميان سربرآورده است نقش تازه ی برخی از اصالح طلبان
است به زعامت ھاشمی رفسنجانی .اين وضع تازه نياز به ارزيابی جداگانه ای دارد.
اصالح طلبان که فراگرد حذف خود را جدی گرفته اند و دريافته اند رھبری فرد بی
کفايتی چون سيد محمد خاتمی راه به جايی نمی برد حاال در جستجوی زعيمی برآمده
اند تا افق بازگشت به قدرت را به اينان بنماياند .اين شخصيت تازه می تواند منتظری
باشد که فاقد درايت عمل سياسی است يا کسی باشد چون ھاشمی رفسنجانی که
سرنوشتش بيش از ھرکس ديگر در مجموعه ی کنونی با جمھوری اسالمی عجين شده
است و در ھمانحال نگران بقای اين نظام سياسی در مقطع کنونی است .رفسنجانی در
ھمان دوم خرداد به خاتمی مدد رساند و حمايت خود را از او در راه کسب مقام
رياست جمھوری دريغ نکرد .خاتمی اما اين حمايت را ازياد برد و در عين حال
تصور کرد اين خود او بوده است که توانسته است پشتيبانی گسترده ی مردمی به دست
آورد .به جزييات در اين نوشته نمی پردازم .اين بار نيز دو نامزد اصلی طيف اصالح
طلب از حمايت رفسنجانی بھره مند شدند و در دوره ی کوتاه پس از انتخابات به او
تکيه زدند .رفسنجانی بازی بغرنجی را به دست گرفته است .او اين بار زيرک تر از
آن است که عنان امور را به دست اشخاصی چون خاتمی يا کروبی و حتی موسوی
بسپارد .نبرد کنونی بس پيچيده است و نيازمند شخصيتی که بتواند آن را به پيروزی
رھنمون شود .از سوی ديگر و به خصوص در طيف منتقدان رفسنجانی قضيه به اين
سادگی نيست  .اگر پيرامونيان خامنه ای با توجه به شرايط جھانی احساس کنند با
رفسنجانی از امنيت بيشتر برخوردار می شوند از مقام رھبری فاصله خواھند گرفت
اما اگر ھمين احساس را در ھمراھی با خامنه ای داشته باشند در اين حالت به او
وفادار می مانند .اين امر در ارتباط با نيروھای مسلح به خصوص سپاه و بسيج اھميت
دارد .ارتش در اين مجموعه نقشی تعيين کننده ايفا نخواھد کرد .نيروھای امنيتی رسمی
و غير رسمی نيز به دنبال کسی خواھند رفت که امنيتشان را پس از تحول تضمين کند
و از عھده ی اين کار نيز برآيد .بی ترديد نه اصالح طلبان و نه خامنه ای چنين
مردمی نخواھند بود.پرسش جدی اين است که آيا رفسنجانی به تنھايی قادر خواھد بود
ازپس اين مھم برآيد؟ آيا در مرحله ی تغيير و گذار ترکيبھايی ديگر سربر می آورند
که در ضمن قادر خواھند بود نگذارند اغتشاش شعله ورشود .در منظومه ی
حکومتگران کوششھای در جريان است تا اين ساختار ترک برداشته را به ھم بپيوندانند
يا نگذارند بيش از اين ازھم بگسلد .در باره ی ميزان موفقيت يا عدم موفقيت اين قبيل
از کوششھا سخن بسيار است.
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خودانگيختگی
 -6اين مجموعه ی درھم تنيده و پيچيده ای که برفضای زندگی سياسی ايران حاکم
گشته است در عمل به ھيچ عمل سازمان يافته و ھيچ عمل مدنی از پيش انديشيده ای
ميدان نمی دھد .حکومت نيز اين وضع را می پسندد و بر اين تصور است که اگر ھمه
ی سازمانھا را ازکار بيندازد يا از نظر تأثيرگذاری خنثی سازد در اين صورت آسان
تر بر عرصه ی سياسی ايران حکم خواھد راند.
اگر بخواھيم ميزان اثرگذاری سازمانھای سياسی و سازمانھای مدنی را خالصه بيان
کنيم و چکيده ای از آن را در اين مختصر بگنجانيم و شرح کنيم می توان گفت ھمه
چيز به خصوص در دوره ی پس از دوم خرداد 76در جھت و درمسير عقيم سازی
مردم عمل می کرده اند و می کنند .فراموش نکنيم سيد محمد خاتمی  ،اين قھرمان
مصنوعی دوم خرداد ھرگونه کوشش و جدلی را در زمينه ی تغيير قانون اساسی
برابر دانست با خيانت .او ھرگز نگذاشت جنبش خودانگيخته ی مردم در مقطع دوم
خرداد  1376به ژرفای خود برسد .ھمواره سعی کرد ھمين رھبری و ھمين
سازمانھای سرکوبگر او را بپسندند و به او امکان دھند مردم را به آرامش بخواند و
جوانان را ازتحرک بازدارد .دوران ھشت ساله ی خاتمی را بايد پشت کردن اصالح
طلبان درون ساختاری به مردم ايران و خواسته ھايشان دانست .در اين دوره تنھا يک
طرح بحث انگيز به اجرا گداشته شد که بی ترديد جنبه ھايی مثبت داشته است و دارد.
اين طرح ھمان طرح انتخابات شوراھای شھر است .اما اين طرح به شکلی نسنجيده و
شتابزده تنظيم گشت و فاقد امکانات تحول تدريجی مطلوب بود .در نتيجه ھم بد به
اجرا درآمد و ھم آن که عده ای از کارگزاران حکومتی را در ارتباط با سودمندی آن
به انديشه فروبرد .از اين گذشته ھمين طرح در ضمن نتوانست امکاناتی جھت شرکت
گسترده ی مردم عادی و غير خوديھا و دگر انديشان را در انتخابات و در شوراھا و
در نتيجه در سطح جامعه به معنای واقعی فراھم آورد .يعنی باز مردم می بايد به ھمان
آب باريکه ی درون رژيم اکتفا می کردند .اين طرح که در انقالب مشروطيت به اين
سو ريشه داشته است از ھمان آغاز در نطفه خفه شد .اصالح طلبان فقط می خواستند
به مردم بگويند ما موافق تحول دموکراتيک جامعه و شورايی شدن کارھا ھستيم ھر
چند که در اين راه صميمی نبودند و بديھی ترين اصل دموکراتيک را که حق انتخاب
کردن و حق انتخاب شدن برای ھمگان صرف نظر از تعلق دينی و عقيدتی می بود در
ارتباط با غير خوديھا به کار نبستند که ھيچ حتی ناديده گرفتند .اينان نسبت به ھمان
طرح دوران شاه ھم که منجر به  15خرداد شد واپس مانده بودند.
دموکراسی از نظر اصالح طلبان چيزی نبود و نيست جزبستر سازی الزم جھت باز
گشتشان به صحنه ی قدرت عملی .در اين زمينه ھم در دوران ھشت ساله ی خاتمی
نشان دادند لياقت الزم را ندارند .بايد در نظر داشت که در عرصه ی سياست تنھا
انديشه ھای خوب کفايت نمی کند  .در کنار طرحھا و انديشه ھای خوب بايد انسانھا يا
مجموعه ای از انسانھايی را ھم در اختيار داشت که قادر باشند اين انديشه ھا را به
اجرا بگذارند و به واقعيت درآورند.
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سازمانھای سياسی ھم به نحوی که توضيح داديم نه فقط مردم را به شور و شوق
وانمی دارند و آنھارا به عمل اجتماعی تحرک بخشی فرانمی خوانند،بل در تمام مقاطع
و در تمام موارد مردم و به خصوص جوانا ن را تحت عنوان »صلح طلبی« و
»پرھيز از خشونت« و در بھترين حالت »نافرمانی مدنی« درعمل از سرزندگی و
جسارت و رويارويی با رژيم باز می دارند .اين سخنان يعنی چنين شعارھايی متعلق به
دورانی ديگر و متعلق به فرھنگی ديگر بوده اند .برخی از ھموطنان تصور می کنند
ھر وقت که بخواھند می توانند شعاری را از فرھنگی ديگربربگيرند و پرچم خودرا
برآن بيفرازند و جلوه ای درونی به آن بدمند .برای مثال شعار نافرمانی مدنی در ايران
معنا و مفھومی دقيق ندارد .در ايران مردم به طور عادی در برابر حکومت يا آنچه که
دولت می خوانند نافرمانی می کنند و از اجرای دستورھای حکومت سرباز می زنند.
بسياری با برداشت غيرقانونی آب و برق به حکومت اعتنايی نمی کنند يا با خانه
سازی غيرقانونی از رعايت مقررات سرباز می زنند.از اين دست مثالھا فراوان داريم.
پس عده ای که نا فرمانی مدنی را تبليغ می کنند به واقع آشوب مدنی را در مقياسی
غيرضرور و غير سياسی و چه بسا آميخته با فساد ترويج می دھند .آنچه در ايران می
تواند بازتابھای سياسی اثرگذاری داشته باشد البته اعتصاب عمومی است  .اعتصاب
می تواند يک حوزه ی مؤثر مانند استخراج يا توزيع نفت و مواد سوختی را مختل کند
وحکومت را وادار به مذاکره يا عقب نشينی کند.
با درنظر داشت طيف وسيعی از دخالتھای حکومتی است که مردم چاره ای ندارند جز
روآوردن به حرکتھای خود انگيخته  .برای نخستين بارازاھميت جنبش خود انگيخته
در رساله ی کوتاھی که در کنفرانس برلين ارائه کردم سخن گفته ام .در آن ھنگام ھم
جنبش دوم خرداد را جنبشی خودانگيخته دانستم که به دست دوم خرداديھا به تدريج از
مسير خود منحرف گشته است.
برجسته ترين خصلت جنبش خودانگيخته ی کنونی حمايت گسترده ی مردمی از اين
جنبش يا درست تر بگويم جنبشھای خودانگيخته ی کنونی است .حرکت و جنبش
اعتراضی کنونی مجموعه ای است از جنبشھای خودانگيخته در اينجا و آنجای ايران
بدين معنی که ھم از نظر جغرافيايی ،پراکندگی به چشم می خورد و ھم در يک مکان
واحد .البته ھنوز برخی شھرھا مانند تبريز،سنندج وزاھدان به اين جنبش در مقياسی
گسترده نپيوسته اند اما اين پديده بس پيچيده است و نياز به بررسی ديگری دارد .البته
روشن است که قھرمان مکانی اين جنبشھا در اصل شھر تھران و استان مرکزی است
و بالفاصله پس از اينھا استان فارس قد علم می کند .جاھای ديگر کمابيش سھم داشته
اند اما نه به گستردگی اينھا که ذکر کرديم.
خصلت درخور توجه ديگر اين جنبش کنونی اين است که اکثريت شرکت کنندگان آن
را جوانان تشکيل می دھند و اين امر به واقع بازتاب درستی است از ترکيب جمعيتی
ايران .در عين حال می بينيم که ھمين ترکيب جوان از پشتيبانی ديگر گروه ھای سنی
برخوردار است .منحصرکردن جوانان به قشر دانشجو نه فقط برای توضيح و تشريح
وضع کنونی کافی نيست ،بل می تواند به گمراھی نيز بينجامد .دانشجويان بخشی از
اين جنبش کنونی به شمار می روند نه ھمه ی آن.
در بررسی به ھنگامی که در باره ی اين جنبش در چارچوب بررسيھای مدنی صورت
گرفته است می خوانيم که خيابانھای تھران به دست جوانان افتاده است و آنان ھدايت
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جنبش را به دست گرفته اند 10.بنابراين گزارش بيش از يک ميليون نفر در  18ماه
ژوئن)برابر  28خرداد( در خيابانھای تھران در اعتراض به نتايج انتخابات رياست
جمھوری گردھم آمدند که می توان آن را بزرگترين تجمع اعتراضی پس از انقالب
 1979دانست .جوانان بعد از انتخابات  12ژوئن) 22خرداد( تقاضايی محدود داشتند و
فقط خواستار بازشماری آراء بودند  .اما اکنون که جنبش اعتراضی اوج گرفته است
جوانان درک کرده اند تکنولوژی می تواند به آزادسازی آنان مدد برساند .حاال بسياری
از مردم خواستار نظامی سياسی شده اند که در چارچوب آن مذھب نتواند برجامعه
نظارت و کنترل مذھبی اعمال کند و با استبداد و اجبار حکم براند .درست است که
االن جوانان از انتخاب موسوی به رياست جمھوری حمايت می کنند اما اين بدان معنی
نيست که جوانان به سياست موسوی يا ھر شخص ديگری که خواستار بقای جمھوری
اسالمی باشد دل بسته اند .شعار حمايت از رياست جمھوری موسوی چيزی نيست جز
وسيله ای در جھت دستيابی به ھدفی واالتر و بزرگتر .اين جنبش اعتراضی در اساس
عليه احمدی نژاد و حامی اصلی او خامنه ای سربرکشيد .در ھمه ی جنبشھای دوران
اخير مردم شخص يا اشخاصی را می گيرند واو يا آنان را تبديل می کنند به نماد
يانمادھای رژيم و به موقع عليه اين نمادھا دست به شورش می زنند .به ھمين سبب نيز
نيروھای سرکوبگر حکومت سعی داشتند مردم را وادار به کرنش و تبعيت کنند و
نگذارند از رسانه ھای جمعی و ابزار نوين ارتباطی بھره بگيرند .از اين گذشته فرض
اين گزارش اروپايی اين است که رژيم نمی تواند به اندازه ی کافی پاسدارانی را بيابد
که ھمه حاضر باشند به سوی مردم شليک کنند .اين اظھار نظر البته که مھم است اما
معلوم نيست متکی به چه داده ھايی شکل گرفته است .به ھرحال می دانيم نيروھای
سرکوبگر تا آن مقطع در اساس ترکيبی بوده اند ازنيروھای ويژه ی انتظامی و لباس
شخصی ھا و بسيجی ھا .البته که اين نيروھا يا ازحمايت سپاه برخوردار بوده اند يا
مستقيم زير نظر اين سازمان عمل می کرده اند اما از آنجا که حضور مستقيم سپاه در
خيابانھا مشاھده نشده است آسان نمی توان داوری فوق را به سنجش واسپرد.
در اين گزارش در ضمن می خوانيم که حدود دوسوم جمعيت ايران را جوانان زير
سی سال تشکيل می دھند .به بيان ديگر اين جوانان از ھيجانات و آالمی که به ايجاد
جمھوری اسالمی منتھی شده اند ھيچ خاطره ای ندارند .آنچه که نسل پس از انقالب به
ياد دارد محروميت است وسرخوردگی؛ سرخوردگی از اين که نتوانسته است آرزوھا
و آرمانھايش را به واقعيت درآورد .حاال ھمين يأس و نااميدی پيوند خورده است با
ھراس از اين که احمدی نژاد باز به قدرت برسد و مدتی طوالنی  ،شايد دھه ھا،
زندگی ميليونھا انسان را تھی از معنا بسازد .ھمين امر صدھا ھزار انسان جوان را به
خيابانھا کشاند و آنان را مصمم ساخت در مسير سرنگونی احمدی نژاد دست به
اعتراض بزنند .از داده ھای موجود در »توئيتر« اما ميتوان دريافت که اينان به ھمين
حد اکتفا نمی کنند و در نھايت خواستار سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی اند .ھر چه
اين بحران سياسی طوالنی تر شود به ھمان ميزان نيز احتمال فزونی گرفتن چنين
عواطف و تمايالتی بيشتر می شود .جوانان از دوگانه زيستن به ستوه آمده اند و شيفته
10

-Iran:Youth-led protests.attaining critical mass. June18/09. Eurasianet.CivilSociety
July10.2009.

27

ی رھايی از اين موقعيت آزار دھنده اند .باوجود نرخ باالی آموزش چيزی که جوانان
را به اعتراض وامی دارد نرخ باالی بيکاری است.
در پی آنچه آمد در اين جا خوب است نگاھی ديگر بيندازيم به ابعاد نظريه ی خود
انگيختگی .
برخی نظريه ی خود انگيختگی را نقد می کنند و معتقدند بايداز حرکتھای خود انگيخته
دوری جست و ھمه چيز را به سازمانی توانمند واگذاشت .در پاسخ بايد گفت کسی
مخالف حضور يک سازمان نيرومند نيست؛ حتی کسی منکر اين واقعيت نمی شود که
يک سازمان گسترده ی سياسی مردمی و دارای شايستگی رھبری می تواند راه
رسيدن به تغيير را به نحوی مطلوب و به قول امروزيھا با ھزينه ای اندک تدارک
ببيند .اما وجود چنين سازمانی را نمی توان به صورت ارادی تدارک ديد .چنين
سازمانی بايد در طول نبرد مردم شکل بگيرد و با الھام از مردم اعمال خود را
سازماندھی کند .به قول »روزا لوکزامبورگ« نبرد ما خود بخشی از تاريخ تحول
اجتماعی ماست .او سپس می گويد اين نبرد دورانساز خود يک اثر عظيم فرھنگی
است 11.در واقع سازمان يا سازمانھايی که بر اثر مجاھدت يک گروه شغلی يا پيکار
يک طبقه سربرمی کشند آميخته اند به نشانه ھا و خصوصيات آن گروه يا طبقه و به
ھمين لحاظ نيز سنت مدار و شناخته شده می شوند .اين چنين سازمانھايی از اعتبار
اجتماعی بھره مند می شوند و در صورت پشت کردن به مردم ،مانند حزب توده ،
خسرانھا و زيانھايی را که به بار می نشانند بخشی از تاريخ تلخ ھمان جامعه به حساب
می آيند .سازمانھای سرھم بندی شده آسان می توانند به صورت يک مجموعه ی
مافيايی درآيند و ناگھان رخت بربندند و ناپديد شوند بی آن که کسی نشانه و ردپايی از
آنھا بيابد .از اين دست سازمانھا در تاريخ ايران کم نداشته ايم» .روزا لوکزامبورگ«
در جايی ديگر می نويسد :انسانھا تاريخشان را بنا به خواست خود نمی سازند .با اين
حال آنان ھستند که اين تاريخ را می سازند .پرولتاريا در فعاليت خود تابع مرحله ی
معين رشد اجتماعی است،اما اين رشد اجتماعی ورای پرولتاريا رخ نمی دھد.
12
پرولتاريا انگيزه وعلت آن است،ھمان سان که خود محصول و نتيجه ی آن است.
اگر به جای واژه ی »پرولتاريا« که روزا لوکزامبورگ در آن دوران به کاربرده بوده
است واژه ای ديگر مانند جامعه بگذاريم و بخوانيم ھرجامعه ای تابع مرحله ی معين
رشد اجتماعی است يا بگذاريم ھر گروه يا ھر قشری تابع شرايط خاص جامعه ی خود
است آنگاه می توانيم اين داوری روزا لوکزامبورگ را در ارتباط با جريانھای کنونی
نيز به کار بگيريم  .در واقع ھرجامعه ای انگيزه ی تحوالت خود است و در ضمن
علت اين رشد نيز به حساب می آيد ھمان سان که محصول رشد خود است .اين سخنان
درخشان روزا لوکزامبورگ به ما می آموزاند که ھر جنبش خودانگيخته ای بسته به
شرايط اجتماعی معينی شکل می گيرد .تحول اين جنبش زمينه را برای برپايی
سازمانھايی متناسب و مورد نياز فراھم می آورد .جامعه را در برابر سرخوردگی و

11 - Luxemburg,Rosa. Der politische Massenstreik und die GewerkschaftenRede in der Generalversammlung
der Freien Gewerkschaften in Hagen, 1. Oktober 1910.
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يأس مصون می سازد چنانچه فعاالن سياسی و اجتماعی اين خصلت را آگاھانه به
مردم بشناسانند .اين چنين جنبشی به واقع محصول مرحله ی معينی ازرشد اجتماعی
است.ازسوی ديگرھمين دست از جنبشھا زمينه ھای الزم رابرای شکلگيری و برپايی
دموکراسی فراھم می آورند .دموکراسی که در اصل يک امر عرفی است از ھمين راه
می گذرد ،نه ازراه مرحمت اصالح طلبان درون ساختاری يا ھر گروھی ديگر.
استقرار دمورکراسی راھی بس دراز و طوالنی را بايد بپيمايد .ميانبر وجود ندارد اما
اين به آن معنانيست که الزاما ً بايد حضور بدترين نوع استبداد را به جان آزمود و آن
را تحمل کرد .برعکس تنھا مبارزه با اين استبداد و سرباز زدن از تحمل آن است که
جلوه ھايی از دموکراسی را پديدار می سازد و به تدريج مردم و جامعه را در مسير
رھايی از استبداد قرار می دھد .ھر نسلی بخشی از اين دموکراسی را تجربه می کند و
ھمان نسل به واقع زمينه ھايی را برای ژرفتر ساختن اين دموکراسی و غنابخشيدن به
آن برای نسل بعد به ارمغان می برد .شايد با جرأت بتوان گفت تنھا فراگرد پايان ناپذير
جامعه ی انسانی ھمانا فراگرد دموکراسی است که ھر بار براثر پيکار نسلی غنی تر
می گردد و ھر نسلی به سھم خود آن را با تجربه ای تازه به نسل ديگر وامی گذارد .
اين ميراث گرانقدر ضمن آن که ميراثی ملی است ليک از جلوه ھای ھمين ميراث در
فرھنگھا و تمدنھای ديگر نيز بھره مند می شود .برخی رويدادھا در جامعه و فرھنگی
خاص می توانند فراگرد رشد و ژرفا بخشيدن به استقرار دموکراسی را تسريع کنند اما
نه آن که تصور رود می توان با يک انقالب يا يک جھش يکشبه به دموکراسی دست
يافت» .روزا لوکزامبورگ« در باره ی شتاب دادن به رشد دموکراسی ھوشمندانه می
گويد در سال  1900کارگران معدن پنسيلوانيا اعتصابی بزرگ به راه انداختند .چپ و
سوسياليستان آن روزگاردر آمريکا در ارزيابی اين اعتصاب و جنبش گفتند اين رويداد
به نحوی شگفت آور به اندازه ی ده سال کار تبليغاتی به آگاھی کارگران انجاميد وآن
13
را ژرفا بخشيد.
جنبش خود انگيخته ی کنونی مردم ايران اين بار بی ترديد غنی تر از جنبش دوم
خرداد  1376است .تجربيات به ارث رسيده بر اين غنا افزوده است اما اين فراگرد
ھمچنان ادامه دارد .ھم اکنون شمار تشکلھای مدنی به مراتب بيش از گذشته اند.
درست است که اين تشکلھا ھنوز به کمال نرسيده اند و مطلوب به شمار نمی آيند اما
ھمين تشکلھا در ھر جنبشی در معرض پرسشھايی بنيادی قرار می گيرند؛ به کنار می
روند يااصالح می شوند يا از نو ساخته می شوند .کانون وکالی دادگستری که آميخته
بوده است باانواع نادرستيھا اکنون اعضايی يافته است که حاضرند به دفاع از موکالن
آزاديخواه به پاخيزند و حتی خود به بند ييفتند و نيازمند وکاليی ديگر در دفاع از خود
بشوند .ھمين جريان نشان می دھد که تشکلھای مدنی تنھا در يک فراگرد پيچيده و
بغرنج تجربه ای دموکراتيک کسب می کنند و سنتی دموکراتيک به بار می نشانند.
چنين فراگردھايی را نمی توان يکشبه و يکباره آن ھم از باال به وجودآورد و به گونه
ای مصنوعی جانشين موقعيتی طبيعی شد .طبيعی يعنی برآمده از درون يک فراگرد .
سازمانی برخوردار از اقتدار نيازمند پيشينه ای است تاريخی .در ضمن بايد در مقاطع
مختلف شايستگی خود را در نظر مردم به اثبات رسانده باشد .سازمانھای سياسی
-Luxemburg.Ibid.
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کنونی ايران فاقد چنين خصوصياتی اند برخی از فرط کاھلی سرنوشت خود را گره
زدند به اصالح طلبان؛برخی ھم ھمچون خانه ی سالمندان عمل می کنند و براين
تصورند که صرف حضورشان باالخره روزی مؤثر واقع خواھد شد .از اين رو
معتقدند نبايد در بحران خود را به خطر بيندازند .برخی ھم مانند ملی -مذھبی ھا آن
قدر وارد ائتالفھای سياسی با اين وآن به خصوص با ھمه ی اصالح طلبان درون
ساختاری شده اند و می شوندکه ديگر نمی توان فھميد خود چه ھويتی دارند ھرچند که
از آغاز ھم نتوانستند ھويتی روشن و معلوم برای خود ترسيم کنند .اشتباه اين
سازمانھای ملی يا ملی – مذھبی اين است که نمی دانند تاريخ به ھيچ سازمانی تضمين
ابدی نمی دھد .تنھا سازمانھايی که با تشخيص درست در پيکارھای اجتماعی به شکلی
مستمر شرکت می جويند می توانند در بحران سھم بگيرند .صرف ايجاد يک سازمان
يا حتی در اختيار داشتن نام و عنوان يک سازمان قديم ھيچ حق و مشروعيتی برای
کسی به بار نمی آورد .از نيمه ی دوم دور اول رياست جمھوری خاتمی که مردم به
تدريج از اين ھمه بی کفايتی قھرمان اصالح طلبی درون ساختاری سرخورده شده
بودند ،فرصتی استثنايی برای سازمانھای ملی فراھم آمد تا مردم را به سوی آرمانھای
ملی جذب کنند اما بی عملی اين رھبران واخورده ی ملی مردم را تنھا و آزرده رھا
ساخت و حتی به ميزانی زياد غير سياسی کرد .اين وضع آن قدر دوام يافت تا اين
باردر بيست و دوم خرداد دوباره مردم فرصتی در چارچوب رقابت دوجناح درون
رژيم آفريدند و خودانگيخته پا به ميدان نبردی ديگر گداشتند.
کسی با اصالح طلبی در اساس مخالف نيست اما اين که اصالح طلبی تبديل به يک
ايدئولوژی شود البته جای بحث دارد و به باور اين قلم پذيرفتنی نيست .در ايران عده
ای پيدا شده اند به خصوص در خارج کشور و دور از گود مبارزه که مدام گاندی وار
وبی ھيچ پشتوانه ی فکری و فلسفی دم از خشونت گريزی می زنند .اينان در اساس
برای مخاطبانی فرنگی و در ارتباط با محيط زيست خود چنين چيزھايی برزبان می
رانند نه آن که از سر اعتقاد يا براثر مبارزه ای طوالنی و تحمل صدمات به چنين
راھی وسرمشقی رسيده باشند .اين شيوه ی طرد خشونت يا دفاع از حقوق بشر فقط
نحوه ای سرگرم کننده است و بی درد سر و قدری ھم شيک است و آميخته با
فخرفروشی ِتھی از معنا .حتی گاندی برای تبليغ روش خود صدمات فراوان متحمل شد
و وقتی ازاصل پرھيز از خشونت سخن می گفت در اصل خسارتھايی را به جان می
خريد و از جان ومال و حيثيت بسياری به دفاع بر می خاست .برخی از حقوق
بشريھای امروزما به خصوص شمار زيادی از خارج نشينان به واقع بشر را می
اندازند جلو و حقوقش را به خود اختصاص می دھند .شماری از اينان به راستی
حقوق ِ بشر را ماھانه دريافت می کنند و در عمل ھرچه بيشتر انسانھايی به دردسر و
زندان بيفتند بر رونق کار اينان افزوده می شود .بسياری از اينان حتی اين کارھا را
داوطلبانه انجام نمی دھند .يا در محل اقامت خود امتيازاتی می گيرند يا از اين طريق
ابزاری فراھم می آورند به منظور برخورداری از امکانات يا آن که خيلی صريح و
بی پرده حقوق ماھانه برای خود جور می کنند .اين مردمان نه به سرنوشت يک جامعه
به گونه ای ژرف می انديشند و نه جرأت آن را دارند که مردمی را تشويق کنند دست
به دفاع از خود بزنند وقتی در معرض ھجوم و خشونت آدمکشان قرار می گيرند.
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بسيارخوب .در نبود سازمانھای سياسی مؤثر يا سازمانھای مدنی برخاسته از درون
نبردی طوالنی يا سازمانھای مدنی پيکارجو آيا بايد مردم را تشويق به صبر و انتظار
و تحمل ظلم بيشتر کرد يا آنان را به تبعيت از اين اصالح طلبان درون ساختاری کرد؟
در دوره ی خاتمی عده ای پيدا شده بودند که جنبش اصالح طلبی درون ساختاری را
سخت مطابق ذوق و موافق ميل خود می ديدند و کاسه ی گرم تر از آش شده بودند.
اينان آن قدر پادويی فکری و عملی اصالح طلبان را کردند که آن بدبختھا راھم گمراه
ساختند به اين تصور که علی آباد ھم دھی است .در داخل کشور ھمه را به دنباله روی
از اصالح طلبان وامی داشتند و در خارج کشور نزد اروپاييان و آمريکاييان تبليغ و
ترويج اين حضرات را با شدت و حدت تمام دامن می زدند .برخی از اينان آن قدر در
اين راه افراط می کردند که فرنگيان راھم به اشتباه می انداختند  .وقتی در کنفرانس
برلين گفتم اين اصالح طلبی حرکتی است در جھت حفظ نظام جمھوری اسالمی با
ابزارھايی متفاوت و پيش بينی کردم که اصالح طلبی در آن مقطع به شکست می
انجامد برمن تاختند زيرا پيشتر نزد اروپاييان از اصالح طلبان درون ساختاری تعريف
و تمجيد غلوآميز کرده بودند و اين تصور باطل را دامن زده بودند که به زودی در
ايران تحوالتی بنيادی پديدار می شود .کار به جايی رسيد که وزيرخارجه ی وقت
آلمان که به قصد غلبه بر گذشته ی چپش دردلربايی از آمريکاييان راه افراط را می
پيمود تصور می کرد می تواند درايران نقشی تاريخی ايفا کند  .مورد ديگر نمونه ی
آدمی است البته در سطحی نازل که آرزويی نداشت و ندارد جز واسطگی ميان رژيم
جمھوری اسالمی ايران و آمريکا .او می کوشد از اين راه ھويتی کاذب برای خود
دست و پا کند و ازچندسو منافعی به دست آورد  .اصالح طلبان دستگاه خاتمی در
وزارتخارجه ی ايران چنان فضای کادبی آفريدند که اين واسطه ی عجول تصور کرد
اگر آمريکا بابت  28مرداد عذر خواھی کند روابط ميان دوکشور برقرار می شود .اين
تصور باطل را چند نفر در دورو بر خرازی در آن روزگار طراحی کردند و به اين
بی چاره القا کردند .در نتيجه اين واسطه ی حرفه ای فريب خورد و آمريکا را ھم به
اشتباه انداخت و خارج از عرف ديپلماتيک به نوعی عذر خواھی نابھنگام کشاند .اين
فريب به تجديد روابط نينجاميد و ھيچ بازدھی نداشت .کل اين طرح کاذب بود وفقط
چند نفر در وزارتخارجه ی آن روز خاتمی در جاھايی خاص امتيازاتی برای خود
کسب کردند و رئيس جمھور بی لياقت نه در اين باره دست به بررسی زد ونه اين
چنين موضوع مھمی را مورد بررسی قرارداد و نه کسی را از اين بابت مؤاخذه کرد.
خود انگيختگی در اصل معرف خصلتی است انسانی که درونی و از پيش نينديشيده
سربرمی آورد .ھنگامی که فردی نسبت به محيط وپيرامون خود واکنشی سريع نشان
بدھد بی آن که از قبل برنامه ريزی کرده باشد از خودانگيختگی سخن می گوييم .تا
اينجا مشکلی نداريم از نظر مفھومی  .يعنی تا وقتی که به فرد انسانی می پردازيم .اما
وقتی که توده ی در خور توجھی از انسانھا در يک مقطع زمانی معينی نسبت به
موضوع خاصی به صورت متحدالشکل واکنش می کنند بی آن که اين واکنش از پيش
برنامه ريزی شده باشد يا متکی به سازمان خاصی باشد آن وقت با پديده ای پيچيده و
بغرنج سروکارداريم.
و اين پديده وقتی بغرنج تر می شود که ھمين پديده در چارچوب يک فرھنگ به دفعات
سربربکشد .اين چنين پپديده ای به واقع محصول يک جريان و فراگرد پيچيده ی
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تاريخی است مبتنی بر تجربيات مشترک شمار درخورتوجھی از انسانھا در درون يک
فرھنگ .اين تجربه ی مشترک در اساس تجربه ای است برآمده از ستمھا،سرکوبھا و
تبعيضھا يی که بر اين مردم واردآمده است .به اين اعتبار می توان گفت جنبش
خودانگيخته علی االصول جنبشی است اعتراضی يا جنبشی است به منظور کسب
مطالباتی در عرصه ی اجتماعی و اقتصادی و حتی فرھنگی .در عرصه ی اجتماعی
مانند ھمين جنبش بيست و دوم خرداد که مردم شمارش درست رآی خود را مطالبه می
کردند .درعرصه ی اقتصادی مانند وقتی که کارگران يا حقوق بگيران در يک مقطع
زمانی ناگھان و سازمان نيافته وارد ميدان می شوند و مطالباتی را عنوان می کنند.
شواھد فراوان در اين زمينه داريم .مورد سوم شايد اندکی غريب بنمايد اما اين مورد
ھم به مبارزات جدی انجاميده است .برای مثال نبردی را می توان نام برد که سالھاست
به ھنگام چھارشنبه سوری در خيابانھا در بسياری از نقاط کشور سربرمی آورد بی آن
که ھيچ سازمانی آن را از سازمانيافتگی برخوردار کرده باشد حتی تا کنون.
خودانگيختگی ھنگامی تبديل به يک جنبش توده ای مشود که استبداد حاکم نمی گذارد
سازمانی سياسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی شکل بگيرند و در عرصه
ی حرفه و جامعه مردمانی را مبتنی بر قانونھايی تدوين شده نمايندگی کنند .بدين
ترتيب يک جنبش خودانگيخته ی توده ای محصول تجربه ی مشترک و طوالنی
مردمانی از يک حوزه ی اجتماعی يا حتی چندين حوزه يا عرصه ی وسيعی از جامعه
است در غيبت سازمانھای مطلوب .
جنبش خودانگيخته يک امر عينی است و ارتباطی ندارد با دريافتھای ما از يک جنبش
مطلوب .چه بخواھيم و چه نخواھيم وقتی که جنبشی ناگھان سربرمی آورد با پديده ی
خودانگيختگی مواجه می شويم .جنبش دوم خرداد  1376چنين خصلتی داشت.
جنبشھای پی درپی پس از انتخابات بيست و دوم خرداد گونه ای ديگر از اين رده به
حساب می آيند .کافی است نگاھی بيندازيم به جنبش يا جنبشھای خودانگيخته ی مردم
در ايالت سين کيانگ در چين تا ھم ببينيم چنين چيزی خاص ايران نيست و ھم مشاھده
کنييم که دو عامل فقدان سازمانھای اجتماعی و تجربه ی مشترک در عرصه ی
سرکوب و استبداد به تظاھرات مشابھی انجاميده است .تنھا خصوصيات ھرجامعه و
ميزان استبداد و آگاھی مردم سرکوب شده است که بر تحوالت بعدی تأثير می گذارند
و آن را شکل می بخشند و نوع آرايش آن را تعيين می کنند.

چپ انديشان و رويدادھای ايران
 -7در ھمان دو سه روز نخست اوجگيری جنبش خود انگيخته دو تن از نمايندگان
جريان چپ در ايران به مصاحبه شتافتند و در تلويزيون صدای آمريکا نارضايی خود
را از اين وقايع اعالم داشتند و با لحنی دلسوزانه مستقيم و غير مستقيم از مردم
خواستند نگذارند فرزندانشان برای موسوی ورقابتھای درون -ساختاری ِجمھوری
اسالمی جان خود را فدا کنند .از کالم اين دو تن چنين برمی آمد که شرکت در
انتخابات رياست جمھوری را تحريم کرده بوده اند .سخنان چنين افرادی در کسوت
چپ درست زمانی برزبان رانده می شد که سخت مطلوب جناح سرکوبگر رژيم می
بود و از اين بھتر نمی شد در اين راه دست به استدالل زد و مانع گسترش جنبش
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خودانگيخته ی ھزاران ھزار ايرانی شد که فريبکاری و رياکاری نظام حاکم را به
چالش گرفته بودند.
از ھمين گونه افراد کم نبودند کسانی که نه تنھا در گذشته ی نزديک در دفاع از خاتمی
افراط می کردند و با اصالح طلبان حشر و نشر داشتند بل در فاصله گيری از ديدگاه
ھای صاحب اين قلم در کنفرانس برلين نيز ذره ای دريغ نمی کردند .اينان که ناگھان
در برابر موقعيتی ناشناخته قرار گرفته بودند و خود و دوستانشان را در معرض بی
اعتنايی توده ھای جوانان حس می کردند ،درضمن ھشدار می دادند که اين جنبش فاقد
رھبری است و با سرعت به شکست می انجامد .منظور اين حضرات از رھبری به
واقع چيزی نيست جز رھبری خود اينان يا سازمانی که وعده ی برپايی آن را در آينده
می دھند .اينان تصور می کنند مردم بايد صبر پيشه کنند تا وقتی که دستگاه رھبری
کننده ی اينان پابگيرد وپس از آن که سازمان اينان فرمان قيام صادرکرد درآن ھنگام
دست به اعتراض بزنند .واقعيت اين است که وقتی ھم که حزب و احزابشان ھم فعال
بودند کاری نکردند جز ھماوايی با رھبری مذھبی انقالب و مانع تراشی بر سر
حرکتھای طبيعی و خودجوش مردم مانند حرکت زنان درآغاز انقالب در اعتراض به
رعايت حجاب اجباری يا بازداشتن مردم از مخالفت با رژيم به بھانه ی مبارزه با
تضادعمده يعنی مبارزه با امپرياليسم .منتھی ھربار بھانه ای شکل می دھند و در پرتو
چنين بھانه ھايی استمرار اين رژيم را مشروعيت می بخشند يا دست ِ کم ممکن می
سازند.
اين چپ انديشان وطنی چند خصوصيت دارند نخست آن که پس از فروپاشی
اتحادجماھير شوروی ھنوز که ھنوز است نتوانسته اند فکر جمع و جوری برای خود
دست و پاکنند و از کلی گويی سوسياليستی به تجزيه و تحليل مشخص از اوضاع
مشخص روبياورند .حاال ھم که بحران فکر سراسر ايران را فرا گرفته است اينان چند
تنی از جوانان عدالتخواه و ناراضی را در دانشگاه ھا با انديشه ھای عام سوسياليستی
مشغول و سرگرم می کنند بی آن که بخواھند يا بتوانند اينان را برای مبارزه در مسير
آينده ای روشن و نويد بخش سازمان دھند و متشکل کنند .يعنی ھمان سازمانی که ھمه
چيز را موکول به ظھور آن می کنند مانند وعده ی ظھور امام زمان از اين چاه و آن
چاه  ،سازمانشان نيز درعصر غيبت روزگار می گذارند ودر بھترين حالت آن را
مخفی نگاه می دارند و اثری محسوس و ملموس از آن به نمايش در نمی آورند .اينان
درفقر انديشه دست و پا می زنند و تنھا با جلوه ای تفننی در دفاع از فقيران چيزی می
پرورانند که بازدھی جز انديشه ی فقر به ھمراه نمی آورد .حتی يک اثر جدی ،ھرچند
مختصر،از اين حضرات نديده ام و کاری نمی کنند جز عزلت نشينی فرصت طلبانه و
رانت خوارانه.
اينان که روزگاری ھرنوع ترديدی در موجوديت و مشروعيت نظام سياسی اسالمی را
می نکوھيدند وبه بدترين و جھی با تھمت و افترا طرد می کردند حاال ھر نوع شرکتی
در جنبش اعتراضی مردم را آلوده شدن به زدوبندھای درون جناحی اين رژيم جلوه
گر می سازند و جوانان را به گوشه گيری از اين تحرک بزرگ اجتماعی دعوت می
کنند.
نخستين اشتباه اين قبيل سياستبازان چپ نما اين است که تحريم انتخابات را کافی می
دانند و از سوی ديگرمساوی می گيرند با عدم مشارکت در رويدادھای بعدی .يعنی
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کسی که تحريم کرد در يک مقطع معين ،سخن و موضع و ديدگاه خود را به بيان
درآورده است وچنانچه در جريان انتخابات يا پس از آن وقايعی رخ بدھد با او ارتباط
پيدا نمی کند زيرا وقايع بعدی مرتبط می شود با کسانی که از انتخابات دفاع کرده اند يا
در انتخابات شرکت جسته اند .رويدادھای بعدی را می توان و بايد در حد اختالفات
جناحھای رژيم به حساب آورد و از آنھا کناره گرفت و به قولی آلت دست گروه ھای
قدرت نشد .اين درگيريھا منحصر است به عناصر قدرت در داخل نظام و حکايت
دارد از درگيری جناحھای درون حاکميت  .چنين استداللی نه تنھا ناقص و در نتيجه
نادرست است ،درضمن به بی عملی و بی تحرکی می انجامد و مردم را دلسرد و
افسرده و بی اراده می سازد و امکان سھمگيری فعال در رويداھای سياسی جاری را
از آنان سلب می کند.
درست است که انتخابات رياست جمھوری و ديگر اشکال انتخابات در درون جمھوری
اسالمی در اساس نادرست،محدود به خوديھاست و در معرض دخالتھا و تقلبھای بی
شمار است اما نبايد از ياد برد که مبارزان اجتماعی و نيروھای دموکرات موظفند ھر
بار به نحوی و بسته به امکاناتشان وبھره جويی از موقعيتھای مناسب دست به
اعتراض بزنند و مردم را از آنچه که می گذرد آگاھی دھند .تحريم انتخبات به ھيچ
وجه به معنای کناره گيری از صحنه ی نبرد نيست .تحريم کنندگان اگر نتوانند عمل
خود را درست بنمايانند در نھايت فرومی غلطند در مرداب استدالل حکومت که
ھمواره مدعی است توانسته است مردم را به پای صندوق بياورد و از اين عمل به
صورت نمادين در جھت مشروعيت بخشيدن به خود سودجويی کند .در اين سالھا
ھمواره با اين چنين تصويری روبه رو بوده ايم و حتی کار به جايی رسيد که برخی
مردم و برخی فعاالن سياسی جوان تحريم کنندگان را افرادی منفی قلمداد می کردند
وھربار به گونه ای در پيچ و خم استدالل نظام حاکم و به اميد بھبود بخشيدن به وضع
زيستی خود کم يا بيش به پای صندوق رأی می ر فتند و ھر بار سرخورده باز می
گشتند مگر در دوم خرداد که در اينجا ھم از عملکرد فرد منتخب خود به تدريج
ناراضی شدند واز عدم لياقت و بی کفايتی او به ستوه آمدند.
نظام حاکم برانتخابات با بھره گيری از سکوت مردم که ھيچ وقت نتوانسته بودند
نارضايی خود را به شکلی ملموس متبلور سازند آن قدر افراط پيشه کرد که به دلخواه
خود ھرکس را که می خواست وارد مجلس و شورای شھر و خبرگان می کرد .نمونه
ی حداد عادل امروز يک نمونه ی معروف شده است و مثال بارزی از تقلبھا و
دخالتھای رژيم به شمار می رود .بديھی است صاحب اين قلم که خود درھيچ يک از
انتخابات در اين رژيم شرکت نجسته است و اين عدم شرکت را به خصوص در
مصاحبه ای تفصيلی با راديو فردا دربرابر آقای احمد قابل در آستانه ی دومين
انتخابات رياست جمھوری خاتمی به وضوح بيان داشته است و پس از ھمان انتخابات
بر درستی وضع خود دربرابر گردانندگان ھواخواه خاتمی در ھمان راديو پای فشرده
است  ،نمی خواھد مردم را به شرکت در نمايشھای انتخاباتی جمھوری اسالمی دعوت
کند .در آن موقع گفتم تا ھنگامی که حقوق شھروندی من برقرار نشود و تاز مانی که
حق نداشته باشم خود را نامزد کنم وفقط ھمچون وسيله ای به شمار بروم برای رأی
دادن به نامزدان مورد نظر حکومت در ھيچ انتخاباتی شرکت نمی کنم .اما اکنون نکته
ی مورد نظر اين قلم اين است که تحريم کنندگان نمی توانند به صرف تحريم انتخابات
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از پذيرش مسئوليتھای بعدی شانه خالی کنند و ھرگونه مسئوليتی را به دوش شرکت
کنندگان در انتخابات بيندازند.
ھر انتخاباتی به چند عامل نياز دارد .در اينجا تنھا به سه عامل آن نگاه می اندازيم-1 :
مردم -2 ،نامزدھا -3 ،دستگاه رأی گيری و رأی شماری ،در يک کالم يعنی دستگاه
اجرايی و در اين جا يعنی وزارت کشور .اين مجموعه در ارتباط با موازين قانونی
شکل می گيرند و معنا می يابند .از آغاز روشن است که موازين قانونی کنونی ايران
غير دموکراتيک است .در نتيجه فقط افراد معينی می توانند نامزد شوند و دستگاه ناظر
بررأی نيز يکسره خودسر و غير دموکراتيک عمل می کند .می ماند مردم که در
جمھوری اسالمی ھر بار به بھانه ای بسيج می شوند  :به جز يکی دوسال نخست اغلب
از سر ترس و اين تصور که چنانچه شناسنامه ھايشان مھرنخورد چه بسا اين امر
بتواند روزی روزگاری برای خود و فرزندانشان دردسرآفرين شود .در اين ميان تفنن
گزينش نيز رخ می دھد .يکی می گويد حاال که پای صندوق می روم به فالن رأی می
دھم و ديگری می گويد بھمان .اين حد از تفنن را ھم اغلب ناظران وزارت کشور جدی
نمی گيرند مگر در مواردی که اختالفات درون ساختاری سربربکشد و متکی به قدرت
اين يا آن گروه به اختالف نظر بينجامد .بدين ترتيب ما با نظام بسته ای مواجه ھستيم
که به ھيچ وجه مبنايی دموکراتيک ندارد و در دستان عده ای بوروکرات و سياستباز و
مافياھای سياسی و مالی می چرخد و بی اعتنا به مردم عمل می کند .مردم نيز اين امر
را نيک می دانند و سالھای سال است که اين ستم و اجحاف را تحمل می کنند و بی
اعتنا و با لبخند و غرو لندکنان از کنار آن می گذرند و در نھايت مجريان اين بازی و
اين نمايش سياسی را جری ترو گستاخ تر از پيش می گردانند .اين بار اين گستاخی
چنان به افراط کشيد که ھمه را برآشفت به خصوص که درگيريھای جناحی و درون
ساختاری در آستانه ی انفجارقرار داشت .تقلب گسترده و لگد مال کردن آشکار حقوق
مردم  ،ھمه را به اعتراض واداشت .در چنين وضعی ديگر نمی شد از اين اعتراض
عمومی به اين بھانه که جناحھا درگير ھستند پشتيبانی نکرد و با چند شعار کلی
دومرحله ی متفاوت را ازھم بازنشناخت .اين واقعيت که چه ما در انتخابات شرکت
کنيم و چه نکنيم به ھر صورت رژيم موظف به شمارش درست يعنی برگزاری قانونی
انتخابات است نيايد از ديده دورنگاه داشته شود .در عرصه ی دموکراتيک ما معتقديم
بايد بتوانيم حتی از حقوق مخالفان خود دفاع کنيم چه رسد به آن که موظفيم حقوق
عادی مردم را پاس بداريم و حق کسانی را که در انتخابات درون ساختاری رژيم
شرکت می کنند احترام بگذاريم .اين رژيم مردم را به پای صندوق رأی می کشاند،اما
مردم را فريب می دھد و نتيجه ی مطلوب خود را ازصندوق بيرون می آورد .از اين
گذشته رژيم ھر بار ميزان شرکت مردم را در ھر انتخاباتی به حساب حمايت مردم از
خود جلوه گر می سازد و از اين راه برای خود مشروعيت دست وپا می کند .اين
صحنه آرايی مسخره چيزی نيست جز رياکاری مضاعف .چپ ايران که انديشه ای
ساده را دنبال می کند و از درک و تجزيه تحليل پيچيدگيھا عاجز است و عاجز می ماند
قادر نيست جوانب مختلف يک رويداد پيچيده ی سياسی را درست بسنجد .ھمين کار را
سلطنت طلبان و اين جمھوريخواھان رنگارنگ دست وپاشکسته نيز در اين دوران
مرتکب شده اند و نگذاشته اند ھر انتخاباتی به يک پيکار حق طلبی منجر شود .درست
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به سبب آن که نتوانسته اند اجزای يک صحنه را از ھم باز بنمايند و درست بشکافند و
بسنجند.
در يک کالم می توان يا بايد چند مورد را ازھم تفکيک کرد .نخست تحريم انتخابات
است .تحريم علی االصول يک امر سياسی و اجتماعی است يعنی محصول
تصميگيريھای يک جمع .مورد دوم عدم شرکت در يک يا مجموعه ای ازانتخابات
است که محصول يک تصميم شخصی باشد .اين موردمی تواند به داليل گوناگون انجام
بگيرد .برای مثال صاحب اين قلم در اين دوران بيشتر به علت آن که حق مسلم
شھروندی او حذف شده است يعنی حق ندارد خود رانامزد کند وتنھا حق دارد پای
صندوق رأی برود و به يکی از نامزدھای رسمی وحکومتی رأی بدھد در انتخابات
شرکت نمی کند .البته ممکن می بود اگر اين حق رعايت می شد به سبب تقلب گسترده
در انتخابات رفتار مشابھی پيش می گرفت يا نوعی ديگر از اعتراض را توصيه و
عمل می کرد .مورد سوم را بايد دفاع از حقوق بديھی کسانی دانست که به تصور خود
در انتخابات شرکت جسته اند اما حقوقشان را پايمال کرده اند و به ھمين سبب دست به
اعتراض می زنند .اينھا ھمه مواردی متفاوت و مھم اند و ھر کدام را بايد در جای خود
به سنجش سپرد.
در حالی که چپ ايران در گرداب خود دست وپا می زند و فرومی غلتد ،در ميان چپ
انديشان خارجی که علی االصول با رويدادھای ايران کمتر آشنايی دارند گاه انديشه
ھايی توجه برانگيز به چشم می خورد .چپ جھانی که حاال ديگر به علت فروپاشی
اتحاد جماھير شوروی و از ھم گسيختگی سازمانھای کالسيک چپ جھانی ديگر
قرابت فکری با چپ ايران ندارد و خود را ناچار به دفاع از وابستگان به اتحاد جماھير
شوروی نمی داند در اساس به دو صورت به صحنه ی ايران چشم می دوزد .نخست
چپ انديشانی که به طور طبيعی استبداد درونی ايران را می بينند و از اين راه به
داوری در باره ی ايران دل می بندد .اين چپ انديشان به طور عمده موجوديت
اسرائيل را می پذيرند و مھم می دانند ھرچند که حاال حقی ھم برای مردم فلسطين قائل
می شوند و از آن سخن می رانند  .دو ديگرچپ انديشانی که به طور عمده غير يھودی
اند و به عنصر ضدامپرياليستی در رژيم ايران توجه می کنند و مدام می کوشند چنين
عنصر و خصوصيتی را در انقالب اسالمی ايران بجويند و رويدادھای درونی ايران
را از ھمين ديدگاه بربرسند و حضور مردم را يا بی اھميت بدانند يا محصول دخالت
قدرتھای امپرياليستی غرب .اين دسته از چپ انديشان از نظر تاريخی به اتحاد جماھير
شوروی دلبستگی داشته اند و ھنوز ھم با نظر مساعد به جانشين آن يعنی فدراسيون
روسيه می نگرند .از اين دست از چپ انديشان را به خصوص می توان در ميان
آلمانيان تجربه کرد و سپس در ميان فرانسويان .از ياد نبريم که سياست نگاه به شرق
را که سوسيال دموکراتان آلمان پيش گرفتند ريشه ھای عميق تاريخی در فرھنگ آلمان
داشت و در فرانسه نيز ژنرال دوگل با دوستی با اتحاد شوروی خواستار برپايی گزينه
ای مستقل در برابر نفوذ فزاينده ی اياالت متحده ی آمريکا پس از جنگ جھانی دوم
بود .با اين حال ھستند چپ انديشان و گروھھای کوچک چپ انديشی که مستقل و در
چارچوب مسائل دموکراتيک به تحوالت کشورھای غير غربی می نگرند .اينان گاه به
سبب نوع پرسشی که از ديدگاه چپ مطرح می کنند توجه برانگيزند .در اينجا به يکی
از اين ديدگاه ھا نگاه می اندازيم تا ھم تفاوت اين قبيل مردم را با چپ درجازده ی

36

ايرانی بنمايانيم و ھم آن که نظر يا منظری چپ را نشان دھيم و بسنجيم .ضمن آن که
می کوشيم از ديدگاه کالسيک مارکسيستی که در آثار»تروتسکی«»،لنين« و
»روزالوکزامبورگ« تجلی يافته است غافل نمانيم .در عين حال قصدم اين است نشان
دھم که طرح برخی از مسائل نيازمند چپ بودن به معنای متعارف آن نيست يا از
سوی ديگر نشان دھم نگاه چپ الزاما ً به معنای تعلق به يک سازمان چپ يا مشھور به
چپ نيست .روش شناسی و ريشه يابی است که نگاه چپ را از نگاه ھای ديگر متمايز
می کند ،نه تکرار برخی از جنبه ھای طبقه کارگر و تأکيد غير ضرور بر حضور اين
طبقه در اين يا آن تحول اجتماعی .مارکس خود به وضوح می گويد راديکال بودن
يعنی بازگشتن به ريشه ی امور به بيان ديگر پرداختن به عمق و خاستگاه پرسشھا.
شبکه ی جھانی»سوشياليست وورلد« 14با تأکيد گذاشتن بر عنصر طبقه ی کارگر به
رويدادھای اخير ايران نگاه می اندازد .در اينجا آمده است که سی سال پس از انقالب
 1979بار ديگر آشوب و تشنج در خيابانھای تھران عليه انتخاباتی فريبکارانه
سربرکشيده است .در عرض چندساعت پس از اتمام رأی گيری محمود احمدی نژاد و
ھمپالکيھايش در چارچوب استبداد دينی مدعی پيروزی  64در صدی در چارچوب
يک مشارکت  85درصدی شده اند .ھمين ادعا باعث شد صدھا ھزارتن از مردم به
خيابانھابريزند؛ پيروبرخی از گزارشھا شمار اين مردمان در تھران حتی به سه ميليون
نفر نيز رسيده بوده است .بزرگترين تظاھرات در ھمين شھر به وقوع پيوسته است.
انبوه دانشجويان ،طبقه ی متوسط و بخشھايی از بيکاران،فقيران و کارگران يقه سفيد
به خيابانھا آمده بوده اند و يکصدا خواستار بازپس گرداندن رأيھای دزديده شده ی خود
و کنارگذاشتن احمدی نژاد شده اند .سپس نتيجه می گيرد که اکنون روشن است اين
جنبش توده ای نشانگرآغاز دوران پايانی اين رژيم ديکتاتوری است و ايران ھرگز
ديگر به صورت سابق نخواھد بود.
با اين حال به باور نويسنده ی ھمين گزارش تجزيه و تحليل دقيق نتايج انتخابات ممکن
نيست .ارقامی که خود رژيم منتشر کرده است در دانشگاه سنت اندروز) Saint
 (Andrewsاسکاتلند مورد توجه قرار گرفته اند و پس از تجزيه و تحليل ،نتايجی در
خورتوجه به بارنشانده اند .در برخی از مناطق ميزان شرکت در انتخابات صد درصد
بوده است .احمدی نژاد توانسته بوده است آن قدرمردم را بسيج کند که سھم رأی او در
قياس با انتخابات سال  2005به  %113رسيده بوده باشد .با توجه به ارقام رژيم او
می بايد توانسته باشد رأی تمام کسانی را که در  2005عليه او به پای صندوق رفته
بوده اند به دست آورده باشد يعنی تمام رأيھای رفسنجانی و % 44ھمه ی آرايی که به
سود کروبی در آن انتخابات به صندوق ريخته شده بوده اند.
يکی ديگر از خصوصيات توجه برانگيز اين انتخابات بنا براين گزارش حضور زنان
جوان در اين انتخابات بوده است.شرکت گسترده ی زنان جوان در عرصه ی نبرد
انتخاباتی پديده ای بی ھمتا در تاريخ معاصر ايران بوده است .در طول مبارزات
انتخاباتی ھمسر ميرحسين موسوی به نام زھرا رھنورد ھمپای او نقشی مؤثر داشته
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است و توانسته بوده است انبوه زنان جوان را با شعار »برابری« به سوی صندوقھا
جلب کند.
اين گزارش سوسياليستی از »فيسبوک«)  ( Facebookو »توئيتر«) (Twitter
ھمچون دو رسانه ی انتخاباتی مورد توجه جوانان ياد می کند و می گويد ھنگامی که
سانسور مطبوعات راه را برھمه بسته بوده است ھمين رسانه ھای اينترنتی توانسته
بوده اند نقشی مھم ايفا کنند .در ھمين جا در ضمن می خوانيم که ايران باالترين سرانه
ی »بالگرھا« ) (Bloggersرا در جھان دارد .مردم و به خصوص جوانان در برابر
نيروھای سرکوبگر رژيم مقاومت داشته اند و در خيابانھا فرياد می کرده اند
»توپ،تانک،بسيجی ديگر اثر ندارد«.
نکته ی در خور توجه ديگری که در اين گزارش ،مانند گزارشھای ديگر در ارتباط با
جنبش اعتراضی مردم ايران آمده است اين است که دانشجويان به خصوص جوانان در
خط مقدم جبھه ی اعتراض قرار داشته اند .در واقع در کشوری که شصت تا ھفتاد
درصد جمعيت آن زير سی سال قرار دارد شايد چنين مشارکتی در عرصه ی
اعتراض به حکومت نيز طبيعی بنمايد ولی وقتی حکومت مدعی است که بسيج را به
طور عمده جوانان تشکيل می دھند يا مدعی می شود که برنده ی انتخابات رياست
جمھوری بيش از شصت درصد آرا را به دست آورده است آن وقت البته تنھا حضور
گسترده ی خيابانی جوانان می تواند پاسخی مناسب به ادعاھای حکومتگران به حساب
آيد .از اين که بگذريم نويسنده ی اين گزارش براين عقيده است که شعارھای تغيير
سراسر جامعه ی ايران فراگرفته است و از پشتيبانی مردمی برخوردار است و شرکت
گسترده ی جمعيت حکايت از پشتيبانی بخشھای بيشتری از مردم رادارد که نمی توان
آن را فقط منحصر کرد به جمعيت جوان بدين معنی که اليه ھای ميانساالن و سالمندان
را نيز در برمی گيرد.
در واقع در دوران حکومت احمدی نژاد با انباشت سرخوردگی و به بيان ديگر
ازخودبيگانگی مردم روبه رو ھستيم .اين نکته بس پيچيده و ظريف است .چنين
گزارشی نتوانسته است درست به آن توجه بدھد و به بيان ديگراين پديده جنبه ای از
تحول کنونی اجتماعی ايران است که نگرشھای متعارف چپ قادر نيستند درست به
توضيح آن بنشينند .اين سرخوردگی در دوران رياست جمھوری احمدی نژاد شکل
نگرفت .اين از خودبيگانگی و سرخوردگی در طول سی سال به تدريج و ذره ذره
جمع و انباشته شده است و ھر بار که اندک فرصتی بيابد فوران می کند ؛ حاال در
پايان رياست جمھوری چھارساله ی احمدی نژاد به اوج رسيد و درست ھنگامی که
ارقام و آمار دروغ از اين انتخابات انتشاريافت به انفجار رسيد .روزنامه ی معروف
»ھرالدتريبيون« از روستايی در نزديکی شيراز خبر می دھد که اکثريت ھشتصد
وپنجاه رأی دھنده ی آن از موسوی حمايت کرده بوده اند اما به ھنگام شمارش درست
عکس آن را اعالم کرده بوده اند .از آنجا که می گويند اکنون تقريبا ً ھفتاد درصد
جمعيت ايران در مراکز شھری می زيند آن وقت نه تنھا ادعاھای احمدی نژاد و
طرفدارانش در باره ی تعيين کننده بودن رأی جمعيت روستايی در نتيجه ی انتخابات
غير جدی می نمايد  ،بل شمارش واقعی آراء در روستاھا نيز می توانند بسته به مورد
خط بطالن بر ادعاھای حاميان احمدی نژاد در ارتباط با روستاھا بکشند.

38

بازگرديم به گزارش يادشده .تا حال اگر نکاتی را از اين گزارش ذکر کرديم بدان جھت
بود که نشان دھيم باالخره چپ اروپايی از فرھنگ گسترده تری از ھمتايان شرقی
خود علی الخصوص ايرانی برخوردار است و در گزارشی که به چاپ می رساند،
حتی اگر اين گزارش با ھمکاری يک چپ شرقی تدارک ديده شده باشد،با اتکاء به
ارقام و اعداد تحليلھايی را ارائه می دھد نه دلخواه و ذھن مدارانه و از سر جاه طلبی
فردی و جمعی .در حوزه ی تحليل اين داده ھا البته می توان با اين چپ اروپايی نيز به
بحث انتقادی نشست و ديدگاه ھايی متفاوت ارائه کرد .در اين گزارش احمدی نژاد يک
»پوپوليست« مرتجع معرفی شده است که از اين بابت پايه ھايی اجتماعی نيز دارد.
اوفساد مالی و ليبرالھای غنی را به نقد می کشد و سعی می کند در ھمين چارچوب با
تبليغ سياستی ملی گرايانه عليه امپرياليسم غرب علی الخصوص آمريکا کارزاری
ممتاز راه بيندازد .درھمان انتخابات  2005شعارھای انقالب  1979رابرگرفت و
خواستار برپايی »جمھوری فقرا« )= مستضعفان(شد؛ به ماليان مال اندوخته نيز
اشاراتی انتقادی می کرد و اين مجموعه از سخنان را در برابر سخنان و گفتارھای
اصالح طلبان می پروراند .اين نکته ھايی را که از اين گزارش آوردم علی االصول
درست است اما بايد ديد چرا احمدی نژاد اين کار را می کرد .او که از ماليان قم مانند
مصباح يزدی اثر می پذيرفت به واقع قصد داشت گفتاری متفاوت از گفتار اصالح
طلبی در ميان جوانان به ويژه جوانان مومن يا به بيان ديگر جوانانی که ھنوز به
جمھوری اسالمی و اصالح آن دلبستگی داشتند زمينه ھای اعتقادی تازه ای بپراکند و
نگذارد نور اميد به حکومت اسالمی در دل آنان بيفروغ گردد .بستر گفتار احمدی
نژاد مبتنی بر علتھای ديگری ھم ھست که اين گزارش به آنھا نمی پردازد يا از آنھا
بی اطالع است.
سرانجام رويکر چپ اين گزارش سر بر می کشد و می گويد گرچه احمدی نژاد از
فقرا سخن می گفت و مال اندوزان را می نکوھيد اما اين امر موجب نشد که به
رانندگان اتوبوسھای تھران يورش نبرد و آنان را سرکوب نکند .ھرگاه که کارگران
می خواستند دست به اعتصاب بزنند با چنين رفتار خشنی از سوی احمدی نژاد مواجه
می شدند .بيکاری و سختی زندگی ناشی از تورم سی درصدی مردم را به ستوه آورد
و جوانان زير سی سال را به سوی سرخوردگی و نااميدی سوق داد .وعده ھای احمدی
نژاد درارتباط با تقسيم درآمد نفت و توزيع يارانه برای مواد خوراکی به خصوص در
اين دوره ی اخير فزونی گرفت .از اين گذشته بايد به ياد داشت احمدی نژاد به نظامی
سازی حکومت در سطح محلی و ملی روآورد .او اختيارات سپاه را جدی گرفت و
ھمانھا را در عمل نيز به کارگرفت وبه کار بست و حتی افزايش داد و بسيج را در
عرصه ی ملی تبديل کرد به نيرويی عمل کننده در بحرانھا و به ھمين سبب نيز حتی
در مساجد کوچک واحدھای بسيج را سازماندھی کرد و بسياری از فرصت طلبان
ميانسال و سالمند را نيز در اين واحدھای بسيجی گردھم آورد .بدين ترتيب احمدی نژاد
نه تنھا درآمد حاصل از نفت را بازتوزيع کرد بل زمينه ھای فساد تازه ای را تدارک
ديد که در اين حد در جمھوری اسالمی کم سابقه می نمود.
در مجموع ديديم که سوسياليستان يا دست ِ کم اين گروه سوسياليستی که ما برگزيديم از
جنبش اخيرمردم ايران دفاع می کنند ،اما آن را موفق نمی دانند زيرا قدرت سرکوب
را نيرومند می دانند و معتقدند که ھنوز مھرطبقه ی کارگربر سيمای اين جنبش نقش
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نبسته است .با آن که دانشجويان دانشگاه تھران فعاالنه واردعمل شده اند و دست به
اعتصاب ھم زده بودند اما در روزھای سی ام و سی و يکم خرداد ماه که برابر با شنبه
و يکشنبه می شده است حکومت به نحوی گسترده نيروھای امنيتی را به کار گرفته
بوده است و سرکوب جنبش را ادامه می داده است .در اين دو روز ميزان شرکت
مردمی در تظاھرات کمتر از روزھای قبل بوده است .علت اين امر به نظر اين
گزارش دور بودن طبقه ی کارگر از جنبش بوده است .نويسنده ی اين گزارش بر اين
باور است که نيروی مستقل طبقه ی کارگر به گونه ای سازمان يافته در اين جنبش
حضور نداشته است و در نتيجه اين جنبش نمی توانسته است به موفقيت برسد .اين
داوريھا به نظر اين قلم در چارچوب انديشه ھای کالسيک لنينی چپ شکل می گيرند و
نمی توانند يک جنبش خود انگيخته به خصوص مرحله ی معينی از يک جنبش را
توضيح دھند .اين گزارش از ياد می برد که در نبود يک سازمان طبقاتی کارگری
مردم دست روی دست نمی گذارند و در انتظار ظھور آن غصه نمی خورند .مردم
وارد ميدان می شوند به ھر ميزان که بتوانند دست به مقاومت می زنند .چه بسا از
درون اين مقاومتھا حتی يک سازمان کارگری مطلوب ھم شکل بگيرد و چه بسا چنين
نشود .ما ھيچ دليلی نمی بينيم بگوييم يک جنبش اجتماعی فقط وقتی کامياب می شود
که يک سازمان کارگری به حمايت از آن دست بزند .انقالب  1357ايران نمونه ی
روشن و بارزی است که خالف ادعای چپ انديشان عمل کرده است و به موفقيت نيز
رسيده است .باز به اين نکته ھا در اين نوشته توجه خواھيم داد و به نکته ھايی ديگر
از اين گزارش باز می گرديم.
اکنون می خواھيم دوسه نکته را در ارتباط با احمدی نژاد و اصالح طلبان ذکر کنيم که
شايد در جايی ديگر نيامده باشد و اصوال ً چپ انديشان نمی توانند به چنين نکته ھا و
خصوصياتی نگاه بيندازند.
برآمدن احمدی نژادی از دو پديده ی به ظاھر جدا اما به نظر اين قلم به ھم پيوسته
نشأت گرفته است .در ھمان مقطع دوم خرداد  1376جناح به اصطالح محافظه کار که
تمام ابزار قدرت را به دست داشت به فکر فرورفت و در اين انديشه غوطه ور شد که
چه آسان امکان دارد قدرت به دست حريفان خودی بيفتد .اينان متوجه شدند بايد وسايل
ديگری نيز شکل بدھند و در اختيار بياورند تا بتوانند قدرت عريان را بيارايند و حفظ
کنند .فھميدند صورت عريان دين مانند نماز جمعه،مسجد،رھبری يا حتی روحانيت
سنتی در مجموع قادرنيست در بحران به ياری نظام بشتابد وحراست از نظام سياسی
را تضمين کند .قبل از ھر چيز ديگر سعی کردند صفوف خود را مجھز به انديشه ی
سياسی تازه ای کنند که در کنار انديشه ی واليت مطلقه ی فقيه کارآيی عملی نيزداشته
باشد و در امر حکومتداری نيز سودمند واقع شود .اين فکر تازه ھمان خصوصيات
پوپوليستی آشکاری بود که احمدی نژاد تبليغ آنھا را به عھده گرفت .اين ظاھر امر بود
اما درپس اين امر چنان که حاال روشن شده است اين واقعيت نھفته بود که حکومت
اسالمی در نھايت مشروعيت خود را از سوی خداوند به دست می آورد ،نه از سوی
مردم .اين سخنان را پيشتر مصباح و دوستان او بر زبان رانده بودند.
از طرف ديگر جناح به اصطالح محافظه کار و حاال پوپوليست ديد که اصالح طلبان
آسان با واژگان بازی می کنند؛چيزی را بر زبان می رانند و چيزی ديگر قصد می
کنند .به مردم در کالم باج می دھند اما در عمل منافع خود را از ياد نمی برند و حتی
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حاضر نمی شوند بادگرانديشان پای يک اعالميه امضاء بگذارند چه رسد به آن که
اعمال يا برنامه ھای مشترکی تدارک ببينند .اينان ھم که در اين حوزه به ھيچ وجه
خود را کمتر از اصالح طلبان نمی دانستند واژگانی را به ميزانی گسترده به خدمت
گرفتند که تا آن زمان آنھا را بيگانه با خود می دانستند و در اين زمينه به حدی افراط
کردند که با سالح تازه ای وارد عرصه ی سياست مردمی وعمومی شدند که صبغه
ای ناسيوناليستی ھم داشت .ايران خواھی يکی از جلوه ھای اين سياست تازه بود و به
حدی در اين کار افراط کردند که ديگر کسی را يارای برابر خواھی با اينان نبود .نه
تنھا در نطقھای خود در اينجا و آنجا از ايران دوستی خود سخن می گفتند و حتی به
ايران باستان می نازيدند که ھمه را شگفت زده ساختند وسرانجام کار را به جايی
رساندند که برنامه ھای راديو و تلويزيون از صبح تا شام انباشته شد از آھنگھا و
سروده ھايی که مدام ايران را ھمچون سرزمين و ميھن و وطن می ستودند .اصالح
طلبان رژيم به منظور بازگشت به قدرت دست به سوی مردم دراز کردند و چنان که
در رساله ی »دوم خرداد و بحران گذار « نوشته ام در عمل بحران آفرينی کردند
برای نظام سياسی .محافظه کاران يا ھر نام ديگری که به آنان داده شود با سياستی
پوپوليستی روی دست اصالح طلبان بلندشند و از اين بابت عرصه را برآنان تنگ
ساختند و حتی می توان گفت در يک مقطع زمانی ربودند.
درست است که انقالب  1357با حمايت گسترده ی مردمی کامياب شد اما فراموش
نکنيم که مفھوم مردم در نظر و باور رھبران جمھوری اسالمی مفھمومی مدرن نيست
و نبوده است .کسانی که در طيف چپ و در طيفھای ديگر می کوشيدند و می کوشند
مفاھيم مطرح شده در جمھوری اسالمی را با مفاھيم برآمده از تفکر مدرن سياسی يکی
بگيرند و ھمتراز گردانند راھی خطا می پيموده اند و می پيمايند .اين ھم که از قول
بنيانگذار جمھوری اسالمی مرتب نقل می شود »ميزان رأی ملت است« در اقع بدين
معناست که مردم را راضی نگه داريد نه اين که ھمه چيز را وابسته به رأی مردم
بکنيد .برپايی دستگاھی نخست غيرقانونی و سپس قانونی به نام مجمع تشخيص
مصلحت نشان می دھد که بنيانگذار جمھوری اسالمی ھم به اجماع نخبگان نظام نظر
و باور داشته است نه مراجعه به آرای مردم  .قانون اساسی جمھوری اسالمی ھم
دستگاه پيچيده،بغرنج و متناقضی است که سرانجام دست ولی فقيه يا رھبر را باز می
گذارد نه سازوکارھای دموکراتيک را .در اين باره سخن بسيار است  .در اينجا
موضوع ديگری را ھدف گرفته ايم.

آستانه ی انقالب
 -8يک اصل قديم سياسی می گويد انقالب فرزندانش را می بلعد .در مقطع
تروربزرگ در فرانسه چنين اصلی به وقوع پيوست  ،در چين به ھنگام انقالب
فرھنگی و ضد حمله به دسته ی چھارنفری بار ديگر ديديم که انقالب فرزندان خود را
قربانی می کند وشايد الزم نباشد از آنچه که در اتحاد جماھير شوروی در دو دھه ی
بيست وسی رخ داد ،ياد کنيم  .چنين چيزی به باور گزارش دھندگان شبکه ی اروپا-
آسيا ھنوز درانقالب اسالمی ايران به واقعيت درنيامده است ھرچند به نظر می رسد
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که اين اصل ھم اکنون دارد تحقق می يابد 15.شاخصھای متعددی حکايت از آن دارند
که رھبران عمده ی انقالب اسالمی درحال حاضردرنزاع و اختالف با يکديگرروزگار
می گذرانند .در سويی آيت ﷲ خامنه ای قرار دارد که مدام رعايت قانون را موعظه
می کند و آن را وسيله ای می سازد برای انواع بی قانونيھا واز آنچه که بدان باور
ندارد سخن می گويد و در سوی ديگر آيت ﷲ منتظری و آيت ﷲ ھاشمی رفسنجانی و
مھندس مير حسين موسوی قرار دارند که رياست جمھوری را ازآن احمدی نژاد نمی
دانندو ھمه به نحوی از خامنه ای و احمدی نژاد آسيب ديده اند .ھمه ی اينان به جز
احمدی نژاد که تازه به دوران رسيده است از نزديکان آيت ﷲ خمينی به شمار می
رفته اند و در جريان سرنگونی شاه سھيم بوده اند .اينان در عين حال در نظام سياسی
پنھان و نا آشکار ايران ھواخواھانی دارند و از حمايتھايی در اين نظام برخوردارند.
ساليان دراز اين رھبران در کنار خمينی در خفا با ھم می ستيزيده اند و در ضمن
ھمزيستی داشته اند)به جز ظلمی که بر منتظری روا داشتند( .اما انتخاب احمدی نژاد
اين ھمزيستی مسالمت آميز را درھم فروريخت .بنابراين گزارش در حال حاضر جھان
به تظاھرات و جنبش اعتراضی ايران چشم دوخته است اما به واقع نزاع پنھانی در
رأس قدرت است که سرانجام ننتيجه را تعيين خواھدکرد ،اين نزاع جدی ترين بحران
سياسی ايران پس از انقالب  1979به شمار می رود .اين واقعيت که در رأس ھرم
سياسی کنونی ايران نزاعی درگرفته است که برخالف گذشته آشکارشده است و
ايرانيان و جھانيان از آن اطالع حاصل کرده اند برھمگان روشن است و نکته ای
پوشيده به حساب نمی آيد اما اين بدان معنی نيست که اين نزاع بازده بحران کنونی را
شکل خواھد داد و نوع آن را مشخص خواھد ساخت .نويسندگان گزارشھای اروپا-آسيا
افرادی متفاوتند و از آنجا که نام خود را زير اين گزارشھا نمی نھند اين تصور پديدار
می شود که گويی اين شبکه ی خبری مدام دستخوش تناقض است .درواقع ھريک از
نويسندگان ارزيابی و سنجش خود را ازيک پديده ی واحد و مراحل مختلف تحول اين
پديده به دست می دھند و نبايد ھيچيک از اين گزارشھا را نظر نھايی اين شبکه يا
حقيقت مطلق پنداشت  .در اين بخش از گزارش می بينيم که نويسنده ی آن بحران
ميان سران رژيم را درست تشخيص داده است اما وقتی که سرنوشت تمام جنبش را به
اين نزاع وابسته می کند ،راه افراط را می پيمايد .سرنوشت اين جنبش به عوامل
مختلف بستگی دارد و نه به يک جنبه از اين بحران .در اينجا خوب است نگاھی
بيندازيم به نظريه ھای آستانه ی بحران که به شرايط الزم برای حدوث انقالب
معروف شده اند.
مشھور است می گويند اگر آن مقاله ی معروف در روزنامه ی اطالعات عليه خمينی
به چلپ نرسيده بود ،اسباب انقالب  57فرھم نمی آمد .اين انديشه بی ترديد ساده لوحانه
است .مجموعه ای ازعوامل بايد در دوره ای طوالنی روی ھم انباشته شوند تا جرقه
ای ھرچند کوچک بتواند خشم توده ھا را شعله ور سازد.
حاال ھم عده ای می گويند اگر احمدی نژاد مردم را ھمچون »خس و خاشاک« خطاب
نکرده بود شايد اين ھمه امواج اعتراضی پانمی گرفت .شبکه ی»سوسياليست جھانی«
15
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اين گفته ی احمدی نژاد رانقل کرده است و ضمن ترجمه ی آن به “„dirt and ash
از قول يک روزنامه نگار انگليسی می نويسد حتی ميان اعضای مجلس ارتجاعی
ايران برسرآن که چگونه به اين سخن احمدی نژاد واکنش کنند نزاع درگرفت .اينان
تصور کرده بودند اين گفته ی احمدی نژاد به تنھايی توده ھا را به ميدان آورده
16
است.
به قول نويسندگان اين شبکه ی سوسياليستی » ،تروتسکی« در اثر مشھور خود به نام
»تاريخ انقالب روسيه« ورود توده ھا را به صحنه ی اجتماعی در ھمين مقياسی که
االن در ايران به وقوع پيوسته است يکی از نشانه ھای انقالب می داند؛ به بيان
ديگرمی توان حضور چنين پديده ای را يکی از نشانه ھای وجود و حضور ملموس
آستانه ی انقالب در يک جامعه دانست .صاحب اين قلم در اين نوشته اصطالح آستانه
ی انقالب و آستانه ی تغيير را به کار می برد به جای مرحله ی انقالب يا نشانه ھای
انقالب يا مقطع انقالب و چيزھايی ديگر از ھمين دست .به نظرم اصطالح آستانه ی
انقالب گويا تر از اصطالحات ديگر است .با اصطالح آستانه ی انقالب می توان يک
دوره ی انقالبی را مجسم کرد و گرفتار بدفھمی نشد و اين تصور را پديد نياورد که
شرايط دست زدن به انقالب فراھم آماده است .با اصطالح آستانه ی انقالب می خواھيم
بگوييم جامعه در معرض تحول قرار دارد و ديگر نمی توان مبارزه را به شيوه ی
سابق ادامه داد .بايد با ابزارھايی تازه وارد ميدان نبرد شد و رويارويی با رژيم را
درست سازماندھی کرد تا از ميزان خسرانھای انسانی کاست و در ضمن آگاه بود
رژيم حاضر است با خشونت تمام با اعتراض کنندگان روبه رو شود .در واقع جنبش
اعتراضی مردم ايران با شدت ھرچه تمام در معرض سرکوب قرارگرفت اما باز ادامه
يافت و ھنوز سر زنده است بی آن که رھبری منسجمی داشته باشد .اين که برخی از
رھبران اصالح طلب با فرصت طلبی گه گاه برگزاری مجلس ترحيم وعده می دھند و
حتی ھمين مجالس را ھم برپا نمی کنند به معنای اين نيست که اينان رھبران اين جنبش
اند .اوال ً جنبش زودتر از آن که انتظار می رفت مرحله ی اعتراض به تقلب در
انتخابات را پشت سرگذراند و وارد مرحله ای شد که رھبر نظام و کل نظام را مورد
خطاب قرار داد و در ثانی اين جنبش از ھر فرصتی بھره می گيرد و سربر می آورد
و حضور خود را برجسته می کند بی آن که رھبران ادعايی از اين تحرکھا کمترين
اطالعی داشته باشند.
با اين حال ھمين شبکه ی يادشده در باال بر اين باور است که انقالبھای گونه گونی
وجود دارند .انقالبھای بورژوا دموکراتيک قرنھای ھفدھم و ھيجدھم را در اروپا داريم
که بساط نظام فئودالی را برچيدند .انقالب سوسياليستی داريم که برای مثال در 1917
در روسيه شکوفاشد و سرمايه داری و فئوداليسم را باھم از ميان برداشت و به قول
نويسندگان اين شبکه دموکراسی کارگری را مستقر ساخت .اين انقالب با ضد انقالب
بوروکراتيک رژيم استالينی مواجه شد که طبقه ی کارگر را از قدرت سياسی خلع
کرد.
از اين گذشته پديده ای ديگر داريم که اين گزارش آن را شورش ھای انقالبی می نامد.
اين دست از شورشھا منجر می شوند با تغيير قدرت اماروابط اجتماعی و نظام مالکيت
- Socialistworld.net.Ibid.
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را دگرگون نمی سازند .به باور اين گزارش انقالبی سياسی درايران در حال تکوين
است که در چارچوب سرمايه داری به وقوع می پيوندد .اين داوريھا البته دقيق نيستند
اما فعال ً داريم ديدگاھی چپ را به نمايش می گذاريم .اين گروه چپ معتقد است
انقالب يک فراگرد است  .طی اين تحول و فراگرد ،معضالت اجتماعی و تقاضاھايی
عنوان می شوند که که در تضاد با نظام سرمايه داری حاکم قرار می گيرند .مناظره
ای که ميان احمدی نژاد و موسوی درگرفت نقشی تعيين کننده داشت در براگيختن
مردم به خصوص جوانان که سپس به نحوی فعال به جنبش پيوستند و موتور محرکه
ی مبارزاتی گشتند که پس از اعالم نتيجه ی انتخابات سربرکشيد .پرسش مھم در حال
حاضر در ايران است که اين جنبش به چه نحو تحول می يابد واين که ايا می تواند به
برپايی رژيمی تازه مدد برساند؟ وباالخره اين که رژيمی که از درون آن پديدار خواھد
شد چگونه رژيمی خواھد بود؟ بالفاصله نويسنده ی گزارش خود پاسخ می دھد که
دراين مقطع ھنوز نمی توان گفت اين بحران به چه شکل تحول و تکامل می يابد .
پرسش اصلی به عقيده ی اين گزارش اکنون اين است که آيا طبقه ی کارگر خواھد
توانست در صف نخست مبارزه قرار بگيرد و آن را به پيش براند؟ چنين پرسشی بی
ترديد بيانگر ھمان بيماری »کودکی« چپ است که قادرنيست واقعيتھای پيچيده را
درک کند ؛ھمواره ھمه چيز را موکول می کند به يک طبقه ی کارگر ذھنی و چه بسا
موھوم .گويی فقط چنين طبقه ای روابط توليدی را دگرگون می سازد و حضور اين
طبقه است که می تواند به دگرگونيھای ژرف در جامعه بينجامد .اين دست از چپ
انديشان از ياد می برند ھمين انقالب اسالمی ايران که رھبری آن بی ترديد به دست
غير چپيھا بود تمام روابط جامعه ی ايران را دگرگون ساخت .از سوی ديگر محدود
کردن روابط درون يک جامعه به روابط توليدی نيز يکی ديگر از بيماريھای کودکی
چپ انديشی کالسيک است .چين که ھنوز مدعی است رھبری کشور به دست سازمان
طبقه ی کارگر است دارد روابط توليدی را به روابط سرمايه داری يعنی غير
سوسياليستی بازمی گرداند و ھمين تحول را نيز در روسيه مشاھده کرده ايم ومی
کنيم.بر می گرديم به اصل موضوع در اينجا يعنی شناخت آستانه ی انقالب و يکی دو
نظريه را می آوريم.
»روزا لوکزامبورگ« می گويد انديشه ی علمی سوسياليسم در ارتباط با تکامل
سرمايه داری به سه عامل تکيه می زند :قبل از ھر چيز و نخست »آنارشی« )ھرج
ومرج( فزاينده ی اقتصاد سرمايه داری را مورد توجه قرار می دھد که به افول
اجتناب ناپذير اين اقتصاد می انجامد .البته اين پيش بينی مارکسيستی به وقوع نپيوست.
دوم اجتماعی شدن فزاينده ی فراگرد توليد است که نشانه ھا و عواملی مثبت برای
استقرار نظم اجتماعی آينده خلق می کند ،و سوم تشکل فزاينده و شناخت طبقاتی
17
پرولتارياست که عامل مؤثری در راه تغيير و دگرگونی بالفصل به شمار می رود.
اگر اين سه اصل را بر وضع کنونی ايران تطبيق دھيم يا در ارتباط با اين شرايط
ترجمه کنيم آن وقت می بينيم که آنارشی توليد را می توان ترجمه کرد به آنارشی اداره
ی کشور.وضع کنونی ايران دستخوش ھرج و مرج و بی قانونی است .حکومتی داريم
که به قوانين خود اعتنا نمی ورزد و مجموع سيستم را که وضع اقتصاد و توليد بخشی
-Luxemburg.Ibid.
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از آن به شمار می رود به ھرج و مرج کشانده است .اين نکته را حتی رفسنجانی در
نماز جمعه ی  26تير  1388برزبان آورده است .عامل دوم که در اين گفته به
اجتماعی شدن توليد توجه دارد اگر ترجمه و تطبيق داده شود با شرايط کنونی ايران
می توان گفت درست است که رژيم جمھوری اسالمی ھمه چيز را منحصر کرده است
به افراد خود و ھر عملی و ھر فعاليتی در اختيار افراد وابسته به اين رژيم است اما در
ھمانحال با برگزاری انواع انتخابات نمايشی و تظاھر به عمومی سازی حوزه ی
تصميم گيريھای عمومی و برپايی انواع مجالس و شوراھا بی آن که بخواھد زمينه ی
اجتماعی شدن دموکراسی را به تدريج فراھم می آورد و با تقلب در نتايج انتخابات
آگاھی عمومی را به امور مرتبط با دموکراسی ارتقاء می دھد و مردم را نسبت به
حقوق خود آگاه می سازد .در اينجا با يک وضعيت پيچيده مواجه ھستيم که الزم است
دقت کنيم و از دست زدن به استنتاجاتی افراطی بپرھيزيم .ھميشه وضع بد به ايجاد
وضع مطلوب نمی انجامد .اين مورد کنونی يک وضعيت استثنايی به شمار می
رود.مردم از بس اين نمايشھا و وعده ھای دموکراتيک اسالمی را شنيده و تجربه کرده
و ناراستی آنھا را آزموده اند که به تدريج با خالف آن آشنا شده اند و می دانند
دموکراسی بدون روشھای دموکراتيک امکانپذير نمی شود .در واقع رژيم کنونی به
نحوی فزاينده خالف ميل خود ابزاری را اجتماعی می کند که بستری می شود در
جھت دفن اصول آغازين خودش .اين که برخی از انديشگران حکومتگر در جمھوری
اسالمی بانگ برمی آورند اسالم نيازی به دموکراسی ندارد و مصلحت اسالم را
علمای اسالم تشخيص می دھند نه آرای مردم دقيقا ً منعکی کننده ی ھمين تناقض
بنيادی و عميق در جمھوری اسالمی است .به نظرم اصل اجتماعی شدن فراگرد توليد
ھم عنصری چندان مادی نيست که به خصلت ذھنی اين فراگرد توجه دارد .يک
فراگرد علی االصول چيزی ملموس به شمار نمی رود بل يک تجربه ی اجتماعی
است .يعنی ھمين تجربه ای که ايرانيان دارند می اندوزند .عنصرسوم که به تشکل و
شناخت طبقاتی يعنی معرفت و آگاھی طبقاتی اشاره دارد در وضع کنونی ايران به دو
بخش تقسيم می گردد .آنچه مربوط به تشکل است ما ھنوز آن را به دست نياورده ايم.
در نتيجه جنبش ھای خود انگيخته سربرمی آورند و در نتيجه ھنوز تشکل تحقق نيافته
است اما از درون اين فراگرد برخواھد خاست و چون زمينه ھای تاريخی متعددی
وجود داشته است اين امکان وجود دارد که در يک موقعيت مناسب گروه ھا و طبقات
اجتماعی در مدت زمانی نه چندان طوالنی به ايجاد تشکلھای مناسب دست بزنند و به
سازماندھی برسند .اين که اين سازمانھا چگونه عمل خواھند کردبسته به عواملی ديگر
به خصوص فرھنگ آن گروه ھا و طبقات و فرھنگ عمومی جامعه خواھد داشت.
نکته ی دوم مسئله ی معرفت و شناخت است .اين عنصر در ايران روزبه روز تقويت
می شود و تجربه ی انقالب و تجربه ی سرکوب مستمر به خصوص جوانان را ھشيار
ساخته است .اين آگاھی ھنوز کافی نيست و نيازمند رھبری است و البته براثر
جنبشھای خودانگيخته ی بيشتر عميق تر می شود .اين خصلت را بايد در نوشته ای
ديگر توضيح دھم و در اينجا از اطناب و اطاله ی کالم بپرھيزم.
لنين چھار شرط را برای تکامل يا دقيق تر آن که بگوييم تحقق يک انقالب اجتماعی
ضرور می داند .نخست آن که طبقه ی حاکم و نمايندگان سياسی اش بايد دستخوش
شکاف و انشعاب شده باشند .دوم آن که بخشھای در خور توجھی از طبقه ی متوسط
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متمايل به حمايت از انقالب باشند .سوم آن که طبقه ی کارگر بايد از تشکل سازمانی
برخوردار باشد وآماده ی شرکت درمبارزه وايفای نقش پيشقراول درفراگردانقالب.
ضرورت چھارم عبارت است ازحضور يک حزب سوسياليست انقالبی توده ای و
بھره مند از يک رھبری روشن که ايده ھا و آرمانھايش متکی باشد به حمايت وسيع
توده ای به خصوص در ميان قشرھای فعال کارگری.
حاال خوب است توجه کنيم که به عقيده ی اين سوسياليستان دو شرط نخست در ايران
امروز وجود دارد اما ساده لوحانه و غير مسئوالنه خواھد بود اگر بخواھيم بگوييم اين
دوشرط در اين مقطع از جنبش در ايران به حد کمال رسيده اند .شرط سوم يعنی
آمادگی طبقه ی کارگر به شرکت در مبارزه ھنوز در اين مقطع روشن نيست .طبقه ی
کارگر ھنوز مھر خود را بر اين جنبش نزده است .شرط چھارم که عبارت باشد از
حضور يک حزب سوسياليست و رھبری انقالبی چيزی است که تازه بايد ساخته شود.
ميزان تمايل کارگران به شرکت در مبارزات را بايد از طريق کميته ھای منتخب و
مستقل مبارزاتی و سنديکايی سنجيد و البته چنين کميته ھايی را تازه بايد برپاساخت .از
اين گذشته ھنوز طبقه ی کارگر نسبت به ايفای نقشی مستقل آگاھی توده ای ندارد ؛ به
اينھا بايد عدم حضور يک رھبری انقالبی را اضافه کرد و ھمه ی اينھا را بايد موانع
عينی بر سر راه انقالب به شمار آورد .سرآخر می خوانيم که بدون بررسی دقيق اين
مسائل امکان ندارد تخمينی درست از افقھا و چشم اندازھای انقالب ايران به دست
داد؛چنين انقالبی در مراحل آغازين خود قرار دارد.
در واقع در اين بخش از اين گزارش يک بار با مراحل لنينی انقالب مواجه می شويم و
يک بار ھم با سنجش مراحل چھارگانه ی لنينی توسط سنجشگران سوسياليستی اين
چھار مرحله .بی آن که بخواھيم به سنجش مراحل لنينی بپردازيم فقط به اشاره می
گوييم که مراحل لنينی را چپ انديشان سوسياليستی مطلق می پندارند و آنھا رادر ھر
کشور و در ھر فرھنگی صادق می دانند .اين عدم توجه به عامل فرھنگ بومی و اين
مطلق انگاشتن مراحل لنينی در ھمه ی دورانھا و در ھمه ی مقاطع تاريخی بی ترديد
از ضعفھای کالسيک نظريه ی چپ به خصوص نظريه ھای لنين و تروتسکی به
حساب می آيند .اما سنجش اين مراحل در ھمان حال جنبه ی ديگری از اين قضيه
ھستند .متأسفانه سنجشگران ما با تناقض به اين نظريه ی لنينی – تروتسکی گونه می
پردازند و صرف حضوريک جنبش خودانگيخته را نخست مرحله ای انقالبی می
گيرند و بعد آن را نفی می کنند وموکول می کنند به حضور چندين شرط که به عقيده
ی خود اينان ھيچ کدام از آنھا ھنوز تخقق پيدا نکرده اند .بدين ترتيب بايد گفت که اين
حضرات با اين نحوه ی انديشه می توانند ھر حرکت و جنبشی را مرحله ی آغازين
يک انقالب تصور کنند و به واقعيت درآمدن اين انقالب را به آينده ای دور بسپارند که
ھيچ کس نمی داند چه خواھد بود .بنابراين ما با سنجشی آشفته و ارادی از جنبش
اعتراضی ايران روبه رو ھستيم که جز گمراھی چيزی به بار نمی نشاند .اينان در
حقيقت می خواھند تاريخ و جنبش مردمی را در حد قواره ای که از پيش در اختيار
دارند ببرند و بدوزند بی آن که اين امر را واقع بينانه سنجيده و اندازه گرفته باشند.
تحليھای چپ معموال ً برخی داده ھا رادرست مطرح می کنند اما چون می خواھند و به
راستی تمايل دارند اين داده ھا را مطابق نظريه ی خود سرو سامان دھند آن گاه دچار
تناقض و مبھم گويی می شوند .ھمه چيز موکول می شود به طبقه ی کارگر و تمايل
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اين طبقه به ايفای نقش رھبری که يکی پديده ای است عينی و ديگری پديده ای است
ذھنی و به اعتباری فرھنگی و تازه ھردو بايد در انتظار يک سازمان حزبی بنشينند و
ھمين سازمان ھم بايد برخوردار از يک رھبری آگاه و انقالبی باشد که ھمه ی اينھا
مجموعه ای است پيچيده و آميخته با عوامل ملموس و غير ملموس و به قول چپيھا
عينی و ذھنی که نمی توان فھميد کدام يک برديگری تقدم دارد و به بيان ديگر کدام
يک بايد درانتظار حدوث ديگری باشد .اين حضرات سوسياليست برخی خصوصيات
انقالب روسيه و چين را می گيرند و آنھا را بر شرايطی به کل متفاوت تحميل می کنند
وبی آن که بدانند يا بخواھند سرانجام يأس و نااميدی برجا می نھند.
نکته ای مھم که اين روزھا بيش از گذشته بر زبان رانده می شود متوجه بروز شکاف
در رھبری يا ساختار رھبری جمھوری اسالمی است .اين توجه در اساس درست است
و اين شکاف نيز به واقع وجود دارد .مھم آن است که جا و مقام و ميزان تأثيرگذاری
اين پديده را درست بسنجيم .کسانی که با سرنوشت جمھوری اسالمی آشنا ھستند می
دانند اين شکاف از ھمان آغاز وجود داشته است و تنھا شخص خمينی توانسته بود اين
مجموعه را کنار ھم نگاه دارد و نگذارد شکاف موجود تبديل شود به ازھم گسيختگی
واين قواره ی رنگارنگ جر بخورد .البته دو جناح اصلی ھروقت فرصتی گيرمی
آوردند در برابر ھم صف می کشيدند .در اين ميان گروھی ھم وجود داشت و دارد که
ميانه را می گرفت و وسط بازی می کرد .نماينده ی شاخص اين گروه شخص ھاشمی
رفسنجانی بود .حاال رژيم کاری کرده است که جناح وسط نيز ناچار با يکی از
دوگروه ھماواز شده است و در نتيجه در حال حاضر نظام جمھوری اسالمی به تدريج
در دوقطب خالصه و متجلی شده است .بدين ترتيب برای حاشيه نشينان فضای زيادی
باقی نمانده است و ھرکس ناچار بايد به يکی از دوقطب بپيوندد يا از کل نظام کنار
بنشيند .معموال ً در مقاطع بحران نظامھای سياسی استبدادی ميل می کنند به قطبی
شدن .در ايران اما با پديده ای پيچيده تر روبه روھستيم و آن اين که اين دوقطب نماينده
ی واقعی اکثريت مردم در جامع نيستند و نمی توانند در شرايط شديد بحرانی با قدرت
يا با برخورداری از اعتبار سياسی معتبر ،ھيجان و عواطف برافروخته را فروبنشانند.
از سوی ديگر ما با واقعيتی يکه و بی ھمتا سروکارداريم که در مقاطع ديگر انقالبی
مانند روسيه يا چين يا کوبا وجود نداشته است و آن اين که قطبی شدن رژيم جمھوری
اسالمی الزاما ً به معنای ازھم گسيختن آن نيست .تا زمانی که نيرويی ديگر از بيرون
اين نظام ،اکثريت مردم را نمايندگی نکند نظام کنونی با ھمه ی زخمھا و جراحتھا،
آسييب ديده و بی اعتبار به حيات خود ادامه خواھد داد و بر ميزان توسل به نيروی
سرکوبگر خود خواھد افزود .قطبھا و گروھبنديھای اين رژيم اعم از اصالح
طلبان،سنت گرايان و گروه ھای متعدد ديگر که از وضع موجود گله و شکوه دارند ،
ھمه در يک چيز با ھم مشترکند و آن اين که نظام فعلی بايد اصالح ،اما حفظ گردد.
برچيدن نظام سياسی فعلی به سود ھيچ يک از اين دسته ھا نيست .اعضا و سرکردگان
اين رژيم و گروه ھای حاشيه نشين و انواع گروه ھای پيرامونی ديگر نيک می دانند
که ھمه و ھمه در صورت غيبت وضع موجود از بسياری از مواھب و امتيازات
محروم خواھند شد .اين رژيم در عين حال برآيند مجموعه ای از منافع گوناگون است
که ميان شرکت کنندگان ساختاری آن کمابيش توزيع می شود .برخی بيشتر می برند و
برخی کمتر و آنچه برخی از اين افراد و گروه ھا رابرآشفته می ساز اين است که
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برخی به مراتب بيشتر از ديگران بھره مند می شوند .نگاھی گذرا بيندازيم به اصالح
طلبان اين رژيم .در اينجا خوب می بينيم که اينان رانت خواران اين رژيم اند وبه ھيچ
وجه مخالفان غير ساختاری را تحمل نمی کنند .ھمه جا به خصوص در محافل بين
المللی سعی دارند خود را به عنوان تنھا مخالفان مؤثر وضع فعلی بشناسانند و ذکری
از ديگران و ديگر گروه ھا به ميان نياورند .بدين ترتيب رانت خواران تازه ای به
شمار می روند که حتی در دوران حاشيه نشينی از مزايای اين حکومت بھره مند می
شوند .اينان رامی توان فرد به فرد و گروه به گروه نام برد و مشخص ساخت اما در
اين نوشته به اين جنبه نمی خواھيم بپردازيم فقط يادآور می شويم که اينان در صحنه
ھای سياسی غرب نيز نمايندگانی دارند و ھمه ی آنان در برنامه ھای راديويی و
تلويزيونی فارسی زبان حضور گسترده پيدا کرده اند و با دريافت انواع بورسھا و
کمکھای مالی سرود اصالح طلبی سر می دھند به نحوی و تا حدی که نظام فعلی
ضمن تن دادن به اصالح طلبی از ھم نگسلد .اينان مدعی رھبری تازه ای ھستند و می
خواھند به غرب بگويند اگر اين بار قدرت را به دست بگيرند حاضرند راه بيايند و
ديگر سرکشی نکنند .در ضمن سخت عالقه مندند بگويند اينان تنھا نيرويی ھستند که
می توانند اسباب تغيير را فراھم آورند .ھم اکنون فعاالن جريان اصالح طلبی در
داخل کشور سعی دارند نگذارند شعارھای تغيير ساختاری نيرومند شود و درخارج
کشور ھم نمايندگانشان با توسل به شعار وحدت نمی خواھند بگذارند اصل تکثر نيروھا
در ايران که در اساس می تواند استقرار دموکراسی را تضمين کند ،پابگيرد و با قوت
تحول وتکامل بيابد .با اين حال بزرگترين معضل اصالح طلبان اين است که گاه حد و
حدود خود رانمی شناسند واز بيم آن که نيروھای برون ساختاری شعارھا و انديشه
ھايشان آنان را از رونق بيندازد به انديشه ھا و اعمالی توسل می جويند که متعلق به
خودشان نيست ؛ در نتيجه رويارويی با جناح انحصارطلب و مطلق آيين را دامن می
زنند.
در وضعيت کنونی دسته بنديھای دينی و قدرت در نظام سياسی فعلی ھمه در جستجوی
راه ھايی برای برون رفت از وضع فعلی اند بی آن که اساس نظام سياسی دستخوش
زيانھای بنيادی شود .سرکرده ی جديد مذھبی شمار کثيری از اصالح طلبان شخص
آيت ﷲ منتظری شده است که خود بنيانگذار نظريه ی سياسی اين رژيم استبدادی است.
به اينھا جداگانه می پردازيم .در عين حال نبايد يک واقعيت را ناديده گرفت و آن اين
که جناح وابسته به خامنه ای به سبب ھراس از موقعيت به خطر افتاده اش شتابزده به
حذف حريف روبياورد و در نتيجه تعادل درون نظام را درھم بريزد .
گزارش سوسياليستی يادشده ضمن آن که از شکاف در ميان سرکردگان رژيم سخن می
گويد و حتی دستگيری کوتاه مدت دختر رفسنجانی را مھم می داند ،در ھمان حال
يادآور می شود که مير حسين موسوی نخست وزير دوران گروگانگيری بوده است و
در سرکوب فعاالن چپ سھم داشته است و ھيچ عملی عليه فتوای سلمان رشدی انجام
نداده است .در طول مبارز ات انتخاباتی وعده داد که نظام کنونی را اصالح کند،
ليبراليسم اقتصادی بيشتری را ترويج دھد ،از بيکاری بکاھد و برابری بيشتر برای
زنان فراھم آورد اما آشکارا می خواست ھمه ی اين کارھا را در چارچوب رژيم دين
ساالر کنونی انجام دھد .به نظر اين گزارش او خواستار اصالحاتی بود که مانع بروز
انقالب از پايين بشوند و بقای رژيم کنونی را تضمين کنند .اين سخن درست است ھر
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چند از دقت الزم برخوردارنيست .اين انقالب اگر به وقوع بپيوندد از پايين نخواھد
بود؛از ميانه ی جامعه برمی خيزد که از نظر کمی سھم در خور توجھی در ھرم
جمعيتی ايران دارد نه از پايين جامعه به معنايی که مفاھيم چپ به کار می گيرند .البته
نکته ی مھم ديگری که اين گزارش چپ بدان توجه می دھد اما چپ بومی ما از درک
آن عاجز بوده است اين واقعيت است که پيکار ميان سران و نمايندگان رژيم راه را بر
ورود توده ھا به قصد شرکت در صحنه ی نبرد گشوده است  .اين نکته را پيشتر نيز
يادآور شده بوديم .مردم از فرصتی که گيرآوردند بھره جسته اند و صحنه ای آراسته
اند که ھيچ يک ازاصالح طلبان در آغاز خواستار آن نبوده اند .البته اصالح طلبان
فرصت طلب چه در ايران چه در خارج ھنگامی که ديدند مبارزات آرام و مسالمت
جويانه ی مردم به بدترين شکلی به خون کشيده شد باز کوشيدند و ھنوز ھم می کوشند
مانند دوم خرداد رھبری اين جنبش را به دست گيرند اما اينان نيز تفاوت دوران کنونی
را با دوران دوم خرداد ھنوز درست درک نمی کنند .جامعه ی امروزی ايران در تنش
بيشتری به سر می برد در قياس با دوم خرداد ودر مسير قطبی شدن قرار دارد  .در
اين ميان بسياری از گروه ھا ی قبلی کنار خواھند رفت و کنار زده می شوند.
آنچه در حال حاضر مھم است اين است که کوچکترين اشتباھی می تواند موجب حذف
يا بی اعتبار گشتن رھبران و سرکردگان رژيم شود چنان که به بی اعتباری خامنه ای
انجاميد و ارزش مقام او را سخت فروکاھيد حتی در نظر طرفدارانش و در ديد مؤمنان
ساده انديش و غير سياسی .شايد بتوان گفت يکی از مھمترين دستاوردھای جنبش
کنونی بی اعتبار سازی مقام واليت فقيه يعنی اين ابداع من درآوردی جمھوری اسالمی
بود که نه پشتوانه ای تاريخی داشت و نه پشتوانه ای مذھبی .اين که يکی دونفر در
طول تاريخ در جايی سخنی گفته باشند به ھيچ وجه به معنای بھره مند بودن اين نظريه
از سنت تلقی نمی شود .مقام واليت فقيه که يک منصب و مفھوم ساخته وپرداخته در
جمھوری اسالمی بوده است و برای مقاصد معينی فراھم آورده شد ھرگز نتوانست در
ميان دينداران ارج و منزلتی بيابد .به ھمين خاطر بوده و ھست که مدام از مقام رھبری
به جای مقام واليت سخن می رود و سخن می گويند تا حساسيت برانگيز نشوند.
در حال حاضر وقتی چپ انديشان از کارگران و مشارکت و رھبری آنان سخن می
رانند منظورشان رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تھران است .حتی کارگران ساده
ی اين واحد را در برنمی گيرد زيرا بيشتر دستگير شدگان در رده ی کارگران ساده
قرار ندارند .چپ به جای آن که به اميد گسترش جنبش در ميان کارگران بنشيند بھتر
است به واقعيات توجه کند و ببيند چه قشرھايی به واقع در اين تظاھرات شرکت داشته
اند و موتور اين جنبش به حساب می آيند .البته جنبش خودانگيخته لحظه به لحظه تحول
می يابد و در ھر لحظه می تواند شگفتيھايی تازه به بارآورد و امکانات تازه ای
بيافريند .اگر اين جنبش بتواند از اعتبار رژيم بازھم بکاھد و با اتکاء به زيباترين شعار
خود که عبارت بود از»نترسيد،نترسيد ،ماھمه باھم ھستيم« نيروھای تازه ای را به
خيابانھا بکشد و صحنه ی نبرد را متنوع تر سازد آن گاه چه بسا بتواند نيروھای
کارگری و قشرھای فقيرتر را نيز به ميدان آورد .در اين حالت است که فاتحه ی رژيم
خوانده خواھد شد و اصالح طلبان درون ساختاری نيز نخواھند توانست با آرايشی تازه
يک جمھوری اسالمی خوب و يک واليت فقيه دموکرات به جای رژيم و ولی فقيه
کنونی مطرح کنند و ايران را باز سالھای سال به گونه ای تازه از مسير پيشرفت
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طبيعی و جھشی خود بازدارند و گفتارخسته کننده ی دل آزار ديگری را به جای گفتار
از رونق افتاده ی کنونی بنشانند .اين جانشينی را اکنون گروھھای اصالح طلب با
کمک رفسنجانی و به مدد گروھی که موسوم به روشنفکری دينی است دنبال می کنند
و می خواھند جنبش اعتراضی را از حرکت خود بازدارند و آن را در مسير حراست
از نظام اسالمی سوق دھند .البته حتی موقعيت رفسنجانی نيز به خطر افتاده است و
امکان دارد حرکتھای تازه ای تدارک ببيند.

در جستجوی منجی
اکنون ھمه به خصوص گردانندگان اصلی رژيم جمھوری اسالمی می دانند که
مشروعيت آسيب ديده ی رژيم را ديگر نمی توان به آسانی از نو آراست و به شکل
کنونی حيات نظام سياسی فعلی را تداوم بخشيد .درست است که شکاف ميان سران و
گرانندگان و انديشگران اين رژيم عميق تر شده است اما ھنوز ھر دو گروه يا ھر تعداد
گروه که مديريت اين نظام را دردست دارند تمايل دارند به بقای خود بينديشند و
کرسيھای قدرت را رھا نکنند .اين گرايش در جناح حاکم به شدت وجود دارد و عين
آن نيز با قدرت تمام در بين اصالح طلبان به چشم می خورد .گروه اول می داند اگر
ذره ای کنار بنشيند ديگر اميدی به بازگشت نخواھد داشت و گروه دوم يعنی اصالح
طلبان درون ساختاری نيز خوب می دانند اگر اين بار نتوانند امتيازی چشمگير به
دست آورند زير فشار چرخھای سيستم سرکوب نابود خواھند شد و برای ھميشه از
صحنه ی قدرت کنار زده خواھند شد .از اين رو ھمه به فکر نجات رژيم افتاده اند ھر
کس به سبک خود.
چند نويسنده و استاد دانشگاه در غرب در بحبوحه ی مباحث پس از انتخابات ايران
نامه ای در روزنامه ی »گاردين« منتشر کرده اند که در نوع خود به ھر حال در
خورتوجه است .اين نامه به تاريخ  15ژوييه ی  2009برابر  24تير  1388انتشار
يافته است .18اينان می نويسند ضمن آن که از تقاضاھای مردم ايران و جنبشی که
براثر انتخابات بحث برانگيزاين کشور سربر کشيده است حمايت می کنيم شگفت زده
می بينيم چگونه رژيم احمدی نژاد و برجسته ترين ھواخواھان طرح حمله به ايران
ھر دو جنبش اعتراضی ايرانيان را شورشی غربگرا و مدافع سرمايه داری ليبرال می
شناسانند .حتی بسياری در جناح چپ از ھمين ديدگاه جانبداری می کنند .امضا کنندگان
اين نامه اما می گويند اينان با اين ديدگاه مخالفند .به باور اينان ھمه ی شواھد حکايت
از آن دارند که اين جنبش يک جنبش خاص ايرانی بوده است و به ھيچ وجه به غرب
گرايش نداشته است و می خواسته است ھمه ی امکانات آزاديبخش انقالب  1979را
بازسازی کند .تھيه کنندگان نامه در پايان با صراحت اظھار می دارند نگران جان
دستگيرشدگان ھستند که شمار آنان را بيش از دو ھزار نفر برآورد می کنند .به نظر
اين استادان ومتفکران بسياری ازدستگيرشدگان شکنجه شده اند  ،به قتل رسيده اند يا
در معرض اعدام قراردارند .با اين حال اينان می نويسند به شدت تمام مخالف آن ھستند
18
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که عده ای اين بحران را وسيله ی دخالت نظامی در ايران سازند يا اياالت متحده ی
آمريکا به اين بھانه تحريمھای بيشتری عليه ايران به کارگيرد.
بديھی است که نمی توان با ھمه ی داوريھای اين نويسندگان و استادان موافقت داشت.
عده ای در غرب ھماره تمايل دارند آرايی متفاوت ابراز کنند بی آن که موضوع کار و
نوشته ی خود را خوب بشناساند .ھمه امروز نيک می دانند جنبش اعتراضی مردم
ايران در دوره ی پس از اعالم نتيجه ی انتخابات پديده ای غير منتظره بوده است.
کسی انتظار نداشت چنين جنبش گسترده ای ناگھان به اين وسعت و با اين ميزان از
تداوم سربربکشد .به اين نکته پيشتر اشاره داشته ام اما خودجوش بودن اين جنبش پديده
ای است بس مھم که می ارزد راجع به آن و گوشه ھای متفاوت آن سخن گفت.
دواريھای اين استادان و نويسندگان حکايت از عدم آشنايی آنان با فرھنگ ايرانی و
تحوالت اين سی سال اخير دارد .نسل کنونی ايران امروز بيش از ھر زمان ديگر
گرايش دارد به غرب و اين پديده ای است آشکار که در سطوح علمی و اداره ی کشور
و حتی در خيابانھا ھر روزه به چشم می خورد .بيشتر جوانان ايرانی که دست به
مھاجرت زده اند رفته اند به غرب و اگر به غرب نرفته اند بدان سبب است که
نتوانسته اند اسباب چنان مھاجرتی را فراھم آورند .البته وقتی که اين نويسندگان می
گويند بحران ايران نبايد بھانه ای شود برای حمله به ايران نکته ای انسان دوستانه و
درست را برزبان می رانند و خوب است ھمه ی مخالفان رژيم کنونی ايران چه ايرانی
باشند چه خارجی به اين نکته توجه کنند.
از اينھا که بگذريم می خواھم اين رساله را با برشمردن برخی ويژگيھا و خصوصيات
جنبش اخير به پايان ببرم واز برخی داوريھا و پديده ھا نيز با اشاره ياد کنم .بی ترديد
در اين باره باز بايد نوشت.
الف -جنبش کنونی جنبشی است خودانگيخته و مھمترين برجستگی آن که شايد در
تاريخ جنبشھای خود انگيخته ی جھان کم نظير باشد خصلت ادامه يابنده ی آن است .به
عبارت ديگر ما در برابر خود يک جنبش خودانگيخته ی تداومی داريم.
خصلت خود انگيختگی اين جنبش قادر است خود را بازتوليد کند و در مقاطع مناسب
سربربکشد
ب – اين جنبش  ،اعتراضی است به دوره ای طوالنی از سرکوب و تحقير و ندانم
کاری و فساد و اسراف .مردم در نخستين فرصت به سوء استفاده از رأی خود
اعتراض کردند اما ھمه می دانستند و می دانند بيش از اين را می طلبيده اند .انتخاباتی
که در اصل محدود و تحقيرآميز بوده است و تنھا به دوسه جناح رژيم امکان خودنمايی
داده بود ابزاری شد برای اعتراض به کل نظام و به کل مديريت آن .اين جنبش
خودانگيخته ھمه ی آن فرھنگی را که سالھا در پس جامعه و در درون جامعه پنھان و
ناآشکار جريان داشت ناگھان بيرون ريخت و ھمه را شگفت زده ساخت.
پ  -خود انگيختگی به معنای بی پيشينه بودن نيست .يک جنبش خود انگيخته ھر آنچه
را که در جامعه و در ميان ھواخواھان جنبش به طور طبيعی جريان دارد به صورت
جمعی و در لحظاتی مشترک علنی و آشکار می سازد و تبديل می سازد به فرھنگی
آگاه .از پس ذھن می آيد بيرون و تبديل می شود به ذھن آشکار و نمايان .فرھنگ
سرکوب شده و خفته را بيدار می سازد و به فرھنگی مدعی در برابر فرھنگ حاکم
وسرکوبگر بدل می سازد.
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ت -اگر در جامعه بتوانيم نوعی از تحرک اجتماعی را اصيل و برخاسته از فرھنگ
آن جامعه بدانيم صرف نظر از ارزشداوری ما راجع به آن ،بی ترديدجنبش
خودانگيخته اصيل ترين نوع تظاھر مردمی در يک جامعه است .انواع خواسته ھای
سرکوب شده در يک لحظه ی معين به صورت خواست جمعی سربرمی کشد و عنصر
ناآگاه را تبديل می کند به عنصری آگاه  .اين آگاھی به نوبه ی خود عنصری است
نيروبخش و بازآفرين .اين باربازتوليد اجتماعی در مقياسی تازه و آگاھانه اما ھنوز
سازمان نايافته رخ می دھد.
ث – خصوصيت ديگر جنبش اخير خصلت طبقاتی آن است  .منظور از خصلت
طبقاتی در اين نوشته شامل دو خصلت مادی و فرھنگی است نه به تعبير چپ که تنھا
عنصر مادی و ارتباط با روابط توليدی را معيار قرار می دھد .ھنگامی ھم که گروھی
بزرگ يا ازنظر کمی در خور توجه از مردم در زمينه ھای فرھنگی معينی مشترک
می شوند وخود را از گروه ھای ديگر با اشتراکاتی ديگر به خصوص با فرھنگ حاکم
متمايز می گردانند باز به نظر اين قلم با يک طبقه مواجه می شويم اما اين بار طبقه ای
فرھنگی .اکنون کسانی که درايران در اين جنبش شرکت می کنند متعلق به ارزشھای
نظام حاکم نيستند ھر چند که اينان جوانان پس از انقالب ھستند .به يک اعتبار بايد
آنان را نسل سوميھا خواند .نسل اول ،انقالب ديدگان اند .اين نسل به دو دسته بخش می
شود .بخشی ھمه چيز را ازدست داد و بخشی ھمه چيز به دست آورد ؛ نسل دوم
کسانی ھستند که در آستانه ی انقالب خردسال بودند و ازانقالب بھره بردند ؛ نسل
سوم نسلی است که پس ازا انقالب به دنيا آمده است و با انواع محروميتھا دست به
گريبان بوده است ودر ضمن به اين انقالب ھيچ دلبستگی نداشته است .به يک اعتبار با
نسلی روبه رو ھستيم محروميت کشيده به خصوص از نظر فرھنگی .فراموش نکنيم
که ھر جنبش و شورش اعتراض آميزی ھنگامی می تواند نيرومندانه سربر بياورد که
محروميت رواج يافته باشد و شمار در خور توجھی در معرض اين محروميت قرار
گرفته باشند .اين نسل بندی البته که از دقت برخوردار نيست و می تواند با نسل
بنديھايی ديگری مقايسه شود اما می تواند به کمک موضوع رساله ی حاضر بيايد.
درواقع می خواھم بگويم نسلی به ميدان آمده است که پيام رھبران انقالب را مبنی
برحراست از انقالب جدی نمی گيرد؛ اين اسالم حکومتی را نمی خواھد وچه بسا
نوعی تعلق دينی ديگری به نمايش بگذارد و حاضر است آسان ايران را با حفظ منافع
ملی با غرب بپيونداند و به حوزه ی تمدن ايرانی ارج بنھد .اين خصوصيات ھيچکدام
در حال حاضر آگاھانه حضور ندارند و ھنوز نمی توان از آرمانخواھی بزرگ اين
نسل سخن گفت اما در صورت حضور رھبران و انديشگرانی بزرگ چنين عناصری
می توانند تبديل شوند به آگاھی مشترک در اين نسل .از سوی ديگر شرکت کنندگان در
اين جنبش از طبقات ميانه و حتی باالی ميانه ی جامعه اند و از نظر فرھنگی به
مراتب باالتر از جوانان آستانه ی انقالب  57که جوانان مجاھد يا چپ بودند .اين
جوانان با جوانان کنونی متعلق به حوزه ی بسيج نيز فاصله دارند يا حداقل متفاوت با
آنان ھستند .در ضمن فراموش نکنيم که جوانان بسيج نيز در ھمين دوره پروش يافته
اند و فقط از نظر محيط پرورش با اين جوانان تفاوت دارند .جوانان بسيج متعلق به
خانواده ھايی ھستند که از مزايای اين رژيم بھره می برند و امتيازات ملموسی به دست
می آورند .اين جوانان را به تدريج نوعی تربيت می کنند و بار می آورند که بعدھا
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بتوانند با گزينش تعدادی از آنان بدنه ی امنيتی نظام را بسازند .جوانان بسيج متعلق به
قشر بااليی رژيم نيستند .فرزندان قشرھای بااليی رژيم مدتی کوتاه در رده ھای بسيج
رفت و آمد می کنند اما در اساس به خارج از کشور اعزام می شوند و از مزايای
مادی بااليی برخوردارند .جوانان قشرھای پايينی جوانانی ھستند متعلق به طبقات ميانه
ی پايين .در اين مورد بايد جداگانه سخن گفت.
ج -اصالح طلبان را نيز بايد درست سنجيد .اينان در اصل از اين رژيم بھره می برند.
حتی سخت ترين اصالح طلبان در شمار رانت خواران رژيم قرار دارند .ھيچ اصالح
طلبی را نمی شناسم که مدتی طوالنی از کاربرکنار شده باشد .اينان در حالی که
فرزندان اين کشور دشوار می توانند به دوره ی کارشناسی ارشد راه بيابند و ھيچ
امکانی ندارند وارد دوره ی دکتری شوند از ھمه ی امکانات آموزشی حتی در اين دو
سطح برخوردارند و آسان کرسيھای استادی را به دست می آورند و در مؤسسات
تحقيقاتی و در بدنه ی اقتصادی رژيم از انواع امکانات بھره مند می شوند .با اين حال
اصالح طلبان می بينند به تدريج از ھمه ی سطوح قدرت کنار گذاشته می شوند .در
سطوح ديگر برخالف دگر انديشان و شھروندان آموزش ديده ی عادی مشکلی ندارند
که ھيچ حتی می توانند بھترين امکانات را داشته باشند .اين جريان در نخستين دوره ی
رياست جمھوری رفسنجانی آغاز گشت .در دوره ی رياست جمھوری خاتمی پس
گرفته شد و در دوره ی احمدی نژاد با قوت بيشتری به اجرا گذاشته شد واين تصور
پيش آمد چنانچه به موقع نجنبند ديگر امکانی برای بازگشت به قدرت نخواھند داشت.
اشتباه محافظه کاران اين بود که فراگرد کنار گذاشتن و حذف افرادی چون رفسنجانی
و ناطق نوری را که به ھرحال در شمار سنت گرايان اند و حقی برای خود قائل ھستند
شتابزده آغازکردند و چندين گروه را با ھم متحد ساختند .احمدی نژاد و دوستانش نيز
گروه تازه ای از سنت گرايان به شمار می روند که می خواھند رژيم را نجات دھند و
از فساد رايج در ميان سنت گرايان نيرومند نيزبپرھيزند .اما اينان که به اندازه ی کافی
مردمان سياستمدار با تجربه ای در ميان خود ندارند به فساد تازه ای دامن زدند که
خصلت ايدئولوژيک ھم داشت .مانند اول انقالب .تحت عنوان کمک به مستمندان و
مستضعفان و جنبشھای انقالبی اسالمی در جھان ارقام بااليی را در که عرصه ی
فساد در ايران بی سابقه بود به نمايش گذاشتند که به برآشفتگی مردم منتھی شد.
اصالح طلبان در دوره ی دوم خرداد از دگرانديشان و مردم عادی بھره بردند و
بالفاصله آنان را کنار زدند .اين بار اما خودشان ھم نتوانستند مقامی به دست آورند .از
اين رو به صف مردم پيوسته اند .اين اتحاد البته که گذراست .مردم به اعتباری تنھا از
دروازه ی موسوی عبورکردند اما مقاصدی واالتر را جارزدند .اگر فتوای منتظری به
اجرا گذاشته شود در عمل خامنه ای در مجلس خبرگان تقاضای رأی اعتماد خواھد
کرد .اگر بحران شدت بگيرد خامنه ای کنار می رود و شورای رھبری به جای او می
نشيند وچنين احتمالی بی ترديد مرحله ی قبل از فروپاشی را متبلور می سازد .اگر
شورشھای مردمی رھبرانی پرو پا قرص بيابند در اين صورت با فروپاشی براثر
شورش مواجه خواھيم بود که اين جنبش شورشی رھبر خود را در جريان شورش به
دست خواھد آورد .سرنوشت نھايی اين جنبش اعتراضی ھنوز روشن نيست .آنچه
مسلم است اين است که جمھوری اسالمی ديگر نمی تواند با اين وضع ادامه پيدا کند و
حيات خود را تداوم بخشد .رفسنجانی درست گفت که ھمه ی دست اندرکاران حکومت
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ضرر کرده اند .راه آسان برای جمھوری اسالمی يعنی حکومتگران واقعی کنونی
ھمانا توسل به خصلت اسالمی و مشروعيت الھی است .در اين صورت کودتايی
گسترده بايد سازماندھی شود .در مجلس خبرگان ھاشمی رھسنجانی کنار گذاشته شود؛
در مجمع تشخيص مصلحت فردی ديگر را به جای اوبنشانند؛ رياست جمھوری کنونی
را کنار بگذارند تا از بار او بردوش رژيم بکاھند؛ مسند قضا را به کسی واگذارند که
شدت عمل بيشتری به کاربندد؛سازمانھای مدنی نوحاسته و پانگرفته را ببندند؛ و
سازمانھای مدنی سابقه دار را بند بزنند؛ دستگيريھا و اعدامھای بيشتری را تدارک
ببينند .اين مجموعه نظريه ی مشروعيت الھی را تأمين می کند اما در نھايت نه
مشروعيت اين مجموعه اعتباری خواھد داشت و نه آن پروردگاری که چنين رژيمی
را در کنف حمايت خود قرار می دھد .رژيم کنونی حتی پيش از اين جريان فاقد
مشروعيت داخلی شده بود .رژيمی که به مدد استبداد محض حکم می راند و اجازه
نمی دھد مردم نمايندگان واقعی خود را در مجالس و شوراھا برگزينند در عمل فاقد
مشروعيت است .نظامی برخوردار از مشروعيت خواھد بود که در فراگرد بازسازی
مشروعيت قادر باشد مبانی خود را از نو با تأييد مردم سازماندھی کند .به بيان ديگر
ھيچ نظامی يک بار برای ھميشه دارای مشروعيت نخواھد بود .مشروعيت بايد
ھمواره از نو بازسازی شود تا يک رژيم سياسی بتواند خود را مشروع جلوه گر سازد.
از نظر تئوريک امکان دارد که رژيمی با حمايت گسترده ی توده ای برپا شود اما پس
از مدتی اين حمايت را از دست بدھد .بنابراين نه فقط مشروعيت آغازين که به
خصوص مکانيسم بازسازی مشروعيت از اھميت برخوردار است .آنچه که ماکس وبر
در ارتباط با مشروعيت می گويد به واقع وضعيت موجود را در نظر می گيرد و به به
عنصر پويای بازسازی مشروعيت توجه نمی کند .ما در اينجا می خواھيم به خصوص
به عنصر بازسازی مشروعيت يا به اعتبار ديگر به مکانيسم بازتوليد مشروعيت توجه
دھيم که شايد سھمگيری نظری تازه ای در اين زمينه به حساب آيد .به اين اعتبار بايد
ديد در دوران جديد چگونه يک رژيم سياسی از نظر مشروعيت يابی توان بازتوليد
خود را دارد .به ھمين سبب می گوييم رژيم جمھوری اسالمی توان بازسازی
مشروعيت را حتی براساس ضوابط خود ندارد چه رسيد به کسب مجدد حمايت از
سوی مردم .در باره ی گونه ھای مختلف مشروعيت در رساله ی »دوم خرداد و
بحران گذار« توضيحاتی داده ام .اگر عمری باشد نظرم را در ارتباط با مشروعيت
جداگانه نيز انتشار می دھم.
چ-آيا ما با يک کودتا مواجه ھستيم؟ اين نکته بارھا از سوی اصالح طلبان و حتی
عرفی گرايان و جوانان حامی تغيير عنوان شده است .اين ادعا چيزی درست و دقيق
نيست .کودتا ھنگامی رخ می دھد که تمام ارکان رژيم حاکم تعطيل شوند و گروه
کوچکی مدعی جانشينی باشد .اگر فرض باال ھم تحقق پيدا کند يعنی جانشينی ھمه ی
افراد در رياست مجلس خبرگان و جز آن در اساس ما با يک کودتای درون ساختاری
روبه رو خواھيم بود که به اعتبار کالسيک نمی توان آن را کودتا ناميد اما به اعتبار
جديد کودتا ست چون وفاق ميان گردانند گان رژيم را درھم فرو می ريزد واز آنجا که
با اتکاء به اکثريت سامان نمی گيرد در اين صورت است که کودتا به حساب می آيد.
اين معنی کودتا چيزی است متفاوت از معنای کالسيک آن .در اين معنای تازه تمام
ارکان رژيم برجا می ماندھرچند تُنک و توخالی اما وفاق ميان برپاکنندگان رژيم ديگر
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وجود نخواھد داشت و رژيم کودتا متکی به آرای اکثريت افراد و سازمانھای مردمی و
حتی رسمی تشکيل دھنده ی خود نيست .در واقع اطرافيان خامنه ای در دوره ای
طوالنی سياست جانشين سازی را دنبال کرده اند برای چنين روزی .ھمه ی
سازمانھای حکومتی وابسته به رھبرند و افراد مورد نظر او برآنھا حکم می رانند و
مديريت می کنند .از آنجا که حاال ديگر آن وفاق سابق وجود ندارد وضعيت کنونی
موجب شکاف در ميان گردانندگان رژيم شده است .اصالح طلبان حاال ديگر نه می
توانند به سبک سابق به سياستھای وفادارانه ی خود ادامه دھند و نه می توانند يکسره
به مردم و خواسته ھای واقعی در جامعه ابراز وفاداری کنند .اينان تمايلی به حفظ اين
رھبر ندارند و اين نظام را ھم در حد نھضت آزادی اسالمی می خواھند البته منھای
خود نھضت آزادی .در عين حال فرصت طلبی را نبايد از ياد برد .ھمه ی اين اصالح
طلبان در اين حد که به کارگرفته شوند با انواع راه حلھای ميانه کنار خواھند آمد .ھيچ
نظامی در ايران آينده به اين اصالح طلبان نياز نخواھد داشت  .ھمه ی اينان فقط به
درد شرکت در کميسيون حقيقت ياب و اظھار پشيمانی از گذشته ی خود می خورند.
ح -چگونه می توان اين نظام را نجات داد؟ اين پرسشی است که اصالح طلبان نخست
در جريان دوم خرداد و تحوالت پس از آن مطرح کردند  .در آن موقع اينان می
پنداشتند منجی رژيم اسالمی اند .بعد ديدند ھيچ کس اينان را از اين بابت جدی نمی
گيرد.نه سنت گرايان و نه انواع گروه ھای درون ساختاری و نه گروه ھای سياسی
خارج از حکومت .به تدريج اصالح طلبان در درون خود تغيير رأی دادند .روشنفکر
و فيلسوفشان به نام عبدالکريم سروش حاال می گويد استقرار حکومت دينی علی
االصول ممکن نيست .در مقابل او محسن کديور از فقه دمرکراتيک و ناگفته و گفته از
حکومت دموکراتيک دينی سخن می گويد و از اين بابت استادش را به صدور فتوا فرا
می خواند .چگونه ممکن است دموکرات بود اما عمل خود را نه به تفکرخود که به
فتوای ديگری موکول کرد؟ ھنگامی که دين وارد چنين عرصه ھايی شود مدام
دستخوش تناقض خواھدبود .سروش می گويد ايمان را نمی شود به زور جا انداخت
پس حکومت دينی که مروج ايمان است امری ناممکن می نمايد .يک دوره بايد اداھای
دينی وروشنفکر دينی بودن اينان را تحمل کرد و حاال اداھای عرفی اين حضرات را.
از عبدالکريم سروش بايد پرسيد پس چگونه اسالم در ايران و به خصوص در ماورا
النھر جا افتاد؟ تنھا به زور و ضرب شمشير .اين چنين مسائل دشوار و پيچيده ی فلسفه
ی تاريخ و فلسفه ی فرھنگ را نمی توان اينگونه سرھم بندی شده پاسخ داد که اين
حضرات اصالح طلب و روشنفکرانشان پيش گرفته اند .ھمين عبدالکريم سروش مدتھا
در دفاع از حکومت دينی قلم زده است .حاال که اين امر از ُمد افتاده است باب روز
سخن می گويد .اين فيلسوفان جديد در ايران حتی آنان که عرفی ھستند انديشه ای پايدار
ندارند .به توده ھا نگاه می کنند و سپس می انديشند .اين مردمان را نبايد جدی گرفت .
نظام جمھوری اسالمی سی سال فرصت داشت الگويی تازه در جھان اسالم ترسيم کند.
از اين کاربازماند به خصوص که حاضر نشد با دگرانديشی کنار بيايد زيرا که
انحصار طلب بود و معرف قشرھايی تمامت طلب .قشرھای تشکيل دھنده ی جمھوری
اسالمی اعم از سنت گرا و اصالح طلب ھمه چيز می خواستند و ھنوز ھم می خواھند.
از مال اندوزی گرفته تا مدرک تحصيلی و مقام حکومتی و حتی کسب حيثيت
اپوزيسيون بودن و بورس تحصيلی در خارج وگفتاربرداری و  ...در نوشته ای ديگر
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که سانسور شد نوشته بودم مکانيزم جانشينی در جمھوری اسالمی ھميشه مکانيزمی
سياسی نبوده است .در اين رژيم مردمانی به قدرت رسيده اند که بدون صالحيت ھمه
چيز می خواھند .حتی می خواھند حوزه ھايی مانند نشرو چاپ ومانند اينھا را ھم به
دست بگيرند ،نويسنده باشند ،رمان بنويسند و متفکر ھم باشند .اين مجموعه ی عجيب
رانمی توان تنھا از طريق معيارھای سياسی توضيح داد .طبقه ای تمامت خواه در اين
کشور سربرآورده است که از راه ھمه چيز خواھی نياز تاريخی به استقرار استبداد
دارد  .اين نياز را نه اصالح طلبی پاسخگو تواند بود و نه جريانی ديگر .درست است
که سنت گرايان از مدتھا پيش طرح حذف ھمين حضرات اصالح طلب را داشته اند اما
فراموش نکنيم که جاه طلبيھای اصالح طلبان نيز در شدت گرفتن بحران کنونی مؤثر
بوده است .در آغاز انقالب اين اصالح طلبان بودند که می خواستند سنت گرايان را
حذف کنند .بعد که رفسنجانی آنھا را کنار گذاشت اصالح طلبان به سوی مردم رفتند و
در نتيجه از بنيادھای فقھی حکومت دوری جستند در حالی که ساختاراين حکومت
مردم را درحد رعايايی مطيع می خواھد نه شھروندانی صاحب حق .اصالح طلبان ھم
مردم را در حد شھروندانی دست و پا شکسته می خواھند که در چارچوب اين قانون
اساسی کنونی رھبری آنان را بپذيرند و ھر گونه تغيير و تحولی را به آنان يعنی
اصالح طلبان واگذار کنند .اگر سنت گرايان يک ولی فقيه را برای جامعه کافی و
ضرور می دانند ،اصالح طلبان واليتی سازمان يافته در حد يک حزب کمونيست در
سر می پرورانند که به جای مردم تصميم می گيرد .نوعی واليت جمعی :يک کميته
مرکزی .
در يک کالم اگر جمھوری اسالمی بخواھد خود را ازنوبيارايد در نھايت در راه تشديد
تضادھا ی جاری و باالخره نابودی خود گام برداشته است و اگر به ھمين نحوکه ھست
ادامه دھد اسباب حذف خود را از صحنه ی تاريخ فراھم خواھد آورد .از اين بن بست
تاريخی حاال ديگر گريزی نيست .اصالح نابھنگام ،به انقالب می انجامد و دوری
جستن از اصالح ،به سرنگونی وضع موجود.
خ-جنبش اعتراضی کنونی بسياری را به تناقض گويی واداشته است .يک استاددانشگاه
کلمبيا به نام حميد دباشی در مصاحبه ای با بی بی سی مدعی شد که جنبش کنونی را
روشنفکران دينی به راه انداخته اند .ايشان و دوستانشان در آمريکا با حمايت از
شماری از افراد به نام روشنفکران دينی نوعی تجارت سياسی راه اندخته اند .درست
ھمان کسانی که به زعم ايشان روشنفکران دينی اند در آمريکا و انگلستان به سر می
بردند و ھيچ اطالعی از اين جنبش نداشتند .در خبرھا نيز ديده ايم که نه غربيان اين
جنبش را پيش بينی می کردند و نه حتی اسراييليان .درست حدود يک ماه پيش از اين
جريان رئيس جمھوری آمريکا نامه ای به خامنه ای نوشت و چنان که آمده است به
گفتگوی ميا ن دو کشور عالقه نشان داده بود .بعد که جنبش نيرو گرفت چند روزی
دستگاه اوباما مردد بود .اسراييل نيز ھمه می دانند به زحمت و با تأخير حاضر به
پذيرش اين جنبش شد .طبيعی است که روشنفکران دينی بی چاره از اين ھمه بی خبر
بوده اند .ھيچ شعاری در اين مدت داده نشده است که حکايت از تأثير پذيری از
حضرات روشنفکر دينی داشته باشد .مقاطع مختلف گواه اين ادعا توانند بود .نه از
اصالح دين سخن رفته است و نه از اصالح ايمان و نه از اصالح حکومت دينی.
چگونه می توان گفت اين جنبش تحت تأثير روشنفکران و اصالح طلبان دينی بوده
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است؟ ھمه ی شواھد حکايت از آن دارند که اين جنبش خصوصيات عرفی داشته است.
کافی است نگاھی بيندازيم به شرکت کنندگان  ،کشته شدگان و شعارھا .اگر ھم اين
جنبش برخی نمادھا را برا ی حراست از خود به کار می گيرد مانند شرکت در
نمازجمعه فقط به مننظور بھره گيری از امکانات و ايجاد مصونيت برای خود است.
اما در نماز جمعه شعارھا ھمه غير دينی بودند حتی پوشش زنان و جوانان .ﷲ اکبر
گويی شبھا به سرعت می چرخد به سوی مرگ بر ديکتاتور و آن قسمت نخست نيز
ھيچ رنگ مذھبی ندارد .البته به قول مارکس اين فرزند جديد ھنوز آغشته است به
خونابه ی بدن مادر اما اين مادر بيشتر سنت گرا بوده است تا اصالح طلب .ساده
سازی اين پديده ھای چند بعدی و منحصر ساختن آنھا به روشنفکران دينی مبين غير
جدی بودن و ناآشنا بودن ھموطنان ايرانی نا آشنای ما در اياالت متحده ی آمريکاست.
شماری ازايرانيان جاخوش کرده در آمريکا نيازمند موکالنی در داخل ايران اند تا
بتوانند کاالی خود را در آمريکا به فروش برسانند .عين اين دست از فعاليتھا را در
استانفورد وھاروارد و در واشتگتن و درجاھای ديگر نيزمی بينيم .افرادی که االن نمی
خواھم نام ببرم از عرضه کنندگان کااليی ھستند به نام مسائل جاری ايران .سالھاست
که اين حضرات ايرانی دو تابعيتی در آمريکا کارشان چشمک زدن به جمھوری
اسالمی و حاال به خصوص اصالح طلبان است تا ھم خود را مرتبط با ايران جلوه
دھند وھم آن که مدعی باشند در ايران تأثير گذارند .انواع بورسھا و دعوتھای اينان در
سالھای اخير خطاب به اصالح طلبان گوناگون بوده است .کاالی مخملين که اينھمه اين
حکومتگران جمھوری اسالمی از آن سخن می گويند سالھاست دربازار سياسی
ايرانی -آمريکايی عرضه می شود بی آن که تأثيری برجا بگذارد.اين ايرانيان مقيم
آمريکا در عمل آمريکاييان را گمراه می کنند و فقط خود را از اين بابت مطرح می
سازند تا بتوانند در نشستھای مرتبط با ايران مطرح باشند .بسياری از اينان در اين
سالھا مبلغ جمھوری اسالمی بوده اند و آن را ھمچون واقعيتی انکارناپذير تبليغ کرده
اند و آمريکاييان را به پذيرش اين واقعيت فراخوانده اند .برخی از اينان فرزند خوانده
ھايی داشته اند و به اصطالح افرادی را برگزيده اند و خود را حامی انان معرفی کرده
اندتا بتوانند در ميان سياستگذاران آمريکايی جايی برای خود دست وپاکنند .بسياری از
اينان نه به ايران وفادارند و نه به آمريکا؛ تنھا به سود ومنافع خود می انديشند .ھمين
دست مردمان را درارتباط با افغانستان ھم در آمريکا داريم با اين تفاوت که
افغانستانيان صراحت بيشتری دارند و رياکاريھای اين دست از ايرانيان را اين چنين
پی نمی گيرند .نمی خواھم در اينجا از اينان نام ببرم اما ھمه می دانند چه کسانی در
آمريکا عنان امور سنجش سياسی را در ايران به دست گرفته اند و از اين راه روزگار
می گذارنند .حضور شمار در خور توجھی از روشنفکران دينی و اصالح طلبان
درون ساختاری در اياالت متحده ی آمريکا ودر انگلستان نشانگر تمايل اين دو کشور
بر سر سرمايه گذاری روی اين بخش از بدنه ی اصالح طلبان است .اما جنبش
خودانگيخته نشان داد دريک تحول بزرگ اجتماعی اين حضرات زيردست و پا له
خواھند شد  .به ھمين سبب ھم اينان عالقه دارند از اصالح و حفظ وضع موجود سخن
بگويند .در نھايت می خواھند ھمين وضع حفظ شود با اندکی آرايش .چنين چيزی
ممکن نخواھدشد .ھر تغييری در وضع موجود پيامدھايی نا خواسته به بار می نشاند
که از دسترس چنين مردم رانت خواری دور خواھد ماند .سرودھا،سروده ھا و آوزاھا
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و پوشش و نحوه ی رفتار و نوع سخن گفتن شرکت کنندگان در اين جنبش اعتراضی
ھمه و ھمه حکايت از آن دارند که اين جنبش به اصالح طلبان تعلق ندارد .فرصتی
پيش آمده است و از اين فرصت به بھترين شکل بھره برداری شده است.
د -از خصوصيات و ويژگيھای جنبش اعتراضی کنونی ايران بھره گيری از امکانات
ارتباطی ديجيتالی و محروميت از آن بوده است .نبرد بر سر عرصه ی تکنولوژی
ارتباطی اھميتی بس زياد دارد .حکومت نشان داد می تواند در زمينه ھايی موفق عمل
کند .توانست دو برنامه ی تلويزيون بی بی سی و صدای آمريکا را مدتی مختل کند و
ارتباطات مبتنی بر ارسال پيامک را از کار بيندازد .در مواردی نيز ارتباطات از
طريق تلفنھای ھمراه متوقف می شد گاه در سطح گسترده و گاه در يک محدوده ی
جغرافيايی معين .اعتراض کنندگان نيز به اين چيزھا واکنش نشان می دادند و
تصويرھای خود را از راه اينترنت در اختيار خبرگزاريھا و راديو -تلويزيونھای
خارج قرار می دادند .ھم اکنون می بينيم و می دانيم بايگانی تصويری مھمی از اين
تصويرھای ارسالی به صورت عکس و فيلم و گزارش در خارج کشور وجود دارد.
اين نبرد از چند بابت اھميت دارد .نخست آنکه سطح سانسور و کنترل جامعه در
مقياس تازه ای شکل گرفته است .ديگر آن که معلوم شد کنترل مخالفان در ابعاد تازه
ای دنبال می شود .اين نبرد در آينده ی نزديک و در حرکتھای اعتراضی بعدی نقشی
سرنوشت ساز به خود خواھد گرفت .ترديد دارم رژيم در اين زمينه موفقيتی بيشتر از
آنچه تا کنون داشته است به دست آورد .اين امکان وجود دارد که رژيم خود نظام
پيشرفته ی ارتباطی خود را يکباره مختل کند .اين چنين وضعی رويدادی يکه و يگانه
خواھد بود .يعنی آن چيزی را که اعتصاب کنندگان سراسری می توانند از کار بيندازند
به دست خود حکومت از کا رخواھد افتاد .حال اين پرسش مطرح می شود که ما در
برابر چه وضعی قرار داريم؟آيا اعتصاب سراسری معنايی کالسيک خواھد داشت يا
معنايی مدرن .آيا اعتصاب کنندگان بايد سيستمھا را از کار بيندازند يا آنھا را به دست
بگيرند و خود آنھا را اداره کنند .وقتی که کارل مارکس کارگران را ھشدار می داد که
ابزار توليد عامل بدبختی آنان نيست وتخريب اين ابزار به رھايی آنان نمی انجاد نکته
ای ھوشمندانه برزبان می راند .او از کارگران می خواست اداره ی و مديريت اين
ابزار را به دست گيرند و در نھايت روابط توليدی را به سود خود بچرخانند .در عمل
شايد ايرانيان نيز در اين مرحله بايد به فکر تسخير امکانات و سازمانھای کنترل کننده
ی ارتباطات بيفتند و خود اداره ی امور اين دست از تشکيالت و سيستمھا را
سازماندھی کنند .جنگ نھايی در عرصه ی فرھنگ به وقوع می پيوندد .بايد با دانش
بيشتر به مقابله با دانش کمتر و خشن و مستبد برخاست .دموکراسی آينده در گرو چنين
نبردی نيز خواھد بود .بايد تکنولوژی ارتباطات را دموکراتيک سازماندھی کرد تا
بتوان استقرار دموکراسی را پاس داشت و ازآن حراست کرد .نبردی بس بزرگ در
پيش است که سرنوشت ايران به آن وابسته خواھد بود واعتبار و حيثيت فرھنگ وتمدن
ما وابسته به آن خواھد بود .در اين نبرد بزرگ فرماندھی شيعه جابجا خواھد شد .اين
جابجايی نبايد ما را نگران کند .تمدن ايرانی بازوھايی ديگر دارد و می تواند به کمک
آنھا نه تنھا ارتباطاتی نوين با بازوھای شيعی خود برقررار کند و به تقويت آنھا مدد
بررساند ،بل اين امکان را خواھد داشت به ھمه ی اديان و مکاتب فکری ديگر نيز
توجه کند.
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ذ -جنبش اعتراضی کنونی ايران از حمايت گسترده ی ايرانيان مقيم خارج از کشور
بھره مند شده است .برای نخستين بار ايرانيان در کنار ھم در خارج ايران دست به
مخالفت با رفتارھای رژيم حاکم بر ايران زدند .نمايندگان اصالح طلبان در اين حرکتھا
کوشيدند نگذارند شعارھای بنيادی مطرح شوند .جنبش مردم در ايران به سرعت از
مرحله ی اعتراض به تقلب در انتخابات گذشت و به مرحله ای واالتر رفت .حاال تغيير
ھای بنيادی مورد نظر مردم است .اما اين اصالح طلبان خارج کشور و حاميانشان می
خواھند ھمه چيز را پيوند بزنند به سياستکاريھای رھبران اصالح طلب در ايران تا
بتوانند آنان را مقبول خارجيان به خصوص آمريکاييان جلوه گر سازند و بگويند اينان
می توانند رھبران آينده ی مردم به شمار روند.
واقعيت اين است که ايرانيان مقيم کشور سالھای سال خود را از بابت حکومت ايران
در عذاب می ديدند .تصورشان بر اين بود که مردم ايران اين رژيم را می خواھند و به
آن تن داده اند .گاه حتی در برابر مردم کشور محل اقامت خود خجالت ھم می کشيدند.
جنبش اعتراضی کنونی اين ايرانيان را از اين مخمصه نجات داد .از اين رو بايد اين
خصلت جنبش ايرانيان مقيم خارج را جداگانه بررسيد .اين جنبش ھنوز به عنصر
آگاھی تاريخی دست نيافته است .جنبشی است مبتنی بر ھمدردی و ابراز ھمبستگی.
عده ای ھم نمی خواھند اين جنبش از اين مرحله وراتر برود .در اين باره جداگانه
خواھم نوشت.
شمار زيادی از خارجيانی ھم که از انقالب  1357حمايت کرده بودند بر اثر جنبش
اخير مردم ايران از گذشته ای که آنان را می آزرد رھايی يافتند .در اين باره ھم بعد
توضيح خواھم داد.
ر -سران دينی رژيم ايران می خواھند اين نظام سياسی را نجات دھند .اختالف شديد
است اما ھمه نيک می دانند اگر اين نظام برود ھيچ يک از آنان مقام و منزلتی نخواھد
داشت .انواع سناريوھای سياسی در جريان است .مھم اين است که مردم ايران اين
نظام را ديگر نمی خواھند .آيا اين حکومت قادر است مانند اتحاد جماھير شوروی عمل
کند و اسباب گذار از خود را خود فراھم آورد؟ ترديد دارم .در ضمن مردم نمی
خواھند ھمان کسانی که  57را راه انداختند ھمان نسخه را با اندکی تفاوت دوباره
بپيچند .اين امر نه از نظر تاريخی ممکن است و نه پذيرفتنی .اصالح طلبان و
رفقايشان ھنوز صميميت خود را به اثبات نرسانده اند .به ھمين جھت ھم در خور
اعتماد نيستند .نظام بسته ی آرايش شده ی تازه ای را تدارک می بينند.
ز -نکته ی مھم ديگری که بعد خواھم شکافت مسئله ی گذار از اين نظام و حفظ منافع
تمدنی ايران است .عده ای از مخالفان اين رژيم در ارتباط با لبنان و فلسطين و
افغانستان و عراق و خليج فارس سخنانی نادقيق و نادرست برزبان می رانند.
کشورھای غربی و اسراييل می خواھند ما را ازحوزه ی تمدنی مان بيرون برانند يا
تضعيف کنند .بايد نسبت به چنين سياستھايی آگاه بود و به آنھا تن نداد .در ارتباط با
کشورھای حوزه ی تمدنی ايران می توان بسياری سياستھا را اصالح کرد و حتی از
نو آراست اما خطا خواھد بود چنانچه بگوييم اين کشورھا و فرھنگھا و مردم ھيچ
ارتباطی به ما ندارند .اين مورد را جداگانه می شکافم.
س -سخن از مشروعيت يک نظام سياسی می رود.در اين باره در رساله ی دوم خرداد
سخن گفته ام .سرفرصت اين نکته را بيشتر خواھم شکافت .اصالح طلبان و

59

روشنفکران و فيلسوفانشان می خواھند بگويند مشروعيت اين نظام تضعيف شده يا
حتی پرسش برانگيز گشته است .می گويند يک رفراندم نياز است يا يک رأی گيری
در مجلس خبرگان .اين نگاه به مشروعيت يکسره نادرست است .در نوشته ای ديگر به
آن می پردازم .به ھرحال مھم است بدانيم مردم اين مبنای مشروعيت بخش يعنی قانون
اساسی را نمی خواھند.
ش – پرسش بنيادی اکنون اين است که آيا می توان اين رژيم را به زعم اصالح طلبان
نجات داد و جمھوريت آن را تقويت کرد؟ پاسخ صريح و تجربی در اين سالھا ھمواره
منفی بوده است و حاال نيز خود اصالح طلبان قربانی انديشه ی پايبندی به ساختار
قانون اساسی شده اند .اين نظام سالھاست که فاقد مشروعيت است و قادر نبوده است
مشروعيت خود را از نو بيارايد و بسازد .فاقد مشروعيت بودن به معنای حکومت
نکردن نيست .اين دو از ھم متفاوتند .بسياری از حکومتھای استبدادی فاقد مشروعيت
اند و با اين حال با قدرت برمردم حکم می رانند .آن حکومتی که برخوردار از
مشروعيت است به واقع نه تنھا آسان و سھل و از ھمه مھمتر متکی بر مبنايی اخالقی
يعنی رضايت مردم حکم می راند  ،در ضمن می تواند به ھنگام حکمرانی و به وقت
دشواری از ھمدلی و مشارکت مردم خود نيز بھره مند شود.
چنگيز پھلوان
 28تير ماه 1388
بعدالتحرير -اين نوشته چند پسگفتار دارد که تحوالت و پرسشھای نظری مختلفی را بر
می رسد .آنھا را به موقع انتشار خواھم داد.
ھنگامی که اين نوشته حروفچينی می شد رويدادھايی ديگر سربرکشيدند .جنبش
خودانگيخته ی اعتراضی ھمچنان ادامه يافت  .دادگاھی زننده و چندش آور نيز
برگزار کردند که ابعاد غير انسانی آن حيرت آور بود و ھست .شمار زيادی از
معترضان دربندند و تعدادی از رھبران اصالح طلب درون ساختاری در معرض
پاکسازی وحشيانه ی رقيبان خود قرار گرفته اند .ھمه ی اينھا دور از حق است و دور
از انسانيت .اگر ما در چنين نوشته ھايی به ريشه ھای بازمی گرديم درست به خاطر
اين است که مانع بروز چنين رخدادھايی بشويم .اگر ابعاد پاکسازيھای آغاز انقالب را
که ھمين اصالح طلبان در آنھا شرکت داشته اند می شکافتند شايد امروز ديگر کسی
جرأت نمی کرد اين چنين اعمالی را بار ديگر سازماندھی کند .آنچه در اين دادگاه
ترور با حجت االسالم ابطحی صورت گرفت بدترين نوع انتقامجويی به شمار می آيد.
حجت االسالم ابطحی را يک بار ديده ام .مردی می نمود شريف و آزادمنش .در
جريان قتل نويسندگان به ياری ما آمد بی آن که بخواھد خود را مطرح کند .از اين
موضوع در جای خود ياد کرده ام.

60

پسگفتارھا
 -1تجزيه وتحليل جنبشی که درجريان است کاری آسان نيست .کسی که مقاله يا
رساله ای می نويسد به ھر حال و در بھترين حالت گوشه ای از اين جنبش را می
نماياند؛ پيشينه اش را نشان می دھد و خصوصياتش را بر می شمرد .اما از آنجا که
اين جنبش ھنوز پايان نگرفته است يا به بيان ديگر به کمال نرسيده است يا بايد در
انتظار بماند يا گوشه ھا و جلوه ھايی از آن را ھر بارکه به صورتی تازه شکوفا می
شوند بشکافد و خود با اين جنبش راه بپيمايد .بدين ترتيب ھم گفته ھا و نوشته ھای
پيشين خود را می آزمايد و ھم در صورت لزوم آنھا را تکميل يا اصالح می کند  .در
نھايت نوشته ای زنده و تحول يابنده شکل می گيرد که چيزی است چندوجھی  :ترکيبی
است ازرساله نويسی،جامعه شناسی وفرھنگ شناسی و تاريخنگاری .موفقيت و عدم
موفقيت چنين کاری بسته به نگرش نويسنده و توان او در عرضه ی چنين کار بغرنجی
دارد .به ھرحال راقم اين سطور با جسارت به ھمين جنبش برآمده از انتخابات بيست و
دوم خرداد می پردازد و در اين پسگفتارھا دو ھدف را دنبال می کند .نخست نکته
ھايی را به اين رساله می افزايد که به تصورش به فھم بيشتر موضوع کمک می کنند
و دو ديگر جلوه ھايی را بر می رسد که پس از نگارش متن اصلی و نخستين
سربرکشيده اند.
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 -2نگارش رساله ای درباب مسائل جاری سياسی علی االصول مقوله ای است پيچيده
ھرچند که در نگاه نخست ساده بنمايد .نگارنده ای روشنفکر با نگارنده ای حزبی
تفاوتی اساسی دارد .اولی به حقيقت عام بنابر بينش خود تعھد دارد و دومی به اصول
حزبی وھدفمند در حوزه ی سياستھای جاری .تازه اين ھردو را نبايد با روزنامه
نگاری که بازگوکننده ی مشاھدات خود است يکسان گرفت .روايتگری که ديدگاھی
روشنفکرانه دارد مالحظات گروھی و حزبی و سازمانی و حتی استنباطات بديھی را
در بررسيھای خود نمی گنجاند؛ سعی می کند به ريشه ھا بازگردد و از تحليل خود
نگرشی تاريخی به بارنشاند.نگاه يک روايتگر روشن انديش آميخته است با ديدی
انتقادی و کندوکاو در ريشه ھا .می خواھد ببيند و بداند و بشناسند آنچه را که به راستی
رخ داده است و بکاود عللی را که موجب پيدايی وضع موجود شده اند .او از ستايش و
تجليل دوری می گزيند و نمی خواھد به کسی يا جايی يا سازمانی باج بدھد .از اين که
به دنبال عقايد و استنباطات عام راه بيفتد و خصوصيات پذيرفته شده و بديھی نما را
معيار کار خود قرار دھد ،می پرھيزد و بنا به روش انتقادی ھمه چيز را می سنجد،
ارزيابی می کند و از نو می آرايد و ھرگاه بتواند از نو می آفريند.
سياستمدار سياست انديش می خواھد ھدفی را به واقعيت بنشاند .از آنچه که
در مقابل
ِ
سودمند است به دفاع بر می خيزد و از کنار آنچه که اين سود را به دست نمی دھد و
محصولی مفيد توليد نمی کند با بی اعتنايی می گذرد .در اينجا سودمندی موردی مد
نظر قرارمی گيرد .به ھمين جھت ھم چنين نويسنده ای از راه رعايت ديگران دوستانی
برای خود می سازد و گاه دشمنانی می تراشد چنانچه موقعيت ايجاب کند .مھم تفاوت
اين دو دسته و اين دو مقوله است .چنين نويسنده ای بسياری چيزھا را برزبان نمی
راند تا ديگران را نرنجاند يا کاری نکند که اين ديگران در فرصتی ديگر سر او
بريزند وبه واقع تالفی کنند .ميدان سياست عملی به راستی ھمين است ،يعنی بده –
بستان .گروه سومی ھم به بازتاباندن رويدادھای جاری دلبستگی نشان می دھد که ھمانا
روزنامه نگارانند .روزنامه نويس بسته به دستگاھی که در آن کار می کند سياستھايی
را در نوشته ھايش رعايت می کند .خصوصيات اين دسته و کارش را نمی خواھيم در
اين جا بربرسيم .در اين باره به اندازه ی کافی نوشته شده است و اگر چيزی گفته می
شود بايد موردی خاص را مد نظرقراردھد .در اين باره در اين چند پسگفتار چند نکته
را در ارتباط با بی بی سی و صدای آمريکا مطرح خواھم کرد.
 -3اﻧﻘﻼب و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی رﺳﺎﻧﻪ ای .تحوالت بزرگ اجتماعی و به طريق اولی
انقالبھا با رسانه ھای دوران خود و به بيان ديگر با سطح موجود تکامل و توسعه ی
تکنولوژی عجين ھستند .برای مثال در جريان انقالب مشروطيت شبنامه و روزنامه و
رساله نويسی ابزار عمده ی رسانه ای به شمار می روند» .ادوارد براون« ايران
شناس برجسته ی انگليس بيش از يکصد وزنامه را در تھران فھرست کرده است .اين
چنين رقمی برای آن روزگار توجه برانگيز است .در مقطع جنبش ملی شدن صنعت
نفت روزنامه ھا نقشی مھم تر به دست می گيرند اما در کنار آنھا رسانه ای مھم چون
راديو نيز قدعلم کرده است .در ھر دو مقطع البته بايد از منبر نيز ياد کرد که در
انحصار روحانيت بوده است .در مقطع انقالب اسالمی  1357انواع رسانه ھا در کنار
ھم به رقابت می پردازند .من جمله می توان از روزنامه  ،راديو ،تلويزيون ،نوار
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ضبط صوت،عکس  ،فيلم و کتاب و بيانيه و ديوار نوشته نام برد .در جنبش اعتراضی
اخير ھمه ی رسانه ھای مقطع  57نقش ايفا می کنند به اضافه ی تلفن ھمراه و شبکه ی
جھانی)اينترنت( .اين دو رسانه خود چندين شاخه و زير شاخه ھم دارند که ھر يک
نقشی خاص به عھده داشتند .از پيام کوتاه گرفته تا فيلمھای کوتاه خبری و عکسھای
عادی و غير حرفه ای)آماتوری( که ھمه ارزشی فرھنگی  -خبری داشته اند و به طور
طبيعی بيانگر سطح تکنولوژيک جامعه بوده اند و به سھم خود وقايع جاری را منعکس
کرده اند.
در اين ميان بايد عامل رسانه ھای خارجی فارسی زبان را نيز برشمرد و به نوبه ی
خود بررسيد .ما در سه مقطع در تاريخ معاصر ايران با رسانه ھای فارسی زبان
خارجی روبه رو می شويم .نخست در دوران جنگ جھانی دوم است که راديوی بی
بی سی و راديوی فارسی زبان آلمان نقش در خور توجھی داشته اند .در مقطع انقالب
اسالمی راديوی بی بی سی عمده ترين نقش را ايفا کرد و برخالف نظر گردانندگان
فارسی زبان بی بی سی ،اين رسانه ھماره سياستھای وزارتخارجه ی بريتانيا را به
اجرا گذاشته است .تحقيق دقيق و موشکافانه ای از نقش راديوی انگلستان در ارتباط با
رضاشاه در جريان جنگ دوم جھانی وجود دارد که به وضوح نشان می دھد چگونه
اين راديو عليه رضاشاه افکار عمومی را بر می انگيخته است و به قصد سرنگونی
رژيم پھلوی عمل می کرده است .نقش ھمين راديو در سال  1357نيز به ھمين نحو
بوده است  .تحريک عليه محمد رضاشاه و ھواخواھی از انقالب .حال اگر يک سفير
ی ولگردی چون ناجی بخواھد منکر اين واقعيت شود يا مدير ايرانی اين راديو
شلخته ِ
در چندين نشست و مصاحبه به گونه ای کودکانه از بی طرفی بی بی سی سخن بگويد
به ھيچ وجه نمی توانند واقعيتھای آشکار را در پس پرده ھای اغتشاش ذھنی و امواج
ابھام آفرين از ديده ی سنجشگرانه دور سازند .روزی يکی از مديران جدی و
عاليرتبه ی ايرانی بی بی سی در مقابل من به ديگری گفت مگر اينجا بی حساب و
کتاب است که دولت انگلستان به ھرکس اجازه دھد ھرچه می خواھد بگويد يا ھر کار
که می خواھد بکند .برخی از مديران و کارکنان ايرانی تبار رسانه ھای راديويی و
تلويزيونی بی بی سی دستخوش بحران ھويت اند و مدام با دست انداختن و مسخره
کردن چيزی به نام تئوری توطئه می کوشند خود را مستقل و بی گناه و بی طرف جلوه
گر سازند .اين بحران ھويت را گردانندگان عرب تبار بی بی سی به نمايش نمی
گذارند .آنان نيک می دانند اين رسانه در خدمت منافع بريتانياست و در بھترين حالت
اگر بتوانند در مواردی خاص عاليق عربی خود را در برنامه ھا می گنجانند .ايرانی
تباران بی بی سی برعکس فقط از اين رسانه در جھت منافع شخصی به خصوص
دوستيابی بھره می گيرند و ضمن اجرای دقيق منافع برريتانيا مدام شکوه و ناله سر
می دھند که کسی به استقالل آنان باور ندارد و اين ادعا را جدی نمی گيرد .چنين پديده
ای خاص بی بی سی فارسی است؛ از چنين چيزی در اين حد در رسانه ای ديگر با
اين اصرار خبر ندارم .درست ھمين غلوگويی ھر ناظر منصفی را به تأمل وامی دارد.
از اينھا که بگذريم به ھرحال اين راديو در دو مقطع نقش در خور توحھی به عھده
گرفت .ھمين امر موجب شد آمريکاييان و ديگر کشورھا نيز به فکر راه انداز ی
راديوھای خود بشوند .در سالھای اخير آن قدر امواج راديويی روی آسمان ايران
سرازير شده بود که حساب و کتاب کامل آنھا را بايد جداگانه تنظيم کرد .از نظر کميت
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بيشترين سھم را آمريکا داشت و از نظر بی لياقتی بيشترين سھم را راديو فارسی
فرانسه در اختيار گرفته بود.
در مقطع بيست و دوم خرداد  88دو برنامه ی تلويزيونی فارسی زبان يعنی بی بی سی
و صدای آمريکا نقش در خور توجھی داشتند که نيازمند ارزيابی جداگانه ای ھستند.
در اينجا تنھا به ذکر چند نکته ی کلی و توضيحی بسنده می کنيم .نقش اثرگذار اين دو
رسانه در اساس به سبب ناتوانی رسانه ھای داخلی برجسته شده است .مردم ديگر به
اين نظام خبررسانی ملی اعتماد ندارند و می کوشند اطالعات مورد نيازشان را بسته
به وضع فرھنگی خود از خارج تھيه کنند .بسياری از اليه ھای پايين و عادی ھم
ھمچنان به روابط شفاھی و تفسيرھا و استنباطات رايج وعقايد پيرامونيان خود اعتماد
می ورزند و باورھايشان را بسته به موقعيت و به صورت گروھی شکل می دھند .اين
گروه ھا و اليه ھا ھمواره می کوشند چيزی را به عنوان عقايد خود برزبان برانند که
نشانه ای از باورھای عمومی را بر پيشانی خود نقشه بسته باشد و آنان را متمايز از
بقيه جلوه گر نسازد .افراد عادی معموالً در پرتو تعلق به جمع احساس امنيت می کنند
و از نشانه دارشدن يا متفاوت بودن می پرھيزند .اين دست از مردم در يک بحران
گسترده و وسيع و نيرومند اجتماعی به امواج جاری می پيوندند و ھمان چيزی را
شکل می دھند که بحران انقالب نام دارد يا شورش بزرگ ناميده می شود .از اين رو
می توان گفت با ھمه ی ناتوانيھای رسانه ھای درون کشوری در ممالکی ھمچون
ايران تأثيرپذيری از رسانه ھای خارج از کشور محدود و مشروط به شرايط خاص
نيز می شوند و عوامل تشديد کننده ای نيز بايد برآنھا افزوده شوند تا اثربخشی آنھا به
کمال بينجامد .اين عوامل می توانند مانند آستانه ی سقوط رضاشاه حضور نيروھای
بيگانه باشد يا در آستانه ی انقالب  57حضور دسته ھا و سازمانھای سياسی فعال ضد
رژيم  .در بيست و دوم خرداد چيزی روی داد که تا اندازه ای يکه و بی ھمتا می نمود.
در اين برھه از زمان نيروی خودانگيخته نقشی در خور توجه به دست گرفت و به مدد
تکنولوژی کوچک و ُخردی چون تلفن ھمراه ابعاد متعارف فاجعه را در دسترس
ھمگان قرارداد و از اين راه نه فقط ھمبستگی جھانی به بارآورد بل بر ميزان
ھمبستگی ملی نيز افزود و گرچه بيشترين سھم را شھرنشينان تھرانی داشتند اما از
ھمدلی ديگر ساکنان شھرھای ايران نيز بھره مند می شدند .شورشھای خودانگيخته ی
پس از انتخابات از نظر اجتماعی سه خصيصه ی ديگر ھم داشتند :بيانگر خاستگاه
ھای طبقه ی متوسط بودند ،جوانان شھری را ھمراه با دانشجويان به ميدان کشاندند و
در حوزه ی مناطق شھری به شکوفايی رسيدند .اين ھر سه خصلت در حال حاضر
عليه ارزشھای نظام حاکم عمل می کنند .از اين گذشته بايد به ياداشت که اين جنبش
خصلت دموکراتيک ملی داشته است و ايرانيان حاضر شده اند برای حق رأی خود و
احترام گذاشتن به آن از جان خود مايه بگذارند .از اين رو می توان اين جنبش را در
سطح منطقه بی ترديد پيشگام به حساب آورد و حتی در مقياس جھانی آن را کم مانند
دانست .البته در ضمن درست در حالی که اکثريت بزرگ ايرانيان شعارھای ملی
دموکراتيک سر می دادند ،عده ای قليل ھم تحت عنوان ھويت طلبی شعارھای قومی
برمی افراشتند و انشقاق در يک جنبش ملی سراسری را ترويج می دادند.
به ھرحال سنجش اثربخشی رسانه ھا چه داخلی چه خارجی ھمواره بايد در ارتباط با
نيروھای عمده ی عمل کننده در يک تحول اجتماعی دنبال شود و نه فی نفسه يا فقط
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در ارتباط با کل جامعه  .سنجش با کل می تواند آسان به گمراھی بينجامد .در مورد ما
اين سنجش می بايد با سه خصيصه ای که برشمرديم صورت بگيرد که به ھرحال
ھدف اين نوشتار نيست .اما از اين جنبه که بگذريم نکته ی مھم ديگر در ارتباط با
رسانه ھای برون کشوری اين واقعيت و اين امر است که خود اين رسانه ھا چه
محتوايی دارند و چگونه ھدفھا و برنامه ھای خود را به اجرا در می آورند؟ آيا در
قياس با سطح رسانه ھای ملی در درجه ای واالتر قرار می گيرند؟ يا ھمسطح اند ؟ يا
خصوصيتی ديگردارند که به آنھا امکان می دھد در مقياس گسترده و در خورتوجھی
از اقبال عامه برخورادر شوند؟
استنباط کلی اين قلم با مشاھده ی برنامه ھای اين دو شبکه ی تلويزيونی فارسی زبان و
گوش فرادادن به راديوھای آنھا اين است که اين شبکه ھا در سطحی نازل و نه چندان
متفاوت با شبکه ھای فارسی زبان داخل کشور برنامه ھای خود را تدارک می بينند و
به اجرا می گذارند .در اينجا البته منظورم از برنامه ھا بيشتر برنامه ھای اجتماعی و
سياسی و خبرو تفسير خبر است .
افرادی برنامه ھای اين دوشبکه را به اجرا می گذارند که اغلب رفتاری ناشيانه وگاه
جلف دارند و از اين گذشته کسی از پيشينه ی آنان اطالعی ندارد و خود اين رسانه ھا
ھم به بينندگان و شنوندگان خود اطالعی از کارکنانشان به دست نمی دھند .انواع
شايعات در ايران در باره ی اين مجريان دھن به دھن می گردد .عده ای می دانند
اصالح طلبان و کارکنان رژيم جمھوری اسالمی در اين رسانه ھا مشغول کارند؛
برخی از حضور گسترده ی چپيھا و توده ايھا در اين رسانه ھا خبر می دھند؛برخی ھم
روزنامه نگاران روزنامه ھای اصالح طلب را شناسايی می کنند و عده ای ھم از
ھمبستگيھای خانوادگی ميا ن مجريان سخن می گويند گويی که ھمه چيز برمدار عاليق
خونی و گروھی می چرخد .جالب توجه اين که وقتی اين حضرات در باره ی کسی
برنامه ای تھيه می کنند ھمه ی گذشته ی او را می کاوند وسخنان او را درھرمقطعی
که بوده باشد رديابی می کنند و در مچ گيری لحظه ای غفلت نمی ورزند و در نھايت
وقتی که بخواھند او را بر مال می سازند .خدا نکند کسی به اين رسانه ھا انتقادی ھم
کرده باشد.آنگاه در نخستين فرصت حساب او را می رسند .ھنگامی که صاحب اين قلم
نقش نادرست و خطرناک بی بی سی را درصحنه ھای کارزار افغانستان عليه طالبان
بر مبنای تجربه ی شخصی خودآن ھم به اشاره در کتاب افعانستان يادآور شد نا آگاھانه
کينه ای عميق در دل مدير وقت اين رسانه به بار نشاند که چندين دفعه به واکنش و
انتقامجويی منتھی شد و عليه اين قلم برنامه آرايی کردند و به دروغپردازی روآوردند.
موارد مشخص را بعد ھا در نوشته ھای ديگرم می آورم .من جمله در جريان کنفرانس
برلين توسط مدير فعلی ھمين شبکه .با احمد شاملو ھم که يکبار گوش مدير وقت را
کشانده بود می خواستند ھمين کاررا کنند اما کسی زيربار نرفته بود .شايد بام من را
کوتاه فرض کرده بودند ؛ حتی کار را به جايی رساندند که به مدد خبرنگارشان در
آلمان به شايعه پراکنی عليه من روآوردند و از عدم بردباری وعدم مدارای من در
اينجا و آنجا حرف می زدند.
حال امکان دارد اين پرسش مطرح شود که پس به چه علت شمار زيادی از ايرانيان
داخل و حتی خارج کشور به تماشای اين برنامه ھا می نشينند يا رژيم ايران به چه
سبب تا اين حد به اين دو شبکه حساسيت نشان می دھد؟ در پاسخ به پرسش نخست
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بايد گفت مردم گاه اخبار منع شده در داخل را از اين شبکه ھا به دست می آورند و گاه
شکوه ھا و شکايتھای خود را از طريق اين برنامه ھا دنبال می کنند و گاه برنامه ھايی
را متفاوت از تلويزيونھای داخل تجربه می کنند .اينھا ھمه چيزھايی ھستند سياسی يا
صحنه ھايی ھستند فرھنگی که در داخل پخش نمی شوند .درپاسخ به پرسش دوم بايد
گفت رژيم کنونی ايران از اين که به سبب ناتوانی صحنه ی رسانه ای ايران را به
تدريج به اين رسانه ھا وامی گذارد ناراحت و بيمناک است.
با ھمه ی اين احوال بايد با صراحت گفت اين خصوصيات و اين وضعيت به معنای
سطح باالی اين شبکه ھا نيست .برخی از برنامه ھا در اين دو شبکه گاه در حدی
سخت نازل عرضه می شوند .برای مثال دو برنامه ی »نوبت شماست« در بی بی سی
يا برنامه ی »زن امروز« در صدای آمريکا مبتذل و حتی توھين آميزند  .به گونه ای
اجرا می شوند که مخاطبان خود را نابالغ و ناپخته تصورمی کنند .تفسيرھای سياسی
درھردو ی اين شبکه ھا تکراری و خسته کننده و در موارد زيادی نادقيق و نادرست
ھستند .بامزه اين که شماری تفسيرگر سياسی پيداشده اند که نه اثری نوشته دارند ،نه
مردم اينان را می شناسند و نه در جايی به اين اعتبار شناخته شده اند .برخی يک کار
مختصر اينترنتی دنبال می کنند و برخی نيز با دست اندرکاران اين شبکه ھا روابطی
دوستانه و سربزير برقرار کرده اند .گويندگان اين برنامه ھا به جز موارد استثنايی
سخت ضعيف و بی اطالعند و اغلب نامھای مکانھا و اشخاص را نادرست تلفظ می
کنند به خصوص در ارتباط با کشورھای ھمجوار .از اين نظرالبته بی بی سی به
مراتب بھتر است از صدای آمريکا .از نظر گويندگی صدای آمريکا دوتن را دارد که
در مجموع خوب ھستند اما يکی از آنان گاه با پرسشھای طوالنی و خسته کننده به
حيثيت حرفه ای خود آسيب می زند .مترجمان صدای آمريکا در مجموع خوبند اما
مجريان برخی از برنامه ھايشان به جز دو گوينده ای که ياد کردم ھمه ضعيف و
محتاج راھنمايی اند .در بی بی سی اين مجموعه در وضع بالنسبه بھتری قراردارد.
برنامه ھای بی بی سی ھدفمند تر تنظيم می شوند به خصوص که از يک راھنمايی
قديم ھنوز بھره می گيرند و به کشورھای فارسی زبان ھم توجه می کنند .از اين نظر
صدای آمريکا ترحم برانگيز است به خصوص خبرنگار ارشد بين المللی اين برنامه .
اما با آن که بی بی سی چيزھايی ديدنی دارد بايد به يادداشت که اين شبکه اوال ً از
برنامه ھای شبکه ی انگليسی زبان بھره می گيرد و آنھا را ترجمه می کند و ثانيا ً
گويندگان و گردانندگان اصلی اين شبکه کسانی ھستند که تجربه ی راديويی پشت سر
دارند .به ھمين سبب ھم از اين شبکه ی تلويزيونی بوی راديويی به مشام می رساند و
با تصوير و عنصر تصويری بيگانه رفتار می کند .برنامه ھای موسيقی در ھر دو
شبکه بالنسبه موفق است تنھا بدين علت که در ايران بسياری از موسيقدانان و
خوانندگان و مجريان ھيچ فرصتی برای عرض اندام نمی يابند .در يک وضعيت
فرھنگی متنوع در ايران ترديد دارم اين شبکه ھا بتوانند جايی در جامعه ی ايرانی و
فارسی زبان برای خود دست و پا کنند .جمھوری اسالمی مأمن و پناھگاه بسياری از
عناصر و انديشه ھای زيانبار شده است تنھا بدين سبب که بر حراست از عده ای از
افراد و حکومتگران و رفتارھای خاص دينی اصرار می ورزد .در اين باره سخن
بسيار است تنھا نکته ھايی را يادآورشدم و بايد تأکيد کنم که اين داوريھا مطلق نيستند و
شايستگيھای فردی برخی از کارکنان اين رسانه ھا را ناديده نمی گيرد.تنھا خواسته ام
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سيمای کلی اينھا را بنمايانم و برخی سنجشھا را در ارتباط با برخی مجريان به دست
دھم نه آن که ھمه را يکسان و برابر بدانم يا لياقتھای موردی را از ديده دورسازم .اين
نکته ھا را به خصوص می نويسم تا نقد اين دو رسانه را نيز رواج دھم و اين حالت
نادرست و گاه خطرناک را که اين رسانه ھا به خود گرفته اند درھم بريزم.
ديگر شبکه ھای راديويی مانند راديو آلمان آن قدر جدی نيستند که بيرزد به آنھا
بپردازيم .اين برنامه ھای راديويی مشتريان و مخاطبانی خاص دارند بی آن که در کل
جامعه مطرح يا شناخته شده باشند .آلمان يک کشور قدرتمند اقتصادی است اما در
طول تاريخ خود ھرگز نتوانسته است يک سياست فرھنگی بزرگی را مطرح و دنبال
کند .ھرجا ھم که اين کشور ھواخواھانی به دست آورده بوده است مانند دوره ی جنگ
دوم جھانی بيشتر به سبب رويارويی اين کشور با انگلستان يا روسيه بوده است نه به
سبب انديشه ھای بلند .از آنجا که به باور اين قلم آلمان از نظر پايه ھای فرھنگی ھنوز
کشوری روستايی است ھربار که به کشور گشايی رومی آورد يا می کوشد انديشه ای
جھانی عنوان کند بی ترديد فاجعه آفرين می شود و به بنيادھای خاص جامعه و
فرھنگ خود لطمه وارد می کند .اين بدان معنانيست که بزرگانی چون گوته و شيلر يا
موسيقی دانان برجسته و بی مانندی چون بتھوون و موزار )منظور از آلمان يعنی کل
فرھنگ آلمانی ( در کل فرھنگ بشری اثرگذار نبوده اند .منظورم اين است که ھرگاه
آلمان به کشورگشايی و فرھنگ گستری به مدد انديشه ھای راھبردی دل می بندد
بحران آفرين می شود .بنيادھای جامعه و فرھنگ آلمانی در اساس روستايی است حتی
در کشوری چون اتريش يا در کشوری چون سوئيس .رفتار آلمانيان در زمينه ی حقوق
بشر يا در زمينه ھايی ديگر مانند محيط زيست يا دفاع از اھل قلم ھمچنان ناپخته و
غيردرونی است .يک قدرت بزرگ اقتصادی الزاما ً يک قدرت بزرگ فرھنگی نيست.
می توان در اين جا نگاھی انداخت به ژاپن و چين که چذابيت جھانی ندارند .
اقتصادھايی جھانی اند و فرھنگھايی بسته با اثرگذاری محدود .جذابيت جھانی فرھنگ
آمريکا قابل قياس با ھيچ يک از اين کشورھا و حتی کشورھای اروپايی و حتی
مجموع کشورھای اروپايی نيست .با اين حال بايد گفت ھمين آلمان از نظر برنامه ی
راديويی توانسته است فعاليتھای راديويی خودرا از استمرار بھره مند سازد درحالی که
فرانسه با آن ھمه پيشينه ی استعماری درجا زد و در گرداب خود فرورفت.
آخرين موردی که در ارتباط با رسانه ھای جديد در اين دوره بايد نام برد کوششھايی
است که بسياری از جوانان با راه انداختن »بلوگ« پی گرفته اند  .درست است که اين
دست از فعاليتھا در چارچوب شبکه ی جھانی دنبال می شوند اما رسانه ای تازه و
مستقل نيز به حساب می آيد و بسياری از از اين راه پيام رسانی می کنند .به ھمين
سبب نيز در نبود رسانه ھای مطبوعاتی به خصوص اين رسانه مقام و جايگاه خاصی
کسب کرده است .بی سبب نيست که مقامات امنيتی جمھوری اسالمی اين رسانه را
سخت با دقت دنبال می کند و حتی گردانندگان اين »بلوگھا« را تحت تعقيب قرار می
دھند و به زندان ھم می افکنند .اين رسانه را بايد در شرايط کنونی ايران درست
سنجيد .در کشوری که مظبوعات در سطحی نازل قرار دارند و حکومت اجازه نمی
دھد جريان مطبوعات به طور طبيعی تحول و تکامل بيابند برای انبوه نويسندگان به
ويژه نويسندگان جوان چاره ای نمی ماند جز آن که به راه اندازی »روزنامه ی
شخصی « روآورند وتريبون = منبر خود را خلق کنند .به درستی گفته شده است که
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بسياری از ايرانيان جوان در جريان جنبش اعتراضی ھمچون خبرنگار و نويسنده ی
مستقل عمل کرده اند و فضايی آفريده اند که در تاريخ رسانه ای و جنبشھای اجتماعی
ايران يکسره نو و در مقياس جھانی از نظر اثرگذاری کم مانند بوده است.
 -4کودتا در کودتا شايد بھترين نامی باشد که بتوان از نظر سنجش مبارزات درون
ساختاری برای مشخص ساختن اوضاع سياسی جناحھا در ايران در نظرگرفت .اگر
اين خصوصيت را درست نشکافيم بيم آن می رود که به بيراھه برويم يا نامردميھا و
خشونتھای جناح پيروز را درست نسنجيم.
تصور اساسی اين قلم اين است که مبارزه ی دموکراتيک به خصوص مبارزه ی درون
ساختاری تا ھنگامی آرام و عادی جريان می يابد يا به بيان ديگر صاف و بی دست
انداز طی طريق می کند که کوششھای ھمه ی جناحھای حاضر در يک ساختار سياسی
اعم از دموکراتيک يا استبدادی مبتنی بر رعايت حق حضور ھمه سازمان داده شود.
به يک اعتبار دموکراسی به معنای قبول حق حضور ديگری است .به عبارت ديگر
مبارزه ی دموکراتيک يعنی جابجايی قدرت حاکم بر اساس يک بستر مشترک و در
نطرگرفتن اين واقعيت که اين جابجايی موقت و گذراست .افراد و گروه ھا با منافع
مشخص جابجا می شوند نه رژيم سياسی .بدين اعتبار اصالح طلبان رژيم جمھوری
اسالمی خواستار حفظ نظام بوده اند و دموکراسی طلبی خود را با ھدف حفظ نظام پی
می گرفته اند .مبنای کار اين اصالح طلبان و مرجع گفتارھايشان متن قانون اساسی
جمھوری اسالمی بوده است .از اين رو می توان گفت اينان يعنی اصالح طلبان به
دنبال نوعی دموکراسی در يک متن غير دمرکراتيک بوده اند .تا اينجا ھم می توان
گفت به ھرحال اين مردمان ھمين نظام را می خواسته اند و بر استمرار آن تأکيد می
گذاشته اند اما خود را از جناح مقابل صالح تر می پنداشته اند .بسيار ُخب اما کار به
ھمين جا ختم نمی شود .صاحب اين قلم بارھا نوشته است که ای مبارزات درون
ساختاری در جمھوری اسالمی سرانجام بحران آفرين می شود چنان که شد و اکنون به
ھم به نھايت رسيده است.
اصالح طلبان از ھمان دوره ی پيش از دوم خرداد و به ويژه پس از آن سعی داشتند
تمام گناھان را در شکلگيری جمھوری اسالمی به گردن رقيبان خود بيندازند .اين
سياست نه تنھا با اصول عام بازی دموکراتيک ھمخوانی ندارد بل به بحران آفرينی می
انجامد .از اين گذشته اصالح طلبان به قصد کسب حمايت به مخاطبانی توسل جستند که
مخاطبان کالسيک و طبيعی آنان و علی االصول جمھوری اسالمی نمی بودند .اينھا به
کنار ،اصالح طلبانی برای دستيابی به قدرت مدام به خارجيان چشمک می زدند وخود
را مترقی و دموکرات جلوه گر می ساختند و رقيب را مرتجع و غير دموکرات می
نمودند .اين نحوه ی رفتار با اصول مبارزه ی درون ساختاری در تضاد قرار می گيرد
و حريف را به فکر فرو می برد و ھراس از حذف و نارو خوردن را در ذھن
اونيرومند می سازد .اصالح طلبان در ضمن در کار خود اصولی ھم نبودند يعنی با آن
که مخاطبانی تازه می جستند و حاضر نبودند حتی با نمايندگان يا افرادی که معرف اين
مخاطبان می بودند ھماھنگيھا و ھمراھيھای را سامان بدھند .صاحب اين قلم با تمام
کوششی که کرد اين وضع را به خصوص در جريان قتل نويسندگان به جان آزمود و
تجربه کرد  .اصالح طلبان از نويسندگان عرفی فاصله گرفتند و نخواستند امضايشان
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را پای بيانيه ای مشترک بگذارند .گزارش مفصل اين جريان را در نشستی به دعوت
انجمن سخن در لندن درھمان دوره دادم و در نوشته ھايم که پسانتر می آيند يادکرده
ام.بزرگترين مشکل اصالح طلبان اين بود که باورھايشان را دگرگون ساخته بودند و
ديگر به واليت فقيه باور نداشتند اما نمی خواستند اين نظام را دگرگون کنند چون بيم
داشتند خود نيز به کنار بروند وحذف شوند .اينان ھمين نظام را می خواستند اما به
صورتی ديگر و به دست و در اختيار خود تا بتوانند ھمچنان در قدرت بمانند و اسباب
گذار را با حفظ خود و با حذف رقيب فراھم آورند و مخاطبان جديد خود را نيز در
ساختار قدرت شرکت ندھند و به اصل مشارکت ھمه ی نيروھای جامعه عالقه ای
نشان ندھند حتی به نزديکترين نيروھا به خود مانند نھضت آزادی و ملی – مذھبی ھا.
اصالح طلبان از ھمه ی نيروھا و به خصوص نيرروھای اخير بھره می گرفتند برای
رسيدن به قدرت جنان که خمينی کرد بی آن که حق مشارکت برای اين نيروھاقائل
شوند .اين مجموعه ی آميخته با تناقض به تدريج ھمه را مشکوک کرد و ھمه ی
نيوھای ديگر ھمين رفتار فرصت طلبانه را در ارتباط با اصالح طلبان پيش گرفتند.
اصولگرايان که نام ديگر نيروھای يکسره غير دموکراتيک است از اصالح طلبان در
يک دوره ی بحرانی در مقياس بين المللی سود جستند وحمله ی نظامی به رژيم را
متوقف ساختند و در انتظار بازگشت و حذف اصالح طلبان خود را سازماندھی کردند؛
از اصالح طلبان در جھت آرايش و بزک رژيم بھره جستند و انتخابات »با شکوه«
برگزار کردند .نيروھای خودانگيخته ی جامعه نيز ھربار از در ودروازه ی اصالح
طلبان عبور می کردند و خواسته ھای خود را عنوان می کردند .در چنين وضع و
اوضاعی غيراصولی بديھی می نمود که ھر گروه و ھر جناحی به فکر خود باشد.
مردم و نيروھای عرفی ھم که فاقد سازمانھای متناسب بودند ناچار به خودانگيختگی
توسل می جستند و نيک می دانستند که سازمانھا و احزاب ملی فاقد قدرت عمل و
جسارت و انديشه ی بلند ھستند و به محافلی خودبسنده تبديل شده اند .مردم می دانستند
و می دانند ھيچ اميدی به اين سازمانھا نيست و نبايدھيچ عالقه ای به اين سازمانھا در
دل پروراند .به بيان ديگر اصالح طلبان با رفتار غير اصولی خود و عدم آمادگی برای
پذيرش منشھای نادرست خود در دوره ی آغازين انقالب ھمه را به فکر فرو بردند و
ھمه ی گوشه ھای زندگی سياسی و فرھنگی جامعه را به بحران سوق دادند .اصالح
طلبان نه اخالق تازه ای به جامعه عرضه کردند و نه منشی مستمر و پايدار را پی
گرفتند .اينھا ھمه به ھيچ رو نادرستی رفتار خشن جناح مقابل را توجيه نمی کند .اين
جناح با رفتارھای واکنشگرانه ی خود در عمل تمام نظام را به سوی فروپاشی رانده
است و پايه ھای رژيم را بيش از گذشته سست گردانيده است.
دادگاه اصالح طلبان آخرين تير خالص به يگانگی رژيم بوده است  .برگزاری اين
دادگاه نه تنھا دوران اصالح طلبی درون ساختاری را به پايان نزديک کرده است بل
تمام نظام و کل ساختار سياسی مبتنی بر قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران را از
درون در جھت گسلندگی رانده است .از اين گذشته اين دادگاه به صورت نمادين
فروپاشی يک نظام و برآمدن نيروھا و جنبشھايی تازه را در ايران نويد می دھد و چه
بسا جنبش بزرگ مردم ايران را در آينده ی نزديک از بار اصالح طلبی درون
ساختاری رھا بسازد .در اين صورت نظام ناچار بايد خود را ازنوبسازد با چھره ای
متفاوت از گذشته وآماده با رويارويی با نيروھای عرفی در زمينه ی سياست و
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فرھنگ  .حاال حوزه ی اقتصاد يکسره به دست به اصطالح اصولگرايان می افتد و
شايد ديگر نتوان مسئوليت فساد را به دوش اين و آن انداخت .سياست خارجی ايران
برای نخستين بار در تاريخ معاصر پس از انقالب دستخوش تناقض فزاينده خواھد شد.
از سويی مقاومت در برابر غرب و از سوی ديگر تن دادن به بدترين راه حلھا از
سوی غرب و روسيه.
در واقع وقتی اصولگرايان ديدند اصالح طلبان می خواھند به مدد دست انداختن به
آرای عمومی آنان را از صحنه ی قدرت بيرون برانند شرو ع کردند به نظريه پردازی
و چھره ی واقعی نظام سياسی اسالمی را برمال ساختند .نظريه پرداز اصلی و پيشگام
اين جريان حاج آقا مصباح است که با شجاعت خاصی اعالم کرد مشروعيت نظام از
آرای مردم بر نمی آيد .او مشروعيت الھی را جار زد و تفسير خاص خود را از
مشروعيت علنی کرد .مصباح يزدی که از سر تفنن و مطالعه ی منابع دست دوم
ترجمه ای با نظريه ھای سياسی درغرب ھم آشنايی مقدماتی حاصل کرده است
مدتھاست درزمينه ی بازسازی نظريه ی کالسيک اسالمی درجامعه ی مدرن در
زمينه ی مشروعيت کار می کند .ھنوز آرای خود را مدون و به صورت مستقل به
بازار نياورده است يعنی به صورتی که منتظری در عرصه ی واليت فقيه عرضه
کرد .البته اين کاری آسان نيست و ترديد دارم که او صرف نظر از ميزان اعتبار
نظری آن از عھده ی اين کار برآيد .با اين حال با توسل به نظريه ی مشروعيت الھی
نظريه ای غيردموکراتيک را در درون نظام جمھوری اسالمی زمينه سازی کرد و
بستری متفاوت در برابر اصالح طلبان فراھم آورد .بدين ترتيب اعتماد به نفسی نخبه
گرا را ميان نيروھای مختلف نظامی و امنيتی دامن زد .نظريه ی مصباح و
ھواخواھان او مخالف محاسبه ی آرای مردم نيست .او معتقد است ھرگاه آرای مردم
در جھت خالف نظام تحول بيابند در آن صورت نخبگان دينی جامعه بايد سکان
رھبری را به کار اندازند و در دست بگيرند و مانع تحقق اميال مردم در جھت خالف
نظام سياسی شوند .مصباح که اندکی با نظريه ھای نخبه گرای سياسی در غرب
آشنايی دارد آن نظريه ھا را برگرفته و با نظريه ی امامت و امت درھم آميخته و
معجونی تازه فراھم آورده است که به آخرين مستبد امکان می دھد حکومت خود را با
توسل به اين نظريه و تنھا با توسل به يک نمای بيرونی به نام اسالم مشروع بنماياند .با
توسل به چنين نظريه ای و با توجه به رفتار ھراس آفرين اصالح طلبان گروه ھای
پيرامون واليت فقيه کنونی خود را برای توسل به يک ضدکودتای درون ساختاری
آماده ساختند و در لحظه ی مورد نياز به اجرا گذاشتند و حاال ديگر ناچار تا به آخر
می روند و باز زمينه ھايی تازه برای مبارزات درون ساختاری ميان جناحھای مختلف
اصولگرا فراھم می آورند .به بيان ديگر نظام جمھوری اسالمی يک بار اصالح طلبان
خود را حذف می کند و به دادگاه می کشاند و بار ديگر ناچار جناحی از جناحھای
اصولگرا در معرض سرنوشتی مشابه قرار می دھد .سرنوشت اين وضع راھمواره
آخرين مستبدی که توانسته است بيشترين افراد امنيتی و نظامی را دوروبر خود
گردآورد تعيين خواھد کرد .اصولگرايان در يک اجماع در خور توجه ،صرف نظر از
اختالفات جزيی ،در برابر اصالح طلبان صف آرايی کردند و با يک جراحی ناگھانی
اما از پيش حساب شده دست به کودتايی ديگر زدند .جمھوری اسالمی از آغاز با اين
نوع کودتاھا دست به گريبان بوده است و وضع حاضر تازگی ندارد .ھمين کار را
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اعضای مختلف ھمين رژيم در ارابتاط با بازرگان و سپس با منتظری به اجرا گذاشتند
و ھر بار اين کودتا ھا با کشتارھا و سرکوبھايی ھم ھمراه بوده است .آنچه مھم است
اين است که اين کودتاھا در يک ساختار واحد و ثابت سياسی رخ می دھد  .به ھمين
اعتبار آنھا رااز مفھوم کالسيک و از کودتاھای کالسيک متمايز می سازد.
 -5مليون :درماندگی تاريخی  .مليون ايران را به يک اعتبار گروه ھايی می نامند که
خود را مصدقی معرفی می کنند .به اعتبار ديگر کسان و گروه ھا و سازمانھايی را
خطاب می کنند که به نوعی با جنبش ملی شدن صنعت نفت پيوند عاطفی دارند اما
شخصيتھايی چون بازرگان يا فروھر و حتی بقايی  -کاشانی يا ديگران را ارج می
نھند .سازمانھای شناخته شده ی مليون عبارتند از جبھه ی ملی،حزب ملت ايران،
نھضت آزادی و  ...اين سازمانھا ابعاد تشکيالتی مشخصی دارند .جمھوری اسالمی
آنھا را به رسميت نمی شناسد اما آنھا را تحمل می کند .اينھا را سازمانھايی بی خطر
می شناسد که بايد حدوحدود خود را بشناسندو رعايت کنند .از ميان اين سازمانھا
نھضت آزادی و فرزند ھويت طلبش يعنی ملی – مذھبی ھا از ھمه بيشتربه رژيم
جمھوری اسالمی نزديک است  .اين نزديکی تا حد ديدارھا و نزديکيھای امنيتی پيش
می رود بی آن که به اعتمادسازی سياسی بينجامد .جبھه ی ملی سازمانی است
سرگشته که ديگر نمی داند چه می خواھد .دستگاه تشکيالتی اين جبھه ھيچ فعاليت
اثرگذار اجتماعی ندارد و سالھاست که در حد شرکت در برگزاری ساالنه مراسم
مصدق يا سی تير و تجمعاتی از اين دست خالصه شده است .جبھه ی ملی ايران
باشگاھی است مرکب از سالمندان و ميانساالنی که با شرکت در اين سازمان خود را
وجيه المله می سازند و به ھمين اندازه از ملی بودن دلخوئش ھستند .حزب ايران ھم
که دوروبر اين جريان می چرخد با درگذشت اخرين رھبرش پس از بختيار ديگر
نتوانسته است در حد متعارف برگزاری نشستھای ديداری قدعلم کند .مليون به ويژه
اين دوسازمان اخير ھيچ اثری درجامعه ندارند و قادر نيستند حتی در زمينه ی انديشه
پردازی صرف نقشی به عھده بگيرند .انديشه ی ملی به صورتھايی ديگر دراين سالھا
سربرآورده است و حتی نسخه بردارانی ھم که در جبه ی ملی يا نھضت و ملی –
مذھبی ھا بوده اند نيز نتوانسته بودند جانی به کالبد فرسوده ی ملی گرايی محدود و
تفسير بسته ی مصدقی خود بدمند .اين دست از ملی گرايی آن قدر در تاريخ گذشته
درجا زد که نتوانست واقعيات روز را در ک کند يا تفسيری نو از تاريخ معاصر ايران
به دست بدھد .نوعی مصدق گرايی بی جان و روح موجب شد که ارج و منزلت
مرحوم مصدق نيز برای برخی پرسش برانگيز شود و واکنشھايی را بربينگيزد که به
نوبه ی خود پرسش ساز شده اند .ايران امروز به جنبشی تازه و معنا و تفسيری نو از
ملی گرايی نياز دارد که از ناسيوناليسم محدود و متعارف درگذرد،تفسيری نو از تاريخ
گذشته و معاصر ايران به دست دھد و به افقھای تمدنی دل ببندد .در اين باره در
جاھای ديگر سخن گفته ام و باز خواھم گفت.
-6خارج نشينان و جنبشھای کنونی در ايران .ايرانيان مقيم خارج در اين سالھای
اندوھگين حکومت جمھوری اسالمی ھمواره در عذاب بوده اند .شمار در خور توجھی
که با تقاضای پناھندگی در خارج اقامت گزيده اند اغلب به داوريھای افراطی دل بسته
اند و شماری ھم با کاالی جمھوری اسالمی و ھويتھای واپس مانده ی قومی روزگار
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گذرانده اند و واقعيتھای ايران را دلخواه و بسته به موقعيت خود يا بسته به منافع حاکم
در کشورھای محل اقامت خود تفسير کرده اند .رياست جمھوری احمدی نژاد موجب
شد که بسياری احساس شرمندگی کنند و از ايرانی بودن خود پشيمان باشند و گاه جلوه
ای غير ايرانی به خود بدھند و البته بسياری ھم با باور به ايران و آزاديخواھی
ھمواره ھمبستگی با مردم ايران را تبليغ کرده اند و از زندانيان سياسی صرف نظر از
باورھای اين زندانيان به حمايت برخاسته اند .درآغاز ھمين واحدھای حقوق بشر و
مدافعان زندانيان سياسی گزينشی عمل می کردند و به طور مشخص حاضر نمی شدند
از زندانيان سلطنت طلب سخنی به ميان آورند يا دفاع از آنان را پی بگيرند .اگر
امروز اين پيشينه را کسی مطرح کند اينان به انکار محض توسل می جويند و دروغ
پيشه می سازند .چگونه می توان به کسانی باور داشت که سابقه ی خود را می پوشانند
و چنان به ميدان می يند که گويی ھمواره مردمانی مدارا پيشه بوده اند .به خصوص
چپگراھايی که امروز حقوق بشری شده اند خوب است آغاز انقالب را به يادآورند که
در تاويزيون جمھوری اسالمی ظاھر می شدند و حتی برنامه گردانی می کردند و به
سازمان و ملل و حقوق بشر ھمچون ابار امپرياليستی می تاختند و ھر که را که از اين
چيزھا سخنی بر زبان می راند مرتجع و در بھترين حالت ليبرال سازشکار خطاب می
کردند .اگر اين چيزھا را می نويسم تنھا به خاطر آن است که دچار يک  57ديگر
نشويم .معلوم باشد کی با کی ھماھنگ شده است و کی چه می خواھد و در نھايت چه
چيز را می طلبد و به چه ميزان فرصت طلبی پيشه می کند واز الپوشانی بھره می
گيرد .االن بسياری از اصالح طلبان و چپيھا نمی گذارند بحثھايی جدی مطرح شوند.
ھر که بخواھد سخنی انتقادی برزبان براند و گذشته را بربرسد محکوم به سازش می
کنند و او را تفرقه انداز می نامند .با اين انقالب اسالمی نسلی نابود شده است و نسلی
يا براثر انقالب يا براثر سھمگيری در جنگ چنان آسيب ديده است که در تصور نمی
گنجد ؛ اين نسل در بھترين حالت در حد بيماری روانی به حال خود رھا شده است
.جنبش دوم خرداد شماری از ايرانيان را مقيم خارج را به خودآورد و به مشارکت در
مسائل و حوادث جاری ايران عالقه مند ساخت .عده ای ھم که ھيچ اعتمادی به
جمھوری اسالمی نداشتند و بيمناک از اين بودند که موقعيت پناھندگی شان خدشه دار
شود به ھرگونه انديشه ی اصالح طلبی به شکلی افراطی و فاقد منطق تاختند و ھر
شکلی از آزمايش و تجربه اندوزی با اصالح طلبان را نفی کردند و از سر راحت
طلبی انکار پيشه کردند به اميد اين که کسی متعرض وضعيت پناھندگی آنان نشود.
اما ايرانيان مقيم خارج به اين گروه ھا محدود نمی شوند .يک طبقه بندی جدی از
ايرانيان مقيم خارج نيازمند بررسی مستقلی است .با اين حال می دانيم که يک نسل از
ايرانيان سياسی مقيم خارج از پيش از انقالب در خارج اقامت گزيده است و اگر ھم در
آغاز انقالب يک سفر توريستی انقالبی به ايران کرده است ھمچنان از موھبتھای
اپوزيسيون بودن بھره می گيرد و اقامت خود را در خارج از دست نمی دھد .اين
ايرانيان مقيم پيش از انقالب مردمان جورواجوری ھستند  .افراد با حقيقت در ميانشان
کم ديده ام .يک کنفدراسيون دارند يا يک حزب سياسی اسقاط شده که دلخوششان می
دارد و ھويتی برايشان سروسامان می دھد .در واقع چنان که يک بار درجايی ديگر
نوشته ام در دوران دانشجويی ما در خارج از کشور تنھا دوگروه واقعی وجود داشت.
گروھی می خواست به ايران بازگردد وگروھی می خواست در خارج بماند .به ھمين
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سادگی .بقيه ی تفاوتھا صوری و ناپايدار و گذرا بودند .چپ وراست و بقيه ی اين قبيل
دسته بنديھا ھمه سطحی و بی اعتبار بودند .حاال برخی از اين حضرات در تلويزيونھا
و راديوھای فارسی زبان ظاھر می شوند و تصور می کنند گذشته ای پرافتخار دارند
و حتی وقتی اينان را دست می اندازند متوجه نمی شوند .حتی يک نقد و تحليل جدی از
اينان در ارتباط با تحرکھا و جنبشھای خارج کشور دردوران پيش از انقالب نديده ام.
عده ای چپ و چپ نما ھم پيداشده اند که گذشته ی خود را افتخارآميز قلمداد می کنند و
ذره ای به خطاھای خود ودوستان و سازمانھايشان اشاره ندارند .گويی می توان تمام
عيوب را با سردادن شعارھای ضد شاه اليه پوشانی کرد .عده ای ھم ھستند که در
دوران محمدرضاشاه در ايرا بوده اند و پس از انقالب  57به آمريکا کوچيده اند و حاال
به رھبری ھمين بچه ھای اصالح طلبان در آمريکا و اروپا جمع می شوند بی آن که
خود ابتکاری به خرج دھند .اينان از ھمان گروه ھايی ھستند که می خواھند ھويت
خود را در ارتباط با بخشی از ھمين حکومت و رژيم جست و جو کنند خواه در ارتباط
با اصالح طلبان ،خواه با روحانيت اصالح طلب و خواه با برخی از زنان و تجمعات
حقوق بششری ھمين رژيم .محموعه ای است بی حقيقت که راه به جايی نمی برد .يک
استاد ايرانی – آمريکايی بوستون را در برنامه ی تجمع در برابر سازمان ملل ديدم که
با ظاھری اسفبار ھمراه با شمار ديگری از استادان ايرانی در دانشگاه ھای آمريکايی
و البته تعدادی ديگر از ايرانيان در تظاھرات اعتراض آميز شرکت جسته بودند و به
رھبری ھمين جوانان صادراتی اصالح طلب »ھويت طلبی«می کردند .از اين دست
از حضرات در اروپا ھم فراوان داريم .اين جريان بحثی جداگانه می طلبد .تجمعات
حقوق بشر و مدنی در اروپا و آمريکا و انجمنھای قومی و زبانی بيشتريا حداقل در
موارد خاص درتأمين منافع فردی گردانندگان خود گام برمی دارند و ديدگاه ھايی
نادقيق و اغلب نادرست ترويج می دھند .جنبش خارج از کشور اگر در مسيری سالم و
با اتکاء به ارزشھايی عام گام برندارد خيلی زود و آسان ھربار به خودپسندی و فساد
منتھی خواھد شد .اگر اين حضرات فقط رويدادھا ی ايران را باز بنمايند و دشواريھا
را به سازمانھا و افکار عمومی جھانی منعکس کنند کاری نيک انجام داده اند اما اگر
بخواھند مانند عده ای پيش از انقالب در ھمان خارج برای خود قبايی بی خطر تدارک
ببينند بی شک باور پذير نخواھند شد .برای من دشوار است باور کنم افرادی چون
بنوعزيزی،بخاش،ميالنی و جزآن با اعتقاد دنبال گنجی راه افتاده باشند.
اما ابتذال خارج از کشور به اينجاھا ختم نمی شود .عده ای »متفکر« ھم به تدريج
سربلند می کنند که ايران را »جامعه ای کلنگی« می نامند .يکبار رضاشاه را مستبد
دست نشانده خطاب می کنند و بار ديگر مدعی مشوند خود اسناد وزارت خارجه ی
انگلستان را ديده اند و می توانند شھادت بدھند که رضاشاه را انگليسيان سرکار
نياورده اند .اين مردمان ميانمايه ھربار به دنبال افکارعمومی افکار خود را
سروسامان می دھند و ھيچ چيز جدی برای گفتن ندارند .نه از تاريخ خود سردر می
آورند و نه انديشه ی تاريخی به ھم پيوسته ای عرضه می کنند .به کارگرفتن يک
اصطالح به تنھای کافی نيست بايد قدرت داشت اين اصطالح را درست و در کارھا و
انديشه ھای مختلف توضيح داد و پی گرفت .جامعه ای که به علل مختلف بيش از سه
ھزار سال پيوستگی نشان می دھد و بيش از يکصد سال در راه دموکراسی گام بر می
دارد و فرزندانش برای احترام گذاشتن به مشارکت مردم در رأی گيری جان می دھند

73

نمی توان »جامعه ای کلنگی« ناميد» .کلنگی« به واقع افکار خود اين »مفسران «
است .تازه اين حرف راھم نسنجيده به کار می برند» .پوالک« در اثر معروف خود
مفھومی را به کار می برد در ارتباط با معماری ايران که تازه بايد آن را درست
سنجيد .او اين اصطالح را در سفرنامه مانندش در دوره ی قاجاريه به کار می گيرد.
متفکر ما بی ذکر مأخذ حداقل بيش از صدسال واپس ماندگی ھم به نمايش می گذارد.
اين بخش را باذکر نکته ای کوتاه بی آن که توانسته باشم به راستی حق مطلب را ادا
کنم به پايان می برم .جامعه ھای مدنی در خارج ھمچون واحدھايی مصنوعی به
منظور تأمين منافع گردانندگان خود به راه می افتند و »کارت ويزيت« افرادی جاه
طلب می شوند .اکنون در خارج کشور انديشه ای بزرگ به چشم نمی خورد .ھمان کار
ی که ايرانيان مقيم خارج به خصوص در لس آنجلس در زمينه ی موسيقی انجام می
دھند مھمترين سھمگيری فرھنگی ايرانيان مقيم خارج است .و البته فعاليتھای ديگری
در ھمين زمينه ھا.
 -7مھمترين خصيصه ی جنبش کنونی خصيصه ی فرھنگی – طبقاتی آن است .در اين
رساله ی کوتاه از خصلت فرھنگی جنبش اخير نام برده ام .اين خصلت را بايد درست
توضيح داد تا بتوان آ را درست فھميد.
برخالف تصور خارج نسينان و برخی از اصالح طلبان اثری از انديشه ھای
روشنفکران دينی در جنبش اخير به چشم نمی خوررد .اين جنبش در اساس جنبشی
است عرفی و ھمچنان با خصلتھای عرفی به حيات خود ادامه می دھد .اين جنبش
برای نخستين بار در سی سال اخير کل نظام را به چالش کشيد در حالی که اصالح
طلبان و روشنفکرانشان در بھترين حالت بی وقفه خواستار اصالح نظام موجود
ھستند .جنبش اخير نه تنھا کل نظام را به چالش کشيدف بل اجزای نظام را ھم بی
اعتبار ساخت  .اين ھر دو نقش اھميتی تاريخی دارند .از اين گذشته ھمين جنبش
درماندگی بخش سازمان يافته ی اپوزيسيون ملی – عرفی را نيز برمال ساخت و در
ضمن نشان داد که نھضت آزادی چنان در ناتوانی عملی و استداللی خود فرو رفته
است که دشوار از آن سربربياورد .اپوزيسيون ملی و نھضت آزادی و ملی – مذھبی
در انتظار اصالح طلبان نشسته بودند و به آنان دل می بستند .معبودشان امروز
اضمحالل را تجربه می کند و حتی قادر نيست با ابراز وفاداری به قانون اساسی
جمھوری اسالمی خود را ازمھلکه ای که تدارک ديد و ديدند برھاند .مليونی که در
انتظار اصالح طلبان نشسته بودند ھيچ عمل و ھيچ فکری نپروراندند تا مھدی
موعودشان را در آغوش بکشند زيرا که ھم ظھور نکرد و ھم اگر ظھور می کرد
اجازه نمی داد چنين مردمان وجيه المله ای او را به آغوش بکشند .اين مھدی اينان را
ھمچنان »غير خودی« می داند و نگاھی ابزاری به آنان می اندازد .اين وضع به آن
می ماند که گويی مردمانی در انتظار ظھورمعبودی نشسته اند که شمشير دو دمش
نخست خود منتطران را ھدف می گيرد تا راه بگشايد و به حساب بقيه برسد.
از اينھا ھم که بگذريم اين جنبش بحرانی عميق در روشنفکری دينی پديد آورد و اين
روشنفکری را به تناقض گويی و فاصله گرفتن از استاللھای پيشينش سوق داد .نه از
استدالھای فقھی اين حضرات چيزی بجا ماند ونه استدالھای الھی اينان .حاال افتاده اند
به دفاع از مشروعيت عرفی که نيازی ندارد به روشنفکری دينی .اين روشنفکری
دينی در ايران چنان که پيشتر ھم آورده بودم از درون فقه سنتی برنخاست .از اين رو
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ناپايدار و نااستوار است .ھنگامی که در نشريه ی »راه نو« اين نکته را نوشتم و
توضيح دادم سرکرده ی روشنفکری دينی مريدانش را به حمله به من خواند .به من
ھشدار داد .حاال ديگر ھمه می دانند اين روشنفکری دوران پايان عمرش را می گذراند
و نخواھد توانست به ياری چند بورس آمريکايی و انگليسی خود را از اين گرداب
برھاند .کسی که فقه را اندکی از ديانت بداند و به مدد الھيات پروتستان دست به
نوآوری در بستر دينی شيعی بزند چندان دوام نمی آورد .مشکل اين نيست که
مشروعيت را حقانيت بنامد .مشکل اين است که او ھيچ نظر تازه ای در باب
مشروعيت ندارد .نه از نظر مذھبی و نه از نظر عرفی .ناچار بايد آرای ديگران را به
نام خود مصادره کند .اين روشنفکر دينی می گويد نمايندگی مردم برابر است با اجاره!
يعنی موقت است .از اين نازلتر نمی توان دست به مقايسه زد .در اجاره مستأجر چيزی
می پردازد در قبال مال االجاره و فقط در حد استفاده ی متعارف از مال االجاره حق
تصرف در ملک را دارد .حتی حق تغيير از او سلب می شود و درپايان بايد عين مال
االجاره را به موجر بازگرداند.در حالی که در نمايندگی نماينده جانشين انتخاب کننده
است و حق دارد به جای او در مدت معين تصميم بگيرد .تصميمان نماينده چه بسا
تغييرات عمده در حيات و آينده ی انتخاب کننده به بار بنشاند .اين چنين قياسی بی
ترديد مصداق قياس مع الفارق است.
اين نتاقض گوييھا مشکل تمام اصالح طلبان است .مشکل تمام اين رژيم است که حتی
اصولگرايانش عرفی نمايی می کنند .رژيمی که به خود باور نداشته باشد به ھيچ چيز
باور نخواھد داشت .اگر در برلين گفتم اين رژيم بی اخالق ترين نظام سياسی در طول
تاريخ ايران است منطورم اخالق به معنای جاری نبود  ،بل اخالق به معنای نطام
اخالقی يعنی »اتيک« بود .اين سخن را برخی نافھميده برگرفتند و نادقيق به کار
گرفتند .منظورم اين بود که اين نظام به ھيچ چيز جز بقا اھميت نمی دھد و ارزشھای
خود را پاس نمی دارد .به منظور حفظ خود حاضر است انديشه برداری و نسخه
برداری کند .حاضر است ھر کسی را با مشابه سازی حذف کند .سرقت انديشه و
ديگری -نمايی در تاريخ فرھنگی ايران و به جرأت بگويم ھيچ جای ديگر به اين اندازه
به چشم نمی خورد.
جنبش اعتراضی کنونی خصلت ديگری ھم دارد و بازده ديگری ھم داشته است که آن
ھم از اھميتی تاريخی برخوردار است .اين خصلت و بازده چيزی نيست جز به چالش
خواندن روحانيت .روحانيتی که در اين سالھا مدام دم می زد از حق الناس و از
درستی و درستکاری حاال با تقلب آشکار و تجاوز به حقوق مردم مواجه شده است .آيا
اين روحانيت توان آن را دارد در ھمه ی اجزای خود آرايی روشن صادر کند؟ ھم
اکنون می بينيم که روحانيت پراکنده و نامتحد شده است .اين جنبه از جنبش اعتراضی
نياز به توضيح و بررسی جداگانه دارد .با اين حال ھم اکنون آشکار است که بيش از
اين نمی توان ھمين روحانيت دست و پاشکسته را ھم دم فروبسته نگاه داشت .آينده ی
روحانيت شيعه در ايران بستگی دارد به رفتار ھمين روحانيت در حال حاضر .اعتبار
و حيثيت اين روحانيت ھم وابسته به ھمين تحول است.
ھنگامی که رژيمی رو به افول دارد نمادھايش درھم فرومی ريزند و بی اعتبار می
شوند .در مقابل نمادھا و نشانه ھا و خصوصيات نيروھای اپوزيسيون رواج گسترده
می گيرند و شکوفا می شوند و در ھمانحال قدرت زايش و آفرينش شگفت آوری را به
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نمايش می گذارد .در جنبش اخير ديديم ترکيب شرکت کنندگان يکسره با ترکيب
نيروھای حکومتگران و اصالح طلبان متفاوت و متمايز بوده اند .از پوشش شرکت
کنندگان گرفته تا رفتارھای آزاد منشانه و ی شرکت کنندگان به خصوص جوانان تا
سرودھا و شعارھای شرکت کنندگان  .نوع آھنگھا و نوع ھمبستگيھا و شعرھا ھمه با
آنچه که در طول شکلگيری جمھوری اسالمی رواج داشته اند متفاوت بوده اند .امروز
ديگر جمھوری اسالمی ھيچ وجھه ی فرھنگی شاخص و برجسته ای ندارد .مردم
شرکت کننده در اين جنبش برای نخستين بار بی ھيچ ابھامی خود را از اين جمھوری
جدا کردند .اينھا ھمه نشانه ھای فرھنگی تازه ای ھستند که تاکنون در طول حيات
جمھوری اسالمی بی سابقه بوده است .از اين گذشته ميانگين دانش شرکت کنندگان از
ميانگين دانش ھواخواھان حکومت باالتر است .بھره گيری از جديدترين تکنولوژيھای
ارتباطی نشانگر بخشی از اين دانش واالتر به شمار می رود.
نکته ی ديگر اين که ايرانيان با اين جنبش کيفيت مبارزه ی اجتماعی و سياسی و
فرھنگی را در سطح منطقه ارتقا دادند  .ھم اکنون نشانه ھای اين تأثيرگذاری را در
انتخابات افغانستان و کشورھای ديگر می بينيم .حال روحانيت ديگر حتی توان واکنش
به اين ھمه نوآوری فرھنگی و آفرينش انديشه و رفتارھای تازه را ندارد و نمی تواند
چه به صورت نفی و چه به صورت تأييد آرای تازه ای به بار بنشاند.
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