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با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی کشور که با روی کار آمدن ترامپ و خروج آمریکا از برجام دچار تالطمات جدی جدیدی 
شده و به خصوص با نوسانات فراوان قیمت ارز  و افزایش شدید بسیاری از کاالهای مورد نیاز عموم، بسیاری از مردم ایران در ابهام 

و اضطراب و نگرانی روز مره به سر می برند و از خود و یکدیگر می پرسند:»آینده چه خواهد شد؟«
حکومت ایران نیز با توجه به مشکالت روزافزونی که بین آمریکا و ایران به وجود آمده، همراه با مشکالت منطقه ای شدیدی که 
دارد، به عالوه فساد ساختاری اقتصادی و …؛ از یکسو  و اعتراضات مردمی از سوی دیگر؛ وارد مرحله جدیدی شده است� در این 

رابطه نیز این سئوال در میان فعاالن سیاسی پیش آمده است که »جمهوری اسالمی به کدام سو  پیش می رود؟«
در نهایت (و بر اساس وضعیت جدید پیش آمده که شاهد نگرانی شدید مردم از طرفی و  سئواالت بنیادی  در عرصه سیاسی در 
رابطه با سمت و سوی جمهوری اسالمی از طرف دیگر هستیم)،این سئوال نیز برای فعاالن سیاسی و مدنی پیش آمده است که در 

شرایط جدید »مسئولیت ما چیست؟«
تجربه تغییرات منجر به انقالب و این که به جز روحانیت هیچ جریانی طرح مشخصی برای آینده نداشت نیز بر ضرورت بحث های 
اثباتی تاکید می کند� همچنین تنوع تجربه تغییر در کشورهای موسوم به بلوک شرق و دیگر جوامع از اواخر قرن بیستم به بعد بر 

دامنه و پیچیدگی مبحث تغییر و بالطبع وظیفه تغییرخواهان می افزاید�
بر اساس نکات ذکر شده است که شورای دبیران نشریه میهن پرونده شماره بیست و سوم خود را به بررسی موضوع »آینده 

جمهوری اسالمی و مسئولیت ما« اختصاص داده است�
از اعتراضات دی ماه 96 به بعد نشریه میهن  تالش فراوانی برای تبیین شرایط جدید و  صورت بندی آن از دید صاحب نظرانی با 

گرایشات مختلف فکری و سیاسی کرده است� در این شماره نیز همین روند را با تمرکز بر دو سئوال مهم ادامه خواهیم داد:
الف- جمهوری اسالمی به کدام سو می رود و  چه سرنوشت و آینده ای در پیش رو دارد؟

ب- افراد و نیروهای سیاسی و مدنی در  این وضعیت چه وظایفی بر دوش دارند؟
بسیار طبیعی است که  بین  این دو سئوال ارتباط نزدیکی وجود دارد و  به اصطالح هر »تحلیل شرایط«ی، »چه باید کرد« 
متناسبی را به دنبال خواهد داشت� بدین معنا که کسانی که باور دارند که حکومت در حال فروپاشی و مردم در آستانه قیام و انقالب 
هستند به یک چه باید کرد می رسند و کسانی که معتقدند جمهوری اسالمی این وضعیت را نیز مثل بحران های سابق پشت سر 
خواهد گذاشت به چه باید کرد و  تعیین مسئولیت متفاوتی می رسند� دیگر »تحلیل شرایط/ چه باید کرد« ها نیز میان این دو 

سرطیف قرار دارد�
بدین ترتیب پرونده این شماره  بر تحلیل  روند آتی و آینده و سرنوشت حکومت ایران تمرکز دارد و از ورای این سئوال محوری 
است که به مسئولیت و وظیفه سیاسی و مدنی افراد و جریانات سیاسی- فکری راه می برد� پر واضح است که این مباحث نیاز مند 

تکمیل دائمی است�

سرسخن

سرسخن
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خشت اول گر نهد معمار کج         تا ثریا می رود 
دیوار کج

سالگرد  چهلمین  وارد  اسالمی  جمهوری  بزودی 
همچنان  که  است  حالی  در  این  و  شد  خواهد  خود 
مقابل  در  ما  جامعه  از  بزرگی  بخش  و  عمومی  افکار 
این سئوال اساسی قرار دارد که نظام حکومتی مبتنی 
بر والیت فقیه به کدام سو می رود و  چه سرنوشت و 
آینده ای پیش رو دارد؟ نفس وجود و اهمیت یافتن 
انقالب  که  نشان می دهد  پرسش  این  پیش  از  بیش 
مرحله  است  نتوانسته  جدید  نظام  برپایی  به  منجر 
استقرار را پشت سرگذاشته و وارد مرحله ثبات خود 
شود و هنوز هم مسئله اصلی آن بودن یا نبودن است! 
این  موضوع  از  خارج  ادعا  این  اثبات  که  آنجایی  از 
نمایم  بسنده می  نکته  این  ذکر  به  تنها  است  نوشتار 
که اصرار، تکرار و ترویج گفتمان انقالبی گری از سوی 
حاکمان ایران و تقویت روزافزون ایده براندازی از سوی 
این  دلیل  مهمترین  خود  رژیم،  مخالفان  و  منتقدان 

مدعاست�
شکل  روند  بخواهیم  ساده   بسیار  صورت  به  اگر 
را  آن  باید  نمائیم  ترسیم  را  ایران  فعلی  نظام  گیری 
محصول تالقی و البته توافق موقت سنت دینی ١400 
ایران  جامعه  نوپای  مدرنیسم  و  شیعی  اسالم  ساله 
پس  دوران  تمام  در  که  دانست  اخیر  سال  یکصد  در 
در  مریزی  و  دار  کج  رابطه  از  مشروطیت  انقالب  از 
همه حوزهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 
و  تجانس  عدم  این  دینامیسم  و  اند  بوده  برخوردار 
را  خود   ۵٧ انقالب  صورت  به  نهایت  در  ناسازگاری، 
اساسی  قانون  تناقض  سراپا  ی  ملغمه  کرد�  نمایان 
ترکیب  سپس  و   ۵٨ سال  مصوب  اسالمی  جمهوری 
آن با معجون مطلقه در سال 6٨ که ساختار حقوقی 
نظام موجود را شکل داده است تنها بخش کوچکی از 
چهل  تمام  در  زیرا  است�  پدیدآورده  را  آن  ناپایداری 
که  اسالمی  جمهوری  حقیقی  ساختار  گذشته  سال 
مینیاتوری از فلسفه امت و امامت در قالب والیت فقیه 
شکل  را  آن  حرکت  اصلی  روند  و  سو  و  سمت  است 

داده است�
بدون شک از زوایای مختلف اقتصادی، سیاسی و یا 

اجتماعی می توان به ارزیابی، 
و  نظام  هر  بررسی  و  قضاوت 
پرداخت  حکومتی  سیستم  یا 
الخلقه  نظام عجیب  (در مورد 
توان شاخص فقهی  ایران می 
در  البته  که  افزود!)  نیز  را 
نوشتار  این  فرصت  و  ظرفیت 
و  دقیق  بررسی  مجال  کوتاه 
ها  شاخص  این  همه  تحلیلی 
حال  هر  به  اما  ندارد�  وجود 
ترسیم  و  موجود  وضع  تبیین 
اسالمی   جمهوری  دورنمای 
و  منطقی  مالک  یک  بر  باید 
حتی االمکان علمی ( هرچند 

به صورت توصیفی) استوار باشد�
سنجش  های  شاخص  مهمترین  از  یکی  شاید 
باشد  آن  “کارآمدی”  میزان  حکومت،  یک  وضعیت 
زیرا به نوعی می تواند ترکیبی از نحوه اثربخشی همه 
عوامل سیاسی، اقتصادی و…� را نشان دهد� اما مشکل 
امکان  عدم  ایران،  والیی  نظام  در  آن  سنجش  اصلی 
دسترسی به آمار و ارقام صحیح  است  زیرا متاسفانه در 
کنار نبود یک مرکز آمار جامع، مستقل و کامل، اخیرا 
خصوصا  تحقیقات  نتایج  انتشار  شدن  امنیتی  مشکل 
در زمینه های سیاسی و اجتماعی نیز مزید بر مشکل 
دیگر  سوی  از  است�  شده  رسمی  آمارهای  به  استناد 
یا اشخاص  انجام تحقیقات میدانی توسط موسسه ها 
مستقل برای دستیابی به عالئم حیاتی و واقعی جامعه 
سخت،  بسیار  اما  محال  امری  به  تبدیل  نگوئیم  اگر 
شرایطی  چنین  در  است!  خطرناک  حتی  و  پرهزینه 
معقول،  نسبتا  بررسی  راه  یک  شاید  تحقیقی،  نظر  از 
که  هستند  هایی  پدیده  و  مطالعات  نتایج  به  استناد 
می توان میزان کارآمدی یک سیستم حکومتی را به 
عین  در  و  کرد  استنباط  آنها  از  مستقیم  غیر  صورت 

حال به آمارهای تک بعدی و رقم واره متکی نباشند�
کارآمدی

کارآمدی، واژه و اصطالحی است که بیشتر در حوزه 
های سیاسی و مدیریتی کاربرد داشته و بسته به زمینه 

مورد استفاده از فیزیک تا سیاست و اجتماع می تواند 
تسامح  کمی  با  اما  باشد�  داشته  متفاوتی  معنایی  بار 
در  حداقل)  یا  (و  کلی  به صورت  توان  می  تساهل  و 
بررسی یک نظام سیاسی آن را “میزان تحقق اهداف از 

پیش تعیین شده” تعریف کرد�
سرعتی  از  که  بشر  جدید  های  یافته  قالب  در 
بنیادی  تغییرات  است،  شده  برخوردار  نیز  تصاعدی 
باختن  رنگ  و  جوامع  در  زندگی  روش  و  نگرش 
متافیزیکی،  و  ایدئولوژیک  دورنماهای  پیش   از  بیش 
اهداف حکومت ها را می توان در تأمین حیات سالم 
تأمین  به زندگی،  امید  انسانی در محدوده  و شایسته 
دمکراسی  و  آزادی  رفاه،  از  برخورداری  و  اجتماعی 
نظام  یک  کارآمدی  توان  می  بنابراین  کرد�  خالصه 
سیاسی-اجتماعی را با میزان برآورده کردن مجموعه 
ای نسبی از این اهداف البته به صورت قابل انطباق با 

میانگین درک و پذیرش بین الملی از آنها سنجید�
تعیین  پیش  از  اهداف  اساسا  که  پیداست  ناگفته 
شده جمهوری اسالمی چه بر اساس ساختار حقوقی و 
چه براساس ساختار حقیقی از کمترین انطباق و گاه 
با اهداف حکومت های نرمال (و یا  در تناقض آشکار 
حداقل با اهداف قبل الذکر) در دنیای امروز برخوردار 
است� اما از آنجایی که فرض محال، محال نیست می 
بدنبال  نیز  اگر جمهوری اسالمی  توان فرض کرد که 
با  (البته  است  بوده  اهداف  همین  از  حداقلی  تأمین 

خشت کج!
ئاالن (محمد علی توفیقی)
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قرائت اسالم شیعی) اکنون باید این پرسش را مطرح 
در  اندازه  چه  تا  برپایی،  از  پس  سال  چهل  که  کرد 

تأمین آنها موفق یا اصطالحا کارآمدی داشته است؟
از میان دهها عامل قابل بررسی و مؤثر بر کارآمدی، 
به نگاهی اجمالی  به دو شاخص سرمایه اجتماعی  و 

میزان رضایت مندی بسنده می نمایم�
سرمایه اجتماعی

از  در جامعه شناسی، موضوع ” سرمایه اجتماعی” 
اهمیت فراوانی برخوردار است و به عنوان عامل اصلی 
فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی،  روابط  کننده  تسهیل 
شناخته می شود و نقش آن در گردش امور جوامع به 
حدی است که برخی از جامعه شناسان از آن به عنوان 
از آنجایی که  البته  نام می برند  حالل همه مشکالت 
ای  مجموعه  و  کیفی  شاخص  یک  اجتماعی  سرمایه 
اندازه گیری آن کار ساده ای  از عوامل مختلف است 
و  بررسی  از سالهای دهه ۵0 بحث  اینکه  با  و  نیست 
سنجش آن در دستور کار بوده است اما در نهایت در 
توسط  اجتماعی  سرمایه  سنجش  نخستین   ٨3 سال 
توسط  سنجش  طرح  دومین  و   انجام   کشور  وزارت 
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با همکاری وزارت 
کشور و ایسپا در سال 93 در سه سطح کالن، میانی 
منتشر شده  مجلد   94 در  آن  گزارش  و  اجرا  ُخرد  و 
آن  تحقیقات  این  نتایج  سازی  خالصه  طبیعتا  است� 
اما  است�  غیرممکن  کاری  کوتاه  نوشتار  این  در  هم 
جمله  این  بگوئیم  اگر  بود  نخواهد  بیراه  هم  خیلی 
مجری اصلی آن یعنی آقای دکتر غفاری در مصاحبه 
ایسنا در سال 9۵ که اظهار داشت:  با خبرگزاری  ای 
سرمایه  های  بحث  در  موجود  آمار  طبق  ما  جامعه 
توان چکیده  را می  ندارد،  اجتماعی وضعیت مطلوبی 

این تحقیقات ارزیابی کرد�
همچنین اخیرا عباس عبدی، که سالهاست در این 
در  یادداشتی  در  دهد،  می  هشدار  و  بررسی  زمینه 
روزنامه اعتماد نوشته است اکنون به جایی رسیده  ایم 
که سرمایه اجتماعی یا وجه مهم آن، اعتماد اجتماعی 
در نازل  ترین ارقام آن است و یا به عقیده دکتر محسن 
سال  تجارت  روزنامه  در  که  گزارشی  براساس  رنانی، 
96 منتشر شده است، سرمایه اجتماعی با شیبی تند 
سرمایه  کننده  نگران  کاهش  است�  سقوط  حال  در 
ایرانیان  تک  تک  کارشناسان،  بر  عالوه  که  اجتماعی 
روزمره  زندگی  در  وجودشان  عمق  با  را  آن  کمبود 
از مهمترین نشانه های  خود احساس می کنند یکی 
ناکارآمدی حکومتی است که چهل سال قبل با وعده 

تامین سعادت دنیا و آخرت شکل گرفت�
رضایت مندی

از وضع موجود یکی  میزان “رضایت مندی” مردم 
بدون  و  سادگی  به  که  است  هایی  شاخص  از  دیگر 
هرگونه شرح و تفسیری می تواند بیان کننده میزان 
یافته  های یک  براساس  باشد�  کارآمدی هر حکومتی 
ایران  دانشجویان  افکارسنجی  مرکز  که  نظرسنجی 
(ایسپا) درباره اعتراضات دی ماه در ایران انجام داده 
است، ٧۵ درصد پاسخگویان از شرایط کشور ناراضی 
ایام  با نمونه 4۵00 نفری در  هستند� این نظرسنجی 
و  گرفته  صورت   (96 ماه  دی   2۵ تا   ١۵) اعتراضات 
تعدادی از کارشناسان در مرکز بررسی های استراتژیک 
آن  نتایج  تحلیل  و  بررسی  به  جمهوری  ریاست  نهاد 
پرداختند که متاسفانه شرح کامل آن هرگز در اختیار 
توضیح  به  نیاز  نگرفت که دالیل آن  قرار  افکار عموم 

ندارد�
به  تیتروار  نگاهی  این شاخص های کلی،  بر  عالوه 
از  پس  سالیان  در  داری  حکومت  آمیز  فاجعه  روند 

انقالب و نحوه اداره امور درجریان وقایعی مانند جنگ 
داخلی در کردستان، فاجعه گروگان گیری در سفارت 
خفقان  و  سرکوب  عراق،  با  جنگ  تراژدی  آمریکا، 
سالهای دهه شصت، کشتار زندانیان سیاسی در سال 
6٧، نبود آزادی های سیاسی و فقدان مطبوعات آزاد، 
توسعه نامتوازن و غیرمبتنی بر آمایش سرزمین، بحران 
های زیست محیطی، بحران صندوق های بازنشستگی 
و موسسه های مالی و اعتباری، رکود اقتصادی، سقوط 
ارزش پول ملی، عظمت طلبی اتمی، سیاست دشمنی 
 … و  ایجاد هالل شیعی  توهم  و  آمریکا  و  اسرائیل  با 
سنگین  های  هزینه  که  دهد  می  نشان  همه  و  همه 
های  منفعت  با  وجه  هیچ  به  فقیهان  داری  حکومت 
و  نکرده  برابری  ایران  مردم  برای  آمده  بدست  اندک 
قرار داشتن حدود ۵0 درصد از جمعیت زیر خط فقر 
آن هم در کشوری که یکی از ثروتمندترین کشورهای 

نظر  از  و هم  مادی  منابع  نظر  از  (هم  دنیاست  بالقوه 
و  مزمن  شدید،  ناکارآمدی  از  نشان  انسانی)،  سرمایه 
العالج نظام  جمهوری اسالمی دارد که به نظر نگارنده 
فقیه  والیت  بنیادین  و  کج  خشت  در  آن  های  علت 
داری  حکومت  به  دین  تحمیل  برای  بیهوده  تالش  و 
در دنیای مدرن ریشه دارد؛ اصلی که بدلیل صراحت 
قانون اساسی، نوع نگاه ساختار حقیقی قدرت و تمایل 
ذاتی و رسالت گونه فقیهان در حفظ جایگاه اجتماعی 
اشان و از همه مهمتر طنز تلخ بیست ساله اصالحات 
و تجارب ناشی از آن، امکان اصالح و بهبود تدریجی 

آن منتفی شده است�
جمهوری اسالمی چگونه و تا کجا دوام خواهد 

آورد؟
اما اینکه جمهوری اسالمی در شرایط موجود چگونه 
و تا کجا دوام خواهد آورد نه تنها ربطی به امدادهای 
اقتصاد نفتی،  بلکه به عواملی نظیر نقش  غیبی ندارد 
ساختاری،  ضعف  جایگزین،  های  اندیشه  فقدان 
ساختارهای  از  اپوزیسیون  شناختی  فقر  و  پراکندگی 
ضمیر  در  شیعه  مذهب  عمیق  تاثیرات  ایران،  جامعه 
تاثیر  که  مادامی  و  دارد  ایرانیان  اکثریت  ناخودآگاه 
روحانیت  ساله  هزاران  فریبکاری  کنار  در  عوامل  این 
دمکراسی،  یکصدساله  رویای  باشد،  داشته  تداوم 
در  که  دنیا  طبیعی  روند  به  ایران  بازگشت  و  توسعه 
سایه دگرگونی فوق سریع دانش بشر سمت و سویی 
است،  یافته  فقیهان  فاضله  مدینه  با  متفاوت  کامال 
محقق نخواهد شد و می توان پیش بینی کرد که نظام 
شرایط  حتی  و  ها  ناکارآمدی  همه  علیرغم  مذهبی، 
حیات  به  همچنان  زیاد  احتمال  به  موجود  تحریمی 
تداوم  آنکه  تر  تلخ  و  داده  ادامه  خود  مخرب  و  مضر 

بدبختی  و  فقر  های  زمینه  فقیهان  ناکارآمد  حکومت 
روزافزون ایرانیان و برباد رفتن سرمایه های انسانی و 

مادی ایران زمین را بیش از پیش فراهم خواهد کرد�
متکی  اپوزیسیون  توهم  طلبی،  اصالح  سراب 
نیروهای  همه  همگرایی  ضرورت  و  خارجی  به 

معتقد به تغییرات ساختاری
اما آسیب شناسانه، در  آیه های یأس  این  علیرغم 
پایان یادآوری می نمایم که  ناامیدی و یا واگذاشتن 
آینده ایران به شانس و اقبال و یا قضا و قدر به هیچ 
می  زندگی  عصری  در  ما  زیرا  نیست  کار  چاره  وجه 
خداگونه  ای  جنبه  انسان  های  توانمندی  که  کنیم 
با وجود  و  اندیشی  و در سایه خرد و هم  یافته است 
حتما  اجتماعی  های  شبکه  و  جدید  های  تکنولوژی 
می توانیم راهی برای نجات ایران (و نه بازپس گیری 

آن!) بیابیم�

ماهیت قدرت به گونه ای است که امکان فروپاشی و 
یا بهبود خود به خودی آن (مخصوصا در مورد حکومت 
های استبدادی متکی به اقتصاد نفتی) حتی با ایجاد 
جنگ های روانی (از جانب پوزیسیون یا اوپوزیسیون 
) خیالی بیش نیست� از سوی دیگر تجربه بیست سال 
اصالح  به  صرف  اتکای  که  است  داده  نشان  گذشته 
طلبان همانند دخیل بستن به امام زاده ای است که 
ای  معجزه  انتظار  توان  نمی  فقیه  والیت  استمرار  جز 
اپوزیسیون  از  بخشی  دیگر سو  از  داشت�  آن  از  دیگر 
(البته با پژواک بزرگ و برخورداری از امکانات فراوان) 
به  اتکا  سبد  در  را  شان  های  مرغ  تخم  تمام  که  نیز 
قدرت های خارجی چیده اند تا بلکه فشار اقتصادی، 
با  میلیونی  استقبال  به  را  رسیده  لب  به  جان  مردم 
فرش های قرمز از آنها وا دارد گرفتار توهم مضاعف و 
مکرر هستند و در عین حال راه حل های شان نتیجه 

ای جز اسقاط ایران نخواهد داشت�
و  وظیفه  دشوار،  شرایط  و  بالخیز  زمانه  این  در 
قوم،  (از هر  ایرانی وطن دوست  هر  اجتماعی  رسالت 
تالش  و  سازی  زمینه  عقیده)  و  مذهب  آئین،  زبان، 
برای تغییر مسالمت آمیز وضع موجود با حداقل هزینه 
های ممکن و پرهیز حداکثری از خشونت است� زیرا 
وخامت اوضاع به حدی است که حتی موجودیت ایران 
نیز در معرض تهدید جدی قرار گرفته است� در چنین 
تغییرات  به  معتقد  نیروهای  همه  همگرایی  شرایطی 
ساختاری نظام موجود، دمکراسی خواه و سکوالر و در 
عین حال متکی به اراده اکثریت مردم ایران، ضرورتی 
و  ایجاد  فرمول  راه،  نقشه  تدوین  که  است  بدیل  بی 
تضمین موفقیت و اثربخشی چنین “اپوزیسیون ملی و 
فراگیر” ی خود می تواند موضوع نوشتار دیگری باشد�

امکان فروپاشی و یا بهبود خود به خودی آن حکومت استبدادی متکی به 
اوپوزیسیون  یا  )از جانب پوزیسیون  ایجاد جنگ های روانی  با  نفتی حتی  اقتصاد 
( خیالی بیش نیست. از سوی دیگر اتکای صرف به اصالح طلبان دخیل بستن به 
امام زاده اي است که جز استمرار والیت فقیه نمی توان انتظار معجزه ای دیگر از 
آن داشت. از دیگر سو بخشی از اپوزیسیون )البته با پژواك بزرگ و برخورداری از 
امکانات فراوان( نیز که تمام تخم مرغ هاي شان را در سبد اتکا به قدرت های خارجی 
چیده اند تا بلکه فشار اقتصادی، مردم جان به لب رسیده را به استقبال میلیونی با 
فرش های قرمز از آنها وا دارد گرفتار توهم مضاعف و مکرر هستند و در عین حال 

راه حل هاي شان نتیجه ای جز اسقاط ایران نخواهد داشت. 
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در  مایکروسافت  شرکت  صاحب  گیتس،  بیل 
سخنرانی پنجم فوریه ی 2009 گفته بود: »دو منطق، 
و  اطالعات  تکنولوژی  کرد؛  خواهند  تغییر  همواره 
امروز،  از  پس  20سال  جهان  و  پزشکی،  تکنولوژی 
جهانی کامال متفاوت خواهد بود«� از آن »امروز« که 
تکنولوژی  اما  گذشته،  دهه  یک  از  کمتر  می گفت  او 

اطالعات، جهانی کامال متفاوت ساخته است�
شبکه های اجتماعی نه تنها زندگی مردم را عریان 
کرده و از خصوصی ترین زوایای نظر و عمل شان پرده 
نیز عریان کرده  بلکه آئین ها و حکومت ها را  برداشته 
تا در هر لحظه که  باشید  بلد  زبان  است� کافی است 
اراده کنید از ریزترین دغدغه های ساکنان آن سوی کره 
زمین مطلع شوید بی آنکه حکومت ها یا رسانه های شان 
بتوانند تصویری که می پسندند را در قابی که می سازند 
بنشانند� به عبارت دیگر اگر روزگاری حکومت ها و یا 
محسوب  خود  جوامع  سخنگویان  خاص،  رسانه های 
بدون  »جامعه های  به  جهان  امروز  جوامع  می شدند 

سخنگو« تبدیل شده اند و خود سخنگوی خویش اند�
است؛  نبوده  عریان  امروز  مثل  هیچگاه  نیز  ایران 
معرض  در  را  خود  چنین  ایرانی  جامعه ی  اجزاء  نه 
را  آن  توان  حکومت  نه  و  بود  داده  قرار  دیگران  دید 
را  ضعف هایش  و  نقص ها  که  بپوشد  جامه ای  تا  دارد 
بپوشاند؛ از این رو غالب تحلیل هایی که تحوالت ایران 
نادرست  بلکه  ناتمام،  می کند  مقایسه   ۵٧ سال  با  را 
جامه ی  هم   ۵٧ انقالب  در  حتی  می رسد�  نظر  به 
رسانه، عیب های آیت اهلل خمینی را پوشانده بود� قابی 
در  رسانه شناسش  اطرافیاِن  تصحیح  و  او  تدبیر  با  که 
معرض دید مخاطب قرار می گرفت؛ مخاطبی که البته 
از حکومِت  تا عالج خشم خود  این آمادگی را داشت 
بی نقص  قاِب  آن  در  را  خویش  فردای  رؤیای  و  وقت 
احساسات  و  اظهارات  کوچکترین  اما  امروز  ببیند� 
سیاستمداران از دید شبکه های اجتماعی قابل پنهان 
آن  در  هوشمند  تلفن  یک  است  کافی  نیست�  کردن 
اطراف، صحنه و سخن را ثبت کند و لحظاتی بعد در 

یکی از شبکه های اجتماعی منتشر شود�
کشور  مختص  و  است  جهانی  البته  عریانی  این 
آمادگی  مختلف،  بخش های  در  ایران  اما  نیست  ما 

را  عریانی  این  با  رویارویی 
همانطور  حکومت  مثال  ندارد؛ 
که آمادگی مواجهه با ویدئو و 
ماهواره را نداشت هنوز هم در 
سربازانش  صورت،  بدوی ترین 
دیش های  جمع آوری  برای  را 
اعزام  پشت بام ها  به  ماهواره 
علت  به  اما  غرب  می کند� 
زیرساخت های  سازگاری 
این  با  مدرنش  و  دموکراتیک 
و  آفریننده  خود  (که  پدیده 
به  است)  آن  دهنده ی  توسعه 
را  کافی  پادزهرهای  تدریج 

برای آفات آن می یابد�
علیرغم  نیست که  اسالمی هم  این فقط جمهوری 
نکرده  آماده  دورانی  چنین  برای  را  خود  ادعاهایش 
است؛ حکومت های استبدادی و حتی نیمه استبدادی 
شفافیت،  اندکی  با  ضدآزادی شان،  ماهیت  علت  به 
تظاهر کشیده اند  برای  و زحماتی که  عریان می شوند 
همآوردی  از  ناتوانی  می گیرد�  قرار  ویرانی  معرض  در 
با این زبان و زمان و جهان و رواِن تازه، در حکومت 
فراگیر  ممنوعیت های  و  فیلتر  و  سرکوب  صورت  به 
اپوزیسیونی که دیر به این  خود را نشان می دهد؛ در 
به صورت جزیره هایی نشان  را  تحوالت می رسد خود 
بیانیه های گاه و بیگاه  با پرچم و  می دهد که هر یک 
دیده  بی آنکه  رخ می کشند  به  را  موجودیت شان  فقط 
به  حکومت  هواداران  در  سرانجام  و  شوند�  شنیده  یا 
و  پیاپی  تهمت های  و  ایذائی  رفتارهای  صورت خشم، 
نمود  موفق  کمپین گرداناِن  و  کاربران  کردن  لجن مال 
لشگرهایی  از  پر  نتیجه، جامعه  در  و  می یابد  و ظهور 
دارایی اش  تنها  که  می شود  بی ژنرال  و  فرمانده  بی 

کلمه های سرگردان است�
این  با  جامعه  از  بخش هایی  تکلیف  اما  این همه  با 
در  است� مثال جوامعی که  از دیگران  پدیده روشن تر 
جنس  »زنان«  ایدئولوژیک،  یا  سنتی  دالئل  به  آن 
محرومیت  و  تبعیض  از  و  می شوند  محسوب  دوم 
شده اند  مواجه  واقعیت  این  با  می برند  رنج  بیشتری 

و  بیش  را  شبکه ها  این  ظرفیت  گویی  زنان شان  که 
نداشته های  و  کرده اند  کشف  بخش ها  سایر  از  پیش 
را  خود  برابر  و  واقعی  جایگاه  و  اجتماعی  و  تاریخی 
جنبش  اگر  این  از  پیش  تا  می کنند�  آن جستجو  در 
به  خیابان  در  مشخصی  شعارهای  و  نمادها  با  زنان 
محاسبه  و  مرز  بدون  حاال  بود  سرکوب  قابل  راحتی 
در این شبکه ها ظهور می کند� کمپین مبارزه با حجاب 
خیابان  دختران  و  سفید  چهارشنبه های  و  اجباری 
انقالب نمونه هایی از این ظهور هدفمند و تاثیرگذارند 
و حکومت هم که خود را در برابر این بخش از جامعه 
پاسخگو نمی دیده و آن را به نوعی در محاسبات خود 
با معضل  بود حاال  نگوییم حذف) کمرنگ کرده  (اگر 

تازه ای مواجه شده است�
منطقه،  کشورهای  میان  در  و  ایران  از  بیرون 
است؛ حکومتی  مطالعه ای  قابل  نمونه ی  نیز  عربستان 
با دموکراسی  متناسب  زیرساخت های  بدون  اقتدارگرا 
متفاوت  را  تازگی تالش می کند خود  به  آزادی که  و 
نخستین  سعودی  پادشاهی  دهد�  نشان  گذشته  از 
اجتماعی  آزادی های  را در حوزه ی  تغییرات دستوری 
سپس  و  زنان  رانندگی  ممنوعیت  لغو  با  و  کرد  آغاز 
اصالح  نوعی  موسیقی،  بازار  در  گشایش هایی 
کنترل شده را در پیش گرفت؛ پیش تر در سال 20١3 
»خالد غسان یوسف المقدادی« کتابی با عنوان »انقالب 
شبکه های اجتماعی« در اردن منتشر کرد و به تفصیل 

عریانِی ایران
محمد جواد اکبرین
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تحقیقی  به  و  نوشت  تازه  جهان  این  ویژگی های  از 
از   %6١ تا   %۵2 آن  بر  بنا  که  کرد  استناد  بین المللی 
کاربران فیس بوک، و ٧۵% از کاربران اینترنت در جهان 
را زنان تشکیل می دهند که میلیون ها کاربر سعودی 
این نیست که  بودند� مسئله  این تحقیق  نیز مشمول 
حاکمان عربستان تا چه اندازه در این رویکرد صادق اند 
(چنانکه سرکوب فعاالن حقوق زنان و حقوق بشر در 
که  است  این  مسئله  دارد)  ادامه  هنوز  پادشاهی  این 
اندازه حساسیت وضعیت جدید را باور کرده و  تا چه 
ادعا کنند صدای  بتوانند  تغییراتی می اندیشند که  به 
همین  هرچند  شنیده اند؛  را  تکنولوژیک  انقالب  این 
با روحانیان بنیادگرای  تغییرات اندک نیز در مواجهه 

آن دیار مطلقا کار آسانی نیست�
آینده ایران و جمهوری اسالمی نیز بر خالف تصور 
مجازی  شبکه های  در  سنتی،  اپوزیسیون  و  حکومت 
رقم می خورد و نه لزوما در خیابان ها؛ و »مسئولیت ما« 

نیز باید متناسب با این آینده تعریف شود�
تلگرام  مانند  پدیده ای  با  حکومت  مواجهه ی  نوع 
حکومتی  جریان های  و  چهره ها  برخی  پیشنهاد  یا  و 
برای فیلترینگ با هدف مهار اعتراضات و یا حتی مهار 
چنانکه  مدعاست؛  این  درستی  بر  شاهدی  ارز  قیمت 
از صفحات و کانال های نوظهور و  پاره ای  تاثیرگذاری 
بی شناسنامه بر همه ی عرصه ها و عقب ماندن نخبگان 
به  نسبت  است  هشداری  و  انذار  حوادث،  سرعت  از 
فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  عرصه های  که  واقعیتی 

را فرا گرفته است�
نخبگان،  که  جامه هایی  و  عریانی  این  میان  اگر 

ایجاد  تناسبی  می دوزند  جدید  پیکرهای  با  متناسب 
نشود عرصه اصالح و تغییر ناکام می ماند و به هرج و 
مرج نظری و عملی می انجامد� جریان هایی که خود را 
از  مسئول و متعهد به اصالح و تغییر می بینند پیش 
این  کارکردهای  و  مبانی  شناخت  مسئولیت  چیز  هر 

عریانی را نیز بر عهده دارند�
احزاب  خالء  در  که  است  جدی  چنان  پدیده  این 
تاثیرگذار و نمادهای سیاسی و اجتماعی و سرمایه های 
سرکوب شده، می تواند بستر یک تشکیالت ناشناخته 
اما منسجم را فراهم کند� کافی است یک تشکل نوظهور، 
با انسجام و برنامه ریزی، در  تا  این پدیده را بشناسد، 
مطالبات  انسجام بخِش  محور  به  میان مدت،  یا  کوتاه 

اجتماعی تبدیل شود�
در میان حرکت های دهه ی اخیر، جنبش سبز و در 
صدر آن میرحسین موسوی تا حدودی این چشم انداز 
را دریافته بود؛ موسوی در شرایطی که رهبر ایران گیِج 
واقعه ای بود که چاره ای جز سرکوب آن نمی یافت به 

همراهان جنبش سبز پیام داد:

»باید شبکه های اجتماعی را گسترش داد و تغذیه 
برای  را  جنبش  میراث  کار،  این  فکری�  نظر  از  کرد 
و  پوسترها  فیلم ها،  می کند/کلیپ ها،  حفظ  آینده 
عکس هایی که با تلفن ها گرفته می شود باید گسترش 
پیدا کند/این ها مهمترین وسیله ی ماست و مثل یک 
ارتش عمل می کند� اگر آنها نیروی نظامی و امنیتی در 
مقابل مردم قرار می دهند سپاه ما در حقیقت آدم های 
خالقی هستند که از این طریق پیام جنبش را به مردم 
آگاهی بخش عرض کنم  لشگر  این  به  می رسانند/بنده 
فقط مخاطبان تان را روشنفکران قرار ندهید� معلمان، 
در  ]را  مردم  قشرهای  همه  و  کشاورزان  کارگران، 
اینترنتی  خبری  کنفرانس  (نخستین  بگیرید[«�  نظر 
مشترک با حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی/

خرداد٨9)
نگاه و  این  او خود به حصر رفت و مجال پیگیری 
افق را نیافت و همراهانش در صدر جنبش اما چنین 
شناختی را نداشتند و نیافتند و از قافله عقب ماندند و 
اگر آنانکه با تکیه بر مبانی نظری، پرنسیب های ملی، 
روزگاری  اجتماعی خود،  و مسئولیت  تاریخی  تجارب 
در  را  خود  می کردند  رهبری  را  جامعه  عمل  و  نظر 
تمام شئون جامعه ی  از  نکنند  وضعیت جدید شریک 

مخاطب شان حذف می شوند�
باری! »مسئولیت ما« از میانه ی شبکه های اجتماعی 
دکه های  و  بیانیه ها  از  نه  می گذرد  مجازی  فضای  و 
این  رادیوها�  و  تلویزیون ها  حتی  و  روزنامه فروشی ها 
تغییر  پیوسته  که  آفریده  تازه ای  زبان  تکنولوژی، 
می کند! باید این زبان جدید را آموخت و به کار بست 

فراگیری اش  با  نمی توان  اینجاست که  کار  و دشواری 
بار،  هر  بلکه  برداشت،  از دوش  برای همیشه  را  باری 
پدیده ی تازه ای، زبان تازه ای می آورد که فراگیری اش 

همت و زحمت تازه ای می طلبد�
را  حکومتش  دامن  تنها  ایران  عریانی  سرانجام،  و 
و  اصالح  شعار  که  را  مخالفانی  تمام  بلکه  نمی گیرد 
تغییر و آزادی و عدالت سر می دهند در ترازوی محک 
قرار  ذره بین  زیر  را  رفتارشان  کوچکترین  و  می نشاند 
هر  درستی  معنای  به  این  که  است  روشن  می دهد� 
آنچه در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود 
نیست و البته که بسیاری از آنچه در این بستر تولید 
اعتماد  قابل  هرآنچه  اما  نیست؛  اعتماد  قابل  می شود 
نباشد چنان نیست که قابل اعتنا هم نباشد و بیشترین 
اولیٰ  طریق  به  و  جریان ها  عریانی،  این  از  را  آسیب 
حکومت هایی می بینند که گمان می کنند می توانند با 
آنانکه  به  رسد  چه  کنند  عبور  کنارش  از  بی اعتنایی 
بنیان و بقای خود را بر پنهان کاری و ظاهرسازی بنا 

کرده اند و نسبتی با شفافیت ندارند�

شبکه های اجتماعی نه تنها زندگی مردم را عریان کرده و از خصوصی ترین 

زوایای نظر و عمل شان پرده برداشته بلکه آئین ها و حکومت ها را نیز عریان کرده 

است. کافی است زبان بلد باشید تا در هر لحظه که اراده کنید از ریزترین دغدغه های 

ساکنان آن سوی کره زمین مطلع شوید بی آنکه حکومت ها یا رسانه های شان بتوانند 

تصویری که می پسندند را در قابی که می سازند بنشانند. به عبارت دیگر اگر روزگاری 

حکومت ها و یا رسانه های خاص، سخنگویان جوامع خود محسوب می شدند جوامع 

امروز جهان به »جامعه های بدون سخنگو« تبدیل شده اند و خود سخنگوی خویش اند.

نگران  و  کرده  حفظ  را  خود  ایرانی  ملّیت  هنوز 
واکنش  یا  نیرو  این  به  پیوستن  جز  آنند،  دلسوز  و 
نشان دادن و موضع گیری در برابر آن، راهی ندارند� 
یا  سازمان  یا  نیرو  چنین  ایجاد  فوریت  و  اهمیت 
مدیریت یا شورائی بیش و پیش از هر چیز در این 
است که نشان می دهد گرفتاری در چنگال حکومت 
اسالمی تقدیر یا جبری گریزناپذیر نیست و ایرانیان 
شیوۀ  که  برخوردارند  دانائی ای  و  توانائی  چنان  از 
گذاشتن  سر  پشت  برای  امیدوار کننده ای  و  درخور 
این حکومت فراهم آورند و راه رهائی از این وضعیت 

تحّمل ناپذیر را بیابند� (3)
و به تاًکید گفت که از نگاه مردمی  باید صراحتاً 
که زیر سلطۀ ناروای حکومت اسالمی بسر می برند، 
هر  یا  خودداری  گونه  هر  تاریخ،  نگاه  از  همچنانکه 
یافته ای  سازمان  نیروی  چنین  ایجاد  در  تاًخیر  روز 
و  مسئولیت  هم سنگ  است  تقصیری  و  مسئولیت 
دیر  اسالمی�  جمهوری  زمامداران  و  سران  تقصیر 
و  افشاگری  و  انتقاد  به  اکتفاکردن  که  است  زمانی 

تبلیغ ذّره ای از این مسئولیت و تقصیر نمی کاهد�
به  اقتضای اختصار  همچنانکه  به  اینجا،  (١) در 
تالش های  همۀ  به  نگارنده،  کافی  اطالع  عدم  علت 
فعاالن سیاسی خارج از کشور با هدف ایجاد ائتالف 
یا اتحاد نپرداخته ایم� این تالش ها عموماً با فداکاری 
آنها  از  برخی  و  بوده  همراه  فراوان  پی گیری  و 
همچنان پایدار مانده اند� ناگفته پیداست که حضور 
آنها در طرحی که سعی شده خطوط اصلی آن در 
سوی  از  بود�  خواهد  مغتنم  شود،  ارائه  نوشته  این 
دیگر،  می دانیم که شمار بزرگی از ایرانیان خارج از 
کشور از چندی پیش فعالیت هائی در این زمینه آغاز 
کرده و هر یک راه و رسم و رهبری هم برای خود 
برگزیده  و با برخورداری از امکاناتی که از این راه و 
و کوشش خود  به تالش  است،  آمده  فراهم  راه  آن 
افزوده اند� آنچه در این نوشته مورد نظر است تشکیل 
ائتالف یا هیئتی است به منظور تحّقق خواست های 
از  الهام  با  مسالمت آمیز،  راه های  از  مردم  مشترک 
راه ها و شیوه هائی که در داخل کشور ارائه می شوند، 
و با تاًکید بر استقالل نظر و عمل و پرهیز از هر نوع 

تبانی و همکاری با عوامل خارجی�
صاحب نظران  و  فعاالن  مورد  این  در  اتفاقاً    (2)
داخل کشور قدم های بزرگی برداشته  و از هم اکنون 
پرسش  این  به  قابل اعتمادی  و  معتبر  پاسخ های 

داده اند�
فوریت  بر  تاًکید  که  ندارد  تصریح  به  نیازی   (3)
تشکیل و برآوردن هویتی در شکلی سازمان یافته به 
عنوان بدیلی در برابر جمهوری اسالمی، به هیچ روی 
ناشی از این تصّور نیست که رژیم جمهوری اسالمی 
خالی  را  صحنه  عن قریب  و  است  تالشی  حال  در 
خواهد کرد� روحانیت حکومتی و شرکای آن همان 
در حفظ  آوردند،  به چنگ  آسان  را  قدرت  که  قدر 
آخر خواهند جنگید  نفس  تا  و  امکانات  با همۀ  آن 
ادامۀ سلطۀ خود  برای  و شگردی  وسیله  هیچ  از  و 
صرفنظر نخواهند کرد� تا زمانی که حریف باورکردنی 
باشد،  نیامده  وجود  به  واقع  عالم  در  نیرومندی،  و 
به »غریزۀ«  بنا  سردمداران و شرکای رژیم اسالمی 
حفظ قدرت، با بهره مندی از امکانات آن که هر چه 
است،  گرفته  خود  به  چپاول  و  غارت  حالت  بیشتر 
از  برخی  تعّصب  و  ایمان  از  تنک مایه ای  با  همراه 
طرفداران خود، کم وبیش با خیال راحت به سلطۀ 

خود ادامه خواهند داد�

ادامه از صفحه 42
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شرایط منطقه و ایران پیچیده است� در این واقعیت 
موضوع  تاریخی،  و  تجربی  نظر  از  اما  نیست�  تردیدی 
جهانی  حاضر،  حال  در  ما  نیست�  پیچیده  چندان 
کوچک  بسیار  را  آن  ارتباطات  تکنولوژی  که  داریم 
کرده است� در این جهان، اگرچه مفاهیم فلسفی که با 
روح و روان انسان و هستی شناسی وی ارتباط دارند، 
با وجود همه ی تغییرات در طول قرون و هزاره ها، در 
اساس همانست که بود، اما مفاهیم سیاسی و اجتماعی 

دستخوش تغییرات جدی شده اند�
از همین رو اگرچه می توان به پرسشی مانند »آینده 
امید  با  و  سادگی  به  ایران  درباره  شد؟«  خواهد  چه 
کامل پاسخ داد: قطعا بهتر از امروز و به سوی دمکراسی 
خواهد بود، اما چه بسا برای رسیدن به آن می بایست 
خطرها کرد و هزینه ها پرداخت� کمی بر سر این مسیر 
تأمل کنیم زیرا گاهی این مسیر و خطرات و هزینه های 
آن برای رسیدن به آینده  ی بهتر و دموکراتیک طوری 
تصویر می شود که گویی ما، از چهل سال پیش به این 
سو، در آن مسیر و در گذار از آن خطرات و پرداخت 

آن هزینه ها نبوده و نیستیم!
هیوالی جهانی اسالم سیاسی

و  ایران  در   ۵٧ ارتجاعی  انقالب  وقوع  من،  نظر  به 
تأسیس »نظام جمهوری اسالمی« در یکی از مهمترین 
کشورهای خاورمیانه، یک رویداد شوم و بدشگون بود 
صورت  خارجی  و  داخلی  گسترده ی  همکاری  با  که 
تاریخ،  مارپیچی  اگرچه در حرکت  رویداد  این  گرفت� 
اما  می گشاید  آینده  سوی  به  را  ما  راه  خواه ناخواه 
چرخشی خشن و بی رحمانه به عقب و در برابر حرکت 
رو به جلوی انقالب مترقی مشروطه بود� این انقالب نه 
انکارناپذیر  تأثیرات  ایرانیان  و  ایران  سرنوشت  بر  تنها 
تغییرات  را دستخوش  و جهان  منطقه  بلکه  گذاشت  

جدی ساخت�
از  ناشی  تروریسم  و  اسالمی  بنیادگرایی  گسترش 
اسالمی  انقالب  از  ناشی  مهم  پدیده های  از  یکی  آن 
در ایران است� از همین رو »سانحه ی انقالب اسالمی« 
و  روزنامه نگار  وزیری  هوشنگ  توسط  که  (اصطالحی 
مترجم و سردبیر فقید کیهان لندن به کار برده می شد)، 
جنبش  یک  از  بخشی  اما  داد  روی  ایران  در  اگرچه 

ارتجاعی جهانی در برابر دنیای 
مدرن و دستاوردهای آن است 
که مرکز ثقل آن در خاورمیانه 
مسلمان نشین  کشورهای  و 
برای  که  جنبشی  دارد�  قرار 
یک  در  توانست  بار  نخستین 
کشور مهم و استراتژیک مانند 
دست  دولتی  قدرت  به  ایران، 

یابد�
برخی  ترتیب  این  به 
سوی  از  ویژه  به  برخوردها 
چپ  سنتی  سیاسی  نیروهای 
و مذهبی و ملی و یا ملغمه ای 
تالش  که  اینها  سه  هر  از 

را  را رد کنند و آن  انقالب  از یک سو وقوع  می کنند 
صرفا »توطئه« این و آن و به ویژه کشورهای خارجی و 
قدرت های بزرگ قلمداد نمایند، یا آن جریانی که فکر 
ارتجاعی »دزدیده«  انقالبش توسط مذهبیون  می کند 
شده، و یا نسل های جوانی که خود را »نسل سوخته« 
یا  اگر »پنجاه و هفتی ها« و  می نامند و فکر می کنند 
روی  انقالب هم  این  نمی بودند،  کاذب  »روشنفکران« 
نمی داد، و یا آنهایی که در تناقضی عجیب، خود رژیم 
شاه را در انقالب علیه آن رژیم »مقصر« و »گناهکار« 
به  عمدتا  که  دیگری  نظرات  همچنین  و  می شمارند، 
زیر  از  را  خود  شانه ی  تا  هستند  »خاطیان«  دنبال 
نظام  کنونی  تا  ادامه ی  و  تثبیت  وقوع،  مسئولیت  بار 
و  انقالب  این  ناف  بند  جمهوری اسالمی خالی کنند، 
نظام برخاسته از آن را که به تاریخ خونریز و پرمدعای 
فرقه های مختلف اسالم سیاسی متصل است نمی بینند� 
این جنین اگرچه در ایران به دنیا آمد اما یک هیوالی 

منطقه ای و جهانی است�
پدیده ی مهاجرت از میانه ی قرن بیستم و به ویژه 
شبکه های  و  اینترنت  همچنین  و  اخیر،  سال های  در 
کرده  جهانی  پیش  از  بیش  را  هیوال  این  اجتماعی، 
است� اگرچه بنیادگرایی اسالمی از نظر کمیت در برابر 
جمعیت بیش از یک میلیاردی مسلمانان، اندکی بیش 
نیست، اما تخریب، یک موضوع کیفی است که توسط 

گروه های محدود و کوچک نیز می تواند به پیامدهای 
عظیم بیانجامد؛ مهمترین نمونه در این زمینه فاجعه 
١١ سپتامبر و پیامدهای آن در سیاست جهانی است�

اینکه بنیادگرایی اسالمی و همچنین عقاید مذهبی 
افراد عادی به نوبه ی خود می تواند مورد سوء استفاده ی 
حکومت های محلی و یا منطقه ای و قدرت های جهانی 
این  بحث  موضوع  همچنین  و  انکار  قابل  بگیرد،  قرار 

مطلب نیست�
راه چاره برای کسب و حفظ آزادی و امنیت

کشورهای  و  خاورمیانه  زود  یا  دیر  معقتدم  من 
مسلمان نشین می بایست قرون وسطای خود را، در قرن 
بیست و یکم، سرانجام پشت سر بگذارند� نمی شود از 
دستاوردهای تکنولوژیک و رفاهی و حتی جنگ افزاری 
غرب استفاده کرد، ادعای تاریخ و تمدن پربار داشت و 
از فرهنگ و هنر َدم زد، ولی از نظر ساختاری همچنان 
در قعر قرون غوطه خورد� این ادعا که گویا این جوامع 
آماده  بشر  حقوق  پذیرش  و  دمکراسی  و  آزادی  برای 
نیستند، بهانه ای است از سوی وابستگان و دلبستگان 
به  نیز  نهایتا  که  اسالمی  جمهوری  مانند  رژیم هایی 
آن  با  اروپا  وقتی  می شود�  تمام  رژیم ها  همین  سود 
غنای فکری و فرهنگی و انبوه فیلسوفان و هنرمندان 
و نویسندگان، در میانه ی قرن بیستم چنان به دامان 
فاشیسم و نازیسم می غلتد که فقط با یک جنگ خونبار 
و  ایران  مردم  اینکه  انتظار  کرد،  غلبه  آن  بر  می توان 

موضوع بسیار ساده است…
االهه بقراط
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و  به دمکراسی  اول نسبت  دیگر کشورهای خاورمیانه 
وجود  به  را  ساختارش  بعد  و  شوند  آگاه  بشر  حقوق 
یا  و  نخود سیاه  دنبال  به  فرستادن  آورند، چیزی جز 
فرسایش این جوامع در »انتظار موعود«  نیست! حتی 
در نظام های مبتنی بر دمکراسی و جوامع باز نیز چنین 
توقعی از »مردم« داشتن بسیار بیجاست� آنچه اهمیت 
قوانین  و  جامعه  بر  حاکم  نظام  ساختار حقوقی  دارد، 
پنجاه سال  اگرچه  اساس  بر همین  است�  آن  اساسی 
مشروطه  انقالب  اهداف  از  برخی  به  توانست  پهلوی 
تحقق ببخشد، اما نه نظام حقوقی و نه قانون اساسی 
مشروطه و متمم اش، با نقشی که به ویژه برای »ارتجاع 
سیاه« در نظر گرفته بود، آن ظرفی نبود که بتواند این 
دستاوردها را حفظ کند� البته قابل تصور است که اگر 
چنانکه  می شد،  زده  قانون  آن  ترکیب  به  دستی  هم 
برابر  در  و ١۵خردادش  خمینی  ارتجاعی  مقاومت  در 
سیاسی  حقوق  و  زنان  رأی  حق  به  مربوط  اصالحات 
مقاومت  با  تنها  نه  بودیم،  شاهد  مذهبی  اقلیت های 
و  سرخ«  »ارتجاع  بلکه  می شد  روبرو  مرتجع  مالیان 
به اصطالح »روشنفکران« نیز در برابرش می ایستادند 
یکدیگر  با  نیز   ۵٧ ارتجاعی  انقالب  وقوع  در  چنانکه 

همکاری کردند�
به هر روی، گذشته را نمی توان تغییر داد و بررسی 
تاریخی آن را می بایست به آیندگان سپرد� آنچه امروز 
ناقص الخلقه  و  هیوال  جنین  آن  دارد  قرار  ما  برابر  در 
است که هرگز رشد نیافته و دارای عقل و خرد نخواهد 
ارتجاعی  و  جهانی  جنبش  از  ناف اش  بند  اگر  و  شد 
بنیادگرایی اسالمی قطع شود، هر دو تضعیف خواهند 

شد�
از نظر تاریخی، پاسخ به پرسش »جمهوری اسالمی 
این  نابودی!  است:  روشن  می رود«  پیش  کدام سو  به 
تعلق  ایران  کنونی  جامعه ی  و  امروز  جهان  به  نظام 
ندارد! یک حکومت دینی از بدخیم ترین انواع آن است� 
جامعه ایران با همه تناقضاتش، جوان و فعال و پویاست� 
و  ابتکارات  تمامی  که  ایران  رژیم  مانند  تنگ  ظرفی 
توانایی های این جامعه را سرکوب کرده و منابع مادی 
و معنوی آن را به انحصار خود درآورده، دیر یا زود، به 
بحران دچار می شد� موضوع بر سر اینکه آیا جمهوری 
اسالمی خواهد رفت یا نه، نیست! بلکه بر سر زمان و 
چگونگی آن است� این دو به این پرسش باز می گردد 
که »مسئولیت ما چیست؟« اگر این پرسش از سوی 
کسانی مطرح شود که برای خود نقش و مسئولیتی به 
عنوان »روشنفکر« یا »فعال سیاسی« و »سیاست ورز« 
قائل هستند، نخست می بایست به بی آینده بودن نظام 
ارتجاعی مانند جمهوری اسالمی در دوران کنونی آگاه 
و  زمینی  از  اعم  ایدئولوژیک،  نظام های  باشند�  شده 
آسمانی، محکوم به شکست هستند زیرا در تناقض با 

روح آزادیخواهی و  امنیت انسان قرار دارند�
ایدئولوژی  و  برای جدایی دین  از همین رو، تالش 
مذهبی  و  دینی  عقاید  راندن  و  دولت،  و  حکومت  از 
این  ابراز  برای  گام  نخستین  خصوصی،  عرصه ی  به 
نکته است که از »سانحه ی جمهوری اسالمی« درسی 
و  فرد  هر  است  بهتر  راه  این  در  آموخته ایم�  سترگ 
ضدمذهبی  اش  همچنین  و  مذهبی   عقاید  نیرویی 
قانون  در  باید  جدایی  این  دارد�  نگه  خودش  برای  را 
و  مقننه  و  مجریه  قوه ی  سه  و  شود  تثبیت  اساسی 
خود  فعالیت های  سرلوحه ی  را  آن  می بایست  قضاییه 
بازتاب حاکمیت ملی و حکومت  بتوانند  تا  قرار دهند 

همگان و همه ی مردم باشند�
مهمترین مخرج مشترك برای امروز و آینده

حکومت ها  بودن  خنثی   و  دولت  و  دین  جدایی 

مخرج  مهمترین  مردم،  ایدئولوژی  و  عقاید  برابر  در 
مشترکی است که می تواند وسیع ترین نیروهای مدافع 
مخرج  این  آورد�  گرد  خود  حول  را  ایران  دمکراسی 
مشترک به خودی خود در برابر ساختار الکن و معیوب 
قرار  اسالمی  جمهوری  دینی  حکومت  ضدبشری  و 
می گیرد� کسی که از جدایی دین و دولت دفاع می کند، 
نمی تواند مردم را به »انتخابات« در یک حکومت دینی 
به  بازگشت  شعار  نمی تواند  کند!  ترغیب  و  تشویق 
»دوران طالیی امام« بدهد و یک جنبش فراگیر را با 
این شعار به خاموشی بکشاند� نمی تواند ُمهر »مذهبی« 
را به پیشانی خود یا عنوانش بچسباند چرا که مذهبش 
باشد�  »شهروند«  عنوان  به  وی  شاخص  نمی بایست 

نمی تواند علیه پیروان هیچ دین و مذهبی و یا بی دینی 
جدایی  از  آنچه  شود�  اقدام  و  عمل  وارد  بی مذهبی  و 
دین و دولت حاصل می شود، دامنه ی وسیع بردباری و 

برابری قانونی همگان در برابر »دولت حقوقی« است�
جامعه ای که حقوق اش تأمین و تضمین و ابتکاراتش 
و  نقش  بیشترین  خود  شود  شناخته  رسمیت  به 
مسئولیت را در بازسازی کشور بر عهده خواهد گرفت� 
نیروها و جریان های سیاسی فقط می بایست مدافع این 
و  جامعه  به  را  عرصه  هر  کار  و  باشند  حقوق  و  حق 
مثل »ولی  آنکه  نه  و  بسپارند  آن  توانمند  متخصصان 
هر  در  دستور  و  تصمیم گیری  و  نظر  ابراز  به  فقیه« 
آنان  به  ربطی  و  نیست  آنها  تخصص  در  که  زمینه ای 

ندارد، بپردازند!
ما اما هنوز درگیر سّد و مانعی تاریخی به نام »نظام 
تا  نظام  این  ماندگاری  هستیم�  اسالمی«  جمهوری 
اینجا  در  شرح شان  جای  که  دالیلی  بر  عالوه  کنون 
نیست، بخش مهمی مربوط به کوتاهی و خودشیفتگی 
و تنگ نظری و ساده اندیشی نیروهای سیاسی در داخل 
طبقاتی  و  سیاسی  منافع  همچنین  و  کشور  خارج  و 

گروهی از آنهاست�
تاریخی  تجربه ی  اساس  بر  نیروها  این  همه  هرگاه 
از یک سو دریابند که نظام جمهوری اسالمی آینده ای 
ندارد و باید برود، و از سوی دیگر منافع ملت و مملکت 
و نسل های آینده را فراتر از منافع شخصی خود قرار 
دهند، آنگاه راه برای یک همگرایی نسبتا پایدار گشوده 
خواهد شد� منافع شخصی الزاما مادیات نیست (اگرچه 
هست!)  قطعا  جناح  دو  هر  از  نظام  وابستگان  درباره 
گاهی امتناع از دیدن واقعیات و قبول اشتباهات به نفع 

ما نیست! گاهی ترجیح می دهیم مانند تمامی سال های 
سایه ی  در  و  کنیم  اختراع  بی پایه ای  مفاهیم  گذشته 
آنها پناه بگیریم تا مجبور نباشیم که مثال بگوییم که 
این رژیم اصالح پذیر نیست! گاهی چون از آینده خبر 
و  مبهم  مواضع  با  و  کنیم  خطر  نمی خواهیم  نداریم، 
دوپهلو، تالش می کنیم بین دو صندلی بنشینیم تا هر 

کدام شکست، دست کم آن یکی را داشته باشیم!
بشر  حقوق  و  دمکراسی  ادعای  ما  همه ی  اگر  اما 
دفاع  در  مشترکی  مخرج  به  باشیم  قادر  باید  داریم، 
مانند  عظیمی  تجربه ی  با  کنیم�  پیدا  دست  آنها  از 
جمهوری اسالمی، موضوع ساده تر از آن به نظر می رسد 
که نتوان آن را درک کرد: حکومت دینی در هر شکلی، 

فقیه،  فقیه بی ولی  با ولی  با »مطلقه« بی »مطلقه«، 
گذشته  به  و…  رهبری  شورای  بی   رهبری  شورای  با 
و قرون وسطا تعلق دارد� مردم ایران با امتیازی مانند 
تنوع قومی و مذهبی و فرهنگی به حکومتی نیاز دارند 
توزیع  به  و  بگیرد  بر  را در  آنها  مانند چتر همه ی  که 
عادالنه ی منابع کشور بین همگان بپردازد� این بستر، 
با حفظ همه ی اختالفات نیروهای سیاسی می تواند ما 
ائتالف بزرگ و فراگیر علیه حکومت دینی  به یک  را 
ایران رهنمون شود و راه را به سوی آینده  ای بگشاید 
که همه این نیروها بتوانند برای مشارکت در قدرت با 
یکدیگر به رقابت بپردازند� تاوان چنین راهی را پیش 
اراده ی  از ما کشورهای دیگر پرداخته اند؛ کافیست ما 
همگرایی ملی و احساس مسئولیت شهروندی و انسانی 

داشته باشیم�
ما پس از چهل سال همچنان با همان پرسش روبرو 
هستیم: جمهوری اسالمی، آری یا  نه؟! با این تفاوت 
بزرگ که طشت رسوایی آنچه به آن »آری« گفته شد 
به  بار  این  و  افتاده  زمین  به  سنگین  بسیار  بهایی  به 
دریافت  »نه«  پاسخ  دلبستگانش  و  وابستگان  اعتراف 
می کند� صف بندی نیروهای سیاسی  وحرکت به سوی 
آینده نیز نه حول »اصالح« و یک »جمهوری اسالمی 
شکل  تدریج  به  پرسش  همین  حول  بلکه  خوب« 

روشنتری می گیرد�
مسئولیت مدافعان دمکراسی در این است که تالش 
اسالمی  جمهوری  دینی  نظام  بجای  آنچه  تا  کنند 
می آید، مبتنی بر اصول دموکراسی و حقوق بشر باشد�

_____________________________
+ الهه بقراط سردبیر کیهان لندن

جدایی دین و دولت و خنثی  بودن حکومت ها در برابر عقاید و ایدئولوژی 
مدافع  نیروهای  وسیع ترین  می تواند  که  است  مشترکی  مخرج  مهمترین  مردم، 
دمکراسی ایران را حول خود گرد آورد. این مخرج مشترك به خودی خود در برابر 
ساختار الکن و معیوب و ضدبشری حکومت دینی جمهوری اسالمی قرار می گیرد. 
کسی که از جدایی دین و دولت دفاع می کند، نمی تواند مردم را به »انتخابات« در 
یک حکومت دینی تشویق و ترغیب کند! نمی تواند شعار بازگشت به »دوران طالیی 
امام« بدهد و یک جنبش فراگیر را با این شعار به خاموشی بکشاند. نمی تواند ُمهر 
»مذهبی« را به پیشانی خود یا عنوانش بچسباند چرا که مذهبش نمی بایست شاخص 
وی به عنوان »شهروند« باشد. نمی تواند علیه پیروان هیچ دین و مذهبی و یا بی دینی 
و بی مذهبی وارد عمل و اقدام شود. آنچه از جدایی دین و دولت حاصل می شود، 

دامنه ی وسیع بردباری و برابری قانونی همگان در برابر »دولت حقوقی« است.
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یک  ویران گری  میزان  که  زمان  هر  قاعده،  بنابر 
آن  می شود،  بیشتر  آن  سازندگی  میزان  از  سامانه 

سامانه روی به مرگ می نهد�
وقتی این سامانه یک رژیم  است، زمان مرگ آن را 
آنچه  تعیین می کند� در  ثبات  توانائیش در حفظ سه 
پایه  به رژیم والیت مطلقه فقیه مربوط می شود، تک 
و  می کند  نیز  چهارمی  ثبات  نیازمند  را  آن  بودنش، 
آن ثبات در پایه، بنیاد دینی، است� از آنجا که قدرت 
می کند  تهی  میان  و  بیگانه  خود  از  را  راهنمایی  فکر 
که از آن مشروعیت می گیرد، رژیم چه بخواهد و چه 
نخواهد، میان دین رسمی در حال میان تهی شدن و 
دینی که بنیاد دینی خود را مروج آن می داند، تعارض 
اشکال  در  که  است  تعارض  آن  این  می آورد�  بوجود 
گوناگون بروز می کند� تازه ترین شکل آن، خطاب کردن 
حوزه های دینی به عنوان کارگاه تولید انبوه مرجع بود� 
ناگزیر  را  خامنه ای  آقای  زمانی  که  است  تعارض  این 
کرد پی در پی به قم برود� بعدها، آقای علم الهدی گفت 

اگر آن سفرها نبود، قم عصیان می کرد�
 اندازه برخورداری رژیم از ثباتهای چهارگانه

1- از دست رفتن ثبات در پایه
در واقع، این تعارض، با طرح والیت فقیه از سوی 
مشخص  عینیتی  اول،  خبرگان  مجلس  اکثریت 
پیداکرد� از آن پس، به تدریج که قدرت دین را از خود 
خمینی  آقای  سویی  از  می کرد،  تهی  میان  و  بیگانه 
بر  حاکم  می گفت  و  می زد  فقیه  مطلقه  والیت  از  دم 
احکام دین است و، بطور روزافزون،  دین را در توجیه 
خشونت بکار می برد  و از سوی دیگر، کار انکار والیت 
آقای  که  اندازه  آن  به  می کرد�  آسان   را  فقیه  مطلقه 
منتظری، نظریه پرداز والیت فقیه، والیت مطلقه فقیه 

را از مصادیق شرک خواند�
بکاربردن دین در توجیه ویران گریهای قدرت، کار 
دین را به این جا رسانده است که، امروز، جز در توجیه 
خشونت، کاربرد ندارد� قدرتمداری که آقای خامنه ای 
به  با دشمن  و  آغاز می کند  با دشمن  را  است، سخن 
بوجود  هدفش  که  این است  او  توجیه  می برد،  پایان 
آوردن بصیرت نسبت به توطئه های امریکا است� غافل 
است،  زور  جمله ها  و  کلمه ها  بن مایه  وقتی  این که  از 

راهنما،  فکر  که  این  یعنی 
توجیه  را  زور  بکاربردن  جز 
نمی کند� در حقیقت، او خالی 
و  بود  آنچه  از  را  فقه  شدن 
توجیه گرهای  از  را  پرشدنش 
نه  می گوید�  فاش  زور،  اعمال 
سران  که  است  اتفاق  راه  از 
رژیم و دستگاه تبلیغاتی آنها، 
دین  به  ساختن،  در  هیچ گاه 
مقام  در  اما  نمی کنند  رجوع 
سیل  و  زلزله  و  گرانی  توجیه 
و بخصوص جنگهای گوناگون 
و فسادها و آسیبهای اجتماعی 
و همه دیگر ویران گریها، پای 
خدا و دین را بمیان می آورند�

قم،  در  اخیر  اجتماع  بنگریم،  که  منظر  این  از 
در  مرگ  به  تهدید  پالکاردهای  آن  در  که  اجتماعی 
واقعیتی  ازغدی  سخنان  و  بودند  طلبه  چند  دستان 
مانع  سانسور  که  می یابیم  واقعیتی  کننده  آشار  را 
در  را  دین  فقیه  مطلقه  والیت  بود:  شدنش  مشاهده 
وسیله توجیه خشونت ناچیز کرده است و در حوزه قم، 
ناچیزی گشته اند� حتی »مراجع  اقلیت  جانبداران آن 
اندازه  این  تا  دینی  توجیه کننده  نمی توانند  دولتی« 
تا  بی ثباتی  این  باشند�  تهی  میان  و  بیگانه  خود  از 
است:  مطرح  مسئله  این  در حوزه ها،  که  است  بدانجا 
وقتی میان بقای حوزه ها و دین و بقای »نظام والیت 
مطلقه فقیه« تعارض قطعی است، چه باید کرد؟ پاسخ 
جعلی  اعالن  این است:  قم  حوزه  روحانیان  از  شماری 
بودن والیت فقیه و پاک کردن دامن دین از لوث آن� 
این  به  است  اعتراف  حوزه ها،  به  ازغدی  آقای  حمله 
واقعیت که پایه رژیم، نه بی ثبات که شکسته است� این 
شکستگی هم نتیجه از خودبیگانه کردن مستمر فقه 

توسط قدرت و هم فرآورده سه بی ثباتی دیگر است:
2- از دست رفتن ثبات در درون رژیم

آقای  هم«  با  »همه  شعار  از  میان  زمانی  فاصله 
اطالعات  (سازمان  او  تا »همه جاسوس هم«  خمینی 
ابتال  به  بود� یک دلیل آن، ورود  36 میلیونی)، کوتاه 

با او و ایستادگی بر اصول راهنمای انقالب بود که بر 
زبان خود او جاری شده بودند� اما دلیل دیگر، شتاب 
را  استبدادیان  که  بود  استبداد  بازسازی  به  بخشیدن 
از  به دو و حذف یکی  تقسیم  بر آن داشت مکانیسم 
دو را بکاراندازند� نخست در بیرون خود تقسیم به دو 
می کردند تا یکی از دو را حذف کنند، اما سرانجام، کار 
تقسیم به دو و حذف یکی از دو به درون رسید� نتیجه 
این است که رژیم انسجام نمی جوید و گروه بندی ها که 
از شبکه های روابط شخصی قدرت پدید آمده اند، رو در 

روی یکدیگر ایستاده اند:
والیت  دستگاه  تنها  نه  است�  گانه  دو  دولت   �2,١
مطلقه فقیه از قوه مجریه و تا حدودی قوه مقننه جدا 
و  انتظامی  و  نظامی  از  مسلح،  نیروهای  بلکه  است، 
دستگاه تبلیغاتی نیز از آن جدا و تحت فرمان »رهبر« 

هستند�
�2,2 بی ثباتی شغلی که تصفیه های مستمر گویای 
بلکه  می گیرد،  قربانی  را  مدیران  تنها  نه  هستند،  آن 
این است  نتیجه  می کنند�  خود  گرفتار  نیز   را  وزیران 
کش  استعداد  که  استعدادپرور  نه  اداری  دستگاه  که 
گشته است� هم اکنون، آقای روحانی قادر به گزینش 
وزیران الیق نیست� هم بدین خاطر که الیق های اندک 
بدین خاطر  هم  و  نیستند  مقام  قبول  به  حاضر  شمار 
که هرکس مقام وزارت را می پذیرد، می داند توانایی او 

برای اجرای یک برنامه بس ناچیز است�

آینده رژیم و مسئولیت ما
ابوالحسن بنی صدر
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�2,3 این دوگانگی از رأس تا قاعده رژیم وجود دارد، 
در  رسمی:  غیر  شکل  در  هم  و  رسمی  شکل  در  هم 
اطالعاتی  دستگاههای  و  ارتش  و  سپاه  رسمی،  شکل 
چون  وزارت خانه هایی  درون  در  گانگی  دو  و  متعدد 
وزارت نفت و وزارت خارجه و وزارت دفاع و واواک و 
وزارت کشور و آموزش پرورش و آموزش عالی، وجود 
فساد  دلیل  یک  حقیقت،  در  کننده اند�  فلج  و  دارند 
اداری،  دستگاه  فلج  به  نزدیک  ناکارآمدی  و  گسترده 

غیر  دوگانگی  که  بخصوص  است�  دوگانگی  همین 
رسمی آن را تشدید نیز می کند:

غیر  دولت  یک  وجود  فلج کننده،  دوگانگی   �2,4
روحانی  به  را  خود  تعرضهای  چون  که  است  رسمی 
و   بیفتاد  از سرش  کرد، حجاب  تشدید  او  حکومت  و 
موجود بی حجاب »دولت در سایه« نام گرفت� مشاور 
حقوقی روحانی می گوید این دولت در سایه از صدر تا 
ذیل دولت وجود دارد و عمل می کند� ایجاد بحرانهای 
داشتن  اختیار  در  بلحاظ  اقتصادی  و  سیاسی  سخت 
که  نیستند  عالئمی  تنها  ارز،  و  نقدینه  عظیم  حجم 
می دهند،  نشان  را  آن  شدت  و  رژیم  درونی  بی ثباتی 
بلکه پرونده سازیها و تبلیغات شدید برضد یکدیگر و 
رژیم  ناتوانی های  و  قتل رساندن  به  هرگاه الزم شود، 
از حفظ امنیت کارکنان خود، حتی نیروهای مسلح،نیز 

عالئم بارز این بی ثباتی هستند�
که  جمهوری«  »رئیس  و  »رهبر«  دوگانگی   �2,۵
بیشتر  مقام  دو  این  کارکرد  آغاز،  از  شده است  سبب 
تمامی  واجد  »رهبر«  چراکه  باشد�  تضاد  به  متمایل 
اختیارها است و در برابر مردم مسئول نیست و کارکرد 
مقام او، »حفظ والیت مطلقه فقیه« است و قدرتی که 
نمی کند،  پیدا  کاربرد  تخریب  در  جز  دارد،  مقام  این 
است�  ساختن  جمهوری  ریاست  کارکرد  آنکه  حال 
بدین خاطر است که این دو مقام، در طول چهاردهه، 

سازگاری نجسته اند�
بدین قرار، مکانیسم تقسیم به دو و حذف یکی از دو 
دوگانگی ها پدید آورده و این دوگانگی ها مجموعه ای از 
بی ثباتی ببارآورده اند: بی ثباتی دولت و بی ثباتی شغلی 
و بی ثباتی ناشی از فقدان امنیت و منزلت و بی ثباتی 
پرونده سازیهای  و  »رهبر«  موضع گیریهای  از  ناشی 
و  حضور  از  ناشی  بی ثباتی  و  اطالعاتی  دستگاههای 
افزایش  از  ناشی  بی ثباتی  و  سایه«  در  »دولت  عمل 
نارضائی مردم فرآورده جنگ دائمی رژیم والیت مطلقه 

فقیه با مردم ایران:
مردم  با  دائمی  جنگ  از  ناشی  3-بی ثباتی 

ایران
که  این است  یکی  مستمر،  واقع  امرهای  از  امری 
رابطه  فرآورده  خارجی  قدرتهای  با  سازشها  و  ستیز 
رژیم والیت مطلقه فقیه با مردم ایران هستند� توضیح 
نمی شد،  استبداد  بازسازی  بر  قرار  هرگاه  این که، 
در سیاست  امریکا  با هدف محور کردن  گروگانگیری 
گروگانگیری  نمی داد�  روی  نیز،  خارجی  و  داخلی 
بدین خاطر که در امریکا طراحی و در ایران اجرا شد 

و وضع تحریمهای اقتصادی برضد ایران و برانگیختن 
صدام به حمله با ایران و بحران اتمی و اینک جنگهای 
هشتگانه (جنگ نظامی، جنگ »نیابتی«، جنگ از راه 
ترور، جنگ مذهبی، جنگ اقتصادی، جنگ تبلیغاتی، 
جنگ دیپلماتیک و جنگ روانی)، هرگاه بنابر بازسازی 
دولتی حقومدار بر پایه استقالل و آزادی می شد، روی 
نمی دادند� این ستیز وسازش دائمی ضرورت یافته است 
زیرا بخشی مهم از جنگ دولتی است که استبداد ادامه 

رژیم شاه ، با توان ویرانگری بیشتر�
انقالب«)،  (»نهادهای  جدید  قدرت  ستون پایه های 
خاصه، سپاه و »دادگاه انقالب« برای آن بوجودآمدند 
اما در عمل،  انقالب حفظ کنند�  انقالب را از ضد  که 
روحانیت«،  »سلسله  ایجاد  برای  »مالتاریا«  وسیله 
بنابراین، از میان برداشتن مخالفان شدند� سپاه بسان 
فردوسی)، حزب سیاسی مسلح  (شاهنامه  کرم هفواد 
به قول هاشمی رفسنجانی به خوردن تمامی  شد که 
ایران نیز قانع نیست� یک اقلیت نوکیسه، بدون جنگی 
استثمار  را  بزرگ  اکثریت  بتواند  چگونه  جانبه،  همه 
از نیروهای محرکه را تخریب  کند و  بخش عمده ای 
کند؟ از این رواست که، بخصوص با کودتای خرداد 60، 

جنگ با مردم ایران به جنگها بدل شد:
�3,١ بحرانها و جنگهای خارجی به قصد نگاهداشتن 
مردم ایران در ترس و بازداشتن آنها از جنبش همگانی،

�3,2 جنگ اقتصادی که در حکومت رجائی، عنوان 
درسال  که  می شود  یادآور  گرفت�  خود  به  »ریاضت« 
روستائی  و  خانوارهای شهری  درآمد  متوسط   ،١3۵9
کودتای  از  اما  شد�  باالتر  آنها  هزینه های  متوسط  از 
به  نسبت  درآمد  کسری  مستمر،  بطور   ،60 خرداد 
متوقف  رهگذر  از  جنگ  این  می شود�  بیشتر  هزینه 
کردن تدابیر در حال اجرا برای منقلب کردن اقتصاد 
مصرف و رانت محور دوران شاه به اقتصاد تولید محور 
و بازگرداندن اقتصاد به همان مسیر اقتصاد مصرف و 
رانت محور دوران شاه، ایران را بیابان و جامعه ایرانی 

را گرفتار فقر فزاینده کرده است�
�3,3 جنگ دینی و مرامی نه تنها با اقلیتهای دینی 
به  حقیقت،  در  نیز�  بزرگ  اکثریت  با  که   مرامی  و 
حکم آنکه والیت مطلقه فقیه مرام توجیه گر استبداد 

فراگیر است، پس مهار مردم از لحاظ دینی را ناگزیر 
با هدف  با زنان کشور  تنها جنگ  این جنگ  می کند� 
دون انسان نگاه داشتن آنها نیست� انکار حقوق انسان 
و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و حقوق طبیعت و 
نیز هست�  بعنوان عضو جامعه جهانی  ایرانیان  حقوق 
هر مخالفتی را محاربه خواندن و محاربه و مجازات آن 
را درجه بندی کردن نیز هست� از تبعات این جنگ، 
دین  مردم کشور حساب  از  بخشی  که  این است  یکی 
بیزاری  از دین دولتی جدا کرده اند و دیگری  را  خود 

از دین است�
شدت  با  است  دهه  چهار  که  سیاسی  جنگ   �3,4
تمام ادامه دارد: جنگ به سازمانهای سیاسی مسلح و 
غیر مسلح و اعدام و حبس هزاران تن و منحل کردن 
اسالمی  سازمانهای سیاسی که حتی حزب جمهوری 
نگشتند  معاف  آن  از  اسالمی هم  انقالب  و مجاهدین 
رویه  که  همگانی  جنبشهای  خونین  سرکوب  نیز  و 
برابر  در  فقیه گشته است�  مطلقه  والیت  رژیم  مستمر 
رژیم نه تنها نیروهای محرکه سیاسی (دانشگاهیان و 
دانشجویان و معلمان و زنان و کارگران) که کشاورزان 
نیز،  روحانیان  از  بخشی  و  پیشه وران  و  اداریان  و 
روزه  همه  محرکه  نیروهای  این  سرکوب  قراردارند� 
است� اما موجهای جنبش نیز بطور مستمر، در شکلهای 

مختلف، بر می خیزند و مدام سرکوب می شوند�
�3,۵ سرکوب اجتماعی که تحمیل تبعیض ها به زنان 
یک وجه آن است� مهاجرت استعدادها بخاطر برخوردار 
تنظیم  فرآورده  خود  که  امکانها  و  منزلت  از  نبودن 
رابطه ها توسط قدرت است، وجه دیگری از آن است� باز 
نبودن نظام اجتماعی که بی کاری و گسترش خشونت 
آنند، وجه  از عوارض  اجتماعی یک چند  و آسیب های 
سومی از آن است� تحمیل تبعیض سامانه مند در تمامی 

سلسله مراتب اجتماعی هم وجهی دیگر از آن است�
نیز  آن  که  پایه ای  تک  دولت  میان  جنگها  این 
سویی   از  می شود  سبب  ایران،  مردم  با  شکسته است، 
محور  را  خارجی  قدرت  فقیه  مطلقه  والیت  رژیم 
سوی  از  و  بگرداند  کشور  خارجی  و  داخلی  سیاست 
دیگر ناگزیرش می کند، با ایجاد تعادل از راه باج دادن 
بقای خود  دیگر،  از سوی  و سازش  و ستیز  از سویی 
در  مستمر  تغییرهای  این،  باوجود  بگرداند�  ممکن  را 
روابط قوای بین المللی، رژیم را از ایجاد ثبات خارجی 

ناتوان کرده است:
برقرارکردن  در  ناتوانی  از  ناشی  بی ثباتی   -4

تعادل پایدار با قدرتهای انیرانی
جریان  در  ایران  مردم  غربی  نه  و  شرقی  نه  شعار 
انقالب، اینک جای خود را به شعار »تعامل با شرق« 
و ستیز و سازش با غرب، بخصوص امریکا، داده  است� 
قدرتهای  با  پایدار  تعادل  برقرارکردن  از  این،  باوجود 
پایه،  رژیم های تک  در حقیقت،  است�  ناتوان  انیرانی، 

      بنابر قاعده، هر زمان که میزان ویران گری یک سامانه از میزان سازندگی 
آن بیشتر می شود، آن سامانه روی به مرگ می نهد.  وقتی این سامانه یک رژیم  است، 
زمان مرگ آن را توانائیش در حفظ سه ثبات تعیین می کند. در آنچه به رژیم والیت 
مطلقه فقیه مربوط می شود، تک پایه بودنش، آن را نیازمند ثبات چهارمی نیز می کند 

و آن ثبات در پایه، بنیاد دینی، است.   

حقوق پنج گانه، شامل حقوق انسان و حقوق شهروندی او و حقوق ملی و 
حقوق طبیعت و حقوق ایرانیان به عنوان عضو جامعه جهانی، تدوین شده اند. این 
حقوق وقتی به ویژه گی های حق تعریف می شوند و بیانگر ایدئولوژی ای نیستند که 
موافق و مخالف دارد، می توانند اتحاد نمایندگان واقعی سه تمایل تاریخی را ممکن 
کنند و این اتحاد می تواند دیر بپاید. »ما« قانون های اساسی و برنامه عمل و حقوق 
پنج گانه و قانون اساسی دوران گذار را موضوع بحث های آزاد می کند تا که همگان 

هدف و روش مشخصی را بیابند و تغییرکنند و تغییر دهند.
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حتی اگر در موقعیت مسلط نیز باشند (شوروی سابق)، 
از ایجاد چنین تعادلی ناتوان می شوند� یکی از عوامل 
خوردن  برهم  نیز،  آن  موفقیت  و  انقالب  دادن  روی 
برقرار  انیرانی  قدرتهای  با  شاه  رژیم  که  بود  تعادلی 
کرده بود� در آنچه به تعادلی مربوط می شود که رژیم 
والیت مطلقه فقیه با قدرتهای انیرانی برقرار می کند، 

واقعیت ها بی ثباتی این تعادل را گزارش می کنند:
بیرون  در  جنگها  انواع  به  رژیم  گرفتار شدن   �4,١
مرزها – که به درون مرزها نیز سرایت کرده اند – هم 
از منظر افزوده شدن جنگها بر یکدیگر و هم از منظر 
ناگزیر  را  فقیه  مطلقه  والیت  رژیم  آنها،  شدن  بغرنج 
کرده است، همچنان بر سهمی از بودجه که صرف بقای 

خود می کند، بیفزاید�
که  سیاسی  و  ارضی  و  اقتصادی  باج دادن   �4,2

همچنان بر ابعاد آن افزوده می شود:
آسیای  با کشورهای  روسیه  مرز  تا  فارس  از خلیج 
گاز  و  نفت  منطقه  هشت  است:  باج گذار  رژیم  میانه، 
مشاع در خلیج فارس را همسایه ها می برند و می خورند� 
رژیم از حقوق ایران در دریای خزر چشم می پوشد و 
دنباله رو سیاست روسیه  میانه،  سیاستش در آسیای 

است�
به چین بیشتر و به هند کم تر، هم در فروش نفت 
منفی  تراز  می دهد�  باج  کاالها،  واردکردن  در  هم  و 
بازرگانی خارجی ایران می گوید به کشورهای دیگر نیز 

باج می دهد�
�4,3 باوجود این، توانا به برقرارکردن تعادل پایدار 
آقای  دنبال خارج شدن  به  تحریم ها  بازگشت  نیست: 
از  نفت خیز،  رفتار کشورهای  و  وین  توافق  از  ترامپ 
یک  حق  از  دفاع  میان  آنها  می گوید  روسیه،  جمله 
را  خود  منافع  است،  امریکا  که  قدرتی  برابر  در  ملت 
سوچی،  در  ترکیه  و  روسیه  توافق  می شمارند�  مقدم 
نیز، می گوید تعادل با روسیه، ولو با دادن باج، بی ثبات 
تحریمهای  هم  را  اروپا  با  تعادل  بی ثباتی  می ماند� 
نیویورک 4 +١  (در  آنها  قبال  در  اروپا  رویه  و  امریکا 
اجتماع کردند اتحادیه اروپا راه کار دور زدن تحریمها را 
تصویب کرده است� اما تعادل همچنان ناپایدار است) و 
هم ناتوانی رژیم از فراهم آوردن شرائط ثبات بخشیدن 
به این تعادل (قانون  FATE  تصویب شد ولی بنابر قول 
تشخیص  مجمع  در  باید  آن  تکلیف  الریجانی،  آقای 

مصلحت تعیین شود)، گزارش می کنند�
�4,4 اما تعادل با کشورهای منطقه: دولت سعودی 
که وعده داده است جنگ را تا عمق خاک ایران بکشاند 
و رژیم والیت مطلقه فقیه در خود کشور و در خاک 
عربستان و همه دیگر کشورهای منطقه با آن دولت در 
ستیز است� فعل و انفعال در روابط رژیم با دولت عراق 
هم گویای بی ثباتی است� در سوریه، پس از نزدیک 40 
سال پرداخت هزینه سنگین جانی و مالی، اینک این 
کرده است� حاصل  پیدا  را  باال  که دست  است  روسیه 
»بسط نفوذ ایران تا مدیترانه« یکی افزایش هزینه های 
احساسات  شدن  برانگیخته  دیگری،  و  مالی  و  جانی 

خصمانه نسبت به ایران هستند�
از  و  افزوده  رژیم  ویران گری  بر  بی ثباتی ها  این 
توانائیش در سازندگی کاسته اند� و چون والیت مطلقه 
است،  تضاد  آبادانی طبیعت در  و  انسان  با رشد  فقیه 
نماد  بدیلی  بر  ملی  اگر جامعه  است  ناگزیر  آن  مرگ 
میزان عدالت  بر  و رشد  آزادی  و  استقالل  در  زندگی 
اجتماعی، وجدانی همگانی بیابد و خود در آن شرکت 

کند:
 مسئولیت ما

ایجابش می کند، مسئولیِت  مسئولیتی که وضعیت 

نیمه  از  اجتماعی  نظام  تغییر  است،  تغییر  در  شرکت 
بسته به باز، بنابراین، جامعه مدنی برخوردار از حقوق 
و توانایی های الزم برای مهار دولت حقوقمدار است که 
سازمانی  به  خشونت  انحصاری  اعمال کننده  از  بتواند 
توانا به خشونت زدائی تحول کند تا که تنظیم کننده 

رابطه ها حقوق بگردند: استقرار جمهوری شهروندان�
اما »ما« کیست؟ وضعیت امروز ایران می گوید بیشتر 
از همه این »ما« است که تعریف روشنی نجسته است� 
در نتیجه، بدیل توانا بر عمل به مسئولیت، قوت الزم را 
نیافته است� یادآور شوم که بدیل بدون پیدایش وجدان 
جامعه  شدن  خود  بدیل  و  باال  مسئولیت  بر  همگانی 
جمهور  آنکه  برای  نمی آورد�  بدست  توانایی  مدنی، 
بیابند،  بدیل  مثابه  به  خود  به  همگانی  وجدان  مردم 
امرهای واقع مستمر را شناسایی و برپایه آنها، راه کار 

باید پیشنهاد کرد:
1- سه تمایل تاریخی

 – کاوه  جنبش  از  موفق،  همگانی  جنبشهای 
اسطوره ای در بردارنده ویژگی های امر واقع مستمری 
انقالب ١3۵٧، حاصل  تا   – که جنبش همگانی است 
همگرائی سه تمایل تاریخی ایران بوده اند: تمایل چپ 
و تمایل ملی و تمایل دینی� تاریخ اجتماعی ایران، از 
واکنشهای  و  کنش ها  تاریخ  زمان،  این  تا  هخامنشی 

سه تمایل است:
تمایل چپ

مردم  زحمتکش  اکثریت  بیانگر  که  چپ  تمایل 
می کرد�  اخذ  دین  از  را  خود  مرام  بوده است،  ایران 
امتیازهای  گر  توجیه  قدرت  بیان  از  بازگرداندنش  با 
قشرهای  خواستهای  بیانگر  به  حاکم  قشرهای 
زحمتکش جامعه (گئومات که نخستین سوسیالیست 
نام گرفت و مزدک و… پیش از اسالم و جنبش های 
چون  رسمی،  دین  با  ناهمخوان  دینی  بیان  با  چپ 
صفوی  عصر  از  جنبش ها  تا  و…  عیاران  و  سربداران 
بیانگرهای  بدین سو،  قاجار  دوره  اواسط  از  بدین سو)� 
پیشین  رویه  بر  که  آنها  شدند:  منشعب  چپ،  تمایل 
اخذ  خارج  از  دینی  غیر  ایدئولوژی  که  آنها  و  ماندند 

کردند�
تمامی  در  عدالت  شدن  شعار  که  می شود  یادآور 

جنبشها و در وجدان همگانی جا پیداکردن مفهومی از 
عدالت گویای خواست های اکثریت بزرگ و کوششهای 
مستمر نظریه پردازان در خدمت صاحب امتیازها برای 
تغییر این مفهوم، امر واقع مستمر جهان شمول است�

تمایل ملی
جدا  چپ  تمایل  از  تاریخ  جریان  در  ملی  تمایل 
و  انیران  از  ایران  استقالل  برای  اینکه  اال  نبوده است� 
نیز همبستگی ملی در درون تقدم قائل بوده است� این 
تمایل نیز فکر راهنمای خود را از دین می گرفته  است� 
بدین خاطر است که از کارکردهای بنیاد دینی، پیش 

است�  بوده   ایران  استقالل  از  دفاع  اسالم،  از  پس  و 
بدین خاطراست که هر زمان این تمایل ضعیف گشته 
 است، بنیاد دینی نیز وظیفه خود را از یاد برده  است: 
حمله  بهنگام  ایران  اسکندر،  حمله  هنگاه  به  ایران 
هنگام  به  ایران  مغول،  حمله  هنگام  به  ایران  عرب، 
استقرار  آغاز  تا  صفوی  عصر  پایان  جنگهای سی سال 

سلسله قاجار و ایران در دوره جنگهای ایران و روس�
در پی شکست ایران، تمایل ملی قوت گرفته است� 
جنبشهای  تمامی  بدین سو،  تنباکو  جنبش  از 
انقالب  از  و  برانگیخته  تمایل  این  را  ایرانیان  همگانی 
مشروطیت بدین سو، استقالل و آزادی را هدف و روش 

شناخته است�
باوجود این، از پیش از انقالب مشروطیت بدین سو، 
منشعب  تمایلها  زیر  در  خود،  بنوبه  نیز  تمایل  این 
شده است: تمایلی که اندیشه راهنمای خود را از غرب 
اخذ کرده و خود به دو  زیرتمایل منشعب شده است: 
تمایلی که به استقالل تقدم می دهد و تمایلی که به 

آزادی تقدم می دهد�
تمایل دینی

یکی  تمایل  زیر  دو  به  نخست  از  که  دینی  تمایل 
مردم،  خواستهای  بیانگر  دیگری  و  دولت  توجیه گر 
از  دیگر  تمایل  دو  با  تمایل  این  تعامل  بود�  منقسم 
سویی و نحله های فلسفی و رشد علمی از سوی دیگر، 
شده است�  دین  از  متعدد  قرائت های  پیدایش  سبب 
قدرت  بیان های  انواع  که  قرائت ها  بخواهیم،  راست 
مایه  قدرت  بیان  در  بیگانه  خود  از  دین  از  باشند، 
بیان  قرائت دینی وجود دارند:  بنابراین، دو  گرفته اند� 

قدرت و بیان استقالل و آزادی�
داده  امکان  دینی  تمایل  به  که  است  دومی  این 
همگرایی  و  بجوید  همگرایی  دیگر  تمایل  دو  با  است 
و  برانگیخته اند  را  تمایل، جنبشهای همگانی  این سه 
ممکن  امروز  به  تا  را  ملی  حیات  ادامه  جنبشها  این 
نیمه  و  استبدادی  دولت  ادامه  این حال،  با  کرده اند� 
بسته ماندن نظام اجتماعی، از جمله برغم سه جنبش 
همگانی در یک قرن ( انقالب مشروطیت و ملی کردن 
صنعت نفت و انقالب ۵٧)، این پرسش را پیش رو قرار 
هم  و  است  برجا  استبدادی  دولت  هم  چرا  می دهند: 

نظام اجتماعی باز نیست؟ باز نیست زیرا میزان تخریب 
نیروهای محرکه تا بخواهی باال است�

سه  همگرایی  این است:  پرسش  این  به  پاسخ  یک 
و  بود  دیرپا  تمایل  سه  هر  سرکوب  و  زودگذر  تمایل 
هست� بدیهی است قدرتهای انیرانی حضور داشته اند و 
دارند و عمل کرده اند و عمل می کنند� اما این مراجعه 
برای  زمینه سازی  و  خارجی  قدرتهای  به  درون  از 
و  حضور  امکان  آنها  به  که  است  آنها  عمل  و  حضور 
اتحاد  بودن  زودگذر  دلیل  می دهد�  و  داده است  عمل 
تمایلهای  به  که  هستند  جنبش ها  کاستی های  نیز 

جنبشهای همگانی موفق، از جنبش کاوه – اسطوره ای در بردارنده ویژگی های 
امر واقع مستمری که جنبش همگانی است – تا انقالب 1357، حاصل همگرائی سه 
تمایل تاریخی ایران بوده اند: تمایل چپ و تمایل ملی و تمایل دینی. تاریخ اجتماعی 
ایران، از هخامنشی تا این زمان، تاریخ کنش ها و واکنشهای سه تمایل است: تمایل 
چپ )بیانگر اکثریت زحمتکش مردم ایران(، تمایل ملی )که برای استقالل ایران از 
انیران و نیز همبستگی ملی در درون تقدم قائل بوده( و تمایل دینی )که به دو زیر 

تمایل یکی توجیه گر دولت و دیگری بیانگر خواستهای مردم، منقسم بوده است(.
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قدرتهای  به  آوردن  روی  با  امکان می دهند  قدرتمدار 

انیرانی، استبداد را بازسازی کنند:
2.کاستی های »ما«

حاصل تحقیق درباره کاستی ها را در کتاب انقالب، 
آورده ام (فصل پنجم و حاصل سخن)� در این   جا به آن 
کاستی ها می پردازم که به »ما« و مسئولیتش مربوط 

می شوند:
�2,١ استقالل و آزادی، دو اصل از اصول راهنمای 
انقالب بودند و هدفی تلقی می شدند که بعد از سقوط 
برداشت  همین  می شدند�  متحقق  می باید  شاه  رژیم 
را،  اصل  دو  این  آینده)،  در  شدن  (متحقق  نادرست 
رهبری  موضع  توجیه  وسیله  شاه،  رفتن  از  پیش 
انقالب (سرنگونی رژیم شاه)، به سخن دیگر، »تحصیل 
ناگزیر  بمثابه هدف،  قدرت  شناسائی  گرداند�  قدرت« 
می رفت�  بکار  که  می کرد  زور)ی   =) وسیله  را  مردم 
مستقر   جدید  رژیم  و  ساقط  شاه  رژیم  اینکه  برای 
آزادی  و  استقالل  که  می شد  این  بر  قرار  اگر  بگردد� 
هدف و روش بگردند، درجا، یکایک شهروندان می باید 
استقالل و آزادی را روش می کردند و برنامه ای را که 
اجرای آن جامعه ملی را از استقالل و آزادی برخوردار 
می کرد و نظام اجتماعی را  باز می کرد، می شناختند 
و در جا، در اجرای آن شرکت می کردند� در آنچه به 
حقوق  این  که  بنابراین  می شد،  مربوط  انسان  حقوق 
آینده  به  نباید  نیز  آنها  به  عمل  انسانند،  ذاتی حیات 
بازگذاشته می شد� بنابراین، وقتی حقوق انسان بمثابه 
باید  می شد،  پذیرفته  انقالب  راهنمای  اصول  از  یکی 
شدن  پذیرفتن  یکی  می گرفت:  انجام  کار  سه  درجا 
دیگری  و  ایران  انقالب  راهنمای  اندیشه  در  آنها 
تنظیم کننده  نقش  و سومی  آنها  به  عمل شهروندان 
بخشیدن به آنها در تنظیم رابطه ها� بجای آن، وعده ای 
رابطه ها  عمل،  در  و  توجیه  آمدند  بکار  که  شدند 
کیفیت  می باید  که  انقالبی  و  ماندند  قوا  رابطه های 
زندگی را تغییر می داد، کمیتی (جمهور مردم شرکت 
کننده در جنبش) را بکار انداخت برای جانشین کردن 
ظرفیت  با  و  همانند  کمیتی  با  (استبداد)  کمیتی 

تخریب بسیار بزرگ تر�
اعالن  که  ذهنی  هدف  میان  گانگی  دو   �2,2
و  و…)  انسان  حقوق  و  آزادی  و  (استقالل  می شد 
کردن  (سرنگون  می شد  عمل  بدان  که  واقعی  هدف 
که  آورد  پدید  را  بدیلی  دولت)،  تصرف  و  شاه  رژیم 
در  بلکه  ناسازگار،  شده  اعالن  هدف های  با  ترکیبش 
تضاد و با هدف واقعی (تصرف دولت) سازگار بود� در 

را  قدرت  که  بود  کسانی  با  بزرگ  اکثریت  بدیل،  این 
هدف می شناختند و برنامه پنهانی نیز می داشتند� این 
و  (مشروطیت  ایران  مردم  کاستی در هر سه جنبش 
داشت�  وجود   (۵٧ انقالب  و  نفت  کردن صنعت  ملی 
تالش برای این که رفع شود، نتوانست بجائی برسد� از 
جمله بدین خاطر که جذب و حذفها سبب شدند که، 
در ترکیب بدیل، سازگارها با هدفهای انقالب کم شمار 

و ناسازگارها پر شمار شوند:
�2,3 گرایشهای چپ و ملی و حتی دینی ناسازگار 
بعنوان  و  جذب  شونده  رهبری  بعنوان  »رهبر«،  با 
حذف  حقیقت،  در  می شدند�  حذف  کننده  رهبری 
موقت«  »دولت  شدن  برقرار  و  شاه  رژیم  سقوط  با 
شروع نشد، پیش از آن، از حذف بدیل تصدی کننده 
اینکه  توضیح  گرفت�   آغاز  حقوق مدار،  دولت  بنای 
و  شهرها  و  روستاها  سطح  در  شوراها  تشکیل  طرح 
امکان اجرا  استانها و کشور، توسط مردم در جنبش، 
تمایلها  نمایندگان  این که  برای  کوشش  حتی  نیافت� 
نرسید�  بجایی  نیز  کنند  شرکت  انقالب  شورای  در 
شرکت  خواستار  نیز  جنبش  در  کننده  شرکت  مردم 
راستی  نشدند�  ملی  شورای  و  شوراها  ایجاد  در  خود 
بسا  و  اختالف  گرایش،  سه  نمایندگان  که  این است 
تضاد را استراتژیک و اتحاد را تاکتیک می انگاشتند� از 
جمله، اسناد سفارت امریکا حکایت روشنی هستند از 
تاکتیکی بودن اتحاد و مقرر بودن حذف ها� قائل بودن 
به دو گانگی هدف و روش و غفلت از این مهم که هدف 
در روش بیان می شود، بنابراین، روش می گوید هدف 
واقعی کدام است، عامل چشم بستن بر هدفهای واقعی 
زیر  کاستی  انقالب شد�  در  کننده  گرایشهای شرکت 
نیز می گوید که اصول راهنمای انقالب که از زبان آقای 
هدف  می شدند،  اظهار  جهانیان،  به  خظاب  خمینی، 
واقعی شان  هدف  که  نبودند  آنهائی  همه  و  او  واقعی 

تصرف دولت بود:
باید  اساسی،  قانونهای  بسا  اساسی،  قانون   �2,4
تحمیل  تا  می شدند  پیشنهاد  جامعه  به  پیشاپیش 
ناممکن  جدید،  دولت  استقرار  از  بعد  اساسی  قانون 
شود� اما چنین نشد� بنابراین، اصلهای اعالن شده، در 
حقوقی که هر شهروند می توانست درجا به آنها عمل 
کند، تعریف نشدند� حتی تصریح نشد مراد از حقوق 
انسان، کدام حقوق هستند� برنامه عمل وجود داشت 
اما در سطح جامعه طرح نشد و وجدان همگانی نسبت 
و  اختیار  فاقد  مردم  نتیجه،  در  نیافت،  وجود  آن  به 

رهبری قدرتمدار واجد اختیار شدند�

همچنان  که  سانسوریها  خود  و  سانسورها   �2,۵
درهای گروه های  سیاسی را به روی یکدیگر بسته اند، 
و  داده ها  و  اندیشه ها  آزاد  جریان  که  بود  آن  از  مانع 
آید  پدید  جمعی  وجدان  یک  و  شود  برقرار  اطالع ها 
استبداد  بازسازی  مانع  می توانست  که  اتحادی  حافظ 
به  بود که هشدارها نسبت  بدان شدت  شود� سانسور 

خطر استقرار »فاشیسم مذهبی« نیز شنیده نشدند�
که  است  »ما«یی  به  ایران  امروز  نیاز  بدین سان، 
به  کامل  سازگاری  واجد  بنابراین،  این کاستی،  فاقد 
مسئولیتی باشد که متحقق کردن هدف هائی است که 

خود روش خویش باشند:
3- ویژه گی های »ما«

برآید،  مسئولیت  عهده  از  بتواند  که  »ما«یی   �3,١
دست کم باید فاقد کاستی های پنج گانه باشد� کار را 
با سانسورزدائی و بازکردن درها بروی یکدیگر و روی 
آوردن به بحث های آزاد و شرکت در این بحث ها آغاز 

کند�
نماد/ باشد،  حقوق  نماد/الگوی  باید  بنابراین،   �3,2

یک  در  تجربه  سه  از  باشد�  آزادی  و  استقالل  الگوی 
را  انیرانی  به قدرتهای  بیاموزد و وابسته ها  قرن درس 

به خود راه ندهد�
�3,3 در همان حال که »ما« اندیشه و عمل شفاف 
دارد و ابهام زدایی را روش می کند، نمایندگی خود را 
از سه تمایل تاریخی، واقعی  کند� این واقعی باید برای 
با  »ما«  که  آنجا  از  مشاهده شود�  قابل  مردم  جمهور 
جمهور مردم عمل می کند، اعتماد آنها را به خود جلب 
به  بسته  نیمه  جامعه  از  تحول  بدیل  مردم،  همراه  و 
جامعه باز، بنابراین، مستقل و آزاد، حقوقمند و عامل 

به حقوق، بگردد�
�3,4 برای این که آنچه »ما« اعالم و اعالن می کند، 
حقوق  باشد،  عمل  قابل  همگان  سوی  از  و  درجا 
شهروندی  حقوق  و  انسان  حقوق  شامل  پنج گانه، 
ایرانیان  حقوق  و  طبیعت  حقوق  و  ملی  حقوق  و  او 
این  شده اند�  تدوین  جهانی،  جامعه  عضو  عنوان  به 
و  می شوند  تعریف  حق  ویژه گی های  به  وقتی  حقوق 
بیانگر ایدئولوژی ای نیستند که موافق و مخالف دارد، 
می توانند اتحاد نمایندگان واقعی سه تمایل تاریخی را 

ممکن کنند و این اتحاد می تواند دیر بپاید�
و  عمل  برنامه  و  اساسی  قانون های  »ما«   �3,۵
حقوق پنج گانه و قانون اساسی دوران گذار را موضوع 
روش  و  هدف  همگان  که  تا  می کند  آزاد  بحث های 

مشخصی را بیابند و تغییرکنند و تغییر دهند�

1. از دست رفتن ثبات در پایه )دینی(: این بی ثباتی تا بدانجا است که در حوزه ها، این مسئله مطرح است: وقتی میان بقای 
حوزه ها و دین و بقای »نظام والیت مطلقه فقیه« تعارض قطعی است، چه باید کرد؟ پاسخ شماری از روحانیان حوزه قم این است: 

اعالن جعلی بودن والیت فقیه و پاك کردن دامن دین از لوث آن.
2. از دست رفتن ثبات در درون رژیم: فاصله زمانی میان از شعار »همه با هم« آقای خمینی تا »همه جاسوس هم« او )سازمان 

اطالعات 36 میلیونی(، کوتاه بود.
و »دادگاه  انقالب«(، خاصه، سپاه  )»نهادهای  ایران: ستون پایه های قدرت جدید  مردم  با  دائمی  از جنگ  ناشی  بی ثباتی   .3
انقالب« برای آن بوجودآمدند که انقالب را از ضد انقالب حفظ کنند. اما در عمل، وسیله »مالتاریا« برای ایجاد »سلسله روحانیت«، 

بنابراین، از میان برداشتن مخالفان شدند.
4. بی ثباتی ناشی از ناتوانی در برقرارکردن تعادل پایدار با قدرتهای انیرانی: شعار نه شرقی و نه غربی مردم ایران در جریان 

انقالب، اینک جای خود را به شعار »تعامل با شرق« و ستیز و سازش با غرب، بخصوص امریکا، داده  است.
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در ناپایداری استبداد و دیکتاتوری
نیاز  پایدار ماندن خود  برای  پویایی  هر کالبد زندۀ 
در عین  دارد که  تنظیم  و  مکانیسم های هدایت  به  
باقی  تعادلی مطلوب   مداِر  در  و جنبش هنوز  پویش 
زنده  کالبد  ابر  یک  مثابه  به  نیز  بشری  جامعه  بماند� 
جامعه  حرکت  و  سیر  نیست�  مستثنی  قاعده  این  از 
اندازه  و  رصد  پیوسته  بایستی  اش  گوناگون  ابعاد  در 
گیری شود و نسبتش با وضعیت مطلوب سنجیده شده 
وضع  به  بازگرداندنش  سوی  در  انحراف  صورت  در  و 
مطلوب عمل شود� وضع مطلوبی بایسته که خود نتیجه 
تجربه و دانش جمعی باشد و از سوی جامعه به میانجی 
نمایندگانش نهاده شده باشد� این وضع مطلوب چیزی 
غیر از قوانین، مقررات و رسوم  به معنای گسترده این  
واژه نیستند� در واقع به روایتی ایجاد و وجود دولت به 
معنای وسیع کلمه (استیت) را می توان از این ضرورت 

استنتاج کرد�
ساختار  باشند  تر  پیشرفته  جوامع  چه  هر  حال 
شان بغرنجتر و تعریف اندازه های مطلوب پارامترهای 
زندگی اجتماعی (وضع قوانین) دشوارتر اند� همچنین 
مستلزم  نیز  موجود  های  اندازه  رصد  و  گیری  اندازه 
مشارکت همه گروه های جامعه با منافع گاه متناقض 
امروزی  مدرن  جوامع  چنانچه  دیگر  عبارت  به  اند� 
تنظیم  و  هدایت  برای  دمکراتیک  سازوکارهای  فاقد 
امور باشند نه تعیین وضعیت مطلوب شان و نه رصد 
وضعیت موجودشان به درستی صورت میگیرد� چنین 
جوامعی  دیر یا زود با بحران های گوناگون مواجه شده 
و از تعادل خارج میشوند� ناپایدار شدن منجر به گونه 
های مختلف تشنجات، نا آرامی، اعتراضات، اعتصابات، 
می  اجتماعی  انقالبات  و  داخلی  های  جنگ  کودتاها، 
شوند که پایانی نا معلوم در دل نهفته دارند� نمونه های  
تجربی پرشماری از اینگونه نظام ها در قرن بیستم  به 
ویژه پس از جنگ جهانی دوم در دست داریم که در 
گسترۀ جهانی از اسیای خاوری تا خاورمیانه تا اروپا تا 
افریقا و باالخره تا امریکای التین رژیم های دیکتاتوری 
غیر دمکراتیک  به جز استثنائاتی اندک هیچ یک بیش 

از چهار دهه دوام نیاورده اند�
ناپایداری مزمن جمهوری اسالمی

آغاز  از  اسالمی  جمهوری 
تاسیس اش هستی خود را در 
تناقض آشکار با  اصل برابری 
بر  یعنی  شهروندان  حقوقی 
است�  نهاده  بنیان  تبعیض 
که  اصل  این  از  پیروی  عدم 
اصول  ترین  اساسی  از  یکی 
است  بشر  حقوق  و  دمکراسی 
یک  برقراری  برای  را  زمینه 
کرده  فراهم  مستبد  رژیم 
عقیده،  آزادِی  نبودن  است� 
ها  رسانه  مطبوعات  بیان، 
زندگی  شیوه  گزیدِن  و  
شخصی و خصوصی، تجمعات، 

برگزیدن و برگزیده شدن در انتخابات، تشکیل اتحادیه 
های شهروندی، حرفه ای، کارگری ، کارفرمائی و نهایتا  
احزاب سیاسی بدان جا منجر شده است که هیچگونه 
در  گیری  اندازه  و  رصد  برای  دموکراتیک  سازوکار 

وضعیت موجود جامعه و نظارت بر آن صورت نگیرد�
کشور  مطلوب  وضع  کردن  محدود  سو  دیگر  از 
و  دور  های  به گذشته  معطوف  واپسگرا  در چارچوبی 
تعییِن وضع مطلوب یعنی قوانین جاری را نیز در تضاد 
آشکار با ضروریات جهان مدرن قرار داده است� یعنی 
جتی اگر حکومت قانون که خود بر دموکراسی قدیم 
است وجود میداشت باز هم نظام اسالمی والیت فقیه 

دستخوش ناکارآمدی و بحران می شد�
و  اقتدارگرا  های  نظام  مشکالِت  گونه  این  از  فراتر 
یک  پیوسته  خود  درون  در  اسالمی  رژیم  استبدادی، 
تناقض را حمل کرده است: نظام  به ناچار از دوبخش با 
دو فلسفۀ سیاسی متناقض تشکیل شده است�  بخشی 
فرودست با ادعای نمایندگی از سوی مردم و به تقلید 
از جهان نوین و پیرو شعار های بازتاب یافته در انقالب، 
به نام جمهوریت که به نحوی در اندر کنشی  محدود و 
هدایت شده با شهروندان تعریف و تکوین می یابد� این 
بخش به اصطالح جمهوریت ادعای کشورمندی دارد و 
دغدغۀ ادعائی اش ایران و شهروندان این سرزمین اند�

با  خدا  جانب  از  نمایندگی  ادعای  با  دیگر  بخشی 

و  هدایت  مکانیسم  و   عمودی  شدت  به  ساختاری 
این  شهروندان�  دسترس  از  خارج  کامال  تنظیمی 
است  اسالممند  بلکه  ندارد  بخش دغدغه کشورمندی 
و میخواهد به “اسالم عزیز” ی که خود تعریف و تفسیر 

میکند “خدمت” رساند�
که  داریم  متناقض سروکار  دو سیستم  با  اینجا  در 
مزاحم یکدیگرند و اثر متقابل شان به ویژه از فرادست 
به فرودست امکان هرگونه هدایت و تنظیم را منتفی 
کرده و بالقوه آشوبمند است� این دقیقا همآن مشحصه 
انواع  دیگر  از  را  فقیه  والیت  دیکتاتوری  که  است  ای 
آمدی  کار  که  بدینگونه  میکند  متمایز  ها  دیکتاتوری 
موقت پاره ای از رژیم های دیکتاتوری یکدست را هم 
ندارد� بازتاب این خصیصه در  قانون اساسی جمهوری 
بودن تنظیم  برای کارامد  این است که  ایران  اسالمی 
نشده است بلکه برای حفظ سیادت اسالمگرایان آخوند 

مسلک�
نشانه های انحطاط و زوال جمهوری اسالمی

بر  نگارنده  رفت  باال  در  که  ای  مقدمه  به  توجه  با 
پایداری  به  باور است که نظام والیت فقیه هرگز  این 
و آرامش و توسعه ایران نخواهد رسید بلکه اضمحالل 
بیستم  قرن  های  دیکتاتوری  همه  تقریبا  بسان  اش 
محتوم است� آنچه که محتوم نیست هنگام و چگونگی 

این امر است�
اکنون بسیاری شواهد بر این داللت دارند که رژیم 

دگرگونی نهادمند و پرهیز از فروپاشی
بهروز بیات
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ابر بحران هائی دست به گریبان  با  جمهوری اسالمی 
و  اقتصادی  منابع  نه  سیاسی،  لحاظ  به  نه  که  است 
به  و  اند  نگذاشته  باقی  برایش  گریزی  راه  اخالقی  نه 
احتمال قوی میتوانند ایران را به سوی تحوالت اساسی 

مثبت و منفی حتی تا فروپاشی نظام برانند�
از  ها  عرصه  همۀ  در  را  اش  مشروعیت  رژیم 
است  داده  نشان  اقتصاد  قلمرو  در  است،  داده  دست 
فساد  در  کارگزارانش  است،  ناکارآمد  و  ناکاردان  که 
نیست  داد خبری  از  اش  دادگستری  در  اند،  فرورفته 
چه رسد به گستردِن آن، بی اعتمادی و شکاف میان 
مردم و حاکمیت به اوج رسیده است، همه گونه مفاسد 
اجتماعی و تبهکاری بسط یافته اند، سیاست خارجی 
هیج  کوتاه  است، سخن  مواجه شده  بست  بن  با  اش 

نشانه ای از نور رستگاری هویدا نیست�
از سوی دیگر نظام راه حل های گوناگون را آزموده 
تا  خمینی،  آغازین  گراِی  اسالم  انقالبیگرِی  از  است 
تا رفرمیسِم سیاسِی  اقتصادِی رفسنجانی  پراگماتیسم 
خاتمی تا بازگشت به ایدئولوژی انقالبی خمینی توسط 
پراگماتیسم  به  بازگشت  دوباره  اکنون  و  نژاد  احمدی 
با موفقیت  از آزمون ها نه تنها  اما هیچ یک  روحانی� 
همراه نبوده بلکه هر حرکت جدید نظام را بیشتر در 
راهی  نه  اکنون  است�  برده  و  فر  باطالق خود ساخته 

مانده است نه منابعی مادی برای پیمودنش�
سناریو های متصور

در شرایط بحران ژرف کنونی و با توجه به سیاست 
های جهانی به ویژه رویکرد ترامپ در برابر جمهوری 

اسالمی می توان چند سناریو را گمانه زد:
خامنه  بار  فاجعه  کوشش  از  پس  الف:  سناریوی 
ویژه  به  حیل  انواع  با  نژاد  احمدی  تحمیل  برای  ای 
کردن  مواجه  آن  پی  در  و  انتخاباتی  گستردۀ  تقلب 
ایران با انزوای جهانی باز هم بیشتر رژیم والیت فقیه 
هنوز میتوانست به شهروندان القا کند که کمبود های 
اقتصادی ویرانگر این دوره ناشی از تحریم های غرب 
و ایاالت متحده بوده است� اما پذیرفتن مشروط دولت 
روحانی باز تاب دهندۀ این واقعیت بود که ولی فقیه 
با نور چشمی اش احمدی نژاد نظام را به لب پرتگاه 

سوق داده است�
توافق  انعقاد  با  توانست  دولت روحانی هر چند که 
آزاد سال  از سقوط  را  اقتصاد کشور  برجام  ای  هسته 
های پایانی اجمدی نژاد برهاند اما در عین حال نشان 
داد که مشکل اصلی و بنیانی کشور در خارج از ایران 
نیست بلکه در درون کشور، در ساختار ضد دمکراتیک 
و ناکارآمدِی مزمن رژیم اسالمی و کارگزارانش نهفته 
ایران  شهر  از ٨0  بیش  در  سراسری  اعتراضات  است� 
و  ناراضیان  که  رایج  گمان  علیرغم  که  داد  نشان 
پنداشت،  می  بزرگ  های  شهر  در  را  رژیم  مخالفین 
کم  های  بخش  در  آن  از  فراتر  بس  اعتراض  و  خشم 
حتی  دارد�  وجود  تمام  شدت  با  نیز  کشور   درآمدتر 
بدون داشتن آمار میشد تصور کرد که بخشی از ریسک 
پذیری جوانان این شهرهای نسبتا کوچک ناشی از این 
بود که خود را در میان جمعیتی دوستدار و هم باور 
خیزش  این  متعاقب  که  آمارهائی  میدانستند�  خود 
تائید  را  تخمینی  چنین  شد  منتشر  ایران  درون  در 

میکردند�
در پیش و بویژه در پس این اعتراضات رژیم اسالمی 
در همۀ عرصه ها حرکت رو به زوال خود را آشکارا به 
که  داشت  انتظار  بتوان  که  نحوی  به  گذاشت  نمایش 
اعتراض به اعتصابات و خیزش سرتاسری تبدیل شود 
و رژیم  در حالت استیصال  شکاف خورده و مجبور به 
تا آن زمان  اپوزیسیونی شود که  با  سازش و مصالحه 

سامان یافته باشد�
را  معادالت  به صحنه،  ترامپ  آقای  ورود  متاسفانه 
ابقاء  سود  به  زیاد  احتمال  به  و  است  کرده  دگرگون 
برای  صدام  جنگ  سان  به  اسالمی  جمهوری  موقت 

استحکام سیادت آقای خمینی، عمل میکند�
که  بود  امیدوار  میتوان  هنوز  ترامپ،  علیرغم  اما 
جنبش اعتراضی فراگیر با همیاری متقابل با کنشگران 
سیاسی و جامعه مدنی سمت وسوی سیاسی خود را 
شرایط  فشار  تحت  که  داشت  امید  میتوان  دریابند� 
جمهوری  درون  نیروهای  اجتماعی  جنبش  و  خطیر 
پراگماتیست  اصولگرایان  تا  طلبان  اصالح  از  اسالمی 
متوجه شوند که سیاست 40 سالۀ جمهوری اسالمی 
به بن بست رسیده است و ادامه اش به حذف آنان و 
از  هائی  بخش  شاید  شد�  خواهد  منجر  ایران  ویرانی 
پایوران جمهوری اسالمی تحت فشار فزاینده شهروندان 
و اپوزیسیون هر چند هنوز نه چندان متشکل  دریابند 
که اعتماد از دست رفته شهروندان به رژیم والیت فقیه 
و  دموکراسی  قواعد  پذیرش  با  تنها  نیست�  واگشتنی 
باز  را  اعتماد شهروندان  تئوکراسی میتوان  از  فرارفتن 
گرداند زیرا که بدون حداقلی از اعتماد میان حکمرانان 
و شهروندان اداره قابل قبول کشور امکان پذیر نیست، 
به ویژه هنگامیکه چون اکنون رژیم والیت فقیه فاقد 
منابع مالی است که بتواند با اقدامات عاجل پوپولیستی 
درد های بخشی از جامعه را تسکین بخشد و آرام کند�

تحریم  با  کنونی  بحران خودساخته  سناریوی ب: 
آن  پی  در  و  کنند  افزائی  هم  ترامپ  اقتصادی  های 
آرامی،  نا  و  یافته  گسترش  شهروندان  نارضایتی 
اعتراضات و اعتصابات در حد یک شورش  فراگیر شوند� 
در چنین صورتی هسته سخت والیت فقیه به همراهی 
به  تا  فرماندهان سپاه فرصت مناسبی خواهند داشت 
آمیز  سرکوب خشونت  به  دست  خارجی  تهدید  بهانه 
اعتراضات بزنند و بدینوسیله زندگی جمهوری اسالمی 
ریسک  با  رهیافت  این  دهند�   امتداد  سالی  چند  را 
تواند  می  موفقیت  صورت  در  و  است  همراه  فراوان 
ایران�  ویرانی  بهای  به  اما  نگهدارد  را  رژیم  چندگاهی 
سیادت  حفظ  غمش  و  هم  همۀ  منزوی  کامال  رژیم 
خود و حامیان بس کاهش یافته اش متمرکز خواهد تا 
حدودی شبیه رژیم صدام تحت تحریم امریکا و غرب 

در میان جنگ اول و دّوِم عراق�
سناریوی پ: در شرایطی که اعتراضات و اعتصابات 
با ادعای  نافرمانی مدنی باال بگیرند، سپاه پاسداران  و 
برخورد با آشوب و هرج مرج راسا وارد عمل شود و باز 
ناکارآمدی  برین  فزون  و  خارجی  تهدید  بهانه  به  هم 
نظامی  کودتای  یک  به  دست  واقع  در  مالیان  رژیم 

بزند و با سرکوب بیرحمانه حرکت مردم و اعتراضات 
کسب  برای  نظامیان  حالتی  چنین  در  بخواباند�  را 
مشروعیت ناچار خواهند بود با روحانیون و نظام آخوند 
ها نیز تسویه حساب کنند� با توجه به نفرِت بیشترینی 
نظامیان  وسوسه  مالیان،  رژیم  از  ایران  شهروندان  از 
بزرگ خواهد بود تا با بار کردن تقصیر بر گردۀ مالیان 
و سرکوب نسبی آنان برای خود وجهه ای دست و پا 
کنند� این طریق ممکن است رژیم مالیان را ساقط کند 

اما به توسعه و دمکراسی در ایران ربطی ندارد�
سناریوی ت : رژیم اسالمی منتهاِی واقعگرایی را 
به خرج دهد و با دولت ترامپ از در مذاکره و سازش 
درآید� محتوی چنین سازشی طبیعتا دگرگونی پایه ای 
پارادایم سیاست خارجی ولی فقیه را به دنبال خواهد 
به  دادن  پایان  اش  اصلی  ستون  که  سیاستی  داشت، 
اسرائیل  و  امریکا  به  نسبت  حصر  و  حد  بی  دشمنی 
است� با توجه به اینکه موضوع دمکراسی و حقوق بشر 
ولی  نمیبایستی  قاعدتا  ندارند  جائی  ترامپ  تفکر  در 
فقیه بیم داشته باشد که حمله بعدی از جبهه حقوق 
بشر خواهد بود که برای رژیم والیت فقیه ُکشنده است� 
روی سایه  از  بتواند  رژیم  میرسد که  نظر  به  بعید  اما 

خود بپرد�
به  توسعه  و  دمکراسی  ایران  برای  رهیافت  چنین 
ارمغان نخواهد آورد اما به ویرانی کشور نیز نمیانجامد�

نقش اپوزیسیون دمکرات چیست
با بذل توجه به اینکه رژیم والیت فقیه  کشور را به 
سوی پرتگاهی هولناک میراند میتوان تحوالتی سترگ 
و  مثبت  هم  که  داشت  انتظار  ایران   کشورمان  برای 
باشند�  بار  فاجعه  توانند  می  آن  از  بدتر  و  منفی  هم 
اپوزیسیون  که  بایستی  قاعدتا  شرایطی   چنین  در 
راه  ارائه  تکاپوی  در  سکوالر  و  دمکرات  جمهوریخواِه 

خروجی از این بحران بنیان کن بیافتد�
مولفه های گوهری کنش دمکرات ها

گوهر این تکاپو به گمان من می تواند چنین باشد:
پرهیختن از فروپاشی و آشوب

جمهوری  از  فرارفتن  بر  تاکید  با  اساسی  تحول 
اسالمی باید به شیوه ای سازمان داده شود که شیرازه 
کشور از هم نگسلد زیرا که هرج و مرج و بی دولتی 
و  توسعۀ  و  دمکراتیک  تکامل  برای  سم  ترین  قوی 
بر  تمرکز  و  تاکید  روی  این  از  است�  کشور  پیشرفت 

تحول مسالمت آمیز بایسته است�
در کشوری چون ایران و وضعیتی که وصف اش در 
اما  دارد�  وجود  آشوب  در  درغلتیدن  امکان  رفت  باال 
ترس از واکنش تند رژیم و کوبیدن بر طبل سوریه ای 
شدن ایران بیشتر هراس افکنی هدفمند از سوی گروه 

شوربختانه جمهوریخواهان ایران در طیف وسیع شان دچار پراکندگی اند. 
بر خالف جمهوریخواهان دمکرات و عرفی دیگر بخش های جامعه ایران هر چند که 
بدون ساز وکار دمکراتیک شخصیت های مرجع خود را دارند از این روی ضروری 
است که اینان بر مبنای اصول مشترك دمکراسی که مورد قبول همگان است گرد هم 
آیند؛ اصولی مانند آزادی های مطروحه در اعالمیه جهانی حقوق بشر، جدائی دین 
از دولت، برابری حقوقی شهروندان و نتیجتا موروثی و ایدئولوژیک نبودن حکمرانی  
و انتخابی و پاسخگو  بودن دولتمردان و زنان و محدود بودن دوران حکمرانی اشان 
از  جمهوریخواهان  همه  توافق  مورد  توانند  می  خوبی  به  که  هستند  موضوعاتی 

نئولیبرال ها تا سوسیالیست های دمکرات قرار گیرند. 
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های ذینفع در درون جمهوری اسالمی است�

زیرا که به لحاظ تاریخی، ترکیب جمعیتی و ساختار 
و سوریه  ایران  میان دو کشور  اساسی  تمایزی  قدرت 
کشوری  واحد  یک  ایران  اینکه  نخست  دارد�  وجود 
مستمر تاریخی است با پیشینۀ بیش از دو هزار ساله 
در حالی که سوریه به عنوان یک کشور حدود صد سال 

پیش مصنوعا تاسیس شده است�
دوم اینکه هژمونی اتنیکی در سوریه در بطن و متن 
اصلی جامعه جای دارد و شاکلۀ اصلی ساختار قدرت 
ساختار  حالیکه  ها)در  علوی  اقلیت  (جکومت  است 
قدرت در ایران اتنیکی نیست� روحانیون شیعه از همه 
طرفداران  حتی  میگیرند�  نشات  اتنیکی  های  گروه 
و  مذهبی  اشتراکات  آنسوی  در  آن  با  رژیم  سرسخت 
تسلط  و  اسد  نیستند� سقوط  هویت  مادی هم  منافع 
افراطی بر سوریه هستی فیزیکی علویان  اسالمگرایان 
را به خطر می انداخت از این روی انگیزه کافی داشتند 
اسد  سیادت  حفظ  برای  جان  پای  تا  جان  بیم  از  تا 

بجنگند�
از گونه  دیگری است� فروپاشی  ایران  اما در  وضع 
رژیم والیت فقیه در وجه غالب و موثر به نبرد اتنیکی 
و  حواشی  در  است  ممکن  که  چند  هر   – نمیانجامد 
در غیاب دولت مرکزی مقتدر نا آرامی هائی به وجود 
وضعیت  اتنیکی   های  آرامی  نا  از  مستقل  اما  بیاید- 
بسیار آشفتۀ جمهوری اسالمی فروریختن نظم عمومی 
و بی دولتی را متصور و تهدیدی در خور توجه میکند� 
به عبارت دیگر در ویرانه ای به نام جمهوری اسالمی 

خطرهای بسیار در کمین اند اما نه از نوع سوریه�
تحول مسالمت آمیز نهادمند

ایجاد تفاهم در این مورد که هر گونه تحول اساسی 
پذیرد�  آمیز صورت  مسالمت  باید  دمکراسی  به سوی 
چنین مهمی تنها با تکرار ِوردوارش باور پذیر نمیشود 
و موکد  و  پیوسته، هماهنگ  ای  رویه  و  رفتار  با  بلکه 
پیشنهادی  روند  هر  میشود�  پیشنهاد  تحول  برای  که 
که  باشد  سامانمند  و  قانونمند  نهادمند،  میبایستی 

پرهیزیش  بسان طرد  اش  دربرگیرندگی  ترتیب  بدین 
آزاد  انتخابات  راهکار  باشد�  شده  تعبیه  روند  خود  در 
قانونمند  اما  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون  فراسوی 
در همپوشی با عرف متداول جهانی مثال برای انتخابات 
مجلس موسسان –که جبهه ملی درون ایران پیشنهاد 
این  از  آزاد یک مجلس ملی  انتخابات  یا  کرده است- 
دست اند� آن روندی می تواند به یک دمکراسی پاینده 
بیانجامد که به دنبال حذف احزاب، گروه ها، دستجات 
باشد  این  اش  وعده  نباشد�  های سیاسی  و شخصیت 

به  بلکه  نشوند  کنونی حذف  رژیم  پایوران  حتی  که  
اندازه پایگاه واقعی اجتماعی شان در عرصه سیاست و 
جامعه مشارکت داشته باشند� مهم این است که قواعد 
بازی کشور دمکراتیک را به دلخواه یا تحمیل ناشی از 

اضطرار بپذیرند�
خروج جامعه از بی شکلی

تحول دمکراتیک در جامعه ای بی شکل و سازمان 
طبقات  و  ،اقشار  ها  گروه  منافع  آن  در  که  نیافته 
های  اتحادیه  و  سیاسی  های  سازمان  در  اجتماعی 
حرفه ای مربوطه شان بازتاب یافته باشند، اگر محال 
نباشد بس نامحتمل است� از این روی کشور ایران که 
فرصتی  و  بخت  ندرت  به  فقیه  والیت  رژیم  انقیاد  در 
برای تجمیع و بیاِن مستقِل منافِع گروه هاِی مختلِف 
غالب،  وجه  در  اکنون  هم  است  داشته  را  شهروندان 
نیافته  سازمان  ای  جامعه  پهلوی،  رژیم  ایراِن  بسان 
بار  که  دارد  وجود  خطر  این  پیوسته  اینرو  از  است� 
ناگهانی  تحولی  و  در صورت شورش خودجوش  دیگر 
ناراضی، شخصیت  های  توده  ُگرده  بر  گونه  انقالب  و 
پوپولیستی دیگری چون آیت اهلل خمینی دیکتاتوری 
بر  آزاد  انتخابات  راهکار  بر کشور تحمیل کند�  نوینی 
خالف دیگر راهکار ها این مزیت را دارد که از همان 
آغاز، هر چند که در فرصتی کوتاه، امکان منفک شدن 
و تعریف منافع اقشار مختلف شهروندان و بر این پایه 

پدیدآمدن احزاب را فراهم میکند�
رصد و ارتباط با مخاطبین بالقوه

دمکرات  جمهوریخواهان  کوشش  است  بایسته 
منافع  کننده  بیان  که  باشد  متمرکز  این  بر  عرفی  و 
از  پرشمار  من،  گمان  به  بخِش،  آن  های  خواسته  و 
دل  اسالمی  جمهوری  از  که  باشند  ایران  شهرونداِن 
آن  از  فرارفتن  به  داشت  انتظار  توان  می  و  اند  بریده 
گرایش  سکوالر  و  دمکراتیک  جمهوری  یک  سوی  به 
از  بخش  این  شدن  فعال  و  نظر  جلب  باشند�  داشته 
اش  افق  در  که  است  مقدور  ای  برنامه  با  تنها  جامعه 

گذار از جمهوری اسالمی پدیدار باشد�

در  خواهی  دموکراسی  بالقوه  مخاطبان  با  ارتباط 
موکدترین چهره ممکن اش که همان جمهوریخواهِی 
عاجل  اقدام  مهمترین  باشد،  سکوالر  دمکراتیِک 
دورنما،  و  امید  بدون  است�  ایران  جمهوریخواهان 
جامعه  مدرن  های  بخش  به  دادن  سازمان  و  انگیزه 
بخش  کارفرمایان  تا  گرفته  صنعتی  کارگران  از  ایران 
خصوصی تا کارمندان، معلمین و قشر متوسط شهری 
تحقق  دانشگاهی  گان  پیشه  دانش  تا  دانشجویان  تا 

دمکراسی شدنی نیست�

کوشش در رفع پراکندگی جمهوریخواهان
وسیع  طیف  در  ایران  جمهوریخواهان  شوربختانه 
شان دچار پراکندگی اند� بخشی کالن از این پراکندگی 
طبیعتاً ناشی از سرکوبی است که جمهوری اسالمی از 
و  است  کرده  اعمال  دگراندیشان  بر  اش  زندگی  آغاز 
و  رایزنی  تجمع،  مخاطبین،  با  ارتباط  هرگونه  امکان 

سازمان یابی را گرفته است�
اما معطوف به فرهنگ سیاسی رایج  بخش دیگری 
که  است  راست  و  چپ  جریانات  میان  در  ایران  در 
تحزب را امری مذموم تلقی میکنند� گویی که دخالت 
در سرنوشت خود و کشور و دفاع از منافع خود و قشر 
اجتماعی خود غیر اخالقی و دون شان آدمیزاد است� 
این شیوۀ تفکر در جوامعی که دراز مدت تحت سیادت 
که  زیرا  است  شده  توانمندتر  اند  زیسته  ها  دیکتاتور 
سرنوشت  بخواهند  که  متشکل  مردم  از  ها  دیکتاتور 

خود را در دست بگیرند هراس دارند�
دیگر  عرفی  و  دمکرات  جمهوریخواهان  خالف  بر 
وکار  بدون ساز  که  ایران هر چند  های جامعه  بخش 
مانند  دارند  را  خود  مرجع  های  دمکراتیک شخصیت 
برای  ای  خامنه  طلبان،  سلطنت  برای  پهلوی  رضا 
هسته سخت اسالمگرایان و خاتمی برای اسالمکرایان 
نه  دارند  مرجع  سازمان  نه  جمهوریخواهان  اما  مالیم 
که  است  ضروری  روی  این  از  مرجع�  های  شخصیت 
اینان بر مبنای اصول مشترک دمکراسی که مورد قبول 
آزادیهای  مانند  اصولی  آیند؛  هم  گرد  است  همگان 
دین  جدائی  بشر،  حقوق  جهانی  اعالمیه  در  مطروحه 
موروثی  نتیجتا  و  برابری حقوقی شهروندان  دولت،  از 
پاسخگو   و  انتخابی  و  نبودن حکمرانی   ایدئولوژیک  و 
دوران  بودن  محدود  و  زنان  و  دولتمردان  بودن 
می  خوبی  به  که  هستند  موضوعاتی  اشان  حکمرانی 
توانند مورد توافق همه جمهوریخواهان از نئولیبرال ها 

تا سوسیالیست های دمکرات قرار گیرند�
شدن  رها  که  باشیم  داشته  باور  امر  این  به  باید 
کشور از جمهوری اسالمی و دموکراتیزاسیون ایران می 
سازمان  و  مدنی  جامعه  سوی  از  غالب  وجه  در  تواند 
بگیرد�  کشور صورت  درون  در  دمکرات  سیاسی  های 
سازمان، سامان و سمت دهی به اعتراضات شهروندان 
ایران کار ایرانیان درون کشور است� نقش خیل بزرگ 
دهکده  همان   که  گیتی  سرتاسر  در  ایران  مهاجران 
جهانی باشد، می تواند به این روند یاری رساند اما نمی 

تواند عاملی تعیین کننده در آن باشد�
از پشتیبانی سیاسی  نقش کشور های خارجی اگر 
نفع  به  رود  فراتر  ایران  دمکراتیک  جنبش  اخالقی  و 
آنی  اگر  ویژه  به  نیست  ایران  در  توسعه  و  دمکراسی 

باشد که آقای ترامپ می خواهد بازی کند�
ایران در وضعیت خطیر و نگران کننده به سر می 
بیشتر  اسالمی  جمهوری  استیالی  که  چه  هر  برد� 
میشود�  نزدیک  پرتگاه  به  بیشتر  کشور  یابد  استمرار 
وظیفه دموکرات های ایران این است که این لحظه را 
دریابند و با دخالت خود در امور کشور از فرو افتادن اش 
در پرتگاه ممانعت به عمل آورند� میدانیم که جمهوری 
اسالمی سرکوب بیرحمانه ای را به مخالفین خود روا 
میدارد� از این روی کنش سیاسی به ویژه اگر سامانمند 
باشد، در ایران بس سخت است� اما تاریخ نشان داده 

است که دیکتاتورها و استبداد ابدی نیستند�
شکسته شدن ترس که نشانه هایش را هم اکنون در 
ایران مشاهده میکنیم آغاز شکست استبداد است، به 

این یقین داشته باشیم�
بهروز بیات

4 مهر ١39٧ برابر با 26 سپتامبر 20١٨

رها شدن کشور از جمهوری اسالمی و دموکراتیزاسیون ایران می تواند در 
از سوی جامعه مدنی و سازمان های سیاسی دمکرات در درون کشور  وجه غالب 
کار  ایران  شهروندان  اعتراضات  به  دهی  سمت  و  سامان  سازمان،  بگیرد.  صورت 
ایرانیان درون کشور است. نقش خیل بزرگ مهاجران ایران در سرتاسر گیتی که 
همان  دهکده جهانی باشد، می تواند به این روند یاری رساند اما نمی تواند عاملی 

تعیین کننده در آن باشد. 
نقش کشور های خارجی اگر از پشتیبانی سیاسی و اخالقی جنبش دمکراتیک 
ایران فراتر رود به نفع دمکراسی و توسعه در ایران نیست به ویژه اگر آنی باشد که 

آقای ترامپ می خواهد بازی کند.
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وابستگی  ورای  در  امروز،  که  ایرانیانی  نیستند  کم 
شان به طیف های گوناگون سیاسی و مذهبی و حتی 
طبقاتی، به این باور رسیده اند که کشورشان در یکی 
از خطرناک ترین پیچ های تاریخ معاصر خود گرفتار 
آمده است� در واقع مجموعه ای از عوامل، در سطوح 
تنگنایی  در  را  ایران  جهانی،  و  ای  منطقه  و  درونی 
از آن بسیار دشوار  بسیار سخت قرار داده که رهایی 

به نظر میرسد :
رو  های  بحران  فشار  زیر  داخلی،  سطح  در  یک)  
به گسترشی که عرصه های گوناگون زندگی سیاسی، 
زیست  و  فرهنگی  اخالقی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
بیش  از  بیش  ایران  گرفته،  بر  در  را  اش  محیطی 
یابد�  می  شباهت  توفانی  دریای  در  مست  قایقی  به 
اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که نظام جمهوری 
اسالمی با بحرانی ترین وضعیت  در تاریخ چهل ساله 
خود دست به گریبان است� جامعه ایرانی نیز به شدت 
نگران است و از نبود چشم انداز برای بیرون آمدن از 
بن بست ناشی از ساختار های منجمد سیاسی، واپس 
ماندگی  دستگاه های تولیدی و انحطاط اخالقی، به 

شدت رنج می برد�
بسیار  ائتالفی  ایران،  ای  منطقه  فضای  در  دو)  
نه  ای  گذشته  در  آن  ایجاد  که  گسترده،  و  نیرومند 
چندان دور ناممکن می نمود، علیه کشور شکل گرفته 
و به گونه ای بیسابقه امنیت و تمامیت آنرا در معرض 
آنچه  اصلی  پیآمد  است�  داده  قرار  بزرگ  مخاطراتی 
آیت اهلل خامنه ای »دیپلماسی ایدئولوژیک« می نامد، 
توفیق در جمع آوردن اسراییل و بخش بسیار بزرگی 

از دنیای عرب در زیر پرچم خصومت با ایران است�
ترامپ  نیز، در پی ورود دونالد  سه) فضای جهانی 
و  تیره  بیسابقه  ای  گونه  به  واشنگتن،  سفید  کاخ  به 
تار شده و مهم ترین قدرت نظامی و اقتصادی سیاره 
زمین، در پی خارج شدن از توافق هسته ای معروف 
به »برجام«، سنگین ترین تحریم های اقتصادی بعد 

از جنگ جهانی دوم را علیه ایران وضع کرده است �
اقتصادی  های  نابسامانی  از  مهمی  بسیار  بخش 
بیرونی،  عوامل  ولی  دارد،  درونی  ریشه  ایران  کنونی 
بخشیدن  در شدت  اقتصادی،  های  تحریم  ویژه  به  و 

دارند�  مهمی  نقش  آنها  به 
موج اصلی تحریم های آمریکا 
علیه ایران، که قرار است بعد 
صادرات  ماه  آبان  سیزدهم  از 
تامین  اصلی  (منبع  نفت 
کشور)  ارزی  های  دریافتی 
به  هنوز  دهد،  قرار  هدف  را 
هم  از  ولی  است�  نیفتاده  راه 
فلج  با  کشور  اقتصاد  اکنون، 
ندارد  چندانی  فاصله  کامل 
که مهم ترین و ملموس ترین 
نشانه آن فرو ریزی  مقاومت 
اوجگیری   ، ملی  پول  ناپذیر 
پیآمد  و  تورم  نرخ  خطرناک 

جامعه  از  مهمی  بسیار  بخش  برای  آن  دردناک  های 
ایرانی است�

در حالی که فضا های درونی و منطقه ای و جهانی 
نظام  بحران هایی چنین خطرناکند،  از  انباشته  ایران 
دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  المللی  بین  روابط  عمومی 
نیز به سرعت رو به زوال میرود� البته این نظام در پی 
فرو ریزی اتحاد جماهیر شوروی در آغاز دهه ١990 
ایاالت  نفوذ  زیر  ولی  شد،  دگرگون  عمیقا  میالدی 
پرتو  در  و  مانده)  جای  بر  قدرت  (ابر  آمریکا  متحده 
وجود سازمان های بین المللی و فرآیند جهانی شدن، 
همچنان به زندگی خود ادامه داد� امروز اما نهاد های 
جهانی (از سازمان ملل متحد گرفته تا سازمان جهانی 
تجارت) و منطقه ای (از اتحادیه اروپا گرفته تا سازمان 
فرسایشی  طور  به  ناتو)   – شمالی  اتالنتیک  پیمان 
گرفتار بحرانند� زیر تاثیر مردان و زنانی که به رهبری 
تصمیم  های  کانون  مدیریت  سکان  ترامپ  دونالد 
ترین  اند،  مهم  را در واشنگتن تصاحب کرده  گیری 
قدرت جهان و ضامن اصلی نظام بین المللی  بعد از 
تازه ای روی آورده که »چند  جنگ دوم به سیاست 
جانبه گرایی« را، حتی به شکل دست و پا شکسته ای 
»هر  استراتژی  و  برده  پرسش  زیر  داشت،  وجود  که 
کس برای خویش« را به همه کشور ها توصیه میکند� 
رشد ملی گرایی از جمله در مناطق صنعتی جهان و 

تقویت هر چه بیشتر مرز ها، از آغاز فصلی تازه و کامال 
نامنتظره در روابط بین المللی خبر میدهد�

ای   منطقه   و  جهانی  های  نهاد  که  شرایطی  در 
بیش  از  بیش  ها  کشور  میان  روابط  کننده  تنظیم 
روز  شمار  میدهند،  دست  از  را  خود  جاذبه  و  اقتدار 
افزونی از کشور ها، برای حفظ امنیت و منافع سیاسی 
و اقتصادی خود، به بازتعریف خطوط اصلی دیپلماسی 
خود بر پایه شرایط نوین ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک 

جهان روی آورده اند�
در بافتار دگرگونی های حاصل از تغییر شکل بندی 
روابط بین المللی، ایران فرو رفته در انزوا، رو در روی 
نیرومند ترین قدرت جهان و با نفوذ ترین قدرت های 
قرار  بزرگ  مخاطراتی  معرض  در  خاورمیانه،  منطقه 
گرفته، آن هم در شرایطی که مردمانش، زیر حاکمیت 
یک نظام متکی بر آپارتاید مذهبی  و در همان حال 
اندازه  تا  را  خود  نفس  به  اعتماد  فاسد،  و  آمد  ناکار 

زیادی از دست داده اند�
در وضعیتی چنین پیچیده و نگرانی آور، »کجا می 
رویم؟« و »چه باید کرد؟« طبیعی ترین پرسش هایی 
است که در ذهن شمار بسیار زیادی از ایرانیان تکرار 

میشوند�
کجا می رویم؟

ها  انسان  است�  آدمی  ذاتی  بینی،  پیش  به  میل 
وسوسه  حال  همان  در  ولی  اند،  گذشته  مجذوب 

برای زیستن در یک کشور »عادی« قرن بیست و یکمی
فریدون خاوند
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شناخت آینده یکدم رهایشان نمیکند� تصادفی نیست 
که در همه تمدن های کهن، از مصر و یونان گرفته 
تا چین و بین النهرین،  پیشگویان و فال زنان و طالع 

بینان جایگاهی ویژه داشته اند�
با تحوالت عصر روشنایی و واپس نشستن مذهب 
الهام  جای  به  آینده  جستجوگران  دانش،  برابر  در 
اعتقادات  بر  کردن  تکیه  و  ماوراءالطبیعه  از  گرفتن 
در  آوردند�  روی  علمی  مفاهیم  و  ها  روش  به  دینی، 
گذاشتند،  سر  پشت  را  تحوالت  این  که  هایی  کشور 
تالش برای شناخت گرایش های آتی در زمینه های 
علم  بر  مسلط  های  انسان  به  بیش  از  بیش  گوناگون 
پا گرفت  تازه ای  انتقال یافت و دانش  و فن شناسی 
که امروزه آینده پژوهی (١) نام گرفته است�  طی دو 
قرن گذشته، آینده پژوهی بر پایه روش شناسی علمی 
از  متفکرینی  با  یافت،  توسعه  چشمگیر  ای  گونه  به 
ورن،  ژول  انگلس،  و  مارکس  مالتوس،  توماس  جمله 
گاستون برژه، آلوین تافلر، فرانسیس فوکویاما، ساموئل 
ایران نیز طی چند دهه  هنتیگتون و غیره…(2)  در 
انجام  پژوهشی  اینده  عرصه  در  هایی  تالش  گذشته 

گرفته است� (3)
فعالیت  یک  به  پژوهانه  آینده  های  بررسی  امروز 
پیشرفته،  های  کشور  دولتی  های  نهاد  در  عادی 
دانشگاه ها، سازمان های بین المللی و حتی شماری 
بر  باید  است�  شده  بدل  ملیتی  چند  های  شرکت  از 
به منظور  تنها  آینده پژوهی  تاکید کرد که  این نکته 
بررسی  انجام  یا  و  ها  انسان  به کنجکاوی  پاسخگویی 
از عرصه های عملی  انتزاعی و دور  های علمی صرفا 
انسانی چنان  انجام نمیگیرد� سیر تحوالت در جامعه 
برنامه  به  توان  نمی  دیگر  که  گرفته  خود  به  شتابی 
ریزی های کوتاه مدت و میان مدت اکتفا کرد� هدف 
دیدن آینده های دور تر است، چونان اتومبیلی که هر 
چه سرعتش بیشتر بشود، باید از چراغ های نیرومند 
تری برای افزایش قدرت دید راننده در شب استفاده 

کند�
های  گرایش  کشف  در  امروز  تا  پژوهی  آینده  آیا 
آتی موفق بوده است؟ در شماری از عرصه ها، از جمله 
پیشرفت های علمی و تکنولوژیک و پیآمد های آنها، 
شماری از آینده پژوهان کارنامه های درخشانی دارند  
اقتصادی،  و  سیاسی  های  عرصه  در  عوض  در   �(4)
آینده پژوهان در ترسیم انبوهی از رویداد های آتی و 
شناخت بسیاری از گرایش های تعیین کننده، نامراد 

بوده اند�
های  دهه  در  که  نامداری  موسسه  ها  ده  میان  از 
پس از جنگ جهانی دوم در کار  »شوروی شناسی« 
ریزی  فرو  توانست  یک  کدام  داشتند،  تخصص 
چنین  ای  گونه  به  هم  آن  را،  سرخ«  »امپراتوری 

شتابان،  پیش بینی کند؟ چرا بحران بزرگ اقتصادی 
سال های 200٧ و 200٨ میالدی، که دنیا را به لرزه 
در آورد، همه اقتصاد دانان را غافلگیر کرد؟ چرا شمار 
یکصد  در  شر  یا  خیر  بزرگ  های  رویداد  از  زیادی  
دگرگون  را  دنیا  نامنتظره  ای  گونه  به  گذشته،  سال 
بودن  »کارشناس«  به  که  را  محافلی  همه  و  کردند 
اوجگیری  از  انداختند،  شگفتی  به  بالیدند،  می  خود 
قدرت  ابر  دو  از  یکی  سطح  تا  چین  ناپذیر  مقاومت 
قرن بیست و یکم در صحنه اقتصاد و سیاست جهانی 
گرفته تا عروج بنیاد گرایی اسالمی و طوفان هایی که 
و  انگیخت  بر  جهان  از  مهمی  درمناطق  جریان  این 

پیآمد هایش برای نظام روابط بین المللی؟
جای دور نرویم و به تحوالت بزرگ سیاسی ایران 
در نیم قرن گذشته نگاهی بیندازیم� محمد رضا شاه 
اجتماعی  و  اقتصادی  پهلوی در عرصه های گوناگون 
و فرهنگی دستآورد هایی غیر قابل انکار داشت و در 
ای  منطقه  در سطح  نیز، هم  زمینه سیاست خارجی 
شرایط  در  بود�  موفق  بسیار  جهانی،  سطح  در  هم  و 
تخت  از  او  شدن  واژگون  خورشیدی   ١3۵0 دهه 
به  بعید  بسیار  غیر ممکن، دست کم  نه  اگر  سلطنت 
نظر میرسید و معدود ناظرانی هم که این واژگونی را 
منتفی نمی دانستند،  جانشین جبری نظام سلطنتی را 
در میان سناریو های محتمل و رایج آن زمان جستجو 
بر  یا  نظامی  کودتای  پیروزی یک  از جمله  میکردند، 
شده  شناخته  های  جریان  از  مرکب  ائتالفی  آمدن 
به  سراسری  شورشی  هم  شاید  یا  و  دیکتاتوری،  ضد 
تحلیلگران  میان  در  کمونیستی�  های  جریان  رهبری 
مراکز  ترین  مقتدر  در  جمله  از  ایرانی،  غیر  و  ایرانی 
اطالعاتی جهان چه در غرب و چه در بلوک شوروی، 
کدام کارشناس و پژوهشگری را سراغ داریم که حتی 

به گونه ای مبهم و تقریبی از احتمال پیروزی بزرگ 
ترین انقالب قرن بیستم میالدی در ایران آن هم زیر 
والیت  نظام  استقرار  هدف  با  مذهبی  رهبران  پرچم 

فقیه  خبر داده باشد؟
پس یکی از بزرگ ترین درس های انقالب ١3۵٧، 
ضرورت فروتن ماندن در برابر پیچیدگی های جامعه 
انسانی و پرهیز از پیشگویی هایی است که بر اعتقاد 
برای »کشف« حرکت  ابزار های »علمی«  به  قاطعانه 

جامعه انسانی در مسیری »محتوم« تکیه می کنند�
اعتقادی چنین بلند پروازانه یکی از میراث های بر 
جای مانده از دوران  اقتدار مارکسیسم در عرصه علوم 
حجم  کنار  در  که  است  آن  واقعیت  است�  اجتماعی 
 ،(UNIVERS) گیتی  های  راز  و  رمز  انبوه  بینهایت 
است  ای  پیچیده  بسیار  مجموعه  نیز  انسانی  جامعه 
که بخش بسیار بزرگی از فعل و انفعال های درونی  و 
چرا  است�  مانده  ناشناخته  آن  تحرک  و سوی  سمت 
جوامعی، در اوج رفاه و آزادی، علیه حاکمان خود سر 
به طغیان بر میدارند (جنبش ماه مه ١96٨ در فرانسه) 
(۵)،  و جوامع دیگری، حتی در میان پیشرفته ترین، 
به »بردگی ارادی« روی میآورند، هست و نیست خود 
را به پای دژخیمانی چون هیتلر و استالین میریزند و 
حتی در سوگ آنها میگریند؟ ملت ها، در برهه هایی 
از زمان، به دالیلی که اغلب ناشناخته مانده اند، اراده 
خویش را در ویرانگری یا سازندگی به کار میگیرند و 
طرح های جهنمی یا نورانی را که امروز دور از ذهن 

به نظر میرسند، به واقعیت های فردا بدل میکنند�
تاکید بر موارد فوق به آن معنا نیست که نگارنده 
این سطور ایمان خویش را به علوم اجتماعی از دست 
ناتوان می  داده و آن را در تحلیل سیر تحوالت آتی 
از  بیند� پیشرفت این علوم  در دو قرن گذشته یکی 
دستآورد های بزرگ تمدن انسانی است و بدون تکیه 
کردن بر روش های فراهم آمده توسط آنها، مدیریت 
علوم،  همین  برکت  به  است�  ناممکن  مدرن  جوامع 
های  گرایش  شناخت  در  چشمگیری  های  پیشرفت 
عرصه  در  جمله  از  انسانی،  جوامع  درون  »سنگین« 
به دست آمده  اقتصادی،  و  های جمعیتی، تکنولوژی 

است�
به  اجتماعی  علوم  ها،  دستآورد  این  همه  رغم  به 
بلند  انسانی،  دلیل تحوالت غافلگیر کننده در جوامع 
پروازی های گذشته خود را کنار گذاشته و به فروتنی 
� واقعیت آن است که سرنوشت جوامع  رسیده است� 
انسانی البته زیر فشار گرایش های »سنگین« و قابل 
شناخت (شاخص های جمعیتی، سطح آموزش، توسعه 

درونی  ریشه  ایران  کنونی  اقتصادی  نابسامانی های  از  بسیار مهمی  بخش 
به  بخشیدن  در شدت  اقتصادی،  های  تحریم  ویژه  به  و  بیرونی،  عوامل  ولی  دارد، 
آنها نقش مهمی دارند. موج اصلی تحریم های آمریکا علیه ایران، که قرار است بعد 
از سیزدهم آبان ماه صادرات نفت )منبع اصلی تامین دریافتی های ارزی کشور( را 
هدف قرار دهد، هنوز به راه نیفتاده است. ولی از هم اکنون، اقتصاد کشور با فلج کامل 
فاصله چندانی ندارد که مهم ترین و ملموس ترین نشانه آن فرو ریزی  مقاومت ناپذیر 
پول ملی ، اوجگیری خطرناك نرخ تورم و پیآمد های دردناك آن برای بخش بسیار 

مهمی از جامعه ایرانی است. 

جامعه امروز ایران بسیار »پخته« تر، آگاه تر و جهان دیده تر از جامعه ای 
است که زمینه های انقالب اسالمی 1357 را فراهم آورد. حتی اگر تنها به همین 
دستآورد اکتفا کنیم، حق داریم امیدوار باشیم که شکست، سرنوشت محتوم ایرانیان 
نیست و در پی »نشیب« کنونی، می توان شرایط دستیابی به »فراز« را فراهم آورد. 
ولی ما برای تبدیل امکانات بالقوه خود به موج نیرومندی که بتواند سد مشکالت را 
بشکند، به یک شجاعت جمعی نیاز داریم، شجاعت در قبول این واقعیت که جمهوری 
اسالمی می تواند مضمحل شود، بی آنکه ایران را در این اضمحالل به دنبال خود 
بکشاند.  قانون اساسی و نظام بر آمده از انقالب 1357 بیش از بیش از چشم مردم 
می افتد و شمار روز افزونی از هم وطنان ما به این نتیجه می رسند که بدون پایان 

دادن به این نابهنجاری بزرگ، کشور روی عافیت به خود نخواهد دید. 
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اقتصادی، درجه ارتباط با جهان و غیره…) تحول می 
غیر  بسیار مهم  عوامل  نباید  تحول  این  در  ولی  یابد، 
قابل پیش بینی دیگری چون بر آمدن شخصیت های 
نادیده  را  ها   اندیشه  گذاری  تاثیر  توان  و  استثنایی 
گرفت� دست تصادف را نیز در تحول تاریخ و تکوین 
رویداد  از  آیا شماری  داشت�  دور  نظر  از  نباید  آینده 
های سهمگین تاریخ، که بعد از وقوع به عنوان پدیده 
کم  اند،   شده  معرفی  ناپذیر  پرهیز  و  محتوم  هایی 
سلسله  یک  تصادفی  آمدن  جمع  محصول  زیاد  یا 
عوامل مساعد نبوده اند؟ انقالب اکتبر روسیه و انقالب 

اسالمی ایران در این زمره اند�
روش  و  مفاهیم  بر  پژوه  آینده   : کنیم  خالصه 
همان  در  ولی  میکند،  تکیه  اجتماعی  علوم  شناسی 
حال میداند که عواملی غیر قابل پیش بینی می توانند 
به  را  ها  رویداد  و  بزنند  هم  بر  را  او  محاسبات  همه 
مسیری غافلگیر کننده بکشانند�  به بیان دیگر آینده 
پژوهی نه یک سناریو، بلکه سناریو های گوناگونی را 
هیچ  است  ممکن  که  اعتقاد  این  با  میکند،  طراحی 
است که  معنا  آن  به  این  نپذیرد�   تحقق  آنها  از  یک 
آنرا  بتواند  کسی  که  نشده  نوشته  جایی  در  »آینده« 
یک  نه  »امروز«  مشخص  وضعیت  برای  کند�  کشف 
»فردا«، بلکه ده ها و صد ها »فردا« وجود دارد� انقالب 
قرن  اوایل  که  بود   بیشماری  های  راه  از  یکی  اکتبر 
انقالب  شد�  گشوده  روسیه  برابر  در  میالدی  بیستم 

اسالمی نیز سرنوشت محتوم ایرانیان نبود�
بر  ناظر  فرو ریزی دگم ها درباره »جبر«  به دلیل 
شاید  بینی،  پیش  قابل  مسیری  در  جوامع  پیشروی 
بهتر باشد پرسش  »کجا میرویم؟« را این گونه مطرح 
بر  که  هایی  به مجموعه خطر  توجه  با  ایران،   : کنیم 
بالقوه ای که  آن سنگینی میکند و مجموعه امکانات 
از آن بر خوردار است، چه آینده هایی می تواند داشته 
سناریو  ترسیم  نیازمند  پرسش  این  به  پاسخ  باشد؟ 
های فراوانی است که نه در حوصله این نوشته است و 

نه در صالحیت نویسنده آن�
وضعیت  آن  و  میرسد  نظر  به  مسلم  چیز  یک 
امروز در آن به سر می برد�   ایران  دردناکی است که 
از  تر  روشن  وضعیت  این  درباره  مردم  عمیق  نگرانی 
بر سر  از معدود مسایلی است که  این  آفتاب است و 
آن نوعی اتفاق نظر وجود دارد� حتی در هسته مرکزی 
حاکمیت در جمهوری اسالمی، و طیف های سیاسی 
هوادار آن، از اعتماد به نفسی که طی دو دهه بعد از 
انقالب موتور محرکه قدر قدرتی آن بود، دیگر خبری 
نیست� نکته مهم آنکه در رسانه های غربی به حضور 
و نفوذ ایران در بعضی از کشور های پیرامونش بیشتر 
جامعه  درون  در  که  اضطرابی  به  تا  شود  می  توجه 
ایرانی و ایرانیان برون  مرز موج می زند� نگارنده این 
نیز  یاد میآورد که در دوران شوروی سابق  به  سطور 
در  قدرت  ابر  این  پیشروی  بر  بیشتر  ها  غربی  نگاه 
خارج از مرز هایش متمرکز بود تا بر ضعف و فسادی 
 – مارکسیستی  نظام  جان  به   موریانه  همچون  که 
لنینیستی افتاده بود� امروز هم فرسایش قابل مالحظه 
نظام جمهوری اسالمی، آنگونه که ایرانیان می بینند، 

از دید بسیاری از ناظران خارجی پنهان مانده است�
ها  تنش  اوجگیری  به  توجه  با  گوناگون،  به دالیل 
برخی  به  که  کشور   المللی  بین  و  درونی  فضای  در 
گرایش  از  بزرگی  بخش  رفت،  اشاره  باال  در  آنها  از 
های سیاسی در میان ایرانیان درون مرز و برون مرز 
تواند  نمی  کنونی  وضعیت  که  رسیده  نتیجه  این  به 
ادامه داشته باشد�  ولی در مورد آنچه می تواند و یا 
باید جانشین وضعیت موجود شود، صدای سه گرایش 

عمده بلندتر از همه به گوش می رسد :
اسالمی  جمهوری  در  قدرت  مرکزی  هسته  یک) 
احتماال  و  ای حساس  مرحله  به  نظام  که  پذیرد  می 
خطرناک رسیده، ولی به سیاق گذشته خواهد توانست 
از این گردنه هم به سالمت بگذرد  و بار دیگر ابتکار 
سیاست  در  هم  و  خارجی  سیاست  در  هم  را  عمل 

خارجی در دست بگیرد�
دو) طیف های گوناگونی که به رغم اختالف های 
گاه شدید میان آنها با عنوان »اصالح طلبان« شناخته 
می شوند، عمدتا بر این باورند که کشور تاب گذار از 
یک انقالب تازه را ندارد و تنها راه هدایت این کشتی 
توفان زده به ساحل سالمت، استفاده از ظرفیت های 
قانون اساسی جمهوری اسالمی برای انجام اصالحات 
با خارج  ایجاد تعامل  اقتصادی در درون و  سیاسی و 

است�
انجام طیف های سومی هستند که در  سه) و سر 
ادبیات جمهوری اسالمی »بر انداز« یا »معاند« نامیده 
می شوند و میان آنها نیز تفاوت ها و اختالف نظر ها 
کم نیست، ولی وجه مشترک همه این طیف ها عبور 
از جمهوری اسالمی است� از دیدگاه آنها انحطاط  و 
آشفتگی کشور زاییده نظام جمهوری اسالمی است که 
دادن  پایان  راهی جز  و  پذیرد  نمی  اصالح  آن  جوهر 

به آن نیست�
چه باید کرد؟

محرک  بر  دوباره  تاکید  با  یادداشت  این  نویسنده 
و  انسانی  جوامع  درون  ناشناخته  های  پویایی  و  ها 
تحوالت غافلگیر کننده ای که در چنته روزگار است، 
بلند،  های  صدا  ورای  در  که  میکند  تکرار  دیگر  بار 
نیستند  رسا  که چندان  دیگری هم هست  های  صدا 
زمان  وقتی  ولی  نمیرسند،  گوش  به  اصال  شاید  یا  و 
شان فرا برسد می توانند جامعه ایرانی را به مسیری 
بکشانند که امروز تصور آن دشوار است� ایران در برهه 
های گوناگون تاریخ معاصر خود، از انقالب مشروطیت 
گرفته تا برآمدن رضا شاه پهلوی و جنبش ملی شدن 
نفت و انقالب اسالمی، بار ها شگفتی (به مفهوم نیک 

و بد) آفرید و به راه هایی گام گذاشت که در مخیله 
کسی نمی گنجید�

از  آنها  نیفتادند�  آسمان  از  اما  ها  شگفتی  این 
های  سال  طی  که  آوردند  برون  سر  هایی  اندیشه 
دراز، نرم نرم و پیگیرانه در درون جامعه ایرانی نفوذ 
کردند� بسیاری از انقالب ها و تحوالت سیاسی بیش 
سر  ها)  ملت  فقر  جمله  (از  مادی  عوامل  از  آنکه  از 
گرفته  منشا  فکری  های  محرک  از  بگیرند،  چشمه 
دهه  فکری  های  زاییده جنبش  مشروطه  انقالب  اند� 
های پایانی قرن نوزدهم در ایران بود، همان گونه که 
جنبش  که  است  بذری  ثمره  عمدتا  اسالمی  انقالب 
جنگ  از  پس  های  سال  در  ایران  روشنفکری  های 

جهانی دوم در کشور پراکندند� (6) انقالب نخست سر 
آغاز رستاخیزی شد که ناتمام ماند، و انقالب دوم به 

فاجعه ای انجامید که  می بینیم�
را  تواند کشور  ترین عاملی که می  امروز هم مهم 
پخش  و  پروراندن  بیآورد،  بیرون  کنونی  بست  بن  از 
پایه درس های چهل سال  بر  اندیشه هایی است که 
گذشته به دست آمده اند� در این زمینه فرهیختگان 
جامعه ایرانی گام های بزرگی برداشته اند� از توانایی 
اندیشه در تاثیر گذاری بر سیر رویداد ها غافل  های 
در  که  بهمنی  گونه  به  هم  دارد،  پیآمد  فکر  نشویم� 
مسیر خود بزرگ و بزرگ تر میشود و همه چیز را در 
هم میکوبد، و هم چونان بارانی که دشت های تشنه 

را شکوفا میکند�
برد  می  سر  به  خطرناک  بسیار  شریطی  در  ایران 
منظور  به  دردناک  واقعیت  این  کردن  رنگ  کم  و 
جلوگیری از سلطه یاس، دردی را دوا نمی کند�  ولی 
برای  را  کشور  عظیم  بالقوه  امکانات  حال  همان  در 
گرفت�  کم  دست  نباید  دوباره،  جهش  یک  تدارک 
کشور ما طی این چند دهه  مصیبت های بزرگی را از 
سر گذرانده، ولی در همان حال، تحوالت چشمگیری 
را نیز در عرصه های سیاسی و جمعیتی و فرهنگی از 
به خویش  نگاهش  و  اندوخته  ها  تجربه  سر گذرانده، 
پای  به  پا  است�  شده  دگرگون  یکسره  دیگران  و 
ایرانیان  گذشته،  دهه  چهار  در  دنیا  بزرگ  تحوالت 
و  آمده  در  به  خود  ملی  الک  از  بار  نخستین  برای 
و  ملزومات  و  قوانین  و  جهان  نیز  و  پیرامون  منطقه 
تحول  این  کردند�  »کشف«  را  آن   های  پیچیدگی 
در  ایرانیان  از  زیادی  بسیار  شمار  نیست�  کوچکی 
در  خود  کشور  جایگاه  شناخت  و  شناسی«  »جهان 
روابط بین المللی از کودکی به بلوغ رسیده اند� حتی 
حاشیه ای ترین و محافظه کار ترین قشر های جامعه 
ایرانی از پیآمد های این چرخش بزرگ در امان نمانده 
تر  آگاه  تر،  »پخته«  بسیار  ایران  امروز  جامعه  اند�  
های  زمینه  که  است  ای  جامعه  از  تر  دیده  جهان  و 
انقالب اسالمی ١3۵٧ را فراهم آورد� حتی اگر تنها به 

همین دستآورد اکتفا کنیم، حق داریم امیدوار باشیم 
که شکست، سرنوشت محتوم ایرانیان نیست و در پی 
»نشیب« کنونی، می توان شرایط دستیابی به »فراز« 

را فراهم آورد�
موج  به  خود  بالقوه  امکانات  تبدیل  برای  ما  ولی 
به یک  را بشکند،  بتواند سد مشکالت  نیرومندی که 
این  قبول  در  شجاعت  داریم،  نیاز  جمعی  شجاعت 
مضمحل  تواند  می  اسالمی  جمهوری  که  واقعیت 
دنبال  به  اضمحالل  این  در  را  ایران  آنکه  بی  شود، 
خود بکشاند�  قانون اساسی و نظام بر آمده از انقالب 
١3۵٧ بیش از بیش از چشم مردم می افتد و شمار 
روز افزونی از هم وطنان ما به این نتیجه میرسند که 

زیر تاثیر مردان و زنانی که به رهبری دونالد ترامپ سکان مدیریت کانون 
های تصمیم گیری را در واشنگتن تصاحب کرده اند،  مهم ترین قدرت جهان و ضامن 
اصلی نظام بین المللی  بعد از جنگ دوم به سیاست تازه ای روی آورده که »چند 
جانبه گرایی« را، حتی به شکل دست و پا شکسته ای که وجود داشت، زیر پرسش 
برده و استراتژی »هر کس برای خویش« را به همه کشور ها توصیه می کند. رشد ملی 
گرایی از جمله در مناطق صنعتی جهان و تقویت هر چه بیشتر مرز ها، از آغاز فصلی 

تازه و کامال نامنتظره در روابط بین المللی خبر می دهد.
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بدون پایان دادن به این نابهنجاری بزرگ، کشور روی 
عافیت به خود نخواهد دید� در شرایط امروزی کشور، 
ایران  در  فقیه«  مطلقه  »والیت  انحالل  درخواست 
آفریقای  سیاهان  مطالبه  که  است  طبیعی  همانقدر 
جنوبی در روزگاری نه چندان دور  برای پایان دادن 

به نظام »آپارتاید«�
در رابطه با تبدیل این مطالبه به یک شعار سراسری، 

هستند فرهیختگانی که هزینه بسیار کالن و احتماال 
ویرانگرانه این پیکار رو در رو با نظام جمهوری اسالمی 
ایران  شدن  ای«  »سوریه  خطر  از  میکشند،  پیش  را 
در صورت  که  مخاطراتی  دیگر  نیز  و  میگویند  سخن 
فرو ریزی نظام »والیت فقیه«، امنیت و تمامیت ارضی 
کشور را تهدید خواهند کرد� هشدار هایی از این دست 
شخصیت  و  ها  گرایش  و  گرفت  نادیده  توان  نمی  را 
هایی که بر ضرورت اصالحات برای بیرون آمدن از بن 
بست کنونی تاکید میکنند، الزاما شریک دزد و هوادار 
تداوم استبداد دینی نیستند� با این همه این استدالل 
دراز  بیش  و  کم  زمانی  مدت  که طی  طلبانه،  اصالح 
می توانست از صالبت و کارایی بر خوردار باشد،  امروز  

گرفتار تزلزل شده است�  دست کم به دو دلیل :
که  اصالحات،  انجام  برای  عمده  تالش  سه  الف) 
سه  ابتکار  به  امروز  به  تا  عراق  با  جنگ  از  بعد  از 
اکبر  (علی  اسالمی  نظام  بطن  از  برخاسته  روحانی 
ارفسنجانی، محمد خاتمی و حسن روحانی)  هاشمی 
توانیم  می  انجامیدند� حتی  به شکست  گرفت،  انجام 
اصالحی  های  طرح  گورستان  را  اسالمی  جمهوری 
توصیف کنیم� در عرصه اقتصادی،  هر ابتکاری برای 
آنچه  تا  گرفته  سازی  خصوصی  از  تنگناها،  از  خروج 
در ادبیات جمهوری اسالمی »تعامل با خارج« نامیده 
محافل  با  و طوالنی  به سنگر  نبرد سنگر  در  میشود، 
در  قدرت  اصلی  های  هسته  به  نزدیک  نفوذ  صاحب 
جمهوری اسالمی، از نفس افتاد� در واقع نظام مکتبی 
جمهوری اسالمی همان قدر با اصالحات آشتی پذیر 

است که، پیش از او، نظام ایدئولوژیک شوروی�
ب) نظام »اوالیت فقیه« بیش از آنکه از ناحیه نیرو 
های »برانداز« تهدید شود، در تضاد های درونی خود 
دست و پا میزند و فرو ریزی آن، به دلیل غرق شدنش 
در بی کفایتی و فساد، غیر ممکن نیست� حتی بعید 
نیست که در صورت رو به رو شدن با خطر فروریزی،  
وسوسه »فرار به جلو« در میان سر سختان جمهوری 
های  ماجراجویی  به  را  اینان  و  شود  بیشتر  اسالمی 
بیشتر در صحنه منطقه ای بکشاند� این خطر و پیآمد 
های آن کم تر از خطرهایی نیست که اصالح طلبان 
در توجیه گریز از درگیری رو در رو با نظام جمهوری 

اسالمی عنوان می کنند�
مطلقه  »والیت  نظام  که  پذیرفت  باید  همه  این  با 
فقیه« و انبوه صاحب امتیازانی که پیرامون آن شکل 
راه  نمی سپارند�  انقراض  به  تن  آسانی  به  اند،  گرفته 
چاره نه سر سپردن به تداوم این نظام، بلکه قانع کردن 
بخش بسیار بزرگی از مردم ایران به قبول ضرورت این 
انقراض است� هر چه شمار ایرانیان هوادار پایان نظام 

با  نظام  این  از  گذار  باشد،  بیشتر  اسالمی  جمهوری 
به  بود� خوشبختانه  مخاطرات کم تری همراه خواهد 
نظر می رسد که بعضی از چهره های شاخص اصالح 
مطلقه  »والیت  انحالل  هواداران  صف  به  نیز  طلبان 

فقیه« می پیوندند�(٧)
مساعد  بنیادی،  شعار  این  طرح  برای  زمینه  امروز 
بعضی  نظر  خالف  بر  است�  دیگری  زمان  هر  از  تر 
روحانیون  از  مهمی  بخش  رادیکال،  های  گرایش  از 
شیعه ایران نیز می توانند به این شعار بپیوندند، زیرا 
نظام  انقراض  گرو  در  آنها  مدت  دراز  منافع  و  آینده 
یک  عنوان  به  روحانیت  است�  فقیه«  مطلقه  »والیت 
نهاد دیرنده از استقرار این نظام سود نبرد� حتی می 
توان گفت  که انقالب اسالمی ١3۵٧ نه تنها سلطنت 
را از اریکه قدرت به زیر آورد، بلکه روحانیت شیعه را 
ورطه  در  به عرصه حاکمیت سیاسی،  با کشاندن  نیز 

ای خطرناک و بی سر انجام غوطه ور کرد�
کار رهبران مذهبی ایران این نبود که هدایت قطار 
را  آن  و  بگیرند  را در دست  اقتصاد کشور  و  سیاست 
بر روی ریل های پر پیچ و خم و در درون تونل های 
خطرناک دوران پایانی قرن بیستم و سال های آغازین 
روحانیت  آورند�  در  حرکت  به  یکم  و  بیست  قرن 
جایگاه شایسته و آسوده خود را داشت و فرود آمدنش 
و  خطرها  جوالنگاه  ناچار  به  که  فانی،  ای  عرصه  در 
نیک  فرجامی  به  توانست  نمی  است، طبعا  ها  نوسان 

بیانجامد�
روحانی  رهبری  ازدستگاه  مهمی  بخش  ولی 
نتوانست از وسوسه های قرن پرآشوب بیستم بگریزد، 
از  و  نشود  گرفتار  دین  کردن«  »ایدئولوژیزه  دام  در 
به  دستیابی  برای  ها«  توده  »بسیج  جاذبه  پر  میدان 
نفوذ  روحانیون  از  دسته  این  بماند�   کنار  بر  قدرت 
دیرنده خود را با زرق وبرق »دولت مستعجل« تاخت 

زدند�
با دغدغه  به سرعت  آنها  این گزینش خطرناک،  با 
تا  گرفته  دیپلماسی  و  جنگ  از  جهانی«،  »این  های 
پول  و سقوط  تورم  و  بندی  بودجه  و  امنیتی  مسایل 
به  پاسخگویی  برای  دیگر  دشواری  از  کوهی  و  ملی 
در  اوجگیرنده،  جمعیتی  معنوی  و  مادی  های  نیاز 

چندانی  توان  و  اعتبار  دیگر  که  آنچنان  شدند،  گیر 
برای پرداختن به »قیل و قال« مدرسه برایشان باقی 
نماند� از این عرصه باز ماندند و در آن عرصه نیز، چون 
جایگاهشان نبود، به جایی نرسیدند� بدتر از همه این 
که  شماری از آنان و خانواده های شان در فساد حاضر 

در یک جامعه  رانتی خاور میانه ای غوطه ور شدند�
ولی اشتباه بزرگی  خواهد بود اگر گمان کنیم که 
همه روحانیون ایران در سفره غارت کشور سهیم اند� 
بسیاری از آنها در جمع قربانیان اند و جایگاه آنها در 

ایران آینده باید به رسمیت شناخته شود�
جمع  و  کنونی  دشوار  بسیار  مرحله  از  عبور  برای 
از  عبور  شعار  خدمت  در  جمعیت  بیشترین  آوری 
نظام »والیت مطلقه فقیه«، قبول و پیشبرد رواداری- 
وظایف  ترین  مهم  از  دیگر  یکی   -TOLERANCE

ایرانیان است� تنها پادزهر میراث شوم یک نظام متکی 
آپارتاید مذهبی، اجماع بر سر رواداری و خشونت  بر 

ستیزی است�
برای نظام موجود، چه بدیلی وجود دارد؟

نظام  برای  اساسی:  پرسش  یک  ماند  می  جای  بر 
شعار  از  دارد؟  وجود  (آلترناتیو)  بدیلی  چه  موجود، 
ایران  هایی که طی یک سال گذشته در ده ها شهر 
بخش  آرزوی   که  آید  می  بر  چنین  شد،  زده  فریاد 
»کشور  یک  در  کردن  زندگی  ایران  مردم  از  بزرگی 
عادی« قرن بیست و یکمی است، کشوری که در آن 
دین از دولت جدا باشد، زمینه کسب و کار وفعالیت 
از  فارغ  فضای  یک  در  خالقیت  و  گذاری  سرمایه  و 
انحصار طلبی بنیاد ها و پاسداران فراهم شود، و تنش 
از روابط ایرانیان با دنیای خارج رخت بر بندد� برنامه 
خواهد  اسالمی  به جای جمهوری  که  حاکمیتی  آتی 
نشست، بر آوردن این آرزو های بسیار ساده است که 
ایران، بلند پروازانه به  شوربختانه، در وضعیت کنونی 

نظر می رسند�
تدارک سناریوهایی که بتوانند خواست مردم ایران 
برعهده  بخشد،  تحقق  شدن«  »عادی  راستای  در  را 
بلند  تاریخ نشان داده است که  آینده پژوهان است�  

پروازی همواره به شکست نمی انجامد�
____________________________

١) برای کلمه Prospective  در زبان فارسی معادل 
پژوهی،  آینده  جمله  از  میرود  کار  به  گوناگون  های 

آینده نگری و یا دور نگری…
دان  اقتصاد  مالتوس،  توماس  نوزدهم  قرن  در    (2
انگلیسی و یکی از پیشگامان آینده پژوهشی، با نظریه 
رابطه  و  جمعیتی  آتی  تحوالت  درباره  خود  بدبینانه 
آن با منابع غذایی به شهرت رسید� مارکس و انگلس 
جوامع  جبری  گذار  نظریه  تاریخی«  »ماتریالیسم  با  
انسانی از مراحل مشخص و پیشروی آنها را به سوی 
مراحل محتوم مطرح کردند�  ژول ورن فرانسوی، در 
را،  آینده  به  نگاه  از همین  دیگری  قرن، شکل  همان 

این بار در قالب رمان های علوم تخیلی، ارائه داد�
در قرن بیستم میالدی، در فاصله دو جنگ جهانی 
و به ویژه بعد از جنگ دوم، زایش و رشد رشته علمی 
تازه ای زیر عنوان »روابط بین المللی« به آمریکایی ها 
امکان داد برای مدیریت حضور رو به گسترش خود در 
صحنه جهانی، به ویژه در فضای جنگ سرد، مناطق 
به  و  بشناسند  بهتر  را  جهان  گوناگون  کشورهای  و 
های  گرایش  یافتن  برای  ای  تازه  مفاهیم  و  ها  ابزار 
آتی آنها متوسل شوند� در دهه ١9۵0 میالدی، مکتب 
فرانسوی آینده پژوهی به سردمداری گاستون برژه پا 
مشهور  گزارش  میالدی،   ١9٧0 دهه  آغاز  در  گرفت� 

آینده پژوهی نه یک سناریو، بلکه سناریو های گوناگونی را طراحی می کند، 
با این اعتقاد که ممکن است هیچ یک از آنها تحقق نپذیرد.  این به آن معنا است 
که »آینده« در جایی نوشته نشده که کسی بتواند آن را کشف کند. برای وضعیت 
مشخص »امروز« نه یک »فردا«، بلکه ده ها و صد ها »فردا« وجود دارد. به دلیل فرو 
بینی،  بر پیشروی جوامع در مسیری قابل پیش  ناظر  ریزی دگم ها درباره »جبر« 
شاید بهتر باشد پرسش  »کجا می رویم؟« را این گونه مطرح کنیم : ایران، با توجه به 
مجموعه خطر هایی که بر آن سنگینی می کند و مجموعه امکانات بالقوه ای که از آن 
بر خوردار است، چه آینده هایی می تواند داشته باشد؟ پاسخ به این پرسش نیازمند 

ترسیم سناریو های فراوانی است.

ادامه در صفحه 22
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به 40 سال  نزدیک  بر اساس تجربیاتی که حاصل 
به  پاسخ  است،   ملی  مبارزات  فعال در صحنه  حضور 
و  اسالمی  جمهوری  »آینده  حیاتِی  و  مهم  موضوع 
اساسی  داده  چند  از  ای  خالصه  با  را  ما«  مسئولیت 

آغاز می کنم:
با  مبارزه  که  اصلی  دالیل  تمام  اینکه  نخست   •
بعد  اول  های  روز  همان  از  را  اسالمی  جمهوری 
و  مطرح  هم  هنوز  نمود  ناپذیر  اجتناب  انقالب  از 
مجلس  بجای  خبرگان  مجلس  تشکیل  از  پابرجاست؛ 
موسسان تا تصویب قانون اساسی جمهوری اسالمی که 

در آن اصل حاکمیت مردم طرد شد�
به  موفق  تاریخ  این  تا  ملی  مبارزات  گرچه   �2  •
ایجاد اصالحات الزم در قانون اساسی کشور نشده ولی 
بریده  اکثر  زمان،   گذشت  با  که  ندارد  وجود  تردیدی 
شدگان از حاکمیت، از روشنفکر و اصالح طلب گرفته 
تا توده های عظیم مردم، همانند اولین سری افرادی 
به  بودند،  خاسته  پا  به  اسالمی  جمهوری  علیه  که 
تدریج همگی حامی و پشتیبان استقرار حاکمیت مردم 
نهایت شهروندان  با تفکری شده اند که در  و مخالفت 
اجتماع  در  مصالح خود  تشخیص  از  عاجز  و  را صغیر 

می بیند�
• �3 گرچه تحول واقعی نمی تواند بدون اصالحات 
نباید  ولی  شود،   حاصل  کشور  اساسی  قانون  در  الزم 
فراموش کرد که توجه مردم عادی در شرایط کنونی 
و  اقتصادی  عدیده  مشکالت  با  رویارویی  در  بیشتر 
تبعیض  و  فساد  و  بیکاری  و  گرانی  قبیل  از  اجتماعی 
در  مردم  بسیج  و  توجیه  سنگین  بار  این رو،  از  است� 
جهتی که بتواند بطور اساسی به تحولی سازنده و پایدار 

بیانجامد، بیش از همیشه بر دوش نخبگان است�
• �4 جمهوری اسالمی از ابتدای ورودش در صحنه 
و  بغرنج  های  بحران  است  توانسته  کشور،  سیاسی 
متعدد زیادی را پشت سربگذارد� اما این موفقیت شامل 
هزینه سنگینی بویژه در افکار عمومی برای حاکمیت 
با  نظام در شرایطی  امروز،  ترتیب،  این  به  است�  بوده 
پنجه  و  بحران40 سال گذشته دست  ترین  خطرناک 
نرم می کند که از کمترین میزان اعتبار و محبوبیت 
در جامعه برخوردار است که حاصل سیاست های خود 

اوست؛ سیاست هائی که ایران 
بین  عرصه  در  یکسو  از  را 
و  جنگ  و  تحریم  با  المللی 
سوی  از  و  ساخته  روبرو  انزوا 
دیگر، به علت فقدان مدیریت 
در داخل که همراه با فساد بی 
های  شکنی  قانون  و  حساب 
عناصر  و  انقالبی  های  نهاد 
زندگی  رفاه،  آنها،  به  وابسته 
به  را  مردم  آینده  و  روزمره 

نابودی کشانده است�
هیچ  اینکه  سرانجام   �۵  •
گذشته،  سال   40 در  زمان 
دسته  چنین  شاهد  هرگز   ما 

بندی مصمم و منسجمی با تحریکات برخی از »رقبای 
منطقه ای« ایران از قبیل عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی با همسوئی و مشارکت فعال و همه جانبه 
اهداف  امروز،  ایم�  نبوده  ایران  علیه  آمریکا  و  اسرائیل 
برای  که  عظیمی  بودجه  به  توجه  بندی، با  دسته  این 
پیشبرد مقاصد سیاسی و تبلیغاتی اش به آن اختصاص 
داده شده، دیگر تنها مقابله با زیاده روی های تحریک 
آمیز جمهوری اسالمی نبوده بلکه قصد نهائی بازیگران 
این سناریوی شوم، تالش برای جلوگیری از اقتدار دراز 
مدت ایران در منطقه و زیر پا گذاشتن منافع ملی و 
مشروع ایرانیان همزمان با تشویق نیروهای خرابکار و 
تجزیه طلب به منظور تجویز و ترویج آشوب و ناآرامی 

در داخل کشور است�
خروج آمریکا از برجام همراه با تشدید جنگ روانی 
آمریکا (و اسرائیل) علیه ایران، تشدید بحران اقتصادی 
در داخل کشور (بویژه افزایش تورم و بیکاری و غیره) 
و سرانجام سقوط ٧0 درصدی پول ملی در مقابل دالر، 
رفع  در  امید«  و  »تدبیر  دولت  کامل  ناتوانی  با  همراه 
مشکالتی که زندگی روزمره مردم را هر روز با سختی 
ایجاد  باعث  سازد،  می  روبرو  جدید  های  فشار  و  ها 
اولین  برای  را  اسالمی  شرایطی گردیده که جمهوری 

بار، به طور جدی آسیب پذیر نموده است�
(کشورهای  برجام  کنندگان  امضاء  دیگر  گرچه 

به  موسوم  روسیه،  و  چین  بریتانیا،   فرانسه،  آلمان، 
شدت  از  مختلف  طرق  به  تا  کوشند  »4+١«)  می 
ایران  علیه  آمریکا  اقتصادی  های  تحریم  فشارهای 
جلوگیری کنند، ولی همگی آنها و همگی مسئولین در 
ایران به وضوح میدانندکه تالش های پیگیر آنها تاثیر 
چندانی در مقابل تهدیدات و فشار های مختلف آمریکا 
این  به  داشت�  نخواهد  اش)  ای  منطقه  متحدین  (و 
ترتیب،  با بخش دوم تحریم های آمریکا که قرار است، 
همزمان با سی و نهمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا 
در تهران، علیه جمهوری اسالمی اعمال شود،  بی شک 
شرایط بد اقتصادی موجود با محدودیت هائی که برای 
فعالیت بانکی و صدور نفت کشور طرح و برنامه ریزی 

شده به مراتب بدتر خواهد شد�
مدت،  کوتاه  در  حداقل  اسالمی  جمهوری  گرچه 
دارای امکانات و توانائی های الزم برای ایستادگی در 
است  بدیهی  ولی  آمریکاست،   جدید  فشارهای  مقابل 
به  آمریکا  و  ایران  میان  اختالفات  تمام  که  زمانی  تا 
برداشتن  برای  کلی،   بطور  زمینه  و  نشوند  حل  نوعی 
فراهم  ایران  علیه  آمریکا  یکجانبه  های  تحریم  تمام 
تبدیل  و  ایران  افتصادی  مشکالت  حل  امکان  نشود، 
یک اقتصاد »بخور و نمیر« به اقتصادی شکوفا همراه 
با رفاه بیشتر برای توده های مردم ، مهیا نخواهد شد�

منشأ  که  اجتماعی  های  نارضایتی  تمام  علیرغم 
نوع  با  ارتباط  در  نظری  مبانی  از  (گذشته  آنها  اصلی 

نقشه آینده و نقش نخبگان
مهرداد خوانساری
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فقر،  چون  مسائلی  اول  درجه  در  حکومتی)  سیستم 
اینکه مسئوالن  است،  و فساد  تبعض  و  تورم  بیکاری، 
نظام در ایران مقوله مذاکره با آمریکا و رفع موانعی را 
که بتواند در شرایط زندگی روزمره مردم تغییر ایجاد 
کند، به طور کلی رد می کنند، باعث فعالیت و جنب 
و جوش زیاد در میان مخالفان و منتقدان نظام شده 

است�
این باور که این بار ایران واقعا آبستن شرایطی است 
که دیر یا زود به یک تحول اساسی منجر خواهد شد، 
بسیاری  که  گرفته  جان  عمومی  افکار  در  حدی  به 
برخی  های  گوئی  یاوه  به  اتکا  با  سیاسی  نیروهای  از 
قبیل  از  آمریکا  در  مسئول  غیر  و  مسئول  عناصر  از 
را  »کار  اکنون  هم  از  بولتون،  جان  و  جولیانی  رودی 
ایجاد  دنبال  به  اکنون  هم  از  برخی  و  میدانند«  تمام 

هماهنگی و نظارت بر دوران »گذار«ی هستند که در 
پی براندازی و سقوط نظام جمهوری اسالمی، زمام امور 

را به دست خواهد گرفت�
به نظر می رسد ما پس از 40 سال امروز با شرایطی 
روبرو هستیم که ایجاد نوعی تحول در ایران را اجتناب 
عمومی  افکار  هدایت  نخبگان،  نقش  و  ساخته  ناپذیر 
و  با کمترین هزینه  را  تحول  این  که  است  به سمتی 
بهترین شرایط در دسترس مردم قرار دهد� این تحول 
ضمن اینکه باید در نهایت الگوهای اولیه مبارزات ملی 
را برای استقرار حاکمیت مردم در قانون اساسی کشور 
نهادینه سازد، عالوه بر آن باید از شرایطی جلوگیری 
کند که انضباط و ثبات جامعه را ویران می کند؛ نظیر 
آنچه که جوامع کشورهائی چون افغانستان و عراق و 
تکرار  ایران  در  نباید  به خون کشیده هرگز  را  سوریه 

شود�
همچنین؛ عالوه بر اینکه با ایجاد تحوالت الزم،  باید 
به سوی عادی سازی روابط با همه کشورهای جهان به 
ویژه آمریکا و اسرائیل و دیگرانی که امروز بطور علنی 
این  ولی  کنیم،   اند حرکت  گرفته  ما سنگر  مقابل  در 
بدان معنی نیست که با دشمنان ایران همسو باشیم! 
و  ها  زورگوئی  علیه  ما  که  همانطور  دیگر  عبارت  به 
میگیریم  موضع  اسالمی   جمهوری  های  عدالتی  بی 
مقابل  در  میزان  همان  به  باید  کنیم،  می  اعتراض  و 
یاوه گوئی ها و برنامه ریزی هائی که به منظور تضعیف 
موقعیت ایران در همه زمینه ها صورت میگیرد قاطعانه 
ایستادگی کنیم و هرگز با کسانیکه دشمنی با مردم و 

ملت ما دارند همسو و همصدا نشویم�
بیشترین  کسانی  چه  حساسی  وضعیت  چنین  در 
مسئولیت را بر عهده دارند تا مردم و نیروهای سیاسی 
انقالب  را به سوئی هدایت کنند که اشتباهات تجربه 
دوباره تکرار نشود؟ امروز نیروهای ملی و وطن پرست 
زیادی در تمام سطوح مشغول به خدمت در ایران اند� 
و  گفتگو  طریق  از  و  است  دراز  آنها  بسوی  ما  دست 
»آشتی ملی« می توانیم با حداقل هزینه، زمینه تحول 
را فراهم کنیم؛ تحولی که می تواند بستری باشد برای 
و  زندگی مرفه  آبادی و سازندگی در کشور،  و  آزادی 
امید به آینده ای درخشان برای مردم و اعاده حیثیت 
این  المللی�  بین  جامعه  در  ایران  واقعی  جایگاه  و 
چشم انداز جز با مسئولیت پذیری نخبگان در داخل و 

خارج کشور هرگز به واقعیت نخواهد رسید�
مهرداد خوانساری

مرکز ایرانی مطالعات سیاسی
مهرماه ١39٧

 

هیچ زمان در 40 سال گذشته،  ما شاهد چنین دسته بندی مصمم و منسجمی 
با تحریکات برخی از »رقبای منطقه ای« ایران از قبیل عربستان سعودی و امارات 
متحده عربی با همسوئی و مشارکت فعال و همه جانبه اسرائیل و آمریکا علیه ایران 
نبوده ایم. امروز، اهداف این دسته بندی، با توجه به بودجه عظیمی که برای پیشبرد 
مقاصد سیاسی و تبلیغاتی اش به آن اختصاص داده شده، دیگر تنها مقابله با زیاده 
روی های تحریک آمیز ج.ا نبوده بلکه قصد نهائی بازیگران این سناریوی شوم، تالش 
برای جلوگیری از اقتدار دراز مدت ایران در منطقه و زیر پا گذاشتن منافع ملی و 
مشروع ایرانیان همزمان با تشویق نیروهای خرابکار و تجزیه طلب به منظور تجویز و 

ترویج آشوب و ناآرامی در داخل کشور است.

»کلوب رم« زیر عنوان »محدودیت های رشد« تالش 
بود�  انسانی  تمدن  آینده  شناخت  برای  دیگری  مهم 
از  تافلردرباره گذار  آلوین  آینده پژوهانه  آثار  همزمان 
آور  پیام  که  اطالعاتی«،  »جامعه  به  صنعتی  جامعه 
پیدایش تکنولوژی های نوین مبتنی بر داده پردازی 

بود، به شهرت رسیدند�
در دوران پس از جنگ سرد، کتاب های فرانسیس 
ساموئل  و  انسان)  آخرین  و  تاریخ  (پایان  فوکویاما 
هانتینگتون (برخورد تمدن ها) واکنش های بسیاری 
ادامه  همچنان  که  انگیختند  بر  جهان  سراسر  در  را 

دارد�
3) در ایران به دلیل وجود محدودیت های شدید 
هایی  در عرصه  تنها  پژوهی  آینده  اندیشه،  زمینه  در 
برنامه  که  دارد  پیشرفت  برای  نسبی  فرصتی  خاص 
این  آنها است� در  ترین  از مهم  اقتصادی یکی  ریزی 
در  توفیق،  فیروز  دکتر  تحقیقات  به  توان  می  عرصه 
سال های پیش و پس از انقالب اسالمی، اشاره کرد� از 
سوی دیگر شماری از کانون های قدرت در جمهوری 
اسالمی تالش میکنند تا آنجا که ممکن است، به ابزار 
های آینده پژوهی مسلط شوند� دو گزارش تازه مرکز 
پژوهش های مجلس در این زمینه جلب توجه میکند 
: »روش های آینده پژوهی« (آذر ماه ١392) و »در 
(اردیبهشت  قانونگزاری«  و  پژوهی  آینده  بر  آمدی 
بیست  برنامه  اسالمی  جمهوری  همچنین   �(١393
فراهم  انداز«  جامع چشم  »سند  عنوان  زیر  ای  ساله 
آورده و برای عملیاتی کردن هدف های آن، شماری 
»نقشه راه« و »اسناد راهبردی و توسعه ای« منتشر 

آنکه  از  پیش  »اسناد«،  این  از  بسیاری  است�  کرده 
بررسی  بر  برنامه های دراز مدت متکی  بر دارنده  در 
تبلیغاتی  های  پالتفرم  به  باشند،  پژوهانه  آینده  های 
و مکتبی و وعده های دور و دراز سیاسی و اقتصادی 

شباهت دارند�
که  زمانی  میالدی،   ١9٨0 و   ١9٧0 دهه  در   (4
صنعت داده پردازی در آغاز راه خویش بود و تبدیل 
انبوه و  کامپیوتر های شخصی به یک کاالی مصرفی 
عادی هنوز به رویا شباهت داشت، بودند پژوهندگانی 
که به تحوالت بزرگ ناشی از این انقالب تاریخی پی 
برده بودند� همچنین می توان از نوشته ها و گزارش 
هایی یاد کرد که چند دهه پیش، در زمینه  محیط 
انسان  زندگی  در  آن  اوجگیرنده  اهمیت  و  زیست 
از  بزرگی  بسیار  بخش  ناباوری  با  و  یافتند  انتشار  ها 
امروز  روبرو شدند�  عمومی  افکار  و  مسئوالن سیاسی 
می بینیم که بخش بزرگی از هشدار های آنها معتبر 

بوده و هست�
ها  میلیون  میالدی،   ١96٨ سال  مه  ماه  در   (۵
به  انقالبی  های  شعار  با  فرانسوی  کارگر  و  دانشجو 
از  یکی  هفته  چند  مدت  طی  و  ریختند  ها  خیابان 
فرانسه،  کردند�  فلج  را  جهان  های  قدرت  ترین  مهم 
در آن دوران، در اوج شکوفایی اقتصادی بود و عمال 
نیز   برد� رهبری سیاسی  در اشتغال کامل به سر می 
با ژنرال شارل دوگل بود که مهم ترین شخصیت در 
تاریخ یکصد سال گذشته این کشور به شمار میرود و 
فرانسوی ها، بخش بزرگی از ثبات و اقتدار و پیشرفت 
کشورشان را به او مدیونند� زیر فشار انقالبیون ماه مه، 
ژنرال دوگل به بادن بادن آلمان پناه برد و اگر درایت 

او و یاران نزدیکش نمی بود، کار از دست میرفت�
»هژمونی  سلطه  زیر  عمدتا  ها  جنبش  این   (6)
ای  جاذبه  با  که  داشتند  قرار  ایران  چپ  فرهنگی« 
مقاومت ناپذیر، بر جریان های ناسیونالیستی و حتی 
در  را  نیرومندی  مجموعه  و  گذاشتند،  تاثیر  مذهبی 
های  طیف  آوردند�   وجود  به  حاکم  نظام  با  مقابله 
گوناگون این مجموعه، به رغم شکاف ها و تنش هایی 
که میان آنها وجود داشت، در چند نکته مشترک بودند 
تکنوکراسی  آن  مبتکر  که  تحولی  هر  بنیادی  نفی   :
رژیم سلطنتی بود، مخالفت سرسختانه با هر آنچه می 
توانست به یک نظام »سرمایه داری« شباهت داشته 
باشد، تنفر از غرب از جمله نظام سیاسی آن که از آن 
با تحقیر به نام »دموکراسی غربی« یاد می شد، دفاع 
از جریان های فکری   و بی چون و چرا  انتقادی  غیر 
ضد غربی و نظام های در گیر با آمریکا و قدرت های 
اروپایی… انقالب اسالمی به بخش بزرگی از خواست 
های جنبش های روشنفکری ایران در سال های پیش 
از انقالب جامه عمل پوشانید�  حتی تا امروز، شماری 
از کانون های قدرت در جمهوری اسالمی همچنان به 
گفتمان ضد غربی و ضد سرمایه داری دوران پیش از 
انقالب وفادارند� چهره ای چون محمود احمدی نژاد، 
درمیان  هنوز  گفتمان،   همان  از  استفاده  برکت  به 
جهان  در  سومی  جهان  رادیکال  های  طیف  بقایای 

محبوبیت فراوان دارد�
(٧) مثال مراجعه کنید به نوشته مشترک ابوالفضل 

قدیانی و علیرضا رجایی :
http://www�iran-emrooz�net/index�php/politic/

/٧6963/more

ادامه از صفحه 2١



23دوره جدید | مهر و آبان 1397 | شماره 23

مقدمه
ای  پرمخاطره  و  دشوار  شرایط  در  ایرانی  جامعه 
قرار دارد� جامعه ایرانی از یکسو با بحران مشروعیت، 
بحران کارآمدی، بحران ایدئولوژیک ، رهبری حکومت 
فساد   ، اجتماعی  نهیلیسم  همچون  هایی  چالش  و 
و  محیطی  زیست  بحران  بیکاری،   و  فقر  گسترده، 
کینه و نفرت انباشته شده و خشونت و …مواجه است، 
اعتراضات وسیع  ایرانی ما شاهد  همچنین در جامعه 
تجمعات  و  سیاسی   – اجتماعی  نیروهای  گسترده  و 
گسترده صنفی و روند رو به رشد جنبش تهیدستان 
شدن  عمیق  و  حکومت  از  مردم  نارضایتی  هستیم� 
شکاف بین مردم و حکومت و حکومتگری بد، کشور 
اجتماعی  و  اقتصادی   ، بحران عمیق سیاسی  وارد  را 

کرده است �
از سوی دیگر با اعالم خروج دولت امریکا از برجام و 
باز گرداندن تحریم های واشنگتن علیه ایران و شکل 
و  ایران  سلمان،  بن  و  نتانیاهو  ترامپ،  مثلث  گیری 
ایرانیان را با وضعیتی بسیار دشوار و شکننده ای قرار 
ما  نشان می دهد که کشور  این وضعیت  داده است� 
� این شرایط  آبستن تغییرات، تغییراتی شگرف است 
دموکرات  نیروهای  کلیه  که  کند  می  ایجاب  خطیر 
داخلی  منابع  و  ها  سرمایه  بر  تکیه  با  ایرانی  ملی  و 
اقدام  ایجاد تغییرات اجتماعی – سیاسی کشور  برای 
استراتژی دیگران، خود  از  دنبال روی  بجای  و  کنند 
تغییرات  مدیریت  برای  ای مشخص  استراتژی  دارای 
اجتماعی  و  سیاسی  تغییرات  ایجاد  برای  مدیریت  و 
باشند تا بتوانند روند گذار  و تغییرات به دموکراسی  

در جامعه ایرانی را تسهیل کنند�
در  ایرانی  جامعه  محتمل  سناریوهای 

چشم انداز نزدیک
میزان گستردگی  براساس  فوق  به مقدمه  توجه  با 
و  دموکرات  اجتماعی  سیاسی  نیروهای  توانمندی  و 
نیروهای پیش  آرایش  اسالمگرا،  و  اقتدارگرا، سکوالر 
برنده تغییرات، طبقه متوسط فرهنگی و … و تضعیف 
و  نومانکالتورها   کار،  محافظه  نیروهای  آن،  کننده 
… و روندهای مسلط بر جامعه ایرانی همچون کلبی 
بسط  و  گیری  شکل  اجتماعی،  حسی  بی  مسلکی، 

بی  بسط  تهیدستان،  جنبش 
اجتماعی  و  سیاسی  اعتمادی 
اجتماعی  سرمایه  فرسایش  و 
رشد  و  قومیتی  واگرایی  و 
و  مرکز  از  گریز  نیروهای 
سناریوی  شش  توان  می   …
محتمل را در دوره زمانی سه 
ساله  تا سال ١400در جامعه 

ایرانی ترسیم کرد�
های  سناریو  ترسیم  برای 
و  توانایی  بر  عالوه  احتمالی 
ناتوانی های نیروهای سیاسی 
باید  اپوزیسیون  و  اجتماعی 
بحران  چون  متغیرهایی  به 

نیروهایی  انسجام  و  توانایی  اجتماعی،  و  اقتصادی 
جدید؛نوکیسه  نومانکالتورها(طبقه  طبقه  و  سرکوب 
جمهوری  رهیر  بعنوان  ای  خامنه  آقای  مرگ  ها)، 
فشار  و  ها  تهدید  و  آن  جانشینی  بحران  و  اسالمی 

نیروهای خارجی در جامعه ایرانی پرداخت�
سناریوی اول:  تداوم وضعیت کنونی

فرض اصلی این سناریو آن است که بدلیل شکاف 
با  آمریکا  مواجهه  نحو  و  خارجی  قدرتهای  بین  در 
قدرتمند،  و  قوی  اپوزیسیون  فقدان  ایران،  مساله 
سوریه  از  ترس  و   اجتماعی  ناامیدی  شدن  فراگیر 
اجتماعی  اعتراضات  دولت   ، ایرانی  جامعه  شدن  ای 
تهیدستان و بحرانهای اجتماعی و اقتصادی و…… را 
کنترل و مدیریت خواهد کرد و وضعیت کنونی تداوم 
کوتاه مدت  در  نیروها  آرایش  در  تغییری  و  یابد  می 

حادث نخواهد شد�
بدست  جامعه  شدن  امنیتی  دوم:  سناریوی 

گرفتن مراکز قدرت توسط نظامیان
تشدید  با  که  است  آن  سناریو  این  اصلی  فرض 
اعتراضات  گسترش  و  اقتصادی  اجتماعی،  بحرانهای 
سپاه  و  شده  امنیتی  کشور  فضای  و…،  اجتماعی 
پاسداران تحت عنوان حفاظت از دستاورهای انقالب 
و مقابله با تهدیدات خارجی با کودتای خزنده کنترل 

تمام مراکز قدرت را بدست می گیرد�

در این سناریو نیروهای اجتماعی سیاسی مستقل 
نخواهد  ایرانی  جامعه  در  بقا  برای  چندانی  امکان 

داشت و هر صدای مخالف، سرکوب خواهد شد�
و  سیاسی  اجتماعی  رفرم  سوم:  سناریوی 

اقتصادی
برای  دولت  که  است  آن  سناریوی  اصلی  فرض 
از  جلوگیری  و  اجتماعی  اعتراضات  به  پاسخگویی 
فشار  با  اقتصادی  و  اجتماعی  بحرانهای  شدن  عمیق 
اقدام  اعتدالی  و  طلب  اصالح  خواه،  تحول  نیروهای 
و  کند  می  سیاسی  و  اجتماعی  و  اقتصادی  رفرم  به 
رخ  اجتماعی  و  سیاسی  فضای  در  نسبی  گشایش 
حدودی  تا  سیاسی  سیاسی  های  آزادی  و  دهد  می 
معیشتی  و  اقتصادی  مشکالت  و  یابد  می  گسترش 
قدرت  بلوک  در  و  یابد  می  بهبود  حدودی  تا  مردم 
تغییراتی نسبی رخ می دهد و رویکرد عقالنی و آشتی 

ملی را در دستور کار قرار می دهد�
بقدرت  و  رژیم  فروپاشی  چهارم:  سناریوی 
با  اقتدارگرا  و  پوپولسیت  نیروهای  رسیدن 

حمایت و دخالت نیروهای خارجی
بحرانهای  که  است  آن  سناریو  این  اصلی  فرض 
در  حکومت  ناتوانی  و  اجتماعی  اقتصادی  عمیق 
فروپاشی  و  زوال  و  مردمی  مطالبات  پاسخگویی 
اسطوره های قدرت و سرکوب حکومت و فشار های 
بدلیل  اما   � آن می گردد  فروپاشی  به  منجر  خارجی 

گذار به کدام سو؟ سناریو های فرارو
سهراب رزاقی
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نیروهای  دموکرات،  و  قوی  اپوزیسیون  یک  فقدان 
و  پهلوی  رضا  همچون  دموکرات  غیر  و  اقتدارگرا  
مجاهدین خلق با حمایت نیروهای خارجی، قدرت را 
با  نوظهور  پوپولیست   افراد  یا  بدست خواهند گرفت 
اعتراضات مردمی سوار  شعارهای پوپولیستی بر موج 
نیروهای  و  کنند  می  تصاحب  را  قدرت  و  شوند  می 

ملی و دموکرات به حاشیه رانده می شود�
سناریوی پنجم: فرو پاشی و تجزیه ایران

ناتوانی  که  است  آن  سناریوی  این  اصلی  فرض 
و  سیاسی  اجتماعی  مطالبات  پاسخگویی  در  دولت 
اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  بحرانهای  مدیریت 
بویژه  اجتماعی  اعتراضات  گسترش  به  منجر 
خارجی  قدرتهای  دخالت  با  که  شود  می  تهیدستان 
ولی  شود  می  اسالمی  جمهوری  فروپاشی  به  منجر 
بدلیل فقدان اپوزیسیون قوی و قدرتمند برای بدست 
گرفتن قدرت سیاسی و فعال بودن نیروهای گریز از 
تجزیه  به  منجر  مذهبی  و  قومی  شکافهای  و  مرکز 
اجتماعی  نیروهای  سناریو  این  در  شود�  می  ایران 
سیاسی دموکرات و ملی در تحوالت و دگرگونی های 
اجتماعی و سیاسی ایران چندان نقش تعیین کننده 
ای نخواهد داشت� چرا که با رادیکالیزه شدن جامعه 
و سالح  تنها خشونت  خارجی  های  قدرت  دخالت  و 
هست که آزمون فیصله بخش در منازعات خواهد بود�
سناریوی ششم: فروپاشی رژیم و گذار به یک 

نظام دموکراتیک
رژیم  که  است  آن  سناریو  این  اساسی  فرض 
قدرت  بلوک  درون  نیروهای  و  اسالمی  جمهوری 
گروههای  مطالبات  به  پاسخگویی  به  قادر  سیاسی 
و  توان  و  انسجام  مدت  دراز  در  و  نیستند  اجتماعی 
قدرت سرکوب حکومت  فرو ریزد و … و با اعتراضات 
و خیزش اجتماعی دچار فروپاشی شود و یا حکومت 
اپوزیسیون قوی دموکرات  و  برابر خیزش مردمی  در 
رفراندوم  یا  و  انتخابات  به  تن  و  کند  نشینی  عقب 
بدهد� در چنین شرایطی  با ائتالف نیروهای دموکرات 
ایران  در  دموکراتیک  نظام  یک  گیری   شکل  امکان 

وجود خواهد داشت�
چشم انداز

و  آرایش  کنونی  شرایط  وضعیت  به  توجه  با 
اجتماعی،  و  سیاسی  نیروهای  ناتوانی  و  توانمندی 
با  مواجهه  در  حکومت  ناتوانی  و  توانمندی  میزان 
و  اجتماعی  نیروهای  و  گروهها  خیزش  و  بحرانها 
و  تحوالت  برنده  پیش  نیروهای  خارجی،  نیروهای 
تغییرات و  برابر  دگرگونی ها و کانونهای مقاومت در 
ایرانی در سالهای آینده  روند های موجود در جامعه 
و  مدت  کوتاه  اندار  چشم  شواهد  براساس  توان  می 
میان مدت و بلند مدت تحقق سناریوهای فوق را  به 

شرح زیر پیش بینی کرد:

چشم انداز کوتاه مدت
عدم  بدلیل  مدت  کوتاه  و  نزدیک  چشم انداز  در 
توانایی  و  اجتماعی  ناامیدی  اپوزیسیون،  انسجام 
امکان   اعتراضات   سرکوب  و  مدیریت  برای  حکومت 
تحقق سناریوی اول ” تداوم وضعیت کنونی”  محتمل 
تر است� در صورت شکست سناریوی اول بدلیل شکاف 
ملحق  و  اعتراضات  شدن  گسترده  و  حکومت  درون 
تهیدستان  جنبش  به  فرهنگی  متوسط  طبقه  شدن 
دوم  تحقق سناریوی  احتمال   های خارجی،  قشار  و 
و  قدرت  نظامیان  مدت  کوتاه  در  چون  است  بیشتر 
از  هایی  نشانه  و  دارند  اختیار  در  را  سرکوب  منابع 
آنها  بین  در  سرکوب  قدرت  کاهش  و  انسجام  عدم 

مشاهده نمی شود�
چشم انداز میان مدت

گسترده  به  توجه  با  مدت  میان  چشم انداز  در 
رژیم  توانایی  عدم  و  اجتماعی  اعتراضات  شدن 
از  اجتماعی،  مطالبات  و  نیازها  به  پاسخگویی  برای 
افزایش  و   رژیم  سرکوب  توان  و  انسجام  رفتن  بین 
اقتصاد  بر  تحریمها  اثربخشی  و  خارجی  فشارهای 
ایران، امکان تحقق سناریو های سوم و چهارم بیشتر 

است�
تحقق  هریک از این سناریو  ها بستگی به میزان 
توانایی و پایگاه اجتماعی اپوزیسیون در بین مردم و 
ارتباط  آنها با نیروهای خارجی دارد� اگر اپوزیسیون 
بتواند پایگاه اجتماعی خود را در بین مردم گسترش 
دهد و مطالبات آنها را نمایندگی کند و بخش بزرگی 
از صاحبان قدرت را همراه کند امکان تحقق سناریوی 
سوم بیشتر است � اما اگر اپوزیسیون دموکرات نتواند 
اقتدار گرا  و  ابتکار عمل را بدست بگیرد گروه های 
پوپولیست مانند مجاهدین خلق و رضا پهلوی تالش 
می کنند با سوار شدن بر موج اعتراضات تهیدستان، 
با حمایت و دخالت نیروهای خارجی، رژیم را ساقط 

و قدرت را بدست گیرند�
چشم انداز بلند مدت

فاکتورهای  به  مدت  بلند  انداز  چشم  ترسیم 
با توجه شرایط کنونی و شبح  متعددی بستگی دارد 
تحلیل  و  شدن   فقیر  ایرانی،  جامعه  فراز  بر  جنگ  
رفتن مکانیسم های دفاعی جامعه،  افزایش تحریمها 
و فشار های خارجی، عمیق شدن شکافهای قومیتی 
های  رگه  و  مرکز  از  گریز  نیروهای  رشد  مذهبی،  و 

خشونت احتمال تحقق سناریو پنجم  وجود دارد �
بنظر می رسد در شرایط  کنونی و وضعیت آرایش 
بضاعت   به  توجه  با  اجتماعی،    – سیاسی  نیروهای 
تحقق  امکان  ملی  و  دموکرات  اپوزیسیون  توانایی  و 

سناریوی ششم بسیار اندک است�
 

براساس میزان توانمندی نیروهای سیاسی اجتماعی دموکرات و اقتدارگرا، 
سکوالر و اسالمگرا، آرایش نیروهای پیش برنده تغییرات، طبقه متوسط فرهنگی و 
... و تضعیف کننده آن، نیروهای محافظه کار، نومانکالتورها  و ... و روندهای مسلط بر 
جامعه ایرانی همچون کلبی مسلکی، بی حسی اجتماعی، شکل گیری و بسط جنبش 
تهیدستان، بسط بی اعتمادی سیاسی و اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی و 
واگرایی قومیتی و رشد نیروهای گریز از مرکز و ... می توان شش سناریوی محتمل را 

در دوره زمانی سه ساله  تا سال 1400در جامعه ایرانی ترسیم کرد.

و بی اصول�
افراد و نیروهایی که به یک »دموکراسی  تمامی 
ایرانیان  همه  برای  دموکراسی  معنا؛  دو  (به  ملی« 
دموکراسی  و  تبعیضی  و  تفاوت  گونه  هیچ  بدون 
مقاصد  برای  شدن  ابزار  و  اتکا  بدون  جوش  درون 
بیگانگان)، باور دارند باید الاقل یک صدای ملی را 
بلند کنند� صدایی که بگوید چه می خواهد و از چه 

طریق می خواهد�
و  دولت  و  دین  جدایی  دنبال  بگوید  که  صدایی 
حذف همه مقامات مادام العمرو غیرپاسخگو (اعم از 
والیت و سلطنت و جمهوریت بی محتوا و …) است؛ 
خواهان آزادی و عدالت و رفاه و امنیت و سربلندی 
ایران وایرانیان است، دنبال رفع تبعیض در همه جا 
مسالمت  همزیستی  خواهان  است،  کس  همه  از  و 
… در  اقوام و مذاهب و  افکار و عقاید و  آمیز همه 

داخل و صلح با منطقه و جهان است و …�
آموخته  او  به  تاریخی  تجربه  بگوید  که  صدایی 
»هدف«  اندازه  همان  به  هم  »روش«  که  است 
طریق  از  بگوید  که  صدایی  دارد�  تاثیر  و  اهمیت 
با  و  تدریج  به  و  خشونت  عدم  و  مسالمت  حداکثر 
از  وسیعتری  اقشار  هماهنگی  و  فراگیری  حداکثر 
قطبی  بدنبال  کند؛  می  دنبال  را  اهدافش  جامعه 
سازی های بحران ساز در میان مردم نیست، برایش 
استقالل، حفظ همبستگی اجتماعی و کیان ملی و 
میهنی و عدم تنش زایی داخلی میان اقشار مختلف 
مردم نیز ارزشهایی آرمانی هستند در سطح آزادی 
و عدالت و رفاه و …، صدایی که می خواهد بگوید 
و  شخص  هیچ  قدرت  نردبان  و  ابزار  خواهد  نمی 
باشد و مارگزیده ای است  گرایش تمامیت خواهی 
و  داخلی  طلبان  جاه  سفید  و  سیاه  ریسمان  از  که 

سلطه جویان خارجی بیمناک و حساس است�
بر  ایران  و  ویرانگر  از صدای  مستقل  که  صدایی 
که  کسانی  و  باشد  خواه  تمامیت  حکومت  ده  باد 
نمی خواهند از مبانی و موانع ساختاری آن فراروند 
و مستقل از اپوزیسیون ترامپیستی که برای رسیدن 
له  قیمت  به  ولو  را  ابزاری  و  روش  هر  هدفش  به 
ویران  و  گوناگون  فشارهای  زیر  ایران  مردم  شدن 
شدن و نابودی زیرساخت های اقتصادی و اجتماعی 

آن می پذیرد�
آرزوی  بر  ای  طلیعه  تواند  می  ملی  صدای  این 
نماد  مصدق  دکترمحمد  همچون  بزرگانی  دیرینه 
و  گذشته  در  ملی  خواهی  دموکراسی  بزرگ  
همچون  وطندوستی  گرای  توسعه  آزادیخواهان 
حرکت  برای  اخیر  های  دهه  در  سحابی  مهندس 
و  خواه  ایران  نیروهای  همه  همسوی  و  ای  جبهه 
دموکراسی طلب و ملی برای آزادی و عدالت و رفاه 

و سربلندی ایران و ایرانی باشد�
حذف  و  جمهوریت  »اصالح  دنبال  به  صدا  این 
والیت« در یک فرایند ملی و تدریجی و با اتکاء به 
متحدان  و  اصلی  مبنای  عنوان  به  اجتماعی  نیروی 
ساختار  میان  در  ضعیف)ش  ناپیگرو  (ولو  همسو 
قدرت به صورت شرط تسهیل گراست� تجربه گذار 
به دموکراسی با مدل های گوناگون به خصوص در 
گرانبهایی  های  درس  شرق  بلوک  و  شوروی  مورد 
برای تحول خواهانی این چنین و صدای ملی ای که 
باید بلند کنند در خود دارد� این خود موضوع بسیار 

درس آموزی است که باید جداگانه بدان پرداخت�

ادامه از صفحه 3١
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بحران  با  چیز  هر  از  بیش  اسالمی،  جمهوری 
ناهمزمانی روبرواست �

به  دسترسی  سایه  در  زیادی،  حدود  تا  جامعه 
با  را  خود  پیوند  و  شده  روز  به  اینترنت،  و  اطالعات 
این نظام ارتجاعی گسسته است�  به این ترتیب، این 
نظام نه تنها با جهان پیرامون، بلکه با جامعه خود نیز 
دچار بحران عدم معاصرت تاریخی می باشد� جامعه و 
نظام  در یک جغرافیا به سر می برند، ولی در یک دوران 

تاریخی مشترک نیستند�
ایران، درحال حاضر،  بحرانی ترین گسل موجود در 
گسل بین حاکمیت و جامعه است� مردمان زیادی راه 
زندگانی خود را از نظام، در اغلب حوزه های فرهنگی 
اند و اشتراک کمی بین جامعه  و سیاسی جدا نموده 
این  به علت  به چشم می خورد� حاکمیت  و حاکمیت 
عدم تقارن تاریخی؛ هم درجهان و هم ازسوی جامعه، 
اقلیتی  که   هنگامی  معموالً  است�  گردیده  منزوی 
اتحاد  و  انسجام  ،به  انزوا  فشار  تحت  می شود،  منزوی 
دالیل  انسجامی،  چنین  می گردد�  افزوده  درونی اش 
باورها  و  فرهنگی  هم  و  سرنوشتی  هم  دارد�  مختلفی 
انسجام  دالیل  مهم ترین  از  مشترک،   ارزشهای  و 

گروه های منزوی می باشند�
بیشتر  گرفتن  فاصله  و  جهانی  روزافزون  فشار  اما 
کمکی  حاکمیت  درونی  اتحاد  به  نه تنها  ازجامعه، 
بین المللی،  و  داخلی  انزوای  افزایش  با  بلکه  ننموده،  
گردیده  نیز  افزون تر  حاکمیت  جناح های  شکاف 
این  عجیب،  و  جالب  پدیده  این  دلیل  شاید  است� 
از  بین بسیاری  آرمان مشترکی دیگر  باور و  باشد که 
بر  اتحاد  رشته  است�  نمانده  باقی  حاکمیت  کارورزان 
مبنای ارزش ها و ایده آلهای مشترک مدت هاست که 
به  آنان،  بیشتر    � است  هم گسسته  از  آن ها  بین  در 
و  اند  برده  پی  خود  نخستین  ادعاهای  حقانیت  عدم 
مضر بودن و پس ماندگی و غیر عملی بودن توهمات 
اسالمی  جمهوری  رهبران  و  بنیان گذاران  ایدئولوژیک 
را، که خود نیزعامل و طراح اجرای بخش هایی از آن 

بوده اند اکنون بزبان می آورند و به آن اذعان دارند�
در چنین فضائی،  هر کس به طریقی می کوشد تا 
آنان  با  بلکه  تا  کند،  جدا  دیگران  از  را  خود  حساب 

ویژه  به  نشود�   سرنوشت  هم 
خود  رو ی  پیش  در  آنان  که 
که  می بینند،  را  نمونه هایی 
به  مردم،  به  پیوستن  از  پس 
از سوی مردم پذیرفته  آسانی 
گرامی  شان  مقدم  و  اند  شده 
این  از  است�  شده  داشته 
گستره  از  زیادی  تعداد  رو، 
شانس  هنوز  عماًل  حاکمیت، 
این را می بینند که در موقعیت 
از  را  خود  حساب  مناسبی، 
آن  سردمداران  و  حاکمیت 
در  دیگر  آنان  با  و  کنند  جدا 

یک کشتی ننشیند�
این جدا کردن حساب ها را در همه سطوح می توان 
از  که  اطالعاتی  سیل  از   � نمود  مالحظه  آسانی  به 
سایتهای   و  مطبوعات  به  نظام  امنیتی  دستگاه های 
سابقی  جمهور  رئیس  از  است،  شده  سرازیر  گوناگون 
اکنون خودو  با وجود گذشته مغشوش خود  که عماًل 
اطرافیان و طرفدارانش به اپوزیسیون نظام بدل شده، 
از نمایندگان مجلسی که برگزیدگان نظارت استصوابی 
مجلس  تریبون  از  بی محابا  و  شجاعانه  نظام،  همین 
حدودی  تا  را  مردم  دل   حرفهای  و  کرده  استفاده 
می زنندو به نظارت استصوابی نیز، اعتراض میکنند  و 
از عواقب آن بیم و هراسی ندارند�از خویشان و نزدیکان 
اشخاص حساس نظام، که امروز خود را مخالف اصولی 

این نظام می دانند�
مطالعات  مرکز  که  نیست  شگفت آور  واقعاً  آیا 
استراتژیک، که سال ها تحت نظر رئیس جمهور کنونی 
او تسلط خود  نیز  اکنون  بوده و  نظام، حسن روحانی 
را بر آن حفظ نموده است، در کتابی که اخیراً به طبع 
رسانیده، ویژه بحران نظام کنونی را، در تضاد بنیادینی 
بنویسد  و  کند  جستجو  داشت  آن  تاسیسی  ایده  که 
که جمهوری اسالمی در ذهن بنیان گذار و رهبران آن 
یک دولت – امت بوده است و نه دولت-ملت معمولی 
این دلیل یک شیعه غیرایرانی معتقد به نظام و  و به 
رهبری در این چهل سال، به یک ایرانی غیر واجد این 

خصوصیات، از نظر نظام در اولویت و برتری قرارداشته 
و منابع ملی بی دریغ در راه رفاه و جلب عواطف امثال 
کتاب  این  دیگر  عبارت  به  است�  گردیده  هزینه  او 
تئوری والیت فقیه را که در نص صریح قانون اساسی 
اصلی  ریشه  ملت،  رهبری  نه  و  است   امت  بر  والیت 
بحران موجود در نظام سیاسی ایران و ناسازگاری آن با 

دولت -ملت مدرن و بستر دموکراسی می داند �
به   ها  بی اعتمادی  و  بی اعتقادی  این  اگربه  حال 
جمهوری اسالمی و ارزش هایی که نظام به حفظ آن، 
ناشی  سیستماتیک  فساد  مینماید،  تظاهر  فقط  عمال 
بین  قدرت  و جنگ  نظام   این  تناقضات ساختاری  از 
جناح ها و حاکمیت را اضافه کنیم، پاسخ سؤال خود را 
می یابیم که چرا این اقلیت منزوی و رو به زوال امکان 

انسجام و اتحاد درونی را ندارد�
با  اسالمی  جمهوری  فرهنگی  تضاد  گذشته  آن  از 
جامعه ، در  درون خانواده های حاکمیت نیز به خوبی 
قابل مشاهده است�   نسل جوان خانواده حکومتگران،  
محکوم  و  غیرعملی  و  رفتنی  نا   ، را  خود  پدران  راه 
به شکست می دانند و با آن تحانس و همدلی ندارند� 
بخش هایی از این نسل  خود را به بی خیالی زده و از 
می جویند  سود  آنان  رانت های  و  پدران  شغل  مواهب 
انواع   وآلوده  تجمل  و  ثروت  به  افزودن  مشعول  و 
بخش های  ولی  می باشند�  آن  از  ناشی  های  فساد 
این  از  را  نمی توانند خود  که  دارند  وجود  نیز  دیگری 

جمهوری اسالمی استوار بر سرنیزه و فساد و دیگر هیچ
حسن شریعتمداری
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با  و وجدان خویش  تضاد جامعه  یعنی  دغدغه ذهنی 
راه پدران  رهانیده و نگاه انتقادی جامعه را به درون 
منازل خود منتقل نسازند�  در چنین جو مالمت آلود 
و انتقادآمیزی، که  به درون خانواده های مسئولین نیز 
باقی  حاکمان  برای  که  راهی  ،تنها  است  نموده  نفوذ 
و  بقیه  از  در جدا کردن خویش  ،اغلب سعی  می ماند 
و  زنان  از سرزنش  تا  است،  کاری  به چنین  تظاهر  یا 
هر  محیط  بمانند�  امان  در  خود،  خویشان  و  فرزندان 
روز بر آن ها تنگترو تیر مالمت ها تیزتر می شود� هیچ 
چسب محکمی دیگر، جز منافع مادی برای همبستگی 
آنان باقی نمانده است�  این است که تنها اجماعی که 
آید،  می  بدست  به آسانی  حاکمیت  از  بخش هایی  در 
امروز    � است  ملی  ثروت  چپاول  و  غارت  در  اجماع  
شاید مالت فساد، مهم ترین چسبی است که بخش های 

مختلف نظام را به هم متصل نگهداشته است�
آغاز  نوامبر  ماه  در  ،که  اساسی  تحریم های  اثر 
با  می شوند، تنها بر روی زندگانی مردم نیست�  بلکه 
نیز، که  این چسب غارت و فساد  مالی،  کمبود منابع 
بتدریج  هم چسبانده،  به  را  نظام  گوناگون  بخش های 
وا می رود و اثرش روزبه روز کمتر می شود�  محدودیت 
در  را  قدرت  مافیائی  باندهای  درونی  رقابت   ، منابع 
دسترسی بیشتر به منابع محدود مالی، افزونتر خواهد 
تشدید  بیشتر  جناحی  و  سیاسی  اختالفات  و  نمود 
یکدیگر  مرحله حذف   به  را  آن  شاید  و  خواهند شد 

نیز برساند�
از آنجا که  سرنوشت این نظام، نهایتاً اگر با دخالت 
خارجی و جنگ تعیین نشود ، که احتمال آن بسیار 
کم است بوسیله ملت تعیین خواهد شد و  از جمله در 
گروی اراده کلیت نظام، برای بقا و امکان حفظ وحدت 
نیروهای سرکوب است ؛ بنابر این، بهتر است در این 

مقاله، به این دو موضوع بیشتر بپردازیم�
نیروهای  وحدت  حفظ  هم  و  بقا  برای  اراده  هم 
وحدت  استمرار  و  ادامه  به  منوط  و  استوار  سرکوب، 
فرماندهی و اقتدار انحصاری رهبر جمهوری اسالمی بر 
کلیت نظام و نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی آن 
است�  آیا امروز در آستانه ورود به فضای پسا تحریم 
اتفاقات سیاسی  و مرجع همه  مرکز  آقای خامنه ای   ،
و  تحوالت تعیین کننده و معنی دار درون نظام است و 

اراده او بر همه اجزای نظام جاری و ساری است؟ آیا 
او می تواند در بخش های مختلف نظام اتحاد و اجماع 
ایجاد کند؟ آیا راهکارهائی که او در پیش می نهدو از 
آغاز تکیه اش بر مسند رهبری  نظام، بر آنها تاکید دارد 
، امروزه نیز  مورد پذیرش و قبول بازیگران عمده نظام 
است؟ بی تردید هنوز کاماًل نفوذ و سلطه سی ساله اوبر 
دستگاه امنیتی و اطالعاتی و قوه قضاییه تحت فرمانش 

و بخش هایی از بسیج و سپاه و کارورزان نظام و حزب 
کاهش  و  ریزش  دچار  بشدت  ،که  نظام  های  اللهی 
شده اند ، از بین نرفته است� بخصوص قدرت توطئه و 
تخریب او به میزان قابل توجهی باقی است و هنوز در 
مقایسه با دیگر بازیگران  نظام چهره برتر خود را حفظ 
ساختارهای  و  نهادها  بر  او  تسلط  ولی  است�   نموده 
باندهای  بخصوص  گرفته،  شکل  پیچیده  و  گوناگون 

اقتصادی و مافیایی تنومند ،بسیار کم رنگ است�
از  اوامر و فرامین او را، رندانه دور می زنند و  آن ها 
آن چیز دیگری، در جهت تأمین منافع خود می سازند�  
و  راهکارها  نتوانند  اگر  نیز،  سپاه  گوناگون  بخش های 
خواسته های  خود را بر او تحمیل کنند، عالقه واقعی 
نبز ،به پیروی از منویات او ندارند و اگر تظاهر به اطاعت 
از اوامرش مینمایند ،بیشتر برای حفظ ظاهر است�  در 
همه بخش های سپاه، با وجود اختالفات گوناگون، این 
اجماع کلی  وجود دارد که ،دوران حکومت روحانیت بر 
سپاه و کشور به سر آمده و اگر آینده ای در کار باشد، 
این بار نوبت سپاه است که روحانیت را تحت نفوذ و 

فرمان خود داشته باشد�
است�   آشکارتر  بسیار  امنیتی  درنیروهای  شکاف 
کاماًل  قضاییه  قوه  و  اطالعات سپاه  و  اطالعات  وزارت 
در رقابت با یکدیگرند�   پشت رقابت بین این نهادها 
بیشتر سپاه در مقابل دولت  و یا بعبارت دقیق تر بخش 
انتصابی در مقابل قوه مجریه و رئیس جمهور انتصخابی 
است و خامنه ای  نفوذ الزم را ،بر این دو نهاد مهم و 

عمده اطالعاتی کشور ندارد�
روحانیت قم و مشهد و نجف نیز، رفتار ی کجدار  و 
مریز با نظام و رهبری آن دارند� آنان از سوئی نگران 
سوی  از  و  می باشند  اسالمی  جمهوری  از  پس  آینده 
دیگر امتیازات کنونی را می خواهند تا آنجا که ممکن 
است حفظ نموده و حتی با استفاده از ضعف حاکمیت  
و احتیاح رهبر به آنان افزایش دهند � نگاه آنان نیز به 
و  ابزاری  نگاهی  نهایتا  رهبری  بیت  و  خامنه ای  آقای 
 ، نیز  ایران  سوداگرانه است�  خاندان ها ی حکومتگر  
مانند خاندان الریجانی بیشتر به فکر آینده خود هستند 
تا اطاعت از رهبری�   آن ها در صورت بقای نظام بفکر 
خود  خاندان  آینده  تضمین  و  حاکمیت  کل  تصاحب 
میباشند، تا اطاعت از رهبری �  آنچه که فعاًل رهبری 
در اختیار دارد، ائمه مساجد و  نماز جمعه و مداحان 
است�   بسیج  از  و بخش های مهمی  مبلغین مذهبی  و 

با کمبود منابع مالی، این وفاداری ها همچنان به  آیا 
قوت خود باقی خواهند ماند؟ تجربه تاریخی کشور ما 
 � زیاد منفی است  احتمال  به  پاسخ  این  می گوید که، 

یعنی در نهایت علی خواهد ماند و حوضش!
تقارن  از عدم  ناشی  انسجام معنوی  در فقدان یک 
تاریخی، کمبود منابع مادی حاصل از نفت، زوال وحدت 
فرماندهی  ولی فقیه، امکان حصول اجماع برای انجام 

هر کاری، اعم از اعمال اقتدار برای سرکوب خونین و یا 
اصالحات بنیادی و حتی سازش  و یا رویارویی با آمریکا  
، بسیار دشوار و حتی غیر ممکن  بنظر میرسد� رهبر 
مهم ترین  اگر  ،حتی  نیز  هم اکنون  اسالمی،  جمهوری 
بازیگر صحنه سیاسی جمهوری اسالمی تلقی شود، به 
یقین تنها بازیگر این زمین نیست�  بخش هایی از نظام 
، با افزایش بحران های داخلی و بین المللی، گویا دیگر 
عمود خیمه نظام را نه تنها  عامل وحدت و استمرار 
آن نمی دانند که از او به عنوان مهم ترین عامل انسداد 
سیاسی و اقتصادی یاد کرده و بیشتر عامل اختالف و 
،که  می آورند  شمار  به  لجباز  و  منعطف  غیر  عنصری 

حیات نظام را بخطر افکنده است �
فضای حاکم بر کلیت جمهوری اسالمی، این روزها 
بسیار شکننده است� با آغاز دوره پسا تحریم، این فضا 
از هفتاد  نیز خواهد شد�  هم اکنون بیش  تر  شکننده 
مورد  در  را  خود  تمایل   ، مجلس  نمایندگان  درصد 
مذاکره با آمریکا کتمان نمی کنند � سی درصد مخالف 
نیز، که اکثرا سابقه سپاهی دارند  ، مخالفتشان بیشتر 
نمایانگر مخالفت رهبران سپاه است تا خودشان�  این 
مخالفت ها نیز تا حدود زیادی تبلیغاتی و صوری و برای 
احتمالی   مذاکرات  در  سپاه   موقعیت  و  منافع  حفظ 

آینده با آمریکاست تا اطاعت از فرامین رهبری �
جامعه در فضای پسا فرجام

اصالح طلبان  عمدتا  و  نظام  هواداران  از  بسیاری 
اتفاقاتی  به  را  خود  امید  خواهان،  تحول  از  پاره ای  و 
اند، که هرچند احتمال وقوع آن ها صفر نیست  بسته 
ولی نفس دل بستگی به اتفاقاتی که، به احتمال قوی  
ممکنست یا واقع نشوند و یا در صورت وقوع نیز ، باعث 
نجات نظام نگردند ، نشان از عمق سرگشتکی و نگرانی 

و دلواپسی امثال آنان دارد�
از  او   در سطح بین المللی استیضاح ترامپ و عزل 
ریاست جمهوری آمریکا به وسیله مجالس قانون گذاری 
آمریکا و یا عدم انتخاب مجدد او برای دوره دوم ریاست 
جمهوری و یا امکان عدم همراهی اروپا و چین و هند 
و روسیه با آمریکا در اعمال تحریم ها، مایه دل خوشی 
و تسکین نگرانی آنان و خوراک  تبلیغاتی این گروه ها 
می باشد� آنان در سطح داخلی مملکت  سیاست قدیمی 
امتداد ترس  به معنای ایجاد ترس از دشمن و سوریه 
اسالمی،  جمهوری  سقوط  صورت  در  ایران  شدن  ای 
خطر تحزیه ایران  و ایجاد آشوب و ناامنی محور اصلی 

فشار روزافزون جهانی و فاصله گرفتن بیشتر ازجامعه، نه تنها به اتحاد درونی 
حاکمیت کمکی ننموده،  بلکه با افزایش انزوای داخلی و بین المللی، شکاف جناحهای 
حاکمیت افزونتر نیز گردیده است. شاید دلیل این پدیده جالب و عجیب، این باشد 
که باور و آرمان مشترکی دیگر بین بسیاری از کارورزان حاکمیت باقی نمانده است. 
در چنین فضائی،  هر کس به طریقی میکوشد تا حساب خود را از دیگران جدا کند، 
تا بلکه با آنان هم سرنوشت نشود.  به ویژه که آنان در پیش روی خود نمونه هایی 

را می بینند، که پس از پیوستن به مردم، به آسانی از سوی مردم پذیرفته شده اند.

در  که  اساسی،  تحریمهای  اثر 
روی  بر  تنها  میشوند،  آغاز  نوامبر  ماه 
کمبود  با  بلکه  نیست.   مردم  زندگانی 
فساد  و  غارت  چسب  این  مالی،  منابع 
نیز که بخشهای گوناگون نظام را به هم 
چسبانده، بتدریج وا میرود. محدودیت 
مافیائی  باندهای  درونی  رقابت   ، منابع 
منابع  به  بیشتر  دسترسی  در  قدرت، 
نمود  خواهد  افزونتر  را  مالی  محدود 
بیشتر  جناحی  و  سیاسی  اختالفات  و 
به  را  آن  شاید  و  شد  خواهند  تشدید 

مرحله حذف  یکدیگر نیز برساند. 
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تزریق یاس  و بدبینی آنان به جامعه و به خصوص اقشار 

میانی آن است�
همچنین نقشه بخشی از نیروهای امنیتی نیز ، چشم 
پراکنده  و  تدریحی  تداوم  به  و تساهل نسبت  پوشی  
و  گسترش  درعدم  کوشش  و  مطالبات  و  اعتراضات 
بهم وصل شدن  جنبش های اجتماعی است � به این 
امید که مردم، به تدریج به این امر نیز ، به مثابه یک 
پدیده روزمره و عادی خو گرفته و حساسیت و توجه 
خود را نسبت به آن، از دست بدهند�  اما در حقیقت  
معنای همه این قبیل گمانه زنی ها وکارها این است 
که همه بخش های نظام ، ریزش شدید پایگاه اجتماعی 
خود  را به رسمیت شناخته و مانند هر شخص در حال 
آویزان  برای  خاشاکی  و  خس  هر  دنبال  به  سقوطی، 
شدن و نجات  خود می باشند� پاره ای از اصالح طلبان 
و تحول خواهان نیز، در لباس دیگری همین ایده  را 
تحمل  و  عملی   بی  و  سازگاری  و سنت  کرده  تبلیغ 
باالی جامعه ایرانی را، به شکل غلوآمیزی، بزرگ جلوه 
آماده  و  دندان مسلح  تا  نظام  این  از  و گذار  می دهند 
محتمل  غیر  و  داده  جلوه  پنداری  آرزو  را،  کوب  سر 

می دانند �
وجه   هیچ  به   ، ایران  جامعه  در  چنین خصوصیتی 
علت  به  جامعه  نیست�    منفی  یکسره  خصوصیتی 
تجربه تاریخی در همزیستی با استبداد، آموخته تا قبل 
به آن  نظام حاکم، فرصت کافی  فروپاشی  به  اقدام  از 
بدهد و همه گزینه ها را بیازماید � ولی این خصوصیت 
هیچ  به   ، سو  این  به  مشروطه  انقالب  از  به خصوص 
وجه شاخص اصلی جامعه ما نیست�  عالوه بر جنبش 
مشروطه و قیام بیست و هشت مرداد وسی تیر و انقالب 
سال ۵٧ ، نمونه های بسیار دیگری از مبارزات صحیح 
و  بانظام های سیاسی   ، ایران  وجامعه  مردم  غلط  یا  و 
استبداد حاکم وجود دارد، که  آشنایی عمومی با آن ها 

ما را از یادآوری مجدد  بی نیاز می کند�
از سوی دیگر، اگر مردم ایران ، به نسبت همسایگان  
مسئولیت  و  جو  مسالمت  خود،  ای  خاورمیانه  دیگر 
پذیرند و بی گدار به آب نمیزنند ، در مقابل درایران نیز 
نیروهای نظامی و دستگاه سرکوب هم، برای سرکوب 

خونین و وسیع  کمتر دیده شده که آمادگی و اطاعت 
جمهوری  نظام  سران  باشند�  داشته  صرف  پذیری 
خصوصیت  این  دیگری،   کس  هر  از  بیش  اسالمی، 
آنان   � میشناسند  را  خود  انتظامی  و  نظامی  نیروهای 
مسلح  نیروهای  دادن  قرار  صورت  در  که  دانند  می 
رودرروی مردم، خطر پیوستن آنان به مردم و چند پاره 
شدن و اختالف دربین فرماندهان و بخصوص تمرد در 
بدنه سپاه بسیار است� این ریسک باندازه کافی جدی و 
بزرگ است، تا همواره آنها را از اقدام به سرکوب خونین 

مردم به وسیله سپاه برحذر دارد�
تصاحب  عملی  و  جدی  مرحله  به  هنوز  سپاهیان 
نیز  هم اکنون  ولی   ، اند  نگذاشته  پا  دولتی  قدرت 
بین  تنش  قدرت سیاسی،  تصاحب  نیستندو  یکپارچه 
نمود�   نیزخواهد  تر  پیش  را  آنان  گوناگون  جناح های 
بخش مهمی از آنان به خصوص سرداران باسابقه سپاه،  
امروز سرمایه داران و بانکداران ثروتمندی هستند   و 
نمی خواهند آینده خود را  با آینده بازندگان سیاسی 
طرف داران  از  را  خود  راه  موقع  به  آنها  بزنند�   پیوند 
های  بخش  در  نمود�  خواهند  جدا  دیگران  و  روسیه 
دیگر سپاه بر سر آینده دخالتهای منطقه ای و راه و 
روش برخورد و یا کنارآمدن با آمریکا و سیاست سپاه 
روحانیت،   حتی  و  دولت  یا  و  نظام  رهبری  به  نسبت 
آنچه  دارد�    وجود  جدی  اختالفات  نیز،  هم اکنون 
آماده  سپاه  از  بخش  هیچ    ، میشود  مشاهده  تاکنون 
نیست تا  به درگیری مستقیم و خونین با مردم وادار 

شود�
و  برآمده  اجتماع  زیرین  طبقات  درون  از  سپاه 
بایستد ودر عین حال یگانگی  آنان  برابر  نمی تواند در 

صفوف خود را حفظ نماید�
زیرا در چنین صورت   احتمال پیوستن گروه های 
بسیاری از آنان بخصوص بدنه آنان به مردم وجود دارد�

این  ذهنی  فروپاشی  گذشت  که  آنچه  به  توجه  با 
آغاز  مدت هاست  جامعه،  سیاسی  وجدان   در  نظام 
گردیده است� در حقیقت امروز  دیگر، عمال حکومت 
و حاکمیتی  وجود ندارد تا عنوان پرطمطراق نظام را 
به یدک کشد �  آنچه هست بیشتر بی نظمی و هرج و 
مرج و چپاول و غارت است و نه نظم و انتظام و  نظام 

�   آنچه از این مجموعه هنوز باقی است،  تنها  نیروی 
همان  بمثابه  امروز  سرکوب،  چماق    � است  سرکوب 
عصای سلیمان است که مدت ها جسد پوسیده او را بر 

سر پا داشت و مردم را به اشتباه افکند�
معتبر  حکومتی  بدیل  یک  غیاب  در  وضعیت،  این 
با  را، که  ،بی نظمی و هرج و مرج موجود  اتکا  قابل  و 
شتابی فراوان به سوی فروپاشی ساختاری نظام پیش 
می رود ، به جامعه نیز سرایت خواهد دادو آثار فاجعه 

باری را ، بر جامعه نیز تحمیل خواهد نمود�
فضاباشتاب بیشتری، به سمتی پیش خواهد رفت، 
نیروهای  و  حاکمیت  تر  عمیق  پاره شدن  چند  با  که 
امنیت  حداقل  حفظ  یارای  را  حکومت  نه   ، سرکوب 
معیوب  هرچند  چرخه  آوردن  گردش  به  و  اجتماعی 
توان  را  پراکنده  مخالفین   نه  و  بود  خواهد  اقتصادی 

تصاحب قدرت و ایجاد نظامی جدید �
جمهوری  نظام  برای  بدیل  یک   ایجاد  امروزه  
اسالمی، تحت عنوان :  مدیریت دوران گذار یک باید 
تاریخی و وظیفه کوشندگان سیاسی و حقوق بشری و 
مدنی است، که باید هر چه سریعتر به آن شکل دهند �
باید همه توان خود   ، شورای مدیریت دوران گذار 
نمودن  تر  کم هزینه  و  کردن  مسالمت آمیزتر  برای  را 
دوران گذار به کار گیرد� این شورا با برنامه ریزی دقیق 
ابزاری  به  را  اعتصابات  و  اعتراضات  می تواند  جامع،  و 
برای گذار مسالمت آمیز و مدنی تبدیل نموده و آنها را 
یکپارچه سازد و حمایت داخلی همه اقشار اجتماعی و 
پشتیبانی بین المللی از آنان را جلب نماید�   این شورا 
دیوار محکمی  ایجاد می کند که همه جامعه با تکیه 
به آن، به خود و به آینده پس از گذار، امیدوار باشندو 
از هرج ومرج و نا امنی  نهراسند و آینده را در دسترس 
ببینند�   این شورا، مرکزی برای مراجعه  کنده شدگان 
آنان  به  و  بود  به مردم خواهد  پیوستن  برای  نظام،  از 
اطمینان خواهد داد که، در نظام آینده برخورد با آنان 
مهربانانه و برخورد با مجرمان  نیز منصفانه و بر اساس 
حق  با  عمومی  دادگاههای  در  و  بشر  حقوق  موازین 
انتخاب و کیل و دفاع از خود خواهد بود � وظیفه خطیر 
 � امروز ما بحث های حاشیه ای و روشنفکری  نیست  
و  میشود   انجام  که  است  درازی  سالیان  بحث ها  این 
در آینده نیز مجال انجام آنها  خواهد بود� امروز زمان 
اقدام و عمل است �  اقدامی عاجل و امیدوارانه رو به  

آینده ای روشن و درخشان�
حسن شریعتمداری

پنح شنبه   29شهریورماه ١39٧
برابر با 20 سپتامبر 20١٨

روحانیت قم و مشهد و نجف نیز، رفتار ی کج دار  و مریز با نظام و رهبری آن 
دارند. آنان از سوئی نگران آینده پس از ج.ا میباشند و از سوی دیگر امتیازات کنونی 
را میخواهند تا آنجا که ممکن است حفظ نمایند. نگاه آنان نیز به بیت رهبری نهایتا 
نگاهی ابزاری و سوداگرانه است. آنچه که فعاًل رهبری در اختیار دارد، ائمه مساجد و  
نماز جمعه و مداحان و مبلغین مذهبی و بخشهای مهمی از بسیج است.  آیا با کمبود 
منابع مالی، این وفاداری ها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند؟ تجربه تاریخی 
کشور ما میگوید که، این پاسخ به احتمال زیاد منفی است . یعنی در نهایت علی 

خواهد ماند و حوضش!

ایرانی را،  پارهای از اصالح طلبان و تحول خواهان سنت سازگاری جامعه 
به شکل غلوآمیزی، بزرگ جلوه میدهند و گذار از این نظام تا دندان مسلح و آماده 
سرکوب را، آرزو پنداری جلوه می دهند. ولی این خصوصیت به خصوص از انقالب 
مشروطه به این سو ، به هیچ وجه شاخص اصلی جامعه ما نیست.  عالوه بر جنبش 
نمونه های   ، انقالب سال 57  و  تیر  و سی  مرداد  و هشت  بیست  قیام  و  مشروطه 
بسیار دیگری از مبارزات صحیح و یا غلط مردم وجامعه ایران ، بانظامهای سیاسی 
و استبداد حاکم وجود دارد. از سوی دیگر، اگر مردم ایران ، به نسبت همسایگان  
دیگر خاورمیانه ای خود، مسالمت جو و مسئولیت پذیرند و بی گدار به آب نمیزنند ، 
در مقابل درایران نیز نیروهای نظامی و دستگاه سرکوب هم، برای سرکوب خونین و 

وسیع  کمتر دیده شده که آمادگی و اطاعت پذیری صرف داشته باشند.
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نهایت  در  و  تاریخی  شکست  آیا   – یکم 
اضمحالل نهاد روحانیت در راه است یا خیر؟

بست  بن  سیاسی،  فقه  شدن  گیر  زمین  براستی 
چندجانبه اندیشه فقاهتی، نابود شدن اتوریته معنوی 
در  شدن  سهیم  دلیل  به  ایران  در  شیعه  روحانیت 
مافیای قدرت و ثروت و شاید مهمتر از همه موارد فوق، 
سیاست  ضدبشری  و  ضدانسانی  ماهیت  آشکارشدن 
اجتماعی  های  عرصه  در  اسالمی  جمهوری  های 
فرهنگی و اقتصادی و تحمیل احکام فقهی به جامعه ، 

نهاد روحانیت را در ایران به لبه پرتگاه کشیده است؟
این فرصت  از  تواند  ایران می  اینک جامعه  آیا هم 
تاریخی نهایت بهره برداری را کند؟  آیا با نابود شدن 
هر دو نهاد ریشه دار سلطنت و روحانیت در کمتر از 
پنج دهه ، سپهر عمومی بعنوان محور اصلی تغییرات 
را  بنیادین  تحوالت  توانست،  خواهد  امروز،  ایران  در 

نمایندگی کند؟
براستی فرهنگ عمومی، اجتماعی و سیاسی ایران 
زمین در حال حاضر، ظرفیت و امکانات تحقق نظامی 

دمکراتیک و مشارکتی را دارد؟
و  نظری  جنبه  از  بیش  ها  پرسش  این  به  پاسخ 
تئوریک، به روند مناسبات اجتماعی ایران پیوند دارد� 
بنابر این درک همه جانبه روند فوق به ما یاری خواهد 
کرد که بتوانیم نقش نیروهای اجتماعی بالنده و سطوح 
بفهمیم�  بهتر  را  جامعه  در  و خودآگاهی  آگاهی  رشد 
نیروهای  از  ما  شناخت  به  فوق  روند  فهم  و  درک 
استبداد  نظام  از  گذر  برای   است�  مرتبط  بازدارنده 
تنها  نه  مشارکتی،  و  دمکراتیک  نظامی  به  مذهبی 
تضعیف همه جانبه نهاد روحانیت الزم و حتمی ست 
بلکه محکم و غرس شدن همه جانبه سپهر عمومی در 
غالب انجمن ها و تشکالت و نهادهای مستقل مردمی 
معلمان،  زنان،  جنبش  گسترش  بعالوه  سراسری، 
میانی  طبقه  اقشار  همبستگی  و  کشاورزان  کارگران، 
جامعه با فرودستان، ضروری و تضمین کننده تحوالت 

بنیادین در ایران است�
از  بخشی  روحانیت،  نهاد  اضمحالل   – دوم 

رهائی جامعه ایران از تبعیض و ستم
روحانیت  اقتصادی  و  اجتماعی  پایگاه  در  تحول 

به  ای  ایران، مسئله  حاکم در 
کننده  تعیین  و  مهم   غایت 
روحانیت  نهاد  فروپاشی  در 
محسوب  ما  جامعه  در  شیعه 
بتوان  باید  اصل  در  شود�  می 
این مسئله پاسخی صحیح  به 

داد که؛
نتایج و دالئل پیوند نهاد 
نظامیان  با  حاکم  روحانیت 

چیست؟
پیوند  استمرار  و  تکوین 
 ، نظامیان  با  روحانیت 
در  کننده  تعیین  سرفصلی 
اضمحالل نهاد روحانیت شیعه 

در ایران به شمار می آید� با آغاز جمهوری اسالمی نهاد 
روحانیت شیعه در ایران وارد فاز و مرحله ای شد که 
برای حفظ اقتدار خویش چاره ای جز تکیه به نظامیان 
نداشت� همین پیوند، سرآغاز اضمحالل نهاد روحانیت 
با  روحانیت  پیوند  در  زیرا  آید�  به شمار می  ایران  در 
نظامیان، مافیای قدرت و ثروت بوجود آمد و زر و زور 
را  ما  ملت  حیات  اسالمی،  جمهوری  قامت  در  تزویر 

سیاه و دهشتناک ترین استبداد را بوجود آورد�
تغییر  از  نشان  نظامیان  با  روحانیت  نهاد  پیوند 
اساسی در پایگاه اجتماعی روحانیت حاکم میدهد� در 
اصل چنین پیوندی باعث شد اصلی ترین پایگاه نهاد 
روحانیت را، بخشی از بدنه اجتماعی نهادهای امنیتی 

و سپاهی تشکیل دهند�
سمت  به  بازار  از  روحانیت  اجتماعی  پایگاه  تغییر 
روحانیت  نهاد  در  تحولی ساختاری  نظامیان،  و سوی 
بوجود آورده است� طوری که همه سیاست های کالن 
جمهوری اسالمی در جهت خواسته ها و منافع نظامیان 
رانتی  اقتصاد  عمده  بخش  نبض  زیرا  است�  ایران  در 
نفتی را نظامیان در دست دارند� تحکیم  پیوند فوق در 
چند دهه باعث شد که نهاد روحانیت نه صرفا نماینده 
بخشی از قشر حاکم بلکه به قشرغالب حاکم در ایران 
مبدل شود و برای حفظ این غالبیت به نظامیان احتیاج 
داشت� البته نباید از یاد برد که در گذشته روحانیت از 

بازار ارتزاق می کرد اما سالهاست که همه منابع کشور 
تحت سیطره روحانیت تبهکار و فاسد است�

با  نظامیان  با  روحانیت  نهاد  پیوند  اساس  و  محور 
قدرت  مافیای  نفی  است�  عجین شده  ثروت  و  قدرت 
ایران یعنی نفی روحانیت و سپاه� به نظر  و ثروت در 
میرسد که اصلی ترین چالش جامعه ایران با روحانیت 
این تضاد  حاکم و سپاه است� طوری که تجلی کامل 

و جدال را ما در خیزش دی و مردادماه شاهد بودیم�
اسالمی  سازجمهوری  تصمیم  عناصر  و  مفاد  غالب 
در نهادهای سیاسی، مراکز قدرت، نهادهای فرهنگی و 
رسانه ای، برآمده از نهادهای نظامی و امنیتی هستند� 
اسالمی  جمهوری  ساختار  اصالح  دلیل  همین  به 
را  اصالح  سپاه  و  روحانیت  نهاد  چون  است�  ناممکن 
می  به خطر  شان  منافع  اینکه  دلیل  به  تابند�  برنمی 

افتد�
نهاد روحانیت برای مهار و هدایت و کنترل بحرانهای 
اساسی جمهوری اسالمی، به نیروی نظامی تکیه کرده 
و می کند� به همین دلیل، سیطره نگاه امنیتی و بالطبع 
گسترش روز افزون سرکوب های اجتماعی و سیاسی، 
بطور مستقیم تحت اختیار نظامیان قرار گرفته است� 
لذا شهروندان آگاه ایران به خوبی می دانند که سپاه 
اقتصادی  و  فرهنگی  و  سیاسی  های  حوزه  تمامی  در 
همچون اختاپوسی هزار پا، رشد و توسعه یافته و دولت 
در سایه را بوجود آورده است تا جائی که همه سیاست 

فرصت تاریخی ایرانیان برای تحول بنیادین با شکست ائتالف روحانیان و نظامیان

رضا شیرازی
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های کالن جمهوری اسالمی را تعیین میکند�

اضمحالل کامل  روحانیت حاکم و از بین رفتن نظام 
نظامی  نهادهای  نابودی  معنی  به  تبعیض  و  سرکوب 
حاضر  حال  در  هست�  هم  اسالمی  جمهوری  امنیتی 
تقال  حاکم،  روحانیت  و  خویش  نجات  برای  نظامیان 
اجتماعی  جنبش  ممکن  صورت  هر  به  که  کنند  می 
نابود کنند تا  – اعتراضی و نهادهای مستقل مدنی را 
شاید بتوانند بحران دامن گستر اجتماعی و اقتصادی 
را مهار نمایند� در حالی که پیشروی جنبش اجتماعی 
– اعتراضی و تحکیم نهادهای مستقل مدنی بطور آرام 
جامعه  در  عمیق  طلبی  تحول  از  نشان  و  یافته  ادامه 
میدهد، که در چنین بستر و زمینه ای ست که شکاف 
حاکمیت با ملت روز بروز همه جانبه تر و زمینه ساز 
اینکه جمهوری  تا  فراهم می کند  را  خیزش همگانی 
حتمی  روحانیت  اضمحالل  روند  و  سرنگون  اسالمی 

گردد�
سوم- آیا اضمحالل نهاد روحانیت به دلیل بن 

بست تاریخی و انحطاط آن نیست؟
وقایع جاری در ایران که ناشی از ستم، سرکوب، و 
احساس  استخوان مان  مغز  تا   وقتی  را،  است  تبعیض 
کنیم، فورا با این پرسش  روبرو می شویم که: براستی 
علت  به  حاکم  روحانیت  ستم  و  ظلم  همه  این  آیا 
نفس هایش  آخرین  و  انحطاط  و  تاریخی«  »بن بست 

قبل از اضمحالل نیست؟
بن بست عالج ناپذیر نهاد روحانیت نشان از انحطاط 
آن است� در اصل انحطاط روحانیت در اوج اقتدارش 
سربرآورد� ثمره و نتیجه این انحطاط، که مروج سرکوب 
و خشونت دولتی است را، به راحتی می توان در انسداد 
درک  اقتصادی  نابسامان  اوضاع  و  فرهنگی   _ سیاسی 
کرد و فهمید� از سوی دیگر، انحطاط نهاد روحانیت در 
اوج اقتدار او در خارج از مرزهای ایران هم نمادی دیگر 

از افول و اضمحالل آن به شمار می آید�
به نظر می رسد که انحطاط سراپای نهاد روحانیت 
ریشه ها  کالبدشکافی  و  بررسی  است�  فراگرفته  را 
چنین  فکری  و  اجتماعی  و  تاریخی  زمینه های  و 
نقاد  متفکرین  و  مستقل  پژوهش گران  کار  انحطاطی، 
است� با این وصف، وجدان آگاه جامعه ایران، به دنبال 
در  روشنی  به  که  امری  است�  روحانیت  نفی  و  طرد 

اعتراضات دی و مردادماه شاهد آن بودیم�
و  »انحطاط  از  برون رفتی   راه  دیگر  روحانیت  نهاد 
جمهوری  فرود  و  فراز  روند  زیرا،  ندارد�  اضمحالل«  
اسالمی نشان داد که، نهاد روحانیت و اندیشه فقاهتی، 
ممکن  و  است،  رعیتی«    – ارباب  »دوران  به  متعلق 
و  سیاسی  فرهنگ  رشد  به  رو  روند  با  بتواند  نیست 
اجتماعی خود را منطبق و به همین دلیل محکوم به 
زوال و نابودی است� در اصل نهاد فوق هم اینک یکی 
از موانع اصلی تطور و تکامل جامعه ایران است� وجدان 
آگاه جامعه به درستی به این مهم پی برده است، و با 
»نمدمال«  کردن روحانیت حاکم او را مضمحل خواهد 

کرد�
چهارم – اصلی ترین دالئل انحطاط روحانیت

می کند�  تغذیه  فقاهتی  اندیشه  از  روحانیت  نهاد 
حکم  صدور  راحتی  به  که  احکامی  و  اندیشه  همان 
چند  که طی  طور  همان  می دهد�  را  انسان ها  نابودی 
دهه اخیر جامعه ما تجربه کرده است، سلطه متولیان 
مناسبات  و  زندگی،  شئون  تمامی  در  دین،  رسمی 
اجتماعی و فرهنگی جز بحران و هزینه های گزاف امر 

دیگری به بار نیاورده است�
اندیشه فقاهتی استوار به تفسیر شرعی و ظاهری از 
دین است� به همین دلیل انسان و ارزش های انسانی 

و بالطبع حقوق بشر و حق و حقوق شهروندی نه تنها 
اندیشه  بلکه در چهارچوب  ندارد،  با آن  تناسبی  هیچ 
حق  و  آزادی  و  انسان  کرامت  کردن  نابود  فقاهتی، 
انتخاب و ارزش های ذاتی او، از جمله ی واجبات است�

به  فقاهتی  نگاه  و  اندیشه  جمود  و  شدگی  سنگ 
طوری  است،  دین  از  ظاهری  و  شرعی  تفسیر  دلیل 
که، شرع را در مقابل عرف، مذهب را در مقابل خرد، 
خشونت را در برابر تسامح، انحصار را در مقابل کثرت و 

خرافه و جهل را در برابر علم  قرار می دهد�
اوج انحطاط  روحانیت رویاروئی با آحاد ملت است، 
و برای این مقابله و رویاروئی است که، خشونت دولتی 
را رواج می دهد� اقشار و طبقات گوناگون جامعه ایران 
هم در مقابل این هجوم مغول وار، ایستادگی و مقاومت 
می دهند�  گسترش  روز  به  روز  را  معترضانه  و  مدنی 
انحطاط  به  که  روحانیت  این جدال سرنوشت ساز،  در 
اصالت  چون،  شد�  خواهد  نابود  و  رسیده  آخر خط  و 
ملت  مطالبات  و  اعتراضی   _ اجتماعی  جنبش  آن  از 

ایران است�
نهاد  انحالل  و  اضمحالل  روند  در  پنجم-  

روحانیت، کدامین بدیل رهائی بخش است؟
سپهر عمومی، که براساس نیاز امروز جامعه  شکل 
و قوام یافته، تا امکان توسعه نهادهای مردم نهاد را به 
برگ و بار نشاند، تنها بدیل رهائی بخش جامعه ایران 
است� به نظر می رسد که صرفا در پرتو سپهر عمومی 
و  توسعه  اجتماعی   – انسانی  ارزش های  که   است 
که  ستمی  و  تبعیض  نظام  تا  یافت،  خواهد  گسترش 
دهه  چند  از  بیش  فاسد،  و  مزور  و  تبهکار  روحانیت 
در تمامی سطوح در پی اشاعه آن بود، از میان برود، 
نائل  از مطالبات عمده خود  به بخشی  ایران  و جامعه 
شود� به این معنا که، امکان تحقق نظامی دمکراتیک 
و غیردینی ممکن و میسر گردد� حال ایده ها و نقشه 
به  یک  هر  مستقل  و  مردمی  سازمان های  و  راه  های 
فراخور عمق و گستردگی شان می توانند سپهر عمومی 

و  پیشرفت  فردای  و  امروز  معیار  و  کنند،  تقویت  را 
و  بیشتر  هرچه  گرفتن  جان  به  ما،  جامعه ی  سعادت 
همه جانبه تر سپهر عمومی متکی است، و این امر تاریخ 

فردای ایران را تشکیل می دهد�
همه ما بیش و کم می دانیم که، شکست و بن بست 
در  را  آن  رسمی  متولیان  دولتی،  دین  همه جانبه 
وجدان  زیرا  است�  داده  قرار  اضمحالل  سراشیبی 
فهمند  می  خوبی  به  زحمتکش  مردم  و  جامعه  آگاه 
که روحانیت حاکم نه تنها خداپرستی و دین داری را 
به ابتذال کشانده، و فرهنگ جامعه ما را از هر حیث 
تا  می کند  تقال  بلکه،  کرده  آغشته  تزویر  و  حیله  با 

ریشه های فرهنگ انسانی را در ایران بخشکاند�
حال پرسش حیاتی این است که، ارزش های انسانی 
وانفسایی که دین دولتی و دولت  این  و اجتماعی در 
یافت،  خواهد  رشد  مجال  چگونه  است،  حاکم  دینی 
را  فوق  پرسش  می توان  تر،  صحیح  تعبیری  به  یا  و 

انسانی  ارزش های  مگر  که:  کرد  بیان  صورت  این  به 
برخوردار  اساسی  و  ریشه  از  ایران زمین  در  اجتماعی 
است که بتواند این هجوم خانمان برانداز را کنار زده و 
چشم اندازی از راستی و حقیقت و دنیای بهتر را برای 

همه شهروندان به ارمغان آورد؟
توضیح  تقصیل  به  که  نیست  مجالی  جا  این  در 
و  روحانیت  نهاد  ذاتی  و دشمن  رقیب  که،  داده شود 
اندیشه فقاهتی،  تفسیری باطنی و انسانی از دین است� 
که  است  بنیادینی  و  ریشه ای  مبانی  از  یکی  نگاه  این 
ارزش های انسانی امروزه می تواند در ایران از آن الهام 
گرفته و بعنوان پشتوانه فرهنگی و تاریخی برای فردای 

بهتر قراردهد�
پشتوانه ای که آبشخور آن، آثار جاودان شعر و ادب 
فارسی است، که با روح و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه 
ملت ایران عجین است� چنین تبار و ریشه ای می تواند 
اشاعه دهنده ی ارزش های اصیل انسانی باشد� به عالوه، 
کرامت  اصل  براساس  تبار  همین  کشاندن  خوانش  به 
انسان و آزادی او، بی هیچ قیدو شرطی، اصالت ذاتی او 
را در جامعه ای که انسان و ارزش های ذاتی او به هیچ 
گرفته شده است، جای پای اصیل خود را باز خواهد 
ارزش های  از  حاضر  عصر  در  باید  بسا   چه  و   یافت، 
الهام  هم  عدالت  همچون  جهان شمولی  اجتماعی 
گرفت، تا بتوان در غرس و محکم شدن سپهر عمومی، 
تنها  بعنوان  اجتماعی،   _ انسانی  ارزش های  اساس  بر 

مسیر و بدیل ممکن، بهره برداری بهینه کرد�
راز موفقیت جامعه ایران این خواهد بود که از یکسو 
به ریشه دارترین جریانی که در تاریخ اش آثار جاودانی 
آفریده است، تکیه کند تا شاید با خوانشی انسانی از آن  
مضمون و مایه ای سازد برای زندگی مدرن امروز� تا 
بتواند نگاه و دید تبعیض آمیز به انسان ها را در جامعه، 

که به فرق گوناگون گرایش دارند، از میان بردارد�
رویکرد  این  از  نمادی  شیراز  شاعر  شعر  این  شاید 

باشد؛

بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی

و از سویی دیگر، با الهام از ارزش های جهان شمول 
حقوق  و  حق  و  بشر  حقوق  همچون  حاضر،  عصر 
نظامی  به  تکیه  و  ثروت  عادالنه  تقسیم  و  شهروندی 
دوباره  که  فراخواند  را  ملت  آحاد  همه ی  مشارکتی، 
خبری  ستم  و  تبعیض  از  آن  در  که  بیافرینند  ایرانی 
همه ی  که،  این  مگر  نیست  ممکن  مهم  این  نباشد� 
 _ اجتماعی  جنبش  گسترش  در  بی دریغ  بتوانیم  ما 
و  پرتو همه ی کوشش ها  در  تا  برداریم،  گام  اعتراضی 
تالش ها، یک رهبری جمعی برای هدایت مبارزات ملت 

زحمتکش ایران فراهم گردد�

رقیب و دشمن ذاتی نهاد روحانیت و اندیشه فقاهتی،  تفسیری باطنی و 

انسانی از دین است. این نگاه یکی از مبانی ریشه ای و بنیادینی است که ارزش های 

و  فرهنگی  پشتوانه  بعنوان  و  گرفته  الهام  آن  از  ایران  در  می تواند  امروزه  انسانی 

تاریخی برای فردای بهتر قراردهد. پشتوانه ای که آبشخور آن، آثار جاودان شعر و 

ادب فارسی است، که با روح و ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه ملت ایران عجین است.
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پاسخ به این پرسش که در میانه و کشاکش بحران 
اقتصادی کنونی ج�ا  بحران  به خصوص  های مختلف 
به کدام سو می رود از نوع پیش بینی های پیامبرانه 
احتیاط  و  حزم  از  دور  طبعا  است  کاری  و  است! 

روشنفکرانه و راهبردی�
با این پیش فرض اما به نظر می رسد آینده ج�ا در 
ایران-  حکومت  است:  تحلیل  قابل  مثلث  یک  درون 

قدرتهای خارجی- مردم و نیروهای مدنی و سیاسی
الف- حکومت ایران

حکومت ایران والیی- جمهوری است� اینک بخش 
والیی که دست بسیار باالتری در قدرت دارد، بدنبال 
تنگی  و  اقتصادی  اخیر  مهم  بحران  که  است  این 
عمومی  نارضایتی  شتابان  افزایش  و  مردم  بر  زندگی 
و اعتراضات احتمالی مردمی و شاید نیز منازعه شاید 
متعدد  های  بحران  همچون  نیز  را  نظامی  محدود 

چهل ساله اش به نوعی پشت سر بگذارد�
سناریوی ترجیحی آقای خامنه ای این است که نه 
در سیاست خارجی و نه در سیاست داخلی اش تغییر 
(و  پشت صحنه  در  است  حاضر  البته  ندهد�  چندانی 
اگر مجبور باشد در روی صحنه) امتیازات غیرتعیین 
کننده ای به نیروهای خارجی بدهد تا بتواند تحریم 
»هنوز«  اما  بگذارد  سر  پشت  را  اخیر  بحران  و  ها 
و  سیاستها  در  خللی  که  مهمی  امتیاز  نیست  حاضر 
جهانی  شعارهای  و  قدرتش  بخش  مشروعیت  افکار 
واگذار  شود،   محسوب  اش  داخلی  و  ای  منطقه  و 
کند� در این سناریوی ترجیحی باید تالش شود حتی 
نفت  بشکه  میلیون  نیم  و  یک  تا  یک  فروش  با  شده 
به قیمت رکود وحشتناک اقتصادی و معطل ماندن و 
فرسودگی همه زیرساخت های کشور، حداقل بخور و 
نمیری برای مردم فراهم شود و نظام و سیاستهایش 
که  است  آن  بر  آرزو  کند�  پیدا  ادامه  السابق  کمافی 
با تضعیف  آمریکا هم  ای در  انتخابات میان دوره  در 
داخلی  مشکالت  با  ترامپ  دولت  ها،  خواه  جمهوری 
بیشتری مواجه شود و آرزوی باالترهم اینکه عمر این 

دولت بیشتر از یک دوره نباشد�
نیز  مردمی  اعتراض  و  نارضایتی  اگر  میان  این  در 
و  با سرکوب محدود  باشد تالش شود  داشته  فورانی 

حساب شده خیابانی و شدت 
امنیتی،  صحنه  پشت  عمل 
و  مهار  مردمی  اعتراضات 
سرکوب  از  اما  شود�  کنترل 
خونین و با شدت پرهیز گردد 
سرکوب  نیروی  هم  که  چرا 
طبقات  از  عمدتا  خود  که 
انگیزه  است  اقتصادی  پایین 
و  داشت  خواهد  کمتری 
ممکن است دچار ریزش شود 
پرونده  امکان فرستادن  و هم 
شورای  به  ایران  حکومت 
فشار  با  ملل  سازمان  امنیت 
آمریکا و متحدانش فراهم می 

گردد� شبیه بالیی که سر قذافی و لیبی آمد�
حاضر  قدرت  بیت  شاید  سخت  وضعیت  یک  در 
سیاست  تا  بیاید  کوتاه  خارجی  سیاست  در  شود 
داخلی مهار و سرکوب برای حفظ نظام را ادامه دهد 
گستردگی  و  شدت  از  اقتصادی  رفرم  مقداری  با  و 

اعتراضات اقتصادی بکاهد�
داخلی  سیاست  هم  و  خارجی  سیاست  هم  تغییر 
از کمترین احتمال در میان گزینه های تحلیل آینده 

برخوردار است�
قابل  مستقال  که  دلیلی  هر  به  روحانی  دوم  دولت 
تامل و تحلیل است برخالف همه وعده هایش دنباله 
رو بیت قدرت و مرعوب سیاستهای هسته های تندرو 
سپاه شده و اینک به صورت فلج شده ای بدون هیچ 
مقاومتی همان سیاستهای دیکته شده بیت را لنگان 
لنگان پیش می برد و تا اطالع ثانوی کارکرد موثر و 
ترجیحی  سناریوی  اگر  به خصوص  ای  دهنده  تغییر 

بیت پیش برود، ندارد�
قدرت های خارجی

به سرکردگی  عربستان  و  اسرائیل  و  آمریکا  مثلث 
برای  ایران  حکومت  به  فشار  حداکثر  بدنبال  آمریکا 
امتیازاتی  گرفتن  برای  آن  کشاندن  مذاکره  میز  به 
گفتار  و  ماهیت  تواند  می  بعضا  که  گذشته  از  بیشتر 
هستند�  کند،  دگرگون  را  حکومت  بخش  مشروعیت 

البته برخی جناح ها در آمریکا و اسرائیل و عربستان 
اینکه  آن  و  پرورانند  می  سر  در  را  باالتری  آرزوی 
اوضاع به گونه ای پیش برود که با اعتراض و شورش 
نیروی  شد  الزم  اگر  و  کند  تغییر  حکومت  مردم 
و  کننده  تقویت  نقش  نیز  خارجی  سیاسی  نظامی- 
ترامپ   تاکنون  حداقل  اما  باشد�  داشته  تاثیرگذاری 
از  بیشتری  اشتیاق  ایران  آوردن  مذاکره  پای  برای 
دیگر گزینه ها به خرج می دهد تا بتواند از این امتیاز 
در معادالت داخلی نیز برای تقویت پایه های آسیب 
تا  وی  شود�  مند  بهره  اش  مشروعیت  و  قدرت  پذیر 
پرهزینه  را  آنها  که  دیگر  های  گزینه  از  سرحدامکان 
و پیامدهایش را غیرقابل پیش بینی می داند، پرهیز 

می کند�
آمریکا همان برخوردی را با ایران می کند که در 
و  شوروی  با  تری  وسیع  و  باالتر  مقیاس  در  گذشته 
با پاهای  بلوک شرق کرده بود� آنها شوروی را غولی 
چوبی  پاهای  همان  طریق  از  که  دانستند  می  چوبی 
اقتصادش آن را نابود کردند� حال ایران در منطقه نیز 
حداکثر غول کوچکی است (البته غولی شاخ شکسته!) 
که نقطه ضعف اش که همان پاهای چوبی اقتصادی 

اش است به شدت آسیب پذیرش کرده است�
اما جدا از آمریکا و متحدانش؛ اتحادیه اروپا اینک 
نیست�  آمریکا  پیرو  و  متحد  ایران  با  رابطه  در  دیگر 
خروج آمریکا از برجام برای آنان غیرقابل هضم بوده 

نیاز مبرم به برخاستن یک »صدای ملی«
رضا علیجانی
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استقالل  از  دفاع  برای  هم  اینک  کشورها  این  است� 
آمیز  توهین  برخوردهای  برابر  در  خویش  حیثیت  و 
در  ترامپ  متعدد  های  ناهنجاری  و  ها  سرکشی  و 
کنترل  برای  هم  و  جهانی  های  عهدنامه  با  مواجهه 
برای جلوگیری  ایران در منطقه و جهان و هم  خطر 
از حوادث پیش بینی ناپذیری که می تواند میلیونها 
آوراه این بار ایرانی را روانه اروپا کند که برای خویش 
می  تلقی  اجتماعی-اقتصادی  امنیتی-  خطری 
 ،ِ… و  ها)  مهاجرت  پیشین  امواج  به  توجه  کنند(با 
و خنثی کردن خروج  برجام  در  ایران  خواهان حفظ 

آمریکا از آن هستند�
اما دست این دولتها به علت عدم امکان مداخله در 
شرکتهای خصوصی که بخش اعظم اقتصادشان را در 
این  است�  بسته  و  محدود  بسیار  دارند،  سیطره خود 
دولتها ولی تالش کرده اند به انحای مختلف صدمات 
با  جمله  از  کنند�  جبران  را  ایران  و  برجام  به  وارده 
تضمین حدی از فروش نفت و یا تاسیس یک موسسه 
فروشنده  و  نفت  خریدار  بین  مالی  واسطه  که  بانکی 

کاال به ایران باشد و … �
که  کشورهایی  دیگر  و  ترکیه  و  چین  و  روسیه 
روابط نسبتا حسنه سیاسی یا روابط و منافع گسترده 
نیروهای  از  نیز ضلع دیگری  دارند  ایران  با  اقتصادی 
خارجی هستند� آنها از یکسو باید با تمهیداتی تالش 
کنند با تحریم های اقتصادی آمریکا مواجه نشوند و 
از طرفی از منافع اقتصادی ارتباط با ایران بهره مند 
است�  طیف  این  در  کشور  ترین  مهم  چین  گردند� 
کارشناسان این حوزه معتقدند در کشور پهناور چین 
تعداد زیادی شرکتهای کوچک و متوسط وجود دارند 
می  و  ندارند  آمریکا  با  چندانی  اقتصادی  ارتباط  که 

توانند با ایران همکاری کنند�
ها  دهه  و  سالها  تجربه  نیز  ایران  دیگر  سوی  از 
که  پهناور  است  کشوری  دارد�  را  تحریمها  زدن  دور 
توانایی  نیز  از داعش  با چهارده کشور همسایه است� 
کمتری ندارد که چند سال نفت مناطق اشغالی اش 
فروخت�  می  منطقه  همین  در  تر  پایین  قیمت  با  را 
دلسوزی  و  ملی  تعهد  هیچ  بدون  نیز  ایران  حاکمان 
در  حاضرند  بعدی  نسلهای  و  ایرانیان  و  ایران  برای 
روی  را  خود  نفت  گرفتن  قرار  فشار  تحت  صورت 
دریاهای آزاد به ثمن بخس ولو نصف قیمت بفروشند� 
متاسفانه  است�  واجبات  اوجب  نظام  حفظ  که  چرا 
بی  حراجی  اموال  نیز  مرج  و  هرج  پر  دنیای  این  در 

بنابه  ایران  حکومت  حداقل  ماند�  نخواهد  خریدار 
تجارب سابقش این چنین فکر می کند�

مردم و فعاالن سیاسی و مدنی
دهک  چندین  تر  دقیق  طور  به  (یا  ایران  مردم 
خط  زیر  به  بیشتر  روز  به  روز  که  آن)  آمد  در  کم 
فقر نسبی و مطلق رانده می شوند در میان دو تیغه 
قرار  ترامپ  دونالد  و  ای  خامنه  آقای  های  سیاست 
گرفته  و زیر این دو سنگ آسیا در حال له شدن اند�

رابطه  در  عامل  ترین  کننده  تعیین  من  گمان  به 
با پیش بینی آینده جمهوری اسالمی همین مردم و 

جامعه مدنی و سیاسی ایران است�
عامل مردم به خصوص ناراضیان اقتصادی در اقشار 
کم در آمد (متجلی در اعتراضات دی ماه) اگر بنا به 
موقع  به  پرداخت  در  دولت  ناتوانی  (همچون  دالیلی 
زندگی  مهم  مایحتاج  تامین  یا  و  کارمندانش  حقوق 
متوسط  طبقه  در  سیاسی  ناراضیان  با  آن)  نظایر  و 
(متجلی در جنبش سبز) در عمل پیوند بخورد، آنگاه 
به  را  زیادی  فشار  که  شد  خواهد  معتنابهی  نیروی 
وارد  مستقر  قدرت  امنیتی  سیاسی-  بدنه  و  ساختار 

خواهد ساخت�
اعتراضات دی ماه که به صورت نقطه چینی اینجا 
نارضایتی های  با  ادامه پیدا کرده و در رابطه  آنجا  و 
کارگران تقریبا روزمره است؛ اگر شدت بیشتری پیدا 
کند و به خصوص اگر بخشهایی از طبقه متوسط نیز 
تا سپاه  باال  از ولی فقیه در  بپیوندد و حاکمان  بدان 
ائمه جمعه و روحانیون وفادار به قدرت در بدنه و  و 
دچار  را  هرم  راس  و  دهد  قرار  فشار  تحت  را  پایین 
مشکل امنیتی برای حفظ نظام و مشروعیت آن کند؛ 
آنگاه می تواند هم حکومت را وادار به عقب نشینی و 
تغییر در برخی سیاستهای بنیادی اش کند و هم در 
صورت تقابل گسترده تر دچار تغییر و فروپاشی سازد�

از  حدی  علت  به  اما  مدنی  و  سیاسی  نیروهای 
برای  رصد  و  مشاهده  قابل  سازماندهی  و  تشکل 
بعضی  به علت شناخته شدگی  یا  و  امنیتی  نیروهای 
امنیتی- دائمی  و  گوناگون  فشارهای  فعاالنش؛ تحت 

سیاسی- اقتصادی بوده و هستند� جامعه مدنی ایران 
بدین  است�  مستمر  کنترل  و  فشار  تحت  اما  فعال 
ترتیب این جامعه مدنی اینک توان و انگیزه متوسطی 
این  فعاالن  دارد�  تاثیرگذاری  و  آفرینی  نقش  برای 

حوزه اکنون بیشتر در عرصه عمومی و فضای رسانه 
ای و بعضا در برخی صحنه های سیاسی محدود فعال 
هستند و البته در همین حوزه ها نیز با بهره مندی از 
شبکه های اجتماعی و اهرم بسیار مهم افکار عمومی 
گهگاه قدرت را تحت تاثیر و زیر فشار قرار داده وادار 
به اطالع رسانی و توجیه و گاه تغییر موضع و رفتار و 

عقب نشینی می کنند�
نیروهای  ماه   دی  اعتراضات  از  پس  های  ماه  در 

سیاسی سرنگونی طلب (در سه جریان گوناگون اش و 
به خصوص طیف غیرملی و ترامپیست آن) فعالیت یا 
حداقل تبلیغات وسیع تری پیدا کرده اند� اپوزیسیون 
هم  برای  ها  تحریم  فشار  به  دل  اینک  ترامپیست 
دارند  حکومت  سرنگونی  به  منجر  داخلی  اعتراضات 
و هم بخشهای قابل توجهی از آن به مداخالت مثلث 
حکومت  تغییر  برای  عربستان  و  اسرائیل  و  آمریکا 
ایران به هر طریق ممکن� آنچه در یک جمله در باره 
این بخش از نیروهای سیاسی باید گفت این است که 
جدا  اند�  شده  سیاسی  بینی  نزدیک  دچار  شدت  به 
های  پرنسیب  و  اصول  مرزهای  مدتهاست  اینکه  از 
و  مستقیم  تحکیم  و  تایید  با  و  نوردیده  در  را  ملی 
و  درد  ایجاد  در  اقتصادی  های  تحریم  غیرمستقیم 
از  البته  این  اند�  شده  سهیم  ایران  مردم  برای  رنج 
نقش اصلی و اولیه آقای خامنه ای و قدرت مستقرش 

چیزی نمی کاهد�
به هر روی؛ درآینده و در صورت تشدید بحرانهای 
سیاسی- امنیتی بر اثر نارضایتی و اعتراضات مردمی، 
فعاالن و جامعه سیاسی و مدنی نیز در حالت و وضعیت 
جدیدی قرار خواهند گرفت� چرا که قدرت مستقرهم 
انگیزه  یا  توان  اش  سرگشتگی  و  آشفتگی  علت  به 
کمتر  را  جو  مسالمت  عمدتا  مدنی  جامعه  سرکوب 
خواهد داشت و هم به عکس می تواند از هراس اینکه 
بود  اعتراضات خواهند  احتمالی  نیروها سازمانده  این 
همه آنها را تحت فشار و بازداشت قرار دهد� انتخاب 
یکی  مطروحه؛  در سناریوی  دو سیاست  این  از  یکی 
خواسته  و  اعتراضات  کردن  گفتگو  قابل  و  آرام  برای 
ها و دیگری برای کنترل و از میدان خارج کردن خط 
قابل  اینک  اعتراضات  دهندگان  سازمان  و  دهندگان 

پیش بینی نیست�
به  اسالمی  آینده جمهوری  و  ایران  حال؛ وضعیت 
خواه  دموکراسی  نیروهای  برود؛  سویی  و  سمت  هر 

ملی چه وظیفه ای بر دوش دارند؟
نیاز به بلند شدن »یک صدای ملی«

جمهوری اسالمی به هر سمتی حرکت کند و اقشار 
گوناگون مردم هر عکس العملی نشان دهند و تعامل 
هر  شد  تصویر  باال  در  که  مثلثی  ضلع  سه  تقاطع  و 
آینده ای را برای ما رقم بزنند، رخدادهای چند ماهه 
اخیر و آرایش سیاسی نیروها بیش از پیش این نیاز را 

به یک امر حیاتی و مبرم تبدیل کرده است که فعاالن 
ایران  در  گرا  مردم  و  دوست  میهن  مدنی  و  سیاسی 
یک  »حداقل«  هماهنگ  ارکستر  یک  به صورت  باید 
»صدای ملی« را بلند کنند� صدایی در برابر حکومت 
و مستقل از صداهایی که آینده روشنی را برای کشور 
از  نخواهند زد� در یک کلمه صدایی مستقل  ما رقم 
حکومت و مستقل از  اپوزیسیون غیرملی ترامپیست 

آینده ج.ا در درون یک مثلث قابل تحلیل است: حکومت ایران- قدرتهای 
خارجی- مردم و نیروهای مدنی و سیاسی. سناریوی ترجیحی آقای خامنه ای این 
است که نه در سیاست خارجی و نه در سیاست داخلی اش تغییر چندانی ندهد. البته 
حاضر است در پشت صحنه )و اگر مجبور باشد در روی صحنه( امتیازات غیرتعیین 
کننده ای به نیروهای خارجی بدهد تا بتواند تحریم ها را پشت سر بگذارد اما »هنوز« 
حاضر نیست امتیاز مهمی که خللی در سیاستها و افکار مشروعیت بخش قدرتش 

محسوب شود،  واگذار کند.

مردم ایران )یا به طور دقیق تر 
روز  که  آن(  آمد  در  کم  چندین دهک 
به زیر خط فقر نسبی و  به روز بیشتر 
مطلق رانده می شوند در میان دو تیغه 
سیاست های آقای خامنه ای و دونالد 
ترامپ قرار گرفته  و زیر این دو سنگ 
آسیا در حال له شدن اند. به گمان من 
با  رابطه  در  عامل  ترین  کننده  تعیین 
پیش بینی آینده ج.ا رفتار آینده همین 
ایران  سیاسی  و  مدنی  جامعه  و  مردم 

است.

ادامه در صفحه 24
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و مسئولیت  قابل دسترس  نهاِد  برپایی یک  امروزه 
کشور  از  خارج  در  اپوزسیون  از  نمایندگی  به  پذیر 

ضروری می نماید�
موضوِع این مقاله بررسِی راه های ایجاد یک دولت 
در سایه جهت جایگزین ساختن آن به جای حکومت 
فعلی در صورت سقوط این حکومت بنا به هر دلیل اعم 

از عامل داخلی یا خارجی می باشد�
مقدمه: توصیه می شود فعاالن سیاسی که باورمند 
هستند حکومت ایران علیرغم فساد گسترده موجود و 
تنش های سیاسی داخلی و خارجی، تنها دارای ابتال 
به سوء مدیریت و یا نادانی در اتخاذ برخی از تصمیم 
گیری های مناسب می باشد وعلیرغم همه مشکالت 
بهترین  پاسداران  سپاه  و  رهبری  فکر  اتاق  موجود، 
ایران  ملی  منافع  تأمین  برای  موجود  گزینه  تنها  یا 
هستند، با اتالف وقت خود این مقاله را مورد مطالعه 
قرار ندهند زیرا این مقاله برای باورمندان به ضروروِت 
منافع  تأمین  استبداد حکومتی جهت  زیر کشیدن  به 

ملی تهیه شده است�
و  ملی  منافع  برای  حکومت  این  بودن  خطرناک 
ثبات  برای  همچنین  و  شهروند  هر  و  ایران  تاریخی 
سیاسی منطقه آسیا نه یک فرض که یک یقین است و 
در اثبات چرایِی این خطر در این متن کوششی نخواهد 
شد بلکه یافتن راهکارهای مقابله جهت دفع این خطر 

مورد وثوق است�
بررسی امکانات تعویض حکومت شامل عرصه 

داخلی و خارجی
عرصه داخلی

انگیزش اجتمای برای قیام موجود است.
بحران اقتصادی در دو شاخص گستردگی (جغرافیا) 
و شدِت وخامت (مانند استاندارد سازی از خط فقر و 
درجاِت زیریِن آن) در قیاس با سال های قبل و یا ماه 
های قبل در همان واحد اجتماعی یا در قیاس با جوامع 
مشابه توسط مراجع آماری یا خبری صورت می پذیرد�

عین  در  و  عمیق  بحران  وجود  ای  جامعه  هر  در 
حال گسترده اقتصادی که تبعات ناامنی اجتماعی نیز 
خواهد داشت از اولین شاخص های انگیزه برای شکل 
گیرِی خواسته همگانی جهت به زیر کشیدن دستگاه 

از  فارق  باشد،  می  حاکمیتی 
یا  مشروع  به  مربوط  مباحث 

نامشروع بودن آن حکومت�
گستردگِی  موضوع 
جغرافیاِی هر بحران اقتصادی 
خبری  گزارشات  اساس  بر 
قابل مشاهده و اثبات تواند بود 
از  ولی شدت بحران و تحلیل 
آستانه تحمل مردم آن جامعه 
خاص به قیاس با موارد مشابه 
یا  جامعه  همان  گذشته  در 
جوامع مشابه پیرامونی باز می 

گردد�
که  بیاید  نظر  به  اگر  حال 

وجود بحران از آستانه تحمل عمومی گذشته است و 
ناراضیان در  تنها خشونت، سرکوب و تهدید به مرِگ 
شود  می  شورش  عدم  به  منجر  شورش  بُروز  صورت 
جامعه  آن  مردم  عمومی  اراده  که  پذیرفت  توان  می 
برای اقدام به برکناری حاکمان آمادگی دارد ولی موارد 
بازدارنده در مقابل قیام منتفی نمی باشد و ضمانتی هم 

برای پیروزِی قیام وجود ندارد�
رفتار  اقتصاد جهانی،  به وجود یک  توجه  با  امروزه 
سیاسی نیز جهانی دیده می شود و شکست یا پیروزی 
بر حکومتی  یا معترضین  بر معترضین  هیچ حکومتی 
استعداد های داخلی آن جامعه  تنها در  توان  نمی  را 
یا منطقه ارزیابی کرد که سوریه مصداق روشنی برای 
این تغییرات در این دهکده! جهانی است، یعنی تحلیل 
محلی  بحران  هر  بر  سایر کشورها  مداخله  تأثیرات  از 
تحلیل  در  محاسبه  برای  ضرورت  یک  ای  منطقه  یا 

سیاسی است�
 

همسایگان ایران و جوامع غربی پذیرنده قیام 
علیه حکومت ایران هستند مگر روسیه و سوریه.

دستگاه های حکومتی در جهان بطور مشخص پس 
در  مانده  تنها  هایی  دولت  دیگر   20 قرن  به  ورود  از 
مقابل توده های قیام کننده نبوده و نیستند همانطور 
نمی  خود  توانمندِی  به  تنها  نیز  ناراضی  مردم  که 

توانسته و نمی توانند اتکا کنند�
قیام  شکست  موارد  از  گسترده  آماری  مطالعات، 
دهد  می  نشان  را  ها  دولت  علیه  مردم  همگانِی  های 
حمایت  در  خارجی  های  دولت  مداخله  از  ناشی  که 
و  است  بوده  مردمی  ضد  یا  محلی  ناکارآمد  دولت  از 
همینطور برعکس آن یعنی وجود آمار از پیروزی مردم 
های  حمایت  از  ناشی  که  محلی  های  حکومت  علیه 

خارجی بوده است�
پراکنده  و  بسته  از سیستم  که جهان  بپذیریم  اگر 
جنگ  از  پس  بویژه  و  شده  خارج   20 قرن  از  پیش 
دوم جهانی شکست یا پیروزی هر دولت بر مخالفان، 
یا هر ملت بر حاکمان، جدا از عوامل ریشه ای داخلی 
نیز در  را  المللی  بین  یا  از عوامل منطقه ای  متغیری 
با  مواجه  در  ملتی  هیچ  که  است  معنا  آن  به  دارد  بر 
دولت محلی خود تنها نیست و بر عکس آن نیز صادق 
است، یعنی فقط با حاکمان محلی نمی جنگد، بلکه با 
شبکه ای جهانی که از آن حاکم حمایت می کند در 
جنگ است چراکه امروزه هر ملتی در هر گوشه ای از 
جهان بخشی از منافع به دست آمده و یا از دست رفته 

اقتصادی بزرگ و بین المللی است�
قواعد  باید  نتیجه می گیریم که هر ملت و دولتی 
حاکم بر بازار و سیاست جهانی را بهتر از رقیب بشناسد 
تا بتواند تضمینی برای آینده خود داشته باشد زیرا در 
هیچ جنگی (داخلی یا خارجی) با یک دشمن یا یک 

برپایی دولت در سایه یک ضرورت است
بهروز قاسمی
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المللی  بین  مباحث  به  ورود  اما  نیست  مواجه  دوست 
برای ما باید در منافع داخلی منشأ داشته باشد در غیر 
تبلیغات  میان  در  ایدئولوژی زدگی  یا دچار  اینصورت 
نیروهای جهانی علیه یکدیگر می شویم و یا در بازِی 

انتفاعِی آنان دچار سرگردانی خواهیم شد�
پس دوست و دشمن برای ما از منافع در معیشت 
روزانه منشأ می گیرد از منافع ما در محیط زیستمان 

و از ثبات و امنیت پایدار ما در حیطه میهنی� ما باید از 
چیدمان منافع داخلی (در ابعاد ملی) به یافتن دوست 
و دشمن در عرصه بین المللی برسیم نه بر عکس آن�

ابزار برای جابجایی قدرت در عرصه داخلی
مطالعات نشان می دهد در جوامع بی ثباِت سیاسی 
توسط  تعویض حکومت  یا  انقالب  غیر صنعتی،  بویژه 
مردم ناراضی یا نیروهای اپوزیسیون با سه ابزار امکان 
اثر داشته است (به جز کودتا که وابسته به تشکیالتی 

از درون ساختار قدرت است):
یا  آزادیبخش  های  (ارتش  قهرآمیز  نیروی  یک: 
رهایبخش) که با آزادسازی مناطق از کنترل حکومت 

مرکزی، پیش روی می کند�
با الیه های  اثر گذار و مرتبط  دو: حزب فراگیر، 
مختلف مردم به منظور رهبرِی اعتصابات و اعتراضات 

آنان تا پیروزی نهایی�
های  در حرکت  بتواند  که  متنفذ  سه: شخصیت 
ضد حکومتی موثر باشد و موفق به ایجاد یک وحدت 

سراسری در مردم شود�
یک: نیروی قهرآمیز در ایران سوابقی موفق جهت 
پیروزی ندارد و جز مواردی منطقه ای ( در ُکردستان 
احزاب دموکرات، کومله و اخیرا” پژاک) گروهی مسلح 
در شکل  اگر  و  باشد  داده  نشان  نفوذی سراسری  که 
در  را  مردم  معنوی  حمایت  اما  نبوده  موفق  عملیاتی 
ابعادی سراسری به دست آورده باشد دیده نشده است 
(مانند جبهه آزادیبخش الجزایر در دهه ۵0 میالدی)�

الزم به توضیح است سازمان مجاهدین خلق ایران 
در کسوت ارتش آزادیبخش ملی به عنوان یک نیروی 
عضو  ایران  سراسر  از  شمسی    60 دهه  در  قهرآمیز 
گیری کرده بود اما هیچگاه به یک ارتش سراسری ولو 

با قدرت محدود بدل نشد�
در  شمسی   30 و   20 های  دهه  در  ایران  در  دو: 
پِی اشغال ایران توسط قوای متفقین فضایی آزاد برای 
فعالیت های سیاسی پدید آمد و حزبی کمونیست به 
ایران تبدیل به حزبی سراسری شد و  نام حزب توده 
مدتی بعد در رقابت با آن حزب، مجموعه ای از تشکل 
ها تحت عنوان جبهه ملی ایران شکل گرفتند و هر دو 

گروه موفق به راهیابی به پارلمان ایران شدند�
توسط  کودتایی  شمسی   ١332 امردادماه   2٨ در 
ارتش پادشاهی انجام شد و احزاب مستقل از حکومت 
تا دیماه  ١3۵٧ایرانیان شاهد فضایی  منحل شدند و 

آزاد برای فعالیت های حزبی نبودند� فعالیت های آزاد 
سیاسی در پِی انقالب ١3۵٧ فقط از دیماه همان سال 
به مدت 30 ماه تا 30 خرادماه ١360 ادامه داشت و از 
آن پس حزبی مستقل از حکومت نتوانست موجودیِت 

موثر در فضای سیاسی ایران داشته باشد�
به دلیل سیاست های استبدادی در ایران هیچگاه 
نتوانست  باشد  حکومت  از  مستقل  که  فراگیر  حزبی 

شکل بگیرد و تا به امروز نیز حکومت ایران به شدت 
تحرکات فعاالن سیاسی را زیر نظر دارد تا از پیدایش 
هر نوع حزب یا سندیکا و حتا انجمن دینی یا فرهنگِی 
مستقل از حکومت پیشاپیش جلوگیری کند که در این 

سعی تاکنون موفق بوده است�
باال  در  اشاره  مورد  ابزار  دو  فقدان  دلیل  به  سه: 
های  شخصیت  فراگیر)  حزبی  و  آزادیبخش  (ارتشی 

متنفذ در مردم بیشتر زمینه بُروز یافتند�
تنها شخصیت متنفذ به نمایندگی از مخالفان دائم 
توسط  که  بختیار  شاهپور  از  (پس  اسالمی  جمهوری 
عامالن حکومت ایران در فرانسه در سال  ١99١ ترور 
و  رفته  می  آن  برای  مردمی  اقبال  احتمال  که  شد) 
است�  پهلوی  رضا  ایران  سابق  پادشاه  فرزند  رود  می 
اما تاکنون عالئمی بر نفوذ موثر سیاسی وی در خلق 

حرکات پایدار و موثر سیاسی دیده نشده است�
از ابتدای روی کار آمدن جمهوری اسالمی شخصیت 
هایی ناراضی از درون حکومت پیدا شده اند که عده ای 
از مردم و فعاالن سیاسی را برای مدتی با خود همراه 
کرده اند اما مدتی بعد این شخصیت ها توسط حکومت 
یا به تبعید رفته یا محصور شده و یا به قتل رسیده اند�

موفق  تاکنون  ناراضی  های  شخصیت  از  هیچیک 
به خلق جنبشی پایدار علیه حکومت نشده اند، دلیل 
اصلی این ناکامی را می توان بیشتر از عامل ترس یا 
تزلزل در میان آنان درجه باالی شدت اِعمال خشونت 

توسط استبداد ارزیابی کرد�
نقدی بر نگاه فعاالن سیاسی در ایران

تأثیر  ایرانی در پِی  به نظر می آید فعاالن سیاسی 
پذیری از فضای ایدئولوژی زده نیمه دوم قرن بیستم 
همچنان بر ترم سازی از وضعیت های متغییر سیاسی 

عادت دارند�
شمسی)   60 و   ۵0  ،40 های   (دهه  درگذشته 
برخی از فعاالن سیاسی در ایران در واکنش به انسداد 
سیاسِی ناشی از استبداد، فقط طرفدار مبارزه مسلحانه 
می شدند و بکارگیرِی سایر راه های دیگر در سیاست 
را ناشی از ضعف شخصیتی، طبقاتی و یا ایدئولوژیکی 
می دیدند و حتا به پیروزی های حاصل شده خارج از 
روش قهرآمیز در سایر نقاط جهان مشکوک می ماندند�

برخی دیگر از فعاالن سیاسی هر نوع اقدام به مبارزه 
تازه  بردبارِی نیروی جوان و  از عدم  قهرآمیز را ناشی 
کار سیاسی می دیدند یا افراط گرایِی ناشی از ابتال به 

فهم  عدم  از  ناشی  که  گرایی  زدگِی، خشونت  هیجان 
در  سوادی  کم  بعالوه  است  طلبانه  صلح  های  ارزش 

سیاست و فلسفه و یا وابستگی به دولتی خارجی…
دیده می شد که فعاالن سیاسی مدام به انواع ترم 
سازی های ابتکاری در سیاست مشغولند و از واکنش 
مثال  بطور  کنند،  می  سازی  استراتژی  های سیاسی، 
رشد  راه  مقابل  در  داری  سرمایه  رشد  راه  طرفداران 
غیر سرمایه داری، پارلمانتاریست یا رفرمیست (طرفدار 
چارچوب  در  جویانه  مصالحه  گام  به  گام  تغییرات 
قانون)، در مقابل طرفداران ضرورت انقالب و سرنگونی 
خواهِی بنیادین با رویکردی قهرآمیز (سیاسی-نظامی) 
و یا طرفداران ارتقای خواست های صنفی به سیاسی و 
کار تشکیالتی مخفی تا سرانجام یافتن به انقالبی توده 

ای و در صورت لزوم قهرآمیز�
و حتا متضاد در شکل،  متنوع  راهکارهای سیاسی 
می توانستند در هر مقطع نقش یک استراتژی را ایفا 
کنند، در جای خود مناسب باشند و با توجه به توازون 
گیرند  قرار  تحلیل  مورد  استفاده  برای  سیاسی،  قوای 
یک  به  را  راهکارها  آن  عمل  در  سیاسی  فعاالن  اما 
با تعریف گذشته خود  ایدئولوژی تبدیل می کردند و 
در هر یک از آن راهکارها سعی به تولید ارزش های 

ماندگار کرده و برای خود هویت سازی می کردند�
ایدئولوژی  استراتژی  از  عمل  در  که  سیاسی  فعال 
ساخته بود، برای برگزیدن هر یک از روش های موجود 
یا  و  طریقت  یک  در  ماندن  وفاداِر  به  باید  متضاد  و 
خیانت به آن طریقت فکر می کرد، یعنی یا متهم به 
تعویض دائم در ایئولوژی که امری نکوهیده بود مبتال 
امری  که  ایدئولوژی  به یک  وفاداری  در  یا  و  می شد 
پسندیده بود مفتخر می شد و همواره در مرز خیانت 
باید  یا خدمت و وفداری در زندگِی سیاسی  بریدن  و 

تقال می کرد�
شامل  که  بودند  سیاست  در  فعاالنی  است  بدیهی 
طبقه بندی های مرسوم نمی شدند ورفتاری استثنایی 
داشتند که به دلیل همین رفتار مغایر با نُرم سیاسی 
آن دوره تبدیل به شخصیت هایی جنجالی می شدند�

به  سیاسی  پیشین  فعاالن  روش  از  جمعبندی  با 
اعم  ثابت  هویتی  با  خود  تعریف  از  باید  آید  می  نظر 
از برانداز، اصالح طلب یا تحول خواه پرهیز کرد و هر 
نوع واکنش سیاسی را به کنش سیاسِی نیروی مقابل 

معطوف داشت�
صنعتی،  غیر  ای  جامعه  در  بویژه  سیاسی  فعال 
توسعه نایافته و شاید در حال توسعه باید آماده باشد 
تا بر اساس کنش نیروی مقابل (اعم از داخلی، خارجی 
یا رقیب) واکنش نشان دهد، اهل کار قانونی و مصالحه 

وجود یک دولت در سایه که سایه وار سقوط حکومت ایران را تعقیب می 
کند و اعضای کابینه آن ائتالفی از گرایش های مختلف سیاسی با داشتن اولویت در 
باالترین سطح تخصص برای اعضای خود است می تواند تشویقی برای دولت های 
خارجی باشد تا در کمک کردن به سقوط حکومت نه تنها مشارکت کنند بلکه از کار 
شکنی به دلیل عدم وجود یک جایگزین برای رژیم تهران خود داری کنند. دولت 
انتالفی می تواند پست هایی را برای شخصیت هایی برجسته در ایران خالی بگذارد 

تا نشانه همبستگی با تمام گرایشات داخلی نیز باشد.

از  گسترده  آماری  مطالعات، 
موارد شکست قیام های همگانِی مردم 
که  دهد  می  نشان  را  ها  دولت  علیه 
ناشی از مداخله دولت های خارجی در 
حمایت از دولت ناکارآمد محلی یا ضد 
مردمی بوده است و همینطور برعکس 
مردم  پیروزی  از  آمار  وجود  یعنی  آن 
از  ناشی  که  علیه حکومت های محلی 

حمایت های خارجی بوده است. 
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راه  از  مشکالت  کردن  حل  برای  آماده  باشد،  جویانه 
پارلمانی  فعالیت  و  رأی  صندوق  و  اصالحات  مذاکره، 
باشد، در صورت انسداد فضای سیاسی برای رفرم گام 
به گام و تغییرات اندک ولی موثر صبوری داشته باشد�

کار  در  تشکیالت  ایجاد  ضرورِت  به  دادن  اهمیت 
چنین  نبود  صورت  در  ولی   است  اصل  یک  سیاسی 
و  محفلی  کار  استعداد  باید  سیاسی  فعال  امکانی 
به  هیچگاه  است  مهم  آنچه  و  باشد  داشته  فرهنگی 
سایر  برای  کار  زمینه  کاری  رویه  یک  بر  اصرار  دلیل 
رویه ها را ناممکن نبیند و با چنین اصراری هزینه کار 

سیاسی را افزایش ندهد�
فعال سیاسی باید همیشه هر نوع حرکت مسالمت 
آمیز و صلح جویانه با محوریت مذاکره و صندوق رأی 
برای  آماده  حال  عین  در  اما  دهد  قرار  اولویت  در  را 
رویارویی جهت سیاست های متفاوت بر اساس بضاعت 
و  قیام  به  مردم  دعوت  و  تحریم  برای  جمله  از  خود 
صورت  در  و  باشد  عمومی  مشارکت  جهت  فراخوانی 
از  مشروع  دفاع  جهت  مردم  دعوت  برای  آماده  لزوم 
منافع عمومی و کیان ملی در مقابل تهدید داخلی یا 

خارجی�
و  سنت  سیاسی  استراتژی  از  نباید  هیچگاه 
ایدئولوژی ساخت� نباید استراتژی های قبل را تبدیل 
به عادت کرد و با تکرار آن استراتژی و تاکتیک ها که 
ناکارآمد شده اند فرصت خریدن وقت برای دشمن را 

ایجاد کرد و به جای فعالیت 
واقعی سیاسی خود را با بازی 
سرگرم  و  مشغول  سیاسی 
پیگیری  جای  به  و  ساخت 
یا  حزبی  هویت  ملی،  منافع 

فردی را پیگیری کرد�
کند  می  تعیین  آنکه 
انتخاب مردم و فعال سیاسی 
اصالحات  و  رأی  صندوق 
به  دعوت  و  تحریم  یا  باشد 

قانونی  غیر  و  نامشروع  نیرویی  قیام،  برای  فراخوانی 
است (داخلی یا خارجی) که بنا به هر دلیلی خود را به 

یک ملت تحمیل کرده است�
نیرویی  که  دارد  وجود  اوقاتی  ملتی  هر  تاریخ  در 
نامشروع بر آن ملت مستولی می شود که نه می توان 
و  گرفت  نادیده  را  آن  توان  می  نه  و  زد  کنار  را  آن 
نه می توان برای همیشه به آن تسلیم شد به همین 
دلیل ملت راهی ندارد جز آنکه منافع ملی را بر اساس 
خرد جمعی تشخیص دهد تا در فرصتی مناسب خرد 
جمعی را به اراده ای جمعی جهت رهایی تبدیل کند�

طبیعی است که در شرایطی متمدنانه هر اختالفی 
منتظر حکم  و  دهیم  ارجاع می  قانونی  مرجعی  به  را 
قاضی بر اساس قانون می شویم چه از آن بابت ضرر 
کنیم و در بدترین موقعیت قانع هستیم که وکیلی بد 
یا  قاضی  (چه  را  دیگران  خود  اشتباه  با  و  ایم  داشته 
شاکی) دچار سوء تفاهم کرده ایم و یک دعوای حقوقی 
را باخته ایم و نه بیشتر، چه این بُرد و باخت در عرصه 
رقابت در سیاست داخلی برای منافع طبقاتی، صنفی یا 

قومی باشد یا منازعه ای با کشوری خارجی�
عرصه خارجی

برپا سازِی نهادی معتبر برای اپوزیسیون خارج 
از کشور یک ضرورت است

از  ایران  حکومت  دهد  می  نشان  مشاهدات  همه 
مردم زخم خورده است و خود را در سراشیبِی سقوط 
به هر ریسمانی چنگ  بر آن است که  بیند، پس  می 
زند� در دسترس ترین ریسمان پناه بردن به روس ها 

با هر میزان از باج دهی و خفت است� بزودی ما شاهد 
خواهیم بود که در صورت لزوم نیروهای امنیتی روسی 
خارج  نیز  سپاهیان  از دست  را  امور  کنترل  مستقیما 
امنیتی  بر قرارگاه های نظامی و  کرده و خود مستقر 

بشوند�
امیدی به بازگرداندن وضعیت به روال عادی نیست 
گرچه 40 سال است که در برهه حساس بودن وضعیت 
عادی را بی معنا کرده ولی همان وضعیتی که در آن 
می شد با غرب جنگ سرد داشت و در عین حال برای 
تفریح یا درمان به غرب سفر کرد و پول های خود را در 
آنجا پس انداز کرد و مردم هم دل خوش داشته باشند 
که وضع از همین هم بدتر نشود خوب است، دیگر با 
توجه به تحریم های موجود بازگشتنی به نظر نمی آید�

داخل  سیاسی   برجسته  و  معتبر  های  شخصیت 
کشور که به مثابه جمعیتی اندک ولی قابل اعتماد برای 
مردم غنیمت می باشند چنانچه قصد به دعوت مردم 
بالفاصله  شک  بدون  کنند  حکومت  با  مقابله  جهت 
مورد تهاجم وحشیانه قرار می گیرند و همان سرمایه 
چنین  در  روی  این  از  رود  می  کف  از  ملی  گرانقدر 
شرایطی وخیم نیاز است منشأ اثر در خارج از محیط 
قابل دسترس برای حکومتیان قرار داشته باشد، چراکه 
به یقین ایران به انواع فراخوانی های این شخصیت ها 

پس از فروپاشی حکومت نیازمند است�
در خارج از ایران شخصیت های مستقل و یا وابسته 

به احزاب با برپایی نهادی که مسیر ساخت یک دولت 
باشند  کمکی  توانند  می  کند  می  دنبال  را  تبعید  در 
برای اعتبار دادن به جمع فعاالن سیاسی کشور که با 
هدفی مشترک جهت کنار زدن حکومت اهتمام داشته 

و سعی بر استقرار دموکراسی در ایران دارند�
سقوط  وار  سایه  که  سایه  در  دولت  یک  وجود 
کابینه  اعضای  و  کند  می  تعقیب  را  ایران  حکومت 
با داشتن  از گرایش های مختلف سیاسی  ائتالفی  آن 
خود  اعضای  برای  تخصص  باالترین سطح  در  اولویت 
است می تواند تشویقی برای دولت های خارجی باشد 
تا در کمک کردن به سقوط حکومت نه تنها مشارکت 
یک  وجود  عدم  دلیل  به  شکنی  کار  از  بلکه  کنند 

جایگزین برای رژیم تهران خود داری کنند�
برای  را  هایی  پست  تواند  می  انتالفی  دولت  این 
تا  بگذارد  خالی  ایران  در  برجسته  هایی  شخصیت 
نشانه همبستگی با تمام گرایشات داخلی نیز باشد تا 
حکومت ایران موفق به پروژه سازی جنگ میهنی بین 
خارجیان تحریم کننده و حامیان آنان (اپوزیسیون) با 
مردم داخل با شور میهن پرستانه! نشود و مردم ببینند 
که شخصیت های برجسته داخلی نیز در این دولت در 

سایه سهیم هستند�
با کارگر افتادن دولت در سایه به عنوان یک معتمد 
ملی برای ایرانیان، کارگزاران احزاب خارجی نیز زمینه 
ای برای رایزنی پیدا می کنند تا دولت های متبوع خود 
را قانع به حمایت از این دولت در تبعید ایرانیان کنند و 
همین موج حمایتی مردم داخل را نیز تشویق به ادامه 

مجرمان  روحیه  و  کند  می  حکومت  زدن  کنار  تا  راه 
اضمحالل  به  پیش  از  بیش  نیز  را  درحکومت  مستقر 

می برد�
توانند  می  خود  های  تشکل  در  سیاسی  فعاالن 
لیستی از کاندیداهای خود را برای این دولت در سایه 
به عنوان الگویی از خرد سیاسی و بضاعت ملی تعیین 
کند  می  اعالن  سیاسی  حزب  یک  مثال  بطور  کنند� 
خارج  و  داخل  از  اعم  سیاسی  فعاالن  مجموعه  در  ما 
فالن افراد را برای فالن پست ها مناسب می بینیم و 
باور داریم چنین کابینه ای یک کابینه ملی، کارآمد و 
انتخابات  پایدار ملی و  برپایی یک نظم  تا  مورد وثوق 

سراسری است�
نزدیک  برای  راهی  خود  نظر  مورد  افراد  تعیین 
شدن فعاالن سیاسی و ایجاد اعتماد متقابل بین آنان 
و سرآغازی برای همکاری در ابعادی ملی، توسعه یافته 
و متمدنانه خواهد بود که در عین حال مشوقی برای 
حمایت خارجیان از این اتحاد شکل گرفته خواهد شد�
رایزنی افراد در گروه ها برای ارائه لیست یا حمایت 
از افرادی مشترک در لیست های گوناگون خود نشان 
سیاسی  فعاالن  گستره  در  موجود  استعداد  دهنده 
خواهد بود، همچنین با مشارکت همه مردم در شبکه 
مطرح  افراد  از  آنان  همزمان  آگاهی  و  اینترنتی  های 
می  شفاف  ای  گونه  به  مردمی  نظرات  بازتاب  و  شده 
توان از گرایشات غالب بر مردم و تمایالت سیاسی آنان 

آگاه شد و آن را لحاظ کرد�
صندوق  فقدان  زمان  در 
انتخاب  برای  آزادی  و  رأی 
بهترین  ملی  کابینه  یک 
گزینه، ِخرد جمعی است تا با 
اقداماتی جمعی از این دست، 
ای  اراده  به  را  عمومی  ِخرد 
با  زیرا  کنیم  تبدیل  همگانی 
گذشت زمان فرصت بیشتری 
برای دشمنان ملی در خارج 
سهم  سوخته  زمینی  تنها  و  شود  می  فراهم  داخل  و 

مردمی دلسوخته خواهد بود�
در حاشیه؛ ترامپ فرصت یا تهدید؟

کاخ  در  موجود  تیم  به  ایران  سیاسی  فعاالن  نگاه 
سفید را می توان به دو گونه خوشبین و بد بین تقسیم 
کرد که اولی وجود ترامپ را فرصت می بیند و دومی 

یک تهدید�
محصول  را  ترامپ  دونالد  پیروزِی  خوشبین،  نگاه 
با  مواجهه  در  قبل  دوران  سیاستمداران  ناکارآمدی 
می  آمریکا  متحده  ایاالت  خارجی  و  داخلی  مشکالت 
بیند� در این نگاه راه یافتن ترامپ به کاخ سفید علیرغم 
پیشینه سیاسی وی اول محصول وخامت اوضاع داخل 
و شکست های پی در پِی سیاست های خارجی دولت 
باال  های  هزینه  پرداخت  علیرغم  آمریکا  پیشین  های 
دموکراسِی  باالی  ظرفیت  محصول  دوم  و  است  بوده 
در  سیاسی  غیِر  تاجری  دهد  می  اجازه  که  آمریکایی 
در  بتواند  کشور،  در  امور  روند  از  نارضایتی  صورت 

سیاست های داخلی و خارجی منشأ اثر شود�
در نگاه خوشبیینانه از آنجا که در سیاست خارجی، 
می  آمریکایی  رفته  دست  از  اقتدار  دنبال  به  ترامپ 
از  تر  جدی  ایران  حکومت  بر  خارجی  فشار  باشد، 
را  عرصه  ها  تحریم  موضوع  در  و  بود  خواهد  گذشته 
بر حکومت پیش از گذشته تنگ تر خواهد کرد و راه 
چانه زنِی مخفی در سیاست را نیز سخت تر، و همه 
در  حکومت  بیشتر  درماندگِی  به  منتهی  موارد  این 

پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم خواهد شد�

تنها شخصیت متنفذ به نمایندگی از مخالفان دائم جمهوری اسالمی )پس از 
شاهپور بختیار که توسط عامالن حکومت ایران در فرانسه در سال  1٩٩1 ترور شد( 
که احتمال اقبال مردمی برای آن می رفته و می رود فرزند پادشاه سابق ایران رضا 
پهلوی است. اما تاکنون عالئمی بر نفوذ موثر سیاسی وی در خلق حرکات پایدار و 

موثر سیاسی دیده نشده است.
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هزینه  پرداخت  تحمل  ایران  حکومت  نگاه  این  در 
برای تبدیل کردن فضای کشور به یک فضای جنگی 
نخواهد داشت� سیاست های ترامپ اجازه بهره برداری 
به طریقی که در  آمریکا  با  ادامه جنگ سرد  از  ایران 
اقتصادی  محاصره  دهد�  نمی  را  داشت  اوباما  دوران 
تغییر  در  ترامپ  بود�  خواهد  گذشته  از  تر  سخت 
ایران از طریق به سقوط کشاندن آن توسط  حکومت 
اقتصادی جدی  مطلق  محاصره  یک  از  ناشی  عوارض 

است�
این نگاه خوشبین است که نرمش قهرمانانه! رهبر 
به  باید  آمریکایی  نوین  های  سیاست  ادامه  در  ایران 
چرخش قهرمانانه! تبدیل شود و هدف از این سیاست 
آمریکا  برای  آوردن یک حکومت دوست  کار  روی  ها 
ای  برنده  کارت  بتواند  ضمن  در  که  است  تهران  در 
برای آمریکا در مقابل روسیه در منطقه باشد، در نتیجه 
جایی برای ادامه سیاست های پیشین حکومت ایران 
تا  ایرانی  اپوزیسیون  برای  است  فرصتی  و  ماند  نمی 
نقش خود را نشان داده و به کابوس چهل ساله خاتمه 

دهد�

در نگاه خوشبین به تأثیرات روی کار آمدن ترامپ 
استدالل می شود که از روحیه ترامپ به نظر می آید 
که وی در استفاده از گزینه نظامی موثر و کوتاه مدت 
علیه ایران در صورت لزوم درنگ نخواهد کرد و دست 
آن  اشتباه  آخرین  اشتباه  هر  به  ایران  حکومت  زدن 

خواهد بود�
اپوزیسیوِن  خاص  بطور  و  ایران  ملت  فوق  نگاه  در 
نتیجه  که  آمده  پیش  فرصت  از  تواند  می  تبعید  در 
سیاست های استبدادی و ماجراجویانه حکومت ایران 
در  و  شوند  مند  بهره  است  بوده  گذشته  سنوات  در 
درآمدن  فلج  به  و  ها  تحریم  شدن  واقع  موثر  صورت 
اقتصاد ایران و یا بروز هر نوع جنگ احتمالی، از آنجا 
که مردم حکومت را مقصر وضعیت موجود خواهند دید 
اپوزیسیوِن در تبعید و رهبری آن امیدوار  به حمایت 
خواهند شد تا از این فرصت بتوان برای به زیر کشیدن 

حکومت فاسد و استبدادِی ایران استفاده کرد�
نگاه بدبینانه به ترامپ: در این نگاه ترامپ نماینده 
نماینده سیاسی کمپانی های  محافظه کاران تندرو و 
بطور  نمایندگی  این  است�  آمریکایی  سازی  اسلحه 
سنتی متهم است که از هر فرصتی برای براه انداختن 
در  را  خود  و  کند  می  استفاده  نقاط  سایر  در  جنگ 
نهایت برنده جنگ های پدید آمده در جهان می داند�

براه  در  ترامپ  که  شود  می  استدالل  نگاه  این  در 
انداختن جنگ با ایران (درصورت یافتن بهانه) فروگذار 
نخواهد کرد چراکه هر نوع جنگ زمینه را برای فروش 
بیشتر  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  به  بیشتر  سالح 
کشورها  همان  حامی  موضع  در  را  آمریکا  و  کند  می 

در جایگاه طلبکار مالی نسبت به آنان قرار می دهد�
جدال بر سر مفید بودن ترامپ برای منافع آمریکایی 
شهروند  موضوع  منافع  آن  برای  وی  بودن  مضر  یا  و 
رفتارهای  تحلیل  نتیجه  در  ایرانی  نه  است  آمریکایی 
کردن  پیدا  در  ترامپ  دونالد  مدیریت  با  سفید  کاخ 
دارد  معنا  ایرانیان  ما  ملی  منافع  تأمین  برای  فرصت 
وتأمین  خطرناک  طلب،  جنگ  را  ترامپ  ما  اگر  حال 
کننده منافع کمپانی های اسلحه سازی ارزیابی کنیم، 
العاده  باید فوق  ایرانی  بر کیان  وجود مدیریت کنونی 
قالب  در  مدیریت چه  این  زیرا  تحلیل شود  خطرناک 
مذاکره و چه در قالب جنگ بازنده تام است و در هر دو 

وجه رفتاری فتحعلیشاهی خواهد داشت�
اگر ترامپ جویاِی یک دوست جهت ثبات سیاسی 
– نظامی در منطقه آسیای مرکزی است و دوستی که 
مانع توسعه طلبی های روسیه باشد، بدون شک ایران 
وی  برای  خوبی  گزینه  امروزی  حکومت  از  شده  آزاد 
است و این دوستی می تواند به اقتدار ایران در مقابل 
انواع تهدیدات روس ها و کشورهای حوزه خلیج فارس 

منتهی شود�

چنانچه ما از باورمندان به مهار سیاست های آمریکا 
در این منطقه باشیم و سعی داشته باشیم که منطقه 
به قیمت ویرانی و کشتار انسانی مبدل به بازاری برای 
فروش سالح های آمریکایی یا اروپایی یا روسی نگردد 
عاقالنه  را  جنگ  از  پرهیز  سیاست  راستا  این  در  و 
بدانیم و بر اساس حمایت از روس ها  قصد به مقابله 
به  باید  بازهم  باشیم  داشته  ها  آمریکایی  تهدیدات  با 
این  زیرا  باشیم  داشته  اصرار  موجود  تعویض حکومت 
حکومت بنا به ماهیت خود از موضع ضعف با شریک 
روسی وارد معامله شده و می شود و در واقع توسط 

روس ها تلکه خواهد شد نه حمایت�
بهانه  به  را  ایران  دارد  قصد  ترامپ  اگر  همچنین 
فقط  نه  و  کند  تحقیر  اسالمی  جمهوری  خطاهای 
ایرانی پیشه  با حکومت که سیاست های ضد  ضدیت 
کند و سعی بر تکه پاره کردن ایران داشته باشد بازهم 
یک  استمرار  ایران  مردم  برای  موقعیت  خطرناکترین 
و  ماجراجو  فاسد،  کامال  خودکامه،  مستبِد  حکومت 
چه  صالحیتی  کوچکترین  که  است  ناپذیر  مسئولیت 
برای مذاکره و چه برای جنگ با ترامپ توسعه طلب 
ندارد و تعویض چنینی حکومت بیشتر از پیش ضرورت 
می یابد و کوتاه کردن دست عده ای مجرم و بزه کار 
منابع کالن ملی ضروری  و  از مدیریت کالن مملکت 

می نماید�
بهروز قاسمی فعال سیاسی
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با جمعبندی از روش فعاالن پیشین سیاسی به نظر می آید باید از تعریف 
خود با هویتی ثابت اعم از برانداز، اصالح طلب یا تحول خواه پرهیز کرد و هر نوع 
واکنش سیاسی را به کنش سیاسِی نیروی مقابل معطوف داشت. فعال سیاسی بویژه 
در جامعه ای غیر صنعتی و در حال توسعه باید آماده باشد تا بر اساس کنش نیروی 
مقابل )اعم از داخلی، خارجی یا رقیب( واکنش نشان دهد، اهل کار قانونی و مصالحه 
جویانه باشد، آماده برای حل کردن مشکالت از راه مذاکره، اصالحات و صندوق رأی 
و فعالیت پارلمانی باشد، در صورت انسداد فضای سیاسی برای رفرم گام به گام و 

تغییرات اندك ولی موثر صبوری داشته باشد.

از آن محرومند�
از به حاشیه  امتیازها در خالء سیاسی ناشی  این 

رفتن اصالح طلبان و عدم حضور فعال جریانات 
جمهوری خواه در سالهای اخیر به رشد تمایل 
اند  کرده  کمک  افکارعمومی  در  خواهانه  سلطنت 
دموکراسی  جنبش  به  کمکی  تنها  نه  که  امری 
برای  ترمزی  به  عمل  در  بلکه  کند،  نمی  خواهانه 
تبدیل می شود�  کنونی  استبداد  علیه  ملی  اجماع 
و  نگرفته  شکل  هنوز  ایرانیان  عمومی  افکار  البته 
سیال است و در شرایط فضای باز سیاسی و بخت 
بر  آن  بنای  که  جمهوریخواهی  رقابت  برای  برابر 
مادام  های  رهبری  است،  آزاد  انتخابات  و  تناوب 
باطل  چرخه  به  افتادن  فرو  که  موروثی  و  العمر 

دیکتاتوری است زمینه پذیرش ندارند�
اصالح  و  آزادی  نهضت  از  یادداشت  این  در 
ویژگیهای خاص  که  ناپیگیر  و  پیگیر(سبز)  طلبان 
خود را دارند عمدا حرف نزدم و آن را به فرصتی 

دیگر موکول کردم�
از فرقه گرایی و تک  بازار آشفته ای  در چنین 
ثقل  یک  از  جمهوریخواه  اپوزیسیون  که  روی 
محروم  ایران  سیاسی  صحنه  در  معتبر  و  نیرومند 
است بازار شعارهای تند و تیز اما بدون کوچکترین 
پشتوانه مردمی رواج پیدا کرده و هرکس ساز خود 
از  باشد  معلوم  که  آن  بدون  ای  عده  زند،  می  را 
چه ظرفیتی برخوردارند و با چه نیروهای سیاسی 
دوران  “مدیریت  گروه  اند،  کرده  مشورت  دیگری 
رفراندوم  شعار  ای  عده  کنند،  می  تاسیس  گذار” 
و  کشور  از  خارج  گود  کنار  از  برخی  دهند،  می 
باشند  شده  ای  هزینه  متقبل  خود  که  آن  بدون 
دعوت  اسالمی  جمهوری  سرنگونی  به  را  مردم 
تلویزیون  از  دانشگاه  اقتصاد  استاد  یک  کنند،  می 
هر  بروید  که  کند  می  توصیه  مردم  به  تو  و  من 
رژیم  قحطی  تا  بخرید  را  است  بازار  در  اجناسی 
در  سازی  جریان  امید  به  ای  کند!!عده  ساقط  را 
از  تریبون های خارج  از  دار  داخل دروغهای شاخ 
ترین  معقول  و  ها  بهترین  و  دهند  می  سر  کشور 
نقش  جای  به  کشور  از  خارج  سیاسی  کادرهای 
بازیگر سیاسی به سطح ناظر مسایل سیاسی ایران 
شده  محدود  فعالیتشان  عمده  و  کرده  سقوط 
فارسی  های  رسانه  برای  سیاسی  تفسیر  به  است 
انکارناپذیر  اینها واقعیت های  ایران�  از  زبان خارج 
شرایط کنونی اپوزیسیون ایران است که ادامه آن 
اپوزیسیون  انزوای  و  اعتباری  بی  دالیل  از  یکی 

ایران و ماندگاری استبداد مذهبی است�
قدرت  که  کنونی  فروپاشیده  اپوزیسیون  با 
بی   (auto destruction) آن  زنی  خود  و  واگرایی 
در  آن  افزایی  هم  و  گرایی  هم  ظرفیت  و  نهایت 
وضع  ادامه  کرد�  توان  نمی  کاری  است  صفر  حد 
موجود اپوزیسیون خود به ادامه وضع موجود نظام 
سیاسی ایران کمک می کند و حتی به بدتر شدن 
معلوم  شرایط  این  در  انجامد�  می  کشور  اوضاع 
بار خواهد  به  ای  نتیجه  نظام چه  فروپاشی  نیست 
به  زیاد  احتمال  به  که  گفت  توان  می  اما  آورد، 
از  وضع  بسا  چه  و  شد  نخواهد  منجر  دموکراسی 
از  ما  که  آن  مگر  شود،  بدتر  هست  که  هم  این 
آغاز  خودمان  از  را  تحول  و  اصالح  امروز  همین 
این تفرقه دردناک  از  کنیم و راه برای برون رفت 

را پیدا کنیم�

ادامه از صفحه 40
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تاریخ  به گواِه  کنیم:  آغاز  کلی  از یک حکِم  نخست 
معاصر ایران و منطقه و جهان، در مملکتی که در آن 
وجود  شناخته شده  به رسمیت  و  رسمی  اپوزیسیون 
است  حکومتی  مملکت  آن  حکومِت  باشد،  نداشته 
بی آینده� و ناگفته پیداست که منظور اپوزیسیونی است 
واقعی  که از حداقل آزادی برای سیاست ورزی برخوردار 
باشد و نه اپوزیسیوِن حکومت ساخته  برای تزیین پشِت 

شیشه ی سمساری حکومت�
دوم، قوام و دوام هر حکومتی، در هر جای جهان، 
مقبولیت؛  مشروعیت؛  است:  استوار  اصل  چهار  بر 
بین المللی  عرصه ی  در  گسترده  رابطه ی  کارآمدی؛ 
روابِط  در  مناسب  و  متعارف  جایگاِه  از  برخورداری  و 
بین المللی� گاه حکومتی می تواند از یک یا دو اصل این 
چهار اصل محروم باشد یا چندان بهره ای نداشته باشد 
بیاورد و  اما، به کمک اصل های دیگر قادر است دوام 
اصل های  یا  اصل  به  بیافتد  کارگر  حاکمان  تدبیر  اگر 
دیگر نیز دست یابد� اما، حکومتی که از هیچ یک از این 
چهار عنصر بهره نََبرد، به سختی می توان از قوام و دوام 

آن سخن گفت�
حتی  آن  انتخابات  و   ٨٨ سال  در  ایران  حکومت 
که  چارچوبی  در  (حتی  را  خود  انتخاباتی  مشروعیت 
خود تعریف می کرد) از دست داد� و فکر نمی کنم که 
»مقبولیت«  رفتن  دست  از  درخصوِص  امروز  بتوان 
و  خوش بین ترین  حتی  کرد�  چون وچرا  هم  حکومت 
دارند  اذعان  نیز  حکومتی  طرفداران  خوش باورترین 
باالی  برگذار شود،  ایران  در  رفراندومی  اگر  امروز  که 
هفتاد درصد مردم به جمهوری حکومت اسالمی »نه« 
نزدیک  دیروز  واقعیِت  درآیینه ی  گفت�]١[  خواهند 
از  گفتن  نزدیک هم سخن  از  بیش  فرداِی  و  امروز  و 
تلخ  بیشتر یک شوخی  و حکومت  »کارآمدی« دولت 
روابط  در  واقعیت�  بیان  تا  است  آزاردهنده  دروِغ  و 
بین المللی هم »جایگاه مناسب« که سهل است حتی 
را  کوچک  کشورهای  متعارف«  »جایگاه  این حکومت 

هم ندارد�]2[
اجتماعی،  بزرگ  گسست های  و  شکاف ها  سوم،   
اقتصادی، فرهنگی، هویتی که طی چهل سال حکومت 
و رشد کرده  اسالمی شکل گرفته  جمهوری حکومت 

است  رسیده  جایی  به  است 
که راه هرگونه ترمیم و اصالح 
شده  ناممکن  تقریباً  آن ها 
شکاف  هفده  (دست ِکم  است 
جامعه ی  در  بزرگ  گسست  و 
البته  من  است)�   دیدنی  ما 
تفاوت می گذارم میان »شکاِف 
»گسسِت  و  اجتماعی« 
اجتماعی«، هرچندکه گاه مرز 
میان این دو بسیار نزدیک به 
ناپذیر�  تفاوت  و  یکدیگر است 
همچنین باید بگویم که در هر 
جامعه ای ما شاهد شکاف ها و 
گسست های اجتماعی هستیم 

با  دراین خصوص  را  امروز  ایراِن  وضعیِت  آنچه  اما، 
مشخصه   دو  در  می کند  متمایز  بسیاری  جامعه های 
شکاف های  عمق  یا  میزان  یکی  است:  آشکار  بسیار 
موضوع بحث است و دیگر هم زمان شدن این شکاف ها 
و گسست ها و گره خوردن و درهم تندیده شدن آن ها در 
ایران امروز است� و همین امر یکی از علت های اصلی 
براین اساس  ایران است� و  اوضاع فعلی  بحرانی شدن 
و  فراگرفته  را  ایران  جامعه ی  امروز  که  بزرگی  بحران 
از هر سو، هر روز به یک دلیل، سربازمی کند و کشور 
پیش بینی نشده  بزرِگ  و  کوچک  تالطم های  دچار  ما 
حکومت  کِل  که  ساختاری  است  بحرانی  می شود، 
می کشد؛  چالش  به  را  آن  ساختارهای  و  برنامه ها  و 
توان  حکومت  نه  و  است  فرونشاندنی  آسانی  به  نه  و 

ازسرگذراندن آن را دارد�]3[
و  بنیادی  یک اتفاق   96 سال  دی ماه  در  چهارم،   
کیفی در تاریخ چهل ساله ی جمهوری حکومت اسالمی 
رخ داد� و آن حرکت های بزرگ اعتراضی مردم در بیش 
از ١۵0 شهر بود� در اینجا قصد بررسی و تحلیل این 
نتیجه ی  نخستین  اما،  ندارم  را  اعتراضی  حرکت های 
آنها نه تنها آشفته کردن خواب حکومتیان که برهم زدن 
تمام خواب وخیال ها و آرزوهای دورودرازی بود که در 
را  مملکت  »طایفه«  دو  انقالب،  زمان  از  داشتند�  سر 
میان خود تقسیم کردند و هر روزی هم یک نامی برای 

امامی«  »خط  عده ای  یک روز  کردند،  دست وپا  خود 
بودند و »طایفه«ی مقابل »سنتی«ها، »خط راست« و 
… تا رسیده است به امروز که شده اند »اصالح طلب«ها 
و »اصول گرا«ها (با یک دوجین عنوان های فرعی)� هر 
قدرت  حفظ  برای  خود  قدرت  زماِن  به  »طایفه«  دو 
خودشان  (به قول  سیاسی  جریان های  دیگر  نفی  و 
»معارض« و …) از هیچ کاری روی گردان نبوده اند]4[� 
در   ،… و  روشنگری ها  اندک  همین  پرتو  در  امروز  و 
این جریان ها  مال اندوزی و فساد می بینیم که همه ی 

دست اندرکار بوده و هستند�
پنجم، امروز حکومت ایران و ساختار سیاسی آن با 
ابزارها و شیوه ها و نهادهای خود دیگر نمی توانند مردم 
را »در اختیار« داشته باشند� نه رسانه های حکومتی، 
نه  حکومت،  ایدئولوژیک  و  فکری  سازوکارهای  نه 
دستگاه ها و نظام آموزشی حکومت، و نه حتی نیروهای 
نظامی و انتظامی دیگر نمی توانند مردم را کنترل کنند� 
اگر در سال ٧6 با رأیی که مردم به خاتمی دادند و در 
همان محدوده ی باریک قدرِت نقِش خود را بر سپهر 
جامعه نشاندند و  بعد از سال ها سرکوب و ناامیدی به 
نیروی خود امیدوار شدند امروز، بیست و دو سال پس 
از آن، وزنه ی قدرت مردم بسیار سنگین تر شده است و 
مردم روزبه روز از حکومت دورتر و پُرقدرت تر می شوند�

کلیدی  نهادهای  همه ی  کارکرد  امروز  ششم، 
دین  نهاد  است�  باخته   رنگ  خود  کلیت  در  حکومت 

حکومِت بی آینده
کاظم کردوانی
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شده  تبدیل  معنوی  و  اخالقی  یک دستگاه  به جای 
است به یک دکاِن مقام طلبِی هزار رنگ و  مال اندوزی 
نهادهای  بزرگ ترین  کشور�  و  مردم  داروندار  غارت  و 
مالی و تجاری و … به ناِم دین در اختیار باالترین مقام 
و  بپردازد  مالیات  یک ریال  حتی  بی آنکه  است  کشور 
کجا  به  مملکت  ثروت  همه  این  بداند  احدی  بی آنکه 
بزرگ ترین  از  یکی  به چه مصرفی می رسد�  و  می رود 
(آستان  خاورمیانه  مالی  و  اقتصادی  مجموعه های 
و  حکومت  رهبر  اختیاِر  در  دین  به ناِم  رضوی)  قدس 
دست نشدگان آن است و بی هیچ شرمی در چشم مردم 
نگاه می کنند و می گویند »بنا به اجازۀ امام خمینی« از 
مالیات هم معاف هستند!  آخوندهای حکومتی بر سر 
غارت مملکت با یکدیگر مسابقه گذاشته اند، از تصرف 
کارخانه ها تا صادرات و واردات کاالهای نان وآب دار تا 
بودجه های کالن برای مؤسسه های خودساخته� کارکرِد 
نهاد عدالت و قضا به سرکوب و زندانی کردن مخالفان 
و  کالن  اختالس های  و  دزدی ها  بر  نهادن  سرپوش  و 

شراکت در تاراج مملکت خالصه شده است�
نهادهای  هم  و  رسمی  رسانه های  نهادهای  هم 

کارکرد  از  دانشگاه)  تا  پرورش  و  آموزش  (از  آموزشی 
طبیعی و به هنجار خود خارج شده اند� حتی نهادهای 
حکومتی (حتی بوروکراسی دولتی) فلج و آلوده ی فساِد 
نهادینه شده و گسترده ی حکومتی شده اند� بوروکراسی 
حفظ  در  مهمی  نقش  دنیا  جای  همه  در  که  دولتی 
خیر،  که  امروز  عماًل  دارد،  مستقر  قدرِت  و  جامعه 
مدت هاست، کارکرد واقعی خود را از دست داده است 
و افزون بر آلودگی به فساِد  فراگیر، در برابر مرکزهای 
تصمیم گیری بیرون از دولت، که حرف اول را می زنند، 

قدرت خود را از دست داده است�
 هفتم، مشکل دیروز و امروز دولت »پول« نیست� 
اقتصادی  اوضاع  بررسی  به  نمی خواهم  نوشته   دراین 
مشکل زای  چندگانه ی  سیاست های  و  مملکت 
نکته  چند  به  تنها  بپردازم�  ایران  مختلف  دولت های 

اشاره می کنم:
ایران،  نفت  خام فروشی  سال   ١١0 طول  در   **
نزدیک به ١3۵0 میلیارد دالر عایدی داشته ایم� از این 
مبلغ، بیش از ٧00 میلیارد دالر در دو دوره ی دولت 
از نصف  یعنی بیش  آمده است�  به دست  احمدی نژاد 
کل فروش نفت تاریخ ایران! از این ٧00 میلیارد دالر 
(یک لحظه به این رقم دقیق شویم) چه نصیب جامعه 

و مردم و اقتصاد کشور شد؟
بهره وری  میزان  اعالم شده،  آمارهای  براساس    **
به سال 69،  نسبت  در سال ٧9  ایران  در  کار  نیروی 

درصد   2۵ یعنی  است،  شده  کمتر  درصد   2۵ حدود 
همین  فاصله ی  در  حال آنکه  است  داشته  منفی  رشد 
در  درصد،  در هنگ کنگ 40  بهره وری  میزاِن  سال  ها 
تایوان 36  درصد، در سنگاپور  در  تایلند 3٧ درصد، 
2٧ درصد، در هندوستان ١9 درصد، در پاکستان ١4 

درصد افزایش یافته است�
** براساس محاسبات »خط فقر مطلق« برای یک 
خانواده ی چهار نفره شهری حدود چهار میلیون تومان 
است و با این مبنا 33 درصد جمعیت کشور دچار »فقر 

مطلق« و شش درصد زیر »خط گرسنگی« هستند�
در  مجلس  پژوهش های  مرکز  براساس   **
ایران در  خوش بینانه ترین حالت، ساعت کار مفید در 
هر روز حداکثر دو ساعت است که میزان هفتگی آن 
به بیشتر از ١١ ساعت نمی رسد� البته برخی آمارهای 
دیگر این میزان را شش تا هفت ساعت در هفته برآورد 
کرده اند� این در حالی است که میزان ساعت کار مفید 
هفتگی در ژاپن 40 تا 60 ساعت و در کره جنوبی ۵4 

تا ٧2 ساعت برآورد می شود�
** 6، 60 درصِد جمعیِت در سِن کار کشور جزو 

از  درصد   39�4 فقط  و  هستند  غیرفعال  جمعیت 
جمعیت در سِن کار جمعیت فعال اند�

تنگناهای  باهمه ی  هم،  فعلی  دولت  همین  در 
در  کرد�  توجه  دولت  به  بی پولی  تنها  نباید  مالی اش، 
همین دولت هم یک روز 9 میلیارد دالر »ُگم« می شود، 
بدون اطالع  لوکس »به ظاهر«  یک روز 6 هزار ماشین 
چون  خنده داری  دلیل های  (با  مربوطه  وزارت خانه ی 
داده  سفارش   (… یا  وزارت خانه  سایت  کردن  هک 
می شود و 2 هزار ماشین گران قیمت پشت مرز منتظر 
و  می شوند  کشور  وارد  یک اجازه!  با  بعد  و  می مانند 
بخش اعظم آن به فروش می رسد و بعد… مصاحبه به 
دنبال مصاحبه برگذار می شود که چنین خواهند کرد 
بزرگ  تا یک فساد  فراموش می شود!  بعد،  و  و چنان� 
و  برسند  به آب ونانی  و عده ای  دیگر »رونمایی« شود 
بعد، تا نوبت برسد به سریال بعدی که با هنرپیشه های 
از  بیایند!  به صحنه  با همان کارگردان ها)  (اما،  جدید 
(که  رفیق دوست  برادر  کالن  دزدی  »رونمایی«  زمان 
و  تا خاوری  و  زنجانی  بابک  تا  اعدام شد!)  شریک اش 
تا …تا… سال هاست که چنین سریال هایی هر روز به 
به  پرور«  »شهید  مردم  تا  می شوند  »رونمایی«  رنگی 
توصیه ی امام جمعه ی مشهد از »گوشت مرغ« چشم 
بپوشند و به »اشکنه« رضایت بدهند و از ساده زیستی 

و خداترسی مسئوالن محترم درس فراگیرند!
اقتصادی  سیاست های  و  مملکت  ناکارآمد  اقتصاد 

عظیم  خیل  منافع  چنبره ی  در  آن  از  ناکارآمدتر 
آخوندهای  و  سپاه  سرداران  و  حکومتی  سرکردگان 
حریص حکومتی و باندهای مافیایی هزار رنگ گرفتار 
است و اگر همه ی ثروت و دارایی های بورس های بزرگ 
در جیب های  بدهند،  آقایان  این  به  هم  را  بین المللی 
دکل  که  همان طور  شد  خواهد  ُگم  آقایان  بی انتهای 

نفتی در مملکت ما ُگم شد!
هشتم، کم نبوده و نیستند حکومت هایی که بن بست 
می رسند و کشورهایی که در لحظه هایی از تاریخ خود 
با بحران بودونبود حکومت شان روبه رو شده اند� اما، آن 
حکومت ها و کشورهایی توانسته اند از این گذرگاه های 
قانونی تغییر  امکان  مرگ و زندگی جان به دربرند که 
را پیش بینی کرده اند یا آن را فراهم آورده اند� حال آنکه 
راهی  هیچ  اسالمی  حکومت  جمهوری  اساسی  قانون 
برای تغییر ساختاری نه تنها پیش بینی نکرده  است، از 
روز نخست همه ی روزنه های آن را بسته است� افزون 
و  فقیه  والیت  بر  مبتنی  اساسی  قانون  اساِس  آن،  بر 
والیت مطلقه فقیه، بر بردگِی انسان ها نهاده شده است، 
شدن  تبدیل  برای  قانونی  تغییر  به  تن  قانونی  چنین 
نیست  بی جهت  داد�  نخواهد  آزاد  قانون شهروندان  به 
برابر  در  دینی  اصالح طلبان  کوشش های  همه ی  که 
به خاک  دیواره های خشِن سِد عبورناپذیر والیت فقیه 
از  از چهل سال حکومت و بیش  نشسته است� و بعد 
بیست سال جریان اصالحات، حتی بسیاری از خود این 
اصالح طلبان دینی نیز به این نتیجه رسیده اند که این 

حکومت اصالح پذیر نیست�
مرحله ی  در  هنوز  حکومت  قلم  این  به گمان  نهم، 
دولت  رویِ کارآمدن  زمان  از  اما،  ندارد  قرار  فروپاشی 
آشکار  جامعه  اجتماعی  فروپاشِی  مسیر  احمدی نژاد 
توانایی های  و  قدرت  سریِش  تابه حال  اگر  است�  شده 
شدن  آشکار  به رغم  می توانستند  حکومت  و  دولت 
حفظ  را  جامعه  فروپاشی  شاخص های  بیشتر  هرچه 
کنند، امروز نه نهاد دولت و نه دیگر نهادهای حکومتی 
ندارند�  جامعه  حفظ  برای  را  الزم  اثر گذاری  و  قدرت 
تنها با یک بازسازی بزرِگ و ریشه ای ساختار اجتماعی 
و سیاسِی حکومت می توانند از این فروپاشی جلوگیری 
کنند که نه چنین توانی در سرشت این حکومت است 

و نه اراده ای برای این کار دیده می شود�
دهم، آینده این حکومت را اما، تنها وضعیت خود 
نقش  نیز  ایران  اپوزیسیون  نمی کند�  تعیین  حکومت 
مهمی در چگونگی آینده ی این حکومت دارد� در نبود 
فروپاشی  خطر  هم  قدرت مند  و  ملی  یک اپوزیسیون 
جامعه و دخالت نیروهای بیگانه وجود دارد و هم خطر 
جامعه  و  مردم  که  به این معنا  جامعه�  شدن  اسفنجی 
و  کنند  تحمل  را  بدبختی  و  مشکالت  این  همه ی 
به مانند اسفنج در درون خود هضم کنند و این حکومت 
هم به شکل نیمه جان به زندگی خود ادامه دهد تا … 
زمانی که بحران بزرگ دیگری سربرآورد و بعد … که 

امروز هیچ کس نمی تواند بگوید که چه خواهد شد�
به رغم همه ی مشکالت  شناخته شده ی اپوزیسیون 
سیاسِت  وضعیِت  در  چه  و  خود  درون  در  (چه  ایران 
آگاه  آنها  به  که  حکومت)  کنونی  سرکوب گرایانه ی 
ایران  آزادی خواه  و  ملی  اپوزیسیون  چنانچه  هستیم، 
به  موفق  سیاسی  و  فکری  بلوغ  دادن  نشان  با  بتواند 
نیروهای  کلیه ی  از  ملی  بزرگ  ائتالف  یک  ایجاد 
سیاسی بگردد که دغدغه ای جز منافع مردم و کشور 
و  باشند  نداشته  آن  ارضی  تمامیت  حفظ  و  ایران 
خواهان حکومتی سکوالر و دموکرات براساس جدایی 
دین از حکومت و سازگار با حقوق بشر باشند، آینده ی 

این حکومِت بی آینده مشخص تر خواهد شد�

از زمان رویِ کارآمدن  اما،  ندارد  حکومت هنوز در مرحله ی فروپاشی قرار 

دولت احمدی نژاد مسیر فروپاشِی اجتماعی جامعه آشکار شده است. اگر تابه حال 

شدن  آشکار  به رغم  می توانستند  حکومت  و  دولت  توانایی های  و  قدرت  سریِش 

هرچه بیشتر شاخص های فروپاشی جامعه را حفظ کنند، امروز نه نهاد دولت و نه 

تنها  ندارند.  برای حفظ جامعه  را  اثر گذاری الزم  و  نهادهای حکومتی قدرت  دیگر 

با یک بازسازی بزرِگ و ریشه ای ساختار اجتماعی و سیاسِی حکومت می توانند از 

این فروپاشی جلوگیری کنند که نه چنین توانی در سرشت این حکومت است و نه 

اراده ای برای این کار دیده می شود.
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این یادداشت اشاره ای ندارد به دالیل بحران های 
اقتصادی و اجتماعی، فساد سیستماتیک اقتصادی و 
سیاسی نظام حاکم و ناکارآمدی روزافزون آن� بیشتر 
های  بحران  درباره  سیاسی  ناظران  و  گران  کنش 

موجود گفته و نوشته اند�
پیامدهای  از  برخی  به  کنم  می  اشاره  نخست 
شیعه  روحانیت  حاکمیت  ساله  چهل  انحصار  داخلی 
فروپاشی می  مدار  به سوی  را  اسالمی  که جمهوری 

کشاند:
عدم مشروعیت

اکثریت  شیفتگی  اسالمی  جمهوری  تولد  دلیل 
ایران بود به روحانیت شیعه و شخص خمینی  مردم 
در جریان انقالب� آن حمایت عظیمی که این درخت 
کرد  تناور  و  ایران کاشت  متوّهم  در خاک جامعه  را 
چهل  برخالف  امروز  ندارد�  وجود  مدتهاست  دیگر 
اش  نتیجه  که  انقالبی  از  ایران  جامعه  پیش  سال 
جمهوری اسالمی شد پشیمان است و اکثریت مردم 
دین  جدایی  خواهان  غیرمسلمان)  و  (مسلمان  ایران 
می شود  اند�  قدرت سیاسی  از  روحانیت  و  دولت  از 
گفت که از این منظر جامعه ایران نسبت به 40 سال 

پیش ١٨0 درجه چرخش کرده است�
ناکارآمدی،  به  نسبت  مردم  خشم  و  نارضایتی 
که  است  درحدی  اسالمی  فساد جمهوری  و  تبعیض 
هر لحظه ممکن است شکاف میان دولت- ملت را به 
بارها  یک آتش فشان فعال اجتماعی تبدیل کند� ما 
در دو دهه گذشته شاهد فعال شدن نسبی این آتش 

فشان بوده ایم�
درست است که جمهوری اسالمی تاکنون توانسته 
همه اعتراضات سالهای اخیر را سرکوب و مهار کند، 
اما  براند  حاشیه  به  را  پیگیر  طلبان  اصالح  همه  و 
حکومت  مخالفان،  تسویه  و  سرکوب  جریان  در  اوال 
منزوی تر و از درون فرسوده تر شده است و ثانیا این 
میان  از  را  اعتراضات  ریشه  و  علل  فقط  نه  سرکوبها 
ناپذیر بحران  اجتناب  به وخامت  با توجه  بلکه  نبرده 
های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بر ظرفیت آن به 

شدت افزوده است�
ایدئولوژیک،  بخش  مشروعیت  های  شالوده 

اخالقی  و  اجتماعی  سیاسی، 
نظام جمهوری اسالمی دیری 
ریخته  فرو  کلی  به  که  است 
سرکوب  قدرت  اگر  و  اند 
کار  در  “دشمن”خارجی  و 
از فروپاشی  اینک مدتها  نبود 
می  اسالمی  جمهوری 
گذشت� اگر همان رفراندومی 
برای    ۵٨ فروردین  در  که 
مثبت  رای  اسالمی  جمهوری 
می  برگزار  امروز  آورد  بار  به 
درصد   90 از  بیش  شاید  شد 
حاکم  نظام  الغای  به  مردم 

رای می دادند�
بحران هویت

مردم  میان  در  را  خود  مشروعیت  رژیم  فقط  نه 
ایران از دست داده بلکه ایدئولوژی دینی والیت مدار 
علوم  های  حوزه  میان  در  آن  از  ناشی  سیاستهای  و 
از  برخی  که  است� چنان  رفته  سئوال  زیر  نیز  دینی 
فقها علنا از انزوای تفکر والیت مدار، تنهایی رهبر و 
رشد سکوالریسم در حوزه ها ابراز نگرانی می کنند� 
چهل  تجربه  یزدی)  محمدی  و  یزدی  مصباح  (مثال 
برای نجات دین  را که  این فکر  ساله حکومت دینی 
اله  آیت  مثل  مراجعی  نگرش  به  باید  روحانیت  و 
در  کرد،  رجعت  شریعتمداری  اهلل  آیت  و  بروجردی 
میان مدرسین و طالب و مومنان گسترش داده است�

جنگ قدرت در باال
در سه دهه گذشته به موازات فرایند ریزش پایگاه 
های  گفتمان  و گسترش  اسالمی  ای جمهوری  توده 
رشد ظرفیت  و  عدالت جویانه  و  دموکراسی خواهانه 
سپاه  بویژه  نهادهای سرکوب  نقش  جامعه،  اعتراضی 
این  است�  شده  تر  پررنگ  نظام  حفظ  در  پاسداران 
نحو  به  سیاسی  قدرت  در  را  نظامیان  سهم  تحول 
 ٨٨ خرداد  انتخابات  است�  داده  افزایش  چشمگیری 
حوادث  و  شد  مهندسی  پاسداران  سپاه  توسط  که 
در  را  نظامیان  سابقه  بی  حضور  فقط  نه  آن  از  پس 
را  آنان  سهم  افزایش  روند  بلکه  کرد  آشکار  قدرت 

ادامه  دوره،  همین  در  بخشید�  شتاب  حاکمیت  در 
مقابله  سبز،  جنبش  رهبران  طوالنی  حصر  سرکوبها، 
اختالفات  تشدید  و  رهبر  با  نژاد  احمدی  دارودسته 
عمق  شدن  آشکارتر  و  حاکم  روحانیون  درونی 
مستقیم  امر  تحت  افراد  و  نهادها  فساد  و  ناکارآیی 
بدنه  در  روحانیون  و  فقیه  ولی  نفوذ  و  اعتبار  رهبر، 
همه  کلی  بطور  و  یافته  کاهش  نظامی  نهادهای 
او  ایادی  و  رهبر  به  نسبت  را  حاکم  نظام  کارگزاران 

دچار تردید کرده است�
ای  خامنه  بیماری  و  سالخوردگی  گذشته  این  از 
رقابت های پنهانی برای اثرگذاری بر مساله جانشینی 
وی را در میان دسته بندی های حکومتی و نظامی 
که  دارد  وجود  زیادی  شواهد  است�  کرده  تشدید 
نشان می دهند نظامیان و تندروهای متحد آنان در 
از خامنه ای حرف شنوی  از گذشته  حاکمیت کمتر 
خروج  به  است  مدتی  ای  خامنه  نمونه  برای  دارند� 
تاکنون  سپاه  اما  داده،  رضایت  اقتصاد  از  نظامیان 
اطالعاتی  نیروهای  این که  یا  و  نرفته است�   بار  زیر 
در یک رشته عملیات مشکوک که ظاهرا برای بمب 
گذاری در میتینگ مجاهدین بوده، به منظور تخریب 
مناسبات ایران و اروپا تالش کرده اند و این در حالی 
با  اروپا  به  شدن  نزدیک  برای  ای  خامنه  که  است 

دولت روحانی موافق بوده است�
و  طلبان  اصالح  حذف  وجود  با  حال  هر  به 

اپوزیسیون فرو پاشیده و فروپاشی رژیم!
علی کشتگر
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ای  خامنه  رهبری  به  قدرت  اصلی  هسته  تالشهای 
شکافهای  و  ترکها  حکومت،  کردن  یکدست  برای 
عمیق  زمان  هر  از  امروز  اسالمی  جمهوری  درونی 
همچون  مسایلی  برسر  که  چنان  است�  شده  تر 
همسایگان،  و  ایران  مناسبات  خارجی،  سیاستهای 
سیاستهای اقتصادی و اجتماعی داخلی، و جاه طلبی 
های فردی، اختالفات و رقابت های دسته ها و محفل 

های قدرت روز به روز رو به تشدید است�
در  تروریسم  و  خارجی  “دشمن”  نقش 

سرکوب داخلی
در  که  آمریکا  پیشین  دولت  سیاستهای  ادامه 
در  بود  پذیر  امکان  کلینتون  خانم  انتخاب  صورت 
درازمدت به تنش زدایی میان ایران و آمریکا و ایران 
و کشورهای منطقه می انجامید که پیامد آن محروم 
مطلقه  والیت  و  قدرت  اصلی  ی  هسته  نسبی  شدن 
از  مردم  ترساندن   ، ستیزی”  “آمریکا  حربه  از  فقیه 
نابه  و  ها  سرکوب  توجیه  و  ایران  شدن  ای  سوریه 
به  بود�  داخلی  اجتماعی  و  اقتصادی  های  سامانی 
روند رشد جامعه  با  آن سیاستها  ادامه  همین دالیل 
وشکوفایی  سیاسی  فضای  تدریجی  شدن  باز  مدنی، 

جنبش دموکراسی خواهانه سازگار بود�
از  برخی  ادعای  و  آمریکا  دولت  انتظار  خالف  بر 
و  تحریم  سیاست   کشور  از  خارج  ایرانی  محافل 
تهدید دولت ترامپ عالوه بر آن که شرایط معیشتی، 
بهداشتی و زیست محیطی ایران را روزبه روز وخیم 
کردن  دار  میدان  مگر  ای  نتیجه  هیچ  کند  می  تر 
موجود  وضع  حفظ  به  کمک  و  تندروها  و  نظامیان 
به جنگ  ها  تنش  این  اگر  و  کرد،  نخواهد  ایران  در 
جنبش  همه  از  قبل  آن  اصلی  بازنده  شود  منجر 
بخش  اتفاقا  و  بود  خواهد  ایران  خواهانه  دموکراسی 
به  که  است  خطر  احساس  همین  با  مردم  از  بزرگی 
در  آمریکا  تهدیدهای  و  ها  تحریم  افزایش  موازات 
در  انفعالی  و  کارانه  محافظه  رویکرد  حکومت  قبال 

پیش می گیرند�
مثل  جنایاتی  و  کردستان  در  مسلحانه  اقدامات 
سود  به  صددرصد  نیز  اهواز  تروریستی  عملیات 
تحکیم هسته اصلی قدرت و امنیتی تر کردن فضای 
سیاسی ایران است� این مساله به قدری واضح است 
که بسیاری را دچار این تصور کرده که خود رژیم در 

این جنایات دست داشته است�
دورنمای فروپاشی

نتیجه ای که از شرایط کنونی می گیرم آن است 
که جمهوری  ای  گانه  های چند  بحران  وجود  با  که 
برآیند  است،  گریبان  به  دست  آنها  با  اسالمی 
در  خارجی  و  داخلی  متضاد  های  مولفه  مجموعه 
اسالمی  جمهوری  فروپاشی  موجب  که  نیست  حدی 
باشد  انداز کوتاه مدت یکی دو سال آینده  در چشم 
سرازیر  در  اسالمی  جمهوری  که  است  درست  این   �
افول و فروپاشی است، اما این گزاره در متن تاریخی 
نه  کند  می  صدق  مدت  بلند  نسبتا  انداز  چشم  یک 
آنچه  میان مدت  یا  نزدیک� در کوتاه  انداز  در چشم 
محتمل است دست باال پیدا کردن نظامیان در قدرت 
خامنه  از  پس  فقیه،  والیت  نهاد  شدن  تشریفاتی  و 
به  گام  و  مدت  دراز  تواند  می  که  امری  است�  ای 
قدرت  انتقال  و  اسالمی  جمهوری  دگردیسی  به  گام 

از الیگارشی روحانیون به نخبگان نظامی بیانجامد�
که  فرهنگی)  و  شهری(اقتصادی  متوسط  طبقه 
ظرفیت  دارای  و  خواهانه  دموکراسی  گفتمان  حامل 
گرفتن  باال  شرایط  در  است  اعتراضی  کننده  تعیین 
تحریم و تهدید آمریکا و حرکات مسلحانه و تروریستی 

در مرزهای ایران به شدت نگران می شود و از ترس 
می  انفعال  به  فروپاشی  عواقب  و  اوضاع  شدن  بدتر 
گراید و تمایالت اعتراضی آن کاهش می یابد� همین 
مساله یکی از علل عدم همراهی مردم تهران و برخی 
سال  دیماه  اعتراضات  با  ایران  دیگر  بزرگ  شهرهای 
اساسی  مساله  باید  عوامل  این  همه  به  بود�  گذشته 
بتواند  که  مردم  اعتماد  مورد  و  معتبر  آلترناتیو  نبود 
جایگزین مطلوب پسا جمهوری اسالمی را به جامعه 

معرفی کند، اضافه کرد�
ما؟ مسئوولیت 

مسئوولیت ما؟ کدام ما؟ ما یعنی کی؟ اپوزیسیون؟ 
اپوزیسیون دموکراسی خواه؟ طول  اپوزیسیون؟  همه 

و عرض این اپوزیسیون تا کجاست؟…
اپوزیسیون ایران دیری است که به مجمع الجزایر 
فرقه ها تبدیل شده و روز به روز هم بیشتر به نخوت 
و رخوت سکتاریسم خو کرده است� فرقه برای بقای 
و  نوستالژی  توهم،  تعصب،  چهارگانه  عوامل  از  خود 

عواطف اعضاء تغذیه می کند�
و  »مای«خودی  کننده  فلج  حس  به  فرقه 
دهه  چهار  در  کند،  می  خو  خودی  غیر  »دیگران« 
گذشته هیچ یک از جریان های اپوزیسیون در عمل 
گرایی  فرقه  زندان  از  است  نتوانسته  حرف  در  نه  و 
این  در  ایران  “اپوزیسیون”  که  شگفتا  و  شود  رها 
قهقرایی  سیر  اسالمی   جمهوری  حیات  دهه  چهار 
قانونی  روانشناسی  پدرعلم  پاولوف  است�  داشته  هم 
دارد به نام “نیروی عادت” که می گوید شما ممکن 
است نظرتان در مساله ای که به آن عادت کرده اید 
بر  انطباق عملی که  اما  است  این آسان  عوض شود، 
فکر  با  اید  کرده  عادت  آن  به  پیشین  افکار  اساس 

جدید دشوار و در مواردی محال است�
“شورای  را  خود  که  خلق  مجاهدین  سازمان  به 
زمان  در  کنید�  نگاه  نامد  می  هم  مقاومت”  ملی 

می  حساب  به  آزادیخواه  و  ملی  نیروی  یک  انقالب 
آمد، اما امروز کجا ایستاده و چه ماهیتی دارد؟ این 
که رژیم سرکوبگر در تبدیل مجاهدین خلق به آنچه 
مسئولیت  سلب  موجب  داشته  نقش  هست  امروز 
صدام  رژیم  با  همکاری  شود�  نمی  سازمان  این  از 
شکنجه  و  زندان  انداختن  راه  به  جنگ،  در  حسین 
اسف  و  مضحک  انقالب  ناراضی،  اعضای  علیه  گاه 
عربستان  و  اسرائیل  با  شدن  همسو  ایدئولوژیک،  بار 
بیرون  از  خوشحالی  ای،  منطقه  های  کشمکش  در 
آمدن ترامپ از برجام و امید بستن به مداخله نظامی 
خارجی در ایران، این جریان را به فرقه ای ضد ایرانی 
و…  کرده  تبدیل  خارجی  های  قدرت  دست  آلت  و 

دموکراسی خواه سبب شده  تفرقه جریانات  و  ضعف 
خلق  مجاهدین  خارجی  های  رسانه  از  بسیاری  که 
(شورای ملی مقاومت) را مهمترین نیروی اپوزیسیون 

جمهوری اسالمی قلمداد کنند�
دموکراسی  جنبش  تضعیف  در  جریان  این  نقش 
اعتبار  بی  و  داخلی  سرکوبگران  تقویت  و  خواهانه 
چه  و  گذشته  سالهای  در  چه  اپوزیسیون  کردن 
اکنون روشن تر از آن است که حاجت به بیان داشته 
باشد� جریانهای دموکراسی خواه در نقد عملکرد این 
جریان تا کنون چه قدر به مسئولیت های خود عمل 
از ترس فحاشی و  اند؟ کم نیستند کسانی که  کرده 
این  نقد  جرات  خود  به  جریان  این  های  جوسازی 

جریان را نمی دهند�
می  جریانهایی  سراغ  به  و  گذرم  می  فرقه  این  از 
روم که ماهیتا مستقل و ملی اند و در میهن دوستی 
و دموکراسی خواهی شان تردیدی نیست� نقد من از 
هرچند  دارم  تعلق  آنها  به  نیز  خود  که  جریانها  این 
اصالح  و  وصل  امید  به  که  فصل  برای  نه  اما  گزنده 
است و انگشت گذاشتن بر آنچه ضعف می دانم نافی 

نقاط قوت ها نیست�
١-بنی صدر و روزنامه انقالب اسالمی

امروز  به  تا  صدر  بنی  عزل  زمان  از  جریان  این 
اجزاء  از  یکی  گذرد  می  ماجرا  آن  از  سال   3٧ که 
شود�  می  محسوب  اسالمی  جمهوری  اپوزیسیون 
منظم  انتشار  و  مصاحبه  صدها  مقاله،  هزار  چند 
نشریه انقالب اسالمی در این دوره طوالنی بخشی از 
شود�  می  شامل  را  جریان  این  سیاسی  های  فعالیت 
سیاسی  جریان  چند  است؟  بوده  چه  کار  حاصل  اما 
با  موثر  اپوزیسیون  به یک  دادن  برای شکل  را  دیگر 
خود همراه کرده؟ ممکن است در پاسخ بگویند که ما 
افشاگری کرده ایم، آگاه سازی کرده ایم و درارتقای 
شعور سیاسی مردم نقش داشته ایم… می گویم همه 

وجود  با  و  سال   3٧ از  پس  شما  اما  درست،  اینها 
کشور  جوان  نسل  و  ایران  جامعه  که  تحوالتی  همه 
از  از سر گذرانده چرا حاضر نیستید دست کم برای 
میان بردن سوء تفاهم ها هم که شده از نام “انقالب 
صرفنظر  ترسد  می  آن  از  جوان  نسل  که  اسالمی” 
کنید و اسم نشریه تان را عوض کنید؟ آیا شما هنوز 
که  دانید  می  آیا  هستید؟  اسالمی  انقالب  دنبال  به 
چسبیدن به این نام چه مانع بزرگی بر سر راه تفاهم 

با سایر نیروهای دموکراسی خواه ایجاد می کند؟
مذهبی”ها “ملی 

سرشناس  خواه  دموکراسی  و  ملی  چهره  دهها 
طیف  این  در  رژیم  دو  هر  در  مبارزاتی  پیشینه  با 

جمهوری  فساد  و  تبعیض  ناکارآمدی،  به  نسبت  مردم  خشم  و  نارضایتی 
اسالمی درحدی است که هر لحظه ممکن است شکاف میان دولت- ملت را به یک 
آتش فشان فعال اجتماعی تبدیل کند. ما بارها در دو دهه گذشته شاهد فعال شدن 
نسبی این آتش فشان بوده ایم. درست است که ج.ا تاکنون توانسته همه اعتراضات 
سالهای اخیر را سرکوب و مهار کند و همه اصالح طلبان پیگیر را به حاشیه براند اما 
اوال در جریان سرکوب مخالفان، حکومت منزوی تر و از درون فرسوده تر شده است 
و ثانیا این سرکوبها نه فقط  ریشه اعتراضات را از میان نبرده بلکه با توجه به وخامت 
اجتناب ناپذیر بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، بر ظرفیت آن به شدت 

افزوده است.
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مهندس  یاد  زنده  دارند�  حضور  عقیدتی-سیاسی 
مبارزان  ترین  خوشنام  از  یکی  سحابی  اهلل  عزت 
زبان  از  است�  جریان  این  بنیانگذاران  از  آزادیخواه 
هر کدام از چهره های شناخته شده این جریان می 
اند،  دولت  از  دین  جدایی  خواستار  که  شنید   توان 
جانشین  برای  و  خواهند  نمی  را  اسالمی  جمهوری 
می  تالش  آن  به جای  یک جمهوری سکوالر  کردن 
کنند…با این همه این طیف از اپوزیسیون نه خود به 
یک حزب منسجم سیاسی تبدیل شده و نه توانسته 
است در عمل گام موثری در اتحاد با سایر جریانات 

دموکراسی خواه بردارد�
اسالمی”  “انقالب  نام  به  صدر  بنی  که  همانقدر 
وفادار است اینها هم محکم در فعالیت های سیاسی 
به  من  اند�  چسبیده  مذهبی”  “ملی  نام  به  خود 
کامل  برابری  به  شود  می  چگونه  دانم  نمی  راستی 
شهروندان ایران از هر عقیده و مذهبی به مثابه اصل 
نام  ادامه  بر  همزمان  اما  داشت  باور  جمهوریت  اول 

“ملی-مذهبی” اصرار ورزید؟
دخالت  شائبه  که  آنجا  از  ملی-مذهبی  اصطالح 
کند،  می  متبادر  ذهن  به  دولت  در  را  مذهب  دادن 
می  مذهبی  حکومت  از  خسته  و  آزرده  جامعه  برای 
کند  گذر  سکوالر  دولت  به  دینی  دولت  از  خواهد 
نامناسب تر از آن است که نیازی به استدالل داشته 
و  برنامه  اهداف،  اساس  بر  سیاسی  جریان  باشد� 
راهبردها شکل می گیرد نه بر پایه اعتقاد مذهبی که 
مذهبی  کشمکش  و  تبعیض  الجرم  باشد  چنین  اگر 

در آن نهفته است�
دکتر مصدق به اسالم باور داشت و مسلمان شیعه 

سرهنگ  نظامی،  بیدادگاههای  در  وقتی  اما  بود، 
مصدق  که  شد  مدعی  نظامی  دادستان  آزموده 
برابری  به  آگاه  او که یک حقوقدان  نیست،  مسلمان 
با  شهروندان از هر عقیده و مذهبی بود، حاضر نشد 
تکذیب سخن آزموده مذهبی بودن و مسلمان بودن 
به  پاسخ  او در  تبدیل کند�  برای خود  امتیازی  به  را 
دادستان نظامی گفت شما به دین من چه کار دارید؟ 
کردن  جدا  که  دانست  می  او  که  آن  یعنی  این  و 
دموکراسی  ای  پایه  اصول  از  یکی  دیانت  از  سیاست 

است که نباید در هیچ شرایطی خدشه دار شود�
به  او  تعصب  در  که  هم  بازرگان  مهدی  مهندس 
“نهضت  را  خود  حزب  نام  نیست  تردیدی  اسالم 
و  دینی  نواندیشان  هم  امروز  گذاشت�  آزادی” 
فرقه  الک  در  باشد  قرار  اگر  مسلمان  آزادیخواهان 
محاسبات  از  فراتر  بخواهند  و  نشوند  حبس  ای 
گروهی عمل کنند و نقشی موثری در اتحاد نیروهای 
دموکراسی خواه ایفا کنند بهتر است مذهب و دیانت 

خود را به حوزه خصوصی و وجدانی بسپارند و گرنه 
نیت و آرمان آنان هرچه باشد زیر نام “ملی مذهبی” 

کمرنگ می شود�
جبهه ملی

محافل  و  جریانها  از  طیفی  به  امروز  نیز  نام  این 
باورمند به رهبر فقید نهضت ملی ایران دکتر مصدق 
شده  شناخته  اعضای  و  ها  چهره  شود�  می  اطالق 
هستند  پرستانی  میهن  همگی  جریان  این  امروز 
نه  عمل  در  اما  دموکرات�  و  مستقل  ایرانی  طالب 
کنند  می  ایفا  ایران  سیاس  صحنه  در  فعالی  نقش 
واقعی  ملی  جبهه  یک  تشکیل  برای  ابتکاری  نه  و 
برگیرد  در  را  دموکراسی خواه  که مجموعه جریانات 
بپرسیم  جریان  این  از  اگر  اند�  کرده  ارائه  تاکنون 
اندیشه  تولید  در  نقشی  چه  دهه  چهار  این  در  که 
و گفتمان دموکراسی خواهانه داشته اند و چه تعداد 
برنامه و اهداف خود متحد کرده  ایرانیان را حول  از 

چه پاسخی دارد؟
چپ

فدائیان  عنوان  تحت  سازمان  سه  حاضر  حال  در 
در  آنهم  ایران  چپ  حزب  نام  به  جریان  یک  خلق، 
پرانتز فدایی، سه جریان تحت عنوان حزب توده دو 
شاخه راه کارگر و چندین جریان قدیم و جدید چپ 
موجودیت دارند، جامعه ایران تشنه عدالت و مساوات 
است و اگر این جریانات متعدد می توانستند به جای 
انرژی های یکدیگر در یک حزب چپ  خنثی کردن 
دموکرات که اساسنامه و مسئوالن آن ظرفیت تحمل 
باشند  دارا  را  چپ  مختلف  های  کوران  پذیرش  و 
این  از  بسیاری  بود�  بزرگی  تحول  شوند،  متشکل 

و  عقیدتی  مسایل  ترین  اساسی  در  کوچک  جریانات 
دارند،  اشتراک  سیاسی  مشی  خط  حتی  و  سیاسی 
شود  می  برجسته  و  پررنگ  آنها  میان  در  آنچه  اما 
الزم  ای  فرقه  حیات  بقای  برای  که  است  اختالفاتی 
به نظر می رسند و از آنجا که تفاوت ها و اختالفات 
تفرقه طیف چپ  هستند،  همیشگی  و  طبیعی  امری 
(سکتاریسم) نیز به امری ابدی تبدیل شده است…

منافع  از  رفتن  فراتر  برای  اشتراکات  کردن  عمده 
گروهی نشانه بلوغ سیاسی و شرط همیشگی پیروزی 
کردن  عمده  برعکس  که  حالی  در  است  سیاسی 
ای  فرقه  زندگی  به  تمایل  نشانه  جزیی  اختالفات 
است� همین جا اضافه کنم که نویسنده این یادداشت 
بر  و  داند  می  نیز  خود  متوجه  را  انتقادات  این  همه 
آن است که غلبه بر توهمات و روشهای فرقه ای هم 

ضرورت مبرم زمانه است و هم ممکن�
سه جریان جمهوریخواه

سیاسی  کنشگران  از  تن  صدها  پیش  سال  پانزده 

مبارزاتی  پیشینه  آنان  از  از کشور که بسیاری  خارج 
در هر دو رژیم پادشاهی و جمهوری اسالمی داشتند، 
سازمان اتحاد جمهوریخواهان را بنیان گذاشتند� چرا 
از آن زمان تا کنون این سازمان مدام کوچک تر شده 
و نتوانسته است از میان چندین میلیون ایرانی خارج 
میهن  عرق  از  سرشار  آنان  از  بسیاری  که  کشور  از 
یه  و  کند  گیری  آزادیخواهی هستند عضو  و  پرستی 
یک سازمان سیاسی موثر تبدیل شود؟ چرا امروز به 
یک  به  جمهوریخواهان  اتحاد  سازمان  که  آن  جای 
سه  حاال  شود،  تبدیل  سیاسی  موثر  و  معتبر  جریان 

گروه جمهوریخواه رقیب داریم؟
و  دوست  میهن  ایرانی  صدها  ایران  از  خارج  در 
که  کنید  تصور  کنند  می  زندگی  خواه  دموکراسی 
این چند صد  از  نفر  بتواند هزار  یک جریان سیاسی 
عضو  را  ها  ایرانی  این  هزار  در  یک  یعنی  نفر  هزار 
های  فعالیت  از  حمایت  برای  را  آنان  و  کند  گیری 
اندازی یک تلویزیون ملی متعهد  سیاسی خود و راه 
کند به ١00 دالر کمک ماهانه اما همه این جریانات 
رویهمرفته دویست نفر عضو متعهد به کمک مالی هم 
ایرانیان خارج  که  است  آن  نشانه  این همه  و  ندارند 
از کشور به همه ما به چشم فرقه ها و جریانهای بی 

خاصیت می نگرند�
)اتنیکی( جریانات قومی 

رویهمرفته  بلوچستان  و  خوزستان  کردستان،  در 
مبارزه  طرفدار  جداگانه  جریان  بیست  از  بیش 
مسلحانه و عملیات تروریستی از گذشته وجود داشته 
و یا اخیرا اعالم موجودیت کرده اند�همه آنها خواهان 
از  برخی  و  اند  اسالمی  جمهوری  قهرآمیز  براندازی 
دارند…همسویی  طلبانه  تجزیه  مواضع  صریحا  آنها 
آنان  توسل  و  خارجی  های  قدرت  با  جریانات  این 
رشد  به  خدمتی  هیچ  فقط  نه  مسلحانه  مبارزه  به 
کردها  زندگی  وضع  بهبود  و  کردستان  مدنی  جامعه 
نمی کند بلکه مشکالت این منطقه از ایران را بسیار 

پیچیده تر کرده است�
گروههای امضائی خارج از کشور

در خارج از ایران در سال اخیر گروههای متعددی 
های  دسته  یا  و  انجمن  کنگره،  مثل  عناوینی  تحت 
با هم اطالعیه امضا می کنند پیدا  چند نفره ای که 
شده اند� اخیرا هم یک جریان جدید طرفدار سلطنت 
است  دیگر  تولدی  آن  ترجمه  که  فرشگرد  نام  به 
این  از  کدام  هیچ  اما  است�  کرده  موجودیت  اعالم 
تاکنون راهی به همبستگی و نزدیکی فرقه  جریانات 
و  تفرقه  به  فقط  بلکه  اند�  نگشوده  اپوزیسیون  های 

سردرگمی افزوده اند�
طیف هواداران بازگشت نظام پادشاهی

کند  به گذشته دعوت می  را  مردم  که  این طیف 
توان  می  تقریبا  و  است  بالمنازع  رهبر  یک  دارای 
گفت همه دسته ها و محافل این طیف رهبری رضا 
پهلوی را قبول دارند و همین مساله آنان را به رغم 
بر  عالوه  جریان  این  کند�  می  متحد  اختالفاتشان 

داشن رهبری دو نقطه قوت دیگر دارد:
جمهوری  های  بحران  گیری  شدت  با  ١-همراه 
و  توهم  آن،  از  عمومی  نفرت  افزایش  و  اسالمی 
آزادی  نسبتا  که  پیشین  رژیم  به  بازگشت  نوستالژی 
های فردی ، آزادی مذهب، برابری زن و مرد و آزادی 
پوشش را رعایت می کرد در جامعه ایران پررنگ تر 

شده است�
رسانه  و  مالی  امکانات  دارای  طلبان  2-سلطنت 
های بی نظیری هستند که سایر گروههای سیاسی 

با اپوزیسیون فروپاشیده کنونی که قدرت واگرایی و خود زنی آن بی نهایت 
و ظرفیت هم گرایی و هم افزایی آن در حد صفر است کاری نمی توان کرد. ادامه 
ایران کمک می  اپوزیسیون خود به ادامه وضع موجود نظام سیاسی  وضع موجود 
نیست  معلوم  این شرایط  در  انجامد.  می  اوضاع کشور  بدتر شدن  به  و حتی  کند 
فروپاشی نظام چه نتیجه ای به بار خواهد آورد، اما می توان گفت که به احتمال زیاد 
به دموکراسی منجر نخواهد شد و چه بسا وضع از این هم که هست بدتر شود، مگر 
آن که ما از همین امروز اصالح و تحول را از خودمان آغاز کنیم و راه برای برون رفت 

از این تفرقه دردناك را پیدا کنیم.

ادامه در صفحه 3۵
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از  بسیاری  شمار  در  که  گذشته  سال  دی ماه  از 
شهرهای کوچک ایران تظاهراتی در اعتراض به وضعیت 
سیاست های  علیه  همچنانکه  بی کاری،  و  معیشتی 
و  بیشتر  هر چه  برپا شد، حکومت  اسالمی  جمهوری 
بیشتر در گردابی از فاجعه و مصیبت فرو می رود و راه 
نجاتی نمی یاید� برای اولّین بار بسیاری از سرکردگان 
وجود  به  و  درآمده  صدا  به  نیز  حکومت  مسئوالن  و 
بحران ها و »ابرچالش«های بی سابقه ای که رژیم را در 
میان گرفته  و هر یک حاوی خطرات پیش بینی ناپذیری 
برای آینده و حّتی بقای رژیم هستند، اعتراف می کنند�
آیا این وضع، با توجه به این واقعیت که با گذشت 
شد،  خواهد  تحّمل تر  غیرقابل  و  وخیم تر  زمان 
موجودیت حکومت اسالمی را به خطر انداخته است؟ 
آیا انتظار آمیخته با بیم و امیدی که همین بحران ها 
اسالمی  حکومت  سرنوشت  مورد  در  ابرچالش ها  و 
واقع  به  آیا  پیوست؟  خواهد  تحقق  به  برانگیخته اند، 
اسالمی  حکومت  تالشی  و  سقوط  معکوس  شمارش 

آغاز شده است؟
به  باید  قاعدتاً  اسالمی  حکومت  سالۀ  چهل  تجربۀ 
رویدادهای  برآورد  و  بررسی  در  که  باشد  آموخته  ما 
مربوط به آن و رویدادهائی که خود می آفریند، چندان 
نمی توان به تجربه ها و آموزه های رایج و دم دست اتکا 
حال  در  حکومت های  مورد  در  که  برآوردهائی  کرد� 
بحران و گرفتار ورشکستگی در دیگر نقاط دنیا و در 
زمان هائی دیگر صادق بوده اند، معلوم نیست در مورد 
مثال،  برای  باشند�  داشته  اعتباری  اسالمی  حکومت 
گرفتارِی بیش از سی درصد از مردم کشور در زیر خط 
با گرسنگی،  آنها  از  ده درصد  پا زدن  و  یا دست  فقر 
کشور  هر  مسئوالن  و  رهبران  علی االصول  آنچنانکه 
دیگری را نگران می کند و به چاره جوئی یا اعتراف به 
شکست وامی دارد، دستگاه رهبری و زعمای حکومت 
حکومت  این  نمی کند�  دستپاچه  چندان  را  اسالمی 
و  مردم  رعایت حقوق  و  معیشت  تاًمین  وظیفۀ  اصوالً 
حّتی ادارۀ کشور را جزو وظایف اصلی خود نمی داند� در 
واقع کشور و مردم را به منظورر اجرای ماًموریت های 
دیگری که برای خود قائل است، الزم دارد و برای اجرا 
و تاًمین آنهاست که منابع و امکانات مملکت، از جمله 

هر جا الزم باشد خود مردم را، به کار می گیرد�
جز این باید در نظر داشت که بحران و آشوب برای 
»عادی«  وضعیت  یک  کم-و-بیش  اسالمی  حکومت 

است که فقط در آن می تواند 
در  دهد�  ادامه  حیات خود  به 
به  نیازی  که  مورد،  چندین 
خود  نیست،  آنها  برشمردن 
آشوب  موجد  و  مبتکر  رژیم 
برای  آنها  از  و  بوده  بحران  و 
خود  سلطۀ  و  مواضع  تحکیم 

استفاده کرده است�
آمریکا  خروج  ماجرای  در 
بر  اعمال تحریم ها  از برجام و 
ایران، دست سران حکومت در 
»سیاست« هایشان  پی گیری 
بار خود  این  است:  بازتر شده 
استکبار جهانی است که آشکارا 
مسئولیت را به عهده گرفته و 
ماًموریت  به  خواه-ناخواه 
دلیل  اسالمی  حکومت 

نمی کنیم  فراموش  حال،  عین  در  می بخشد�  وجودی 
که سیاست های یک جانبه و خودسرانۀ ترامپ، که اروپا 
و برخی کشورهای دیگر را به مقابلۀ نصفه-نیم بهائی 
قابل  اسالمی  حکومت  برای  را  محیط  واداشته،  آن  با 
تنفس تر کرده است� حّتی حملۀ جنایت کارانۀ اهواز نیز 
از این قاعده مستثنی نیست و خود فرصتی است برای 
حکومت اسالمی و موشک بازی های سپاه پاسدارانش تا 
هر چه بیشتر عرصه را در اختیار گیرند و با بهانه قرار 
دادن اولویت  و فوریت ماًموریت های خود، خواست های 
نیازهای اساسی مملکت را پشت گوش  مبرم مردم و 

بیاندازند�
یمن  به  اسالمی،  حکومت  عمر  اّول  سالۀ  ده  طی 
آن،  بنیان گذار  مقاومت ناپذیر  بسیج  قدرت  و  کاریزما 
دستگاه حکومت و تمامی منابع و امکانات مملکت در 
خدمت ماًموریت های اصلی انقالب اسالمی قرار داشت: 
مبارزۀ جهانی  انقالبی،  اسالم  بیشتر  هر چه  گسترش 
و دائمی با طاغوت (و یا استکبار جهانی)، محو هرچه 
و  غربی  تمدن  نفوذ  و  آثار حضور  همیشگی  و  بیشتر 
مدرنیته و هدف های گنگ و مبهمی از این قبیل� پس 
از درگذشت آیت اهلل خمینی، که کشوری جنگ زده و 
ویران و مغلوب برای جانشینان خود به ارث گذاشت، 
سرانجام برخی یا جناحی از جناح های رنگارنگ و پاره-
پارۀ حکومت به یاد آوردند که مملکتی و مردمی روی 

به  تا  نیست  جنگی  دیگر  که  حاال  و  مانده  دستشان 
بهانۀ آن به بسیج و سرکوب ادمه دهند، باید به نیازها 

و ضروریات آنها پاسخ داد�
حکومت  بنیان گذار  جانشینی  قضا،  بر  دست  اّما 
به  چندانی  عالقۀ  که  شد  واگذار  کسی  به  اسالمی 
همان  ادامۀ  به  مایل  بیشتر  و  نداشت  امور  نوع  این 
»انقالبی«  خود  گفتۀ  به  بود  مردی  بود�  امام«  »خط 
که سیاست مداری را دون شاًن خود می دانست� آنچه 
پروژه های  همان  داشت  اولویت  برایش  و  می فهمید 
اسالمی  بود:  پرهزینه   حال  عین  در  و  کور  و  گنگ 
کردن همه چیز و هر چیز حّتی علوم انسانی، پی گیری 
هدف های بلندپروازانه و جنون آمیزی نظیر کسب دانش 
پیش راندن  هسته ای،   – سالح  قاعدتاً  و   – فن آوری  و 
مرزهای امنیتی حکومت اسالمی تا مدیترانه، کوبیدن 
مداوم بر طبل مرگ بر آمریکا و استکبار جهانی، تکرار 

شعار توخالی نابودی اسرائیل…
در این میان، البته هر جا سنبۀ حریف پرزور شده 
به  بسته،  اسالمی-انقالبی  بلندپروازی های  بر  را  راه  و 
از شیوۀ بنیان گذار کبیر که زمانی شربت تلخ  تبعیت 
در  قهرمانانه  نرمش  شیوۀ  بود،  سرکشیده  را  شکست 
صدها  گاه   – را  حساب  صورت  و  می شد  آورده  پیش 
هزینۀ  دالر  میلیاردها  گاه  و  معلول  و  کشته  نفر  هزار 

بیهوده – تقدیم مردم می کرده اند�
با  و  اساسی  گونه ای  به  نوبت  دو  در  ایران  مردم 

آنچه باید کرد
محسن یلفانی
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فداکاری و بردباری و حّتی با چشم پوشی از خطاهای 
سرکردگان  و  سران  جبران ناپذیر  تعّدیات  و  هولناک 
حکومت اسالمی به آنها فرصت دادند تا به اصالح خود 
برخیزند، از حسن نّیت و سّعۀ صدر مردم یادبگیرند و، 
اگر ظرفیت و توانائی جبران مصیبت هائی را که به بار 
باز هم  ایجاد مصیبت های  از  ندارند، حداقل  آورده اند، 
رعایت  را  ملت  اّولیۀ  حقوق  و  کنند  خودداری  بیشتر 

نمایند�
در این دو نوبت این امید نه چندان واهی فراهم آمد 
که حکومت اسالمی، حّتی برای دوام خود هم که شده، 
سر سازگاری با خواست های حداقل و نجیبانۀ مردم در 
پیش گیرد� اّما در هر دو نوبت دار و دسته ای که گرد 
هستۀ سخت و ستبر و کبره بستۀ »ولی فقیه« انقالبی 
فراهم آمده اند، شکیبائی و بردباری و نیک خواهی مردم 
با گلوله و دشنه و چماق و زندان و شکنجه پاسخ  را 

دادند�
از عوارض این خشونت و تمام خواهی یکی هم این 
بود که بسیاری از »رهبران« حرکت های اصالح طلبانه، 
همچون شریک دزد و رفیق قافله، مردم را رها کردند و 
با حکومت همراه شدند� در نهایت برای این که  راه بر 
هرگونه امید به اصالح، یا آرامش یا بازسازی یا توجه به 
نیازهای اساسی و واقعی مردم و مملکت در جمهوری 
اسالمی کاماًل بسته شود، دولت تدبیر و امید هم، که 
ایجاد  را  بازسازی  و  عقالنیت  نوعی  توهم  اندک زمانی 
کرده بود، یک سره خود را در اختیار ماًموریت اصلی و 

بدوی انقالب اسالمی گذاشت�
پیش  سال  که چهل  اسالمی  انقالب  ترتیب،  بدین 
پیروز شد، همچنان ادامه دارد و بنا به نص صریح به 
اصطالح قانون اساسی اش الی االبد ادامه خواهد یافت� 
معنی این حرف در عمل این است که حکومت اسالمی 
آنچه توانسته و به تصّور انس و جن می آمده در حفظ 
و تداوم خود کرده و در آینده نیز، بی واهمه از آشوب 
و بحران و تهدید خارجی و متالشی شدن مملکت و 

قحطی و گرسنگی مردم و…، خواهد کرد�
***

مخالفت با برقراری حکومتی زیر لوای اسالم و با حق 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پیش  فقیه  ولی  عیار  تمام 
آغاز شد� فعالیت ها و حرکت های آزادی خواهانه ای که 
پیش از شتاب مقاومت ناپذیر نهضت اسالمی به رهبری 
یا طوعاً بدان  آیت اهلل خمینی آغاز شده بودند و کرهاً 
میان  از  قرار گرفتند،  آن  تاًثیر  یا تحت  وابسته شدند 
نرفته و همچنان در پی تحّقق خواست های خود بودند� 
گردهم آئی میلیونی بر مزار دکتر مصّدق، کشمکش های 
انقالب،  شورای  روحانیان  با  موقت  دولت  دم افزون 

جدائی سریع جبهۀ ملّی از رژیم، تالش های پراکنده و 
نه چندان منسجم بنی صدر و ادامۀ فعالیت سازمان ها و 
کانون های دموکراتیک نمونه هائی از مخالفت و مقاومت 

در برابر استقرار و تحمیل رژیم اسالمی بودند�
گرایش های گوناگون چپ نیز، بجز حزب توده، در 
آغاز به مخالفت با سلطۀ حکومت اسالمی برخاستند� 
میراث  حامل  خود  بزرگ  اکثریت  در  که  اینان  اما 
یا  بودند،  آن  سّنتی  تصّور  در  انقالب  مفهوم  تاریخی 
از  آن  ضربات  زیر  یا  شدند  تسلیم  انقالبی  رژیم  به 
این درس بزرگ  تا  نیافتند  اینان فرصت  میان رفتند� 
را فراگیرند که انقالب اسالمی با پیروزی خود آخرین 
میخ را بر تابوت انقالب به مثابۀ راه رهائی زحمتکشان 

و محرومان کوبیده است�
سال ها  آن  در  مجاهدین  سازمان  فعالیت  و  رفتار 
برابر  در  مقاومت  بودن  نیرومند  بر  است  تاًییدی  نیز 
چپ  گروه های  میان  در  اسالمی:  رژیم  تمام خواهی 
و  آزادی  خواست  که  بودند  مجاهدین  تنها  انقالبی 
عوام فریبانۀ  و  بی محتوا  شعارهای  بر  را  دموکراسی 
مبارزۀ استکبارستیزی و مستضعف پروری ترجیح دادند 
و به همین علت در آن سال ها محبوبیت فراوانی کسب 

کردند�
تنها  که  مجاهدین،   ١360 خرداد   30 »قیام« 
مورد توّسل به قهر از جانب مخالفان رژیم هم نبود و 
نمونه های کوچک و بزرگی از آن تا آن تاریخ در گوشه 
و کنار کشور رخ داده بود، فرصتی بود برای حکومت 
اسالمی که شمشیر را از رو ببندد و هر گونه گرایش 
یا  آزادی خواهی  از  رنگی  که  را  مخالقت آمیز  بروز  یا 
طرفداری از حقوق مردم را داشت، در نطفه خفه کند�

سکوت مرگباری که از سال شصت آغاز شد و فعال 
داشت،  همراه  به  را  همدستانش  و  روحانیت  مایشائی 
یک دهه و نیم به درازا کشید� چنانکه در باالتر اشاره 
شد، در خرداد سال ١3٧6، بیشتر به ابتکار خود مردم 
جناح های  درگیری های  و  رقابت ها  علت  به  کمتر  و 
آزادی های  رعایت  و  مردم ساالری  خواست  حکومتی، 
اولیه به موتور حرکتی تبدیل شد که اصالح طلبی نام 
گرفت� این حرکت، با همۀ تناقض ها و نارسائی هایش، 
مسالمت آمیز  سازش  نوعی  آرزوی  و  امید  که  آنجا  از 
ارائه  را  مردم  حقوق  و  حکومت  تمام خواهی  میان 
بدنۀ  سرانجام  ولی  آورد،  دوام  سالی  چند  می کرد، 
مردمی آن سرکوب شد و متولّیان حکومتی اش  جذب 
»نظام« شدند� این تجربه در انتخابات سال ١3٨٨ نیز 
بار حکومت اسالمی،  این  این تفاوت که  با  تکرار شد� 
با استفاده از درس هائی که از عوارض انتخابات ١3٧6 
صندوق های  همان  در  را  سبز  جنبش  بود،  آموخته 

راًی گیری خفه کرد و یک بار دیگر راه سرکوب تمام 
عیار را در برابر معترضان در پیش گرفت�

اکنون نزدیک به ده سال از آخرین تجربه ای که به 
ابتکار مردم و برخی از دست اندرکاران و صاحب نظران 
آغاز شد و هدف آن فراخواندن حکومت اسالمی به در 
پیش گرفتن عقالنیت و رعایت مصالح مملکت و حقوق 
به  همچنان  اسالمی  حکومت  می گذرد�  بود،  ملّت 
»سیاست های« ویران گر و خطرناک خود، چه در درون 
چنان  و  داده  ادامه  منطقه،  در  چه  و  کشور  مرزهای 
است  آورده  وجود  به  مردم  برای  فالکت باری  وضعیت 
تنگ آمده  به  مردم  تظاهرات  نتیجه اش  کمترین  که 
گرسنگی  و  فقر  است�  بوده  گذشته  سال  دی ماه  در 
مردم، فساد ریشه ای و ساختاری رژیم، ادامۀ سرکوب 
روزافزون  افزایش  اعدام،  به  توّسل  حد  تا  خفقان  و 
زندانیان سیاسی و مدنی، نادیده گرفتن مطلق فاجعۀ 
مثل  مصیبت هائی  در  مردم  رهاکردن  زیست،  محیط 
زمین لرزه و خشک سالی… تنها چند سرفصل از کارنامۀ 
حکومت اسالمی است که که در چهل سال عمر خود با 
پی گیری و لجاجت هر چه بیشتر بدان ادامه داده است�

***
و  ضروری  و  آشکار  آنچه  آیا  شرایطی،  چنین  در 
و  مشترک  فعالیت  و  گردهم آمدن  است،  گریزناپذیر 
همآهنگ و سازمان یافتۀ همۀ افراد وگروه هائی نیست 
و  گفته ها  با  یا  سیاسی اشان  و  مبارزاتی  سابقۀ  با  که 
نوشته هایشان ضرورت دگرگونی های ریشه ای و تحّول 
و  سال ها  و  بارها  و  بارها  را  ایران  حکومتی  نظام  در 
اغلب  و  نزدیکی، همخوانی  آیا  کرده اند؟  اعالم  سال ها 
کسان  همین  خواست های  و  نتیجه گیری ها  یکسانِی 
برای گردهم  آمدن آنها کافی نیست؟ آیا اینان، چنانکه 
موضع گیری هایشان، همچنانکه  یا  گفته ها  یا  نوشته ها 
نشان  سابقشان  موقعیت های  و  روابط  و  فعالیت ها 
یا  جریان  یا  نیرو  سازمان دهی  نمی توانند  می دهد، 
تشّکل یا مدیریتی را فراهم آورند که خواست حداقل، 
بدیهی  و  مقدماتی  اصول  رعایت  آن  مشترک  و  مبرم 
دموکراسی، از جمله جدائی دین از حکومت، و برقراری 

یک جمهوری، بدون پسوند و پیشوند باشد؟ (١)
به  آن  به  دادن  مثبت  پاسخ  و  پرسش  این  طرح 
هیچ روی به معنای نادیده گرفتن یا کم بها دادن به 
موانع و معضالتی که بر سر راه اجرای آن وجود دارد، 
نیست: وضعیت عمومی جهان امروز که هر چه بیشتر 
فرد را تنها مهرۀ غیرمؤثری در یک ماشین غول آسا و 
غیرقابل کنترل می شناسد و در نتیجه او را از هرگونه 
بردن  پناه  می دارد؛  حذر  بر  آرمان گرایانه  دخالت 
سیاسی  اقدام  هر  از  پیش  که  فریبنده  عقیدۀ  این  به 
باید فرهنگ جامعه را دگرگون کرد و تمایل یا غریزۀ 
از میان برد؛ فرسودگی و  افراد  رفتار استبدادی را در 
نتیجه  بی اعتباری نظریات و مکتب های سیاسی و در 
جوان،  نسل  در  بویژه  عمومی،  بیزاری  حّتی  و  دوری 
از سیاست؛ معضل تاریخی پراکندگی آزادی خواهان و 
رقابت ها و تنگ نظری های کودکانۀ آنان که لطمه های 
انقالب اسالمی آشکار شد؛  جبران ناپذیرش در رویداد 
بیهوده و بی مورد تعیین نقش و  پیش کشیدن دعوای 

وظیفه و رابطۀ مخالفان داخل و خارج کشور…(2)
دشواری های  بسیاری  و  بغرنج ها  این  همۀ  برابر  در 
که  نیست  واقعیت  این  پذیرفتن  جز  چاره ای  دیگر، 
سیاست، چه بخواهیم و چه نخواهیم، مشغله و وظیفۀ 
بهانه ای  هم  و  غیرممکن  هم  آن  از  پرهیز  و  فرد  هر 
آنها  چه  ایرانیان،  همۀ  مسئولیت�  از  فرار  برای  است 
که درداخل کشور بسرمی برند و چه آنها که در خارج 

مردم ایران در دو نوبت به گونه ای اساسی و با فداکاری و بردباری و حّتی با 
چشم پوشی از خطاهای هولناك و تعّدیات جبران ناپذیر سران حکومت اسالمی به 
آنها فرصت دادند تا به اصالح خود برخیزند، از حسن نّیت و سّعۀ صدر مردم یادبگیرند 
و، اگر ظرفیت و توانائی جبران مصیبت هائی را که به بار آورده اند، ندارند، حداقل از 
ایجاد مصیبت های باز هم بیشتر خودداری کنند و حقوق اّولیۀ ملت را رعایت نمایند. 
در این دو نوبت این امید نه چندان واهی فراهم آمد که حکومت اسالمی، حّتی برای 
دوام خود هم که شده، سر سازگاری با خواست های حداقل و نجیبانۀ مردم در پیش 
گیرد. اّما در هر دو نوبت دار و دسته ای که گرد هستۀ سخت و ستبر »ولی فقیه« 
انقالبی فراهم آمده اند، شکیبائی و نیک خواهی مردم را با گلوله و دشنه و زندان و 

ادامه در صفحه ٧شکنجه پاسخ دادند. 
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این گفت وگو که از سوی یکی از خوانندگان گرامی 
آوریل  ماه  اول  در  است  شده  ارسال  و  ترجمه  میهن 
ِگران ُکنتینان”  “لو  نشریه  در   (20١٨) جاری  سال 
این  موضوع  نشریه،  این  نوشته  به  و  شده  منتشر 
ایران و بررسی  گفت وگو ماهیت وآینده نظام سیاسی 
ریاست جمهوری  انتخابات  با  ارتباط  در  فرضیه هایی 
این  با  است  کشور  این  در  ١400خورشیدی  سال 
فرض که ایران »آزمایشگاه سیاسی خاورمیانه در سده 
بیستم است«� در این گفت گو به ترتیب مفاهیم متعدد 
نظریه های سیاسی محتمل در ایران چون پراگماتیسم، 
و  ناسیونالیسم  ژکوبیسم،  بُناپارتیسم،  پوپولیسم، 
(اصالح طلبی،  ایران  خاص  سیاسی  مفاهیم  نیز 
فقیه) مورد  اسالمی، حکومت والیت  جمهوری خواهی 

بحث قرار می گیرد�
برنار هورکارد جغرافی دان، پژوهشگر ممتاز در مرکز 
کارشناس  و  فرانسه   (CNRS)علمی پژوهش های  ملی 

ایران است�
پراگماتیک  خط مشی  یک  پیروزی  یا  روحانی 

)عمل گرایانه(
(استراتژیک)  راهبردی  بررسی های  گروه  پرسش 
رئیس  روحانی  حسن  وضعیت  از  هرچیز  از  پیش   :
بگوییم�  اصالح طلبان  و  ایران  اسالمی  جمهوری 
به  اینکه  از  بسیاری  آغازین،  و شوق های  از شور  پس 
می کنند�  پشیمانی  ابراز  داده اند  رأی  روحانی  حسن 
می کنند  پشتیبانی  او  از  که  کسانی  شمار  هم اکنون 
کم شمار  چهره هایی  باید  البته  است�  محدود  و  اندک 
چون صادق زیباکالم را (که پیش از این از روحانی در 
انتقاد می کرد) از این  دور اول ریاست جمهوری بسیار 
روحانی  حسن  که  زمانی  از  ظاهرا  کرد�  مستثنی  امر 
حاضر نشد واقعا از تظاهرات اعتراضی دی ماه گذشته 
پشتیبانی کند موقعیت او به موقعیت یک مدیر محض 
]یک تدارکاتچی[ تقلیل یافته� شما وضعیت روحانی را 

چگونه می بینید؟
هستم!  شما  نظر  مخالف  دقیقا  من  هورکارد:  برنار 
مهمترین مسأله این است که شرکت کنندگان و فعاالن 
نکردند و حتی  تظاهرات شرکت  این  جنبش سبز در 
بودند�  شده  دچار  شدید  وحشتی  به  تظاهرات  این  از 

را  سبز”  “جنبش  طرفداران 
بود  برگرفته  در  شدید  ترسی 
این  تحلیل شان  و  تجزیه  و 
بود که: لمپن پرولتاریا سر به 
احمدی نژاد  برداشته،  شورش 
روحانی  و  است  شده  محبوب 
که  را  اصالحاتی  که  آنجا  از 
فعل  به  قوه  از  بود  داده  وعده 
کشیده  چالش  به  درنیاورده 
اینان  نتیجه  در  است�  شده 
صورت  به  یا  عمل  در  امروز 
باد  “زنده  فریاد  “دوفاکتو” 
زیرا  می دهند،  سر  روحانی” 
که  می دانند  کسی  را  روحانی 

می تواند مملکت را سر پا نگهدارد و مانع یک سرکوب 
از  این تظاهرات پس  اینکه  نکته ی دوم  توده ای شود� 
یک  تنها  کنترل  کرد  اعالم  روحانی  که  داد  روی  آن 
دارد�  دست  در  را   ١39٧ سال  بودجه ی  کل  سوم 
رهبر  بود چرا که  پیروزی سیاسی  امر یک  این  اعالم 
جمهوری اسالمی پانزده روز پیش به سران سپاه ]در 
و  شرکت ها  سهام  فروش  به  داد  دستور  ارتش[  متن: 
موسسات غیراستراتژیک (راهبردی) متعلق به نیروهای 
خاتم االنبیاء  ]قرارگاه[  چون  بنیادهایی  نیز  و  مسلح 
]نوعی تراست ساخت و ساز متعلق به “دولت سایه”[ 
اقدام کنند� این اقدام خصوصی سازی در واقع به معنای 
برداشتن پول از جیب کسانی است که در چهل سال 
اخیر این پول ها را در اختیار داشته اند و این را روحانی 
نحوی  به  اگر  کند�  تحمیل  رهبر  به  است  توانسته 
نومیدی و  بنگریم می بینیم که ورای  ملموس وواقعی 
سرخوردگی از روحانی، وضعیت و اوضاع بسیار بسیار 
می کند  را  کوشش  حداکثر  روحانی  و  است  پیچیده 
رهبر جمهوری  و  ]آنارشی[ شود  و مرج  مانع هرج  تا 

اسالمی را به دست زدن به اصالحاتی وادارد�
برخی بر این باورند که تظاهرات اعتراضی زمستان 
دشواری  بدون  و  سرعت  به   ]96 ]دی ماه  گذشته 
است؛  گراییده  فراموشی  و  خاموشی  به  چشمگیری 
برخی دیگر معتقدند که این تظاهرات رژیم را واقعا به 

وحشت انداخته چرا که به چشم خود دیده است که 
قشرها و الیه هایی که بنیاد رای دهندگانش را تشکیل 
برداشت  این  پاخاسته اند� شما  به  رژیم  می دادند علیه 

دوم را تایید می کنید؟
همه  شده اند�  جمهوریخواه  ایرانیان  هورکارد:  برنار 
می گویند اسالم جمهوری را قورت می دهد و می بلعد� 
به  اسالم  آنکه  عین  در  نیست�  درست  (قضاوت)  این 
صورت عنصری اساسی برجاست جمهوری مهار اسالم 
مردم  شعار   ١3٨٨ سال  در  است�  گرفته  دست  به  را 
مردم  امروز  اما  کو؟”  من  “رأی  بود:  این  تظاهرکننده 
شعار می دهند “پول من کو؟” یا “حقوق (دستمزد) من 

کو؟” یا “کار من کو؟”�
جمهوری  رهبر  درخواست  مورد  اقتصادِی  اصالح 
جمهوری  ارتش  ]دومین  پاسداران  سپاه  از  اسالمی 
که  جامعه ای  ایران،  جامعه ی  نخست  را  اسالمی[ 
خواست خود را با انداختن رأی خود در صندوق آراء 
به  گذشته،  دی ماه  تظاهرکنندگان  دوم  و  کرده،  بیان 

رهبر تحمیل کرده اند�
افرادی روحانی را به این خاطر سرزنش می کنند که 
از نظر آنان روحانی فکر کرده است با اتخاذ یک موضع 
“میانه روانه” رهبر جمهوری اسالمی را نیز به میانه روی 
عرصه  این  در  روحانی  نظر شما  به  داد؛  سوق خواهد 

موفق شده است؟
اسالمی  رئیس جمهوری  باور من  به  هورکاد:  برنارد 

آینده سیاسی ایران
برنار هورکارد / رعنا نجم
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ایران و شخص رهبر در موارد اساسی باهم، هم رأی و 
این دو شخصیت  اما کارکرد و عملکرد  هم عقیده اند� 
از نهادها دفاع می کند  از این دو  یکسان نیست� یکی 
ایران،  در  وامی دارد�  کار  به  را  نهادها  این  دیگری  و 
رهبران سیاسی از این شایستگی برخوردارند که کاری 
ورود  بدون  و  بیش  و  مملکت کم  کنند که چرخهای 
انقالب  یک  خواهان  هیچکس  بچرخد�  جزئیات  به 
نیست� مثل سوریه یا عراق نیست� اما در همان حال 
آنند که وضعیت سیاسی کشور متحول  همه خواهان 
شود� از سوی دیگر مذهبیون شناخت و آگاهی خوبی 
نیروها و میزان قدرت ها در سطح  آرایش  از چگونگی 
محلی دارند� اگر یک گسست واقعی میان اسالم و مردم 
از  بود�  برای رژیم فاجعه بار خواهد  باشد  وجود داشته 
این رو روحانی در عمل شاهد تقویت و تایید گفتمان 
خویش است چرا که می تواند به دیگران نشان دهد که 
نارضایتی ها واقعی و ملموس است و خود را در کوچه و 
خیابان نشان می دهد� از دیگرسو این هم روشن است 
خشونت  اِعمال  طرفدار  نیروهای  محافظه کارترین  که 

و شدت عمل هم نمی توانند با کشتن حتی 3هزارنفر 
اوضاع را آرام کنند� مهم تر اینکه نیروهای شبه نظامی 
و  تظاهرکنندگان  میان  در  بسیجیان  یعنی  محلی 
معترضان هم دوستانی دارند و هم بستگانی� سرکوب 
سرکوب  عوامل  اما  است�  واقعی  سرکوبی  ایران  در 
درگیر  امروز  ایران  نمی گشایند�  آتش  مردم  روی  به 
مبارزه ایست که هرچند حقیقتا مبارزه ای بسیار دشوار 

است ولی مبارزه ای جمهوری خواهانه است�
نه  ظاهرا  بحران،  این  از  برون رفت  و  خروج  راه 
و  مردمی خودجوش  انقالب  یک  نه  و  کودتاست  یک 
خودانگیخته، و نه حتی یک پوپولیسم بی اعتبار شده 

در دوره ریاست جمهورِی محمود احمدی نژاد�
فرجام احمدی نژاد و آینده ی پوپولیسم

در  که  کنیم  صحبت  احمدی نژاد  از  بیایید  دقیقا! 
کردن  متهم  با  اکتبر 20١٧)  و  (نوامبر  اخیر  ماههای 
بی وقفه ی قوه قضائیه و به ویژه صادق الریجانی رئیس 
زبان ها  سر  بر  را  نام خود  دیگر  بار  فساد،  به  قوه  این 
انداخته است� سرانجام رهبر جمهوری اسالمی در یک 
ببرد  ]احمدی نژاد[  او  از  نامی  آنکه  بدون  سخنرانی 
است�  گذاشته  کناری  به  را  او  غیرمستقیم  نحوی  به 
به  نوبت  گذشته،  تظاهرات دی ماه  از  پس  هفته  چند 
می رسد  پاسداران  سپاه  وقت  فرمانده  جعفری  سردار 
معرفی  تظاهرات  منشاء  را  احمدی نژاد  نطقی  در  که 
کند� اگر این حمالت و انتقادات به معنای پایان حیات 
سیاسی احمدی نژاد باشد تکلیف گرایش سیاسی که او 

نماینده ی آن است چه خواهد شد؟
بهترین  در سال ١3٨4  احمدی نژاد  برنار هورکارد: 

انتخاب آیت اهلل خامنه ای بود چرا که به او امکان می داد 
آرمان های  و  مطالبات  فکر  به  رژیم  که  دهد  نشان 
مردمی است� خمینی می گفت »ما برای خربزه انقالب 
مردم  که  دارد  حقیقت  هم  مسئله  این  اما  نکردیم«� 
با شرکت در انقالب در انتظار یک پیشرفت اجتماعی 
بودند که رخ هم داد اما به نحوی ناکافی�  از همین رو 
رهبر جمهوری اسالمی بر این باور بود که برای نشان 
که  نیستند  خاتمی  آقای  و  روشنفکران  اینکه  دادن 
قدرت دارند بلکه قدرت از آن مردم طبقات پایین است 
تصور می کرد انتخاب احمدی نژاد ارسال پیام و نشانه ای 
به این طبقات است که به خوبی دریافت خواهد شد� 
در واقع احمدی نژاد هیچگاه نه در میان نظامیان و نه 
در خیل روحانیون از نخبگان نبود� برخی از الیه های 
اجتماعی در اسالم و دولت جمهوری اسالمی ]که به 
نام اسالم حکومت می کند[  توقع اقداماتی را در ارتباط 
احمدی نژاد  ناکامی  از  داشتند� پس  ثروت  بازتوزیع  با 
و  بین المللی  گشایشی  به  مردم  این  ارتباط،  این  در 
توافق  قرارداد  انعقاد  پی  در  جهان  به  کشور  بازشدن 

به  آسایشی  و  رفاه  آنها  برای  که  “برجام”  یا  هسته ای 
همراه داشته باشد دل بستند� سیاست آمریکا و فقدان 
اصالحات در داخل این امیدها را به باد داد و به نوعی 
نارضایتی عمومی از یکسو علیه آمریکا که به تعهدات 
از  و  نمی گذارد  احترام  بین المللی اش  قراردادهای  و 
می رسد  نظر  به  ناتوان  که  روحانی  دولت  به  دیگرسو 
و باالخره رژیم اسالمی یا بیشتر علیه روحانیت دامن 
به  است  نتوانسته  سال  چهل  طی  که  روحانیتی  زد؛ 
آمال و آرزوهای مردم برای آزادی و عدالت اجتماعی 

-شعارهای انقالب ۵٧- جامه عمل بپوشاند
برای اینکه راه حل پیشنهادی برای حل بحران بار 
دیگر راه حل احمدی نژاد نباشد بایداوضاع را تلطیف و 
دارند  وجود  که  رژیم  پایه ای  رای دهندگان  کرد�  مهار 

مهار  و  کنترل  اولویت  حاضر  حال  در  شده اند�  بیدار 
بورژوازی و روشنفکران که اغلب یا به رژیم وابسته اند 
یا خریداری شده اند و اعتراض هم نمی کنند نیست� در 

مقابل و برخالف آن، طبقه ی مردمی که بن مایه ی رژیم 
است وجود دارد و نباید کسی از آن استفاده ی نابه جا 
این طبقه ی  کند� چه کسی می تواند  استفاده  یا سوء 
جنبش  یک  برای  آن  از  و  گیرد  اختیار  در  را  پایه ای 
سال  (سه   ١400 سال  در  کند؟  استفاده  انتخاباتی 
دیگر) چه کسی بر جای حسن روحانی خواهد نشست؟

احتمال یک بناپارتیسم
هم اکنون  از  ایران  در  که  است  جالب  نکته  این 
انتخابات  از  اجتماعی  شبکه های  در  و  مطبوعات  در 
ریاست جمهوری سخن می گویند که سه سال دیگر در 
سال ١400 خورشیدی برگزار می شود� نام هایی که در 
علی  از جمله  مطرح می شود  روحانی  جانشینی  مورد 

الریجانی و اسحاق جهانگیری است�
عنوان  به  روحانی  حسن  اگر  هورکارد:  برنار 
آغاز  از  که  روست  آن  از  شد  انتخاب  رئیس جمهوری 
جزئی از نظام بوده است� در خالل جنگ ]جنگ ایران 
و عراق[ با ارتش ]و سپاه[ کار کرده است� بیست سال 
نماینده مجلس بوده است، پانزده سال در رأس شورای 
عالی امنیت بوده است و به این ترتیب از چهل سال 
]اسحاق[  می شناسد�  کامال  را  سیاسی  ایران  پیش 
جهانگیری و حتی عارف که شخصیتی فوق العاده است 
از تجربه ای برای  ارتباطی نیستند و  دارای شبکه های 
اِعمال اقتدار بر سپاه پاسداران، آیت اهلل ها و آقازاده های 
بسیار مهم که شبکه های سیاسی، رسانه ای و اقتصادی 
را از چهل سال پیش کنترل می کنند ندارند� ساده لوحی 
است تصور کنیم یک انسان باهوش، دوست داشتنی و 
نازنین بتواند در جمهوری اسالمی ایران از طریق یک 

انتخابات قدرت را در دست گیرد�
به  مرا  که  تعریف می کنم  برای تان  را  داستانی  من 
انتخابات ریاست جمهوری ٨٨  از  خشم می آورد: پیش 
و با یکی از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی 
که  می کرد  امیدواری  ابراز  فرد  این  داشتم�  دیداری 
موسوی در این انتخابات پیروز نشود� چرا که به زعم 
او اگر موسوی رئیس جمهور می شد از ابزار الزم برای 
کنترل و مهار روحانیون، سپاه وارتش ]در متن: ارتش[ 
و طبقات مردمی برخوردار نبود و بر خالف میل خود 
متعدد  سیاسی  نیروهای  شورش  و  هجوم  محّرک  به 
و  خشونت بار  بالقوه  که  می شد  بدل  یکدیگر  رقیب  و 

ویرانگر بودند�
علی الریجانی از وزن سیاسی الزم برای تکیه زدن 

بر کرسی رئیس جمهوری برخوردار است؟
امتیاز  تردید  بدون  الریجانی  هورکارد:  برنار 
و  بزرگ[  آیت اهلل  یک  ]فرزند  بودن  آیت اهلل زاده 
سپاه  به  وی  دارد�  را  از شهرت  میزانی  از  برخورداری 
نوعی  او  به  نزدیکی  وهمین  بوده  نزدیک  پاسداران 
کافی  قدر  به  او  این،  بر  افزون  می بخشد�  مشروعیت 

شخصیتی “باز” بوده و از اعتباری معقول نیز برخوردار 
است� اصالح طلبان به خود می گویند: “انتخابی نداریم، 
به او رأی دهیم” اما بیایید جدی باشیم و به این نکته 

رهبر جمهوری اسالمی پانزده روز پیش به سران سپاه دستور داد به فروش 
سهام شرکت ها و موسسات غیراستراتژیک )راهبردی( متعلق به نیروهای مسلح و 
نیز بنیادهایی چون ]قرارگاه[ خاتم االنبیاء اقدام کنند. این اقدام خصوصی سازی در 
واقع به معنای برداشتن پول از جیب کسانی است که در چهل سال اخیر این پول ها را 
در اختیار داشته اند و این را روحانی توانسته است به رهبر تحمیل کند. اگر به نحوی 
ملموس وواقعی بنگریم می بینیم که ورای نومیدی و سرخوردگی از روحانی، وضعیت 
و اوضاع بسیار بسیار پیچیده است و روحانی حداکثر کوشش را می کند تا مانع هرج 
و مرج ]آنارشی[ شود و رهبر جمهوری اسالمی را به دست زدن به اصالحاتی وادارد.

سرکوب، بحران را حل و فصل نخواهد کرد و از این رو باید در سه ماهی که 

در پیش روست ]آوریل، مه، ژوئن. با توجه به اینکه این گفتگو در اول آوریل منتشر 

شده است[ تصمیم های قضایی شدیدی اتخاذ شود. شرکت ها و بنیادهای عظیمی 

چون ]قرارگاه[ خاتم االنبیاء به بازی شفاف سازی و شفافیت تن در دهند و امتیاز دادن 

را بپذیرند . حل این مسئله به مراتب از حل مسئله هسته ای دشوارتر است.
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سریع،  تغییرات  خواهان  مردم  اکثریت  که  کنیم  نظر 
و  سوریه  مقوله ی  دو  برای  شدن  قائل  اولویت  بدون 

اسرائیل هستند�
فکر می کنید که یک اصالح طلب بتواند در این میان 

بدرخشد؟
ایرانیان  بی حال؟!  میانه رو  یک  هورکارد:  برنار 
فعال  و  پرتحرک  رهبرانی  اما  میانه روی هستند  مردم 
می خواهند که پاسخگوی میل و اشتیاق و آرزومندی 

زنان، جوانان و کارگران برای تغییرات باشند�
افراد دوست داشتنی و مهربان  از  یک دولت مرکب 
داد�  نخواهد  را  و تحولی  تغییر  اجازه ی هیچ  و مؤدب 
صدها  سعودی[  عربستان  ]ولیعهد  سلمان  بن  محمد 
در  دوماه  مدت  به  را  فاسد  بزرگان  و  بستگان  از  تن 
زندانی (طالیی) نگه داشت� در ایران نمی توان به همین 
هیچکس  که  چرا  زد،  کاری  چنین  به  دست  آسانی 
بن  محمد  که  نیست  قدرتی  چنان  صاحب  ایران  در 
ایران هیچکس  سلمان در عربستان سعودی دارد� در 
نمی تواند بیست سال سردار سابق ]در متن: ژنرال[ را 
یا به همین تعداد آیت اهلل را برای گرفتن پول های شان 
زندانی کند� به هر حال چنین کاری را نه علی الریجانی 

و نه ]محمدرضا[عارف می توانند بکنند�
به  هیچگاه  ایران  در  اصالح طلبان  ترتیب  این  به 

قدرت نخواهند رسید؟
ایران  در  روزی  شاید  اصالح طلبان  هورکارد:  برنار 
و  نهادهای روحانیت  اما دستگاه ها و  به قدرت برسند 
رزمندگان ]جنگ ایران و عراق[ را نمی توانند به نحو 

کافی کنترل کنند�
سپاه  اعضای  میان  در  نخواهیم  چه  بخواهیم  چه 
ایران و عراق وجود دارند  پاسداران، رزمندگان جنگ 
انقالب  در  فعال  انقالبیون  و  پیشین  رزمندگان  این  و 
اداره ی  نحوه ی  که  رژیم  به  وفادار  ۵٧، شخصیت های 
کشور را در ژرفنای آن که اغلب تیره و تار نیز هست 
خود   همرزمان  به  را  تغییرات  قادرند  و  می شناسند 
این  کنند�  تحمیل  کرده اند  قبضه  را  دولت  اموال  که 
نخبگان  دلخواه  نه  بحران،  از  بناپارتیستی  برون رفت 
اما  نه محافظه کاران،  نه اصالح طلبان،  روحانیون است 

چه کسی می تواند آن را منتفی تلقی کند؟
بناپارتیستی  حل  راه  یک  به  که  آن گاه  ایران  در 
بالفاصله  قاسم سلیمانی  نام سردار  اندیشیده می شود 

به ذهن می رسد…
تبلیغ  اینجا هدف  در  اما  بله!  هورکارد: خوب  برنار 
نیست�  نظامی[  یا  ]سیاسی  رهبر  آن  یا  این  برای 
هدف، بررسی سناریوهای ممکن و بر خالف آنچه که 
پاریس  محافل  از  برخی  حتی  و  اسرائیل  آمریکا،  در 
شاه  بازگشت  یا  رژیم  سقوط  نکردن  مطرح  می بینیم 
است� سردار سلیمانی در جریان جنگ ٨ساله ی ایران 
نسل  از  بلکه  است  نبوده  سپاه  بلندپایگان  از  عراق  و 
جدیدی از مقامات سپاه است که به فساد آلوده نیست 
است�  برخوردار  هم  مردمی خوب  وجهه ی  یک  از  و 
برخالف  داعش  علیه  سوریه  و  عراق  در  او  اقدامات 
به  می کند  فلسطینیان  و  حزب اهلل  از  که  پشتیبانی 
او ]بر  تلقی می شود� پیروزی  سان عملیات دفاع ملی 
مرزهای  از  خارج  در  ایران  پیروزی  نخستین  داعش[ 
این کشور از هشت قرن پیش به این سو است� امری 
که به مذاق ناسیونالیست های ایرانی ناخوشایند نیست� 
البته این خوشامد، واقعیِت سرکوبگری سپاه پاسداران 
خاطر  از  کرده اند  تحمل  تلخکامانه  ایران  مردم  که  را 
محو نمی کند؛ با وجود این، در ایران، انقالب ها همواره 
دارای اهدافی ضد و نقیض بوده اند� به یاد می آورید که 
گذاشته  کنار  رهبر[  قائم مقامی  ]از  منتظری   آیت اهلل 

کرده  اعتراض  سال١36٧  کشتارهای  به  که  چرا  شد� 
و یادآور شده بود که تا چه اندازه اسالم به اصل یک 
اعتراض  این  و  است  پای بند  عادالنه  دادرسی  قضاوت 
به رغم این واقعیت صورت گرفت که منتظری خود یک 
پاسداران  و  مذهبیون  میان  در  بود�  رادیکال  روحانی 
انقالب، تند و تیزترین ]رادیکال ترین[ عناصر سالهای 
دهه هشتاد قرن بیستم وجود دارند که به هر یک از 
آزادی، جمهوری  انقالب ۵٧ یعنی اسقالل،  شعارهای 

اسالمی وفادار مانده اند�
نباید فراموش کرد که محمد خاتمی رئیس جمهور 
در  غربی  کشورهای  در  ستایش شده  بسیار  و  میانه رو 
شمار  پشتیبانی  و  آراء  از  برخورداری  با   ١3٧6 سال 
ریاست  مقام  به  پاسداران  سپاه  اعضای  از  کثیری 

جمهوری رسید�
نفوذ محدود انقالب تکنولوژیک بر سیاست

بازگردیم به تظاهرات دی ماه سال گذشته� در سال 

١3٨٨ در جریان جنبش سبز، از انقالب توییتر سخن 
تلفن  میلیون  یک  ایران  در  زمان  آن  در  می گفتند� 
این  شمار  امروز  داشت  وجود  (سمارتفون)  هوشمند 
تلفن ها به 40میلیون رسیده است� از سوی دیگر تلگرام 
را دارد می گوید  بیشترین طرفدار  ایران  که ظاهرا در 
مبارزه  (سوای  نمی کند�  همکاری  ایرانی  مقام های  با 
مبتنی  مطالب  و  پورنوگرافیک  فرآورده های  پخش  با 
این  می کنید  فکر  آیا  دیگری)�  از  تنفر  به  تحریک  بر 

ابزارهای ارتباطی به بسیج سیاسی مدد می رسانند؟
برنار هورکارد: موفقیت لوتر و پروتستانیزم تا حدود 
تلفن های  ما  امروز  بود�  چاپ  صنعت  مدیون  زیادی 
نیروها  موازنه ی  به  می توانند  که  داریم  را  هوشمند 
کمک کنند� با وجود این، این عناصر عناصری هستند 
که باید متکی بر اندیشه ها و اعمال باشند� تلگرام تنها 
مبّین ۵ درصد مسئله است� تمامی جنبش های سیاسی 
یا  نظر  اتفاق  یک  و  زمینه  پیش  یک  وجود  مستلزم 
اجماع هستند که بتواند مردم را بسیج کند� نمی توان 
فهم  و  درک  به  ارتباطی  ابزارهای  به  توسل  با  صرفا 
نظر  در  را  »دورود«  شهر  نمونه ی  رسید�  تظاهرات ها 
از نخستین شهرهایی بود که در  بگیریم؛ دورود یکی 
جریان ناآرامی های منجر به انقالب ۵٧ در آن حکومت 
این  اجتماعی  و  سیاسی  واقعیت  شد�  برقرار  نظامی 
شهر پیچیده است؛ چرا که از سویی شهری با ساختار 
کارخانه ی  یک  محل  دیگر  سوی  از  و  است  قبیله ای 
بزرگ و امروزِی تولید سیمان است که کارکنان زیادی 
را در خود جای می دهد� سّنت کارگری و سندیکایی 

در این شهر وجود داشته و به این شهر، سّنتی مطالبه 
جویانه داده که در طول سالها از بین نرفته است�

)تئوکراسِی(  یزدان ساالری  یا  دین ساالری 
نرمش پذیر

زمانی که از رهبر جمهوری اسالمی حرف می زنیم 
او را هماره به عنوان شخصی همگن و یکدست در نظر 
او  می گیریم حال آنکه مثال حتی سخنان سخنگویان 
رژیم  واقعی  مواضع  از  و سخت تر  همواره شدیداللحن 
امور  او ]در  اکبر والیتی، مشاور  این رو علی  از  است؛ 
بین الملل[ به رهبران کشورهای غربی توهین می کند 
قرار  استقبال  مورد  تهران  در  رهبران  این  آنکه  حال 
محافظه کار  روزنامه های  ترتیب  همین  به  می گیرند؛ 
(وابسته به رهبر) به شدت مخالف برجام هستند حال 
موافقت  توافق  این  امضای  با  مسلماً  رهبر  خود  آنکه 

کرده است�
معنی  به  و  مذهبیون  نظر  از  رهبر  هورکارد:  برنار 

او  اخص کلمه یک »آیت اهلل العظمی« نیست؛ برعکس 
یک فرد سیاسی باتجربه است که توانسته آنجا که شاه 

با شکست روبه رو شد موفق شود�
و  ساواک  بی رحمانه ی  روش های  علت  به  شاه 
ناتوانی اش در سازمان دادن به یک انتخابات دموکراتیک 
(احتماال به این دلیل که آمریکایی ها از ورود نمایندگان 
کمونیست به مجلس هراس داشتند، چیزی که باالخره 
به  اسالمی  جمهوری  رهبر  کرد�  داد)سقوط  روی  هم 
به  توانست  قدرت،  حفظ  و  کشور  ثبات  حفظ  منظور 
میزان و دامنه ی مشکالت پی بَرد و توانست امتیازهایی 
توافق  امضای  ماجرای  در  نمونه  عنوان  به  بدهد�  هم 
خصوصی سازی  درخواست  و  گذشته  در  هسته ای 
در  مسلح  نیروهای  به  وابسته  موسسات  و  شرکت ها 

حال حاضر�
این توانایی امتیاز دادن، از نظر من، ریشه در سّنتی 
متون  دارند  عادت  شیعیان  دارد�  شیعه  روحانیت  در 
از  تأویل  و  تفسیر  این  در  و  کنند  تأویل  و  تفسیر  را 
خود نرمش و انعطاف نشان دهند� آنان متن را تکرار 
نمی کنند بلکه تالش می کنند به یاری متن به مشکالت 
و مسائل رویدادهای روز پاسخ دهند� از این نقطه نظر 
رهبر با اندیشه های خود توانسته است هرچند به نحوی 

ناکامل برای مسائل و مشکالت پاسخ هایی بیابد�
از این رو، به باور من، رهبر خود »مشکل« نیست� 
می کند  نمایندگی  را  مشروع  سیاسی  نیروی  یک  او 
این  عین  در  نیرو »محافظه کاران« هستند� وی  آن  و 
نمایندگی نشان می دهد که قادر است توافق هسته ای 

از نظر من، ریشه در سّنتی در روحانیت شیعه دارد.  امتیاز دادن،  توانایی 
شیعیان عادت دارند متون را تفسیر و تأویل کنند و در این تفسیر و تأویل از خود 
به  بلکه تالش می کنند  را تکرار نمی کنند  آنان متن  انعطاف نشان دهند.  و  نرمش 
یاری متن به مشکالت و مسائل رویدادهای روز پاسخ دهند. از این نقطه نظر رهبر 
با اندیشه های خود توانسته است هرچند به نحوی ناکامل برای مسائل و مشکالت 
پاسخ هایی بیابد. از این رو، به باور من، رهبر خود »مشکل« نیست. او یک نیروی 
در  وی  هستند.  »محافظه کاران«  نیرو  آن  و  می کند  نمایندگی  را  مشروع  سیاسی 
عین این نمایندگی نشان می دهد که قادر است توافق هسته ای را به امضا برساند و 
اخیرا نیز از سرداران بخواهد  سهام شرکت های غیراستراتژیک را به بخش خصوصی 

بفروشند. اگر این کار صورت گیرد به نوبه ی خود یک انقالب خواهد بود.
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را به امضا برساند و اخیرا نیز از سرداران بخواهد  سهام 
خصوصی  بخش  به  را  غیراستراتژیک  شرکت های 
بفروشند� اگر این کار صورت گیرد به نوبه ی خود یک 

انقالب خواهد بود�
از  و  کرد  نخواهد  فصل  و  حل  را  بحران  سرکوب، 
این رو باید در سه ماهی که در پیش روست ]آوریل، 
اینکه این گفتگو در اول آوریل  با توجه به  مه، ژوئن� 
منتشر شده است[ تصمیم های قضایی شدیدی اتخاذ 
]قرارگاه[  چون  عظیمی  بنیادهای  و  شرکت ها  شود� 
در  تن  شفافیت  و  شفاف سازی  بازی  به  خاتم االنبیاء 
به  مسئله  این  حل   � بپذیرند  را  دادن  امتیاز  و  دهند 

مراتب از حل مسئله هسته ای دشوارتر است�
الگوی  یک  مثابه  به  اسالمی  جمهوری خواهی 

سیاسی جدید
سیاسی  رژیم  یک  حتی  امروز  خاورمیانه  در 
از  کاری  عربی  ناسیونالیسم  ندارد�  وجود  رضایتبخش 
با  خاطری  رضایت  مذهبی  پادشاهی های  نبرد،  پیش 
دست نمی دهند، نو-خالفِت مذهبی از نوع داعش هم 
کارا نیست� ایران اگر به یک رژیم سیاسی قابل زیست 
دست یابد می تواند نمونه و سرمشقی برای خاورمیانه 

باشد؟
برنار هورکارد: ایران آزمایشگاه خاورمیانه است� در 
ایران است که نخستین انقالب مشروطه]خواهان قانون 
و  ناسیونالیست  دولت  یک  پیوست�  وقوع  به  اساسی[ 
مدرن با رضاشاه پای به عرصه ی وجود گذاشت� کودتای 

نخستین  (سیا)  آمریکا  اطالعات  مرکزی  سازمان 
بود�  دیگر[  کشور  یک  ]در  آمریکا  مداخله ی  تجربه ی 
محمدرضاشاه  دوران  در  جامعه  باالی  از  توسعه ی 
که  انقالبی  نخستین  باالخره  و  گرفت؛  پهلوی صورت 
در آن کمونیست ها در برابر سرمایه داران قرار نداشتند 

یعنی نخستین انقالب اسالمی نیز در ایران روی داد�
در نمونه و الگوی اسالم سیاسی -من با اولیویه روآ 
توسط  اندک  اندک  اسالم  هم عقیده ام-  مورد  این  در 
را  اسالم  اخالقی  قوانین  می شود�  دریده  سیاست 
نمی توان با یک دولت سازگار و به اجرا گذاشت� اینها 
قواعدی هستند که شامل حال گروه ها و افراد می شوند 
در  نیستند�  سیاسی  ساختارهای  بر  انطباق  قابل  ولی 
از یک  را  البته که می تواند سیاست  اسالم  عین حال 
جمهوریخواهانه  نهادهای  چارچوب  در  ارزش ها  نظام 

برخوردار کند� اگر چنین تجربه ای کارساز باشد و کارا، 
الگو و سرمشقی رشک برانگیز خواهد بود�

همیشه  دولت  قدیم  روزگاران  از  و  امر  بدو  از 
واقعیت  این  اما  است  بوده  نواقصی  و  کمبودها  دارای 
جدل  این  در  است  نشده  جامعه  تطور  و  تحول  مانع 
]دیالکتیک[ میان دولت و مردم هماره گفته شده که 
دولت بد و مردم خوبند� جمهوری امکان نوعی گفتگو 
و دیالوگ را به این دو ]دولت و مردم[ می دهد� ابزار و 
وسیله آنجاست، آن را به کار گیریم� چرا که اگر هم این 
تدبیر به نحوی کامل عمل نکند ایرانیان دوباره خواهان 

آن خواهند شد� آنان جمهوریخواه شده اند�
ناکارآیی توجیه های مبتنی بر تاریخ باستان

میان  که  داد  تفسیرهایی  به  می توان  اعتباری  چه 
بزرگ  امپراطوری های  الگوی  و  ایران  کنونی  سیاست 
ایرانی چون ساسانیان و هخامنشیان صورت می گیرد؟

بر  ایران  که  بیاوریم  خاطر  به  ابتدا  هورکارد:  برنار 
خالف عربستان سعودی با توجه به اینکه ماهیتا دولت 
اقلیت از دیدگاه قومی و شیعی از دیدگاه مذهبی است 
هیچگاه دارای شبکه سیاسی ساختمند نبوده و استمرار 
سرزمینی نداشته است� سیاست خارجی ایران مبتنی 
اقلیت های  از  مجمع الجزایری  پشتیبانی  و  حمایت  بر 
بعد  به  میالدی  هشتم  قرن  از  ایرانیان  است  پراکنده 
هیچگاه جنگی را نبرده اند و در فاصله قرون هفتم تا 

شانزدهم دولت مستقل ایرانی وجود نداشته است�
هخامنشی  یا  ساسانی  امپراطوری  رویای  ایرانیان 

همان  به  شیرین!  رویای  -یک  می پرورانند  سر  در  را 
رم  امپراطوری  رؤیای  ایتالیا  فاشیست های  که  ترتیب 
سیاست  نمی توان  که  همانطور  اما  داشتند�  سر  در  را 
با  کرد،  مقایسه  رم  امپراطوری  با  را  ایتالیا  داخلی 
استناد به اینکه ایرانیان رویای داریوش را در سر دارند 
نمی توان نتیجه گرفت که سیاست ایران بر امپریالیسم 

و توسعه طلبی بنا شده است�
و  مهاجمان  و  بوده اند  خوبی  مقاومت گران  ایرانیان 
در  ماندن  به  گرایش  همواره  و  بدی  بسیار  اشغالگران 
برابر  در  مقاومت  گرایش  داشته اند�  را  خویش  کشور 
به  ناسیونالیسم  یک  راه  این  در  و  خارجی  دشمنان 

شدت تقویت شده مددکار آنان بوده است�
خویش  هویت  حفظ  و  پاسداری  برای  این خصلت 
فضیلتی است اما از منظر گشایش به روی دیگران یک 

نقص به شمار می رود� وقتی به آنان پیشنهاد می کنیم 
با  پیشنهاد  این  به  کنند  سرمایه گذاری  خارج  در  که 
رو  این  از  ایران  مشکل  می نگرند�  سوءظن  دیده ی 
ناتوانی  در  بلکه مشکل  نیست  برتری جویی  وسوسه ی 
پایدار  ایجاد یک نظام روابط پیچیده و  این کشور در 
در خارج از کشور است� قطر و امارات عربی متحده، در 
خارج از قلمرو خود شرکت هایی را خریده اند� شاه ایران 
دارای  ایران  امروز  اما  بود�  کرده  آغاز  را  کاری  چنین 
کدام فعالیت اقتصادی در خارج از کشور است؟ هیچ! 
مورد  در  قضاوت  معیار  امروز  که  است  حالی  در  این 
سیاست خارجی یک کشور فعالیت های آن در خارج از 
کشور است�آیا می توان تصور کرد ایران باشگاه فوتبال 
المپیک شهر مارسی در فرانسه را خریداری کند و با با 
قطر که باشگاه پاری سن ژرمن را خریده است به رقابت 

برخیزد؟
یک دولت ژاکوبن و در عین حال پارانویاك

شدت و گستره ی واکنش های ایرانیان به اعتراض های 
ماه گذشته واقعا حیرت انگیز است� به عنوان نمونه در 
ایالتی  سناتور  یک  حتی  امریکایی  سناتورهای  میان 
خود  به  “میدوست”  به  موسوم  دورافتاده  مناطق  در 
حق داده که این اعتراض ها را تجزیه و تحلیل کند و 

خواستار تغییر رژیم شود�
این گونه  ایران عاشق  برنار هورکارد: رژیم اسالمی 
اظهارنظرها و واکنش هاست که در واقع بدترین کمک 
به تظاهرکنندگان است� در پی اینگونه واکنش هاست 
حرکات  این  در  خارجی  نفوذ  رژیم[  ]مقامات  که 
اعتراضی را پیراهن عثمان می کنند� در واقع ایرانی ها 
که در گذشته بارها توسط خارجیان (یونانیان، عرب ها، 
و  هجوم  مورد  روس ها)  و  افغان ها  مغول ها،  ترک ها، 
اشغال قرار گرفته اند همواره بیمناک خارجیان هستند� 
دهد  روی  ایران  در  که  مشکلی  هر  و  بد  رویداد  هر 
مورد  واژه ی  ]عین  »خارجی«  گردن  به  شود  دیده  یا 
از  ناشی  واقع  در  این  می افتد�  هورکارد[  استفاده 
فرضیه های خاله زنکی است اما در عین حال شماری از 

مردان سیاسی نیز به آن متوسل می شوند�
این اسطوره با انقالب اسالمی که فرآورده ای محلی 

است تا حدودی دچار بی اعتباری شده است�
ایران«  »ساخت  رژیم  یک  اسالمی  جمهوری  رژیم 
نیز  اینجا  نفوذ خارجی در  و  تاثیر  این  با وجود  است� 
امروز جمهوری اسالمی  اما  چون همه جا وجود دارد 
اساس مردمی و محلی است�  و  پایه  ایران دارای یک 
شاید  ایرانیان  نداشت�  هیچوجه  به  شاه  که  چیزی 
خود  به  خویش اند،  اسطوره های  و  افسانه ها  قربانی 
اعتماد ندارند و از نفوذ خارجی می ترسند که در واقع 

از نفوذ خارجی در دیگر کشورها کمتر هم هست�
در  می توانند  آمریکائیان  که  مسئله  این  رو  این  از 
ایران مداخله کنند تا یک شورش به یک انقالب بدل 
تصور  جدا  می تواند  است� چه کسی  افسانه  یک  شود 
بلوچ  یا  عرب  کرد،  سنی،  بهایی،  اقلیت های  که  کند 
تهران  رژیم  بتوانند  آمریکا  از  کمکی  اندک  گرفتن  با 
شبه  چند  که  داشت  باور  می توان  کنند؟  سرنگون  را 
از  تن  ده  کشتن  با  بتواند  قومی  اقلیت  یک  نظامی 
نیرومند را ساقط  اینچنین  پاسداران در تهران دولتی 
متمرکز  و  ژاکوبن  سان  بدین  کشوری  در  کنند؟ 
اگر  است�  پوچ  و  بیهوده  تصوری  چنین  ایران،  چون 
به  اقلیتی  علیه چنین  چنین چیزی روی دهد کشور 
قومی مذهبی  بینش  تمام متحد خواهد شد�  سهولت 
و غیرسیاسی اپوزیسیون در ایران با واقعیت این کشور 

همخوانی ندارد�
Bernard Hourcade

الگوی اسالم سیاسی اسالم  و  نمونه  آزمایشگاه خاورمیانه است. در  ایران 
اندك اندك توسط سیاست دریده می شود. قوانین اخالقی اسالم را نمی توان با یک 
دولت سازگار و به اجرا گذاشت. اینها قواعدی هستند که شامل حال گروه ها و افراد 
می شوند ولی قابل انطباق بر ساختارهای سیاسی نیستند. در عین حال اسالم البته 
که می تواند سیاست را از یک نظام ارزش ها در چارچوب نهادهای جمهوریخواهانه 
برخوردار کند. اگر چنین تجربه ای کارساز باشد و کارا، الگو و سرمشقی رشک برانگیز 
خواهد بود. از بدو امر و از روزگاران قدیم دولت همیشه دارای کمبودها و نواقصی بوده 
است اما این واقعیت مانع تحول و تطور جامعه نشده است. در این جدل ]دیالکتیک[ 
میان دولت و مردم هماره گفته شده که دولت بد و مردم خوبند. جمهوری امکان 
نوعی گفتگو و دیالوگ را به این دو می دهد. ابزار و وسیله آنجاست، آن را به کار 
گیریم. چرا که اگر هم این تدبیر به نحوی کامل عمل نکند ایرانیان دوباره خواهان آن 

خواهند شد. آنان جمهوریخواه شده اند.
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در این شماره به معرفی سه تالیف و سه ترجمه در 
بازار ادبیات ایران می پردازیم:

احمد   – تهران  زمستان  در  زندگی  بهار   -1
زیدآبادی

قلم  به  خواندنی  بسیار  زندگی نامه  ای  گذشته  سال 
احمد زیدآبادی به نام”از سرد و گرم روزگار” چاپ شد 
که از دوران کودکی تا نوجوانی او بود� نوشته ای به قلم 
مرد صبور، سکوت و آزادی� او قلم  و جسارت اش را در 
نوشت که   و کتابی  بود  تیز کرده  نوشتِن خاطرات اش 
نفر می شود  بفهمیم چگونه یک  و  بخوانیم  نفس  یک 
احمد زیدآبادی� چگونه مشق صبوری و تمرین سکوت 
کرد که از هر صدایی بلندتر باشد� چگونه حروف آزادی 
را از البه الی کار، فقر، گرسنه گی، سختی، بیرون کشید 
تا به جای رونویسی کردن، کلمه ای تازه به نام آزادی 
دنبال  به  و  باشد  روزگار  طلبکار  آنکه  بی  او  بنویسد� 
مقصر بگردد بدون ناله های امروزی فقط از سرد و گرم 

روزگار گفت�
با  بی ریا  و  صادقانه  کتابی  روزگار”  گرم  و  “از سرد 
فضایی سرد و واقعی از دل کویر بود� نویسنده از قبل 
تولدش شروع کرد�گذشته و آرزوها، انقالب و امیدها، 
نوجوانی  کودکی ،  نگاه  از  را  استقامت اش  و  جنگ 
دست  همیشه گی اش  آرامش  با  کرد�  نقل  جوانی  و 
خواننده را گرفت و به عقب برد تا از زندگی اش بگوید� 
از اینکه در پس گذر روزگار چه رازهایی نهفته است� 
از سختی، فقر، کار، گرسنگی تا درس، مشق و کتاب… 
و همین سه کلمه ی آخر حاال او را به تهران رسانده� 
او در دانشگاه تهران قبول شده  بهمن ١362 است و 

است�
زیدآبادی کمتر از یک ماه پیش جلد دوم خاطراتش 
را به نام “بهار زندگی در زمستان تهران” به بازار داده� 
او از نقطه ی قبولی اش در دانشگاه تهران شروع می کند� 
از سیرجان عازم تهران است تا به دانشکده ی حقوق و 
علوم سیاسی برای ثبت نام برود:” برف سنگینی تهران 
را سفیدپوش کرده بود و پیاده روها لیز و لغزان بود� سه 
دوست همراهم هرکدام ساک بزرگی بر کول داشتند و 
با تمام احتیاطی که به خرج می دادند گاه به گاه زمین 
می خوردند� من اما باروبنه ی چندانی با خود نداشتم و 

وسائل شخصی مختصری را در 
می کردم�  حمل  سبک  ساکی 
درواقع، به طور تصادفی با هم 
همراه شده بودیم� آن سه نفر 
بودند؛  دوست  هم  با  پیش  از 
آن  با  که  اتوبوسی  در  اما  من 
از سیرجان به تهران آمدیم با 

آن ها آشنا و همراه شدم�”
رمان،  یک  مانند  به  قصه 
پارتی  وقتی  است�  نفس گیر 
خوابگاه  او  به  و  می شود  بازی 
ترم  یک  او  و  نمی دهند 
و  مسجد  نشین  گوشه  تمام 
مسافرخانه های میدان توپخانه 

دوره ای  من  برای   ” می ترکد  که  است  بغض  می شود 
از آوارگی شروع شد� به واقع هر شب را در گوشه ای 
مسجد  تهران،  دانشگاه  کوی  مسجد  می کردم�  اتراق 
و  زنجان،  خیابان  در  شریف  صنعتی  دانشگاه  خوابگاه 
کرایه ای  خانه های  در  آشنا  دانشجویان  پیش  مهمانی 
بود که  از جمله جاهایی  دانشجویی  یا خوابگاه های  و 

شب ها را در آنجا سپری می کردم�”
نگاِه  از  کامال  و  شیرین  صادقانه،  اتوبیوگرافی 
دوربین وار نویسنده است� او هم از زندگی خود نوشته 
قطعنامه،  اجتماعی(جنگ،  مهم  رویدادهای  به  هم  و 
دیدگاه  از  هم  و  کرده  اشاره  )همزمان   … امام  فوت 
اساتید  از  می گوید�  سیاست  و  جامعه  مورد  در  خود 
دهه ی شصت در دانشگاه تهران که نام می برد(عباس 
میالنی، عطااهلل مهاجرانی، حسین بشیریه و …�) آدم 
پرت خاطرات آن استادهایی می شود که نام شان را بعدا 
اینکه عملکرد  در حیطه ی سیاست می شنود و جالب 
که  داشته  دوران شان  آن  افکار  در  ریشه  آنها  حاالی 

فقط یک استاد ساده بوده اند�
یا  که  دارد  یاد  به  جزییات  با  را  همه   زیدآبادی 
از  و  بوده  نگر  آینده  یا  دارد  فوق العاده ای  حافظه ی 
تمام  نام  برمی داشته�  نت  روزهایش  از  دوران  آن 
همکارانش  و  استادن  خوابگاهی ها،  هم  همکالسی ها، 
درس  و  رفتن  دانشگاه  از  غیر  به  دارد�  یاد  به  را 

را  آزادش  فرصت های  کارکردن  بعدا  البته  و  خواندن 
به  رفتن  داستایوفسکی)،  فیلم(سینمای  دیدن  به 
های  مراسم  حتی  یا  و  اشکوری)  سخنرانی ها(یوسفی 
زاده،  فنی  پرویز  احمدمصدق،  مهندس  (مثال  ترحیم 
جهت  در  همه  که  می پرداخته   (�… ناجیان،  حسین 

ساختن ابعاد دیگر زیدآبادی بوده�
مناسبت  به  که  شد  اعالم  نشریات  در  روز  “یک 
سالگرد فوت پرویز فنی زاده مراسمی در فرهنگسرای 
نیاوران برگزار می شود� به اتفاق دوستی سیرجانی به 
نام احمد نوری، که او هم آن روزها در خانه ابوالقاسم 
راهی  مراسم  در  حضور  قصد  به  بود،  مهمان  جنیدی 
نیاوران شدیم� به علت استقبال گسترده افراد، مراسم با 
قدری تأخیر و بی نظمی شروع شد� در سالن فرهنگسرا 
که از جمعیت پر شده بود ابتدا گزیده ای از صحنه های 
فیلم های  و  سریال ها  در  زاده  فنی  بازی  گوناگون 
سینمایی نمایش داده شد که طبعا به علت بازی خیره 
قاسم  مش  و  ملیجک  نقش  در  به خصوص  او  کننده 
بار  فالکت  زندگی  به  فیلم  انتهای  بود�  جذاب  بسیار 
در  غریبانه اش  مرگ  نحوه  و  عمر  اواخر  در  زاده  فنی 
بسیار  که  داشت  اشاره  شهر  جنوب  در  مسافرخانه ای 
تأثرانگیز بود� در آخر مراسم غالمحسین نقشینه پشت 
تریبون رفت� او که از حضور جمعیت به شوق آمده بود 
احساسش را با اشک و آه به نمایش گذاشت� نقشینه 
اشاره ای هم به وضع نابسامان فنی زاده در اواخر عمر 

آستانه ۲۳ )تازه های ادبیات فارسی(
شمعانه اصفهانی
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او کرد و سپس با لحنی که حاکی از شکوه و شکایت از 
روزگار داشت گفت: »فردا که من سرم را زمین بگذارم 
چه کسی باید از خانواده من حمایت کند؟ همین شما 
مردم!«سخنان غالمحسین نقشینه نشان داد که او هم 
به  و  نیندوخته  چیزی  دنیا  مال  از  کهنسالی  رغم  به 
همین جهت نگران وضع معیشتی خانواده اش در آینده 

است�
با پایان مراسم، جمعیت شاد و خندان آهنگ خروج 
از سالن کرد� نمی دانم آن افراد از چه طبقه ای بودند اما 
نوع پوشش و آرایش و حرکاتشان اثر ناخوشایندی بر 
من گذاشت به گونه ای که خود را در آن جمع سخت 
غریبه یافتم� در این میان ناخوداگاه کاغذی را از جیبم 
به گمانم روی  در آوردم و مشغول خواندن آن شدم� 
کاغذ چند آیه قرآن در زمینه اخالق نوشته شده بود� 
اصرار  او  برانگیخت�  را  نوری  احمد  خشم  کارم  این 
داشت که برای دهن کجی به جمعیت دست به آن کار 
زده ام� به نظرم در آن زمان هنوز از چشم دکتر شریعتی 
به مردم می نگریستم� مردم از یک سو مقامی قدسی 
داشتند و شایسته هر نوع ایثار و فداکاری بودند و از 
ابتذال و منفعت طلبی و روزمرگی  سوی دیگر مظهر 
به شمار می رفتند! گرچه در دستگاه فکری شریعتی 
می توان با تفکیک دنیای کویریات از اجتماعیات این 
نوع تناقضات را به نحوی سروسامان داد، اما برای کسی 
که می خواست در دانشکده درس سیاست بیاموزد نگاه 

علمی تر مورد نیاز بود�”
از  وقتی  روزگار”  گرم  و  سرد  اول”از  کتاب  در 
بیرون  کتاب  الی  از  فقر  بوی  می گوید  زادگاهش 
می زند� در جلد دوم وقتی تابستاِن ترم اول به سیرجان 
در  چیزی  دارد�  خانه  آنجا  هنوز  فقر  برمی گردد، 
سیرجان  به  شده  تابستان  نگرفته�  سروسامان  کشور 
برمی گردد�” مادرم اصرار کرد که تابستان کاری برای 
خود دست و پا کنم تا کمک هزینه ای برای زندگی اش 
مشغول  بنایی  کار  به  را  روزی  چند  رو،  این  از  باشد� 
شدم، اما گویا دیگر آن آدم سابق نبودم� تمام بدنم بر 
اثر چند روز کار به درد آمد، چنان که پنداری استخوان 
هایم خرد و خمیر شده است� این بود که از کار بنایی 
راه  از  زندگی اش  دوران  آن  در  مادرم  کشیدم�  دست 
اجناس کوپنی می گذشت� یکی از اقالم کوپنی در آن 
دوره سیگار بود که ماهیانه به هر خانواده ای چند پاکت 
تعلق می گرفت� خانواده هایی که مصرف سیگار نداشتند 
سهم خود را به مغازه دار یا افراد سیگاری می فروختند و 
از این طریق درآمدی ناچیز به دست می آوردند� درواقع 
این مهم ترین ممِر درآمِد مادرم بود� مهم ترین مشکل 

مادرم اما نداشتن مسکنی مناسب بود� ”
خود  می گوید  که  اتاقی هایش  هم  تجربه های  از 
این  به  ولی  داریم  تجربه  وفور  به  شاید  است�  درس 
زیبایی هیچکس تحلیل نکرده�” تجربه کوتاه هم اتاق 
سلیقه  که  آموخت  من  به  دیگر  دانشجویان  با  شدن 
افراد  همزیستی  عامل  ترین  مهم  مشترک  فرهنگ  و 
در یک محیط بسته است و عواملی نظیر همفکری و 
نگاه مشترک سیاسی در این مورد نقش ثانوی دارند� 
خاص  جغرافیایی  منطقه  یک  از  که  افرادی  معموال 
برخاسته باشند فرهنگ و حتی سلیقه شان به یکدیگر 
به  یکدیگر  گفتار  و  رفتار  از  و  است  نزدیک تر  بسیار 
متقابل  دلخوری  نتیجه  در  و  تفاهم  سوء  دچار  ندرت 

می شوند�”
زیدآبادی درکنار دانشگاه کار تدریس در مدرسه را 
جرم  می شود�  اخراج  مدتی  از  بعد  اما  می کند  شروع 
از دکتر  نامه ای به یک دانش آموز  این است که در  او 
از  قولی  نقل  گفتم:  است�”  آورده  قولی  نقل  شریعتی 

دکتر شریعتی درباره کویر کجایش فاجعه است؟ گفت: 
اگر برای دبیرستانی ها بود اشکالی نداشت، اما آموزش 
آموزان  دانش  ذهن  بر  شریعتی  افکار  اثر  پرورش  و 
سپس  کند!  نمی  ارزیابی  مثبت  را  راهنمایی  مقطع 
دانش  اگر  گفتم:  او  به  کشید�  بهرنگی  به صمد  بحث 
زندگی  از  که صمد  تصویری  با  شمال شهری  آموزان 
مردم محروم جامعه ترسیم کرده است آشنا شوند، چه 
و  داد  نشان  همدلی  کمی  او  آید؟  می  پیش  بحرانی 
بعد گفت: شما هنوز تجربه کافی در این موارد ندارید� 
کارشناسان ما کاری عمقی بر روی آثار بهرنگی کرده 
مبانی  با  او  نظرات  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و  اند 
می گوید  اسالم  نمونه،  برای  ندارد�  سازگاری  ما  دینی 
اما  کنید،  پیشه  افتادید صبر  تنگدستی  و  فقر  به  اگر 
بهرنگی می گوید که در چنان شرایطی دزدی هم جایز 

است�”
در اوج ناامیدی جواد کاشی برایش کاری در روزنامه 
او  مطبوعاتی  کار  این شروع  و  پیدا می کند�  اطالعات 
می کند�  تعریف  اطالعات  روزنامه  همکاران  از  است� 
نام هایی آشنا می برد( جمیله کدیور، مهدی اسحاقیان، 
 (… و  روستایی  فرزانه  اللهی،  رحمت  بهارلو،  علی 
همه ی  روزنامه  شده اند�  معروف  نام ها  این  امروز  که 

درس  تهران  در  اینکه  با  هنوز  می شود�  زندگی اش 
فراموش  را  خودش  اصل  اما  می کند  کار  و  می خواند 
نکرده� هر چند هنوز هم نکرده�” من هرگاه به زیدآباد 
سر می زدم بهترین تفریح و دلخوشی ام گفت و گو با 
اغلب  او  و دلنشینی داشت�  بود که محفل گرم  پدرم 
چهارزانو روی بالشی می نشست و از خاطرات گذشته 
به خصوص دوران نخست وزیری دکتر مصدق و دیدار 
تصادفی اش با دکتر مظفر بقایی در »ایشوم« (ییالق) 

سخن می گفت�”
می شود�  قبول  لیسانس  فوق  می گذرد�  سال ها 
نوشته هایش در جراید او را به درجه شناخت رسانده� 
تصمیم به ازدواج می گیرد که خود داستانی خواندنی 
است�”در این میان، یک شب که از جلسه ای در منزل 
حسن یوسفی اشکوری برمی گشتم، در طبقه پایین با 
محمد محمدی – که به او »محمد آقا« می گفتیم – 
روبه رو شدم� یوسفی و محمدی در منزلی دو طبقه 
در نزدیکی فلکه اول پونک زندگی می کردند� به سرعت 

با محمد آقا درباره بحران منطقه وارد گفت وگو شدم� 
در این بین، مهدیه دختر محمد آقا که چادری سفید 
با گل های ریز به سر کرده بود در مقابل در خانه شان 
او  به  نگاهی  کرد�  احوالپرسی  به  شروع  و  شد  ظاهر 
گشاده  و  مهربان  و  گرم  دختری  نظرم  به  انداختم� 
رو همراه با حجب و حیایی اصیل و عمیق آمد و در 
یک آن از نظرم گذشت که چرا همین نه!” باالخره با 

مهریه  ی ۵ سکه طال ازدواج می کند…
کتاب از سال ١362 شروع می شود و در سال ١3٧2 
تمام می شود� ده سال سازندگی� خواندن و نوشتن و 
درست نگاه کردن� می گوید: “آموختم که انتخاب نوع 
زندگی ما ثمره اندیشه ورزی محض نیست و گاه خارج 
از فهم و ادراک و اراده مان تندبادی می وزد و ما را در 
تالطم خود به راه می برد که به گفته عین القضات »آن 
سرش به دید بود«� با این همه، من خارج از تأمالت و 
روحیات فردی، در زندگی حرفه ای و سیاسی، دودستی 
به عقل چسبیدم چرا که راهزن عقل در هیئت موج 
پست مدرن از گرد راه رسیده بود و هیچ روایت کالنی 
از هستی را زنده نمی گذاشت� از این رو جدال تازه ای 

برایم آغاز شده بود�”
احمد زیدآبادی بی شک خواننده را در سال ١3٧2 

نمی کند هرچند سطرهای آخر کتاب گواه مجوز  رها 
که جلد سوم  داریم  امید  اما  است  نگرفتن جلد سوم 
خواهد  سخت خوان تر  و  حجیم تر  قطعا  که  خاطراتش 
بود را دست بگیریم و از خواندنش نه فقط لذت که یاد 

هم بگیریم که چگونه می شود احمد زیدآبادی ماند�
2- بازگشت – گلی ترقی

رفتن، شروع یا پایان است� روبروشدن با واقعیت ها، 
چه  نمی دانیم  وقت ها  بعضی  دروغ ها�  هم  شاید 
برویم�  کجا  نیست  مهم  حتی  بگیریم�  باید  تصمیمی 
آن وقت است که دیگر نمی ترسیم� تسلیم می شویم و 
فقط می رویم� بعضی وقت ها انگار همه چیز یک خواب 
بوده است� خوابی که در آن می خواهیم دیوارهای شهر 
حتی آدم ها را رنگ کنیم اما هرچه پُررنگ تر می کنیم 
اما  برزخ ماندن و رفتنیم  دوباره بی رنگ می شوند� در 
می رویم� گاهی ترک کردن تالش برای فراموش کردن 
است� فراموش کردن خاطراتت� دروغ ها� امیدها� وقتی 
قرار است فراموش کنیم، فقط واقعیت ها را در چمدان 

زیدآبادی درکنار دانشگاه کار تدریس در مدرسه را شروع می کند اما بعد 
از مدتی اخراج می شود. جرم او این است که در نامه ای به یک دانش آموز از دکتر 
کویر  درباره  شریعتی  دکتر  از  قولی  نقل  گفتم:  است.«  آورده  قولی  نقل  شریعتی 
کجایش فاجعه است؟ گفت: اگر برای دبیرستانی ها بود اشکالی نداشت، اما آموزش و 
پرورش اثر افکار شریعتی بر ذهن دانش آموزان مقطع راهنمایی را مثبت ارزیابی نمی 
کند! سپس بحث به صمد بهرنگی کشید. به او گفتم: اگر دانش آموزان شمال شهری 
با تصویری که صمد از زندگی مردم محروم جامعه ترسیم کرده است آشنا شوند، چه 
بحرانی پیش می آید؟ او کمی همدلی نشان داد و بعد گفت: شما هنوز تجربه کافی 
در این موارد ندارید. کارشناسان ما کاری عمقی بر روی آثار بهرنگی کرده اند و به 
این نتیجه رسیده اند که نظرات او با مبانی دینی ما سازگاری ندارد. برای نمونه، اسالم 
می گوید اگر به فقر و تنگدستی افتادید صبر پیشه کنید، اما بهرنگی می گوید که در 

چنان شرایطی دزدی هم جایز است.«
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می گذاریم و با خود می بریم� دوست داریم آن لحظه ها 
خداحافظ  بگوییم،  و  داریم  نگه  خودمان  برای  را 

خاطرات خوب و بد� خداحافظ�
به  اثرش رمان”بازگشت” که  گلی ترقی در آخرین 
تازگی به بازار آمده قصه ی زنی را روایت می کند که در 
میان دو فعل “بمانم یا برگردم” سرگردان و معلق است� 
فعل هایی که هر کدام که صرف شود یک قصه پشت اش 
دارد و به گذشته ای متصل می شود� ماه سیما، پنجاه و 
پنج ساله، بیست و دو سال است که مقیم پاریس است� 
در  پسرش  دو  و  برگشته  تهران  به  شوهرش  امیررضا 
نقاب  کرده  سعی  همیشه  او  می کنند�  زندگی  آمریکا 
خوشبختی بر صورت بزند تا هیچ کس از درون ناراحت 
کت ،  از شدت خشم  آمده  پیش  اما  نشود�  خبردار  او 
در  پنجره  از  را  غایب اش  کروات های شوهِر  و  پیراهن 
به  او مدتهاست در فکر برگشت  انداخته است�  کوچه 
را  گمشده اش  گذشته ی   و  خوشبختی  تا  است  وطن  

پیدا کند� اما یک فکر او را همیشه از برگشت ترسانده 
و آن این است که برگردد و در وطِن خودش هم یک 

غریبه باشد�
گلی ترقی داستان نویسی است که سبک خود را در 
زنان  ترقی  داستان های  اصلی  دارد� شخصیت  نوشتن 
از  نویسنده  درگیرند�  خود  با  مدام  که  زنانی  هستند� 
کشمکش بیرون و درون شخصیت هایش برای نوشتن 

قصه هایش وام می گیرد�
در فصل اول این رمان که فصلی متفاوت با بقیه ی 
از دغدغه اش  دانای کل  مقام  در  نویسنده  است  رمان 
یا  بمانم  می گوید�”  سیما  ماه  شخصیت سازی  برای 
برگردم؟ این سوالی ست که ماه سیما شایان از خودش 
و از من می کند� هر روز� روزی ده بار� یقه ام را چسبیده� 
وزوز  توی گوشم  فکرهایم می دود�  است� روی  مزاحم 
نیست�  ولکن  آویزان می شود�  به جدار ذهنم  می کند� 
او چه کسی است؟ از کدام داالن تاریک ذهنم بیرون 

پریده؟”
و در آخر فصل اول نویسنده که از دست سوال های 
عصبانی  شده  خسته  رفتن  و  ماندن  برای  سیما  ماه 
و  ایستاده ام  دوراهی  سر  تو  مثل  هم  من  که  می شود 
آینده اش خبر  از  ” فکر می کند  نیست  تکلیفم روشن 
دارم� از پایان کارش� مگر من خدا هستم؟ استغفراهلل� 
و  ایستاده ام  راهی  دو  سر  او،  مثل  هم،  من  نمی داند 
دنیای  از  بخشی  که  نمی داند  نیست�  روشن  تکلیفم 
من  برای  بیفتد،  او  برای  اتفاقی  هر  است�  من  درونی 
هم خواهد افتاد� بدجنسی می کنم� ماه سیما را جلوتر 

می آید�  سرش  بر  چه  ببینم  تا  می فرستم  خودم  از 
در  می ماند  است؟  پشیمان  بازگشت  از  یا  راضی ست 
بخواهید،  را  پاریس؟ راستش  به  بر می گردد  یا  تهران 
این ماه سیماست که سرنوشت من را تعیین می کند� 
نگاه  تماشاگرم�  را� من  امیررضا  همین طور سرنوشت 
از  کاری  هم  خواننده  شمای  و  می نویسم�  و  می کنم 

دست تان ساخته نیست�”
پست  فضای  حدی  تا  که  اول  فصل  از  بعد  رمان 
مدرن دارد شروع می شود� طی هشت فصل نویسنده به 
گذشته ی زندگی ماه سیما برمی گردد تا بگوید چه بر 
سر شخصیت داستان اش آمده که این طور میان این 

دو فعِل بمانم یا برگردم، مانده است�
در دنیایی که همه چیزش سریع رو به مدرن شدن 
نمی شنود�  روز  به  که  هستند  آدم هایش  تنها  می رود 
زیاد می شنویم از درگیری ها و مشکالت ناخواسته که 
است  طبیعی  کار  اینجای  تا  می آید�  پیش  زندگی  در 

ندانسته  که  می شود  شروع  وقتی  از  آدمی  مشکل  اما 
بی شک  می پیچد�  را  فرد  نسخه ی  و  می کند  قضاوت 
هرکس در برخورد با یک اتفاق به مانند یک فروشگاه 
اما  دهد  نشان  خود  از  خوبی  ویترین  می کند  سعی 

قصه ی اصلی در پشت ویترین است�
ویترین  از  دقیقا  “بازگشت”  رمان  در  ترقی  گلی 
به  و  کرده  عبور  پاریس  در  خانواده ی خوشبخت  یک 
پشت پرده رفته است� جایی که حسرت ها، نگرانی ها، 
به  او  انبار شده و کسی نمی بیند�  کمبودها و ترس ها 
پشت  او  که  وقتی  به  برمی گردد  سیما  ماه  گذشته ی 
باران ریز و سمج پاریس در یک  به  ایستاده و  پنجره 
صحنه ای  می کند�  نگاه  ابری  آسماِن  و  تاریک  صبِح 
که شاید برای مِن غربت ندیده بهشت دست  نیافتنی 
زندان  رانده شده  از خانه  ماه سیماهای  برای  اما  باشد 
دو  و  برگشته  ایران  به  شوهرش  وقتی  از  آلکاتراس� 
پسرش به آمریکا رفته اند لبخندش خشک شده و گه 
گداری در خواب، خوشبختی را حس می کند آن هم 
از جنس سیاه و سفید در گذشته  وقتی خواب هایش 
باشد با حسرت فکر می کند”کی می شه دوباره از این 

خواب ها دید؟”
دوستانش اسم او را گذاشته بودند، زن پراکنده چون 
هر تکه از وجودش به سوی کسی یا چیزی می دوید: 
تهران،  در  شوهرش  آمریکا،  در  پسرهایش  سوی  به 
دوستان  و  آلمان،  در  برادرش  کانادا،  در  خواهرش 
نزدیکش پخش و پال در اطراف و اکناف جهان� خودش 
بدون  می کرد  می شناخت� حس  آدم ها  این  نگاه  با  را 

نشانی خانه ای که  دارد، مثل  این دیگران کم و کسر 
اسم کوچه یا کدپستی اش پاک شده  باشد� تیزهوشی 
و حافظه آن وقت هایش را نداشت� اسم آدم ها، فیلم ها 
این  بود  مطمئن  می رفت�  یادش  از  کتاب ها  عنوان  و 
به  سرگشتگی،  و  حواس پرتی  این  زودرس،  فراموشی 
خاطر زندگی در جایی ست که جای واقعی او نیست� 
باید برمی گشت اما… هزار باید و نباید و شاید به این 

“اما”، به این سه حرف کوچک، آویزان بود�
جایی  است�  وطن  در  غربِت  برگشت،  از  او  ترس 
رابطه ها، اسم  که همه چیز در آن عوض شده، آدم ها، 
واقعی  “غربت  گربه ها�  و  سگ  ریخت  حتی  خیابان ها 
و  او  بین  که  فاصله ای  و  برگردد  می ترسد  اونجاست” 
حتی  و  خانواده اش  قدیمی اش،  دوستان  خاطراتش، 
همسرش افتاده کم نشود� وطن را سال ها از پشت تلفن 
مزه کرده است� آن هم نه مزه ی دلچسب که گاها به 
کنایه از رفتن اش گذشته است� ماه سیما که روزگاری 
خوشبختی و آرامش را در شنیدن صدای خش خش 
روزنامه ی همسرش سر میز صبحانه می دانست چه بر 

سرش آمده که این گونه مضطرب و دو دل شده؟
معلق  رمان�  روی جلد  تصویر  در  زن  چیزی شبیه 
در  موتیف  عنوان  به  نویسنده  که  تصویری  هوا�  در 
مفهوم  و  درک  نمایانگر  کرده است  استفاده  داستان 
مارک  تابلوهای  از  یکی  تصویر  است�  داستان  از  کلی 
پیشگامان  از  روس  فرانسوی،  برجسته  نقاش  شاگال 
سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی است� شاگال با موفقیت 
و  نمادگرایی  کوبیسم،  هنری  سبک های  توانست 
فوویسم را با یکدیگر تلفیق کند و با تکیه بر رویاهای 
همگی  که  خود  ذهنی  افسانه پردازی های  و  کودکی 
کامال شخصی  به سبکی  داشتند،  زادگاه اش  در  ریشه 
و منحصربفرد دست پیدا کند� جهان غیرمتعارفی که 
ُگل،  روشن، حیوانات،  رنگ های  از  آمیزه ای  آفریده  او 
نواختن  حال  در  ماهیان  و  پرندگان  عشاق،  انسان ها، 
و  مسیحی  و  یهودی  عالئم  بالدار،  زن  چهره ی  ساز، 

ویولنی با بال فرشته بود�
پاهایش  که  می دهد  نشان  را  زنی  نقاشی  این  در 
برزخ  در  همواره  که  ماه سیمایی  شده�  کنده  زمین  از 
واقعیت و خیال همچون بالون در هوا معلق است و زیر 
پای اش خالی است� با لبخندی مصنوعی بر لب که البد 
مردی ست  دست  در  دست اش  خوشبختم�  من  بگوید 
که روی زمین محکم ایستاده؛ بین شان یک نخ باریک 
و  سبز  با کت  خندان،  و  راسخ  ظاهر  به  مردی  است� 
ماه سیما  که  نوعی  از  مرد،  لبخند  اما  شانه�  بر  کیفی 
نمی کند،  نگاه  اصال  او  به  زیرا  نیست�  است  دنبال اش 
اما زن همچنان  نامه هایش را نمی دهد  جواب تلفن و 
از  ندادن ها  جواب  همه ی  ندارد  باور  زند�  می  لبخند 
سر گرفتاری نیست� لبخند مرد به دوربین است یا به 

دیگری�
ماه سیما چاره ای جز تسلیم ندارد با بردبارِی تلخی 
ادامه  ساده اش  زندگی  به  می خورد  درون  از  را  او  که 
هومی  و  سمی  گذاشته اند�  تنهایش  پسرها  می دهد� 
نام  از  نیمی  حاال  بودند  مادر  هرمز  و  سام  روزی  که 
دنبال”  رفته اند  و  گذاشته  را  خاطرات شان  از  نیمی  و 
برشی بزرگ از آینده”� کفش های کهنه ی تنیس سام 
دلتنگی اش را پر می کند� دست هایش را توی کفش ها 
می کند و چشم هایش را می بندد و ته مانده ی گرما و 
رطوبت انگشت های پای سام را حس می کند� او مانده 
در  ایرانی که حفره ای  رفقای  بند،  نیم  با دوستی های 
مرگ،  از  ترس  یکی  عشق،  حفره ی  یکی  دارند؛  دل 
پیری و … همه ی این زخم ها از ریشه مداوا نمی شوند� 

می گفت:” آرام می گیره و از نو به سوزش می افتد�”

آمده  بازار  به  تازگی  به  که  رمان«بازگشت«  اثرش  آخرین  در  ترقی  گلی 
قصه ی زنی را روایت می کند که در میان دو فعل »بمانم یا برگردم« سرگردان و معلق 
است. فعل هایی که هر کدام که صرف شود یک قصه پشت اش دارد و به گذشته ای 
متصل می شود. ماه سیما، پنجاه و پنج ساله، بیست و دو سال است که مقیم پاریس 
است. امیررضا شوهرش به تهران برگشته و دو پسرش در آمریکا زندگی می کنند. 
او همیشه سعی کرده نقاب خوشبختی بر صورت بزند تا هیچ کس از درون ناراحت 
کروات های شوهِر  و  پیراهن  کت ،  از شدت خشم  آمده  پیش  اما  نشود.  خبردار  او 
غایب اش را از پنجره در کوچه انداخته است. او مدتهاست در فکر برگشت به وطن  
است تا خوشبختی و گذشته ی  گمشده اش را پیدا کند. اما یک فکر او را همیشه از 

برگشت ترسانده و آن این است که برگردد و در وطِن خودش هم یک غریبه باشد.
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با همه ی دردها اولین در را پشت سرش بست وقتی 
که به فرودگاه اورلی رسید� از تاکسی پیاده شد و به 
سمت گیت رفت تا کارت پرواز به مقصد تهران بگیرد�” 
تهران جدید، تهران غریبه، برج های بلند، اسکلِت آهنِی 
آشنا،  مکانی  از  پاره ای  تکه  کاره،  نیمه  ساختمان های 
از باغی قدیمی، خانه ای  دیواری کاهگلی مانده به جا 
متروک میان دو ساختمان نوساز� دو شهر در هم دویده 
جدید،  تهراِن  و  خسته  و  پیر  وقت ها،  آن  تهراِن  بود، 

تهراِن جرثقیل ها، تهراِن غول های سیمانی�”
و  دنبال گذشته، خودش  تهران ها  این  الی همه ی 
آینده می گردد� انگار همه چیز الی بتون ریزی ها دفن 
او  که  حاال  آمده اند�  دنیا  به  دیگری  آدم های  و  شده 
برگشته هیچ فرش قرمزی برای اش پهن نشده� با هر 
کس روبرو می شود قصد رفتن دارد:” ببین عزیزم، ما 
هر روز یه حرف می زنیم� خودمون هم نمی دونیم چی 
روز  یه  امیدواریم،  روز  یه  می خوایم�  چی  یا  می گیم 
ناامید� به روز به فکر مهاجرتیم، یه روز به فکر موندن� 
می شنویم گاوا مریضن، گیاه خوار می شیم� میگن سبزیا 
می خوریم�  لوبیا  نخود  می کنن،  آبیاری  فاضالب  با  رو 
میگن هوا آلوده ست، نفس نمی کشیم� میگن زردچوبه 
عالج سرطانه، قاشق قاشق زردچوبه می خوریم� از بس 
شیرخشت و خاکشیر و سیاه دونه خوردیم، مدام شکم 
روش داریم� چی برات بگم؟ نمی دونم چرا این قدر به 
فکر سالمتی و طول عمر هستیم، چرا این قدر از مرگ 
بار  تا به حال ده  وحشت داریم� هر کی جای ما بود، 

خودکشی کرده بود�”
از  جمله ای  به  اشاره  کتاب  ابتدای  در  نویسنده 
زورانیل هرستن کرده که بسیاری از زنان آنچه را که 
نمی خواهند به یاد آورند، فراموش می کنند و آنچه را 
که نمی خواهند فراموش کنند به خاطر می سپارند و … 
که جمله ی زیبایی است ولی نه پشت مرز زن ها که هر 
آدمی این قدرت را دارد اما کمتر کسی از این توانایی 
می توانیم  که  هستیم  آدم هایی  ما  می کند�  استفاده 
چمدان های  دِر  مدام  و  نمی کنیم  ولی  کنیم  فراموش 
بسته  را باز می کنیم و دنبال تکه ای از گذشته ایم که 

بیرون بکشیم�
3- فراموشی – جواد پویان

بعدی؟…  قطار  تا  نرسی…  قطاری  به  تا حاال شده 
جالبه، همه چیزایی که فراموش کردی یادت می آید، 
کارایی که باید انجام بدی… کارایی که بهتر بود یه جور 
بکشی  انتظار  بیشتر  می دادی…  رو  ترتیبش  دیگه ای 
لحظه های تلخ و شیرین زندگیت در همین نزدیکی… 
بشه عقب تر  انتظار طوالنی تر  سراغت می آد… هرچی 
میری و خاطرات جلو می آن� مثل بی خوابی… تا قطار 
نرسید�  بعدی  قطار  نرسید…  اگه  ولی  برسه�  بعدی 

حمید هیچ وقت نرسید�”
برق  مهندسی  نیشابور،   ١33۵ متولد  پویان،  جواد 
فاصله ی  در  و  گرفت  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  را 
و  داد  تحصیل  ادامه  امریکا  در  تا۵٨   ۵۵ سال های 
کار  مشغول  طراح  و  مهندس  عنوان  به  هم اکنون 
در  قصه نویسی  کالس های  با  را  نوشتن  کار  است� 
آتلیه ی کسری و در کالس درس گلشیری و در کنار 
دوستان آن دوره مانند آبکناریان، محمد تقوی، حسین 
سناپور، مهکامه رحیم زاده، حمید نجفی، انوشه منادی 
و  بیست  کارش  ماحصل  کرد�  شروع  دیگر  تن  وچند 
شده  چاپ  آدینه  مجله  در  که  است  کوتاه  قصه  یک 
ادبی  دوره  چهارمین  برنده  باد”  و  “سپیدار  داستان  و 
هدایت شده است� از دیگر آثارش”شب جمعه ایرانی”، 
“باد،  مالکان”،  “شهریار  کمری”،  ناتمام”،”کلت  “مرد 
داستان هایش  در  پویان   �“ فراموشی   ” و  خرداد”  باد 

زندگی  و  انقالب  دوران  جوان  نسل  دغدغه های  به 
اجتماعی ایرانیان در چهل سال گذشته و تحت تاثیر 

انقالب و وقایع قبل و بعد از آن می پردازد�
به  است�  مهاجرت  و  پناهندگی  رمان  “فراموشی” 
فرید  نام  به  تئاتر،  کارگردان  نقاش،  جوانی  زندگی 
خوشنویسان می پردازد که در دانمارک زندگی می کند 
و حاال در ایستگاه مرکزی شهر مالمو، دچار فراموشی 
او  از  شده  مشکوک  او  به  پلیس  است�  شده  مقطعی 
پلیس  قرارگاه  زندان  در  را  شب  و  می کند  بازجویی 
راه آهن مالمو سر می کند� صبح در مرز دریایی سوئد 
او  می شود�  داده  دانمارک  پلیس  تحویل  دانمارک  و 
مبتال به نوع نادری از بیماری فراموشی شده است� قرار 
روانپزشک  که  نزدیکش  دوستان  از  یکی  توسط  است 
تا  شود  تحقیق  گذشته اش  و  او  روی  بر  هست  هم 

بیماری اش ریشه یابی و درمان شود�
به  فصل  شش  و  صفحه   29۵ در  رمان  این 
»در  ادنسه«، »در دسا«،  یدوقوپ«، »در  نام های »در 
لواسانات«، »در نووک« و »در بغداد« است که هر فصل 
گذشته ی  طریق  از  راوی  که  است  بخش هایی  شامل 
فرید دنبال ریشه های فراموشی می گردد و همچنین از 
مدخل بحران های فرید، نویسنده فرصتی برای نگاه به 

مهاجرت در سال های پس از انقالب یافته است�
است�  بخش  هفده  شامل  یدوقوپ:  اول  فصل  در 
حمید درخشان که آشنایی اش با فرید و سعید، برادر 
برمی گردد  ایران  در  نوجوانی  زمان  به  فرید  بزرگتر 
پزشک  عنوان  به  بوده  خبر  بی  فرید  از  سال ها  و 
کند  ریشه یابی  را  فراموشی  علت  دارد  قصد  معالج اش 
و گزارشات آن را به تیم پزشکی آسایشگاه یدوقوپ که 
ارائه دهد� فرید چهل و هفت  او در آنجا بستری است 

جایی  در  دانمارک  تئاتر  سلطنتی  آکادمی  عضو  ساله 
خاک  به  ورود  انتظار  آنجا  از  زمانی  که  شده  بستری 
یدوقوپ  به  فصل  این  در  او  است�  داشته  را  دانمارک 
جایی که روزی خودش هم آنجا بوده می رود و مدام به 
مهاجرت  و  پناهندگی  و خاطراتش، مشکالت  گذشته 
برمی گردد� او معتقد است مشکل فرید مشکل همه ی 
در  همگون  “تاریخی  در  ریشه  و  است  پناهندگان 
جغرافیایی ناهمگون” دارد� معتقد است، ساختار ذهن 
با ترک هویت ساخته می شود و با ترک هویت خاطرات 

شخصیت و دیگر مشخصه های هویتی و فردی از ذهن 
پاک می شود� ذهن برای ترمیم خویش نه از مکانیسم 
پدیدار  ذهن  مقابل  در  که  آنچه  با  بلکه  یادآوری 
از  جانشینی  به جای  ذهن  می کند�  استفاده  می گردد 
این  از  استفاده  با  بیمار  و  می کند  استفاده  همنشینی 
با محیط خارج به  را  مکانیزم می تواند سازگاری خود 
او روشی که پیش گرفته روش یدوقوپی  آورد�  دست 

نامگذاری می کند�
گذشته ی  به  تحقیقات  و  درمان  طی  در  حمید 
خودش هم برگشته و ریشه یابی را در خودش هم که 

یک مهاجر است همزمان  انجام می دهد�
من  از  یدوقوپ  آمدم  بیرون  که  یدوقوپ  از   ”
بیرون نرفت و ماند� توی جاده تصویرها پا به پای من 
می آمدند و خسته نمی شدند� تصویرها اینجا هم دست 
از من برنمی دارند� توی صف صندوق، پیدا کردن جایی 
خلوت، نشستن و به جنگل روبرو نگاه کردن، نوشیدن 
آرام قهوه و خیره شدن به گردابی از چرخاندن قاشق 
را  ماشین  و  چرخاندن  اطراف  به  سری  فنجان،  توی 
جنوبی  باند  توی  افتادن  و  دورزدن  کردن،  روشن 
خاطراتش  و  یدوقوپ  لحظه ها  این  تمام  در  بزرگراه� 
چون سایه قدم به قدم به دنبالم می آیند� ایران را به 
با همان یک الیه  توپر  ایران کشیده و  یاد می آورم… 
و  تنگ  شلوار  با  بلند  قد  و  ایرانی  دخترهای  گوشت 
دو  در  ریخته  مشکی  موهای  و  جین  نیم تنه  کاپشن 

طرف شانه�” 
در فصل دوم ادنسه: حمید به سراغ مرتضی دوست 
مشترک شان می رود� طی این فصل نویسنده شخصیت 
فرید، مرتضی و حمید را بیشر برای خواننده می سازد� 
مرتضی از سالهایی که حمید دیگر نبوده می گوید� از 

به  ایران  از  برادر فرید موقوع خروج  نارویی که سعید 
او زده، از افسانه عشق فرید و از مریم همسرش� همه 
اطالعات مسیر بعدی تحقیقات حمید را شکل می دهد�

فرید  مورد  در  مرتضی  داستان  از  قسمتی  در 
می گوید:” به نظر من فرید یه کار سمبولیک کرده به 
عنوان یک روشنفکر صادق به جای پاک کردن جنایات 
پاک  ذهنش  از  رو  بشر  جنایات  زمین،  کره  از  بشری 

کرده… ”
در فصل سوم دسا: حمید ریشه های بیماری را در 

جواد پویان کار نوشتن را با کالس های قصه نویسی در کالس درس گلشیری 
شروع کرد. ماحصل کارش بیست و یک قصه کوتاه است. پویان در داستان هایش 
به دغدغه های نسل جوان دوران انقالب و زندگی اجتماعی ایرانیان در چهل سال 
گذشته و تحت تاثیر انقالب و وقایع قبل و بعد از آن می پردازد. »فراموشی« رمان 
فرید  نام  به  تئاتر،  کارگردان  نقاش،  زندگی جوانی  به  است.  مهاجرت  و  پناهندگی 
خوشنویسان می پردازد که در دانمارك زندگی می کند و حاال دچار فراموشی مقطعی 
شده است. مشکل فرید مشکل همه ی پناهندگان است و ریشه در »تاریخی همگون 
در جغرافیایی ناهمگون« دارد. ساختار ذهن با ترك هویت ساخته می شود و با ترك 
هویت خاطرات شخصیت و دیگر مشخصه های هویتی و فردی از ذهن پاك می شود. 
مقابل ذهن  آنچه که در  با  بلکه  یادآوری  از مکانیسم  نه  ترمیم خویش  برای  ذهن 
استفاده  همنشینی  از  جانشینی  جای  به  ذهن  می کند.  استفاده  می گردد  پدیدار 
می کند و بیمار با استفاده از این مکانیزم می تواند سازگاری خود را با محیط خارج به 

دست آورد.
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از  که  نامه  سری  یک  البه الی  از  افسانه  به  او  عشق 
می کند�  جستجو  رسیده  دستش  به  ناشناس  فردی 
افسانه که خود پناهنده ای در استامبول بوده و دنبال 
آشنا  فرید  با  می گشته  امریکا  به  رفتن  برای  راهی 
زندگی  هم  با  مدتی  و  می رود  دانمارک  به  و  می شود 
کرده اند� فرید عاشقش بوده ولی افسانه از عشق فراری 
بوده و او را ترک می کند� حمید با مریم دختری جوانی 
که هجده سال از او کوچکتر بوده ازدواج می کند و بعد 

از مدتی هم جدا می شوند�
در فصل چهارم، پنجم و ششم؛ لواسانات، نووک و 
بغداد که فصل های گره گشای داستان هستند حمید 
به ایران می رود تا سعید را از نزدیک ببیند� سعید طی 
برگشت  از  بعد  بوده�  ارتباط  در  افسانه  با  مدت  این 
بتواند  تا  می رود  دانمارک  به  افسانه  ایران،  از  حمید 
به فرید کمک کند� مریم همسر جدا شده ی فرید به 
عنوان ریشه ی آخر فراموشی پیدا می شود تا پرونده ی 

فراموشی بسته شود�
رمان فراموشی ابعاد مختلفی دارد، از جمله عاشقانه، 
و  مهاجرت  ابعاد  مهم تر  و  روانشناسی  معاصر،  تاریخ 
پناهندگی است� از نقاط قوت رمان شخصیت پردازی 
آن است� ماجراها جذاب و خواندنی هستند� رمان نثری 

روان دارد� هرچند تصاویر بیشتر در دانمارک است اما 
می کند  حس  نویسنده  دقیق  توصیفات  از  خواننده 

مکان ها را قبال دیده و لمس کرده است�
که  دارند  مهاجرت  رنگ  پویان  جواد  رمان  دو  هر 
در این باره نویسنده در مصاحبه ای گفته:” برای من، 
نفس مهاجرت مهم نیست� مهاجرت مثل ماندن، مثل 
دست و پنجه نرم کردن با مشکالت، شکل دیگری از 
زندگی است� تاریخ و جغرافیا چیزی را در انسان تغییر 
نمی دهد به این دلیل که تاریخ، پر از تغییر در جغرافیا 
بوده است� مهاجرت های متعددی در طول تاریخ اتفاق 
افتاده به دلیل جنگ یا به دالیل کودتا و… اصاًل تاریخ 
بشریت با مهاجرت عجین است� مهاجرت بستری است 
بزنم�  را  بهتر می توانم حرف هایم  که من در آن بستر 
به این دلیل که می توانم تنوعی در قصه ی رمان ایجاد 
کنم و این شوق را در خواننده برانگیزم که به دنبال 
من بیاید تا حرف هایم را گوش کند� از این مکان مألوف 
به مکان دیگری بیاید، آدم های دیگر و جاهای دیگر را 

ببیند و در قبال این همگامی حرف هایم را به او بزنم� 
فراهم  مناسبی  داستانی  موقعیت  من  برای  مهاجرت 

می کند تا بنویسمش�”
فراموش  را  گذشته اش  رمان  اصلی  فرید شخصیت 
کرد� با فراموشی فرید آدم های اطرافش به خود آمدند 
تا آنچه را که فراموش کرده بودند به یاد بیاورند� ای 

کاش تا قبل از فراموشی به یاد بیاوریم همدیگر را�
ترجمه ی   – شاالندون  ُسرژ   – پدر  شغل   -4

مهستی بحرینی
زمانی که انسان سعی در رودررو شدن و نگاه کردن 
به دوران کودکی خود را دارد به نهایت زیبایی دست 

می یابد� (ژورنال تلراما)
متولد  شاالندون  ُسرژ  نوشته ی  پدر”  “شغل  رمان 
بحرینی طنزی  ترجمه ی مهستی  با  تونس  در   ١9۵2
پسری  و  پدر  از  غم انگیز  واقعیتی  و  پرکشش  تلخ، 
پدر”  “شغل  رمان  است�  الجزایر  استقالل  دوران  در 
داستانی نفس گیر میان دوران کودکی و دنیاِی فردی 
بالغ است، که مابین آنها تعادل ایجاد می کند� داستانی 

بین درام و کمدی�
با   200٧ تا   ١9٧3 سال  از  شاالندون  ُسرژ 
روزنامه ی فرانسوی “لیبراسیون” همکاری داشته است� 

و  شمالی  ایرلند  درباره ی  شاالندون  گزارش های 
فرانسوی،  جنگی  جنایتکار  باربی،  کلوس  محاکمه ی 
کرده  نصیبش   ١9٨٨ سال  در  را  لوندر  آلبر  جایزه ی 
است� او همچنین برای رمان “درباره یک قول” توانست 
جایزه ی مدیسی را در سال 2006 به دست آورد� بعد 
انتشار  با  و  نوشت  را  ما”  پدران  “افسانه  رمان  آن  از 
بین المللی  شهرت  توانست  کیلی بگز”  به  “بازگشت 
نصیب خود کند� این رمان جایزه بزرگ ادبی آکادمی 

فرانسه را در سال 20١١ به خود اختصاص داد�
ُسرژ شاالندون ازخبرنگاری جنگ، به یک رمان نویس 
بزرگ رسیده که ردپای جنگ را می توان در آثارش به 
وضوح دید مثل کشتار کودکان فلسطینی در اردوگاه 

صبرا و شتیال، کشتار در جنگ دوم جهانی و…
رمان “شغل  در  پدر  نویسنده شخصیت  به گفته ی 
پدر” شباهت بسیار زیادی با پدر خودش داشته است� 
با پدر خودش تجربه  را  بار جنگیدن  اولین  شاالندون 

کرده است�

اضطراب  و  تنش  از  پر  رمانی  پدر”  “شغل  رمان 
است� ماجرای پدر و پسری( امیل) از دو نسل متفاوت� 
رمان  راوی  است�  غیرعادی  و  متوهم  خیاالتی،  پدر 
که  وقتی  سال،  چهل  گذشت  از  بعد  که  است  امیل 
بگذارد،  را پشت سر  پدر  و سختی های  فشار  توانسته 
می کند�  روایت  و  می کند  نگاه  نو  از  کودکی اش  به 
امیل  و پدرو مادرش�  از بچه گی  روایت هایی خواندنی 
دلیلی  که  دارد  روزهای خود  آن  به سن  پسری  حاال 
را  پدر  رفتارهای  تا  گذشته  به  او  برگشت  برای  شده 

به یاد آورد�
فصل اول رمان با مراسم تشییع پدر شروع می شود و 
فصل های بعد با فالش بک به گذشته برمی گردد� پدر، 
دریچه ی  از  را  دنیا  می کرد  مجبور  را  خردسال  امیِل 
چشم خود ببیند� پدر در خیاالت خود دائم با دوستان 
در  وقت  هیچ  است�  گفتگو  و  بحث  حال  در  فرضی 
زندگی آدم موفقی نبوده� مدام در زندگی تغییر شغل 
داده و همیشه تذکر داده کسی نفهمد شغلش چیست� 
می کند  فکر  حاال  و  کارگری  کارمندی،  چتربازی،  از 
در  نمی دانست  وقت  هیچ  امیل  است�  مخفی  مامور 
پرسشنامه ی مدرسه جای شغل پدر چه بنویسد� چون 
اصال شغلی جز توهم نداشت� همیشه به امیل تلقین 
می کند که آدم بسیار مهمی است� برای شارل دوگل 
جدی  پیشنهادهای  خودش  نظر  از  و  می نویسد  نامه 
پیشنهاد  مثال  مطرح  کرده�  سیاست  امر  در  مهمی  و 
تغییر واحد پول را داده و فکر می کند ژنرال و وزیرش 
برای  کرده اند�  خود  نام  به  و  دزدیده اند  را  ایده هایش 
همین امیل، را مجبور می کند روی دیوارها بر علیه او 
شعار بنویسد� هرچند امیل با پدر سر ناسازگاری دارد 
فرمانبرداری  او  از  ناخودآگاهش  در  اما  کینه،  او  از  و 

می کند�
طراحی هایش  دفترچه ی  نفس اش  راه  تنها  امیل 
ندارد  جرات  آنچه  هر  و  می برد  پناه  آن  به  که  است 
به زبان بیاورد را نقاشی می کند�” روی تختم نشستم 
و نیمی از صفحه را با دقت رنگ آمیزی کردم� ساحلی 
زرد و نارنجی، با سایه های سفید درخشان� و همچنین 
سپس  کف آلود�  های  موج  جنبش های  دریا،  آبی 
با  کشیدم،  بارانی  آسمانی  در  باال،  خیلی  را  کودکی 
شلوار سبز، پیراهن سفید، موهای آشفته� لبخندی بر 
باد، در  را بستم� در  لب هایش نشاندم و چشم هایش 
سپس  دست�  هر  در  توپی  با  بود�  شناور  ابرها،  میان 
بادبادک  به  را مبدل  او  به قوزک پایش بستم و  نخی 
کردم� همیشه در رؤیای داشتن یک بادبادک بودم� با 
کیسه ای پالستیکی و شاخه هایی هم از درخت گیالس 
بادبادکی برای خودم درست کرده بودم اما هیچ گاه به 
پرواز درنیامد� برای اینکه نه بادی بود، نه ماسه ای، نه 
دریایی، نه بازویی به دور شانه ام تا دستم را به سوی 
امضا  رسید�  پایان  به  نقاشی ام  کند�  هدایت  آسمان 

کردم: پیکاسو�”
تصویرهای توصیفی که نویسنده از مکان ها می کند 
فصل  در  مثال  است  قصه  برد  پیش  خدمت  در  همه 
اول جایی که او و مادر منتظر تحویل جسد پدر برای 
سوزاندن هستند توصیفی از ماهی می کند که در طی 
دلیل  متوجه  خواننده  شود  شناخته  مادر  وقتی  رمان 

این توصیف می شود�
“مادرم هیچ چیز نمی دید� هرگز چیزی ندیده بود� 
می توانست،  که  جایی  تا  می داد�  را چین  چشم هایش 
سنگ  تخته  از  که  آبی  با  کپور  ماهی  می کوشید� 
می ریخت و به شکل چشمه درآمده بود بازی می کرد، 
را می شکافت،  ُسر می خورد، سطح آب  روی ریگ ها 
و  می آمد  باال  باز  با دهن  دوباره  می رفت،  فرو  آب  در 

رمان »شغل پدر« نوشته ی ُسرژ شاالندون متولد 1٩52 در تونس با ترجمه ی 
مهستی بحرینی طنزی تلخ، پرکشش و واقعیتی غم انگیز از پدر و پسری در دوران 
الجزایر است. رمان »شغل پدر« داستانی نفس گیر میان دوران کودکی و  استقالل 
دنیاِی فردی بالغ است، که مابین آنها تعادل ایجاد می کند. داستانی بین درام و کمدی.

ردپای  که  رسیده  بزرگ  رمان نویس  یک  به  جنگ،  ازخبرنگاری  شاالندون  ُسرژ 
جنگ را می توان در آثارش به وضوح دید مثل کشتار کودکان فلسطینی در اردوگاه 

صبرا و شتیال، کشتار در جنگ دوم جهانی و...
به گفته ی نویسنده شخصیت پدر در رمان »شغل پدر« شباهت بسیار زیادی با پدر 
خودش داشته است. شاالندون اولین بار جنگیدن را با پدر خودش تجربه کرده است. 
رمان »شغل پدر« رمانی پر از تنش و اضطراب است. ماجرای پدر و پسری) امیل( از 
دو نسل متفاوت. پدر خیاالتی، متوهم و غیرعادی است. راوی رمان امیل است که بعد 
از گذشت چهل سال، وقتی که توانسته فشار و سختی های پدر را پشت سر بگذارد، 

به کودکی اش از نو نگاه می کند و روایت می کند.
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داد…آن  تکان  را  سرش  مادرم  می دزدید�  هوا  کمی 
به  تنگ  را  او  گرفتم،  بازویم  با  را  شانه هایش  وقت 
تاب  و  پیچ  نیز خم شد�  او  و  فشردم� خم شدم  خود 
با حرکت  دنبال کردم،  با دست  را  ماهی  خوردن های 
ماهی همراه شدم� ماهی را نشان دادم� مادر به انگشتم 
چیز  هیچ  چهره اش  در  بود�  شده  گیج  می کرد�  نگاه 
آبِی  های  چشم  فروغی�  نه  ای،  َسرزندگی  نه  نبود، 
لرزید�  می  لب هایش  بود�  سکوت  بیانگر  تنها  آبی اش 

دهانش را مثل ماهی کپور باز می کرد�”
مادر که خود زخم خورده و درد کشیده از کتک ها 
پسر  برای  همیشه  است،  همسر  رکیک  حرف های  و 
نقش مسکن داشته و به خاطر او روی خواسته هایش 
چشم بسته و سکوت کرده�”مادر، در طول این سال ها، 
می دانست که چه وقت اجازه ی لبخند زدن دارد� آن 

شب، شب آرامی بود� می توانست لبخند بزند�”
روی  تاثیر مستقیم  پدر  افراطی  و  ملی گرایی  افکار 
خانه  آن  در  آمدی  رفت و  هیچ  داشته�  آنها  زندگی  
ندارد�  معنی  کریسمسی  تولد،  مراسم  هیچ  نمی شود� 
“مادرم درخت کاجی از کاغذ سبز براق، در یک ظرف 
از  ریسه ای  میالد  عید  برای  بود�  خریده  پالستیکی 
به آن  نوئل  و سه گوی  البه الی شاخه هایش گذرانده 
کرد،  تا  را  کاج  کند،  را  همه اش  پدرم  بودیم�  آویخته 
از ریشه درآورد و در ظرف آشغال آشپزخانه انداخت� 

همراه با گوی ها و ریسه� فریاد کنان گفت:
– نوئل بی نوئل، این دری وری ها دیگر بس است؟

آن روز را در اتاقم گذراندم� دستور داده بود که راه 
بروم� نه بنشینم، نه دراز بکشم، فقط راه بروم� و من 

هم راه رفتم� پدر می گفت:
– این قاعده ی کار بچه های گروه است�”

پدر یادآور یک سیستم دیکتاتوری است که تحمل 
شنیدن نقد را ندارد و مسئولیت اشتباهاتش را قبول 
مادر  می کند�  صادر  حکم  محاکمه  بدون  نمی کند� 
نماینده ی قشر ضعیف و پسر نماینده ی قشر هنرمند 
حکومت  وحشت  و  ترس  ایجاد  با  است�  جامعه  یک 
اینکه  “برای  باشند�  او  تسلیم  کرده  مجبورشان  و 
و  من  می رفتیم�  راه  پا  پنجه ی  روی  نکنیم،  بیدارش 
مادرم در آپارتمان مثل رقاصه ها حرکت می کردیم� راه 
نمی رفتیم و پچ پچ می کردیم� بایستی برای هر قدمی 

که بر می داشتیم، عذری بیاوریم�”
او  عجیبی ست�  نویسنده ی  شاالندون  ُسرژ 
نرم  بیماری آسم دست و پنجه  و  لکنت  با  سال هاست 
انتخاب کلمات  او در  می کند و معتقد است لکنت به 
کمک زیادی کرده است� او حرف های زیادی برای بیان 
لب  به  و  می کند  گیر  گلوی اش  در  کلمات  اما  دارد، 
نمی رسند� باید کلمات مترادف زیادی را در سر داشته 
باشد تا در بزنگاهی که کلمه ای را نمی تواند تلفظ کند، 
افزایش  را  او  واژگان  دایره ی  امر  همین  و  نیاورد  کم 
به نویسنده ی فرانسوی آموخت به کلمات  داد� لکنت 

احترام بگذارد�
عمده تفاوت این رمان با دیگر رمان هایی که به نسل 
و رابطه  ی پدر و پسر می پردازد این است که عالوه بر 
محوریت این موضوع تاثیر افکار پدر بیشتر نشان داده 
شده است� هرچند پسر از یک سنی خودش را نجات 
داده و افکارش را بازسازی می کند� پسری که پدرش 
فقط  زبانش  و  زدن  سیلی  نوازشش  و  بوده  دیکتاتور 
پدر  وقتی خودش  می چرخیده  توهین  و  تحقیر  برای 
می شود مرز بین نسل ها را می شکند� همیشه از آتش 
او کودکِی نکرده ی خودش  خاکستر به وجود می آید� 
را با کودکی پسرش گره می زند� ” وقتی که بادبادک 
باالها می رسید و نزدیک بود که به یک وزش  باال  به 

باد گم شود، پسرم کلمان به آرامی و با حرکاتی بریده 
بریده، آن را به سوی خود برمی گرداند� نخ را آن قدر 
دور قرقره می پیچاند تا بادبادک بفهمی نفهمی تماسی 
سطحی با زمین پیدا کند و کله بزند� سپس یک حلقه 
و  می گرفت  را  بادبادک  می کرد،  درست  عالی  بسیار 
شکل های  سالی  چند  می سپرد�  باد  دست  به  دوباره 
مختلف به نمایش درآوردن بادبادک را به او نشان داده 
بودم� پشت سرم، یا جلوتر از من، با دست های رو به 
هوا می دوید و تالش می کرد تا نخ را به چنگ بیاورد� 
سپس هوا کردن خود بادبادک را به او سپردم و از آن 

پس من بودم که با دست های رو به هوا می دویدم�”
سرزمین  و  پسران  پدران،  بازگشت   -5
شبنم  ترجمه ی:   – َمَطر  ِهشام   – مابینشان 

سمیعیان
خانه ی  در  که  بود  شاد  مردی  پدرم  داشتم  آرزو 
مرگی  و  سکوت  او،  تقدیر  اما  می شد  پیر  خودش 

ناشناخته شد�” تلماخوس
کتاب “بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان” 
اهل  روزنامه نگار  و  رمان نویس  َمَطر،  ِهشام  نوشته ی 
نیویورک  در   ١9٧0 سال  در  مطر  هشام  است�  لیبی 
را در  نوجوانی خود  و  او دوران کودکی  آمده�  دنیا  به 
را  سالی  و چند  گذرانده  لیبی  پایتخت  طرابلس  شهر 
او  است�  کرده  سپری  قاهره  در  خانواده اش  همراه  به 
نخستین رمان خود را در سال 2006 با عنوان “کشور 
مردان” نوشت و در همان سال موفق شد در فهرست 
مجالت  در  او  مقاالت  قرارگیرد�  بوکر  جایزه ی  نهایی 
ایندیپندنت،  االوسط،  الشرق  همچون  روزنامه هایی  و 
گاردین و نیویورک تایمز منتشر شده است� رمان دوم او 
“آناتومی یک ناپدیدشدن” در سال 20١١ منتشر شد� 
در سال20١٧، کتاب “بازگشت” را نوشته و همان سال 
برنده ی جایزه پولیتزر و جایزه ی ادبی فولیو شده است�
لندن  به  اقامت  برای  سالگی  پانزده  در  مطر  هشام 
رفته و تا امروز آنجا زندگی کرده است� او مهاجرتش را 
در کتاب این گونه شرح می دهد:” هنوز هم کامال برایم 
روشن نیست که چرا مِن پانزده ساله که در خانواده ای 

مصر،  گرفتم  تصمیم  می کردم،  زندگی  آزاد  و  مهربان 
دوستان،  مدیترانه،  دریای  و  دریای سرخ  اسب ها،  آن 
تاندر – سگی از نژاد ژرمن شپرد که با دستان خودم 
را  اسمم  از همه،  مهم تر  و شاید،   – میدادم  غذا  او  به 
ترک کنم و 3۵00 کیلومتر به سمت شمال کره زمین 
پرواز کنم تا در یک شهر بزرگ و یک خانه ی سنگی 
سرد با چهل پسر انگلیسی، وسط زمین های خیس از 
باران و زیر آسمانی که هرگز صاف نمی شد، در جایی 
که من رابرت بودم و فقط گاهی باب صدایم می کردند، 

زندگی کنم�”
لذت  اما  است  زندگی نامه  گرچه  “بازگشت”  کتاب 
زندگی  کتاب،  نیست�  رمان  یک  از  کمتر  خواندنش 
و  پدران  همه ی  و  خانواده اش  پدرش،  مطر،  هشام 
قذافی  حکومت  زخمِی  که  است  لیبیایی  پسران 
هستند� قصه ی واقعی هشامی است که به دنبال ردی 
از پدر، جاب اهلل مطر، می گردد� جاب اهلل مطر از افسران 
حکومت ملک ادریس، پادشاه لیبی بوده است� پس از 
کودتای سال ١96١ و روی کارآمدن حکومت قذافی، 
خلع درجه شده و به خاطر دور نگه داشتن او از فضای 
سیاسی برای کار به سازمان ملل فرستاده شده است� او 
پس از گذشت چند سال به ماهیت واقعی رژیم قذافی 
پی می برد و فعالیت های زیرزمینی بر ضد رژیم را آغاز 
دستگیر  پدرش  بوده  ساله   ١9 هشام  وقتی  می کند� 
شده و مثل بسیاری از زندانیان رژیم قذافی، در زندان 

ناپدید می شود�
بیست و دو سال بعد با سرنگونی رژیم قذافی، هشام 
به لیبی باز می گردد تا او هم مثل خانواده ی بسیاری 
از زندانیان سیاسی لیبی به دنبال گمشده اش بگردد� 
با زندانی های  هشام همان طور که دنبال پدرش است 
شرح  روایت  “بازگشت”  کتاب  می شود�  آشنا  زیادی 
زندگی او و خانواده  اش در برهه ای از تاریخ لیبی است 

و تاثیر حکومت وقت بر آنها�
از پرواز هشام، مادرش و همسرش دایانا به  روایت 
سمت بنغازی یکی از شهرهای لیبی شروع می شود� او 
از طریق عمو، فامیل و دوستان روزنامه نگارش تک تک 

کتاب »بازگشت پدران، پسران و سرزمین مابینشان« نوشته ی ِهشام َمَطر، 
رمان نویس و روزنامه نگار اهل لیبی )ترجمه  شبنم سمیعیان( است. او دوران کودکی 
در  مطر  هشام  است.  گذرانده  لیبی  پایتخت  طرابلس  شهر  در  را  خود  نوجوانی  و 
پانزده سالگی برای اقامت به لندن رفته است. کتاب »بازگشت« گرچه زندگی نامه 
است اما لذت خواندنش کمتر از یک رمان نیست. کتاب، زندگی هشام مطر، پدرش، 
خانواده اش و همه ی پدران و پسران لیبیایی است که زخمِی حکومت قذافی هستند. 
قصه ی واقعی هشامی است که به دنبال ردی از پدر، جاب اهلل مطر، می گردد. جاب اهلل 
مطر از افسران حکومت ملک ادریس، پادشاه لیبی بوده است. پس از کودتای سال 
1٩61 و روی کارآمدن حکومت قذافی، خلع درجه شده و به خاطر دور نگه داشتن او 
از فضای سیاسی برای کار به سازمان ملل فرستاده شده است. او پس از گذشت چند 
سال به ماهیت واقعی رژیم قذافی پی می برد و فعالیت های زیرزمینی بر ضد رژیم 
را آغاز می کند. وقتی هشام 1٩ ساله بوده پدرش دستگیر شده و مثل بسیاری از 

زندانیان رژیم قذافی، در زندان ناپدید می شود. 
بیست و دو سال بعد با سرنگونی رژیم قذافی، هشام به لیبی باز می گردد تا او هم 

مثل خانواده ی بسیاری از زندانیان سیاسی لیبی به دنبال گمشده اش بگردد.
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افرادی که آن سال ها زندانی بودند را پیدا می کند� پای 
حاضر(لقبی  غایب  از  ردی  تا  می نشیند  حرف هایشان 
که مادرش به پدر داده بود) پیدا کند� کتاب بازگشت 
روایت های خواندنی از مردم لیبی و تالش های هشام 
برای پیدا کردن سرنخ است� پی بردن به این موضوع 
است  شده  شکلی  چه  سال  چند  از  بعد  پدرش  که 

ماجرایی خواندنی است:
” چند روز بعد از ورودم به نیویورک، زیاد برادرم به 
من تلفن کرد و از من خواست کسی را پیدا کنم که 
بتواند چهره ی احتمالی پدر را در این سن وسال نقاشی 
سرتاسر  در  را  نقاشی  توانستیم  می  طوری  این  کند؛ 
گفت:  زیاد  کنیم�  منتشر  مجازی  دنیای  در  و  کشور 
»شاید کسی او را بشناسد�« با یک نقاش کالبدشناس 
در کانادا صحبت کردم� آن خانم از من خواست تا آنجا 
که می توانم از عکس های پدر، خواهران و برادرانش و 
اینکه عکس ها  از  بعد  بفرستم�  برایش کپی  پدربزرگم 
مختلف  سؤال های  از  فهرستی  با  رسیدند،  به دستش 
کرده  تحمل  زندان  در  پدرم  که  شرایطی  درباره ی 

می خورده  غذاهایی  چه  اینکه  کرد:  تلفن  من  به  بود، 
است، شکنجه شده است یا بیماری ای، چیزی داشته 
خانم  آن  رسید�  دستم  به  نقاشی  بعد،  روز  ده  است؟ 
در نقاشی اش گونه ها را با بی رحمی هرچه تمام تر به 
سمت پایین کشیده بود، چشمان را بسیار فرو برده و 
زخم خفیف روی پیشانی را به نحوی اغراق آمیز نشان 
داده بود� بدترین چیز در رابطه با آن پرتره، باورپذیری 
آن بود� تماشای آن باعث شد درباره ی تغییرات دیگر 

پدر به فکر فرو روم�”
در  خاطراتش  به  نویسنده  روایت ها  این  طی  در 
با  بیشتر  را  خواننده  تا  برمی گردد  پدر  با  گذشته 
از  غیر  که  کسی  کند  آشنا  مطر  اهلل  جاب  شخصیت 
و  بوده  هم  بزرگی  انسان  بودن،  ایده آل  همسِر  و  پدر 
آجدابیا،  پدر،  زادگاه  در  می خوردند�”  قسم  نامش  به 
قول  می خواهند  فرزندانشان  و  شوهر  از  وقتی  زن ها 
بگیرند که کاری را انجام دهند، آنها را به خدا یا امامان 

قسم نمی دهند، بلکه به جاب اهلل، پدر من، قسمشان 
می دهند�”

او حتی در زندان هم انسانیت اش را پشت میله ها جا 
نگذاشته� إحالیل یکی از زندانیان آن زندان می گوید:” 
اولین  نمی شناختم�  را  پدر شما  زندانی شدن،  از  قبل 
بار از طریق صدایش با او آشنا شدم� هر وقت یکی از 
ما زندانیان جوان به اتاق بازجویی برده می شد، پدرت 
انداختند،  بلند می گفت: پسرها، اگر گیرتان  با صدای 
بگویید جاب اهلل مطر به شما گفته است که این کار 
را انجام دهید� برای چنین رفتاری بسیار او را دوست 
قلبم  با  حرفی  چنین  شنیدن  نمی دانی  چون  داشتم؛ 

چه می کرد�”
کردن  تعظیم  پیشانی اش  که  بود  کسی  اهلل  جاب 
بلد نبود و مجبور شد همه ی عمر را در دنیای خالِی 
گفته ی  به  بخواند�  شعر  و  بگذراند  سیمانی  جعبه ی 
صدایی  با  همیشه  بوده  زندان  در  او  با  که  مردی 
را که  مرد  این  پرحرارت شعر می خوانده�”من  و  ثابت 
یک  که  می آورم  خاطر  به  نداشت،  تمامی  شعرهایش 

بار به من گفت: وقتی کتابی را با قلبت بفهمی، مثل 
این است که خانه ای را درون سینه ات حمل می کنی�”

است  پدرش  کتاب،  اصلی  محور  هرچند  نویسنده 
اما چند هدف دیگر را هم در کتاب دنبال می کند که 
روی جلد، زیر کلمه ی  بازگشت هم به آن اشاره شده؛ 
پدران، پسران و سرزمین مابینشان� از پسرانی می گوید 
که دور از پدر، بزرگ شدند و سال ها بعد موقع آزادی، 
از  که  دیدند  فرسوده  و  سفید  موهای  با  پیر  پدری 
شناختنشان عاجز بودند و نیز از درد پدرانی می نویسد 
که بعد از برگشت از زندان پسران خودشان را که زمان 

دستگیری پسربچه  ای بیش نبوده  اند، نشناختند�
بهترین  که  است  زخم خورده هایی  همه ی  او  هدف 
و  ابوسلیم  قذافی،  زندان های  در  را  عمرشان  سالهای 
باب  گذرانده اند�”  العزیزیه  باب  زیرزمینی  زندان های 
العزیزیه یک مجتمع نظامی در طرابلس بود که قذافی 
در آن زندگی می کرد� زیر آنجا زندان هایی زیرزمینی 

آنها  وجود دارد که سرسخت ترین مخالفان قذافی در 
قوی ترین  داشت  دوست  قذافی  می شوند�  نگهداری 
بتواند  تا  دارد  نگاه  خودش  نزدیک  را  مخالفانش 
گا ه وبی گاه نگاهی به آنها بیندازد: چه مرده و چه زنده� 
در آنجا فریزرهایی کشف شدند که داخل شان بدن های 
مخالفانی قرار گرفته بود که مدتی طوالنی از مرگشان 

می گذشت�”
دنبال  مطر  هشام  که  داستانی  خط های  دیگر  از 
می کند زندگی و مشکالت مهاجران تبعیدی در غربت 
است� او که خود تجربه  ی مهاجرت دارد و از کودکی 
قاهره،  طرابلس،  نایروبی،  جمله،  از  زیادی  شهرها  در 
دردهای  از  کرده  زندگی  پاریس  و  منهتن  لندن،  رم، 

یک مهاجر می گوید�
پرورش  خود  در  بودم  کرده  تالش  سخت  “سالها 
که  افرادی  و  مکان ها  از  دور  چگونه  اینکه  دهم، 
ژوزف  را  درست  کار  کنم�  زندگی  دارم،  دوستشان 
کنراد�  و  ناباکوف  طور  همین  و  داد  انجام  برودسکی 
سرزمین شان  به  هرگز  که  بودند  هنرمندانی  آنها 
بازنگشتند� هر کدام از آنها، به شیوه ی خویش، خود را 
از وابستگی به کشورش کنار کشیده بود� آنچه پشت 
با  بازگردی  اگر  و  است  رفته  بین  از  گذاشته ای،  سر 
روبه رو  است،  بوده  برایت عزیز  آنچه  نابودی  یا  فقدان 
بوریس  شوستاکوویچ،  دیمیتری  اما  شد�  خواهی 
کردند؛  درستی  کار  هم  محفوظ  نقیب  و  پاسترناک 
بروی،  اگر  نکردند�  ترک  را  سرزمینشان  هرگز  آنها 
با کشورت دچار مشکل خواهد شد،  پیوندهایت  همه 
آنگاه تو همچون تنه ی یک درخت مرده خواهی بود؛ 
نه  و  باشی  ترک  به  قادر  نه  وقتی  توخالی�  و  سخت 
از هیچ  بازگردی، چه میکنی؟…� دیگر بخشی  بتوانی 
چیز نیستم� دیگر واقعا به هیچ کجا تعلق ندارم و این 
بود؛  این روال خواهد  بر  را می دانم� زندگی ام همیشه 
این  در  و شکست  جایی  به  داشتن  تعلق  برای  تالش 
راه همیشه یک جای کار ایراد دارد� من یک غریبه ام 
این، دیگر  باوجود  ماند�  باقی خواهم  و همیشه غریبه 

هیچ چیز برایم اهمیتی ندارد�”
هشام مطر به مانند یک رمان، تعلیق و با شگردی 
عمدی در دادن اطالعات، کشش داستانی ایجاد می کند 
و خواننده را به دنبال خود می کشد� او صحنه هایی ناب 
در  مکان ها  از  ریز  جزییات  شرح  با  مالقات هایش  از 
کتاب می آورد که نشان از قدرت نویسندگی اش است�

کردم�  نگاه  فرودگاه  باند  کنار  وحشی  گل های  “به 
خارج  هواپیما  از  وقتی  و  بود  شکفته  غنچه هایشان 
شدیم، عطر آشنایی که در هوا بود، به پتویی می مانست 
که خودت نمی دانی به آن نیاز داری، اما حاال که روی 

شانه هایت انداخته شده بود، شاکر بودی�”
داستانی  بر خط های  عالوه  کتاب  خواندن  در طی 
با شخصیت نویسنده آشنا  که خواننده دنبال می کند 
می شود� با درگیری هایش در بازگشت به لیبی، کشوری 
که بیشتر از آنچه که به او بدهد از او گرفته بود� کشوری 
که چاپ و خواندن رمان ها و گزارش هایش را ممنوع 
کرده بود� اما بازگشت� زیرا بیست و پنج سال ریشه های 
نگه داشته  زنده  را در خود  پدر  پیداکردن  برای  امید 
بود�”بعد از اینکه دِر تمام زندان ها گشوده شد، برادرم 
به خاطر مشکالتی  آزاد شده، ولی  پدر  امید دارد که 
که پیدا کرده است- مثال زوال حافظه، از دست دادن 
راه  نمی تواند   – تکلم  یا  و  شنوایی  یا  بینایی،  قدرت 
برگشت به خانه را پیدا کند؛ درست مثل گالسترا در 
نمایشنامه ی شاه لیر که در بیابان پر از خار، این سو 
که  نابینایش  پدر  به  ادگار  زد�  می  پرسه  سو،  آن  و 
تصمیم گرفته بود به زندگی اش پایان دهد، می گوید: 

» یکی مثل همه« )نوشته فیلیپ راث ترجمه پیمان خاکسار( رمان  پست 
مدرنی است که نویسنده به زبان ساده و روان در آن روند زندگی و زوال تدریجی و 
مرگ را بیان می کند. داستان از لحظه ی خاك سپاری  مردی یهودی و هفتاد و یک 
ساله شروع می شود. جسم او به علت بیماری و تحلیل قوای بدنی اش به واسطه ی 
پیری رو به نابودی رفته و سبب شده که به علت بیماری قلبی زیر جراحی فوت کند. 
داستان پر از نمادهای با معناست. الماس، ساعت، استخوان. الماس نماد جاودانگی، 
ثبات، جذابیت و آرامبخش است. یکی از رویاهای بشر از ابتدای تاریخ پیدا کردن 
راه و توجیهی برای فرار از مرگ بوده. »چیزهایی که به ما حس جاودانگی و ثبات را 
انتقال می دهند آرامش بخش هستند. »مثل پاره ای عقاید مذهبی  یا اجسام مثل 
اشاره می شود  به فسادناپذیری آن  نوبت در داستان  »الماس« که در چند  همین 
به کارمی برد.غیر  انسان  برابر تن  نویسنده در  زیبایی است که  نمادهای  از  و یکی 
یا  ساعت  دارد.  کارکردی  چنین  هم  متوفی  پدِر  همیلتوِن  مارك  ساعت  الماس  از 
دقیق ترش زمان، مرگ ندارد و استخوان، چیزی از وجود ما که سالهای سال باقی 
می ماند. شخصیت اصلی رمان به مرور می فهمد که بدون کمک و همراهی بدن خود 

هیچ خوشبختی ای در زندگی به وجود نمی آید و در نهایت نیز به بدن خود می بازد.
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پرتگاه  لبه  با  قدم  یک  فقط  بده:  من  به  را  »دستت 
فاصله داری�« این جمله یک خطی در طول بیست و 

پنج سال گذشته در من زندگی کرده است�”
شاید  تا  بشناسد  بیشتر  تا  برگشت  لیبی  به  هشام 
بتواند از چشم آنهایی که در آن  سالها او را دیده بودند 
پدرش را ببیند� وقتی زندانیان دیگر می گفتند پدرت 
مالک  داشت  آرزو  می زد،  قدم  زندان  حیاط  در  تنها 
چشم های آن زندانیان شود؛ چشم هایی که پدرش را 
دیده بودند�”دلم می خواست آن چشمان را از جمجمه 
آن مرد در می آوردم و در جمجمه خودم قرار می دادم�”

قصد  که  می برد  نام  معروفی  شخصیت های  از  او 
زدند  او  سینه  بر  رد  دست  یا  و  داشتند  او  به  کمک 
مخالفان  از  که  االسالم  سیف  قذافی،  پسر  جمله  از 
حکومت پدر بوده� همچنین نلسون ماندال� در قسمتی 
از کتاب می خوانیم:”سال 2002، از طریق یک دوست، 
نامه ای برای نلسون ماندال فرستادم� در آن نامه، از آقای 
ماندال سؤال کردم که آیا ایشان با توجه به مناسبات 
دارند، می توانند اطالعاتی راجع  قذافی  با  نزدیکی که 
به محل نگهداری پدرم و سالمتی اش به دست بیاورند 
و  صریح  کامال  بود،  داده  دوستم  به  که  جوابی  نه�  یا 
روشن بود: ماندال می گوید دیگر هرگز چنین چیزی از 
او نخواه� از آنجا که این جمله نقل قول شده بود، غیر 
ممکن بود که بتوان نسبت به نحوه بیان آن مطمئن 
بود، اما آنچه واضح بود، این بود که حتی مرد بزرگی 
همچون نلسون ماندال آنقدر خودش را مدیون قذافی 
احساس می کرد که ریسک ناراحت کردن قذافی را به 

جان نمی خرید�”
را  حکومت  مخالِف  یک  فقط  سال ها  آن  قذافی 
آنها  بازماندگان  خیاالت  و  ذهن  بلکه  نکرده   ناپدید 
است�  کرده  تباه  را  روح شان  و  کرده  محدود  هم  را 
همسر  کرده،  دستگیر  را  مطر  اهلل  جاب  قذافی  وقتی 
چندان  که  داده  قرار  فضایی  در  هم  را  او  فرزندان  و 

بزرگ تر از سلول پدر نبوده�
کتاب “بازگشت” سرگذشت همه ی انسانهایی است 
فرقی  می کند�  و  کرده  حکومت  آنها  بر  دیکتاتور  که 
دنیا�  این  در  دیگر  نقطه ای  یا  باشد  لیبی  نمی کند 
شوند  تنیده  هم  در  ستمدیده  و  ستمگر  که  هرجایی 

سرنوشت اینگونه رقم می خورد
مترجم:   – راث  فیلیپ   – همه  مثل  یکی   -6

پیمان خاکسار
واقعیت را نمیشود از نو ساخت� همانطور که هست 
قبولش کن� سر جایت محکم بایست و با آن روبه رو 

شو�”
نویسنده ی  چهار  جزء  را  او  بعضی  که  راث  فیلیپ 
نیوآرک  در   ١933 سال  به  می دانند،  امریکا  بزرگ 
خانواده ی  یک  فرزند  او  آمد�  دنیا  به  نیوجرزی 
بود  اروپایی  یهودی  خانواده ی  یک  نوه ی  و  آمریکایی 
که در موج مهاجرت قرن نوزدهم به آمریکا کوچ کرده 
بودند� فیلیپ پس از دبیرستان به دانشگاه باکنل رفته 
را  تحصیالتش  سپس  و  گرفته  کارشناسی  مدرک  و 
دانشگاه  همان  در  و  داده  ادامه  شیکاگو  دانشگاه  در 
هم به تدریس ادبیات پرداخته است� وی در دانشگاه 
پنسیلوانیا نیز ادبیات تطبیقی درس می داده� در نهایت 
در سال ١992 بازنشسته شده و در 2٨ مارس 20١٨ 

به دلیل نارسایی قلبی درگذشت�
او برای کتاب اولش خداحافظ کلمب جایزه ی ملی 
کتاب امریکا را دریافت کرد که شروع شهرتش بود� راث 
بیست و نه کتاب نوشت که شخصیت اصلی نه تای آنها 
نام زوکرمن است که معادل شخصیت  نویسنده ای به 
محوریت شخصیتی  با  هم  رمان  سه  است�  راث  خود 

هم  رمانش  پنج  در  است�  نوشته  کپش  دکتر  نام  به 
شخصیتی به نام خودش فیلیپ راث حضور دارد�

که  است  مدرنی  پست  رمان   همه”  مثل  یکی   ”
زندگی  روند  آن  در  روان  و  ساده  زبان  به  نویسنده 
از  داستان  می کند�  بیان  را  مرگ  و  تدریجی  زوال  و 
لحظه ی خاک سپاری  مردی یهودی و هفتاد و یک 
ساله شروع می شود� جسم او به علت بیماری و تحلیل 
رفته  نابودی  به  رو  پیری  واسطه ی  به  بدنی اش  قوای 
جراحی  زیر  قلبی  بیماری  علت  به  که  شده  سبب  و 
فوت کند� روز خاک سپاری اش برادر، دختر، پسران و 
همسر دوم او صحبت می کنند� برادر مرد بدون طول و 
تفصیل زیاد به شرح مختصری از زندگی او می پردازد؛ 
داستان عالیق او، بیماری هایش، ازدواج ها و خیانت  به 
همسرانش ودر نهایت مرگ او� داستان اصلی با توصیف 
خاکسپاری  از  بعد  خودش  زبان  از  متوفی  زندگی 
یک  از  گریخته  جسته  روایت های  می شود�  شروع 
به خوبی  را  احساساتش  و  راوی خود  مغشوش�  ذهن 
توصیف می کند و به قضاوت عادالنه ای در مورد خود 
چیز�  همه  با  عزیزم،  مبارزه ست  یه  می پردازد�”پیری 
ضعیف ترین  تو  وقتی  درست  اونم  امانه،  بی  نبرد  یه 
حالتت هستی و هیچ نیرویی برای جنگیدن با چیزی 

تو وجودت نمونده”�
روایت خاکسپاری تا صفحه ی 22 به گونه ای است 
که مخاطب این سوال برایش به وجود می آید که چه 
اتفاقی و چرا افتاده؟ با این روش نویسنده، به گذشته 
به صحنه  برسد  تا  و کم کم پیش می رود  برمی گردد 
ای که همان اول توصیف کرده؛ یعنی مرِگ شخصیِت 
چهارشنبه  یک  عمل�”  از  قبل  بیمارستان  در  اصلی 
صبح برای عمل شریان کاروتیِد راستش به بیمارستان 
اتاق  در  بود�  قبلی  مثل  درست  عمل  مقدمات  رفت� 
انتظار همراه بقیه منتظر نوبتش ماند تا اینکه اسمش 
هایی  دمپایی  و  نازک  روپوشی  در  و  کردند  صدا  را 
کاغذی، همراه یک پرستار به اتاق عمل رفت� این دفعه 
وقتی متخصص بیهوشی که ماسک بر صورت داشت از 
او پرسید بیهوشی عمومی میخواهد یا موضعی، گفت 
بیهوشی عمومی را ترجیح میدهد، چون بار قبل خیلی 

سخت گذشته�”
برای  و  است  پیر شده  او  رمان  پایانی  در صفحاِت 
او همسِر  از دست دادن فرصت هایش غبطه میخورد؛ 
اولش را با دو فرزند رها کرده است و تن به ازدواجی 
دیگر داده است، از ازدواج دوم با فیبی صاحب دختری 
به نام نانسی شده است و باز هم همسر و دخترش را 
رها کرده و دل به معشوقی دیگر داده است� اما حاال 
گذشته  خیانتهای  و  دآلزردنها  به  و  ندارد  توان  دیگر 
وقتی  مخصوصا  میداند  گناهکار  را  خود  و  میاندیشد 
حرف های فیبی را می شنود که می گوید:” آدم می تونه 
هر چیزی رو تحمل کنه، حتی اگه اعتماد آدم خدشه 
بگیره می شه  گردن  اشتباهشو  اگر طرف  باز  بشه  دار 
دیگه  شوهری  و  زن  ارتباط  که  این  با  کرد�  کاری 
متفاوت می شه، ولی باز هم می شه ادامه ش داد� ولی 
دادن  بازی  جور  یه  پستیه،  کار  خیلی  گفتن  دروغ 
تحقیرآمیز نفر مقابله� تو طرف مقابلت رو نگاه می کنی 
که داره  بدون داشتن اطالعات کافی زندگی می کنه، 
یا بهتر بگم خودش رو مسخره ی خاص و عام می کنه� 
دروغ گویی پیش پا افتاده است و در عین حال حیرت 
آور، خصوصا اگر کسی باشی که دروغ بهش گفته شده� 
می کنید  خیانت  بهشون  گوها  دروغ  شما  که  آدمایی 
شده  اون ها  به  که  توهین هایی  از  باالیی  بلند  لیست 
تو ذهن شون می سازند و بعد از چند وقت دیگه نمی 

تونن به چیزی جز اون فکر کنند� می تونن ؟”

با معناست� الماس، ساعت،  داستان پر از نمادهای 
و  جذابیت  ثبات،  جاودانگی،  نماد  الماس  استخوان� 
تعمیِر  کار  به  پدرش،  قبل  سال ها  است�  آرامبخش 
مشغول  الماس،  جمله  از  جواهرات،  فروش  و  ساعت 
بوده و پسر، زمانی که کودکی اش را مرور میکند، یاد 
جمله های پدر در مورد الماس می افتد:” پدرم همیشه 
میگفت به غیر از زیبایی و شأن و ارزش، الماس نابود 
بود…  اش  عالقه  مورد  ی  کلمه  نابودنشدنی  نشدنیه� 
فاسد  هیچوقت  که  زمینه  روی  ی  تیکه  تنها  الماس 
نمیشه… ” یکی از رویاهای بشر از ابتدای تاریخ پیدا 
کردن راه و توجیهی برای فرار از مرگ بوده� “چیزهایی 
انتقال می دهند  را  ثبات  به ما حس جاودانگی و  که 
مذهبی   عقاید  پاره ای  “مثل  هستند�  بخش  آرامش 
در  نوبت  چند  در  که  “الماس”  همین  مثل  اجسام  یا 
داستان به فسادناپذیری آن اشاره می شود و یکی از 
نمادهای زیبایی است که نویسنده در برابر تن انسان 

به کارمی برد�
متوفی  پدِر  همیلتوِن  مارک  ساعت  الماس  از  غیر 
زمان  دقیق ترش  یا  دارد� ساعت  کارکردی  هم چنین 
به  مارک همیلتون  سالها ساعت  پدر  ندارد�  که مرگ 
دستش بسته است و پس از مرگش پسرش آن را او 
می بسته و حاال بعد از مرگ متوفی دخترش سوراخی 
می  دستش  به  را  آن  و  کند  می  اضافه  بندساعت  به 
بندد که باز در پیرو نماد الماس است� چون زمان تمام 

شدنی نیست�
استخوان، چیزی از وجود ما که سالهای سال باقی 
ترین  عمیق  از  یکی  راوی  خاطر  همین  به  ماند  می 
لذت های این شخص را در قبرستان و ارتباط عمیق با 

استخوان های پدر و مادرش روایت می کند�
جمله ی  می شود  دیده  رمان  کل  در  که  موتیفی 
تکرار  که  است  جنازه اش  باالی  نانسی  دخترش 
می کند:”واقعیت را نمیشود از نو ساخت� همانطور که 
آن  با  و  بایست  محکم  جایت  سر  کن�  قبولش  هست 
روبه رو شو”� این جمله ایست که متوفی زماِن طالق 
در  دختر،  حاال  و  بوده  گفته  دخترش  به  نانسی  مادر 

مرگ پدر آن را تکرار میکند�
نام  رمان  کل  در  متوفی  یا  رمان  اصلی  شخصیت 
ندارد و از این جهت هدف  نویسنده این بوده که بگوید 
مشخصات  و  ندارد  ربطی  نام شان  به  آدم ها  شخصیت 

دیگری هستند که شخصیت افراد را می سازند�
بدون  که  می فهمد  مرور  به  رمان  اصلی  شخصیت 
در  خوشبختی ای  هیچ  خود  بدن  همراهی  و  کمک 
زندگی به وجود نمی آید و در نهایت نیز به بدن خود 
بدن  بیرونی  این جلوه ی  “وقتی جوان هستی  می بازد 
به نظر  چطور  بیرون  از  این که  دارد،  اهمیت  که  است 
می آیی� وقتی پا به سن می گذاری آن چه درون است 
اهمیت پیدا می کند و دیگر برای کسی مهم نیست چه 

شکلی هستی�”
سالم  برای  را  خود  تالش  تمام  داستان  قهرمان 
زندگی کردن می کند، اما در نهایت اسیر بدن خویش 
اعتراف  پشیمان  عمرش  لحظات  آخرین  در  است� 
میکند:”این که کسی قصد دلگرم کردن آدم را داشته 
باشد اصلن چیز کمی نیست، خصوصن اگر آدمی باشد 

که به طور معجزه آسایی هنوز دوستت دارد�”
شاید مرگ تنها چیزی است که از پیدایش بشر تا 
به حال بی تغییر مانده، اما معنای آن دستخوش تغییر 
به  نه  نیست،  و همیشگی  ثابت  است� هیچ چیز  شده 
خاطر زمان بلکه چون بدن، ما را به دگرگونی و نابودی 
می برد� ما زمان را از روی دگرگونی بدن هایمان درک 

می کنیم و متوجه گذر زمان می شویم�
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