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  مرحلھ ی نوین جنبش اعتراضی خودانگیختھ                             
  
  

  تا ... ١٣٩۶دی  ٧از                                                     
  
  
  
  
  

این نوشتھ و پیوستھایش طرح اولیھ ای است کھ با شتاب فراھم آمده است.برگ سبزی پیشکش بھ 
زنان و مردان جوان و مردم زحمتکش،کارگران و مالباختگان و مادران و پدرانی کھ چشم بھ راه 

  آزادی فرزندانشان نشستھ اند.
ھرگز از یاد  آزادی و دموکراسی را برافراشتند؛چراغ یکبار دیگرجان باختگان جنبش ھفتم دی 

مردم ایران مانند دوم خرداد ی تمدنی کھن اند. زنخواھند رفت. اینان امید یک ملت و پیشگامان بازسا
فتند و بی اعتنا بھ اصالح طلبان یا اصولگرایان خواستھ رو بیست و دوم خرداد از فرصتھا بھره گ

  عنوان کردند. درود بھ این ھمھ خرد و شجاعت.ھای خودشان را 
  نخستین شامل یک گفتار است و چھار پیوست.  این طرحِ 

  چ.پ.
  
  

پس از این بخش بھ صورت یادداشتھا ھمراه با مطالب دیگر آمده است در بھمن ماه بھ گفتار آنچھ 
شتھ احساسی نوفوق افزوده شده است. نخواستم ترتیب کنونی بھ ھم بریزد. بخش نخست در مقطعی 

   یافتم.دیدم و شده است. بخش بعد در بھن ماه و با نگاه بھ برخی از مطالبی کھ پسانتر 
  .چ.پ
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  جنبش نوین اجتماعی در ایران

  
ی عرصھ ھای زندگی .درست ھنگامی کھ حکومت جمھوری اسالمی تصور می کرد با اقتدار ھمھ١

و کسی را یارایی خالف خوانی نیست،مردم اجتماعی،اقتصادی و سیاسی را مھارکرده است  فرھنگی،
بھ گونھ ای شگفت انگیز دست بھ اعتراض زدند و نفرت خود را نسبت بھ نظام کنونی حکومتداری 

  و رھبری آن بھ معنای وسیع کلمھ و حتی بھ طور مشخص آشکارا و بی شبھھ برزبان آوردند.
ه بود،این بار با اشتباه محاسبھ دست حکومت کھ ھمواره از مردم بھ گونھ ای ابزاری بھره گیری کرد

ی بھ گریبان شد. آنچھ را کھ خود علیھ بخشی از خود آراستھ بود،علیھ کل نظام برگشت و خشم خفتھ
جامعھ را کھ صبر وشکیبش مدتھا بود پایان یافتھ بود، برانگیخت ودر چشم بھ ھم زدنی جنبش 

 مانند دوم خرداداین بار ھم  مردم ھ بارنشاند.در تاریخ ایران برا سراسری خودانگیختھ و بی ھمتایی 
اعتراضشان را در ی حکومتی را برگرداندند و حضور ی پیش ساختھصحنھ و بیست و دوم خرداد

  .ھشیاری و بی باکیاندند. درود بھ این ھمھ سراسر کشور گستر
.موجھای زلزلھ ی زیرزمینی با وسعتی بی سابقھ حوزه ی وسیعی از ایران را دربرگرفت و مردم ٢

درماندگی زیستی بی سابقھ ای را دربرابر ھمگان گشود. این درماندگی ی پنجرهرا دچار حیرت کرد و 
  غیِظ عمیق و کھنھ ای را کھ سالھا در وجود مردم ریشھ دوانیده بود،باردیگر آبیاری کرد.

.فساد گسترده و دامنگیرحکومتی بھ حدی رواج یافتھ است کھ دیگر کسی را توان انتقاد متعارف ٣
سایقھ  درتاریخ ایران نیست.  فساد نھ تنھا ھر دو جناح اصالح طلب و اصولگرا بھ این پدیده ی بی

ھرسھ قوه  را در برگرفتھ است،بل نھادھای اداره کننده ی کشور را ھم زیر نفوذ خود درآورده است.
بھ یک میزان در معرض این فساد قراردارند و اغلب روی دست ھم بلند می شوند. آنچھ ھم کھ درز 
می کند و افشا می شود اغلب بھ سبب آن است کھ جناحی خواستھ چیزی را از جناح دیگر برباید یا 

  آن را بھ نحوی انحصاری از آن خود سازد. 
ھمواره قوه ی مجریھ آلوده بھ فساد شناختھ شده است. پس از بھ طور متعارف و از منظر تاریخی 

آن می توان بھ میزان معینی از آلودگی قوه ی مقننھ سخن گفت. خاصھ بھ ھنگام انتخابات مجلس 
شورا و پس از آن بھ ھنگام بھره مند شدن از کرسی نمایندگی در دوران قانون گذاری. با این حال 

بخشھا و جناحھا و افراد درستکاری را ھم در خود جای داده بوده  ھمانند قوه ی مجری قوه ی مقننھ
است . در کنار این دو قوه باید قوه ی قضاییھ را نام برد کھ اغلب خاصھ از دوران رضاشاه و پس از 
آن در عصر محمد رضاشاه بدنھ ای درستکار و منزه را بھ نمایش می گذاشتھ است ھرچند کھ 

اینجا و آنجا در ساختار این قوه می دیده ایم و ظلم و فساد داوری را  قاضیانی نادرست را نیز در
نیزگھگاه تجربھ می کرده ایم. یاددارم کھ حتی در عصر محمد رضاشاه قاضیان درستکار کم نبوده 
اند و از این گذشتھ دستگاه قضا ھیأت و وجھھ ای آبرومند داشتھ است. ھمھ می دانند کھ ھمین قوه 

لیھ پادشاه وقت بھ رأی نشستھ بوده است بی آنکھ بھ قاضی وقت آسیبی برسد. در عصر رضاشاه ع
  در این باره خوب است بھ خاطرات احمد کسروی نگاھی بیندازیم.

ی اینھا بھ ھم ریخت و فسادی فراگیر و گسترده رواج یافت کھ باورش نمی در جمھوری اسالمی ھمھ
ر اکتفا نشد و سراس ھم ھ اینبسیم شد و سپس رمیان حکومتگران تقرفت. نخست درآمدھای نفتی د

دستگاه ھای اداری و حکومتی تبدیل گشتند بھ منبع درآمد برای دستگاه ھای سرکوب و وابستگان 
  رژیم. 
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واقع بھ صورت نظام ی بھ مدد انواع درآمدھای فاسد درامنیتی رژیم جمھوری اسالم-نظام سیاسی
انش آراست کھ از کوچکترین روزنھ ھا بی حساب و تیولداری مالی چارچوبی تازه برای ھواخواھ

 یاز نفت ھمھگذشتھ می گیرند. فریب مردم را ھدف می گرفتھ اند وکتاب سود می جستند و 
و خصوصی سازی بھانھ ای تازه  شدبھ سران رژیم واگذارنیز ای دولتی دستگاه ھا و شرکتھدیگر

  لی.گشت در جھت پرورش ھر چھ بیشتر این نظام تیولداری ما
تیولداری مالی برخالف تیولداری ارضی، حد واندازه ندارد و اشتھایش پایان نمی گیرد. ھمچون 
سرمایھ ی مالی بھ ھمھ جا و ھمھ چیز چشم می دوزد و ھر فرصت و ھر امکان بالقوه ای را ھمچون 

شان طعمھ ای تازه می پندارد. ھنگامی کھ درآمدھای نفتی و دستگاه ھا و شرکتھای دولتی تکلیف
روشن شد و واگذاریھا بھ صورت مخفی و علنی تقشیم شد، الیھ ھای تازه برخاستھ در جمھوری 
اسالمی بھ یاری مدیران و صاحبان قدرت برای جیب و درآمد اندک مردم نقشھ چیدند. از این رو با 

ی خرده ایجاد بنگاه ھای مالی در کسوت تعاونیھای مالی و مسکن و ایجاد بانکھای کاذب سرمایھ ھای
مردم را جمع کردند و شتابزده آنھا را باال کشیدند. بھ این حد ھم بسنده نکردندو چشم دوختند بھ 

ی این ھرجا کھ پولی وجود می داشت. درنتیجھ صندوقھای بازنشستگی را ھدف گرفتند؛ شیره
ع یا وضقھا را ھم مکیدند و یورش بردند بھ صندوقھای مؤسسات خصوصی مانند دانشگاه آزاد صندو

د کاال با کمترین قیمت و فروش این کاالھا با بیشترین قیمت. ومقررات گمرکی و عوارض بھ قصد ور
عرصھ ی تولید خودرو چنان آشفتھ بازاری بھ بارنشاند کھ دیگر ھیچ چیز قابل نظارت و کنترل نمی 

ی اسالمی بازار بود. در یک کالم بی آنکھ بخواھم ھمھ ی این حوزه ھا را توضیح دھم ،رژیم جمھور
  مکاره ی فساد از ھردست شد.

دست اندازی بھ اندوختھ ھای کوچک مردم عادی و باالکشیدن این اندوختھ ھا برخالف درآمدھای 
نفتی با انبوھی از مردم عادی سروکارداشت کھ نارضایی وسیعی بھ بارآورد. در بسیاری از شھرھا 

ایران را دنبال می کنند ، می دانند کھ سال گذشتھ این مردم بھ خیابنھا ریختند و کسانی کھ اوضاع 
نام گرفتھ بودند از جلوی مجلس گرفتھ تا جلوی بانکھا و حتی بانک » مال باختھ«ھمھ مردمی کھ 

مرکزی دست بھ تظاھرات و اعتراض زدند غافل از این کھ ھمھ ی این مؤسسات در این کارھادست 
ی قضایی گرفتھ تا بیت رھبری و سپاه و دستگاه ھای هدارند. ازمجلس گرفتھ تا بانک مرکزی، از قو

امنیتی. ساختارجمھوری اسالمی مبتنی است برنظام مالی فاسدی کھ ھمھ ی پیچ و مھره ھایش بھ 
  ھم متصل اند و درھم تنیده و بھ ھم آمیختھ اند.

آنکھ  .در دوسھ سال اخیر تجمعات و تظاھرات بسیار دیده ایم از مردم معترض. خواه بھ خاطر٤
دستمزدشان را پرداخت نکرده بودند یا بھ علت آنکھ اندوختھ ھایشان را بلعیده بودند. انواع حرکتھای 

ی زمانی سربرآورده بوده است اما مسنوالن حکومتی و این نمایندگان گماشتھ اعتراضی در این دوره
بوده رجز خوانی بوده در مجلس اعتنایی بھ این چیزھا نداشتھ اند. تنھا کاری کھ این حکومت بلد 

است. ما در اینجا نمی خواھیم ھمھ ی جلوه ھای فساد را در نظام جمھوری اسالمی یک بھ یک 
برشمریم. قصدمان در این گفتار بررسی خصلت جنبش خودانگیختھ ی اعتراضی است در دوره ی 

  بھ این سو.٩٦زمانی ھفتم دی ماه 
سر ایران را فرگرفت و حداقل در ھشتادشھر .آنچھ از مشھد آغاز گشت و در اندک زمانی سرا٥

سربرکشید در اساس جنبشی بوده است خودانگیختھ با خصلت اعتراضی. در حالی کھ سالیان دراز 
اصالح طلبان می کوشیده اند مردم را در حرکتھای مطالباتی محدود سازند تا ناچار مدام دست تکدی 

این بار برای نخستین بار سراسر نظام را ھدف  دراز کنند، مردم ناگھان بانگ اعتراض برآوردند و
  گرفتند و سرنگونی این رژیم را طلب کردند.

بھ بعد نشان داد کھ رژیم کنونی ایران در برابر  ١٣٩٦ی سراسری ھفتم دی .جنبش خودانگیختھ٦
ھر جرقھ ای شعلھ ور می شود و تمام موجودیتش بھ چالش کشیده می شود. کسانی کھ از این واقعیت 

ر می گذرند و چشم فرو می بندند در اساس خواستار تغییر نظام کنونی نیستند زیرا ھر تغییری را د
  خطری می دانند برای موجودیت خود.

ھ زنند و بی سنتی کھ در برابر استبداد کنونی درجامیگروه ھای سیاسی گوناگون و احزاب درمانده
گشتند و شروع کردند بھ بھانھ گیری و  امید نجات خود بھ اصالح دل بستھ اند،ھمھ حیرت زده



 

7 
 

عیبجویی. یکی می گفت این جنبش نیست، یک حرکت است،دیگری ناگھان یادش افتاد کھ رھبری 
این جنبش شناسنامھ ندارد و سومی بر این تصور پافشرد کھ این یک اغتشاش است و نباید بھ آن 

نوع بھ اصطالح تحلیلھای سیاسی  خوشبین شد زیرا با فروکش دست بھ گریبان می شود. ھمھ ی این
و روزنامھ نگارانھ و جامعھ شناختی یأس و ناامیدی می پراکندند و جوانان شورشی را از حرکت 
بازمی داشتند. این درست ھمان چیزی بود کھ رژیم انتظار می داشت. در یک کالم جنبش ھفتم دی 

  ابر مردم و اندیشھ ی سیاسی گشود:چند چیز را روشن کرد و باتوھم زدایی شاھراھی بی ھمتا در بر
  .این جنبش اعتراضی موجودیت رژیم را ھدف گرفت و کلیت این نظام آلوده را بھ چالش کشید. ١
تشت رسوایی بازی اصالح » اصالح طلب، اصولگرا،دیگھ تموم ماجرا«.جنبش ھفتم دی با شعار ٢

نظام سیاسی فرسوده و فاسد بھ را طلبان و حامیانشان را از بام فروافکند و رویکردی ریشھ ای 
  جارزد. کنونی

حرکات چشم و » عینیت گرا«ھای ل.این جنبش آن گروھی از خارج نشینان را کھ تحت عنوان تحلی٣
ابروی حکومتگران و حامالنش را وسیلھ ای برای خودنمایی و کسب درآمد ساختھ اند و در رسانھ 

مبتذل مطرح می کنند، یکسره بی اعتبار  ھای فارسی زبان جلوه می فروشند و خود را بھ نحوی
ساخت. جنبش مردمی ھفتم دی این حضرات را کھ در دکانھای بی بی سی  و صدای آمریکا و رسانھ 
ھای موازی و رسانھ ھای مختلف ناندانی برپاساختھ اند،یکسره بی آبروکرد و بی اعتباری اینان را 

فن کھ انباشتھ شده اند از انواع چپیھا و استادان برمالساخت. این دکانھای رسانھ ای و حجره ھای متع
ی باجگیر،ناگھان با پیش پا افتاده خاصھ در دانشگاه ھای آمریکایی و خارج نشینان ھیچکاره

 نفتیھای دستگاه توریستی -رویدادی دورانساز روبھ روگشتند کھ در تصورشان نمی گنجید. توده 
 –اندازه شگفت زده شدند کھ سخن پراکنی امنیتی موسوم بھ بنگاه سخن پراکنی بی بی سی ھمان 

ی بزرگ شروع ی این دورسانھآشفتھ ی صدای آمریکا. رسانھ ھای تصویری موازی و دست نشانده
تی یا ح» اندیشھ«کردند بھ دودوزه بازی؛ یکی بھ نعل و یکی بھ میخ. در این میان چند رسانھ مانند 

  تحلیلی درخشانی داشتھ باشند. -بی آنکھ قدرت فکری رفتارشان بالنسبھ معقول تر بود»من و تو«
کھ بیش » روزنامھ نگار مقیم لندن«بی بی سی زیر نام مطبوعات ایران با اجرای بھ قول خودشان 

بھ » روزنامھ نگار مستقل«از ھر عضو ثابت دیگر بی بی سی برنامھ بھ اجرادرمی آورد و ھنوز 
کھ مجموعھ ای حکومتی و رانت خوار بھ شمار می رود حساب می آید،معرکھ ی مطبوعاتی ایران را 

با انواع باج دادنھا بھ نویسندگانی کھ نھ شھرت و نھ استعدادی دارند،می ستاید و خبرھای سانسور 
شده ی این مطبوعات را ھمچون اطالعات عینی  بھ خورد ببنندگانش می دھد. بی بی سی  در برنامھ 

غذای شب گذشتھ عرضھ می کند از قول ھمین روزنامھ  ھای صبحگاھی اش کھ ھمجون تھ مانده
نگار مقیم لندن دروغپردازیھای زننده ای را بھ نام عقیده و خبر بی کم و کاست و ھمچون واقعیت و 

  فارغ از ھرگونھ نگاه انتقادی پخش می کند و می پراکند. ،تحلیل سیاسی
با زیرکی گزیده عمل می کرد و سعی ر گزارشھایش در ارتباط با جنبش مردمی ھفتم دی دبی بی سی 

برآن داشت کھ ضمن بازنشاندادن برخی رویدادھا، شعارھا و گرایشھای جنبش را نادیده انگارد یا  
گذرا اشاره کند تا پسانتر بتواند مدعی شود کھ ھمھ چیز را مطرح کرده است. کسانی کھ با شیوه ھای 

خبرھای مھم را در ھزارتوی خبرھای مختلف  خبر رسانی آشنایی دارند می دانند چگونھ می توان
پنھان ساخت یا بی اھمیت جلوه داد یا در میان انبوھی داده ھای فرعی گم کرد.  بی بی سی بھ واقع 
این بار بھ مدد این شیوه ی گزارشدھی سعی می کرد محور اصلی جنبش را کھ تأکید بر نظام مشروطھ 

بات بود تا حد ممکن از اھمیت بیندازد. این کار در جھت خواھی و برپایی رفراندم و انتخاو مشروطھ 
منافع جمھوری اسالمی بود. ھمھ می دانند کھ در جریان این جنبش سخنی جدی از مجاھدین خلق در 
میان نبود اما بی بی سی چنین جلوه گر می ساخت کھ گویی نیروی مجاھدین ھم مطرح بوده است تا 

خواھی بکاھد. وقتی ھم کھ با شاھزاده رضا پھلوی گفتگویی  -بتواند از اھمیت شعارھای پھلوی 
کوتاه تنظیم کرد تنھا بدین خاطر بود کھ بتواند جنسش را جور کند و بگوید بھ ھمھ اشاره داشتھ 

ای ورد برآاران پراکنده اش پوششی فراھم می است. ده ھا مصاحبھ و گفتگوی بی سروتھ با خبرنگ
  ختھ ی سراسری.آشفتھ ساختن معنای جنبش خودانگی
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صدای آمریکا معرکھ ی دیگری است کھ نھ بھ اساسنامھ اش پایبند است و نھ رفتاری حرفھ ای را 
بھ نمایش می گذارد. اساسنامھ ی صدای آمریکا این سازمان گسترده و بزرگ را منعکس کننده ی 

ن عمل می صدای رسمی کشور ایاالت متحده می داند. اما در عمل ھمچون یک رسانھ ی اپوزیسیو
،رئیس پیشین رادیو اسراییل تبدیل گشتھ است بھ میھمان و »مناشھ امیر«کند. شخصی چون 

کارشناس رسمی صدای آمریکا درحالی کھ او وابستھ ی رسمی دستگاه امنیتی اسراییل است. حضرت 
امیر ھم کھ عاشق بلندگو و پخش تصویرش ھست در ھرزمینھ ای اظھار نظر و خودنمایی می کند. 

ز جریانھای سیاست روز در ایران گرفتھ تا رویدادھای سیاسی جھانی و حتی محیط زیست! یک ا
س رش خالصھ شده در افشاگری. بھ ھرکمجری ھم دارد برای برنامھ ای بھ نام صفحھ ی آخر کھ کا

م ھندی بیابد .بھ سبب افشاگریھایش تماشاگرانی دمتوسل می جوید تا مدرک سو کھ دستش برسد
تا برایش چیزھایی ھم بفرستند. در اساس این عمل ناسالم است. از نام و عنوان  ردهدست و پاک

صدای آمریکا بھره می جوید در جھت برقرار ساختن روابطی با داخل ایران و درست در ھمین راستا 
جمھوری اسالمی را می آورد و ھمچون منبع موثق معرفی می کند. این کارھا  »پیشین«امنیتیھای 

را بھ خطربیندازند. ما می دانیم کھ جمھوری اسالمی افرادی را بھ  ند شمار ی از جوانامی توانن
عنوان مخالف و گسیختھ از خود بھ خارج کشور می فرستد. اینھا با حیل مختلف خود را بھ سازمانھا 
و افراد و رسانھ ھای خارج نزدیک می کنند و اخباری را در اختیارشان قرار می دھند. بخشی از این 

نبع ن میا :ود برمی گردانندسود خ شی نادرست است. سربزنگاه این جریانھا را بھاخبار درست و بخ
ی آمریکا تن بھ را بی اعتبار می سازند،یا فرد دریافت کننده را یا رسانھ ی مورد نظر را.چرا صدا

پژواک «ایرج مصداقی در تارنمایی کافی است نگاھی بیندازیم بھ یکی دو نوشتھ ؟دھدچنین کاری می
مھدی فالحتی این بار در یک سقوط آزاد باور نکردنی، دست بھ  :«در این تارنما آمده است ».نایرا

رنگ کرده و بھ » استاد قانون اساسی آمریکا«شود و او را بھ عنوان دامان امیر عباس فخرآور می
تی نیتی فالحاین نوشتھ را باید خواند تا بتوان از بازیھای ام »کند.خبر از ھمھ جا قالب میخالیق بی

ی مصداقی را در زیر می آورم تا اندکی از یک دو تکھ از دو نوشتھ اندکی اطالعات بھ دست آورد.
  زشتی کارھای این مجری صدای آمریکا را نشان دھم:

آوردن یک بھ آب داده، بھ صحنھ» صدای آمریکا«گلی کھ مھدی فالحتی، مجری آخرین دستھ)«١(
دانشگاه تگزاس است کھ » استاد قانون اساسی«رآور تحت عنوان شارالتان بھ نام امیرعباس فخ

ھای دستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم ھمچون نباید از آن بھ سادگی گذشت. فالحتی کھ بھ کرات از پادو
ش ھایگویی و کالھبرداری شھره است بھ عنوان کارشناس در برنامھامیرفرشاد ابراھیمی کھ در دروغ

این بار بھ سیم آخر زده و با دعوت از امیرعباس فخرآور یکی از محصوالت استفاده کرده است، 
ی ی او، چوب حراج بھ حرفھطرفھی یکدستگاه اطالعاتی و امنیتی رژیم و طرح دعاوی ابلھانھ

دھندگان ی آن توسط مالیاتکھ بودجھ» صدای آمریکا«ھم در سازی آنژورنالیستی و برنامھ
  زده است. شود،آمریکایی تأمین می

کر را بدون ذ» فدائیان اکثریت«پیش از این فالحتی، مرتضی صادقی مسئول روابط عمومی سازمان 
بھ صحنھ آورد تا وی با سرھم کردن مشتی جعلیات » فعال سیاسی«اش و تحت عنوان ھویت سازمانی

بیش  مدعی شود کھ رژیم سال گذشتھ محمدرضا کالھی عامل انفجار حزب جمھوری اسالمی را کھ
کس از آن مطلع نشده و ھیچ از سھ دھھ در ھلند بھ زندگی عادی خود مشغول بوده بھ قتل رسانده

ی توانست مسئولیت آن را متوجھاست. و رژیم ھم صدای این موفقیت بزرگ را کھ بھ سادگی می
 » ھای درونی جشن بگیرد و مانور قدرت دھد، در نیاورده است.مجاھدین کند و در الیھ

 »هللاآیترفیق«و » پرروبچھ«برای مطرح کردن » صدای آمریکا«رپرتاژ آگھی « یمقالھ از(
 ) ی ایرج مصداقینوشتھ

» هللاروح«روزگار ما کھ اتفاقاً نام بامسمای » انتر««)در مقالھ ای دیگر در ھمین تارنما آمده است ٢(
 اش مھدی فالحتی، با عشوه»لوطی«زند در گفتگو با کشد و صورتش بھ سیرتش پھلو میرا یدک می
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ی ی زیادی دارد، دو سند در بارهی آخر و شخص او عالقھی صفحھگوید چون بھ برنامھو ناز می
   کند.ی او منتشر میولین بار در برنامھجاسوسی زھرا الریجانی را برای ا

کرده، وخیز می) جست١در بیت رھبری بھ ھمراه پدرش محمدعلی زم( ١٣٨٨کھ تا سال » انتری«
و سلبریتی افشاگر، ظاھر شده » ٠٠٧جیمزباند «یک باره در نقش » ھای غیبیامداد«با استفاده از 

بھ شیروانی در پاریس، از یک زیرتپد و است دلش بیش از ھرکس برای مردم می و مدعی
، سازمان اطالعات سپاه پاسداران، وزارت اطالعات، حفاظت رھبریترین اسناد بیتمحرمانھ

  اطالعات قوه قضاییھ دسترسی دارد.

ای با فرزندش مجتبی و وحید حقانیان ی خامنھکند دو ساعت بعد از گفتگوی محرمانھاو ادعا می
ھا برای وی ی آنای، متن گفتگوترین افراد بھ خامنھیکی از نزدیک مسئول اجرایی بیت رھبری و

  ارسال شده است.

کند حفاظت اطالعات قوه قضاییھ، بیش اش، ادعا میبا ھدایت لوطی» ی آخرصفحھ«او در نمایش 
ت بھای تعقیب و مراقنظر داشتھ و تیماز یک سال ارتباطات زھرا الریجانی با مأموران انگلیسی را زیر

ھای خارجی و ارتباطات را خانھاند اما وزارت اطالعات کھ کلیھ سفارتبرای تعقیب وی بسیج شده
ی بسیار گسترده زیر نظر دارد و مرجع اصلی در این موارد در داخل و خارج از کشور با یک شبکھ

 اسوسیمزبور در خارج از کشور، متوجھ ج» انتر«خبر بوده و پس از روشنگری است از موضوع بی
   است! صادق الریجانی و دخترش شده و گزارش وی را تأیید کرده

ھا زیاد بھ آب داده است؛ از جملھ بعد از انتخاب ترامپ بھ گلنیز از این دستھ لوطی مھدی البتھ قبالً 
دیگر را بھ عنوان استاد قانون اساسی دانشگاه تگزاس بھ  »انتر«ریاست جمھوری آمریکا یک 

  هللا زم)اش نمرده است ( مھدی فالحتی و روحانتری کھ لوطی «یاز مقالھ»(اد. خورد خالیق د
  ») ی ایرج مصداقینوشتھ

  
این مجری در عمل می خواھد وانمود کند ھمچون بلندگوی اپوزیسیون عمل می کند نھ بھ عنوان  

مانند مجریان بی بی ی یک دولت رسمی بھ نام آمریکا.اداھا و اطوارھای این مجری بھ کنار، برنامھ
سی دوستان و رفقای خود را در کنار افرادی دیگر می گنجاند تا دھان منتقدانش را ببندد. این برنامھ 

ی نند ھمھو از این رو ما خواستھ وانمود کند توانستھ چند بار بھ جمھوری اسالمی نیش بزند
  یجای آنھا نمی تواند در یک مجموعھسخنانی درست برزبان می رانند کھ اوالً ا اطالعاتیھا نکتھ ھا و 

باشد،ثانیاً از این گفتھ ھا و سخنان مقاصدی دیگر را پی می » صدای آمریکا«دولتی و رسمی بھ نام 
  پاساختنتن آنان برای مقاصدی و ھمچنین برارتباط با افراد در داخل و چھ بسا بھ دام انداخ گیرند:

ن یک جنبش چنانکھ ھمین آدم ھمین عمل را درارتباط منبری برای مقطعی حساس و بھ انحراف کشاند
با جنبش ھفتم دی ماه از راه حذف شعارھای این جنبش در برنامھ ھایش بھ اجرادرآورد. پس از 

رھای بھ صافکاری روآورد و اعالم داشت نظ» صدای آمریکا«انتشار نوشتھ ھای ایرج مصداقی 
ً الزام» میھمانان برنامھ ھا« نیست ولی نمی گویند چرا چنین افرادی را در تریبون  نظر صدای آمریکا ا

خود تبلیغ می کنند و بھ آنان امکان می دھند ھمچون منبع موثق اطالعاتی عرض اندام کنند و در 
نھایت عده ای را در ایران بھ دام این افراد بیندازند و از این گذشتھ با پخش سخنان نادرست مانند 

  اعتبار سخنان درست را نیز پرسش برانگیز سازند.» اتریس لومومباتحصیل خامنھ ای در دانشگاه پ«
صفحھ ی آخر برنامھ ای است امنیتی با گرایشھای چپ نما کھ زیر پوشش میھمانانش، رفقا را نیز 
روی منبر می آورد و نھ فقط برایشان جایگاه و پایگاھی اجتماعی دست و پا می کند ، بل واقعیتھا 

وغ می پراکند چنانکھ این روش را برای نمونھ  در ارتباط با فرج سرکوھی را سانسور می کند و در
ی صفحھ ی آخر سانسوری را کھ رفقای چپش بھ کار و بنی صدر دنبال می کند. مجری این برنامھ

بستھ اند و در حد ترور شخصیت بھ اجرادرآورده اند ھرگز ذکرنمی کند. این آدم حتی در ارتباط با 
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نانکھ دیدیم و شنیدم با وقاحت دست بھ سانسور می زند. در ارتباط با اخبار جنبش یک رویداد زنده چ
ھفتم دی حتی حاضر نشد شعارھای مردم و جوانان ایران را منعکس کند. سیاست بیمارگونھ ی 
پھلوی ستیز چپ اکنون در صدای آمریکا جایگاه استوار و پایداری دست و پا کرده است و مدیر این 

چاره اگر دستش برسد مصدقی نمایی ھم می کند این چیزھا را بھ خورد آمریکاییان می رسانھ کھ بی 
دھد و حضور مناشھ امیر را وسیلھ ای می سازد برای جلب رضایت اسراییل و حراج کاالی بی 

  ارزشی بھ نام برنامھ ھای صدای آمریکا.
آمریکاییان از کم و کیف  چیزی کھ در این میان جالب است این است کھ معلوم نیست انگلیسیان و

دکانداری مدیران و گردانندگان رسانھ ھای خود درست و دقیق آگاھی داشتھ باشند. بی بی سی در 
دکان بازیھای مجریانش در ھر فرصتی یکی از کارکنانش را بھ سفری توریستی می فرستد و بدین 

گھان می شوند گزارشگر وسیلھ بھ او کمکی و باجی می دھد. گویندگان و خبرنگاران معمولی نا
جریان استقالل طلبی بارسلن یا برقراری ارتباط دیپلماتیک آمریکا با کوبا. ھیچ یک از اینان  نھ از 
تاریخ این دو کشور و سیاستھای اروپایی و آمریکایی آگاھی درستی دارند و نھ از بستر استراتژیک 

دی افراط می کند کھ برای ھر کار نگرشھای اروپایی و آمریکایی. بی بی سی از این بابت بھ ح
کوچکی یک خبرنگار بھ معرکھ می فرستد. زنی را می فرستد بھ چین کھ برای مثال از ساخت یک 
پُل مدرن چینی گزارش بفرستد. یا یک نفر می رود بھ مراسم اسکار یا گلدن گلوب یا جایی دیگر. از 

ا چیست؟ عقاید و آگاھیھای دست دوم. این دست نمونھ ھا فراوان می بینیم. محصول این فرستادنھ
ھمینھا را می شد از زبان یک خبرنگار انگلیسی بی بی سی شنید کھ بی تردید دقیق می بود و چندان 
ھزینھ ای برنمی داشت چون حسابداری داخلی بی بی سی بھ شمار می رفت و ھم آنکھ بیننده ی 

چھ بی بی سی فارسی انجام می دھد فارس زبان می توانست اطالعت موثق و درستی کسب کند. آن
ی داشتھ باشند. پرسشی کھ در اینجا بھ واقع نوعی باج دادن بھ ھمکاران است تا فرمانبری بیشتر

مطرح می شود این است کھ بھ چھ علت انگلیسیان این ھمھ ھزینھ صرف دستگاه خبر رسانی فارسی 
 شمار زیادی خبرنگار در افغانستان کھ در خود می کنند؟ در افغانستان و تاجیکستان دفتر می زنند با

 نفوذ خود را یاساس تعجب برانگیز است.اینھا بھ کنار.خواھند گفت انگلستان می خواھد حوزه
بگستراند. در آمریکا اما چرا؟ تمام اخباری کھ این حضرات مقیم دفتر بی بی سی از آمریکا می 

ی آمریکاست آنھم نارسا ان روز یا روزھای گذشتھفرستند خالصھ ای ترجمھ شده از رونامھ ھای ھم
و نامفھوم چون بھ موضوع تسلط ندارند. ھمینھا را می شد در دفتری از ھرجای دنیا با ارتباط 

  اینترنتی تھیھ و تنظیم کرد.
قصدندارم بھ بسیاری از برنامھ ھای بی بی سی بپردازم و آنھا را بسنجم. در نوشتھ ھای پیشین 

یا چیزی » بھ عبارت دیگر« ی چپ آلود را برشمرده ام. اما نگاھی بیندازید بھ برنامھبرخی از آنھا 
ھمھ ی اینھا در حوزه ی تبلیغ برای مجریان این برنامھ ھا می چرخند. یا ». صفحھ ی دو«بھ نام 

کھ این بدبخت حتی نمی رود از یک نفر راھنمایی »پرگار«ی بنجل نگاھی بیندازید بھ این برنامھ
رد برای طرح کردن پرسشھای درست. بھ جای آنکھ بتواند مبحثی را درست عرضھ کند بھ عوض بگی

انتخاب افراد صاحب صالحیت و تنظیم پرسشھای بجا و حساب شده، مدام میدانداری می کند. معلوم 
در سرازیری سنگالخ قادر » آپارات«نیست این برنامھ بھ در چھ کسانی می خورد. مجری برنامھ ی 

تصویری انتقادی ازسینمای ایران و جریانھای مستند ساز فراھم آورد و تفسیری فرھنگی و  نیست
علمی بھ دست دھد. ده ھا برنامھ ی بی بی سی را می توان نام برد کھ آسان در خور حذف کردن اند 

ھامنھ ای وارد کند. بریا بھ راحتی می توان کنار گذاشت بی آنکھ بھ ھدفھای اربابان این رسانھ خدش
 »بلور بنفش«دیگری در بی بی سی با جاروجنجال در جریان است کھ  یسخیف و نازل و ابلھانھ ی

دارد و نھ ارزش ھنری. یک شیطونک مبتذل راه می افتد » آرشیوی«نام دارد. این برنامھ نھ ارزش 
ن را از کارشا و با رفتارھا و گفتھ ھایی پیش پا افتاده و لوس با این و آن مصاحبھ می کند و تکھ ای

بازمی تاباند بی آنکھ پس از سالھای سال ھنوز بتواند بھ سنجشی فنی و ھنری دست بزند. این آدم 
خنده دار بھ خود اجازه می دھد یک بار بھ آشپزی ھم بپردازد یا با رودکی ھم وربرود. اینھا ھمھ بھ 

یک بزرگتر ندارند وفاقد چھ معناست؟ بھ این معناست کھ این رسانھ ھا خاصھ رسانھ ھای رسمی، 
ناظری پختھ و صاحب فکر می باشند وگرنھ چکونھ می توان این ھم بودجھ و اسراف را توضیح داد 



 

11 
 

و توجیھ کرد. ھمھ با ھم در ھر رسانھ، محفلی می سازند و ھوای یکدیگر را دارند. این جریان خاصھ 
ن است کھ بھ خصوص بی یک فرض دیگر ای در بی بی سی و سپس در صدای آمریکا مشھود است.

بی سی  می خواھد سربزنگاه بھ ھنگام تغییر رژیم در ایران نقشی مانند نقش ھمین رسانھ بھ ھنگام 
بازی کند و از ھمھ مھمتر آنکھ بازگشت  ١٣٥٧استعفای رضاشاه و بھ ھنگام دامن زدن بھ انقالب 

  نظام پادشاھی مشروطھ را خنثی کند.
اه اندازی برنامھ ھای رادیو در خارج کشور داستانی دراز دارد کھ در تلویزیون بازی و در کنار آن ر

حوصلھ ی این نوشتھ نمی گنجد. در یک دوره عده ای راه افتاده بودند بھ قصد دریافت کمک از 
اروپاییان جھت برپایی تلویزیون یا رادیویی بھ اصطالح اثرگذار و متفاوت. ھمھ ی این کمکھا مصرف 

ماند. شماری از این ولگردان رسانھ ای اکنون جمع شده اند در جایی بھ نام شخصی شد و بی حاصل 
این رسانھ کھ جرأت ندارد بگوید بھ کجا وابستھ است یا از کجا بودجھ اش ». ایران اینترنشنال«

تأمین می شود، تبدیل شده است بھ آش درھم جوشی از برنامھ و پرسنل. ھرکھ ھرجا مانده می آید 
رچھ دستش برسد تبدیل می کند بھ برنامھ. ھمین وضع را از مدتھاپیش در تلویزیون اینجا و ھرکھ ھ

 یاندکی در خور توجھ است، برنامھ» ایران فردا«می بینیم. تنھا برنامھ ای کھ در این » ایران فردا«
کھ گاه بانگرشی انتقادی و سنجشی عرضھ » صفحھ یک«خبر و مطبوعات این رسانھ است بھ نام 

گرنھ صاحب یا مدیر این رسانھ مدام نالھ و زاری می کند.  این بازار رسانھ ای درخارج می شود و
کشور جریانی است در اساس ناسالم. عده ای مطبوعاتی قدیم و شمار زیادی افراد جوان جوینده ی 
کار بی آنکھ فکر منسجمی داشتھ باشند برنامھ می سازند و اظھار نظر می کنند بی آنکھ از یک 

درست برخوردار باشند یا بھ نگرشی جامع تکیھ بزنند. آنچھ باید در ھمینجا اشاره کرد  رھبری
سانسوری است کھ این رسانھ ھا بھ اجرا می گذارند. بی بی سی در این کار استاد است. برای نمونھ  

تیر،ماجرای شھرداری کرباسچی،کنفرانس برلین،  ١٨گزارش از رویدادھای افغانستان، رویدادھا 
  قالب اکتبر و ...ان

از ھمھ ی اینھا کھ بگذریم بھ جز رسانھ ھای وابستھ بھ دولتھا مانند بی بی سی یا صدای آمریکا یا 
رادیو آلمان یا رادیو فرانسھ کھ روشن است وابستھ ھستند و ھزینھ شان را از حکومتھای وقت 

 ی خود را چگونھ تأمیندریافت می کنند، بقیھ ی رسانھ ھای تصویری یا صوتی نمی گویند بودجھ 
 تنھا تلویزیونی کھ بھ وضوح منبع مالی خود». ایران اینترنشنال«گرفتھ تا » ایران فردا«می کنند. از 

{پس از نگارش این مطلب شنیدم تلویزیون اندیشھ است. » اندیشھ«را ذکر کرده است ھمان تلویزیون
خواھد کرد و ھزینھ ھای خود را ھم دستخوش دگرگونی شده است. حاال نمی دانم این رسانھ چھ 

  چگونھ یا از کجاتأمین خواھد کرد و آیا قادر خواھد بود بھ روشی اصولی پایبند بماند؟}
ی تلویزیونھا -این نکتھ ھم بھ کنار ھمین دو تلویزیون بی بی سی و صدای آمریکا یا دیگر رادیو

قدار حقوق بھ افراد خود می رسمی نمی گویند بودجھ ی ساالنھ ی ھریک بھ چھ میزان است و چھ م
پردازند. از این رو وقتی این تلویزیونھا بھ انتقاد از اسراف و فساد در جمھوری اسالمی می پردازند 

مھم این است کھ این رسانھ ھای وابستھ چھ تعداد ی گفتھ ھایشان باورپذیر نمی شود. یک نکتھ
کنند. ھیچ جا این چیزھا انتشارنمی یابد. کارمنددارند و در ھریک از دفترھایشان چھ تعداد کار می 

از این رو این تصور تقویت می شود کھ این دستگاه ھای رسانھ ای نھ بھ قصد تقویت روابط فرھنگی 
  کھ بھ قصد تأمین مقاصد سیاسی خاصی بھ کار گرفتھ می شوند.

ی ھفتم دی را در بستر مشخص یخود انگیختھبرشمردیم تابتوانیم جنبش بزرگ و .در باال دو عامل را٤
بھ توضیح بنشینیم. یکی زمینھ ھای خیزش بود و دیگری موقعیت رسانھ ھای خارج از کشور. اما 
ذکر این زمینھ ھا کافی نیست . در ضمن باید نگاھی بھ نیروھای داخلی بیندازیم یا ابعادی از نگرشھای 

اختیار دارند شناسایی کنیم.رسانھ ھای رایج در خارج از کشور را کھ رسانھ ھای گوناگونی را در 
داخل در انحصار حکومت و اصالح طلبانش قرار دارند و رسانھ ھای خارج بھ طور عمده در انحصار 
حکومتھای خارج اند و بخشی گسترده از گروه ھای موسوم بھ اپوزیسیون. تنھا چندرسانھ در درست 

ایستھ ای ندارند ھرچند کھ حتی در ھمین مردمانی ایران دوست ھستند کھ مع االسف توان فکری ش
  وضع ھم غنیمتی بھ حساب می آیند.
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ھای نخست کوتاه وگذرا از نیروھای داخلی یاد می کنیم. این قلم در ارتباط با اپوزیسیون پیشترھا نکتھ
فراوان نوشتھ است. مھمترین نکتھ این است کھ جمھوری اسالمی سرانجام توانست یک اپوزیسیون 

ع و جورکند.این گروه را اصالح طلبان حکومتی نام نھادند. بدین معنی کھ خواستار جم» خودی«
» خودی«اصالحاتی ھستند در داخل و در چارچوب کنونی  با حفظ ساختار نظام. این اپوزیسیون 

ھدفش بازگشت بھ قدرت بود. حتی بھ جد بھ اصالح نظام ھم نمی اندیشید. البتھ کمی بزک حکومتی 
ر نمی داشت اما حتی اندیشیدن راجع بھ اصالح قانون اساسی را مترادف می گرفت با را ازدیده دو

خیانت بھ طوری کھ رھبرشان یعنی خاتمی این نکتھ را با صراحت برزبان آورده بود. بقیھ ھمھ شعر 
نو بھ شمار می رفت. تکھ ھایی ناموزون و بی قافیھ. ھمین اندازه البتھ توانست خوش نشینان راحت 

را ھم پیرامون خود گردآورد و ھر حرکتی را کھ می توانست ناگوار افتد، از » غیرخودی«و طلب 
کار بیندازد. کار بھ جایی رسید کھ درگیریھای درون نظامی تبدل شوند بھ موضوع سرگرم کننده برای 

و حربھ ای علیھ مشروطھ خواھان. کاربھ جایی رسید کھ کسی را جرأت مخالفت با » غیرخودیھا«
نظام نمی بود. نھ تنھا دستگاه سرکوبگر امنیتی بھ جانش می افتاد، بل اصالح طلبان ھم حسابش  کل

حرفھ ای نیز از جانش نمی گذشتند. وقتی این قلم چنین وضعیتی » غیرخودیھای«را می رسیدند و 
را کاذب و نادرست دانست و از ضرورت جنبشھای خودانگیختھ سخن گفت از زھر این سھ گروه در 

مان نماند. برای نخستین بار جامعھ ھای کاذب مدنی را نقدکردم و حتی اپوزیسیون غیرحکومتی را ا
علیل دانستم. بھ ھمین سبب ھم با صراحت نوشتم نیازداریم بھ جنبشھایی خودانگیختھ تا بتوانیم خون 

 ینھوارد صح تازه وارد بدن بیمار جامعھ کنیم.اصالح طلبی حکومتی، استبداد و انحصارطلبی تازه ای
 یسازیھای کاذب و تکراری و شبیھ سازی شده کھ گوشھمی ساخت کھ توأم می بود با گفتارعمو

چشمی ھم بھ تجددی دینی داشت کھ عبدالکریم سروش را می طلبید و محسن کدیوررا.پسانتر اندکی 
خون لختھ شده ی سکوالر بھ سبک فیلسوف ولگرد آغشتھ بھ عرفان بودایی  وارد ساختند . کمی 

ت بھ آن افزودند تا زمین از حجت خالی نماند. این معجون بی خاصی» ایرانشھری«ھم روغن چراغ 
غار رخوت در سردخانھ ی زندگی بفشارد و امید بھ رھایی را موکول تفش این بود کھ جوانان را در ھد

  سازد بھ ابدیت.
شھری شان در  -اکنون بھ برکت جنبش ھفتم دی اصالح طلبان و ھمپالکیھای عرفی نما و ایران 

در دست اصولگرایان انظار عمومی چھره ای روشن و دور از ابھام پیداکرده اند. اصالح طلبان دست 
حاال دیگر نھ کمپانی مطبوعاتی قوچانی و شرکا می تواند ». دیگھ تمومھ ماجرا«محبوبشان فھمیدند 

  بھ دادشان برسد، نھ لبخند چندش آور خاتمی.
.اما کار بدینجا خاتمھ نمی یابد.خوش نشینان رسانھ ای خارج از کشورھم دستشان روشد. از کسانی ٥

را دوست نمی داشتند چون معلوم نبود رھبرش کیست و برنامھ اش چیست کھ جنبش خودانگیختھ 
درضمن مدعی بودند طرفدار رنگ سبزند و اغتشاش نمی خواھند. کسانی ھم کھ ذره ای از اصالت 
دیکتاتوری پرولتاریا عقب نمی نشستند و درسوگ رفیق لنین می گفتند حزب فقط حزب  لنین، رھبر 

ال اصالح طلبان سینھ می زدند کھ معلوم نبود جندهللا اند یا سپاھیان والیت. فقط استالین حاال چنان دنب
تحلیلگرانشان از بن و برلین گرفتھ تا آمستردام و پاریس و ینگھ دنیا کسی را کھ بھ خود اجازه می 
داد این نمایش غم انگیز را نقد کند و بن بستھای جمھوری اسالمی را بن بستھای ساختاری بنامد با 

ی کروبی و ھمھ-اع تھمتھا سرکوب می کردند. ھمھ چیز را خالصھ می کردند در حصر موسویانو
 یمردم را در انتظار رفع حصر سرگرم می ساختند. گویی کھ اگر حصربرآید،اصالحات موعود چھره

رد ی مواین تحلیلگران خوش نشین نھ تاکنون بھ کشورھا و منطقھعبوس رژیم راانسانی می سازد.
و تاریخ این کشورھا و منطقھ ھا حتی اندکی آشنایی دارند. زبانھا  ن سفرکرده اند و نھ بااتحلیلش

مقاالت روزنامھ ھای محل اقامتشان را می خوانند و محتوی این مقاالت را نارسا و نامفھوم ھمچون 
  عقیده و تحلیل خود باز می تابانند.

ی سیاسی را تبدیل کرده اند بھ نوعی حرفھبخشی از خارج نشینان تحلیل و تفسیر گردانندگان رژیم 
کھ ھم نان دارد و ھم آب؛ ھم اندک درآمدی بھ بار می نشاند و ھم اندک شھرتی برایشان دست و پا 

بھره گیری از این جماعت  اشماری از رسانھ ھای غیررسمی ھم بمی کند. رسانھ ھای رسمی و 
ھم جنسی کاذب عرضھ می کنند. کار بھ جایی خوش نشین اندکی بیننده دست و پا می کنند و ھمھ با 
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را در » بھ عبارت دیگر«ی کھ جلوه ای چپ دارد تصویر گرداننده» نو-عصر«رسیده کھ تارنمای 
نفتِی بی بی سی جایگزین احسان طبری -صفحھ ی نخست خود می اندازد  گویی کھ نظریھ پرداز توده

نفتھیای بی بی سی با این حضرات چپ  –ن توده شده است. این باجدھی زننده بھ این امید است کھ ای
ارج ی خو فدایی بازنشستھ مصاحبھ کنند تا از یاد نروند و در گذر زمان دفن نشوند. کل این منظومھ

ی جمھوری اسالمی است. ھمھ چیز با ھم می خواند و ھمھ موجودیت نشینی روی دیگر منظومھ
وم بھ بھای جان و زندگی کسانی کھ در ایران در ی خود را بھ مدد شرکت در این بازی شسپری شده

برابر استبداد می ایستند تداوم می بخشند. تصورم این است کھ صاحبان این دست از رسانھ ھا کھ 
در انگلستان اند و آمریکا،در عربستان و اسراییل بھ سھم خود از این بازی سودی عاید خود می 

سالمی خمیده بسنده می کنند. مرده ای داریم خونخوار کنند و فقط بھ فشارآوردن بھ این جمھوری ا
  کھ در ضمن عده ای بر سر نعشش سوگواری می کنند و نذری می خورند.

جریان جمھوری خواھی کاذب نیز در ھمین رده قرار می گیرد. عده ای لمیده در خارج و دور از 
را برای خونریزیھایی  یسیاس -ی حیات اجتماعیعرصھواقعیتھا باد جمھوریخواھی سرمی دھند و 

بالقوه شخم می زنند. اینان حتی یک رسالھ ننوشتھ اند در ارتباط با معنای جمھوریخواھی برای 
بھ  ی متنھای غربی.حالت ترجمھ ی است . گفتار برداری و در بھترینایران. آنچھ دارند رونویس

رانی ی خوش نشینان ایرندهراستی نمی توان از وضع سیاسی ایران سخن گفت بی آنکھ بھ نقش بازدا
ھل رواج گرفت و چی ھی باجگیری در ایران بھ خصوص در دھاین روحیھ در خارج اشاره نداشت.

ھمین کسانی کھ میدان مبارزه را از ایران بھ خارج بردند و از  ھنوز نیز بھ طرق مختلف ادامھ دارد.
آنجا بھ داوری نشستند در این دوران اخیر مرتب می گفتند چرا مردم ایران قیام نمی کنند. حاال کھ 
قیام دیده اند بھ وجد آمده اند و باج ستانی پیشھ کرده اند. این ھمھ دورویی و تزویر را کجا می توان 

ھای زننده و تھوع آور »ژست«و جمھوریخواھی برمی افرازند و با  یاال پرچم کارگربازگوکرد؟ ح
بھ تاریخ معاصر ایران می آویزند و گاھی ھم تصویری از مصدق را پشت سرشان نصب می کنند. 

   ھوریخواھی و دفاع از حقوق کارگر؟این شد جم
  
از مشروطیت بھ این سو جنبشی ی ھفتم دی در تاریخ عصر جدید ایران یعنی .جنبش خودانگیختھ٦

است بی ھمتا؛ افقھایی تازه و خالق در برابرمان گشوده است کھ برشمردن و توصیف ھمھ ی آنھا 
در فرصت اندک ممکن نمی شود. این جنبش نھ تنھا پرونده ی اصالح طلبان را بست، خارج نشینان 

ان روشن ساخت و شعارھای خوش خیال را بھ بن بست کشاند، بل چھره ی واقعی رژیم را بر ھمگ
سراسر ایران پراکند و ذره ای بھ سانسور چپ خارج نشستھ کھ ھمھ در نھفتھ در دل و جان مردم را 

چیز را با سانسور می پوشاند و امکان ھر گونھ گذاری را از وضع موجود در پرتو افشاگریھای خود 
ھ ھای مطبوعاتی بی بی سی توجھی مخفی و ناممکن می کرد،اعتنایی روانداشت. اگر اندکی بھ برنام

ی مطبوعاتی گرد آرام بخش روی زخم مردم می فشاند و می داشتید می دید کھ لحن و زبان گرداننده
در بھترین حالت با نقل قولی از نظریھ پرداز کبیر اصالح طلبان در دانشکده حقوق و علوم سیاسی 

ی چشمی ھم فسنجانی، خجوالنھ گوشھ دانشگاه تھران کھ درغم از دست رفتن  زعیم بزرگ خود ر
بھ حقیقت می اندازد، ھمھ چیز را عینیت می بخشد. این زبان مصنوعی عینی سازی با برشمردن 
برخی خصوصیات رویدادھا در اساس این رویدادھا را وارونھ جلوه می دھد بھ قصد آرام سازی خشم 

ایستاد تعدادی از این اصالح طلبان  عمومی از این رژیم فاسد. درست ھنگامی کھ باید در صف مردم
حرفھ ای و سوگ نشستگان رفسنجانی جنس فاسد و پژمرده ی خود را ھمچون کاالیی قدرناشناختھ 

 -موسوی –عرضھ می کنند. یک رفسنجانی بود کھ رفت حاال سھ تفنگداری داریم ھمچون کروبی 
ین بار ھمچون امام زمان خاتمی کھ روزی برمی آیند و حصارھای حصر را درھم می شکنند و ا

مریدان بی سرپرست را می رھانند. این دیگر عشوه ی تاریخ است کھ بھ دست استاد علوم سیاسی 
در دانشگاه تھران،کمپانی مطبوعاتی، فیلسوفان بی فلسفھ و سیاستمداران دلواپس و رھبری 

این  ادر نباشد بدنھ یورشکستھ بھ اجراگذاشتھ می شود تا خشم جنبشی خودانگیختھ دوام نیاورد و ق
  ساختمان پوشالِی مسکن مھری را درھم فروبریزد.
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ی خودانگیختگی دست از سرشان برنخواھد داشت.واقعیت این است کھ اینان اما باید بدانند کھ زلزلھ
مردم در این سالھا بارھا بھ خیابانھا ریختند و بانگ اعتراض خود را بھ شکلی کھ می توانستند 

را اعتنایی بھ اینان نبود. ھر بار تعدادی را بھ زندان می انداختند و با تکبری برکشیدند. کسی 
باورنکردنی از کنار مردم می گذشتند و فریبشان می دادند. زندانھا را می انباشتند از مبارزانی کھ 
اگر جانشان را نمی ستاندند،وادارشان می کردند با توسل بھ اعتصاب غذا و گرسنگی خود بھ دست 

  جانشان را بھ خطر بیندازند و بھ دست خود بھ خود آسیب بزنند. خود
ھم اکنون چند ھزارنفر از شوشیان بھ زندان افتاده اند بھ بھانھ ی پیشگیری و شمار زیادی جانشان 

ھا از دست داده اند. رژیم جمھوری اسالمی با ھراس و با سبعیتی باور نرا در خیابانھا و در زندا
ند. این رژیم ساختاری درھم تنیده و مسدود است کھ قا بھ ھیچ کس رحم نمی کبرای بنکردنی تنھا 

نقدر آآخر امپراتوری روم  روزھایسردمداران نھ فقط حاصر نیست دست بھ اصالح بزند، بل مانند 
  د کھ خفھ شوند.نمی خور

امعھ جیز انباشت خشم در سررتجلی جنبشی بوده است خودانگیختھ و جنبش خودانگیختھ ی ھفتم دی 
بھ خصوص جوانان سرخورده و مأیوس از نظام سیاسی اما بازده و محصول دوره ای طوالنی از 
اعتراضھای گوناگون. از اعتراض نسبت بھ عدم پرداخت حقوق گرفتھ تا اعتراض بھ سرقت سپرده 

وقھای بازنشستگی گرفتھ تا وامھای بانکی ساختگی و در یک دھای مردم ، از دست اندازی بھ صن
م تاراج ثروت ملی. اکنون کشوری داریم ورشکستھ کھ حتی بھ تھ مانده ھا ھم رحم نمی کنند. تھ کال

کاسھ ھا را می لیسند و سپس بھ خارج می گریزند. فرزندان و سران این رژیم ھمھ یا اقامت خارج 
 ی استدر جیب دارند یا تابعیت کشورھای خارجی را. آنچھ برای مردم بھ ارث می گذارند میھن پرست

کالھبرداری بھ خارج بگریزند. این آن چیزی است کھ از اسالم » ژن«تا اینان فرصت بیابند بھ مدد 
حکومتی بھ ارث می رسد: ویرانی و ورشکستگی، نا امنی و خطر تجزیھ. سردمداران این رژیم بھ 

یھ ت سورمردم می گویند اگر برخیزید سرنوشت سوریھ در انتظارتان خواھد بود درحالی کھ سرنوش
  بھ گونھ ای دیگر در ایران جاری است بھ دست ھمین افراد حکومتگر.

.روحانیت ایران کھ بھ دست خمینی و خامنھ ای اکنون در فسادی بی سابقھ غوطھ ور است حتی ٧
توان آن را ندارد کھ سربلند کند و حیثیتی برای خود دست و پاکند. این روحانیت کھ مدعی بود فقط 

دم دراز بوده است اکنون بھ مدد بودجھ ی دولتی و نفت و شرکت در سرقت اموال دستش بھ سوی مر
عمومی روزگار می گذراند. حتی طالب این روحانیت در این خوان گسترده شریکند و بھ سرنوشت 

 یمؤمنان بی اعتنا. چنانچھ شماری از روحانیون دین باور و آزادیخواه سربلند نکنند دیگر روحانیت
ماند و عرصھ ی معنویت بھ شکلھا و صورتھای تازه ای نیاز خواھد داشت تا بتواند در باقی نخواھد 

آینده در ایران قدبرافرازد. بھ ھمین رو تصور می کنم پس از یک قرن بار دیگر مرکز روحانیت شیعھ 
در خارج از ایران عرض اندام خواھد کرد. ھمھ ی اینھا زمینھ ساز نوعی تازه از دین زدایی از 

مت می شود کھ ھنوز سیمای دقیق آن را نمی توان ترسیم کرد.کسانی کھ مدام از سکوالریسم حکو
رویج می تانی ندارند. شعاری عامھ پسند را تمدن ایر یسخن می رانند ھیچ تصوری درست از آینده

  دھند بی آنکھ معنای درستی برای آن فراھم آورند.
ده است بر دریافتھای دینھای مسیحی کھ ارتباطی نودینی افرادی ھمچون عبدالکریم سروش استوارش

ندارد با دین شیعھ. ھمانگونھ کھ سالھا پیش نوشتم این نوع رویکردھای دینی در اساس عقیم اند و 
ناکارآمد. مکالھایی کھ بھ نوآوری دینی روآوردند از قبیل علی شریعتی تا سروش یا بھ مارکسیسم 

ت پروتستان. از درون نجوشیدند و از درون نشأت نگرفتند. بھ توسل جستند یا بھ اندیشھ ھا و االھیا
ت استوار شده است بر رانت خواری. این نکتھ ھا پرداختھای تفصیلی یھمین سان نظام جدید روحان

ی ھفتم دی ساختار جنبش خودانگیختھکھ بدانیم بند. دراین مرحلھ مھم این است جداگانھ ای می طل
موجود نظام جمھوری اسالمی و نھادھای وابستھ بھ آن، ھمھ را بھ چالش کشیده است از رھبر گرفتھ 

ی مقننھ. ھیچ قوه و نھادی ی قضاییھ و شورای نگھبان و مجمع تشخیص مصلحت و قوهتا قوه
شد. از ھمینجاست کھ می توانیم با نیست کھ دیگر آبرویی داشتھ باشد و در خور اعتماد مردم با

صراحت بگوییم جمھوری اسالمی در مجموع نظامی است از درون تھی و در حال ریزش. با ھمھ ی 
لود خود را آمی تواند در آخرین لحظھ نیش زھر کھ این مار زخمیزیرا این احوال باید مراقب بود 
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ین رژیم کھ ھیچ پیشینھ ای نداشتھ وارد جسم کشور ایران کند و آسیبی بس خطرناک وارد سازد. ا
است برخالف نظام پادشاھی، بھ آینده و بھ مسئولیت نمی اندیشد. فقط خود را می بیند و نفعش را. 
نظامی کھ مدام خود را برتر از کشور دانستھ است در روز نھایی نیز بھ ھمین نحو تحت ھمین اندیشھ 

نظر خواھد گرفت. اینجاست کھ مردم و خود را برتر از کشور در » الھی«تصور ناملموس و 
  د.ند نقشی تاریخی ایفاکنناپوزیسیون واقعی باید قادر باش

. در باره ی مفھوم اپوزیسیون و بھ طور مشخص اپوزیسیون ایران نیز پیشتر نوشتھ ام. در اینجا ٨
انیم ماکس بھ وجھی از اپوزیسیون می پردازم کھ حرفھ ای بودن آن را در نظر می آورد. چنانکھ می د

سیاست ھمچون «وبر پرداختن مستمر بھ سیاست را ھمچون حرفھ  درگفتار معروف خود بھ نام 
بھ بحث گذاشتھ است. او سیاست را با کسب قدرت پیوند می زند و بنیاد این اندیشھ را از »حرفھ

  د.رند کھ در پرداخت خود اندیشھ ھایی خاص خود پی می گیچگفتاری از تروتسکی برمی گیرد ھر 
در اساس اگر اپوزیسیون را نیز در ارتباط با سیاست در نظربگیریم و بھ اعتباری اصطالح 

از  است ون مقولھ ایچاین حالت نیز اپوزیسیون سیاسی ھماپوزیسیون سیاسی را منظور کنیم در 
بھ طور طبیعی باید بگوییم اپوزیسیون سیاسی نیز کسب قدرت را در کوششھایش  ؛ در نتیجھسیاست

نظردارد. البتھ این مفھوم را جداگانھ می شکافم اما در اینجا بھ اختصار اشاره می کنم کھ نوعی  در
از اپوزیسیون سیاسی در ایران پرورش یافتھ است کھ بھ کسب قدرت نمی اندیشد کھ ھیچ حتی قدرتی 

منظورمان را کھ نقد می کند بھ خطر نمی اندازد چون خواستار سود است و گذران زندگی. در اینجا 
  از حرفھ چیزی نیست جز در نظرداشت منافع فردی و گروھی حتی از قِبل وضع موجود.

در این حالت حرفھ ای بودن یعنی گذران زندگی و تأمین منافع  ازراه مخالفت با وضع موجود و حتی 
 امخالفت با دیگر گروه ھای اپوزیسیون سیاسی. این نوع از اپوزیسیون را نباید ھمسان دانست ب
ی اپوزیسیون سیاسی کھ اندیشھ ھایش متوجھ کسب قدرت است. در یکی فراچنگ آوردن منافع وجھھ

  گروه را می سازد و در دیگری دستیابی بھ قدرت عنصر اصلی بھ شمار می رود.
در چارچوب اپوزیسیون حرفھ ای در واقع فرد شغلی را برمی گزیند وتصور و فکری سیاسی را کھ 

تأمین تثبیت این حرفھ. از این رو دشوار می توان از چنین فردی انتظارداشت  وسیلھ ای است برای
تصور و فکرسیاسی اعالم شده ش را بھ نقد بنشیند. تا ھنگامی کھ این حرفھ زندگی اش را حمایت 

ی اعالم شده اش وفاداری نشان می دھد. اگر بستھ بھ شرایط دیگر نتواند بھ می کند،فرد  بھ حرفھ
صور و فکر اعالم شده روزگار بگذراند، ناچار فکر دیگری را می گیرد و با اعالم وفاداری مدد ھمان ت

ه اری از کسانی کھ ذریبھ این فکر جانشین ھمچون ابزاری جانشین بھ گذران زندگی دل می بندد. بس
 زاسالم و حتی دفاع اانقالب و ی اسالمی و والیت خمینی و سرکوب انقالبی دشمنان ای از اندیشھ

پس نمی نشستند یا کسانی کھ از جان و دل خود را چپ لنینی می دانستند و از این نوع  ٦٧کشتار 
ابراز عالقھ از چپ  پس نمی نشستند بھ خصوص در خارج کشور، بھ ھنگام چرخش بھ حقوق بشر

یا  »ابلوت«ف تعویض دفاع از حقوق اقلیتھا چسبیدند. این چرخش فاقد ژرفا بود. تنھا معر بھو کردند
سرکوب دیگری در فرھنگ کھ سالیان دراز  دلبستگی بھ امر بھ شمار می آمد. از آنجا عنوان حرفھ

دی جاافتاده بود و سرکوب دگر اندیشی را ھدف می گرفت،در پوشش جدیدھم اگر کسی افراچنین 
 اندکی در باره ی حقوق بشر یا نوع دفاع از حقوق اقلیتھا درنگ می کرد بھ ھمان شدت در معرض

  سرکوب یا سانسورواقع می شد.
یاست کھ س البتھ یک نکتھ را از نظر دورنداریم و آن اینکھ  کھ سیاست ورزان در ایران یعنی کسانی

ون ابزار دسترسی بھ قدرت می نگرند اغلب،البتھ نھ ھمھ، با فرھنگی چھم» وبری«را بھ تعبیر 
استبدادی و مھمتر از آن، با فرھنگی غیر انتقادی بھ بارآمده اند و پرورش یافتھ اند. اینان نیز قادر 
نیستند گذشتھ را بھ نقد بنشینند و راه و روشی تازه اتخاذ کنند. این امر از دو زاویھ در خور توجھ 

دادن  از دستنسبت بھ است. یکی از زاویھ ی پایبندی بھ ھویت کسب شده ( یعنی نگرانی  و سنجش
ی فرھنگی( یعنی سھ بعد از فرھنگ شامل فرھنگ عمومی وجامعھ،فرھنگ ھویت) و دیگری از زاویھ

گروھی یعنی فرھنگ گروھی کھ فرد بھ آن تعلق داشتھ، و سوم فرھنگ فردی یعنی فرھنگ تربیت و 
  خانواده).
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این دو رده ی آخر نیازمند تجزیھ و تحلیل و تشریح جداگانھ  است. تنھا اشاره می کنم بھ یکی دو 
نکتھ. بھ یاددارم گفتگویی را با فرخ غفاری، سینما شناس و فیلمساز ایرانی بھ ھنگام اقامت در 

 انفرخ غفاری قائم مقام سازم». من ھنوز ھم چپ ھستم«پاریس پیش از درگذشتش کھ گفتھ بود 
رادیو تلویزیون ملی ایران بود و سرپرست جشن ھنر شیراز و صاحب چندکار و مشغولیت دیگر؛ یا 

و فریدون ») کمونیست جون « (واالحضرت اشرف بھ تمسخر بھ او می گفتحتی فریدون ھویدا 
رھنما کھ ھمھ بھ نحوی چپ می زدند. ابزار کارشان ھم سینمای ایران بود. در فرانسھ کھ بودند با 

چپ رفت و آمد داشتند و در ایران کھ بودند فقر و موضوعات پیش پاافتاده را وجھھ و محافل نشریات 
ی چپ نمایی می ساختند و شغل و حرفھ ای بس درآمد زا دست و پا کرده بودند. یکی برادرش نخست 

یا   وزیر بود و سفارت ایران را در سازمان ملل یدک می کشید و دیگری برادرش وزیر علوم بود
برادر دیگرش وزیر اطالعات و این حضرت ھم روشنفکر رانت خوار. غفاری ھم ثروتی داشت و از 

تی بی حد و حصر فراچنگ آورده بود. ھمین را می توان در اقبل خانواده و تقرب بھ شھبانو امکان
مھ ھ ارتباط با ابرھیم گلستان گفت کھ ھرچھ داشت از شرکت نفت بود و جاھای مشابھ. این حضرات

ھم بودند. این نوع رفتار و زیست دوگانھ ھر نوع اخالقی را درھم فرو می ریخت و » سالنی«چپ 
باور بھ آن رژیم را سست و بی پایھ می ساخت. عباس ھویدا آن قدر مقام دوست بود کھ نمی گذاشت 
 شاه حتی یک اپوزیسیون خودی راه بیندازد. حزبش بھ حدی انحصارطلبی می کردکھ تحمل حزب

مردم را ناممکن می ساخت. سرآخر شاه برای آنکھ از دست عباس ھویدا برھد، حزب رستاخیز راراه 
انداخت کھ البتھ عملی ناموجھ بود اما ھدفش یکی سازی دستگاه حکومتی بود تا ھویدا نتواند فقط 

مت ھمھ ی اطرافیانش را در حکومت بگمارد. این چیز ھا ھمھ البتھ در چارچوب ساختار خود حکو
جریان می یافت با این حال معناھا ی خود را دارند. آیا با چنین اطرافیانی شاه می توانست با اطمینان 
خاطر سلطنت کند یا بھ ایجاد تنوع و چندگانگی نیروھا توجھی داشتھ باشد؟ در سوی اپوزیسیون 

چار زمینھ ھایی ملی ھم بھ حدی نزدیکی بھ آمریکا خاصھ بھ نیروھای دموکرات زیاد بود کھ شاه نا
تدارک می دید بھ منظور ارتباط مستقیم با آمریکاییان. نھضت آزادی ھم ھمین روش را پیش می 
گرفت. خود مھندس بازرگان گفت ما با دستھ گل بھ سفارت آمریکا می رفتیم. ھوادارانش ھم در 

موزش در ارتباط با آمریکا سخت در پی تقرب بھ آمریکاییان بودند یا می آمدند بھ خاورمیانھ برای آ
ن از نظر دستگاه ھای امنیتی آمریکا ئنگام فقط افراد ضد کمونیست و مطمجنگھای مسلحانھ. در آن ھ

می توانستند چنین بازیھای دوگانھ ای را بھ اجرا درآورند وگرنھ نابود  می گشتند. یاددارم موقعی را 
ت ویزا. پس از مدتی رفت و آمد بھ کھ بھ کنسولگری آمریکا در شھر وین مراجعت کردم برای دریاف

من گفتند برای دریافت ویزا باید بروی ساختمان اصلی سفارتخانھ. تعجب کردم. با این حال رفتم بھ 
سفارتخانھ. اندکی بھ انتظار نشستم. بعد مرا بردند بھ یک اتاق بزرگ. مردی آمد کوتاه قد کھ امروز 

بت بھ من گفت ویزای شما حل می شود اگر یک فکر می کنم پایش ھم عیبی داشت. نشست و با مح
پرسش را درست جواب بدھی. گفتم این پرسش چیست؟ گفت شما کمونیست ھستید؟ گفتم نھ. گفت 
بسیار خوب بنویسید زیر این برگ شما کمونیست نیستید. بیشتر تعجب کردم. بھ او خیره نگریستم. 

ن آمیز یافتم. گفتم من دزد ھم نیستم اما این عمل را در دوران جوانی کھ سری پرشور داشتم توھی
حاضر نیستم این را بنویسم. از من پرسشی کردید و من پاسخ دادم چرا اعتراف می خواھید؟ گفت 
باید بنویسید. رفتارش اندکی تند شد. گفتم این کار را نمی کنم. بلند شد. من ھم بلندشدم. از اتاق بیرون 

 یای ویزای من. ماده اضتقاکردم حاوی نامھ ای مبنی بر رد  ترفتم. کمتر از یک ھفتھ پاکتی دریاف
ند مورد را در برداشت. در آن موقع افرادی کھ بیماریھای واگیر چکھ طبق آن ویزای من ردشده بود 

داشتند یا کمونیست بودند یا بی دین حق نداشتند وارد آمریکا شوند. درواقع دوبرادر من در آن ھنگام 
ن بھ واقع کمونیست نبودم. یادم افتاد روزی دوست یکی از دوستانم کھ توده ای در آمریکا بودند و م

بود از آلمان شرقی آمده بود وین بھ دیدن او. این حضرت میھمان، جوانی بود الکلی. گویا حزب ھم 
این را می دانست. بھ او جواز سفر می دادند.آن روز ھم او سرش گرم بود. آدمی بود خوش مشرب 

ظھ ای بر کمونیست بود خود تأکید می گذاشت و از این بابت مفتخر می نمود. قرارشد ھر و در ھر لح
سھ برویم وسط شھر در یکی از خیابانھای پشت اپرا پیاده روی. ضمن پیاده روی یک نفر رادیدیم 
کھ آلمانی را با لھجھ صحبت می کرد. آمد بھ سوی این میھمان واردشده از آلمان شرقی. با او خوش 
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ش کرد و ما ھرسھ را دعوت کرد بھ نوشیدن قھوه . میھمان گفت این یک روزنامھ نگار آمریکایی وب
است. رفتیم داخل کافھ. قھوه خوردیم. گفت خانھ ام ھمین باالست برویم داخل خانھ گفتگویی کنیم 

فصل راجع بھ اوضاع ایران. ھمھ رفتیم باال. روزنامھ نگار با آن میھمان آمده از آلمان شرقی م
صحبت کرد. اصالً ما برایش مھم نبودیم. من ھم سخنی نگفتم. گوش می کردم.آن میھمان مرتب از 
کمونیسم دفاع می کرد و از رژیم شاه بد می گفت. پس از ساعتی گفتگو تمام شد و روزنامھ نگار 

رت بھ سفا آمریکایی نام و نشانی ھمھ ی ما راھم گرفتھ بود کھ بھ نظرمان طبیعی می آمد.فقط مراجعھ
آمریکا مرا متوجھ ساخت کھ این آدم یک فرد امنیتی بوده است در کسوت روزنامھ نگار. بھ ھرحال 
موجب شده بود کھ سفارت آمریکا از من نوشتھ ای بطلبد. اینھا ھمھ بھ کنار چندسال بعد در آلمان 

ار علت را ھم نگفت. بودم می خواستم بروم آمریکا. کنسولگری آمریکا باز بھ من ویزا نداد. این ب
اینھا ھمھ بھ کنار بھ ایران کھ آمدم در چارچوب یک برنامھ ی یونسکویی از سفارت آمریکا در 

ھم  ٥٧خاصھ کھ سالھا بعد پس از انقالب است  تھران ویزا گرفتم. تصورکردم موضوع منتفی شده
واستم ن می خیس برلبرای سخنرانی بھ آمریکا رفتھ بودم. سالھا گذشت وقتی پس از کنفرانیکبار 

بھ آمریکا بروم باز ھمان ایراد پیش آمد. واسطھ ی دریافت ویزا یک زن ایرانی چپگرای مورد وثوق 
میان بازیگری ھم می کرد و اصرارداشت برای جایی کھ  اینوزارتخارجھ ی آمریکا بود.این زن در

ات ی خواھم بگویم این حضرنمی خواستم سخنرانی کنم. سرانجام عصبانی شدم و نرفتم. در یک کالم م
دموکرات آمریکایی بھ بھانھ ی اینکھ من حاضر نشده بودم بنویسم کمونیست نیستم ھنوز کھ ھنوز 
است نام مرا در فھرست افراد خاص یا مشکوک یا نمی دانم چی حفظ کرده اند آن وقت چطور ممکن 

ھا یده بگیرند. ھمین افراد بعداست کسانی را کھ بھ لبنان می رفتند در کسوت حمایت از فلسطین ناد
بھ حمایت خمینی برخاستند و گروھی بھ ایران آمدند برای سرنگونی شاه. این اپوزیسیون را چھ می 

 ناسیونالیسم«کھ حاال دیگر ھمھ می دانند عضو سی آی اِی بوده است و کتاب » کاتم««توان نامید. 
با بعدھا استاد دانشگاه شد. او ده است را نوشتھ است و در دوران مصدق در ایران بو» در ایران

مرداد مخالفت می کرده است و بھ حمایت از دکتر مصدق عمل می کرده  ٢٨دخالت آمریکا در رویداد 
و می نوشتھ است. پس از یک سخنرانی کھ در دانشگاه پیتسبورگ داشتم بھ من گفت با قطب زاده 

اط دارد. گقت ھمینھا وقتی خمینی در پاریس و ابراھیم یزدی و عده ای دیگر در حکومت خمینی ارتب
بوده است دیدار او را با خمینی تدارک دیده بوده اند. خمینی را با ھوش می دانست و می گفت بھ ما 
قول داده بوده است با آمریکا ھمکاری کند. می گفت پرسشنامھ ای داشتھ است و پرسشھای خاصی 

او را و دیگر آمریکاییانی را  کھ در پاریس با او  از خمینی می کرده است.از سخنش فھمیدم خمینی
مالقات داشتھ اند فریب داده بوده است. در یک کالم بھ آنان دروغ گفتھ بوده است. کاتم در ھمان 
موقع نیز نشان می داد کھ دارد با نھضت آزادی و دوروبریھای ملی خمینی مانند قطب  زاده و ابراھیم 

ند. نظر من را پرسید. گفتم بھ باورمن تنھا یک نفر می تواند آرامش یزدی ھمکاریھایی تدارک می بی
را بھ ایران برگرداند و این شخص ھمین شاھزاده رضا پھلوی است. گفتم ایران یک سنت پادشاھی 
دارد و این سنت چنانچھ پادشاه درست عمل کند بھ سود کشور و بھ سود صلح در منطقھ است. از 

  من مأیوس گشت. 
ھا را نوشتم تا نشان دھم این ھمھ کھ می گویند شاه آمریکایی بوده است یک دروغ است. این نکتھ 

تمام ملیون ایران با امریکا ارتباط داشتھ اند. از اللھیار صالح گرفت تا بقیھ.نباید اینان را خائن بھ 
د اچار ششمار آورد. این یک فرھنگی بوده است کھ در ایران جاری بوده است.شاید بتوان گفت شاه ن

  پیرامون.جغرافیای بھ ھمکاریھای نظامی با آمریکا بھ خاطر ایران و علیھ دشمنان ایران در 
اینھا ھمھ عواقب و پی آمدھای اپوزیسیون ھمچون حرفھ است. بھ جای اندیشیدن بھ کشور در 

 رحجستجوی مقام و ثروت برای خود و ھمقطارانشان بودند و آنچھ کھ در جھت دستیابی بھ قدرت مط
  می گشت بھ واقع از زاویھ دید منافع فردی بود و محفلی .

این نکتھ را کوتاه می کنم. می خواھم بگویم بخش در خور توجھی از اپوزیسیون ایران در دوران 
ی. تروتسک -پھلوی بھ صورت حرفھ ای اپوزیسیون بوده است نھ بھ صورت سیاسی بھ اعتبار وبر

ھ در این گفتار شرح دادم . درگفتار ی دیگر باز عنوان خواھد این موضوع پیچیده تر از این است ک
شد. اکنون تنھا قصدم این بود بنویسم کھ اپوزیسیون حرفھ ای بھ اعتباری کھ آوردم خصم شماره 
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یک جنبش خودانگیختھ است. جنبش خودانگیختھ تمام محاسبات زیستی و درآمدزایی اپوزیسیون 
ازیھا و قواعد بازی اش را درھم فرومی ریزد و طرحی دیگر حرفھ ای را بھ ھم می زند، زمینھ س

می ریزد. اپوزیسیون حرفھ ای امتیاز می طلبد در حالی کھ جنبش خودانگیختھ در اساس جنبشی 
غیان طجنبش خودانگیختھ بیانگر است اخالقی کھ راستی و درستی و خاصھ عدالت را پی می گیرد؛ 

زخشم است علیھ تبعیض،فساد خودانگیختھ سرری عواطف سرخورده و سرکوب شده است. جنبش
شکوه ھا و شکایاتی را برزبان می راند کھ بھ ویژه علیھ ساختارھای خشک و منجمد ؛ گسترده

ی اقتدارشکل گرفتھ اند. جنبش خودانگیختھ شورشی است انتقادی کھ از ھمھ ی وساختارھای بستھ
  نھادھا و بنگاه ھای قدرت را نقد می کند.ی جلوه ھای کاذب حکمرانی تقدس زدایی می کند و ھمھ

در مشھدآغاز گشت و در اندک مدتی در بیش از ھشتاد شھر  ١٣٩٦.جنبشی کھ درھفتم دی ماه ٩
گیھایی دیگرھم دارد کھ باید ھمھ را جداگانھ بھ ژوی جاری شد، بزرگ و متوسط و کوچک ایران

صور کھ ھمھ چیز باید ازمرکز یعنی سنجش سپرد. دو سھ مورد را در اینجا می آورم. نخست این ت
از پایتخت آغاز گردد درھم فروریخت. این جنبش نشان داد کھ شھر نشینی گسترده جلوه ھای تازه 
ای یافتھ است کھ می توانند ھرلحظھ بھ صورت مستقل ھم سربرکشند. در شھرھای ایران اکنون 

ایتخت و با اتکای بھ نیروی درونی کانونھای خودانگیختھ ای بالنده شده اند کھ قادرند جدا از پ
 تقویت نیروھای ،زه گرایشی دارد بھ سوی دموکراسیاعتراض خود را ساماندھی کنند. این عنصر تا

. درضمن مشاھده می کنیم ھمان و پرورش عنصر عدم تمرکز در ساختار نظام آینده ی محلیرزمنده
زی در سراسر ایران پراکنده شده اندازه کھ عنصر سرکوب و فساد در پرتو و بھ مدد قدرت مرک

است،حرکتھا و جنبشھای اعتراضی نیز در جای جای ایران ریشھ دوانیده است و دیگر قدرت مرکزی 
  ی امور را تحت نظربگیرد.نمی تواند بااعمال فشار برمرکز یعنی تھران ھمھ

راز مدت نیرو جنبش ھفتم دی حکومت اسالمی را در برابر چالشھایی قرارداد کھ این حکومت در د
و قدرت مقابلھ با آن را نخواھدداشت خاصھ کھ طوالنی شدن انواع اعتراضات ریزش حکومت از ھم 

ی کنونی را شتاب خواھد بخشید و در نتیجھ توان سرکوب را سست خواھدکرد. از این گذشتھ گسیختھ
دیل و امکان تب چنانچھ شورش علیھ خودکامگی طوالنی شود،شکلھای مقابلھ نیز تغییر خواھد یافت

ی فاسد نظام گرایشی شورش صلح آمیز بھ شورش مسلحانھ فراھم خواھد آمد. در این صورت بدنھ
بھ کشتار نشان نخواھد داد مگر بخشھای آلوده و آدمخواران رژیم کھ شمارشان در حدی است کھ 

  ی شھری غرق می شوند.در امواج تحرکات گسترده
نچھ نظام کنونی تن بھ تغییر دواطلبانھ ندھد و ھمچنان ھمھ چیز حکایت از آن دارد کھ چنا

  برخودکامگی پا بفشارد، ایران آینده ای سخت پرآشوب را انتظار می کشد.
.جمھوری اسالمی ایران در قد و قامت خمینی بریده شد. اما واقعیت این است کھ از ھمان آغاز ١٠

ی نبوده است کھ آرزو می کرده اند. از سال انقالب با بحران روبھ رو شد. مردم زود دانستند این چیز
انجامید. این سرکوب  ١٣٦٠حرکتھای اعتراضی در ھما جا رواج یافت و بھ سرکوب خونین  ١٣٥٨

مشھور است.  ٦٧نتوانست بھ آرامش بینجامد و در نتیجھ سرکوبی دیگر سربرکشید کھ بھ کشتار 
نگ ی جبی سابقھ بوده اند، زیر سایھ ھمھ ی این سرکوبھا کھ در تاریخ عصر مشروطیت بھ این سو

پوشیده نگاه داشتھ می شده اند. بھ ھمین سان تحت لوای جنگ و خون شھیدان، ھاشمی رفسنجانی 
کشور را بھ حراج گذاشت و جلوی سپاه و ھرکھ پیرامونش بود تکھ ای انداخت. ھمین رفتاربود کھ 

قبت در سیاستھای احمدی نژاد افتضاحی بھ سرانجام تیولداری مالی را بھ بار نشاند .این رفتار عا
بارآورد کھ توجیھش را تحت لوای توده خواھی سروسامان می داد. در واقع جمھوری اسالمی بھ تھ 

ی کارگزارانش یا گریختھ اند یا بستگانشان را در خارج کشیده است؛نھ اخالقی دارد و نھ آرمانی. ھمھ
  ان ھستند.جاسازی کرده اند یا درحال بستن چمدانھایش

اکنون ھمھ می دانند سالھا انتظار برای اصالحات بھ بن بست رسیده است و اصالح طلبی چیزی 
نبوده است جز یک فریب بزرگ. اصالح طلبان ھمواره در آرزوی راه یافتن بھ ساختار فساد بوده اند 

ه خواھد بود  قدرت کنار گذاشتھ شوند. اشتبا رانت خواری در پرتو و نمی خواستھ اند از چارچوب
اگر رقابت درونی یک رژیم را بھ صورت اپوزیسیون و حکومت ترسیم کنیم. رقابت درون گروھی 

  در اساس رقابتی است برای کسب امتیاز بیشتر،نھ پیکاری بر سر کسب قدرت.
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یر ز.ایرانیان مقیم خارج باید حساب خود را از خارج نشینان خوش نشین جداسازند. کسانی کھ ١١
ن مآب پیش می گیرند نمی گذارند واقعیات زندگی مردم ایران درست وھ ای رفتاری اپوزیسیپرچم حرف

منعکس شود. اینان یا چپ می زنند یا شعارمردم را برمی گردانند یا سعی می کنند سربزنگاه جنبش 
مردمی را با سخنان انحرافی از کار بیندازند. در حالی کھ شاھزاده رضا پھلوی بھ درستی می گفت 
ما تنھا یک حرف داریم و آن ھم برگزاری ھمھ پرسی(=رفراندم) و انتخابات آزاد است، اینان باز 
شروع کردند بھ مباحث کاذب ھمچون جمھوریخواھی و پادشاھی. اگر این حضرات راست می گویند 

ابجا و بھ رأی مردم احترام می گذارند چرا از روآوردن بھ انتخابات می پرھیزند. اینان بی موقع و ن
مباحثی را طرح می کنند کھ بتوانند نیروی مردم را بھ تفرقھ بکشند و در اساس حفظ ھمین نظام را 
با نوعی تندروی و سخنان نابھنگام از تداوم برخوردارساند. این ھمان خصوصیت اپوزیسیون حرفھ 

منافعش ای است کھ بھ ظاھر مخالفت می کند ، درباطن اما ھمین وضع موجود را می پسندد چون 
  در این نظام و بقای آن نھفتھ است.

درست در ھمان یکی دوسھ روز اول جنبش ھفتم دی در حالی کھ خوش نشینان خارج نشین در بھت 
گفت نھ این نمی شود باید مجلس خبرگان » جمھوری دوستان«و حیرت فرورفتھ بودند ناگھان یکی از 

نھ (کافی است برای نموبرزبان رانده بودند   درست را سالیان پیش دیگرانبرپاکرد. اساس این سخن 
اما بھ ھنگامی کھ باید از جنبش بھ آیندگان ) در روزنامھ ٥٨این قلم در سال  ینگاه شود بھ مقالھ

درست ھمین جمھوری دوستان نشان دادند  ؟فضل فروشی بی موقع چھ سودی دارد دفاع برخاست
  ست.از مردم می ترسند. این دیگر جمھوری دوستی نی

ی سیاس -ی اجتماعی صداقت در تحلیل سیاسی شرط نخست برای درک یک جنبش است. اگر زلزلھ
 ریپم دی واردساخت و نھ تنھا حکومت سیک معنی داشتھ باشد ھمین تکانی است کھ جنبش ھفت

  شده را بھ چالش کشید، بل اپوزیسیون فرسوده را نیز افشاکرد.
بھ حمایت از انقالب اسالمی برخاستند و در کسوت چپ و  ١٣٥٧واقعیت این است کھ کسانی کھ در 

ملی و مذھبی وارد میدان شدند، در فاجعھ ای کھ بھ بارآمده است و در کشتارھای فجیعی کھ بھ اجرا 
گذاشتھ شده است،سھیم اند. حال بھ جای آنکھ خود را نقد کنند، باز بھ ھمدستی با گردانندگان ھمین 

. دل بستن بھ وحدت چنین اپوزیسیونی کھ در فساد غوطھ وراست عملی انقالب اسالمی دل می بندند
  است عبث.

. سیاست خارجی در تمام دوران جمھوری اسالمی ھمچون امری مخفی بھ اجرادرآمده است.حاال ١٢
عربستان سعودی برای ایران نقشھ کشیده اند رژیم جمھوری اسالمی می -اسراییل -کھ مثلث آمریکا

حمایت از خود وادارد. این سیاست موفق نخواھد بود.سالھاست کھ مردم بھبودی خواھد مردم را بھ 
در زندگی خود تجربھ نکرده اند. تصورشان این است کھ رژیم و دستگاه نظامی آن یعنی سپاه 
پاسداران درآمدھای کشوررا بی ھوده ھزینھ می کنند. در این دوران ھیچگاه جمھوری اسالمی 

واکنش کند. اکتفا کرده است بھ حملھ بھ نیات آمریکا و اسراییل و حاال بھ  نخواستھ است بھ این مھم
عربستان سعودی. اکنون پس از بھ قدرت رسیدن ترامپ بھ واقع سیاست آمریکا در خاورمیانھ ابعاد 
جدیدی از استراتژی(=راھبرد) خود را بھ نمایش گذاشتھ است. پیرو این راھبرد و بنا بھ تمایل 

ستان سعودی باید ایران از حضور در چند کشور خاصھ در سوریھ،لبنان،عراق و یمن اسراییل و عرب
منع شود و بھ قول سیاستمداران این کشورھا حد و حدود خود را بشناسد و بھ اعتباری سرجایش 

حتی حضور ایران را در افغانستان برنمی تابد و ھمبستگی با مردم بحرین را ھم  دبنشیند. این راھبر
د. در نھایت البتھ باید محدودیتھایی جدی در ارتباط با خلیج فارس برای ایران سازماندھی نمی پسند

شود و جزایر ایرانی در خلیج فارس از کنترل ایران خارج شود. این راھبرد قصد دارد از ایران 
  کشوری ناتوان و فرمانبردار بسازد و سرنوشت منطقھ را بھ اسراییل و عربستان سعودی بسپارد. 

سیاری ایرانیان در ایران و در خارج از ایران براین تصورند کھ گناه ھمھ ی این شرایط ناشی از ب
جمھوری اسالمی است. این تصور بھ میزان معینی درست است اما تمام واقعیت را دربرنمی گیرد. 

 یت علیھ ایران براثر اتخاذ سیاستھای نادرست از جانب رژیم جمھوراشکلگیری بسیاری از اقدام
مذکور بازھم بھ اجرا در می آمد.  داسالمی بھ وقوع پیوستھ است اما حتی اگر چنین نمی بود راھبر

عربستان سعودی بھ گونھ ای نانوشتھ علیھ شاه ایران نیز بھ  -اسراییل-از یاد نبریم کھ مثلث آمریکا
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افع غرب و کارگرفتھ شده بود. دراساس این مثلث یک ایران نیرومند را در منطقھ بھ زیان من
ی ی کافھمپیمانان نزدیکش در خاورمیانھ می داند. از بخت بد خردستیزی رھبران رژیم اسالمی بھانھ

بھ دست سران مثلث ضد ایرانی داده است. اوج این خردستیزی را می توان در سخنان خمینی و 
رھای آشفتھ و ی رھبری پیرامون او مشاھده کرد و ھمین خصوصیات را بھ مراتب بدتر در گفتابدنھ

جنون آمیز احمدی نژاد شناسایی کرد. زیانی کھ احمدی نژاد از این بابت بھ ایران وارد ساخت ھمانند 
  ندارد.

این قلم در دوران جھاد در افغانستان ھنگامی کھ بھ دفاع از مجاھدین و رھبر بزرگشان احمدشاه 
امنیتی آن در وزارت اطالعات  مسعودبرخاست بارھا ازسوی ھمین رژیم جمھوری اسالمی و مأموران

و سپاه درمعرض تھمت و افترا و ترور شخصیت قرارگرفت. برای نخستین بار نشان دادم دستگاه 
ھای امنیتی ایران در افغانستان نھ تنھا خطا می روند ، بل آلوده بھ فساد نیز ھستند. بی آنکھ بخواھم 

دند  موفق نمی شوند با وقاحتی بی مانند از جزییات را در اینجا شرح دھم،یادآورمی شوم کھ وقتی دی
سوی سپاه از پیرامونیان مسعود خواستند مرا حذف کنند و نگذارند در افغانستان در مجامع 
حضوربیابم. آنان را تھدیدکردند. دروغی ھم از زبان من سرھم کردند تا خود رامظلوم ھم جلوه دھند. 

ت احمد شاه مسعود انتشار یافتھ بود در چاپ جدید من دومتن از گفتار خود را کھ در سالگرد شھاد
کتابم در افغانستان آوردم تا دروغشان را برمالسازم. در آن جلسھ کھ یاد احمد شاه مسعود را گرامی 

با آنکھ روزنامھ ھای ایران از احمدشاه مسعود سخنی بھ میان نمی «می داشتم درجایی شفاھی گفتم 
ھمین سخن کوتاه بر حاضران امنیتی ایران در آن اجالس ». ست دارندآورند،جوانان ایران اما اورا دو

گران آمد و بالفاصلھ خواستار حذف من شدند. در حالی کھ من از آلمان آمده بودم و ھیچ ارتباطی با 
این حضرات نداشتم. بدیھی است کھ کنفرانس برلین را ھم پشت سرداشتم کھ آن ھم بھ مذاق ایشان 

أمور امنیتی شان کھ نقشی فرھنگی ھم بازی می کرد پسانتر درکتابی از قول خوش نمی آمد. اما م
من نوشت کھ گفتھ بودم ھرکھ در ایران نام مسعود راببرد مرتکب جرم می شود. دروغھای دیگری 

بم اتکو حتی تارنماھای افغانستانی در  یھم سرھم کرده است. نطق من پس از انتشار درفضای مجاز
در دسترس ھمگان قراردارد. سیاست ایران در ارتباط با احمدشاه مسعود چنان نیز چاپ شده است و

کاستیھایی دارد کھ در این مختصر نمی گنجد. بماند برای وقتی دیگر. یک مأمور پیش افتاده را چھ 
بھ این چیزھا. تازه ھمین افراد سالھا پس از آنکھ من راجع بھ مسعودمی نوشتم و حضرات حکومتی 

ردم بھ افغانستان روآوردند آن ھم در اجرای مأموریت و بھ قصد حذف دیگران. اینھا را نقد می ک
ھمھ تاریخ دارد. این بیچاره تازه پس از کتابی کھ یک مأموردیگر از ایران جھت شبیھ سازی و 

  نسخھ برداری انتشار داده بود پریده بود وسط.  بی ادبیھایش بھ کنار.
گراست. می خواھم بنویسم رژیم ایران نھ تنھا در تشخیص قصدم از آوردن این نکتھ چیزی دی

اولویتھای منطقھ ای اشتباھاتی جبران ناپذیر مرتکب شده است حتی وقتی ھم می خواھد اندکی 
صافکاری کند باز ھم تحمل حضور غیرخودیھا را ندارد. ھمین سیاست را در تاجیکستان پی گرفتند. 

از ایران آسان با تاجیکستان ارتباط برقرار ساختند. وضع  ایرانیان ایران دوست بھ ویژه در خارج
فرھنگی تاجیکستان در قیاس با افغانستان بیشتر خوشایندشان بود. ھمینان راھم جمھوری اسالمی 

در نتیجھ سیاست منطقھ ای رژیم اسالمی عالوه برکاستیھای در خور تحمل نمی دانست و نمی پسندید. 
بست ھمانگونھ کھ در سیاست داخلی عمل می کرد. مثالً وقتی می  دیگر بھ انحصارطلبی ھم دل می

دید موضوعی از اقبال عامھ برخوردار شده است افراد مختلفی خاصھ اصالح طلبان را می انداخت 
وسط تا غیر خودیھا نتوانند عرض اندام کنند. سیاست شبیھ سازی کھ در کنفرانس برلین یادآورشدم 

  یدا می کند.خاصھ در این موارد مصداق پ
بھ ھمین روال باید سیاست فلسطینی جمھوری اسالمی را سنجید. مردم ایران از دوران پیش از 
انقالب ھمدلی زیادی با مردم فلسظین نشان می دادند. این را ھمھ می دانند. مردم از سیاستھای 

نقد  کھ سیاستی درست بودرا ازجانب شاه » دوفاکتو«اسرییل نا خشنود بودند و دیپلماسی شناسایی 
می کردند. شاه در آن ھنگام حتی با آنکھ جمال عبدالناصر سخنان تند و زننده ای خطاب بھ او بر 

 اصلھ می توان نوشت. ناگفتھ رش درستی را پی می گرفت. این را امروز با فگ،درواقع نزبان راند
ینیان اما اعراب زیاده خواه کھ شاه شناسایی اسراییل را موکول کرده بود بھ برقراری حقوق فلسط
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بھ اراضی ایران ھم چشم داشتند، این را نمی پسندیدند. یاددارم موقعی کھ در کنفرانس مجمع عمومی 
یونسکو در نایروبی بودیم وقتی حفاریھای غیرقانونی باستان شناسی توسط اسراییل در اراضی 

 ٢٤٢نگ حضور داشتم از قطعنامھ ی فلسطینی انجام می شد من کھ از سوی ایران در کمیسیون فرھ
ی پشتیبانی کردم. البتھ قبل از صحبت تأیید رئیس ھیأت نمایندگی را داشتم. در ھمان جلسھ نماینده

ت من ی محبت پشود بھ ترتیب حروف الفبای التینی با دست بھ نشانھبھ عراق کھ نزدیک من نشست
شکوه نامھ ای بھ دولت ایران فرستاده بود  نواخت و تشکرکرد. بھ ایران کھ برگشتیم دولت اسراییل

علیھ من. پھلبد مرا طبق درخواست وزارت خارجھ خواست. شفاھی ھمھ چیز را توضیح دادم. 
سرانجام از من خواست سخنانم را روی کاغاذ بیاورم. ناچار بھ توضح کتبی شدم و ماوقع را شرح 

  دادم. پس از آن ھیچ کس دیگر با من کاری نداشت.
خوب است یادآورشوم کھ این قلم دوبار در دوران جمھوری اسالمی خواستار شناسایی این  در ضمن

کشور شده ام. یکبار در گفتگویی سھ جانبھ کھ دکتر ابراھی یزدی ھم حضور داشت و بھ ھنگام عقد 
پیمان معروف بھ کمپ دیوید بود. این گفتگو در آن ھنگام در کیھان ھوایی بھ چاپ رسید ھمراه با 

تاخیھایی نسبت بھ من. وقتی گقتم باید اسراییل را با توجھ بھ رعایت حقوق فلسطینیان بھ رسمیت گس
دم. عنوان کرھم شناسایی را در کنفرانس برلین  دیدگاهبشناسیم ابراھیم یزدی سکوت کرد. ھمین 

مید. نا »فاشیست«یکی از وابستگان امنیتی ھمین رژیم در کسوت اپوزیسیون حتی مرا بھ ھمین خاطر
البتھ پاسخ مناسب دریافت کرد. گفتند آخر کسی کھ از حقوق مھاجران افغانستان در ایران و از 

 یشناسایی اسراییل دفاع می کند کھ نمی تواند فاشیست باشد. با مزه اما اینکھ در کتاب آلمانی مؤسسھ
حذف  ی یکسرهھاینریش بول راجع بھ کنفرانس برلین گفتار مرا در نشست مربوط بھ سیاست خارج

گفتھ ھای ی آلمان کنار من نشستھ بود. بھ عوض کرده بودند. در این جلسھ قائم مقام وزارت خارجھ
سخنان خانم کدیور را چاپ کرده بودند. من بھ آلمانی سخن گفتھ بودم و سخنم بھ حدی روشن من،

اید؟ حزب  ی آلمان با تحسین گفت شما کجا آلمانی آموختھبود کھ قائم مقام وزیر خارجھ
آلمان کھ خود را مدافع اسراییل وانمود می ساخت بھ خاطر حکومت جمھوری اسالمی و »سبزھای«

دفاع از اصالح طلبان ھمین جمھوری حاضر نشد صحبت مرا درآن نشست انتشار دھدو مطالب 
ا ب ی دیگر در ھمین کنفرانس نقل شده بود نادقیق است و آمیختھدیگری ھم کھ از من ازبابت جلسھ 

کاستی. این کتاب را بھمن نیرومند ویراستاری کرده بود و ھدفی نداشت جز ستایش بی مورد از 
اصالح طلبان. تنھا کسی کھ در آن کنفرانس اصالح طلبان را نقد کرد صاحب این قلم بود.بدیھی بود 

  نباشد. ری وقت آلمان یعنی یوشکا فیشکھ این انتقاد خوشایند گردانندگان کنفرانس و وزیرخارجھ
جریان حزب سبزھای آلمان بھ اشتباه و براثر توصیھ ھای ایرانیان وابستھ بھ این حزب خواست 

ی آلمان و وزیر خارجھ اش رقم بزنند. اما اشتباه محاسبھ بودند نقشی تاریخی برای وزارت خارجھ
فغانستان تمام ھم کرد کھ بھ زیان مردم ا یمانع از این کار شد. یوشکا فیشر درآن دوره کار دیگر

حافل مشد. برگزاری کنفرانس بن بود در ارتباط با افغانستان کھ شخصیتی ناشناختھ و وابستھ بھ 
امریکا را بھ نام حامد کرزای بھ عنوان رھبر جھاد و جنبش ضد طالبان بھ مردم افغانستان خاصی در 

این نقش را پذیرفت  جازدند. این شخص کھ در آغاز مشروط بھ اینکھ محافظانش آمریکایی باشند
و را نمی سرانجام پس از مدتی مانند خمینی در چرخشی ناگھانی وقتی فھمید آمریکاییان دیگر ا

مریکا جارزد. بھترین سالھایی کھ می شد افغانستان بھ راھی درست برود آخواھند سیاستی را خالف 
 نیک برای مردم افغانستاکراتوبراثر فساد او و پیرامونیانش از دست رفت و حتی نگذاشت راھی دم

  ھموار شود. نتیجھ اش اکنون بس روشن است.
بازگردم بھ سیاست خارجی ایران. در جنبش ھفتم دی مردم ایران بھ خصوص نسبت بھ سیاست رژیم 

تراض را باید درست سنجید و افراط نکرد. این عاسالمی در سوریھ بانگ اعتراض برافراشتند. این ا
یھ خطاھایی بس زیاد مرتکب شده است نباید ما را از توجھ بھ سوریھ، واقعیت کھ ایران در سور

ه ی زوعراق، یمن،بحرین ،افغانستان،تاجیکستان،لبنان و ... بازدارد و منحرف کند. ایران در یک ح
  یحراست و نگاھداری این حوزهت تمدن ایرانی قراردارد و حق آن است کھ بھ سھم خود در جھ

نگرش را نباید با افراطیگریھای جمھوری اسالمی برابرگرفت. بقای ایران بکوشد. این نیز تمدنی 
ی تمدنی بازوھایی دارد کھ بنابھ ی تمدنی. از این گذشتھ ھر حوزهوابستھ است بھ بقای این حوزه
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و بستھ بھ شرایط عمل می کنند. یکی از این بازوھا دین شیعھ است. دینی کھ این جمھوری عیت موق
 و آبرو و حرمتی برایش بھ جا نگذاشتھ است. روحانیت این دین بھ خصوص دراسالمی احترام 

میختھ بھ فساد شده است. روحانیتی کھ دستش بھ سوی مردم آچارچوب ایران سیاسی سخت آلوده و
بود اکنون چشمش بھ درآمد نفت و فساد دوختھ است. این تحول را نباید بھ خصومت بھ این دین کھ 

رد تبدیل کرد.بھ ھمین سان ایران پرچمدار جنبشھای عرفانی در منطقھ است. یا در منطقھ پیروانی دا
ه گرفتنش نادرست است. مردم کرد و مردم بلوچ و دایران با دین سنی حنفی نزدیکیھایی دارد کھ نادی

ترکمن تعلقات سنی دارند. باید بتوان بھ دین آنان احترام گذاشت وسیاست تقریب را با آنان از طریق 
وی شیعی پی گرفت. اینکھ دین شیعھ اکنون در ایران آلوده شده است نباید ما را بھ سوی سیاست باز

ی تمدن ایرانی سوق دھد. حق آن است کھ ھم بھ دینھای نزدیک بھ حذف این دین در چارچوب حوزه
شیعی را تقویت کنیم و البتھ -خود احترام بگذاریم و ھم در آینده گرایشھای عرفانی و عرفانی

جریانھای زرتشی و مسیحی داخل تمدنی را بھ ویژه در بستر ارومیھ تا خوزستان را. کسانی کھ با 
گوشھ ھای دینی و زبانی تمدن ایرانی آشنایی ندارند با سطحی نگری می خواھند ایران را محدود 

  کنند بھ ایراِن سیاسی.
حملھ بھ ایران را داشتھ است. امروز اسراییل سیاستھایی ضد ایرانی می پروراند و حتی دوبار قصد 

ی یکبار آمریکا در زمان بوش مانع این حملھ شد. حاال باز فیلش یاد ھندوستان کرده است و نقشھ
ھای جدی ضدایرانی دارد. ایرانیان نطفھ» ناتانیاھو«ی ایران را درسرمی پروراند. سیاستھای تجزیھ

بھ جای نفاق افکنی این چیزھا را بھ یاد  بھ خصوص ایرانیان مقیم خارج کھ دستشان باز است باید
اسراییلیان بیندازند. مانمی توانیم و نباید حق و حقوق فلسطینیان را نادیده بگیریم. در ضمن نباید 
مانع شناسایی اسراییل شویم. اما حق است بھ اسراییلیان صلح دوست بگوییم اسراییل نمی تواند 

ین نھ بھ سود منطقھ است نھ بھ سود صلح در جھان و سرزمینی برگورستانی فلسطینی برپاسازد. ا
  نھ بھ سود قوم تاریخی یھود.

ی ھفتم دی خصلتی انتقادی بھ نمایش گذاشت. شعارھا و اندیشھ .در یک کالم جنبش خودانگیختھ١٣
می دانستند و اجازه نمی دادند کسی بھ آنھا  »تابو«را  ھابرگرفت و مطرح کرد کھ بسیاری آنھایی را 

نشان داد کھ احزاب و سازمانھای  ،بلبیندیشد. این جنبش نھ تنھا جمھوریخواھی کاذب را افشا کرد
سیاسی ایران بھ خصوص این سازمانھایی کھ در خارج از کشور خانھ گزیده اند و سازمانھای مجازی 

سازمانھای بھ اصطالح مدنی و حقوق بشری چنان گرفتار  ھمچون کانون نویسندگان در تبعید یا انواع
خود و ارزشھای غربی پسندند کھ حتی یارایی تکان خوردن ھم ندارند چھ رسد بھ اندیشیدن. ھنوز 

ی امور. در ھمھ» ی پھلویگناھکار دانستن سلسھ«و » کودتای بیست و ھشتم مردادند«ی در خلسھ
خود حتی روی کار آمدن جمھوری اسالمی را ھم گناه  طرفھ آنکھ این سازمانھا بھ جای سنجش

محمدرضاشاه و حتی رضاشاه می دانند. این چنین تصوری یکسره غیر عقالنی و غیرتاریخی است. 
ت و ھشتم مرداد سسلسلھ خصومت ورزیده اند و از بی ی پھلوی با اینکسانی کھ از آغاز سلسلھ

ارضی و آزادی زنان را مردود جلوه می دادند و از ی اقدامات شاه حتی اصالحات بھ بعد ھمھ ١٣٣٢
ی چھل بھ بعد حتی گرایشھای دینی از خود بھ نمایش می گذاشتند و خمینی را می ستودند و در دھھ

آرزوی دیدار با او بھ بغداد می رفتند یا نمایندگانش را درایران با آغوش باز پذیرا می گشتند،چگونھ 
  داوریھای سستی توسل بجویند و فرافکنی پیشھ کنند؟ بھ خود اجازه می دھند بھ چنین

م ی خود درست نگاه نیدازیما قادر نخواھیم بود بھ دموکراسی در ایران دست بیابیم چنانچھ بھ گذشتھ
و از نقد خود شروع نکنیم. چگونھ ممکن است کسانی کھ با قتلھای درون حزبی خود را درمقام 

کھ مرتکب می شده اند بھ گردن سلطنت می انداختھ اند بتوانند  قضاوت می نشانده اند یا قتلھایی را
داوری تنھا متوجھ حزب توده نیست. فداییان و گروه ھای دیگر  ندموکراسی بھ ارمغان بیاورند؟ ای

چپ نیز بایدخود را نقد کنند، خواه درچنین جریانھایی شرکت جستھ باشند،خواه بھ خاطر ھمبستگی 
باره سکوت پیشھ کرده باشند. مجاھدین خلق در این حوزه مسئولیت بزرگی محفلی و سازمانی در این 

را بھ دوش می کشند. نھ تنھا باید قتلھای درون سازمانی را توضیح دھند ، بل باید استبداد بی ھمتایی 
را کھ در ارتباط با اعضای خود بھ کار بستھ اند و ترور شخصیتھایی کھ را در ارتباط با جداشدگان 

و مخالفنشان بھ کار بستھ اند توضیح دھند و از مردم طلب پوزش کنند. مجاھدین خلق باید از خود 
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منابع مالی خود را آشکارا بھ آگاھی عموم برسانند و بگویند از چھ جاھایی امکانات مالی دریافت 
کت رشان ش کرده اند و چگونھ ھزینھ  می کنند. اینان و کسانی کھ با اینان بوده اند خواه درشورای

داشتھ اند یا پس از بیرون آمدن از شورا سکوت کردند بھ ھمان اندازه مسئولند کھ رھبر و فعاالن 
  اجرایی این سازمان. 

چگونھ ممکن است در داخل کانون نویسندگان در ایران با گنجاندن اصل آزادی وجدان در منشور 
ان شخصیتی ھمچون خسروروزبھ ی دفاع از آزادی وجداین کانون مخالفت کرد و در خارج بھ بھانھ

را کھ دستش بھ خون رفیقانش آلوده بوده است ھمچون نماد آزادی وجدان معرفی کرد؟ این چیزھا 
باھم جور درنمی آید و این حضرات و این سازمانھا را باورپذیر نمی کند. چرا کسانی کھ خود را 

ری لکانون بیندازند؟چرا از دکترخان نویسنده می دانند حاضر نیستند نگاھی انتقادی بھ رفتارھای این
دفاع نکردند و چگونھ در ارتباط با سعیدی سیرجانی ناشایست عمل کردند؟ دموکراسی تنھا در پرتو 

  شفافیت جان می گیرد و زنده می ماند.
را آوای  ٥٧چگونھ ممکن است فعاالنھ در پاکسازیھاشرکت جست، خمینی را ستود و انقالب اسالمی 

دانست و در برابر قتلھای نظامیان و دولتمداران رژیم پیش ھمچنان سکوت کرد  مستضعفان جھان
و در ضمن خود را فعال حقوق بشر وانمودکرد؟ این چیزھا باھم جور نمی آیند. ما نھ تنھا ھمھ 
مسئولیت فردی داریم، بل مسئولیت سازمانی را ھم کھ بھ آن تعلق داشتھ و داریم باید بپذیریم و از 

و حتی  ٥٧گناه جمعی خود را نیز بھ دوش بکشیم و جنون توده ای ماه ھای آخر سال   این گذشتھ
 ٦٧را نیز بپذیریم و درست توضیح بدھیم. در این صورت است کھ قادر خواھیم بود کشتار فجیع  ٥٨

بری ت ،را پی بگیریم. ما ھمھ مسئولیم و نمی توانیم زیر لوای پھلوی ستیزی و فرافکنی و سکوت
، خود را پنھان ٦٧مرداد،استبداد پھلوی و سرانجام کشتار ٢٨و زیر پوششھای کاذبی چون بجوییم 
  سازیم. 

ی ھفتم دی بھره گیری جوانان از شبکھ ی مھم دیگر در ارتباط با جنبش خودانگیختھ.یک نکتھ١٤
 در ی تلگرام و برخی دیگر از شبکھ ھا بود.ھای اجتماعی و پیام رسانی بھ یکدیگر از راه شبکھ

نبود حزب و سازمانھای  سیاسی و مدنی شرکت کنندگان در جنبش باسرعت تمام توانستند پیامشان 
را بھ یکدیگر برسانند . با تمام این احوال ھر شھر ویژگیھای خود را داشت. شباھت شعارھای 

ور ضمحوری براثر سالیان دراز شکل گرفتھ بوده است و از دل مردم برخاستھ بوده است نھ براثر ح
د و قوت نمی رسان ھشبکھ ھای اجتماعی. این شبکھ ھا بھ خصوص حضور مردم را بھ اطالع ھم

د.بھ ھمین سبب ھم نی تلخ مردم از رژیم کنونی بشونھ انکھ جانشین تجربھ ندقلب بھ ھمھ می داد
د ورژیم نتوانست از این شبکھ ھا بھ سود خود اسفاده کند. ناچار بھ سانسور و بستن روآورد کھ خ

  نارضاییھای تازه ای بھ بار آورد.
یر شبکھ ھای اجتماعی در جریان اوجگیری جنبش ھفتم دی نیاز بھ بررسی خاصی تأثنقش و میزان 

راض شعارھای اما در ھمین روز و در جریان اعت دارد. روزنخست تجمع اعتراضی علیھ روحانی بود
نگیختگی و رسانھ ھای شمارگر و رضاشاه روحت شاد فریادزده شد. از این رو باید نقش خودا

و این نقش در حدی بوده است رتلفنھای ھمراه را بھ دقت سنجید تا بتوان دست بھ داوری زد. بھ ھر
  کھ حکومت ناچار سیاست سانسور را بھ کاربست.
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  پیوست نخست

  از شعارھای جنبش ھفتم دی شماری
 

ت در زیر تعدادی از شعارھای عنوان شده در جنبش ھفتم دی را می آورم. ذکر یکی دونکتھ ضرور
ارھا خصلت عرھا در ھمھ جا مطرح نشده اند. دوم اینکھ برخی شعادارد. نخست اینکھ ھمھ ی این ش

اند  برخی فقط در یکی دو  سراسری داشتھ اند و برخی در تعداد زیادی از شھرھا بھ گوش رسیده
  شھر برزبان آمده اند. 

برای نمونھ شعار مرگ بر استبداد یا مرگ بر دیکتاتور در ھمھ ی شھرھا حضور داشتھ اند. شعار 
مرگ بر روحانی و مرگ بر رھبر در بیشتر شھرھا بھ گوش رسیده است. شعار مرگ بر خامنھ ای 

کمابیش درشمارزیادی از شھرھا رتبط با پھلوی ھا در شھرھای زیادی شنیده شده است. شعار ھای م
بھ ھر حال مشھود بوده است خاصھ در دوشھر مشھد و قم.  و در خور توجھ بھ گونھ ھای مختلف

شھر شنیدم. شاید جایی  شعار جمھوری ایرانی را تنھا در یکیکی از شعارھای محوری بوده است .
وده است. این قلم ھیج شعاری در ارتباط با مجاھدین دیگر ھم بوده باشد اما شعار محوری در ھیچ جانب

خلق یا رھبرانشان نشنیده است. حتی در تلویزیون مجاھدین ھم چنین چیزی نشنیدم. بھ ھرحال نتیجھ 
می گیرم کھ محوریت شعارھا متوجھ ناکارآمد بودن ساختار جمھوری اسالمی و جانشین ساختن این 

خاصھ علیھ رئیس قوه ی قضاییھ ھم از شعارھای  جمھوری بوده است. شعارھای ضد آخوندی
ام خستھ شده اند. از این گذشتھ امیدی بھ اصالح ظمی آیند. بھ واقع مردم از این ن سراسری بھ حساب

طلبان ندارند و آنان را راه حل نمی دانند بھ خصوص کھ اصالح طلبان و رھبرانشان این مردم و این 
دند. شعارھایی کھ در زیر می نویسم بی ترتیب و بی تقدم وتأخر جنبش را با بدترین واژه ھا وصف کر

است. زیرا چنین معیاری نداشتم و بھ کار گرفتن چنین معیارھایی تنھا در صورتی میسر است کھ 
  ی فیلمھا و گزارشھا داشتھ باشد.کسی دسترسی کامل بھ ھمھ

  
  

  شعارھا
  می میریم، می میریم، ایران رو پس می گیریم-
  رضاشاه،روحت شاد-
  شاھنشاه روحت شاد-
  ما آریایی ھستیم ،عرب نمی پرستیم (این شعار پس از دوسھ روز دیگر تکرار نشد)-
  زلزلھ،زلزلھ،آخوند باید گم بشھ-
  نھ غزه،نھ لبنان،جانم فدای ایران(این شعار پیشترھا ھم مطرح شده بود)-
  روحت شاد، رضاشاه-
  سیدعلی حیا کن،مملکتو رھاکن-
  ھلَوی،پھلوی؛پھلوی،پھلویپَ -
  الریجانی عراقیھ... (نتوانستم ھمھ ی شعار راضبط کنم)-
  فکری بھ حال ما کن،سوریھ رو رھا کن-
  بلندشو،بلندشو،ای جوان ایرانی-
  مرگ بر روحانی،مرگ بر روحانی،مرگ بر روحانی-
  مرگ بر دیکتاتور-
  آخوندآخوند حیا کن،مملکتو رھا کن-
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  بیشرف، بیشرف-
  خدایی می کنھ ،ملت گدایی می کنھآقا -

  اصالح طلب،اصولگرا،دیگھ تمومھ ماجرا
  دانشجو می میره،ذلت نمی پذیره-
  حمایت،حمایت،نیروی انتظامی-
  ای شاه ایران،برگرد بھ ایران-
  می میریم،ایران رو پس می گیریم-
  ایران کھ شاه نداره،حساب کتاب نداره-
  مرگ بر دولت مردم فریب-
  ھم مطرح بود) ١٣٨٨،ما ھمھ باھم ھستیم(این شعار در نترسید،نترسید-

  بترسید،بترسید،ما ھمھ باھم ھستیم
  حکومت آخوندی،نمی خوایم،نمی خوایم-
  این ھمھ لشگرآمده،علیھ رھبرآمده-
  ولیعھد کجایید،کجایید، بھ داد ما بیایید-
  سید علی ببخشین،دیگھ باید بلندشین-
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  پیوست دوم

  
  سھ گزیده از سھ گفتار                   

  ١٣٩٠-١٣٨٨در سالھای               
  

-١٣٨٨سھ گزیده ای کھ در زیر می آورم گوشھ ھایی از سھ گفتارند در سالھای 
. کسانی کھ بھ این گفتارھا عالقھ داشتھ باشند حق آن است کھ تمامی متن ١٣٩٠

در آن ھنگام چھ پرداختی از اھمیت ھریک از گفتارھا را بخوانند وببینند این قلم 
 ٢٠٠٠ار در کنفرانس برلین بھ سال جنبش خودانگیختھ بھ دست داده است. نخستین ب

ی اھمیت جنبش خودانگیختھ بھ اختصار و گذرا اشاره داشتم. بسیاری در آن در باره
مقطع این فکر را نمی پذیرفتند. برخی ھم نامھ نگاری کردند. بھ خصوص فعاالن چپ 
حاضرنبودند جنبش خودانگیختھ را یک امکان بھ حساب آورند چھ رسد بھ آنکھ چنین 

ی سازمانی و حزبی بارآمده بشی را واقعیت بدانند.کسانی کھ از جوانی با اندیشھجن
ت اجتماعی درک کنند. از ھمیت عنصر خودانگیختگی را در تحوالاند نمی توانند ا

رھبری کننده توان ھدایت توده ھا را دارد. اینان اما  ینظر اینان تنھا حزب یا سازمان
نمی گویند در صورت فقدان چنین تشکلھایی آیا مردم باید در انتظارشان بنشینند و 

تراضشان را بھ گوش سرکوب را متحمل شوند یا حق دارند دست بھ شورش بزنند واع
  ھمگان برسانند.
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  گزیده ای از گفتار:)١

  
 فروپاشی بحران و خرداد دوم و بیست          

   ١٣٨٨ تھران                      
  
  
  
  
  

 

 خودانگیختگی
  
این مجموعھ ی درھم تنیده و پیچیده ای کھ برفضای زندگی سیاسی ایران حاکم گشتھ  -۶

است در عمل بھ ھیچ عمل سازمان یافتھ و ھیچ عمل مدنی از پیش اندیشیده ای میدان 
حکومت نیز این وضع را می پسندد و بر این تصور است کھ اگر ھمھ ی  نمی دھد.

سازمانھا را ازکار بیندازد یا از نظر تأثیرگذاری خنثی سازد در این صورت آسان تر 
  بر عرصھ ی سیاسی ایران حکم خواھد راند.

اگر بخواھیم میزان اثرگذاری سازمانھای سیاسی و سازمانھای مدنی را خالصھ بیان 
و چکیده ای از آن را در این مختصر بگنجانیم و شرح کنیم می توان گفت ھمھ چیز کنیم 

در جھت و درمسیر عقیم سازی مردم ٧۶بھ خصوص در دوره ی پس از دوم خرداد 
فراموش نکنیم سید محمد خاتمی ، این قھرمان مصنوعی  عمل می کرده اند و می کنند.

ی تغییر قانون اساسی برابر دانست با دوم خرداد ھرگونھ کوشش و جدلی را در زمینھ 
بھ  ١٣٧۶خیانت. او ھرگز نگذاشت جنبش خودانگیختھ ی مردم در مقطع دوم خرداد 

ژرفای خود برسد. ھمواره سعی کرد ھمین رھبری و ھمین سازمانھای سرکوبگر او را 
. بپسندند و بھ او امکان دھند مردم را بھ آرامش بخواند و جوانان را ازتحرک بازدارد

دوران ھشت سالھ ی خاتمی را باید پشت کردن اصالح طلبان درون ساختاری بھ مردم 
ایران و خواستھ ھایشان دانست. در این دوره تنھا یک طرح بحث انگیز بھ اجرا گداشتھ 
شد کھ بی تردید جنبھ ھایی مثبت داشتھ است و دارد. این طرح ھمان طرح انتخابات 

بھ شکلی نسنجیده و شتابزده  تنظیم گشت و فاقد شوراھای شھر است. اما این طرح 
امکانات تحول تدریجی مطلوب بود. در نتیجھ ھم بد بھ اجرا درآمد و ھم آن کھ عده ای 
از کارگزاران حکومتی را در ارتباط با سودمندی آن بھ اندیشھ فروبرد. از این گذشتھ 

عادی و غیر  ھمین طرح در ضمن نتوانست امکاناتی جھت شرکت گسترده ی  مردم
خودیھا و دگر اندیشان را در انتخابات و در شوراھا و در نتیجھ در سطح جامعھ بھ 
معنای واقعی فراھم آورد. یعنی باز مردم می باید بھ ھمان آب باریکھ ی درون رژیم 
اکتفا می کردند. این طرح کھ در انقالب مشروطیت بھ این سو ریشھ داشتھ است از ھمان 
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ھ شد. اصالح طلبان فقط می خواستند بھ مردم بگویند ما موافق تحول آغاز در نطفھ خف
دموکراتیک جامعھ و شورایی شدن کارھا ھستیم ھر چند کھ در این راه صمیمی نبودند 
و بدیھی ترین اصل دموکراتیک را کھ حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن برای 

اط با غیر خودیھا بھ کار ھمگان صرف نظر از تعلق دینی و عقیدتی می بود در ارتب
نبستند کھ ھیچ حتی نادیده گرفتند. اینان نسبت بھ ھمان طرح دوران شاه ھم کھ منجر بھ 

  خرداد شد واپس مانده بودند. ١۵
سازی الزم جھت باز ح طلبان چیزی نبود و نیست جزبستردموکراسی از نظر اصال 

ھشت سالھ ی خاتمی نشان  قدرت عملی. در این زمینھ ھم در دوران یگشتشان بھ صحنھ
دادند لیاقت الزم را ندارند. باید در نظر داشت کھ در عرصھ ی سیاست تنھا اندیشھ ھای 
خوب کفایت نمی کند . در کنار طرحھا و اندیشھ ھای خوب باید انسانھا یا مجموعھ ای 

و  ارنداز انسانھایی را ھم در اختیار داشت کھ قادر باشند این اندیشھ ھا را بھ اجرا بگذ
  بھ واقعیت درآورند.

سازمانھای سیاسی ھم بھ نحوی کھ توضیح دادیم نھ فقط مردم را بھ شور و شوق وانمی  
دارند و آنھارا بھ عمل اجتماعی تحرک بخشی فرانمی خوانند،بل در تمام مقاطع و در 

پرھیز از «و » صلح طلبی«تمام موارد مردم و بھ خصوص جوانا ن را تحت عنوان 
درعمل از سرزندگی و جسارت و » نافرمانی مدنی«و در بھترین حالت » خشونت

رویارویی با رژیم باز می دارند. این سخنان یعنی چنین شعارھایی متعلق بھ دورانی 
دیگر و متعلق بھ فرھنگی دیگر بوده اند. برخی از ھموطنان تصور می کنند ھر وقت 

ند بگیرند و پرچم خودرا برآن بیفرازکھ بخواھند می توانند شعاری را از فرھنگی دیگربر
و جلوه ای درونی بھ آن بدمند. برای مثال شعار نافرمانی مدنی در ایران معنا و مفھومی 
دقیق ندارد. در ایران مردم بھ طور عادی در برابر حکومت یا آنچھ کھ دولت می خوانند 

 ری با برداشتنافرمانی می کنند و از اجرای دستورھای حکومت سرباز می زنند. بسیا
غیرقانونی آب و برق بھ حکومت اعتنایی نمی کنند یا با خانھ سازی غیرقانونی از 
رعایت مقررات سرباز می زنند.از این دست مثالھا فراوان داریم. پس عده ای کھ نا 
فرمانی مدنی را تبلیغ می کنند بھ واقع آشوب مدنی را در مقیاسی غیرضرور و غیر 

ھ با فساد ترویج می دھند. آنچھ در ایران می تواند بازتابھای سیاسی و چھ بسا آمیخت
سیاسی اثرگذاری داشتھ باشد البتھ اعتصاب عمومی است . اعتصاب می تواند یک حوزه 
ی مؤثر مانند استخراج یا توزیع نفت و مواد سوختی را مختل کند وحکومت را وادار 

  بھ مذاکره یا عقب نشینی کند.
یعی از دخالتھای حکومتی است کھ مردم چاره ای ندارند جز با درنظر داشت طیف وس

روآوردن بھ حرکتھای خود انگیختھ . برای نخستین بارازاھمیت جنبش خود انگیختھ در 
رسالھ ی کوتاھی کھ در کنفرانس برلین ارائھ کردم سخن گفتھ ام. در آن ھنگام ھم جنبش 

وم خردادیھا بھ تدریج از مسیر دوم خرداد را جنبشی خودانگیختھ دانستم کھ بھ دست د
  خود منحرف گشتھ است.

برجستھ ترین خصلت جنبش خودانگیختھ ی کنونی حمایت گسترده ی مردمی از این 
جنبش یا درست تر بگویم جنبشھای خودانگیختھ ی کنونی است. حرکت و جنبش 
 اعتراضی کنونی مجموعھ ای است از جنبشھای خودانگیختھ در اینجا و آنجای ایران
بدین معنی کھ ھم از نظر  جغرافیایی، پراکندگی بھ چشم می خورد و ھم در یک مکان 
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واحد.  البتھ ھنوز برخی شھرھا مانند تبریز،سنندج وزاھدان بھ این جنبش در مقیاسی 
گسترده نپیوستھ اند اما این پدیده بس پیچیده است و نیاز بھ بررسی دیگری دارد. البتھ 

نی این جنبشھا در اصل شھر تھران و استان مرکزی است روشن است کھ قھرمان مکا
و بالفاصلھ پس از اینھا استان فارس قد علم می کند. جاھای دیگر کمابیش سھم داشتھ 

 اند اما نھ بھ گستردگی اینھا کھ ذکر کردیم.
خصلت درخور توجھ دیگر این جنبش کنونی این است کھ اکثریت شرکت کنندگان آن 

دھند و این امر بھ واقع بازتاب درستی است از ترکیب جمعیتی  را جوانان تشکیل می
ایران. در عین حال می بینیم کھ ھمین ترکیب جوان از پشتیبانی دیگر گروه ھای سنی 
برخوردار است. منحصرکردن جوانان بھ قشر دانشجو نھ فقط برای توضیح و تشریح 

از این  مد. دانشجویان بخشیوضع کنونی کافی نیست، بل می تواند بھ گمراھی نیز بینجا
  جنبش کنونی بھ شمار می روند نھ ھمھ ی آن. 

در بررسی بھ ھنگامی کھ در باره ی این جنبش در چارچوب بررسیھای مدنی صورت 
گرفتھ است می خوانیم کھ خیابانھای تھران بھ دست جوانان افتاده است و آنان ھدایت 

ماه  ١٨بیش از یک میلیون نفر در بنابراین گزارش  ١جنبش را بھ دست گرفتھ اند.
خرداد) در خیابانھای تھران در اعتراض بھ نتایج انتخابات ریاست  ٢٨ژوئن(برابر 

جمھوری گردھم آمدند کھ می توان آن را بزرگترین تجمع اعتراضی پس از انقالب 
خرداد) تقاضایی محدود داشتند و  ٢٢ژوئن( ١٢دانست. جوانان بعد از انتخابات  ١٩٧٩

خواستار بازشماری آراء بودند . اما اکنون کھ جنبش اعتراضی اوج گرفتھ است  فقط 
جوانان درک کرده اند تکنولوژی می تواند بھ آزادسازی آنان مدد برساند. حاال بسیاری 
از مردم خواستار نظامی سیاسی شده اند کھ در چارچوب آن مذھب نتواند برجامعھ 

استبداد و اجبار حکم براند. درست است کھ االن  نظارت و کنترل مذھبی اعمال کند و با
جوانان از انتخاب موسوی بھ ریاست جمھوری حمایت می کنند اما این بدان معنی نیست 
کھ جوانان بھ سیاست موسوی یا ھر شخص دیگری کھ خواستار بقای جمھوری اسالمی 

ی وسیلھ اباشد دل بستھ اند. شعار حمایت از ریاست جمھوری موسوی چیزی نیست جز 
در جھت دستیابی بھ ھدفی واالتر و بزرگتر. این جنبش اعتراضی در اساس علیھ احمدی 
نژاد و حامی اصلی او خامنھ ای سربرکشید. در ھمھ ی جنبشھای دوران اخیر مردم 
شخص یا اشخاصی را می گیرند واو یا آنان را تبدیل می کنند بھ نماد یانمادھای رژیم 

ادھا دست بھ شورش می زنند. بھ ھمین سبب نیز نیروھای و بھ موقع علیھ این نم
سرکوبگر حکومت سعی داشتند مردم را وادار بھ کرنش و تبعیت کنند و نگذارند از 
رسانھ ھای جمعی و ابزار نوین ارتباطی بھره بگیرند. از این گذشتھ فرض این گزارش 

ر انی را بیابد کھ ھمھ حاضاروپایی این است کھ رژیم نمی تواند بھ اندازه ی کافی پاسدار
باشند بھ سوی مردم شلیک کنند. این اظھار نظر البتھ کھ مھم است اما معلوم نیست متکی 
بھ چھ داده ھایی شکل گرفتھ است. بھ ھرحال می دانیم نیروھای سرکوبگر تا آن مقطع 
 در اساس ترکیبی بوده اند ازنیروھای ویژه ی انتظامی و لباس شخصی ھا و بسیجی ھا.
البتھ کھ این نیروھا یا ازحمایت سپاه برخوردار بوده اند یا مستقیم زیر نظر این سازمان 

                                                 
1 -Iran:Youth-led protests.attaining critical mass. June18/09. Eurasianet.CivilSociety 
July10.2009. 
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عمل می کرده اند اما از آنجا کھ حضور مستقیم سپاه در خیابانھا مشاھده نشده است آسان 
  نمی توان داوری فوق را بھ سنجش واسپرد.

ران را جوانان زیر سی در این گزارش در ضمن می خوانیم کھ حدود  دوسوم جمعیت ای
سال تشکیل می دھند. بھ بیان دیگر این جوانان از ھیجانات و آالمی کھ بھ ایجاد جمھوری 
اسالمی منتھی شده اند ھیچ خاطره ای ندارند. آنچھ کھ نسل پس از انقالب بھ یاد دارد 
محرومیت است وسرخوردگی؛ سرخوردگی از این کھ نتوانستھ است آرزوھا و 

ا بھ واقعیت درآورد. حاال ھمین یأس و ناامیدی پیوند خورده است با ھراس آرمانھایش ر
از این کھ احمدی نژاد باز بھ قدرت برسد و مدتی طوالنی ، شاید دھھ ھا، زندگی میلیونھا 
انسان را تھی از معنا بسازد. ھمین امر صدھا ھزار انسان جوان را بھ خیابانھا کشاند و 

سرنگونی احمدی نژاد دست بھ اعتراض بزنند. از داده  آنان را مصمم ساخت در مسیر
اما میتوان دریافت کھ اینان بھ ھمین حد اکتفا نمی کنند و در » توئیتر«ھای موجود در 

نھایت خواستار سرنگونی رژیم جمھوری اسالمی اند. ھر چھ این بحران سیاسی طوالنی 
ی طف و تمایالتی  بیشتر متر شود بھ ھمان میزان نیز احتمال فزونی گرفتن چنین عوا

شود. جوانان از دوگانھ زیستن بھ ستوه آمده اند و شیفتھ ی رھایی از این موقعیت آزار 
دھنده اند. باوجود نرخ باالی آموزش  چیزی کھ جوانان را بھ اعتراض وامی دارد نرخ 

  باالی بیکاری است.
بعاد نظریھ ی خود در پی آنچھ آمد در این جا خوب است نگاھی دیگر بیندازیم بھ ا

  انگیختگی .
برخی نظریھ ی خود انگیختگی را نقد می کنند و معتقدند بایداز حرکتھای خود انگیختھ 
دوری جست و ھمھ چیز را بھ سازمانی توانمند واگذاشت. در پاسخ باید گفت کسی 
مخالف حضور یک سازمان نیرومند نیست؛ حتی کسی منکر این واقعیت نمی شود کھ 

گسترده ی سیاسی مردمی  و دارای شایستگی رھبری می تواند راه رسیدن  یک سازمان
مطلوب و بھ قول امروزیھا با ھزینھ ای اندک تدارک ببیند. اما  بھ تغییر را بھ نحوی

وجود چنین سازمانی  را نمی توان بھ صورت ارادی تدارک دید. چنین سازمانی باید 
مردم اعمال خود را سازماندھی کند. بھ  در طول نبرد مردم شکل بگیرد و با الھام از

نبرد ما خود بخشی از تاریخ تحول اجتماعی ماست. او سپس » روزا لوکزامبورگ«قول 
در واقع سازمان یا    ٢می گوید این نبرد دورانساز خود یک اثر عظیم فرھنگی است.

میختھ آسازمانھایی کھ بر اثر مجاھدت یک گروه شغلی یا پیکار یک طبقھ سربرمی کشند 
اند بھ نشانھ ھا و خصوصیات آن گروه یا طبقھ و بھ ھمین لحاظ نیز سنت مدار و شناختھ 
شده می شوند. این چنین سازمانھایی از اعتبار اجتماعی بھره مند می شوند و در صورت 
پشت کردن بھ مردم ،مانند حزب توده ، خسرانھا و زیانھایی را کھ بھ بار می نشانند 

لخ ھمان جامعھ بھ حساب می آیند. سازمانھای سرھم بندی شده آسان بخشی از تاریخ ت
می توانند بھ صورت یک مجموعھ ی مافیایی درآیند و ناگھان رخت بربندند و ناپدید 
شوند بی آن کھ کسی نشانھ و ردپایی از آنھا بیابد. از این دست سازمانھا در تاریخ ایران 

                                                 

2 - Luxemburg,Rosa. Der politische Massenstreik und die GewerkschaftenRede in der 
Generalversammlung der Freien Gewerkschaften in Hagen, 1. Oktober 1910. 
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یی دیگر می نویسد: انسانھا تاریخشان را بنا در جا» روزا لوکزامبورگ«کم نداشتھ ایم. 
بھ خواست خود نمی سازند. با این حال آنان ھستند کھ این تاریخ را می سازند. پرولتاریا 
در فعالیت خود تابع مرحلھ ی معین رشد اجتماعی است،اما این رشد اجتماعی ورای 

کھ خود محصول و  پرولتاریا رخ نمی دھد. پرولتاریا انگیزه وعلت آن است،ھمان سان
کھ روزا لوکزامبورگ در آن » پرولتاریا«اگر بھ جای واژه ی  ٣نتیجھ ی آن است.

دوران  بھ کاربرده بوده است واژه ای دیگر مانند جامعھ بگذاریم و بخوانیم ھرجامعھ 
ای تابع مرحلھ ی معین رشد اجتماعی است یا بگذاریم ھر گروه یا ھر قشری تابع شرایط 

ی روزا لوکزامبورگ را در ارتباط خاص جامعھ ی خود است آنگاه می توانیم این داور
با جریانھای کنونی نیز بھ کار بگیریم . در واقع ھرجامعھ ای انگیزه ی تحوالت خود 
است  و در ضمن علت این رشد نیز بھ حساب می آید ھمان سان کھ  محصول رشد خود 
است. این سخنان درخشان روزا لوکزامبورگ بھ ما می آموزاند کھ ھر جنبش 

ای بستھ بھ شرایط اجتماعی معینی شکل می گیرد. تحول این جنبش زمینھ  خودانگیختھ
را برای برپایی سازمانھایی متناسب و مورد نیاز فراھم می آورد. جامعھ را در برابر 
سرخوردگی و یأس مصون می سازد چنانچھ فعاالن سیاسی و اجتماعی این خصلت را 

ھ واقع محصول مرحلھ ی معینی ازرشد آگاھانھ بھ مردم بشناسانند. این چنین جنبشی ب
اجتماعی است.ازسوی دیگرھمین دست از جنبشھا زمینھ ھای الزم رابرای شکلگیری 
و برپایی دموکراسی فراھم می آورند. دموکراسی کھ در اصل یک امر عرفی است از 
ھمین راه می گذرد، نھ ازراه مرحمت اصالح طلبان درون ساختاری یا ھر گروھی 

رار دمورکراسی راھی بس دراز و طوالنی را باید بپیماید. میانبر وجود ندارد دیگر. استق
اما این بھ آن معنانیست کھ الزاما ً باید حضور بدترین نوع استبداد را بھ جان آزمود و 
آن را تحمل کرد. برعکس تنھا مبارزه با این استبداد و سرباز زدن از تحمل آن است کھ 

پدیدار می سازد و بھ تدریج مردم و جامعھ را در مسیر  جلوه ھایی از دموکراسی را
رھایی از استبداد قرار می دھد. ھر نسلی بخشی از این دموکراسی را تجربھ می کند و 
ھمان نسل بھ واقع زمینھ ھایی را برای ژرفتر ساختن این دموکراسی و غنابخشیدن بھ 

ذیر گفت تنھا فراگرد پایان ناپ آن برای نسل بعد بھ ارمغان می برد. شاید با جرأت بتوان
جامعھ ی انسانی ھمانا فراگرد دموکراسی  است کھ ھر بار براثر پیکار نسلی غنی تر 
می گردد و ھر نسلی بھ سھم خود آن را با تجربھ ای تازه بھ نسل دیگر وامی گذارد . 
این میراث گرانقدر ضمن آن کھ میراثی ملی است لیک از جلوه ھای ھمین میراث در 
فرھنگھا و تمدنھای دیگر نیز بھره مند می شود. برخی رویدادھا در جامعھ و فرھنگی 
خاص می توانند فراگرد رشد و ژرفا بخشیدن بھ استقرار دموکراسی را تسریع کنند اما 
نھ آن کھ تصور رود می توان با یک انقالب یا یک جھش یکشبھ بھ دموکراسی دست 

ی شتاب دادن بھ رشد دموکراسی ھوشمندانھ می در باره » روزا لوکزامبورگ«یافت. 
کارگران معدن پنسیلوانیا اعتصابی بزرگ بھ راه انداختند. چپ و  ١٩٠٠گوید در سال 

سوسیالیستان آن روزگاردر آمریکا در ارزیابی این اعتصاب و جنبش گفتند این رویداد 

                                                 
 .١٣٦٦نک. اندیشھ ھای سیاسی. گردآوری و ترجمھ ی چنگیز پھلوان.پاپیروس. تھران. بھار  -٣ 
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آن را ران انجامید وبھ نحوی شگفت آور بھ اندازه ی ده سال کار تبلیغاتی بھ آگاھی کارگ
  ٤ژرفا بخشید.

جنبش خود انگیختھ ی کنونی مردم ایران این بار بی تردید غنی تر از جنبش دوم خرداد 
است. تجربیات بھ ارث رسیده بر این غنا افزوده است اما این فراگرد ھمچنان  ١٣٧۶

ھ است کادامھ دارد. ھم اکنون شمار تشکلھای مدنی بھ مراتب بیش از گذشتھ اند. درست 
این تشکلھا ھنوز بھ کمال نرسیده اند و مطلوب بھ شمار نمی آیند اما ھمین تشکلھا در 
ھر جنبشی در معرض پرسشھایی بنیادی قرار می گیرند؛ بھ کنار می روند یااصالح 
می شوند یا از نو ساختھ می شوند. کانون وکالی دادگستری کھ آمیختھ بوده است باانواع 

ضایی یافتھ است کھ حاضرند بھ دفاع از موکالن آزادیخواه بھ پاخیزند نادرستیھا اکنون اع
و حتی خود بھ بند ییفتند و نیازمند وکالیی دیگر در دفاع از خود بشوند. ھمین جریان 
نشان می دھد کھ تشکلھای مدنی تنھا در یک فراگرد پیچیده و بغرنج تجربھ ای 

را  ار می نشانند. چنین فراگردھاییدموکراتیک کسب می کنند و سنتی دموکراتیک بھ ب
نمی توان یکشبھ و یکباره آن ھم از باال بھ وجودآورد و بھ گونھ ای مصنوعی جانشین 

  موقعیتی طبیعی شد. طبیعی یعنی برآمده از درون یک فراگرد .
سازمانی برخوردار از اقتدار نیازمند پیشینھ ای است تاریخی. در ضمن باید در مقاطع 

ی خود را در نظر مردم بھ اثبات رسانده باشد. سازمانھای سیاسی کنونی مختلف شایستگ
ایران فاقد چنین خصوصیاتی اند برخی از فرط کاھلی سرنوشت خود را گره زدند بھ 
اصالح طلبان؛برخی ھم ھمچون خانھ ی سالمندان عمل می کنند و براین تصورند کھ 

ز این رو معتقدند نباید در صرف حضورشان باالخره روزی مؤثر واقع خواھد شد. ا
مذھبی ھا آن قدر وارد ائتالفھای  -بحران خود را بھ خطر بیندازند. برخی ھم مانند ملی

سیاسی با این وآن بھ خصوص با ھمھ ی اصالح طلبان درون ساختاری شده اند و می 
شوندکھ دیگر نمی توان فھمید خود چھ ھویتی دارند ھرچند کھ از آغاز ھم نتوانستند 

مذھبی  –یتی روشن و معلوم برای خود ترسیم کنند. اشتباه این سازمانھای ملی یا ملی ھو
این است کھ نمی دانند تاریخ بھ ھیچ سازمانی تضمین ابدی نمی دھد. تنھا سازمانھایی 
کھ با تشخیص درست در پیکارھای اجتماعی بھ شکلی  مستمر شرکت می جویند می 

ایجاد یک سازمان یا حتی در اختیار داشتن نام و  توانند در بحران سھم بگیرند. صرف
عنوان یک سازمان قدیم ھیچ حق و مشروعیتی برای کسی بھ بار نمی آورد. از نیمھ ی 
دوم دور اول ریاست جمھوری خاتمی کھ مردم بھ تدریج از این ھمھ بی کفایتی قھرمان 

نھای رای سازمااصالح طلبی درون ساختاری سرخورده شده بودند، فرصتی استثنایی ب
ملی فراھم آمد تا مردم را بھ سوی آرمانھای ملی جذب کنند اما بی عملی این رھبران 
واخورده ی ملی مردم را تنھا و آزرده رھا ساخت و حتی بھ میزانی زیاد غیر سیاسی 
کرد. این وضع آن قدر دوام یافت تا این باردر بیست و دوم خرداد دوباره مردم فرصتی 

ابت دوجناح درون رژیم آفریدند و خودانگیختھ پا بھ میدان نبردی دیگر در چارچوب رق
  گداشتند.

کسی با اصالح طلبی در اساس مخالف نیست اما این کھ اصالح طلبی تبدیل بھ یک 
ایدئولوژی شود البتھ جای بحث دارد و بھ باور این قلم پذیرفتنی نیست. در ایران عده 

                                                 
4 -Luxemburg.Ibid. 
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کشور و دور از گود مبارزه کھ مدام گاندی وار ای پیدا شده اند بھ خصوص در خارج 
وبی ھیچ پشتوانھ ی فکری و فلسفی دم از خشونت گریزی می زنند. اینان در اساس 
برای مخاطبانی فرنگی و در ارتباط با محیط زیست خود چنین چیزھایی برزبان می 

ی چنین راھ رانند نھ آن کھ از سر اعتقاد یا براثر مبارزه ای طوالنی و تحمل صدمات بھ
وسرمشقی رسیده باشند.  این شیوه ی طرد خشونت یا دفاع از حقوق بشر فقط نحوه ای 
سرگرم کننده است و بی درد سر و قدری ھم شیک است و آمیختھ با فخرفروشی ِتھی 
از معنا. حتی گاندی برای تبلیغ روش خود صدمات فراوان متحمل شد و وقتی ازاصل 

در اصل خسارتھایی را بھ جان می خرید و از جان  پرھیز از خشونت سخن می گفت
ومال و حیثیت بسیاری بھ دفاع بر می خاست. برخی از حقوق بشریھای امروزما بھ 
خصوص شمار زیادی از خارج نشینان بھ واقع بشر را می اندازند جلو و حقوقش  را 

ھ دریافت بھ خود اختصاص می دھند. شماری از اینان بھ راستی حقوق ِ بشر را ماھان
می کنند و در عمل ھرچھ بیشتر انسانھایی بھ دردسر و زندان بیفتند بر رونق کار اینان 
افزوده می شود. بسیاری از اینان حتی این کارھا را داوطلبانھ انجام نمی دھند. یا در 
محل اقامت خود امتیازاتی می گیرند یا از این طریق ابزاری فراھم می آورند بھ منظور 

ی از امکانات یا آن کھ خیلی صریح و بی پرده حقوق ماھانھ برای خود جور برخوردار
می کنند. این مردمان نھ بھ سرنوشت یک جامعھ بھ گونھ ای ژرف می اندیشند و نھ 
جرأت آن را دارند کھ مردمی را تشویق کنند دست بھ دفاع از خود بزنند وقتی در 

  معرض ھجوم و خشونت آدمکشان قرار می گیرند.
یارخوب. در نبود سازمانھای سیاسی مؤثر یا سازمانھای مدنی برخاستھ از درون بس

نبردی طوالنی یا سازمانھای مدنی پیکارجو آیا باید مردم را تشویق بھ صبر و انتظار 
و تحمل ظلم بیشتر کرد یا آنان را وادار بھ تبعیت از این اصالح طلبان درون ساختاری 

پیدا شده بودند کھ جنبش اصالح طلبی درون ساختاری کرد؟ در دوره ی خاتمی عده ای 
  را سخت مطابق ذوق و موافق میل خود می دیدند و کاسھ ی گرم تر از آش شده بودند.

اینان آن قدر پادویی فکری و عملی اصالح طلبان را کردند کھ آن بدبختھا راھم گمراه 
ھمھ را بھ دنبالھ روی ساختند بھ این تصور کھ علی آباد ھم دھی است. در داخل کشور 

از اصالح طلبان وامی داشتند و در خارج کشور نزد اروپاییان و آمریکاییان تبلیغ و 
ترویج این حضرات را با شدت و حدت تمام دامن می زدند. برخی از اینان آن قدر در 
این راه افراط می کردند کھ فرنگیان راھم بھ اشتباه می انداختند . وقتی در کنفرانس 

ن گفتم این اصالح طلبی حرکتی است در جھت حفظ نظام جمھوری اسالمی با برلی
ابزارھایی متفاوت و پیش بینی کردم کھ اصالح طلبی در آن مقطع بھ شکست می انجامد 
برمن تاختند زیرا پیشتر نزد اروپاییان از اصالح طلبان درون ساختاری تعریف و تمجید 

ا دامن زده بودند کھ بھ زودی در ایران تحوالتی غلوآمیز کرده بودند و این تصور باطل ر
بنیادی پدیدار می شود. کار بھ جایی رسید کھ وزیرخارجھ ی وقت آلمان کھ بھ قصد 
غلبھ بر گذشتھ ی چپش دردلربایی از آمریکاییان راه افراط را می پیمود تصور می کرد 

دمی است البتھ در می تواند درایران نقشی تاریخی ایفا کند . مورد دیگر نمونھ ی آ
سطحی نازل کھ آرزویی نداشت و ندارد جز واسطگی میان رژیم جمھوری اسالمی 
ایران و آمریکا. او می کوشد از این راه ھویتی کاذب برای خود دست و پا کند و 
ازچندسو منافعی بھ دست آورد . اصالح طلبان دستگاه خاتمی در وزارتخارجھ ی ایران 
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 ٢٨د کھ این واسطھ ی عجول تصور کرد اگر آمریکا بابت چنان فضای کادبی آفریدن
مرداد عذر خواھی کند روابط میان دوکشور برقرار می شود. این تصور باطل را چند 
نفر در دورو بر خرازی در آن روزگار طراحی کردند و بھ این بی چاره القا کردند. در 

اشتباه انداخت و خارج از نتیجھ این واسطھ ی حرفھ ای فریب خورد و آمریکا را ھم بھ 
عرف دیپلماتیک بھ نوعی عذر خواھی نابھنگام کشاند. این فریب بھ تجدید روابط 
نینجامید و ھیچ بازدھی نداشت. کل این طرح کاذب بود وفقط چند نفر در وزارتخارجھ 
ی آن روز خاتمی در جاھایی خاص امتیازاتی برای خود کسب کردند و رئیس جمھور 

ر این باره دست بھ بررسی زد ونھ این  چنین موضوع مھمی را مورد بی لیاقت نھ د
  بررسی قرارداد و نھ کسی را از این بابت مؤاخذه کرد.

خود انگیختگی در اصل معرف خصلتی است انسانی کھ درونی و از پیش نیندیشیده  
سربرمی آورد. ھنگامی کھ فردی نسبت بھ محیط وپیرامون  خود واکنشی سریع نشان 

د بی آن کھ از قبل برنامھ ریزی کرده باشد از خودانگیختگی سخن می گوییم. تا اینجا بدھ
مشکلی نداریم از نظر مفھومی . یعنی تا وقتی کھ بھ فرد انسانی می پردازیم. اما وقتی 
کھ توده ی در خور توجھی از انسانھا در یک مقطع زمانی معینی نسبت بھ موضوع 

ش می کنند بی آن کھ این واکنش از پیش برنامھ خاصی بھ صورت متحدالشکل واکن
ریزی شده باشد یا متکی بھ سازمان خاصی باشد آن وقت با پدیده ای پیچیده و بغرنج 

  سروکارداریم.
ات نگ بھ دفعو این پدیده وقتی بغرنج تر می شود کھ ھمین پدیده در چارچوب یک فرھ

خی ن و فراگرد پیچیده ی تاریپدیده ای بھ واقع محصول یک جریاسربربکشد. این چنین 
است مبتنی بر تجربیات مشترک شمار درخورتوجھی از انسانھا در درون یک فرھنگ. 
این تجربھ ی مشترک در اساس تجربھ ای است برآمده از ستمھا،سرکوبھا و تبعیضھا 
یی کھ بر این مردم واردآمده است. بھ این اعتبار می توان گفت جنبش خودانگیختھ علی 

جنبشی است اعتراضی یا جنبشی است بھ منظور کسب مطالباتی در عرصھ  االصول
ی اجتماعی و اقتصادی و حتی فرھنگی. در عرصھ ی اجتماعی مانند ھمین جنبش 
بیست و دوم خرداد کھ مردم شمارش درست رآی خود را مطالبھ می کردند. درعرصھ 

طع زمانی ناگھان و ی اقتصادی مانند وقتی کھ کارگران یا حقوق بگیران در یک مق
سازمان نیافتھ وارد میدان می شوند و مطالباتی را عنوان می کنند. شواھد فراوان در 
این زمینھ داریم.  مورد سوم  شاید اندکی غریب بنماید اما این مورد ھم بھ مبارزات 
جدی انجامیده است. برای مثال نبردی را می توان نام برد کھ سالھاست بھ ھنگام 

سوری در خیابانھا در بسیاری از نقاط کشور سربرمی آورد بی آن کھ ھیچ چھارشنبھ 
  سازمانی آن را از سازمانیافتگی برخوردار کرده باشد حتی تا کنون.

ارد شود کھ استبداد حاکم نمی گذی خودانگیختگی ھنگامی تبدیل بھ یک جنبش توده ای م
سازمانی سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی شکل بگیرند و در عرصھ 
ی حرفھ و جامعھ مردمانی را مبتنی بر قانونھایی تدوین شده نمایندگی کنند. بدین ترتیب 
یک جنبش خودانگیختھ ی توده ای  محصول تجربھ ی مشترک و طوالنی مردمانی از 

وزه ی اجتماعی یا حتی چندین حوزه یا عرصھ ی وسیعی از جامعھ است در یک ح
  غیبت سازمانھای مطلوب . 
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جنبش خودانگیختھ یک امر عینی است و ارتباطی ندارد با دریافتھای ما از یک جنبش 
مطلوب. چھ بخواھیم و چھ نخواھیم وقتی کھ جنبشی ناگھان سربرمی آورد با پدیده ی 

چنین خصلتی داشت. جنبشھای  ١٣٧۶می شویم. جنبش دوم خرداد خودانگیختگی مواجھ 
این رده بھ حساب می یست و دوم خرداد گونھ ای دیگر ازپی درپی پس از انتخابات ب

لت سین مردم در ایا ییا جنبشھای خودانگیختھافی است نگاھی بیندازیم بھ جنبش آیند. ک
ست و ھم مشاھده کنییم کھ دو کیانگ در چین تا ھم ببینیم چنین چیزی خاص ایران نی

عامل فقدان سازمانھای اجتماعی و تجربھ ی مشترک در عرصھ ی سرکوب و استبداد 
بھ تظاھرات مشابھی انجامیده است. تنھا خصوصیات ھرجامعھ و میزان استبداد و آگاھی 
مردم سرکوب شده است کھ بر تحوالت بعدی تأثیر می گذارند و آن را شکل می بخشند 

  رایش آن را تعیین می کنند.و نوع آ
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  شورش بر حق است گزیده ای از گفتار:)٢

  جنبش اعتراضی بیست و دوم خرداد سالگرد

  ١٣٨٩خرداد

                                             
  

 جنبش اعتراض چیست؟ -

موجود را بھ چالش می عملی است کھ وضعیت » اعتراض اجتماعی«بنابھ تعریفی 

ھمین تعریف می گوید اعتراض اجتماعی می تواند ناشی از یک فرد یا یک  ٥کشد.

گروه باشد علیھ یک امر اجتماعی کھ خواه بھ طور استنباطی و خواه بھ گونھ ای واقعی 

 ،نادرست تلقی شود. 

اعتراض اجتماعی ھنگامی بھ وقوع می پیوندد کھ عده ای تصور کنند یک عمل 

خاص،نوعی حکومت، گونھ ای از رفتار در تضاد با نظام ارزشی آنان قرار دارد؛ آن 

گاه علیھ آن سخن می گویند یا دست بھ عمل می زنند. اعتراض اجتماعی علی االصول 

 ور درست سازِی نادرست. پیوند خورده است با جنبشھای اجتماعی بھ منظ

اعتراض اجتماعی می تواند طبیعتی خشونتبار یا خشونت پرھیز داشتھ باشد. شیوه ھای 

ت آمیزباشد مانند بایکوتجلی اعتراض اجتماعی می تواند شامل نافرمانی مدنی مسالمت 

طومار در اعتراض بھ عملی یا تقاضای انجام دادن ی خدمات معینی ،تھیھکاالھا و

عملی ،بست نشستن،برپا کردن تظاھرات و روآوردن بھ اعتصاب. این شیوه ھای 

اعتراض را می توان مسالمت آمیز بھ راه انداخت اما امکان دارد بستھ بھ رفتار شرکت 

                                                 
5 - Reinders,Teresa M.Social Protest.Encyclopedia of American Urban History.2006.Sage 
Publications. 
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را بھ  عیکنندگان یا طرف مقابل بھ خشونت بینجامد. تجلیات فرھنگی اعتراض اجتما

  صورت آواز و سرود، شعر وشعار یا حتی پرچم سوزی در اینجا و آنجا دیده ایم.

 یات اعتراضمعطوف است بھ تجلایرةالمعارفی ازاعتراض اجتماعی بیشتردتعریفھای

جنبش مسالمت آمیز ھم اغلب بھ ھمین جنبشھای برآمده در ارتباط با غرب. راجتماعی د

ی مسالمت آمیز یا خشونت پرھیز جنبشھایی بھ شمار در غرب توجھ کرده اند. جنبشھا

می روند کھ اعتراض قانونی و نافرمانی مدنی را تبلیغ می کنند. این چنین جنبشھایی 

حداکثر ھمکاری با امر ناعادالنھ را طرد می کنند و از پیروان خود می خواھند با ظلم 

یری جنبش اعتراضی وستم و امر ناعادالنھ ھمکاری و تعاون نداشتھ باشند. شکلگ

مسالمت آمیز را در دوران جدید بھ ویژه بھ مارتین لوتر کینگ ارجاع می دھند. جنبش 

احقاق حقوق مدنی پیوندی تنگاتنگ دارد با نام او. اگر گاندی از جنبش خشونت گریز 

بھره گرفت در جھت کسب استقالل در ھندوستان، مارتین لوتر کینگ بر عنصر مدنی 

تأکید گذاشت و در دورانی سخت بھ خصوص بھ ھنگام نیرومندی چنین جنبشھایی 

اندیشھ ی انقالبی در مقیاس جھانی توانست از خود پایداری نشان دھد و استقامت بھ 

خرج دھد در جھت کسب موقعیتی ویژه در چارچوب جنبشھای سیاھان در آمریکا و 

یاد نبریم کھ در در مجموع جنبشھای اجتماعی در ھمان کشور و در سطح جھانی. از 

آن مقطع زمانی جنبشھای خشونت گرا در میان سیاھان در ایاالت متحده ی آمریکا 

سخت نیرومند بودند. مارتین لوتر کینگ در دو دھھ ی پنجاه و شصت قرن بیست 

  ٦میالدی جنبش مسالمت آمیز را رواج داد و جان خود را برسر این کار گذاشت.

انشجویان و بخشھایی از جوانان در غرب فوران کھ جنبش اعتراضی د ١٩۶٨در سال 

کرد و در آمریکا در اوج خود جنگ ویتنام را ھدف گرفت آمیختھ بود با بھره گیری 

از انواع شیوه ھا. صاحب این قلم در آن ھنگام در اروپا بود و بھ مکانھای مختلف نیز 

 ا در اینجا وسفر می کرد. بخشھایی بس کوچک از جوانان ایرانی نیز در این جنبشھ

آنجا شرکت می کردند بی آن کھ از نظر فکری پیوندی جدی داشتھ باشند با آرمانھای 

جوانان اروپایی. در آلمان دانشگاه ھا محل تجمع جوانان معترض بود. طبقھ ی متوسط 

و کارگران ھرگز از این جنبشھای جوانان حمایت نکردند. ھمھ ی کوششھای ما در 

ود و ھرگاه کھ بھ خیابانھا می کشید قادر نبود شمار در خور محدوده ی دانشگاه ھا ب

توجھی را بسیج کند. در ھمان وقتھا الیحھ ای مطرح بود در پارلمان آلمان بھ منظور 

وضع قوانین اضطراری. این الیحھ را بسیاری من جملھ آدورنو و روشنفکران دیگر 

را باز می گذارد بھ نحوی  نقد می کردند. ھمھ می گفتند این الیحھ دست نظام سیاسی

                                                 
6 -See: Nonviolent Protest. Encyclopedia of African American Society.2005Sage publications. 
24 Apr.2010 
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کھ  قادر است بستھ بھ دلخواه خود تشخیص دھد و عمل کند. راه پیمایی بزرگی تدارک 

دیده شدبا این حال الیحھ سرانجام با اصالحاتی بھ تصویب رسید با موافقت سوسیال 

دموکراتان کھ توانستھ بودند اصالحاتی در این الیحھ بگنجانند. در دانشگاه ھا البتھ 

خالفت با این الیحھ با شدت و حدت بیشتری دنبال می شد و آن را نمود بازگشت م

فاشیسم می دانستند. یکی از روزھا در تاالر رستوران دانشگاه فرانکفورت جمع شده 

کھ گویا از خانواده ای مرفھ » یورگن کرال«بودیم. جوانی داشتیم کم نظیر بھ نام 

 یکھ درکتابخانھکم مانند.یادم می آید روزی راستھ بود. حافظھ ای نیرومند داشت؛برخا

فحھ ای صجامعھ شناسی دردانشگاه بودیم. کتاب کاپیتال مارکس راجلویش داشت. بخش

می کرد. در آن ھمان صفحھ را بھ مدد حافظھ تکرارمی خواند سپس بلند می شد و 

بود تا بھ روز در تاالرغذاخوری یورگن ھابرماس ھم کھ استاد ھمین دانشگاه بود آمده 

 سران مکتب فرانکفورتبدھد. دانشجویان انتظار داشتند  پرسشھای دانشجویان پاسخ

ھمراه با دانشجویان بھ مقابلھ با نظام سرمایھ داری موجود و گرایشھای فزاینده ی 

و  ۶٨فاشیستی برخیزند. استادان مکتب فرانکفورت در آن زمان یعنی در مقطع 

ا غلوآمیز می دانستند بی آن کھ از نقد مالیم نظام پیرامونش ارزیابی دانشجویان ر

سرمایھ داری چشم بپوشند. البتھ گرایش عمده ی این استادان فاصلھ گرفتن بیش از 

پیش از مارکسیسم و چپ متداول بود. ھورکھایمر بھ گونھ ای فزاینده  بھ رویکرد 

اکنون در  تمدنی دل می بست و در یکی از نوشتھ ھایش در پایان عمر نوشت آنچھ

نظرم اھمیت یافتھ است ھمانا بقای تمدن کنونی مان است. این سخن یکسره فاصلھ دارد 

با مارکسیسم اقتصادی و سیاسی. ھابرماس ھم  بھ تدریج نھ فقط از مارکسیسم کھ با 

 مکتب فرانکفورت نیز ارتباط فکری خود را برید.

اشتھ بود از دانشجویان. جای باری در آن روز تاالر غذاخوری دانشگاه فرانکفورت انب

 بود و دیگری» یورگن کرال«سوزن انداختن نبود. آن روز دو سخنران داشتیم یکی 

نخست یورگن کرال سخنرانی کرد. این جوان کھ بعد ھا دانستم ». یورگن ھابرماس«

در آن ھنگام حدود بیست و چھارسال داشتھ است  بھ حدی فصیح صحبت کرد و چنان 

تی نوبت بھ ھابرماس رسید خطاب بھ یورگن کرال گفت ھمکارم کرال بلیغ بود کھ وق

بالغت شما را می ستایم. در دانشگاه ھای آلمان بھ خصوص در آن وقت رسم بود کھ 

استادان ، شاگردان خود را ھمکار خطاب می کردند. اما چند لحظھ نگذشت کھ 

این چیزھا کھ ھابرماس ھمانجا در ھمان روز اصطالح تازه ای ضرب کرد و گفت 

  است.» فاشیسم چپ «شماھا می گویید 

در آن روزھا دانشجویان از ھربابت افراط می کردند. از یاد نمی برم  روزی را کھ 

دختری جوان از ھمین جنبش موسوم بھ جنبش ضد اقتدار برخاست » آدورنو«سر درس 

 آدورنوی رفت روی سکو و باالی پیراھنش را درید، پستانھایش را بیرون انداخت و
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کوچولو را بھ زور بغل کشید و روی پستانھایش می فشرد در حالی کھ پیرمرد می 

  گفت رھایم کن، رھایم کن!

در ھمین مقطع دانشجویان ایرانی کوراندیشانھ با شاه مخالفت می کردند ؛ از او  

شیطانی ساختھ بودند بی ھمتا. دانشجویان آلمانی نخست بھ خاطر مبارزه با این شیطان 

بھ میدان آمدند اما بھ تدریج بھ موضوعات مورد عالقھ ی خود گرویدند و خواستار 

دگرگون سازی نظام دانشگاھی و استقرار مشارکت شورایی در سطوح پایین جامعھ 

شدند. دانشجویان آلمانی وقتی در داخل بھ بن بست رسیدند بھ اردوگاه ھای فلسطینی 

بھ بیان دیگر جنبشھای اعتراضی آن زمان  پیوستند و از ریشھ ھای خود جدا گشتند.

در داخل دموکراسیھای غربی فقط می توانست تا حد معینی پیش برود. رفتارھای 

خاصی را نمی شد در چارچوب نظام دموکراتیک پی گرفت. آتش ویتنام را نمی شد 

وارد جامعھ ھای اروپایی کرد. دانشجویان از یاد می بردند کھ مردم غرب نفع خود را 

رتر از ھرچیز می دانستند. این مردم کھ جنگ دوم جھانی را پشت سر گذاشتھ بودند ب

و تازه داشتند برای نخستین بار رفاھی کم مانند را  در عمر خود  تجربھ می کردند، 

حاضر نبودند برای شعارھای انسانی و اندیشھ ھایی کھ در حوزه ھای غیر غربی رخ 

دردانشگاه کیل ھمھ ی دانشجویان جمع شده بودند می داد ازخود مایھ بگذارند. روزی 

در اعتراض بھ جنگ و یتنام. ھمھ در یکی از تاالرھای دانشگاه گردآمده بودیم. مطابق 

معمول یکی از دانشجویان سخن گفت و سپس یکی از استادان. آن استاد کھ آدم مھمی 

فت شما چرا سنگ ھم نبود و نامش را یاد ندارم در پاسخ بھ نماینده ی دانشجویان گ

جایی را بھ سینھ می زنید کھ معنا و مفھوم مرگ برایشان یکسره متفاوت است از اینجا 

یعنی غرب و علی الخصوص آلمان. ھمین سخن کافی بود تا آرامش تاالر درھم بریزد. 

دانشجویان او را ھو کردند. اما امروز کھ با فاصلھ بھ آن رویدادھا می نگرم می بینم  

معنای مرگ در فرھنگھای مختلف از ھم متفاوت است. اما موضوع مورد بھ راستی 

مناقشھ در آن روز و در آن زمان این نبود. درست کھ معنای مرگ در فرھنگھای 

مختلف یکسان نیست ولی این را نمی توان بھانھ ای ساخت برای نابود ساختن دیگری. 

توضیح داد و درست درک البتھ آن روز و در آن فضا دیگر نمی شد این چیزھا را 

کرد. با این حال آنچھ کھ جنگ ویتنام برمال کرده بود چیزی دیگر بود. آن جنگ نشان 

داد  مدرنیتھ  و روشنگری غرب نھ فقط در مقطع آنتی سمیتیسم و در طول جنگ 

جھانی دوم بھ بن بست رسیده بوده است چنان کھ آدورنو و ھورکھایمر در دیالکتیک 

ده بودند ، بل یکبار دیگر ھم در فاصلھ ای نھ چندان دور از پایان روشنگری نشان دا

ھمان جنگ فجایعی دیگر در چارچوب عصر مدرن و روشنگری بھ دست مردمانی 

موسوم بھ متمدن صورت می گیرد کھ شرم آور بود. جوانان غربی کھ مدام از انسانیت 

نزدیکانشان بدترین و و از آزادیخواھی سخن می گفتند می دیدند بھ دست خودشان و 
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خشن ترین جنایتھا را مرتکب می شوند. جنگ ویتنام نشان داد غرب بھ چھ حد تنزل 

می کند وقتی منافعش در میان باشد. وجدان جوانان در غرب در معرض تناقضی 

الینحل قرار گرفتھ بود. از سویی از حقوق بشر دم می زدند و از سوی دیگر می دیدند 

قوق را زیرپا می گذارد . از این گذشتھ بخشی از قربانیان جنگ تمدن خودشان ھمین ح

دوم جھانی در جایی دیگر کشوری برپاساختھ بودند کھ ھمسایگانش را نمی پذیرفت و 

مورد تجاوز قرار می داد  و حقوقشان را لگدمال می کرد. ھمھ چیز خردستیز می 

ع وجدانی داشت خستھ کھ نمود. با این حال باید گفت این نسل جوان غربی در آن مقط

از آن وضع ناراضی بود. امروز ھمین ھم در غرب بھ آن اندازه بھ چشم نمی خوررد. 

نسل جوان در غرب امروز سخت سود اندیش شده است و جنبشھای غربی حداکثر 

  حول و حوش محیط زیست و مسائل آن چرخ می زند. 

مان جنبش دانشجویی توانست در فرانسھ شاھد جنبش دانشجویی بودم. در قیاس با  آل 

محدوده ی وسیعتری را بھ خود اختصاص دھد و بخشھایی از کارگران را نیز بھ سوی 

خود بکشاند. حزب کمونیست در فرانسھ آزاد بود برخالف آلمان. این حزب اشکارا با 

جنبش جوانان بھ مخالفت برخاست. جنبش جوانان بھ حدی وسعت یافت کھ کل نظام 

رانسھ بھ ھراس انداخت. این ھراس نیزبھ میزانی باال گرفت کھ دو گل، سیاسی را در ف

رئیس جمھور وقت فرانسھ ، بھ فکر چاره افتاد و با سران ارتش خود بھ منظور مقابلھ 

با وضعیت اضطراری دیدار کرد و برنامھ ریخت. تنھا جایی کھ جنبش توانست نظام 

آمریکا ھمھ ی دانشگاه ھا و ھمھ ی سیاسی را اندکی تکان دھد ھمان فرانسھ بود. در

مردم تکان خوردند و بیھودگی جنگ ویتنام را روی پوست و تن خود حس کردند و 

درژرفای آگاھی خود از آن بیزارگشتند و دوری جستند. نیکسن  راست می گفت کھ 

جبھھ ی داخل را باختھ است. البتھ در جبھھ ی بیرونی یعنی در ویتنام ھم موفق نبود و 

  شکست  می آموخت.  مدام

ایتالیا و دیگر کشورھای غربی ھم در بحران روزگار می گذراندند و در آنجاھا ھم 

وقتی جنبش مسالمت آمیز بھ بن بست رسید گروه ھایی ارتش سرخ و چیزھایی دیگر 

شبیھ بھ آن برپا ساختند کھ البتھ دوام نیاوردند اما خشونت و غوغا بھ پا کردند. بن 

المت آمیز، جوانان ھیجان زده را خیلی سریع سرخورده می کرد. بستھای جنبش مس

کایی آمری یبن جامعھنبشی بھ راه انداخت کھ عمیقاً ازدر آمریکا مارتین لوتر کینگ ج

و تبعیض نژادی وحشتناک در آنجا تأثیر پذیرفتھ بود . مارتین لوتر کینگ رھبری آگاه 

با خبر بود. در اروپا نھ احزاب بود و ازمحدودیتھای خود و جامعھ و ھمرزمانش 

کمونیست بھ این جنبشھا پیوستند و نھ سوسیال دموکراتان بھ چنین چیزھایی باور 

داشتند. جوانان در سراسر اروپا اما علیھ نظام خشگ فرھنگی برآمده از جنگ و سنتھا 
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ند نبھ پا خاستند و توانستند بھ میزان در خور توجھی رفتارھای حاکم اجتماعی را نرم ک

  و از خشکی مسلط بر جامعھ بکاھند.

در ھمان مقطع جوانان و دانشجویان ایرانی در دو سطح جغرافیایی پرکنده بودند. یکی 

در ایران و دیگری در خارج از ایران. در خارج ایران جنبش جوانان و دانشجویان 

نبشی ھ جقابل تفکیک نبود.  جنبش جوانان جداگانھ ای نداشتیم.در داخل ایران ھم البت

بھ نام جنبش جوانان سربرنیاورد. ھمان دانشجویان بودند کھ مدعی رھبری جوانان ھم 

بودند. ھرآنچھ بود دانشجویی بود. این دانشجویان نیز بھ میزانی کھ  سیاسی بودند بھ 

جنبشھای فکری آن زمان می پیوستند. از ملیون و چپیھا گرفتھ تا مذھبیون ملی گرا 

ایران ھیچگاه جنبش دانشجویی یشی پیشھ کرده بودند. درواقع درھمھ بھ نحوی چپ اند

درخششھای گاه بھ گاھش نتوانست بھ معنای وسیع کلمھ با جوانان در جامعھ   یبا ھمھ

ی خود ارتباط برقرار سازد. ھمین جنبشھای دانشجویی با صبغھ ی چپ بھ کارگران 

ی مشابھ اجتماعی. در این توجھ داشتھ اند و با وجھھ ی مذھبی یا ملی بھ گروه ھا

سالھای اخیر از جنبش زنان سخن می رود بھ گونھ ای فزاینده و بھ نظر می رسد ھمھ 

حضور چنین جنبشی را ضرور می دانند اما ھرگز ندیده ام بھ راه اندازی جنبشی شامل 

جوانان توجھ  شود. تصور عمومی این است کھ خواستھ ھای دانشجویان ھمان خواستھ 

ان است در جامعھ ی ایران. واقعیت اما این است کھ جنبش جوانان در ایران ھای جوان

بس پیچیده و بغرنج است و بی توجھی بھ چنین جنبش بالقوه ای ھر جنبش بزرگی را  

در مقیاس ملی ضعیف و ناکارآمد می سازد. ترکیب سنی جمعیت ایران چنین رویکردی 

  را ایجاب می کند.

کالس نی«ما بھ اشکالی متفاوت از گذشتھ سربرمی آورند. جنبشھای اعتراضی در زمان 

نظریھ پرداز نظریھ ی سیستمھا می نویسد جنبشھای اعتراضی دوران کنونی » لومن

نھ از جنس جنبشھای اعتراض احیاء دینی ھستند و نھ قابل قیاس ھستند با  ناآرامیھا و 

کشیدند. از نظر  میھ بر اثر تقاضاھای اقتصادی سر برشورشھای  دوران گذشتھ ک

موضوعی نیز بھ وضوح می توان این جنبشھا را متمایز دانست از گذشتھ. آنچھ کھ 

جنبشھای اجتماعی جدید نامیده می شوند در الگوی اعتراضی سوسیالیستی نیزنمی 

گنجند. این جنبشھا در غرب  فقط بھ نتایج صنعتی شدن محدود نمی شوند و خواستار 

جامعھ نیستند . موضوعات و موجبات پیدایی این جنبشھا بس  توزیع عادالنھ ی رفاه در

متنوع تر از گذشتھ اند و حاال بھ خصوص ( یعنی در مقطع نگارش کتابش در نیمھ 

ونھ ھای مختلف البتھ از گ ٧دوم قرن بیستم میالدی)بیشتر خصلتی محیط زیستی یافتھ اند.

                                                 
7 -Luhmann,Niklas.Protest.Systemtheorie und soziale bewegungen. suhrkamp.1996.Pp.201-
215. 
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جنبش ضد  نام می برد:غرب غافل نیست. برخی از آنھا را جنبشھای اعتراض در

جنگ ، جنبشھای حقوق زنان، جنبشھای منطقھ ای ( معموالً  برای کسب حقوق بیشتریا 

برابر برای یک محدوده ی جغرافیایی )، جنبشھای جھان سومی ( در آن ھنگام یعنی 

بھ ویژه پیش از فروپاشی اتحادجماھیر شوروی چنین جنبشھایی میان گروه ھایی از 

بھ این فھرست می توان  ٨حس عدالتخواھی داشتند سربرمی آورد).جوانان غربی کھ 

جنبشھای ضد خارجیان یا مھاجران را افزود یا ازجنبشھای نژادی بھ خصوص ضد 

سیاھپوستان در آمریکا یاد کرد مانند کوکلوس کالن .این دست از جنبشھا در جستجوی 

ھ آگاھی و اطالع عموم ھویت ھستند یا ھویتی را کھ خود برای خود تصور کرده اند ب

  برسانند.

اکنون بھ این سنخ شناسی نمی پردازیم. پسانتر اما نشان خواھیم داد کھ جنبشھای 

اعتراضی در ایران از این دست نیستند و گونھ ھای متفاوتی را بھ نمایش می گذارند. 

 در واقع سخن اصلی این رسالھ این است کھ نھ فقط سنخ شناسی باید با توجھ بھ بستر

ھر فرھنگ انجام پذیرد، بل طراحی ھر گونھ راھبردی نیز باید با توجھ بھ موقعیت 

تاریخی و فرھنگی و اکنون بھ خصوص تمدنی در ھر کشور و بستر فرھنگی سامان 

داده شود. کوشش ما در این رسالھ این است کھ نھ فقط دستخوش نگرش ایدئولوژیک 

، بل بھ قول یورگن ھابرماس در دام  است نشویم شعور کاذبکھ بھ قول کارل مارکس 

   ٩ھم  نیفتیم. شعور توھمی) شاید ھم بھتر باشد بگوییم:شعور رویایی (

فکر می کنم ھمینجا باید بھ یک نکتھ ی نظری دیگر ھم توجھ دھم. امکان دارد برخی 

جنبشھا در غرب یا در ھمین ایران خودمان عنوان مشابھی داشتھ باشند اما بھ واقع 

این جنبشھا یکسره از ھم متفاوت است. مانند جنبش زنان یا جنبشھایی محتوای 

جنبشھای منطقھ ای (= ناحیھ ای ) می نامد. در غرب جنبشھای » نیکالس لومن«کھ

منطقھ ای بیشتردارای  خصلت فدرالی بھ معنای کسب امتبازات بیشتر برای یک ناحیھ 

ترکیبی از اینھا را دارد مانند  است. در مواردی ھم خصلت قومی یا زبانی یا دینی یا

منطقھ ی باسک در اسپانیا یا حتی ایرلند در پادشاھی متحده ی انگلستان. در ایران اما 

وقتی از منطقھ سخن می گوییم اغلب ھمپوشانی دارد با عنصر خصوصیات زبانی یا 

قومی. اگر این خصوصیات در جنبشھای منطقھ ای در غرب در موارد محدود و معینی 

بر می کشد در ایران برعکس ھمین خصلت بسان خصلت غالب جلوه گر می شود سر

ینی د -قومی  –و آن خصوصیات مطالباتی منطقھ ای تابعی از این خصوصیات زبانی 

می شود یا در موارد معینی بھ صورت صرف منطقھ ای یعنی مطالبات خاص یک 

                                                 
8 -Ibid.P.207. 
9 -Habermas, Jürgen. Protestbewegung und Hochschulreform. suhrkamp1970.P.9. 
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لوچستان پیوند خورده ب -منطقھ متجلی می شود. برای مثال عقب ماندگی در سیستان

زبانی. عقب ماندگی در بندر عباس یا نقاطی از  –مذھبی  –بود با عناصر قومی 

کرمان و کرمانشاه صرفاًخصلت منطقھ ای داشتند. نمی خواھم االن وارد این بحث 

اعتراضی در  –شوم. موضوع این کار االن تمایزگذاری میان جنبشھای اجتماعی 

ل و بالقوه در ایران (یا حتی در جاھای دیگر). حاصل آن غرب است با جنبشھای بالفع

کھ نباید با نسخھ برداری از جنبشھای غربی بھ جنبش سازی در ایران روآورد یا نباید 

با نسخھ برداری از آرمانھای چنین جنبشھایی یا جنبشھای مشابھ در غرب برای 

  جنبشھای ایران آرمان گزینی یا آرمان سازی کرد. 

بھ درستی اشاره دارد کھ جنبشھای اجتماعی را نباید سازمان بھ » مننیکالس لو«

صورت سازمانی شکل نمی گیرند.  حساب آورد زیرا تصمیم گیریھا در این جنبشھا بھ

تعھدات و تعلقات مھم ھستند نھ نحوه ی تصمیم گیری.  ،چنین جنبشھایی انگیزه ھااین در

حالی کھ دریک سازمان پرداخت برای مثال ھیچ کس حق عضویت نمی پردازد. در 

حق عضویت یک پیش شرط است. از این گذشتھ سازمان یا سازمانھا بستھ بھ اساسنامھ 

ی خود دارای نمایندگی ھستند و افرادی بھ عنوان نماینده ی سازمان سخن می گویند. 

در جنبشھا و باید در این جا بیفزایم بھ خصوص در جنبشھای خود انگیختھ با نمایندگی 

اکنون در بین ما نیست ببیند کھ در ھمین جنبش خودانگیختھ » لومن«روکار نداریم. س

ی پس از بیست و دوم خرداد چندنفری کھ در خارج ایران خواستند خود را نماینده ی 

جنبش معرفی کنند یا حتی افرادی را رھبر جنبش بسازند و خود را نماینده ی این 

شتھ شدند و بھ اصطالح دستشان روشد. ھیچ کس رھبران بشناسانند بھ سرعت کنار گذا

  نمی خواست نماینده ای در خارج از کشور داشتھ باشد.

در جنبشھای سوسیالیستی قرن نوزدھم موقعیت طبقاتی و سازمان کارخانھ ای نوعی 

وحدت انگیزه بھ بارآورده بود. دو عامل موقعیت طبقاتی و تعلق بھ تشکیالت کارخانھ 

ھان معین و سامان یافتھ ای را ساختھ بود. این جھان در واقع بھ ای بھ ھمراه خود ج

ایجاد سازمان و تشکیالت مبتنی بر ھواخواھان و پیروان و وابستگان منتھی می شد. 

با افرادی سروکارداریم کھ فردشدگی » لومن«در جنبشھای اجتماعی نوین  بھ باور 

 ن را افراِد فردی شده یا بھ بیان(= فردیت یافتگی) قوی تری از گذشتھ دارند؛ او اینا

دیگرانسانھای فردیت یافتھ می نامد. این نکتھ البتھ از بابت مسائل نظری چیزی ساده 

نیست. در اینجا تنھا یادآور می شویم کھ افراد با منافع مختلف و استنباطات گونھ گون 

ن قلم ظر ایدر ارتباط با فضای جامعھ و رفتار حکومت برانگیختھ می شوند. آنچھ بھ ن

در اینجا در خور توجھ است یا عنصر وحدت را پدید می آورد ھمانا شکل اعتراض 

است. شرکت در جنبشی کھ افراد تشکیل دھنده ی آن پایگاه ھای اجتماعی گونھ گونی 

دارند درفرصتی مناسب ھمھ با ھم دست بھ اعتراض می زنند و ھمان شکل اعتراض 
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» لومن«البتھ در ھمین جنبش اعتراض بھ نظر در واقع بھ آنان وحدت می بخشد. 

ارتباطاتی میان افراد شرکت کننده در جنبش صورت می گیرد. درنتیجھ این ارتباطات 

گرچھ در داخل جامعھ شکل می گیرد اما علیھ جامعھ تبلور پیدا می کند. بھ بیان دیگر 

ن می د میداافراد شرکت کننده در جنبش  براثر احساس مسئولیت نسبت بھ جامعھ وار

شوند اما علیھ ھمان جامعھ ای کھ نسبت بھ آن احساس مسئولیت نشان می دھند دست 

بھ اعتراض می زنند. بھ خصوص جوانان و دانشگاھیان در این چنین موقعیتی وارد 

میدان می شوند و دست بھ عمل می زنند. شاید در اینجا بتوان بھ باور این قلم ارتباطی 

احساس مسئولیت اجتماعی برقرار ساخت. بدین تریب ما با میان شعور اجتماعی و 

بنیادھای مادی سر وکار نداریم. یعنی در این چارچوب وجود نیست کھ شعور را  می 

سازد. بسیار خوب چنین وضعی در غرب بھ خصوص در جامعھ ھایی کھ نوعی 

ھ ل یافتدمکراسی بالنده شده است بھ چشم می خورد. در ایران اما پدیده ی خاصی تحو

و شکل گرفتھ است کھ گرچھ ارتباط مستقیم میان شعور و وجود را بھ نمایش نمی 

گذارد اما بھ گونھ ای پیچیده نشانگر محرومیتھا و تبعیضھای فزاینده است و از این 

گذشتھ تبعیض و فسادند کھ زمینھ ھای نارضایی جوانان و دانشگاھیان را تشکیل می 

نگرشی ھمچون بنیادھایی مادی قدعلم می کنند. با این  دھند. تبعیض و فساد در چنین

تفاوت کھ در دوسو در بسترپراکسیس شناورند. در یکسو منافع مادی تولید می کنند 

برای کسانی کھ این ابزار را بھ کار می گیرند و در سویی دیگر انزجار و آگاھی 

ی ض و فساد قرار معدالتخواھانھ بھ بار می آورند برای کسانی کھ در معرض این تبعی

گیرند. از حقوق زنان سخن نمی گوییم چون زنان در جامعھ ای بسان ایران با سرکوب 

مدام و روزانھ روبھ رو ھستند و سرکوب را ملموس حس می کنند و بھ اندازه ی کافی 

شان در معرض خطر قرار می گیرد کھ شعورشان را بربینگیزاند.تبعیض » وجود«

حظھ بھ لحظھ و ازھمھ مھمتر محرومیتھای اجتماعی ھمراه با مدام، تحقیر و اھانت ل

احساس یأس و آینده ای ناروشن و مبھم بھ جوانان انگیزه می دھد فردیت خود را در 

معرض خطر ببینند و نسبت بھ فضای حاکم دست بھ اعتراض بزنند. در اینجا عنصر 

ص تبدیل نمی طبقاتی و عنصر تعلق سازمانی بھ صورت حضور در کارخانھ ای خا

شود بھ عنصر تعیین کننده. آنچھ خصلت محوری پیدا می کند حس نارضایی نسبت بھ 

فضای فرھنگی جامعھ است، حس نامطمئن بودن نسبت بھ آینده است و بیزاری از 

تبعیض فزاینده و  رونق فساد در میان گروھی از گردانندگان جامعھ. عنصر دیگری 

ین مجموعھ اضافھ می شود چیزی است بھ نام کھ آن ھم  خاص ایران است و بھ ا

کھ گونھ ی خاصی از فساد را تشکیل می دھد ؛ ھم حاکمان را در » رانت خواری«

بر می گیرد وھم اصالح طلبان درون ساختاری را. این مجموعھ ی تبعض آمیز و 

می سازد و » غیر خودی «سرکوبگر، اکثریت بزرگ جوانان و تحصیلگردگان را 

وم می کند از شرکت در سرنوشت جامعھ و برخوردار شدن از امکانات آنان را محر
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جامعھ. احساس مسئولیت نسبت بھ جامعھ بدین ترتیب بھ صورت اعتراض جلوه گر 

می شود نسبت بھ جامعھ ای کھ برای آن احساس مسئولیت می کنند. در این مقطع با 

  پدیده ای بس بغرنج و دیالکتیک روبھ رو می شویم.

پدیده ی بغرنج ایرانی بھ صورت دیگری ھم می توان نگاه کرد. بھ صورت بھ این  

مرکز و پیرامون و با بھره گیری از نظریھ ی مرتبط با این موضوع. این نظریھ را 

از حوزه ی نظریھ ھای مرتبط با امپریالیسم می شناسیم کھ نظریھ پردازان معروف 

ره بگیرم یا حداقل از آن اصطالحات، خود را دارد،اما اکنون می خواھم از آن نظریھ بھ

برای تبیین پدیده ای دیگر کھ در درون یک جامعھ رخ می دھد. یعنی خود جامعھ 

براثر تبعیض شروع می کند بھ تمایزگذاری. پیرامونیان یا بھ قول شناختھ شده ،حاشیھ 

 نشینان دست بھ اعتراض می زنند. این اعتراض پیرامونیان بھ واقع علیھ مرکز است

اما این مرکز در این جا خصلت مکانی و جغرافیایی واحد ندارد. در جامعھ ی پیشرفتھ 

یا بالنسبھ پیشرفتھ کھ ایران را ھم می توان  بھ نحوی در شمار آنھا بھ حساب آورد بھ 

خصوص بدین سبب کھ شھر نشینی گسترده ای در اینجا بھ وقوع پیوستھ 

حکومت است، یکی مرکز روحانیت است، است،مرکزمعانی مختلفی تواند داشت. یکی 

یکی مرکز در نظر گروه ھای اقلیتی و گروه ھای دینی است و ... از این رو می توان 

گفت بستھ بھ کارکرد جنبش اعتراض مفھوم مرکز ھم تغییر می کند. در ایران امروز 

تنوع و شناور بودن مفھوم مرکز بھ خصوص در عرصھ ی دین مشھود است. در 

با ھمھ ی اختالفات با یک مفھوم مرکز دینی روبھ روشدیم. خمینی  ۵٧ب آغازانقال

توانست سخن آخر را از آن خود گرداند اما بھ تدریج و بھ ویژه پس از مرگش این 

مفھوم دگرگون شد و حاال با چندین مرکز دینی روبھ رو ھستیم. ھمین طور است در 

ر رده ی سکوالر یعنی جنبش غیارتباط با جنبش ُکرد کھ چندمرکزی است. جنبش گست

دینی در ایران کھ خواستھ ھایی عام و دموکراتیک دارد در واقع علیھ مرکز سیاسی 

عمل می کند کھ ھمانا حکومت است اما مخالف دخالت یک مرکز دیگر ھم ھست کھ 

مرکزی است مذھبی ھرچند کھ خود این مرکز مذھبی ھم دستخوش پراکندگی است. 

یران یکدست نیست. بنابراین جنبش پیرامون ھم کھ ھنوز قدرت حکومت ھم در ا

یکدست نشده است مگربھ ھنگام تظاھرات با بخشھای مختلف خود علیھ مراکز مختلف 

بھ خیابان می ریزد. پراکندگی در جنبش با پراکندگی در مرکز روبھ روست. این منظر 

حتی  رھبری واحد تئوریک بس بغرنج است . تنھا در مقطع یک بحران شدید با پیدایی

برای یک مرحلھ ی کوتاه مدت ، افقی روشن پدیدارخواھد شد و درست در چنین 

مقطعی نیزھمین رھبری قادر خواھد بود جنبش را بھ پیروزی برساند. این بستر 

تئوریک چیزی است خاص ایران. این را یک نظریھ پرداز سیستمیک آلمانی ،ھرچند 

آن توجھ دھد. او فقط قادر است بغرنجیھای تئوریک برجستھ، نمی شناسد کھ بتواند بھ 
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جامعھ ی خود را بپروراند و تفسیر کند. با این حال در چار چوب تئوری صرف 

بھ نکتھ ای عام و در خور توجھ اشاره دارد. می گوید اگر این تمایز » نیکالس لومن«

 ھمچون یکپیرامون نمی بود، جنبش اعتراض نیز بھ عنوان یک فُرم (=  -میان مرکز

شکل) مفھوم خود را از دست می داد زیرا در این صورت مرزی موضوعی و زمانی  

میان آرزو(=آرمان) و ارضاء (= تحقق آرزو) نمی توانست تجلی پیدا کند. این تمایز 

دارای اھمیت بسیار است. چند نکتھ در این باره می نویسم بی آن کھ بخواھم گرفتار 

 بشوم. البتھ او بر عنصر شکل در» نیکالس لومن«می تور ماھیگیری نظریھ ی سیست

کار اعتراض ( بخوانید جنبش اعتراض ) بارھا تأکید می گذارد و آشکارا می گوید 

شکل اعتراض متفاوت است از شکل اپوزیسیون سیاسی کھ در چارچوب قانون اساسی 

ی شدر یک کشور دموکراتیک توصیف شده است. با صراحت می نویسد اپوزیسیون بخ

  از نظام سیاسی ( بخوانید : نظام حاکم) است. بھ این نکتھ برمی گردیم.

اکنون اما توجھ می دھیم کھ اصالح طلبان درون ساختاری در تمام این دوره ای کھ از 

 –آغاز می شود تا امروز کوشیده اند این تمایز و مرز میان مرکز  ١٣٧۶دوم خرداد 

اپوزیسیون رسمی را درھم بریزند و خود را پیرامون و تمایز میان جنبش اعتراض و 

در مقامی قرار دھند کھ قادر باشند نمایندگی ھر دو جریان را بھ دست گیرند و خود 

را تجسم آمال و آرزوھای جنبش اعتراض معرفی کنند. این تدبیر یا حیلھ ی زیرکانھ 

بان را در مواردی کامیاب ھم شده است اما ھمین اغتشاش مرزھا خود این اصالح طل

ھم گرفتار ساختھ است  بھ گونھ ای کھ اغلب ناچار می شوند از حد مجاز خود پا را 

فراتر بگذارند و بھ بیرون از نظام حاکم و آرمانھای انقالب اسالمی ھم نگاه بیندازند 

تا پشتوانھ ی مردمی و جنبش اعتراض و نارضایی ملی را از دست ندھند. در نتیجھ 

دی بھ خود را دامن زده اند. اگر بھ یاد بیاوریم کھ ھمین قلم در درون نظام بی اعتما

نخستین بار نگرش موسوم بھ خودی و غیرخودی را برمال ساخت و اگر در نظر 

بگیریم کھ رقابت درون سیستمی تنھا براساس اعتماد متقابل بخشھای حاکم و اپوزیسیون 

ون ساختاری بھ بی شکل می گیرد، در این صورت بازی دوگانھ ی اصالح طلبان در

اعتمادی در ھردو سو دامن می زند و در نھایت  بھ بی اعتمادی مطلق می انجامد و 

نتایجی ناخوشایند برای ُکل جامعھ بھ بار می آورد. در این باره بسیار گفتھ و نوشتھ ام 

  و باز در فرصت مناسب در ھمین رسالھ خواھم نوشت.

ش اعتراض. وقتی می گوییم جنبش اعتراض برگردیم بھ مبانی نظری درارتباط با جنب

با اپوزیسیون تفاوت دارد بھ این علت است کھ قانون اساسی مرز عمل اپوزیسیون را 

تعیین می کند اما مرز عمل جنبش اعتراض را اخالق مشخص می سازد. برای جنبش 

اعتراض مبتنی براخالق مھم نیست در اقلیت باشد یا در اکثریت. مھم اخالقی بودن 

ند ایران عتراض است. از آنجا کھ بھ خصوص در نظامھای سیاسی بستھ مانا
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خواستھ ھای جنبش اعتراض تن دھند زیراکھ پذیرش بھ حکومتگران عالقھ ندارند

ھا و تحقق مطالبات مردم را عقب نشینی می دانند، در نتیجھ جنبش اعتراض تقاضا

سیون برعکس براساس ھرروزه بنیادھای اخالقی نیرومندتری کسب می کند. اپوزی

قانون اساسی می خواھد بھ جای حکومت بنشیند یعنی بھ جای آنچھ کھ در ایران می 

ند مراعات کتمام قواعد بازی را گوییم دولت یعنی ھمین ھیأت وزیران. بنابراین باید

بارھا دیده ایم کھ سران کھ محصول ھمین نظام است بپذیرد.وبسیاری ازبی قانونیھا را

اصالح طلبان نھ فقط از ظرفیتھای استفاده نشده ی قانون اساسی سخن  و روشنفکران

می گویند ، بل خود را بھ نظام وفادار جلوه می دھند . محسن کدیور و ھمین مجتبی 

واحدی کھ بھ نوعی سخنگویان آیت هللا منتظری و مھدی کروبی بھ شمار می روند 

تی گفتھ اند اگر یک باردیگر درمقطع اری را بارھا برزبان رانده اند وحھمین ابراز وفاد

بھ ھمان انقالب اسالمی می گرویدند. از سوی دیگر باید بھ یاد داشتھ می بودند باز ۵٧

باشیم کھ  قانون اساسی محدودیتھا و مرزھایی را مشخص می کند و نظام سیاسی را 

در مجموع بھ رعایت این محدودیتھا موظف می سازد. اما جنبش اعتراض این 

دیتھا را عمالً نمی پذیرد و آنھا را چالشی برای خود بھ حساب می آورد. ھرچالشی محدو

زمینھ ای است برای واکنش و ھر واکنشی تبدیل می شود بھ چالش. بھ سخن دیگر 

نظام سیاسی و جنبش اعتراض در چالش متقابل با ھم بھ سر می برند. ھر یک دیگری 

متقابل بھ سبب نوع قانون اساسی بھ آرامش  را بھ چالش می خواند. در ایران این چالش

نخواھد رسید مگر با تغییر قانون اساسی. سخن گفتن از ظرفیتھای قانون اساسی سخنی 

است بیھوده. درست تر آن کھ بگوییم واقعیتھای قانون اساسی بھ ھیچ وجھ تحمل دیگری 

 اساسی کنونی را جایز نمی داند و ھیچ جایی برای بردباری در نظر نمی گیرد. قانون

ایران در عمل فقط برخی شکلھا را مشخص ساختھ است اما سرنوشت ھمین شکلھا 

راھم ، مانند مجلس و ریاست جمھوری ، ھمچون یک منصب و یک نھاد، بھ دست 

رھبر سپرده است. ذکر حقوق مردم ایران ھیچ امکانی برای دادخواھی بھ دست نمی 

ر جاری را مشخص و معین کند آن ھم برای دھد. مجلس اسالمی ھم فقط می تواند امو

کارگزاران حکومت . در نبود یک نظام قضایی جدی و پایبند بھ اصول عمالً  اصل 

تفکیک قوا در ایران بھ سرنوشتی غم انگیز گرفتار آمده است.  از نظر مباحث حقوقی 

ی سیردر زندگی روزانھ  ھمواره با واقعیتھای قانون اساسی سرو کار داریم نھ با تف

آرمانخواھانھ از این قانون. از این کھ بگذریم در چارچوب قانون اساسی جمھوری 

اسالمی ایران فاصلھ ی میان آرمان و واقعیت  بسیار کم است. حتی وقتی کھ تفسیری 

آرمانی از قانون اساسی فراھم آوریم فایده ای بر این آرمانخواھی مترتب نیست بھ علت 

قصد سازماندھی افکار عمومی درجھت بھ واقعیت نشاندن آن کھ امکانات متعارف بھ 

این آرمان در جامعھ وجود ندارد. از این رو آرمانخواھی می غلتد بھ سوی 

  پندارپروری.                             
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از سوی دیگر خوب است در نظربگیریم کھ جنبش اعتراض فی نفسھ یک ھدف بھ 

ره بھ یک موضوع نیاز دارند تا بتوانند قدعلم شمار نمی رود. جنبشھای اعتراض ھموا

کنند.  این موضوع یا موضوعات  بھ شکل اعتراض در جامعھ مطرح شده اند و می 

شوند. از طریق جنبش اعتراض و در پناه موضوع برگزیده بھ عنوان شناسھ و حتی 

لی دھدف جنبش، افرادی کھ دارای گرایش مشابھ اند ھمدیگر را شناسایی می کنند و ھم

نشان می دھند. بدین ترتیب جنبش اعتراضی با توجھ بھ گرایشھای جامعھ، توانایی 

الزم را برای دست زدن بھ عمل متحدالشکل کسب می کند. حال برمی گردیم بھ نکتھ 

ای کھ در باال آوردیم و تعدادی از گونھ ھای مختلف جنبشھای اعتراض را نام بردیم. 

نبشھا بستگی دارد بھ تنوع موضوعات یعنی ھر جنبش االن می توانیم بگوییم  تنوع ج

را از جنبش دیگر با شناسایی موضوع ھریک متمایز می کنیم. اما نکتھ ی مھمتر این 

رای ایی باست کھ برخالف نظر جامعھ شناسان غربی ، شناسایی این موضوعات بھ تنھ

و  شکلگیری وراین قلم نحوه یھم کفایت نمی کنند. بھ بامتمایز ساختن جنبشھا از

 جھت تمایز گذاری دارایگی و نحوه ی دستیابی بھ ھدف نیز درھای متفاوت فرھنبستر

  اھمیت اند. 

در باره ی جنبش اعتراض سخن بسیار است. قصد ندارم اینجا ھمھ ی جوانب این 

مبحث را بشکافم. ھدفم این است کھ جنبھ ھای نظری را تاحدی کھ بھ ھدف این رسالھ 

 »بیست و دوم خرداد و بحران فروپاشی«، یادآورشوم. در رسالھ ییاری می رسانند 

بھ جنبشھای خودانگیختھ پرداختھ ام و توضیحاتی داده ام. کسانی کھ عالقھ دارند باید 

بھ آن رسالھ مراجعھ کنند. قصدم این است کھ جنبش اعتراضی خودانگیختھ را نوعی 

جنبشھای اعتراض  تاحدی کھ خاص از جنبش بشناسانم و از این راه برغنای مبحث 

بضاعتم اجازه می ھد بیفزایم و گونھ ای تازه از این دست از جنبشھا را بپرورانم. بھ 

واقع جنبش خودانگیختھ ی اعتراضی تا حدی کھ اطالع دارم در ھیچ جای دیگر بھ 

اندازه ی ایران تکرار نشده است. سرکوب مدام انتقاد در ایران، مسدود ساختن ھمھ ی 

ھای ابراز نظر و گستراندن تبعیض در ھمھ ی سطوح جامعھ و البتھ عواملی دیگر راه 

  ٢٠٠٠بھ شکلگیری این نوع از جنبش کھ نخستین بارآن را در کنفرانس برلین در سال

شناسایی کردم ، بیش از ھرجای دیگر مدد رسانده است. در بخشی دیگر در باره ی 

  ن نوع از جنبش توجھ خواھم داد.آینده ی جنبش اعتراض در ایران باز بھ ای
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  پیوست: انتخابات 

سیاسی و اعتراضی بیشتر، البتھ نھ ھمھ، در  -جنبشھای حق طلبانھ ی اجتماعی  -١

دوران کنونی بھ دو علت عمده سربرمی کشند. در نظامھای دموکراتیک بھ سبب آن 

و در نظامھای  است کھ نظام نمایندگی بھ تقاضاھا و تمایالت مردم بی توجھی می کند

غیر دموکراتیک یا مدعی دموکراتیک بودن بھ علت آن است کھ یا نظام نمایندگی شکل 

نمی گیرد یا در گزینش نظام نمایندگی تقلب و دستکاری صورت می گیرد. از ھمین 

رو باید بھ پدیده ای کھ اھمیتی روزافزون در زندگی سیاسی بازی می کند توجھ کنیم 

ا توضیح دھیم. این پدیده در اساس بیانگر میل فزاینده ی مردم و موقعیت کنونی آن ر

بھ مشارکت در سرنوشت جامعھ است. جلوه ی ملموس این پدیده بھ صورت انتخابات 

ختلف زندگی اجتماعی درمی آید. درعرصھ ی جامعھ شناسی سیاسی در سطوح م

ای از پرداختھفرھنگی باید مکان و فضایی خاص بھ این پدیده اختصاص داد و آن را و

ژورنالیستی و توھم زا رھا ساخت. انتخابات نھ ابزار نھایی مشارکت است و نھ راه 

رھایی جامعھ از ستم و دستھ بندیھای مافیایی. اما انتخابات وسیلھ ای است برای ایجاد 

مقاطع زمانی بھ منظور بیان عقاید و سھم گیری در رویدادھا و در مواردی سدسازی 

 قدرت و در مواردی ابزاری برای جانشین سازی. شاید مھمتر از ھمھ در برابرمافیای

سش سیلھ ای شود جھت مشروعیت سازی یا پراین است کھ انتخابات می تواند و

انگیز ساختن مشروعیت موجود بھ خصوص ھنگامی کھ این مشروعیت فرسوده می بر

ھ کافیم توجھ می دھیم کنماید. در اینجا بی آن کھ بخواھیم ھمھ ی ابعاد این مسئلھ را بش

شماری از جنبشھایی را کھ در بخشھای پیشین برشمردیم براثر بحران انتخاباتی 

توسل  اآوردند. یعنی دستکاری در نتیجھ ی انتخابات مردم را ناخشنود ساخت و برسرب

این اعتراضات بھ بھ روش اعتراض آشکار واردعرصھ ی خیابانھا شدند. بیشتر

گرفتھ است کھ فاقد احزاب و سازمانھای نیرومند  خصوص در کشورھایی شکل

دموکراتیک بوده اند. درنبود چنین سازمانھایی یا بھ ھنگامی کھ حضور این سازمانھا 

ھیچ تأثیری در شکلگیری تصمیم گیریھا ندارد یا مانند ایران تبدیل می شوند بھ باشگاه 

ادی و حال نھضت آزی ھم می دھند مانند جبھھ ی ملی وھایی خصوصی کھ گاه قربان

صحنھ ی تظاھرات یعنی اعتراض خیابانی را برمی گزینند. حزب توده، مردم ناچار

بیست و دوم خرداد و بحران «رسالھ ی وص درناتوانیھای این سازمانھا را بھ خص

  یادآورشده ام.» فروپاشی

در مقالھ ای راجع بھ انتخابات آزاد ومنصفانھ می نویسد در سھ » اریک بیورن لوند«

دھھ ی گذشتھ شاھد گسترش چشمگیر دموکراسی در مقیاس جھانی بوده ایم کھ اھمیت 
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انتخابات در سراسر   ١٠نھاد انتخابات را بھ نحوی شگفت آور برجستھ ساختھ است.

گرفتھ است و توانستھ است راه گذار بھ جھان در خدمت حل اختالفات دیرین قرار 

دموکراسی را ھموار سازد. از راه انتخابات انعقاد توافقنامھ ھای گذار مسالمت آمیز و 

دستیابی بھ صلح داخلی ممکن شده است. از این گذشتھ برگزاری انتخابات آزاد و 

 بودنمنصفانھ و بیطرفانھ در نظر جھانیان و شھروندان ھر کشور، معیار برخوردار

یک رژیم از مشروعیت بھ شمار آمده است. در ھمین حال مشروعیت انتخاباتی بھ 

  نوبھ ی خود مدد دھنده ی حکمرانی مطلوب و بھ کارگیری مؤثرقدرت درآمده است.

نویسنده کھ از فعاالن صحنھ ی موسوم بھ دموکراسی جھانی است می نویسد انتخابات 

سیاسی در جامعھ فراھم می آورد. انتخابات رقابتی امکاناتی بنیادی جھت  دگرگونی 

در جامعھ ھای در حال گذار یا در معرض بحران نقشی مھم ایفا می کند بھ خصوص 

، ساماندھی قدرت وساماندھی شروعیت بخشی، اثرگذاری بر نھادھادر زمینھ ھای م

انتظارات شھروندان. دو دیگر آن کھ انتخابات فرصتھایی مھم برای شھروندان فراھم 

می آورد تا بتوانند با امور عمومی در جامعھ درگیر شوند. انتخابات دریچھ ھایی می 

گشاید تا شھروندان از طریق سازمانھای مدنی در ساماندھی سرنوشت سیاسی خود 

مشارکت بجویند، زنان و اقلیتھا و گروه ھای محروم نظر خود را ابراز کنند و در 

کھ انتخابات رقابتی ابزار الزم را برای  ھمانحال تأثیرنیزبگذارند. سرانجام آن

  ١١حسابرسی، رقابت سیاسی و تعیین رھبری جانشین در اختیار ھمگان قرار می دھد.

برای آن کھ بتوان انتخاباتی آزاد برگزار کرد، شھروندان باید حق و فرصت انتخاب 

و آزادی  کردن داشتھ باشند؛ از این رو باید آزادی اجتماعات ، آزادی انجمنھا،جنبشھا

گفتار برای نامزدھا ، احزاب،رأی دھندگان،رسانھ ھا و ناظران تضمین شود. فضای 

سیاسی باید آزاد باشد،تھدید در کار نباشد و مردم فارغ از رعب و وحشت در انتخابات 

شرکت کنند. چنین آزادیھایی پیش شرط اصلی انتخاباتی اصولی و درست و با معنی 

را از نویسنده ی مقالھ گرفتم و برخی را نیز خود برآنھا  است. برخی از این آزادیھا

افزودم. بھ واقع می خواھد بگوید و می خواھم بگویم کھ انتخابات بھ خودی خود معنا 

ندارد چنانچھ جامعھ برخوردار از چنین آزادیھایی نباشد. صرف این کھ رژیمی مانند 

یات خودبرگزار کرده است رژیم جمھوری اسالمی تعداد انتخاباتی را کھ در طول ح

بشمرد و بھ رخ بکشد کاری است بی معنی و میان تھی. چنانچھ اما شرایط درست و 

ھمانھا کھ آوردم فراھم آیند دراین صورت می توان از انتخاباتی معنادار سخن گفت. 

خصلت دومی کھ انتخابات را موجھ می سازد منصفانھ بودن آن است. منصفانھ بودن 

                                                 
10 -See:Eric Björnlund.Free and Fair Elections.democracy International.  

Democracy Dialogues (U.S. Department of State), June 2006.P.1. 
11 -Ibid.Pp.1-2. 
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منصفانھ بودن یا برگزاری بی طرفانھ و عادالنھ ی انتخابات نیز از  بھ چھ معناست؟

اھمیتی واال برخوردارند. ممکن است حتی انتخاباتی در کمال آزادی برگزار شود و 

نامزدھا آزادنھ بھ رقابت بپردازند اما نحوه ی رأی گیری و شمارش آراء بھ دور از 

بھ ھمان اندازه مھم ھستند و در فریب و تقلب و دست آموزی توسط مقامات بی طرف 

واقع پذیرش نتیجھ ی انتخابات را مقبول و ممکن می سازند. منصفانھ بودن 

خصوصیاتی دیگر ھم دارد. برای مثال ھمھ ی شرکت کنندگان در انتخابات باید بتوانند 

از امکانات یکسان برخوردار باشند، یکسان بھ مردم و رأی دھندگان دسترسی داشتھ 

کسان از منابع عمومی بھره مند باشند، و یکسان از رسانھ ھای عمومی سود باشند، ی

  بجویند و یکسان بر رأی گیری و شمارش آراء نظارت کنند.

بدین ترتیب درمجموع با سھ عامل دراین گفتار روبھ رومی شویم.انتخابات باید 

انھ فرقابتی،آزاد ومنصفانھ باشد.درعرف جھانی بیشتر بردو خصوصیت آزاد و منص

یا عادالنھ تأکید گذاشتھ می شود اما بھ نظرم باید بھ ھرسھ عامل یکسان توجھ کرد 

  واھمیتی یکسان برای آنھا در نظرگرفت.  

حقوق بین الملل نیز رعایت مقررات و رفتارھای خاصی » اریک بیورن لوند«بھ نظر 

است. بنابر  را برای کشورھا و مقامات برگزار کننده ی انتخابات الزام آور دانستھ

اعالمیھ ی جھانی حقوق بشر و اسناد بین اللملی دیگری رعایت دو شرط الزامی بھ 

) انتخابات باید عام و فراگیر ١شمار می آید تا بتوان انتخاباتی را دموکراتیک دانست:

) انتخابات یعنی رأی گیری باید پنھان باشد یعنی ھیچ کس نداند ھر ٢و برابر باشد،

کس یا چھ گروھی رأی می دھد. بدین ترتیب بھ باوراو یک بار اصل  رأی دھنده بھ چھ

  ١٢انتخابات عام وبرابر را داریم و بار دیگراصل انتخابات آزاد و منصفانھ را.

حال باید دید از آغاز استقرار جمھوری اسالمی انتخاباتی کھ برگزار شده اند با رعایت 

ت را از مشروطیت بھ این سو می توان چنین موازینی بوده اند؟ تاریخ برگزاری انتخابا

سنجید و ارزشیابی کرد. حتی  در دورانی کھ انتخابات در ایران آزاد برگزار نشده اند 

بھتر بوده اند از انتخاباتی کھ در عصر جمھوری اسالمی برگزار شده اند. بھ یک دلیل 

کسی را بھ ساده. در انتخابات ناآزادانھ در دوران پیش از جمھوری اسالمی نمی شد 

خاطر پایبندی بھ تفسیری خاص از دین از نامزد شدن بازداشت و چیزھایی مشابھ کھ 

ھمھ می دانند. انتخابات دوران پیش از استقرار جمھوری اسالمی را البتھ نباید یکجا 

سنجید و بھ اصطالح یک کاسھ کرد. آن دوران را باید بھ چند مرحلھ بخش کرد و 

دا بررسید. در این رسالھ بھ این موضوع نمی خواھم معنای ھر مرحلھ را نیز ج

بپردازم. فقط می خواھم بگویم بدترین انتخابات آن دوران از بھترین انتخابات جمھوری 

                                                 
12 .Ibid.P.3. 
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اسالمی بھتر بوده اند بھ شرط آن کھ  یک جدول سنجش و رعایت معیارھا برپاسازیم 

  و دست بھ مقایسھ بزنیم.

ابات اھمیت دارد این است کھ بنا بریک تصور نکتھ ی دیگری کھ در ارتباط با انتخ

رایج باید بتوان بابرگزاری انتخابات آزاد و منصفانھ و عام و برابر بھ یک دموکراسی 

دست یافت. این داوری را باید بھ چالش کشید. بھ اشاره می نویسم. در افغانستان پس 

ھ بھ صیتی و ابستاز سرنگونی طالبان توسط نیروھای بین المللی و روی کار آمدن شخ

دستگاه ھای آمریکا ھمھ چیز حتی برگزاری انتخابات زیر نظر سازمانھای جھانی 

درآمد. دور اول انتخابات ریاست جمھوری در این کشور بھ حساب نمی آید زیرا فقط 

ھمین حامد کرزای را می خواستند کھ از پیش تعیین شده بود. اما پس از چندسال 

در دور دوم برای نخستین بار مردم افغانستان در طول  ریاست جمھوری توسط کرزای

تاریخ خود فرصتی بھ دست آوردند تا بتوانند در انتخاباتی رقابتی و آزاد شرکت کنند. 

سازمان ملل متحد نیز براین کار نظارت داشت. اما تقلب بھ حدی گسترده بود کھ ھیچ 

 ستانش در چنین انتخاباتیکس حتی خود کرزای آن را نفی نکرد. این کھ کرزای و ھمد

در حد توان دستکاری کردند معضل تئوریک بھ شمار نمی آید. پرسش اینجاست کھ 

چرا سازمان ملل و کشورھای غربی کھ مدعی دفاع از انتخابات آزاد و گسترش 

دموکراسی در جھان ھستند برگزاری  انتخاباتی نادرست را توجیھ کردند وبدتر از آن 

  قلبی را پذیرفتند؟ نتیجھ ی زشت چنین ت

پاسخ بھ چنین پرسشی فرصتی جداگانھ   طلب می کند. فقط می نویسم کھ غرب اوالً 

بھ معیارھای خود پایبند نیست و ثانیاً بستھ بھ نیازھا و سیاستھایش در ھر مقطع زمانی 

رعایت این معیارھا را ضرور جلوه گر می سازد و از آنھا پیروی می کند و در 

ستھ بھ منافعش رعایت ھمین معیارھا را  نادیده می گیرد. ھمین صورت لزوم و ب

سیاست دوگانھ را در ارتباط با حقوق بشر مشاھده می کنیم و ھمین سیاست و سیاستھای 

مشابھ را در ارتباط با نیروگاه ھای ھستھ ای و رعایت مقررات تجارت آزاد و الی 

  آخر.

ود گرفت . نیروی شیعیان و کردان انتخابات در عراق البتھ وجھھ ای متفاوت بھ خ

نگذاشت تقلب گسرده شود.این دو نیرو یکی در سطح ملی بر اتنخابات نظارت کرد و 

دیگری در سطح محلی موازین دموکراتیک را رعایت کرد. در نتیجھ باید بگویم 

فرھنگ مردم یک سرزمین و فرھنگ نیروھای سیاسی و اجتماعی و دینی شرکت 

و سھم گیرنده در سرنوشت جامعھ در جا انداختن موازین دموکراتیک کننده در انتخابات 

مؤثر و کارسازند. درباره ی انتخابات ھمچون یک نھاد ،فراوان می توان نوشت اما 
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چنین قصدی رادراینجا نداریم. فقط بھ موقع یادآور خواھم شد این معیارھا در ایران 

  عایت آنھا نیست.سخت آسیب دیده اند و در شرایط کنونی امیدی بھ ر

اگر بپذیریم  انتخابات در بسیاری از کشورھا بھ صورت یک نھاد عمل می کند و  -٢

در کشورھای دیگر نیز بھ تدریج بھ صورت یک نھاد جا می افتد و درجریان تحول و 

شکلگیری در معرض استقبال عامھ قرار می گیرد، در این صورت خوب است توجھ 

ه در جاھایی و در حال جاافتادن در جاھای دیگر ،دارای دو دھیم کھ این نھاد جا افتاد

بستر خاص ھم ھست. یکی آنکھ ھر انتخاباتی در کشوری خاص با سنتھایی ویژه برپا 

می شود و دیگر این کھ دستگاه اجرایی و تخصصی خاصی توان برگزاری این 

  انتخابات را در سطوح محلی و ملی دارد.

انتخاباتی، تبلیغات ، نوع ائتالفھا و گسستھا و نحوه ی از نظر فرھنگی می توان زبان 

 معرفی نامزدان انتخاباتی و شیوه ی بسیج ھواخواھان برای ھر نامزد را از

  جامعھ ای دانست.خصوصیات فرھنگی ویژه ی ھر

انتخابات از نظر اجرایی عمالً متکی بھ دستگاه پیچیده ای است کھ در کشورھای 

ک بھ گونھ ای تکامل یافتھ عمل می کند ودر معرض برخوردار از سنت دموکراتی

نظارت عمومی و رسانھ ھای جمعی قرار می گیرد و در کشورھایی کھ با برگزاری 

انتخابات بھ صورت تجربھ ای نھ چندان طوالنی دست وپنجھ نرم می کنند، در مراحل 

قالب نجنینی، پیشرفتھ ی متوسط و بالنسبھ پیشرفتھ سربرمی آورد. در ایران از ا

مشروطیت بھ این سو جامعھ ی ایران دارای تجربھ و پیشینھ ای طوالنی در زمینھ ی 

برگزاری انتخابات است. در دوران جمھوری اسالمی کھ ھمھ چیز با منافع حاکم سخت 

بھ ھم آمیختھ است دستگاه اجرایی برگزاری انتخابات بھ تدریج قادر شده است نتیجھ 

و سامان دھد. این دستگاه اکنون اطالعات زیاد در اختیار  ی انتخابات را دلخواه تنظیم

دارد و می داند در ھر محل با اتکاء بھ چھ شیوه ھایی دست آموز کردن نتایج انتخابات 

  امکانپذیر می شود.
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  »کاذب جامعھ«ی گزیده ای از رسالھ)٣

  ١٣٩٠متن کامل اسفند 

  

  

 انتخابات و خودانگیختگی

خارج از کشور مردمانی یافت می شوند کھ مدام بھ تقلید از فرنگیان امروزه خاصھ در 

از دموکراسی صندوق رأی سخن می گویند. این حضرات چنان سخاوتمند و دموکرات 

منشانھ از ضرورت رعایت صندوق رأی سخن می رانند کھ گویی ھیچ کس پیش از 

تخابات،اھمیت و اناینان بھ اھمیت صندوق رأی پی نبرده بوده است. در ارتباط با 

بھ تفصیل نوشتھ ام.قصد ندارم آن نکتھ »شورش برحق است«حدودیتھای آن دررسالھ ی

ھا و مالحظات را تکرارکنم. در یک کالم چنانچھ انتخابات در فضایی دموکراتیک و 

منشانھ وانسجام دھنده برگزار شود، بی تردید باید  منصفانھ و متکی بھ سنتی آزاد

ی در جھت دگرگونی نیز بھ حساب آورد. اما چنانچھ انتخابات ھمچون انتخابات را ابزار

وسیلھ ای اغوا کننده و فریب دھنده بھ کار افتد، در این صورت تن دادن بھ ابزار نمایشی 

  انتخابات چیزی نخواھد بود جز گمراه سازی مردم و جنبش دموکراتیک. 

یکسان ندارد. برای مثال  از این ھم کھ بگذریم انتخابات در ھمھ ی شرایط معنایی

انتخابات در بستری دموکراتیک، رقابتی بھ شمار می رود میان دو یا چند برنامھ و 

دیدگاه کھ البتھ در مقاطعی می تواند تأثیری دورانساز نیز برجانھد مانند انتخابات ریاست 

 جورج دبلیو«و » الگور«جمھوری در ایاالت متحده ی آمریکا بھ ھنگام رقابت میان 

انتخابات اما در کشوری چون ایران معنایی یکسره متفاوت دارد. ھنگامی کھ ». بوش

موجودیت یک رژیم مانند جمھوری اسالمی مطرح است در این صورت انتخابات آزاد 

می تواند منجر شود بھ امحای ھمین رژیم. از این رو حاکمان بھ ھیچ وجھ 

ھ نیستند و ازبرگزاری انتخابات آزاد خواستارساماندھی انتخابات بھ معنای راستین کلم

سخت می پرھیزند. انتخابات آزاد تنھا در صورتی ممکن است برگزار شود کھ قدرت 

نیروھای مخالف حداقل اندکی بیشتر از قدرت نیروھای سلطھ باشد. حتی در صورت 
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برابر بودن قدرت، حکومت جابر تن بھ برگزاری انتخابات آزاد و منصفانھ نخواھد داد. 

  در اینجا حال دو نکتھ ی نظری مھم در برابرمان سربرمی کشد.

نخست اندیشھ ی آماده سازی قدرت فعال در جبھھ ی مخالفان و دودیگربھ کارگیری 

محصول این اندیشھ کھ ھمانا قدرت مادی و معنوی چالش کننده ی سلطھ است. در ایران 

الح ست براثر فریبکاریھای اصاما با توجھ بھ این واقعیت کھ براثر تحوالتی خاص سالھا

طلبان نیروی فعال مادی جھت تغییرحکومت شکل نگرفتھ است چاره ای نیست جز 

دامن زدن بھ خودانگیختگی و تولید قدرت مادی از راھی سالم کھ ھمانا دامن زدن بھ 

  جنبشھای خودانگیختھ است. 

نھ سازی یختگی، زمیبدین ترتیب در ایران مسیر تغییر سلطھ ی استبدادی از راه خودانگ

ایجاد قدرت مادی و معنوی، و سرانجام بھ کارگیری فعال نیروی برآمده از این روند 

می تواند بھ سرانجامی مطلوب نزدیک شود. دلخوش کردن بھ شعارھای پوچ اصالح 

طلبان و پیرامونیانشان و خوش نشینان خارج کشوری و دلبستن بھ راه ھای میانبر چیزی 

ھ بار نمی نشاند. پرسش اصلی این نیست کھ انتخابات خوب است یانھ جز فریب مردم ب

و بھ ھمین سان پرسش پیوستھ بھ پرسش نخست این نیست کھ آیا گذار مسالمت آمیز 

گذاری است مطلوب یانھ. پرسش بنیادین این است کھ چھ باید کرد وقتی در بن بست 

روند تغییر از راه انتخابات یا قرار داریم وسلطھ گران نمی گذارند و اجازه نمی دھند 

از طریق روشھای مسالمت آمیز شکل بگیرد؟ کسانی ھم کھ می خواستند و ھنوز ھم 

می خواھند دموکراسی را از راه تکدی از حکمرانان بھ دست آورند، بارھا دیده اند 

چنین کاری در ھیچ جای دنیا میسر نیست خاصھ آن کھ رژیم حاکم مانند ایران متکی بھ 

مان سرکوب گسترده و مجھز بھ یک ایدئولوژی مقدس باشد و بھ ھمین اعتبار ساز

احساس کند رسالت الھی و مأموریتی مقدس دارد. معضل اصلی درست در چنین 

موقعیتی سربرمی آورد زیرا حکمرانان وظیفھ ی خود می دانند مأموریت الھی را با 

و حتی از جان مایھ بگذارند. در تمام نیرو پاس دارند و در برابرغیر مؤمنان بایستند 

چنین وضعیتی سخن گفتن از تغییر از راه مسالمت آمیز و از طریق انتخابات پوچ و بی 

  معنی خواھد بود و ھیچ ثمری بھ ھمراه نخواھد داشت.

البتھ درست است کھ طرح تقاضای برگزاری انتخابات آزاد بھ خودی خود می تواند 

ه شود اما نباید از یادبرد کھ چنین فراگردی وقتی بھ منجر بھ بسیج نیروھای آزادیخوا

راه می افتد کھ حامیان انتخابات آزاد و منصفانھ بتوانند فضای درونی کشور و فضای 

جھانی را در جھت تحقق تقاضاھای خود بسیج کنند و ریاکاریھای انتخاباتی را مدام 

ھ نھ فقط اشتباھی برمالسازند. شرکت بی چون و چرا درفرایند انتخابات خودکام

نابخشودنی است، بل بھ نوبھ ی خود می تواند بھ جریانی مشروعیت ساز برای حکومت 
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خودکامھ منجر شود. برعکس افشای ریاکاریھای انتخاباتی یک رژیم، عنصری سازنده 

در جھت تقویت تقاضای برگزاری انتخابات دموکراتیک تواند بود. اصالح طلبان درون 

ده سازی کنند و بھ ی خواھند این فراگرد بغرنج را سااسالمی م ساختاری در جمھوری

مدد افراد اعزامی خود بھ خارج فضایی کاذب بیافرینند. برگزاری انتخابات سالم و 

دموکراتیک و منصفانھ بی تردید خواستی درست و بھ حق است اما ابزاری سازی 

نھ بھ ی است فریبکاراانتخابات جھت مشروعیت بخشیدن بھ خودکامگی بی تردید جریان

منظور استمرار بخشیدن بھ نظامی سیاسی کھ عده ای حکومت می کنند در مسیر خواستھ 

ھای سرکوبگرانھ ی خود و عده ای را ھم دور و برخود راه می اندازند بھ منظور رانت 

خواری و بھره مند شده از چپاول اموال عمومی . چنانچھ خواست برگزاری انتخاباتی 

ه نشود با تقاضاھای انقالبی در جھت تغییر رژیم در این صورت تنھا و تنھا آزاد ھمرا

بھ مدد استبداد مزورانھ ای آمده ایم کھ ھیچ چیز جز تداوم استبداد نمی خواھد . اگر 

اپوزیسیون سازی یک معنا داشتھ باشد ھمان است کھ جمھوری اسالمی بھ مدد اصالح 

وزیسیون درون ساختاری بھ علت بھره مند شدن طلبان خود سروسامان داده است. این اپ

از رانتھای حکومتی مدام با شکلگیری گونھ ھایی دیگر از اپوزیسیون می ستیزد. 

اصالح طلبان اپوزیسیون بودن را ملک طلق خود می دانند و ھرگونھ حرکت دیگری 

 را خارج از چارچوبھای رانتی بھ خارجیان منتسب می کنند. ھمین حضراتی کھ درست

در ھمین مقطع بھ سبب حمایت خارجیان خاصھ آمریکاییان اپوزیسیون نمایی می کنند 

، دیگران را متھم می سازند بھ برخورداری از پشتیبانی خارجیان. این ھمان روشی 

  است کھ قاجاران و حزب توده در ارتباط با پھلویھا بھ کاربستند.

  خودانگیختگی چیست؟

رآمده و تأثیرنپذیرفتھ از عامل بیرونی است. ھنگامی خودانگیختھ بھ معنای از درون ب

جلوه ، عمل و تظاھری را خودانگیختھ می نامیم کھ بی واسطھ و از درون جوشیده باشد. 

بھ ھمین سبب ھم برخی از اھل قلم اصطالح خودجوش را بھ کاربستھ اند اما تصورم 

  این است کھ خودانگیختھ رسایی بیشتر و بھتری دارد.

) spontan»(اسپونتان«ودانگیختھ را در ضمن در برابر اصطالح غربی اصطالح خ

کھ معادل شاید » خودانگیختگی«بھ کار می بریم.وقتی از آن اسم می سازیم می شود

. بھ این معنا یعنی  spontanéité/spontaneity/Spontaneitätخوبی ھم باشد برای  

توصیف خصوصیتی کھ انسان را اغلب بی واسطھ بھ عمل سوق می دھد. بدینسان فرد 

از غریزه ای  (یعنی از فکری/الھامی درونی) تبعیت می کند کھ در نظر محیط پیرامون 

اغلب جلوه ای شگفت آور و نامنتظر دارد، بھ میزان معینی آمیختھ است با نوعی شھود 

از تجربھ و آشنایی فرد در ارتباط با نحوه ی پرداختن با احساسات و و فراست کھ 
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عواطفش سربرمی آورد و معّرف سرعت واکنش و قدرت تصمیمگیری اوست کھ بھ 

نوعی بھ معنای واکنش کردن است. این واکنش نشان دادن بھ تصورم می تواند ھم 

 شاید بتوان این واکنش جسمانی باشد و ھم واکنش فکری و اندیشگی. بدین اعتبار

وضعیت درونی یعنی این الھام غریزی فکری را ایجاد و پیدایی احساسات و عواطف 

  نیز برشمرد.

چنانچھ خودانگیختگی راغلوآمیز ستایش کنیم و ارج بنھیم، دراین صورت امکان دارد 

بیش از حد الزم ومفید، میدان دھیم و عامل خودمحوری » پیش بینی ناپذیری«بھ عنصر

ستھ کنیم. چنانچھ اما بھ خودانگیختگی در حدی متعارف و الزم توجھ بدوزیم، را برج

در این حالت از عنصر برنامھ ریزی غیر ضرور اجتناب می کنیم و بھ عامل خالق و 

خودانگیختھ در حدی سودمند ارج می گذاریم. البتھ با چنین توصیفی نمی توان ھمھ ی 

توان گوشھ ھای مثبت و منفی آن را نشان ظرایف خودانگیختگی را پاسخگوشد اما می 

داد  و محدوده ی خاصی برای آن قائل شد کھ بھ ویژه در میدان عمل اجتماعی از اھمیت 

برخوردار خواھد بود. از این رو برای درک جنبشی خودانگیختھ باید بتوان ارتباطی 

با  درست برقرار کرد میان عمل خودانگیختھ ی فردی و عمل خودانگیختھ ی جمعی

  بازتابھای اجتماعی.

نکتھ ی مھم دیگر در این مبحث این است کھ بھ ھرحال چھ خودانگیختگی ظھور فردی 

داشتھ باشد و چھ تجلیات اجتماعی یعنی جمعی، بھ ھرحال از پیش زمینھ ا ی فرھنگی 

تغذیھ می کند کھ بی تردید سرشتی طوالنی مدت دارد یعنی از دیرھنگام درھم جوشیده 

کرده است. بھ ھنگام فوران، ھمین تھ نشستھا ھستند کھ بھ این یا آن شکل  و تھ نشست

  سربرمی آورند و در یک لحظھ شگفتی می آفرینند.

انگیختن در لغت بھ معنای جنباندن از جای،برجھانیدن،بلند ساختن،برکشیدن، حجت 

ان آمده آوردن،اقامھ کردن دلیل است. نمونھ ھای کاربرد این واژه در لغتنامھ ھا فراو

  است ھرچند کھ از انگیختگی و خودانگیختکی خبری و نشانھ ای نیست. 

  

  : چند نمونھ= 

  باران دو صد سالھ فروننشاند -

  این گردبال را کھ توانگیختھ ای (کلیلھ)

  اگر غم لشگر انگیزد کھ خون عاشقان ریزد -
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  من و ساقی بھ ھم سازیم و بنیادش براندازیم (حافظ) 

  سنگھا ریختندبھ فرمان او  -

  وزان سنگ بنیادی انگیختند (؟)

بھ معنای جنبانیده، برپاشده، افراختھ شده، شورانیده شده » انگیختھ«درلغتنامھ ی دھخدا 

، برشورانیده آمده است. در اینجا می بینیم اصطالح خودانگیختھ و خودانگیختگی گرچھ 

شتری ا وسعت معنایی بینیز درست می نشیند ام» اسپونتانِیتی«و » سپونتان«دربرابر

  دارد کھ بھ کار ما می خورد.

 انگیختگی برقرارخود و انتخابات ارتباطی میانتوان توضیحات می اینی ھمھبا آیا

ساخت؟ انتخابات عمومی امری است سازمان یافتھ و سازمان داده شده. خودانگیختگی 

برنامھ ریزی چھ شکل فردی و چھ شکل جمعی داشتھ باشد بھ ھر حال عنصری است 

ناشده. این ارتباط چگونھ برپامی شود؟ وقتی انتخابات تبدیل می شود بھ جریان و 

مکانیسمی فریب دھنده وابزاری جھت اغوای مردم، دراین حالت خاصھ براثر تجربھ 

ای طوالنی ناگھان حرکتھای خودانگیختھ در اعتراض بھ این توده فریبی سربرمی کشد 

ان و انفجار ھنگامی سربرمی کشد وبرپامی گردد کھ مردم و فوران می کند. این فور

می بینند ھرچھ کنند بی فایده است و ھمچون ابزار توجیھ کننده بھ کار می افتند و بھ کار 

گرفتھ می شوند. جنبشی خودانگیختھ در ارتباط با انتخابات می تواند بھ ھمین عمل 

طلبان کھ مدام از دست  برگزاری انتخابات اعتراض کند و درست برخالف اصالح

شورای نگھبان می نالند وقتی کھ خودشان را بھ بازی نمی گیرند ، جنبش خودانگیختھ 

سراسر این فریب را افشا می کند و برگزاری انتخابات فریب دھنده را بھ نقد می کشد. 

تفاوت جنبش خودانگیختھ با حرکتھای عیبجویانھ و حتی گاه انتقادی اما آمیختھ بھ نگاه 

و اعمال توجیھ کننده ی اصالح طلبان درون ساختاری ایران در این است کھ 

خودانگیختگی بھ اصالت و نھایت حرکت می اندیشد در حالی کھ اصالح طلبان بھ حفظ 

نظام موجود و بازگشت بھ آن. جنبش خودانگیختھ خواستار استقرار سلطھ ی مردم است 

لبی از حرکت مردم سود می جوید برای از راه مشارکت دادن بھ این مردم و اصالح ط

مشارکت خود در ساختار قدرت کنونی. خودانگیختگی بھ حذف فریب می اندیشد و آن 

  یکی بھ بازگشت خود بھ صحنھ حتی بھ مدد فریب و سامان دادن بھ فریبی دیگر.

خودانگیختگی را نباید یک تاکتیک بھ شمارآورد. بھ خودانگیختگی باید ھمچون یک 

توجھ کرد و آن را جریانی  درون زا دانست. ھر پدیده ای پویا و رو بھ روشد بر دیدگاه 

عنصر خودانگیختگی تکیھ می زند و از ھمین راه بھ تکامل و غایت خود می نگرد. بھ 

این اعتبار ، خودانگیختگی جزءالینفک پدیده ای پویا(دینامیک) بھ حساب می آید. 
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ت سازان در جامعھ بھ این عنصر توجھ نمی ھنگامی کھ فعاالن ،کارگزاران و سیاس

کنند در نتیجھ رشد جامعھ را خودآگاه و ناخودآگاه مھندسی شده و مھندسی ساز پی می 

گیرند. بدین ترتیب تصور براین است کھ می توان جامعھ را با محاسباتی سیاسی و فنی 

می خواھم  بھ شکل دلخواه سامان داد و بھ نتیجھ ی مطلوب دست یافت. درست ھمینجا

بگویم چنین نگرشی نیز می تواند تاحدودی بھ موفقیت برسد اما تاروپود جامعھ را ازھم 

می گسلد و آنچھ برجامی ماند جامعھ ای است ازدرون فروپاشیده و از برون از ھم 

گسستھ. تکیھ زدن بر عنصرخودانگیختگی نھ تنھا سازوکاردرونی جامعھ را ارج می 

دموکراتیک و فرھنگی جامعھ نیز مدد می رساند و اسباب نھد،در ھمانحال بھ رشد 

  تحول طبیعی واز ھمھ مھمتربستر مشارکت اعضای جامعھ را فراھم می آورد.

پدیده ی خودانگیختگی دردیگررشتھ ھای علم نیزازتوجھ بھره مند شده است. در اینجا 

مھ می دھیم. از ھ ما تنھا بھ این پدیده در بستر جامعھ ی انسانی دلبستگی و عالقھ نشان

ی اینھا کھ بگذریم بھ باور این قلم عنصر خودانگیختگی تنھا عنصرعمده و برجستھ ای 

است کھ می تواند ما را دربازسازی جامعھ ی از ھم گسیختھ ی ایران یاری دھد. نھ این 

کھ خودانگیختگی تنھا عنصر سازنده است، بل این عنصر نقشی اساسی دارد در برابر 

سی و بازیھای ریاکارانھ  و امنیتی در جمھوری اسالمی خاصھ اصالح مھندسی سیا

طلبان این جمھوری کھ سالھاست ایران را بھ گمراھیھای سیاسی کشانده اند و انحراف 

جنبش سیاسی طبیعی و مدنی را در ایران بھ بارآورده اند. آسانخواھان و راحت طلبان 

مھوری اسالمی خود را خلع یدشده می سیاسی ھم کھ در برابر شعارھا و اندیشھ ھای ج

بینند با تبعیت و پیروی از اصالح طلبان بھ میانبرھای سیاسی ابراز عالقھ می کنند بھ 

این امید کھ ھویت باختھ ی خود را حاال از راه مسالمت آمیز بازآرایی کنند و در ضمن 

بازآراست و  را از درون ۵٧بھ این تصور باطل میدان دھند کھ گویی می توان انقالب 

را انقالبی دموکراتیک می دانند و  بھ امید  ۵٧اصالح کرد. این مردمان ھنوز انقالب 

اصالح آن روزگار می گذرانند تا قادر باشند خطای مھلک خود را کھ ستایش و حمایت 

از آن انقالب بوده است بپوشانند و پنھان سازند. این دست از مردمان ھم در میان 

بیستی بھ چشم می خورند و ھم در احزاب سیاسی خاصھ حزب  روشنفکران شھریور

توده و فداییان خلق ، چھ اکثریت و چھ اقلیت. البتھ بھ نھضت آزادی و دنبالچھ ی چپ 

مذھبی نمی پردازیم چون ھمھ چیز خود را در بساط انقالب چیدند  –نمای آن بھ نام ملی 

بھ راستی بساط  ۵٧دند. انقالب و با یک لگد بھ وسط جاده ی بی رحم سیاست پرتاب کر

اپوزیسیون سیاسی سنتی ایران، از چپ گرفتھ تا ملی و ھمھ ی اقمار این دو طیف،را 

درھم فروریخت و اندیشھ ھای سست آنھا را بھ بادسپرد. در کنار این مجموعھ روند 

شکلگیری جامعھ ی مدنی در ایران نیز براثر دخالتھا و مھندسی سازیھای احزاب و 

نیز در مسیری نادرست سیر می کند. مھمترین نقش خودانگیختگی رژیم 
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بازسازی،بازآرایی، شکل بخشی و آرایش و پیرایش جامعھ( بخوانید: جامعھ ھای) مدنی 

ایران درست پی ریزی شود ساس فعالیتھای جامعھ ھای مدنی دردر ایران است. اگر ا

واند بود. بھ این اعتبار ھم باید ایران ھمچون یک کل بھ آینده ای نیک امیدوار ت یجامعھ

  بھ عنصر خودانگیختگی ارج نھاد و آن را تقویت کرد.

نکتھ ی مھم دیگر این است کھ بتوان خودانگیختگی را ھمراه خودسازماندھی بھ ھم 

سیاسی و اجتماعی در ایران تنھا بھ مدد خودانگیختگی و  یپیونداند. فساد فزاینده

تدریج از میان خواھد رفت. از این رو باید مدام جوانان سازماندھیھای خودانگیختھ بھ 

را بھ برپایی سازمانھای خودانگیختھ درھررشتھ وھررده ای تشویق کرد. البتھ این نکتھ 

ھایی کھ می آورم نیازمند توضیحات بیشترند. در اینجا فقط می خواھم آنھا را یادآورشوم. 

  ھ خواھم داد.در رسالھ ای دیگر اگر عمری باشد بھ تفصیل توج

مھمترین خصلت خودانگیختگی و جنبش خودانگیختھ در این مرحلھ از تحول سیاسی 

در ایران، توانایی این جنبش درایجاد، تولید و آرایش مرجعیتھای موردی و در نھایت 

پیشنھاد و عرضھ ی مرجعیت عام سیاسی است کھ قادر خواھد بود حرکت بزرگ 

  رستگاری براند.خودانگیختھ ی مردمی را بھ 
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  یادداشتھای گفتاِر در ستایش خودانگیختگی

  تخریب و آتش سوزی

ی ھفتم دی ماه چارچوب جنبش خودانگیختھ.در جریان تظاھرات اعتراضی در ١
کھ در بیش از ھشتاد شھر سربرآورد درضمن شاھد تخریب برخی از دکانھا،  ١٣٩۶

شعبھ ھای بانک و دفترھا و پایگاه ھای بسیج وحتی حوزه ھای علمیھ نیز بوده ایم. 
ی این بھ قول خودش خرابکاریھا را می اندازد گردن تظاھرکنندگان؛ و حکومت ھمھ

ر خور توجھ اینکھ جناح اصالح طلب ھمین حکومت مدعی بود کھ مردم اگر حرف د
حق دارند می توانند برزبان بیاورند اما نباید بھ تخریب اموال عمومی بپردازند. این 

  چنین گفتھ ای در واقع ھمان سخن سرکوبگران حکومت را بازگو می کرد.

ربرداریھای خود را بھ نمایش می در مقابل بسیاری می گفتند،شھادت می دادند و تصوی
گذاشتند کھ ھمھ حکایت داشت از تخریب توسط عوامل حکومتی. آنچھ در این مجموعھ 
بھ خصوص دررسانھ ھای حکومتی برجستھ می شد صحنھ ای بود از بھ آتش کشیدن 
پرچم جمھوری اسالمی. فرض را براین گذاشتھ بودند کھ این پرچم در اساس پرچم 

  و از سوی دیگر نماد وحدت مردم و کشور ایران بھ شمار می رود.ملی ایران است 

صحنھ ھایی کھ از تخریب و آتش زدن پرچم نشان داده شده است بھ قدری مبھم و درھم 
است کھ ھرگونھ داوری منصفانھ را ناممکن می سازد. آنچھ می دانیم و از صحنھ ھای 

ات شمار در خوراعتنایی از دیگر نتیجھ می گیریم این است کھ پس از شروع اعتراض
عوامل حکومتی خود را در میان مردم جا زده بوده اند بھ قصد برھم زدن حرکتھای 
اعتراضی  ونفاق افکنی میان تطاھر کنندگان. رفتارھای متعارف در این تظاھرات 
بیشتر متوجھ شعاردادن بوده است تا تخریب یا آتش سوزی. در مواردی ھم البتھ عده 

ه اند با راه بندان حرکت نیروھای سرکوب را مسدود کنند. اینھا را باید ای می کوشید
ازھم متمایز کرد. از اینھا کھ بگذریم فیلمھایی ھم دیده ایم کھ شماری از افراد سرکوبگر 
با لباسھای خاص وارد دکانھایی می شده اند و ھرچھ دستشان می رسیده است برمی 

عمل فیلمبرداران بھ وضوح حکایت از این دارند داشتھ اند. نوع فیلمبرداری و آزادی 
کھ چپاولھا خصلتی سازماندھی شده داشتھ اند درحالی کھ شرکت کنندگان در جنبش 
اعتراض، خودانگیختھ و بی قرار قبلی کنارھم آمده بوده اند. در ارتباط با پرچم اما باید 

پرچم ملی ایرانیان ی اصولی را نیز یادآورشد. مردم بھ راستی این پرچم رایک نکتھ
نمی دانند. این پرچم در نظر اکثریت بزرگی از مردم پرچم جمھوری اسالمی است،نھ 

  پرچم ملی با نشان شیرخورشید.
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یکی بھ من می گفت ایران تنھا کشوری است کھ روی پرچمش واژه ای بھ کاررفتھ کھ 
ھ ای تنھا نشان بھ زبانی بیگانھ تعلق دارد. این ھم مزید برعلت است. پرچم کنونی نھ

است ازبی ذوقی و نھ فقط واژه ای بیگانھ را بھ نمایش می گذارد،بل مھمتر از ھمھ 
اینکھ فاصلھ می گیرد و دوری می گزیند از سنت ایرانی و حذف نشانھ ای بس زیبا 
کھ ارتباطی ندارد با پادشاھی و بھ گونھ ای ممتاز و برجستھ نمادی بھ شمار می رود 

ی ایرانی حضوری بدیھی است کھ این مجموعھ در ذھن و اندیشھاز فرھنگ ایرانی.
پررنگ دارد. حال حتی اگرھم کسی از میان تظاھرکنندگان دست زده باشد بھ آتش 
سوزی این پرچم حکومتی کھ بھ ھر حال این عمل بھ نظر این قلم ضرورتی ندارد،باید 

  ش ملی و ایرانی.آن را نمادی از مخالفت با حکومت گرفت ،نھ خصومت با یک درف

ی سرکوبگران حکومتی خاصھ در ارتباط با از اینھا کھ بگذریم اگر بھ رفتارگذشتھ
تیر نگاھی بیندازیم انواع تخریب و آتش سوزی را می بینیم کھ  ١٨جنبش دانشجویی 

ھمھ بھ دست عوامل امنیتی و بسیجی حکومت بھ راه افتاده بوده اند. ازاینھا گذشتھ 
رحال کشتارتظاھرکنندگان را نیروھای پلیس و بسیجی بھ روشن است کھ بھ ھ

اجراگذاشتھ اند؛ این کھ بدتر ازتخریب است وبھ آتش کشاندن پرچم. اگر حکومت ذره 
ای صداقت داشتھ باشد چرا بھ مردم اجازه نمی دھد تظاھرات قانونی حتی مطابق ھمین 

شان نظروعقایدشان قانونھای خود حکومت برپاکنند؟ چراحکومت نمی گذارد دگراندی
را آشکارا ودر فضایی آمیختھ آمیختھ بھ صلح وبرخوردار از آرامش برزبان برانند؟ 
آیا ھمین وزارت کشورتا کنون بھ یک سازمان و تجمع غیر حکومتی اجازه داده است 
دور از خطر بازداشت و مکافات عرض اندام کند؟ این حکومت حتی ھواخواھان خود 

  د چھ رسد بھ مخالفانش را.را بھ رسمیت نمی شناس

  اصالح طلبان و جنبش خودانگیختھ

.اصالح طلبان در اساس ھیچ حرکت،جنبش یا تجمعی را نمی پسندند کھ دست ٢
 ١٣٧٨تیر  ١٨خودشان نباشد یا مھار آن را در اختیار نداشتھ باشند. حتی اگر جنبش 

ھ یم واقعیت است کرا کھ در ارتباط با توقیف روزنامھ ی سالم بوده است در نظربگیر
آغاز و تحول جنبش دانشجویی و پایان آن دردست اصالح طلبان نبوده است. در یک 
دوره عده ای از فعاالن سیاسی و اجتماعی در ایران براین تصور بودند کھ حضور 
اصالح طلبان در حرکتھای اجتماعی می تواند گذار از رژیم جمھوری اسالمی را با 

سازد و ایران را از خطرھای ناشناختھ مصون نگاه دارد. ھزینھ ای بس اندک ممکن 
این قلم ھم اندک زمانی براین تصور بود اما ھمواره تأکید داشت کھ باید رفتارمان 
نسبت بھ اصالح طلبان رفتاری انتقادی باشد تا این نوع استنباط بتواند سودمند واقع 

  شود. 
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  .ناسازگاری دموکراسی با ساختار جمھوری اسالمی٣

ساختار جمھوری اسالمی در اساس ساختاری است بستھ و تغییر ناپذیر. این ساختار 
از ھمھ ی شھروندان ایرانی انتظار دارد کھ در ھروضعیت و موقعیتی نسبت بھ آن 
ابراز وفاداری کنند. در حالی کھ واضعان جمھوری اسالمی با این تصور حکومت 

ت نسبت بھ دین واعتقاد دینی و حراست کنونی رابرپاکرده اند کھ نوع حکومت فرع اس
از مذھب برھر چیز دیگر اولویت دارد، بااینحال ھمھ ی شھروندان را موظف می 

متعھد و پایبند و وفادار باشند. اگر درست » نظام جمھوری اسالمی«دانند نسبت بھ 
است کھ نوع حکومت نسبت بھ دین امری فرعی بھ شمار می رود، بھ تبع آن شکل 

اسی نیزنمی تواند امری الیتغیر بھ حساب آید. در واقع اما بسیاری از شھروندان نظام سی
را بھ علت آنکھ گویا می خواستھ اند نظام سیاسی را دگرگون سازند یا تغییراتی در آن 

ی اعدام سپرده اند. این تناقض را بھ وجودآورند بھ زندان افکنده اند یا بھ جوخھ
کرده است کھ برخی از اصول اعتقادی خود را جمھوری اسالمی بدین صورت حل 

کھ وارد قانون اساسی خود کرده است و از این طریق نتیجھ می گیرد کھ مخالفت با 
این قانون اساسی یعنی مخالفت بامبانی دین اعالم شده و درنھایت یعنی مخالفت با نظام 

بھ  اسازگاریی نسیاسی مبتنی براین اصول دینی ومبانی دیانت رسمی. چنین ملغمھ
واقع ھیچ مبنای حقوقی منسجمی ندارد وقادر نیست ھیأت بھ ھمپیوستھ ای را بھ نمایش  
بگذارد. قانون اساسی جمھوری اسالمی ایران مدام دورباطلی را عرضھ می کند کھ 

  ھیچگاه امکان سنجش اصول آن را بر مبنای استداللی منطقی نمی توان پی گرفت.

برتر از نظام سیاسی می داند و نظام سیاسی را فرع بردین  چارچوب فکری باال دین را
بر می شمرد بدین تریب باور بھ کشوروفاداری بھ آن نیزمحلی از اعراب ندارد. یعنی 
دین نھ فقط برتر از نشام سیاسی و قانون اساسی آن است، بل بالتر از کشور و سرزمینی 

  است کھ مؤمنان در آن می زیند.

فتھ بودم حکومت فرع است برکشور. توضح داده بودم چنانچھ یکباردرمصاحبھ ای گ
بقای کشور ایجاب کند بایدنوع حکومت را فدای حراست از کشور ساخت و حکومتی 
تازه در خدمت نگھداری از کشور برپاکرد. ھمین گفتھ بھانھ ای شد در دست شماری 

م صادق شوند. ازدانشجویان بسیجی و مذھبی کھ خواستار اخراج من از دانشگاه اما
اج ی من براخراین دانشجویان بھ مھدوی کنی مراجعھ کرده بودند و با نشاندادن مصاحبھ

ی فرھنگ را راه اندازی من از دانشگاه اصرار ورزیده بودند. از آنجا کھ تازه رشتھ
کرده بودم واخراج من ھمھ چیز را بھ ھم می ریخت،مھدوی کنی گفتھ بود بھتر است 

  امھ دھیم تا آنکھ مجبور شویم یک آمریکایی را بیاوریم!ھمین وضع را اد

این صحنھ اما یک چیز را ھم نشان می دھد و آن اینکھ دانشجویان مورد اشاره کھ در 
ضمن بیانگر عقیده و نظر حکومتگران بودند، نظام سیاسی را تبلور دین خود می 

البتھ  اما نمی گفتند ودانستند وبھ طور بدیھی دین را اصل می گرفتند و کشور رافرع. 
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است؟  یافتھ» تقدس«نمی دانستند این نظام سیاسی در کجا و در کدام کشور در این حد 
چگونھ می توان نظامی سیاسی داشت بی آنکھ مرزھای کشوری را کھ این نظام در 

  آنجا برپا شده است مشخص کرد.

م سیاسی و کشور ی دین، نظابدین ترتیب درنظرھواخواھان جمھوری اسالمی سھ مقولھ
درھالھ ای ازابھام قرار گرفتھ بودند واینان و بزرگانشان ھیچگاه حاضر بھ بحث در 

  این موارد نمی شدند.

ی از این کھ بگذریم جمھوری اسالمی ھیچگاه حاضر نبود و نمی شد در ارتباط با مقولھ
ت بدانیم ملت بھ بحث بنشیند ودیدگاھی نظری ارائھ دھد. اما برای ما مھم اس -کشور

کھ وقتی چنین ابھام و چنین بنیان سستی را عده ای ھمچون باور مذھبی خود تبلیغ می 
  کنند راه را بر ھرگونھ تحول دموکراتیک می بندند.

تحول دموکراتیک در ضمن فرض را براین می گذارد کھ چارچوب نظام سیاسی حاکم 
سیاسی خود را مشخص  ناشی از رأی ملت است. بنابراین ملت نھ فقط حق دارد نظام

کند، بل حق دارد آن را بنابھ میل و رأی خود تغییر دھد و نظامی دیگررا جانشین آن 
سازد. در چارچوب فکری جمھوری اسالمی چنین چیزی ممکن نمی شود چون ھیچ 

است تغییر دھد. در کتاب » تقدس الھی«رأی و نظری نمی تواند چیزی را کھ ناشی از 
و نوشتھ ھای دیگر حتی با ارجاع بھ نظر تاریخنگاران » رانی دولت در اینظریھ«

غربی نشان داده بودم کھ در طول تاریخ ایران پس از اسالم ھمین دین شیعھ با حکومتھا 
و نظامھای سیاسی مختلف ھمزیستی و ھمکاری داشتھ است و تنھا برای نخستین بار 

رح کرده است کھ جلوه ای بھ مدد نظریھ ای بھ نام والیت فقیھ نظام سیاسی خاصی ط
تغییر ناپذیر یافتھ است و تغییر این اصل مترادف شده است با تغییر نظام ودر نھایت 
تغییر دین. حکومتگران غافل از این بوده اند کھ تغییر نظام وتغییرقانون اساسی بھ 
ھرعلت بھ تغییرحداقل ھمین دین حکومتی می انجامد. بدین ترتیب جمھوری اسالمی 

ی پیوند ھای آن را کھ نظام سیاسی ھ پردازانش بھ دست خود دینشان و ھمھو نظری
  ی آن بھ شمار می رود آسیب پذیر کرده اند.حاکم مھمترین جلوه

خالصھ آنکھ وقتی شما نظام سیاسی را با دین پیوند می زنید و ھرگونھ تغییری را کفر 
بندید. بھ بیان دیگر این می شمارید در نھایت راه ھرگونھ رویکرد دموکراتیک را می 

سیاسی قادر نیست تحولی دموکراتیک را پذبرا باشد واز این گذشتھ  -ساختار دینی
اجازه نمی دھد بھ شکلگیری  رویکردی دموکراتیک مبتنی بررأی مردم. ما در اینجا 

ام ی سیاسی نتیجھ می گیریم کھ نظی رویکردی اصولی ومبتنی بر نظریھتنھا بر پایھ
ی دموکراتیک ندارد. فعالً نمی خواھیم بھ تفصیل بھ سازوکارھای تی با اندیشھکنونی الف

درونی ھمین قانون اساسی بپردازیم و از این راه نیز تحول دموکراتیک را در چارچوب 
  ساختار کنونی ناممکن بدانیم. بھ این جنبھ از موضوع باید جداگانھ توجھ داد.
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  د؟.اصالح طلبان بھ چھ معیاری پایبندن۴

اصالح طلبان درون ساختاری بارھا نشان داده اند کھ در نھایت بھ اصل نظام پایبندند 
و حتی بھ دنبال فرصت اند کھ تعھد خود را بھ اثبات برسانند و ھرگونھ تردید و ابھامی 

ین صاحب ا جملھرا در این زمینھ بزدایند. وقتی اصالح طلبان راه افتادند بسیاری از
کھ باید بھ کمکشان شتافت تا قادرشوند نظام خشک و استخوانی  ندقلم براین باور بود

ی جمھوری اسالمی را ترک دھند و راھی جھت بروز اندیشھ ھا و افکاری و بستھ
دیگر بگشایند. این تصور باطل بود. این قلم براثر تماس با اصالح طلبان و نگارش 

د و جز بازگشت بھ ساختار مقاالت فرھنگی در روزنامھ ھایشان دریافت کھ اینان جزخو
درونی قدرت بھ چیزی دیگر نمی اندیشند. حاضرند برخی بزکھای حکومتی را راه 
بیندازند اما حاضر نیستند بھ اصل نظام آسیب برسد یا برسانند. در اصل ھمین نظام 
مستقر دینی و والیتی را می طلبیدند با اندک باال و پایینھایی اما مشروط بھ اینکھ 

  ر آن شرکت داشتھ باشند.خودشان د

و  »خودی«وقتی برای نخستین بار این قلم از البالی نوشتھ ای نادیده دو اصطالح 
را برکشید و نشان داد جناح اصلی اصالح طلبان چگونھ می اندیشد،آن » غیرخودی«

وقت بود کھ عده ای دیگر ھم رفتاری آمیختھ با تردید پیش گرفتند بی آنکھ حاضر باشند 
یش از این نسبت بھ اصالح طلبان شک کنند یا نظری را جز اصالح طلبی ذره ای ب
  بپذیرند.

در ضمن در جریان قتلھای زنجیره ای و خاصھ در چارچوب فعالیتھایی کھ این قلم ھم 
بھ کانون نویسندگان یاری می داد،دریافتم کھ اصالح طلبان بھ ھیچ وجھ حاضر نیستند 

درت خاصھ رھبری آن ناخوشایند باشد. در ھمین در عملی شرکت کنند کھ برای نظام ق
موقع پس ازدیدار ھیأتی بالنسبھ بزرگ از اھل قلم با وزیر ارشاد وقت ،رنیس جمھور 
اصالح طلب دعوت بزرگی کرد از شماری افراد کھ آنان را نویسندگان ایران می 

ن مجلس ھ اینامیدند بی آنکھ حتی یک نفر از اھالی کانون یا نویسندگان دگراندیش را ب
بخواند. این نویسندگان دعوت شده از سوی خاتمی اغلب مردمی بودند ناشناختھ. خاتمی 
فقط می خواست بگوید اینان ھم نویسنده اند. از این گذشتھ وقتی این قلم پیشنھادکرد 
نامھ ای بھ رئیس جمھور بنویسیم و او را مسئول حفظ جان و امنیت نویسندگان بدانیم، 

صالح طلبان کھ در مجلس حضور داشتند اول طفره رفتند و سپس گفتند چندنفری از ا
چرا بھ رنیس جمھور؟ این نامھ باید خطاب بھ رھبر باشد. در این نشست یکی دو نفر 
از اھالی کانون در آغاز جاخالی دادند اما من متوجھ شدم کھ این یک تاکتیک است از 

اری احتمالی جلوه گر سازند. سوی اصالح طلبان تا ما را مسئول شکست این ھمک
بالفاصلھ گفتم حاضریم. بھ دنبال این سخن منصفانھ باید بنویسم کھ محمود دولت آبادی 
و ھوشنگ گلشیری ھم موافقت کردند. بقیھ سکوت گزیدند و قرار شد نامھ را تھیھ 
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کنیم. نمایندگی اصالح طلبان را اکبر گنجی بھ عھده گرفت از جانب عباس عبدی و 
تبار وقرارشد اطالع بدھد. پسانتر ھرچھ پیگیر شدیم فایده نکرد و حتی دیداری علوی 

 ی گنجی،اما سودیحضورداشتیم بھ اتفاق من و کردوانی و گلشیری در دفتر روزنامھ
بھ ھمراه نداشت. بعد متوجھ شدیم این حضرات اصالح طلب نخواستھ اند نامھ ای با 

د کھ این دستور از باال آمده بوده است. یکی ما مشترکاً امضاء کنند. تصورم براین ش
از کسانیکھ با ھرگونھ ھمکاری میان اصالح طلبان روزنامھ نگار و اھل قلم کانون 
مخالف بود ھمین خاتمی بود. با اینحال فکر می کنم وزارت اطالعات نیز در این حوزه 

ومت با دخالت داشت و نمی خواست نوعی ھمکار میان یک جناح بھ ھرحال دینی حک
مرمانی عرفی و بھ اصطالح سکوالر شکل بگیرد. اینان این چنین تحولی را خطرناک 

  می دانستند. 

ی این تجربیات مرا آگاه می ساخت کھ بھ ھیچ وجھ بھ اصالح طلبان نباید امید مجموعھ
ا دل ی بی اعتناییھبست. این در حالی بود کھ اعضای کانون نویسندگان از اینان با ھمھ

ندند. فرقھ ھای درون کانونی دو دوزه بازی می کردند. برخی چون گلشیری و نمی ک
دولت آبادی و نزدیکانشان بھ راستی بھ اصالح طلبان امیدوار بودند و می خواستند با 

  تمام نیرو از اینان حمایت کنند.

ت ی  سیاسآنچھ آمد مبتنی بود برمشاھدات و تجربیات عینی. گذشتھ از این درعرصھ
وملی نیز اصالح طالبان ھیمین رفتارھا را پیش می گرفتند. وقتی بھ شورای  کشوری

نگھبان اعتراض می کردند کھ صالحیت خودشان طرد ورد می شد. درغیراین صورت 
از نامزد شدن دگراندیشان یا ناوابستگان بھ حکومت سخن برزبان نمی آوردند بھ حدی 

ی ھم دفاع نمی کردند چھ رسد بھ ملیون کھ حتی از نامزدی افراد وابستھ بھ نھضت آزاد
عرفی. از این بابت باید گفت اصالح طلبان بسیار می کوشیدند خط فاصل خود را با 

حفظ کنند. تنھا باری کھ اندکی اشتباه محاسبھ داشتند وقتی بود » غیرخودی«گروه ھای 
 رکھ ھمچون بدنھ ی اصلی افراد دعوت شده بھ کنفرانس برلین حاضرشدند با حضو

چندنفر دیگر دیگر در این کنفرانس شرکت کنند. در واقع آلمانھا بھ اینان گفتھ بودند 
بھتر است ھیأتی ترکیبی از ایران بیاد تا فقط ازیک جناح ازحکومت نباشد. دراین 
صورت شاید انعکاس مطلوبی نمی داشت. بھ ھمین جھت عزت الھ سحابی راھم کھ 

گان قرارداده بودند. چندنفری ھم از اھل شخصیتی شناور بود، درفھرست دعوت شد
قلم را دعوت کرده بودند. من ھم درشمار دعوت شدگان بودم. درآغاز پذیرفتم اما اندکی 
بعد کھ حس کرده بودم این جریان چندان خوشایند ھم نخواھد بود، از حضور در 

رفتند گ کنفرانس عذر خواستم. دوسھ نفر از جملھ بھمن نیرومند از برلین با من تماس
و اصرار داشتند بھ شرکت من در کنفرانس. ھمین امرھم بھ نظرم خوب نمی آمد. 
کسانیکھ سالیان دراز نھ تنھا از من خبر نمی گرفتند کھ ھیچ پشت سر من نیز حرف 

 از سوی می زدند و بد می گفتند، حاال ناگھان بھ اصرار خواستار شرکت من بودند.
ینریش بول بھ منزل من آمد و اصرار کرد بر شرکت من ی بنیاد ھاآلمانیھا ھم نماینده
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 کیدر کنفرانس. احمد طاھری ھم کھ بھ بنیاد ھاینریش بول خاصھ بھ حزب سبزھا نزد
  بود بھ ھمین نحو اصرار می رزید. سرانجام تن دادم.

کنفرانس برلین در نظر اصالح طلبان شاید فرصتی تاریخی بھ شمار می رفت جھت 
درت. چنین نشد. جناح مقابل یعنی اصولگرایان بعدی شماری از بازگشت کامل بھ ق

مأموران خود را بھ آلمان اعزام داشتھ بود تا کار شکنی کنند وعلیھ شرکت کنندگان ھر 
افترا و اتھامی را کھ می توانند انتشار دھند. یک گروه بس مشکوک ھم کھ پس از 

رفتارھایی » نیست ایرانحزب کمو«مدتی ناگھان رخت بربست و پنھان شد بھ نام 
نامنتظر بھ نمایش گذاشت کھ پیش بینی ناپذیر بود اما خوشایند جناح اصولگرا و دستگاه 

  امنیتی رژیم.

وابستھ بھ حزب سبزھا بھ » ھاینریش بل«ی آلمان از طریق بنیاد دستگاه وزارتخارجھ
وان بھره ابھ دنبال آن بود کھ از برگزاری کنفرانس برلین فر» یوشکا فیشر«ریاست 

واقع  در» یوشکا فیشر«ی سیاست خارجی دست و پاکند. ببرد و حیثیتی در عرصھ
در ضمن می خواست گذشتھ زدایی کند و محبوب آمریکاییان واقع شود. اندکی از این 

در ارتباط با افغانستان دست و » بُن«روند مورد پسند قرارگرفتن را در کنفرانس 
ھ آلمانیان نشان دھد می تواند با ھوشمندی دگرگونیھایی  پاکرده بود و حاال می خواست ب

ی حکومت ایران از طریق صلح آمیز بھ بار بنشاند. اجرای این فکر افتاد در عرصھ
مشاوران این بنیاد در راه برگزاری کنفرانس برلین ». بنیاد ھاینریش بل«بھ دست 

 کھ بھ اصطالح متخصصتعدادی از ایرانیان عھد کنفدراسیون بودند با گرایشھای چپ 
امور ایران بھ حساب می آمدند. بھ جز یکی دونفر مانند احمد طاھری بیشتر اینان از 

در ایران  ۵٧ھمان قدیم بھ ایران نیامده بودند یا فقط مدت کوتاھی را در آغاز انقالب 
توریستی سپری کرده و بازگشتھ بودند بھ آلمان. درواقع ایران را ازطریق رسانھ ھای 

شناختند. درنظراینان اصالح طلبان  میی چون روزنامھ ورادیوھای فارسی زبانخبر
حکومتی نیرویی راستین می بودند کھ تنھا راه برون رفت از عصر انقالب اسالمی  

را نوید می دادند. تمام این محاسبات مبتنی بود بر اقوال و گفتھ ھا و برخی  ۵٧
برلین انجامید. درواقع اشتباه محاسبھ تبدل مشاھدات. ھمین چیزھا بھ برپایی کنفرانس 
  شد بھ سیاست؛ و سیاست تبدل شد بھ فاجعھ.

ی ایرانی مقیم خارج بود کھ ناگھان احساس می آنچھ در محاسبات نیامده بود جامعھ
کرد نادیده گرفتھ شده است. این احساس در اساس چیزی نبود مگر احساس خطر. 

ست جمھوری اسالمی نالیده بودند و موجودیت خود ایرانیان مقیم خارج کھ سالھا از د
ی ظلم وارده از جانب این جمھوری برپاساختھ بودند،ناگھان حس کردند دارند را برپایھ

نادیده گرفتھ می شوند. تصور براین بود کھ معاملھ ای درجریان است. این تصور 
طلبان حساب  گرچھ غلو آمیز بود اما چندان ھم بی پایھ نبود. غربیان روی اصالح

بازکرده بودند و تصورشان براین بود کھ جناح سنت گرا را می توان بھ کنار زد و بھ 
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مدد اصالح طلبان دادوستد و تجارت  با ایران را ازرونقی دوباره برخوردار ساخت.در 
ناح ی کم از تعصب گرایی جمحافل غربی این اندیشھ رواج گرفتھ بود کھ باید با ھزینھ

  رو عبور کرد. بھ ھمین علت ھم بھ اصالح طلبان دلبستھ شده بودند.موسوم بھ تند

اینان ھم در ھمین مورد با اشتباه محاسبھ رفتار می کردند. در نظر نمی داشتند کھ تمام 
ی رھبری است و اصالح طلبان چیز نمی خواھند دستگاه امنیت سپاه پشت سر حوزه

الح طلبان نیک می دانستند اگر ی اصمگر مشارکت در ھمین ساختار قدرت را. ھمھ
تغییری در نظام موجود پدیدآید خودشان ھم در آن تغییر ازدست خواھند رفت. اصالح 
طلبان درگیر معضلی دو وجھی بودند. یکی در ارتباط با جناح سنتی یا اصولگرا و 
دوم با نظام برآمده پس از حذف وضع موجود. آینده نگری بھ اینان توصیھ می کرد 

نند و بھ ھمین جناح اصولگرا و ساختارش پایبند بمانند. بھ خصوص این امید خطر نک
و این رویکر با روی کار آمدن خاتمی تقویت شده بود و امیدشان بھ حفظ نظام موجود 
مبنایی عینی یافتھ بود. شاید بتوان گفت اصالح طلبان بیش از دیگر جناحھای جمھوری 

ی بوده و ھستند. نباید در میان اصالح طلبان اسالمی سیاسی اندیش و محاسبھ گرسیاس
دنبال فکری انتقادی بود یا در جستجوی روشن بینی فرھنگی و اجتماعی. بھ ھمین 
علت ھم نمی توان درمیان اصالح طلبان بھ دموکراسی دل یا امید بست. این چنین 

  انتظاری، کاری است عبث.

  پایھ ھای فکری جمھوری اسالمی  .۵

ز آغاز نظامی بوده است گفتار بردار و بھ اعتباری عالقھ مند بھ جمھوری اسالمی ا
رونویسی و شبیھ سازی. نظامی کھ مدعی بود اندیشھ ای بدیع و بی ھمتا عرضھ کرده 
است در اساس در میدان واقعی چیزی دندانگیر نداشت تا ھویتی متمایز برای خوددست 

د بایستد و بر غنای عرصھ ی و پا کند و بتواند بھ مدد اندیشھ ھای بکرسرپای خو
  اندیشھ و زیست اجتماعی بیفزاید. پرسش ساده این است کھ چرا؟

ی دینی در ایران دوران جمھوری چنانچھ بخواھیم نگاھی گذرا بھ پایھ ھای اندیشھ
اسالمی بیندازیم، می توانیم چند وجھ فکری را بربشمریم. نخست وجھ فقھی است کھ 

سنتی دانست کھ علی الصول فرض براین است کھ ھمین می توان آن را در ضمن وجھ 
اصولگرایان بھ این وجھ پایبندی نشان می دھند.دوم وجھ نودینی است کھ طیف گسترده 
ای را در بر می گیرد. درطیف سنتی کسانی را داریم کھ برخی از اصول فقھ را از 

نند(مانند سیر می کنو تفسیر می کنند(مانند سنگلجی) تا کسانی کھ عاشورا را از نو تف
صالحی نجف آبادی) یا کسانی کھ حتی بھ اعتباری فلسفی بھ دین می پردازند(افراد 
مختلف در این طیف قرار می گیرند بستھ بھ رویکردشان). نودینی یا درست ترھمان 
تفکراتی کھ پایھ گذاری دین از نو بھ شمار می آید چیزی نیست کھ بتوان آسان بھ 

شخصیتی کھ چیزی خارج از سنت رایج فقھی و طرد این سنت  تعریف کشید.ھر بار
اند. نودینی شامل کسانی می شود کھ یا بھ دینی برزبان رانده است او را نودین دانستھ
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اند یا مانند کسروی دینی نو را پایھ گذاشتھ اند. ازاین رواینان را در شمار مشابھ گرویده
یان دیگرھمان سنت گرایان اسالمی اند جریان فکرمتعارف اسالمی قرارنمی دھیم. جر

کھ صبغھ ای سیاسی دارند. این جریان با برآمدن فداییان اسالم شکل و شمایل خاصی 
ی سیاست جلوه ای مشخص پیداکرد. اینھا ھمھ یافت وبا عرض اندام خمینی در پھنھ

ھنوزدرحوزه ی سنت گرایان قرارمی گیرند. این واقعیت کھ شمار درخور توجھی از 
ی سیاست روز دلبستگی نشان دادند حکایت از این امر دارد نت گرایان بھ عرصھس

ی مؤمنان و کھ سنت گرایان احساس می کردند چنانچھ بھ مسائل زندگی روزمره
  کشورعالقھ نشان ندھند پیروان خود را از دست خواھند داد.

کھ  آزادیرقیب سنت گرایان در اساس در دو رده سربرکشید. یکی بھ صورت نھضت 
ی دینداران لیبرال و مکال بودند و یکی بھ شکل کسانی کھ دین را وارد عرصھ

ایدئولوژیک ساختند مانند علی شریعتی و ھواخواھانش ھمچون مجاھدین خلق. این ھر 
دو گروه از درون حرکت نھضت آزادی سربرآورد با گرایشھایی متفاوت.اینان نیز 

  مکالھای دینی بودند.

ی دین ایدئولوژیک یتی مانند علی شریعتی جریان دینی وارد عرصھبا ورود شخص 
می شود. این حوزه در اساس متعلق بھ عصر تجدد است چون از دین سنتی می گذرد 

اجتماعی گام می نھد. این نوع از تجدد درگیر است با دین –و بھ عصر دین سیاسی 
  لوژی را نمی پسندد.ی اندیشھ ھای تجدد کھ ایدئوسنتی و گرفتار است در جنبره

بھ دنبال این حرکتھا در چارچوب جمھوری اسالمی با پدیده ای بھ نام اصالح طلبان 
روبھ رو می شویم کھ در اساس حرکتی است سیاسی و نھ دینی. این اصالح طلبان فقط 
می خواھند روشھایی را در داخل نظام حاکم از نو بیارایند. اینان نتوانستند تفسیر دینی 

ا عرضھ کنند. شاید بزرگترین متفکرشان را بتوان عبدالکریم سروش برشمرد خاصی ر
کھ رویکردھای دینی و تفسیرھای دینی خود را بھ نمایش می گذارد. این نوع از 
رویکردھا و تفسیرھا از سھ حوزه اثر می پذیرند. بخشی از آن از االھیات و افکار 

 است از نگرشھای عرفانی ایرانیفلسفی بیرونی(در اساس غربی) است؛ بخشی متآثر 
و بخشی ھم در مقام پاسخگویی بھ متفکران سنی جھان کشورھای عربی است و اغلب 
در ھمدلی با آنان. در مجموع باید اینھا را بیشتر اندیشھ ھایی فردی دانست تا اندیشھ 
ھایی متعلق بھ یک جنبش نوین دینی. بھ ھمین جھت ھم قدرت بسیج توده ای ندارد. 

ی روشنفکری دینی سیر می کند. محسن کدیور روی دیگر این سکھ است حوزهدر 
باگرایش بھ اصالح ساختار والیتی و سیاسی ھمین جمھوری اسالمی. ھم سنتی است 
و ھم اصالح طلب. چارچوب روسنتری از سروش دارد اما نمی خواھد ساختار 

  جمھوری اسالمی را یکسره رھا کند.

ی المی چیزی نبود مگر تکیھ براسالم ھمچون تجلی ارادهمبنای شکلگیری جمھوری اس
پروردگار درکالم آخرین پیامبرش. اما درک و فھم و باالخره تفسیر این آخرین پیام 
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کاری است بس دشوار. بھ ھمین جھت ھم مذاھب یعنی فرق مختلف پدیدارگشتند کھ 
اتی قرارگرفت. یکی از آنھا فرقھ یا مذھب شیعھ است کھ ھمین ھم در معرض انشعاب
ی اثنی ی شیعھشاید بتوان گفت نیرومندترین فرقھ در این چارچوب شیعی ھمانا فرقھ

عشری است. این فرقھ خاصھ در ایران پس از صفوی نیرومندشد. بھ اینھا نمی خواھیم 
ی دوازده امامی در طول زمان در چارچوب فقھ بپردازیم. می خواھیم بگوییم کھ فرقھ

م ی زندگی مؤمنان را تنظیحکامی را پروراند کھ می توانستند شیوهشیعی تصورات و ا
  کنند و ارتباط ھمین مؤمنان را با قدرت حاکم نیز سامان دھند.

ی زیست فردی وجمعی با انقالب مشروطیت درایران کھ بی خالصھ اینکھ این شیوه
ت. ھم فروریختردید باید آن را آغازعصر جدید درتاریخ ایران بھ شمارآوردبھ تدریج در

اشتباه نشود. این فروریزی جریانی بس طوالنی و پیچیده است کھ بھ تحلیھا و اسناد 
جداگانھ ای نیاز دارد. چیزی نبود و نیست کھ یکباره صورت پذیرفتھ باشد. بھ محض 
آنکھ انقالب مشروطیت جلوه ھایی از کامیابی را بھ نمایش گذاشت ومجلسی برپا شد 

ی بھ تصویب برساند گذار از سنت بھ تجدد حداقل در عرصھکھ حق داشت قوانینی 
ی خصوصی آغازگشت. زمینھ عمومی و بھ تبع آن در حوزه ھای وسیعی از عرصھ

ھای این گذار را البتھ می توان در اندیشھ ھای پیشگامان مشروطیت پی گرفت. در این 
  باره ادبیات بالنسبھ در خور توجھی بھ چشم می خورد.

اشی قاجاریھ و بروز جنگ جھانی اول ایران را در معرض نیستی قرارداد. فراگرد فروپ
این فراگرد در اساس براثر بی لیاقتی زمامداران قاجاری آغاز شده بود و در نھایت با 
گریز آخرین پادشاه قاجار کھ اقامت در فرنگ را بھ تاج و تخت پادشاھی ترجیح می 

دوره بھ تدریج در اینجا و آنجا چھره برمی  داد اوج گرفت. نیروھای ایرانخواه در این
 ی نیستی وافراشتند وسرانجام کشور را درپرتو فرماندھی رضاخان پھلوی از ورطھ

ی اصلی اینجاست کھ در این نابودی رھانیدند. اینھا ھمھ موضوع کارمان نیست. نکتھ
ماند و  دجریان بس بغرنج فقھ شیعی تکان نخورد. ھمچنان بھ اصول دیرین خود پایبن

حتی پس از شھریوربیست خواھان برپایی نوعی مبھم از حکومت اسالمی شد کھ بیشتر 
 خصلت واکنشی داشت تا وجھھ ای خالق و نواندیش.

سنت گرایان شیعی در دوران پادشاھی پھلوی در برابر دو چالش عمده قرارداشتند. 
تی. مقاومت در یکی تجدد گرایی پھلوی بود و دیگری رواج اندیشھ ھای سوسیالیس

برابر تجددگرایی پھلوی در پرتو مخالفتھای سیاسی سامان می گرفت.سنت گرایان 
شیعِی سیاسی بھ مدد اتھاماتی ھمچون وابستگی پھلوی بھ انگلیس و امریکا کھ در اصل 
از سوی قاجاران رواج داده می شد، پایھ ھای فکری خود را تقویت می کردند و با 

ی عرصھ ھا بھ عناد برمی خاستند و در برابر اندیشھ ھای ھمھتجدد و نمودھای آن در 
سیاسی سوسیالیتسی با برگرفتن جنبھ ھای اجتماعی این جریان و از آن خود سازی و 
واگیری شعارھای چپ مانند توزیع ثروت و دفاع از فقرا در برابر اغنیا بھ دفاع برمی 
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را ھواخواه برخی از اندیشھ خاستند. در خور توجھ است کھ فقھ سنتی بھ نوعی خود 
ھای سوسیالیستی وانمود می کرد اما در پرتو اندیشھ ھای فقھی از پذیرش جلوه ھای 

ی مردم در کشورداری صرف تجدد مانند آموزش عرفی و حق زنان و مشارکت ھمھ
پانزدھم خرداد بھ رھبری خمینی را می توان  نظر از تعلق دینی سرباز می زد. جنبش

ان بھ حساب آورد. در دورانی کھ در سراسر جھان جنبشھای مسلحانھ و تجلی این جری
چریکی رواج داشت ھمین سنت گرایان در پناه دفاع از حقوق مردم فلسطین کوشیدند 
چھره ای چند وجھی برای خود فراھم آورند. در این زمان ملیون ایران نیزاز تأثیر 

ھھ ھا و آموزشھای چریکی دل پذیری از چپ مصون نماندند. خاصھ جوانانشان بھ جب
ی بستند و از قانون اساسی برآنده از انقالب مشروطیت روی برگرداندند. در آستانھ

دیگر جنبشی نداشتیم کھ خواھان تدوام مشروطیت باشد. ھمھ بھ گونھ ای  ۵٧انقالب 
کاذب بھ انقالب دل بستند و ھمھ از سر فرصت طلبی بستر ساز امحای خود برآمدن 

 ی ایران قدرت عرضسالمی گشتند. فکر سیاسی مستقل و انتقادی در جامعھانقالب ا
جاده صاف کن  ی پھلوی ستیزان کوراندیشانھ نقشاندام نداشت. بھ یک اعتبار ھمھ

را بھ عھده گرفتند و بھ ھمین اعتبار قادر نبودند از این انقالب  ۵٧انقالب اسالمی 
رایان انقالبی ارائھ دھند. انقالب اسالمی روبرگردانند یا طرحھای متفاوتی از اسالم گ

بی ی گروه ھا و احزابھ یک اعتبار تجلی وجدان آشفتھ و فرصت طلبی نیندیشیده ۵٧
فکنی این گناه بھ محمد رضاشاه یک ریای گور خود را تدارک می دیدند. فراا بود کھ

 جمھوری اسالمی بنای عظیمی است کھ بربنیادھای تاریخی است،نھ چیزی دیگر.
دورویی،فرصت طلبی، خصلتھای دو وجھی، انشقاق میان بود ونمود،در یک کالم 

این جمھوری تجلی ناھمزمانی روی شن روان و پایھ ھایی سست و فرار بناگشتھ است.
ی شھری ایران ی جامعھی ھمھ جانبھفقھ است کھ با جریان چند وجھی تجددوتوسعھ

پایھ ھای این سنت فقھی را نیز بھ آمیختھ و دست بھ گریبان است.گسست از روستا 
ناچار در نخستین فرصت  حاشیھ نشینی کشاند و در مرداب فساد غوطھ ورساخت.

ی تاریخی تلخی برجا می ماند. این جمھوری بھای فرومی ریز و ھمچون خاطره
در جریان بحران بلوغ مھارناشدنی اش می عظیمی است کھ فرھنگ و تمدن ایرانی 

بھ موقع این بحران مھار نشود،چھ بسا کل موجودیت آنچھ ایرانی پردازد. اگر زود و 
است پرسش برانگیز شود. اینکھ چرا این جمھوری این ھمھ مدت دوام آورده است 

تھای ی بخبیانگر عمق و ژرفای این وضعیت روانی پیچیده و بغرنج است، بھ اضافھ
قیقتی ی بی حدرھم ریختھاستثنایی تاریخی، و بھره مند شدن از مخالفان و اپوزیسیون 

   کھ نقش مخالفت را ھمچون حرفھ بھ اجرادرآورده اند.

در ایران در صفوف مخالفان ھماره سعی براین بوده است کھ حکومت گناھنگار قلمداد 
ی سیاسی ایرانی خاصھ دوران پس از مشروطیت ھیچکس از مسئولیت شود. در اندیشھ

سخن نگفتھ و نمی گوید. در یک کالم ») اپوزیسیون«مخالفان( یا بھ زبان محاوره 
را نباید تنھا برآیند ضعف و سستی نظام پادشاھی جارزد. این  ۵٧انقالب اسالمی 
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بوده است کھ در ھیچ جھتی » اپوزیسیون«انقالب در اساس نمودار ضعف و دورویی 
ازه ھمان اند» مخالفان«نتوانست فکری خالق و دوران ساز عرضھ کند. بھ بیان دیگر 

ی مشارکت در حکومت ر سرنوشت سازی سھیم و مسئولند کھ در کشورداری یا نحوهد
  داری.

  . ماجرای اصل شھروندی ۶

آنچھ آوردم و اکنون می خواھم بشکافم این واقعیت است کھ جمھوری اسالمی و جناحھای مختلف 
نی فکر روشآن وقتی قدرت را بھ دست گرفتند در قبال مسائل مختلف مملکت و معضالت شھروندان 

نداشتند. فقھ سنتی از پس پاسخگویی بھ خواستھ ھای مردم برنمی آمد. ناچار بھ خشونت و قدرت 
حکومت توسل جست و زمینھ ساز استبدادی بی سابقھ از مشروطیت بھ این سو گشت. این استبداد 

ھ گرفتی سیاست نبوده است. از حجاب خصلتی فراگیر و ھمھ جانبھ داشتھ است و محدود بھ حوزه
ی امور بخشھای مختلف اقتصادی، از مدیریت بخش تا نظام قضا، از نظام بانکی گرفتھ تا اداره

ی ی تولید گرفتھ تا وارادت و ... ھمین نظامی کھ بھ تصور این قلم در رسالھخصوصی در حوزه
روآورد، می توانست در مرحلھ ای بھ نوعی نظام سرمایھ داری صنعتی » دوم خرداد و بحران گذار«

بھ سرعت بھ درآمدھای نفتی دل بست و دوران پایان جنگ ھشت سالھ را با دست اندازی بھ ثروت 
کسب شده از فروش نفت و توزیع این ثروت میان ھواخواھانش پشت سرگذاشت. این دوره بھ 
خصوص توأم گشت با فسادی استثنایی کھ سراسر ساختار نظام را فراگرفت. صنعت و تولید فرع 

ر برابر ساماندھی شگردھای مالی، دست اندازی بھ درآمدھای نفتی بھ گونھ ھای مختلف و شد د
ی امور جاری، چھ رسد بھ کشورداری. در یک کالم نظام حقوق نادیده گرفتن مشارکت مردم در پھنھ

را ھمچنان زیرپاگذاشت و دونوع شھروند » غیر خودی«ابتدایی شھروندی مردم را خاصھ مردم 
کھ یکی حقوقی نیمھ و نصفھ داشت و دیگری علی االصول،نھ الزاماًشھروندی محسوب  ترسیم کرد

می شد با حقوقی در حد ھمین قانون اساسی. آن شھروند نیمھ و نصفھ در بسیاری از امور فاقد 
ی حقوق حتی حقوق برابر می بود با شھروند رسمی فرض بر این می بود کھ حق می داشت از ھمھ

اساسی برخوردار می بود. اولی را شھروند نیمھ رسمی می نامیم و دومی را مندرج در قانون 
شھروند رسمی. شھروند نیمھ رسمی آشکارا حق انتخاب شدن نمی داشت و ھمچنان نمی دارد. این 
شھروند نھ فقط حق ندارد برای انتخاب در ھیچ یک از ارگانھا و نھادھای انتخابی کشور شرکت و 

حتی حق ندارد مناصب و شغلھایی معینی را نیز بھ دست بگیرد. برای نمونھ  خود را نامزد کند، بل
چنین شھروندی حق ندارد منصب قضا را بھ دست بگیرد یا حتی ھمچون وکیل دادگستری کھ بنابھ 

ی انتخابیھ خود قانون امری غیردولتی است بھ فعالیت بپردازد. این شھروند اما حق دارد در حوزه
دھای مجلس(خواه شورا،خواه خبرگان) و شوراھای شھر دست بھ انتخاب بزند برای انتخاب نامز

و رأی خود را بھ صندوق بریزد. فرزندان چنین شھروندی اگر فعالیتی می داشتھ است نامطلوب از 
ی نظر سیاسی، نمی توانستھ اند بھ مؤسسات آموزش عالی راه بیابند. البتھ حق می داشتھ اند دوره

  طی کنند.ھمھ چیز نیمھ ونصفھ جریان می یابد. پیش دانشگاھی را

در ارتباط با شھروندان رسمی نیز باید بھ یادداشت کھ این دستھ از شھروندان تا ھنگامی کھ خللی 
در وفاداریشان بروز نمی کرده است یا نکند، می توانستھ اند از حقوق بھ اصطالح شھروندی 

ی تکامل(!) بھره بجویند. جقوق شھروندی را بدین اعتبار می توان سلب کرد. بارھا دیده ایم کھ ح
وابستگان رژیم چنانچھ رفتار ناخوشایندی در مجلس یا در شوراھا بورز می داده اند برای باری 

ی شھروندان دیگر نمی توانست اند صاحب صالحیت شوند. رد صالحیت ھشداری بوده است بھ ھمھ
رسمی. این نوع از صالحیت یابی و فقدان صالحیت در جموھری اسالمی امری بدیھی بھ حساب 
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ی شھروندان چھ رسمی و چھ نیمھ رسمی دارای حقوقی سلب شدنی د. یعنی در یک کالم ھمھمی آی
اند. ھمینجاست کھ نھادی ھمچون شورای نگھبان در جمھوری اسالمی جایگاھی ویژه و خاص می 
یابد و جانشین بسیاری از دستگاه ھای امنیتی می شود. جمھوری اسالمی را از این بابت می توان 

امنیتی برشمرد. دستگاه قضا بھ جز امور عادی و رسیدگی بھ برخی از امور -اسییک نظام سی
ی موارد) ھمچون یک دستگاه امنیتی عمل می کند و تزه خصوصی مانند طالق و ارث(نھ در ھمھ

در ھمان مواردی ھم کھ فرض براین می رود کھ رسیدگی بھ امور مدنی افراد را بھ اجرا درمیآورد 
می و نیمھ رسمی در محکمھ حاضر شوند، حق بھ شھروند رسمی واگذار می اگر دو شھروند رس

شود حتی اگر حق با جانب دیگر باشد.نھاد شورای نگھبان چنانکھ آمد نھادی است امنیتی. نھاد 
مجلس خبرگان در اساس بھ روحانیت حکومتی و امنیتی تعلق دارد نھ بھ کسانی از روحانیون کھ 

بار برخوردار شده باشند. مجمع تشخیص مصلحت وضعی روشن دارد بنا بھ سنت مرجعیت از اعت
ی مجریھ. رده ھای باال خود و بی نیاز از تعریف است. این نھاد یکسره امنیتی است. می ماند قوه

بخود امنیتی اند. در رده ھای پایین و در مشاغل عادی با نوسان روبھ روھستیم اما نباید از یادبرد 
در نمی آیند. در طول عضویت  ھ با نظام داشتھ باشند اصوالً بھ عضویت نظامکسانی کھ اندکی زاوی

  ھ فرد باید فرمانبرداری خود را بھ اثبات برساند.است ک

یت طحاال معجون حکومتی عجیبی شکل گرفتھ است بیگانھ با تاریخ عصر تجدد یعنی تاریخ مشرو
ی نظام معجون محصول مکش شیره بھ این سوکھ ھمچون داروی معجزه آسایی تبلیغ می شود. این

ی رده ھای نظام را تغذیھ کشورداری است. این شیره را کسانی فراھم می آورند کھ بتوانند ھمھ
ی ساختارھای نظام را ی ثروت ملی و نظام را می مکند و ھمھکنند. این حیوانات شگفت آور شیره

از دُم خود می خورند تابھ سربرسند. ازدرون تھی می سازند. اینان مانند حیواناتی می مانند کھ 
تازه آن را ھم می خورند وبقایشان را نیز می بلعند. اینان تنھا کاری کھ ھمچون ارث از خود باقی 

ی پس انداز شده بھ خارج ازکشور است با انواع می گذارند اعزام فرزندانشان با بخشی از شیره
یاری حتی نام و نشانی بسیاری از این افراد گذرنامھ ھا و حسابھای بانکی و جوازھای اقامت. بس

  را ھم نمی شناسند.

ھاشمی رفسنجانی پایھ ھای چنین نظامی را ریخت و چنین  فساد گسترده ای را ساماندھی کرد. اما 
او ھمان سان کھ در انتخاب رھبر راھی خطا پیمود و رودست خورد دراین مورد نیز دچار سرنوشت 

را بھ بدترین وجھی بھ نمایش گذاشت و حتی علیھ خود ھاشمی بھ  مشابھی گشت. احمدی نژاد آن
ی حذف شھروندان و حقوق شھروندی کار انداخت. این چنین اوضاعی تنھا می توانست زیر سایھ

  بھ کمال برسد.

در دور دوم انتخاب خاتمی اشاره ای داشتھ » رادیوفردا«اینھا را آوردم تا بتوانم بھ مصاحبھ ای با 
ن ھنگام در آلمان بودم و ھمھ می دانستند کھ بھ اصالح طالبان و شخص خاتمی با نگاھی باشم. در آ

انتقادی می نگرم. در ھمین زمان سراسر اروپا و آمریکا اصالح طالبان را شور و شعف می 
نگریست و کسی را بھ اینان انتقاد روا می داشت سخت طرد می کرد. کاری بھ جایی رسیده بود کھ 

وابستھ بھ آمریکا در حد ارگان اصالح طلبان و شخص خاتمی تنزل کرده بود. ھمین » رادیو فردا«
رادیو بھ ھنگام انخابات ریاست جمھوری خاتمی در دور دوم با اینقلم مصاحبھ کرد. در پاسخ بھ 
یکی از شرسشھا گفتم من در این انتخابات شرکت نمی کنم. در واقع منظورم این بود کھ ما نباید 

اصالح طلبان بشویم و از مطالبات خود چشم بپوشیم. چند روز بعد کھ خاتمی با رأیی باال ی وسیلھ
ی رادیو فردا فرصت را غنیمت شمرد تا مرا افشا کند. در بھ انتخاب رسید ھمان مصاحبھ کننده

مصاحبھ ای دیگر کفت حاال چھ می گویید کھ خاتمی با این ھمھ رأی بھ ریاست جمھوری دست یافتھ 
ی مردم ھم در این انتخابات شرکت می کردند و بھ او رأی می در پاسخ بھ او گفتم اگر ھمھ است.
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دادند بازھم من شرکت نمی کنم و بھ اورأی نمی دھم بھ علت آنکھ تا حقوق شھروندی من تضمین 
و رعایت نشور و از من فقط ھمچ.ن ابزار رأی دھند بھره بجویند ھرگز در انتخابات شرکت نخواھم 

د . فقط وقتی در انتخابات شرکت می کنم کھ ھم بتوانم برای انتخاب شدن نامزد بشوم و ھم حق کر
رأی بدھم. انتخاباتی کھ ھمھ چیزش از پیش تعیین شده است و تنھا  داشتھ باشم بھ نامزد مطلوبم

  می توان بھ نامزدھای حکومت رأی داد مطلوب من نیست.

در ارتباط با حقوق شھروندی در جریان نبود. ریاست  تا آن وقت در ایران ھیچ بحث و گفتاری
ی وقت کھ شاھرودی باشد این نکتھ را برگرفت و دکان حقوق و منشور شھروندی ی قضاییھقوه

راه انداخت. او کھ با بنیادھای فکری این موضوع آشنایی نداشت ناچار بھ انشا نویسی روآورد 
فتھ است. حقوق شھروندی خالف چیزی است کھ چنانکھ خلف او روحانی نیز ھمین روش را پیگر

اور سیاسی قیده و بعدر قانون اساسی جمھوری آمده است. شھروند کسی است کھ صرف نظر از 
می توان مردم بسیاری ی امور کشور با حقوق برابر شرکت کند. چگونھ ھمھو دینی اش می تواند در

حقوق شھروندی سخن گفت. حقوق شھروندی حذف کرد و باز از دینی علت باورھای سیاسی و را بھ
دارد. زمینھ ھای این چنین حقوقی دراین قانون »سکوالر«بنیادھای عرفی وبھ قول امروزیان 

 این حضراتِ اساسی منظورنشده است. از این رو منشور درست کردن تنھا بھ فریب مردم می انجامد.
ی این واژگان و اندیشھ ھایی کھ پشت آنھا واژگانی را می گیرند و بی اعتنا بھ محتوا ،اندیشھ بردار

» قانون اساسی ھمچون میثاق ملی«قراردارند دلبخواه بھ کار می برندو ھمین روش را با مفھوم 
توضیح دادم و پروراندم » در جست و جوی ساختارھای منطقھ ای «ی کھ نخستین بار در رسالھ

ثاق ملی است. اینان با چنین مفھومی آشنایی بھ کار بستھ اند و مدام می گویند این قانون اساسی می
ندارند و نمی دانند بھ چھ معناست. حتی نوشتھ بودم ما تا ھنگامی کھ دارای قانون اساسی ھمچون 

ان وی فکری را نمی تباشیم می توانیم بھ ساختارھای ملی پایبند بمانیم. این مجموعھنمیثاق ملی 
کر را برگرفت و از آن خود کرد. در واقع ھمان قدر از یک فی بخش مثلھ کرد و تنھا صورت ظاھر

اصالح طلبان اندیشھ بردارند کھ این اصولگرایان. بھ ھیچ چیز پایبند نیستند حتی بھ فقھ 
کنونی این نظام نیز کاذب است و باورناپذیر. حاال کھ می بینند دیگر نمی توانند » ایرانخواھی«خود.

 ایران«و » میھنی«جنگ اعزام کنند، صبح تاشب سرودھای مردم را با توسل بھ عاشورا بھ جبھھ و
از رادیو و تویزیون پخش می کنند. اینھا ھمھ نشانھ ھایی از بی اعتقادی » وطنی«و »(!) پرستانھ

و بی باوری این حکومت و گردانندگانش می کند. ھمین روش را خمینی نیز پی می گرفت. نوروز 
ھ نحوی آ را می پذیرفت. سیزده بھ در را نفی می کرد اما را تحقیر می کرد اما از روی ناچاری ب

  ناگزیر بھ آن تن می داد. مردمی برما حکومت می کنند کھ بھ ھیچ چیز اعتقادندارند.

را ھم نخستین بار این قلم بھ کارگرفت. این اصطالح » ھراس از ایران«و » ایران ھراسی«اصطالح 
تمدنی با معنای معینی بھ کار می رود . حاال شده  یھم معنای خاصی دارد و در چارچوب اندیشھ

  ی رایج بھ منظور توجیھ سیاسیتھای خارجی زیانبار حکومت جمھوری اسالمی.سکھ

  

  .دموکراسی و نظام مشروطھ٧

چھره ی ایران را از ھر نظر دگرگون کرده است. نھ آنان  ١٣۵٧اکنون دیگر تردید نیست کھ انقالب 
را انقالب نمی دانند و نھ آنان کھ این تحول تاریخی را انقالبی بی مانند در  ۵٧کھ رویداد تاریخی 

یزند و آن جھان و در عرصھ ی انقالبھا بر می شمرند، در یک مورد شک نمی کنند و با ھم نمی ست
این کھ این دگرگونی سیاسی بھ دگرگونیھایی چندگانھ انجامیده است. تفاوت نظر بر سر نوع دگرگونیھا 
و محتوای آنھا فراوان سربرمی کشد اما در باره ی نفس وقوع دگرگونی کمتر کسی شک می کند. 
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بررسیھای موردی  و شماردگرگونیھا را می توان جداگانھ بھ بحث گذاشت و آنھا را بھ تشریح عرصھ
و جامع واگذار کرد اما این امر مانع از آن نیست کھ نگاھی کلی و گذرا بھ تغییرات بیندازیم و بکوشیم 
معنای تاریخی آنھا را با نگاه بھ برخی از تحوالت بفھمیم و راھی برای آینده بگشاییم یا در حد توان 

 م.خود چنین راھی را ترسیم  و در مواردی نیزپیش بینی کنی

گام برداشتن در مسیر آینده بھ باور بسیاری با تکیھ زدن بھ فھم گذشتھ و درک چارچوب کنونی 
زیست جمعی و  برداشتی بالنسبھ درست از وضعیت فرھنگی مان ممکن می شود. چنین رویکردی 
ما را از خیالپروری و آرزو محورِی صرف مصون می دارد و سیمای مطلوب آینده را براساس 

و امکانات سامان می دھد. در ھمانحال چنین رویکردی زمینھ ساز سنجش انتقادی نیز تواند واقعیات 
  بود و بھ نقد اندیشھ نیز میدان می دھد.

البتھ نباید از دیده دور داشت کھ گذشتھ در این بررسی گستره ای محدود دارد و بھ ھمھ ی گذشتھ ی 
ھ نوبھ ی خود کلی گویی بپروراند. قصدمان در تاریخی بازنمی گردد و آنچنان وسعتی نمی یابد کھ ب

اینجا فقط نگاه انداختن بھ رویدادھای گذشتھ ی نزدیک و مرتبط با احواالت کنونی است و نھ گذشتھ 
ای وسیع و مبتنی بر فلسفھ ی تاریخ کھ رویکرد دیگری را می طلبد. می خواھیم ببینیم جھ عواملی 

گونھ قادر می شویم از بن بستھای فعلی رھایی بیابیم و ما را در وضعیت کنونی قرارداده اند وچ
چھره ای امیدوار کننده را رقم بزنیم. مبنای نگرش این رسالھ رویکردی است فرھنگی کھ معنای آن 

  را پسانتر می آوریم.

محور مالحظات این رسالھ اما یک نکتھ است. چراجامعھ ی ایران درجا می زند و دستخوش کرختگی 
است یک نکتھ را از آغاز از یاد نبریم کھ دگرگونیھا در ھر جامعھ ای در یک بستر  شده است. خوب

تاریخی رخ می دھند و جامعھ را یکسره فرونمی ریزند. ما ھم اکنون در دو بستر تداوم و دگرگونی 
قرارداریم. چنانچھ تداوم از میان رود بھ سوی دگرگونیھای نیست کننده روان می شویم اما اگر 

شیم دگرگونیھا را بھ سنتی برگزیده از جامعھ بپیوندانیم، نھ تنھا جلوه ھای ناخوشایند آنھارا قادربا
مھار توانیم کرد، بل خواھیم توانست راه ھایی نیک و مثبت پیش رویمان بگشاییم. در ھمینجا در 

 تشاشضمن باید در نظرداشت جامعھ ھایی ھم داریم کھ دگرگونی ناگھانی بھ فروپاشی یا حداقل اغ
دامنھ دار انجامیده است. جامعھ ھای ناپایدار یا تازه پا را نباید یکی گرفت با جامعھ ھای برخوردار 
  از سنت دولتی و حکومتی. این تفاوتھا بس ظریفند و در خالل این نوشتھ بھ آنھا اشاره خواھم داشت.

ایران در اساس در دو در کنار محور یادشده فرض دیگر ما این است کھ کرختگی حاکم بر جامعھ ی 
سو سربرمی کشد. یکی در عرصھ ی فکری است و دیگری در عرصھ ی اخالقی. آن اولی بھ فقدان 
فکر جانشین و ریشھ ھای این کمبود توجھ دارد وآن دومی بھ گسیختگی رفتاری و فقدان ارزشھای 

  نگی رخ می دھند.پایدار در زمینھ ی رفتار اجتماعی و حتی شخصی. ھمھ ی اینھا در یک بستر فرھ

پیشترھا بھ بن بستھای فکری ایرانیان اشاره داشتھ ام ؛ در اینجا اما این نکتھ را بازمی سازم و 
زیانبار بودن کرختگی سیاسی و پیوند آن و اثر گذاری آن را بر رفتار اخالقی می نمایانم. قصدم این 

ی و امکان گزینھ سازی و یافتن است کھ از این مجموعھ بھ گزینھ ای توجھ دھم کھ پویایی اجتماع
راه حلھای جانشین را نیازمند تفکر خالق و آفریننده می داند و این نوع از اندیشھ را محتاج شھامت 
اخالقی و فکری می پندارد. ھمھ ی اینھا اما در گرو یافتن پاسخھایی مناسب و اندیشھ برانگیز است 

یرانیان چھ می خواھند؟؛ کجای تاریخ ایستاده اند و در ارتباط با پرسشھایی بنیادی مانند این کھ : ا
بھ چھ تاریخی خاصھ در دوران معاصر تکیھ می زنند ؟؛ وچگونھ آینده ای می خواھند برای خود و 
فرزندانشان بسازند؟ اینھا و پرسشھای دیگر ما را وامی دارند از مباحث سطحی و گفتارھای پیش 

تقادی را بپیماییم و چارچوبھای حزبی و گروھی را فروبریزیم پا افتاده بگذریم و راه دشوار نگاه ان
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و ساختارھای ایدئولوژیک را پشت سربگذاریم . واقعیت این است کھ مجموعھ ای از نگرشھا و 
استنباطات رایج و حتی پیش پا افتاده سدی استوار بر سرراه خالقیت فکری برپاساختھ اند و تا 

  یروریخت توانایی آبرسانی بھ حوزه ھای مستقل و بھ ھم پیوستھھنگامی کھ نتوان این سد را درھم ف
ھ ، چھ رسد بنشستفکری بھ بار نخواھند  شکوفایاندیشیدن را بھ دست نخواھیم آورد و بسترھای 

  برپایی بوستانی آفریننده و انباشتھ از شکوفھ ھای امید.

را با بھره گیری از نگرشھا و تجزیھ و تحلیھای سیاسی  ۵٧کم نبوده اند نوشتھ ھایی کھ انقالب سال 
طرح کرده اند و گاه با اتکاء بھ تحلیھای طبقاتی و گاه با آویختن بھ نظریھ ی استبداد منظور خود را 

ار ماندگارند و چیزی توضیح داده اند. البتھ ھمھ می دانند کھ امروز این چنین نگرشھایی فاقد اعتب
نھ تنھا ایران نتوانست پنجره ی استبداد را  ۵٧جز اندیشھ ھای عقیم بھ بار ننشانده اند. با انقالب 

فروببندد، بل بدترین نوع استبداد را بھ جان آموخت؛ نھ تنھا کشور بھره مند از شیوه ھا و الگوھای 
ناخشنودیھایی تولید کرد کھ حتی  پایدار در عرصھ ی حکمرانی و مدیریت نشد کھ ھیچ ھمواره

بنیادھای متعارف رفتار و تصورھمبستگی اجتماعی را نیز متزلزل گرداند و بی باوری را در ھمھ ی 
  عرصھ ھا رواج داد. 

بھ عنصر استبداد ثمر ی نداشت جز گمراھی فکری ،  ۵٧فروکاستن ھمھ ی علتھای رویداد انقالبی 
شین بھ عنصروابستگی فایده ای بھ ھمراه نیاورد جز پریشان و تقلیل ھمھ ی انتقادات بھ رژیم پی

اندیشی در زمینھ ی توسعھ و پیشرفت. کوشش این قلم در این نوشتھ متوجھ تشریح و توضیح 
ویژگیھای فکری و بررسی خصوصیات  فرھنگی افراد و گروه ھا و البتھ نظام سیاسی حاکم در ایران 

مت پھلوی است. از انجا کھ قصددارم زمینھ ھای متعارف پس از انقالب مشروطیت و در دوران حکو
اندیشھ را کنار بنھم و از روآوردن بھ عرصھ ھای نو نھراسم چھ بسا نارساییھایی در کارم بھ بارآورم 
اما تصورم برآن است کھ روشی نو در زمینھ ی موضوع مورد بحث برگزینم و بھ سھم خود بھ امید 

سوزان اسباب گذار از سنت حاکم در حوزه ی فکر سیاسی متعارف برخودار شدن از عیبجوییھای دل
  در ایران را بارور گردانم. 

بھ آنچھ آمد باید بھ یک نکتھ ی دیگر در ارتباط با فرھنگ جاری در جامعھ ی ایران و ایرانیان نیز 
تصور توجھ دھم. ھنگامی کھ نگاھی گذرا و سطحی بھ جامعھ ی ایران وایرانیان کنونی می اندازیم 

سطحی و برداشت خام اندیشانھ جلوه ای آرام و مبتنی بر مدارا بھ نمایش می گذارد. این برداشت 
ھیچ عمقی ندارد. بیش از سی و پنج سال سرکوب و فساد بر ھمھ ی روحیات و رفتارھای مردم 
سخت تأثیرگذاشتھ است بھ حدی کھ جو حاکم در عرصھ ی اخالق و ارزشھا را دگرگون ساختھ است 
و فضایی بس زیانبار بھ بار آورده است. عنصر اصلی این جو حاکم بی تردید خشونت عریان و پنھان 
در الیھ ھای گونا گون زیست اجتماعی است. این خشونت در قیاس با گذشتھ ی دور و نزدیک شدت 

ھمھ  رگرفتھ است و بھ تدریج در بطن جامعھ و در درون افراد خانھ گزیده است و بھ شکلی فزاینده د
 روان شناختی -جا رسوخ می کند. شناسایی جلوه ھای این خشونت تنھا در پرتو نگرشی فرھنگی 

میسر می شود. امروز در حدی باورنکردنی رفتار حاکمان و افراد پیش بینی ناپذیر شده است. ھیچ 
اد بنی کس دیگر نمی تواند بھ ھیچ قول و گفتار و تعھدی اعتماد کند و زندگی و زیست خود را بر

معیارھایی عام برپاسازد. بھ بیان دیگر ساختارھای رفتاری و گفتاری پایداری درایران کنونی بھ 
چشم نمی خورد. ھمین امر مردم و حتی حکومت را بھ سوی اعمالی شتابزده و دلبستگی بھ سود 

  آنی و فوری سوق می دھد.

ردم از این نظام فاصلھ می گیرند و رویدادھای برآمده از جنبش ھفتم دی باردیگر نشان دادند کھ م
خواھان نظامی عقالنی اند. ھمھ می دانند وضع کنونی قابل دوام نیست. از این گذشتھ ھمھ می دانند 

ی ساختار نظام کنونی اصالح پذیرنیست. اینھا ھمھ را وا می دارد بھ چاره ای دیگر بیندیشند. جامعھ
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جتماعی و فرھنگی با بن بست جامد و زیانباری دست ایران گذشتھ از بسیاری بن بستھای سیاسی و ا
بھ گریبان است کھ اپوزیسیون ملی و چپ نام گرفتھ است.این اپوزیسیون کھ با جلوه ھای گونھ گونی 

ی ھرگونھ بحث و گفتگوی خالق و آفریننده است. این اپوزیسیون در خودنمایی می کند بازدارنده
  فتار آمده است و از این مسلخ گریز ندارد.رگمعاصر  تھ ای بھ نام تاریخ دورانمسلخ خودساخ

نھ فقط  براثر فقدان ثبات ساختاری سربرمی کشد، بل  ی ایراندر جامعھ عنصر خشونتدر این میان 
در رفتارھای روزانھ و جاری مردمان نیز  بھ چشم می خورد. زدو خوردھای خیابانی در ایران امروز 
در مقیاسی باورناپذیر اشاعھ یافتھ است. حکومت با توسل بھ اعمال خودسرانھ خشونت می پروراند 

ساب و کتاب بودن صحنھ ی عام زیست اجتماعی توسل بھ خشونت و مردم نیز با بھره گیری از بی ح
حل  یعرصھن گفت را روشی سریع جھت دستیابی بھ امیال خود تصور می کنند. بھ اعتباری می توا

مناقشات بیش از آن کھ بھ نظام قضایی محول شود، در عرصھ ی خیابان و در ارتباط با بھ کاربستن 
اب بھ سرانجام می رسد. پرونده ھای ارجاع شده بھ نظام قضایی قدرت یدی و بھ مدد تھدید و ارع

سرانجام روشنی ندارند و داوریھای خودسرانھ و فاسد قاضیان ھر امیدی را تبدیل بھ یأس می کنند. 
درت یکی ساختار ق در اینجا با ھمین اشارات بھ سھ رستھ از بسترھای خشونت آفرین دست یافتھ ایم.

آن در ایران امروزست، دیگری میل بھ کسب سود آنی و زودرس است کھ در ثر از أونظام اداری مت
 ھسراسر جامعھ شامل حکومت و در ھمانحال بھ طور اخص در میان الیھ ھای گونھ گون مردم اشاع

دھای اجتماعی و سیاسی بھ سبب نبود یک نظام قضایی ریافتھ ، و سوم نحوه ی حل منازعات و برخو
  انھ بھ بررسی بنشیند. منزه کھ عادالنھ و منصف

در خالل این نوشتھ بھ گوشھ ھای این وضع نابسامان اشاره خواھم داشت. البتھ خشونت بھ ھمین 
حد محدود نمی شود. یکی از بسترھای وحشتناک خشونت را می توان در حوزه ی خانواده و در 

فروریختھ است و  سنتی را در ھمی چارچوب روابط خانوادگی مشاھده کرد کھ شالوده ی خانواده
دستیابی بھ خانواده ای نو را ناممکن می سازد. این وجھ از خشونت کھ در خصوصی ترین نھاد 
جامعھ یعنی خانواده ریشھ دوانیده است، در واقع بنیادھای زیست پایداررا در ایران درھم فروریختھ 

 قرار ھمجموع ر در یکرھنگی را اگفمطالبات گونھ گون مردمی،دینی، قومی و  ناست. نادیده گرفت
دھیم، در این صورت می توان این مجموعھ را وجھ پنجم خشونت بھ شمارآورد. در چنین کیھانی از 
خشونت چگونھ می توان از برپایی تحول مسالمت آمیز دم زد و بھ انتظار تغییراتی آرام و دور از 

  خشونت نشست؟

ایران را می توان بھ چند بخش تقسیم کرد. نخست منازعات   یمنازعات و مناقشات کنونی در جامعھ
مردم است با نظام اداری. فرض براین است کھ دستگاه عریض و طویل دیوان عدالت اداری بھ این 
دستھ از رویاروییھا و اکنش کند و حق را بھ حق دار برساند. این دیوان اما بھ حدی متناقض رأی 

ھند بھ روش پرداخت رشوه معضل خود را سروسامان دھند تا صادر می کند کھ مردم ترجیح می د
بھ دیوان کافکایی اداری رجوع کنند. ھمھ امروز می دانند بخش در خور توجھی از شکایات در این 
دیوان عدالت براثر خودسریھای شھرداریھا طرح می شود اما دیوان قادر نیست وحدت رویھ در این 

را بھ اصالح رویھ ی اداری در شھرداریھا تشویق کند یا نظر زمینھ پیش گیرد یا دستگاه حکومت 
منسجمی در ارتباط با اصالحات الزم بھ حکومت پیشنھادکند. دستگاه دیوان عدالت اداری تا کنون 
نتوانستھ و نخواستھ است پژوھشھایی را در این حوزه دنبال کند. در این حوزه از منازعات درست 

ی شھر ھیچ روزنھ ای از مشارکت و ھیچ امیدی بھ سھمگیری مردم بھ علت برپایی نادرست شوراھا
از طریق نمایندگانشان در امور شھری شکل نگرفت. ھنگامی حکومت نمایشی و میان تھی خاتمی 

کان یتنھا بھ خاطر کسب وجھھ ی کاذب طرح تشکیل شوراھای شھر را عنوان کرد بھ یکی از نزد
طرحی بھ جایی نمی رسد و تصور نکنید اصلی بازمانده  آن روزگارش (سعید حجاریان) گفتم چنین
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از مشروطیت را دارید با فاصلھ بھ اجرا در می آورید. تازه شکلی معقول از این طرح قرار بود در 
ت کرد. آن طرح مترقی الفزمان شاه تحقق پیداکند کھ روحانیت بھ زعامت خمینی بھ شدت با آن مخ

شھروندان را در برابر قانون یکسان می دانست.  یاخت و ھمھبود و بھ دین و جنسیت کسی نمی پرد
ھیأت مؤتلفھ و دیگر نیروھای تندروی مذھبی با تمام قوت آن را طردکردند. از سوی دیگر انتخاب 
شورای شھر تا ھنگامی کھ مبتنی بر حضور سازمانھای مدنی و تشکلھای صنفی و گروه ھای 

چھ کسی رأی می دھند و برگزیدگان در کجا و در برابر  متشکل حزبی نباشد، معلوم نیست مردم بھ
چھ کسانی و چھ تشکلھایی نسبت بھ اعمال و کردار و گفتار خود بھ طور اخص مسئول ھستند؟ در 
حال حاضر تنھا کسانی می توانند بھ شوراھای شھری راه بیابند کھ دستگاه ھای اطالعاتی آنان را 

نظام سیاسی حاکم را بی چون و چرا و از جان و  ،بھ والیت فقیھ  عالوه بر التزام تأیید کرده باشند و
نمایشی چیز نشده جز سھمگیری گروه ھای مافیایی در حوزه ھای  یدل بپذیرند. حاصل این برنامھ

شھری بھ صورت انتفاع در عرصھ ھای ساخت و سازھای سودآور ، زمین خواری، حمایت از فساد 
منافذی تازه جھت کسب سودھای کالن و بی حساب. حاال دیگر  رایج در شھرداریھا و جست و جوی

زمین خواری و تغییر کاربردھای اراضی محدود بھ محدوده ھای شھری نمی شود. این مفھوم اکنون 
  دربرگرفتھ ، چھ رسد بھ اراضی کشاورزی.   ھا،سواحل آبی، و جنگلھا را ھم  کوه

سیاسی بھ وقوع می پیوندد. نظام جمھوری تصادم  یبخش دیگر از تضادھا در ایران در عرصھ
اسالمی آن قدر دلخواه و بستھ بھ مورد و بستھ بھ افراد و بستھ بھ نوع تصادم و بستھ بھ زمان وقوع 
یک عمل ازقدرت حکومتی استفاده می کند کھ ھیچ سامان شناختھ شده ای بھ چشم نمی خورد. آنچھ 

کھ امنیت ملی یا مخالفت با قانون اساسی یا اھانت جرم محسوب می شود تعریفی روشن ندارد و آنچھ 
بھ رھبری اعالم می شود چارچوب سامان یافتھ ای ندارد. دستگاه حکومتی چندبار خواستھ است  
حقوق شھروندی و جرم سیاسی را تدوین کند اما در عمل بھ ھیچ استنباط منسجمی دست نیافتھ 

ی روز قرار گرفتھ است و بستھ بھ نیاز از آن یاد است. نھ فقط این حوزه در معرض استنباطات سیاس
 می شود، بل مجموع نظام سیاسی بھ سبب بیگانھ بودن با این مفاھیم قادر نبوده است ساختارھایی

راه اندازد. ھمان گونھ کھ تاکنون شورای نگھبان از اعتباری سامان  مناسب در این چنین زمینھ ھایی 
ار نگشتھ است، حقوق شھروندی و جرم سیاسی نیز آن قدر در یافتھ و رویھ ھایی استوار برخورد

  نوسان بوده است کھ ھمھ ی داوریھا را بھ داوریھایی گذرا و ناپایدار تبدیل کرده است.

جمھوری اسالمی نظامی است ناھمزمان. در نتیجھ نمی تواند در برخورد با تحوالت در عرصھ ی فن 
یده پیش گیرد و سامان رفتاری و قضایی سنجیده ای آوری خاصھ فن آوری ارتباطات روشی اندیش

شتھ بھ تبدیل گ »فنآوری(تکنولوژی) ارتباطی«ی سیاستھای بھ کار بستھ شده در زمینھ تنظیم کند.
ی خریدھا و استعدادھا در جھت کنترل،سانسورو اقدامات در این حوزه ھمھ ».تکنولوژی امنیتی«

حکومتگران در ھمھ ی این حوزه ھا با بیگانگی و شگفت فقھ برخالف تصور  امنیتی سیر می کند.
زدگی و سرانجام با رفتاری آمیختھ بھ آزمون و خطا  عمل می کند. آنچھ کھ جامعیت فقھ شیعی بھ 
حساب می آمد درست بھ ھنگام استقرار حکومت اسالمی عجز و ناتوانی خود را بھ نمایش گذاشتھ 

ماعی در دوران تجدد در چارچوب فقھ شیعی در عمل بھ است. فقدان مفاھیم در عرصھ ی زیست اجت
بن بستھایی بس ناگوار برای حکومت فقھی و شرعی انجامیده است. اگر از آغاز رھبران روحانی 
می توانستند دو حوزه ی شرعی و قانونگذاری را از ھم متمایز کنند، بھ چنین مخمصھ ای گرفتار 

  تواھایی ناجور و دست و پاگیر نمی شدند.نمی آمدند و ھر بار ناچا ر بھ توسل بھ ف

عرصھ ی ارتباطات، ھم مسائل و معضالت فنی خلق کرده است و ھم در معرض رویکردھایی واپس 
مانده و در بھترین حالت متکی بھ سانسور و نظارت بی حد و حصر قرارگرقتھ است. جمھوری 
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 دیعنی اینترنت را تنظیم کناسالمی حتی عاجز از آن است کھ سرعت دسترسی بھ شبکھ ی جھانی 
  .ی جھانی (اینترنت)شبکھقی جھت دسترسی بھ تارنماھای طچھ رسد بھ ساماندھی چارچوبی من

نظام سانسوردرجمھوری اسالمی بھ ھمان سرنوشتی گرفتار آمده است کھ نظام ارتباطات رایانھ ای. 
بطی بھ اجرادرمی آید. این ھنوز کھ ھنوز است نمی دانیم سیاست حذف یا سانسور مبتنی بر چھ ضوا

معضل محدود بھ کتاب نمی شود. نشریات راھم دربرمی گیرد. بھ این حوزه باید سانسور اپوزیسیون 
راکنی ، بیماری شایعھ پنیز افزود ماننددر ارتباط بایکدیگررا و سانسور بخشھای مختلف اپوزیسیون 

  دم.. بھ این نکتھ ھا بھ موقع بازمی گررا و استبداد روشنفکری

در یک کالم سنت دینی در ایران با نیرویی حیرت انگیز کھ از حمایتھای روشنفکری، نیروھای 
ملی،احزاب چپ خاصھ حزب توده برخوردار می شد ، وقتی بھ قدرت دست یافت کھ با بحران ھویت 

  ییابی دست بھ گریبان بود و نمی توانست تشخص خود را بھ جامعھ بنمایاند. ناچار یکسره بھ ھمھ
آن چیزھای توسل جست کھ در دوران پیش از انقالب  علی االصول در مقیاسی متعارف روزگار می 
گذرانید. حال تنھا کاری کھ می شد کرد چندبرابر ساختن آن فعالیتھا بود و افزایش ناخوشایند و دل 

 توجیھ خودآزار تعداد مراسم و آئینھای دینی. سنت بھ قدرت رسیده حاال دیگر نیازی نداشت برای 
ارزشھایی اخالقی را جار بزند زیرا کسی را بھ چنین گفتارھایی باور نبود. اکنون آنچھ کھ می توانست 
رونقی برای سنت بھ بار بنشاند چیزی نبود جز کاال محوری سنت. ھمھ ی آیینھا و مراسم دینی تبدیل 

نتی یا عتننا بھ تولید بھ سبک سگشتند بھ کاالھایی کھ فروشندگانشان می توانستند از این راه و بی ا
 تولید ملموس ،صنعتی یا برپایی کارگاه ھای تولیدی جدید، درآمدزایی کنند. گرچھ این روش تازه

اقتصادی بھ معنای رایج عرضھ نمی کرد اما در مقیاس اجتماعی دو نوع تولید بھ ثمر می نشاند: 
یکی تولید قدرت در مقیاس محلی ، و دیگری تولید حق سھمگیری در عرصھ ی قدرت در مقیاسھای 

  نی و سرانجام ملی.بزرگتر در سطح استا

  

  انقالب مشروطیت : جدال سنت و تجدد .٨

ادبیات سیاسی ایران در ارتباط با انقالب مشروطیت سخت بحث انگیز و پرسش برانگیز است. این 
ادبیات نھ تنھا ھنوز طبقھ بندی استواری نیافتھ است، بل اندیشھ ی فلسفی یا تاریخی یا فرھنگی 

 . از منسجمی نیز در ارتباط با این رویداد مھم تاریخی سامان نیافتھ است و بھ آن نپرداختھ است
سویی کسانی را داریم کھ در طیف تاریخنویسِی مبتنی بر شرح رویدادھا قرار گرفتھ اند و از سوی 
دیگر کسانی را داریم برآمده از اندیشھ ھای چپ روسی و گاه حتی چپ غربی کھ خواستھ اند بھ مدد 

طیف عمده را عنصر طبقاتی بھ این انقالب و رویدادھای پس از آن بپردازند. ھیچ یک از این دو 
نباید ھمگن و ھمسان دانست. گونھ ھای مختلف از گرایشھا و تحلیھا در ھر طیف سربرآورده اند کھ 
نباید ما را بھ ساده اندیشی مبتنی بر ھمسان پنداری سوق دھند. ھم طیف رویدادنویسان یکدست و 

محوران در یک چارچوب واحد و ھمگون  -غرب ھمفکر نبوده اند و ھم طیف تحلیلگران طبقاتی یا 
نمی گنجند. بھ تازگی گروھی ناھمگن نیز براین باور است کھ انقالب مشروطھ ناقص الخلقھ بوده 

  است خاصھ بھ سبب نفوذ روحانیون.

روزی ایرج افشار کھ بھ ھر حال با کتابھا و آثار انتشاریافتھ در دوران مشروطیت و پس از آن 
فت ما ھنوز ھم راجع بھ وقایع عصر مشروطیت و سیر رویدادھای آن کتابی آشنایی داشت بھ من گ

تاریخی نداریم. سخن او را بھ مضمون نقل می کنم. ھمین سخن را کھ در نوشتھ ای آورده بودم برخی 
گرفتند و گسترده پراکندند. این سخن نادقیق بود و نادرست. او نمی خواست » کوشش باشیھا«از این 
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کھ نقد تقی زاده را دربرداشت ارج بنھد. اما بھ جز کسروی کم نیستند کتابھایی کھ  بھ کتاب کسروی
رویدادھای عصر مشروطیت را شرح و وصف کرده اند. تاریخ بیداری یا خاطرات یحی دولت آبادی 
و البتھ بسیاری کارھای دیگر گواه نادرست بودن نگاه ایرج افشار بھ این موضوع ھستند. افشار کھ 

 یھمت و کوشش خود را متوجھ تقی زاده و حوزه  یی تاریخی منسجمی نداشت و ھمھاندیشھ 
پیرامونی او ساختھ بود بی ھیچ تصور استواری تنھا بھ رویکردی دلبستگی نشان می داد کھ 
سرانجامی جز قاجارپسندی و دلتنگی قاجاری بھ بار نمی نشاند. ھنگامی ھم کھ بھ مصدق عالقھ 

خود بھ چاپ  رساند. » کوشش«ر پرتو چنین نگرشی اسناد و کتابھایی را بھ نشان داد در اساس د
در این کارھایش از افراط ھم چشم نمی پوشید بھ حدی کھ فریدون آدمیت وقتی بھ او ارجاع می داد 

می  »انتشار«زیرا ھیچ تحقیقی در ارتباط با اسناد و نسخھ ھایی کھ » چاپ ایرج افشار«می نوشت 
این داوری، البتھ، از ارزش برخی ». چاپھایش«داد. از تاریخ عباسی گرفتھ تا بقیھ ی داد،انجام نمی 

تالی «در اشاره بھ شاملو فراوان » اخوان«کارھایش نمی کاھد. اشکال او در این بود کھ بھ قول  
بھ ارث گذاشت. سنجش و نقد کارھای مردمانی چون » کوشش باشیھا«بھ ثمر آورد و انواع » فاسد

شمار در خورتوجھی از جوانانی کھ رفتارفشار بھ صالح پیشرفت دانش در جامعھ خواھد بود. ایرج ا
سوار کار دیگران می شوند و کسب شھرتی آسان را دنبال می کنند بھ تدریج بھ یک بیماری اجتماعی 

 هعلم بھ بارآورده است. نادید یاست و نوعی عدم صداقت و ناراستی در پھنھ ی نشر و اشاعھ تبدیل
گاھیھای کاذب و نادرست در ارتباط با آثار محققان و ی آگرفتن رنج و زحمت دیگران،اشاعھ

نویسندگان و ھمچنین رونویسی و از آن خود وانمودساختن ترجمھ و اثر پیشینیان، بھ حدی رسیده 
  است کھ دیگر نمی توان با سکوت از کنار آن گذشت. 

پس از آن فقدان یا کمبود کتابھای وقایع تاریخی  معضل ما در ارتباط با تاریخ عصرمشروطیت و
نیستند. آنچھ نیاز داشتیم و ھنوز ھم داریم حضور نگرشی بھ ھم پیوستھ و از نظر تاریخی معناداراست 
نھ پراکنده گوییھایی کھ اجزایشان با ھم نمی خوانند. گاه از انقالب ناقص مشروطیت سخن می رود، 

ری از موارد ازاستبداد پس از قاجار کھ ھیچ کدام نھ منسجم آغاز گاه از دموکراسی ناقص ودر بسیا
می شوندو بھ ھم پیوستھ ادامھ می یابند ونھ با گذشتھ ی تاریخی ایران الفتی ھمگن و پایدار نشان 
می دھند. داوریھای استنباطی و پریشان اندیشیھای زیانبار سراسر این دو را فراگرفتھ است. آنچھ 

ھ درد می خورد ھمان کتابھای شرح رویدادھاست یا کوششھایی مبتنی بر روش کھ سودمند است و ب
مانند نوشتھ ھا و مقاالت فروغی. از دیگر کتابھای سودمند بھ موقع یادخواھم کرد. اکنون قصدم این 

وده کم نب است نشان دھم کھ رویکردھای مفید و اندیشھ برانگیز در کنار رویکردھای بستھ وعقیم،
گذشتھ نباید کتابھای شرح رویدادھا را یکسره پذیرفت یا طردکرد. سنجش انتقادی در این  اند. از این

  زمینھ بسیار بھ کار می آید.

ی مھم این است کھ ما بتوانیم تاریخ خود را مبتنی بر روشی  سامان یافتھ، بھ ھم پیوستھ و نکتھ
خصیت سازیھای کاذب وایدئولوژیک معنادار بربرسیم. ازگفتھ ھا وداوریھای متناقض بپرھیزیم و ازش

ی گسستھایش در پیوند با رویدادھای پیشین زده دوری بجوییم. چنانچھ نتوانیم تاریخ خود را با ھمھ
و پسین ھمین تاریخ و بھ بیان دیگر بھ ھمپیوستھ بنگریم ھمواره دچار آشفتھ گویی می شویم و 

خود می نشینیم. ھر تاریخی کلیت بھ ھم  براساس تاریخ غرب یا ھر تاریخی دیگربھ داوری راجع بھ
پیوستھ ای است کھ با توجھ بھ عناصر درونی خود معنا می یابد وگرنھ در ارتباط با عناصر تاریخی 

  دیگر فاقد معنا می گردد.

ی ما،دسِت کم در میان گروه ھایی معینی بیزاری از خود و توسل بھ یکی از خصوصیات جامعھ
ریز ازخود در ضمن نوعی آسان پسندی است. تصور بر این می رود کھ اگوھای بیگانھ است. این گ

ی دشواریھا از میان می رفت. این تصور باطل در ھمھ می شدیم،» غربی«یکسره از سرتا پا اگر
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دوره ای سخت بھ ما آسیب رسانده است. از خود گریزی بازدھی ندارد جز از ھم گسیختگی و تن 
  یا زشت ترین الگوھای بیگانھ.دادن بھ بدترین الگوھای درونی 

  

  

  

 سنت چیست؟.٩

سنت در فارسی در اساس بھ معنای راه و روش است.از این رو می توان آن را بھ معنای طریقھ و 
قانون نیز بھ کارگرفت. بھ ھمین اعتبار سنت را می توان آیین و رسم بھ حساب آورد. این معانی را 

می توان فراوان در شعر وادب فارسی پی گرفت و ردیابی فرھنگ دھخدا برشمرده است.این معانی را 
  کرد.

درعرصھ ی دین اما سنت معنایی مشخص می یابد واشاره دارد بھ احکام وامرو نھی خدای تعالی .از 
عایت سنت از ھمین رو واجب و الزم است. چنانچھ بخواھیم راین رو سنت یعنی فرض و فریضھ. 

سازیم ،سنت یعنی گفتھ و کرده ی پیامبر. ھمین معنا بھ بیان دیگر این معنا را تنگ تر و مشخص تر 
یعنی دوری جستن از بدعت. درچنین چارچوبی سنت را دارای سھ وجھ دانستھ اند: قول ،فعل 
واقرار.این ھرسھ مورد مبتنی است بر آنچھ کھ روایت شده است از پیامبر. ھرچھ کھ در روایت بھ 

ارد ، در چارچوب سنت می گنجد. این معنای دین بھ نحوی در ارتباط گفتھ و کردار و اقرار اشاره د
  قرارمی گیرد با معنایی از فرھنگ کھ بھ صورت باورھا یا آیینھا در فرھنگی معین تجلی می یابند.

بدین اعتبارچنانچھ دین را بخشی ازفرھنگ بدانیم دراین حالت سھ وجھ یادشده درفرھنگی مشخص 
  یظاھر می شوند و حتی بھ اعتباری نھاد ،د می گیرند یا بھ شکل رسماغلب خصلتی آیینی بھ خو

  محور تلقی می شوند. -ذھنی و باور

در اصطالح و درعرف شرعی، سنت در نزد اھل تسنن (سنیان) قول و فعل و تقریر پیامبر است بنا 
ا اشد و آن را نفی  یبھ روایت. تقریر در اینجا ھمان اقرار است. یعنی پیامبر امری را دیده یا شنیده ب

  از آن منع نکند. بھ این معنی سنت از جملھ ی ادلھ ی اربعھ است: کتاب،سنت، اجماع ، عقل.

سنت متواتر نیست و  یچنانچھ سنت متواتر باشد آن را قطعی الصدور می نامند.اما از آنجا کھ ھمھ
صحت انتساب بھ پیامبر  گاه در انتساب اخبار بھ پیامبر تردید حاصل می شود ، بھ منظور اثبات

قواعدی وضع شده است کھ در چارچوب علم درایھ و علم رجال راجع بھ آنھا بحث می شود. اینھا 
در حوزه ی حدیث قرار می گیرند. از سوی دیگر آنچھ کھ در تعارض با سنت قرار می گیرد در 

ان فقھ، علم اصول، علم اصول فقھ بھ بحث گذاشتھ می شود. از نظر برخی از فقھا و محققی حوزه
فقھ بھ حساب می آید.از نظرشیعھ سنت بھ معنای قول و فعل و تقریر معصوم است(مصاحب). ی فلسفھ

 یبدین اعتبار حوزه ی سنت گسترده می شود وچھارده معصوم را دربرمی گیرد. اما چون فرق مختلفھ
می شود. این استنباط در معصومین اختالف دارند، درنتیجھ مصداق سنت نیزمختلف  یشیعھ در عده

می نامند. اینان مسلمانانی بھ » اھل سنت و جماعت«مقابل استنباط سنیان قرار می گیرد کھ آنان را 
شمار می آیند کھ  کھ پس از قرآن فقط فعل و قول و تقریر پیامبر را مالک احکام شرع می دانند. 

  مبربھ حساب می آیند.پیامبر و خلفای اربعھ از نظر اینان مأخذ سنت پیا یصحابھ
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اصطالح اھل سنت و جماعت در مقابل اھل بدعت بھ کار می رود و درعمل در مقابل شیعھ این مفھوم 
معصومین را مأخذ سنت پیامبر و  یرا بھ کار می گیرند. در واقع شیعیان فعل و قول و تقریر ائمھ

تنھا حضرت امیر و حضرت احکام شرع می شمارند. از این گذشتھ شیعھ در میان اصحاب پیامبر 
فاطمھ و حسنین را قبول دارند و اخباری را کھ بھ جز از راه معصومین بھ پیامبر برسد فاقد اعتبار 

  می دانند.

وسیعی از صحابھ سروکاردارند واھل تشیع با گستره ای  یبدین ترتیب می بینیم اھل تسنن با گستره
سنت را متفاوت می دانند.  یوبھ ی خود معنا و پھنھاز معصومین. این ھردو گستره مھم اند زیرا بھ ن

اھل تسنن (ابو حنیفھ ،شافعی ، مالک ابن انس، این حنبل) نشانگر تفاوتھایی  یمذاھب چھارگانھ
  مھم و بس وسیع در میان اھل تسنن بھ شمار می روند. 

ی گیرد. آنچھ میان سنت بھ اعتبار نگرش دینی وآنچھ کھ در باالآمد در اساس در برابر بدعت قرار م
اھل تسنن و اھل تشیع بھ تفاوت می انجامد ھمانا مصداق این مفھوم است و دو استنباط متفاوت از 

مھم دیگر این است کھ نباید  یمرجعیت سنت است کھ البتھ ھر دو اھمیت بسیاردارند. نکتھ یحوزه
تسنن در برابر تشیع بھ تصورکرد اھل تسنن رویکردی یکپارچھ بھ سنت دارد. درست است کھ اھل 

اھل تسنن  تفاوتھا وانشعابات  ینوعی نزدیکی با ھم دست می یابند اما در فرق یا مذاھب چھارگانھ
در خورتوجھی مشاھده می کنیم کھ ھمین ھم باید جداگانھ بررسی شود. این جنبھ از موضوع از 

است. بھ ھرحال موضوع کار  دیدگاه فرھنگی آنچنانکھ باید در معرض تجزیھ و تحلیل قرار نگرفتھ
  این نوشتھ نیست. در معنای خاص در چارچوب مالحظات مذھبی، سنت را ھمان حدیث می دانند.

آنچھ دراینجا می خواھم یادآورشوم این است کھ مفھوم مذھبی سنت را نباید ھمواره یکی گرفت با 
یردارد در حالی کھ مفھوم مفھوم فرھنگی آن. بھ یک اعتبار مفھوم فرھنگی سنت خصلتی عام و فراگ

. این را نباید جدایی مطلق این دو مفھوم را بھ نمایش می گذاردمذھبی سنت خصلتی بستھ و خاص 
از ھم پنداشت اما از دو گستره و دو رویکرد حکایت دارد. درمعنای فرھنگی سنت با مفھوم 

لغتنامھ ی دھخدا بھ راداریم کھ طبق » سنت نھادن«سرو کارداریم. در فارسی مصدر » واگذاری«
در زبان فارسی ». روش وقاعده و قانون ترتیب دادن است«؛ »طریقتی بنیان نھادن است« معنای 

 یدرزبانھای فرنگی گذاشتھ اند. در زبانھای اروپایی درترجمھ» ترادیسیون«سنت را برابر واژه ی 
 یرا بھ کار می گیرند. بدین اعتبار واژه» ترادیشن«یا » ترادیسیون«ھمین واژه ی »حدیث«واژه ی 

  اروپایی نیز دارای دو کاربرد است.

 »ترادیسیون«می شود. واژه ی » واگذار«روش و قاعده ای است کھ از نسلی بھ نسلی دیگر» سنت«
می نویسد این واژه در معنای » ون ویلیامزریم«برمی آید. » tradere« در اصل از ریشھ ی التینی 

کلی جدیدش،مفھومی بس بغرنج است. از قرن چھاردھم میالدی درانگلیسی رواج یافتھ است. 
می  tradicionemاست کھ از فرانسوی قدیِم  tradicionفرانسوی  یبالفصل آن واژه یپیشینھ

ن. اسم التین بھ معناِی تحویل،نشرمعرفت، آید،بھ معنای واگذارکردن، انتقال (= انتقال دادن)، واسپرد
واگذاری یک دکترین،تسلیم یا افشاء است. معنای عام آن در قرن شانزدھم میالدی ھمان تحویل بود 

در اواخر قرن پانزدھم تا نیمھ ی قرن ھفدھم میالدی این واژه خاصھ در » ویلیامز«و تسلیم. بھ قول 
حول عمده در ارتباط با این واژه بھ خصوص در ارتباط معنای افشاء کردن بھ کار می رفتھ است. ت

  ١٣با معناھای واسپردن معرفت و واگذاری یک دکترین بوده است.

                                                 
13 .Williams,R.Keywords.Fontana PressLondon1988.Pp.318-320. 
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می گوید تحول این واژه بھ وضوح نشان می دھد کھ چگونھ معنای واسپردن از پدر بھ » ویلیامز«
ی کاربردی ویژه براپسر می تواند در چارچوب شکلی از تفکر، بھ معنایی تخصصی تحول بیابد و 

آن در نظر گرفتھ شود. بھ طور کلی مفھوم سنت بھ یک دوره ی زمانی طوالنی ارجاع می دھد و 
آیینھا و تکالیف و رعایت احترام را در مجموع منظورمی کند. ازاین کھ بگذریم مفھوم سنت خاصھ 

 ت و در یک دوره یا حتیدر ارتباط با تجدد (مدرنیزاسیون یا عصرمدرن) نیز کاربردی ویژه یافتھ اس
ھم اکنون کاربردھای سنت و سنتی در معنایی منفی و اغلب آمیختھ با معنای امتناع رواج گرفتھ و 

» سنت مداری«و » سنت محوری«ورد زبانھاشده است و در نتیجھ فاقد معنای خاص است. مفھوم 
نوآوری (= ابداع یا  بیشتر با توجھ بھ عادتھا و باورھایی مطرح می شود کھ نسبت بھ ھر گونھ

  بدعت) احساسی ناخوشایند بروز می دھند ونوعی نا آرامی و ناپسندی را جلوه گر می سازند..

از ھمان مصدر التینی می آید و بھ » ترادیسیون«نیز،البتھ پیش از ویلیامز، می گوید » آدورنو«
نسلھا قرار می گیرد و بھ  است. این مفھوم بھ باور او در ارتباط با» انتقال«یا » واسپاری«معنای 

معنای واگذاری چیزی است کھ از عضوی بھ عضو(نسلی بھ نسلی) دیگر بھ ارث می رود. این امر 
در ارتباط با انتقال در مورد ھنرھای دستی نیز صدق می کند. تصویری کھ از واگذارکردن و واسپردن 

ش می گذارد. نوعی بالفصل بودن بھ دیگری در برابر ما قدعلم می کند نزدیکی جسمانی را بھ نمای
دریافت می کند. این بالفصل ») آن دست  -بھ  -از این دست «را نشان می دھد؛ دستی از دست دیگر(

بدین اعتبار   ١٤بودن کمابیش خصلتی خودرو و طبیعی، و گونھ ای از خویشاوندی را می نمایانند.
  نخستین بستر و بافت سنت، خانواده است؛ ارتباط نسلھا.

 »زومبارت«سنت در اساس مقولھ ای فئودالی بھ شمار می رود ھمان سان کھ » آدورنو«نظر بھ
)Sombart  اقتصاد فئودالی را سنت مداریا سنت گرا نامید. سنت را آدورنو در تقابل و در تضاد (

سنت،عنصر آگاھی  یبا عقالنیت می بیند ھرچند کھ این یکی از درون آن یکی برآمده است. رسانھ
نیست؛ بل بیانگر تعھد و پایبندی نا اندیشیده بھ  شکلھای اجتماعی از پیش موجود است. سنت یعنی 
حضور چیزی سپری شده و گذشتھ است؛ ھمین امر بھ گونھ ای ناخودآگاه و غیرارادی بھ حوزه ی 

نت مھ سبھ معنای دقیق کل» آدورنو«عقلی و معنوی انتقال می یابد و بر آن اثر می نھد. بھمین لحاظ 
بورژوایی مبتنی است بر اصل  یرا با جامعھ ی بوروژازی نا ھمخوان و ناسازگار می داند. جامعھ

کاالھای برابر و ھم ارز مبتنی است بر اصل بازده . گرچھ این اصل  یعقالنیت ھدفمند. اصل مبادلھ
ونده در فواصل خانواده را حذف نکرد اما آن را در جایگاھی ثانوی قرارداد . تورمھای تکرار ش

کوتاه نشان دادند بھ چھ میزان اندیشھ ی وراثت، آشکارا منسوخ و ناسازگار با زمان گشتھ اند وبھ 
  روانی مبتنی بر سنت در برابر بحرانھا تاب نمی آورد. -عنصرروحی است کھ ھمین سبب 

 عی مبتنیدر چارچوب زبانی سنت در سازوکار اجتما» از این دست بھ آن دست«بالفصل بودن اصل 
می خواھد بگوید آنچھ کھ  در » آدورنو«بر میانجیگری عام، بھ معنای واپسگرایی محض است . 

سازوکار اجتماعی گسترده و باز، غالب و مسلط است خصلت کاالیی چیزھا(= اشیاء و کاالھا) ست. 
ولید ت یآن دستی کھ او را آفرید بھ فراموشی سپرده است. از نظر شیوه ،مدتھاست کھ تکنیک

صنعتکاری (یعنی حرفھ ای کھ تولید خود را با ابزاری ساده و بھ مدد   یتکنیکی، از اھمیت حرفھ
صنعتکاری بھ  سنت پایبند بودن و اسباب زیبایی  یدست پی می گیرد) کاستھ شده است. مفھوم حرفھ

 کا در ارتباط باشناختی کاِردست را نیز فراھم می آورد. در یک کشور رادیکال بورژوایی مانند آمری
این امر نتیجھ گیریھایی ھمھ جانبھ بھ وقوع پیوست. سنت یا در معرض بدگمانی قرار گرفت یا کاالیی 
وارادتی محسوب شد کھ ارزش آن بھ سبب نادربودن و کمیاب بودن آن تعیین می شد. در آنجا فقدان 
                                                 
14 .Adorno,Th.Ueber die Tradition.In:Kultutrkritik und Gesellschaft I/II.SuhrkampVerlag 
Ff/M.1977. 
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نی بر تداوم می شود. آنچھ کھ لحظات سنتی و تجربھ ھای مرتبط با آنھا ، مانع شکلگیری آگاھِی مبت
بازار مفید و سودمند تشخیص داده نمی شود، اعتبار ندارد و فراموش   یامروز و در اینجا در عرصھ

  می شود.

می خواھد بگوید سنت در تضاد با عقالنیت قراردارد ھر چند کھ ھمین عقالنیت »آدورنو«در یک کالم 
اھی، ابزار کار و حرفھ ی سنت نیست. سنت تعھد از آغوش و از درون سنت برآمده است. عنصر آگ

و پایبندی بھ شکلھای اجتماعی ازپیش از موجود و نیندیشیده است؛ در واقع حضوِر گذشتھ است کھ 
آمریکا را مثال می زند  یبھ گونھ ای غیر ارادی بھ وضعیت روانی و روحی انتقال یافتھ است. نمونھ

ده او و نخستین چاپ کتاب یادش یالبتھ باید تاریخ نگارش نوشتھکھ در باالآوردم. معتقد است در آنجا(
نظرداشت) سنت اھمیت ندارد.آنچھ مھم است ارزش کنونی ھر چیز در بازار است. ھنر نیز باید ررا د

نسبت بھ فقدان سنت واکنش نشان دھد. ھنر ارتباط بدیھی سنتی نسبت بھ موضوع، بھ مواد وشیوه 
ه است و ناچار است این چیزھا در خود منعکس کند. لحظات سنتی مندرس ھای اجرایی را از دست داد

و تخیلی را حس می کند اما بھ دست ھنرمندان برجستھ بسان گچ با ضرب چکش فروریختھ می شود. 
آنچھ کھ جلوه ای عینی و واقعگرایانھ دارد ھمواره در معرض تکانھای سنت ستیزی قرار می گیرد. 

ی داند و توصیھ می کند، مدھوش است و با ماھیت خود در تضاد است. کسی کھ سنت را شفابخش م
دار شدن بھ مدد عقالنیت ھدفمند در یک جھان از ریخت افتاده قادرنیست  -سنجش سودمندی سنت 

  نسخھ ای بپیچد برای آنچھ کھ قبالً عقالنیت ھدفمند آن را حساب کرده و بھایش را دریافت کرده است. 

می گوید ھنگامی کھ کسی می میرد، بسان آن است کھ ھرگز » آدورنو«ھ آمریکا اشاره ب یدر ادامھ
نبوده است،؛ او رامانند ھر امر کارکردی دیگری می توان جایگزین کرد . آنچھ کھ جایگزین نشدنی 
است، عنصر کارکردنداشتن است. بھ ھیمن سبب ھم آیینھای منسوخ و بی ثمری چون مومیایی کردن 

اجتماعی ریشھ دارد، بھ  یآگاھی را کھ خود در یک رابطھ-ی خواھند فقدان زمان رواج می گیرد. م
  گونھ ای جادویی متوقف کنند. 

ھمین امر بھ تدریج در اروپا نیز بھ چشم می خورد. اروپا در ھیچ یک از این موارد جلوتر ازآمریکا 
ز مین سبب ھم نیاز بھ تقلید اآنجا بتواند سنت فرابگیرد. اروپا  دنبال آمریکاست و بھ ھازنیست تا 

آگاھی تاریخی حتی عدم معرفت نسبت بھ  ھایعرصھ یندارد. بحران مشھود در آلمان در ھمھ خود
بارز واقعیتی است کھ بھ دوش می کشد. پیوند و ارتباط انسان با  ینزدیک، نشانھی ھمین گذشتھ

  در روان زندگان فرار است و گریزان.  تنھا زمان بھ وضوح درھم فرو می ریزد. زمان

آدورنو در بخش بعدی ھمین نوشتھ می گوید  نمی توان ارتباط و پیوند ازدست رفتھ با سنت را بھ 
  یبورژوایی درست ھمین کار را می کند. جامعھ یگونھ ای زیبایی شناسانھ جبران کرد.  جامعھ

زیبایی شناختی جبران کند. خرد حاکم بر فراگرد  بورژوایی می خواھد فقدان پیوند با سنت را با عنصر
(پروسھ ی) تولید و بازتولید در این جامعھ کھ بھ مدد آن ھمھ چیز را بھ داوری می سپرد، خردی 
نیمھ و نصفھ است. در واقع آدورنو می خواھد بگوید عقالنیت ھدفمند، ھمچون خردی نصف شده 

ء پدیدار شده را بھ وسیلھ ی ارزشھای زیبایی ناچار سنت را کنار می زند اما سعی می کند خال
شناسانھ پُرکند. درراه نیل بھ این مقصود بھ ارزشھای متبلوردرھنر اعصار گذشتھ دست می اندازد. 

حتی اصیل ترین لحظات سنتی ، مھمترین ». نسخھ ای تسلی بخش« این عمل مالطی می شود برای 
عور و آگاھی آنھا را بسان اشیاء مقدس می ستاید، آثار ھنری دوران گذشتھ ، در ھمان موقعی کھ ش

تبدیل می شوند بھ اجزای ایدئولوژی ای کھ خود را با ارجاع بھ گذشتھ سرحال می آورد تا وضع 
سپری شده را دوست دارد برای آن کھ چنین عشقی  یموجود بھ ھیچ رو تغییر نکند. ھر کھ گذشتھ
وضع کنونی  یید قصد بدی ندارد و حاضر است در بارهرا دور نیندازد، بھ گونھ ای موذیانھ می گو

  و دوره ی حاضر نیز بھ بحث بنشیند.
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  یرا یک بورژوای محض می داند، معتقد است کھ خرِد دونیم شده» ماکس وبر«کھ » آدورنو«
ھدف و وسیلھ مطرح می شود، نھ در وجود  ینیز بھ صورت رابطھ» وبر«بورژوایی حتی بھ نظر 

  ھ. ھدفھا فی نفس

ھ ار می شود کداھی ھنگامی پدیگآ -آگاھی نسبت بھ سنت کھ آن را در اینجا برابر می گیرم با سنت
سنت با بحران دست بھ گریبان شده است. تا وقتی  کھ سنت غلبھ دارد، اندیشھ ی سنت اغلب ناآگاھانھ 

ی اجتماعی  بھ حیات خود ادامھ می دھد. ھنگامی کھ سنت درمعرض بحران قرارمی گیرد و گسستھا
سربرمی آورند، آنگاه تأمل و درنگ نسبت بھ سنت جلوه می فروشد. در چنین مقطعی است کھ نبرد 

گاھی آ  -بھ خاطر کسب قدرت سیاسی و اثرگذاری ایدئولوژیک لھ یا علیھ سنت بھ راه می افتد. سنت 
  بھ معنای طرفگیری از یکی از دو جھت است:موافقت یا مخالفت باسنت.

سنت در ضمن جنبھ ای محتوایی نیز داردکھ بھ معناِی زماِن خوِب سپری شده است. تصور اندیشھ ی 
براین است کھ زمان حال را باید متوجھ آن زمان سپری شده کرد و براساس آن زمان پیشین، زمان 

خواھان اشاعھ می دھند. در این حالت سنت  -معاصر را ھدایت کرد. اینچنین رویکردی را سنت 
  قدیم و آغازین کھ خصلتی طبیعی دارد و منسوخ و از ریخت افتاده بھ حساب نمی آید.چیزی است 

ھنگامی کھ سنت درحیات جامعھ ادامھ دارد وتجربھ می شود ودرجلوه ھای زیستی متجلی می شود،در 
سنت بھ معنای برداشتی فکری است از نوعی عمل و پراکسیس اجتماعی. بھ  یاین صورت اندیشھ

ین اندیشھ ای خواھان بازسازی جامعھ ای ازدست رفتھ یا جامعھ ای مطلوب است. ن دیگر چنابی
اندیشھ ی سنت در چنین وضعیتی بھ معنای سھمگیری در جدل و مناقشھ است برسر معنای سنت. 
مھم این است بدانیم کھ چنین جدلی ھمواره خصلتی یکسان و واحد ندارد. در بسترھا وبافتھای 

ھ ھای مختلف سربرمی آورد و متأثر است از شرایط فرھنگی و تاریخی ھر فرھنگی متفاوت بھ گون
  جامعھ.

  

  

 روشنفکر توده ای.١٠

روشنفکر معاصر ایرانی یعنی روشنفکر شھریور بیستی بھ این سو،بھ دو اعتبار توده ای است. یکی 
شکل  آن کھ بدنھ ی اصلی اش در آستانھ ی شھریور بیست تا بیست و ھشتم مرداد در حزب توده

گرفت و وقتی ھم کھ بھ صورت نیروی سوم و جبھھ ی ملی درآمد یا توده ای آلوده بود ، یا توده ای 
مآب. دودیگر آنکھ این روشنفکری ھمواره توده گرا بوده است ؛ و این بھ دو معنا: ھم دنبال توده 

مایت و پشتیبانی راه افتاده تا از لطف و توجھ توده عقب نماند و ھم توده خواھی پیش گرفتھ تا ح
  توده را کسب کند یا ازدست ندھد.

تولید این روشنفکری بھ گونھ ای بدیھی و با درنظرآوردن زمینھ ھایی کھ برشمردم، خواه ناخواه 
سوی توده دارد خاصھ در حوزه ی اجتماعی. ھرجاھم کھ نخبھ گرایی جارزده است در اساس باز  رو

مخاطبان محدود قرار می  یین تفاوت کھ این توده در حوزهھمان توده گرایی را ھدف گرفتھ است با ا
  گرفتھ است و بھ اعتباری جو حاکم در چارچوبی معین رعایت شده است.

آنچھ برشمردم خصلتھای عمده واساسی روشنفکرایرانی دردوران شھریور بیست بھ بعد است. برای 
روشنفکری ایران در آستانھ ی آنکھ بتوان این موضوع را جامع و فراگیر بھ بررسی سپرد باید 

انفالب مشروطیت و از این انقالب تا شھریور بیست را نیز جداگانھ درنظرگرفت. این طبقھ بندی 
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روشنفکری ایران را از بابت زمانبدی بھ دو بخش تقسیم می کند اما از یاد نبریم کھ در یک بررسی 
ن روشنفکری شفاف و درخور فھم دقیق ناچار باید بھ سھ بخش روآوریم تا ھمھ ی جنبھ ھای ای

گردد. در بخش بندی سھ دوره ای با این سھ مقطع مواجھ می شویم. یکی روشنفکری عصر 
مشروطیت است (پیش از مشروطیت/آستانھ ی مشروطیت/دوره ی مشروطیت)؛ دوم خلع قاجار و 

 را در بھ قدرت رسیدن رضاشاه یعنی دوران رضاشاھی کھ گونھ ھای روشنفکری توجھ برانگیزی
  و پیامدھایش. ۵٧برمی گیرد، و سوم ھمان عصر شھریور بیستی تا انقالب اسالمی 

ره ھا ضمن بھ ھم پیوستگیھا و درھم تنیدگیھایی کھ دارند ، بر اساس معیارھایی ھر یک از این دو
است  ی انتقادیخصلت دیگر روشنفکر ایرانی گریز مدام از اندیشھ دقیق، از ھم متمایز نیز می شوند.

ی انتقادی الفتی ندارد. نھ فقط بھ آن خاطر بھ مفھوم وسیع کلمھ. این روشنفکری با سازوکار اندیشھ
ی انتقادی ھمواره بھ سنجش رومی آورد و مدام ھرمرحلھ را بھ نقد می کشد و چھ بسا کھ اندیشھ

من بدین خاطر کھ این گونھ انقادی اندیشیدن موجودیت و ھویت این روشنفکری نفی می کند،بل در ض
را پرسش برانگیز می سازد و رویارویی دشوار با معیارھا و سنجشھایی تازه را بر او تحمیل می 

ار جلوه گر می شوند. بھ یک اعتبار این روشنقکر توده ای را می وشدر نظرش صعب و د کند کھ
  و گریزان از تجدد و نوآوری. تنستوان سنت گرا دا

روشنفکر توده ای بیش از ھرچیز از پویایی اندیشھ می ھراسد. چیزی را کھ دارد نمی خواھد براثر 
 .از آن درگذردتجدید و تجدد از دست بدھد. عمل توده پسندی اش نوعی حرفھ است کھ حاضر نیست 

د  بھ واقع بھ آنچھ دار دل می بندد و این روشنفکری کھ بنا برنوعی عادت بھ این نام خوانده می شو
در نوعی تاریک اندیشی روزگار می گذراند. تاریک اندیش است بدین اعتبار کھ در گذشتھ ای آمیختھ 
بھ ابھام و در سپھری روشنی گریز روزگار می گذراند. از نور و روشنی ھراسان است و بھ زیستی 

ی قرار گرفتھ است. الگوھایش ھمھ سپری گشتھ سنتی پایندی نشان می دھد کھ در ھالھ ای از تیرگ
اند و متعلق بھ زمان حال نیستند اما اگر این سد را کنار بنھد ناچار باید از نو بیندیشد و ھویت 
برگرفتھ اش را از نو بیاراید. بھ حق این عمل را نوعی خودکشی می داند و با صراحت چنین شھامتی 

ازدستیابی بھ ھویتی تازه ،برمبنای معیارھایی نو، و اندیشھ  از اساس نادرست می خواند. نھ تنھارا 
ھایی بکر دوری می گزیند، بل بھ سبب تنبلی و کاھلی از تأمل و درنگ نسبت بھ گذشتھ  و وضع 

  موجود نگران است و ھراسان. 

 یروشنفکری ایرانی سدی است در برابر تحول و تغییر و دگرگونی. سرمایھ اش و نامش را در آستانھ
بھ حراج گذاشت و در اندک مدتی انچھ را کھ داشت ازدست داد. توده خواھان تازه ای بھ  ۵٧انقالب 

پا خاستند کھ ھم منبر داشتند و ھم انحصار رسانھ ھای دیداری و شنیداری و چاپی را. روشنفکر 
از  گرفتن توده ای سنتی ایرانی در یک قمار تاریخی ھمھ چیز را باخت. تنھا سرمایھ اش اکنون بھره

م سازمانھایی است کھ وابستھ بھ آنھا بوده است بھ امید باجخواھی. این امید کاذب را در پرتو نا
ی تلویزیونی در آمریکا کھ تحمل شنیدن نام جنبشھای خودانگیختھ از دست می دھد. یک فرستنده

موکول می کند  خودانگیختگی را ھم ندارد مدام از صرورت برپایی حزب سخن می گوید. ھمھ چیز را
بھ ایجاد حزب. معلو نیست این چھ حزبی است کھ ھر کس باید نخست آن رابسازد و سپس دست بھ 

ناگفتھ می گوید ما کھ حزب داریم بیایید بھ ما بگروید و بعد می گوییم چھ باید کرد. این  عمل بزند.
ی راه اندازی است ھیچ در چنتھ ندارد و حتی نمی گوید ھزینھ مرحومرسانھ کھ آخرین فریاد چپ 

رسانھ اش را از کجا تأمین می کند. شماری از چپیھای دیگرھم کھ تارنماھایی در اختیار دارند مکرر 
ناخشنودی خود را از جنبش خودانگیختھ برزبان می رانند. می خواھند ھمھ اول بھ تشکلشان بپیوندند 

ی این حضرات کھ گویی رھبر زاده شده اند اگر بھ ایران بیایند حتی زنند. ھمھو سپس دست بھ عمل ب
نشانی محالت و کوچھ ھا و خیابانھا را نمی توانند پیداکنند چھ رسد بھ آشنایی با روحیات و واقعیات 
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وقتی از تاریکی در می آیند براثر نور قادر نمی شوند دیده ی ایران. بھ کسانی می مانند کھ جامعھ
  بگشایند. اینان ھمچنان تاریک اندیش روزگار می گذرانند.

  

  چرا نظام جمھوری اسالمی اصالح پذیر نیست.١١

اصالح چھ  کاری است بیھوده. ری اسالمی چنانکھ بارھا نوشتھ امدل بستن بھ اصالح نظام جمھو
بھ خورد مردم  از نو ی بستھ را بھ مدد اقداماتی آرایشیاصالح طلبان می خواستند این مجموعھ چیز؟

در عوض از آنان اما ت را نپذیرف کاریھایشانبدھند. حتی در این کار موفق نشدند. نظام دینی بزک 
ی ی بستھسودجست در مسیر توجیھ خود و عقب انداختن آرمان جانشین ساختن این جعبھ

گشودن ھرکدام ھرگوشھ ای از این نظام وابستھ است بھ پیچ و مھره ھایی تودرتو کھ گشودنی.ان
  منجر بھ ریزش مھیبی می شود.

ی یک تکھ کھ نظام جمھوری اسالمی نام گرفتھ است تنھا بھ مدد ضربھ ای سنگین گشوده این جعبھ
می شود کھ در این صورت تنھا خرده ریزھایش در برابرمان پراکنده می شوند. چنانچھ اما اگر این 

و فرھنگمان وارد می شود. ساختارھای این نظام را  نظام را کنار بگذاریم آسیب کمتری بھ کل کشور
ی اینھا بھ ھم وابستھ اند و تنھا با اتکاء بھ روحانیت رسمی در نوشتھ ھای دیگر برشمرده ام. ھمھ

شیعھ قادر بھ انجام وظیفھ اند. از سوی دیگر فساد چنان در تاروپود این نظام رخنھ کرده است کھ 
  .اصالح یک مورد ناممکن می نماید

اگرگردانندگان این نظام ذره ای بھ ایران دلبستگی داشتھ باشند و نشان دھند دراین صورت باید بھ 
راه حل انتخابات براساس ھر فرد یک رأی تن دھند. این انتخابات بھ دوصورت ھمھ پرسی و گزینش 

شور ر کنمایندگان برای تشکیل مجلس مؤسسان شکل می گیرد. در این میان یک حکومت انتقالی امو
را می گرداند و از نیروھای انتظامی جھت حفظ آرامش و دفع خطرات احتمالی از خارج بھره می 

  گیرد.

سیاسی جمھوری اسالمی بھ تکاپو افتاده اند برای طراحیھای تازه ای تا  -اکنون کارگزاران امنیتی
. این دست از کوششھا بتوانند جلوه ای نو و پویا و امیدورا کننده از این نطام بھ نمایش بگذارند

ناپایدار و گذرا خواھند بود چون نطام کنونی توان ندارد بارنو از زمین بردارد و بردوش بیفکند. این 
نطام حتی قادر نیست با جھره ھایی تازه وارد میدان شود. ھمان آدمھا، با سخنانی باال و پایین، با 

شود این است کھ آیا جمھوری اسالمی  ھمان مقاصد و ھمان نیتھا. پرسشی کھ در اینجا مطرح می
حتی قادر خواھد بود پوست بیندازد؟ تصور نمی کنم. ھمین پوست خشگ و منجمد کنونی بیشتر در 
خور اعتماد است تا پوست اندازی بھ صورت برگزیدن نیروھای ناشناختھ و چھره ھای ناآشنا. 

زد و فرو می افتد؛ و چنانچھ در چنانچھ جمھوری اسالمی حتی روی یک پلھ بلغزد تا نھایت می لغ
 بن بست کنونی دست ی کنونی درجا بزند،ناچار با یک تکان شدید فرو می غلطد.ھمین مکان و جلوه

پخت ھمین نظام است. حق است بھ این محدودیت از بابت نظری توجھ شود. آیا این بن بست منجر 
ی؟ ابتھ کھ این یک امگان است می شود بھ درگیری نظامی درون کشوری با حمایت و دخالت خارج

اما بھ سود کشور نیست. آیا این بن بست احزاب منجمد و سنتی را احیاء خواھد کرد و بھ آنھا مکان 
ی حرکت  دارند و نقش آفرینی خواھد داد؟ چنین راه حلی دل بستن بھ سراب است. چپیھا نھ عرضھ

تی نیز یارایی در خور اعتنایی ندارند. یا نھ نیوریی بسیج کننده بھ شمار می آیند. نیروھای ملی سن
تبدیل شده اند بھ باشگاه ھای سالمندان با خاطره ھای تاریخی ، یا خو کرده اند بھ زیست نباتی و بی 
دغدغھ. مجاھدین خلق نیز با آنکھ مدام ھل من مبارز سر می دھند، در نخستین چالش سیاسی 
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خواھند گسست. این جماعت تبدیل شده است بھ  اجتماعی بزرگ ناگھان فروخواھند ریخت و از ھم
یی . بسان گوتاالر گردانی) با امکانات فراوان مالی »(البیگری«ی سیاست یک گروه فعال در زمینھ

ششھ ای است کھ در نخستین تماس با سرما یا گرما درھم فرو می ریزدو بھ صدھا تکھ و خرده 
  بخش می شود و روی زمین پراکنده می شود.

از این گروه ھا توان ندارند جمھوری اسالمی را بھ سوی اثالح برانند خاصھ کھ بیشترشان  ھیچ یک
چنین نیتی ھم ندارند. از این رو باید دید اصالح با چھ ھدف و بھ مدد چھ کسان یا چره گروه ھایی: 

صحنھ  نیروھای داخلی این رژیم مانند انواع اصولگرایان و انواع اصالح طلبان بھ ھنگام بحران از
ی خواھند گریخت و حتی آثار خود را خواھند زدود. این چیزھا را باید بھ ھرحال در نظرداشت و جامعھ

  در حال تحول را آگاه نگھ داشت.

بحران وقتی فوران کند چاره اندیشی ممکن نمی شود مگر آن کھ از پیش چاره جویی شده باشد. تنھا 
یگانھ و اکنون می توان گفت تاریخی شاھزاده رضا کسی کھ می تواند این خالء را پرکند شخصیت 
  پھلوی است تا در ایران حمام خون جاری نشود.

  

 چراچپ ایران ضد دمواتیک است؟.١٢

و در طول تاریخ خود عالقھ ای بھ روشھای دموکراتیک نداشتھ است. تاریخ  چپ ایران در مجموع
ایدئولوژی دیکتاتوری پرولتاریا گرفتھ دموکراسی گریز. از  چپ ایران آغشتھ است بھ اندیشھ ھای

زیر پرچم خمینی و برجستھ ساختن او بھ گونھ ای غیرعقالنی تحت  ۵٧تا شرکت فعال در انقالب 
  عنوان رھبر مستضعفان جھان ھمھ از خصومت چپ با دموکراسی حکایت می کنند.

ردی ی فر سودجویانھاز اینھا کھ بگذریم نیروھای چپ دو خصلت دیگر ھم داشتھ اند. یکی بھره گی
مانند راه اندازی مقاطعھ کاریھای گوناگون اصلی لنینی وانمود شده است ھمچون از موقعیتھا کھ 

در زمان شاه و تصدی مشاغل کلیدی، و دودیگر تربیتی استبدادی و توطئھ چین در ارتباط با دگر 
ا نامزد ریاست جمھوری ی زحمتکشان می دانست صادق خلخالی راندیشان.حزبی کھ خود را نماینده

کرد. حزبی کھ وانمود می ساخت می خواھد بھ برپایی نظامی مدافع زحمتکشان بھ رھبری خمینی 
مددبرساند در عمل ھمدست نیروھای امنیت شد برا بھ دام انداختن چپیھای دیگری کھ نمی پسندید 

تاکنون بھ این پیشینھ و دفاع از اعدام و قتل عام ارتشیان و کارگزاران رژیم پیشین. این حزب 
  برنگشتھ و اظھار پشیمانی نیز نکرده است.

آنچھ مھم است این است کھ این دست از خصوصیات را نباید منحصر بھ حزب توده کرد. چنین 
ی دستجات،گروه ھا و تشکلھای چپ می بینیم. از فداییان گونھ گون گرفتھ خصوصیاتی را در ھمھ

  تا مجاھدین خلق.

سرکوب و قتل ھم مسلکان و رفقای حزبی یعنی کسانی کھ جرأت کرده بودند زبان بھ انتقاد بگشایند 
د تنظیم کراز سبعیت این تشکلھای چپ حکایت می کنند. در ایران اگر روزی بتوان قانون احزاب 

نھ  احزاب کیل دھندگان و رھبرانش.حزبی ملک طلق   کسی نیست حتی تش باید توجھ کرد کھ ھیچ
ی قانون برپا شوند و بھ کشور تعھد و پایبندی داشتھ باشند، بل باید امورداخلی تنھا باید بر پایھ

ھر عضو حزب باید حق داشتھ باشد  خود را نیز براساس قانون سامان دھند و بھ اجرا بگذارند.
  علیھ قانون شکنیھای درون حزبی بھ دادگاه ھای عمومی رجوع کند.
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  دموکراسی نمی خواھندملیون ایران .١٣

اطالق می شد کھ بھ قانون اساسی مشروطیت ابراز  ملیون ایران در اساس بھ سازمانھا و تشکلھای
و بھ ھنگام رویدادھای منجر  ٣٢ی بیست و ھشتم مرداد وفاداری می کردند. ھمین ملیون در آستانھ

  د سرباززدند.ھاز این تع ۵٧بھ بھمن 

ی اجرای تمام و کمال قانون اساسی مشروطیت بودند،ناگھان در آستانھنیروھایی کھ مدام خواستار 
از ھمین قانون اساسی روبرگرداندند. درست زمانی بھ مشروطیت پشت کردند کھ می  ۵٧انقالب 

ی سیاست ایران را بھ دست بگیرند. در اینجا قصد نداریم تشکلھای توانستند مھار کامل عرصھ
در ضمن براثر رفتارھای غیر  ۵٧ا می خواھیم بگوییم کھ انقالب موسوم بھ ملی را بسنجیم. تنھ

اصولی و فرصت طلبانھ شکل گرفت. اگر تنھا بھ دوسھ تشکل میلیون ایران نگاھی بیندازیم می 
  ی ملی ایران بوده است و نھضت آزادی ایران.توان گفت مھمترین این تشکلھا جبھھ

ر بھ انقالب از درون دستخوش انشقاق و ستیزھای بھ ھنگام اوجگیری رویدادھای منج ی ملیجبھھ
م شد کھ این درون گروھی و شخصیتی گشت و از درون سست و بی اعتبارشد. در ھمین حال معلو

درون خود بھ جامعھ و بھ ھواخواھان  ی در ارتباط با انقالب مشروطیت ازتشکل ھیچ فکر پروره ا
ی وفاداری بھ مصدق بود پیونداند ھمانا اندیشھ خود انتقال نمی داد. آنچھ این جبھھ را بھ ھم می

مان و انسجام نداشت. ھرکس بنا بھ استنباط خود این وفاداری را ترویج می داد و حتی سندی اکھ س
 ی اقتصاد و برنامھ ریزیاستداللی در این حوزه وجود نداشت کھ فکری تاریخی را بنمایاند. در پھنھ

ی رگزارانش عقب مانده و حتی ناآشنا رفتار می کرد و در حوزهی ملی نسبت بھ رژیم شاه و کاجبھھ
وکراسی بود کھ این ھم مع االسف مبتنی بھ اندیشھ ای توانا مسیاسی تنھا نیرو و قدرتش دفاع از د

  و ملھم از تاریخ ایران شکل نگرفتھ بود. ھمھ اش نگاھی بود بھ سوی دمکراسی غربی.

اندک خراشی در درونش یک جمھوریخواه  با نگریستیمی ی ملی راکھدرھمین دوران ھرعضو جبھھ
ی ملی ھیچ تعھدی از نظر فکری و مدتھا پیش از انقالب ھمین جبھھ .یاندیش کشف می کرد خام

جھان نگری بھ انقالب مشروطیت نشان نمی داد و نداشت. انقالب مشروطیت بھانھ ای بود برای 
ی ملی از مدتھا پیش در رقابت با نیروھای چپ یا ھمقابلھ با شاه و تضعیف قدرت او. جوانان جبھ

سوسیالیست شده بودند یا با دفاع جانانھ از جنگھای مسلحانھ و چریکی ھرگونھ الفتی را با انقالب 
مشروطیت از دست داده بودند. انقالب مشروطیت بھ واقع در تنھا جایی کھ بازتابی می یافت ھمان 

انتخابات دموکراتیک برگزار کند. محمدرضاشاه مانند رضاشاه بھ رژیم شاه بود کھ البتھ قادر نبود 
آرمانھای ملی و اقتصادی و رفاھی انقالب مشروطیت بیشتر پایبند بود تا بھ ھدفھای دموکراتیک 
آن انقالب. آنچھ از انقالب مشروطیت مغفول مانده بود آرمان انتخابات آزاد بود. باید گفت حتی رژیم 

ل کرد. می ملیون عرک تشکیل شوراھای شھری بھ مراتب پیشرو تر ازھمھمحمد رضا شاه با تدا
وقتی ھم کھ این تدارک با مخالفت خمینی و ھواخواھانش مواجھ گشت، ملیون دم فروبستند و پا بھ 

اینجاست کھ می بنیم ملیون در عمل دست در دست نیروھای اصولگرای مذھبی و  میدان نگذاشتند.
  عمل می کرده اند. در پیوند با این نیروھا

از آن در عقب گرایی پیش می گرفت. پایھ ی ملی کم نداشت کھ حتی نھضت آزادی چیزی از جبھھ
. این نھضت در واقع می خواست کمبود و دکتر سحابی ندگذاران این نھضت مھندس بازرگان بود

توجھی بھ  ی ملی را جبران کند اما ورای این رفت و تأکیدھای مذھبی در خوروجھ دینی جبھھ
ی این نھضت را مکالھای مذھبی می پوشاندند اما با حضور شخصیتی چون آیت هللا بارنشاند. بدنھ

ی دینی آن تقویت گشت. شاید مھمترین نمود دینی طالقانی ھیأت دینی این جمعیت کامل شد و صبغھ
انیون و این جمعیت را بتوان در کتاب کوچک و جمع و جوری مشاھده کرد کھ عده ای از روح
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نویسندگان این کتاب کھ در ھمان زمان انتشار  مکالھا در ارتباط با موضوع مرجعیت انتشاردادند.
از توجھ خانم لمتن برخوردار شد، عالمھ طباطبایی بود و مجتھد زنجانی، سید محمد بھشتی، محمود 

  طالقانی، مندس مھدی بازرگان و ...

ی بود. نھضت با آزادی جدی تر از گفتارھای جبھھھمین کتاب نشان داد کھ دلمشغولیھای نھضت 
ی جوان نھضت خواستار ی ملی را اعتنایی بھ آنھا نبود. بدنھروحانیت ارتباطاتی داشت کھ جبھھ

ی ملی از آرمانھای ی جوان جبھھدلبستن بھ جنگھای چریکی فلسطینی بود، درحالی کھ بدنھ
سو اما ھیچ تعلق خاطری بھ آرمانھای مشروطیت کاسترویی و حتی مائویی پیروی می کرد. در ھردو

مشاھده نمی شد. شعارھای مشروطیت بھانھ ای بود برای رفتارھای سیاسی رسمی کھ در پنھان 
مجاھدین خلق از درون ھمین  ھیچ یک از این دو جمعیت بھ آنھا باور نداشت. کافی است بدانیم کھ

 دند.ی ملی سربرآورسوسیالیستی از درون جبھھند گروه کمونیتسی و نھضت آزادی سربرکشید و چ
چگونھ می توان بھ سیاست بازانی باور داشت کھ خود بھ گفتارھایشان پایبند نیستند؟ ھنگامی کھ 

انقالب اسالمی خود را بھ قانون ساسی  ینوشتم نھضت آزادی حتی در آستانھ» راه نو«ی در نشریھ
ظام پادشاھی مشروطیت رخت بربست، ھمین نھضت مشروطیت پایبند جلوه می داد. ھنگامی کھ ن

خود را بھ قانون اساسی انقالب اسالمی متعھد جلوه گر ساخت. نکتھ ای کھ یادآورشدم این بود کھ 
چگونھ می توان قول وقرار این نھضت را معتبردانست. در این مقطع نھضت بھ کای آنکھ پاسخی 

بھ دشنام و اتھام علیھ من توسل » راه نو«ی منطقی بدھد طی نوشتھ ای مفصل در ھمان نشریھ
  جست وبھ ترور شخصیت روآورد.

نیز در  »اپوزیسیون«د و آن اینکھ گروه ھای موسوم بھ ناین مالحظات اما یک چیز را می نمایان
قبال نظام سیاسی مسئولند و حراست از نظام حکومت ھمچون نماد وحدت کشور امری نیست کھ 

 شتھ شود.ی حکومت گذاتنھا بھ عھده

  

  ترکیب سنی و جنسی در جنبشھای خودانگیختھ.١٣

یک مقام ایرانی در مورد افراد بازداشت شده در اعتراضات دی ماه کھ ناگھان در ده ھا شھر ایران «
ی در این گفتھ ١٥.»شعلھ کشید گفتھ است کھ آنھا اغلب جوان و از بخشھای کم درآمد جامعھ ھستند

عنصر مھم می بینیم. یکی جوان بودن است و دیگری کم درآمدبودن. دو مقام وزارت کشور ایران 
  از این رو می توان گفت جنبش خودانگیختھ از درون جامعھ سربرکشیده است.

و بھ سرعت بھ شد روز ھفتم دی از مشھد شروع و بھ دنبال آن جنبش اعتراضی اعتراضات این 
را  نقل شھرھای بزرگ و کوچک ایراسرایت کرد و سراسر کشور یا حد اشھرھای مختلف ایران 

   دربرگرفت.

آماری کھ پیش از جنبش حتی از سوی مقامات رسمی کشور انتشار داده می شد حکایت از بیکاری 
گفتھ می شود حداقل در ھشتاد شھر ایران اعتراضات  گسترده در بسیاری از شھرھای ایران می کرد.

مشھود بوده است. عده ای از یکصد شھر سخن می گویند وبرخی حتی در تعداد بیشتری از شھرھا 
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ز چنین اعتراضات و جنبشھایی حکایت می کنند. در یک کالم می توان گفت این جنبش رواز ب
ت. در ھمین گزارش آمده است کھ اعتراضی و خود انگیختھ در اساس جنبشی ملی بوده اس

عتراضات از جملھ در ایذه، سنندج، کرمانشاه، تھران، اصفھان، رشت، قم، ساری، شھرکرد، «
بندرعباس، کرمان، اراک، ھمدان، قزوین، دورود، مشھد، اھواز، تنکابن (شھسوار)، زنجان و 

نفر در این اعتراضات  ٢١ گوھردشت کرج انجام شد کھ با برخورد نیروھای امنیتی مواجھ شد. حداقل
  .»کشتھ شدند

روز یکشنبھ گفت: "اکثر کھ در عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تھران مھم گفتھ ای است از
او ھمچنین گفت تعداد  ١٦سالھ و از طبقات پایین اجتماع بودند." ٣۵تا  ١٨متھمان دستگیر شده 

ان آنچھ ایشکردند بسیار کم بود. کسانی کھ از "جمعیت نخبگان" کشور در این اعتراضات شرکت
نمی توانند درست توضیح دھد این واقعیت است کھ جنبشھای خودانگیختھ بستھ بھ شدت فشاری کھ 

ند ان می کرنظر سنی یا شغلی یا جنسی فونی ازمعی ھایبرجامعھ وارد می شود نخست از سوی گروه
می گذرد وخصلتی ملی می یابد. در  اما ھنگامی کھ شکل سراسری بھ خود می گیرد از این مرحلھ در

. از یاد این مرحلھ ھمھ در این جنبش شرکت می جویند. ایران بھ ھرحال آبستن ھمین مرحلھ است
نبریم کھ تاریخ وجھی دترمینیستی و جبرگرا ندارد. ھمھ چیز بستھ بھ رفتار نیروھای شرکت کننده 

باط با جنبشھای خودانگیختھ باید جداگانھ و ی فلسفی را در ارتدر رویدادھا شکل می گیرد. این نکتھ
  بھ نحوی جامع پاسخ گفت.

بنا بر گزارش بی بی سی کھ می کوشید ھدف جنبش اعتراضی را محدود بھ خواستھ ھای اقتصادی  
کند و تمایل نداشت شعارھای سیاسی جنبش را در گزارشھایش باز بتاباند با مراجعھ بھ گفتھ ھای 

او اتھامات معترضان را از جملھ "آتش زدن پرچم یا تخریب اموال بیت «ھدادستان کشور نقل کرد ک
این گفتھ نادقیق است و چیزی نیست جز پرونده سازی. تازه از این کھ بگذریم » المال" اعالم کرد.

مردم ایران خاصھ جوانان بھ این پرچم عالقھ ای نشان نمی دھند. بی بی سی نمی خواھد بھ این 
ھا بھ سیاستھای کشورش دل می بندد و جنبھ ھای معینی از شعارھا را برجستھ چیزھا بپردازد. تن

یکی از مضامین اصلی شعارھا در این اعتراضات مخالفت با می سازد. بی بی سی معتقد است کھ 
ھای فلسطینی بود و هللا لبنان و برخی گروهنظامی ایران در سوریھ و حمایت از حزبی مداخلھ

  قامھای ایرانی باید بھ جای این اقدامات بھ بھبود اقتصاد ایران بپردازند.معترضان می گفتند م

یکی از شعارھا بوده است اما مضمون اصلی ».سوریھ را رھا کن فکری بھ حال ما کن«بھ واقع شعار
شعارھا متوجھ کل بدنھ و ساختار و رھبر جمھوری اسالمی بود. چون بی بی سی نمی تواند این 

"ملت ادیده انگارد، گذرا یادآور می شود کھ برخی از شعارھا چنین بوده اند:واقعیت را یکسره ن
کند"، "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ بر خامنھ ای"، "رضا شاه، روحت کند/آقا خدایی میگدایی می

پرستیم" و "نھ غزه، نھ لبنان/جانم فدای ایران" از جملھ شاد"، "ما آریایی ھستیم، عرب نمی
  تراضات بود.شعارھا در این اع

انتخاب این تعداد از شعارھا را نیز بی بی سی بھ قصد و با بدنیتی انجام می دھد. دستگاه توریستی 
خبررسانی بی بی سی تمام توجھش معطوف بھ این امر است کھ بگوید مردم ایران فقط خواستار  –

از سوریھ و لبنان. اصالحات اقتصادی اند و این اصالحات ممکن نمی شود مگر بھ مدد خروج ایران 
را می آورد تنھا بدین خاطر است کھ بتواند چھره ای » رضاشاه،روحت شاد«اگر ھم بھ ناچار شعار 

تازه ھمین امر را ھم معطوف بھ یک  بول گرداند وبی طرفانھ بیاراید تا سخن اصلی خود را قابل ق
کھ شاه ندارد،حساب کتاب ایران «ی تاریخی کند و نھ ملموس چنانکھ در شعارھا آمده بودخاطره

ای بی طرفیھ». دبی طرفیھا ندار«بی بی سی از این نوع ». ای شاه ایران،برگرد بھ ایران«یا » دندار
  ندد.سحساب شده را اما سخت می پ
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  حکومتی ھاینظرات، تحلیھا و آمار 

مخالف و مشھور بھ اپوزیسیون وفادار یا اپوزیسیون برون جنبش ھفتم دی عالوه بر گروه ھای 
در زیر شده و بھ چھ علت چنین شده است؟  ساختاری ، حکومت را ھم بھ فکر انداخت تا ببیند چھ

برخی از این تحلیھا و آمارھا را می آوریم. واقعیت این است کھ حکومت برای نخستین بار گاه واقع 
یش خود وارد میدان شده است البھ بھ قصد آنکھ بتواند مھار تحلیھا بینانھ تر از ھواخواھان چپ اند

م رژی و سنجشھا را خود بھ دست بگیرد. در زیر برخی از این گونھ سنجشھا و تحلیھا را می آوریم.
جمھوری اسالمی برای نخستین بار گوشھ ھایی از نتایج نظرسنجیھای سفارشی اش را انتشارداده 

از خود بروزدھد. این کار را اما بھ مدد دستگاه ھای امنیتی سروسامان داده است تا نمودی واقع بین 
است ھرچند کھ می توان با دقت و تأمل تکھ ھایی از این گزارشھا را بھ تفسیرسپرد. دستگاه امنیت 

» وجیھ الملھ«جمھوری اسالمی و کارگزارانش حاال بھ فکر افتاده اند از راه حراج اندیشھ خود را 
افل از اینکھ این حراج در یک بحران دیگر قابل مھار نخواھد بود و کل کشور را در معرض بسازند غ

تلویزیون ناگھان برنامھ ھایی در ارتباط با زبانھای  -حراج قرار می دھد. برای نمونھ دستگاه رادیو 
 حگاھی از زبانھایی صبی شتایزدهقومی و محلی تنظیم و پخش می کند. یک نفر در یک برنامھ

بھ درستی گفت این لھجھ  لھجھ ھای ترکی در ایران. ھرسد ب می و سرانجام ویدترکی سخن می گ
ی ھای ترکی در جاھای مختلف در ایران در اساس لھجھ ھای ترکی ایرانی اند. بعد از این مقدمھ

نادان  یبنامیم. گوینده »ترکان ایرانی«درست نتیجھ ای نابخردانھ گرفت و گفت بھتر است ما اینان را 
پرداخت و سخن او را بازگوکرد. در حالی کھ آن مقدمات ایجاب می ی ناروا نیز بھ تکرار این نتیجھ

بنامیم یا ایرانیانی کھ زبان ترکی ایرانی » ایرانیان ترک زبان «کرد بگوید ما این مردم را می توانیم
  روی خودشان بازمی گردد. را بھ کار می گیرند. این نوع از باج دادنھا عاقبت خوشی ندارد و بھ

نظر سنجی و آمارگیری باید حداقل برای مجریان این کار مبتنی بر چارچوبھایی علمی باشد تا بتوانند 
از این داده ھا آگاھی بیابند. در غیر این صورت نیازی بھ آمارگیری نخواھد بود. آسان می توان با 

در یک کالم این نظرسنجیھا بھ مقاصد  یر روآود.توسل بھ بیانیھ ھا و اظھارنامھ ھایی بھ تحلیل و تفس
 سیاسی دنبال می شوند و اعتبار آنھا بھ ھر حال محدود بھ شناساییھای معینی است.

کھ  است هسی فارسی نشان دادبییک تحقیق بیبنا بھ ادعای یکی از گویندگان بی بی سی بھ تازگی -
بی بی  درصد افت کرده است. ١۵وضع اقتصادی خانوارھای ایرانی در ده سال اخیر بھ طور متوسط 

سی نمی گوید این تحقیق را بھ چھ نحو انجام داده است یعنی ھمان کاری را می کند کھ جمھوری 
 اسالمی بھ اجرامی گذارد.

ده و مصرف برخی مواد غذایی ایرانیان کوچک ش یھمچنین آمار رسمی حاکی از آن است کھ سفره
فضلی، وزیر کشور ایران پاییز یک سال مانند گوشت، نان و شیر پایین آمده است.عبدالرضا رحمانی

  درصد رسیده است.  ۶٠قبل گفت کھ در بعضی از شھرھا بیکاری بھ 

نفر از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در  ۴۴٠بھ گزارش ایسنا، آقای دولت آبادی گفت کھ حدود 
نفر ھنوز در  ۵۵تھران آزاد شدند.غالمحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییھ گفتھ است کھ 

شدگان را نداریم. از قوه استاندار تھران ھم گفت "ما اسامی بازداشت تھران تحت بازداشت ھستند.
  قضائیھ بپرسید."
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 اھجریان اعتراضرای،سخنگوی قوه قضاییھ ایران گفت داین روزغالمحسین محسنی اژه ھمزمان در
از "نیروھای  را منظورش ا کشتھ شدند". ھھای خودی در خیابانمردم و نیرونفر از  ٢۵"در مجموع 

ر در کشتھ شدن این افراد ای مورد استفاده و موثھای "سالحبھ گفتھ آقای اژهتوضیح نداد.  خودی"
  ھای افراد نظامی نبوده است."از سالح

  کشتن معترضان را بھ عھده نگرفتھ است.حکومت ایران تاکنون مسئولیت 

  

  
  ناکامی نمایندگان در بازدید از اوین-

، در این روز ھمچنین علی مطھری، نایب رئیس مجلس، گفت کھ درخواست »خانھ ملت«بھ گزارش 
آقای مطھری افزود: "تعدادی از نمایندگان  نتیجھ ماند.فراکسیون امید برای بازدید از زندان اوین بی

اند اما تشکیل ھر کمیتھ ای در این خصوص بستگی بھ ھا را داشتھبازدید از بازداشتگاه درخواست
  ای این موضوع بررسی خواھد شد."نظر ھیات رئیسھ دارد، البتھ امروز طی جلسھ

نگرانی در مورد وضعیت بازداشت شدگان زیاد بوده است بھ خصوص کھ تاکنون مرگ چند نفر از 
لت مرگ این افراد را "خودکشی" عنوان کرده کھ با تردید در سطح گسترده آنھا تایید شده. دولت ع

  روبرو شده است.

نفر از دانشجویان  ٣۶از سوی دیگر مجید سرسنگی، معاون فرھنگی دانشگاه تھران از آزادی 
دانشجوی باقی مانده در  ۶بازداشتی این دانشگاه خبر داد و گفت: "بھ طور جدی پیگیر وضعیت 

مطابق گزارش یکی از  تیم، امیدواریم این دانشجویان نیز بھ زودی آزاد شوند."بازداشت ھس
  اھرکنندگان بازداشت شده اند.جموع نزدیک بھ پنج ھزار نفر از تظنمایندگان مجلس در م

نفر از دانشجویان بازداشتی اتفاقات  ۶بھ گزارش ایسنا، معاون فرھنگی دانشگاه تھران افزود: "فقط 
نفر این دانشجویان ھنوز پرونده تشکیل نشده و قاضی باید ابتدا پرونده  ٢اند کھ برای اخیر آزاد نشده

دانشجوی بازداشتی دیگر  ۴تشکیل دھد و بعد قرار صادر نماید."بھ گفتھ آقای سرسنگی وضعیت 
  ھا برای گذاشتن وثیقھ و ضمانت باید مراجعھ کنند.ھای آنقریبا مشخص شده و خانوادهنیز ت

در مشھد می اندازند. می » خودیھا«حکومت عده ای گناه رویدادھای کنونی را بھ گردن در طرف -
گویند اینان حرکتی را علیھ رئیس جمھور سازماندھی کرده بودند کھ برگشت علیھ خودشان و کل 
نظام. اینان نمی خواھد درک کنند کھ در جامعھ ای مضطرب و ناراضی مرم تنھا در انتظار فرصتی 

. خوب است در ضمن نگاھی بیندازیم بھ دیدگاه ھای مشاور رئیس جمھور کھ با خونسردی مناسب اند
مطالبی را برزبان می راند و در مواردی با استناد بھ تحقیقی کھ در مرکز مطالعات استرتژیک ریاست 

  جمھوری کھ خود ریاست ان را برعھده دارد سخن می گوید.

بھ گزارش خبرآنالین، مشاور رئیس  -سدچنین می نوی ١٣٩۶دی ٩مورخ سرپوش سیاسی 
دی تأثیر مھمی در خاموشی دود حوادث پس از  ٩اگرچھ «نوشتھ است:  (حسام الدین اشنا)جمھور

انتخابات داشت، اما با توجھ بھ مجموع عملکرد سیاسی و اداری آقای احمدی نژاد، مواضع فعلی و 
توان گفت کھ آتش فتنھ ھای احمدی نقش مؤثر جریان پشت پرده و حامی او در حوادث جاری می 

گیر نظام خواھد بود؛ چرا کھ تصمیمات و اقدامات او نھ از سر نادانی بلکھ بھ ھا دامننژاد تا مدت
عنوان برنامھ ای برای ایجاد بحران ھای ساختاری، راھبردی و کارکردی در کلیت نظام جمھوری 

  » اسالمی قابل ارزیابی است.
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نابسامانیھا را برآیند دوران ریاست جمھوری احمدی نژاد می داند  یمشاور رئیس جمھور ھمھ
ژاد را برکشید و نزدیکترین فرد بھ خود معرفی کرد. ھرچند کھ نمی گوید چھ کسی ھمین احمدی ن

ھشتصد میلیارد دالر درآمدھای اقتصادی ایرانیان را « را چنین توصیف می کند:   احمدی نژادایشان 
درصد تحویل  ۶�٨درصدی تحویل گرفت ولی با رشد منفی  ٨با رشد اقتصادی کشور را  بھ فنا داد.

صندوق ھای بازنشستگی و تأمین اجتماعی را خالی کرد ولی ده ھا بنگاه سودآور را بھ حامیان  داد.
ای تحویل گرفت ولی با شش قطعنامھ شورای کشور را بدون بحران در پرونده ھستھ خود بخشید.

 ھراسی رابا طرح ھولوکاست ایران کمرشکن و بنیان برانداز بھ مردم پس داد.امنیت و تحریم ھایی 
با تھمت و تندروی، کشور را قطبی کرد ولی  در جھان دامن زد ولی اسرائیل را از انزوا خارج کرد.

 ٣۵بارھا حرمت رھبری را شکست.از عدالت و مھرورزی و فقرا سخن گفت ولی با تحمیل تورم 
در حالی کھ ادعای  ھا را در فقر فزاینده فرو برد.را تار و مار کرد و آن درصدی، طبقھ متوسط

گفت، کشور را مین گذاری کرد و بھ پرتگاه مدیریت جھان داشت و از قرابت با امام زمان سخن می
باور کنیم کھ کشور با مشکالت جدی در زمینھ بیکاری، گرانی، فساد، محیط زیست، کم آبی،  کشاند.

ی، توزیع نامتوازن بودجھ رنج می برد و مردم حق دارند کھ صدایشان با وضوح باال فاصلھ طبقات
شنیده شود. مسئوالن امنیتی و انتظامی باید با سعھ صدر با اعتراضات مواجھ شوند ولی ھوشیار 

  »باشیم کھ در ھیچ کشوری، ھیچ کدام از این بحران ھا در خیابان و بر بستر خشونت حل نشده است.

ان را رئیس مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمھوری برزبان می راند نھ شخصی یا این سخن
ایشان در ضمن بھ گفتھ ھای خود    ١٣٩۶ ١٨�١١در   آنالین ایرانبنا برعنصری از مخالفان نظام. 

د، ھا را بفریبناند کھ می توانند تودهثابت کردهباندھای دسیسھ و نیرنگ حداقل دوبار « می افزاید:
گری شان جلوهھا کھ ننگی بزرگی چون ھدایت و حمایت از متھم اصلی فاجعھ کھریزک درسابقھآن
گناھان و کور شدن گره مشکالت ابایی ندارند و سازی برای ریختھ شدن خون بیکند، از زمینھمی

  »و و بن سلمان چراغ سبز نشان بدھند.حتی حاضرند از داخل بھ ترامپ و نتانیاھ

نژاد کردند کھ احمدیاز بھبود اوضاع ناامید شده بودند و فکر میدر ھمین گزارش آمده است مردم 
شود، وضعیت ھایی کھ بھ طور روندی انجام میاساس نظرسنجی  بر.بھبود دھد تواند وضعیت رانمی

جمھوری بسیار زیاد بود، اما  در کسوت رئیسآقای روحانی ابتدایی حضور امید بھ آینده در سالھای 
بھ آینده باعث شد  این میزان امروز بھ نقطھ خیلی کمی رسیده است و ھمین متغیر نا امیدی نسبت

الدین آشنا، احمد توکلی، ، در نشستی با حضور حسام٩۶ھا درباره اعتراضات دی ماه نتایج نظرسنجی
، محمد آقاسی و برخی دیگر از پژوھشگران اجتماعی در مرکز پورحمیدرضا و محمدرضا جالیی

 ھا، از نقش پمپاژ یأس درھای پنھان اعتراضنتایجی کھ الیھد. وھای استراتژیک بررسی شبررسی
ا، نیت معترضان و عملکرد صدا و سیما در پوشش آن را آشکار ھوقوع ناآرامی، تا گستره اعتراض

 کند.می

و  المللیکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، مرکز مطالعات بینھا از سوی مراین نظرسنجی
 نجی ایسپا کھ بھمطابق نتایج جزئیات نظرس ؤسسھ خرد و جامعھ انجام شده است.امنیت مریلند و م

درصد شرکت کنندگان اعالم کردند از شرایط  ٧۴استراتژیک انجام شد،  یھایسفارش مرکز بررس
درصد ھم معتقد بودند فیلترینگ تلگرام باید ھرچھ زودتر برطرف شود،  ٩/۵٠کشور رضایت ندارند، 

 ٢/٩درصد کل نظام و  ٧/٣۴درصد قوه مجریھ را مخاطب اصلی شعارھای مردم عنوان کردند،  ۴٠
درصد نیز تجمعات  ٣١دانستند. ھمچنین  ٩۶درصد روحانیت را مخاطبان شعارھای معترضین دی ماه 

درصد ھم معتقد بودند صدا و سیما  ١/۶١ط نامساعد کشور دانستند. را خودجوش و بھ خاطر شرای
  نتوانستھ واقعیات تجمعات اخیر را منعکس کند. 

در ابتدای این نشست، محمد آقاسی، رئیس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، جزئیات  
ھ نظرسنجی صورت گرفتھای این نظرسنجی را تشریح کرد. وی با اشاره بھ اینکھ براساس دو یافتھ
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کردیم، اظھار کرد: بینی میرا پیش ٩۶در یک سال گذشتھ، وقوع اتفاقاتی نظیر اعتراضات دی ماه 
داد کھ جامعھ بھ سمت اتفاقاتی نشان می  ھا شاھد افت امید مردم بھ آینده بودیم کھدر این نظرسنجی

دھی تر کرد، بررسی رفتار رأینظیر اعتراضات اخیر در حال حرکت است، اما آنچھ ما را مطمئن
ھای مشارکت مردم، در برخی شھرھا رأی مردم در انتخابات ریاست جمھوری بود، زیرا با وجود

داد اعتراضی در حال دھی در برخی شھرھا نشان میاعتراضی محسوس بود. شیوه و میزان رأی
  د بروز آن رفتارھا بودیم. نیز در ھمان شھرھا شاھ ٩۶اتفاق است کھ اتفاقاً در اعتراضات دی ماه 

    
 ٢۵تا  ١۵رئیس ایسپا با تأکید بر اینکھ نظرسنجی این مؤسسھ درباره اعتراضات در ایام تجمعات (

درصد افراد شرکت کننده در نظرسنجی اعالم  ٣/۵٨دی) و بھ صورت ملی انجام شده است، گفت: 
گرام درصد از فیلترشکن برای دسترسی بھ تل ١/۶٣اند. از این میان، کردند از تلگرام استفاده کرده

  درصد بھ پرسشی درباره استفاده از فیلترشکن منفی بوده است.  ٣۶استفاده کردند و پاسخ 
    

درصد معتقد بودند فیلترینگ تلگرام باید ھرچھ زودتر برطرف شود،  ٩/۵٠وی با اشاره بھ اینکھ 
 ٧/١١و  ھا فیلترینگ تلگرام باید برقرار باشددرصد معتقد بودند تا پایان آشوب ٢/١٧اضافھ کرد: 

  درصد نیز گفتند فیلترینگ تلگرام برای ھمیشھ باید تداوم یابد. 
    

کنندگان در نظرسنجی، قوه مجریھ را مخاطب اصلی شعارھای درصد شرکت ۴٠آقاسی ادامھ داد: 
درصد روحانیت را مخاطبان شعارھای معترضان  ٢/٩درصد کل نظام و  ٧/٣۴مردم عنوان کردند، 

درصد  ٣٠درصد ھم بھبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار،  ۶٩تلقی کردند.  ٩۶دی ماه 
درصد قطع حمایت از برخی کشورھا مانند  ۵/١٣عدالتی، درصد بی ۶/٢٠د مالی، اعتراض بھ فسا

کنندگان درصد رفع حصر را خواستھ اصلی شرکت ٣/٢درصد آزادی بیان و  ٧/٩سوریھ و فلسطین، 
  در تجمعات اعالم کردند. 

    
 ید پاسخدرصد از شرکت کنندگان بھ این پرسش کھ آیا از کشور رضایت دار ٨/٧۴وی اضافھ کرد: 

درصد افرادی کھ بھ این پرسش پاسخی منفی  ۴٨درصد ھم مثبت بوده است.  ٢۵منفی دادند و پاسخ 
اند، در پاسخ بھ اینکھ آیا تمایل دارند در تجمعات شرکت کنند، اعالم کردند در ھیچ شرایطی در داده

ز و قانونی برگزار آمیدرصد دیگر نیز معتقد بودند در صورت مسالمت ۴١کنند و تجمعات شرکت نمی
  شدن، در تجمعات مشارکت خواھند کرد. 

    
رئیس مرکز ایسپا با اشاره بھ میزان افرادی کھ در نظرسنجی اعالم کردند بھ ھیچ وجھ در تجمعات 

درصد بی فایده بودن اعتراض و شنیده  ٣١شرکت نخواھند کرد، خاطرنشان کرد: از میان این افراد، 
درصد تأکید داشتند کھ از ھرج و مرج و  ٢۶موضوع عنوان کردند، نشدن صدایشان را علت این 

درصد نیز جلوگیری از سوء استفاده بیگانگان را علت عدم تمایل  ٧/٢٣ناامنی در ھراس ھستند و 
را علت حضور  ٨٨درصد تجارب قبلی مانند حوادث  ٢/١٢خود بھ مشارکت در تجمعات اعالم کردند. 

د نیز زیر سؤال نرفتن اصل نظام را از دالیل خود در این زمینھ درص ٣/١٠نیافتن در تجمعات و 
اند و معتقدند درصد دیگر نیز اعالم کردند از تجربھ کشورھای دیگر درس گرفتھ ۵/٩عنوان کردند. 

  کند. چنین اعتراضاتی کمکی بھ رشد و پیشرفت کشور نمی
    

ترین نظرسنجی مباحث اقتصادی را مھمدرصد از مشارکت کنندگان در  ٨٠آقاسی با بیان اینکھ حدود 
ھ تجمعات ریش«دالیل نارضایتی از شرایط فعلی عنوان کردند، اظھار کرد: پرسشگران ایسپا پرسیدند 

درصد اعالم کردند تجمعات خودجوش و بھ خاطر شرایط  ٣١کھ » دانید؟ھا را در چھ میو خشونت
درصد  ٧/٢٣ات ریشھ خارجی داشتھ و درصد معتقد بودند تجمع ۴/٢۶نامساعد کشور بوده است، 

  نیز بر این باور بودند کھ تجمعات از سوی برخی نیروھای داخلی ساماندھی شده است. 
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گیری درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی درباره اظھار نظر و موضع ۴/۶۶بھ گفتھ وی، 
ین موضوع از مسائل داخلی ماه ایران معتقد بودند اجمھوری امریکا نسبت بھ اعتراضات دیرئیس

درصد ھم معتقد بودند این اظھار نظرھا  ٧/١٨کشور بوده و بھ سایر کشورھا ھیچ ارتباطی ندارد. 
  المللی طبیعی است و اشکالی ندارد. در فضای بین

    
درصد درباره نوع مواجھھ مجموعھ نظام با اعتراضات بر این باور بودند  ٣/۴۴وی خاطرنشان کرد: 

ھای معترضین درصد بر این باور بودند باید خواستھ ٢/٣۵وگو شود. ھمچنین عترضین گفتباید با م
درصد از  ٨/۴۵  درصد نیز با برخورد شدید با معترضین موافقت داشتند. ٧/١٢پذیرفتھ شود و 

رصد د ٣٠شرکت کنندگان در نظرسنجی عملکرد نیروھای نظامی و امنیتی را خوب ارزیابی کردند و 
  ھایی وجود داشتھ است. معتقد بودند کھ ضعفدیگر نیز 

    
 ۶/۴٢درصد ھم معتقد بودند برخورد این نیروھا نسبت بھ قبل بھتر شده،  ٨/٣٧آقاسی اضافھ کرد: 

درصد نیز معتقد بودند برخوردھای  ٨/١۵اند این برخورد تغییری نداشتھ و درصد ھم اعالم کرده
  بدتر شده است.  ٩۶حوادث دی ماه نیروھای نظامی و امنیتی نسبت بھ گذشتھ در 

    
درصد پاسخ دھندگان درباره اینکھ آیا صداوسیما توانستھ است واقعیات  ١/۶١ایسپا،   بھ گفتھ رئیس

درصد نیز بھ این پرسش پاسخ مثبت دادند،  ٢٢تجمعات اخیر را منعکس کند، پاسخ منفی دادند و 
درصد اعالم کردند عمکرد  ١/٢٧ایجاد نشده،  درصد معتقد بودند تغییری در عملکرد صدا و سیما ۵٠

درصد نیز بر این باور بودند کھ عملکرد صدا و سیما  ٢١صدا و سیما نسبت بھ قبل بھتر شده و 
درصد ھم گفتند وضع موجود در کشور  ۶٠بدتر شده است.  ٩۶نسبت بھ قبل در اعتراضات دی ماه 

ین در حالی است کھ براساس نظرسنجی کھ این دانند، ارا با انجام برخی اقدامات قابل اصالح می
درصد ھم  ٣/٨اند. ھمچنین درصد با این گزاره موافق بوده ۴/۶٣انجام داده،  ٩٣مرکز در سال 

درصد از  ٣/١١، ٩٣فعلی کشور خوب است و باید از آن دفاع کرد کھ در سال   اعالم کردند وضع
  د. انشرکت کنندگان در نظرسنجی موافق این گزاره بوده

    
 .: اعتراضات یک ھشدار جدی برای تصمیم گیران بودمشاور رئیس جمھور گفت آشناحسام الدین 

د ھا، تاکیر جمع بندی خود از نتایج نظرسنجید است رئیس مرکز بررسی ھای ریاست جمھوری اوکھ
جھ ھای در بستھ تصمیم گرفت و افکار عمومی را مورد توکرد: دیگر بھ راحتی نمی توان در اتاق

تری ھای محکمقرار نداد. کسانی کھ افکار عمومی را نادیده می گیرند باید منتظر باشند کھ با سیلی
  از سوی افکار عمومی مواجھ شوند. 

    
ھای زیادی صرف این وی اضافھ کرد: در کشور ما موسسات متعددی افکار سنجی می کنند و بودجھ

ھا از جیب کار عمومی ھستند و بودجھ نظرسنجیافشود، اما متاسفانھ مردم کھ مالکان موضوع می
نتایج   ا توجھ بھ این کھخبر ھستند. ھمچنین بھا بیود، معموال از نتایج این نظرسنجیآنان ھزینھ می ش

  شود امکان ارزیابی آنھا نیز فراھم نمی گردد. ھا منتشر نمینظرسنجی
    

انتظارات ما نیست، مواجھ می شویم  ھایی کھ مطابق توقعات وآشنا گفت: زمانی کھ با نظرسنجی
یم. بر معموال بھ چند روش عمل می کنیم، ابتدا اعتبار اصل روشی بھ نام نظرسنجی را زیر سوال می

در اقدامی دیگر اعتبار یک نظرسنجی خاص را زیر سوال می بریم و می گوییم کھ ممکن است کھ 
  اشتباھات جدی رخ داده است. روش نظرسنجی صحیح باشد، اما در این نظرسنجی خاص حتما 

    
وی با تاکید بر اینکھ مردم بھ کسانی کھ در حوزه علوم اجتماعی کار نمی کنند، اما برای آنان تصمیم 
می گیرند و ھمچنین بھ سیاستمداران اعتماد زیادی ندارند، ادامھ داد: مردم ظاھرا صدا ندارند، اما 

د معموال دیگر زمان برای اصالحات دیر شده است رسآن زمان کھ صدای آنان بھ سیاستمداران می
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بھ ھمین دلیل است کھ وجود جامعھ شناسان و تحلیلگران اجتماعی می تواند برای رساندن رساتر و 
  ی مردم بھ گوش مسئوالن کمک کند. تر صدادقیق

 ک ھشدارمشاور رئیس جمھوری در ادامھ، با اشاره بھ اینکھ باید باور کنیم این اعتراضات دی ماه ی
جدی برای تصمیم گیران بود، اظھارکرد: معلوم نیست چھ تعداد از این ھشدارھای جدی دیگر خواھیم 
داشت، اما آنچھ کھ معلوم است این است کھ اگر این ھشدارھا را جدی نگیریم با فاجعھ مواجھ خواھیم 

  شد. 
    

بیش از نیمی از پاسخ ھای استراتژیک ریاست جمھوری با اشاره بھ اینکھ رئیس مرکز بررسی
ھا می دانند، اضافھ کرد: از نظر نارضایتی اقتصادی را علت آغاز آندھندگان اعتراضات را مشروع و 

ھای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پاسخگویان این اعتراضات حاصل انباشت مطالبات و نارضایتی
یش بینی می کنیم کھ در آینده ھای گذشتھ بود و اگر روند کنونی اصالح نشود، پدر طول سالھا و دھھ

ھای گوناگون باشیم. بنا بھ نحوه مواجھھ با اعتراضات شاھد وقوع اعتراضات بیشتری در حوزه
ھای پایین جامعھ بھ اعتراضات و احتمال افزایش جدی خشونت مواجھ ممکن است با ورود دھک

  شویم. 
    

ر عرصھ کنشگری سیاسی توصیف کرد آشنا، شبکھ ھای اجتماعی ھمچون تلگرام را بازیگرانی نو د
ھا برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده است ودیگر نمی توان و گفت: تلگرام بھ یکی از مھمرین رسانھ

ل بتلگرام را تنھا یک شبکھ اجتماعی تلقی کرد. بھ ھمین دلیل فیلترینگ تلگرام واکنش بخش قا
  ھا را برانگیختھ است. یتوجھی از پاسخگویان بھ نظرسنج

    
ھا با ھا صداوسیما در ارتباط با انعکاس اخبار مربوط بھ تجمعوی با بیان اینکھ براساس نظرسنجی

بحران سرمایھ اجتماعی مواجھ شده است، اظھار کرد: این اعتراضات مھر اقتصادی خورده اما الیھ 
ادی قتصھا مطالبات الی کھ عموم پاسخگویان بھ نظرسنجیزیرین آن سیاسی و اجتماعی است؛ در حا

را مطالبات اصلی افراد حاضر در اعتراضات دانستند، اما زمانی کھ شعارھای افراد شرکت کننده در 
اعتراضات را تحلیل می کنیم مشاھده می کنیم کھ عمدتا شعارھا رنگ سیاسی و اجتماعی دارند؛ البتھ 

ای برای شمندانھھای اجتماعی بھ صورت ھودر این زمینھ برخی کانال ھا و افراد موثر در شبکھ
جلب افراد بیشتر برای شرکت در اعتراضات، آن ھا را تجمعاتی با انگیزه اقتصادی نشان دادند تا 

  مردم راحت تر در این اعتراضات شرکت کنند. 
    

آشنا خاطر نشان کرد: اعتراض اول بھ عنوان اعتراض بھ گرانی نامگذاری شد، اگرچھ ھم انباشت 
ای رسیده است اما تا ورود دھک ھای پایین بھ اعتراضات نگران کنندهنارضایتی اقتصادی بھ حد 

اتفاق نیفتد باید فکر کرد کھ می توان ھنوز اعتراضات را مدیریت کرد. در این زمینھ آن چیزی کھ 
پادزھر اعتراضاتی است کھ بھ سمت براندازی حرکت کند، اصالح و کارآمد کردن نظام حکمرانی 

  است. 
    

درصد جامعھ ایرانی اقتصادی است، اما  ٨٠مھوری ادامھ داد: مطالبات نزدیک بھ مشاور رئیس ج
پیوند زدن شرایط اقتصادی کشور بھ کارآمدی نظام کھ از سوی برخی شبکھ ھای اجتماعی دنبال می 
شود می تواند نظام سیاسی را دچار بحران مشروعیت کند. در این زمینھ اگر در نظام تصورات مردم 

ھ بحران اقتصادی، اقتصادی نیست، بلکھ بھ اصل نظام ربط دارد و این نظام یا نمی تواند القا شود ک
یا نمی خواھد مشکالت اقتصادی را حل کند، تبدیل مسالھ اقتصادی بھ تردید در مورد بقای نظام بسیار 

  ساده و سریع اتفاق می افتد. 
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م دانست و گفت: این امر نیز جز با اعمال وی تنھا راه مقابلھ با این شرایط را اثبات کارآمدی نظا
برخی اصالحات جدی در نظام حکمرانی امکان پذیر نیست. بر این اساس پاسخگویی، شفافیت و 

  مبارزه با تبعیض و فساد از اقدامات فوری برای بازگرداندن اعتماد عمومی محسوب می شود. 
    

آشنا با تاکید بر اینکھ در صورت ادامھ وضع موجود، احتماال ھمھ بازنده خواھند بود، اظھار کرد: 
درصد جامعھ ایرانی ھنوز بھ اصالح پذیر بودن شرایط کشور اعتقاددارند، اما از سویی دیگر  ۶٠
امکانپذیر اند و اصالح را تنھا از طریق تغییرات اساسی درصد این اعتقاد خود را از دست داده ٣١

  می دانند. 
    

وی با بیان اینکھ فاصلھ میان بیان مسئوالن کشور درباره بھبود شرایط اقتصادی و ادراک عموم 
مردم از این شرایط در حال افزایش است، خاطرنشان کرد: بھ این ترتیب ھرچھ مسئوالن ارشد بر 

از دست می دھند.گرچھ ممکن بھبود اوضاع تاکید کنند، در واقع سرمایھ اجتماعی خود را بھ شدت 
است کاھش مشارکت سیاسی و ادامھ روند کنونی در کوتاه مدت بھ نفع مخالفان دولت تلقی شود، اما 

  بھ سرعت بھ عبور از کل نظام متصل خواھد شد.   عبور از روحانی
    

حتی اضافھ کرد: مردم بھ را ٩۶آشنا با اشاره بھ تحقیقات میدانی در جریان اعتراضات دی ماه 
تفکیکی میان دولت و نظام قائل نیستند تا بتوانیم بگوییم دولت ناکارآمد است، اما نظام دارای 
مشروعیت است؛ اگر روند کنونی ادامھ یابد اکثریت سرخورده می شوند و یک اقلیتی رادیکال خواھند 

  شد. 
    

وی با بیان اینکھ آنچھ کھ کنشگران را تحت تاثیر قرار میدھد، ادراک آنان از واقعیت است و نھ 
درصد از پاسخ دھندگان بھ  ۶٠لزوما واقعیت، تاکید کرد: اگر این گزاره را بپذیریم، باید گفت کھ 

نابراین است، ب ھا معتقد بودند کھ تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات متوسط و زیاد بودهنظرسنجی
اند با ادراک عمومی اینکھ اعالم شود فقط چند ده ھزار نفر در کل کشور در اعتراضات شرکت کرده

درباره میزان شرکت کنندگان فاصلھ زیادی دارد. این ادراک می تواند جمعیت عادی اعتراض کنندگان 
، پس اعتراضات مشروعیت دارد ھا آمدندرا کامال تحت تاثیر قرار دھد؛ یعنی مردم فکر کنند کھ خیلی

  و آنان نیز برای ھمراھی با اکثریت در اعتراضات شرکت خواھند کرد. 
    

ھای انجام شده درباره ھای دیگر حاصل از نظرسنجییافتھ مشاور رئیس جمھوری با اشاره بھ
، اظھار کرد: اصالحات اقتصادی در شرایط کاھش سرمایھ اجتماعی بسیار ٩۶اعتراضات دی ماه 

دشوار و مخاطره انگیز است و دولتی می تواند بھ اصالحات سیاسی و اقتصادی جدی دست بزند کھ 
ھای اجتماعی ھم می تواند کاھش سرمایھ  دارای یک سرمایھ اجتماعی قوی باشد. از طرف دیگر

  تابعی از سیاستھای اقتصادی تلقی شود. 
    

درصد از مردم فکر می  ۵/٣٧یج نظرسنجی آشنا در پایان صحبت ھای خود اظھار کرد: براساس نتا
کنند کھ اعتراضات ادامھ خواھد یافت و این بھ معنی کاھش امنیت روانی مردم و افزایش ریسک 

  گذاری در کشور خواھد بود. سرمایھ
      
ھای مجلس نیز در این نشست نزدیکی قضاوت حاکمیت و حمد توکلی، رئیس سابق مرکز پژوھشا-

کھ برای نخستین بار صورت را یح حق اعتراضات مشروع از سوی حاکمیت مردم و مطرح شدن صر
  ھای اعتراضات اخیر عنوان کرد. گرفت  از ویژگی
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وی، ھماھنگی میان تحلیل سران کشور در باره تجمعات و علل برگزاری آنھا را یکی از دالیل مدیریت 
، وزیر کشور و سایر مسئوالن جمھوریسریع تجمعات برشمرد و گفت: در این زمینھ رھبری، رئیس

  تر پایان یافت. زدند و بھ ھمین دلیل ماجرا راحتھمھ مانند یکدیگر حرف می
    

 ٩۶ھای مطرح در جامعھ را یکی از دالیل تجمعات دی ماه اعتنایی مسئوالن بھ خواستھتوکلی بی
شان نس شده بودند، عنوان و خاطرنشان کرد: مالباختگان مؤسسات مالی کھ بھ دالیلی ناموجھ تأسی

گانھ تجمع متحمل شدند. آنان روزھای متعدد جلوی قوای سھ زجر بسیاری از بی توجھی مسئوالنداد 
مجموع با توجھ بھ  ای خود تأکید کرد: درھبھ آنان نشد. وی در پایان صحبت کردند اما ھیچ اعتنایی

  توانیم شرایط را تغییر دھیم. ھا وضعیت آینده کشور ھنوز امیدبخش است و ما مینتیجھ نظرسنجی
    

  

  جامعھ آماده اصالح است -
درصد از جامعھ مخالف وضع موجود  ٧۵پور، جامعھ شناس نیز با اشاره بھ اینکھ حمیدرضا جالیی

درصد نیز با اعتراض مخالفت دارند، این نتایج را نشانھ آمادگی جامعھ برای اصالحات  ۵٠ھستند، اما 
  ارزیابی کرد. 

    
ا در ھنتشار نتایج نظرسنجییز با لزوم اشناسی ایران نزاده، رئیس انجمن جامعھسید حسین سراج

 دھدھا نشان میھای نظرسنجینیز تأکید کرد: دادهپژوھشی -جامعھ بویژه محافل دانشگاھی و عملی
ھنوز اکثریت مردم ایران رویکردشان اصالح است؛ فھم این موضوع برای صاحبان قدرت موضوعی 

  بسیار مھم است. 
    

رسد با تحلیل نھ چندان ی تأکید کرد: بھ نظر میمحمدمھدی مجاھدی، استاد دانشگاه نیز در سخنان
توان نشان داد کھ این اعتراضات دو خصلت اعتراضات می شناسیدشواری بھ لحاظ ساخت جامعھ

گردند انتظار داریم کنند و ھر بار کھ باز میدارند؛ یکی اینکھ تناسخی ھستند و چھره عوض می
وت باشد. دومین خصلت اعتراضات اخیر در آکاردئونی شان با دفعھ قبل متفاچھره بیرونی و خیابانی

رسد در شرایط ھا کھ بھ نظر میشوند و در بستھ شدناز و بستھ میبودن آنھاست بھ این معنا کھ ب
  فعلی در آن حالت قرار داریم نباید بھ عنوان پایان ماجرا تلقی کرد. 

    
پور، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی نیز با تأکید بر اینکھ افرایش محمدرضامحمدرضا جالیی

دانند، ھشداردھنده است، گفت: اصولگرایان و نھادھای درصد کسانی کھ نظام را قابل اصالح نمی
ان حکمرانی خارج از دولت باید متوجھ باشند کھ ھر میزان کاھش حامیان روحانی و اصالحات در ایر

 کند و بھ ھیچ عنوان بھ نفع اصولگرایانمستقیماً بھ تعداد ناامیدان از اصالح وضعیت کشور اضافھ می
 نیست و ھر میزان افزایش نارضایتی از دولت بھ ضرر نظام عمل خواھد کرد. 

    
ھای درصد پاسخ دھندگان بھ نظرسنجیھا بھ سیاست ٧٠وی خاطرنشان کرد: با توجھ بھ اینکھ بیش از 

میلیون نفر بھ روحانی رأی دادند  ٢۴ماه قبل بیش از  ۶تصادی دولت معترض بودند در حالی کھ اق
رسد دولت برای شکاف واقعیات اقتصادی و روندھا و تصویر مردم از این واقعیات باید بھ نظر می

  فکری بکند. 
    

این تحلیلگر مسائل اجتماعی با اشاره بھ نحوه عملکرد رسانھ ملی اظھار کرد: صدا و سیما و 
ھای رسمی کشور باید یک دوربرگردانی داشتھ باشند و در این زمینھ خط مشی خود را تغییر تریبون

دھد، دھند و بھ دولت کمک کنند تا تصور جامعھ از روندھا را بھ آنچھ کھ اعداد و ارقام نشان می
  تر کند. نزدیک
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عبدهللا گیویان، تحلیلگر مسائل اجتماعی ھم اظھار کرد: نزدیک بودن فاصلھ نفی روحانی و نفی کل 

تواند نفی حاکمیت بھ این معنا است کھ یکی از ثمرات کمک نکردن بھ دولت و رھا کردن آن، می
  حاکمیت نیز باشد. 

    
نیز با اشاره بھ اینکھ در جریان اعتراضات اخیر مدیریت عبدالعلی رضایی، پژوھشگر علوم اجتماعی 

دانست کھ بھ دنبال چھ کاری است، ای بیرون اعتراضات از روز دوم دیگر گیج نبود و میرسانھ
گفت: آنان بھ دنبال این بودند کھ ھیچ کارگزار سیاسی برای نمایندگی این نوع اعتراضات و اصالحات 

طلبی و اصالحات را در دستور کار د و عبور از ھرگونھ اصالحمورد خواست معترضان وجود ندار
  خود قرار دادند. 

    
وی با بیان اینکھ بھ معنای کالسیک اعتراضات اخیر شورش فقرا نبود، ادامھ داد: در این زمینھ 
چنانچھ کھ اصالح در حکمرانی مسألھ اصلی ما است باید بھ دنبال پاسخ این پرسش باشیم کھ چگونھ 

پذیری ای شکل دھیم کھ اصالحان دریای مطالبات مطرح شده در اعتراضات اخیر را بھ گونھتومی
  سیستم طی آن ممکن شود. 

  چرا در زمان احمدی نژاد مردم اعتراض نکردند؟ -
    

مھدی رفیعی، معاون پژوھشی مؤسسھ افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز در سخنان خود بھ 
 نژاد بدترھ وجود اینکھ وضع اقتصادی مردم نسبت بھ دوره دوم آقای احمدیاین پرسش پاسخ داد ک

  دھد؟ نشده، چرا در آن زمان شاھد اعتراض نبودیم و این اعتراضات امروز خود را نشان می
    

اگر در اثر برخی تغییرات  نظراشاره کرد و گفت: بر اساس این » محرومیت نسبی«وی در پاسخ بھ 
ارات باال برود اما سطح توانایی افراد تغییری نکند، آن زمان است کھ احساس در جامعھ سطح انتظ

  شود. آید و ھمین باعث خشونت میمحرومیت نسبی بھ وجود می
    

ند دیگر رداحساس کنژاد دوره آقای احمدیبھ  مردم با توجھ  معاون پژوھشی ایسپا اضافھ کرد:
تواند بھ آنان کمک کند و ھمین باعث شد جریان سیاسی فعلی و شخص آقای روحانی نیز نمی

  »اعتراضات شکل بگیرد. 
    

اھا بھ قصد از جتوجھ: این نطرھا را از مطبوعات و تارنماھای جمھوری اسالمی گردآوردم. برخی 
تا ھر کس بتواند خود از این فرمایشات یا براثر بی توجھی مفھوم نبود. کوشیدم آنھا را مفھوم بسازم 
  حکومتگران و کارگزارانشان بستھ بھ نظر خود بھره بگیرد.
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 دی ٧سیمای ایران در مقطع جنبش      
  با                        

  نگاھی بھ برخی از گزارشھای رسمی      
  

ھای شده توسط برخی از رسانھھای اجتماعی و اخبار تایید بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکھ
اند تا اعتراض خود را بھ گرانی ھا آمدهداخلی ایران، روز جمعھ صدھا نفر در کرمانشاه بھ خیابان

   گسیختھ در این شھر اعالم کنند.لجام
یا «نفر اعالم کرده است، شعارھایی ھمچون  ٣٠٠تظاھرکنندگان کھ خبرگزاری فارس شمار آنھا را 

سر » نھ غزه، نھ لبنان، جانم فدای ایران«و » زندانی سیاسی آزاد باید گردد«، »مرگ یا زندگی
 دادند.می

ھای اجتماعی، حاکی از افزایش شمار نیروھای امنیتی در خیابانھای اخبار منتشر شده در شبکھ
ھای مردمی نیز بھ درگیری نیروھای امنیتی با معترضان اشاره کرمانشاه بود و در برخی گزارش

  شد.می
ھای یک روز قبل از آن در شود در حمایت از راھپیماییپس از آغاز راھپیمایی کرمانشاه کھ گفتھ می

شھرھای خراسانی رضوی شکل گرفتھ است، بھ تدریج اخبار مربوط بھ اعتراضات مردمی در دیگر 
  ھای اجتماعی منتشر شد.شھرھای ایران نیز در شبکھ

المللی ھای داخلی و بینھا، ھمچنین واکنشچکیده ای از تحلیلدر ادامھ، عمده تحوالت این روز و 
  شود.بھ این رویداد ارائھ می

  
  ھای مالیفقر، زلزلھ، اختالس

در کنار اعتراض بھ گرانی، معترضان در کرمانشاه از عملکرد ضعیف دولت پس از وقوع زلزلھ در 
ای بر ھای گستردهتھ و ویرانیکش ۶٠٠ کمغرب ایران نیز خشمگین ھستند. زلزلھ کرمانشاه دست

جای گذاشت و دولت تا کنون در این منطقھ اقدامی موثر برای کمک بھ زلزلھ زدگان یا بازسازی 
  مناطق مسکونی انجام نداده است.

شدند. بنا بر اعالم خبرگزاری تسنیم، در میان معترضان، تعدادی از مالباختگان نیز دیده می
ن آزادی شھر کرمانشاه شرکت کرده بودند، خواستار مشخص شدن مالباختگانی کھ در تجمع میدا

   د.انھا شدهھایی کھ در موسساتی مانند کاسپین گذاشتھ بودند و بازیابی سپردهوضعیت سپرده
 ٨٠میلیون نفر از جمعیت  ٣٫٢بیکاری از دیگر دالیل اعتراضات مردمی در این روز است. حدود 

نا بر اعالم مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال جاری در این بھستند. میلیون نفری ایران بیکار
  درصد نسبت بھ سال گذشتھ افزایش یافتھ است. ١٫۴درصد بوده کھ  ١٢٫۴کشور 

  ٣٫١٫٢٠١٨منبع : یورو نیوز 
==  

  حمایت فرماندار مشھد از سخنان اسحاق جھانگیری
جھانگیری دربارۀ حوادث روز محمدرحیم نوروزیان، فرماندار مشھد در واکنش بھ سخنان آقای 

ای از مخالفان دولت بھ دلیل آنچھ آقای جھانگیری گفتند درست است. عده«شنبۀ این شھر گفت: پنج
عدم فھم، درک و تشخیص صحیح کھ بتوانند منافع ملی را از مسائل سیاسی تفکیک کنند دچار این 

اند علیھ دولت دامن بزنند، برد کردهکنند کھ بھ تصور خودشان بھ ایجاد فضای مشکل ھستند. فکر می
ولی ھمانطور کھ آقای جھانگیری گفتھ مسلما دود بھ چشم آقایان و ھمھ خواھد رفت این واضح 

 »است.
 مشکل ندارند -چھ حاال و چھ در گذشتھ-مسائل را نباید قاطی کرد. کسی کھ بگوید مردم «او افزود: 

خواھند کھ مشکل خود را . ولی لزوما مردم نمیباید در عقلش شک کرد. مردم بدون مشکل نسیتند
  »غیر قانونی حل کنند. وقتی شلوغ شود تفکیکش کار سختی است.

  آمیزتبریز؛ راھپیمایی طرفداران نظام ھمزمان با برگزاری تجمعات سراسری اعتراض
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قتصادی، ھا آمده و بھ مشکالت ادر حالی کھ مردم در بسیاری از شھرھای ایران روز جمعھ بھ خیابان
فساد و گرانی در این کشور اعتراض داشتند، طرفداران نظام جمھوری اسالمی ایران در شھر تبریز 

  پس از برگزاری نماز جمعھ از مصال بھ سمت میدان ساعت راھپیمایی کردند.
  سر دادند.» ای کوثر استخامنھ«و » گرمرگ بر فتنھ«آنھا شعارھایی ھمچون 

  اعتراضات مردمیواکنش محمد علی ابطحی بھ 
محمد علی ابطحی، معاون محمد خاتمی رئیس جمھوری پیشین ایران در پیامی اینستاگرامی بھ حوادث 

  دو روز اخیر در این کشور واکنش نشان داد.
 نژاد گرفتھ تاطلبی و اصولگرایی و انقالب و ضد انقالب نیست. از احمدیبحث اصالح«او نوشت: 

ھا و مخالفان و موافقان روحانی توجھ كنند تحریك كردن پایدارچیھای فعال و ھا و كانالسایت
ای است كھ در ھای اجتماعی و دعوت بھ تظاھرات خیابانی بیشتر از ھمھ بھ ضرر بدنۀ جامعھگسل

اند. در آن صورت بھ سرعت داخل كشورند و از تبعیض و وضعیت اقتصادی و بیكاری بھ ستوه آمده
شود. و امكان مطالبات امروزی ھم از تر مید و باز سفره مردم خالیشواولویت حكومت امنیتی می

  »شود.حكومت مسدود می
  

 =  
نفر در ارتباط با تظاھرات روز پنجشنبھ استان  ۵٢بھ گفتھ حسن حیدری، معاون دادستان مشھد 

  اند.خراسان رضوی دستگیر شده
 اند.متھم شده» نونیشرکت در تجمع غیرقا« و» تخریب اموال عمومی«دستگیرشدگان بھ 

سر  »شعارھای ساختار شکنانھ«آقای حیدری در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرد با افرادی کھ 
ھ قانون ب«شود. وی با بیان اینکھ تجمع روز پنجشنبھ غیرقانونی بوده گفت: دھند برخورد میمی

احمت برای سایر شھروندان ھیچ وجھ با افرادی کھ بخواھند با سوءاستفاده از شرایط اجتماعی مز
  »کند.و اختالل در امنیت ایجاد کنند، مماشات نمی

  آن نخواھند بودھای خیابانی را آغاز می کنند، پایان دھنده کسانی کھ حرکت جھانگیری:
معاون اول رئیس جمھوری ایران در واکنش بھ حوادث روز گذشتھ در استان  اسحاق جھانگیری،

اند کھ بھ نظر می آید پشت این قضیھ مسالھ اقتصادی را بھانھ کرده مسائل«خراسان رضوی گفت: 
  »دیگری باشد کھ حتماً باید شناسایی شود.

کسانی کھ بانی «گفت، افزود: وی کھ در مجمع عمومی انجمن اسالمی جامعھ پزشکی ایران سخن می
نند کھ با این کار بھ کاین قضایا در کشور ھستند دود آن بھ چشم خودشان خواھد رفت؛ آنھا فکر می

  »زنند.دولت آسیب می
وقتی جریان اجتماعی راه افتاد و حرکت «بھ گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای جھانگیری تاکید کرد: 

سیاسی در خیابان اتفاق افتاد حتما کسی کھ آن را شروع کرده اند ادامھ دھنده و کنترل کننده پایان 
  »سوار خواھند شد.آن نخواھند بود و دیگران بر آن جریان 

  عده ای از مطالبات مردم سوء استفاده کردند علم الھدی:
احمد علم الھدی، امام جمعھ مشھد ھم در سخنانی کھ ایرنا آن را منتشر کرده است،  از سوی دیگر

در تجمع روز پنجشنبھ مشھد کھ از «در واکنش تظاھرات ھفتم دی ماه در خراسان رضوی گفت: 
صورت غیرقانونی برنامھ ریزی شده بود، عده ای از مطالبات مردم سوء  سوی مرجعی ناشناس بھ

  »استفاده کردند.
برخی از مردم برای بیان مطالبات خود «ھای روز گذشتھ در مشھد را اینگونھ روایت کرد: وی اتفاق

 زدر آن جمع حضور یافتند اما بھ ناگاه در اجتماع چند صد نفری آنان، گروھی معدود کھ شمارشان ا
نفر نمی گذشت شعارھای انحرافی و ھنجارشکنانھ "فلسطین را رھا کن و نھ غزه نھ لبنان، جانم  ۵٠

  »فدای ایران" سر دادند.
ھزاران نفر روز پنجشنبھ در شھرھای نیشابور، مشھد و کاشمر در استان خراسان رضوی در 

  شرکت کردند.» نھ بھ گرانی«تظاھرات 
  سر دادند.» مرگ بر گرانی«و » مرگ بر روحانی«، »تورمرگ بر دیکتا«راه پیمایان شعار 
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این تظاھرات با دخالت نیروھای امنیتی بھ خشونت کشیده شد. پلیس برای متفرق کردن جمعیت از 
  گاز اشک آور استفاده کرد.

  ھمان منبع   ١٢/٢٠١٧/ ٢٩
   ================== 

خراسان رضوی تظاھرات کردند. در صدھا نفر روز پنجشنبھ در اعتراض بھ گرانی در استان 
مرگ بر «ھای اجتماعی منتشر شده تظاھرکنندگان شعار ھا در شبکھویدئوھایی کھ از این تجمع

  دانند.سر می» مرگ بر دیکتاتور«و » روحانی

این تجمع در شھرھای مشھد، نیشابور و کاشمر برگزار شد و در برخی موارد بھ خشونت کشیده 
دھد کھ نیروھای امنیتی برای متفرق کردن جمعیت ز سوی کاربران نشان میشد. تصاویر ارسالی ا

  از گاز اشک آور استفاده کردند.

ھای ھمچنین بھ گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، فراخوان شرکت در این تظاھرات در شبکھ
  .اندداشت شدهمجازی انجام شده بود. بھ گفتھ فرماندار مشھد تا کنون چند نفر در این ارتباط باز

کر داد تذ«محمدرحیم نوروزیان در مصاحبھ با خبرگزاری ایسنا گفت کھ نیروی انتظامی بھ معترضان 
   »و با مدارا رفتار کرد.

    ٢٨/١٢/٢٠١٧یورونیوز   
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