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  پيشزمينه  -1
  

در تيرماه سال . به زودی يک سال از خيزش جنبش بيست و دوم خرداد خواھد گذشت
پيش در اندک فاصله ای از رويدادھای جنبش اعتراضی رساله ای نگاشتم و کوشيدم 

ه ای چنان ددر آن ھنگام ع. ح دھميآن جنبش را بربرسم و بشکافم و توض خصلت
شيفته ی اصالح طلبان بودند که چشم به روی واقعيتھا بسته بودند و با خوش خيالی و 

از اصالح طلبان می دانستند  بی ترديد آسان سازی و راحت طلبی ھمه چيز را ناشی
کرده ی اصالح طلبان مقيم خارج را سرحتی  اين راه آن قدر افراط می کردند کهو در

اينان ھمان کسانی بودند که جنبش دوم خرداد انتخابات . اين جنبش وانمود می ساختند
اين قلم . درياست جمھوری آن زمان را ھم دستاورد اصالح طلبان وانمود می ساختن
کسانی که . در آن مقطع ھم نظرياتی متفاوت ابراز داشت و دشمنيھا به جان خريد

قدرت تجزيه و تحليل تحوالت اجتماعی را نداشتند و ندارند به جای نگريستن به ريشه 
ھای نارضايی اجتماعی تصوری عامه پسند و روزنامه ای را دامن و براين خيال 

ھوری اسالمی ھر خيزش و جنبشی و مخوش تکيه می زدند و می زنند که گويا در ج
برھه با  چھاراين قلم در . يستمی استخالصه ھمه چيز ناشی از نارضاييھای درون س
و محدوديتھای اصالح طلبان درون  اين پندارھای گمراه کننده به مقابله برخاسته است

و بحران  1376دوم خرداد «نخست در رساله ی . ساختاری را آشکار ساخته است
يک شھردار  «دوم در مقاله ی  ،)نشريه ی راه نو( 1376به تاريخ فروردين  » گذار
ی ا و جوابيه  )راه نو نشريه ی 13در  شماره ی ( 1377در »  فروش می رسد به

خالف «به نام  به اتھامات بسيار که به دنبال انتشار اين مقاله نصيب من کردند
به صاحب اين قلم تاختند  به حدی  در آن وقت). 1377به تاريخ پنجم مرداد  (»جريان

 ؛مقاله ی من پوزش طلبيد کردن که حتی صاحب نشريه از چاپ و بی حرمتی کردند 
که نوشته ی آن » بحران گفتار در ايران«به نام کنفرانس برلين در و سوم سخنرانی 

به  ھمراه با يادداشتھايی ديگر به صورت يک کتاب در شھر ھامبورگ به چاپ رسيد
له ای که در تيرماه جام رسانو سرا »نگاھی ديگر به دوم خرداد«به نام  2000سال 
توزيع کردم به نام  88راجع به جنبش برآمده از انتخابات بيست و دوم خرداد  1388

ورم به دنبال آنچه در نوشته ی حاضر می آ. »خرداد وبحران فروپاشی 22« 
بی ترديد امکان دارد صاحب اين قلم نيز به دور از لغزش . کوششھای پيشين است
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ت که با يک خام انديشی راحت طلبانه و اغلب سودجويانه نبوده باشد اما مھم اين اس
ديگر از انديشيدن را به خاطر دستيابی به حقيقت نوعی  بل  کنار نيامده است که ھيچ،

  .جستجوکرده است

خصلتھای وضعيت سياسی و وتاه کنونی می کوشم برخی ديگر ازدر رساله ی ک
واردی به ناچار گوشه ھايی از مامکان دارد در .فرھنگی کنونی ايران را توضيح دھم

شايد از روی فراموشی يا از سر روشن و  ؛يادآورشومنوشته ھای گذشته ام را از نو 
به ھر حال تقاضای عفو دارم از خواننده ی . مفھوم ساختن مطلبی که توضيح می دھم

  .اشکيب

رخ می دھد و باز امکان دارد بسان  پنھان و آشکارنچه در ايران رخ داد و ھنوزآ -1
 ،سال پيش فوران کند چه ماھيتی دارد؟ جنبش اجتماعی است، جنبش اعتراضی است

فوران است يا انفجار اجتماعی يا چيزی ديگر؟ به ھرحال ضرورت دارد اين جنبش 
درک چنين جنبشھايی بدون  .را از نظر شکلی و ماھوی بشکافيم و توضيح دھيم

ينه ھايی نظری به سرعت به دامان ژورناليسم سطحی می غلطد و وردن زمفراھم آ
اين رو چاره ای از . ھر بار بنا به مصلحت نوعی توصيف را به ھمراه می آورد

حات و چارچوبھای بنيادی تر که زمينه ھايی برای درک و  يوضنيست جز توسل به ت
  .دنفھم جريانھای عام جامعه ی ايران به دست دھ

نخست زمينه ھای نظری و تعاريف . ه رويکرد را پی می گيرم در اين نوشته س
نگاھی تطبيقی  به رويدادھای مشابه در قديم و در دوره ی کنونی کارکردی، دو ديگر 

اين سه . معه ی ايران و آينده اشسعی در تجزيه و تحليل خصوصيات جاو سه ديگر 
ه ھر صورت  ھمه ی د بود اما باھنرويکرد در بسياری از موارد درھم آميخته خو

نبه از گاه يک ج .توضيحاتم آغشته خواھند بود به  ھمين سه خصلتی که برشمردم 
  .بسته به مورد. سه خصوصيت برجسته خواھد شد ، گاه دوتا و گاه ھرسه اين

ران خصلتی آشتی گرايش کلی به  عمل سياسی در ايدر اذھان بسياری از ناظران  -2
سخن می رفت از مقطع ھمان کنفرانس برلين  در ندسال پيش چ. جويانه دارد

اين شکل از عمل اجتماعی را مبارزه ای کارا و مؤثر جلوه گر می . نافرمانی مدنی
در خارج کشور ھرجا که می نشستی و می رفتی از نافرمانی مدنی ھمچون . ساختند

يی کسانی که ذره ای از انقالب پرولتاريا. شکل جديد پيکار اجتماعی نام می بردند
و واله ی نافرمانی مدنی شده بودند که اگر اندکی  هعقب نمی نشستند چنان شيفت

موضوع را می پيچاندی و به احتمال درگيری با قدرت اشاره می داشتی آن وقت ترا 
  .آشوبگر و خشونت طلب می ناميدند
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در ارتباط با ضرورت  ن دوره ی کنونی مقاله ھا نوشتنددر تمام آن دوران و حتی ھمي
نافرمانی مدنی بی آن که بنيادھای نظری و تئوريک اين شيوه از مبارزه را شرح 

 هصاحب اين قلم می ديد که می گويند و می نويسند نبايد از دستورات و خواست. دھند
ه ھای مشخصی بايد ھای حکومت پيروی کرد ليکن ھرگر نديد بگويند در چه زمين

بر کدام پايه ھای نظری تکيه می بگويند اصوالً ا شکل داد  يا اين نافرمانی مدنی ر
برای آن که به اين چند نکته بپردازم ، نخست می کوشم نافرمانی مدنی را . ندنز

  .تعريف کنم
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  نافرمانی مدنی -2
اصطالح نافرمانی مدنی را ايرانيان از روی اصطالحی انگليسی ترجمه کرده اند و  

  :به انگليسی می گويند . به حق ھم ترجمه ای خوب به دست داده اند

Civil disobedience   . معادل آن در ديگر زبانھای اروپايی ھم کمابيش به ھمين
ی فارسی از روی انگليسی  مھم اين است که اين برابرنھاده. مھم نيست. شکل است

 نهبه معنای عدم تابعيت فعاال» نافرمانی مدنی«در عرف فرھنگ لغات . شد هبرداشت
 يا يک قدرت اشغال کننده  حکومتيک از برخی قانونھا،خواسته ھا و فرمانھای 

اين عدم تابعيت يا نافرمانی به شکلی مسالمت آميز يا به بيان ديگر خشونت  .است
اين شيوه ی مبارزه در اساس مقاومتی خشونت گريز  . پرھيز به اجرا درمی آيد

يعنی مقاومت  .نھفته است معنادر خود اصطالح ترکيبی نافرمانی مدنی ھم اين . است
. با استفاده از ابزار مسالمت آميزبه شکل مدنی به معنای غير خشن و غير نظامی 

اين شيوه ی مقاومت براثر مبارزه ی گاندی در ھندوستان شھرت جھانی به دست 
 )Satyagraha(» ساتياگراھا«در آنجا اين شيوه را . آورد       جنبش  در. می نامند 

نيز  1919ليسيان که انقالب مصريان عليه اشغال انگ 1919گسترده و خشونت پرھيز 
و به اين اعتبار قديم تر است از جنبش  ه شدشده است ھمين شيوه به کاربستميده نا

اما به واقع قديم تر از ھردوی اينھا جنبش  . گاندی عليه اشغال انگليس در ھندوستان
 1819در ماه اوت پس از جنگھای ناپلئونی و فقر فزاينده که اصالح طلبانه ای است 

شاعر مشھور . ا شدت تمام سرکوب شددر شھر منچستر انگلستان سربرآورد و ب
شعری در ھمان ھنگام سرود که به علت سانسور تا سال » پرسی شلی«انگليس 
 .»کشتار پترلو«اين جنبش مسالمت آميز مشھور شده است به. به چاپ درنيامد 1832

رساله ای » ھنری ديويد تورو«اديب و فيلسوف آمريکايی به نام  1849به سال 
» نافرمانی مدنی«که به  »در برابر حکومت مدنی مقاومت« منتشر کرد به نام

در . اين رساله شايد نخستين رساله در ارتباط با نافرمانی مدنی باشد. مشھور شد
ھمان نخستين جمله ی اين رساله می نويسد با صميم قلب باور دارم که بھترين 

البته اين سخن به گونه ھای  1.کندحکومت ميزان کمترين  آن است که بهحکومت 
ه ی اصلی اين رساله به اصل خودبسندگی يا انديش .مختلف برزبان آورده شده است

با حکومت  می گويد ضرورت ندارد با نيروی فيزيکی. خود کفايی اشاره دارد
از پرداخت  به ھمين سبب ھم . بان آن نباشيماست که پشتي بجنگيم؛ به عوض بھتر

مکزيک  –داشت و با جنگ آمريکا  زيرا به بردگی اعتراض خودداری کردماليات 
                                                            
1 ‐H.D.Thoreau.Civil Disobedience. 1849.In: Aesthetic Papers.May1849.Digital Text.P.1. 
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بود که مفھوم نافرمانی مدنی را » تورو«در واقع می توان گفت  .مخالفت می ورزيد
به خصوص اندکی پس از مرگش شعار نافرمانی مدنی . رواج داد و سرزبانھا انداخت

  .در خطبه ھای مذھبی ودر نوشته ھای مختلف به کار بسته می شد

آمريکا گفت اکنون اعتقاد  رھبر جنبش مدنی سياھان دربعدھا مارتين لوتر کينگ   
ھيچ کس . عدم ھمکاری با شر به ھمان ميزان الزامی است که ھمکاری با خير دارم 

 اين انديشه را به بالغت و فصاحت ھنری ديويد تورو برزبان نرانده است براثر .
اعتراض خالق در زبان  2.ھستيم نوشته ھا يش امروز ما وارثان اعتراض خالق

عده . مارتين لوتر کينگ به واقع ھمان چيزی است که امروز اعتراض فعال می ناميم
ای عدم ھمکاری با شر را گوشه نشينی و منزه طلبی می دانند اما نافرمانی مدنی 
ھنگامی می تواند اثربخش باشد که به گونه ای ملموس سربرآورد و خود را نمايان 

شايد بتوان ھمين توضيخ را زمينه ای دانست در . گيزدناعتراض بيشتری براو  دساز
  .  تفاوت گذاشتن ميان اعتراض غير فعال و اعتراض فعال

نافرمانی مدنی يکی از راه ھای ايستادگی در برابر قانونھای نامنصفانه و  تبعيض 
مبارزه ی گاندی در راه کسب استقالل عليه اشغال انگليسيان تبديل شده   .آلود است

گاندی مبارزه ی خود را برپايه . است به نماد جھانی مبارزه ی مسالمت آميز و مدنی 
ی ديدگاھی فلسفی بنا نھاد که مبتنی بود بربرداشتتی صلح جويانه از فرھنگ 

  . ھندوستان 

نام » ساتياگراھا«يکی . ابی به ھدف وجود داردگاندی معتقد بود دو روش برای دستي
به بيان ديگر اولی روشی است اھورايی و ديگری .  3»دوراگراھا«دارد و ديگری 

بايدھمواره  تدر روش اھورايی به قصد دستيابی به حقيق.  شيوه ای است اھريمنی 
ريق را به ھيچ سبب و بھانه ای نبايد اين روش و اين ط. ثبات قدم از خود بروز داد

اين روش بر . حتی به خاطر کشور خود نبايد به کذب و دروغ توسل جست ترک گفت
) پيرو ساتياگراھا( = يک ساتياگراھی. اصل پيروزی غايی حقيقت استوار شده است

تحميل شود يا راه خود را ترک نمی کند حتی اگر دشواريھا بروز کند و سختيھا براو 
اه مستقيم افقی انباشته از اميد در برابرش  نقش انصراف از ر حتی اگر تصور کند با

بايد بداند  حتی بر خصم و دشمنی . ھرگز نبايد اندوه و يأس به دل راه دھد .می زند
ابراز عشق به . می تواند به مدد روح و معنويت يعنی عشق غلبه کرد سرسخت

به شان دادن عشق ن. دوست نيازی به کوشش ندارد و امتيازی به حساب نمی آيد
انمردی دارد و فضيلت به شمار می آيد و گواه راستين شجاعت دشمن حکايت از جو

. حال اينجا گاندی می گويد اين فضيلت را بايد دربرابر حکومت نيز نشان دھيم. است
                                                            
2 ‐Autobiography.Martin Luther King Jr.Ibid. Introduction. 
3 ‐Gandhi’s Views On Satigraha.M.Ghandini.Digital Teyxt. 26 April 2010.  
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بايد قادر باشيم درستيھای حکومت را بستاييم و خطاھايش را با مھر و محبت گوشزد 
از اين راه می توان خطاھا را اصالح . ين شويمکنيم به جای آن که غضبناک و خشمگ

ناتوان  ،تنھا يک جبون. آوردبه بيان عشق را نمی توان با ايجاد ترس و ھراس . کرد
نبايد با  .دوست داشتن از امتيازات ويژه ی شجاعان است. است از ابراز عشق 

ھی و ھمه ی انگيزه ھای حکومتگران را ناشی از بدخوا سوءظن به حکومت بنگريم
دگی بايستد و از اين راه خطاھای عشق قادر است برزمد و در مقابل قدرت ز. بدانيم
يک ساتياگراھی بايد به روشی مدنی در برابر حکمران . ح کندود را بشناسد و اصالخ

  .و حکومت بايستد و از زندان و چوبه ی دار نھراسد

اين روش متکی است به نيرويی با . را داريم» دوراگراھا«در مقابل روش 
جنگ وحشتناکی که در اروپا سربرآورد نمونه ای . خصوصياتی متضاد از آنچه آمد
ملتی خود را برحق می داند و ملتھای ديگر را فاقد . است گويا از  روش دوراگراھا

قھر محض بر ديگران غلبه  ھد به ياریدر نتيجه می خوا. جلوه گر می سازدحق 
اگر او از ساتياگراھا جانبداری  به گاندی در ضمن انتقاد می شد  در ھمان زمان .کند

؟ در پاسخ  می ھواخواه آموزش نظامی نيز ھستمی کند به چه علت درھمانحال 
ساتياگراھا پايه و ستون و اھرم . نتقادی که به من می شود سطحی استگويد اين ا

اما آموزش نظامی . در چارچوب ساتياگراھا نيازی به سالح نداريم. انديشه ی ماست
در ادامه می گويد . برای کسانی در نظرگرفته شده است که به ساتياگراھا باور ندارند

ی فداکاری  برای حمايت از يک زن بی گناه از نيت خشونتبار يک مرد بايد آماده
چنانچه فاقد اين . مرد چيره شويم ق تا بتوانيم بر خشونت آنباشيم از راه نيروی عش

نيرو باشيم ناچار بايد ھمه قدرت فيزيکی خود را به کار گيريم تا آن خشونت را عقيم 
اين دومی  سالح خود . ھر دوجنگجويند يک ساتياگراھی و يک دوراگراھی ، . کنيم
 4.به کار می گيردو شکست را می پذيراما ان اولی ھرگز شکست نمی خوردرا    

اين سخنان گاندی ھم بحث انگيز است و ھم آن که ھمواره صادق نيست  نيست  ترديد
فعالً می خواھيم اندکی با انديشه . چنان که ھندوستان به کسب سالح اتمی نيز روآورد

معتقد بود که يک مقاومت کننده ی مدنی يا ھمان ساتياگراھی نبايد . ھای او آشناشويم
ه ی تحمل غضب مخالف خود بود؛ چنانچه خشم آلود و غضبناک شود؛ بايد آماد

صاحبان قدرت بخواھند يک ساتياگراھی را دستگير کنند بايد داوطلبانه خود را در 
اختيارشان بگذارد؛ نبايد دست به مقاومت بزند حتی اگر بخواھند ملک او را ضبط 

 امين ملک شخصی ديگر باشد نبايد آن را تسليم کندحتی به قيمت جانکنند؛ اما اگر 
خود؛ ھرگز نبايد به قصاص و انتقامجويی روآورد حتی به شکل لعن و نفرين و 

گاندی از ھموطنانش خواست به پرچم انگليس احترام نگذارند اما به آن و . بدخواھی
به ھمين سبب ھم از . به مقامات انگليسی و ھندی بی احترامی و توھين ھم نکنند

                                                            
4 ‐Ibid. 
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ی اھانت يا حمله شود حتی به بھای ھمرزمانش خواست اجازه ندھند به صاحب منصب
  .از دست دادن جان خود

به . ت دارند از موقعيت خاص ھندوستان در آن مقطع اين خصوصيات ھمه حکاي
 و مجلسیِ انگشت شمار و جديدالوالده  ھواخواھان. قربانی خشونت شد ھرحال خود او

انديشه را بشکافند ، تفسيری فلسفی يا  نھرگز نتوانستند اينافرمانی مدنی  ايرانیِ 
جامعه شناختی از آن فراھم آورند و از ھمه ی اينھا گذشته تبليغ آن را پيوسته پی 

دوگروه از ھواخواھان نافرمانی مدنی که بيش از . بگيرند و حتی به آن وفادار بمانند
اين جريان را  ھمه سنگ نافرمانی را به سينه می زدند يا ييشينه ای انقالبی داشتند و

بسان ابزاری جھت رھايی از گذشته می نگريستند بی آن که به آن باور داشته باشند يا 
بخواھند عملی جدی برای تحقق اين انديشه به کارببندند و گروھی ديگر ايرانيان مقيم 
خارج بودند  و ھستند که چنين انديشه ھايی را بسته به موقعيت جغرافيايی خود 

د به اين تصور که حاال اين چيزھا باب روز است و به اين وسيله می برزبان می رانن
به بيان ديگر کسی را نديدم ھمواره و . توان ترحم ميزبانان و خارجيان را برانگيخت

  .مستمر برای فکری به عنوان نافرمانی مدنی برنامه ريزی و فعاليت کند

د چيزی است که به در ضمن آنچه که حضرات طرفدار نافرمانی مدنی جار می زنن
ايران اتفاق می افتد و اغلب به شکل تجاوز به حقوق ديگر واقع ھرروزه در
از خانه سازی غيرمجاز گرفته تا سيم کشی برق و لوله کشی . شھروندان درمی آيد

يی شخصی و عدم آب بی کسب مجوز تا تصاحب زمين ديگری به قصد سودجو
سرپيچی از  اين گونه . چيزھای مشابه  انواعايی و رانندگی و رعايت مقررات راھنم

قانون را اگر به معنای نافرمانی مدنی بگيريم که درست ھمان چيزھايی است که 
طرفداران ايرانی آن تبليغ می کنند درنھايت به ھرج و مرج و فساد دامن زده ايم نه 

از نظر فرھنگی ايرانيان مدتھا در پذيرش نظم نوين . به يک جنبش اجتماعی
دولت ی مقاومت  به خرج داده اند و به خصوص روشنفکر خوانده ھای ايران سراسر

برای نخستين . ته اند و در طرد آن مطلب نگاشته اندرا امری وابسته و ستمگر دانس
بار اين قلم معنايی ديگر از دولت به دست داد و آن را محصولی تمدنی ناميد که در 

بخش بزرگی از مخالفت قاجاران با . شنابيگانه بود و ناآمفھومی عرف زبان مارکسی 
که به احزاب سياسی چپ ھم رسوخ کرد ناشی از ھمين خودداری از  دولت رضاشاه

قبول نظم سياسی سراسری بود که به صورت دولت نوين ملی در ايران سربرآورده 
يکی از اين ھواخواھان تازه به مجلس رسيده ی نافرمانی مدنی در ھمين اواخر  .بود

ادا گفت کوشش رضاشاه برای استقرار وحدت ملی و ايجاد دولت مرکزی به در کان
نمی دانم . سبب آن که ناچارشد با شورشيان از راه قھر مقابله کند قابل قبول نيست 

چگونه می توان با شعور پسينی به درک پيشنی رسيد و ھيچ مسئولتی نپذيرف و به 
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بھره گرفتن .ی زيند و رفتار می کنندانسانھا در تاريخ معينی م .ھيچ جا تعلق نداشت
 از رفتارھای گذشتگان و فاصله گرفتن از آن رفتارھا چيزی نيست مگر دوگانگی در

مانند مثال آن جوانی است که می گفت از پول پدرم که از راه . انديشه و ھويت
ام . استثمار حاصل شده است سود می جويم اما خود به کارگران ابراز عالقه می کنم 

کارا می گفت مسئول پدرم نيستم اما بھنرين موقعيت اين است که آدمی پدری آش
اين چيزھا يا در اينجا يا  به! کاپيتاليست داشته باشد و خود به سوسياليسم عضو بورزد

  .ھای ديگر اشاره داشته ام يا خواھم داشتدر جا

ی شود با نافرمانی مدنی ھنگامی معنا می يابد که به صورت يک جنبش مدنی پی ريز
ه به اجرا درآيد و رفتارھای سودجويانه ی فردی حتی اگر گسترد. ھدفھای مشخص
ل جامعه به شکل نماد غالب رفتار فرھنگی تجلی کند ،در اصل جلوه حتی اگر  در کُ 

ھای جامعه گريزی خواھند بود ، نه گونه ای از مقاومت در برابر ظلم يا قانون 
بگذريم نافرمانی مدنی در چارچوب نظامی از اين ھم که . شکنی قدرت حکومت 

در نظامی آميخته . سامان يافته می تواند معنای سياسی و اجتماعی اثر گذار  پيدا کند 
با فساد و استبداد محض برخی رفتارھای سودجويانه ی فردی وسيله ای می شوند 

  . برای سودجويی کالن تر توسط مجريان حکومتی
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  مسالمت آميزجنبشھای  -3
از اينھا که بگذريم معلوم نيست در برابر حکومتی که حتی اجازه نمی دھد در يک 

 مکان به گونه ای مسالمت آميز دور ھم آمد ، چه بايد کرد؟ 

ول تاريخ بشھای مسالمت آميز و صلح طلب در طجريانھای فکری و اجتماعی و جن
بش و جريان فکری پيشين يادکرديم اگر در اين جا و تا حال  از چند جن. کم نبوده اند

ونت گريز را نشان داده باشيم و بدين سبب بود که زمينه ھای حرکتھای کنونی خش
ناچار از سر رعايت  حاال .در ھندوستان و چه در جاھای ديگر نشان بدھيم، چه

  .گزينيم اختصار کالم چند مورد را برمی

فرھنگی  گونه گونی را به  جريانھای فکری مطرح که جنبشھای اجتماعی ويکی از 
بار نشاند، تحت لوای صلح طلبی شکل گرفت به خصوص در دوران پس از جنگ 

صلح انديشی . دجموع جنبشھای پاسيفيتسی نام نھاده ااين جنبشھا را درم. جھانی دوم
مکتبی است در برابر جنگ طلبی و خشونت خواھی به منظور حل اختالفات يا کسب 

   .امتيازات

جرگه ھای مختلفی را به ھمين نام . طلبی در واقع يک مکتب واحد نيستمکتب صلح 
اما جنبشھای  در مجموع. می شناسند يا خود را به ھمين نام معرفی می کنند

اندھی سازمرد جنگ ھستند و با ھرگونه پاسيفيستی خواھان الغای خدمت نظام و ط
مخالفت می ورزند؛  استفاده از خشونت را به قصد  اجتماعی به مدد قدرت حکومت

دستيابی به اھداف سياسی و اقتصادی و اجتماعی طرد می کنند و جز در موارد 
. استثنايی ھرگونه توسل به زور را نمی پسندند حتی به خاطر دفاع از خود و ديگری

گوناگون  را در مکاتب ھاوقتی درست به اين انديشه ھا نگاه بيندازيم جلوه ھای آن
ا ھای اين مکتب يو جلوه ھا ما نمی خواھيم در اينجا به گونه . تشخيص می دھيم
شيوه ی تفکر ين يم جلوه ھای گوناگون اين شکل و امی خواھيم بگوي. مکاتب بپردازيم

از اين گذشته می خواھيم بگوييم  يکسان سربرنياورده است ؛ در فرھنگھای مختلف 
روشھای مسالمت آميز و خشونت گريز در جنبشھای  آنچه که در ايران تحت عنوان

اجتماعی اخير عنوان شده است ھيچگاه متکی به يک فلسفه و اخالق صلح جويانه و 
در داخل ايران مخالفان در دوم خرداد و در بيست و دوم . مسالمت آميز نبوده است

، نه از مصلحت انديشی از توسل به خشونت پرھيختند آن تنھا از سر خرداد و پس از
و البته اين مصلحت انديشی به باور اين قلم ، روشی درست و . بابت انديشه ای فلسفی

ی که از ھمين البته در سوی ديگر کسان. سنجيده بود در ارتباط با آن مرحله از مبارزه
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بودند تنھا به خاطر آن که وفاداری خود را جنبش مدعی رھبری  رژيم برآمده بودند و
لمت آميز بودن جنبش اجتماعی دم می زدند نه ابرسانند مکرر از مس به رژيم به اثبات

و پس از  57ھمين کسان درست در مقظع . از بابت تفکری ناشی از فلسفه ای خاص
بی آن که  بله با خصم و دشمن سخن می راندندآن مدام از ضرورت قھر در مقا

اری به رانت خو از روی مصلحت انديشی و؛اينان انديشه ی خود را به نقد بکشند 
  .مسالمت آميز عالقه نشان دادند روش 

در خارج کشور البته ھستند کسانی که در پی کسب امتيازات در محافل غربی سخن 
از جنبش مسالمت آميز سبز در ايران می زنند اما به واقع نه به ماھيت جنبش باور 

ايران می نگرند و دارند و نه از روی انديشه ای اخالقی يا فلسفی به جنبش اجتماعی 
. نه آن که نسخه ای پايدار و ھميشگی در ارتباط با قدرت حاکمه در ايران می پيچيند

از اين که بگذريم ھنگامی که برخی از روی مصلحت انديشی و فرصت طلبی مکتبی 
ھمين کسان در نخستين فرصت  تظاھر می کنند به آن باور دارند ،و  برمی گزينندرا 
نند و به چيزی می پيوندند که جماعتی بيشتر به آن کرھا می سطحی را باور  ناي

طرز از  آنتظاھر وفادارانه به   پايبندی نشان می دھد يا تصور می کنند حاال نوبت
متأسفانه ايرانيان در اين دوران يکصدساله بسيار . اينان ُمدپرست اند. انديشه است

که به  ايران دامن زده اند به جای آنچنين کرده اند و به ھمين علت ھم بحرانھا را در 
روشنفکران يا افراد مشھور به روشنفکر . بد، ياری رسانند استمرار ثبات،چه خوب يا

يا گروھی که روشنفکر جماعت خوانده می شوند بيش از ھمه فرصت طلبانه انديشيده 
در نتيجه آن چه که جنبش مسالمت آميز سبز خوانده می شود . و رفتار کرده اند

  .صلتی پايدار ندارد و بسته به رفتارھای حکومت چه بسا يکسره دگرگون شودخ

ابعاد فلسفی و اخالقی جنبشھای در ارتباط با اين نکته ھا را می توان به نحوی 
م مکتبی پيرو روش عدبه اين اعتبار صلح طلباِن . نيز بررسی کرد پاسيفيستی

  .خشونت و عدم توسل به قھر ھستند
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  بھای رنگیانقال -4
در سالھای اخير به دنبال فروپاشی اتحاد جماھير شوروی مجموعه ای تازه از 

که در مجموع آنھا را  وارد عرصه ی تحوالت اجتماعی شدند جنبشھای اجتماعی
قالبھای رنگارنگ در معرض تجزيه و تحليھای ناين ا .انقالبھای رنگين می نامند

رنگ از اين جنبشھا را می جا به اختصار چند در اين. فراوان و متنوع قرار داشته اند
طی با وضعيت ايران توانند داشت يا چيزی ھستند بام به قصد آن که ببنيم ارتشناساني

اين مختصر را ھم به اين اعتبار می آوريم تا سبز . يکسره بيگانه با اوضاع ايران
رنگ سبز ه آيا پرسش اين است ک. ايران توضيح دھيمبودن رنگ جنبش اخير را در 

وده است؟ آيا قرابت با ھم دارند ر جاھای ديگر بدر ايران ھمانند ھمان رنگ نماييھا د
تبديل شده است به يک  و برگرفته از نمونه ھای کشورھای ديگر ر اتفاقیا يک امي

  معنای عام؟

انقالب رنگی اصطالحی است که به منظورتوصيف جنبشھايی به کار رفته . 4-1
مستقل موسوم به مشترک المنافع در عرصه ی اتحاد جماھير است که در کشورھای 

  . شوروی سابق به کار رفته است

اين جنبشھا که اغلب انقالب ھم ناميده شده اند مقاومتی خشونت گريز را تبليغ کرده 
نکته ی مھم در اتباط با اين جنبشھا اين است که فروپاشی  .اند و به کاربسته اند

ر موارد حکومتھايی را به قدرت رساند که ترکيب نيروی نظامھای کمونيستی در اکث
کرد که در  انسانی آنھا تفاوتی با گذشته نداشت و نوع تازه ای از فساد را سازماندھی

اين بخش خصوصی در . به گردش درآمد پرتو بخش خصوصی تازه سازماندھی شده 
 –ياسی اساس توسط ھمان مافيای سابق برپاشده بود و عوامل ھمان دستگاه س

در نتيجه در مدت . اقتصادی حزب کمونيست اداره و مديريت آنھا را به دست داشتند
زمان کوتاھی پس از فروپاشی تضادھای جامعه که آرام و گام به گام غلط می 

جنبشھايی که نماينده ی . خوردند يکباره سربر کشيدند و در مواردی فوران ھم کردند
با رنگی برآمده از محيط ھمان فرھنگ و گاه با  سربازکردن زخمھای کھنه بودند گاه

برگزيدن يک گل ھمچون نماد جنبش تقاضاھای توده ی مردم خود را به نمايش 
  .گذاشتند

ض مردم به نتايج ارمی شد به اعت اشاره ایھربار که از اين جنبشھا سخن می رفت 
حاصل  انتخاباتی که تصور می رفت براثر دخالت مقامات حکومتی و دستکاری در

  .لگد مال شده يا ناديده انگاشته شده است ،نھايی آرای مردم
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انقالب نارنجی در اوکرايين عنوان مجموعه ای از تظاھرات اعتراض آميز بود . 4-2
که  Orange Revolutionبه انگليسی گفتند . نام گرفت » پومارانِچوا رُولوتسيا«که 

اين مجموعه ی حرکات و  .ه شددر ھمه ی دايرةالمعارفھا ھمچون يک مدخل پذيرفت
در اعتراض به  2005تا ژانويه ی  2004جريانھای اعتراضی  در فاصله ی نوامبر 

تصور عمومی اين بود که . نتيج اعالم شده ی انتخابات رياست جمھوری شکل گرفت
اين جنبش  ھمراه شد با نافرمانی . تقلب گسترده ی انتخاباتی صورت گرفته است

  .صابات سراسری مدنی ،تحصن و اعت

اعتصابات گسترده ی مردمی براثر انتشار اخبار تقلب  و فساد توسط گزارشگران 
داخلی و خارجی دامن زده شد و از اين گذشته استنباط عمومی اين بود که اين 

ياست جمھوری به رقابت در آن ھنگام دو نامزد ر. با فساد أم بوده استوانتخابات ت
را روسيه  ديکی از اين دو نامز. ميان آنان چندان زياد نبودپرداخته بودند و فاصله ی 

ترکيب جمعيتی و . حمايت می کرد و نامزد ديگر برآمده بود از ميان مردم 
جغرافيايی اوکرايين نيز به گونه ای بود و ھست که به ظھور چنين رقابت نزديکی 

ست با کشورھای از اين بابت نمی توان اوکرايين را قابل قياس دان. ميدان می داد
   .خواه بيرون از اين محدوده خواه در چارچوب امپراتوری روسيه ،ديگر، 

رنگ نارنجی را جناح معترض به نتيجه ی انتخابات بر پرچم و پوشاک خود حمل 
 جنبش اعتزاض موفقيت را درآغوش کشيد و توانست بازشماریسرانجام . می کرد

البته در اين دوره ی اخيربه سبب سوء مديريت و به علت . را تحميل کند آراء
ژی ، ھمين جناح برنده نتيجه ی انتخابات را فشارھای اقتصادی روسيه بر قيمت انر

در واقع آنچه مردم اوکرايين به دست آوردند . کردند خود واگذار سبه رقيب روسيه پ
اين موفقيت را نبايد . سوی دموکراسیچيزی نبود و نيست جزبرداشتن گامی ديگر به 

گينی تی در قانون اساسی اعمال شد و سنبر اثر جنبش نارنجی تغييرا. ناچيز دانست
 از اين گذشته. وزنه ی قدرت از دست رئيس جمھورخارج و  به سود پارلمان چرخيد

در مجموع در جريان جنبش نارنجی معلوم شد دستگاه امنيت نقشی عمده ايفاکرده 
اين دخالت دستگاه امنيت را درکشورھای ديگر و به خصوص در ايران نيز . است

   .می بينيم

از اوکرايين نارنجی چه بر جا مانده « در مقاله ای تحت عنوان » ميکوال ريابچوک«
می نويسد نتيجه ی انتخابات اخير اوکرايين به واقع مراسم سوگواری انقالب  5»است؟

پس از يک نبرد تنگاتنگ » يچر يانوکووويکتو«بازگشت . بود 2004نارنجی 

                                                            
5 ‐ Riabchuk, Mykola. What’s left of Orange Ukraine.Eurozine.published 2010‐03‐04. 
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انتخاباتی نه فقط نشانگر شکست رھبران نارنجی بود ، بل در مجموع بيانگر شکست 
  .پروژه ی نارنجی به حساب می آمد

نخست به يک تعريف از انقالب که از شبکه ی دايرة المعارفی » ريابچوک«
انقالب عبارت است از در اين تعريف . بر گرفته است اشاره می کند» ويکيپيديا«
در جھت دگرگون سازی نھادھا و مشروعيت اقتدار سياسی در جامعه » کوششھايی«

  . به مدد بسيج توده ای و فعاليتھای غير نھادی در جھت فروريزی اقتدارھای حاکم 

» کوششھا«از واژه ی چون  می پسندمس می نويسد اين تعرف را سپ» ريابچوک«
به وجود دارد از انقالب  خوبی ھم کهبھره می گيرد که در بسياری ديگر از تعاريف 

که انقالب را ترکيبی کامل و » کپولتدا اسکا«خورد مانند تعريف مشھور چشم نمی 
تعريف مشھور ديگری  .ژرف از دگرگونيھای ساختاری و خيزشھای توده ای می داند

که می گويد انقالب دگرگونی سريع، بنيادی و » ل ھانتينگُتنساموئ«ھم داريم از 
خشونتباری است در عرصه ی ارزشھا و اسطوره ھای جامعه، در نھادھای 

  .سياسی،ساختارھای اجتماعی،رھبری، و فعاليتھا و سياستھای حکومت

چنانچه ورد معتقد است ا توجه به اين سه تعريفی که می آب»  ميکوال ريابچوک «
را نمی توان يک انقالب به » انقالب نارنجی«را حذف کنيم » کوششھا«واژه ی 

گرگونی ساختاری به بار ننشاند و اين انقالب نارنجی به ھيچ نحو د. حساب آورد 
سياسی را به گونه ای بنيادی تغيير نداد و به شکلی اساسی بر فعاليتھا و  قواعد

اين انقالب ھمانا اصالح در تنھا دگرگونی انقالبی. نگذاشتسياستھای حکومت اثر 
تکثر اپخته از قوا به دست داد و گونه ای ازقانون اساسی بود که تفکيکی خام و ن

رژيم گذشته زمينه سازی کرد تا عقيم ساختن برابر احياء اقتداررا درسياسی 
  .را مانع شود و امنيت فردی را تأمين کند رقيب  شخصيتھای

است به » کوششی«بی قبل از ھر چيز نويسد ھر انقالمی » ميکوال ريابچوک«
از اين بابت معتقد است که انقالبھا از نظر . منظور تغييراتی بنيادی در کوتاه مدت 

روش، مدت و انگيزه ھای سياسی ازھم متمايز می شوند؛ از اين بابت می توان گفت 
يا در /اجتماعی، و –انقالبھا سعی دارند دگرگونيھايی ريشه ای در نھادھای سياسی 

اما چشم انداز و . يا در زمينه ی فرھنگ به وجود آورند/ عرصه ی اقتصاد ، و
قرار می  ا ی معين دستاورھای ھمه ی آنھا به سبب حضور عوامل معينی در محدوده

از نظر اراده ی سياسی و مھارتھای انقالبيان، از نظر ظرفيت شخصيتھای  :گيرد
ينان با يکديگر و مکمل ھم بودن ، و ھمچنين به سبب انقالبی و ميزان سازگاری ا

خصلت جامعه ای که در آن دست به عمل زده اند، گذشته ی اين جامعه وميزان 
  . انباشت سرمايه ی اجتماعی ، محيط بين المللی و ارتباطات و اھرمھای بيرونی 
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نيز سخن  دو ب به اين اندازه بسنده نمی کند و از انقالبھای خوب» ميکوال ريابچوک«
که جزر  و مد موجھای نارضاييھای توده انقالبھای خوب انقالبھايی ھستند . می گويد

ای را در مسيری مناسب می اندازند و خيزش توده ای را به گونه ای به کار می 
رژيم قديم  اعمالاندازند که موانع توسعه را کناربزنند،مسير توسعه را که براثر

قالبھا می خواھند نبه بيان ديگر اين ا. ، ھموار سازند انباشته شده است از سنگالخ
طريق جامعه را از ، جامعه را به مسيری بيندازند که پيشينيانشان با ايجاد انحراف 

به باور او اين  ھمان کاری بود که انقالبيان کشورھای . درست خارج ساخته بوده اند
حول تدريجی بازگشتند، از اينان به مسير ت. بالتيک و  اروپای شرقی انجام دادند

فضای جھانی بھره گرفتند، رھبران مستبد را کنار زدند و بازگشت خود را با تجربه 
  .ای تازه و انديشه ی جھانی نوينی ممکن ساختند

اصول (= ند دکترينھای اوتوپيايی که می کوشانقالبھايی ھستند  انقالبھای بد ،در مقابل
وجود، صرف نظر از محيط بومی و بين خود را صرف نظر از شرايط م) رمانیآ

اين چنين انقالبھايی . المللی، فرھنگ سياسی يا توسعه ی اقتصادی به اجرا درآورند
ا ا بر اين باورند که ھدف ، وسيله رخشونت را رواج می دھند، خون می ريزند زير

ی  اراده ی انقالب کافی به کارگيری نا را ناشی ازتوجيه می کند، ھر گونه نارسايی 
ه اين که ھر گونه مقاومتی در برابر انقالب فقط گواه حضور و باالخر قلمداد می کنند

او انقالبھای کمونيستی را بھترين نمونه ی   .وانمود می سازندسابوتاژ و خرابکاری 
  .اين دست از انقالبھا می داند

از انقالبيان به باوراين نويسنده رھبران نارنجی نه در شمار انقالبيان خوب بودند و نه 
ً انقالبی نبودند » ھايجک«(=  »ربودند«آنان جنبش انقالبی را . بد، زيرا آنان اساسا

اين جنبش انقالبی در اصل  .يا به اصطالح  فارسی زبانان در ھوا قاپ زدند ) کردند
به سبب نارضايی گسترده ی مردم از رژيم فاسد ، بی قانونيھا و خودکامگيھايش  

جا مردم پيشينيان را برکنار ساختند اما نتوانستند تغييراتی را . برانگيخته شده بود
که خصلت انقالبی داشته باشد ، به خصوص استقرار حکومت قانون که بيندازند 

صاحبان جديد قدرت در عرض  .ھر دگرگونی ديگری در کشور می بودپيشزمينه ی 
پنج سالی که بر مسند قدرت نشسته بودند ھمچون گذشته سياستھای خويشاوند ساالری 

پنج سال تمام با . را پيش گرفتند و بسان پيشينيان خود به قانون احترام نگذاشتند
  .انونھا حکومت برانندلجاجت با قانونھا بازی کردند به جای آن که به مدد ق

اين » ميکوال ريابچوک«احساس می کند گويی آدم وقتی اين مالحظات را می خواند 
کافی است نام او کرايين را کنار بگذاريد . نکته ھا را در ارتباط با ايران نوشته است

اين اصالح طلبان در عرض ھشت !! و بنويسيد ايران و پنج سال را بکنيد ھشت سال
قط اغتشاش به بار نشاندند و مردم را از دست زدن به ھرگونه اقدام سال فقط و ف
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تغيير قانون اساسی  کار به جايی رسيد که خاتمی حتی انديشيدن به. بنيادی بازداشتند
ت با خيانت و کروبی به ھنگام رياست مجلس نامه ی خامنه ای را را برابر دانس

و حتی مجلس را » حکومتی حکم«معادل دانست با يک تصور غير قانونی به نام 
به ھنگام جنبش اعتراضی مردم در . بازداشت از گفتگو در باره ی آزادی مطبوعات

ھمين حضرات و دوستانشان جنبش را ربودند و اين ربايش  1376مقطع دوم خرداد 
انجام  را چھارسال بعد تکرار کردند و ھمين کار را در مقطع بيست و دوم خرداد

به جناح حاکم و حاال مرتب خود و دوستانشان  زدن روآوردند وباز به قاپ  دادند و
خودشان راه ندھيد جنبش نارضايی به  ويند اگر به ما يعنیمی گروحانيت  وابستگان

رفتر می شود و به اعماق جامعه می رود به حدی که حکومت ديگر قادر به مھار ژ
ه پذيرش حقوق مردم اينان به عوض آن که حکومت را وادار ب. کردن آن نخواھد بود

 بھتر از حکومتگراناينان کنند، مدام حکومت را می ترسانند و ھشدار می دھند که 
محدوده ی معينی  از سوی ديگر به مردم می گويند از .منافعشان را حفظ کنند قادرند

رفتاری تندپيش جناح حاکم احتمال دارد وراتر نرويد و شعارھای بنيادی ندھيد چون 
ات اصالح طلب سالھاست با اين بازی دوسويه سعی داشته اند مقام و اين حضر. گيرد

به تدريج چھره ی واقعی اين بازی . مکان خاصی را به خود اختصاص دھند
  .ناصميمانه ی دوگانه بردلسوزان آينده ی ايران افشا می شود

ھمه ی اين رھبرخواندگان جنبش اصالحات ھمواره خود را به حفظ نظام عالقه مند 
موسوی و کروبی بارھا اين دلبستگی را مورد تأکيد قرارداده اند و . ن داده اندنشا

مش را درست در خاطر ندارم د محسن کديور و يک نفر ديگر که نادوستانشان مانن
است و خود را  روزنامه ی وابسته به کروبی بوده راما سردبي) واحدی؟مجتبی (

آشکارا در مصاحبه ھای خود بابی بی سی  و می کند می کرد نزديک به او وانمود
. بازگردند ھمان انقالب را به انجام می رسانند 57گفتند اگر يک بار ديگر به مقطع 

اين ھمه صراحت و باز دنباله روی حاشيه نشينان داخلی و خارجی از اين اصالح 
ع حاشيه نشينان و دوزيستان نيز در داخل و خارج از اين وض .استچندش آور ،طلبی

عده . سود می برند و در اين ميانه با دست و پازدن رانت خواری را ادامه می دھند
ای صالح می دانند ھمين وضع ادامه پيداکند تا خونريزی نشود و عده ای ھم مدعی  
نمايندگی و وکالت  اصالح طلبان می شوند و به دلسوزی ادامه می دھند و از اين راه 

اين اصالح طلبی به واقع . متيازاتی کسب می کنندامکانات و ا یخارجکشورھای از 
  .بر ھيچ باور و اعتقادی بنا نشده است. يک دکان چند نبش است

نويسنده ی ما معتقد است با . باره بازگرديم به اوکرايين و چند کلمه ی ديگر در اين
 يا به باور اين انقالب ،. يک شکست کامل نبوده است ھمه اين احوال انقالب نارنجی 

اين قلم  درست آن که بگوييم جنبش، توانست کشور را به مسير توسعه ی تدريجی 



19 
 

 

. بيندازد اما نتوانست آثار ماندگار يا به اصطالح امروز توسعه ی پايدار برقرار سازد
.  تن داد )  momentocracy(= » لحظه ساالری«انقالب نارنجی در واقع به 

. طراحی کند و به اجرا در آوردجانبه  نتوانست اصالحات بنيادی و سياستھای ھمه
تنھا . درست ھمان چيزی که اصالح طلبان درون ساختاری در ايران انجام دادند

کاری که انقالب نارنجی توانست انجام دھد اين بود که زمينه ھايی ھرچند اندک در 
 ھم اين اصالحرا ھمين اندازه  .جھت تکثرگرايی سياسی و آزاديھای مدنی فراھم آورد

البته نويسنده ی ما شايد  .طلبان درون ساختاری ايرانی نتوانستند به کرسی بنشانند
ساختارھای متناسب و  چنانچه ھمين زمينه ھا ھم ازبين می روندنتواند تصور کند که 

  .مردم قرار نگيردپايدار در اختيار

آن در باره ی انقالب نارنجی سخن بسيار است اما اين رساله تنھا قصد دارد از 
ھمچون يک زمينه ی توضيحی و يک امکان تطبيقی در جھت ھدف اصلی خود که 

  .جنبش اعتراضی ايران است استفاده کند نه بيشتر

نام جنبش يا انقالبی مسالمت آميزدر گرجستان است که به سال  انقالب گل سرخ. 4-3
جنبش بر سر موضوع  در اين جاھم .موجب برکناری ادوراد شواردزنازده شد 2003

ھر سه رأی گيری متوجه انتخاب . و نتيجه ی سه چالش انتخاباتی سربرآورد
رت به صو یخرنمايندگان در آينده بود که اين آ نمايندگان و ترکيب کمی مجلس

اما ھر  کنندھندگان حق داشتند سه برگه دريافت رأی د. ی گيری می شدرفراندم رأ
انتخابات رياست جمھوری . به صندوق می انداختنديک پاکت می گذاشتند و سه را در

در پايان دوره ی دوم رياست جمھوری شواردزنادزه  2005قرار بود در بھار سال 
   .برگزار شود

نتيجه ی انتخابات را اھالی گرجستان و ناظران بين المللی مخدوش دانستند و از 
مدعی بود که انتخابات رقيب او ميخائيل ساکاشويلی . دخالت شواردزنازده سخن گفتند

ھنگامی که  .ييد می کردندادعای او را شماری از ناظران تأ. را برده است
شواردزنادزه می خواست اجالس دوره ی جديد پارلمان را افتتاح کند با اوج اعتراض 

احزاب اپوزيسيون اجالس  پارلمان را غير قانونی اعالم . شد اپوزيسيون مواجه
شدند  و مانع  يلی با دردست داشتن گل سرخ وارد جلسهطرفداران ساکاشو. کردند

  ايراد سخنرانی 

رئيس . از اينجا بود که اين جنبش را جنبش گل سرخ ناميدند. شواردزنادزه شدند
رويدادھای . جمھور وقت يعنی شواردزنادزه ناچار فرار کرد و جلسه را ترک گفت

ه نشست و پسانتر رئيس پارلمان بر جای شواردزنادز. پس از آن روشن است
 .ساکاشويلی به رياست جمھوری دست يافت و انتخاب شد
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در اينجا ھم می بينيم که جنبش بر سر نتيجه ی انتخابات سربرآورد و از راه تدام و 
ھمه می دانند ساکاشويلی از حمايت غرب و به خصوص . پيگيری به پيروزی رسيد

رتبط با ميلياردر معروف به نام شبکه ی بنيادھا و سازمانھای غردولتی وابسته يا م
  . بھره می گرفت » جورج سوروس«

اھالی چک پس از . در چکسلواکی)  Velvet Revolution(انقالب مخملين .  4 -4
جدايی ھمچنان از اصطالح انقالب صورتی  بھره می گرفتند و اھالی اسلواکی 

. انقالب آرام ترجمه کردآن را اصطالح ديگری را به جای آن نشاندند که شايد بتوان 
   .می نامند Gentle Revolutionبه انگليسی آن را 

به مناسبت روز جھانی دانشجو که مصادف بود با  1989نوامبر  16در واقع در 
دانشجوی چک که به دست نيروھای اشغالگر » يان اوپلتال«پنجاھمين سالگرد مرگ 

مدارس عالی و دانشگاه ھای آلمان در جنگ جھانی دوم کشته شده بود ،دانشجويان 
حزب . تی مسالمت آميز برپاکردندتظاھرا» براتيسالو«اسلوواک در مرکز شھر 

ر انيست وقت در اسلوواکی از اين وضع نگران شده بود و سعی داشت آن را مھکمو
  .کند

به رھبری نيروھای پليس تظاھرات مسالمت آميز دانشجويان را  1989نوامبر  17در 
اين رويداد مجموعه ای از اعتراضات . پراگ سرکوب کردشھر در » واسالو ھاول«

در  .گيخت و دامن زدننوامبر تا آواخر دسامبر برا 19و تظاھرات را در فاصله ی 
به طور . بيستم نوامبرشمار تظاھر کنندگان ازدويست ھزار نفربه نيم ميليون نفر رسيد

سامبر نخستين حکومت د 10در » گوستاو ھوساک«خالصه در فاصله ی اين دوماه 
دسامبر  28تا آن زمان منصوب کرد واستعفا داد و در  1948غير کمونيستتی را از 

واسالو «دسامبر  29به رياست پارلمان برگزيده شد و در » الکساندر دوبچک« 
چکسلواکی نخستين انتخابات  1990در ژوئن . به رياست جمھوری رسيد» ھاول

  .گزار کردبر1946دموکراتيک خود را پس از 

بارھا گفته اند » اس تی بی«و  »گ ب کا«لگران سازمانھای امنيتی اری از تحليمش
برخی از تحليلگران  .که اين جريانھا را ھمين دستگاه ھا صحنه سازی کرده بوده اند

امروز اما .ناشی از دلبستگی به نظريه ی توطئه دانسته اند ھم اين نوع از نگرش را
شی اتحادجماھير رويدادھا گذشته است نيک می دانيم که به دنبال فروپاکه مدتی از آن 

ايی جدی در جھت فروپاشی نظامھای کمونيستی در آلمان شوروی زمينه سازيھ
شرقی، در رومانی و در ھمين چکسلواکی و البته جاھای ديگر تدارک ديده شده 

 ،رھای وابسته از سوی ديگر البته می دانيم که نارضايی مردم در اين کشو.است
گون سازی شتابان رژيمھای اين کشورھا به عاملی تعيين کننده بوده است در سرن
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در چنسلواکی يمبار به قدرت رسيده بود و » دوبچک« .دست سازمانھای امنيتی 
پس از فروپاشی شوروی بازھم کوشش براين . نيروھای شوروی او را برکنار ساختند

او را متھم می کردند به طرفداران واسالو ھاول بود که دوبچک به قدرت برسد اما 
اتھاماتی که بر او وارد می ساختند . بی لياقتی در دوران حکومتش در برابر شورويھا

دوبچک در برابر يک قدرت عظيم نظامی قرار . به باور اين قلم آميخته بود با افراط
سيد محمد خاتمی . داشت و می دانست مردم در حد معينی ازاو پشتيبانی خواھند کرد

  .اما بيشترين پشتيبانی را داشت ولی به قصد مردم را عقيم و خنثی ساخت

يک نکته ی در خور توجه در مورد چکسلواکی و آلمان دموکراتيک و البته برخی 
برای مثال در مورد چکسلواکی . ديگر از کشورھا شتاب فروپاشی اين سيستمھاست

ظام دوام نياورد و اسباب فروپاشی نظام ديديم چگونه در فاصله ی دو ماه اين ن
  .سوسياليستی فراھم آمد

نخست تظاھرات آرام و مسالمت . نکته ی در خور توجه ديگر شکل فروپاشی است
آميز و سپس تبديل ھمين تظاھرات به شورشی مقاومت کننده در برابر نظام استبدادی 

نتواند به  ه رژيمالبته حمايتھای بين المللی موجب می شد ک. و قوای سرکوبگر
درست ھمين جاست که می بينيم نقش دستگاه ھای امنيتی شوروی . سرکوب ادامه دھد

د و نپشت نظام سياسی را خالی کنسابق و امنيت ملی ھر کشور به حدی بوده است که 
اما يک نکته ی ديگر نيز مھم است و آن روی گرداندن . دندرھم شکنام وابسته را ظن

ت اين مجموعه ی عوامل دس. بوده است بدادی از نظام سياسیکارگزاران رژيم است
حال نکته ی نھايی اين . در دست ھم  نقش مھمی در فروپاشی نظام بازی کرده اند

کنار ھم قادر نيستند رژيمی را  است که يک عامل به تنھايی يا حتی يکی دو عامل در
يد در کنار ھم قرار مجموعه ای از عوامل با. خواستار مقاومت است درھم بشکند که

بگيرند و درھم تنيده عمل کنند و نوعی وفاق ملی نيز سربرآورد تا يک جنبش 
در  .اعتراضی از مراحل مختلف درگذرد و به صورت نيروی سرنگون کننده درآيد

ارتباط با ايران نيروھای امنيتی وابسته به اصالح طلبان در ضمن الگوی فروپاشی 
تصور می کردند می توانند با توسل به . رو داشتنداتحادجماھير شوروی را پيش 

رفسنجانی اما پپيشدستی . دوستانشان در دستگاه ھای امنيتی پشت نظام را بخمانند
نخست در دستگاھی به . کرده بود و اينان را در مقطعی بحرانی ناگھان کنار زده بود

و خلع سالح نام مطالعات استراتژيک جمع گشتند به رياست روحانی و سپس منفرد 
بخت با اينان بود که خامنه ای و پشتيبانانش بی حوصلگی کردند و به . شدند

اميدوارم در اين باره باز سخن بگويم و توضيحات  .رويارويی با رفسنجانی شتافتند
  .بيشتر بدھم
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در اواخر دھه ی ھشتاد قرن بيستم ميالدی نارضاييھای مردمی از سطح زندگی و 
ت اصالح طلبانه را شکل داد و در مقياسی وسيع تبديل کرد به شرايط اقتصادی توقعا

شھروندان چک و شھروندان اسلواک نظام سياسی را به طور . يک خواست ملی
شھروندان به گونه ای فزاينده ناخشنودی  1989در مقطع . علنی به چالش خواندند

و عليه  برخاستند »واسالو ھاول« خود را از رژيم ابراز کردند و به حمايت از
اين . سانسور و ضرورت اصالحات سياسی آشکارا سخن گفتند و بيانيه صادرکردند

مجموعه اسباب گذار از نظام کمونيستی را به نظامی يکسره متفاوت در اختيارگذاشت 
بديل می شوند به در يک جامعه وقتی علنی می شوند ت و نشان داد که تمايالت نھفته

ی سرکوب ھرچه بيشتر شود به ھمان ميزان از در چنين موقعيت. اراده ی ملی 
  .  مشروعيت و مقبوليت رژيم حاکم می کاھد

نامی است که بر يک سلسله از ) Singing Revolution(انقالب سرودخوانان  .5.4
 در استونی، ليتوانی و لتونی1990و   1987جنبشھای اعتراضی در فاصله ی 

اين جنبشھا سرانجام استقالل را برای اين کشورھا به ارمغان . گذاشته شده است
ی خودانگيخته توده ھای ھايدر جنبش 1988ژانويه ی  11تا  10فاصله ی در . آوردند

مردم سرودھايی را می خواندند که وجھه . مردم سرودخوانان دست به تظاھرات زدند
  .بودندای ملی داشتند و مطلوب رژيمھای حاکم ن

مجموعه ای از تظاھرات خود انگيخته ی توده ای در سال  استونیبرای مثال در  
در اين . گردھم آورد » تالين«جمعيتی حدود سيصدھزارنفر را در شھر  1987

اشغال نيروھای داشتند و در دوران ملی  ی را که صبغه ایتظاھرات مردم سرودھاي
) ماه مه(1988در سال . خواندندممنوع بودند باھم می اتحادجماھير شوروی 

ود ميھنی در جريان احساسات ملی در جريان فستيوال موسيقی فوران کرد و پنج سر
. ال خوانده شدند در حالی که مردم دستھايشان را به ھم گره زده بودندبرگزاری فستيو

در سپتامبر . بدين ترتيب رسمی شکل گرفت که به سرعت تبديل شد به يک سنت
ردم سرود استونی را در تاالرفستيوال  تالين خواندند و در نوامبر ھمين ھمين سال م

 1990در . را تصويب کرد سال قوه ی قانونگذاری اعالميه ی حاکميت استونی
استونی نخستين جمھوری در مجموعه ی اتحاد جماھير شوروی بود که توانست از 

مت نظام شوروی خدارتش شوروی روگرداند و خدمت وظيفه ی ملی را در مقابل 
  .اھالی استونی به ھرحال به اين راه حل ھم تن ندادند.مطرح کند

با آن که ارتش شوروی  1991در سال . انقالب سرود خوانان چھارسال طول کشيد 
با تانکھای خود خواست مردم را متوقف کند و راه دستيابی به استقالل را ببندد،مردم 

 درھای انسانی تشکيل دادند و از ورودر برابر تأسيسات راديوو تلويزيون سپ
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يج استقالل استونی به رسميت به تدر. سازمانھا جلوگيری کردند شورويھا به اين
  .شناخته شد و مردم توانستند بی خونريزی اين استقالل را تثبيت کنند

جنبشھای اعتراضی در دھه ی ھشتاد قرن بيستم در معرض فراز و نشيب  لتونیدر 
دخالتھای شوروی در محيط زيست لتونی با ايجاد نيروگاه . قرار داشتند

ھيدروالکتريک و ايجاد مترو ی زير زمينی که به تخريب چشم اندازھای طبيعی و 
 1987در . فرھنگی و تاريخی اين کشور منتھی می شد ،خشم مردم را برانگيخت
يکی از عد به جنبش مدنی باشگاه حراست از محيط زيست را برپاکرد که در مراحل ب

در اين . بديل شدو نقشی مؤثر در کسب استقالل لتونی بازی کردبانفوذترين جنبشھا ت
گالسنوست و پروسترويکای ميخاييل گورباچف مطرح دوره در خود شوروی نيز 

د توانست جنبش مردمی ندگان نيز با برگزاری کنگره ی خواتحاديه ی نويس. شده بود
سرانجام به دنبال . به جنبش اعتراضی بدھدرا بيشتر برانگيزاند و رونقی تازه 
ن سال در ماه اوت ھمي. در مسکو  1991شکست کودتای کمونيستی ژانويه ی 

  .ذار به استقالل را با موفقيت به انجام برساند استونی نيز توانست دوره ی گ

ً  در ھمين دوره ھزاران نفر ليتونیدر  درسراسر کشور در اماکن عمومی  منظما
در  1988در . می خواندند سرودھای ملی و سروھای کاتوليکی دند و گردھم می آم

و دموکراسی ت به منظور استقرار اجتماعی شکل گرف –ماه ژوئن جنبشی سياسی 
پرچم را . به تدريج مردم خواستار بازگرداندن نمادھای ملی شدند .دستيابی به استقالل

ع جديد به خصوص پس از اين وض. تغيير دادند و سرود ملی را ھم برقرار کردند
از سوی بسياری از کشورھای جھان به رسميت شناخته  1991شکست کودتای اوت 

  .شد

ر در خور توجه است که مسيری متفاوت از جربه ی کشورھای بالکتيک از اين نظت
در ضمن اين تجربه . نتخابات به نمايش می گذاردجنبش اعتراض را در ارتباط با ا

بستر فرھنگی و سياسی کشورھا از اھميت برخوردارند و بر مسير  نشان می دھد که
شگلگيری ھر جنبش اثر می نھند و باالخره آن که کشورھای خويشاوند که در 

ش مشابه يبسترفرھنگی مشابھی قرار دارند در بحرانھای اجتماعی به گونه ای کماب
  .واکنش می کنند

از ھنگام فروپاشی اتحاد جماھير اين کشور  .در قرقيزستان ھا انقالب الله. 6.4
از ياد نبريم که شماری از کشورھای واقع در چارچوب اتحاد . شوروی آرام نگرفت

پس از پيروزی انقالب اکتبر اتحاد . اند سه مرحله را طی کرده جماھير شوروی
جماھير شوروی بنا بر وعده ی لنين برخی گروه ھای قومی در ترکيبی جديد به نام 

به اتحاد شوروی گنجانده شدند و در مرحله ی بعد اين واحد ھای سياسی کشوروابسته 
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و در ھمين مرحله يا مرحله ی سوم محوری تک قومی برای  ندرا کشور ملی خواند
، نام  حتی اگر يک قوم به تنھايی در اين واحدھا سرنمی کرد. اين کشورھا تراشيدند

اتحادشوروی را به عنوان نام قوم برخوردار از اکثريت يا قوم  مطلوب سرکردگان 
به جديد کشورھای ملی  . کشور برگزيدند و آن کشور را به ھمان نام خواندند

در به خصوص اين وضع را . می آيند شمارمحور به  –قومی يا قوم  –اصطالح تک 
البته در اين کشور حدود نيمی از جمعيت را (  ترکمنستان می بينيم و در قزاقستان

 در واقع کشور ازبکستان را نيز در وضع مشابھیروسيه . )دھند روسيان تشکيل می
ھمه می دانند که تاجيکان در . بی آن که يک قوم به تنھايی در اکثريت باشد گذاشت

آنجا نتوانستند اعتراض خود را به گوش کسی برسانند يا درست تر آن که گوش 
  ر ترکمنستان وی چون قرقيزستان با دو کشوکشورتفاوت مھِم . شنوايی بيابند

منابع طبيعی از نظريعنی بود و ھست اين دو کشور  ميزان ثروت  دردر  ستاناققز
ثروتی را  در ترکمنستان و قزاقستان منافع حاصل از اين منابع. مورد بھره برداری

مقداری ھم به دست مردم می  فساد رايجدر جامعه ايجاد می کنند که با وجود ھمه ی 
از راه رانت اين درآمدھا نيز اندکی به دست می آورند و  رسد و افراد کشور از

وضع در  ھمين. خواه ناخواه از تحرک و جنبش دگرگون کننده باز می مانندخواری 
البته ايران يک سنت قديم دموکراتيک دارد که ھمان ھم . ايران نيز به چشم می خورد

  .يشان ادامه دھندھاآسوده خاطر به کار نبه نوبه ی خود نمی گذارد حکمرانا

به ھر حال می بينيم که جنبش دموکراتيک در قرقيزستان چندباری سربلند کرده است 
. اما در ترکمنستان و قزاقستان و به خصوص در ازبکستان ھر بار سرکوب شده است

در  برافراشت قد و حتی قفقازتنھا جنبش دموکراتيک نيرومندی که در آسيای مرکزی 
ش داستانی باين جن. دست به گريبان شدسرنوشتی غم انگيز  باکه بود تاجيکستان 
  .جداگانه دارد

ر به سرنگونی عسگگشت نامی است که به جنبشی اعطاء شد که منجر ھا انقالب الله
خواستار  اين انقالب .2005مارس  13فوريه و  27آقايف پس از اتنخابات پارلمانی 

  .د که غرق در فساد بودندقايف و خانواده اش بوپايان بخشيدن به حکومت آ

مراحل جنبش  نخستين در زستان اين است کهينکته ی در خور توجه در ارتباط با قزق
 صورتی،انقالب يی چون ااعتراضی ،رسانه ھا حرکت اعتراضی را با نامھ

نامی بود  عنوان انقالب الله يا الله ھا معرفی کردند ولی ليمويی،ابريشمی يا نرگسی
که خود عسگر آقايف در يک سخنرانی ھشدار دھنده  به کار گرفت و گفت چنين 

ناظران سياستھای ، اين گفته . انقالب رنگينی نبايد در قرقيزستان به وقوع بپيوندد
ايران را به ياد سخنان شاه می اندازد که برخالف آقايف خطاب به مردم گفت صدای 

حال نه رويکرد ماليم و مثبت شاه به آرام سازی مردم  با اين. شما را شنيدمانقالب 
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را در اوج آيا اصوالً می توان مردمی . منتھی شد و نه تھديد و ھشدار آقايف
با ماليمت يا تھديد مھارکرد؟ در حوادث اخير ايران تنھا سرکوب شديد  گيختگینبرا

  .توانست فعالً آرامشی ھرچند موقت برقرار کند

درجريان اعتراضات  . ندھرجنبشی ويژگيھای خاص خود را داردجنبش قرقيزستان مان
از اين گذشته اپوزيسيون در .  تظاھر کنندگان کوکتل مولوتوف نيز به کار گرفتند

قرقيزستان ،برخالف گرجستان و اوکرايين،ھرگز نتوانست به وحدت و يکپارچگی 
با اين حال دو  .از اين گذشته جنبش قرقيزستان فاقد وحدت رھبری بود .دست بيابد

. شخصيت توانسته بودند بيش از ديگران توجه عامه ی مردم را به خود جلب کنند
، وزير خارجه ی پيشين و سفير قزقيزستان در انگلستان و » روزا اوتونبايوا«يکی 

نخست وزير پيشين  که به سبب کشته » قربان بيگ باقی اف«آمريکا، بود و ديگری 
  .، استعفا داده بود2002دگان به دست پليس در شدن پنج نفر از تظاھر کنن

. يار می گرفتندبه تدريج بناھای عمومی را در اخت مردم ،در جريان جنبش اعتراضی
 سل به زوروپليس کوشيد با ت 2005مارس  20کوتاه آن که در ساعات آغازين 

از تظاھر کنندگان ويک پليس زخمی و صدھا  شماری. باز پس بگيرد ساختمانھا را
دگان خروشان به قصد در ساعات بعد تظاھر کنن. نفر در اين ساختمانھا بازداشت شدند

مردم ايستگاه پليس را . ھجوم بردندبه آنھا  ساختمانھا در جالل آباد بازپس گيری
صرف تدرھمان نزدکی ھدف گرفتند و با پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف آن را به 

 21در » اوش « در شھر. ادامه يافت تظاھرات در روز بعد نيز. خود درآوردند
ساختمان استانداری، يک ايستگاه پليس و يک ايستگاه  مارس ھزار تظاھر کننده

بيشتر مأموران پليس گريختند . را اشغال کردند» اوش«تلويزيون و ھمچنين فرودگاه 
ر اين دو را برپشت اسب نشاندند و د. فتادنداما دوتن از آنان به دست تظاھر کنندگان ا

 22در . اين امواج اعتراضی در شھرھای مختلف سربرمی آورد. شھر چرخاندند
مارس ھم تصاحب ساختمانھا ادامه يافت و يک روز بعد سرانجام تظاھرات به 

در اينجا پليس با خشونت بيشتری دست به . کشيده شد» بيشکک«پايتخت يعنی شھر 
اختالف  .دستگير کرد سرکوب زد و شمار در خور توجھی از فعاالن تظاھرات را

مارس  19در . ميان فعاالن جنبش اعتراض دشواريھای زياد به بار آورده بود
به ی را در محلی د يک شورای مردمی تشکيل دھد و ساختمانواپوزيسيون توانسته ب

سخنگوی شورای مردمی اعالم کرد شورا آن ساختمان را تا وقتی . تصرف درآورد
 21در . نشود در تصرف خود نگاه خواھد داشتکه خواسته ھای مردم برآورده 

آقايف . مارس شمار زيادی از افراد پليس ومقامات سازمانھای دولتی به جنبش پيوستند
وزير کشور و دادستان . دستور داد به شکايات مردم راجع به انتخابات رسيدگی شود
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و در  ترش يافتمارس جنبش مردمی در ھمه جا گس 23 اما در. کل را برکنار ساخت
  . مارس به پايتخت رسيد 24

در چھارم . رسيد به روسيهگريخت و سرانجام به دنبال اين انقالب عسگر آقايف 
پارلمان اين . آوريل در حضور ھيأت پارلمانی قزقيزستان استعفايش را امضاء کرد

بدين ترتيب ترکيبی از جنبش . استعفانامه را در يازدھم آوريل تأييد کرد و پذيرفت
ترکيب جنبش اعتراضی و طی مراحل قانونی .  ض ھمراه شد با  مراحل قانونیاعترا

براساس قانونھای موجود و حتی تغيير قانونھای موجود از راه مراحل قانونی  در 
خود روسيه نيز که به نام اتحاد جماھير شوروی بود با موفقيت ، ھرچند با 

ترکيب در اساس با خسارت اين . فرازونشيب  و کودتا، به نوعی توانست عمل کند
البته در اين عمل ترکيبی به نيروی مھارکننده نيازست که . اندک توأم می شود

در اتحادجماھير شوروی سازمان ک گ ب . پيشرفت و موفقيت ترکيب را تضمين کند
و نيروھای امنيتی و نظامی موفقيت گذار از نظامی به نظام ديگر را تضمين کردند و 

قرقيزستان ھمکاری نيروھای امنيتی داخلی با نيروھای امنيتی در کشورھايی چون 
  .روسيه گذار مسالمت آميز را حمايت و پشتيبانی کردند

او از . را به نخست وزيری برگزيد» قربان بيگ باقی اف«پارلمان جديد قرقيزستان 
وزی ردر انتخابات سراسری به پي» باقی اف«  2005در ژوئيه ی. اھالی جنوب بود

» باقی اف«خواستار استعفای اپوزيسيون   2007در آوريل . چشمگيری دست يافت
مخالفان را متھم ھم او . را متھم می کردند به وعده ھايش عمل نکرده است او. شد

 78دوباره انتخاب شد با  2009تخابات نباقی اوف در ا .می کرد به تدارک کودتا
اين . خاباتتا متھم کرد به تقلب در اناوف او ر یرقيب باق. درصد از آرای مردم

ادعاھا را گروه ھای مختلف نيز تأييد کردند ھر چند که شدت اين دستکاری مورد 
نيز کشيد و سرانجام  2010سال اوف به  نزاع ميان مخالفان و باقی .اختالف بود

اکنون که اين يادداشتھا را می نويسم اختالفات در . اوف کشور راترک کردباقي
رامش برقرار دخالت روسيه توانسته است اندکی آستان ھمچنان ادامه دارد و قرقيز
  .اما اين تحوالت در داوريھای اين قلم تغييری ايجاد نمی کند. سازد
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  و مليت، فرھنگ دموکراسی  -5
نمونه . ھدف اين رساله گونه شناسی ھمه ی جنبشھای اعتراضی دوران اخير نيست

نخست به يک  طبقه بندی کلی و : ھايی را برشمردم تا بتوانم به دو چيز دست يابم
عام به منظور توضيح مقصود اين رساله و دو ديگر شناسايی تجربه ھای متفاوت در 

فھم و درک اوضاع  داالصول بايد بتوانطبقه بندی علی  اين. بستر فرھنگھای مختلف
ممکن سازد و به تنظيم راھبردھايی سياسی مدد برساند و آن نيز کنونی ايران را 

ديگری بايد بتواند الگوھا و تجربه ھای گوناگون را به دوستداران جنبش اعتراض در 
است برای مثال ھم اکنون در تايلند جنبش اعتراضی گسترده ای برپ. ايران معرفی کند

مردم از نخست وزير کنونی . که خواستار جدی برگزاری انتخابات پارلمانی است
ھيچ معلوم نيست  آن . ناخشنودند و به بازگشت نخست وزير برکنارشده دل بسته اند

مھم اين است که مردم خواستار . برکنارشده بھتر از اين يکی باشد که سرکار است
 6» گروه بين المللی بحران«بنا برگزارش . فاف و روشن ھستندشخاباتی تبرگزاری ان

. شش بار انتخابات رياست جمھوری عقب انداخته شده است در کشور ساحل عاج
گونه انتخاباتی را در حضور گروه ھای مسلح در سراسر کشور برگزاری ھر 

سازمانھای بين المللی و به خصوص . معرض مخاطرات فراوان قرار می دھد
دارند برای جلوگيری از بروز خشونت سازوکارھايی مناسب سازمان ملل متحد سعی 

  .سامان دھند 

ھنگامی سربرآورد که بخشی  2002جنگ داخلی در کشور ساحل عاج در سپتامبر 
اين کودتا نتوانست موفق شود اما سربازان شورشی . از ارتش به کودتا توسل جست

ر وارد صحنه ی روشنفکران جوان کشو. بخش شمالی کشور را در اختيارگرفتند
سياسی شدند و از نحوه ی رفتار با شھروندان شمال کشور  به عنوان شھروندانی 

نبردھای داخلی با فرازونشيب ادامه يافت تا آن که . درجه دو شکوه و شکايت کردند 
به امضا رسيد که آرامشی  2007در مارس » کواگادوگو«قراداد توافقنامه ای به نام 

بارديگر تنشھا سربرآورد اما اين بار  2009نيمه ی   از. موقت برقرار ساخت
اختالفات بر سر روند برگزاری انتخابات و تعيين ھويت ساحل عاجی يعنی در يک 

شکل گرفت چند تن  2010در تظاھراتی که در فوريه ی. کالم بر سر ھويت ملی بود
چنانچه رھبران سياسی نتوانند به توافق برسند تنشھا  .از تظاھرکنندگان کشته شدند

پرسش اصلی اين . را از بين می برند 2007ادامه می يابند و آرامش برآمده از توافق 
                                                            
6 ‐International Crisis Group. Cote d’Ivoire:Securing the Electoral Process.Africa Report 
No.158.5May 2010. 
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نخستين فھرستی که تھيه شد شمار دارندگان حق  است که چه کسی حق رأی دارد؟
بينی به پنج رأی را  شش ميليون و سيصد ھزار نفر برآوردکرد؟ اين فھرست در باز

اين فھرست را فھرست موقت ناميدند و فھرستی . ميليون و سيصدھزار نفر تقليل يافت
درست ھمين . ديگر تھيه شد از کسانی که ھويتشان نياز به بررسی يا تأييد داشت

به ھمين .چيزھا موجب شد که اختالف نظر ميان حکومت و اپوزيسيون باز باال بگيرد
ھنوز . بات منحل شد و کميسيون ديگری به جای آن نشستسبب کميسيون مستقل انتخا

اين کميسيون جديد سرگرم تدوين فھرستی نھايی است که اختالفات بر سر خلع سالح 
  .گروه ھای مسلح در نقاط مختلف کشور قدعلم کرده است

وضعيت سياسی و فرھنگی ساحل عاج به نوبه ی خود بيانگر آن چيزی است که 
اين نکته فعالً به کنار در اين مورد می بينيم کشورھای . ام داردميراث شوم استعمار ن

کشور ملی شکل می يک . آفريقايی با چه دشواريھايی دست و پنجه نرم می کنند
انی نيز برخوردار می شود اما ھگيرد، به رسميت شناخته می شود، از شناسايی ج

اين دشواری چيز . استھنوز برسر شمار اتباع يا شھروندان آن توفق به دست نيامده 
نه فقط در اينجا با يک واقعيت بغرنج سروکار داريم ، بل با مباحث . ساده ای نيست

در کشورھای آفريقايی مانند کشورھای . نظری پيچيده ای نيز روبه رو می شويم
که االن موضوع مورد بحث ما نيستند مرزھا به حوزه ی تمدن ايرانی يا جاھای ديگر 

اين مرزھای سياسی . يندديھای روشن فرھنگی به شمار نمی آرزبنتنھايی بيانگر م
به ھمين سبب ھم بايد در . فقط بيانگر نوعی جدا ساختن سرزمينھاست نه چيزی بيشتر

ھم اکنون . حوزه ی نظريه فرق گذاشت ميان تابعيت در يک کشور با تعلق فرھنگی
در . زھا می زيندوی مرن و عشيره ھا و قبايل در دوسدر آفريقا بسياری خويشاوندا

در خراسان بسياری . مشاھده می کنيمدر بسياری از مرزھا  چنين وضعی راايران 
در کردستان ايران يا در . خويشاوندان تقسيم شده اند در اين سو وآن سوی مرز

اين چنين موقعيتھايی می توانند در . بلوچستان ايران نيز با ھمين وضع روبه روھستيم
ناچار بايد مشخص ساخت چه . خصومتھايی پايان ناپذير بينجامند مقاطع بحرانی به
خواھان شرکت فعال در کدام ياسی به چه کشوری وابسته است و کسی از نظر س

اين مرزبندی ابعاد . اما موضوع به ھمين حد خاتمه نمی يابد. سرنوشت سياسی است 
فرھنگی را ناديده بگيرد تعلق  عاملآن که  انتخاباتی، مالياتی و اداری بسيار دارد بی

از  ملی –به ھمين جھت است که اين قلم سالھاست از تعلق سياسی . يا زير پا بگذارد
سخن می گويد و اين تعلق تمدنی را در ضمن از سوی ديگر و تعلق تمدنی  سويی 

به اين مورد در . عضالت قومی و تنشھای فرھنگیراه حلی می داند برای حل م
مقطع مسئله اين است که جنبش  ندر اي. ملت توجه خواھم داد - مبحث کشورارتباط با 

سياسی  متعارفاعتراض می تواند در چنين کشورھايی ابعاد بغرنج تری از وضعيت 
  . پيدا کنددر جاھای ديگر
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يکی . برای آن که بتوان اين مبحث را جمع و جور کرد به دو مجموعه توجه می دھم
مجموعه ای است که به سنخ شناسی اين جنبشھا نظر دارد و ديگری مجموعه ای 

ھردو مجموعه را در بخش بعد که به . تمدنی نگاه می اندازد –است که به محث ملی 
  .ی شکافمسرشت شناسی جنبش اعتراض اختصاص يافته است م

نکته ی ديگری که در مبحث جنبشھای اعتراض بايد درنظر داشت ارتباط تقاضاھای 
مواردی . ور و خصلت نظام سياسیدموکراتيک است با خصوصيات فرھنگی ھر کش

يکی نظامھای . که در باال آورديم در اصل سه نوع نظام سياسی را دربرمی گيرد
). در اروپای شرقی( مھای اقماری آنبرآمده از درون اتحاد جماھير شوروی و نظا

دوم به نظامھايی که به سبب ساختارھای دينی و ايدئولوژيک خود  بحران آفرين شده 
چنان که ديديم و می دانيم رفتارھا و . سوم نظامھای برآمده از دوران استعمار. اند

برخی به . واکنشھای نظامھای سياسی به جنبشھای اعتراض متفاوت بوده اند
ھای اعتراض کنندگان تن داده اند مانند چکسلواکی که بعد به دو کشور منقسم تقاضا

گشت يا گرجستان و مورد شواردزنادزه؛ برخی به سرکوب توسل جسته اند و بعد 
پذيرای تقاضاھای اعتراض کنندگان شدند مانند ھمين قرقيزستان که يادکرديم يا حتی 

اشته است؛ برخی ھم مدام در تنش و تايلند که در معرض فراز و نشيب مدام قرار د
البته ھمه ی اين نمونه . کشمکش قرار داشته اند و دارند مانند ساحل عاج يا سودان

ريه ی خود معرفی ظور طرح نظدر اينجا نشکافته ام اما بيشترشان را به من اھار
اين نوع واکنشھا بی ترديد در شکلگيری نظم دموکراتيک آينده ی ھر کشور . کرده ام

نمونه ی . ا درست تر آن که در تحول دموکراتيک ھر کشور تأثير گذار خواھد بودي
پس از اندکی مقاومت ھمه  شاھنشاھی ايران به واقع نمونه ای است استثنايی که رژيم

اما حکومت .به تصور آن که گذاری مسالمت آميز را ھموارسازدچيز را واگذار کرد 
گونه پيش گرفت و سبعيتی کم مانند به  برآمده از جنبش اعتراض رفتاری انقالب

خرج داد که حتی تا به امروز بر نحوه ی شکلگيری و تحول رويدادھای سياسی مھر 
خود را کوفته است و نظام سياسی را به سوی سخت گيری و استبداد فزاينده سوق 

 نوع واکنش در ھر دوسو يعنی ھم در در يک کالم. داده است و ھمچنان می دھد
سنتی به بار می نشاند که به  ،اض کنندگان و ھم در صف حکومتگرانطيف اعتر

  .سرعت از بين نمی رود

گوشه ھايی ديگر از اين قضيه را در بخشھای بعد توضيح می دھم و در صورت 
  .لزوم به ھمين نکته ھا باز می گردم
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 چيست؟جنبش اعتراض  -6

موجود را به چالش می عملی است که وضعيت » اعتراض اجتماعی«بنابه تعريفی 
ھمين تعريف می گويد اعتراض اجتماعی می تواند ناشی از يک فرد يا يک  7.کشد

گروه باشد عليه يک امر اجتماعی که خواه به طور استنباطی و خواه به گونه ای 
 . واقعی ،نادرست تلقی شود

اعتراض اجتماعی ھنگامی به وقوع می پيوندد که عده ای تصور کنند يک عمل 
ص،نوعی حکومت، گونه ای از رفتار در تضاد با نظام ارزشی آنان قرار دارد؛ خا

اعتراض اجتماعی علی . آن گاه عليه آن سخن می گويند يا دست به عمل می زنند
  . االصول پيوند خورده است با جنبشھای اجتماعی به منظور درست سازِی نادرست

شيوه . نت پرھيز داشته باشداعتراض اجتماعی می تواند طبيعتی خشونتبار يا خشو
ھای تجلی اعتراض اجتماعی می تواند شامل نافرمانی مدنی مسالمت آميزباشد  مانند 

الھا و خدمات معينی ،تھيه ی طومار در اعتراض به عملی يا تقاضای ابايکوت ک
اين . انجام دادن عملی ،بست نشستن،برپا کردن تظاھرات و روآوردن به اعتصاب

را می توان مسالمت آميز به راه انداخت اما امکان دارد بسته به  شيوه ھای اعتراض
تجليات فرھنگی اعتراض . رفتار شرکت کنندگان يا طرف مقابل به خشونت بينجامد

اجتماعی را به صورت آواز و سرود، شعر وشعار يا حتی پرچم سوزی در اينجا و 
  .آنجا ديده ايم

جليات ی  بيشتر معطوف است به تتعريفھای دايرةالمعارفی از اعتراض اجتماع
جنبش مسالمت آميز ھم اغلب به ھمين جنبشھای برآمده . غرباعتراض اجتماعی در
جنبشھای مسالمت آميز يا خشونت پرھيز جنبشھايی به شمار . در غرب توجه کرده اند

ين جنبشھايی اين چن. ی مدنی را تبليغ می کنندمی روند که اعتراض قانونی و نافرمان
ز پيروان خود می خواھند با ھمکاری با امر ناعادالنه را طرد می کنند و ا حداکثر
شکلگيری جنبش اعتراضی . ستم و امر ناعادالنه ھمکاری و تعاون نداشته باشندظلم و

. مسالمت آميز را در دوران جديد به ويژه به مارتين لوتر کينگ ارجاع می دھند
اگر گاندی از جنبش . با نام او جنبش احقاق حقوق مدنی پيوندی تنگاتنگ دارد

تان، مارتين لوتر کينگ سگرفت در جھت کسب استقالل در ھندوخشونت گريز بھره 
بر عنصر مدنی چنين جنبشھايی تأکيد گذاشت و در دورانی سخت به خصوص به 
ھنگام نيرومندی انديشه ی انقالبی در مقياس جھانی توانست از خود پايداری نشان 

خرج دھد در جھت کسب موقعيتی ويژه در چارچوب جنبشھای  دھد و استقامت به
                                                            
7 ‐ Reinders,Teresa M.Social Protest.Encyclopedia of American Urban History.2006.Sage 
Publications. 
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ع جنبشھای اجتماعی در ھمان کشور و در سطح وسياھان در آمريکا و در مجم
از ياد نبريم که در آن مقطع زمانی جنبشھای خشونت گرا در ميان سياھان در . جھانی

دھه ی پنجاه  مارتين لوتر کينگ در دو. اياالت متحده ی آمريکا سخت نيرومند بودند
و شصت قرن بيست ميالدی جنبش مسالمت آميز را رواج داد و جان خود را برسر 

 8.اين کار گذاشت

که جنبش اعتراضی دانشجويان و بخشھايی از جوانان در غرب  1968در سال 
فوران کرد و در آمريکا در اوج خود جنگ ويتنام را ھدف گرفت آميخته بود با بھره 

صاحب اين قلم در آن ھنگام در اروپا بود و به مکانھای . ھا گيری از انواع شيوه
بخشھايی بس کوچک از جوانان ايرانی نيز در اين جنبشھا . مختلف نيز سفر می کرد

در اينجا و آنجا شرکت می کردند بی آن که از نظر فکری پيوندی جدی داشته باشند 
. جمع جوانان معترض بوددر آلمان دانشگاه ھا محل ت. با آرمانھای جوانان اروپايی

ھمه ی . طبقه ی متوسط و کارگران ھرگز از اين جنبشھای جوانان حمايت نکردند
کوششھای ما در محدوده ی دانشگاه ھا بود و ھرگاه که به خيابانھا می کشيد قادر نبود 

در ھمان وقتھا اليحه ای مطرح بود در پارلمان . شمار در خور توجھی را بسيج کند
اين اليحه را بسياری من جمله آدورنو و . ظور وضع قوانين اضطراریآلمان به من

دست نظام سياسی را باز ھمه می گفتند اين اليحه . روشنفکران ديگر نقد می کردند
راه . بسته به دلخواه خود تشخيص دھد و عمل کند قادر است به نحوی که می گذارد 

جام با اصالحاتی به تصويب اناليحه سر با اين حالپيمايی بزرگی تدارک ديده شد
اصالحاتی در اين اليحه  دبا موافقت سوسيال دموکراتان که توانسته بودن رسيد

با شدت و حدت بيشتری دنبال می  هدر دانشگاه ھا البته مخالفت با اين اليح. بگنجانند
يکی از روزھا در تاالر رستوران . شد و آن را نمود بازگشت فاشيسم می دانستند

که » يورگن کرال«نام جوانی داشتيم کم نظير به . رانکفورت جمع شده بوديمدانشگاه ف
يادم می . حافظه ای نيرومند داشت؛ کم مانند. اده ای مرفه برخاسته بودنوگويا از خا

کتاب کاپيتال  . جامعه شناسی در دانشگاه بوديمدرکتابخانه ی بخش رذوزی را که آيد 
واند سپس بلند می شد و ھمان صفحه را صفحه ای می خ. مارکس را جلويش داشت

يورگن ھابرماس ھم که  غذاخوریدر آن روز در تاالر. به مدد حافظه تکرار می کرد
دانشجويان . دھداستاد ھمين دانشگاه بود آمده بود تا به پرسشھای دانشجويان پاسخ ب

سرمايه  سران مکتب فرانکفورت ھمراه با دانشجويان به مقابله با نظام انتظار داشتند 
استادان مکتب فرانکفورت . داری موجود و گرايشھای فزاينده ی فاشيستی برخيزند

جويان را غلوآميز می و پيرامونش ارزيابی داش 68در آن زمان يعنی در مقطع 
گرايش عمده ی  البته. ام سرمايه داری چشم بپوشندظن ماليم ن که از نقدآدانستند بی 

                                                            
8 ‐See: Nonviolent Protest. Encyclopedia of African American Society.2005Sage publications. 
24 Apr.2010 
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ھورکھايمر . از مارکسيسم و چپ متداول بودبيش از پيش فاصله گرفتن  استادان اين
به گونه ای فزاينده  به رويکرد تمدنی دل می بست و در يکی از نوشته ھايش در 

ت يافته است ھمانا بقای تمدن کنونی مان مر نوشت آنچه اکنون در نظرم اھميپايان ع
به  ھابرماس ھم  .سم اقتصادی و سياسیسيين سخن يکسره فاصله دارد با مارکا. است

  .تدريج نه فقط از مارکسيسم که با مکتب فرانکفورت نيز ارتباط فکری خود را بريد

. بود از دانشجويان هن روز تاالر غذاخوری دانشگاه فرانکفورت انباشتآباری در 
بود و  »يورگن کرال«آن روز دو سخنران داشتيم يکی . جای سوزن انداختن نبود

اين جوان که بعد ھا . نخست يورگن کرال سخنرانی کرد .»يورگن ھابرماس«ديگری 
دانستم در آن ھنگام حدود بيست و چھارسال داشته است  به حدی فصيح صحبت کرد 

گفت خطاب به يورگن کرال و چنان بليغ بود که وقتی نوبت به ھابرماس رسيد 
ن لمان به خصوص در آآدر دانشگاه ھای . ما را می ستايمھمکارم کرال بالغت ش

اما چند لحظه . وقت رسم بود که استادان ، شاگردان خود را ھمکار خطاب می کردند
نگذشت که ھابرماس ھمانجا در ھمان روز اصطالح تازه ای ضرب کرد و گفت اين 

  .است» فاشيسم چپ «چيزھا که شماھا می گوييد 

را که  روزی از ياد نمی برم . فراط می کردنديان از ھربابت ا.ن روزھا دانشجوآدر 
سر دختری جوان از ھمين جنبش موسوم به جنبش ضد اقتدار  »آدورنو«سر درس 

يش را بيرون سکو و باالی پيراھنش را دريد، پستانھا رویبرخاست رفت درس 
در  و روی پستانھايش می فشرد ولو را به زور بغل کشيدچانداخت و آدورنوی کو

  !رھايم کن حالی که پيرمرد می گفت رھايم کن،

در ھمين مقطع دانشجويان ايرانی کورانديشانه با شاه مخالفت می کردند ؛ از او  
دانشجويان آلمانی نخست به خاطر مبارزه با اين . شيطانی ساخته بودند بی ھمتا

شيطان به ميدان آمدند اما به تدريج به موضوعات مورد عالقه ی خود گرويدند و 
تقرار مشارکت شورايی در سطوح خواستار دگرگون سازی نظام دانشگاھی و اس

دانشجويان آلمانی وقتی در داخل به بن بست رسيدند به اردوگاه . پايين جامعه شدند
به بيان ديگر جنبشھای . ھای فلسطينی پيوستند و از ريشه ھای خود جدا گشتند

اعتراضی آن زمان در داخل دموکراسيھای غربی فقط می توانست تا حد ميعنی پيش 
آتش . ھای خاصی را نمی شد در چارچوب نظام دموکراتيک پی گرفترفتار. برود

ان از ياد می بردند که مردم دانشجوي. ويتنام را نمی شد وارد جامعه ھای اروپايی کرد
اين مردم که جنگ دوم جھانی را . نفع خود را برتر از ھرچيز می دانستندغرب 

رفاھی کم مانند را  در عمر پشت سر گذاشته بودند و تازه داشتند برای نخستين بار 
خود  تجربه می کردند، حاضر نبودند برای شعارھای انسانی و انديشه ھايی که در 

ی  دانشگاه کيل ھمهروزی در. اد ازخود مايه بگذارندحوزه ھای غير غربی رخ می د
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ھمه در يکی از تاالرھای . دانشجويان جمع شده بودند در اعتراض به جنگ و يتنام
مطابق معمول يکی از دانشجويان سخن گفت و سپس يکی از . آمده بوديمدانشگاه گرد

ندارم در پاسخ به نماينده ی  آن استاد که آدم مھمی ھم نبود و نامش را ياد. استادان
دانشجويان گفت شما چرا سنگ جايی را به سينه می زنيد که معنا و مفھوم مرگ 

 نھمي. علی الخصوص آلمانبرايشان يکسره متفاوت است از اينجا يعنی غرب و 
اما امروز . دانشجويان او را ھو کردند. آرامش تاالر درھم بريزد تاسخن کافی بود 
به راستی معنای مرگ در فرھنگھای  ه آن رويدادھا می نگرم می بينم که با فاصله ب

اما موضوع مورد مناقشه در آن روز و در آن زمان اين . مختلف از ھم متفاوت است
ت که معنای مرگ در فرھنگھای مختلف يکسان نيست ولی اين را نمی درس .نبود

البته آن روز و در آن فضا ديگر . توان بھانه ای ساخت برای نابود ساختن ديگری
با اين حال آنچه که جنگ . نمی شد اين چيزھا را توضيح داد و درست درک کرد

درنيته  و روشنگری م آن جنگ نشان داد . يزی ديگر بودويتنام برمال کرده بود چ
غرب نه فقط در مقطع آنتی سميتيسم و در طول جنگ جھانی دوم به بن بست رسيده 
بوده است چنان که آدورنو و ھورکھايمر در ديالکتيک روشنگری نشان داده بودند ، 
بل يکبار ديگر ھم در فاصله ای نه چندان دور از پايان ھمان جنگ فجايعی ديگر در 

روشنگری به دست مردمانی موسوم به متمدن صورت می چارچوب عصر مدرن و 
جوانان غربی که مدام از انسانيت و از آزاديخواھی سخن می . گيرد که شرم آور بود

گفتند می ديدند به دست خودشان و نزديکانشان بدترين و خشن ترين جنايتھا را 
منافعش  جنگ ويتنام نشان داد غرب به چه حد تنزل می کند وقتی. مرتکب می شوند

. وجدان جوانان در غرب در معرض تناقضی الينحل قرار گرفته بود. در ميان باشد
ند تمدن خودشان ھمين يداز سويی از حقوق بشر دم می زدند و از سوی ديگر می د

قربانيان جنگ دوم جھانی در  از اين گذشته بخشی از. حقوق را زيرپا می گذارد 
ه ھمسايگانش را نمی پذيرفت و مورد تجاوز جايی ديگر کشوری برپاساخته بودند ک

با اين . ھمه چيز خردستيز می نمود. قرار می داد  و حقوقشان را لگدمال می کرد
خسته که از آن وضع  حال بايد گفت اين نسل جوان غربی در آن مقطع وجدانی داشت

 نسل جوان .ن اندازه به چشم نمی خورردآامروز ھمين ھم در غرب به . ناراضی بود
سخت سود انديش شده است و جنبشھای غربی حداکثر حول و حوش امروز در غرب 

   .محيط زيست و مسائل آن چرخ می زند

در قياس با  آلمان جنبش دانشجويی توانست . در فرانسه شاھد جنبش دانشجويی بودم 
محدوده ی وسيعتری را به خود اختصاص دھد و بخشھايی از کارگران را نيز به 

اين حزب . برخالف آلمان حزب کمونيست در فرانسه آزاد بود. شاندسوی خود بک
جنبش جوانان به حدی وسعت يافت که . جنبش جوانان به مخالفت برخاست ااشکارا ب

باال گرفت  ميزانیبه اين ھراس نيز .کل نظام سياسی را در فرانسه به ھراس انداخت
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افتاد و با سران ارتش خود به که دو گل، رئيس جمھور وقت فرانسه ، به فکر چاره 
تنھا جايی که جنبش . منظور مقابله با وضعيت اضطراری ديدار کرد و برنامه ريخت

آمريکا ھمه ی دانشگاه در. کی تکان دھد ھمان فرانسه بودتوانست نظام سياسی را اند
ھا و ھمه ی مردم تکان خوردند و بيھودگی جنگ ويتنام را روی پوست و تن خود 

راست  ن سنيک. و دوری جستندگشتند آگاھی خود از آن بيزار ژرفایو درحس کردند 
البته در جبھه ی بيرونی يعنی در ويتنام ھم . جبھه ی داخل را باخته است که گفتمی 

  . موفق نبود و مدام شکست  می آموخت

ايتاليا و ديگر کشورھای غربی ھم در بحران روزگار می گذراندند و در آنجاھا ھم 
ش مسالمت آميز به بن بست رسيد گروه ھايی ارتش سرخ و چيزھايی ديگر وقتی جنب

بن . شبيه به آن برپا ساختند که البته دوام نياوردند اما خشونت و غوغا به پا کردند
. بستھای جنبش مسالمت آميز، جوانان ھيجان زده را خيلی سريع سرخورده می کرد

ً از بن جامعه ی در آمريکا مارتين لوتر کينگ جنبشی به راه اند اخت که عميقا
مارتين لوتر کينگ . آمريکايی و تبعيض نژادی وحشتناک در آنجا تأثير پذيرفته بود 

در اروپا . رھبری آگاه بود و ازمحدوديتھای خود و جامعه و ھمرزمانش با خبر بود
نه احزاب کمونيست به اين جنبشھا پيوستند و نه سوسيال دموکراتان به چنين چيزھايی 

جوانان در سراسر اروپا اما عليه نظام خشگ فرھنگی برآمده از جنگ . اور داشتندب
و سنتھا به پا خاستند و توانستند به ميزان در خور توجھی رفتارھای حاکم اجتماعی 

  .را نرم کنند و از خشکی مسلط بر جامعه بکاھند

. ده بودنددر ھمان مقطع جوانان و دانشجويان ايرانی در دو سطح جغرافيايی پرکن
 جنبش جوانان و در خارج ايران. يکی در ايران و ديگری در خارج از ايران

در داخل ايران ھم .جداگانه ای نداشتيمجنبش جوانان  . يان قابل تفکيک نبوددانشجو
ھمان دانشجويان بودند که مدعی . البته جنبشی به نام جنبش جوانان سربرنياورد

به ميزانی اين دانشجويان نيز . ود دانشجويی بودھرآنچه ب .رھبری جوانان ھم بودند
از مليون و چپيھا گرفته تا . پيوستندمی سياسی بودند به جنبشھای فکری آن زمان  که 

در واقع در ايران . شه کرده بودندمذھبيون ملی گرا ھمه به نحوی چپ انديشی پي
معنای وسيع  ھيچگاه جنبش دانشجويی با ھمه ی درخششھای گاه به گاھش نتوانست به

ھمين جنبشھای دانشجويی با . کلمه با جوانان در جامعه ی خود ارتباط برقرار سازد
ی مذھبی يا ملی به گروه ھای  هصبغه ی چپ به کارگران توجه داشته اند و با وجھ

در اين سالھای اخير از جنبش زنان سخن می رود به گونه ای . مشابه اجتماعی
حضور چنين جنبشی را ضرور می دانند اما ھرگز  فزاينده و به نظر می رسد ھمه

تصور عمومی اين است که . نديده ام به راه اندازی جنبشی شامل جوانان توجه  شود
واقعيت . در جامعه ی ايراناست خواسته ھای دانشجويان ھمان خواسته ھای جوانان 
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ھی به اما اين است که جنبش جوانان در ايران بس پيچيده و بغرنج است و بی توج
چنين جنبش بالقوه ای ھر جنبش بزرگی را  در مقياس ملی ضعيف و ناکارآمد می 

  .ترکيب سنی جمعيت ايران چنين رويکردی را ايجاب می کند. سازد

 .جنبشھای اعتراضی در زمان ما به اشکالی متفاوت از گذشته سربرمی آورند
ھای اعتراضی يسد جنبشونظريه پرداز نظريه ی سيستمھا می ن» نيکالس لومن«

دوران کنونی نه از جنس جنبشھای اعتراض احياء دينی ھستند و نه قابل قياس ھستند 
با  ناآراميھا و شورشھای  دوران گذشته که بر اثر تقاضاھای اقتصادی سر بر می 

ت از نسرا متمايز دا امی توان اين جنبشھ از نظر موضوعی نيز به وضوح. کشيدند
جتماعی جديد ناميده می شوند در الگوی اعتراضی نچه که جنبشھای اآ. گذشته

اين جنبشھا در غرب  فقط به نتايج صنعتی شدن محدود . نمی گنجندنيزسوسياليستی 
موضوعات و . نيستند  در جامعه نمی شوند و خواستار توزيع عادالنه ی رفاه

در  يعنی( ايی اين جنبشھا بس متنوع تر از گذشته اند و حاال به خصوص يدموجبات پ
بيشتر خصلتی محيط زيستی )در نيمه دوم قرن بيستم ميالدی شمقطع نگارش کتاب

برخی . البته از گونه ھای مختلف جنبشھای اعتراض در غرب غافل نيست 9.يافته اند
( جنبش ضد جنگ ، جنبشھای حقوق زنان، جنبشھای منطقه ای :از آنھا را نام می برد

، جنبشھای )ر برای يک محدوده ی جغرافيايی معموالً  برای کسب حقوق بيشتريا براب
در آن ھنگام يعنی به ويژه پيش از فروپاشی اتحادجماھير شوروی ( جھان سومی 

چنين جنبشھايی ميان گروه ھايی از جوانان غربی که حس عدالتخواھی داشتند 
جنبشھای ضد خارجيان يا مھاجران را  به اين فھرست می توان 10).سربرمی آورد

ص ضد سياھپوستان در آمريکا ياد کرد مانند ازجنبشھای نژادی به خصوافزود يا 
اين دست از جنبشھا در جستجوی ھويت ھستند يا ھويتی را که خود .کوکلوس کالن 

  .برای خود تصور کرده اند به آگاھی و اطالع عموم برسانند

شھای پسانتر اما نشان خواھيم داد که جنب. اکنون به اين سنخ شناسی نمی پردازيم
. اعتراضی در ايران از اين دست نيستند و گونه ھای متفاوتی را به نمايش می گذارند

در واقع سخن اصلی اين رساله اين است که نه فقط سنخ شناسی بايد با توجه به بستر 
ھر فرھنگ انجام پذيرد، بل طراحی ھر گونه راھبردی نيز بايد با توجه به موقعيت 

به خصوص تمدنی در ھر کشور و بستر فرھنگی سامان تاريخی و فرھنگی و اکنون 
کوشش ما در اين رساله اين است که نه فقط دستخوش نگرش ايدئولوژيک  .داده شود

                                                            
9 ‐Luhmann,Niklas.Protest.Systemtheorie und soziale bewegungen. suhrkamp.1996.Pp.201‐
215. 
10 ‐Ibid.P.207. 
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است نشويم ، بل به قول يورگن ھابرماس در  شعور کاذبکه به قول کارل مارکس 
   11.ھم  نيفتيم )شعور توھمی :شايد ھم بھتر باشد بگوييم(رويايی شعور دام 

امکان دارد برخی . ری ديگر ھم توجه دھمکنم ھمينجا بايد به يک نکته ی نظ فکر می
واقع جنبشھا در غرب يا در ھمين ايران خودمان عنوان مشابھی داشته باشند اما به 

مانند جنبش زنان يا جنبشھايی . متفاوت استاز ھم اين جنبشھا يکسره  محتوای
در غرب جنبشھای . نامدمی ) ناحيه ای (= جنبشھای منطقه ای » نيکالس لومن«که

خصلت فدرالی به معنای کسب امتبازات بيشتر برای يک  دارای منطقه ای بيشتر
در مواردی ھم خصلت قومی يا زبانی يا دينی يا ترکيبی از اينھا را دارد . ناحيه است
ر د. پادشاھی متحده ی انگلستان قه ی باسک در اسپانيا يا حتی ايرلند درطمانند من

خصوصيات با عنصر  ايران اما وقتی از منطقه سخن می گوييم اغلب ھمپوشانی دارد
صوصيات در جنبشھای منطقه ای در غرب در موارد اگر اين خ. زبانی يا قومی

محدود و معينی سربر می کشد در ايران برعکس ھمين خصلت بسان خصلت غالب 
عی از اين خصوصيات جلوه گر می شود و آن خصوصيات مطالباتی منطقه ای تاب

دينی می شود يا در موارد معينی به صورت صرف منطقه ای يعنی  -  قومی –زبانی 
 - برای مثال عقب ماندگی در سيستان. مطالبات خاص يک منطقه متجلی می شود
عقب ماندگی در بندر . زبانی –مذھبی  –بلوچستان پيوند خورده بود با عناصر قومی 

ھم نمی خوا. فاًخصلت منطقه ای داشتندکرمانشاه صرعباس يا نقاطی از کرمان و 
موضوع اين کار االن تمايزگذاری ميان جنبشھای اجتماعی . االن وارد اين بحث شوم

يا حتی در جاھای (اعتراضی در غرب است با جنبشھای بالفعل و بالقوه در ايران  –
در سازی  جنبشھای غربی به جنبشحاصل آن که نبايد با نسخه برداری از ). ديگر

روآورد يا نبايد با نسخه برداری از آرمانھای چنين جنبشھايی يا جنبشھای ايران 
   .مشابه در غرب برای جنبشھای ايران آرمان گزينی يا آرمان سازی کرد

ھای اجتماعی را نبايد سازمان به به درستی اشاره دارد که جنبش» مننيکالس لو«
. گيريھا در اين جنبشھا به صورت سازمانی شکل نمی گيرند حساب آورد زيرا تصميم

در اين چنين جنبشھايی انگيزه ھا ،تعھدات و تعلقات مھم ھستند نه نحوه ی تصميم 
سازمان  يکدر حالی که در. برای مثال ھيچ کس حق عضويت نمی پردازد. گيری

بسته  اسازمانھ ن يامااز اين گذشته ساز. پرداخت حق عضويت يک پيش شرط است
به اساسنامه ی خود دارای نمايندگی ھستند و افرادی به عنوان نماينده ی سازمان 

در جنبشھا و بايد در اين جا بيفزايم به خصوص در جنبشھای خود . دنسخن می گوي
نيست ببيند که در اکنون در بين ما » لومن«. انگيخته با نمايندگی سروکار نداريم
بيست و دوم خرداد چندنفری که در خارج ايران  ھمين جنبش خودانگيخته ی پس از

                                                            
11 ‐Habermas, Jürgen. Protestbewegung und Hochschulreform. suhrkamp1970.P.9. 
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خواستند خود را نماينده ی جنبش معرفی کنند يا حتی افرادی را رھبر جنبش بسازند 
سرعت کنار گذاشته شدند و به اصطالح  ماينده ی اين رھبران بشناسانند بهو خود را ن

  .ه باشدھيچ کس نمی خواست نماينده ای در خارج از کشور داشت .دستشان روشد

در جنبشھای سوسياليستی قرن نوزدھم موقعيت طبقاتی و سازمان کارخانه ای نوعی 
دو عامل موقعيت طبقاتی و تعلق به تشکيالت کارخانه  .وحدت انگيزه به بارآورده بود

اين جھان در واقع به . ای به ھمراه خود جھان معين و سامان يافته ای را ساخته بود
. مبتنی بر ھواخواھان و پيروان و وابستگان منتھی می شد ايجاد سازمان و تشکيالت

با افرادی سروکارداريم که فردشدگی » لومن«به باور  اجتماعی نوين در جنبشھای 
شده يا به بيان  قوی تری از گذشته دارند؛ او اينان را افراِد فردی) فرديت يافتگی(= 

ز بابت مسائل نظری چيزی ساده اين نکته البته ا .ديگرانسانھای فرديت يافته می نامد
که افراد با منافع مختلف و استنباطات گونه گون  يادآور می شويمتنھا در اينجا . نيست

آنچه به نظر اين قلم . در ارتباط با فضای جامعه و رفتار حکومت برانگيخته می شوند
تراض در اينجا در خور توجه است يا عنصر وحدت را پديد می آورد ھمانا شکل اع

ھای اجتماعی گونه گونی  د تشکيل دھنده ی آن پايگاهشرکت در جنبشی که افرا. است
فرصتی مناسب ھمه با ھم دست به اعتراض می زنند و ھمان شکل اعتراض دارند در

» لومن«البته در ھمين جنبش اعتراض به نظر . در واقع به آنان وحدت می بخشد
درنتيجه اين . رت می گيردشرکت کننده در جنبش صوارتباطاتی ميان افراد 

به . بلور پيدا می کندتتباطات گرچه در داخل جامعه شکل می گيرد اما عليه جامعه ار
براثر احساس مسئوليت نسبت به جامعه وارد   در جنبش بيان ديگر افراد شرکت کننده

ميدان می شوند اما عليه ھمان جامعه ای که نسبت به آن احساس مسئوليت نشان می 
به خصوص جوانان و دانشگاھيان در اين چنين . دست به اعتراض می زننددھند 

شايد در اينجا بتوان به باور . موقعيتی وارد ميدان می شوند و دست به عمل می زنند
. اين قلم ارتباطی ميان شعور اجتماعی و احساس مسئوليت اجتماعی برقرار ساخت

يعنی در اين چارچوب وجود نيست  .ريمکار نداسر ون تريب ما با بنيادھای مادی يبد
بسيار خوب چنين وضعی در غرب به خصوص در جامعه . سازدکه شعور را  می 

در ايران اما پديده ی . ھايی که نوعی دمکراسی بالنده شده است به چشم می خورد
جود وخاصی تحول يافته و شکل گرفته است که گرچه ارتباط مستقيم ميان شعور و 

ھا و تبعيضھای فزاينده ذارد اما به گونه ای پيچيده نشانگر محروميترا به نمايش نمی گ
نارضايی جوانان و دانشگاھيان  است و از اين گذشته تبعيض و فسادند که زمينه ھای

يادھايی مادی قدعلم نتبعيض و فساد در چنين نگرشی ھمچون ب. را تشکيل می دھند
 در يکسو منافع مادی .س شناورنددر بسترپراکسي وبا اين تفاوت که در دوس. می کنند

توليد می کنند برای کسانی که اين ابزار را به کار می گيرند و در سويی ديگر 
انزجار و آگاھی عدالتخواھانه به بار می آورند برای کسانی که در معرض اين 
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از حقوق زنان سخن نمی گوييم چون زنان در جامعه  .تبعيض و فساد قرار می گيرند
روبه رو ھستند و سرکوب را ملموس حس ان با سرکوب مدام و روزانه ای بسان اير

شان در معرض خطر قرار می گيرد که » وجود«می کنند و به اندازه ی کافی 
تبعيض مدام، تحقير و اھانت لحظه به لحظه و ازھمه مھمتر .شعورشان را بربينگيزاند

ن و مبھم به جوانان محروميتھای اجتماعی ھمراه با احساس يأس و آينده ای ناروش
ت به فضای حاکم دست خود را در معرض خطر ببينند و نسب انگيزه می دھد فرديت

در اينجا عنصر طبقاتی و عنصر تعلق سازمانی به صورت . به اعتراض بزنند
خصلت آنچه . شود به عنصر تعيين کننده حضور در کارخانه ای خاص تبديل نمی

است، حس به فضای فرھنگی جامعه  محوری پيدا می کند حس نارضايی نسبت
رونق فساد در  بيزاری از تبعيض فزاينده و ينده است و بت به آسنامطمئن بودن ن

خاص ايران است و به  آن ھم  عنصر ديگری که. ميان گروھی از گردانندگان جامعه
ی خاصی که گونه  »رانت خواری«شود چيزی است به نام اين مجموعه اضافه می 

ھم حاکمان را در بر می گيرد وھم اصالح طلبان درون  کيل می دھد ؛از فساد را تش
اکثريت بزرگ جوانان و کوبگر، ری تبعض آميز و ساين مجموعه . ساختاری را

و آنان را محروم می کند از شرکت در  می سازد» غير خودی «تحصيلگردگان را 
نسبت به  احساس مسئوليت. و برخوردار شدن از امکانات جامعه سرنوشت جامعه

ت به جامعه ای که ه صورت اعتراض جلوه گر می شود نسبجامعه بدين ترتيب ب
 پديده ای بس بغرنج و ديالکتيکبا در اين مقطع . می کنندبرای آن احساس مسئوليت 

  .روبه رو می شويم

به صورت . به اين پديده ی بغرنج ايرانی به صورت ديگری ھم می توان نگاه کرد 
ريه را ظاين ن. و با بھره گيری از نظريه ی مرتبط با اين موضوع مرکز و پيرامون

ردازان معروف پاز حوزه ی نظريه ھای مرتبط با امپرياليسم می شناسيم که نظريه 
ريه بھره بگيرم يا حداقل از آن ظاما اکنون می خواھم از آن ن،خود را دارد
 یيعن. رخ می دھد برای تبيين پديده ای ديگر که در درون يک جامعه ،اصطالحات

پيرامونيان يا به قول شناخته  .می کند به تمايزگذاری عخود جامعه براثر تبعيض شرو
اين اعتراض پيرامونيان به واقع عليه . شده ،حاشيه نشينان دست به اعتراض می زنند

در . نداردواحد اين مرکز در اين جا خصلت مکانی و جغرافيايی  اما مرکز است
در شمار آنھا به نحوی  يا بالنسبه پيشرفته که ايران را ھم می توان جامعه ی پيشرفته 

در اينجا به وقوع  به خصوص بدين سبب که شھر نشينی گسترده ایبه حساب آورد 
يکی حکومت است، يکی مرکز . معانی مختلفی تواند داشتپيوسته است،مرکز

... نی است و روحانيت است، يکی مرکز در نظر گروه ھای اقليتی و گروه ھای دي
از اين رو می توان گفت بسته به کارکرد جنبش اعتراض مفھوم مرکز ھم تغيير می 

مفھوم مرکز به خصوص در عرصه ی و شناور بودن در ايران امروز تنوع . کند
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 مرکز دينیمفھوم يک  با ھمه ی اختالفات با 57قالب اندر آغاز. دين مشھود است
ه ويژه ر را از آن خود گرداند اما به تدريج و بخمينی توانست سخن آخ. روبه روشديم

. پس از مرگش اين مفھوم دگرگون شد و حاال با چندين مرکز دينی روبه رو ھستيم
 جنبش گسترده ی. د که چندمرکزی استرور است در ارتباط با جنبش کُ ھمين ط

ر غير دينی در ايران که خواسته ھايی عام و دموکراتيک دارد دجنبش سکوالر يعنی 
واقع عليه مرکز سياسی عمل می کند که ھمانا حکومت است اما مخالف دخالت يک 

 اين مرکز مذھبی ھم خودکه مذھبی ھرچند است مرکز ديگر ھم ھست که مرکزی 
بنابراين جنبش . قدرت حکومت ھم در ايران يکدست نيست. دستخوش پراکندگی است

تظاھرات با بخشھای مختلف به ھنگام ن ھم که ھنوز يکدست نشده است مگرپيرامو
پراکندگی در جنبش با پراکندگی در . خود عليه مراکز مختلف به خيابان می ريزد

 يک بحرانمقطع تنھا در . است  اين منظر تئوريک بس بغرنج. روست مرکز روبه
 ی روشنپيدايی رھبری واحد حتی برای يک مرحله ی کوتاه مدت ، افق با شديد
قادر خواھد بود جنبش را  ھمين رھبرینيز یمقطع ر چنينست دو در شدخواھد پديدار

اين را يک نظريه . است خاص ايراناين بستر تئوريک چيزی . به پيروزی برساند
او . به آن توجه دھدبتواند نمی شناسد که  ،ھرچند برجسته،رداز سيستميک آلمانی پ

با اين  .کند فقط قادر است بغرنجيھای تئوريک جامعه ی خود را بپروراند و تفسير
به نکته ای عام و در خور توجه » نيکالس لومن«حال در چار چوب تئوری صرف 

پيرامون نمی بود ، جنبش اعتراض  - می گويد اگر اين تمايز ميان مرکز. اشاره دارد
در  مفھوم خود را از دست می داد زيرا) ھمچون يک شکل(= ن يک فُرمانيز به عنو

) تحقق آرزو(و ارضاء ) آرمان(=ميان آرزو  اين صورت مرزی موضوعی و زمانی
چند نکته در اين باره . اين تمايز دارای اھميت بسيار است .نمی توانست تجلی پيدا کند

الس کني«می نويسم بی آن که بخواھم گرفتار تور ماھيگيری نظريه ی سيستمی 
)  بخوانيد جنبش اعتراض( البته او بر عنصر شکل در کار اعتراض . بشوم» لومن

می گويد شکل اعتراض متفاوت است از شکل  اشکاربارھا تأکيد می گذارد و آ
اپوزيسيون سياسی که در چارچوب قانون اساسی در يک کشور دموکراتيک توصيف 

نظام : بخوانيد ( با صراحت می نويسد اپوزيسيون بخشی از نظام سياسی . شده است
  .به اين نکته برمی گرديم .است) حاکم

توجه می دھيم که اصالح طلبان درون ساختاری در تمام اين دوره ای که اکنون اما 
اين تمايز و مرز ميان مرکز  آغاز می شود تا امروز کوشيده اند 1376از دوم خرداد 

د و خود نھم بريزش اعتراض و اپوزيسيون رسمی را درپيرامون و تمايز ميان جنب –
د و ننمايندگی ھر دو جريان را به دست گيرد ند که قادر باشنرا در مقامی قرار دھ

حيله ی اين تدبير يا . ندخود را تجسم آمال و آرزوھای جنبش اعتراض معرفی کن
اصالح ر مواردی کامياب ھم شده است اما ھمين اغتشاش مرزھا خود اين زيرکانه د
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طلبان را ھم گرفتار ساخته است  به گونه ای که اغلب ناچار می شوند از حد مجاز 
خود پا را فراتر بگذارند و به بيرون از نظام حاکم و آرمانھای انقالب اسالمی ھم 
نگاه بيندازند تا پشتوانه ی مردمی و جنبش اعتراض و نارضايی ملی را از دست 

اگر به ياد . در نتيجه در درون نظام بی اعتمادی به خود را دامن زده اند .ندھند
رخودی را برمال يو غ یش موسوم به خودبياوريم که ھمين قلم نخستين بار نگر

تنھا براساس اعتماد متقابل  یمون سيستساخت و اگر در نظر بگيريم که رقابت در
شکل می گيرد، در اين صورت بازی دوگانه ی اصالح بخشھای حاکم و اپوزيسيون 

طلبان درون ساختاری به بی اعتمادی در ھردو سو دامن می زند و در نھايت  به بی 
در . ی مطلق می انجامد و نتايجی ناخوشايند برای ُکل جامعه به بار می آورداعتماد

اين باره بسيار گفته و نوشته ام و باز در فرصت مناسب در ھمين رساله خواھم 
  .نوشت

وقتی می گوييم جنبش اعتراض  .جنبش اعتراض ارتباط بابرگرديم به مبانی نظری در
ست که قانون اساسی مرز عمل اپوزيسيون را با اپوزيسيون تفاوت دارد به اين علت ا

برای . تعيين می کند اما مرز عمل جنبش اعتراض را اخالق مشخص می سازد
القی مھم اخ. اقليت باشد يا در اکثريت جنبش اعتراض مبتنی براخالق مھم نيست در

از آنجا که به خصوص در نظامھای سياسی بسته مانند ايران . بودن اعتراض است
ن دھند  زيرا که پذيرش ن عالقه ندارند به خواسته ھای جنبش اعتراض تحکومتگرا
تحقق مطالبات مردم را عقب نشينی می دانند، در نتيجه جنبش اعتراض  تقاضا ھا و

اپوزيسيون برعکس براساس . ھرروزه بنيادھای اخالقی نيرومندتری کسب می کند
ای آنچه که در ايران می قانون اساسی می خواھد به جای حکومت بنشيند يعنی به ج

د بازی را مراعات کند بنابراين بايد تمام قواع. گوييم دولت يعنی ھمين ھيأت وزيران
بارھا ديده ايم که . ذيردبی قانونيھا را که محصول ھمين نظام است بپوبسياری از

قانون اساسی  استفاده نشده ی فقط از ظرفيتھای وشنفکران اصالح طلبان نهر سران و
محسن کديور و ھمين . خود را به نظام وفادارر جلوه می دھند د ، بل گوين سخن می

مھدی کروبی به شمار می آيت هللا منتظری و مجتبی احدی که به نوعی سخنگويان 
روند ھمين ابراز وفاداری را بارھا برزبان رانده اند و حتی گفته اند اگر يک بار 

از سوی ديگر . انقالب اسالمی می گرويدندمی بودند باز به ھمان  57ديگر در مقطع 
و  بايد به ياد داشته باشيم که  قانون اساسی محدوديتھا و مرزھايی را مشخص می کند

اما جنبش . نظام سياسی را در مجموع به رعايت اين محدوديتھا موظف می سازد
می  اعتراض اين محدوديتھا را عمالً نمی پذيرد و آنھا را چالشی برای خود به حساب

. ھرچالشی زمينه ای است برای واکنش و ھر واکنشی تبديل می شود به چالش. آورد
. به سخن ديگر نظام سياسی و جنبش اعتراض در چالش متقابل با ھم به سر می برند

در ايران اين چالش متقابل به سبب نوع قانون . ھر يک ديگری را به چالش می خواند
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سخن گفتن از ظرفيتھای . ا تغيير قانون اساسیاساسی به آرامش نخواھد رسيد مگر ب
به بگوييم واقعيتھای قانون اساسی  که آندرست تر . قانون اساسی سخنی است بيھوده

ھيچ وجه تحمل ديگری را جايز نمی داند و ھيچ جايی برای بردباری در نظر نمی 
ت قانون اساسی کنونی ايران در عمل فقط برخی شکلھا را مشخص ساخته اس. گيرد

اما سرنوشت ھمين شکلھا راھم ، مانند مجلس و رياست جمھوری ، ھمچون يک 
ذکر حقوق مردم ايران ھيچ امکانی . منصب و يک نھاد، به دست رھبر سپرده است

مجلس اسالمی ھم فقط می تواند امور جاری را . برای دادخواھی به دست نمی دھد
نبود يک نظام قضايی  در. مشخص و معين کند آن ھم برای کارگزاران حکومت 

جدی و پايبند به اصول عمالً  اصل تفکيک قوا در ايران به سرنوشتی غم انگيز 
از نظر مباحث حقوقی در زندگی روزانه  ھمواره با واقعيتھای .  گرفتار آمده است

از اين که . سرو کار داريم نه با تفسيری آرمانخواھانه از اين قانونقانون اساسی 
ب قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران فاصله ی ميان آرمان و بگذريم در چارچو

از قانون اساسی فراھم آوريم  آرمانی یحتی وقتی که تفسير. واقعيت  بسيار کم است
به علت آن که امکانات متعارف به قصد  فايده ای بر اين آرمانخواھی مترتب نيست

ن در جامعه وجود سازماندھی افکار عمومی درجھت به واقعيت نشاندن اين آرما
                               .از اين رو آرمانخواھی می غلتد به سوی پندارپروری .ندارد

جنبش اعتراض فی نفسه يک ھدف به  از سوی ديگر خوب است در نظربگيريم که
د ند تا بتوانناعتراض ھمواره به يک موضوع نياز دار ھایجنبش. شمار نمی رود

شده اند وع يا موضوعات  به شکل اعتراض در جامعه مطرح اين موض  .دنقدعلم کن
از طريق جنبش اعتراض و در پناه موضوع برگزيده به عنوان شناسه و . می شوندو 

و  ديگر را شناسايی می کنندمحتی ھدف جنبش، افرادی که دارای گرايش مشابه اند ھ
شھای جامعه، بدين ترتيب جنبش اعتراضی با توجه به گراي. ھمدلی نشان می دھند

حال برمی گرديم . توانايی الزم را برای دست زدن به عمل متحدالشکل کسب می کند
را  به نکته ای که در باال آورديم و تعدادی از گونه ھای مختلف جنبشھای اعتراض

تنوع جنبشھا بستگی دارد به تنوع موضوعات يعنی  االن می توانيم بگوييم  .نام برديم
اما نکته ی . ھر جنبش را از جنبش ديگر با شناسايی موضوع ھريک متمايز می کنيم

، شناسايی اين موضوعات به ه برخالف نظر جامعه شناسان غربی مھمتر اين است ک
م نحوه ی اين قلبه باور. ا از ھم کفايت نمی کنندتنھايی برای متمايز ساختن جنبشھ

شکلگيری و بستر ھای متفاوت فرھنگی و نحوه ی دستيابی به ھدف نيز  در جھت 
  . تمايز گذاری دارای اھميت اند

قصد ندارم اينجا ھمه ی جوانب اين . در باره ی جنبش اعتراض سخن بسيار است
ھدفم اين است که جنبه ھای نظری را تاحدی که به ھدف اين رساله . مبحث را بشکافم
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) ست و دوم خرداد و بحران فروپاشی بي«در رساله ی. رسانند ، يادآورشوم می ياری
کسانی که عالقه دارند بايد . رداخته ام و توضيحاتی داده امبه جنبشھای خودانگيخته پ

است که جنبش اعتراضی خودانگيخته را نوعی  قصدم اين. ه آن رساله مراجعه کنندب
مبحث جنبشھای اعتراض  تاحدی که  برغنایه خاص از جنبش بشناسانم و از اين را

به . تازه از اين دست از جنبشھا را بپرورانمه ای گونبيفزايم و بضاعتم اجازه می ھد 
ته ی اعتراضی تا حدی که اطالع دارم در ھيچ جای ديگر به خواقع جنبش خودانگي

ن ھمه ی سرکوب مدام انتقاد در ايران، مسدود ساخت. اندازه ی ايران تکرار نشده است
راه ھای ابراز نظر و گستراندن تبعيض در ھمه ی سطوح جامعه و البته عواملی 

  در کنفرانس برلين در سالرا ديگر به شکلگيری اين نوع از جنبش که نخستين بارآن 

در بخشی ديگر در . شناسايی کردم ، بيش از ھرجای ديگر مدد رسانده است  2000
  .باز به اين نوع از جنبش توجه خواھم داد راناعتراض در اي باره ی آينده ی جنبش

   باتاانتخ: پيوست

و اعتراضی بيشتر، البته نه ھمه، در  سياسی - ی اجتماعی  جنبشھای حق طلبانه -1
در نظامھای دموکراتيک به سبب آن . دوران کنونی به دو علت عمده سربرمی کشند

توجھی می کند و در نظامھای که نظام نمايندگی به تقاضاھا و تمايالت مردم بی است 
غير دموکراتيک يا مدعی دموکراتيک بودن به علت آن است که يا نظام نمايندگی 

از . شکل نمی گيرد يا در گزينش نظام نمايندگی تقلب و دستکاری صورت می گيرد
ھمين رو بايد به پديده ای که اھميتی روزافزون در زندگی سياسی بازی می کند توجه 

در اساس بيانگر ميل فزاينده ی  اين پديده. ت کنونی آن را توضيح دھيمکنيم و موقعي
جلوه ی ملموس اين پديده به صورت . مردم به مشارکت در سرنوشت جامعه است

در عرصه ی جامعه شناسی . انتخابات در سطوح مختلف زندگی اجتماعی درمی آيد
ص داد و آن را از سياسی و فرھنگی بايد مکان و فضايی خاص به اين پديده اختصا

زار نھايی مشارکت انتخابات نه اب. توھم زا رھا ساختپرداختھای ژورناليستی و 
اما انتخابات وسيله ای . است و نه راه رھايی جامعه از ستم و دسته بنديھای مافيايی

است برای ايجاد مقاطع زمانی به منظور بيان عقايد و سھم گيری در رويدادھا و در 
. در برابرمافيای قدرت و در مواردی ابزاری برای جانشين سازیمواردی سدسازی 

شايد مھمتر از ھمه اين است که انتخابات می تواند و سيله ای شود جھت مشروعيت 
سازی يا پرسش بر انگيز ساختن مشروعيت موجود به خصوص ھنگامی که اين 

اين مسئله را  بی آن که بخواھيم ھمه ی ابعاددر اينجا . مشروعيت فرسوده می نمايد
بشکافيم توجه می دھيم که شماری از جنبشھايی را که در بخشھای پيشين برشمرديم 

يعنی دستکاری در نتيجه ی انتخابات مردم را . براثر بحران انتخاباتی سربآوردند
. ناخشنود ساخت و با توسل به روش اعتراض آشکار وارد عرصه ی خيابانھا شدند
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ص در کشورھايی شکل گرفته است که فاقد احزاب و بيشتر اين اعتراضات به خصو
درنبود چنين سازمانھايی يا به ھنگامی که . سازمانھای نيرومند دموکراتيک بوده اند

حضور اين سازمانھا ھيچ تأثيری در شکلگيری تصميم گيريھا ندارد يا مانند ايران 
انند جبھه ی تبديل می شوند به باشگاه ھايی خصوصی که گاه قربانی ھم می دھند م

ملی و نھضت آزادی و حال حزب توده ، مردم ناچار صحنه ی تظاھرات يعنی 
ناتوانيھای اين سازمانھا را به خصوص در رساله  .اعتراض خيابانی را برمی گزينند

  .يادآورشده ام» بيست و دوم خرداد و بحران فروپاشی«ی 

می نويسد در سه  منصفانهو در مقاله ای راجع به انتخابات آزاد» اريک بيورن لوند«
دھه ی گذشته شاھد گسترش چشمگير دموکراسی در مقياس جھانی بوده ايم که اھميت 

انتخابات در سراسر   12.نھاد انتخابات را به نحوی شگفت آور برجسته ساخته است
قرار گرفته است و توانسته است راه گذار به  جھان در خدمت حل اختالفات ديرين

گذار مسالمت آميز و انعقاد توافقنامه ھای  از راه انتخابات .سازد ھمواررا دموکراسی 
آزاد و از اين گذشته برگزاری انتخابات . ممکن شده است داخلی صلحدستيابی به 

منصفانه و بيطرفانه در نظر جھانيان و شھروندان ھر کشور، معيار برخورداربودن 
مشروعيت انتخاباتی به  در ھمين حال. يک رژيم از مشروعيت به شمار آمده است

  .نوبه ی خود مدد دھنده ی حکمرانی مطلوب و به کارگيری مؤثرقدرت درآمده است

نويسنده که از فعاالن صحنه ی موسوم به دموکراسی جھانی است می نويسد انتخابات 
انتخابات . نی سياسی در جامعه فراھم می آورددگرگو ی بنيادی جھت رقابتی امکانات

 ايفا می کند به خصوصر يا در معرض بحران نقشی مھم ر حال گذاجامعه ھای ددر 
 ساماندھیاثرگذاری بر نھادھا ، ساماندھی قدرت و ،در زمينه ھای مشروعيت بخشی

دو ديگر آن که انتخابات فرصتھايی مھم برای شھروندان فراھم . انتظارات شھروندان
می  یانتخابات دريچه ھاي. می آورد تا بتوانند با امور عمومی در جامعه درگير شوند

ندھی سرنوشت سياسی خود ادر سامگشايد تا شھروندان از طريق سازمانھای مدنی 
در ز کنند و زنان و اقليتھا و گروه ھای محروم نظر خود را ابرا د،مشارکت بجوين

را برای زار الزم که انتخابات رقابتی اب نسرانجام آ. بگذارندنيزتأثيرھمانحال 
  13.در اختيار ھمگان قرار می دھدرقابت سياسی و تعيين رھبری جانشين  حسابرسی،

، شھروندان بايد حق و فرصت انتخاب اتی آزاد برگزار کردببرای آن که بتوان انتخا
داشته باشند؛ از اين رو بايد آزادی اجتماعات ، آزادی انجمنھا،جنبشھا و آزادی کردن 

فضای . گفتار برای نامزدھا ، احزاب،رأی دھندگان،رسانه ھا و ناظران تضمين شود

                                                            
12 ‐See:Eric Björnlund.Free and Fair Elections.democracy International.  
Democracy Dialogues (U.S. Department of State), June 2006.P.1. 
13 ‐Ibid.Pp.1‐2. 
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باشد،تھديد در کار نباشد و مردم فارغ از رعب و وحشت در سياسی بايد آزاد 
رط اصلی انتخاباتی اصولی و درست و زاديھايی پيش شچنين آ. انتخابات شرکت کنند

فتم و برخی را نيز خود برخی از اين آزاديھا را از نويسنده ی مقاله گر. با معنی است
خابات به خودی و می خواھم بگويم که انت بگويد به واقع می خواھد. دمبرآنھا افزو

که  صرف اين. خود معنا ندارد چنانچه جامعه برخوردار از چنين آزاديھايی نباشد
رژيمی مانند رژيم جمھوری اسالمی تعداد انتخاباتی را که در طول حيات خودبرگزار 

چنانچه اما شرايط . بی معنی و ميان تھی کرده است بشمرد و به رخ بکشد کاری است
يند دراين صورت می توان از انتخاباتی معنادار آدرست و ھمانھا که آوردم فراھم 

. ت را موجه می سازد منصفانه بودن آن استخصلت دومی که انتخابا .سخن گفت
منصفانه بودن به چه معناست؟ منصفانه بودن يا برگزاری بی طرفانه و عادالنه ی 

ممکن است حتی انتخاباتی در کمال آزادی . برخوردارند واالانتخابات نيز از اھميتی 
شمارش  رقابت بپردازند اما نحوه ی رأی گيری وبرگزار شود و نامزدھا آزادنه به 

آراء به دور از فريب و تقلب و دست آموزی توسط مقامات بی طرف به ھمان اندازه 
. مھم ھستند و در واقع پذيرش نتيجه ی انتخابات را مقبول و ممکن می سازند

برای مثال ھمه ی شرکت کنندگان در . منصفانه بودن خصوصياتی ديگر ھم دارد
يکسان به مردم و رأی  خوردار باشند،برايد بتوانند از امکانات يکسان انتخابات ب

باشند، و يکسان از  بھره منديکسان از منابع عمومی  دھندگان دسترسی داشته باشند،
  .ء نظارت کنندو يکسان بر رأی گيری و شمارش آرا سود بجويندرسانه ھای عمومی 

تخابات بايد ان.می شويمبدين ترتيب درمجموع با سه عامل دراين گفتار روبه رو
دو خصوصيت آزاد و منصفانه بيشتر بر درعرف جھانی.رقابتی،آزاد ومنصفانه باشد

کرد توجه يکسان سه عامل ه می شود اما به نظرم بايد به ھريا عادالنه تأکيد گذاشت
  .  واھميتی يکسان برای آنھا در نظرگرفت

حقوق بين الملل نيز رعايت مقررات و رفتارھای » اريک بيورن لوند«به نظر 
. ی را برای کشورھا و مقامات برگزار کننده ی انتخابات الزام آور دانسته استخاص

نابر اعالميه ی جھانی حقوق بشر و اسناد بين اللملی ديگری رعايت دو شرط الزامی ب
انتخابات بايد عام و  )1:به شمار می آيد تا بتوان انتخاباتی را دموکراتيک دانست

يعنی رأی گيری بايد پنھان باشد يعنی ھيچ کس نداند انتخابات ) 2،فراگير و برابر باشد
به باوراو يک بار  ببدين ترتي. ھر رأی دھنده به چه کس يا چه گروھی رأی می دھد

  14.اصل انتخبات عام وبرابر را داريم و بار ديگراصل انتخابات آزاد و منصفانه را

                                                            
14 .Ibid.P.3. 
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زار شده اند با حال بايد ديد از آغاز استقرار جمھوری اسالمی انتخاباتی که برگ
ابات را از مشروطيت به اين سو نی بوده اند؟ تاريخ برگزاری انتخرعايت چنين موازي

حتی  در دورانی که انتخابات در ايران آزاد  .می توان سنجيد و ارزشيابی کرد
برگزار نشده اند بھتر بوده اند از انتخاباتی که در عصر جمھوری اسالمی برگزار 

در دوران پيش از جمھوری اسالمی  ناآزادانهدر انتخابات . سادهبه يک دليل . شده اند
بازداشت و  ه تفسيری خاص از دين از نامزد شدننمی شد کسی را به خاطر پايبندی ب

ابات دوران پيش از استقرار جمھوری اسالمی انتخ. ايی مشابه که ھمه می دانندچيزھ
آن دوران را بايد به چند . را البته نبايد يکجا سنجيد و به اصطالح يک کاسه کرد

در اين رساله به اين . مرحله بخش کرد و معنای ھر مرحله را نيز جدا بررسيد
ت آن دوران از فقط می خواھم بگويم بدترين انتخابا. موضوع نمی خواھم بپردازم

يک جدول سنجش و  به شرط آن که ھوری اسالمی بھتر بوده اند بھترين انتخابات جم
  .رپاسازيم و دست به مقايسه بزنيمرعايت معيارھا ب

صور اھميت دارد اين است که بنا بريک تخابات تنکته ی ديگری که در ارتباط با ان
رايج بايد بتوان بابرگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و عام و برابر به يک 

در . به اشاره می نويسم. اين داوری را بايد به چالش کشيد. دموکراسی دست يافت
ان پس از سرنگونی طالبان توسط نيروھای بين المللی و روی کار آمدن افغانست

زاری انتخابات زير نظر ستگاه ھای آمريکا ھمه چيز حتی برگشخصيتی و ابسته به د
کشور به حساب تخابات رياست جمھوری در اين ندور اول ا. سازمانھای جھانی درآمد

اما . يد زيرا فقط ھمين حامد کرزای را می خواستند که از پيش تعيين شده بودنمی آ
پس از چندسال رياست جمھوری توسط کرزای در دور دوم برای نخستين بار مردم 
افغانستان در طول تاريخ خود فرصتی به دست آوردند تا بتوانند در انتخاباتی رقابتی 

اما تقلب به حدی . براين کار نظارت داشتسازمان ملل متحد نيز . و آزاد شرکت کنند
اين که کرزای و . گسترده بود که ھيچ کس حتی خود کرزای آن را نفی نکرد

ھمدستانش در چنين انتخاباتی در حد توان دستکاری کردند معضل تئوريک به شمار 
دفاع از پرسش اينجاست که چرا سازمان ملل و کشورھای غربی که مدعی . نمی آيد

باتی نادرست را اانتخ دموکراسی در جھان ھستند برگزاری آزاد و گسترش انتخابات 
  توجيه کردند وبدتر از آن نتيجه ی زشت چنين تقلبی را پذيرفتند؟ 

فقط می نويسم که غرب اوالً . طلب می کند  ی جداگانه پاسخ به چنين پرسشی فرصت
ً بسته طع ستھايش در ھر مقبه نيازھا و سيا به معيارھای خود پايبند نيست و ثانيا

زمانی رعايت اين معيارھا را ضرور جلوه گر می سازد و از آنھا پيروی می کند و 
ھمين . در صورت لزوم و بسته به منافعش رعايت ھمين معيارھا را  ناديده می گيرد

سياست دوگانه را در ارتباط با حقوق بشر مشاھده می کنيم و ھمين سياست و 
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ه ھای ھسته ای و رعايت مقررات تجارت تباط با نيروگاای مشابه را در ارسياستھ
  .آزاد و الی آخر

نيروی شيعيان و کردان . متفاوت به خود گرفت ی اانتخابات در عراق البته وجھه 
و يکی در سطح ملی بر اتنخابات نظارت کرد و اين دو نير.گذاشت تقلب گسرده شودن

در نتيجه بايد بگويم . ردديگری در سطح محلی موازين دموکراتيک را رعايت ک
فرھنگ مردم يک سرزمين و فرھنگ نيروھای سياسی و اجتماعی و دينی شرکت 

ن انداختن موازي کننده در انتخابات و سھم گيرنده در سرنوشت جامعه در جا
می توان  ،فراواناد باره ی انتخابات ھمچون يک نھدر. دموکراتيک مؤثر و کارسازند

 ط به موقع يادآور خواھم شد اين معيارھافق. ينجا نداريمدراصدی رانوشت اما چنين ق
  .آسيب ديده اند و در شرايط کنونی اميدی به رعايت آنھا نيستدر ايران سخت 

انتخابات در بسياری از کشورھا به صورت يک نھاد عمل می کند و  اگر بپذيريم  -2
 تحول و جرياندرجا می افتد و به تدريج به صورت يک نھاد در کشورھای ديگر نيز 

استقبال عامه قرار می گيرد، در اين صورت خوب است توجه  در معرضشکلگيری 
دھيم که اين نھاد جا افتاده در جاھايی و در حال جاافتادن در جاھای ديگر ،دارای دو 

يکی آنکه ھر انتخاباتی در کشوری خاص با سنتھايی ويژه . بستر خاص ھم ھست
دستگاه اجرايی و تخصصی خاصی توان برگزاری اين برپا می شود و ديگر اين که 

  .انتخابات را در سطوح محلی و ملی دارد

از نظر فرھنگی می توان زبان انتخاباتی، تبليغات ، نوع ائتالفھا و گسستھا و نحوه ی 
معرفی نامزدان انتخاباتی و شيوه ی بسيج ھواخواھان برای ھر نامزد را از 

  .عه ای دانستخصوصيات فرھنگی ويژه ی ھر جام

انتخابات از نطر اجرايی عمالً متکی به دستگاه پيچيده ای است که در کشورھای 
در معرض و برخوردار از سنت دموکراتيک به گونه ای تکامل يافته عمل می کند

رھايی که با برگزاری در کشو نظارت عمومی و رسانه ھای جمعی قرار می گيرد و
، در مراحل ان طوالنی دست وپنجه نرم می کنندصورت تجربه ای نه چندانتخابات به 

در ايران از انقالب  .جنينی، پيشرفته ی متوسط و بالنسبه پيشرفته سربرمی آورد
مشروطيت به اين سو جامعه ی ايران دارای تجربه و پيشينه ای طوالنی در زمينه ی 

کم در دوران جمھوری اسالمی که ھمه چيز با منافع حا. برگزاری انتخابات است
سخت به ھم آميخته است دستگاه اجرايی برگزاری انتخابات به تدريج قادر شده است 

اين دستگاه اکنون اطالعات زياد در . نتيجه ی انتخابات را دلخواه تنظيم و سامان دھد
اختيار دارد و می داند در ھر محل با اتکاء به چه شيوه ھايی دست آموز کردن نتايج 

  .ودخابات امکانپذير می شتان
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  اصالح طلبان کيستند و چه می خواھند؟ -7
 کسانی بر» لباناصالح ط«چه بخواھيم، چه نخواھيم اصطالح و عنوان  هامروز

اطالق می شود که در درون ساختار جمھوری اسالمی دست به فعاليت می زنند و با 
در آن  گسترده ابراز وفاداری به نظام خواستارکسب قدرت سياسی يا دست ِ کم شرکت

صيات آن و برخی در باره ی اين گروه پيشتر مطالبی نوشته ام و برخی خصو .ھستند
  .داده امافراد وابسته به آن را شرح 

در اين رساله ی کوتاه بازھم گوشه ھايی ديگر از خصوصيات اين گروه را يادآور 
  .است می شوم و اگر نکته ای تکراری بنمايد تنھا به سبب رعايت انسجام کليت مطلب

نقالب ا ه واقع پاسدار سنت تمامت خواھی ر عمل سياسی اصالح طلبان باز نظ
با اين حال پرسشی که ھمواره مطرح می شود اين است که خصومت .  اسالمی اند

  اين دو جناح به چه علت به اين حد شدت يافته است ؟

ما ھمواره خاصه در ھمين دوران بحرانی ھم ديده ايم که اصالح طلبان ھرگز از 
از . گذشته ی خود در ارتباط با برپايی حکومت اسالمی راستين فاصله نگرفته اند
چنين بابت اتخاذ روشھای حکومتی اختالفاتی با ھم دارند ھمان سان که در غرب 

  .ه می کنيم تفاوتھايی را ميان حکومت و اپوزيسيون مشاھد

 به ميزانی که اصالح طلبان به گذشته ی خود پايبندند و به ميزانی که می خواھند ھمه
ی ظرفيتھای قانون اساسی را به کار بگيرند، در عمل اپوزيسيون درون ساختاری به 

يا گروه ھايی  هدر ايران از نظر سنتی مفھوم اپوزيسيون به گرو. حساب می آيند
در غرب اما مفھوم . برابر رژيم حاکم قرار گرفته بوده انداطالق شده است که در 

اپوزيسيون گروه ھايی را شامل می شود که خود را روزی در جايگاه حکومت می 
به اين اعتبار ناچار دو نوع اپوزيسيون را در . بينند از طريق قانون اساسی موجود

اپوزيسيون يکی اپوزيسيون درون ساختاری و ديگری . ايران تشخيص می دھيم 
  . برون ساختاری

اصالح طلبان به راستی اپوزيسيون درون ساختاری ھستند که در ضمن می خواھند 
تعدادی از نويسندگان و . گروه ھا و افرادی را از برون نظام نيز به خود جلب کنند

ی انی و احمدروشنفکران به ھنگام انتخابات رياست جمھوری و رقابت ميان رفسنج
تعدادی از ھمين افراد وبه مراتب بيشتر از دفعه ی  .رفسنجانی حمايت کردند نژاد از 
به سود مير  شنفکران و به اصطالح مخالفانين نويسندگان و روشماری از ھمگذشته 

اين دست از افرادی که سالھا . حسين موسوی و کروبی وارد صحنه ی انتخابات شدند
يی سياسی دل بستند در واقع اقمار مخالف خوانی می کردند و ناگھان به واقعگرا
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نگاھی به مجله ھای کنونی اصالح طلبان نيز مؤيد . اصالح طلبان به شمار می روند
   15.»مھرنامه«و » آيين« اين گفته ھستند مانند

آنچه می تواند تمايز جدی ميان دو اپوزيسيون را به نمايش درآورد ھمانا استنباط 
ع جنبش و مطالبات فزاينده ی جنبش و از ھمه متفاوت از مرحله ی تحول جنبش ، نو

  .مھمتر نحوه ی عمل و نوع نگاه به قانون اساسی کنونی است

بر اين تصور . می خواستند نظام را نجات دھندمی گفتند و غاز آاصالح طلبان از 
ھرگز از . ينی را پاس نمی دارنديت هللا خمکه حکمرانان کنونی ميراث آ ستندبودند وھ

به حق اين کار را کرده اند زيرا ھر گفت مينی خود را جداندانسته اند و بايد يت هللا خآ
در گروگانگيری به وجودآوردند وفعاليت  بحرانی را که. دارند از خمينی استچه 

امان گسيخته ای که در برپايی وزارت اطالعات جديد پی گرفتند و کوششھايی که در 
با حمايت انقالبی انجام دادند ھمه و ھمه دادستانی انقالب و زمينه سازی اعدامھای 

آمد و در ضمن  ھم به ياری خمينی و انقالب اسالمیخمينی صورت گرفت و البته 
اصالح . ھمين مردمان را تبديل ساخت به حافظان انقالب اسالمی و پاسداران آن

در ضمن چنان گستاخ شده بودند که در برابر برخی از مراجع می ايستادند و  طلبان 
روحانيون خود را داشتند مانند . ه سود مراجعی ديگر وضع می گرفتندب

می به برخی از اينان ھربار که . اردبيلی،خوئينيھا ،خلخالی ، محتشمی پور و ديگران
گفتم آخر نمی شود با صادق خلخالی که دستش آشکار به خون آلوده است از 

م آلوده تر از آنند که بعدھا دانست. دموکراسی و قانون سخن گفت سکوت می کردند
  .قادر باشند تن به تمايز و فاصله گذاری بدھند

ح طلبان را که خود تجربه در اينجا خوب است گوشه ای ديگر از پيشينه ی اصال
پيش از دوم خرداد مدتی در دانشگاه تربيت مدرس تدريس می . باز بنويسم کرده ام
لبان راه انداخته را اصالح ط اين دانشگاه. کتریدر دوره ی فوق ليسانس و د. کردم
می خواستند مدارک عالی بگيرند تا بتوانند به تدريج دانشگاه ھا را در اختيار . بودند

استاد تربيت  ود که محافظه کاران غافل اند و به برنامه ی تصورشان اين ب. درآورند
به  دانشگاه تربيت مدرس حساسيتھايی را در دانشگاه ھا برانگيخت. اعتنايی ندارند

حدی که اصالح طلبان به طور ضمنی اعالم کردند فقط می خواھند دانشجوی شايسته 

                                                            
دادی از نگاه کنيد به وضعگيری داريوش شايگان و شماری از نويسندگان و مترجمان مانند  عزت هللا فوالدوند و تع -  15

اعضای کانون نويسندگان ايران در دفاع از کرباسچی و خاتمی ، و دفاع محمود دولت آبادی از رفسنجانی و چاپ 
عکس تمام قد افرادی چون شايگان ، محمد علی کاتوزيان ، جواد طباطبايی در نشريات اصالح طلبان و عکس محمود 

که به معنای صدور جواز پذيرش برای اين افراد به » آيين«دولت آبادی با جمعی از اصالح طبان روی جلد مجله ی 
موقعی که ما حاضر شديم بنا به پيشنھاد عباس عبدی و اکبر گنجی و يکی دوتن ديگر از اصالح طلبان . حساب می آيد

اشتن به ھنگام قتل دو تن از نويسندگان به خامنه ای  به عنوان مقام مسئول نامه بنويسيم ھمين اصالح طالبان از گذ
خودشان ھم جرأت نداشتند و نمی . امضای خود پای نامه ای که امضای ماھا را ھم دربربگيرد خودداری کردند

  .خواستند نسبت به قتل نويسندگان اعتراض کنند
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البته . تربيت کنند نه آن که ھمه ی فارغ التحصيالن دانشگاه به استادی برگمارده شوند
در عمل در شماری از دانشگاه ھا و رشته ھا استادان نامطلوب را کنار زدند چنان که 

بدھم  مثبت ھمين دانشگاه نمره ی دانشجويان امنيتیتن از حاضر نشدم به دووقتی من 
خواھيم » کات«ھديد کنان گفت چنانچه نمره ندھی با شما يکی از اين دو تلفن کرد و ت

سرانجام پس . گری در روزنامه ی کيھان عليه من به تھمت پراکنی روآورددي .کرد
از سفری به ھرات و مصاحبه با راديوھا در باره ی سرنوشت افغانستان قرارداد مرا 

در اين ميان تعداد زيادی از . تمديد نکردند وارتباط دانشگاه را بامن قطع کردند
  .بامن بگذرانند از اين کار بازداشتند ی خود راکه می خواستند رساله را دانشجويان 

وضع برگشت و جناح محافظه کار که  ،در اين ميان به خصوص پس از جنگ
رفسنجانی در قدرت . سنديد سياست دگر پيشه کردويھای اين حضرات را نمی پتندر

شغل و مقامی به آنان  ديگر به تدريج کارگزاران اصالح طلبان را کنار گذاشت ،
در ھمانحال چنان که رسم . را از اثرگذاری سياسی کوتاه ساخت رد و دستشانپسن

رفسنجانی درست ھمين . رفسنجانی بود امکانات رانت خواری برايشان فراھم ساخت
اين سياست . م کردزادی ھمذھبی ھا و بخشی از نھضت آ –کار را برای ملی 
کردند به  رات را ارضا نکرد که ھيچ به انديشه فروبرد و شروعرفسنجانی اين حض

در دنبال کردن سياستھايی که بتوانند امکانات بازگشت خود را فراھم آورند و 
از اين رو . کشتی سياست قطع کنند سکاناز محافظه کاران را تمام  دست دومرحله 
با او ھمداستان شدند برای دور ساختن . چشمک می زدند به مقام رھبریدر آغاز 

او ھم تصور . شدند که خود رفسنجانی شده بود رفسنجانی اما مرتکب ھمان اشتباھی
پيشتر آيت هللا . می کرد با آوردن خامنه ای دست نشانده ی خود را آورده است

منتظری را خلع يد کرده بود و سپس سيدحس خمينی را از جھان دور ساخته بود ، 
ا ،خامنه ای رتحمل نداشت آخوند جا افتاده ای جای خمينی بنشيند سپس از آنجا که

رفسنجانی بی ترديد سياست انديش زيرک و محيلی است اما مانند بسياری از . برگزيد
اين دست از سياستمداران چون فاقد زمينه ھای گروھی و طبقاتی است در جايی که 

از  دتقليرفسنجانی به . بلغزد ديگر يارای برخاستن را بسان مرحله ی آغازين ندارند
سياست دخالت نکنيد ، کارھای فنی و تکنوکراتيک خود گفته بود در  نشاه به وزيرا

آن قدر پس از جنگ . می گفت سياست را خودم انجام می دھم. خودتان را انجام دھيد
در دام ثروت افتاد که از ياد برد دست نشانده اش آرام و به تدريج دارد در ھمه ی 

ی خواھد فرمانده خامنه ای فقط گفته بود م. دستگاه ھای امنيتی و نظامی نفوذ می کند
نخست در بيت . امنيت موازی برپا ساخت  ھای ی قوا باشد اما از ھمينجا دستگاه

. خود و سپس دستگاه امنيت گسترده تر و مھمتری در سپاه پاسداران زير نظر خودش
با اين . آنچه در بيت خودش برپا ساخته بود تقليدی بود از دفتر ويژه در زمان شاه

ود يک خامنه ای در بيت خ. حال اشتباه محض خواھد بود اگر اين دو را برابر بدانيم
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از . و دارد اين حکومت ھمه چيز در اختيار داشت. حکومت موازی ايجاد کرده بود
دفتر ويژه ی . وزير موازی فرھنگ گرفته تا وزير موازی خارجه و امنيت وھمه چيز

شاھنشاھی در محدوده ی امنيتی کار می کرد به رياست يک دست نشانده ی خارجی 
ان گسترده و وسيع سازماندھی شده است که به نام فردوست ولی بيت خامنه ای آنچن

به ھمه ی امور می پردازد و در ھمه ی امور منافعی برای مقام رھبری و بيت او به 
. عنوان وزارت دربار و بيت او به عنوان بستگان شخصی اش دست و پا می کند

ھمين بيت خامنه ای که دفتر مخصوص او به شمار می آيد چندين و چند مسئول دارد 
دشوار بتوان در آن رخنه کرد مگر با دخالت شخص رھبر و نزدکترين وابستگانش و 

دفتر مخصوص شاه دستگاه ناتوان  و فرسوده ای بود که به . که فرزندانش ھستند
نه می توانست فکری . معينيان افتاده بود ددست يک بوروکرات مطيع و بی لياقت مانن
چند جوان جاه طلب و مطيع . ته را جذب کندرا بيارايد و نه قادر بود کارمندانی برجس

  . کارھای نامه رسانی را زير نظر او انجام می دادند

خود است مانند  ای در معرض نفوذ افراد وابسته به از اين که بگذريم بيت خامنه
 شاخه ھايیخامنه ای دارای بيت به ھمين سبب ھم . بستگان برخی از مراجع در قم

خصوص اوست يک ھسته ی مرکزی دارد و يک بيت بزرگ که دفتر م. است
بيت شخصی او ھم يک ھسته ی مرکزی دارد و يک . سازمان گسترده ی اداری

گستره ی وسيع تر که ھمه ی بستگان و فرمانبران را در بر می گيرد مانند حداد 
بزرگش اداره می دو بيت زيرنظر فرزندھر ی مرکزی درھسته .ديگرانعادل و 

شد و در مقاطع سياستھا در ھمين حوزه انجام می  يات وبسياری از تصم. شود
گام به گام و به   .تخصصی نزديکانی چون علی اکبر واليتی نيز مشارکت دارند

تدريج به مدد ھمين دستگاه ھايی که خامنه ای در دورانی که رفسنجانی مصروف 
ر ھای خامنه ای داسی روزمره بود، دستگاه کارھای اقتصادی و به اصطالح سي

ذ می کردند و افراد خود صاد و امنيت و نيروھای نظامی نفوعرصه ی فرھنگ و اقت
شباھتی عجيبی می بينيم ميان برپايی قدرت خامنه ای با قدرت . را جاسازی می کردند

سازی استالين در زمانی که لنين ھنوز در حيات بود و در دوره ی بالفصل آن که 
ران بورکرات و بی رحم خود را ايد ياران و وفادھنوز استالين جانيفتاده بود و می با

  .به جای انقالبيان وفادار به بلشويسم بنشاند

به دست اصالح طلبان . در يک کالم به دست رفسنجانی اصالح طلبان کنار زده شدند
و افرادی چون اکبر گنجی رفسنجانی بی آبرو شد و سرانجام  براثر يک اشتباه 

خاتمی  ،تصور نادرست از ميزان نفوذ او در ميان مردمتاکتيکی در بيت خامنه ای و 
از نارضايی گسترده ی مردمی بھره برد و توانست جای رفسنجانی را بگيرد و 

دند به اين آسانی به قدرت اصالح طلبان درون ساختاری را که تصور نمی کر
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وارد قايق قدرت ساخت بی آن که بتوانند پا بر عرشه ی کشتی قدرت  ندبازگرد
ح طلبان که تشنه ی قدرت بودند و آلوده به فساد مالی و اداری و اصال. ارندبگذ

در . آکادميک چنان غره شدند که يادشان رفت اين بازگشت ھيچ مبنای واقعی ندارد
خيابانھا مردمی به خاتمی رأی دادند که نمی خواستند نماينده ی خامنه ای و قدرت به 

اشتباه محاسبه از ميزان نفوذ کالم واليت رياست جمھوری برسد و در ساختار قدرت 
خاتمی در دور اول يک سودجويی دو جانبه بود و  یوزرپي. فقيه به او کمک رساند

مذھبی،  –، ملی يک ريای گسترده به مدد مخالفان سکوالر  م مبتنی بردر دور دو
غرب که تصور می باالخره کشورھای چپ و حتی سلطنت طلب و  نھضت آزادی ،

ھمه ی . کردند از راه خاتمی می گذرند و جمھوری اسالمی را از قدرت خلع می کنند
ی دوران رياست جمھوری رفسنجانی نظام موازی در ھمه ی طاينان غافل بودند که 

خاتمی تنھا به زمان و تحمل نياز  نکنار گذاشت .سطوح چنان که آوردم برپا شده بود
مجلس اصالح طلبان با بی آبرويی و به دست شخص کروبی . داشت نه چيزی بيشتر

فاقد قدرت بود حتی به اندازه ی مجلس علی الريجانی ھم نمی توانست بايستد و 
آدم نه کسی  دوره ی رياست حداد عادل بی معناست چون اين. شخصيت نشان دھد
بيت يک محلل بود و بسان آچار فرانسه ی خامنه ای پادويی  . بود و نه کسی ھست
مير حسين موسوی در تمام اين مدت کنار گرفته . دھد داد و می شخصی را انجام می
جا که ھمه نگنجی به چاپ می رسيد، از آ اکبر »راه نو«در  نبود و وقتی مقاالت م

آن . ابراز خوشحالی می کرد و به او گفته بود اين مقاالت عالی است مرا نقد کرده بود
به من  ه ای نيز با دقت پيگيری کرد و يکی از شاگردانمدوره از مقاالت را بيت خامن

در آن وقت نظام حکومت . ندتھيه ک برای خامنه ای ایخالصه  گفت از او خواسته اند
واقعی دستپاچه شده بود و نمی دانست از چه رو چنين شده است يعنی مردم ناطق 

رفتن رفسنجانی  ندسال زمينه سازی برای کناروری را کنار زده اند و از چه رو چن
از اين رو ھمه چيز را می خواندند و تمام مطالب راديو ھای . به نتيجه نرسيده است

خارج از کشور به خصوص بی بی سی را و البته راديو فردا و ساير راديوھا را 
ه تحت نفوذ چيھای سابق و در اين سو ھمه ی اين راديو ھا ک. ندبادقت تعقيب می کرد
ر حرفه ای و سود جوی حرفه ای افتاده بود آنچنان از خاتمی و عده ای سود انديش غي

اصالح طلبان دفاع می کردند که ھيچ امکان رشد و خيزشی برای جريانھای غير 
بار آشکارا و  نوقتی صاحب اين قلم برای نخستي. اصالح طلب باقی نمی گذاشتند

را روکرد  دست اصالح طلبانو در کنفرانس برلين » راه نو«در نشريه ی علنی 
و غير انسانی به او تاختند که از حقوق بشرشان فقط دفاع از اصالح  هچنان بی رحمان

خارج نشينان حامی خاتمی ديگر از حقوق بشر . طلبان برجا ماند نه چيزی ديگر
سخن نمی گفتند و ھمه چيز را محدود می کردند به سالح اتمی که آن را ھم  سياستی 

خاتمی صلح طلب بود و غرب می . دلوه گر می ساختنبرآمده از سوی خامنه ای ج
به خصوص . بايد از او و اصالح طلبان حمايت کند تا راه را بر پيشرفت اتمی ببندد
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ايرانيان مقيم آمريکا، البته افرادی مشخص، اين کاال را به آمريکاييان فروختند و آنان 
عاصر ايران ھيچ فراموش نکنيم که ھيچگاه در تاريخ م 16.را ھم گمراه ساختند

. بوده استنشخصيتی به اندازه ی خاتمی از حمايت غرب و اقمار غرب بھره مند 
. راديو فردا يکسره در خدمت او بود. حمايت از او تبديل شد به يک مکتب فکری

ه که به صورت ھمچنين، راديو ھای آلمان و فرانس لندن موسوم به بی بی سیوی رادي
اين صحنه ی غير واقعی . ی سبقت را از ھم می ربودندو گو ارگان او درآمده بودند

ت اما اندک اندک آموختند از اين در آغاز خامنه ای و بيت او را نگران ساخ
فان لزيسيون برون ساختاری و انديشه ھای مخايتھای بی دريغ بھره بگيرند و اپوحما

اگر حرفی به ھمين سبب ھم اصالح طلبان به ما می گفتند . عرفی را سرکوب کنند
 اين سياست را در کنفرانس برلين!! داريد به ما بگوييد بزنيم ، خودتان جلو نياييد

چپ و روشنفکران چپ و سازمانشان به . شناساندم و ضربات وارده را تحمل کردم
 نام کانون نويسندگان ايران در حمايت از خاتمی و تبليغ سياستھای او آن قدر پيش

ھمه چيز . نھدو حتی قربانيان خود را درست ارج را ببيند  رفت که قادر نبود واقعيتھا
می افتاد گردن افراد بد ھيأت حاکمه و ھمه چيز در خدمت اثبات بی گناھی خاتمی و 

ترديد ندارم که از عوامل مھم سرکوب جنبش دگرانديشی . ھمفکرانش قرار می گرفت
ی پند نگرفته بودند و و عرفی در ايران ھمين روشنفکران بودند که از انقالب اسالم

شماری  البته در جريان اين سرکوب ناگفته. دشمن اصلی شان ھنوزشاه بود و ساواک 
که دفاع از خاتمی و اصالح طلبان را تبديل جا داد را نيز بايد خارج  از ايرانيان

اين خارج نشينان به مقامات کشور اقامت خود می . کردند به دکانی برای سودجويی
ه به جلسات تند و از اين رامقامات آن کشور را می فريف.دارندان تماس گفتند با اير
راه می يافتند و ھويتی و شخصيتی برای خود  محل اقامت خود کشور حساس در

دست و پا می کردند و در ھمانحال در ارتباط مدام بودند با سفارتخانه ھای جمھوری 
ايرانيکا که  ی حتی دانشنامه چه کسی می تواند باور کند که. اسالمی در خارج کشور

شخص  ھمت و افترا قرار داشتيم وبارھا در معرض ت ندر ايرا  آن ما ربه خاط
احمد اشرف ند، به دست در معرض تھمت قرارداشتامه مرتب ر و اين دانشنيارشاط

د اسالمی دعوت ش او از نمايندگان جمھوریشخص ھمکاران يارشاطر و موافقت از 
که دانشنامه عليه  تھايش بازديد کنند تا اطمينان حاصل شودفعالياز دانشنامه و 

ھمه ی مرزھا به ھم ريخت، ھيج ھويت و ھيچ شخصيتی  .جمھوری اسالمی نيست
جمھوری اسالمی محدود شد به خاتمی و ھمفکرانش در درنتيجه راه حل . برجا نماند

  .از يک سو و خامنه ای و دارو دسته اش در سويی ديگر

                                                            
تغييراتی ھم اکنون در حال شکلگيری است مثالً . برخی از فعاالن اين صحنه را در رساله ی پيشين نام برده ام -  16

اما اين مجموعه ی جديد . ی سوخته ای چون اميراحمدی را شخصی به نام تريتا پارسی می گيرد و جزآن جای مھره
چون نمی تواند به اندازه ی کافی به جمھوری اسالمی ياری دھد چاره ای ديگر انديشيده شده است که در متن باال شرح 

  .می دھم
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آميخته بود با حقارت که برخی از آلمان دفاع از خاتمی به حدی در کشوری چون 
سياست بازان حرفه ای در آنجا می گفتند سرباز خاتمی ھستيم و اگر از ما بخواھد به 

چند تنی ھم در ھمين کشور در کسوت استاد دانشگاه  و نويسنده . خدمتش در می آييم
بشر فرصت طلبانه برای خاتمی و روزنامه نگار و فعال سياسی و گرداننده ی حقوق 

  .و اصالح طلبان سينه زنی می کردند

از ياد نبريم که اصالح طلبان در تمام دوران رياست جمھوری اصرار داشتند خود را 
» خودی و غير خودی«ھمينان بود که نادانسته اصطالح . وفادار به رژيم بشناسانند

را به کار بستند و وقتی صاحب اين قلم اين نگرش را برمال کرد تازه ھمه فھميدند 
نگاه ايشان به ما تفاوتی نداشت با سخنان . اصالح طلبان به ما چگونه نگاه می کنند

رفسنجانی که در دوران رياست جمھوری اش گفته بود اگر اينان ،يعنی افرادی چون 
در واقع تھديد کرده بود که در . بيندازند پايين حق حيات خواھد داشت ماھا،سرشان را

ھمه می دانند که در دوران رفسنجانی . غير اين صورت حسابشان را خواھيم رسيد
حاال در دوران . تعداد در خور توجھی از دگرانديشان يا غيرخوديھا به قتل رسيدند

را بيندازند پايين و چنانچه  سرشان» غير خوديھا«اگر گفته می شد اصالح طلبان 
رژيم  ،جلوه ای ملموس نداشته باشندلی دارند به اصالح طلبان بزنند وھم حرفی 

  .اصالح طلبان کاری با آنان نخواھند داشت

به . و بی آبرو ساختداد بی کفايتی خاتمی به حدی بود که اصالح طلبان را به باد 
 را در خطر می ديد باز به فکر افتادھمين سبب ھم رفسنجانی که خود و خانواده اش 

اين مقطع تنھا شمار معدودی از در. جوی چاره ای ديگربرآمدو در جست و
حکمرانان از عمق اختالفات درون ساختاری و نبردھای جناحھای حاکم با يکديگر 

خاتمی و دوستانش در دوران رياست جمھوری خاتمی بی سپاسی بی . اطالع داشتند
ھمه می دانند اگر رفسنجانی در لحظات آخر . نی نشان دادندحدومرزی به رفسنجا

اما اصالح . اقدام نمی کرد نتيجه ی انتخابات را به سود ناطق نوری می گرداندند
طلبان که از رفسنجانی در دوران رياست جمھوری او آسيب ديده بودند به جای اتخاذ 

بدترين و مھلک ترين  در انديشه ی انتقامجويی غرق شدند و هرفتاری سياستمداران
حال به قول عطاهللا مھاجرانی، از  با اين. ضربه ھا را بر رفسنجانی وارد ساختند

نزديکان رفسنجانی و از ھمراھان با اصالح طلبان، رفسنجانی بيدی نبود که از اين 
گنجی تصور می . او با نوعی بزرگ منشی اکبر گنجی را بخشوده بود. بادھا بلرزد

سعيد که عليه رفسنجانی می نويسد اما به راستی ھمه چيز از  کرد خود او ھست
سکوت می  هشمه می گرفت ضمن آن که زيرکانحجاريان و دوستان نزديکش سرچ

گنجی که راه  »راه نو« نشريه ی. کردند واز شھرت طلبی گنجی بھره می جستند
تا ھمه ی  افتاد در آغاز علوی تبار سردبير بود اما  پس از کوتاه مدتی کنار کشيد
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دوم خرداد و «به نام مقاله ی انتقادی مرا . ليتھا به گردن خود اکبر گنجی بيفتدومسئ
ھم به راستی براثر موافقت علوی تبار به چاپ رساند مقاله ی نقد » بحران گذار

قادات از تچاپ برساند اما براثر شدت انگرفت به  مکرباسچی را خود گنجی تصمي
اش را عيان ساخت ضمن آن که بکی رد و دموکراسی آچاپ آن مقاله عذر خواھی ک

دشنامھا را عليه من به گونه ای غيرمنصفانه  و گستاخانه ترين بی پايه ترين بدترين ،
نه اصول روزنامه نگاری را رعايت کرد و نه به من اجازه داد در مقام  .انتشار داد

  .تنھا تواستم يک صفحه پاسخ بنويسم. پاسخگويی برآيم

طع جناحی ديگر در در اين مق. خاتمی کنار رفت رفسنجانی به ميدان آمد وقتی که
اين جناح . شده بود که نمی خواست تجربه ی ولرم خاتمی تکرار شوددرون نظام برپا

رفسنجانی به دست احمدی  .طلبان پيرامون خاتمی نداشتھيچ اعتمادی به اصالح 
اينان . رفسنجانی و کروبی درآمدنژاد کنار گذاشته شد به گونه ای شگفت آور که داد 

باز اين امر را جدی نپنداشتند و تصور کردند می توانند از راه انتخابات گزينشی و 
مير حسين  اين بار .رقابت ميان نخبگان باز به قدرت برسند مانند دوران خاتمی

ميانه را که  موسوی و کروبی راه افتادند تا ميدان را ازآن خود سازند و راھی
ھمه می . يی و اصالح طلبان از سوی ديگر باشد معرفی کنندوسخامنه ای از  مطلوب

اران دور و نزديک اد اصالح طلب تشکيل می شد از ھمکدانند که سازمانھا و افر
سوی را می ومن آگاه بودم که اصالح طلبان نخست مير حسين م. مير حسين موسوی

مير حسين موسوی که در محافظه  خواستند در برابر ناطق نوری به ميدان بياورند اما
کاری شھرت خاص و عام است اين پيشنھا را قبول نکرد و خاتمی در آخرين لحظه 
وارد صحنه شد فقط برای آن که اصالح طلبان بتوانند بر حضور خود در صحنه ی 

سيد محمد خاتمی يکی از پديده ھای نادر تاريخ است که ھمه چيز . سياسی تأکيد بنھند
. نبود از آنھا بھره بگيرد راق به سود او انجاميد و اين بی لياقت قادبر حسب اتف

مراه خود يأس و نااميدی ھحضور او حضور دگرانديشی را کمرنگ ساخت اما به 
اين آدمی که حتی جرأت نکرد در يک عکس جمعی سران . فراوان به بار نشاند

 دست گرفته بودکند ، رھبری جريانی را به کت حاضر در اجالس سازمان ملل شر
ديده بودم و می شنيدم که دارودسته ی . که آن جريان ھم در خلوت به او باور نداشت
لحظه ی کناره گيری خاتمی از رياست . حجاريان به او دلبستگی نشان نمی دادند

دوران رياست جمھوری . جمھوری فرصتی طاليی بود برا ی ھمه ی جناحھای حاکم
خامنه ای قرار داد که بتواند جريان نيرومند سازی   او فرصتی استثنايی در اختيار

اين فاصله  در. به اعتباری به پايان برساند سازمانھای وفادار به خود را تکميل کند و
چگونه  اد به نفس به دست آورده بودند و می ديدندبه خامنه ای اعتم هجناحھای وابست

اعمالی مخالف در خفا و  ختبه مردم و جھانيان فرورفتارھايی را  می توان به ظاھر
و اين  .اين درس را از اصالح طلبان آموختند. آن رفتارھای ظاھری پيش گرفت
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مرتب دم از ايرانخواھی می . درست ھمان کاری است که احمدی نژاد انجام می دھد
و ھمان قدر ايرانخواھی ا. دويت را می پروراندزند اما در پنھان پايبندی به مھ

نه منتظر . صادق صبا در بی بی سی گويیِ  - »ايراِن من«که  دروغين و کاذب است
نفتِی کارمند وزارت خارجه ی  –مھدی موعود به ايران باور دارد و نه اين توده ای 

  . انگليس

خاتمی مانند رفسنجانی تصور می کرد ھمه ی جنبش وابسته به شخص اوست اما در 
و  ويی و مردمی مواجه شددوردوم رياست جمھوری با اعتراضات گسترده ی دانشج
او که سعی کرده بود در . دانست نه در ساختار قدرت جايی دارد و نه در ميان مردم

دوران رياست جمھوری به خامنه ای نزديک شود سرانجام دانست خامنه ای از او 
  . برای او قائل شود یبھره گرفته است بی آن که اعتبار

به تصور آن که نخست وزير . بنشيندميرحسين موسوی خواست روی دو صندلی 
دوران جنگ بوده است و سپاه از او حمايت می کند موقعی به ميدان آمد که تأييد 

بی می و اصالح طلبان ھم خاتمی را خامنه ای را ھم گرفته بود و با رد پيشنھا د خات
او و کروبی . آبرو ساخته بود و ھم خواسته بود جلوه ای وراجناحی از خود بسازد

نظامی  -سياسی  ھایسازمانمجموعه ی نور انتخابات را داغ کردند غافل از اين که ت
 زير نظر داشتندامنيتی بزرگی که اداره ی کشور را در ھمان دوران خاتمی  –

ھا به واقع پيروزی دور اول ھمين سازمان. دنھمچنان از احمدی نژاد حمايت می کن
ای چون احمدی نژاد را ممکن ساخته  م گمنام و ناشناختهدياست جمھوری آانتخاب ر

احمدی نژاد مدت کوتاھی شھردار تھران شده بود که توانست رياست جمھوری . ندبود
رفسنجانی با ھمه . را به دست آورد و رقيب نيرومندی چون رفسنجانی را کنار بزند

ی ھوشمندی اش نتوانسته بود بفھمد که در خفا و بی اطالع او تجميع نيروھای خامنه 
می صورت پذيرفته است و آنچه که ای در ھمه ی سازمانھای سياسی و امنيتی و نطا

معرفی می شوند ، به نام سپاه يا وزارت اطالعات يا ارتش يا وزارت کشور  در علن 
. تنھا جلوه ای ظاھری ھستند که با طنشان را سياستھا و نيروھای ديگری می سازند

خامنه ای ھر دو را . ی و کروبی کردندھمين اشتباه را بار دوم ميرحسين موسو
ت اما در عمل سياست حذف را به صحنه ی انتخابات موجه دانس فريفت و ورودشان

فراموش نکنيم که . مرديمرا تعقيب می کرد توسط ھمان نيروھايی که برشھر دو 
وری خاتمی از او دل خوش ھخامنه ای و وابستگانش در ھمان دور اول رياست جم

ھای آخوندی است اما مردی انشوی کنی که آخوندی کم مايه از نظر ددھم. نداشتند
است با تجربه در عرصه ی سياستھای عملی مرتبط با گروه ھای ذينفوذ در داخل و 

پس علتی نمی بود که جناح . نيست ی مناسبدر خارج ھشدار داده بود که خاتمی آدم
خاتمی که خواسته  .کند بارديگر تکرار موسوم به محافظه کار ھمان اشتباه را يک
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بود منجی اصالح طلبان شود با خوشحالی بی حد و حصری ميدان را به مير حسين 
ھم که تصور می کرد با  مير حسين موسوی. و کنار کشيدموسوی واگذار کرد 

نزديک به دو دھه کناره گيری حاال خامنه ای به راستی کدورتھای گذشته را از ياد 
حضور در اين ميدان را با کسب اجازه از  هبندد خام انديشانبرده است و به او دل می 

حاال ھمه چيز در ساختار رسمی جريان دارد اما ھمه و حتی . خامنه ای پذيرا شد
خامنه ای غافل از اين اند که در عمق جامعه نارضايی گسترده ای حضور دارد که 

اين نارضايی  خاتمی به 76بار اول در خرداد . در کسب فرصت مناسب نشسته است
پشت کرد و مردم را فريب داد اما اين بار مردم به خيابانھا ريختند و اصالح طلبان 

در ساختار رسمی ھمه با ھم دورويی کرده . را وادار به قبول حضور خود ساختند
با خامنه ای  رفسنجانی با اصالح طلبان، اصالح طلبان با رفسنجانی و ھر دو. بودند

حاال احمدی نژاد به تشويق افرادی که پشتيبانش ھستند با ھمه ی  و خامنه ای باھمه ؛و
بود که ناگھان خود را جدی  ای گوشه نشستهميرحسين موسوی عقب افتاده . اينھا

به راستی اين مردم ايران بودند که به ھمه رودست زدند از اين رو بايد گفت . پنداشت
از راه حمايت از اصالح  کهرا و ھمه را شگفت زده ساختند حتی خارج نشينانی 

گفته بودم اگر در کنفرانس برلين .مريکاروزگار می گذراندند به خصوص در آ طلبان
نبش اعتراض کنونی را ھنوز ت جنبش خود انگيخته است و اگر اين جبه دس هآيند

جنبشی خود انگيخته می دانم درست به اين علت است که دستگاه ھای عريض و 
د به اھميت نتوانستن 1388و در  1376در ايران يعنی در  طويل امنيتی در دو دوره

  .خودانگيختگی پی ببرند و قادر نبودند و ھنوز ھم نيستند خودانگيختگی را مھار کنند

نظام را حفظ کنند به مدد روشھايی به ظاھر  دز خواستنااصالح طلبان در آغ
ه نمره ااز رکده ی حقوق درس می داد و جوانکی را ھم که در دانش. وکراتيکدم

و شاگردان را  دادن بی حد و مرز ھمه ی چارچوبھای آکادميک را زير پا می گذاشت
با به ھمفکری  رساله ھای اصالح طلبان را می پذيرفتراھنمايی می فريفت و 

حجاريان و عبدی و دوستانش پرداخت و ھمه با ھم راه رقابت ميان نخبگان را جار 
اينان ھمه . ظ می شود و ھم آبرو به دست می آوردزدند به تصور اين که ھم نظام حف

در غفلت محض نتوانستند درک کنند که يک نظام کامالً بسته قادر نيست به روش 
قابت ميان نخبگان را از نظريه ھای ر. و رقابت ميان نخبگان تن دردھد مبارزه

بس  اين نظريه کاربردی. توسعه ی سياسی نظريه پردازان آمريکايی برگرفته بودند
محدود دارد و تنھا در چارچوب حفظ نظامھای بسته و به دور از آگاھی عمومی در 

اما به محض اين که رقابت درون ساختاری جلوه ای علنی . حد معينی کارآيی دارد
ش را از دست می بگيرد و در برابر مردم جريان پيدا کند ،کارايی پيش بينی شده ا

لسله مقاالتی که درنشريه ی راه نو به نام در س. د خود می شوددھد و تبديل به ض
ار دست به سوی شتم يادآورشدم که اصالح طلبان ناچنو» دوم خرداد و بحران گذار «
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د کرد و به ھمين سبب ھم بحران آفرين می شوند، چنان که شدند و نمردم دراز خواھ
رقابت  الح طلبان با اتخاذ روشاص. قادر نبودند و نيستند براين بحران غلبه کنند

در  اينان ديگر نه .به واقع گور خود را می کنند، ساختاری به شکل علنی  درون
ميان نيروھای اپوزيسيون برون ساختاری و نه در در نهدرون نظام پايگاه دارند و

ع حاال ھم که روشنفکرانشان شرو. ميان عامه ی مردم که اينان را فاقد لياقت می دانند
او جنازه ی دروازه ی  کوشند ازبه آيت هللا منتظری و می  ز وفاداریکرده اند به ابرا

را  به بنيانھای شکل دھنده ی جمھوری اسالمی  وارد عرصه ی سياست دينی شوند و
دموکراسی دينی به نام  ی اتوسل به نظريات آشفته با و گونه ای مبھم نکوھش کنند 

سالمی پايبند بمانند، گرايشھای خود را سروسامان دھند و در ضمن به ھمين انقالب ا
اما اين کار . ھمه ی درھا ندارد برای باز گذاشتای بازی ناصادقانه  ھمه حکايت از 
به ھمين سبب ھم افتاده اند به شکار جايزه از غرب و ساختن جايگاه و  .عاقبت ندارد
ب در انتخابات به اوج رسيد عده ای از ھنگامی که بحران تقل. در ھمانجاھااقامتگاھی 

ايرانيان مقيم آمريکا  که اتباع اين کشور ھم ھستند دنبال اين چند اصالح طلب مقيم 
آمريکا و انگليس راه افتادند و چنان بی شخصيتی و حقارتی از خود نشان دادند که 

  .اين مردم عبرت نمی گيرند. انداخت 57مرا به ياد سال 

يردولتی برپاساختند و اصالح طلبان درون ساختاری به تدريج سازمانھای مدنی و غ
از ھمين راه امکانات جايزه گيری از غرب را برای خود فراھم کردند و از سوی 

اين تبليغ خشونت پرھيزی تنھا و تنھا . ديگر ملودرام خشونت گريزی را تبليغ کردند
در ضمن اينان به ھمراه شماری از . به سود ترويج خشونت حاکم درايران است

تعداد در خور توجھی از گروه ھای سياسی که تصور می کنند  ايرانيان مقيم خارج و
می شود ميانبر زد و تنبلی پيشه کرد مدام می کوشند خواسته ھای جنبش اعتراض 

رسانه ھای فارسی  .بنمايانند یمردم ايران را تنزل دھند و اين تنزل را واقعيت انديش
ت می آيند و نوعی نيز در اين راه به مدد اين حضرادر خارج کشورزبان رسمی 

بازدارنده ی حرکت ژرف برنامه ھای سياسی و اجتماعی خود را تنظيم می کنند که 
اصالح . و تحول آن به سوی انکار کل رژيم بشوندگسترده ترشدن جنبش اعتراض و 

طلبان شناخته شده که ديگر قادر نيستند در داخل کشور فکر و عمل خالقی به نمايش 
به چيزی ھم باور ندارند و پايبند نيستند به مھاجرت روآورده  بگذارند و از آن جا که

ھردو در انجمن . با سروش وکديور در ايران کسی مشکلی نداشتبرای مثال . اند
می توانستند . حکمت و فلسفه با حقوقھای گزاف و رانت خواری زندگی می کردند

تا ا روزگار بگذرانند روند و در آنجاما ترجيح دادند به خارج ب. بنشينند و کار کنند
ان می خواھند ھم شھايو مانند اينان. و خانوده شان در اين محيط نباشند دخو

امھای غربی تربيت شوند و ھم آن که اقامت يا تابعيت کشورھای فرزندانشان در نظ
ھم اکنون بسياری از افراد رژيم کنونی دارند در چند کشور . غرب را به دست آورند
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آمريکا و انگلستان و مالزی و جزآن برای خود و خانواده و من جمله کانادا و 
. سرورانشان جاسازی می کنند و برخی حتی به سرمايه گذاری روآورده اند

به راه  مجرمان متھم به جنايت عليه بشريت کردگانشان از محاکمه ھايی که عليهسر
الت به مدتی حبس اينان می دانند که در بدترين ح. به دل راه نمی دھند یکاب می افتند

از بقيه نام نمی برم . محکومی می شوند و با محکوميت مرگ روبه رو نخواھند بود
مجموعه ی  مھم اين است که اين. تا اين نوشتار حمل بر خصومت شخصی نشود

ی اصالح طلب کاذبی در خارج از ايران برپا ساخته  اصالح طلب مھاجر جامعه
  .است

اين بحران در ھمه ی سطوح به وقوع . دان رينفاصالح طلبان در داخل بحران آ
که ھمه به  یبحرانھاي. از بحران سياسی گرفته تا بحران فرھنگی و زبانی . پيوست

امعه ھای شايد کسی باور نکند که ھمين ج. سود شدت گرفتن سرکوب رژيم بوده است
 برپا کردند شکلگيری طبيعی سازمانھای مدنی و غير مدنی کاذبی که اين حضرات

از اين گذشته دست رژيم را بازگذاشت تا در کنار توقيف و .عقيم ساختنددولتی را 
حبس برخی از اصالح طلبان، جوانان کشور را به اتھامات واھی شکنجه کند، 

  . ت بيندازد يا بر چوبه ی دار بياويزدمحکوم کند ، به زندانھای طويل المد

گروھی از اصالح طلبان که با حاکميت ھم نزديکتر بوده اند دارای پيوندھای خونی با 
گروھی ھم که دنباله روان اين گروه اصلی ھستند از . ھم ھستند مانند جناح حاکم

طبقات ميانی، نيمه ميانی و  ميانِی پايين جامعه ھستند و از راه شرکت در جريان 
يک نکته را نبايد از يادبرد که . می کنند و نانیاصالحات نامی برای خود دست و پا 

نيمه (در تحوالت اجتماعی جامعه ھای در حال تحول ، طبقات ميانی و اقمارشان
ميانی به معنای آن که نزديک به طبقه ی متوسط ھستند اما ھنوز به آن حد نرسيده اند 

ھنگ نازلشان به تعداد اينان زياد است و فر. نقشی مھم دارند) و طبقات ميانی پايين
فرھنگ توده ھای عام مردم نزديک تر است از طبقات باال و ميانی باال و در عين 
حال تماسھايی ھم با طبقات باالتر از سطح ميانی يعنی متوسط جامعه دارند و خود را 
از نظر روانی و فرھنگی با طبقات باال مقايسه می کنند و به ھنگام عوامفريبی با 

اين گروه ھا نقش ارتباط دھنده ای را به عھده می گيرند . ت ميانیپايين تر از طبقا
اين دو رويی به واقع . ميان باال و پايين که يکسره کاذب است و مبتنی بر دوررويی

اين گروه ھای به ھيچ رو . بيانگر ھمان تقيه ای است که در فرھنگ شيعه رواج دارد
خواری می انديشند و ھر جا که الزم تنھا به سود جويی و رانت . قابل اعتماد نيستند

نگا کنيد به ھمين گونه . بدانند روبرمی گردانند ، خواه از مردم و خواه از باالييھا
از داشتند و پياده نظام يکسره خشونت ابرکه  57افراد و گروه ھا در مقطع انقالب 

حتی مانھای مجاھدين و فدايی را ساختند و به ھنگام دشواری گريختند و تمام ساز



59 
 

 

اين افراد را می . دجوخه ی اعدام رھا ساختن به يیتنھا رفقای نزديک خود را در
پدران . د و آلمان و اکنون ھم در آمريکا به تعداد در خور توجه ببينيدتوانيد در سوئ

و مانند اينھا ، اما گريخته به غرب و دنبال ه خدمتکار و کارگر و کارمند پايين رتب
کنونی اين افراد تنھا به قصد کسب امتيازات از کشور سياستخواھی . کسب و کار

می شوند به راحتی عليه کشور خود و عمل می کنند اينان وسيله ای .ميزبان است 
اينان از لنين و شريعتی تنھا حيله گری را آموخته اند و . بسان ابزار سياستھای غرب
درست بيش از دستگاه اطالعات جمھوری اسالمی ھم . توجه به کسب منافع بيشتر

  .ھرگروه ديگری در ھمين گروه رخنه  و سربازگيری می کند

نجلس شکوه و شکايت دارند از آھم اکنون ھمه ی رسانه ھای فارسی زبان مقيم لس 
وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در صفوف مخالفان رژيم در خارج از رخنه ی 

ست به دو سه نکته در اين جا خوب ا. کشور به خصوص در اياال متحده ی آمريکا
اول اين که ما از کم و کيف چنين رخنه ای اطالع نداريم . ھرچند مقدماتی توجه دھيم

دوم . جلوه ھای چنين رخنه ھايی را ببينيم و معنای آنھا را بجوييم مو تنھا می تواني
اطالعاتی به حضور در خارج از کشور از ھمان آغاز انقالب  –اين که توجه امنيتی 

يکی به قصد کشتن مخالفان و سپس به منظور پراکنده ساختن اپوزيسيون . پديدار شد
سوم ھمکاری دستگاه ھای . خارج از کشور و در نھايت خنثی ساختن اين اپوزيسيون

اطالعاتی جمھوری اسالمی با دستگاه ھای اطالعاتی کشورھای مختلف به خصوص 
دستگاه ھای فرانسه بوده  يد نيست که قتلھای فرانسه با اطالعترد. ترکيه و اروپا

قتل فجيع فريدون فرخ زاد چيزی نيست که دستگاه اطالعات آلمان نتواند آن را . است
تل فجيع قاسملو در وين گرچه ھمين قتل عام در رستوران ميکونوس و ق. کشف کند

ريش و آلمان محکوم شد اما جزييات نقشه کشيھا و در مراجع اداری يا قضايی ات
در واقع بيان خشم  دادگاه ميکونوس. ن پوشيده مانده است ھمچنا ھمکاريھای محلی

حضور بنی . مقداری ھم تبديل شد به جلسات نمايشی. آلمان بود مقاماتبخشی از 
اين آدم که متخصص کلی گويی است حجابی ساخت . صدر چيزی بود فقط نمايشی 

و با جمھوری برای دستگاه ھای امنيتی آلمان که در موارد متعددی مقصر ھستند 
در حالی که آلمان يا نيروھای . اسالمی و مقامات آن ھمکاريھايی داشته اند

دموکراتيک اين کشور می توانستند روابط ميان سازمانھای امنيتی دو کشور را 
بشکافند و افشا کنندبا برگزاری دادگاه ميکونوس که زير فشار افکار عمومی و دخالت 

اندکی محکوميت و . بسياری چيزھا برمال شود ندذاشتنگدر ضمن آمريکاييان برپا شد 
در جنايت ميکونوس آرامشی به وجودآورد و  نذکر چند نام ايرانی متھم به دست داشت

  .توانست از افشای بسياری چيزھا  طفره برود
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رسوخ و نفوذ در رسانه ھای خارج از کشور و منحرف ساختن حرکتھای سياسی 
 شھرعده ای در. ه ای قديم تر از وضعيت کنونی داردايرانيان مقيم خارج ھم پيشين

لس آنجلس دادشان درآمده است که اطالعات جمھوری اسالمی دارد به تدريج پايتخت 
اينان چند نکته را فراموش می کنند يا نمی . مخالفان را در اختيار خود در می آورد

ر خارج از نخست آن که فقط وزارت اطالعات جمھوری اسالمی نيست که د. دانند
ً ھمه ی دستگاه ھای جمھوری اسالمی شعب گوناگون در . کشور فعاليت دارد تقريبا

شواھد عينی . از آسيا و آفريقا گرفته تا اروپا و آمريکا. خارج از ايران برپاساخته اند
اھميت تحليل جامعه شناسی . به ما نشان می دھند نه اطالعات خاص ار اين چيز ھا

سياسی و فرھنگی در اين است که قادر باشد بر پايه ی مشاھدات دست به نتيجه 
اندکی در اختيا ر افراد بسيار  موالً گيری بزند نه بر اساس اطالعات خاص که مع

مدد خود خارج نشينان  نکته ی ديگر اين که اين رخنه به. است از کارگزاران رژيم
شيدند در دوران خاتمی با جمھوری اسالمی ری از اينان کواشم. ممکن شده است

 رھایبسياری از اصالح طلبان را به کشو .برقرار کنند و آمد وشد داشته باشندارتباط 
موسسه ی  درتھايی که در واشنگتن وخود دعوت کردند مانند دعو محل اقامت

پيش از آن سيدحسين نصر به بھانه ی اين که . يده شدتدارک د »درو ويلسونوو«
 سخنان غير اسالمی و حتی ضد اسالمی می »ايران نامه «نشريه ی جالل متينی در

فراھم آورد و داريوش شايگان را که از   »نامه  ايران «زند زمينه ی اخراج او را از
حاال . نشاند مقاطعه کاران پادو و رانت خواران جمھوری اسالمی است به جای او

آيا .قرار است خود سيد حسين نصر به ايران بيايد و جايزه ی بو علی سينا دريافت کند
ا تمايل و اينھا را ھم دستگاه ھای اطالعاتی جمھوری اسالمی تدارک ديده بودند ي

چه کسی مھناز افخمی را وادار می کرد به عالقه و گرايش واشنگتن نشينان ؟ 
به چه کسانی استادان اصالح طلب را . ن نکته به جای خودبرکناری جالل متينی؟ اي
در  را جز شائول بخاش؟ چه کسی مقامات جمھوری اسالمیواشنگتن می خواندند؟ 

می کرد؟ کسی جز احمد اشرف با دعوت امه ی ايرانيکا يورک به بازديد از دانشنوني
رسی زبان به موافقت مستقيم احسان يار شاطر؟ چه کسی برای برپايی جامعه ھای فا

وقت ارشاد، مھندس مير سليم ،  برای اين که  موافقت و حمايت وزيرايران می آمد 
امکانات  اکبر گنجی را برمی کشد وچه کسی جز سعيد امير ارجمند؟ را کسب کند ؟ 

سی جز عباس ميالنی؟ چه کسی اين زن بيچاره ی عقب برای او فراھم می کند؟ ک
ھمين دست از افراد؟ علی می خواند ؟ کسی جز افتاده ی چادری را به بوستون 

ناگھان بسان سربازان ژنرال فرانکو نوار پھن  بنوعزيزی که سالھا گوشه نشين بود 
ش به فرمان گنجی شد در تظاھرات سبز رنگی روی شانه اش انداخت و گو

رک؟  ببينيد اين مردمان چگونه دستپاچه به ميدان آمدند به خيال اين که فردا يويون
در شھر ييل . حکومت عوض می شود و اين بار به اينان مقام و مکانی می دھند

به نام امانت که استاد دانشگاه ييل شده است ولی ھرگز سخنی از سياست  ای نورسيده
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روز بر زبان نرانده بود ناگھان پريد وسط ميدان و ھوادار جنبش سبز و اصالح 
دانشگاه کلمبيا را يدک می کشد آن قدر آن يکی به نام دباشی که استادی . طلبان شد

تنزل کرد که مصاحبه گر شد و برای مثال برای  تلويزيون انديشه با محسن کديور به 
آيا اينان را ھم دستگاه ھای اطالعاتی . به مصاحبه نشست» محسن جان«عنوان 

اينان ھمه از روی جاه طلبی، يا به . جمھوری اسالمی تحت نفوذ گرفته بودند؟ نه
طر مطرح شدن در محافل آمريکايی و در محافل حکومتی ايران دست به چنين خا

يک گذرنامه و . رفتارھای نازل و پيش پا افتاده و در يک کالم مبتذلی می زنند
تابعيت آمريکايی در جيب بغل يدک می کشند و يک ھويت نمايشی ايرانی برای خود 

دستگاه ھای . وپا کم نيستنداز اينان در آمريکا و در ار. به نمايش می گذارند
تطميع می کنند ، . اطالعاتی جمھوری اسالمی آدمھای پايين و نيازمند را می خرند

به برکت تندروی  برخی از اينان. می اندازند وسط برای روزی و روزگاری
ه دست می گيرند ودر بزنگاه به عنان سازمانھای ايرانی را در خارج ب نابخردانه 

افرادی که مقيم لندن شده اند به ھمين نحو از پشتيبانی . ل می کنندسود رژيم ايران عم
شما ببينيد چگونه دستگاه امنيت کسی را که . ايرانيان ھمان شھر بھره مند می شوند

در نتيجه اين آدم می . در خارج است بی ھيچ ضرورتی محکوميت دادگاھی می دھد 
او محکوميت گرفته بوده اند بی تواند در خارج مستقر شود و چندتنی را که پيش از 

اين دستگاه پيچيده و بغرنج امنيتی در جمھوری اسالمی تنھا به سبب بی . اعتبار سازد
جر نشينان ھم ھست که قادر می شود به تدريج صحنه ھا را به اشخصيتی خود مھ

نگاه کنيد به برنامه ھای بی بی سی که چگونه يک آدم ميانمايه مانند . دست بگيرد
صبا می تواند به ايران بيايد وبرود و با صادق خلخالی و ديگرانی چون او صادق 

وگزارش مبتذل ادبی راجع » ايران من « مصاحبه کند و تازه فيلمھای پيش پاافتاده ی
بتواند ود که کند؟ آيا ھيچ کس ديگر نبه ھنری راجع به شجريان تھيگزارش  به خيام يا
دارد  و چه کتابی  ک ببيند؟ اين آدم چه اثریتدار و ھنری فيلمھای فرھنگی تھيه ی 

 شجريان و پديده ھای فرھنگی ديگر گرفته تا خيام و نکه ناگھان از شھر ھای ايرا
را در اين زمينه ھا  شحتی درست ننشسته فيلمھای سازمان مادرگزارش می سازد ؟ 

انی دارد از آن قدر مبتذل لقمه ی غذا را در دھان می گذارد که نه نش.با دقت نگاه کند
فرھنگی ايرانی، نه گويای رفتار فرھنگی محلی است و نه معرف گوشه ای از 

او نه فقط جای متخصصان و کارشناسان ادبی و فرھنگی را غصب . فرھنگ غرب
می کند ، بل از اين راه پول کالن به جيب می زند و محبوب جمھوری اسالمی ھم 

زننده و تعفن آوری که بی بی سی و نگاھی بيندازيد به اين ميانمايگی . می شود
صدای آمريکا ھرروزه توليد می کنند وتازه در داخل خود چنان رقابت و بی رحمی و 

آيا . آدمی شگفت زده می شودرفتارھای غيرانسانی با ھمکارانشان می پرورانند که 
و حتی رفتار متعارف فرھنگی مدارا اينان می توانند مبلغ دموکراسی و حقوق بشر و 

رسانه ی  اگر در ايران اندکی آزادی فرھنگی و سياسی می بود اين دواشند؟ ب
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خفقان . تصويری آمريکايی و انگليسی در عرصه ی جامعه ی  ما جايی نمی داشتند 
به  دفع فاسد با افسد منتھی شده که رسانده است  يیسياسی و فرھنگی کار را به جا

  .است

  

 

  :پيوست
 آيت هللا خوب

بيست و دوم خرداد و «در مورد آيت هللا منتظری و برخی از آرای او در رساله ی 
او نيک می دانست چگونه دوران پايانی . نکته ھايی را آورده ام» بحران فروپاشی

رويدادھايی ھم به . عمر خود را در فاصله گرفتن از جمھوری اسالمی سامان دھد
خارج و به عاقبت انديشی داشتند  مددش آمدند و اصالح طلبانی ھم که نگاه به

منتظری که روزگاری از دست شماری از ھمين . وضعيت پيش آمده را دامن زدند
کرد تبديل شد به ابزاری برای پرسش  در انزوای محض سرمی اصالح طلبان 

برانگيزساختن خامنه ای و واليت او و البته رھبری او در ارتباط با شيعيان چه رسد 
  . به مسلمانان

از خمينی پيروی کردند و  57کسانی که در آستانه ی انقالب اسالمی . ينھا به کنارا
اورا البالی قرآن و در آسمان و در افق پيکار ضد امپرياليستی می جستند، اين بار 
باز دلشان برای معنويت تنگ شد و خير مطلق  و پاکی و صداقت را در وجود 

در تلويزيون صدای  به نام سازگارايک نفر از اصالح طلبان . منتظری کاويدند
در ايران برای بی بی سی  يکی ديگرگھان خود را مقلد منتظری شناساند و اآمريکا ن

 57ھمان گونه که در فاصله ی مھر تا بھمن . ه بودمصاحبه با منتظری تدارک ديد
شاھد بوديم که مجموعه ای از مذھبيون و سکوالرھا و غير مذھبی ھا گرداگرد 

. ع آمدند، اين بار ھمين پديده در ارتباط با آيت هللا منتظری فوران کردخمينی جم
حيرت انگيز است که در ايران ھمه چيز روبه فراموشی می گذارد و از زير پوست 
دموکراتھای تازه به دوران رسيده که تا ديروز ذره ای از رھبری پرولتاريا ی يا از 

اليت وحاال از واليت مردمی و رھبری واليت مآب خمينی کنار نمی نشستند ، 
سالھا می شنيديم که برخی گروه . انتخابی و چيزھايی از اين دست به دفاع برخاستند

پشيمانی نشان  57ھای چپ و تعداد زيادی از سکوالرھا از شرکت خود در انقالب 
اما ھمين . می دادند و می گفتند نمی بايد دنبال اين انقالب و اين رھبری می رفتيم
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د به محض آن که اندکی امکان تحول مشاھده کردند باز راه گم کردند و اين بار افرا
در اينجا به يک مقاله . کرات به ميدان آمدندوبه بھانه ی تقويت يک واليت فقيه دم

  . اشاره می دھم

که اکنون در دانشگاه استانفورد در آمريکا فعاليت دارد  درگذشت  17عباس ميالنی
ھانه ای ديد برای آن که از ھمبند سابق خود درمقاله ای  در آيت هللا منتظری را ب

تجليل از منتظری و علت ماندگار ماندن ميراث ياد کند و در»  فارن پليسی«مجله ی 
. جوان بيست و ھفت ساله ای بودم 1977ميالنی می نويسد در  18.او سخنسرايی کند

ميالنی که اکنون در عباس . مرا به سبب اخالل در امنيت ملی بازداشت کردند
آمريکاست از به کار بردن واژه ی کمونيست می پرھيزد و می نويسد در آن روزھا 

،دانشجويان دانشگاه و تنی چند از »چپيھا« ،»مارکسيستان«زندان اوين منزلگاه 
رھبران مشھور آينده ی جمھوری اسالمی بود من جمله رنيس جمھور آينده ھاشمی 

  .ظمی حسين علی منتظریرفسنجانی و آيت هللا الع

ً خوبی را در اوين  ميالنی که استنباط تاريخی منسجمی ندارد می نويسد زمان نسبتا
شاه به دنبال سياستھای حقوق بشری کارتر به ما اجازه داده بود به جای . می گذرانديم

يک ساعت گردش در ھوای آزاد، دسترسی نامحدود به فضای محوطه ی بيرونی 
رفسنجانی يکی از مشتاقان بازی واليبال . توانستيم واليبال بازی کنيممی . داشته باشيم

نی می نوشت به چه علت او را به زندان الخوب بود عباس مي. بود ھر چند زمخت
تا جايی که می دانيم يک جوان بيست و ھفت ساله توانسته بود به . انداخته بودند

اگر دانشگاه اعتبار . برسد ندانشگاه تھرا معاونت دانشکده ی خقوق و علوم سياسی
علمی می داشت نمی بايد چنين مقام مھم دانشگاھی را به يک جوان بی تجربه 

در باره ی سياستھای نادرست دانشگاھی در زمان شاه که به ھر حال به ھيچ . بسپرند
وجه قابل قياس با اين فساد آکادميک در دوران جمھوری اسالمی نيست جداگانه 

از ياد نمی برم که پرويز ثابتی پس از مدتی رفت و آمد و وقتی . نوشته و می نويسم
اول از ھم . که تھديدھايش به جايی نرسيد به من گفت در چند جا نمی توانی کار کنی

اما شماری از . بعد وزارت خارجه و وزارت کشور و ارتش را. دانشگاه را برشمرد
سان به دانشگاه می رفتند و مرا کسانی چون من که از خارج می آمدند يا آمده بودند آ

وقتی به . که ناچار به وزارت فرھنگ و ھنر رفته بودم ھمکار رژيم می دانستند
از بالھتھای خارج کشور . ايران آمدم فقط ھفده فرانک سوئيس در جيب داشتم
ديگران اما چون من نبودند . سرخورده بودم وبی ھيچ پشت و پناھی راھی وطن شدم

                                                            
يکی از .مرا خوانده بود» ...بيست و دوم خرداد و «اله ی عباس ميالنی پيش از اين که اين مقاله را بنويسد رس-  17

  .آنچه حاال نوشته است آگاھانه است نه از راه دلتنگی.کسانی بود که اين رساله را دريافت کرده بود
18 ‐The Good Ayatollah 
Why my former cellmate's legacy will live on. 
BY ABBAS MILANI | MARCH/APRIL 2010.ForeignPolicy. 
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ای عباس ميالنی يا ناصر پاکدامن يا حميد عنايت و ديگران که نام من جمله ھمين آق
اما يک پرسش ساده از عباس ميالنی اين است که چه شد به زندان افتادی؟ . نمی برم

آيا به کاری که می کردی اعتقادنداشتی و بازھم به چپ چشمک می زدی؟ ھمين شيوه 
رآورد و حاال بسان دموکراتھای ھای دوگانه و ھمچنان دوگانه آن رژيم را به زانو د

آخر خود ما مگر چه . ديررس به سنجش می نشينند و از اينجا و آنجا خرده می گيرند
ليخانی که خاطرات علم را درمی آورد ھمه اش به شاه ايراد و عيب اکرده ايم؟ اين ع

اما يک بار از خود . می گيرد که دموکرات نبود و تصميات را شخصاً اتخاذ می کرد
به چون تو توانست به وزارت وثروت ی پرسی چگونه شدکه يک جوان بی تجرنم

حاقل اين که به اين . برسد؟ اگر دموکراسی می بود که تو به جايی نمی رسيدی 
  . سرعت به چنين مقاماتی دست نمی يافتی

ک مقاطعه کار بس ي. تکرارش ھم عيبی ندارد. يا نه نمی دانم اين را نوشته ام
. با جبھه ی ملی و نھضت آزادی ھم الس می زد. م که نامش مھم نيستثروتمند داشتي

حاال دموکراسی . ھمه چيز داشتيم  مگر دموکراسی. وقتی انقالب شد گفت خوب شد
در اندک مدتی او را به جرم فساد دستگير کردند و به زندان . را ھم به دست آورديم

از نظر .رشوه آزادش ساختند بخشی از ثروتش را مصادره کردند و با اخذ. انداختند
معيارھای عام اخالقی نمی شود از يک رژيم ھمه نوع بھره گرفت اما سرانجام ھمان 

  . رژيم را به مدد معيارھای اخالقی متفاوتی محکوم ساخت

مه می نويسد با ھمه ی تغييراتی که پديد آمده بود،ھنگامی که اعباس ميالنی در اد
بت پايان رمضان اجازه ی برگزاری نماز جماعت نگھبانان به روحانيون  به مناس

ميالنی می گويد . نماز جماعت به امامت منتظری برگزار شد. دادند شگفت زده شديم
ی بود که در زندگی ھمان مرد صادق،ساده و راستينمنتظری ھمواره در سراسر 

صداقت ھمان چيزی بود که او را خصم جمھوری اسالمی فاسد و . زندان ديديم
را به ياد  57اگر شما استانه ی انقالب . و نماد شورشيان امروز ھم ساخت  محبوب

ينی برمی يھا و گروه ھای غير مذھبی برای خمبياوريدھمين خصوصيات را حتی چپ
ايران در پرواز است که يک بار به صورت خمينی و  گويی شبحی روی. شمردند

ت که می تواند يکبار اين ھمان شبحی اس. يدآ بارديگر به صورت مننتظری درمی
الح طلب اما صخود را به شکل انقالبی به فروش برساند و يک بار به صورت ا

پيروانش در ھر دو شکل و در ھر دو مقطع ھمان مردم اند که می دانند چگونه ھر 
  .بار استداللشان را از نو بيارايند و متناسب روز بسازند

داند که يک روستايی جاه طلب نمی . نی شيفته ی سادگی منتظری استعباس ميال
منتظری به مدد حافظه ای . چگونه توانسته است به آن جاه و مقام انقالبی برسد

نيرومند ھر نوع رفتاری را به خاطر برپايی حکومت اسالمی توجيه کرد و توانست 
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آگاھی به فقه را که تنھا دانش او بوده است تبديل کند به معيار نھايی برای انتخاب 
از اين گذشته ميالنی که کمترين آشنايی با فقه ندارد . عيان و مسلمين جھانرھبر شي

نمی داند ھمين منتظری درطول زمان چگونه استداللھايش را عوض کرده است و 
سادگی او به حدی بود که او را برای . متناسب با احواالت روز سخن گفته است

نوعی سادگی . اختھرگونه منصب سياسی و حکومتی ناجور و نامتناسب می س
ھمان قدر می توانست در . روستايی داشت که آميخته است بازيرکی و حيله گری

درست از .  توجيه واليت فقيه برھان و دليل بياورد که در نفی آن ساختار شکنی کند
ته زمان پريده بود جلو و شگفت زده از آنچه در برابرش می گذ شت نمی توانست به 

به  رعت نور از گذشته ای دور از دسترسگويی او را با س .ھيچ چيز پايبند بماند
  .زمانی ديگر پرتاب کرده باشند

 ايرانی  ه پس از آن نماز جماعت در زندان، انقالبيانبه قول ميالنی سالی نگذشت ک
رژيمی تازه اعالم شد و زندانيان باقی مانده در . در خيابانھا شاه را سرنگون ساختند

به عنوان جانشين . ظری پس از خمينی نفر دوم در کشور شداوين آزاد شدند و منت
خمينی قادر بود بسياری از صاحب منصبان را تعيين کند و شماری از نخبگان آينده 

در اينجا عباس ميالنی می نويسد اما منتظری خشونت و . ی رژيم را دستچين کند
ای او را مانعی  جوانترھايی چون رفسنجانی و خامنه. مکر الزم را برای بقا نداشت
به اشتباه تصور می کند خامنه ای در آن زمان چنان . بر سر راه خود می دانستند

نيرومند بوده است که توانسته بوده است رابطه ی منتظری را با خمينی به تلخی 
. چنان که شنيده ايم و می دانيم دونفر در عزل منتظری سھم عمده داشته اند. برساند

باری ميالنی  اعدام مھدی ھاشمی را .  ری سيدحسن خمينیيکی رفسنجانی و ديگ
اينجا برای در. عامل عمده ای می داند در تيرتره شدن روابط منتظری با خمينی

واقع زمينه ھای چنين وضعی از پيش فراھم آمده  اطالع عباس ميالنی بايد گفت در
  .بود که به اعدام مھدی ھاشمی انجاميد، نه برعکس

او نه فقط می نويسد ميراث . سنجش جايگاه منتظری افراط می کندعباس ميالنی در 
بل  انديشه ھای سنت شکنانه اش در طول تاريخ ھزارساله ی آميخته است با شھامت ،

به باورش او نخستين آيت هللا شيعه . تشيع مجموعه ای ماندگار برجا گذاشته است
است که برای بھائيان حقوق برابر با ساير شھروندان قائل شده است ؛ سالح ھسته ای 

گفته است تمام قدرت در  چندبار. را نه تنھا غير اخالقی که خالف اسالم دانسته است
او نشان داد که چگونه  سخنان يک . يک دولت اسالمی از مردم نشأت می گيرد

مؤمن  می تواند جنبش توده ای ميليونی به راه اندازد و چگونه مردی که روزی در 
معرض تمسخر قرار داشت و براثر شايعات مسموم دشمنانش عزل شده بود ، تبديل 



66 
 

 

بشی دموکراتيک که می خواھد سرانجام  ايران را وارد عصر گشت به نماد پايدار جن
  .مدرن کند

اما يک نکته ی درست دارد و آن ھم در . اين سخنان نامنسجم را نبايد پاسخ گفت
منتظری . البته اين نکته را ھم ميالنی نادقيق درک کرده است .ارتباط با بھاييان است

زندگی کنند اما نگفت حق دارند آداب دينی تنھا پذيرفت بھاييان ھم می توانند در ايران 
خود را پی بگيرند يا اگر کسی از شيعه به اين دين بگرود چه سرنوشتی خواھد داشت 

البته ھمين که اين حق . و اگر کسی اسالم را ترک کند چگونه با او رفتار خواھد شد
ھرحال برای اين به را برای بھاييان قائل شد در ايران زندگی کننديا چيزی شبيه به 

 ً ھر آنچه ميالنی به جز اين نکته بر می شمرد باری . مھم بوده است ای حضرات حتمآ
خمينی بود که گفت ميزان . برگرفته شده استيا ديگران به راستی از سخنان خمينی 

 سته ای و اين چيزھا را ھم بقيه گفته بودندسالح ھ. و به آن عمل نکرد رأی ملت است
يک روستايی خلع يد شده سعی داشت در پايان عمر . ردو منتظری ھم تکرار ک

کيست نداند که ھمين منتظری از . فضايی محبت آميز برای خود دست وپا کند
او بود که در برابر کشتارھای خلخالی . مسئوالن تداوم جنگ ايران و عراق است

شده  او بود که ستم روا. او بود که می گفت راه قدس از کربال می گذرد. سکوت کرد
داماد . بر آيت هللا العظمی شريعتمداری را با سکوت پذيرا گشت و ده ھا مورد ديگر

ھمان مھدی ھاشمی می خواست در پشت عبای منتظری . و فرزندش افراط کردند
د را به ياری اکودتا به راه اندازد و پسرش ھر بارکه می خواست فرودگاه مھرآب

ھواپيمايی پر از سالح و چيزھای ھواخواھان مسلحش به تصرف در می آورد و 
اينان در انديشه ی انقالب جھانی اسالم بودند و چيزھای . ديگر برای ليبی می برد

آلوده به . اين روستايی بدبخت ناگھان فھميد در دنيايی ديگر زندگی می کند. ديگر
ساختار اسناد مرتبط با تمام . فساد شخصی نبود اما انديشه ی منسجمی ھم نداشت

اللی واليت فقيه را جمع آوری کرد و وقتی کنار گذاشته شد از ھمان ساختار با استد
تأييد مردم در جا افتادن . يک جمله فاصله گرفت و گفت مردم ھم بايد موافق باشند

ھماره مرجعيت در ميان اھل تشييع با قبول مردم و . مرجعيت چيز تازه ای نبود
ر باره ی عباس ميالنی باز بايد نوشت تا د. فزونی گرفتن شمار مقلدان جا می افتاد

اين نوع فرمايشات ايرانيان مقيم آمريکا که از راه کلی گويی در ارتباط با ايران 
  . روزگار می گذرانند روزی به انتھا برسد

آخر عمر منتظری در رساله ی پيشين توضيح  فتواھای برخینظرم را در ارتباط با
می . ھمه ی فتواھای دوران پايانی عمر او بپردازم داده ام و البته علتی نمی بينم به

خواھم کوتاه بنويسم منتظری ھرگز نتوانست از واليت فقيه که آن را بيشتر دستاورد 
مجذوب او که شاگرد خمينی بود و مدتھا . خود می دانست تاخمينی فاصله بگيرد
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ی گنگ و اوبود و خود را در او ذوب شده می ديد تنھا به سبب آن که خمينی خيل
نامفھوم در ارتباط با واليت فقيه مطلبی شفاھی گفته بود، تمام زندگی و فکر خود را 

منتظری بود که توانست ابعاد فقھی . وقف تشريح و تفصيل اصل واليت فقيه کرد
برای واليت فقيه بتراشد و آن را حکومت مطلوب در اسالم و شکل رھبری مطلوب 

. ھمين چيزھاست که نمی توان با او موافقت داشت درست. بداندبرای ھمه ی انسانھا 
اين که عده ای مانند عباس ميالنی بخواھند منتظری را نماد ماندگار يعنی بنيادگذار 

م وارد جھان مدرن خواھد آينده ی جنبش دموکراتيکی بدانند که ايران را سرانجا
دموکراتيک  نه از جنبش. بی ترديد سخنی سخيف و نسنجيده برزبان می آورندساخت 

  . درکی درست دارند و نه از تاريخ يکصد ساله ی اخير ايران
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  نظام فرو می ريزد  -8
  ايرانخواھی -1

به  یچگونه است که انقالب اسالمی که يکسره عليه ايرانی بودن و ھويت ايران
ايرانی بودن ھيچگاه در اين قرنھای . پاخاست درست نتيجه ای معکوس به بارآورد

صبا و احمدی نژاد که بگذريم ، حتی  از صادق. اخير چنين نيرومند نبوده است
به گونه ای کم مانند در اين جا و  تعمال کاذب و دروغين افتخار به ايرانی بودناس

شده  گذشتهانديشه ی ايرانی نيرومند تر از گفت اکنون می توان. آنجا رواج يافته است
زمانی بود در  .به رخ کشيده استنيرومندی خود را  بار ديگر فرھنگ ايرانی. است

ھمين انقالب اسالمی که وقتی ايران را نام می برديم ما را به شووينيست بودن متھم 
نمی برند تا بتوانند حاال ھمان افترا زنندگان نامی از ايران دوستان واقعی . می کردند 

در رساله ی پيشين توجه داده بودم که  .خود را ايران دوست بنمايانند ھر چند ديررس
نمادھای جمھوری اسالمی فرومی ريزند و اين نظام قادر نيست با توسل به نمادھای 

  .اعالم شده اش به حيات استداللی خود ادامه دھد

ن اسالمخواھی ايدئولوژيک و سياسی و سازمانھای سياسی در اين سالھا يورش بی اما
تنھا چيزی که اين اسالم درون تھی سياسی را سرجايش .را تاب نياوردند محور -سود

انقالب اسالمی نه . نشاند آيينھا،آداب، جلوه ھای انديشه و فرھنگ و ادب  ايران بود
برابر در توانايی آن را داشت که نوروز را از بين ببرد و نه قدرت آن را داشت که 

نتوانست بزرگان فرھنگ ايران را نابود سازد و جايگاھشان . چھارشنبه سوری بايستد
برای نخستين بار است که در . را به نمادھای خودساخته يا برآمده از دين بسپارد

. تاريخ ايران در عرصه ی يک پيکار بزرگ، منزلت فرھنگ برتر ازدين آمد پديد
ھمه ی اين سياست انديشان دينی از فردوسی سخن اکنون کار به جايی رسيده است که 

که  به وقوع می پيوندد ھمين انقالبیاينھا ھمه در . سبقت می گيرندمی گويند و از ھم 
نايتش به نام خلخالی می خواست مجسمه ی فردوسی را ج ويکی از نمادھای خشونت 

تمرين  بردارد يا تفنگدارانش نقوش تخت جمشيد را برای از ميدان فردوسی 
خمينی با اکراه به نوروز تن داد و ھرگز حاضر نشد از . تيراندازی ھدف می ساختند
  .چھارشنبه سوری نام ببرد
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مھمترين خصلت جنبش خودانگيخته ی اجتماعی در ايران ھمانا برجسته ساختن 
مه ا با سکوت و درآرامش به حيات اداتجليات فرھنگی ايرانی است که در اين سالھ

تمدن ايرانی حتی در بدترين دوران در برابر : ويک نکته ی نظری مھم .داده اند
خود ايستادگی کرده است نه الزاماً به زور سالح و محتوای درونی اشغالگران به مدد 

کافی است اشاره ای کنيم به ھجوم اسکندريااستيالی سلجوقيان و مغوالن . نظاميگريی
يران پس نشستند و گريختند و ديگران به گونه يونانيان تأثير پذيرفته از ا.  يا تيموريان

ای در فرھنگ ايران حل و منحل شدند که نمونه ھايی بی ھمتا يا کم مانند در تاريخ 
مغوالن و تيموريان  نه تنھا آداب ورسوم ايرانی را .جھان به شمارمی روند

 برگرفتند،زبانشان را ازدست دادند، زبان فارسی را گستراندند و به دين کشور
. ترکان نيز در تاريخ ايران ھمين سرنوشت را داشته اند. شکست خورده گرويدند

تنھا در عصر سلجوقيان زبان ترکی در . نمونه ی محمود غزنوی در برابرماست
دست بخشی از ايران به ضرب شمشير رواج يافت که آن ھم رنگ آغازينش را از 

که اين زبان ھم  يی در ھمينجاھا اما. ش را سامان بخشيدحيات داد و با جلوه ای ديگر 
د و آداب ندين شيعی را پذيرفت فرھنگ ايرانی ھمچنان رونق داشت ، رواج يافته بود

  .ايرانی را

بی ترديد فرھنگ ايران را . می سازد هبنيادھای ھر جامعه ای را فرھنگ آن جامع
طول ھنگ در اين فر. می توان يکی از پايدارترين فرھنگھای جھان به حساب آورد

ھر بار . حول ھم پذيرفت است اما مشمول اصل تغيير و تداوم بوده استتاريخ ت
توانسته است نوخواھی کند و ھر بار توانسته است اين نوخواھی را در پرتو 

اين که افراد سطحی . دساختارھا و بنيادھای خود تفسير کند و به اصل تدوام پايبند بمان
دستخوش تصلب بوده است از ھرجھت و حتی  انديش بيايند بگويند جامعه ی ايران

قادر نباشند به اين واژه سازی کاذب  حتی در طول يک صفحه پايبند بمانند يا ديگری 
ادعا کند ايران  دارای جامعه ای است کلنگی يا کوتاه مدت ، ھمه ی اينھا نشانه از نا 

  .آشنايی با اصل تحول و تداوم در عرصه ی فرھنگ ايران دارد

  . م معتدلاسال -2

روش  در داخل. و می کنند عمل می کردند ودر دوسدرون ساختاری اصالح طلبان 
رقابتی مبتنی بر بده بستان را تبليغ می کردند و آن را چانه زدن از باال و فشار از 

و در خارج از ايران خود را پيرو اسالم معتدل وانمود می ساختند  پايين می ناميدند،
. الح مسلمان يا اسالم معتدل متوجه و خطاب به آنان باشدو دوست می داشتند اصط

آمريکاييان باز به توصيه ی ھمين . ھر که را داشتند به اين سو آن سو گسيل کردند
خارج نشينان دالل مسلک ايرانی تبار چند بار به بزرگنمايی سروش و بعدھا کديور و 

در . د شبستری ھمت گماشتندمجتھخاتمی و به تجليل و تمجيد از  و اتريشيان آلمانيان
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حوزه ی اسالم بر اين تصور بودند که با تبليغ عبدالکريم سروش  نآمريکا سياستگذارا
اينان از . المخواھی راديکال برپا کنندسمی توانند سدی استوار در برابر جنبشھای ا

ردی جدی در ميان اھل ش يک شيعه است و سخنانش کاربروردند که اوالً سبياد می 
ً  .نداردتسنن  از طرف ديگر چنان که پيشتر نوشته بودم ھم سروش و ھم ثانيا

حواريونش مباحث الھيات پروتستان را می گيرند و در بزکی اسالمی بازآرايی می 
اينان به ھمين سبب نمی توانند بر مؤمنان به معنای وسيع کلمه در حوزه ی . کنند

  .بگذارندتحرک بخش يا ماندگار برجای  ،اسالم تأثير پايدار

اسالم معتدل اگر ھم معنايی داشته باشد بايد از درون انديشه ھای فقھی در مذاھب 
اين چنين تحول عظيمی به آسانی . چھارگانه و در حوزه ھای فقھی شيعی سربرآورد

از اين گذشته اسالم معتدل در بستر ھر فرھنگی به گونه . و شتابزده به ثمر نمی نشيند
می گيرد و تازه اين چيزی نيست که بتوان بايک يا دو آن فرھنگ شکل ای خاص 
تبليغ اسالم معتدل تنھا به درد وضعيت داخلی ايران . به بار نشاند تبليغ شده انديشگر

اما به ميزانی که اصالح طلبان در ميدان نبرد رقابتی جاخالی . می خورد نه بيشتر
ھمين ميزان نيز اينان  برپا سازند به د با صراحت جنبشی تازه کردند و نتوانستن

در . نتوانسته اند به چارچوبی اعتدالی از تفسير دينی و حکومت اسالمی دست بيابند
واقع اسالم اعتدالی با کنار گذاشتن حکومت اسالمی ممکن می شود ، نه با حفظ چنين 

در اساس اگر اصالح طلبان به قدرت ھم برسند . حکومتی به مدد روشھای معتدل
ی ابزار و سازمانھای مؤثر سياسی را در اختيار درآورند ، درعمل قادر وبتوانند ھمه 

اينان اکنون ديگر نه به اين حکومت باوردارند . نخواھند بود اين قدرت را پاس بدارند
ين رژيم کنونی به چنين حکمرانانی اعتماد خواھند کرد نيروھای پاسدارنده ی ا و نه

  .د کنار زده خواھند شدکه در بھترين حالت در يک انتخابات آزا

  مناظره ی تلويزيونی  -3

در مناظره ی تلويزيونی ميان احمدی نژاد و ديگر نامزدھا برخالف شايعات رايج و 
خارج از و رسانه ھای فارسی زبان برخالف گفته ھای ھواخواھان موسوی يا کروبی 

آنچه که او نداشت .احمدی نژاد از ھمه بھتر بود از نظر معيارھای عامه پسند کشور 
می کرد و چيزی جز او را می  نظر مردم خالف او عمل. جامعه بودفضای عمومی 

ق نوری را ند چون ناطدر ھمان مقطع دوم خرداد ھم مردم خاتمی  را برگزيد. پسنديد
ود حدماين درست بيانگر خصلت خودانگيختگی در چارچوبی بسته و . نمی خواستند

نکته ی مھم اما اين است که برای نخستين بار در يک رويارويی علنی يکی از  .است
ارد مشخصی را ھم بر ونامزدھا يعنی احمدی نژاد بقيه را متھم به فساد کرد و م

اين سخن . شمرد و آشکارا گفت پشت تمام اين جريانھا ھاشمی رفسنجانی قرار دارد
. روبی و نه موسوی ھيچ يک اھميت ندارندبه معنای آن بود که نه خاتمی و نه ک
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به . که اين صحنه آراييھا را جور می کند و به سامان می رساندرفسنجانی است 
ھمين خاطر ھم جناح تازه به قدرت رسيده وظيفه ی خود می دانست و می داند 

اين حرکت در ضمن به معنای . کوششی جدی در جھت حذف رفسنجانی به کار ببندد
  .از ھم می گسلد شکاراآ که رھبری نظام اسالمی ھستآن بود و

نشانگر خصوصيات  سخنانی که احمدی نژاد در مناظره ھای تلويزيونی گفت ھمه
سياستھای کنونی اند که به اين يا آن شکل در حوزه ھای مختلف اجرايی سربر می 

به راستی ھم برای نخستين بار جمھوری اسالمی در وجود دور دوم رياست . کشند
ھوری احمدی نژاد به وحدت دست يافته است اما اين وحدت اجرايی به بھای جم

اعتبار کل نظام و به قيمت کنار زدن وحتی نابود ساختن نزديکترين افراد به رژيم 
  . ه است خواه به صورت فيزيکی و خواه به صورت شخصيتیتجسم يافت

که يک نظام  نشان داد. مناظره ی تلويزيونی خصوصيت فرھنگی ديگری ھم دارد
بسته ی سياسی به خصوص در مقطع بحران و در زمانه ی فروپاشی ساختاری و 
محتوايی عناصر ايدئولوژيکش توان بھره گيری از ابزار مدرن مشروعيت يابی را 

شايد بتوان گفت که ابزار مدرن مشروعيت يابی با ساختارھای متناسب خود . ندارد
ب با ساختارھای کھن يا از جنس ديگر به ار نامتناسزبه کارگيری اب. سازگارند

ونيھايی به بار می گنتايجی می انجامد که مقبول و مطلوب کل نظام نيست يا دگر
در اينجا دو نمونه ی گويا داريم برای اثبات اين . نشاند يکسره ناآشنا با سنتھای نظام

يکی يکی ايران که مناظره ی تلويزيونی زمينه ساز بحرانھای بعد شد و  .مدعا
  . انگلستان که مناظره ی تلويزيونی نظام دو حزبی اين کشور را درھم شکست

ه در دوران انقالب و چ 57خاباتی چه در دوران قبل از در ايران سنت مبارزه ی انت
. اسالمی مبتنی بوده است بر ابزار و روشھايی سنتی و در بھترين حالت روزنامه ای

. در کنار ابزار ژورناليستی معنا می يافتدر انگلستان حضور ابزار تلويزيونی 
حضور ناگھانی رھبر حزب سوم در تلويزيون در اصل به معنای مشروعيت بخشيدن 
به اين حزب بوده است و در عمل ھم مردم با دادن رأی مبھم اين مشروعيت را 

اين تحول بی ترديد بر . تصديق کردند و خواستار نظارت بر دو حزب ديگر شدند
  .اسی انگلستان در آينده تأثير خواھد گذاشتسرنوشت سي

در مناظره ی تلويزيونی ايران اصالح طلبان کوشيدند با رعايت چارچوب نظام و 
بود  ژاده نمايش بگذارند اما درست ھمين  احمدی نشخصيتھای آن حضور خود را ب

غوط کرد به شبکه ی حکومتی به نحوی که شايد تکه پيرو يک ضرب المثل آلمانی 
حتی دوستانش در رژيم روش او را . او ھيچ کس ديگر نمی توانست چنين کندجز 

خواستند اين کثافت را به تدريج و به دست . روياروييھای بعد توصيه نکردندبرای 
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 ب اند و ياکنون فرزندان ھاشمی رفسنجانی تحت تعق. قوه ی قضاييه جمع و جور کنند
د کنار برود و آثار د که رفسنجانی بايھمه ی اينھا نشان می دھن. ی ديگرکسانالبته 

راه  گشت زدوده شود و مھوری اسالمی اول که به دست خمينی برپابازمانده از ج
حکومتی ھموار  –برای ساماندھی جمھوری اسالمی مبتنی بر ديوان ساالری دينی 

ً جمھوری ھم خواھد بود به سباين جمھوری اسالمی ات. شود  يعنی به . کی تازهفاقا
خوديھای تازه به دوران رسيده متکی می شود و قضاوت نھايی را به يک رھبر آرای 

اين رھبر دينی در حال حاضر شخص خامنه ای است اما در پايان . دينی می سپارد
از اين . راه ھمين خامنه ای به دست خود اسباب کناره گيری خود را فراھم می آورد

گريخته اند مدتی به حکومت آمريکا ايرانيان نزديک به حکومت که حاال به آمريکا 
اينان بسان ديگر ايرانيان . مشورت دادند بايد با خامنه ای کنار بيايد نه با احمدی نژاد

مھاجر که در خدمت مشورت دھی به دستگاه ھای آمريکايی قرار داشتند ،کار ی 
اقع جناحی در جمھوری اسالمی قدرت را به وبه . نکردند جز گمراه ساختن آمريکا

تدريج به دست می گيرد که در موارد حساس تصميمگيريھا را ھم خود به عھده دارد 
نه شخص خامنه ای و تازه اگر او ھم جلوه ای از خود به نمايش بگذارد بی ترديد در 

اين گروه خصلت ترکيبی دارد و از . خدمت منافع و مقاصد ھمين گروه خواھد بود
و از نظر روشھای به کارگرفته شده در  اين نظر دموکرات تر ازاصالح طلبان است

برابر مخالفان بی رحم تر از ھمه ی ديگر سنتھای پيشين جمھوری اسالمی چه در 
و چه در دوران  دوران اصالح طلبان انقالبی آغازين و چه در دوران رفسنجانی

  .اصالح طلبان پسين 

 بحرانھای رژيم -4

  بحران چيست؟. 4-1

دوم خرداد «يکی رساله ی . نگاشته بودم» بحران«دو رساله پيشينم را با عنوان  -1
. »بيست و دوم خرداد و بحران فروپاشی«بود و ديگری رساله ی » و بحران گذار

ببينم وضعيت کنونی در و اکنون می خواھم اندکی در باره ی بحران  توضيح دھم 
  ی توان وضعيتی بحرانی دانست؟ايران را م

مفھوم بحران منشأيی پزشکی دارد و در ساختار 19ن ھابرماس می نويسد گيور -2
با جريان يک بيماری سروکارداريم بحران بنا بر مفھوم . زبان طب به کار رفته است

به اين معنا . را شفا دھدوشد با اتکاء به خود بر آن غلبه کند و ارگانيسم می کبدن  که
  .دنداردر اين جريان شعور بيمار نقشی 

                                                            
19 ‐Habermas,Jürgen.Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus.suhrkamp.1973.P.9. 
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می گويند بحران را نبايد يک بيماری روانی قلمداد کرد اما اگر تکنيکھا اين گذشته  از
. به چنين وضعيتی بينجامد امکان داردو روشھای مناسب بحران به کار گرفته نشوند، 

از ھمين نکته در می يابيم که بحران منشأيی روانی دارد يا دست کم با بدن انسان 
اينجا به بعد ھمين مفھوم را گرفته اند و در ارتباط با جامعه و  از. ارتباط پيدا می کند

  .اقتصاد به کار برده اند

برخی آن را منحصر می سازند . بحران را می توان به شيوه ھای مختلف تعريف کرد
برخی معتقدند بايد چارچوبی معرفتی برای آن فراھم  جسمانی، وبه وضعيت روانی و

يد که فردی با مسائل و مشکالت مختلف دست و پنجه وضعيتی را در نظربگير. آورد
يکی از . به منظور غلبه بر اين معضالت  چند سازو کار را برمی گيرد. نرم می کند

پيش از آن که مسئله حل شود، فرد مورد نظر . آنھا دشواری پديدآمده را حل می کند
به سبب آن که  اين تنش گسترش پيدا نمی کند. در وضعيتی آميخته با تنش سرمی کند

. ن تنشھايی عادت دارديی که در معرض آن قرار دارد به چنکوتاه مدت است و فرد
زيرا که معضل بزرگتر است و در  اما در بحران ، تنش به مراتب بزرگتر است

در اين جا وضعيت ناراحت . ضمن برخورد فرد با معضل راه حلی به بار نمی آورد
اما در تنش با دوره ی زمانی کوتاه مدت تری  يا ناخوشايند فرد طوالنی مدت است

قرار می گيرد که خود را  یبدين سبب می گويند فرد در موقعيت. سروکارداريم
درمانده حس می کند و راه ھايی را که برای غلبه بر تنش می شناخته است ناکارآمد 

. اين احساس آميخته است با اغتشاش و در ھمريختگی کارکردھای متعارف .می بيند
اگر راه حلھای جديد بر بحران چيره شوند ، فرد می تواند درآينده از آنھا بھره بگيرد 
اما اگر نتوانند به حل بحران بينجامند عمالً فرد در آينده عاجز خواھد بود از درگيری 

فقط . از اين که آورديم پيچيده تر استمورد بحث بی ترديد موضوع  20.با اين بحران
می . خواستم نظر يک دانشمند را در زمينه ی تفاوتگذاری ميان تنش و بحران بياورم

خواھم بگويم بحران مرحله ای جدی تراست از تنش يا شايد بتوانيم بگوييم بحران 
  .                                       مرحله ی پيشرفته ی تنش است

چند نکته ای که آورديم نه تنھا فرق گذاشتيم ميان تنش و بحران ، در ھمانحال در  -3
کريستينا «. موضوع دخالت به خاطر غلبه بر اغتشاش کارکردی را ھم يادآورشديم

 می نويسد بحران به معنای برھم خوردن تعادل 21» گليُسن است که به ھمراه  
د نتوانسته است معضالت و در اين ھنگام فر. اغتشاش و پاشيدگی بروز می کند

بدين ترتيب با دو جنبه . مسائل را به مدد شيوه ھای متعارف و شناخته شده  حل کند
يکی اين که رويدادی منجر می شود به درھم ريختگی و آشفتگی . روبه رو می شويم

                                                            
20 ‐See: Howard A. Halpern.Crisis Theory:A Definitional Study.Springer Netherlands.2005.P.1. 
21 ‐See:Christina Gleason.Overview of Crisis Intervention&Characteristics of Crisis Events. In: 
article.basic concepts in crisis theory. April 17. 2008.  
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بحران . و ديگری عدم توانايی فرد در غلبه بر اين موقعيت به مدد روشھای متعارف
روه ھا ، اجتماعات و ملتھا گه گاه سربرمی گگی افراد، خانواده ھا ،ر طول زندد

ھرجا يا در ھر موقعيت به . مھم آن است که بدانيم اثرگذاری يکسانی ندارند. آورد
اگر معضلی ھمچنان ادامه بيابد و نتوان آن را . گونه ای از خود تأثير برجا می گذارد

در . گذاری آن درازمدت خواھد بودحل کرد ،يا از آن پرھيخت در اين صورت اثر
  .اينجاست که دخالت در امر بحران ضرورت می يابد 

نحوه ی حل يک مسئله يا معضل بسته به اين است که تجربه ی حل چنين معضلی در 
از راه سازش و کنارآمدن،نحوه ی نگرش  به مسئله يعنی . گذشته چگونه بوده باشد

تنباطی از آن داريم، و باالخره ميزان يک معضل را چگونه درمی يابيم و چه اس
  .کمکھا يی که دريافت می کنيم يا موانعی که برسر راه حل معضل ايجاد می شوند

يک نکته ی مھم ديگر اين است که غلبه بر بحران به رھايی فرد يا جماعت يا جامعه 
ھوم خصلتی دوگانه دارد که در عرصه ی اجتماع اين مف. ی انجامدی مورد نظر م

اگر يک نظام سياسی بتواند . کنم از ديد نظريه پردازان دورمانده است تصور می
ز بحران خواھد بود اما به بربحران پيش آمده غلبه کند به معنای رھايی اين نظام ا

مخالفان نظام ھنگامی به . بحران برای مخالفان نظام می شود ندت گرفتمعنای ش
در اين . بزنند  يا وادار به سازش کنند رھايی می رسند که بتوانند نظام را کنار

صورت مشاھده می کنيم که بحران در عرصه ی جامعه به مراتب پيچيده تر و چند 
  . معنايی تر است از ھمين مفھوم در چارچوب بيماری و طب

چنانچه بخواھيم برمبنای نکته ھايی که در باال آورديم مراحلی برای يک بحران  -4
  :را در اختيار خواھيم داشت  ترسيم کنيم  الگوی زير

نخست اين که فرد تصور می کند پاسخگويی به آسيب وارده ناکارآمد است يعنی 
به بيان . نتوانسته است بحران را از طريق سازش متوقف کند يا از شدت آن بکاھد

  .ديگر بحران وقتی رخ می دھد که مکانيسمھای کنارآمدن يا سازش مؤثر نبوده اند

طراب و نگرانی نسبت به بحران ھمچنان ادامه دارد و افزايش ھم می دوم اين که اض
  .يابد

  .در مرحله ی سوم اضطراب آنچنان افزايش می يابد که فرد تقاضای کمک می کند

در اين مرحله  می بينيم که  منابع داخلی و . مرحله ی چھارم را بحران فعال می نامند
  .رآمد و نا متناسب بوده اندحمايتھايی که از فرد به عمل آمده است ناکا
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يکی بحران رشد است و . روان شناسان دو نوع بحران را ازھم متمايز می سازند
بحران رشد در واقع ناشی می شود ازنقشھای تازه ای که . ديگری بحران موقعيت
در اين . از زايمان نخستين گرفته تا رفتن به مدرسه و جزآن. فرد به عھده می گيرد 

برخی بر اين باورند که در . در نيست خود را در اين نقش تازه قرار دھدموارد فرد قا
ھر مرحله ی رشد فرد نيازمند ياريھای ديگران است و از طرف ديگر می گويند 
بحرانھای ناشی از مراحل رشد را می توان پيش بينی کرد و تمھيداتی برای آن فراھم 

  .آورد

ھنگامی . اجتناب ناپذير  بروز می کند  بحراِن موقعيت اغلب ناگھانی و به گونه ای
که فرد ديگر قادر نباشد نقش مستقر و جا افتاده ی خود را دنبال کند و نتواند 

خطر . حمايتھای متعارف را به دست آورد با بحران و آسيب دست به گريبان می شود
مثالھای مرسوم را چنين . از دست دادن نقش يا فقدان نقش به بحران می انجامد

از دست دادن شغل،شکست در مدرسه ، ازدست دادن ھمسر،تولد فرزند : شمرده اندبر
  .عقب افتاده يا ھشدار در باره ی بيماری العالج و جزآن

دخالت در بحران به قصد ياری رساندن به فرد است به خاطر رھايش او از 
 اضطراب و کمک به او در جھت حل مسئله اش تا بتواند به تعادل روانی خود را

  .اين نوع دخالت را مانند نقش پرستار دانسته اند يعنی دخالت فعال. بازيابد

می توانيم از . بحران را برگردانيم به جامعهمفھوم در تمام اين موارد می توانيم  -5
بحران ميان مردم و حکومت سخن بگوييم يا می توانيم از بحران درون يک رژيم 

بحران اعتماد سخن گفت و از بحران درون به ھمين سان می توان از . سخن بگوييم
جامعه که بيانگر بحران روابط ميان افراد است و ميان سازمانھای مدنی و جامعه و 

در اين جا ھدف ما اين نيست که به موضوع بحران . سازمانھای مدنی و حکومت
بحران در نظريه ی مارکس بيشتر خصلتی اقتصادی دارد که . نگاھی جامع بيندازيم

فقط اگر بخواھيم به رويدادھای اجتماعی ايران در . ع کتابھای بسيار شده استموضو
و پس از آن تاکنون بپردازيم  1388تا بيست ودوم خرداد  1376فاصله ی دوم خرداد

حاال رژيم . می توانيم ھمه ی نشانه ھايی را که برشمرديم در اين دوره مشاھده کنيم
شکل سرکوب فعال تجلی يافته است بحران می خواھد با دخالت فعال که اکنون به 

رژيم اسالمی خود از آغاز انتخابات را ابزاری می . گسترده ی اجتماعی را مھار کند
دانست برای مشروعيت بخشيدن به خود يا مشروعيت يابی مدام اما از بس اين ابزار 

نامزد  را خودسرانه اعمال کرد و ازبس با توسل به ھمين ابزار افراد غيرخودی را از
شدن محروم کرد  و از بس در شمارش آراء تقلب به اجرا گذاشت، ھمين ابزاری که 
از زمان برگزاری رفراندم مشھور به رفراندم آری يانه به صورت وسيله ی مطلوب 

 1376در دوم خرداد . مشروعيت بخشی به کار می رفت سرانجام بحران آفرين گشت
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. ران را به ساختار رژيم نيز منتقل کند جامعه وارد بحران شد و توانست اين بح
اصالح طلبان رسالت تاريخی خود را طی دو دوره رياست جمھوری خاتمی مھار اين 

اصالح طلبان در اين دوران انواع رفتارھا راپيشه کردند تا در داخل . بحران دانستند
را آرام و در خارج به جناح رقيب خود نشان دھند که بھتر می توانند جامعه ی ايران 

اين نحوه ی . کنند  و راوبط با جامعه ی بين الملل را به گونه ای مطلوب تنظيم کنند
رفتار و اين ادعا سرانجام به رياست جمھوری احمدی نژاد انجاميد و ھمه ی 

ضعف عمده احمدی نژاد اين . سياستھای آبکی و سطحی اصالح طلبان را برباد داد
. ميدانداری زد که زمان آنھا سپری شده بود بود که با زبان و ژستھايی دست به

احمدی نژاد نه فقط نسبت به زمانه ی خود و جامعه ی خود عقب افتاده بود،بل نسبت 
او در ھمه ی زمينه ھا ی ظاھری و باطنی . به رژيم خود نيز واپس مانده می نمود

رساند و بوسايلی عقب افتاده به کار می بست و اغلب آنچه که می بايد به او مدد 
ضحکه ای در مقياس ملی شد به م می چھره ی منجی تازه ای از او ترسيم کند تبديل

خواست نسخه ای تازه از خمينی و رسالت دينی به ھمه عرضه کند اما  . و جھانی
اين سخن کارل مارکس را به ياد نداشت که  قولی از ھگل را گرفته و بازآراسته گفته 

ای تاريخ دوبار به صحنه می آيند، بار اول به بود ھمه ی رويدادھا و شخصيتھ
اين سخن معروف کارل مارکس در . صورت تراژدی و بار دوم به صورت مضحکه

اثر مشھور او که شاھکاری است در زمينه ی جامعه شناسی سياسی و به باور اين 
نمی  احمدی نژاد. قلم شاھکاری است در بستر جامعه شناسی فرھنگی آمده است

می خواست خامنه ای را در جايگاه خمينی نگاه دارد اما به او . نی شودخواست خمي
خود نخست در پوشش رجايی . امکان ندھد بسان خمينی سخن نھايی را برزبان بياورد

به نام مصباح  يک امام پنھان ھم دارد . ار گرفتبا ظاھری ساده در صف جلو قر
ه جلوه ای از خمينی به نمايش يزدی که گاه نقش مھدی موعود را بازی می کند  و گا

نه مصباح يزدی در صف  در اين ميان نه خامنه ای خمينی شد و. می گذارد
پيروان يکی در دستگاه ديوان ساالری . انتظارھمچون مھدی موعود سربرافراشت

در دانشگاه امام  بودند و مريدان ديگری ھمچون بورسيه ھای تشنه ی سفر به فرنگ
سه نفر نتوانستند ذره ای از نسخه ی اصل را در جامعه ی ھيچ يک از اين .خمينی 

نشد ھيچ، کاريکاتوری از اين مجموعه به اصل خود نزديک که . تباه شده عرضه کنند
به دست داد اما اين کاريکاتور برخالف نظر مارکس خنده دار  آن سه شخصيت اصلی

نت بی مانندی خشو. اين حضور دوم انباشته است از تراژدی و مضحکه. نيست  ھم 
دوم به صحنه بيايد باراگر تراژدی در مشرق که با احمدی نژاد رواج گرفت نشان داد 

و تراژدی روبه رمعنای تازه ای از ھر دو بار با  شرقدر .به طنز سياه می انجامد
  .خنده ھای کشنده هت از ھراس و باردوم آميخته است ببار اول انباشته اس ؛می شويم 
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تاريخشان را خود می می گويد انسانھا به مضمون   22ين اثرکارل مارکس در ھم
سازند اما نه در شرايط دلخواه،نه در شرايطی که خود برگزيده باشند بل درشرايط ھم 

سنت ھمه ی اموات بسان . اکنون موجود ، ازپيش ساخته شده و  به ارث رسيده
جناح پشتيبان او   ھنگامی که احمدی نژاد و . سنگينی می کند زندگان کابوس بر ذھن

تفسيری تازه از مھدی موعود و رسالت او طراحی کردند به ھمه ی ارواح پيشينيان 
نياز داشتند اما به محض آن که ناچار دست به تقلب زدند و سرکوب آشکار پيشه 

شرايطی . ی نوبسازندحاال بايد چيز. کردند ھمه ی ارواح را به گورشان بازگرداندند
برخالف نظر مارکس در اين مرحله ی . بھشت موعود نويد دھندھمچون ناموجود را 

ارواح درھمان مرحله ی نخستين به ياری اينان . بحرانی ديگر به ارواح نياز نداشتند 
درمقطع بحران به خشونت و سبعيت نياز داشتند که به مدد سازمانھای . آمده بودند 

ی از خمينی در ميان بود و حاال ديگر نه سخن. سرکوبگرحرفه ای به اجرا درآوردند
يک تفسير ساده ی فقھی کافی .نه يادی از مھدی موعود ونه نشانی از شھيد رجايی

   .بود تا ھرکه  در مقابلشان قرار بگيرد ھمچون محارب ازميان بردارند

در زير برخی از اين  .رژيم کنونی ايران با انواع بحرانھا دست به گريبان است .4-2
  .کنيم بحرانھا را ذکر می

  بحران رھبری  -

. خامنه ای از ھمان آغاز نتوانست مشروعيت فقھی برای رھبری خود دست و پا کند
او . توانايی کسب دانشھای فقھی الزمنه پيشينه ی فقھی در خور توجھی داشت و نه 

به مدد تفسيری سياسی از مفھوم رھبری زمينه سازی ھاشمی رفسنجانی را برای 
با کنار رفتن ھاشمی رفسنجانی از رياست . و دل خريدار شدپذيرش رھبری با جان 

جمھوری ھمه ی کوششھا به کار رفت برای آن که او نتواند اين مقام را باز به دست 
در اواخر دور دوم رياست جمھوری رفسنجانی به اشاره ی خود او مقاله ای . آورد

به قصد تداوم بخشيدن در روزنامه ی اطالعات به قلم عطا مھاجرانی به چاپ رسيد 
يعنی تغيير قانون اساسی  به گونه ای که امکان دھد رفسنجانی . به مقام رفسنجانی

اين شگرد رفسنجانی بالفاصله با واکنشھای منفی روبه رو . دھمچنان در قدرت بمان
جريان رفسنجانی زدايی به تدريج و آرام پيش رفت اما جريان اعتبار سازی . شد

  . نظامی گذر کند –وانست وراتر از چارچوب ديوان ساالری امنيتی برای خامنه ای نت

                                                            
22 ‐ Karl Marx/Friedrich Engels ‐ Werke, Band 8, "Der achtzehnte Brumaire des Louis 
Bonaparte", S. 111‐207  
Dietz Verlag, Berlin/DDR, 1960. 

  .زبان فارسی ديده ام ھردو نادقيق يا ناھمواراز اين اثر دو ترجمه در  - 
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پايه ھای دينی او سست بود، پايه . بدين ترتيب خامنه ای با بحران تازه ای مواجه شد
ھای حکومتی اش محدود گشت، و به تدريج با دخالت آشکار در ھمه ی امور 

در اينجا قصد ورود به . مره پايه ھای مردمی او نيز لرزيد به حدی بی سابقهروز
شناسی به تنھا می خواھم از راه گونه . مباحث فقھی يا جامعه شناسی سياسی را ندارم

در يک . يفی باز بشناسانمر بيندازم و آنھا را با مختصر تعرانھای موجود نظنوع بحر
مشورت گيری او ھم محدود شد  به . ايجاد کردکالم خامنه ای دربار درونی کوچکی 
کمتر کسی را تحمل می کند اما مشکلش اين . نزديکان و گروه ھای ذينفوذ درونی 

است که تداوم رھبری خود را ناچار در گرو امتياز دادن به  افراد و گروه ھای 
 ايیذينفوذ می بيند تا از کمند رفسنجانی و اصالح طلبان درون ساختاری که گوشه ھ

اين گروه ھا  تصورش اين است که در درازمدت. از قدرت او را می طلبند، برھد
اما اين تصور يکسره نادقيق است چنان که مورد احمدی نژاد . راھم کنار می زند

  .نشان داده است

آنجا به واشنگتن رفته است از راه  م به راديو فردا و ازيکی از اين افرادی که از ق
ه می کرد ھمه ی يبان به عنوان مطلع به آمريکاييان مرتب توصرسانه ھای فارسی ز

اين توصيه . دمعضالت ومشکالت را با خامنه ای حل کنند و وقت خود را ھدر ندھن
رھبری سياسی در ايران جمھوری اسالمی پيچيده تر از ختار سا. ھيچ اساسی نداشت

آن ھم  خامنه ای که سازی آن را محدود به يک نفر ساخت آن است که بتوان با ساده 
خامنه ای گاه به عنوان بلندگو . شايستگيھای الزم را برای اعمال رھبری فردی ندارد

عمل می کند و گاه تلفيق کننده ی نظريات مختلف است و گاه ميانجی و در موارد 
اين موقعيت را نبايد ساده سازی کرد چنان که در سياست . معينی صاحب آرای فردی

  .مورد پسند استآمريکا مرسوم و 

اين بحران به . ھم اکنون خامنه ای مواجه و دست به گريبان است با بحران رھبری
حدی پيش رفته است که چنانچه از شدت آن کاسته نشود امکان بروز يک کودتای 

بحران درون ساختاری ھمراه شده است با . ديگر را به واقعيت نزديک خواھد ساخت
سرکوب . رژيمی در برابر چنين بحرانھايی تاب نمی آوردھيچ . انفجار مطالبات مردم

اين کودتا مواجه خواھد . بحران درون ساختاری نياز دارد به کودتايی خشن در درون
خامنه ای در چنين مقطعی . شد با مقاومت مردم و چه بسا به کودتايی ديگر بينجامد

  .توان تصميمگيری فردی نخواھد داشت

ھنگامی در اين نوشته به بحران .ا بحران ريزشھمراه ببحران مشروعيت  -
يکی به . مشروعيت اشاره می کنيم که رژيم به دو علت نتواند به مشروعيت برسد
و نظام  سی مدد ابزار مشروعيت سازی خود يعنی ھمان چيزھايی که در قانون اسا

مدد ھمه ی ابزار به کار گرفته نتواند از  حقوقی اش نوشته است و دو ديگر آن که به
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مردم عادی حتی وقتی ھم که برای تظاھر به طرفداری . اقبال عامه برخوردار شود
از بيست و دوم خرداد . ج می شوند به راستی اين حکومت را نمی پسندندياز رژيم بس

. است ھمه چيز به خطر افتاده. با شرايطی رو به روھستيم که ديگر مانند سابق نيست
برای سردمداران اصالح طلبی . روزھای رژيم تبديل می شوند به روزھای مخالفان

و دنبال شعارھای مردم به ناچار پا را از حد خود وراتر می گذرانند بقای خود 
يين دادرسی و به د به آنظام قضايی ھرگز نمی توان. خصوص جوانان راه می افتند 

نقالب حتی به مصلحت انقالب به معنای عام کلمه قوانين خود پايبند بماند و دادگاه ا
شورای نگھبان تبدل شده است . عمل نمی کند ، بل به مصلحت گروه ھای حاکم امنيتی

به مرجعی فاقد مرجعيت و تسليم تصميات دلخواه که نه سنتی به بار نشانده است و نه 
وح رژيم به ھمه ی سط. اعتباری ميان حقوقدانان و مردم عادی به دست آورده است

ميان موردی و اجماع  موردی د و تنھا يک استنباط مشترکننحوی دلخواه عمل می کن
در نتيجه پايه ھای مشروعيت . حاکم تدوام کارکردی را ممکن ساخته استھای گروه 

سازی رژيم روزافزون تنگ تر می شود  و تبعيت از فرمانھا به مدد دستگاه ھای 
م ھر تصميمی با مشورت بنيادھای امنيتی اتخاذ می امنيتی تضمين می شود و سرانجا

شايد ھيچ گاه در تاريخ ايران قدرت نيروھای امنيتی و انتظامی و نظامی به اين . شود
دستگاه عريض و طويلی را برپا ساخته است که شمار ، اين مجموعه . حد نبوده است

ری اداری را ھم دنبال تازمانی که اين مجموعه بتواند ديوانساال. کارکنان آن کم نيستند
رژيم متکی بر ديوانساالری مشروعيت يابی خود را دنبال خود بکشد در اين صورت 

از اين رو رژيم به فکر برخوردار بودن از موافقت اکثريت مردم نخواھد . می کند
تنھا جايی که قواعد عام رفتاری توليد . مشروعيت در درون رژيم دنبال می شود. بود

باالخره تعيين عوارض و حقوق گمرکی و . جلس شورای اسالمی استمی کند ھمين م
مالياتھا و حقوق ومزايای کارمندان و بازنشستگان و چيزھايی ديگر از اين دست 
توسط مجلس رسيدگی و تصويب می شود و مقررات ساختمان سازی و ايمنی 

ھر  .ساختمانھا و عوارض شھری و چيزھايی از اين دست نيز توسط شوراھای شھر
دو مرجع نمايندگی با حذف غير خوديھا و به مدد تقلب و دست بردن در آراء شکل 

برای مثال  .با اينحال منافع گوناگون اختالفاتی را نيز به بار می نشاند. می گيرند
ھنگامی که بخشھای امنيتی سپاه بخواھند کاالھايی را وارد کنند از طريق فرودگاه ھا 

کار را انجام می دھند و در عمل به مقررات و قوانين  و گمرکات زير نظر خود اين
  .عام اعتنايی نمی کنند

در عمل اگر رقابت درون ساختاری درميان نخبگان رژيم معنايی داشته باشد ھمين  
اين . می دھد و جريان می يابد که اکنون ميان جناحھای حاکم رخ رقابتی است 

ه خواستار حفظ ھمين نظام به ھمين جناحھا ھمه به يک رھبری اقتدا می کنند و ھم
اليحه ی . يش می گذارندشکل ھستند و با ھم نيز اختالفاتی بر سر تقسيم منافع به نما
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حذف يارانه ھا يکی از نمودھای  آمدھای حاصل ازو نحوه ی استفاده از در يارانه ھا
 رقابت درون ساختاری ميان اصالح طلبان و مجموعه ی. ھمين نوع از اختالف است

کنونی در عمل به سبب زياده خواھی اصالح طلبان و سماجت ھمين مجموعه به بن 
بست رسيد و چنان که يادآورشدم چنين نظامھای بسته ای توانايی رقابت درون 

ند رقابت رابه صورت تقسيم منافع در نتنھا می توا. ساختاری راستين را ھم ندارند
تار رقابت راستين درون نظامی اصالح طلبان ھم خواس. ناح معينی تحمل کنندج

می خواستند با زيرکی ھمه ی گناھان را به گردن دوستان خود بيندازند و به . نبودند
مدد چند روزنامه وبسيج خيابانی غيرخوديھا از پايين فشار بياورند و از باال آن قدر 

می ن واقعی اين را ھم رقابت درون ساختاری. چانه بزنند تا حريف ميان را رھا کند
در يک رقابت درون ساختاری جناحھای گوناگون حق دارند تا حدی . توان نام نھاد

درايران . نيفتد مانند دموکراسيھای غربی رپيش بروند که موجوديت ھيچ يک به خط
اما به سبب آن که حقوق اکثريت بزرگی از مردم ناديده گرفته می شود نظريه ی 

با شتاب کم مانندی تبديل به بحران می  رقابت درون ساختاری ورقابت ميان نخبگان
در جراحی می ماند که بدن  داين رقابت مانند عمل پيون .شود و ضد خود عمل می کند

حجاريان و دوستانش که به تبع يک آدم . نسبت به عنصر بيگانه مقاومت نشان دھد
فرصت طلب به رقابت درون ساختاری روآوردند نه سنتھای فقه شيعی را می 

به دست خود . و نه از توان حريف خود آگاھی درستی در اختيار داشتند شناختند
زمينه ھای حذف خود را فراھم آوردند و حاال ھم که عده ای در داخل و خارج به 

  .اينان دل بسته اند به بيراھه می روند

در . نکته ی ديگر در ھمين ارتباط اين است که اصالح طلبان رفتاری دوگانه دارند
به نظام سياسی مبتنی بر ھمين قانون اساسی و ھمين واليت فقيه غيرخوديھا  ارتباط با
در ارتباط با رقيبان حاکم خود آشکار و پنھان سياستھايی را دنبال می کنند که . پايبندند

به ھمين سبب ھم کسی به اصالح طلبان اعتماد . در بزنگاه به حذف آن جناح بينجامد
به فرض اين که . و نه در سوی حاکمان بر کشور نه در سوی مخالفان رژيم. ندارد

اصالح طلبان به پيروزی برسند سرانجام برای حفظ اسالم به تعبيری که حتی خود از 
در غير اين صورت مانند پل . آن به دست می دھند ناچار بايد به شمشير توسل بجويند

به مخالفان  گذار عمل خواھند کرد و ناچار بايد قدرت را در يک ھمه پرسی راستين
   .نظام بسپارند

 ند ساالری وونظام خويشا اين بحران براثر. بحران نظام اقتصادی و اداری -
تقسيم مناصب با توليد دانشگاھی . به بحران انجاميده است ھيأتی وابستگيھای

البته به کيفيت ( می کنندتوليد وی تحصيلکرده دانشگاه ھا مرتب نير. ھمخوانی ندارد
کار به جايی . داری  حکومت براساس گزينش عمل می کنداو دستگاه ) کار نداريم
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در اينجا فقط گونه ھای . با مديريت اداری تضاد دارد رسيده است که بدنه ی اداری
يک .فرصت ندارم ھمه چيز را بشکافم . بحران را با اندک توضيحی بر می شمرم

ه ی اقتصاد رواج فساد کم مانند در تاريخ ايران است که با نکته ی مھم در عرص
اصل خصوصی سازی تبليغ شده . درآمدھای نفتی و فساد بانکی به ھم آميخته است

از راه اين . به بار نياورده استنيز حاصلی جز گسترش فساد و حراج اموال دولت 
د اما ثروتشان را فساد به تدريج گروه ھايی شکل می گيرند که ثروت اندوزی می کنن

درنتيجه به  . اغلب به خارج انتقال می دھند و به ارتقاء توليد درداخل عالقه ندارند
اين گروه ھا بيشتر . يک طبقه ی بورژوا يا طبقه ی توليدگر صنعتی تبديل نمی شوند

صنعتی از  –به اقامت در خارج ايران توجه دارند و درنتيجه نه فرھنگی بورژوايی 
. ی گذارند و نه اسباب تشکيل يک طبقه ی اجتماعی را فراھم می آورندخود به جا م

روسيه و  -ما تجربه ی گذار از مالکيت دولتی به مالکيت خصوصی را در شوروی
ايران از ھيچ يک از اين . جربه می کنيم ت ھم اکنون اقمار پيشين آن داريم و در چين 

: گوی خاصی است که معجونی کم مانند استلالگوی ايران ا. الگوھا پيروی نمی کند
فرھنگ  -بی وطنی –فساد مالی  –بی اخالقی  -دين دولتی -درآمد نفت -استبداد

گرايش به توليد صنعتی که در دوره ای رونق يافته بود اکنون روبه افول  .گسيختگی
  .گذاشته است و تبديل شده است به گريز به خارج

حران به نظر اين قلم يکی از مھمترين بحرانھای اين ب .و اخالقی بحران فرھنگی -
که می توان  در برابر فرھنگ حاکم فرھنگی ديگر رواج يافته است. رژيم ايران است

نظام . اين فرھنگ برآمده از دگرانديشی فرھنگی است. آن را فرھنگ موازی ناميد
ان وخيم تر حاکم می خواھد اين رويارويی را در حد حجاب تقليل دھد اما به واقع بحر

ينھا و از ھمه مھمتر ياز نوع موسيقی و پوشاک گرفته تا آداب و آ. از اينھاست
جوانان به  .ت است از آرزوھای رسمی تبليغ شدهکه يکسره متفاو آرزوھای جوانان

قھرمان . نی نداردنشان می دھند که با نمادھای حکومت ھمخوادلبستگی نمادھايی  
يک فوتباليست مثالً اسپانيايی يا . ی رزمنده نيستفلسطين محبوب جوانان ديگر يک 

نسلی که در انقالب شرکت فعال داشت به تدريج به فاصله گذاری ميان . برزيلی است
دين فردی و دين حکومتی روآورد و اخالقيات خود را بدين وسيله و با آميزشی از 

که ھيچ  اما نسل کنونی. فرصت طلبی و تقيه جدا ساخت از رفتارھای حکومتگران
ارتباطی با انقالب نداشته است يکسره با اخالقياتی متفاوت در برابر رژيم قرار گرفته 

. اين اخالق متفاوت ھمراه شده است با اوجگيری ريزش معيارھای اخالقی .است
يريم مواجه ھيچگاه در تاريخ ايران به اين ميزان با فروريزی اخالقی به ھرمعنا که بگ

نفرانس برلين گفتم رژيم کنونی بی اخالق ترين رژيم در تاريخ وقتی در ک. نبوده ايم
به واقع منظورم از اخالق . ايران است روزنامه ی کيھان تھران سخت برمن تاخت

. ستحکومت اسالمی  ايران به ھيچ معياری پايبند ني. نظام جامع اخالقی بود
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د اجازه می دھد حکومت به خو. ران رواج يافته استپراگماتيسم حيرت انگيزی در اي
خارجيان را در ايران به بھانه ای . به قصد اعتالی اسالم ھر رفتاری را پی بگيرد

بس جزيی گروگان می گيرد و از اين راه می کوشد زندانيان خود را در کشورمورد 
مخالفان را به بھانه ای کوچک می گيرد و افراد خانواده ی دستگير . نظر آزاد کند

اما از دستگيرشدگان وثيقه می گيرد . اخالقی و مالی می گذاردشده را تحت فشارھای 
ھمين وثيقه را می بلعد و به سود خود مصادره می کند بی آن که دستگيرشده محکوم 

زندانيان را در معرض تجاوز جنسی و جسمی می گذارد تا ديگران را به . شده باشد
شأن يک حکومت نيست می مردم را مدام با ترفندھای عجيب که در . ھراس بيندازد

وقتی می خواھد کااليی را به قيمتی  .فريبد و به رفتارھايی دلخواه خود سوق می دھد
باالتر از قيمت کنونی رواج دھد اول شايعه پراکنی می کند و بعد به قيمتی از پيش 

مثالً می گويد بنزين می شود ليتری ھزار تومان بعد آن را به . دانانديشيده می رس
سيصد تومان   ھارصدتومان در اختيار می گذارد و در عمل نرخ کنونی را باقميت چ

  .افزايش عرضه می کند

اما .رفتارھای ھر حکومتی علی االصول در نظر شھروندان بايد قابل پيش بينی باشد
ھر رفتاری را از حکومت انتظار دارند و اين درست ھمان مردم در ايران کنونی 

می ريزد و درست ھمان چيزی است که  ودرھم فرچيزی است که يک حکومت را 
ھر حکومتی ميزان معينی از مشروعيت خود را  .جامعه ای را به انحطاط می غلطاند

به خاطر قابل پيش بينی بودن به دست می آورد اما اين حکومت درست عکس اين 
در نتيجه امروز پس از . اصل عمل می کند و آن را به حساب زيرکی خود می گذارد

ی سال جوانانی در ايران پرورش يافته اند که ھمين دوگانگی رفتار را فراگرفته اند س
  . و به اخالق متعارف ھم پايبند نيستند

عده ای می گويند رژيم کنونی ايران به خواسته  .بحران قوميتھا بحران مشارکت  و -
 .تبحرانھايی را دامن زده اس مھ جھت نھای قومی اعتنايی نمی کند و به ھمي

حکومت اسالمی اصوالً  مشارکت فعال . واقعيت اما تصور نمی کنم چنين چيزی باشد
نمی خواھد غير خوديھا . خواه قومی باشد خواه شھروندی. را نمی پسنددشھروندان 
ھرگز حاضر نشد سياست منسجمی در قبال . گيريھا مشارکت داشته باشندمدر تصمي

آنان را ھنگی آنان را بپذيرد و از اين راه حقوق فر. کردان و بلوچان اتخاذ کند
ايران دلبسته و عالقه  بو به سرنوشت ملی در چارچو درسرنوشت ملی شرکت دھد

اما اين وضعيت را عده ای در خارج کشور و در داخل وسيله ای ساخته اند .مند سازد
تصور می کنند . ر جنبش ملی ايرانتنشھای ناموجه و غير ضرور در بست در جھت

ر جنبش را پاره پاره سازند و مباحث قومی را به آن بدمند و وارد آن کنند ، جريان اگ
اين سخن نه درست است . دگرگونی سياسی شتاب  و پشتيبانی بيشتربه دست می آورد
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به گونه ای استثنايی در حال حاضر ھمه ی ساکنان اين سرزمين نسبت به . و نه دقيق
حقوق برابر برای ھمه به بار ، ھمين آگاھی . سرنوشت مشترک خود آگاھی يافته اند

آنچه مھم است اين است که آگاھی . می نشاند ، نه پراکندگی و بخش بندی جنبش 
اين مبحث پيچيده را باز در نوشته ای  .مشترک برپايه ی حقوق برابر دامن زده شود

  .ديگر خواھم شکافت

در آغاز به مدد . ديدار ساختبحران دانشگاه را خود رژيم پ .بحران دانشگاه و علم -
فرصت طلبان و چپ انديشان پاکسازی را راه انداخت بعدھم به نام انقالب فرھنگی 

گاه ھای ازيھا و کنار گذاشتنھای مکرر دانشدانشگاه ھا را بست و باالخره با پاکس
گاه و علم را منحصر کند به علوم اين که خامنه ای بحران دانش. ساخترا فقير  نايرا
، ه ساخته است انی به سبب آن که تصور می کند اين علوم فرزندانشان را گمرانسا

در واقع ساختار استدالل علمی است که ھرچند نادرست و نيمه . تعبيری نادرست است
سالھا در قم سعی براين بود و  . کاره عرضه شود نحوه ی تفکر را دگرگون می سازد

را مجھز به سالح مخالفان  ن د و آناھست که علوم دانشگاھی را به طالب بياموزن
تأثير گذاشت به حدی که عنوانھای  برھم سرانجام بر ھمان طالاما ھمين کاکنند 

  .دانشگاھی را ترجيح می دادند و می دھند بر عنوانھای دينی

ھمواره کوشيده است در حد . صاحب اين قلم ھيچگاه منزه طلبی پيشه نکرده است
تأثير بنھد اما ھر بار با اخراج از مؤسسات عالی روبه خود بر امور جاری و علمی 

اگر می نويسم ايرانيان مقيم خارج نبايد روابظی ناسالم با جمھوری . رو شده است
اسالمی يا اصالح طلبان برقرار کنند بدين معنا نيست که از سھمگيری در سرنوشت 

کردن امور مرتبط آنچه نادرست و ناسالم است ھمانا تجاری . کشور خود دور بمانند
ما ھنوز خواستار کارکردن در کشور خود ھستيم اما اين . با سرنوشت ايران است

در باره ی کوششھای دانشگاھی ام . غاصبان بی دانش ما را ازکارکردن باز می دارند
  .در جاھای ديگر و در حد امکان اشاراتی گويا داشته ام

يت و بی انباشت دانش پيشرفت از اين گذشته در عرصه ی علم نمی توان بی مرجع
در اين سالھا سياسی کردن دانشگاه ھا مرجعيت علمی و انباشت دانش را از بين . کرد

 شغلشاناستادانی که در کار خود صالحيت نداشتند يا می خواستند . برد و متوقف کرد
جويان و نمره دادنھای ناسالم که نوعی زدست ندھند از راه کسب رضايت دانشا را

اين نحوه ی نمره دادن و کسب محبوبيت از . دادن بود شغل خود را حفظ کردندرشوه 
در آن ھنگام . اسالمی به اوج رسيد انقالبپيش از انقالب آغاز شده بود و در دوران 

حتی کسانی چون حميد عنايت به قصد وجيه المله شدن به ھمه نمره می داد و به تقليد 
به دانشگاه راه بيابند کيسه ی  دنتوانسته بودناز او حتی کسانی چون احمد اشرف که 

کاريکاتور اين دو به نام آن که نمره را باز گذاشته بودند ونمره پاشی می کردند تا 
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معروف بود ھرکه . که ديگر حد و مرز نمی شناختميدانداری کرد حسين بشيريه 
. پذير ساختھمين چيزھا دانشگاه و علم را آسيب . نمره می خواھد برود پيش اين آدم

وقتی می . اما خامنه ای چون اشراف به اين حوزه ندارد سخنانی عام برزبان می راند
منظورم اين بود که  ،مين چيزھا توجه داشتمھگفتم دانشگاه بايد غيرسياسی باشد به 

نمی توان منصب استادی را به ھرکس واسپرد به بھانه ی اين که به نظام وفادار 
از کار برکنارساخت به بھانه ی اين که روی موافق به  نمی توان ھرکس را. است

د به وانديشه ھای متفاوت از ورنمی شود دانشجويی را به سبب . نظام نشان نمی دھد
دانشگاه سياسی يعنی . گاه منع کرد يا به ھمين علت او را از دانشگاه اخراج کرددانش

انشگاه با دانشگاه علم اين د. ت بچرخدسدانشگاھی که ھمه ی امورش بر پاشنه ی سيا
. بحران علم از سياسی شدن دانشگاه سرچشمه می گيرد. محور ھيچ قرابتی ندارد
شته اين چنين دانشگاھی را بر دانشگاه سياسی ترجيح دادم ووقتی در چند مصاحبه و ن

و خواستار ايجاد آزاديھای اجتماعات در برون از دانشگاه ھم شدم تا دانشجويان 
ای سياسی خود در آنجا دنبال کنند، ھمين رھبر فعلی جمھوری اسالمی بتوانند فعاليتھ

اما وقتی . در مقام پاسخگويی به من برآمد و گفت نخير دانشگاه بايد سياسی باشد
ظاھرات زد چنان به سرکوب جوانا ن گاه سياسی عليه مقاصد او دست به تھمين دانش

ت يعنی مھدوی کنی آن وقت ھمين حضرا .روآورد که از يادھا نخواھد رفت
به سبب اعتراض اين قلم در مصاحبه ای در  ندمرا از دانشگاه اخراج کردوبرادرش 

  .تير 18اعتراض به سرکوب وحشيانه ی دانشجويان در 

براين  تصور مدتی است که در ايران در ميان عده ای .بحران جامعه ھای مدنی -
است که برپايی جامعه ھای مدنی به ھمين مفھوم رايج حالل مشکالت اجتماعی تواند 

به تقليد غرب برپايی . اين تصور از ھيچ مبنای نظری برخوردار نبوده است .بود
ھمه ی تجمعات جديدی که تحت عنوان جامعه ی . جامعه ھای مدنی را ترويج داده اند
مانند انجمن دفاع . يزی نبوده است جز الگوبرداریمدنی در ايران سربرآورده است چ

در رساله ی پيشين و در . ناز حقوق بشر يا انجمن دفاع از زندانيان سياسی و جزآ
نفرانس برلين جنبه ھای مصنوعی اين نوع از جامعه ھای مدنی را برشمرده گفتار ک

م که در شوتنھا يادآور می . وع را بشکافمدر اين جا ھم قصد ندارم اين موض. ام
يکی جامعه ھای مدنی سنتی . ايران امروز با سه نوع جامعه ی مدنی سروکارداريم 

ھيأتھای دينی يا خيريه که به مدد فعاليتھای خود دخل و خرجشان را تأمين می مانند 
ه چنان در اين عرص اکنون دخالت حکومت. کنند نه به ياری کمکھای مالی دولتی

ن در طول سال انواع فعاليتھای دينی را به ياری شدت گرفته است که فرصت طلبا
. خوانی و جزآن از حسينيه ھا گرفته تا کالسھای قرآن. کمکھای رسمی دنبال می کنند

دوم انجمنھای مدنی سياست گرا مانند ھمين انجمن دفاع از حقوق بشر و انجمنھای 
ری رسانی به و سوم انجمنھای مدنی تازه شکل گرفته مانند انجمن مثالً يا. مشابه
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اين نوع سوم اکنون بيش از . بيماران سرطانی يا کودکان بی سرپرست و جز آن
اما ھر سه نوع با . دونوع ديگر به گونه ای داوطلبانه و طبيعی شکل گرفته است

منھايی مشابه جدستگاه ھای رسمی حکومتی ان. بحرانھايی دست و پنجه نرم می کنند
ه شبيه سازی االيتی از دستشان خارج نشود و ثانياً از رراه می اندازند تا اوالً ھيچ فع

در  .دنھرگونه قدرت سازماندھی احتمالی را از اين انجمنھای غير دولتی سلب کن
سعی دارند  ل اصالح طلبان نيز با برپايی انجمنھای مدنی خود ساختهھمانحا

ا از حمايت اين نوع از سازماندھی در خف. دگرانديشان و غيرخوديھا را کنار بزنند
می  مواردی به نقد حکومت رود است اما به سبب آن که ناچار در حکومت بھره من

دريک کالم . آورد در مقاطع بحرانی با سخت سری حکومتگران نيز مواجه می شود
و رقابتی نيافته اند و قادر  یايران سرشتی طبيعکنونی در سازمانھای مدنیبيشتر 

د به آن که توانايی بسيج عمل بزنند چه رس يط معينی دست بهنيستند جز در مح
  .باشند هگسترده داشت

نمی خواھم فھرستی کامل از بحرانھا به . از توصيف بحرانھای ديگر می پرھيزم
. می خواھم تنھا برخی از بحرانھای عمده را فھرست وار توضيح دھم. دست دھم

خصوصياتش در برخی . بحرانھا ی سياسی را به عنوان يک مجموعه گذاشتم کنار
کل اين رساله و رساله ھای ديگر آمده است و برخی خصوصياتش نياز به نوشتاری 

که به ھرحال بخشی از بحران  نيز می گذرمبحران سياست خارجی  از. ديگر دارد
تمدنی ما را  –سالھاست که رژيم کنونی کشور و منافع ملی . سياسی به شمار می رود

ناچار بايد يک از اين رو  .در عرصه ی روابط خارجی در بحران نگاه داشته است
فت و مبارزه با اين رژيم بايد به نحوی دنبال شود که نه لمخا. نکته را در اينجا بياورم

بسياری از . بقای ملی ايران را به خطر اندازد و نه بقای تمدنی ما را ناديده بگيرد
در اين باره نيز جداگانه . قادر نيستند اين حوزه ھا را از ھم تفکيک کنند منتقدان رژيم
  .مخالفت نبايد در حد نابودی فرھنگ و تمدن ايران عمل کند . خواھم نوشت

در بسياری رسانه ھای ايرانی مقيم خارج متأسفانه سياستھای کشورھای غربی 
برای مثال می کوشند . ھمچون آمال و آرزوھای سياست خارجی ايران تبليغ می شود

جنجال به ما را از لبنان و جنبش مردم آنجا جدا سازند يا عليه منافع ايران در عراق 
ايرا ن نه تنھا به خاطر بقای خود بايد سياست تمدنی ھمه جانبه ای داشته . راه  اندازند

باشد ، بل بايد برای حفط صلح در منطقه و جلوگيری از افراطی مسلکان عرب و 
سياست . ييلی فعاالنه در امور خاورميانه و عرصه ی تمدن ايران بکوشد اسرا

اين سياست تمدنی . اصولی ايران در جھان چيزی نخواھد بود جز يک سياست تمدنی
با احترام به ھمه ی ملل و اقوام شکل می گيرد و در دفاع از بقای تمدن ايرانی از 

جمھوری اسالمی سياستھايی  سياستھای کنونی. ھيچ کوششی فروگذار نخواھد کرد
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نی ناشی و بی است نينديشيده، فرصت طلبانه، کوته انديشانه  که به دست مجريا
  .مدام برای ايران خطرآفرينی می کنند اينان.تجربه افتاده است 

  

  

  

  

  

 آينده ی جنبش اعتراض -9

سراسر ايران را فراگرفته است که خودانگيختگی نام ديگر اما نيرومند شبحی  -1
اين شبح از درون تاريخ ايران به خصوص تاريخ يکصدساله ی اخير ايران . دارد

ی در دوره  .سربرآورده است و آغشته است به ھمه ی پاکيھا و پليديھای اين دوره 
ت و گردش اين شبح شتاب بيشتری گرفته اسسی ساله ی جمھوری اسالمی ايران ، 

  .فشار فزاينده ای بر ساختار سياسی حاکم بر ايران می آورد

خودانگيختگی پديده ای است درون زا، پديده ای است برآمده از طبيعت فاعل مورد 
ھنگامی از خودانگيختگی سخن می . رادازاف خواه جمعیبحث ، خواه فرد باشد ، 

ت خواسته ھا و گوييم که در طول زمان در ارتباط با موضوعھای معينی انباش
اين انباشت بدان سبب صورت گرفته است که فرصتی . نيازھايی شکل گرفته باشد

خواسته ھايی که . برای طرح کردن يا برآورده کردن آنھا به وجود نيامده باشد
انباشت در . بالفاصله يا به تدريج برآورده می شوند با انباشت روبه رو نمی شوند

يا جامعه ای مدام در معرض فشار باشد و نتواند مواردی است که فرد يا جماعت 
در چنين مواردی اليه ھايی از خواسته ھا و . خواسته ھای خود را تحقق بخشد

اين اليه ھا . سرکوب شده روی ھم انباشت می شوند در انتظار فرصتنيازھای 
ممکن است ھمجنس باشند يعنی از گونه ای خاص نشأت گرفته باشند مانند انواع 

ه ھای زنان يا انواع خواسته ھای مردمی در ارتباط با آموزش کودکان يا خواست
نيازھای فزاينده در ارتباط با حقوق شھروندی يا ممکن است ناھمجنس و گونه گون 
باشد يعنی برای مثال طيفی از خواسته ھايی را که برشمرديم روی ھم قرار دھد و 

مجنس اغلب يک يا چند دستگاه در مورد انباشت ھ. پديدار گرددانباشت ناھمجنس 
اجرايی يا قضايی يا قانونگذاری مورد خطاب قرار می گيرند و  ازکارگزاران معينی 

مورد اول را می توان انباشت خاص ناميد و مورد . انتظار می رود پاسخگو باشند
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اما معموالً مورد . در ھر دو مورد امکان بحران زايی وجود دارد. دوم را انباشت عام
موجوديت يک نظام تبديل می شود به يک بحران عام ؛ اين انباشت عام  است کهدوم 

  . سياسی يا نوعی از روابط اجتماعی را پرسش برانگيز می سازد

در اينجاست که بافوران خواسته . ھر انباشتی وقتی به حد معينی برسد فوران می کند
شود به انباشت اگر منحصر . ھای سرکوب شده و خروش توده ای مواجه می شويم

م را ھدف می گيرد و اگر گستردگی انباشت در حد کاز نظام حا یبخشھاي ،آنگاهخاص
فوران برآمده از . آن وقت کل يک نظام را خطاب قرار می دھدباشد انباشت عام 

انباشت سرکوفته مانند فوران آتش فشان است يا مانند زلزله ای است ناگھانی که ھر 
روش و وقوع آنھا ل بوده اند اما ما تنھا خش در حرکت و تحوواقع از مدتھا پي دو به

برخاسته است و مبين انباشت بدين اعتبار خودانگيختگی از درون . را ناگھان می بينيم
در مواردی ممکن است فوران خاص منجرشود به فوران عام . طوالنی مدت است

اين مورد خاص . کندبسان جرقه ای که توده ای مواد را به شعله ھای آتش تبديل می 
مشاھده  1388وتبديل شده به عام را می توان در ارتباط با بيست و دوم خرداد سال 

نخست تقاضای مردم منحصر می شد به بازشماری آرا يا لغو نتيجه ی آميخته با . کرد
گيز می نتقلب ولی به تدريج تبديل شد به خواسته ای که بنيادھای رژيم را بحث ا

  . ساخت و در عمل تغيير قانون اساسی را می طلبيد می برانگيزدانست وپرسش 

جنبشھای خودانگيخته ی نوين با  .خصلت رفت و برگشت در جنبشھای نوين -2
ميزان انباشت دانش . دنجنبشھای خودانگيخته ی کالسيک يا سنتی تفاوتھايی ژرف دار

گسترش شھر  و ، ارتباطات گسترده ی رسانه ایاجتماعی ،ترکيب ھرم سنی جمعيت
  .نشينی ھمراه با تقاضاھای جديد خصوصيات عمده ی اين تفاوت به شمار می روند

رقه گيخته ی کالسيک را دارای خصلتی کوتاه مدت بدانيم و به جناگر جنبشھای خودا
را خيره می سازد و پسانترتصور می شود اثری از آن  ای تشبيه کنيم که ناگھان چشم

خودانگيخته ی نوين به سبب بھره مندشدن از ارتباطات جنبشھای  ،نمانده استبرجا 
که آميخته است با دانشھای نوين به انباشت آگاھی ميدان می دھد و رسانه ای نوين 

اين  .نمی شده است رذخيره سازی خاصی را به انجام می رساند که در گذشته ميس
و خاطره ی  ن رجوع شوديبه تجربيات پيشکوتاه مدت در ذخيره سازی امکان می دھد

اجتماعی محو نشود که ھيچ ، بل شکل بگيرد به ھمراه نوعی دلبستگی آميخته با 
وريم نوعی شعور اجتماعی تازه به حساب می آ اين خاطره ی اجتماعی را. ھمدردی

اين . که در ارتباط با پيشينه ای گاه تجربه شده و اغلب تصور شده قدعلم می کند
نيروی اجتماعی نوينی وقتی که به شعور اجتماعی تبديل می شود خاطره ی اجتماعی 

نمونه ای بس  .که قادر است گروه ھای سھيم در اين خاطره وشعور را بسيج کنداست 
جنبش دانشجويی ايران با رويداد شانزدھم آذر به مرحله ای تازه . شکار می آوريمآ
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ن را ازنزديک مشاھده کرده افراد و گروه ھايی که در آن سھيم بودند يا آ.پاگذاشت
بودند يا اصوالً در ھمان نسل قرار داشتند به اين رويداد ارجاع می دادند و آن خاطره 
را تا مدتھا مبنای ھمدردی خود می ساختند و به آن ھمچون خاطره ای اجتماعی 

اين . ارجاع می دادند و با اين ارجاع شعوری مبارزاتی برای خود فراھم می آوردند
تماعی به تدريج به ذخيره سازی اين خاطره انجاميد و نسلھا و دانشجويانی که عمل اج

نکرده بودند اما تجربه بعد از آنھا به اين خاطره بازمی گشتند به واقع گرچه آن را 
تاريخی شده ، شعور اجتماعی  اجتماعیِ  یِ قادر بودند با بازگشت به خاطره 
ور اجتماعی تصور شده پايه ای به اين شع. تصورشده ای برای خود فراھم آورند

شمار می رود در شکل بخشی به ھمدردی که می تواند در برابر ظلم مشابه با اتکاء 
در ارتباط با جنبش . به خاطره ی تاريخی بايستد و مبارزه ای تازه را شکل دھد

دانشجويی يک نکته را ھم می آوريم اما گذرا تا فرصتی ديگر و توجه می دھم که 
وزظلم مشابه يا ظلم بيشتر در ھمان گروه اجتماعی قادر است خاطره ی تنھا بر

که  1378تير  18نمونه ی . اجتماعی پيشين را به خاطره ای ھمراه تبديل کند 
حکومت را در دانشگاه ھا به نمايش گذاشت اکنون مبنای عملی خشونت بی مانند 

اين نکته را . می يابدمھمتری يافته است به خصوص که در نسل تجربه کننده ادامه 
  .بعدھا توضيح می دھم فقط به خاطر آن که از مبحث اصلی کنونی دور نشويم

يکی دخيره سازی و . توجه کنيد که در اين مبحث نظری چند عامل را برشمرده ام
انباشت است ، ديگری خاطره ی اجتماعی و بروز آن به شکل شعور يا آگاھی 

کسانی . آخری برايم اھميت داردی اين نکته  االن. اجتماعی و خصلت رفت وبرگشت
که تصور می کنند اگر سازمانھای اجتماعی کنونی را ناديده بگيريم جنبش اعتراض 

ری پايداری در اختيار ری درست نمی انديشند چون مبنای نظاز ميان می رود در مسي
رت وصبرگشت آگاھی اجتماعی که مدام به در واقع خصلت رفت و. نمی گذارند

باشت صورت می گيرد نه فقط فوران اين انباشت را به ھمراه می آورد ، بل رفت ان
اين دو رفت وبرگشت ھمواره در ارتباط . وبرگشت جنبش را نيز موجب می شود

مستقيم با ھم قرار ندارند اما می توانند داشته باشند و به ھرحال به سبب انباشت اوليه 
ا ھنگامی که ظلم رواج دارد امکانپذير است امکان بازگشت جنبش خودانگيجته اوالً ت

ً تا مدتھا حتی چنانچه شرايطی دموکراتيک مستقر شود و ھمان ظلم به وقوع  و ثانيا
نپيوندد به صورت خاطره ی اجتماعی که حاال تبديل شده است به خاطره ی تاريخی 

  .ادامه می يابد

سربرآورد  76از اين رو ما تصور می کنيم جنبش خودانگيخته ای که با دوم خرداد 
و سرانجام در جنبش پرشکوه پس از بيست و  قدبرافراشتوبارھا به صور مختلف 
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 ت آور به خود گرفت، بار ديگر حضور خود را ملموسدوم خرداد جلوه ای بس شگف
  .ينان تصور می کنندالبته نه به اين سادگی که خارج نش. خواھد ساخت

. در عرف زبان روزنامه نگارانه خصلت رفت وبرگشت را فراز و نشيب می نامند
ه خصوص که خصلت بنيست  نعی داشته باشد اما وافی به مقصودتصور نمی کنم ما

  .رفت و برگشت را درست به نمايش نمی گذارد

عظيمی است از سوی ديگر اين جنبش خودانگيخته ی اعتراض که جنبش اجتماعی 
به بيان ديگر جنبش . مختلفی را به دنيا می آوردعناصر  ،در جريان رفت و برگشت

در حرکت تاريخی خود دست به زايمان می زند و فرزندان خود را به ثمر می نشاند 
اين فرزندان . و آن وقت است که از شعور بالفعل تبديل می شود به شعور تاريخی

فرزندان اين . و خود به حيات مادر خاتمه می دھند ھستند که جانشين مادر می شوند
يکی ايجاد سازمانھای . جنبش خود انگيخته را می توان به دودسته ی کلی  تقسيم کرد

به مدنی راستين و طبيعی و ديگری احزاب و سازمانھای سياسی قادر به پاسخگويی 
انی سازمانھای از آنجا که دو عامل سرکوب و ناتو. نيازھای مرحله ی کنونی تاريخی

سياسی سنتی ھرگونه سازماندھی اعتراض  و جنبش اعتراض را متوقف ساختند و با 
توجه به اين که شماری از سازمانھای سياسی سنتی حتی به توجيه غير عقالنی وضع 

سان وراحت خود دست به ھيچ عمل آموجود روآوردند و از بيم از دست دادن جايگاه 
تبديل  به مرور زمان ، انباشت خاطره و آگاھیو نمی زنندبرانگيزاننده ای نمی زدند 

در اين مرحله حضور . اما عمل کننده ،ی مشخصرھبرشد به نيروی جانشين و بی 
جنبش خودانگيخته نه فقط نظام سياسی موجود را به چالش می خواند ، بل تمام 

مشروعيت آنھا می خواھد  ياسی را نيز به چالش می گيرد و ازسازمانھای مدنی و س
اين نخستين بار در تاريخ جديد ايران است که جنبش . خود را از نو بازسازی کنند

به ھمراه خود بازسازی مشروعيت را از ھمه ی اجزای کننده ی آينده ساز  دگرگون
کسانی که می خواھند اين بازسازی را منحصر به قدرت حاکم . جامعه طلب می کند

سازمانھای سياسی و مدنی ايران نيز از . می روندفرو نادرست  در انديشه ای بسازند
به اين سو رفتارھای نادرست داشته اند و حاال بايد خود را در  57پيش از انقالب 

  .معرض داروی بسپرند و از مردم نھراسند

فرھنگی مھم را به انجام می رساند  -دو عمل تاريخی هبدين اعتبار جنبش خود انگيخت
نجا که از آ. ان است و دو ديگر عمل چالش يکی عمل زايم .پيش از آن که کنار بکشد

با فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و ورود چين به راه رشد سرمايه داری و ھمچنين 
بحران اقتصادی يک سال گذشته در غرب تصوير سوسياليسم و سرمايه داری را 

است و  يکسره دگرگون ساخته است و از آنجا که دين دولتی باشکست روبه رو شده
سازمانھای مدنی  دسازمانھا و احزاب ملی ديگر معنای گذشته را ندارند، ايران نيازمن
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و سياسی تازه ای است که قادر باشند پاسخگوی نيازھای اين مرحله از تاريخ ايران 
حنه ی ی ملی و سراسری توانايی حضور در صاين سازمانھا نه فقط با خصلت. باشند

ل با رويکردی تمدنی می توانند پشتيبانانی تازه برای کشور به دست می آورند ، ب
  .خود کسب کنند و بقای خود را در چارچوبی تازه بيارايند

جنبش  آن که به خصوصيات ديگر اينپيش از  ترکيب نيروھای جنبش چيست؟ -3
بپردازيم خوب است نخست ببينيم جنبش اعتراضی بيست و دوم نوين اعتراضی 

  ؟چه ترکيبی دارد و حاضر استخرداد که ھم اکنون حی 

جنبش ايران جنبشی قوس قزح گونه است که شايد بتوان آن را از نظر خصلت جنبش 
ين خصلتی اين چن .و بھره گيری از شيوه ھای مبارزه جنبشی رنگين کمان نام نھاد 

نه تنھا امکان پيروزی را افزايش می دھد ، بل احتمال ضربه پذيری را کاھش می 
ن سان افق شکلگيری روشھای دموکراتيک و در نھايت استقرار دھد و به ھمي

   .دموکراسی را به گونه ای اميدوار کننده می گستراند

ھم از  دارددر اين جنبش نيز ترکيبی رنگين کمانی  هترکيب نيروھای شرکت کنند
اما ھنوز در ھيچ طيفی شمول و . نظر جنسی و سنی و ھم از نظر طبقاتی و حرفه ای

  . الزم را کسب نکرده است به خصوص از نظر طبقاتیفراگيری 

جوانان . نبش پيوستنداز ھمه ی ديگر نيروھای اجتماعی به اين ج دانشجويان بيش
ه ميانگين سنی شرکت کنندگان در جنبش در نگاه اول جوان می نمايد گرچ. تاحدودی

فعال ن جنبش حضوری اما اين به معنی آن نيست که اکثريت جوانان ايران در اي
ی بالقوه و تعيين کننده ی اين جنبش به ا اين حال جوانان ايران نيروب. داشته باشند
زنان جوان را ھم . د پيوستنيند و در يک بزنگاه مناسب به آن خواھحساب می آ

جنبش زنان . بخشی از ھمين  حرکت جوانان می دانيم نه يک جريان نيرومند مستقل
نه به . ز عنصر تعيين کننده ی جنبش نيستنوبرخالف تصور برخی از تحليلگران ھ

زنانی ھم که جريان يک . خاطر حکومت که به خاطر ساخت سنتی خانواده در ايران
سعی و کوشش به خرج می دھند  هرا راه انداخته اند ھرچند صميمان ءميليون امضا

در . زنان ايران نيستندھمه ی سنی و رفتاری نماينده ی  ترکيب اما از نظر فرھنگی و
ھنوز راھی دراز در پيش است . می توانند نقش ايفا کنندھمان حد جنبش حقوق بشری 

تا جنبشھای زنان راه بيفتند به خصوص که سازمانھای سياسی نوين ايران ھنوز 
اين که يک . پانگرفته اند تا گوشه ھای مختلف حيات و فرھنگ زنان را نمايندگی کنند

ان می نمايد ھم ی مضحکن صدای آمريکا حجاب از سربردارد عملنفر درتلويزيو
زنان ايران تا وقتی نتوانند . که از سر اعتقاد نيز حجاب برسر نگرفته بوده است سان 

از حجاب برگرفتن رضا شاه آشکارا به دفاع برخيزند قادر نخواھند بود مسئله ی 
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من آن که به ھرحال زنان ض. حجاب را با وجھه ای تاريخی و تجدد خواه مطرح کنند
سنتی ايران ھمچنان تامدتھا حجاب برسر در زندگی خصوصی و اجتماعی حضور 

ھمچنان که ديگران حق دارند بی حجاب  و البته اين حق آنان است،. د داشتخواھن
  .جلوه بفروشند

ت طبقاتی پيش از آن که خصل. برگرديم به نيروھای شرکت کننده در جنبش اعتراض
ی شرکت مستعدترين حرفه ھای اجتماعی برا. می پردازيمم به حرفه ھا را بربشمري

گاھی در اين نيروھا به مراتب آ. ام آموزشی ھستنددر جنبش اعتراض نيروھای نظ
در اين جا ترکيب جنسی عامل نخست به حساب نمی . ر از نيروھای ديگر استباالت
لبته وضع معيشتی اين وا .تعامل نخست ھمانا آگاھی بيشتر در ميان اين نيروھاس. آيد

يعنی . ھای نظام آموزشی عبارتند از دانش آموزان و دانشجوياننيرو. نيروھا
سپس معلمان و استادان يعنی نيروھای آموزش دھنده و سپس .  نيروھای يادگيرنده 

بخش ی نيروھای مار در خور توجھی را می سازند يعنکارکنان نظام آموزشی که ش
د شمار نيروھای موجود در سازمانھای پيش دانشگاھی بيشتر در ھر سه مور. خدمات

در حالی که دانشجويان دانشگاه ھا قادرند با اندک . از نيروھای دانشگاھی است
کوششی نيروھای جوانتر دانش آموز را به جنبش جذب کنند، استادان دانشگاه ھا اين 

شته اند ، نه مشروعيت اينان نه شجاعت چنين عملی را به نمايش گذا. توان را ندارند
الزم را کسب کرده اند يعنی سرمايه ی فرھنگی يا اجتماعی نمی شوند به خصوص 

 ازاين گذشته استادان دانشگاه ھا . ت مرتب حکومت در اين رده ی شغلی به علت دخال
دارند زيرا شمار در خور توجھی از اين استادان را حکومت نتمايل به چنين کاری را 

ه است از طريق اخراج استادان صاحب صالحيت يا از راه استخدام به کاربرگمارد
درست در جايی که نبايد حساب بازکرد درميان استادان . امنيتی و جزآناستادان 

شماری از . دانشگاه است که بسياری آلوده اند به فساد کاری و اداری و رانت خواری
ھم خود را وجيه المله می  می کوشند جويانان از راه نمره دادن ناحق به دانشاين

 ارشان تداوم می بخشند وھم درو ھم با کسب رضايت دانشجويان به کسازند 
سطوح باال از دانشجويان کنند و ھم آن که در چارچوب حکومت رانت خواری پيشه 

استادان دو رده ی  .بگيرندجاری زندگی خود بھره دکترا برای امورکارشناسی ارشد و
ی فساد تازه ای را پرورانده اند که در زمينه ی رساله نويسی کارشناسی ارشد و دکتر

رقابت شديدی ميان اين دسته از استادان رواج دارد برای جلب . سربرکشيده است
نه فقط درآمد درخور توجھی از اين راه کسب . ذراندن رساله با آنان گدانشجويان به 

استادان راھنما و . می دھندمی کنند، بل فساد علمی بی سابقه ای را در ايران رواج 
داوران وبقيه حتی يکبار رساله ی دانشجو را درست نمی خوانند اما براثر باج دادن 

  .  درارتباط با محتوای رساله سکوت می کنند و صد البته براثر بی دانشی،به يکديگر
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ند مانند بسياری ديگر برآمده اجامعه ی ايران  ازبا اينحال از آنجا که ھمين مردم 
فرصت طلب ھم ھستند و در مرحله نھايی جنبش خودانگيخته از راه بی عقيدتی به 

 .اين جنبش خواھند پيوست

نيروی مھمی که در آينده ی جنبش نقش ايفا خواھد کرد  برعکس استادان دانشگاه ھا ،
ھم از نظر ،اين نيرو ھم از نظر شمار در خور توجه است . نيروی معلمان است

 ستحران سر می کند و ھم آن که به ھرحال به مردم نزديکتروضعيت معيشتی در ب
در حال حاضر نيز اين نيرو به سبب معضالت زيستی با . از استادان دانشگاه

آشکارا به جنبش حکومت در حال جنگ و گريز است اما مدتی طول خواھد کشيد تا 
 .د بپيونددخودانگيخته ی اجتماعی که تقاضاھای عام آزاديخواھانه و دموکراتيک دار

پيوستن معلمان به جنبش وزن و اعتبار جنبش خودانگيخته را باال می برد و امکانات 
حضور گسترده ی معلمان به دنبال خود حضور  .سازماندھی آتی را فزونی می بخشد

در مرحله ی نھايی نقش دانش آموزان و . گسترده دانش آموزان را تشويق می کند
وقتی از جوانان صحبت می کنيم بايد . ديگر گروه ھامعلمان مھمتر می شود از نقش 

  .به ويژه به دانش آموزان به خصوص در سطح پس از دبستان توجه کنيم

 کارگری بی ترديد نيروھایدر رأس اين نيروھا . به نيروھای طبقاتی می رسيمحال 
د به ھرحال بايد بدانن. نظريه پردازان چپ شيفته ی جنبش کارگری اند  .قرار دارند

در راه گذران زندگی . در حال حاضر کارگران در وضعيت و جايگاه معلمان ھستند
از  بخش بزرگی و در ھمين حوزه قدرت بسيج دارند امادست به مبارزه می زنند 

از سياست دوری می جويد و ھنوز  ری ھنوز محتاطانه عمل می کند ورگنيروھای کا
البته بخشی از .فعال داشته باشدحرکتھای آزاديخواھانه شرکت  رآمادگی ندارد د

نيروی کارگران مانند کارگران و کارکنان شرکت واحد با حکومت دست و پنجه نرم 
و محروميتھايی را ھم متحمل می شوند ولی اين ميزان از تحرک را نمی  می کنند

تاوقتی که کارگران نتوانند سنديکاه ھای خود را بنيان . توان جنبش کارگری نام نھاد
و تا ھنگامی که احزاب کارگری برپا نشده باشند دشوار می توان از جنبش  بنھند

راکنده ی کارگری در جنبش نيروھای پ. ای دقيق کلمه سخن گفتکارگری به معن
. خودانگيخته حضور داشته اند اما کمتر از معلمان و بيشتر با احتياط و از راه دور

تصور اين نيروھا اين . جويند در حرکت معيشتی اما ھمين کارگران شرکت فعال می
است که در حوزه ی مبارزات مطالباتی کمتر در معرض اتھام و افترا و خطر واقع 

شايد درست باشد بگوييم که بايد ترکيبی از خودانگيختگی خاص و عام . می شوند
رواج بيابد تا به تدريج معلمان و کارگران را ھم وارد صحنه کند و ھمه را به 

اعی ميدان عمل مبارزه ی اين شکل از مبارزه ی اجتم. م سوق دھدپشتيبانی از ھ
را می گستراند و افقھای تازه ای برای استقرار دموکراسی در ايران  دموکراتيک
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به ھمين سبب کمک رساندن به برپايی سازمانھای مدنی خاص . فراھم می آورد
ن نوع اي. معلمان و کارگران يک ھدف مبارزاتی جدی و مؤثر به نظر برسد

سازمانھای مدنی خاص .  سازمانھای مدنی را نبايد با سازمانھای صنفی برابر گرفت
می توانند برای . فعاليت داشته باشندمی توانند برای مثال در زمينه ھای حق طلبانه 

مثال راه را برای يک سنديکای کارگيری غيردولتی بگشايند يا خواستار شرکت 
يدتی و دينی در شوراھای کارگری و فعاليتھای کارگران صرف نظر از وابستگی عق

اين حوزه ی مدنی خاص در عمل حوزه ای ظريف است که تنھا به . آموزشی شوند
  .ياری آزمون و خطا می توان مرزھای آن را ترسيم کرد

از دانشجويان و دانش آموزان به ھمراه معلمان و کارگران سيمای  جنبشی مرکب
ی ی ايران را دگرگون خواھد ساخت و راه را برای امواج خودانگيخته  جامعه

باز خواھد کرد ودر فرصتی نه چندان دور بقيه ی نيروھای جامعه را به گسترده 
گيخته جذب خواھد کرد و نيروھای مرزنشين را مانند ارتش و نسوی جنبش خودا

سرانجام به آورد وديوان ساالری نخست به حالت بردبارانه و سپس خنثی درخواھد 
ممکن است چنين . الزاماً اين مراحل به دنبال ھم نخواھند بود .ھمدلی سوق خواھد داد

مھم اين است که به . شود و ممکن است تقدم و تأخر آنھا به صورتی ديگر سربرکشند
. ن پذير شودپيوندد تا گذار مسالمت آميز امکا ھر حال بايد چنين مجموعه ای به ھم

يز ھمين نيروھا بايد به ھنگام احساس خطر دست به شورش بزنند تا در مراحلی ن
از اين روست که ما با معنای تازه ای از شورش نيز . قدرت سرکوب را مھار کنند

  . در اين باره در ھمين بخش باز سخن خواھم گفت. سروکار پيدا می کنيم

قلم به دستان بايد . فاقد مشروعيت است نحکومت کنونی ايرا .روشھای اعتراض  -4
اين موضوع را بشکافند و خود را از مباحث فلج کننده ی اصالح طلبان و مباحث 

اين حکومت به قانون . فعاليت در چارچوب قانون اساسی برھانندچون ی ابيھوده 
اساسی خود نيز پايبند نيست چگونه می توان انتظارداشت چنين حکومتی به جنبش 

نويسندگان و فعاالن اجتماعی ايران  اکنون حق است  ی اجازه ی فعاليت دھد؟اعتراض
در جنبشھای خود انگيخته . تبليغ کنندميان مردم را ی خودانگيخته روشھای مبارزه 

اشاعه ی دانش مبارزه ی اجتماعی مھمترين کار منتقدان و نويسندگان  ی کنونی
دانند چه کنند و چه روشی را مواردی ن جوانان درشايد . اجتماعی به حساب می آيد

اين دانش را کسب می کنند اما با  آسان البته در يکی دو تجربه ی عملی . برگزينند
در ماه ھای بعد از بيست و دوم . ھزينه ای باال شايد ھم به بھای جان فعاالن اجتماعی

مردم می  خرداد  در اروپا و آمريکا عده ای فرصت طلب پيداشده بودند که مدام از
يک روز . به خيابانھا بريزند هخواستند بر حجم تقاضاھای خود بيفزايند و ھرروز

يکی از اينان در ميزگردی در يکی از اين دو رسانه ی ميانمايه به نام بی بی سی و 
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صدای آمريکا گفت ديروز ما اشتباه کرديم رفتيم ميدان آزادی بايد می رفتيم مثالً به 
اين شيوه ی اينھمانی و خود را به جای ديگری نشاندن به !! خيابانھای اطراف 

بدين ترتيب . خصوص در مبارزات حساس خيابانی و اصوالً اجتماعی خطرناک است
خارج نشينان کمکی که به مبارزات اجتماعی ايران نمی کنند ھيچ، سمت و سوی اين 

يگر از اياالت شنگتن يا شھری دچگونه از وا. يراھه ھم می کشانندمبارزات را به  ب
متحده ی آمريکا يا اروپا می توان نوع حرکت و راه رفتن در خيابانھای تھران را در 
 يک مقطع حساس تعيين و توصيه کرد؟ از اين که بگذريم فرصت طلبان ايرانی تبار

اين دسته از خارج  .نوارسبز به گردن و برشانه و برمچ دست انداختند و پيچاندند
. می خواستند از خشونت بپرھيزند و خود را تسليم  خشونت کنند نشينان مدام از مردم

  .اين رفتارھای گاندی مآب تنھا به درد اخذ جايزه از خارج می خورد نه چيزی ديگر

از . جنبش اعتراضی می تواند در سطوح مختلف و در مقياسھای گوناگون بروزکند
ی مدنی رپايی ھسته کوشش در راه ب. ھردو محل کار گرفته تا محل زيست و ترکيب

شناسايی رھبران . و تبديل آنھا به گروه ھا و سپس انجمنھای سازماندھی شده ی مدنی
بالفعل و بالقوه ی جنبش خوداگيخته ی مدنی و تدارک و آماده سازی سازمانھای مدنی 

اگر با ھمه ی اين اعتراضات . و جريانھا و افراد به شرکت در تظاھرات خيابانی
ھمچنان ادامه يافت ناچار بايد خود را برای شورشی بزرگ آماده سرکوب و خشونت 

شورش مرحله ای وراتر از . شورش اخطاری جدی است به سرکوبگران. ساخت
ش مردمی است نوعی خيز. تظاھرات خيابانی است و ھنوز به معنای انقالب نيست

ی از مکانھا برخز به عھده می گيرد و با دراختيار گرفتن موقت که دفاع از خود را ني
و رھا ساختن آنھا در مدتی کوتاه زمينه سازيھای الزم را برای  به صورت نمادين 

تا مدتی ناچار بايد طيفی گسترده از اشکال . آورد می عقب نشينی سرکوب فراھم
از محيط کار و زيست گرفته تا تجمعات خيابانی و تظاھرات . مقاومت را پروراند

از سوی : رفتن مکانھای نمادين و عقب نشينی در دوسوگسترده و باالخره در اختيارگ
ق طلبانه دين ترتيب در يک جريان مبارزاتی حب. خلع يد کنندگان و خلع يدشدگان

ساختار اخالقی سرکوب درھم فرو می ريزد و ريزش نمادين و اخالقی رژيم فزونی 
. رزه استنوع مباچنين مراحلی در جريان مبارزات کنونی کم ھزينه ترين . می گيرد

در . ريزش رژيم چه بسا شرايط الزم را برای دگرگونی وضع موجود فراھم آورد
ضمن در جريان مبارزات خودانگيخته رھبران و سازمانھای مدنی و سياسی نيز 

با اينحال در عرصه ی نظری نبايد بروزيک . شناخته می شوند و شکل می گيرند
در يک . ح شده وارد ميدان عمل کردانقالب را از نظر دورداشت و خود را خلع سال

تانه ی انقالب که معنای آن را در رساله ی پيشين برشمرده کالم شکل مبارزه در آس
از اين گذشته بايد در مرحله ای بحرانی انتظار بروز يک  .ام ھمانا شورش است

کودتاگران تحت لوای نجات ابران به . کودتا ی درون ساختاری را از نظر دورنداشت
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ختاری را به ھمکاری خواھند نيروھای اصالح طلب درون سا. ن خواھند آمد ميدا
فراھم خواھند از ايران مسئوالن کنونی  بخشی ازو زمينه را برای گريز خواست
با اين حال در ھمان مرحله ی بروز کودتا با پيشامدھای خود انگيخته و البته . آورد

نين کودتايی به سبب آن که چ ناي. سازماندھی شده ی ديگری مواجه می شويم 
خصلتی دوگانه و چه بسا چندگانه خواھد داشت با بحرانھای تولد غير طبيعی دست به 

  .گريبان می شود

شماری از خارج نشينان و سازمانھای مدنی فرماندھی شده مدام دم از خشونت 
برخی به تقليد . پرھيزی و اتخاذ روشھای تسسليم طلبی در برابر خشونت می زنند

لوتر کينگ شدن فرمايش می  نگاندی سخن می گويند و عده ای در آرزوی مارتي
کاری ندارند جز خلع ) انجمنھا و سازمانھا(و اينھا ) افراد و اشخاص( اينان. کنند

بسياری از اين افراد . سالح کردن و عقيم ساختن مردم و به خصوص جوانان
و  اقامت خود سخنرانی  جی محلوسازمانھا خطاب به سازمانھا و کشورھای خار

. خود را صلح طلب و مدافع روشھای مسالمت آميز می نمايانند. بيانيه صادر می کنند
و بيشترشان به اميد  اند در خارج اقامت گزيدهاينان اما به حساب کی و چه کسانی؟ 

گاه آن قدر حقير و مبتذل می شوند که برای . شکار جايزه ای روزگار می گذرانند
جوانان ايران را . خی امتيازات محلی سرنای حقوق بشری را می دمنددريافت بر

متوجه مھاجرت و کسب امتياز در خارج کشور می کنند و از اين راه صدمات بسيار 
روزنامه ھای دوم خرداد و اصالح طلبان . بر جنبش اجتماعی ايران وارد می سازند

پرتاب برای رسانه ھای تبديل شدند به سکوی  76در دوره ھای پس از دوم خرداد 
 خصوص بی بی سی و صدای آمريکا و  فارسی زبان رسمی در خارج از کشور به

اين رسانه ھا اکنون انباشته است از اين نوع افراد به اضافه . تا اندازه ای راديو فردا
  .از استثناھا می گذريم .ی چپيھای سودانديش و اصالح طلبان حرفه ای

فه ای به خصوص خارج نشينان مقيم اين رسانه ھا و لحن وزبان خارج نشينان حر
آنان که از راه ايران ارتزاق می کنند و کرسيھای دانشگاھی و مؤسسات تحقيقی را 

درمی آورند  در عمل در خدمت وضع » مسالمت آميز« ات حرفه ای در خدمت تبليغ
نمی گذارند نمی گذارند جوانان در ھمين کشور فعاليت کنند و . کنونی قرار می گيرند

خشونت گريزی و . از راه دگرگونی وضع موجود به آرمانھا و آرزوھای خودبرسند
اصطالحات مدنی و حقوق بشری به جای آن که مردم بھم مبه کارگيری نادرست و و 

ايران را به حق خود آشنا سازند تبديل شده اند به انديشه ھايی ابزاری که اصالح 
را عريان و خلع سالح شده در برابر تجاوز آشکار طلبان را ياری می دھند و مردم 

  .در بن بستی گريزناپذير کنار ديوار حکومت می گذارند 
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عبدالکريم سوش ھم که تفکر دينی را در خدمت مصلحت عملی و گذران زندگی 
اين ھمه بالھت از کسی که به . درآورده است از علما می طلبد ايران را ترک کنند

ن خود شناست ھيچ نيست مگر رياکاری و توجيه اقامت گزيدھرحال با اين چيزھا آ
از اصالح طلبان از مدتھا پيش تدارک اين نوع از اين دست . در خارج از کشور

شان را نخودشان و نظريه پرادزان و فعاال. را زمينه سازی کرده بوده اند» ھجرت«
ارج نشينان حرفه گسيل داشته اند به خارج تا ھم از برکات کفر بھره مند شوند وھم خ

 تازه ای را مضحک و درگيریھم سعی دارند حاال . ای پيشين را از رونق بيندازند
و مردم را به اميد ھجرت چند آخوند بی رمق در  دندھ در جمھوری اسالمی ترويج 

  . کنج انتظار بنشانند

شفته از علمای ايران می خواھد دست به کريم سروش در فراخوانی پريشان و آعبدال
اين روشنفکر  «در خبرھا بود که او از چه پايگاھی سخن می گويد؟ . ھجرت بزنند

در طول تاريخ در اعتراض به مھاجرت روحانيون ايرانی ی ايرانی با اشاره به سابقه 
يران مھاجرت عالمان از ايران به عراق و از عراق به ا«: گويد ھا میسياستھای حکومت

  23».ای بوده است خواھانهدر دوران مشروطه ومعاصرسنت نيکووآزادي
جناب آقای سروش اگر روحانيون ايرانی « د در ھمان تارنما خواننده ای نوشته بو

مانند خود شما به آمريکا مھاجرت کنند بھتر نيست؟ چون در آنجا آزادی و دمکراسی 
نشويد چون مردم ايران دوباره خمس و ضمنا نگران ھزينه زندگی آنان . بيشتری است

اين فراخوان عبدالکريم سروش  24».زکاتشان را به صورت دالر برايشان می فرستند
  .ش از اين به او داده شوديبه حدی مبتذل و بی پايه است که نمی ارزد پاسخی ب

که  يک نقطه ی ضعف دارد جنبش خودانگيخته ی کنونی در ايران. فقدان مرجعيت-5
ھا يا مرجعيت در اينجا به معنای حضور شخصيت. مرجعيت متجلی می شود در نبود

علت ھم درست به ھمين . سياسی و فرھنگی است سازمانھای حرفه ای ، مدنی ،
اما به اندازه ی کافی  يرومند تر جلوه می فروشدھست که خصلت خودانگيختگی ن

فقدان مرجعيت محصول رفتار مجموعه ی . توان پايداری مستمرکسب نمی کند  
تشکلھايی است که نام بردم و در ھمانحال نبود شخصيتھايی که از اقبال گسترده ی 

سازمانھايی که در بحران با بيانيه ای ولرم حضور خود را . مردمی برخوردار باشند
اين . دبه نمايش می گذارند به ھيچ رو نمی توانند خوشه چينی کنند و مردم را بفريبن

سازمانھا به خصوص آنھايی که پيشتر يادکردم سالھاست پادويی رژيم را به عھده 
                                                            

تھران  ١٣٨٩خرداد  ۵چھارشنبه  از ايران مھاجرت کن  :توصيه سروش به علمای قم .راديو فردا. نک- 23
  . ٢٠١٠ مه ٢۶  - ٠٨:٢١

  .ھمانجا - 24
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در تاريخ  صدور بيانيه ھايشان ھم در مقاطع بحرانی تنھا به خاطر ثبت. گرفته اند
  .است نه بيشتر اما تاريخی که وقتی نوشته شود نيازی به چنين اسنادی نخواھد داشت

. وليد مرجعيت است در سطوح مختلفگيخته ھمانا تمھمترين وظيفه ی جنبش خودان
مرجعيتھای تازه به سبب آن که از درون جنبش ايجاد می شوند زمينه ای مردمی و 

حزب سياسی نوين برای مثال ناچار است رفتاری . دموکراتيک خواھند داشت
ون به قتل منتقدان درحتی حزب توده يا مجاھدين  مانند آن کهدموکراتيک پيشه کند نه 

اين . ھم به ھمين نحو خواھند بود ی ايجاد شده ھمديگر مرجعيتھا .حزبی روبياورد
اينھا بايد بتوانند به رواج شعور . مرجعيتھا اما با دشواری ژرفی دست به گريبان اند

. تاريخی تازه ای که برداشت نوينی از تاريخ ايران را ممکن می سازد مدد برسانند
تاريخ ايران را تاريخ استبداد می دانند و تمام رويدادھای  از پريشانگوييھای کسانی که

 دوری بجويند و کسانی را يکصدساله ی جنبش دموکراتيک ايران را ناديده می گيرند
کسانی که قادر نيستند مشروطيت و . ندنقد کنذھنی کلنگی به تاريخ می نگرند که با 

ات آتش بيار معرکه ی سلسله ی پھلوی را درست ارزيابی کنند و با تکرار مکرر
رژيم جمھوری اسالمی و اصالح طلبانش می  پرورانده شده توسط اغتشاش ذھنی

کسی ديگر نمی تواند انقراض قاجار و برآمدن رضاشاه . شوند دورانشان سرآمده است
را توطئه ای بيگانه بداند و از اين راه نمايی دموکراتيک برای فکری مضمحل نقش 

تازه در واقع نگاه تاريخی تازه ای است به آستانه ی  اين شعور تاريخی. بزند
ضرب تصلب ذھنی و نه آن که کسی بپرد وسط وبا  .مشروطيت به اين سو

اصطالحات نينديشيده دستاوردھای فکری گذشتگان را ناديده بگيرد با اين تصور که 
و بھره  آگاھی تاريخی تازه بايد قادر باشد با نقد اصولی. خود ھمه چيز را می آفريند

 - پيشين و با تکيه زدن به نظريه ای پايدار به رويکردی ملی گيری از انديشه ھا ی
  .در اين باره ان شاءهللا در جايی ديگر می نويسم.تمدنی کمک برساند

ساختارھای سازمان تکيه گاه ھايی دارد در ايران رژيم کنونی. پشتيبانان اين رژيم -6
در اينجا به حاميان آگاه و ناآگاه رژيم . به آنھا توجه داده ام که پيشتر يافته ی حکومتی

 –پيش از آن خوب است توجه دھم که دستگاه ھای اطالعاتی . اشاره می کنم نه بيشتر
 فعاليتھای  ريه ھايی برایشکستن مخالفان نظ جمھوری اسالمی به منظور درھم امنيتی
مبلغ اين . ظريه ی جنگ روانی استکه معروفترين آن ناند پرورانده برگرفته و خود 

او حتی اين تکنيک را در دانشگاه ھايی در . طرز تفکر سعيد حجاريان بوده است
يتھای مختلف به کار می جمھوری اسالمی تدريس می کرده است و البته در موقع

 ناي پيرو. بسته است غافل از اين که روزی خود قربانی ھمين جنگ خواھد شد
. ا پريشان و مشوش ساخت،بی اعتبارش کرد و از رونق انداختتکنيک بايد دشمن ر

در جنگ روانی نظام ارزشھا و باورھا، عواطف، انگيزه ھا ، استداللھا و رفتارھای 
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در اين جنگ بايد مخاطب را آشفته و  .فرد يا گروه مخالف ھدف گرفته می شود
می در داخل و مدتھاست که جمھوری اسال. پريشان ساخت از ھر راه که ممکن باشد

اما از آنجا که اين نظام آميخته است به . خارج ابزار جنگ روانی را به کار می گيرد
در داخل با انتشار نشرياتی . دنبال می کند با فساد آميخته جنگ را ھم فساد ھمين 

افراد و گروه ھای نامطلوب خارج می سازد و به افراد و گروه ميدان را از دست 
د آشفته افرادی را به خارج اعزام می دارد به قص .می سپارد ھايی يکسره ناموجه

مباحثی راه می اندازد به قصد انشقاق فکری و ده ھا  سازی ايرانيان مقيم خارج؛
 دست و پنجه نرم می کنيم بحران انديشه و گفتار ی که بادر اين دوران. ترفند ديگر

خصوصيات اين بحران و  .سياستھای جنگ روانی موفقيتھايی ھم داشته است
مھمترين وظيفه ی . در کنفرانس برلين برشمردم  نخستين بار نمودھای آن  را

روشنفکری در اين دوران پرورش زبانی است متفاوت از زبان مغشوش جمھوری 
مفاھيمی چون ميھن دوستی و ايرانخواھی و حوزه ی تمدن . اسالمی و کارگزارانش

اين آشفته سازان که را بايد از نوآراست به گونه ای ايرانی و دموکراسی و انتخابات 
  .نتوانند آنھا را از آن خودسازند و مقلوب و باژگونه رواج دھند

برای خود اغلب از بيشتر کسب پايه ھای حمايتی  به منظور جمھوری اسالمی 
کی ي. وضعيتھايی ھم که خارج از حوزه ی اثرگذاريھايش قرار دارند سود می جويد

جامعه ی ايرانيان مقيم خارج شايع در و نگرشھای  وزه ھا نحوه ی رفتاراز اين ح
رسانه ھای فارسی زبان در است و دو ديگر سياستھا و نحوه ی اجرای برنامه ھای 

  .  خارج از ايران

جامعه ی ايرانيان مقيم خارج گرچه جامعه ای يکدست نيست با اينحال می توان 
يکی از اين خصوصيات مشترک . و کردخصوصياتی مشترک نيز در آن جست و ج

دو ديگر . ضور ھمه ی اعضای اين جامعه در فضای خارج از ايران استحو بديھی 
منافعی است که اعضای اين جامعه در جھت ھويت بخشی به خود و جاافتادن در 

. وجوه مشترک ديگر ی ھم ھستند. بستر کشورھای محل اقامت خود دنبال می کنند
بگويم در بھترين حالت ھم جنبش خودانگيخته ی کنونی ايران  قصدم فقط اين است

وابسته به جامعه ی مقيم خارج باشد يا به آن آويزان شود يا در جريان تحول نبايد 
اين به معنای ناديده گرفتن ايرانيان ميھن دوست . خود را از اين جامعه متأثر گرداند

گوشه ھايی از اين جامعه  در خارج نيست اما رسانه ھای فارسی زبان با گزينش
گزينش گوشه ای . د که گمراه کننده است ناغلب کليتی کاذب از آن به تصوير می کش

را به وجود  ايران توسط ايرانيان يا رسانه ھای مقيم خارج اين تصور از جامعه ی
می آورد که باور ايرانيان مقيم خارج چنين يا چنان است و بدتر آن که واقعيتی 

به خصوص دو . ر نتيجه کاذب در ذھن مردم در داخل ترويج می دھدبرساخته و د
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رسانه ی بی بی سی و صدای آمريکا که در اساس سياستھای کشورھای خود را دنبال 
ً وابسته اند به دستگاه ھای سياست خارجی و حتی امنيتی   –می کنند و عميقا

گذشته در اين دو  از اين. اطالعاتی انگليس و آمريکا در چنين مسيری قرار دارند
انه و در رسانه ھای ديگر رقابتھايی شخصی در جريان است که يکسره ناسالم و سر

 گر ھشدار می دھم که به خصوص جنبشبه ھمين داليل و به داليل دي. بی ارزشند
بايد از درون بجوشد و قادر باشد جامعه ی ايرانيان مقيم خارج ی کنونی خودانگيخته 

مصاحبه ھای سياسی صدای آمريکا با اشخاصی ثابت . را ھم ھدايت کند، نه برعکس
اين اواخر در ضمن گروھی ايرانيان ناشناخته را در . در حد ابتذال تحول يافته است

آن که اين مردم بيچاره فرانسه ھمچون صاحبنظر و روزنامه نگار مطرح می کند بی 
ھمين کار را .متخصص باشند يا اطالعی از موضوع مبحث مورد نظر داشته باشند

اين دورسانه آن قدر . ھم بی بی سی می کند ھرچند با اتکاء به تجربه ای طوالنی
کارشناس مسائل ايران به خصوص در آمريکا و در فرانسه تراشيده اند که سرآخر 

فتاده اما به ظاھر متنوع توليد می کنند و عمالً به ياری مقداری عقايد پيش پا ا
در . توجه می دھند که خواستار تغيير نيستندجمھوری اسالمی می آيند و به اين نظام 

ايران جوانان از جابجاييھای پرسنلی اين دو رسانه در محافل خصوصی ھمچون 
بط خويشاوندی از روابط جنسی اين پرسنل گرفته تا روا. سرگرمی سخن می گويند

چگونه می توان اين چنين رسانه ھايی را منادی آزادی و دموکراسی . مجريان
  دانست؟

از اين راه نقشی مقيم خارج می تواند بلندگوی داخل باشد و  جامعه ی اينھا به کنار
جامعه ی مقيم خارج نه رھبری داخل را می تواند به دست بگيرد و نه . مثبت ايفا کند

گروه ھايی از ايرانيان  ،اين وضعيت بغرنج. نھايی قرار داشته باشد در جايگاه داور
در چنين وضعی است که . حفظ وضع موجود قيم خارج را وابسته ساخته است بهم

مظلوم و » ژست«برخی ايرانيان می توانند اقامت خود را در خارج توجيه کنند يا 
  .دموکرات بگيرند و ھويتی متفاوت برای خود بتراشند

ايران را شيطان می . موجود برای بسياری از بيگانگان نيز مطلوب استوضع 
در رفتار با مقامات جمھوری . سازند و سياستھای خود را راحت طراحی می کنند

اسالمی خود را برتر حس می کنند و منافع منطقه ای و جھانی خود را با اشاره به 
  .ايران تعقيب کنند

از حاميان داخلی نظام سياسی و حاميان  اين بدين ترتيب می توان الگويی ساخت 
نظام در خارج و منافع عظيم کشورھای غرب و حاال روسيه و چين به حفظ اين نظام 

  . به داليل گوناگون
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ترکيبی جديد از داخل و خارج نيز رواج گرفته است که به خصوص اصالح طلبان به 
اين ترکيب برای  .در خارجعده ای ھستند در داخل با نمايندگانی .آن دامن زده اند

از يکی آن که نمی گذارد اپوزيسيون واقعی شکل بگيرد و . حفظ نظام دو فايده دارد
اجازه نمی دھد حرکتھای خارج از ايران يکسره در دست مخالفان رژيم سوی ديگر 

اين جريان اصالح طلبی آميخته است با حاشيه نشينانی در داخل و خارج که  .بيفتد
  .دنلبی درون ساختاری به حساب می آييدکی اصالح ط

حاشيه نشينان را کسانی می دانيم که در داخل و خارج از وضع کنونی سود می 
عافيت خواھی پيش گرفته اند و از اين کنج نشينی . جويند و خود را مطرح می کنند

 با ظاھریاينان بسته به موقعيت جلو می آيند و. خطر نمی کنند ھرگز نمايانهروشنفکر
يکی را مثال می زنم . ک عقب می نشينند وقتی که اوضاع را مساعد نبينندااندوھن

امانت که ھيچگاه جلوه ای سياسی نداشته  است به نام استاد دانشگاه ييل. درخارج
ناگھان در حوادث پس از بيست . است و ھمواره در گوشه ای امن می زيسته است 

» جنبش سبز«و نامفھوم خود را مدافع ودوم خرداد پريد جلو وبا فرمايشاتی عام 
اين حضرات در محيط  احتماالً  حال اين پرسش مطرح می شود که چرا؟. معرفی کرد

کار خود در ھمان آمريکا تحت فشار واقع می شوند و سعی می کنند به ھموطنان 
اين عمل نا . آمريکايی خود بگويند اينان ھم دموکرات اند و در حوادث ايران فعال

از اين دست از حضرات درآمريکا کم . ه مخاطبان را گيج و آشفته می سازدصميمان
از راه اسالم ولرم روزگار می گذرانند و با  برخی ھم مانند سيدحسين نصر. نداريم 

حرفشان اين است که به . حکومت ايران روابط عاشقانه ی اسالمی سامان می دھند
سرکوب مردم ايران اعتنايی نمی  اين معنويت اما به موضوع. معنويت دل بسته اند

اين دو را برشمردم تا نشان دھم در آمريکا در ضمن در ميان اين دست از . کند
  .ايرانيان يک تقسيم کار اجتماعی ھم وجود دارد

ح طلبی با وعده ی دموکراسی نگاه اصال -1. دادھای ايرانسه نگاه به روي -7
ست ولی از آنجا که اين وضع را محدود؛ اين نگاه در اصل خواستار وضع موجود ا

قابل دفاع نمی داند ناچار به مردم استقرار دموکراسی را درآينده ای نامعلوم نويد می 
از اين رو اين نگاه نمی خواھد جنبش اعتراضی از محدوده ی معينی وراتر  .دھد
   .برود

. کند يک ؛ اين نگاه مردم را خلع سالح می نگاه حقوق بشری با جلوه ی دموکرات -2
مدام ناله و شکوه سر می دھد و خانواده ھای زندانيان و ستمديدگان را به التماس و 

اين نگاه بيشتر متوجه سازمانھای جھانی است و روحيه ی مبارزه . زاری وامی دارد
که ھيچ خانواده ھای زندانيان را به حقارت  جويی را در ميان مردم ترويج نمی دھد

  .رينیسوق می دھد به جای غرورآف
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که نوعی انساندوستی تفننی » نگاه حقوق بشری«دفاع از حقوق بشر متفاوت است از 
  .به جای خود بايد اين تفاوت را شرح وبسط کرد. است

پيرو . اين نگاه را صاحب اين قلم تشريح و توصيف می کند .تمدنی –نگاه ملی  - 3
از اين رو . اين نگاه مصلحت ملی و تمدنی مقدم بر حکومت و نظام سياسی است

. ھرگاه حکومتی منافع ملی و تمدنی را به خطر بيندازد مشروعيت خود را می بازد
  .نندمردم حق دارند برای بازسازی مشروعيت اقدام کنند و حکومت تعيين ک

گوشه ھايی از ھريک از اين . اين سه نگاه تفاوتھايی عمده وماھوی با ھم دارند
در فرصتی ديگر به . نگرشھا را در فصلھای پيشين و رساله ھای قبلی يادآور شده ام

  .تفصيل به اين سه نگاه می پردازم

  

  کالم آخر
اعتراضی م گوشه ھايی از وضع موجود و خصلت جنبش ه ااين رساله کوشيددر -الف

در خارج و داخل تحليھای استنباطی  .و خودانگيخته ی مردم ايران را شرح دھم
ھر تحليل و تفسيری بسته به انسجامی که عرض می کند ارزشمند . رواج گرفته است

يا فرصت طلبی پيشه می کنند در پروری آنان که استنباط . می شود يا بی ارزش
  .ھرمرحله سخنی متفاوت برزبان می رانند

آغاز کردم ودرفاصله ی  1389نگارش رساله ی حاضر را در نيمه ی ارديبھشت ماه 
ھنوز ھمه ی نکته ھايی را که . به پايان رسانده ام  1389دھم تا سيزدھم خرداد ماه 

گوشه . وقت نيست و کار زياد در دست دارم. ياداشت کرده ام روی کاغذ نياورده ام
گامی است بکر در عرصه ی جامعه شناسی  مھای ديگر اين مبحث را که به تصور

  .سياسی و جامعه شناسی فرھنگی ايران در فرصتھای ديگر می نويسم

در بھترين حالت عده ای در خارج ايران می گويند جنبش اعتراضی يا به قول  - ب
نه تنھا نمی گويند يک نظام شبکه . يک نظام شبکه ایبر آنان جنبش سبز مبتنی است 

از آن به دست نمی دھند ، در ضمن نمی دانند می خواھند به  ای چيست و تعريفی
را جست و جو  ی اجتماعی از نظريه ی ديگرنظريه ی نظامھا نزديک شوند يا صورت

شبکه نوعی . به واقع يک نظام شبکه ای نوعی نظام سازمان يافته است .کنند
اين ادعا . ی استسازمانيافتگی به مراتب پيچيده تر از گونه ھای متعارف سازمانيافتگ

از سوی ديگر البته ھمين . کنونی صدق نمی کند در ارتباط با جنبش خودانگيخته ی
ر و وجود ھسته ھای حضو. دارای ھسته ھايی است پراکندهجنبش خودانگيخته 
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. پراکنده به نظريه ی خودانگيختکی نزديک است اما نه به نظريه ی جنبش شبکه ای
ھا يادآورشده ام برای تجزيه و تحليل يک جنبش ھم می گويم و بار به ھمين سبب

پيچيده مانند جنبش خودانگيخته ی کنونی و حتی حرکت اصالح طلبان بايد افراد و 
شناخت و گرنه ناچار ابزار استنباطی بر ادراک بازھم ازتجليات و پراکسيس را 
  .واقعگرايانه غلبه می کند

ذشته اگر نام افراد معينی را در اين رساله و رساله ی پيشن آورده ام تنھا به از اين گ
بايد روشن باشد ھرکس چه می گويد و چه می کند تا باری . رواج شفافيت استخاطر 

بسياری از ايرانيان استاد . نشويم 57ديگر به دام ابھامات برآمده در آستانه ی انقالب 
بازيھای . ی اين کار را يک بار برای ھميشه گرفتبايد جلو. ابھام پروری شده اند

  .چند پھلو بزرگترين خصم جنبش کنونی به شمار می روند

عده . فھم درست از ساختار قدرت استنکته ی مھم ديگر در ارتباط با اين جنبش  - پ
درست . ای گروھبنديھای قدرت را به اشتباه به مفھوم کل ساختار قدرت می گيرند

قابت به چشم می خورد اما اين ھنوز به درون ساختار قدرت ر ت که اکنون دراس
ريزشھايی ھم به چشم می بينيم که اين ريزشھا . معنای فروپاشی ساختار قدرت نيست

پديده ی در خور توجه . ھنوز مجموعه ی ساختار قدرت را به خطر نينداخته است 
ام نظ. رت می ناممری اسالمی پديده ای است که آن را بازسازی ساختار قدودر جمھ

ازی مشروعيت باشد به دنبال بازسازی قدرت افتاده سياسی به جای آن که در پی بازس
در زمينه ی بازسازی مشروعيت در و ھيچ کوشش فکری دی ر جھيچ تصو. است

. سخنان پيش پا افتاده به کنار. شکوفا نشده است ھمين دوره ی شش ساله ی اخير
با . نيک می داند بايد قدرت را از نوساماندھی کند رژيم کنونی حسی حيوانی دارد و

نا چار بايد بر ميزان سرکوب . ساختار کنونی قدرت نه مشروعيت دارد و نه قدرت
رژيم کنونی سعی می کند صفوف تاه ای از خوديھا سازماندھی کند و آرايش . بيفزايد

عريفی نو از بدين خاطر نياز دارد به ت. نويی از نيروھای وفادار ساماندھی کند
پايه . در اين تعريف نو ناچار تعريفی تازه از نظام نيز بايد شکل بگيرد.  »خودی«

. به پا می ايستدھای قدرت نسبت به گذشته تنگتر نمی شود که ھيچ گسترده تر ھم 
در جريان  مھمی کوششمھم است اين است که در اين ساختار کنونی قدرت  آنچه 
. صورت می گيردکه آھسته و آرام اما استوار و مدام به نام حذف و جابجايی  است

اين حذف و جابجايی در ضمن فرصتھايی مناسب برای ورود افراد نسل دوم از 
اين نسل دوميھا يکسره امنيتی اند يا با . خانواده ی حکومتگران به بار نشانده است

سعی براين  در اين سی سال اخير. دستگاه ھای امنيتی در ارتباط بوده اند و ھستند
بوده است که ھمه ی کارگزاران رژيم به نحوی با دستگاه ھای امنيتی و اطالعاتی در 

نسل تازه وارد نه تجربه ی جدی انقالبی دارد و نه حتی به . ارتباط قرار گرفته باشند
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رفاھی کم مانند برايش به  ،تظاھر به انقالبی بودن. گونه ای جدی جنگ آشنا ست
سل به طور عمده بوروکراتھای جاه طلب امنيتی را در برمی اين ن.بارآورده است

اما به ھمين اندازه نيز  به ھنگام بروز بحران . گيرد که بی رحم اند وبی شفقت
  . غيرقابل اعتماد

. جنبشھای دوم خرداد تا کنون را مجموعه ای از جنبشھای خودانگيخته می دانم - ت
علتش اين است که سه جريان عمده ی .استاين دوره بيش از ده سال طول کشيده 

فکری و سياسی نگذاشته است جنبش بزرگ از مرحله ی خودانگيختگی به مرحله ی 
ده ی حکومت است آميخته با نيکی سرکوب فزاي. سازمان يافتگی و انحالل برسد

دوم جريان اصالح طلبان است که . نوآرايی ساختار قدرت چنان که پيش تر برشمردم
صاحب اين قلم ھم در آغاز می خواست . را بفريبد و در انتظار نگه داردمدتی ھمه 

. اين تصور خام بود. ددگرگونی مطلوب را از راه گذر از اصالح طلبان تجربه کن
بنويسم نخستين کسی که اصالح طلبان را  و البته بايد اصالح طلبان ھمه را فريفتند

ناچار تھمتھا و دشنامھای بسيار به نايی نظری نقد کرد صاحب ھمين قلم بود که ببام
اين . عامل سوم نيروی عظيم و نامتحد مخالفان و عرفی مسلکان بود. جان خريد

از ھمين نيرو فرصتی طلبی  بخشی در خور توجه. خود باور نداشتنيروی عظيم به 
آن که آرام و بی دردسر بتوانداز توجه  دکرده است به اميکرده بود و پيشه پيشه 

در . ای خيال خام زيان بسيار به بارآورده است. درت برخوردار شودساختار ق
ب ھم در حال به ھمين سب. د جنبش به سامان برسدمجموع چنين عواملی نمی گذارن

بايد ضعف اين جنبش اين را ن. خصلتی مستمر يافته استحاضر جنبش خودانگيخته 
د آن گاه با قوتھای برعکس وقتی که ھسته ھا و سازمانھای جديد سربربکشن. دانست

روشنفکران چپ و گونه ھای ديگر روشنفکری در . اين جنبش روبه رومی شويم
طلبان و نه حتی اصالح  طول اين مدت دوازده سيزده ساله مدام در چارچوب اصالح

در اين دوره ی جديد بايد به مدد نقد جامع ھمه ی گونه ھای . طلبی سخن گفته اند
  .ه شکوفايی جنبش شده اند بررسيد و کنار گذاشتانديشه را که مانع و سد را

ه گاندی مسلکان تازه به دوران رسيده و مقاطع کاران معنويت طلب و کسانی ک - ث
ت بايد از فکر دينی تغذيه می شد و اين آمريکا تازه تصور می کنند انقالب مشروطي

دارند و نه از اينان نه درکی از جنبش . نشينان دو ھويتی ھمه را به ستوه آورده اند
نوعی دوھويتی در فرھنگ . تنھا به فکر شھرت طلبی اند. خود مايه ای می گذارند

اينان را در مجموع دوزيستان ناميده ام ، . امروز ايران توأم شده است با دوزيستی 
تنھا به . يت جديد خود وفادارند و نه به کشور زادگاھشاناينان نه به تابع. سالھا پيش

بسياری از . اين داوری البته ھمه را دربرنمی گيرد .داقت ھم ندارندص. فکر خويشند
ايرانيان مقيم خارج از روی ھمبستگی و عدالتخواھی و عشق به ميھن سخن می 
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با صحنه . اينان ايرانيان راستين اند. از مردمشان دفاع می کنند ،گويند و بی ادعا
ازی خواستار کسب امتياز سازی اقامت در خارج را ھدف نگرفته اند و با صحنه س

اينان حسابشان جداست از آن دوزيستان فرھنگی و . از کشور ميزبان برنيامده اند
  . مادی 

. برشمرده ام ه جنبشھای اعتراضی را در ارتباط با تقلب انتخاباتی در اين رسال –ج 
بنياد چنين حرکتھايی به استقرار . اين حرکتھا را نوع خاصی از ھدفگيری می دانم

با اين حال خوب است در نظر داشته باشيم که در قرقيزستان . موکراسی توجه داردد
ھم اکنون که اين . و تايلند تظاھرات مسالمت آميز سرانجام به خشونت کشيده شد

نبايد تصور . درھردو کشور خشونتھايی بدخيم درگرفته استرساله رابه پايان می برم 
انديشه ی . ده جلوی توپ و تانک فرستادکرد ھماره می توان مردم را خلع سلح ش

دفاع و انديشه ی شورش بايد ھمراه ھم در ھر جنبش ھمچون گزينه ھايی ممکن 
در غير اين صورت حکومتگران خشن ھرگز عقب نخواھند . حضور داشته باشند

شماری از حکومتگران تصور می کنند با افزايش خشونت ، مردم را به عقب . نشست
اين ھمان راھبردی بود که آمريکا در ويتنام دنبال می کرد و . داد نشينی سوق خواھند

  .سرانجام به شکست انجاميد

اين  25.قرار است پس از بيست سال انتخابات برگزارشود» ميانمار«در کشور 
انتخابات ھمراه است با محدوديتھای بسيار چنان که در ايران چنين بوده و شده 

سامان داده است که سرانجام  جديدیون اساسی ار قانرژيم ديکتاتوری ميانم.است
از اين رو بايد آگاه بود به دام بازيھای . ه می داردرا در دست ارتش نگا قدرت

نمی شود مردم را ھربار به برگزاری انتخابات دلخوش . صوری اصالح طلبانه نيفتاد
اين درست ھمان کاری است که . ساخت و آنھا را سرکوفته به خانه بازگرداند

اکنون ھنگام آ ن است که در . جمھوری اسالمی سی سال است با ايرانيان کرده است
برابر نظام فاسد انتخاباتی در جمھوری اسالمی مقاومت کرد و مردم را از رفتن پای 

اسباب تازه ای برای مبارزات اجتماعی ھمين افشاگری . وقھای رأی بازداشتدصن
  .فراھم می آورد

اين . ولوژيک به معنای سنتی کلمه نداردئديگر خصلت ايدحکومت کنونی ايران  –چ 
تظاھر می کند به . حکومت مجموعه ای شده است بس بغرنج و از يک نظر يگانه 

ی ھاداشتن ايدئولوژی؛ برخوردار است از درآمدھای نفتی؛ تکيه می زند به نيرو
امنيتی و  نظامی؛پايه گذار طبقه ای است جديد که از درون نظامھای –عظيم امنيتی 

و در پی تفسيری بس نا بھنجار از  ارتشی برآمده ؛از اخالق متعارف بيزار است
اسالم است بی آن که به چنين تفسيری دست يافته باشد؛ حوزه ی علميه ی قم را تبديل 
                                                            
25 ‐The Myanmar Elections.Jakarta/Brussels,27May2010.International Crisis Group. 
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ھيچ . اما ھمه اينھا سياستھايی دولبه اند... کرده است به دستگاه بزرگ امنيتی و
. است با انبوھی از ابھام حيات خود را جاودانه جلوه دھد حکومتی تا کنون نتوانسته
را موقت می پندارند اما حکومتھای دينی از جاودانگی  ودحکومتھای ديکتاتوری خ

جمھوری اسالمی آنچنان اعتبار نمادھا وجلوه ھای خود را به حراج . سخن می گويند
ھبری اين رژيم نه نظام ر. گذاشته است که روزانه حيات خود را توجيه می کند
ھمه در معرض ريزش قرار . قدرتمند است و نه نظام قضايی و نه نظام نمايندگی آن

کارگزاران حکومت مانند دوران شاه به خصوص دوران پايانی آن رژيم . دارند
قدرت رژيم در اساس از ضعف مخالفانش و پراکندگی ذھنی . رويی پيشه می کننددو

اھی تاريخی تازه ای نسبت به تاريخ ايران به ويژه تاوقتی که آگ. آنان سود می جويد
تاريخ معاصر ايران شکل نگيرد ، اين رژيم يا گونه ای ديگر از آن درعرصه ی 

ھنوز از رژيم پيشين به گونه  هايرانيانی ک. حيات سياسی ايران حضور خواھد داشت
در حال  .ای سبکسرانه فاصله می گيرند و سخن می گويند شايسته ی ھمين رژيم اند

حاضر در ايران تمام مدت سخن از مدرنيته است و سخن از اين که تاريخ ايران ھمه 
نمی دھند نيروی  اين سخنان سست و نينديشيده اجازه. اش بر استبداد تکيه زده است

 با ا تنھ. در اين باره سخن بسيار است .يد و قدرت نمايی کندمردم به حرکت درآ
  . به آن بسنده می کنماشاره 

جانشين خصلت ايدئولوژيک شده است و اين را بايد عمده  پراگماتيسم و عملگرايی
در چارچوب . ترين تفاوت وضع کنونی با موقعيت آغازين انقالب اسالمی دانست

ی و ھم عملگرايی جا دارد و ھم مصلحت انديشی اما در آغاز آرمانگراي ،تفکر شيعی
کنون ھمه چيز و ھمه ی سياستھا و در حالی که ا پايبندی به اصول ھم مطرح بود

  . راھبردھا در سطح رھبری با معيار مصلحت و سودمندی سنجيده می شود

يک پا به جھان گذاشت اما از اسالمی در آغاز با پوشش و تعلق ايدئولوژ جمھوری
ريج دين را تبديل به ظاھری ميان ايدئولوژی و سياستھای عملی به تد ھمان آغاز ستيز
 .دينی نداردسنتی که ھيچ الفتی با ھيچ يک از تفسيرھای به گونه ای رياکارانه کرد 

رد و با ايجاد شورای تشخيص يت هللا خمينی تبليغ کاين روش عمل گرايانه را ھم آ
ه آن اعتبار رسمی و قانونی بخشيد و ھم آيت هللا منتظری که در مقاطع مصلح ب
  .ويژه پايان عمر فتواھايی مصلحت آميز صادرکرد مختلف به

تقليل اين دو نظريه پرداز به حاج آقا مصباح يزدی ھيج ثمر تازه يی به بار نياورده 
کومت در ھنوز که ھنوز است حضرات نتوانسته اند تناقض ميان مشروعيت ح. است

بت به پای از اين با. ور امام زمان را درست پاسخ دھندعصر غيبت و اشتياق به ظھ
روشنفکران دينی رژيم ھم گاه چشمک می زنند به . فقه سنتی نيز نرسيده اند

دموکراسی غربی و گاه از استدالالت مطرح در االھيات پروتستان تغذيه می کنند و 
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ھيچ اخالقی در . اغلب در پی اخذ جايزه و اقامت در غرب زبان به سخن می گشايند
بايد به يادداشت  .در يک کالم شورش برحق است .ميان اينان نيز به چشم نمی خورد

که اکنون لجن انقالب باال آمده است؛ انقالب از درون می گسلد؛حکومتگران ھم 
حکومتی ديگر می خواھند و از صف آرايی تازه ای از پيروان و حتی از مؤمنان 

 پس نبايد به. در يک کالم ھمه در جستجوی تغييرند ھريک به نحوی. سخن می گويند
  .طرحی نو ضرورت دارد. خرده پاره ھای اين رژيم اميد بست

تکيه بزند، به تمدن  ی تازه وعيترمش بر ايران نياز دارد به نظام سياسی تازه ای که 
دنی را ھمراه ن درست دل ببندد و شيعيان جھان تمازی و نوآرايی اين تمدايران و نوس

ايرانی را با حترام  بزند و اقوامين تمدن به ھم پيوند با پيروان اديان ديگر در ھم
گھای اين تمدن را پاس بدارد و به نعرصه ی زبانھا و فرھدرکنار ھم قرار دھد و 

کسانی . مرکزيتھا و محورھای سنتی و جديد ھمه ی اين مجموعه را باھم بياميزد مدد
که خصلت ملی جنبش کنونی ايران را ناديده می گيرند ھمان قدر اشتباه می کنند که 

 .يروان محدود کردن ايران به ايرا ن کنونیپ
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