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 گفتار در روش

 

بر ضد رژیم  1357از انقالب  -که درازاي عمر یک نسل است -نزدیک به سی و پنج سال
از این رژیم گذرد. شاهنشاهی و در پی آن استقرار رژیم جمهوري اسالمی در ایران می

خواهانه رغم عمده انتظارات آزادي، علی57بهمن  22اش در همان اوانِ استقرار غیرِرسمی
شان بر ضد حکومت استبدادي پهلوي انجامیده بود، بیدر نزد مردم که به شوریدن قبلی

مهابا به نقض گسترده حقوق بشر و حرکت بر خالف مسیر دموکراسی پرداخت: اعدام 
هاي فرمایشیِ سرپایی؛ سرکوب وابستگان حکومت قبلی بدون محاکمه یا در پی محاکمه

؛ بر پا کردن نهادهاي سختگیرِ و بعضا هاي مختلف سیاسی/فرهنگی/اجتماعینحله
براي زنان » حجاب اسالمی«تحقیرانگیز کنترل رفتار اجتماعی به طور عام و اجباري کردن 

هاي قومی، مذهبی، و جنسی؛ به به طور خاص؛ آزار و اذیت و  تحت پیگرد قرار دادن اقلیت
خارج از کشور؛  قتل رساندن روشنفکران و دگراندیشان و مخالفان سیاسی در داخل و

رویه آنها؛ سرکوب ها از محکومان سیاسی و شکنجه و اعدام گسترده و بیانباشتن زندان
خواهانه دانشجویی و مردمی؛ دخالت سیاسی/نظامی در امور هاي آزاديها و خیزشجنبش

سازي مستعمرهکشورهاي همسایه، به راه انداختن تروریسم و کشتار در آن کشورها، و شبه
بر بستر دین و با محوریت والیت فقیه  تر بر پا کردن قانون اساسیها؛ و از همه مهماز آن

هایی از رفتارهاي ضدبشري و ضددموکراتیک جمهوري اسالمی شمار نمونهتنها انگشت
را به قول هانا آرِنت نه تنها در ایران که در بیشتر جاهاي خاورمیانه » شر«بوده که 

 کرده است.» روزمره«

ین مدت البته همیشه صداهاي فراوان و البته مختلفی در اعتراض به رژیمِ اخیر بلند در ا
گزین کردن آن با یک حکومت بوده که به دالیل متفاوت خواستار براندازيِ آن و جاي

اند. با این وجود، گرچه صداي اعتراض به بشري بودهدموکراتیک و مطابق با موازین حقوق
خل و چه در خارج هرگز خاموش نشده، این اعتراضات تا به جمهوري اسالمی چه در دا

اند. نگارنده امروز راه به ایجاد تغییرات بنیادین در سیستم حکومتی حاضر در ایران نبرده
و  هادالیل اصلی ناکام ماندن اعتراض هاي دیگر، ازمعتقد است که در کنار بسیاري بغرنج
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عدم شناخت نظريِ عمیقِ عمومی از این هاي اعتراضی به جمهوري اسالمی یکی جنبش
فراگیر با زیربناي » براندازانه« 1رژیم و ساز و کارهاي آن، دیگري فقدان یک گفتمان

گزینیِ آن نظري مستحکم، و دیگري عدم وجود یک گفتمان جامع دموکراتیک براي جاي
 است.

آگاه و متعهد نه اینکه در این راستا قدمی برداشته نشده باشد؛ که شماري از افراد 
دارند، اما کوچکیِ حجم گفتمان آنها هاست از مسیرهاي مختلف در این راه گام برمیمدت

هاي مخالف براندازي/دموکراسی از یک طرف و محدودیت نسبت به حجم گفتمان
هاي مخالف از شان به گفتمانها در برابر سهولت دسترسیدسترسی عموم به آن گفتمان

خواهانه به هاي براندازانه/دموکراسیه میزان تاثیرگذاري گفتمانطرف دیگر باعث شده ک
طور نسبی کم باشد. با نظر به این حقیقت، نگارنده با انتشار مجموعه مقاالت حاضر این 

خواهانه آن را کند تا با افزودن به حجم گفتمان براندازانه/دموکراسیهدف را دنبال می
اهیم نسبتا نوینی در آن حوزه را بررسی کرده و عمومیت بیشتري بخشد و در عین حال مف

با  هاي دید متفاوتی نسبت به آن را پیش روي خواننده بگذارد؛ که هر گفتمان کلیزاویه
» اجماع عمومی«هاي جزئیِ نزدیک به هم و به اصطالح کسب گرد هم آمدن گفتمان

 کند.است که توانایی تاثیرگذاري عملی پیدا می

رهاي این کتاب در درجه اول به این منظور نوشته شده که نشان دهد بدین ترتیب، جستا
چرا براي پایان دادن به روزمرگی شر و پیاده کردن اصول حقوق بشر و دست یافتن به 

در خاورمیانه باید جمهوري اسالمی را سرنگون کرد. اینکه  دموکراسی در ایران و احیاناً
بحث  ة آندرباراند باشد، گرچه در بدنه کتاب تواین براندازي چیست و چگونه می» شیوه«

و موضع شخصی نگارنده در این باره به انقالب مردمی نزدیک است، اما موضوع  –شده 
خاص این کتاب نیست؛ چرا که نگارنده شیوه براندازي را مولود موارد مختلف و وابسته به 

به منصه ظهور می داند که در زمان خاص و در مکان خاصعوامل و شرایط متفاوتی می
بینی هم نیستند. آنچه براي نگارنده بدیهی است این است که به قابل پیش گاهو  رسند

غایت«دالیلی که در باال ذکر شد باید جمهوري اسالمی را سرنگون کرد. این ادعاي 
 این اثر است. 2»گرایانه

، و خود را ملزم به تبیین انگاردگرایانه را بدیهی نمیبا این وجود، نگارنده این ادعاي غایت
داند. چراییِ این ادعاي بر ضد وجود جمهوري اسالمی می  3»انباشت شواهد«آن از طریق 
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جمهوري اسالمی «گرایانه از طریق تالش براي پاسخ دادن به این سوال که غایت
 4»بودشناسی«اي در بررسی خواهد شد. به عبارتی، این اثر در نهاد مطالعه» چیست

اي از جمهوري اسالمی را مجموعه» چیستیِ«اسالمی است. نگارنده جمهوري 
میشان پدیدار کلی جمهوري اسالمی را برداند که به هم پیوستنهاي جزئی می5»پدیدار«

سازد و محمول بر آن برساختگی، کارکردهاي بنیادین و روزمره جمهوري اسالمی را رقم 
 ت.این اثر اس 6»رویکرديِ«زند. این ادعاي می

ظاهرِ قابل مشاهده در معناي عام آن است؛ «، پدیدار 7وِلفرهنگ فلسفه غربِ بِلَکمطابق 
پدیدار آن چیزي «مطابق هایدگر،  8».آیدشود دید و آنچه که به چشم مییعنی آنچه که می

تفسیر من از و بسط من بر این تعاریف این است  9».نمایداست که خود را در خویش بازمی
یعنی از طریق حواس پنجگانه براي جمع  10»عینی«آن چیزي است که به طور که پدیدار 

کلی است. از  –اگر نه تصدیق  –ها با تجارب نسبتا یکسان قابل شناسایی کثیري از انسان
پدیدارشناسیِ «گوید کند آنجا که میگرایی تاکید میهم بر این عینی ولفرهنگ بلکقضا، 

دکارت بود مبنی بر اینکه دانش باید واضح و آشکار باشد؛  تحت تاثیر توصیه هوسرل عمیقاً
شان الزم است دست به دامن که براي توجیه 11پیشینیهاي و باید از تکیه کردن بر فرض

تا حدودي محمول بر تعاریف باال از پدیدار، باز مطابق  12».جاهاي دیگر شد خودداري کرد
پیوسته که کسانی همچون هوسرل، و بر اساس رویکرد مکتبی نا ولفرهنگ فلسفی بلک

پدیدارشناسی، فلسفه معرفت است که «هایدگر، سارتر، و مرلوپونتی نمایندگان آن هستند، 
به گفته هوسرل، شعار  13».اش حقیقت یابی یا [کشف] منطق تجربه بالواسطه استدغدغه

 ین دقیقاًا 14».مراجعه به چیزها (پدیدارها) آنچنان که هستند«پدیدارشناسی این است: 
همان کاري است که من قصد دارم در این مجموعه مقاالت بکنم: مراجعه به پدیدارها 

 آنچنان که هستند.

یابد؛ چرا که جا خاتمه میبا این وجود، اشتراك من با پدیدارشناسان کالسیک در همین
اش ابزار مشترك و آن هم در تعریف عام» رویکرد«پدیدارشناسی تنها به عنوان یک 

مورد دغدغه ما متفاوت است. خیلی ساده، در جایی که براي آنها » موضوع«است، و م
ساختار «اش پدیدارشناسی عمدتا معطوف به ذهن و و در پی –یا همان پدیدار  –موضوع 
است؛ موضوع مورد دغدغه من در این مجموعه مقاالت  16»ذهنی«و امور  15»معرفت

، و اجتماعی است که سیستمی به نام جمهوري پدیدارهاي عینیِ سیاسی، تاریخی، فرهنگی
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فراوانی  هاي دهند. این پدیدارها موضوعسازند یا به آن بازخورد میاسالمی را برمی
ستیزي، گریزي، انزواطلبی، آلترناتیوسازي، اسرائیلسازي، قانونهمچون اسالمگرایی، بحران

اي و جامعه، امپریالیسم منطقهپردازي، اتمیزه کردن ناپذیري، برونساالري، اصالحفرهنگ
تعریف و تشریح و تبیین گیرند؛ که در متن مقاالت با جزئیاتدخالت خارجی را در بر می

 ام.شان کرده

قابل ذکر است که این پدیدارها همه مختص حکومت نیستند و از لحاظ زمانی هم 
در تاریخ و حضور  در دوره جمهوري اسالمی نبوده است، اما امتداد آنها آغازشان لزوماً

بارزشان در زمان حاضر و تاثیر شدیدشان بر جمهوري اسالمی آنها را به موضوع این کتاب 
تحت  نشامختصاتکند. این البته امري بدیهی است که امکان دارد پدیدارها و تبدیل می

و وجود  از این روشرایط متفاوت در گذار زمان به روال سابق باقی نمانند و تغییر کنند، 
مدت صادق نباشد. آنچه تواند در بلندشده در این کتاب هم میخواص پدیدارهاي بررسی

شده در این کتاب در زمان حال و نزدیک به حال مهم است این است که پدیدارهاي بررسی
 صدق کنند.» بر اساس شواهد و مدارك موجود«شان در مکان مورد مطالعه

نکه براي شناخت معاصران از وضعیت حاضر مفید این صدق کردن در زمان حال، به جز ای
شان نیز بیاید؛ امري که خود از اهداف تواند به کار شناخت آیندگان از گذشتهاست، می

نویسنده در نگارش این اثر است. بدین ترتیب، سندي مکتوب از چگونگیِ وضعیت حاضر 
هند و خطاهاي گذشتگانشان را از دست ندشان با گذشتهماند تا رابطهبراي آیندگان می

که ما ایرانیانِ امروز، به دلیل قطع رابطه اجباري با اتفاقی باره تکرار نکنند؛ شان را چندین
یعنی اولین انقالب دموکراسی-گذشته معاصرمان و به خصوص با دوران انقالب مشروطه

درست است ایم. این کرده تجربه در صد سال اخیر بارهادست کم  -آسیا ةخواهانه در قار
که هر نسلی باید به بررسی مشکالت عصر خودش بپردازد، اما شایسته و کاربردي است که 

تاریخ بکند، و البته در این میان نباید خود را در بند افکار و نظریات  17این کار را در بافتار
 گذشتگان اسیر کند؛ چرا که گذشته باید چراغ راه آینده باشد، و نه زنجیري به پاي آن.

کنم که باید از فروکاستن یک سیستم (پدیدار کلی) به تنها چند جزء همینجا تاکید می
مشاهده اجتناب کرد، چرا که برآیند یک سیستم لزوما جمع اجزاء قابل(پدیدار جزئی) قابل

مشاهده در درون سیستم و بلکه عواملی از مشاهده آن نیست، و همیشه عواملی غیرقابل
گذارند. بر فرض مثال، آن تاثیر می 18یستی و بعضا کارکردخارج سیستم بر روي چ
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جمهوري اسالمی فقط اسالم یا آخوند یا سپاه یا شستشوي مغزي یا شکنجه یا اعدام 
نیست؛ جمهوري اسالمی همه اینهاست به عالوه خیلی چیزهاي دیگري که لزوما به چشم 

خودآگاه در محدوده گفتمانش آیند. جمهوري اسالمی بعضا خود ما هستیم آنجایی که نانمی
هاي نزدیک به کنیم؛ و آنجایی که ابتکار عملِ خود را به برخی افراد و سازمانبازي می

به سوي دموکراسی است. در  سپاریم به این خیالِ خام که حرکت آنهاجمهوري اسالمی می
ها و این حالت، جمهوري اسالمی از ما جدا نیست و حیاتی جداي از آن دسته از اندیشه

 بخشد ندارد.رفتارهاي ما که آن را امتداد می

قابلِبا این وجود، بررسیِ تا حد مختلف یک سیستم و انباشت دانش ممکنِ اجزاء مشاهده
شناساند و در نتیجه توانایی اريِ کلیِ آن سیستم را به ما میهاي رفت»الگو«درباره آنها، 

برد؛ یعنی چیزي که براي انتخاب شیوه پذیري ما نسبت به آن رفتارها را باال میبینیپیش
عمل در قبال آن سیستم الزم است. بر همین اساس، نگارنده ادعا ندارد که در این کتاب 

ی را بررسی کرده است، که اصوال چنین کاري تمام پدیدارهاي برسازنده جمهوري اسالم
شده پیش چشم ممکن نیست. براي من همانقدر که همین پدیدارهاي محوريِ بررسی

عموم قرار گیرد و لزوم براندازي جمهوري اسالمی بر اساس چیستی و چگونگی آن 
پدیدارها مستدل شود کافی است؛ چرا که در صورت عمومیت یافتن این روش، دیگران 

نیز از و مرا  پرداختهتوانند به بررسی این پدیدارها و پدیدارهاي دیگر براي خود د میخو
 نصیب نگذارند.خود بی یافته هاي

خواهانه بپردازم که در اینجا باید کمی هم به مخالفان گفتمان براندازانه/دموکراسی
با اندیشمندان  هاي فراوان؛ حشر و نشرالحیل از جمله پول خرج کردنهاست به لطایفسال

دست و پا کردن  بشريِ سرشناس جهان؛و متفکران و فعاالن سیاسی و اجتماعی و حقوق
نگاري و غیره و ذلک براي خود به کمک البیبشري و روزنامهالمللی حقوقهاي بینجایزه

المللی را شان در محافل داخلی و بینکه در نتیجه برد گفتمان –ايِ پشت پرده هاي حرفه
مخالف جمهوري اسالمی و  هاي ظاهراًزایش داده است؛ و حتی متوسل شدن به حکومتاف

سی و صداي آمریکا، با پرده کشیدن بر ذات ضدبشري بیهاي دولتی آنها همچون بیرسانه
شمار این رژیم به ترویج گفتمانی مبهم و استبدادي جمهوري اسالمی و جنایات روزمره بی

اند تا به طور فعال از جا المللی پرداختهو هم در عرصه بین و مغشوش هم در صحنه داخلی
 خواهانه در سپهر عمومی ایران جلوگیري کنند.افتادن گفتمان براندازانه/دموکراسی
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خواهد در می» دموکراسی دینی«که با پیش انداختن مفهوم متناقض » روشنفکري دینی«
هاي فراهم آوردن برخی آزاديعین ایجاد تغییراتی جزئی در ساختار حکومت حاضر و 

محدود اجتماعی دین را کماکان در حوزه سیاست حفظ کند و در نتیجه جمهوري اسالمی 
را به هر ترتیب بر سر کار نگه دارد، گفتمان غالب در نزد این دسته است که خود را 

نامند. اینها که خود در حقیقت بخشی از نظام می» مذهبی-ملی«و » طلباصالح«
اي هاي سیاسی/اقتصادي/اجتماعیِ نامشروع و ناعادالنهو از موهبت بودهاسالمی  جمهوري

اند و بنابراین به طور طبیعی مند بودهکه عضویت در این رژیم برایشان فراهم آورده بهره
، با استفاده از امکانات فراوانی که در اختیار هستندخواهان امتداد حیات جمهوري اسالمی 

زنند و بدین ترتیب جمهوري اسالمی جا می» آپوزیسیون«را به عنوان خود  دارند بعضاً
رانند. بخشی از بضاعت جمهوري اسالمی را به حاشیه میبی آپوزیسیونِ حقیقی اما نسبتاً

هاي اروپایی و آمریکایی که تمام هم و هاي تبعیدي ایرانی به عالوه برخی از چپ»چپ«
جنایات بنیادگرایان مذهبی کاري ندارند نیز در  شان دشمنی با کاپیتالیسم است و باغم

کنند. از آنجا که این دسته و گفتمانش به عنوان غرب براي این روشنفکران دینی البی می
گیرد و عمدتا در یک پدیدار جزئی خود در حیطه پدیدار کلی جمهوري اسالمی قرار می

د بررسی و مناقشه خواهد هاي مورکند، در این کتاب از موضوعهمان راستا هم عمل می
 بود.

و » باطن«و » ظاهر«بینی افالطونی به بر خالف روشنفکران دینی که مطابق جهانی
یعنی همان بیماري  –اند قائل» جوهر«و » عرض«بینی ارسطویی به مطابق جهانی

و  –نامد می 19»متافیزیک غربی«اي که ژاك دریدا آن را شالوده گرایانهدوبینانه و دوگانه
 –گیرند اي می»پوسته«گرایی، جمهوري اسالمیِ موجود را بر اساس آن دوبینی و دوگانه

موجود را غیر» حکومت اسالمی«و  –تواند نباشد یا جور دیگري باشد که به نظر آنها می
که باید حتما باشد؛ نگارنده این سطور معتقد است که هسته و پوسته و ظاهر و  –» هسته«

اي از پندارها، گفتارها و رفتارهایش است. که هر پدیداري مجموعه باطن یکی است؛ چرا
ذات همان است که به «، 20ش است. به قول بارکلی»نمود«پدیدار همان » بود«یعنی که 
توان چنین ادعا کرد که بودشناسی یک پدیدار تا . محمول بر این، می21»آیدچشم می

آن پدیدار تا حدود » چیستیِ«نی ؛ یعاستآن  22شناسیحدود زیادي مساوي با معرفت
 هاست.اش و رفتارهايِ محمول بر آن شیوههاي پنداريشیوه» چگونگیِ«زیادي معادل 
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، و نه آن چیزي که می»هست«یک پدیدار همان چیزي است که » حقیقت«بدین ترتیب، 
یرند گمعقولی هم آنچه را که نیست مرجع نمی» علم«در حیطه هیچ ». باشد«تواند یا باید 

دهد تا آنچه را که تا آنچه را که هست توجیه کنند. آنکه آنچه را که نیست مرجع قرار می
بگذارند. با نظر  خواهندهست توجیه کند علم نیست، دین است، حال نامش را هرچه که می

مذهبیِ روشنفکران دینی گریزانه شبهگرایانه و عینیتذهنیِ دوگانه هايهبه همین مغالط
آید؛ چرا که بررسی جمهوري پدیدارشناسانه جمهوري اسالمی واجب می ۀمطالعاست که 

اي از پدیدارهاي قابل سنجش بر اساس شواهد و مستندات، راه را اسالمی به مثابه مجموعه
بر تفاسیر انتزاعی و ضداستنادي روشنفکران دینی که خواهان حفظ جمهوري اسالمی به 

 کند.هر ترتیب هستند سد می

جا که پدیدارها در بطن زمان و مکان قرار دارند و از طریق حواس انسانی قابل درك از آن
در پدیدارشناسی جایی نداشته باشد. دقیقا » امور الهی«باشند، طبیعی است که بررسی می

به همین دلیل است که روشنفکران دینی که مدام دغدغه دین و دخالت آن در سیاست را 
در گردند، و گرایانه از این دست نمیهاي عینیناسی و روشدارند معموال گرد پدیدارش

هاي آورند که دستشان را براي برداشتبه تفسیر و تاویل و هرمنوتیک روي می عوض
ها و فروکاستن حقیقت و بازي با واژه لفاظی گذارد. از طریقگریزانه باز میانتزاعی و تاریخ

و مجبور کردن  23اتخاذ موضعِ از باال به پایینهاي فراوان، اندازيبه متن، اسم و اصطالح
عظمت «و » سواد نویسنده/گوینده«خواننده/مخاطب به سر فرود آوردن در برابر 

نوشته/گفته به جاي درك و فهم آن با سوء استفاده از پیشینه طوالنی و » استعالیی
نکارناپذیرِ دین و تاثیرگذار عرفان در ایران، روشنفکران دینی به راحتی بر حقایق تاریخیِ ا

که آن را در  –کشند، چرا که رویکردشان در ایران و بعضا جهان پرده می» حکومت دینی«
براي آنها  –اند اند و برایش تعداد قابل توجهی مشتري پیدا کردهجامعه هم عمومیت داده

 کند.چنین مجوزي را صادر می

» عالمان«از آثار شاعران و متکلمان و  با استفاده از مخلفات ناهمگون و بعضا ناسازِ برگرفته
وسطایی و مدرن و پسامدرن غربی، این اسالمی و فیلسوفان و متفکران باستانی و قرون

اي اند که سر کشیدن جرعهربا ساختهسوفسطاییان و کیمیاگران عصر جدید معجونی هوش
که از طرفی به کشد. آنها میل به حقیقت را در نوشنده می در یک چشم بر هم زدناز آن 

خواهانه و عدالتهاي آزاديشدت وامدار رویکردهاي پسامدرن هستند، بدون اینکه به جنبه
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گرایانه آن، طلبانه و ضداقتدارگرایانه پسامدرنیته بها بدهند، با تاکید فراوان بر طبیعت نسبی
یک و در گرایی براي پیشبرد گفتمان ضددموکراتاز آشفتگیِ گفتمانیِ محمول بر این نسبی

گرایی بازار نسبیکنند. چنین است که امروز در آشفتهنهاد ضدانسانی خود سوء استفاده می
 شود.اند، سپیديِ روز از سیاهیِ شب بازشناخته نمیعلَم کرده» روشنفکران«مطلقی که این 

اي است که من در آثارم سوزانهاندیشانه و حقیقتتاریکدر واکنش مستقیم به چنین شیوه
ام. این متن و بسیاري متون دیگر نویسی و بررسی مستند را دستور کار خود قرار دادهروشن

توان رفت خیلی ساده، می اند؛به قلم من با ارجاع به حقایقِ خارج از خودشان قابل سنجش
از متن جستجو کرد، و اگر مصداقش پیدا نشد » خارج«و مصداق آنچه در متن آمده را در 

پذیري این متن بسته به وجود یا عدم وجود ت. به عبارتی، اثبات و ابطالمتن را نپذیرف
مستنداتی است که در خارج از آن مشهودند، و نه به انتزاعات و امور استعالیی که حواس 

اي بر روي بررسیِ عینیِ بشر را به آنها راهی نیست. تمام جستارهاي این کتاب به گونه
اند؛ و از آن طریق این کنند که جمهوري اسالمی را برساختهپدیدار یا پدیدارهایی تمرکز می

تحت  که عمومیت بخشداي را  گرایانههاي مطالعه عینیکنند تا شیوههدف را دنبال می
در حوزه اندیشگِی ایران یا هرگز پا نگرفتند یا اگر گرفتند امروز به  تاثیر عوامل مختلف

گرایانه باز هاي مطلقا ذهنیخت و تاز شیوهمحاق رفته و بدین ترتیب میدان را براي تا
. بنابراین، )سامان موجود انجامیده استامري که به نوبه خود به اوضاع نابه (اندگذاشته

 است.» گفتار در روش«اي کلیت این اثر خود به گونه

ده در اینجا باید این نکته را خاطرنشان کنم که تاکیدم بر پدیدارشناسی لزوما به معناي نادی
هاي دیگرِ بررسی نیست، که در این مجموعه مقاالت از گرفتن رویکردها و روش

ام بررسی که دغدغهبلام. متفاوت استفاده کرده هايهاي مختلفی براي بررسی موضوعروش
 –با مختصاتی که پیشتر ذکرشان رفت  –پدیدارهاي برسازنده جمهوري اسالمی عینیِ 

به خاطر وجود و کارکرد ضدانسانی و  هوري اسالمیجم ؛ پدیدارهایی که معتقدمبوده
شان باید سرنگون شود. از آنچه تا بدینجا ذکر شد ناگفته پیداست که من به ضددموکراتیک

شده که موارد تصدیق و تکذیب هاي از قبل پیچیدهپیشینی و نسخه 24»ایت هايروگران«
کنم و به کار اي که ارائه میایانهگررا پیش پیش تعیین کرده اعتقادي ندارم؛ و رویکرد عینی

کنم مگر گیرم نیز نشان از همین دارد که من هیچ پدیداري را تصدیق یا تکذیب نمیمی
اینکه آن را در بستر زمان و مکان و از طریق شواهد و اسناد در برابر اصول انسانی و 
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ایی این نفسه تکثرگراست که با هدف نهدموکراتیک سنجیده باشم. این رویکردي فی
 آید.مجموعه مقاالت که استقرار دموکراسی باشد جور درمی

، چهار یک بازه زمانیِاز اینها که بگذریم، حقیقت این است که جستارهاي این کتاب در 
اند؛ بنابراین طول هاي روز نوشته شدهو بعضا در نقد و واکنش به وضعیت هسال پنج

ها بسته به وضعیت موجود و پدیدار مورد جستارها، سبک نگارش آنها، و لحن و زبان آن
متفاوت است. به همین دلیل، برخی پدیدارها در جستارهاي مختلف مکرر مورد  گاهمطالعه 

اند که شاید آنها را تکراري جلوه دهد، اما چنین نیست، چرا که در صورت بررسی قرار گرفته
اند. براي این کتاب قرار گرفتهتکرار بررسی، پدیدارها عموما از زوایاي دیگري مورد مطالعه 

ام تا مناسب انتشار در یک مجموعه نسبتا بازنویسی کرده گاههمه جستارها را بازبینی و 
 پیوسته باشند.

و دوست گرانقدرم امیر عزتی که انتشار این کتاب را بر » باشگاه ادبیات«در انتها جا دارد از 
اي ماست حاصل تالش مجموعهعهده گرفته سپاسگزاري کنم. کتابی که پیش روي ش

هاي کالن دولتی و سازمانی و بدون دسترسی داشتن است که بدون بهره گرفتن از سرمایه
اند. در جایی که در سی هاي عریض و طویل تبلیغاتی به انتشار آن اهتمام ورزیدهبه دستگاه

شدید  دهیِاي سال اخیر صنعت انتشارات در ایران تحت سانسورِ سنگین و جهتو خرده
اش به شدت محدود جمهوري اسالمی به محاق رفته و بدین ترتیب کارکرد روشنگرانه

با  –چه انتشارات کاغذي و چه اینترنتی  –هاي انتشاراتی ایرانی در تبعید شده، مجموعه
شان بارِ توسعه دانش، آگاهی و فرهنگ هاي موجود بر سر راه فعالیتوجود تمام دشواري

 مریزاد دارد.اند. این دستداخل و هم در خارج از ایران را بر دوش کشیدهایرانیان هم در 

 زادهرضا پرچی

 تابستان یکهزار و سیصد نود و سه خورشیدي

ایلوانیپنس انا،یندیا  

 

 ارجاعات:
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1 Discourse   مجموعهاي از پندارها، گفتارها، و کردارها که معطوف به یک برآیند عملی هستند 
2 Teleological 
3 Accumulation of evidence 
4 Ontology 
5 Phenomenon 
6 Approach-wise 
7 Bunnin, Nicholas, Yu, Jiyuan (Eds.). The Blackwell Dictionary of 
Western Philosophy. Massachusetts: Blackwell Publishing, 2004. 
8 “Perceptual appearance in general, that is, what may be observed and 
how things look” (517). 
9 “Phenomenon means that which shows itself in itself” (517). 
10 Objective 
11 A priori 
12 “Husserl’s phenomenology was deeply influenced by Descartes’s 
demand that knowledge be clear and distinct and opposed relying on any 
a priori assumption that has to be justified elsewhere” (517). 
13 “Phenomenology is a philosophy of consciousness concerned with the 
truth or rationale of immediate experience” (516). 
14 “Its slogan is “to the things (phenomena) themselves” (517). 
15 Structure of consciousness 
16 Subjective 
17 Context 
18 Function 
19 Western Metaphysics 
20 George Berkeley 
21 Esse est percipi. 
22 Epistemology 
23 Argument from authority 
24 Grand Narratives 
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 1357دموکراسی/جمهوري از انقالب مشروطه تا انقالب 

 

اید بگویم که در این جستار قصد ندارم به تاریخ تطور تا شروع به خواندن نکرده
، 1دموکراسی/جمهوري یا فلسفه آن در جهان بپردازم، چه در این باره بسیار قلمفرسایی شده

. با فقهنیفزایدادي به آنچه هست و امروز هرچه بگوییم شاید اطالعات و تفاسیر چندان زی
شناسیِ واژگانی هم سواي ارائه چند تعریف عمومی از دموکراسی و جمهوري و ریشه 2الغه

آنها چندان کاري ندارم. دلیل این عدم تاکید بر واژه و نظریه این است که معتقدم تعاریف و 
دارند، و نه بر روي برمی نظریات ابتدایی در بستر حوادث زنده است که بارِ معناییِ تاریخی

نامه و کتاب. در همین راستا، تا حدودي در تناسب با آراي ریچارد جان واژهصفحه بی
» تاریخ بومی«گویم که بهتر است دموکراسی/جمهوري را بیشتر در حوزه ، می3رورتی

 .4تعریف» فلسفه جهانی«تجربه کرد تا در حیطه 

اش اتیست آمریکاییِ قرن بیست و یکم که جامعهگرچه رورتی از جایگاه فیلسوف نئوپراگم
را تجربه کرده و اکنون در روزگار صعود » روش فلسفی«شمار در بلندمدت مزایاي بی

رسیده » زدگیفلسفه«به سوي قدرت به » فلسفه عصر خرد«افراطیون از طریق نردبان 
، با این 5وارد است کند، و گرچه بر این موضع او از جهات مختلف نقداینطور اظهار نظر می

در » اهمیت تجربه تاریخی بومی«وجود، نظر وي از جهت رویکردي و به خاطر تاکیدش بر 
سیاسی شایان توجه است. لذا دغدغه این جستار هم بیشتر -هاي اجتماعیمطالعه پدیده

است، تا دموکراسی/جمهوري به مثابه » دموکراسی/جمهوري در ایران«معطوف به مقوله 
هم«مطالعه حاضر عمدتا رویکردي  6ابدي. بنابراین، رویکرد-هانی و ازلیمفاهیمی ج

. از طریق این رویکرد، قصد دارم در دو جستار متوالی به 8»زمانیدر«است تا  7»زمانی
هاي »عطفنقطه«برخی  11»کارکردي«، و 10»ساختاري«، 9»شناختیمعرفت«اي شیوه

 1357دو بخش پیش و پس از انقالب  که به –تاریخیِ دموکراسی/جمهوري در ایران 
زمینه وسیله پیشرا بررسی کنم؛ و بدین –آید شود و لذا در دو قسمت میتقسیم می

رسم کنم براي باقیِ جستارهاي این کتاب؛ که بر خالف آنچه که امروز برخی  تاریخیِ کلی
را به جایی که بر آن اصرار می ورزند، مطالعه تاریخ و دانستن چند و چون وقایعی که ما 
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دانم؛ که گذشته چراغ راه آینده است، و به قول می» اوجب واجبات«را  االن هستیم رسانده
 ».اندگیرند محکوم به تکرار آنآنهایی که از تاریخ درس نمی«، 12جرج سانتایانا

کرده » تعریف«در همین ابتدا، طبق سنت معمول به ناگزیر باید ماده یا مواد مورد بررسی را 
، 13کنم. مطابق لغتنامه دهخداآغاز می» دموکراسی«عمومیتی از آنها به دست دهم. با  و

حکومتی که در آن حاکمیت در دست مردم «است و » حکومت عامه«دموکراسی به معنی 
شود. می کنند انجاماست و کارها در آن به وسیله نمایندگانی که عموم مردم انتخاب می

-نامه میریاممطابق واژه». اي خاص و ممتاز استبقهکه در دست ط مقابلِ حکومتی
مردم عادي، به خصوص وقتی که منشاء حاکمیت سیاسی «، دموکراسی به معناي 14وبستر

حکومت مردم، به خصوص حکومت «. به عبارتی دیگر، دموکراسی است» قرار گیرند
منسوب می حکومتی که در آن حاکمیت نهایی به مردم«تر، است؛ یا کمی جامع» اکثریت

شود، و در حیطه آن مردم هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، معموال از طریق 
از خصوصیات ». گزیننداي، نمایندگان خود براي حکومت را برمیانتخابات آزاد دوره

در آن است. » هاي فراقانونیِ موروثی و طبقاتیعدم وجود تبعیض«برجسته دموکراسی، 
سیستم حکومت همه مردم یا همه اعضاء مشروع «، دموکراسی 15سفوردنامه آکمطابق واژه

باشد. ریشه این اصطالح، واژه ترکیبی می» یک جامعه، معموال از طریق نمایندگان انتخابی
 18»کراتیکا«(مردم) و  17»دموس«ي یونانی است، که از دو کلمه 16»دموکراتیکا«

 (حکومت) تشکیل شده است.

، جمهوري به معناي طرز حکومتی است که 19نامه دهخدابه همین ترتیب، مطابق لغت
شود. رئیس آن (رئیس جمهور) از جانب مردم کشور براي مدتی محدود انتخاب می«

جمهوریت در عربی به این معنی مستعمل است و جمهوري به معنی طرفدار حکومت 
اول و  خواه است (فرهنگ فارسی معین). امروز در عربی جمهور به ضممذکور و جمهوري

سوم به معنی حکومتی که زمام آن به دست نمایندگان ملت و رئیس آن رئیس جمهور 
استعمال شود (حاشیه برهان چ  5خوانده شود و جمهوري به معنی طرفدار حکومت مزبور

حکومتی است که «، جمهوري به معناي 20وبستر-نامه میریاممطابق واژه». معین از دزي)
با جزئیات ». ر روزگار معاصر معموال با رئیس جمهور استاش با شاه نیست، و دمدیریت

حکومتی است که در آن حاکمیت نهایی در ید قدرت مجموع شهروندانی «بیشتر، جمهوري 
است که از حق راي دادن برخوردارند، و این قدرت به وسیله ماموران و نمایندگانی که به 
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نامه مطابق واژه». شودد اعمال میمردم پاسخگو هستند و باید بر اساس قانون حکومت کنن
20آکسفورد

حکومتی است که در آن حق حاکمیت نهایی با مردم و نمایندگان «، جمهوري 21
در مفهومی کهن که ». منتخب آنان است؛ و به جاي شاه، رئیس جمهورِ انتخابی دارد

آن، گروهی با کیفیات متساوي در میان اعضاء «امروزه دیگر کاربردي ندارد، جمهوري به 
شود. ریشه این اصطالح، دو واژه التین هم اطالق می» مثل گروهی از دانشمندان

21»رِس«

22»پوبلیکوس«(موجودیت) و  22

 (عمومی) هستند. 23

اجتماعی یونان و روم باستان حاضر -هایی، در فضاي سیاسیهر دوي این مفاهیم، با تفاوت
جمه متون کالسیک افزایش بودند، و بعدها، در دوره رنسانس در اروپا که عالقه به تر

 25و فیلسوفان سیاسی این عصر همچون لئوناردو برونی 24هافراوان یافت، در آثار اومانیست
) در 5351-1478( 27)، و سر توماس مور2751-1469( 26)، نیکولو ماکیاولی0137-1444(

 تفاسیري نسبتا متفاوت با اصل کالسیک آنها ظاهر شدند. براي مثال، تصویري که مور از
اي شبه دموکراتیک و نزدیک به جمهوري مدل افالطونی دهد، جامعهارائه می 28»اوتوپیا«

است که بیشتر جامعه نخبگان است. از آن طرف، برونی و ماکیاولی جمهوري را در ساده 
. با این 29اندهاي غیر پادشاهی و جمعی به کار بردهترین شکل آن براي اشاره به حکومت

عصر «یا  30»دوران روشنگري«یِ رسمی دموکراسی با جمهوري، وجود، سرآغاز همنشین
 32»المعارفاصحاب دائره«در قرن هجدهم است، که ابتدا در فرانسه در آثار برخی  31»خرد

)، 5517-1689( 33المعارف همچون منتسکیویا نویسندگان برخی جستارها براي دائره
سپس، در فاز سیاسیِ  دهد؛ و) روي می1788-1712( 35) و روسو1778-1694( 34ولتر

که به شدت متاثر از آراء اروپاییان  –) 1770حیاتی آن، در آمریکاي دوره استقالل (دهه 
همچون جان  37»بنیانگذاران آمریکا«) و 9018-1737( 36در آثار توماس پین –است 
-1517( 40)، جیمز مدیسون1826-1743( 39)، توماس جفرسون1826-5173( 38آدامز

رسد؛ که از طرف دیگر به ) به اوج خود می4018-5517( 41همیلتون)، و الکساندر 1836
 دهد.مستقیم می 42) در چند سال بعد هم بازخورد1789انقالب فرانسه (

42اگر نه همه –نکته جالب توجه در آثار اکثر 

این«پردازان عصر خردي، این نظریه – 43
43»همانیِ

لزوما دموکراسی را ضمنی دموکراسی/لیبرالیسم با جمهوري است؛ یعنی گرچه  44
که فیلسوف  دهند، اما، تحت تاثیر پراگماتیسم لیبرالیستیمساوي جمهوري قرار نمی

44انگلیسی، جان الك

)، براي آنها به ارث گذاشته، با به کارگیري مشترك 1632-4017( 45
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45»همنشینی«مداوم این دو مفهوم، آن دو را بر اساس تداوم 

، تلویحا به یک مفهوم درمی46
امروزه بحث بر سر اینکه آیا لیبرالیسم و جمهوري دو مفهوم متفاوت هستند یا نه در آورند. 

46جریان است؛ و بر فرض مثال، از طرفی بیلین

47و پاکاك 47

خواهی بر ارجحیت جمهوري 48
48اند، و از طرف دیگر کرمنیکبراي دموکراسی در آمریکا تاکید کرده

به اهمیت لیبرالیسم  49
خواهی بر ارزشِ ریکایی پرداخته. در جایی که جمهوريبراي دموکراسی در تجربه آم

49»حسن اجتماعی«

50»خیر جمعی«و  50

51»فردگرایی«کند، لیبرالیسم بر اهمیت تاکید می 51

52 
52»اقتصاد آزاد«و 

 فشارد.پاي می 53

کدام از طرفداران نظریه ارجحیت لیبرالیسم بر جمهوري و بالعکس، با این وجود، تقریبا هیچ
کنند. در حقیقت، در کاربرد و جریان در تبلور دموکراسی را انکار نمیتشریک مساعی این د

عصر خردي و در آراء اکثر پیشینیان در دوره رنسانس، دموکراسی و جمهوري چنان در هم 
است.  –اگر نگوییم غیرممکن  –شان از دیگري بسیار دشوار اند که تشخیص یکیآمیخته

همانی دو مفهوم ارائه شد نیز حتی امروز به ایناز قضا، تعاریفی که کمی پیشتر از این 
هاي عدم وجود تبعیض«وبستر بر -نامه میریامکند. شاید تاکید واژهتلویحی آنها اشاره می

سیستم پادشاهی را از دایره  تلویحاًدر دموکراسی که » فراقانونیِ موروثی و طبقاتی
جا نیست اگر بگوییم که تیب، بیبدین ترکند نیز بر همین اساس باشد. دموکراسی خارج می

دموکراسی و جمهوري  –اگر نه دقت نظري  –در دنیاي مدرن، در مقام اجماع عملی 
 کننده یکدیگرند.تداعی

-بسته«آمریکایی را آوردم تا بگویم که دموکراسی در چنین -این مقدمه تاریخیِ اروپایی
53»بنديِ

هم میالدي در آثار اي بود که در نیمه دوم قرن نوزدخواهانهجمهوري 54
به این معنی نیست  این گفته مطلقاً آشنا با اروپا یا اروپادیده به ایران رسید.» منورالفکران«

خواه هم بودند، چرا که خواهان متقدمِ ایران از همان روز اول جمهوريکه دموکراسی
دام را کحقیقت این است که از میان تمام رجال مشهور معاصر مشروطه و پیش از آن، هیچ

خواهی و تمایل به تغییر حکومت از پادشاهی به شناسیم که به طور جدي به جمهورينمی
خواهی از همان بدو ؛ بلکه به این معناست که دموکراسی55جمهوري منتسب بوده باشد

خواهی را نهفته داشته است، و اندیشمندان و مردم ورودش به ایران در بطن خود جمهوري
نیز می» حکومت جمهور«شان در ایران ناخودآگاه به خواهیکراسیاز همان ابتداي دمو

اند. براي پی بردن به صدق این مدعا الزم است که به آثار متفکران متقدم عصر اندیشیده
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همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف تبریزي، و میرزا آقاخان مشروطه 
55»اسیفعال سی«کرمانی که خود به اصطالحِ امروز 

شان کمابیش در نیز بودند و آراء 56
هاي جمهوريآمد سري بزنیم و مایهسیاست روز جامعه ایران آن زمان به عمل درمی

 خواهانه آنها را بررسی کنیم.

56به شهادت آثارشان، آخوندزاده

57، طالبوف57

58، و میرزا آقاخان58

، درباره فلسفه قانون و 59
خرد همچون منتسکیو، ولتر، و روسو بوده کارکرد دولت به شدت تحت تاثیر متفکران عصر

و آخوندزاده  60»از معتقدان لیبرالیسم فلسفی است«اند. به گفته فریدون آدمیت، طالبوف 
. به همین 61»عیارِ عصر تعقل و فلسفه لیبرالیسم استاز نظر تفکر سیاسی نماینده کامل«

و هم از استبداد » دینی«د آزادي، اینها به طور کل هم بر آزادي از استبدا فلسفهعلت، در 
دانند. براي مثال، آخوندزاده معنی میکنند، و یکی را بدون دیگري بیتاکید می» دنیوي«

هر فرد آدمی که قدم به عالم هستی «کند: این دو را چنین شرح داده و از هم تفکیک می
امله عبارت از یت کمند شود. حرّیت کامله بهرهباید به حکم عقل سلیم، از نعمت حرّ«نهاد 

یت روحانیِ حرّ»... یت جسمانیهیت روحانیه است، دیگري حرّیت است: یکی حرّدو قسم حرّ
اولیاي دین اسالم از دست ما گرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل «ما را 

از نعمت آزادي «یت روحانی پس در ماده حرّ». اندو تابع امر و نهی خودشان کرده
از دست ما گرفته، و  62یت جسمانیه ما را فرمانروایان دیسپوتیحرّ«همچنین ». رومیممح

در این حیات دنیویه بالمره ما را محکوم فرمایشات خودشان کرده... بارکش انواع و اقسام 
اختیار اند. در این ماده هم ما عبد ذلیل و بندگان بیتحمیالت و تکلیفات شاقه نموده

هاي جداییاز آنجا که دین همیشه از پایه 63».ایمت آزادي بی بهرهظالمان بوده از نعم
شود، حمل می» یت کاملهحرّ«ناپذیر سلطنت در ایران بوده است، انقالبی که بر این مفهوم 

 گیرد.ناخودآگاه، نه تنها نهاد دین که خود نهاد سلطنت را هم نشانه می

اند، به شدت طلبعین اینکه اصالحشاید به همین علت است که این هر سه متفکر، در 
خواهی، حداقل از جهت نظري، انقالبی هم هستند. این در حالی است که به قصد مشروطه

کنند تا به زحمت معموال بحث انقالب منتفی است؛ زیرا که مشروطه را در اصل برقرار می
اهی است که خوانقالب نیفتند، و تنها در صورت عقیم بودن مشروطه یا به قصد جمهوري

مشروطه ایران هم در حقیقت » انقالب«کند؛ چنانکه انقالب علیه سلطنت معنی پیدا می
آید. با این و بر اثر خوار داشتن مشروطه توسط شیخ و شاه می» مشروطه«بعد از خود 
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دارند » انقالب«هاي پرحرارتی در باب وجود، این سه متفکر از همان ابتدا گفتارها و خطابه
بررسی شوند. شایسته است که بررسی را با آخوندزاده آغاز کنیم که از لحاظ زمانی  که باید

اي اهل ایران، اگر «دهد: اي سرمیهم بر آن دو دیگر متقدم است. در جایی چنین خطابه
بودي، به اینگونه عبودیت و به اینگونه تو از نشئه آزادیت و حقوق انسانیت خبردار می

نمودي، ها بنا میها گشادي، مجمعطالب علم شده، فراموشخانه گشتی؛رذالت متحمل نمی
کردي. تو در عدد و استطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتري، وسایل اتفاق را دریافت می

شد، جهتی الزم است. اگر این حالت یعنی اتفاق به تو میسر میدلی و یکبراي تو فقط یک
در  64».داديد پوچ و ظلم دیسپوت نجات میکردي و خود را از عقایبراي خود فکري می

کردند که به ظالم نصیحت باید چنین خیال می سابقاًدر یوروپا نیز «گوید: جاي دیگري می
گفت که تارك ظلم شود. بعد دیدند که نصیحت در مزاج ظالم اصال موثر نیست. پس 

فاق را فهمید و با خودش (ملت) به واسطه عدم ممانعت دین، در علوم ترقی کرده، فواید ات
جهت شده، به ظالم رجوع نموده گفت: از بساط... حکومت گم شو. دل و یکیکدیگر یک

اید، خود ملت براي امور پس از آن کونستتسیونی را که شما در کتاب خودتان بیان کرده
 65».عامه و اجراي عدالت وضع کرد

کند. بهی در باب انقالب میهاي مشامذهبی، توصیهعقالنی/نیمهطالبوف، با چاشنی نیمه
هاي بسیار مهم طالبوف حق طغیان مردم علیه از اندیشه«گوید: چنانکه آدمیت می

دهد. چنین برهان اش یعنی ستمگرکشی امتداد میستمگري است؛ و آن را تا نقطه نهایی
 کس بخواهد این اند. هرآورد: تعالیم آسمانی، راه راست و عدل و نصفت را نشان دادهمی

اعتدال را بر هم زند و به حقوق مردم تعدي کند باید نخست او را با پند و اندرز، بعد با 
دفع کنیم. این میزان جمیع امور روحانی و  "با نفی و قتل و اعدام"تعذیر و باالخره اگر نشد 

و ما  –دنیوي ماست؛ نه اینکه هر ستمگر طراري برخیزد، حقوق ما را از دستمان برباید 
گوید در جاي دیگري می 66».ویم، شکر به جا آوریم، و او را به پروردگار بسپاریممتحمل ش

اکثریت آراي عموم ملت که قوانین براي سعادت ایشان "پایه نظام اجتماعی را بر «که باید 
مجراي حق در بستر اعتدال است، محو و اثبات او در صلح "نهاد. حال اگر  "شودوضع می

آشوب "(یا خواسته هاي آن) پذیرفته نگشت  "تکلیف ملت"اما اگر  ."شودو سلَم دیده می
. در واقع، "نمایدو غوغا برخیزد، ملت براي استقرار حقوق خود استعمال قوه جبریه می

هر شهریار مستقل که خواهان «بنابراین،  67».منطق انقالب را به دست داده است
بی "ور مملکت دعوت کند وگرنه نیکبختی ملک و ملت است، باید مردم را در اداره ام
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. یعنی کلک پادشاه و پادشاهی را خواهند "وقت نغمه دیگري سرایند دعوت درآیند. آن
 68».کند

می» بزرگترین متفکر فلسفه انقالب«به همین ترتیب، میرزا آقاخان که آدمیت وي را 
انقالب فرانسه در فلسفه انقالب گفتار پرمغزي دارد که تاثیر مستقیم متفکران «نیز  69نامد

در آن منعکس است: در مملکتی که مردم آن تحت اسارت حکومت مطلقه باشند، هرگاه 
اولین گام ترقی را "ظهور یابند، متحمل استبداد دولت نگردیده  "ارباب احساسات عالیه"

. پس به قدرت سخن و قلم، ارائه خیر و شر نمایند و مردم را بیدار "خطوه اختالل دانند
به "پدید آمده براي پاره کردن زنجیرهاي بیداد  "حس مشترك"گاه در ملت سازند. آن

 "شورش و بلواي عام و انقالب تمام برخاسته، موجب وقوع یک حادثه و تغییر عظیمی
عالم انسانیت و مباین آزادي "کشد که منافی شوند. البته این امر به خرابی و خونریزي می

انست که در چنین موردي هجوم محن و طغیان و است. اما باید د "و حفظ حقوق بشریت
رساند، بلکه صدمات و انقالبات و حوادث بر به حقیقت آدمی ضرري نمی"ها سیل حادثه

افزاید... در ثانی، به قوت حکمت و استبداد راي زرین عقل متین در قوت نفس آدمی می
ه خواهی در اروپا و حتی لذا، در قیاس با تاریخ مشروط 70».آیدصدد چاره همه آن امور برمی

خواهی ایرانی از همان ابتدا به طرزي شگفت انگیز رادیکال توان گفت که مشروطهآسیا، می
خواهانه/ضدسلطنتیِ است، و بر فرض مثال آنقدر که به حرارت جمهوري» انقالبی«و 

 خواهانه انگلیسیان ندارد.فرانسویان اقبال دارد لزوما به حوصله مشروطه

» مشروطه«شود که بدانیم در قاموس این منورالفکران، واژه تر میزمانی روشن این حقیقت
به وجه » حکومت قانون«نیست، بلکه به معنی » مشروطه سلطنتی«هم لزوما به معنی 

مشروطیت را همه جا به «گوید، طالبوف مطلق آن است. بر فرض مثال، چنانکه آدمیت می
کند، اعم از اینکه سلطنت مشروطه تعمال میاس 71معنی قانون اساسی (کنستیتوسیون)

 "مشروطه"موروثی باشد یا دولت جمهوري انتخابی. تصریح دارد که مقصودش از لغت 
و  "مشروطه"قدرت حکومت است. به عبارت دیگر، کلمات  "مشروطی بودن"همان 

) را به یک معنی و در واقع مترادف "کندسیونل"و  "کنستیتوسیون"(و  "مشروطی بودن"
تصور او از «گوید که به همین ترتیب، درباره آخوندزاده هم می 72».بردیکدیگر به کار می

نظام مشروطیت، حکومتی است که بر پایه قانون اساسیِ عرفیِ موضوعه عقل انسانی بنا 
لذا اینکه امروز برخی  73».در آن راه نداشته باشد شده باشد، یعنی شریعت مطلقاً
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برند در حقیقت به کار می» سلطنت مشروطه«تنها به معناي  را به طور مطلق» مشروطه«
برداري سیاسی از تخفیف یک واژه چندوجهی به یکی از مفاهیم مصطلح آن به جهت بهره

 آن است.

خواه بود که در مدتی در اي از آراي متقدمان دموکراسیآنچه در باال ذکر شد تنها گوشه
طه در میان مردم ایران رواج یافت تا آنها را حدود نیم قرن در حول و حوش انقالب مشرو

اجتماعی مملکت-از خانه و کاشانه به خیابان و میدان شهر درآورد و در کارکردهاي سیاسی
شکاف معرفت«شان صاحب راي و اختیار کند. بدین ترتیب، مشروطه نوپا چنان 

اي به شیوه ورزي ایرانیان انداخت که تا به امروزعمیقی در عرصه سیاست 74»شناختی
تر شدن است. جوهر این شکاف، تشخیص و تخصیص بازگشت ناپذیر در حال عریض

دولت و ملت است که تا پیش از آن معنایی نداشت، و مشروعیت حکومت را به » حقوق«
اي کامال نوین و بدون پیشینه در تاریخ سیاسی ایران در گرو حقی متعلق به مردم میشیوه

ان به حکومت تفویض شده، و حکومت، به عنوان نهادي بالنفسه و دید که به رضایت خودش
شناختی را به وضوح در گفتار قائم بالذات، هیچ حقی از خود ندارد. شرح این شکاف معرفت

از امپراطور ژاپن پرسیدند: چرا حقوق خود را «گوید: بینیم آنجا که میطالبوف می
به وام گرفته بودند، چون وارث حق آزادي مردم را"ساختی؟ گفت: نیاکانم  "مشروط"

. همین مفهوم را (با تفاوتی) در مورد تاسیس "شناس هستم قرض موروثی را ادا نمودم
به  "ودایع الهی"کند. با اعالم مشروطیت، از بازگرداندن حکومت مشروطه ایران تکرار می

تاثیر  75».نمایدبه مردم ایران یاد می "یت مغصوبهحرّ"و  "رهن طبیعی"ملت و اعاده این 
 شناختی را در ادامه همین مقاله و در قسمت دوم آن بهتر خواهیم دید.این شکاف معرفت

خواهان ایرانی که به طریقی خود را به مشروطه متصل امروزه تمام دموکراسی/جمهوري
روي کلی آن ها یا دنبالهکنند، و کمابیش و با جرح و تعدیل مناسب خود را وارث ارزشمی
خواهانه را، چه خودآگاه و چه ناخودآگاه، مورد هاي دموکراسی/جمهوريانند، این دغدغهدمی

اینکه آراء این متفکران پس از بیش از یک قرن هنوز هم به طور دهند. ارجاع قرار می
اجتماعی آنها و -کند، از طرفی به پیشرو بودن اندیشه سیاسیعمده درباره ایران صدق می

گرد. به قول طالبوف: ا زدن جامعه مدنی در ایران در قرن اخیر برمیاز طرف دیگر به درج
57"کولتور"و  "ترقی"عصر ما عهد «

همان والیت کیخسرو است و "اما ملک ما  –است  76
76»."ملک قباد

واقعه تاریخی در سلسله » یک«بنابراین، مشروطه اهمیتی بسیار فراتر از  77
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قطه عطفی بود که در مدت کوتاه چهل و هفت وقایع تاریخ ایران دارد. این واقعه چنان ن
آمد، به  1285شاه قاجار در مرداد سالی که در پی امضاء فرمان مشروطه توسط مظفرالدین

قصد ناچیز کردن دستاوردهاي دموکراتیک آن و بازگرداندن امور به وضعیت استبدادي 
یه آن کودتا شد: ها، علسابق، چهار مرتبه، یک بار توسط قجرها و سه بار توسط پهلوي

انجامید، کودتاي رضاخان » استبداد صغیر«که به  1287شاه در اول تیر کودتاي محمدعلی
قانون  48که قدم اول شاهنشاهی پهلوي شد، تغییر اصل  1299میرپنج در سوم اسفند 

که مشروطه را از لحاظ نظري فلج  1328اساسی به اصرار محمدرضاشاه در اردیبهشت 
علیه دولت قانونی مصدق که به نابودي عملی سیستم  1332مرداد  28کرد، و کودتاي 

انجامید. از این چهار مورد، دو مورد آخر، به جهت  1357مشروطه و در نهایت به انقالب 
هایی که رقم زد و وقایعی که به دنبال آورد، در ارتباط مستقیم با بحث عکس العمل

لوتر به تفصیل بیشتري به آن دو خواهیم گیرند؛ لذا کمی جدموکراسی/جمهوري قرار می
 پرداخت.

خواهی، گرچه بدون ادعاي جمهوریت، خواهیِ نهفته در مشروطهپیشتر دیدیم که جمهوري
کماکان چنان پرحرارت بود که عروج آن از بطن به سطح دیر یا زود ناگزیر بود. دست بر 

در ایران ظهور کرد. در  خواهیِ مبرهن، بالفاصله بعد از انقالب مشروطهقضا، جمهوري
نقاط ایران حرکاتی بحبوحه جنگ اول جهانی و در اثر ضعف حکومت مرکزي، در اقصی

نامیدند. این حرکات معموال حال و هواي خواهانه میصورت گرفت که خود را جمهوري
سوسیالیستیِ ایاالت و والیات را -با گرایشات مارکسیستی» طلبیتجزیه«یا » خودمختاري«

، جنبش شیخ محمد خیابانی در 1299د. جمهوري شوروي سوسیالیستی گیالن در داشتن
، و جمهوري فرقه 1300، شورش ابوالقاسم الهوتی در آذربایجان در 1299تبریز در 

هاي تنها چند نمونه از این نوع تالش 013278دموکرات در آذربایجان و کردستان در 
 اند.ابتدایی براي ایجاد جمهوري

آمیز باشد که در سایه اقبال به مفهوم جمهوري نهفته در بطن دموکراسیِ عصر شاید کنایه
خواهانه که خود سرکوبگر اکثر این حرکات جمهوري –مشروطه، رضاخان سردارسپه 

موضوع جمهوري را به طور جدي در  1302اولین کسی بود که در سال  –ابتدایی بود 
به تاریخی، بعید نبود که جمهوري مذکور به سطح ملی در ایران مطرح کرد. با توجه به تجر

سوي استبداد سکوالر بوروکراتیک میلیتاریستی در مایه جمهوري نوپاي ترکیه گرایش پیدا 
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خود را به طور  –بدون جمهوري  –، که البته در سلطنت رضاشاه، همین مفاهیم 79کند
کمتر شباهتی با  نمایند. بنابراین، جمهوري رضاخانی، در صورت تحقق، مطمئناکامل می

تر منورالفکران عصر مشروطه میآل دموکراتیک فیلسوفان عصر خردي و از آن نزدیکایده
خواهی سردار داشت. با آگاهی از همین حقایق بود که روحانیت علَم مخالفت با جمهوري

سپه برداشت؛ زیرا که ایجاد جمهوري که در ذات سکوالر و بوروکراتیک بود، و قرار بود بر 
سرِ آن رئیس جمهوري سکوالر با مشت آهنین قرار بگیرد، تهدیدي عظیم براي نفوذ 

 .80شداقتصادي روحانیت در جامعه محسوب می-سیاسی

نکته قابل توجه در این کش و واکش این است که هیچ طرف دعوا در اصل دغدغه 
به موقعیت دموکراسی نداشت: دغدغه، هژمونی و قدرت کنترلی بود که یک طرف، با توجه 

خواست آن را مذهبی نگاه دارد، و طرف دیگر، باز هم با توجه به موقعیت خود، میخود، می
نگاران وابسته خواست آن را سکوالر کند. لذا اینکه امروز روحانیت حاکم بر ایران و تاریخ

روحانیت با استبداد » دموکراتیک«جمهوري اسالمی، به هواي این عمل مدعی مبارزه 
روحانیت: منشاء دموکراسی «، ادعاي پوچی بیش نیست که در راستاي پروژه 81اندنیرضاخا

خواهد با می –که بخش کوچکی از آن صحیح است و عمده آن نیست  –» و پناه مردم
برداري سیاسی کند. گفتنی است که بعد از اي تاریخی، از آن بهرهتفسیر نادرست از واقعه

اد جمهوري، تنی چند از روحانیون برجسته زمان براي اعالم انصراف سردار سپه از ایج
 .82ایشان تلگرام تبریک و تشکر فرستادند

پس از تالش ناموفق سردار سپه، حرف جمهوري تا حدود سه دهه در ایران مسکوت ماند، 
خواهانِ مشهور و به خانه راندنِ دوباره مردم و با قتل و تبعید و سرکوب بسیاري از مشروطه

یاسی، دموکراسی هم البته افول فاحشی نسبت به دوره مشروطه یافت. اولین از صحنه س
هاي دموکراتیک به طور جدي در ایران خواهانه با دغدغهاي که گرایشات جمهوريمرتبه

هاي اوج گیري ها پس از خلع رضاشاه از سلطنت، در حول و حوش سالمطرح شد، مدت
به اصرار محمدرضا شاه  1328شروطه در سال نهضت ملی و در سایه تغییر قانون اساسی م

کرد. از آنجا که قضیه تغییر قانون بود که اختیارات قانونی بیشتري به وي تفویض می
اساسی و حوادث متعاقب آن از نقاط عطف تاریخی در سرگذشت دموکراسی/جمهوري در 

مکثی کنیم و با  ایران است که اثرات آن تا به امروز ادامه دارد، جا دارد که در سیر خود
 دقت بیشتري به این واقعه بپردازیم.
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قضیه به این صورت بود که محمدرضاشاه که پس از جلوسِ نه چندان مستحکم بر تخت 
خویش بود، پس از سوء » ملوکانه«ها به دنبال اثبات جایگاه تا مدت 1320سلطنت در سال 

ه و با توسل به جبر و ، از فرصت استفاده کرد1327قصد ناموفق به جانش در اسفند 
مجلس «به سرکوب مخالفان پرداخت و در همین اثناء خواستار تشکیل  83حکومت نظامی

یی را »مجلس سنا«، این مجلس از یک طرف ایجاد 1328شد. در ابتداي سال » موسسان
، و از طرف 84به تصویب رساند که اختیار انتصاب نیمی از سناتورهاي آن با شخص شاه بود

افشاري محمدرضا شاه و جمعی از رجال سیاسی همچون نخست وزیر وقت، دیگر، با پ
قانون اساسی مشروطه افزود که مطابق آن  48اي، عبارتی به اصل محمد ساعد مراغه

هر دو مجلس   تواند هر یک از مجلس شوراي ملی و مجلس سنا را جداگانه یامی«پادشاه 
تغییر را رئیس مجلس موسسان در نشست دالیل لزوم این ». را در آن واحد منحل نماید

) 2) فقدان طریقی در قانون اساسی براي ترمیم و تکمیل آن. 1مجلس چنین بیان کرد: 
) ضعف قواي مجریه و 3عدم انتظام در اوضاع انتخابی و دوري مردم و مجلس از یکدیگر. 

قیقی خود. عدم تقویت مجلس و مردم از آن قوا و ناتوانی آن در انجام وظایف صحیح و ح
) ضعف قوه حاکم و فقدان مرکزیت قطعی در امور اجرائیه و باالخره ظهور هرج و مرج و 4

 85اختالل در کلیه امور مملکت.

نتیجه این عمل را محمودي به کمال توضیح داده، که در ادامه همان را بی کم و کاست 
گانه یا به طور با دادن اختیار انحالل مجلس شوراي ملی و مجلس سنا، جدا«آورم: می

شود تا با یک دستخط بودن و نبودنِ همزمان به شاه، در عمل قوه مقننه به شاه سپرده می
سان، استقالل راي ملت و استقالل دو آنها را به اراده شخص خویش رقم بزند. بدین

رود و شاه پا را از گلیم سلطنت دراز مجلس به عنوان گرانیگاه حاکمیت مردم از میان می
کند و قلمرو حاکمیت مردم و نیروي قانونگذاري و همچنین نظارت به امور کشور را می

کند. اگر مجلس را بنیان مشروطیت بدانیم، با سپردن اختیار تام به شاه در اشغال می
گیري قدرت و شود؛ چرا که اساس شکلبرچیدن مجلسین، مشروطیت تعطیل می

چنین مشروعیت بخشیدن به ساختارهاي نظام حاکمیت مردم و پدید آوردن و هم مظهر
 86».گیردسیاسی همه و همه از مجلس سرچشمه می

سازي در ساختار قدرت قانونی توسط و موازي» بازتولید استبداد با ظاهر قانونی«این 
حکومت شاهنشاهی را عجالتا همینجا داشته باشید تا در قسمت بعدي مقاله که به سیر 
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پردازد به تفصیل به تشریح آن و ه جمهوري اسالمی میدموکراسی/جمهوري در حیط
در توان گفت که حد و حصرش براي دموکراسی بپردازم. از قضا، به ترتیبی میمضرات بی

العاده به قانون اساسی، تشکیل مجلس سنا، و اعطاي اختیارات فوق 48سایه تغییر اصل 
تنازل قانون ي ملی براي اجراي بیشخص شاه است که باید رادیکالیسم بعديِ نیروها

اساسی و تفوق حقوق مدنی و دموکراتیک در جریان ملی شدن نفت را مورد بررسی قرار 
داد. در جایی که شاه با استفاده از زور و تزویر قانون اساسی را به نفع خود تغییر داد و با 

کرد، سرزنش اش عرصه را بر جامعه مدنی نوپا به شدت تنگ افزایش اختیارات شخصی
طلبان به هواي وقایعی چون درخواست مصدق از شاه براي گرایان از جانب سلطنتملی

به وي و  –که عمال ابزار شاه براي دخالت در امور دولت بود  –تفویض پست وزارت جنگ 
راه انتخابات که از طریق سپس انحالل کامال قانونیِ مجلس هفدهم توسط وي در نیمه

، در حقیقت حکم پاك 87کارشکنی به انحصار طرفداران دربار درآمده بودتقلب، ارتشاء، و 
کردن صورت مساله و انداختن توپ به زمین حریف را دارد. اینجاست که به نکته بسیار 

نیست، چرا که قانون را » دموکراسی«لزوما برابر با » قانون«رسیم، و آن اینکه ظریفی می
بداد دستکاري کرد، و بعد هر اعتراضی علیه استبداد را هاي مختلف به نفع استشود از راهمی

است سرکوب نمود؛ که دقیقا همان کاري است که جمهوري » غیرقانونی«با دستاویز اینکه 
 کند.اسالمی هم امروز می

قانون اساسی، محمدرضاشاه با حدت  48به سرِ سیر خود که بازگردیم، در ادامه تغییر اصل 
رت و جلوگیري از تغییر احتمالی نظام ایران از پادشاهی به تمام به دنبال تمرکز قد

-1329هاي در نهضت ملی شدن نفت طی سال«نویسد که جمهوري بود. امین چنین می
، در کش و قوس مخالفت دربار با دکتر محمد مصدق، از لزوم جمهوري شدن نظام 1332

شدن ایران وحشت داشت اي از جمهوري رفت. شاه به اندازهسیاسی ایران مکرر سخن می
اي بنویسد و به شاه و آن را جدي می دید که دکتر محمد مصدق مجبور شد سوگندنامه

بدهد که با جمهوري شدن ایران موافق نیست و اگر مردم ایران به هر نوعی رژیم ایران را 
از سلطنتی به جمهوري تبدیل کنند و او را نامزد ریاست جمهوري نمایند، وي این سمت را 

 88».نخواهد پذیرفت

با این وجود، مجموع فشارهاي دموکراتیک دولتی، حزبی، و مردمی در این دوره بر 
در صحنه » جمهوریت«خیز برداشته بود، تصویر » حکومت«ي که دوباره براي »سلطنت«
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در » تقلب«سیاسی ایران را چنان پررنگ کرد که نهاد سلطنت و اقمار آن را در نهایت به 
» قانون«و نه » زور«وسیله مشروعیت متزلزل خود را از راه داشت تا بدینبازي سیاست وا

شود. در این زمان، نزدیکترین » برنده بدون اخالق ورزشکاري«تثبیت کند، و به اصطالح 
نگار و وزیر امور خارجه دولت شک حسین فاطمی، روزنامهموضع به اعالم جمهوري را بی

خواهی شهره بود، پس از اینکه در هم به جمهوريمصدق، اتخاذ کرد. فاطمی که پیشتر 
توسط ارتشیان طرفدار سلطنت بازداشت شده و  1332مرداد  25جریان کودتاي ناموفق 

باختر خود و همسرش مورد توهین و تعرض قرار گرفتند، در سه مقاله آتشین که در روزنامه 
 –لطنتی و ضداستعماري تند ضدس 89منتشر شد، با رتوریک 1332مرداد  27تا  52از  امروز

به صراحت خواستار الغاي سلطنت و به  –شود که در بعضی جاها به ناسزاگویی نزدیک می
خواست وطن را به خاك  خائنی که می«تلویح خواستار تحقق جمهوري شد. وي در مقاله 

مردم در قطعنامه «گفت و چنین نوشت که » شوراي موقت«از » و خون بکشد فرار کرد
89"فراري بغداد"اند که وظایف سابقه دیروز تهران خواستار شدهشکوه بیامیتینگ ب

به یک  90
اش دکتر به اتفاق خواهرزاده«در فاصله همین سه روز، وي ». شوراي موقتی واگذار شود

 91».هاي سلطنتی را صادر کردسعید فاطمی به دربار رفت و دستور مهر و موم کردن کاخ
(جاما) رسما به دکتر مصدق پیشنهاد  "آزادي مردم ایران جمعیت"«در همین زمان بود که 

 92».کرد که ایران را جمهوري اعالم کند

شده شده و خالصهاي به کار رفته در سه مقاله فاطمی در باختر امروز خالصهاز آنجا که تم
اند و به خواهانه ایرانیان از عصر مشروطیت بودههاي دموکراسی/جمهوريبسیاري از دغدغه

خواهان امروز ایران را نیز اي و رفتاري دموکراسی/جمهوريرتیبی قسمتی از الگوي اندیشهت
اند، بد نیست اینجا هم مکثی کنیم و آنها را با دقت بیشتري بررسی کنیم. عناوین ساخته

این دربار شاهنشاهی روي دربار سیاه «این سه مقاله و تاریخ انتشارشان به شرح زیر است: 
92فاروق

خواست وطن را به خاك خائنی که می«، 1332مرداد  52به تاریخ » فید کردرا س 93
هاي محافظهشرکت سابق و روزنامه«، و 1332مرداد  26به تاریخ » و خون بکشد فرار کرد

 1332.94مرداد  27به تاریخ » کار لندن دیروز عزادار بودند

و نه  –» مردم«م بر کند، تاکید مداواولین تمی که در مقاالت فاطمی جلب نظر می
به عنوان صاحبان حقیقی مملکت و ذوالحقوق اصلی ایران است. در مقاله اول  –» رجال«

کند. مثال در مقاله اول، در یادآوري برخوردي و دوم، وي در چند مورد بر این امر تاکید می
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د دهنها که به شما نصیحت میاین«گوید: می» ملت«و » نهضت مردم«شخصی با شاه، از 
اید که با نهضت مردم جنگ کنید چه کسانی هستند؟ مگر شما چه بدي از این ملت دیده

» حکومت«در برابر » ملت«تاکید او بر اهمیت » گیرید؟در صف اول مخالفین او قرار می
آوري که دیشب مرتکب شد آخرین خط وصلی را دربار با رفتار ننگ«یابد: چنین ادامه می

دیگر باید به دوازده سال توطئه، دوازده سال تحریک برادران و  که با ملت داشت برید.
خواهران و مادر و دوازده سال اغراض و شهوات اجنبی خاتمه داد و به گارد شاهنشاهی 

ها و تحریکات ننگین دربار را فقط کامال ثابت کرد که ملتی وجود دارد و این مردم توطئه
اسه صبر ایرانی لبریز شده و فریاد انتقام از این توانند تحمل کنند. کتا مدت محدودي می

 ».خیزدهاي فاروق را کهنه کرده از گلوي کوچک و بزرگ برمیجنایات که داستان

کند و منفعل حقوق عبور می» صاحب«در مقاله دوم، فاطمی از مفهوم ملت به عنوان 
94»فاعلیت تاریخی«

کند: اطرنشان میحقوق را خ» ایجادکننده«و » منشاء«ملت به عنوان  95
ملتی وجود دارد که همه این مبارزات و افتخارات وطن، تمام جهاد ملی شدن نفت و «

برانداز استعمار انگلستان از اوست و مجموع عملیات چند سال اخیر در طرد نفوذ شوم و خانه
سازي اشرف، هاي رنگارنگ ضد ملی دربار، در برابر مجلسهم اوست که در مقابل توطئه

ها و در تحریکات و مداخالت علنی و آشکار سازي مادر، در جلو مداخالت برادراقلیت در
در این تاکید بر ملت، فاطمی، ». خود شاه بر ضد منافع کشور سد آهنین مقاومت بسته

اراده «را » منبع اقتدار قانونگذاري«رود که دانسته یا نادانسته، ادامه راه طالبوف را می
. اما به چه "واضعِ قانون، ملت است"ید مشخص و معین باشد که با«داند: می» ملت

. "شوداکثریت آراي عموم ملت که قوانین براي سعادت ایشان وضع می"ماخذي؟ به ماخذ 
95».منظورش اینکه قانونی که سعادت گروه محدودي را تامین نماید، مطرود است

96 

یدي به شاه از طریق تغییر اصل در مقاله سوم، تمرکز حمله فاطمی بر تفویض اختیارات کل
وسیله قلم بطالن کشیدن بر ادعاي هواداري قانون اساسی به اصرار خود وي و بدین 48

آن کسی که براي درهم شکستن قدرت ملت چندین «است: » پارلمانی«وي از سیستم 
و با آراء پارویی سپورهاي  "نصرالملک"اصل از قانون اساسی را به وسیله موسسان 

ي تهران و والیات تغییر داد و اختیار انحالل مجلس را در هر لحظه و هر وقت که شهردار
بخواهد منحصر به اراده لرزان و متغیر خود ساخت و راه فشار اجنبی را به مملکت صاف و 

هاي کوچک و گمنام سفارت هموار کرد و لیست انتخاباتی هر دوره تقنینیه را با نظر وابسته
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بر اثر تعلیم و تربیت غربی خود یکی از "رد امروز در نظر تایمز آوانگلیس فراهم می
ها رژیم پارلمانی یعنی رژیمی براي انگلیس".... "هاي پرحرارت رژیم پارلمانیستپشتیبان

و دکتر اقبال بنشینند و به تصویب » ویلر«که یک لیست صد و بیست سی نفري را کلنل 
می صورت مجلس انتخابات آنها را تهیه و به منظور هاي نظاشاه برسانند و به وسیله پادگان

تصویب قرارداد الحاقی یا عهدنامه اسارت نظیر آن پیمان به وکالي فرمایشی عرضه 
شناسد عبارت را هواخواه آن می» فراري بغداد«، »تایمز«آن رژیم پارلمانی که " ...."نمایند

ملت را اراده هوسباز درباریان از آنچنان رژیمی است که چند اصل از قانون اساسی حقوق 
لگدکوب کند و در روزهایی که سیل اعتراض و طوفان نفرت از این اعمال زشت و قبیح 

نویسد که فقط صد و هشتاد نفر براي اعتراض به انتخابات به می» تایمز«خیزد همین برمی
 »."پیشوایی دکتر مصدق به دربار رفتند

مرداد  28بیعی به اعدام فاطمی بعد از کودتاي مجموع این وقایع و گفتارها به طور ط
معترضه بگویم که در این راستا خیلی دوست داشتم بدانم که اگر کودتا عمرِ انجامید. 

96نگارندگی فاطمی و سپس عمر خود وي را در عنفوان شباب

داد، وي مفاهیم پایان نمی 97
ر ترتیب، پس از سقوط رساند؟ به هداد و آنها را به کجا میمذکور را چگونه پرورش می

نشینی اجباري وي در تبعید و اعدام فاطمی، تا مدتی طوالنی دیگر کسی مصدق و خانه
نداشت. مردمی که در روزهاي نخست وزیري مصدق همیشه در صحنه » جمهور«دغدغه 

کردند، این بار هم هاي مملکتی شرکت مستقیم میو در خیابان بودند و در تصمیم گیري
، سرها هوا دلگیر، درها بسته«31بل به درون خانه رانده شدند. به قول اخوان، مثل سی سال ق

هاي ، درختان اسکلتها خسته و غمگینها ابر، دل، نفسها پنهان، دستدر گریبان
بود. ظاهرا 31» ، زمستان، غبارآلوده مهر و ماهِ آسمان کوتاه، سقف، زمین دلمردهبلورآجین

کوبیده بود. بدین ترتیب، جمهوري بار دیگر در آستانه » ملت«وت کودتا میخ محکمی به تاب
گیري تولد براي سه دهه دیگر به درون زهدان فشرده شد تا در تعطیلیِ مشروطه و اوج

استحاله » امت«و سپس به » خلق«ابتدا به » ملت«استبداد شاهنشاهی و نبود دموکراسی، 
ذهن و بدن ناقص از درد دیرآمدگی به  شود و جمهوريِ گیرکرده در مجراي زهدان را با

هاي روزگار است که روحانیتی که شصت سال پیش سر جمهوري جهان آورد. از کنایه
گرایان جانب خواهانه ملیرضاخانی را بریده بود و سی سال پیش در برابر تمایالت جمهوري

موکراتیک در سایه اقبال مردمی به وجهه دشاه و سلطنت را گرفته بود، حاال امروز 
 خواهی بود.جمهوري، خود مدعی اول جمهوري
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در این گیر و دار، نطق آشفته محمدرضا شاه سرآسیمه در تلویزیون ملی (که به قرار معروف 
به قلم عبدالرضا قطبی بود و به اصرار سید حسین نصر و بدون اطالع قبلی شاه به دست او 

اي تراژیک بر تمام آنچه را آخر هجویه حکم پرده 7513در پانزدهم آبان  98داده شده بود)
داشت که خودش و پدرش در طول نیم قرن بر سر دموکراسیِ نوپا در ایران آورده بودند. با 

وار و جمالتی بریده بریده، شاه چنین گفت که چشمانی نگران، صدایی لرزان، لحنی التماس
شد، شما به تدریج ایجاد میملت عزیز ایران... در فضاي باز سیاسی... که از دو سال پیش «

تواند مورد تایید من، به ملت ایران... علیه ظلم و فساد به پاخاستید. انقالب ملت ایران نمی
عنوان پادشاه ایران، و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.... من به نام پادشاه شما بار دیگر در 

شوم... که خطاهاي . متعهد میکنم... و تعهد..برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می
قانونی و ظلم و فساد... دیگر... تکرار نشده... بلکه خطاها از هر جهت جبران گذشته و بی

شوم که پس از برقراري نظم و آرامش، در اسرع وقت... یک دولت ملی نیز گردد. متعهد می
تا قانون اساسی که هاي اساسی و اجراي انتخابات آزاد... تعیین شود، براي برقراري آزادي

خون بهاي انقالب مشروطیت است، به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام 
انقالب شما ملت ایران را شنیدم.... من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که 
از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم، و آنچه را که شما براي به دست آوردنش 

کنم. تضمین می کنم که حکومت ایران در آینده بر اساس اید، تضمین... میدهقربانی دا
قانون اساسی، عدالت اجتماعی، و اراده ملی و به دور از استبداد و ظلم و فساد خواهد 

 99».بود

خیلی دیر » موهبت الهِی سلطنت«و دستاویز قرار دادن » خواهیمشروطه«اما دیگر براي 
جمهوریت، سوار بر شدت موجِ انقالبیِ ایدئولوژيِ اسالمی، براي  شده بود، و مدتی بود که

گیري بود. بدین ترتیب، این نطق پایانیِ اولین بار در سطح ملی در ایران در حال شکل
اي بود که در چند سالی که در پی ، در حقیقت نقطه آغازین جمهوري»مشروطه صوري«

هاي سلطنت پیشین را در که شگفتیهایی از خود به نمایش گذاشت آمد چنان شگفتی
چشم مردم ایران کمرنگ نمود. اینکه در روزگار جمهوري اسالمی بر سر 
دموکراسی/جمهوري چه رفت و حال و احوال آن به چه سمت و سویی تغییر یافت را در 

 قسمت دوم این مقاله بررسی خواهیم کرد.
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 تا امروز 1357دموکراسی/جمهوري از انقالب 

 

در بخش اول این جستار ظهور و پیشرفت گفتمان دموکراسی/جمهوري در ایران از انقالب 
را برشمردیم، بعضی مولفه مشروطه تا انقالب اسالمی را بررسی نمودیم، نقاط عطف آن

در برابر آن را نیز ذکر هاي استبدادي العملهاي بنیادي آن را تحلیل کردیم، و برخی عکس
کردیم. در بخش دوم این جستار که پیش روي خواننده است، به تاریخچه 

تا به امروز خواهیم پرداخت. چنانکه در بخش اول  1357دموکراسی/جمهوري از انقالب 
این جستار مالحظه شد، گفتمان دموکراسی/جمهوري در نیمه دوم قرن نوزدهم و حول و 

اجتماعی ایران شد. در این -ز اروپا و آمریکا وارد عرصه سیاسیحوش انقالب مشروطه ا
راستا منورالفکران/فعاالن سیاسی همچون میرزا فتحعلی آخوندزاده، عبدالرحیم طالبوف، و 

افت و خیز میرزا آقاخان کرمانی نقش بسیار مهمی داشتند. این گفتمان، با فراز و نشیب و 
راه خود را  1357شدن نفت و سپس تا انقالب  بسیار، از انقالب مشروطه تا جنبش ملی
 هایی تا به امروز ادامه پیدا کرده است.پیمود؛ و پس از این انقالب نیز با تفاوت

هاي خاص ها و مکانها در زمانکه معموال افراد و گروه –ها اکنون، اگر از منشاء ایده
عیِ مردمان را معموال اجتما-هاي سیاسی»عادت«چشم بپوشیم، باید بگوییم که  –هستند 

هاي استبدادي را تجربهسازند. چنانکه عادتمی» هااستمرار تجربه تاریخی مردم از ایده«
هاي سازند، به همین ترتیب، عادتهاي استبدادي میهاي تاریخی از استبداد و ایده

تجربه  سازند.هاي دموکراتیک میهاي تاریخی از دموکراسی و ایدهدموکراتیک را نیز تجربه
دارد. » پیوسته«، قدمتی چندهزارساله و 1تاریخی ایرانیان از استبداد، به شهادت اسناد

برعکس، تجربه تاریخی ایرانیان از دموکراسی/جمهوري که با انقالب مشروطه آغاز می
هاي است، و به مثابه پرش» گسسته«که امروز کمی بیش از یک قرن قدمت دارد،  –شود 

در چشم بر هم به زور و فشار سرکوبگرانه  هااي است که بعدجامعه رو به جلوي مقطعیِ
تر از قبل رانده وسیله جامعه به عقب و بلکه حتی کمی عقبده، و بدینشمعکوس زدنی 

شده است؛ با این وجود، به جهت تجربه پیشرفت دموکراتیک پیشین، جامعه معموال 
»ا در موقع مناسب به عمل درآورد. براي تا آن ر ؛توسعه دموکراتیک را حفظ کرده» خواست
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را پیشنهاد » مدل خرچنگی«اي ، من در مقاله2توصیف این شیوه حرکت پدیدارشناختی
 3ام.کرده

شناختی عمیقی چنانکه در قسمت اول این جستار ذکر شد، انقالب مشروطه شکاف معرفت
دولت و » حقوق«که جوهرش تشخیص و تخصیص  ایجاد کرددر صحنه سیاسی ایران 

» حقِ الهی«و نه » راي ملت«ملت و مشروعیت بخشیدن به حکومت از طریق ارجاع به 
شناختی که در طول حدود سه ربع قرن در حاکمان بود. با توجه به همین شکاف معرفت

تر شدن بود، حکومت جمهوري اسالمی، که نوه چمیده و خمیده مشروطه در حال عریض
ایجاد شد. این صحیح است که  4»دوپاره« به حالت ایران است، از همان آغاز عمال

سال شاهنشاهی داشتند، چنان به سیستم  2500 –به قول معروف  –ایرانیانی که 
-و استبداد سیاسی» حقِ حاکمیت الهیِ پادشاه«پدرساالرانه در قالبِ گردن گذاشتن به 

ت، والیت فقیه نسبتا اجتماعی خو کرده بودند که حتی پس از انقالبِ پرهزینه بر ضد سلطن
توجه به عواقب این مشابه و بلکه مستبدتر از پادشاهی را با رضاي خاطر نسبی و عمدتا بی

عمل به جایش نشاندند؛ اما روي دموکراتیک انقالب هم این بود که در حین این پروسه، 
 کار» ساختار«گفتمان دموکراسی/جمهوري و برخی متعلقات آن را نیز به طور اساسی در 

خود گنجاندند و در مقام نظر به تبیین آن برآمدند. در جایی که در حکومت شاهنشاهی، 
هم تابو و مورد » حکومت جمهور«چنانکه در قسمت اول مقاله مالحظه شد، حتی تصور 

گر چه  -نفرت بود، جمهوري اسالمی، با تَقَید خود به جمهوریت و با پذیرفتن حق رسمی 
هور براي مشارکت گسترده در امر حکومت و براي به رسمیت جم -معموال عمال اسمی 

شناختی در ساختار خود، ، و در نتیجه با ایجاد تناقضی معرفت5»والیت فقیه«شناختن مقام 
ناخواسته قدمی در راه پیشبرد نظريِ گفتمانِ دموکراسی/جمهوري در ایران برداشت که 

 حاصل نشده، باور به آن هم دشوار است. عملی درستی از آن چون تا به امروز هنوز نتیجه

گرایان به منظور یارگیري با این وجود، حقیقت این است که در گیر و دار انقالب، اسالم
براي خود چنان به گفتمان دموکراسی/جمهوري پر و بال دادند که اکنون نفی صریح آن 

مطهري، به عنوان  . براي مثال، مرتضیاست بردار شدهبراي جمهوري اسالمی بسیار هزینه
هاي کلیديِ جمهوري اسالمی، در اوان انقالب در گفتگویی تلویزیونی بر یکی از تئوریسین

اسالمی بودن این جمهوري به هیچ وجه با «عدم تضاد دین با دموکراسی تاکید کرد: 
گاه اصول دموکراسی ایجاب حاکمیت ملی یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد؛ و هیچ
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خواهد اسالمی کند که بر یک جامعه ایدئولوژي و مکتبی حاکم نباشد.... هیچ کس نمینمی
بودن جمهوري را بر مردم تحمیل کند. این تقاضاي خود مردم است و در واقع نهضت از 
آن روز اوج گرفت و شورانگیز شد که شعار و خواست مردم استقرار جمهوري اسالمی 

کاران، امثال محمدتقی مصباح یزدي و قدرت محافظه ها بعد بود که در اوج. سال6»شد
6ابوالقاسم خزعلی به صراحت اعالم کردند که دموکراسی با والیت فقیه

7و اسالم 7

سازگار  8
ی درگیريِ قابل توجهتواند بدون مقادیر ترتیب، امروز جمهوري اسالمی نمیبدیننیست. 

ند. به عبارت دیگر، تفاوت از ارتجاع ک» فقاهت مطلق«سیاسی و مدنی و آبروریزي به 
نداشته باشند، با اینکه داشته » حقِ قانونی«زمین تا به آسمان است بین اینکه مردم از ابتدا 

اي غیرقانونی یا فراقانونی محروم کنند؛ چرا که اعطاي باشند و آنها را از آن حق به شیوه
گذارد. دقیقا شدن آن باز میحق به ملت است که بعدا راه را براي اعتراض به پایمال  ۀاولی

به دلگرمی به همین حق قانونی است که بر فرض مثال پس از انتخابات ریاست جمهوري 
بینند و تا مدتی نسبتا طوالنی در مردم اعتراض خود به نظام را مشروع می 1388سال 
جود در پتانسیلِ اعتراضیِ مو«آیند، و باز به دلیل همین هاي پر جمعیت به خیابان میدسته
است که جمهوري اسالمی در طول سه دهه تالش کرده قدم به قدم آن را از مردم » حق

آورد، در درجه اول سمبلیک سلب کند. بنابراین، این حق، سواي عملی که به دنبال می
گرایان مدام خواهان و سپس ملیاست؛ سمبلی که در طول کمتر از یک قرن ابتدا مشروطه

ند. و این در جایی است که در نظام سلطنتی از همان ابتدا چنین حقی بر آن تاکید کرده بود
 وجود نداشت؛ لذا اعتراض به پایمال شدن حق هم معنایی نداشت.

نویس قانون اساسی جمهوري اسالمی را بر اساس بدین ترتیب، آن هیات ابتدایی که پیش
ست که جمهوري اساسِ دانقانون اساسی فرانسه و با نظر به دین اسالم تدوین کرد، می

دانست که جمهوري اسالمی دموکراسی را به مردمی که انقالب دموکراسی است، و می
. چنانکه عبدالکریم 9اند مدیون استاند و حکومت استبدادي شاهنشاهی را ساقط کردهکرده

نویسیم و این کردیم براي یک جمهوري قانون اساسی میما فکر می«گوید: الهیجی می
جمهوري قدرت در دست مردم است، در دست هیچ شخص یا گروهی نیست. که در 

بنابراین در طرحی که ما داده بودیم قدرت در دست مجلس نمایندگان مردم بود و گفته می
شود و تا حدودي هم درست است که ما از قانون اساسی فرانسه خیلی الهام گرفته 

9».بودیم

این بود  -آورد دانست و به روي خود نمییا می -دانست آنچه که این هیات نمی 10
میان » ایمان«بر اساس نوع و شدت و ضعف خود بهکه خود» دین«که دموکراسی با 
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این دیوانگی است که شخص «گذارد قرابتی ندارد. به قول طالبوف: شهروندان تبعیض می
عنه اعمال لدر اعمال روحانیه دیگران تصرف نماید، و عقاید مردم را مقیاس وظایف مسئو

نیست، بلکه » اسالمِ سنتی«دینِ مورد بحث البته لزوما  11».جسمانی و تمدن آنها بداند
شناختی و اساطیري آن شده با همه ملحقات و متعلقات معرفتایدئولوژیک» شیعه ایرانی«

اجتماعی ایران باستان گره خورده است. با این وجود، تضاد /هاي سیاسیاست که با ایده
دین قرار گرفتن دموکراسی/جمهوري، نه  ۀالري با دموکراسی/جمهوري و زیر سلطسادین

هاي اي که چندي بعد از طریق تاکتیک»قانون اساسی«نویس که در لزوما در این پیش
در آن  12»والیت فقیه«زورگیرانه با اعمال تغییرات فراوان و به خصوص گنجاندن اصل 

 ه در جاي مناسب به شرح آن خواهیم پرداخت.نماید، کتصویب شد خود را به وضوح می

بنابراین، از همان بدو پیروزي انقالب، در درون خود جمهوري اسالمی درگیري بین دو 
در » اسالمیت«و » جمهوریت«متقابلِ  -با جبهه و گروه افراد اشتباه نشود  -» گفتمان«

کتیک مداوم این دو قطبِ توان گفت که دیالپندار و کردار اکثر انقالبیون حاضر بود؛ و می
اجتماعی اساسی ایرانِ بعد از انقالب بوده است؛ و در /مخالف، شالوده تمام وقایع سیاسی

هاي متفاوت، بازیگران صحنه جمهوري اسالمی، بر اثر پراگماتیسم سیاسی، به یکی زمان
می، به جمهوري اسال ۀاند. از آنجا که در حیطاز این دو گفتمان گرایش بیشتري نشان داده

که با خیال » دپارتمان اسالم«، »پوسته«است و جمهوري » هسته«شهادت تاریخ، اسالم 
اخیرا بیشتر مورد  -راحت خود را در مشروعیت تام و به عنوان نگاهدارنده قدرت مرکزي 

کوب است. در برابر آن، بیند، به شدت دموکراسی/جمهوريمی -کنددوم صدق می
شدگان از دپارتمان اسالم عموال به ضُعفاي نظام یا راندهکه م» دپارتمان جمهوري«

اختصاص دارد، به علت نیاز خود به تکیه بر حمایت مردم، رنگ و روي نسبتا 
خواهانه دارد. به عبارت دیگر، دپارتمان جمهوري، دپارتمانِ مخالف دموکراتیک/جمهوري

بنابراین، هنگامی که خود قدرت نظام نیست، بلکه دپارتمانِ آپوزیسیونِ درونِ نظام است؛ 
شود. به همین دلیل است که ساز و گیرد، استحاله شده و به دپارتمان اسالم تبدیل میمی

در  -در بین خودشان، و نه لزوما براي کل جامعه  -هاي این دو دپارتمان بستانکار و بده
مونیِ خود در نهایت به سمت استقرار دموکراسی/جمهوري نیست، بلکه به سمت تثبیت هژ

رقابت با دپارتمان مقابل است؛ و باز به همین دلیل است که اعضاي این دو دپارتمان در 
اند، و تا به امروز هم اند، و به مقتضاي بازيِ روزگار جا عوض کردهطول تاریخ ثابت نبوده

 اند.جمع کثیري به طور کل از هر دو دپارتمان اخراج شده
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گرایان تندرو رنگ و بوي اسالمی از درگیري با اسالم تا پیش» نهضت آزادي«ثال م 
گرایی هاي درجه اول اسالمشدیدتري داشت. اکثر اعضاي نامدار نهضت آزادي تئوریسین

و هستند؛ اما پس از اختالف با تندروان و کنار گذاشته شدن از قدرت بود که نهضت  13بوده
صدر در همین راستا، ابوالحسن بنی خواهانه بیشتري نشان داد.آزادي حال و هواي جمهوري

اش بیشتر به دپارتمان اسالم که تا پیش از به قدرت رسیدن و در اثناي ریاست جمهوري
، پس از خلع ید 14منسوب بود، و به گفته خود از طراحان اصلی نظریه حکومت اسالمی بود

نقالب که . به همین ترتیب، در ابتداي ا15یافت فزونیاش خواهانههاي جمهوريگرایش
ها نفوذ بیشتري در امور حکومتی داشتند و به هسته قدرت نزدیکتر بودند، »خط امامی«

را بر عهده داشتند و در  16»هاي انقالبدادگاه«اي بودند که هدایت گرایان دوآتشهاسالم
گشت «و » پلیس اخالق«که حکم - 18»کمیته انقالب اسالمی«و  17»وزارت اطالعات«

عضویت داشتند، به  -آمیز بسیار شدیدتر را داشتهاي خشونتبا مایهامروز اما » ارشاد
هاي ، و از حرکت19به راه انداختند» انقالب فرهنگی«ها سازي دانشگاهجهت اسالمی

محافظه«شان ؛ و در مقابل20کردنداقتصادي می/گرایانه در خاورمیانه حمایت نظامیاسالم
» مدارانهقانون«و » جمهورخواهانه«الت بیشتر تمای» حزب جمهوري اسالمی» «کارانِ

هاي کلیدي حکومتی را کاران پست. پس از مرگ خمینی که محافظه21دادندنشان می
 اشغال کردند، قضیه دقیقا برعکس شد.

ترتیب، عجیب نخواهد بود که بدانیم دپارتمان اسالم که هسته مرکزيِ جمهوري بدین
ی/جمهوري در ایران اجازه رشد نداد، بلکه در اسالمی است، نه تنها به گفتمان دموکراس

شیوه-هاي علنی طول سه دهه طوفانیِ عمر جمهوري اسالمی، چهار مرتبه هم به شیوه
علیه دپارتمان جمهوري به طور خاص و گفتمان  -هاي غیرعلنی بماند

و اصل والیت فقیه  عامدموکراسی/جمهوري به طور عام کودتا کرد: تحمیل اسالم به طور 
، افزایش اختیارات شوراي 1358بر قانون اساسی جمهوري اسالمی در سال  خاصه طور ب

در بازنگري قانون » ولیِ امر«به » مطلقه«نگهبان و ولی فقیه و به خصوص اطالق صفت 
کودتا  سپس و 1378 سال در، سرکوب خیزش دانشجویی در تهران 1368اساسی در سال 

در جریان  حکومتی طلبانکودتاي دوم علیه اصالح یتدر نها ، وطلبان حکومتیعلیه اصالح
و سپس سرکوب اعتراضات مردمی در سراسر  1388در سال انتخابات ریاست جمهوري 

هاي بعد اند، که در سالکشور. از این چهار مورد، موارد اول و دوم کودتاهاي ساختاري
وارد سوم و چهارم منشاء شرایط و علل وقوع حوادثی شدند که به کودتاهاي عملی در م
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دپارتمان  واکنششناختی، ساختاري، و کارکردي، انجامید. از آنجا که از لحاظ معرفت
گیرد و به که تا حدود زیادي در راستاي کودتاي اول قرار می -جمهوري به کودتاي دوم 

به طور مستقیم به تنها حرکت نسبتا  -کاره است عبارتی ادامه همان کودتاي نیمه
یعنی جنبش اصالح -خواهانه گسترده در داخل جمهوري اسالمی ک/جمهوريدموکراتی

منتهی شد، الزم است که آن دو را با دقت بیشتري مورد بررسی قرار  -طلبی حکومتی 
 دهیم.

ساختاريِ جمهوري اسالمی اشاره /خواهانه معرفتیپیشتر به جنبه دموکراتیک/جمهوري
جمهوري اسالمی هم از لحاظ معرفتی و هم  کردیم. با این وجود، حقیقت این است که

دموکراسی/جمهوري است. اگر در دوران پهلوي دوم، ساختاري به طور عمده حکومتی ضد
قانون اساسیِ نسبتا  48ها بعد از انقالب مشروطه، با تغییر اصل و سال 1328در سال 

یافت و دموکراتیک مشروطه، اختیارات شخص پادشاه در حد انحالل مجلسین افزایش 
وسیله بساط مشروطه در هم پیچیده شد؛ در جمهوري اسالمی، قانون اساسی از همان بدین

حد ) اختیارات بی1368از بازنگري آن در سال  بعدابتدا بر اساس اختیارات فراوان و سپس(
تدوین این قانون » شرایط بحرانی«و حصر شخص ولی فقیه شکل گرفته است. اصوال 

ي آن خود از عوامل بسیار مهم چگونگیِ محتواي آن است. پس از اساسی و سپس بازنگر
عبدالکریم الهیجی، هایی همچون مذهبی/نویسی که ملیاظهار نارضایتی خمینی از پیش

21ناصر کاتوزیان، محمدجعفر جعفري لنگرودي، و حسن حبیبی

رف دولت طبه ماموریت از  22
ن نه نامی از والیت فقیه بود و نه تهیه کرده بودند، و در آ 1358موقت بازرگان در سال 

هاي سکوالر که گروه 23»مجلس موسسان«مجلس خبرگان، وي وعده خود براي تشکیل 
اي در مجمع بستهتا کمی بعد  24رو بر آن تاکید داشتند را نیز نادیده گرفتو مذهبی میانه

و  »والیت فقیه«گرایان اصل به ریاست راهبرديِ سید محمد حسینی بهشتی، اسالم
24نویس کذایی اضافه کنند.بسیاري موارد دیگرِ متناقض با دموکراسی/جمهوري را به پیش

25 

آقاي خمینی هم نظرش را عوض کرد و قرار گذاشتند که به «گوید: چنانکه الهیجی می
نفره مسئول و مأمور رسیدگی به این طرح  75جاي مجلس مؤسسان یک مجلس محدود 

. اسمش مجلس "جلس بررسی طرح نهایی قانون اساسیم"شود. اسم آن را هم گذاشتند 
خبرگان نبود. این مجلس مأموریت داشت که این طرح را در مدت دو ماه بررسی و تصویب 
کند. بعد هم که مجلس این کار را نکرد و قانون اساسی جدیدي را به وجود آوردند و 
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که اصل والیت فقیه به متأسفانه مدت دو ماه را هم رعایت نکردند.... در این مجلس بود 
قانون اساسی اضافه شد. چند نفري هم که مخالف بودند اعتراضشان به جایی نرسید. با 
توجه به این که مجلس طی مهلتی که شوراي انقالب به آن داده بود، یعنی مدت دو ماهه، 
این طرح را بررسی نکرده بود و نظر نداده بود، دولت مهندس بازرگان طرح انحالل مجلس 

دانید، خبرگان را داد که با اعتراض شدید آقاي خمینی روبرو شد. و بعد هم جریاناتی که می
ۀ گیري و جو غوغاساالري که در جامعگروگانگیري و اینها پیش آمد و غائلهیعنی گروگان

درصدش را  80ایران حکمفرما بود باعث شد تا آقاي بهشتی با اکثریت مجلسی که 
25».پرسی مردم گذاشتنددادند این طرح را تصویب کردند و به همهروحانیون تشکیل می

26 

الخصوص با علی» اصولی«که اصلی فقهی برگرفته از شیعه » والیت فقیه«بدین ترتیب، 
26تفسیر سیاسی شخص خمینی از آن بود

و ذاتا در تضاد با دموکراسی/جمهوري قرار  27
می، باالخص در دو اصل حیاتیِ داشت در چند اصل از اصول قانون اساسی جمهوري اسال

27، گنجانیده شد.011و  75

امام خمینى (ره) آنچه را در «با این وجود، به گفته میري،  28
قانون اساسى در زمینه اختیارات [ولی فقیه] آمده بود، کافى ندانست، و این تصمیم خبرگان 

باور بود آنچه در  زدگى خبرگان به شمار آورد، و بر اینرا فرایند جوسازى مخالفان و شتاب
این که در قانون "قانون اساسى درباره اختیار رهبرى آمده، اندکى از شئون ولى فقیه است: 

اساسى یک مطلبى بود ولو به نظر من یک قدرى ناقص است، و روحانیت بیشتر از این در 
ت اسالم اختیارات دارد؛ و آقایان براى این که خوب دیگر خیلى با این روشنفکرها مخالف

نکنند یک مقدارى کوتاه آمدند. این که در قانون اساسى هست، این بعض شئون والیت 
. این سخن را امام زمانى فرمود که بیش از دو ماه "فقیه هست، نه همه شئون والیت فقیه

گاه گذشت. از آن جا که در اداره امور کشور هیچاز تصویب و همه پرسى قانون اساسى نمى
ه و نظر خود را بر روال قانونى کشور تحمیل کند، به والیت مطلقه، که بر آن نبود که اراد

28».به آن باور عمیق داشت، پافشارى نورزید تا کم کم زمینه آماده شد

29 

که خمینی در قید حیات بود به قوت خود باقی بودند، و خمینی  1368این اصول تا سال 
امور مملکتی که نهاد رهبري را به  هم با تکیه بر کاریزماي خود و کدخدامنشیِ قاطعانه در

تبدیل کرده بود، معموال از اختیارات قانونی ولی فقیه » فراقانونی«نهاد کاریزماتیک یک 
طلبان حکومتی با نوستالژي از امروز که اصالح ؛کرد. معترضه بگویم یاستفاده چندانی نم

در سایه کدخدامنشیِ کنند، منظورشان همین دوره است که یاد می» دوران طالیی امام«
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خمینی، آنها در موازنه قوايِ از موضعِ برتري با محافظه معنوي پدروار و نفوذ و حمایت
قرار داشتند، و مجبور نبودند براي دستیابی به هژمونی تالشِ جانکاه کنند و  امروزي کارانِ

ه به روي یک کاران به حاشیه رانده شوند. اما از آنجا که در همیشبا زور و سرکوب محافظه
چرخد، با درگذشت خمینی، دوران طالیی امام هم به سر رسید تا فصل جدیدي پاشنه نمی

از سرکوب دموکراسی/جمهوري در حیطه جمهوري اسالمی آغاز شود. از آنجا که کاریزما 
خصوصیتی نیست که تداوم منطقی و عقالنی داشته باشد، و شدیدا به کیفیات فردي متکی 

هاي رنجوريِ او به علت بیماري و در نتیجه دوريِ که سال –عمر خمینی است، در اواخر 
بحرانِ «عمده وي از عالمِ سیاست بود، کلیت جمهوري اسالمی در درجه اول به 

 –جمهوري اسالمی است » فردمحورِ«که شالوده حکومت  –در رهبري » کاریزماتیک
ها که در ده براي حذف خط امامیکاران هم درافتاد. از طرف دیگر، در این اثنا محافظه

حمایت خمینی عرصه را بر آنها تنگ کرده بودند خیز برداشته  ۀسال اول انقالب در سای
عده اي از نمایندگان مجلس « بودند. لذا در مجموع بازنگري قانون اساسی واجب شد:

را  شوراي اسالمی و اعضاي شوراي عالی قضایی از امام (ره) بازنگري در قانون اساسی
اي به رئیس جمهور وقت [سید در نامه 1368اردیبهشت  24تقاضا کردند که ایشان هم در 

نفر از نمایندگان  5نفر از رجال مذهبی و سیاسی و  02اي]، هیاتی متشکل از علی خامنه
29».مجلس شوراي اسالمی را مامور بازنگري و اصالح قانون اساسی نمود

30 

و انتخاب  ويپس از درگذشت جه این بازنگري را ببیند. عمر خمینی به او وفا نکرد تا نتی
در حین بازنگري قانون اساسی، بدنه جمهوري اسالمی که کماکان  ؛اي به رهبريخامنه

درگیر بحران مشروعیت رهبري بود، به صرافت افتاد تا آنچه که خمینی معموال با اتکا به 
که به دور از کیفیات سیاسی و علمیِ اي، داد را براي خامنهکاریزماي فردي خود انجام می

برانگیز هاشمی و سپس احمد خمینی مندرج در قانون اساسی، تنها با اتکا به شهادت شبهه
به نظر داشتن خمینی به وي به رهبري رسیده بود، در قالب قانون به حالت ایجابی 

30درآورد.

ود تا بازنگري در جلساتی که بیشتر به مبارزه جناحی بر سر میراث خمینی شبیه ب 31
اي، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، علی سید علی خامنه کارانی چونقانون اساسی، محافظه

با تکیه مستحکم و مستدل بر مواضع خمینی، به اعمال نظرات مشکینی و محمد یزدي، 
 همهایی وسیله کنار زدن خط امامیخود در بازنگري قانون اساسی و بدین
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 ها، میرحسین موسوي، عبداهللا نوري و مهدي کروبییسید محمد موسوي خوئین چون
 پرداختند.

، نقطه عطفی در تاریخ جمهوري 1368بدین ترتیب، بازنگري قانون اساسی در سال 
کار به اشغالِ قدم به قدمِ دپارتمان جا بود که جناح محافظهاسالمی شد، چرا که از همین

ايِ جمهوري تبعید به دپارتمان حاشیه مرکزيِ اسالم پرداخت و جناح خط امامی آرام آرام
به خوبی در حین شد. این برگشتنِ بخت و در نتیجه باال و پایین شدنِ توان دو جناح، 

ها با تعارف و با حالت گنگ در جایی که خط امامی .شوددیده می» جلسه چهلم بازنگري«
بعدها در دوره اصالحکه از آن زمان به مشخصه بارز آنها تبدیل شد و  –و رودربایستی دار 

در اطالق به والیت » مطلقه«درباره گنجاندن واژه  –شان بود طلبی هم شیوه مورد عالقه
کاران، با حدت برآمده از استدالل ، محافظه32دارند» شُبهه شرعی«فقیه در قانون اساسی 

اصرار قدرتمندشان با تکیه بر سنت و وصیت خمینی، بر لزوم گنجاندن آن در قانون اساسی 
از آنجا که همه اعضاء پذیرفته بودند که ولى فقیه از «گوید: ورزند. لذا، چنانکه میري میمی

ها والیت سوى امام معصوم (ع) والیت مطلقه دارد، در این که فقیه داراى شرایط و ویژگی
مطلقه دارد بحثى نبود؛ بحث این بود که در متن قانون اساسى به والیت مطلقه تصریح 

32»د یا نه؟شو

33 

 –که به تازگی به رهبري برگزیده شده بود  –اي در این میان، شخص سید علی خامنه
در قانون اساسی مطرح » مطلقه«ترین و پرشورترین بحث را در لزوم گنجاندن واژه جامع

نهادینه کردن استبداد از اي نه تنها درسی اساسی است در کرد. از آنجا که بحث خامنه
دانی و دستی در سخنوري و مهارت در مانوور سیاسی و موقعیتو چیرهطریق استدالل 

، بلکه جوهر آن چیزي است که تاکید بر آن به مدت دو دهه فراز و نشیبشناسیمخاطب
اجتماعی ایران را رقم زده و آن را به جایی که امروز هست رسانده، جا دارد /هاي سیاسی

کند، بی نا قانون محدودیت نقل قول را نقض میکه آن را، گرچه نسبتا طوالنی است و احیا
 کم و کاست در اینجا بیاوریم:

الرحیم. حاال پیشنهاد جناب آقاي [عبداهللا] نوري که در آن اصل بیاید این الرحمناهللابسم«
را هم بنده مخالف نیستم. علی ایحال مقصود این است که یک جایی در قانون اساسی این 

طلب را عرض کنم. یکی راجع به اصل قضیه در پاسخ به سوالی که بیاید. اما من دو تا م
جناب آقاي نوري کردند. ببیند، این همان چیزي است که امام با آن تاکید بیان کردند و ما 
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ها گفتیم، در سخنرانیایم؛ در نمازجمعهکرده همه فضاي تبلیغاتی کشور را از این قضیه پر
چون اصالً قوام نظام به این است. من به یاد همه  ها گفتیم، در تریبون گفتیم. چرا؟

هاي کور این آورم که آن چیزي که گرههاي اجرائی کشور بودند میدوستانی که در جریان
نظام را در طول این هشت سالی که ماها مسئول بودیم باز کرده همین والیت مطلقه امر 

زمینه مسائل بانکی و پولی، در بود و نه چیز دیگر. ما در جنگ، در مسائل اقتصادي، در 
هاي سیاسی، در مسائل مربوط به خارج از کشور، در آن جاهائی که کشش تشکیالت زمینه

و سیستم آنقدر نبوده که بتواند کار را انجام بدهد، ما از والیت مطلقه امر استفاده کردیم؛ یا 
سه قوه یا به یک  دستور داده امام که این کار انجام بگیرد یا محول کردند به روساي

دار نشود. اگر گویم ما مواظب باشیم این خدشهجمعی، و این کارها انجام گرفته. من می
دار بشود ما باز گره کور اي خدشهمسئله والیت مطلقه امر که قاعده این نظام است ذره

مراقب باشید این،  بست خواهیم داشت.خواهیم داشت، باز مشکل خواهیم داشت، باز بن
ی صغري، در کبري تاثیر نگذارد، چون حاال مصداق والیت امر امام خمینی نیست. اصل یعن

مان تخطئه خواهد شد و هاي گذشته همهقضیه و مدعاي والیت امر تخطئه نشود. حرف
بست قطعی قرار خواهد گرفت در حوادث گوناگون. این راجع به آن مساله اول. نظام در بن

ه برادران را جلب کنم به حساس بودن روي این قضیه. به خواهم توجه همیعنی من می
ها، در گفتارهاي ها، در گفتناین هم اکتفا نکنید که در قانون اساسی بیاید. نه. در مصاحبه

شود، از این اصل خجالت نکشید که ما تلویزیونی، در توجیهی که از قانون اساسی می
دارد. این اصل، امتیاز جمهوري اسالمی گفتیم والیت مطلقه امر. نه، این اصل خجالت ن

است، مایه برندگی تیغ جمهوري اسالمی است. از این قویاً دفاع کنید. این یک چیزي است 
 که الزم است، و نظام به این احتیاج دارد.

گویم اگر هم به صرافت امر اما مطلب دومی که حاال در قانون اساسی بیاوریم یا نه. من می
شود نیاوریم. اگر بحث نمیین را نیاوریم، حاال که بحث شده دیگر نمیاگر ما ممکن بود ا

شد به اطالق والیت امرِ ما، یعنی شد، خیلی خوب، گفته میشد، گفتگو نمیشد، مطرح نمی
شد فهمید. اما خیلی خوب، می، والیت مطلقه امر است.از والیت امر متبادر از والیت امر

ي و یکی گفت نه، اگر نیاورید معنایش نفی است؛ ولو االن که بحث شد و یکی گفت آر
شما بروید بگویید که نه آقا، ما مقصودمان نفی نبود، ما مقصودمان این بود که باشد اما در 

دار خواهد شد. یعنی االن هیچ مصلحت نیست که در قانون اساسی نیاید. این دیگر خدشه
ثی ندارم. یا اصل پنجاه و هفت بیاید یا این تردید بشود که بیاید. حاال کجا بیاید من بح
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کند. خواهد بیاید. صد و هفت بیاید. این تفاوت نمیدانم صد و ده بیاید. هر جا میاصل نمی
فرمائید که اگر ما مطلقه را آوردیم، در تفسیري که خواهد شد خواهند گفت که آقا اینها می

ها، م همین است که! آقاي خوئینیگویم اگر نیاورید هوالیت مطلقه درست کردند. من می
باالخره شما والیت را معنا خواهید کرد یا نه؟! در بیان معناي والیت فقیه تقیه خواهیم کرد 
ما از دنیا یا از روشنفکران خودمان؟ یا نه، مثل امام صریحاً خواهیم گفت؟ اگر بناست تقیه 

نه هم ولی فقیه در آنجا که کند نظام یعنی نه مقصودش را بگوید، حرف دلش را بگوید، و 
خواهد تصرف کند، تقیه کند، بگوید ممکن داند تصرف کند؛ یعنی ولی فقیه میالزم می

است من تصرف کنم، دنیا بگوید اي آقا اینها حکومت مطلقه درست کردند. اگر بناست 
نظام جمهوري اسالمی در بیان مرادات خودش و اعمال آنها تقیه کند از کسی، خوب آن 

حرفی است. اما اگر قرار نیست تقیه کنیم، چه شما مطلقه را بگذارید چه نگذارید، با  یک
توجه به اینکه اعتقاد ما این است که مطلقه است، مجبوریم به دنیا بگوییم ما مرادمان این 

اي باقی بماند که است از مطلقه. بنابراین تردید نگذاریم در بحث، اجازه ندهیم که زمینه
ی پیدا بشود آنجا بگوید آقا چرا این کار را کردید؟ چه حقی داشتید؟ بعد شما یک وقتی یک

بگویید آقا والیت مطلقه بود؛ بگوید از کجا معلوم بود؟ یک بحث و جنجالی در جامعه ما به 
اش هیچ اشکالی ندارد. اي که براي ما روشن است. گذاشتنوجود بیاوریم سر یک مساله

 الت فراوانی را به وجود خواهد آورد.اش به نظر من مشکنگذاشتن

اما اینکه آیا گذاشتن این کلمه به معناي نقض قانون اساسی است، نه. آقاي آذري [قمی] 
توضیح دادند. به نظر من هیچ اشکالی ندارد. این والیت امري که مشروعیت نظام با او 

تم چیست؟ این کند. آن سیساست، با یک دستگاهی، با یک سیستمی مملکت را اداره می
گوییم که مشروعیت نظام، مثالً رئیس قانون اساسی است. این است یعنی وقتی ما می

دهند، ما جلوي چشم دنیا رئیس جمهوري را که چندین جمهور هم که مردم به او راي می
آوریم پیشِ ولی امر که آقا شما تنفیذ کن دیگر. معناي این اند میمیلیون آدم به او راي داده

اي ندارد. خوب پس ببینید، ما چیست؟ معنایش این است که اگر او تنفیذ نکند فایده حرف
گوئیم منتها این والیت مطلقه والیت مطلقه را در عمل و حتی در اظهارات داریم. می

اعمالش و اداره کشور به وسیله او با یک سیستمی انجام بگیرد. آن سیستم این است. 
کند و کارآیی ندارد، آن وقت والیت مطلقه ها برخورد میرتآنجایی که این سیستم با ضرو

کند. بنابراین نه اصل صد و ده ایرادي دارد و نه بقیه شود گره را باز میاز باال سر وارد می
کنم در این زمینه تردید هیچ مصلحت نیست؛ یعنی اصول این قانون. لذا من عرض می
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صراحتاً گفته تردید کند صراحتاً در قانون مصلحت نیست که این شورا چیزي را که امام 
33».بیاورد

34 

در قانون اساسی » مطلقه«اي که در نهایت به تصویبِ گنجاندن واژه این سخنرانیِ خامنه
نظام بود که در دو دهه پس از آن، با » جمهوریت«انجامید، از لحاظ نظري تیر خالصی بر 

اپذیر به اصالح ن ت مطلقه، به طرزيتوسط والی» هاي بسیار از باالي سرباز کردن گره«
در حین بازنگري قانون اساسی، اختیارات رهبري افزایش ترتیب، عمل هم درآمد. بدین

مجلس «جمهوري کم شد، دو نهاد عمدتا استصوابیِ چشمگیري یافت، اختیارات رئیس
34»خبرگان

35»مجمع تشخیص مصلحت نظام«و  35

که در ارتباط مستقیم با رهبر بودند به  36
نخست وزیر  -نون اساسی اضافه شدند، پست نخست وزیري از قانون اساسی حذف شد قا

و رهبر حقِ امر به بازنگري قانون اساسی را نیز به دست  -وقت میرحسین موسوي بود
36آورد.

ترین دستاورد این بازنگري همانا افزایش اختیارات شخص رهبر بود. بنابراین، مهم 37
 ایران اسالمی جمهوري در حاکم قواي«شده، نگريقانون اساسی باز 75مطابق اصل 

 امت امامت و امر مطلقه والیت نظر زیر که قضائیه قوه و مجریه قوه ،مقننه قوه از: عبارتند
اصل  طبق ».یکدیگرند از مستقل قوا این گردند.می اعمال قانون این آینده اصول طبق بر

110  ه«جدید، اختیاراترَّحصهاي کلی نظام ) تعیین سیاست1«د هستند: رهبر این موار» م
) نظارت بر 2 .جمهوري اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

) فرماندهی کل نیروهاي 4 .پرسی) فرمان همه3 .هاي کلی نظامحسن اجراي سیاست
 فقهاي :) نصب و عزل و قبول استعفاي6 .) اعالم جنگ و صلح و بسیج نیروها5 .مسلح

ترین مقام قوه قضاییه، رییس سازمان صدا و سیماي جمهوري شوراي نگهبان، عالی
اسالمی ایران، رئیس ستاد مشترك، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، فرماندهان 

) حل 8 .گانه) حل اختالف و تنظیم روابط قواي سه7 .عالی نیروهاي نظامی و انتظامی
ي قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت معضالت نظام که از طرق عاد

) امضاء حکم ریاست جمهوري پس از انتخاب مردم (صالحیت داوطلبان ریاست 9 .نظام
آید، باید قبل از انتخابات به تأیید جمهوري از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می

رییس جمهور با در نظر ) عزل 10 .شوراي نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبري برسد)
گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وي از وظایف قانونی، یا رأي 

) عفو یا 11 .مجلس شوراي اسالمی به عدم کفایت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم
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 .تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه
 ».بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگري تفویض کند تواندرهبر می

با این وجود، این آخرِ راه والیت فقیه نبود، و تفسیري که از والیت فقیه و اختیارات وي در 
تر است. چنانکه ارسطا شود حتی از خود آن هم استبداديقانون اساسی شد و می 110اصل 

 110نگرى قانون اساسى معتقد بودند که اصل برخى از اعضاى شوراى باز«گوید: می
داللتى بر انحصار اختیارات رهبر در موارد مذکور در آن اصل ندارد، بلکه تنها نشانگر این 
مطلب است که این اختیارات مختص به رهبر است و مقام دیگرى حق اعمال آن اختیارات 

اما این که رهبر اختیارات و انجام آن وظایف را ندارد مگر با تفویض مقام معظم رهبرى. 
اهللا محمد یزدى که دیگرى ندارد، به هیچ وجه از اصل مزبور قابل استنباط نیست. آیت

این اصل یک صد و دهم هم "طرفدار این نظریه بود، در آن مذاکرات چنین اظهار داشت: 
 انحصار از طرف مواردى است که ذکر شده است؛ یعنى این موارد به عهده فقیه است، که

ذکر شده این  110دهد.... این وظایفى که در اصل نه فقیه فقط این موارد را انجام مى
تواند این کار را انجام بدهد. وظایفى است که انحصارىِ اوست؛ یعنى کس دیگرى نمى

ترین مقام قضایى، نصب فرماندهى کل و یعنى نصب فقهاى شوراى نگهبان، نصب عالى 
ت یا وظایف رهبرى ذکر شده، ما هم ابتدا نظرمان این هست سایر چیزهایى که از اختیارا

. اما طرفداران "ها نفىِ غیر نیست، بلکه اختصاص این کارهاست به رهبرکه معناى ذکر این
این نظریه خود اذعان داشتند که براى جلوگیرى از توهمِ انحصار اختیارات ولى فقیه در 

اهللا یزدى به دنبال تصریح شود، لذا آیت "لقهوالیت مط"باید به  110موارد مذکور در اصل 
منتها چون امکان دارد کسانى از این مفهوم بگیرند "سخنان پیشین خود چنین اظهار کرد: 

گوییم این وصف مطلق را ذکر بکنید که این نفى غیر و بگویند نفىِ غیر است، مى
37»."نکند

38 

روطه، فقط شخصِ پادشاه بنابراین، اگر در حکومت شاهنشاهیِ پس از عقیم شدنِ مش
باالي سر قانون اساسی ایستاده بود، امروز در جمهوري اسالمی، در قالب مجموعه به هم 
پیوسته رهبري، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام که با 

فراقانونی خود عمال در همه امورِ ایران و مردمِ » نظارت استصوابیِ«اختیارات نامحدود و 
ن حق دخالت مستقیم دارند، حکومت کامال استبداديِ به طور عمده مستقلی باالي سر آ

با همه نقاط قوت و ضعفش  –را  قانون اساسیقانون اساسی قرار داده شده است که کلیت 
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کند. از چهار نهاد ذکر شده، سه نهاد غیرفردي، پس از تشکیل، به به مضحکه تبدیل می –
هستند و به نهاد دیگري پاسخگو نیستند، و نهاد رهبري که متکی طور عمده متکی به خود 

به مجلس خبرگان است، در انتخابِ خبرگان نقش اساسی دارد، لذا نهاد رهبري و نهاد 
دهند. درباره ارتباط نهاد دارند و به هم بازخورد می» دوري«خبرگان با هم رابطه نسبتا 

نظام هم کمابیش چنین امري صدق  رهبري با شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت
اي به مجلس فرستاده و طرحی پیشنهاد کرده که مطابق اي نامهکند. اخیرا هم خامنهمی

کند و بدین گذاري دخالت مستقیم پیدا میآن مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانون
نانکه تاجیک شود. چترتیب از استقالل قوه مقننه کاسته شده به اختیارات رهبري افزوده می

نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی تغییر بر اساس این نامه یکی از مواد آیین«نویسد: می
زمان با بررسی در مجلس، به ها و لوایح، همکند، و از این پس باید یک نسخه از طرحمی

مجمع نیز مورد  "کمیسیون نظارت"مجمع تشخیص مصلحت نظام هم فرستاده شود و در 
گیرد. چنانچه این مجمع طرح یا الیحه را مغایر قانون اساسی یا شرع تشخیص بررسی قرار 

کند. مجلس این اختیار را دارد که نظر مجمع را بپذیرد بده، نظر خود را به مجلس اعالم می
یا بدون پذیرش نظر این نهاد طرح را تصویب کند و براي بررسی نهایی به شوراي نگهبان 

طرح یا الیحه به شوراي نگهبان برود این شورا موظف است که با این حال وقتی  .بفرستد
 39»نظر مجمع را درباره مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مد نظر قرار دهد.

نامهگرچه دپارتمان اسالم، با پیچیده و مغلَق کردن امور درباره این چهار نهاد از طریق آئین
ها و تبلیغ گسترده براي آنها، تالش کرده به ایف نوشتنها، شرحِ وظسازيها، قانوننویسی

تواند این حقیقت اساسی را پنهان کند که آنها ظاهري موجه ببخشد، اما هیچ تالشی نمی
»است. با این حال، » فراقانونی«اي کامال ضددموکراتیک این نهادها به شیوه» کارکرد
ست، و هر چهار مورد آنها در قانون اساسی این نهادها، چنانکه دیدیم، فراقانونی نی» وجود«

جانبانه هر اعتراضی که به بهحضور دارند؛ که همین دستاویز استبدادیان براي سرکوبِ حق
منتهی در قطعی  –» بازتولید استبداد با ظاهر قانونی«گیرد. این همانا شود قرار میآنها می

ا تغییر قانون اساسی مشروطه توسط است که در قسمت اول مقاله در رابطه ب –بسیار وسیع 
تر از دوره قبل، اي بسیار تراژیکمحمدرضاشاه به آن اشاره شد. و اینجا باز، گرچه به شیوه

؛ و محمول بر آن »قانون لزوما مساوي با دموکراسی نیست«رسیم که به همان نتیجه می
 ست.شکنی لزوما به معناي نادرستی و شر نیاینکه در چنین شرایطی قانون
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کاران به نفع خود و به ضرر دیگران در قانون اساسی ترتیب، با تغییراتی که محافظهبدین
دادند و اختیاراتی که براي خود در ساختار حکومت جمهوري اسالمی تعبیه کردند، و با 

هاي بعد، تمام مخالفان و منتقدانِ استفاده مداومِ به نحو احسن از آن اختیارات در سال
ها باشند را قدم به قدم به حاشیه راندند: پست ترین آنها خط امامیکه مهم درونِ نظام

اي کاري به کلیدي نخست وزیري که در جریان بازنگري از قانون اساسی حذف شد ضربه
ها در چارچوب جمهوري اسالمی وارد آورد؛ در انتخابات دو مجلس نفوذ سیاسی خط امامی

 که – پنجم مجلس 1374 سال مصوبه که طبق بان،بعدي هم اکثر آنها توسط شوراي نگه
رد  هم شد،» استصوابی نظارت«حق  صاحب –کاران بود به طور عمده در دست محافظه

صالحیت شدند. بنابراین، محافظه کاران در حقیقت از نردبان قدرت باال رفتند و آن را 
سایه این وقایع و اوج پشت سر خود باال کشیدند تا کس دیگري نتواند از آن باال برود. در 

گرفتن استبداد در دهه دوم عمر جمهوري اسالمی است که به فاز آخر دموکراسی/جمهوري 
پا به عرصه » طلبیِ حکومتیاصالح«رسیم، که با در تاریخ معاصر ایران تا به امروز می

 نهد.وجود می

اینجا تنها به  40،امطلبان در چند مقاله دیگر به تفصیل نوشتهاز آنجا که درباره اصالح
شان در پیشبرد گفتمان دموکراسی/جمهوري شان و نقش محورياي از شرح حالخالصه

کنم از کنم. بسیاري از آنچه که در اینجا ذکر میاي خاص بسنده میدر ایران در دوره
گیرد. حقیقت این است که نشات می» دوران اصالحات«مشاهدات شخصی خودم در 

در دوران جمهوري اسالمی، » سطح حکومتی«وکراسی/جمهوري در عالقه به گفتمان دم
طلبی آغاز شد. ها پس از انقالب و با جنبش اصالحنه از همان ابتداي انقالب که سال

هاي دهه شصت بودند، پس از طلبانِ دهه هفتاد و هشتاد که اکثرا همان خط امامیاصالح
در روزگار پس از مرگ خمینی، در اثر  هاي کلیديِ حکومتیکاران به جایگاهصعود محافظه

شان از قدرت سیاسی توسط آنان، دچار تغییر اختالف نظر با آنها و سپس کنار گذاشته شدن
پرداختند؛ و از دل » دیگربینی«و در عین حال » خودکاوي«حال دراماتیک شدند و به 

دقیقا به همین طلبی حکومتی رقم خورد. همین خودکاوي و دیگربینی بود که پروژه اصالح
براي اصالحِ دین به » مذهبی«طلبیِ حکومتی، بیش از آنکه جنبشی دلیل است که اصالح

 هواي رضاي خلق و خدا باشد، یک جنبش پراگماتیستیِ سیاسی است.
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در اینکه پروژه مذکور دقیقا از کجا و چه زمانی آغاز شد اختالف نظر وجود دارد، اما قدر 
اي، واحد مرکزي وي در فاز اندیشه» حلقه کیان«م سروش و مسلم این است که عبدالکری

طلبان تز و نظریه بسیار دارند، و این نظریات در طول دو دهه در این حرکت بودند. اصالح
نگاشت، سخنرانی، و درسِ دانشگاه ارائه شده است. با این وجود، قالب مقاله، کتاب، روزنامه

سروش است که اولین بار بین » ریک شریعتقبض و بسط تئو«تزِ بنیادي آنها همانا 
منتشر شد. مطابق » کیهان فرهنگی«در مجموعه مقاالتی در  1369تا  1367هاي سال

این نظریه، دین تنها یک جوهر دارد و بسیاري اعراض. در جایی که در طول تاریخ بشر 
بوده، » معرفت دینی«تنها به اعراضِ دین دسترسی داشته و به اصطالحِ سروش صاحبِ 

همیشه خارج از دسترس او قرار گرفته. لذا، به طور تلویحی، اتصال به » ذات دین«جوهر یا 
دانند عاري از االختیار آن میکنند و خود را نماینده تامذات دین که برخی ادعاي آن را می

ن تواند از آحقیقت است. از طرف دیگر، در جایی که اصلِ دین تنها یک چیز است، بشر می
اش به روان فکريهاي متفاوتی داشته باشد. طبق این تعریف، سروش و دنبالهاصل خوانش
از » پلورالیستی«و » رحمانی«دهند که به شیوه اي پراگماتیستی خوانشی خود حق می

شناسی به این نظریه تر هست را برگزینند. در حوزه فلسفه و معرفت»پسندمردم«اسالم که 
گرایان از یک سو و سکوالرها از سوي دیگر بر آن است، و اسالم ایرادهاي بسیار وارد

اي ردیهمقدمه و برخی مقاالت کتاب حاضر خود به گونه 41اند.ها نوشتهها و ردیهاعتراضیه
مشابه است. اما دغدغه ما در این جستار در درجه اول  هايهاي بر همین نظریه و نظری

بودنِ » مطلقه«ریه سروش از یک طرف ادعاي بررسی تاریخی است. در صحنه سیاسی، نظ
از » گرایانهکثرت«والیت فقیه را نشانه گرفت، و از طرف دیگر راه را براي خوانشی نسبتا 

 وسیله شکستن نسبیِ انحصار سیاسیِ دپارتمان اسالم باز کرد.دین و بدین

وري محمد ترتیب، این نظریه، به خصوص در دو سال ابتدایی دوره اول ریاست جمهبدین
که حاال به طور عمده دپارتمان  -طلبان خاتمی، ابزاري سیاسی شد در دست اصالح

تا توسط آن از طرفی به جایگاه مطلقه والیت فقیه تعرض  -دادند جمهوري را تشکیل می
و از طرف دیگر مردم را در صحنه سیاسی و اجتماعی، در قالب طرح  را آغاز کنندنظري 

و در  رده، بسیِج عملی ک»زنی از باالفشار از پایین، چانه«ان به نام راهبرديِ سعید حجاری
جامعه «برابر دپارتمان اسالم قرار دهند. در این میان، بسیاري مفاهیم لیبرالیستی همچون 

هم در کار  45»تساهل و تسامح«، و 44»عدالت اجتماعی«، 43»مردم ساالري«، 42»مدنی
گذاري ویایی در ایرانِ آن زمان ایجاد کنند. اهمیتشدند تا گفتمان شهرونديِ متزلزل اما پ
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بر حقوق شهروندي، پافشاري بر حق حاکمیت مردمی در برابر حکومتی، تاکید بر ایجاد و 
در قالب کتاب، روزنامه، » گفت و گویی«فرهنگی، رواج فرهنگ -تقویت نهادهاي مدنی

کومتی در راه ترویج طلبان حهاي مثبت اصالحنشریه، مجمع و سخنرانی، همه از قدم
فرهنگ دموکراسی/جمهوري در این دوره بود. مجموعه این فرآیندها باعث شد که مردم 

اجتماعی و مشارکت مدنی را تجربه -دوساله، میزانی از توسعه سیاسی مقطعایران در آن 
طلبی که در اصالح» دینیِ«سابقه بود. فارغ از زیرساخت نظريِ کنند که بعد از انقالب بی

ادامه  –حداقل تا مدتی  –آمد، این حرکت از لحاظ عملی آن زمان چندان به چشم نمی
همان حرکت معروف دموکراسی/جمهوري بود که از حدود مشروطه در ایران آغاز و در 

 جریان ملی شدن نفت دنبال شده بود.

ت به ریاس 1376با این وجود، در چند سالی که از انتخاب سید محمد خاتمی در خرداد 
طلبان در صحنه سیاسی کشور به دنبال آمد، ایرادهاي جمهوري و در نتیجه ظهور اصالح

که به طور عمده به همان اصل فلسفی –طلبی حکومتی شناختی اصالحساختاري و معرفت
گشت؛ سرگردانی استراتژیک اصالحاش یعنی قبض و بسط شریعت و ملحقات آن بازمی

شان در در دفاع از دموکراسی/جمهوري(همچون سکوت شانطلبان و عدم استحکام سیاسی
؛ سکوت مجلس 46و سپس تکفیرِ کلیِ آن 1378برابر سرکوبِ خیزش دانشجویی تیرماه 

حکم «در برابر  –طلب بود که به ریاست مهدي کروبی در دست اکثریت اصالح –ششم 
، و 137947سال  ايِ مطبوعات درگیري مساله توقیف فلهرهبر درباره عدم پی» حکومتیِ

کاران در جریان الیحه تغییر قانون انتخابات که مطابق آن شان در برابر محافظهنشینیعقب
آنان و » گرایینخبه«)، 138148شد در سال شوراي نگهبان از نظارت استصوابی محروم می

 و عدم اتکاي نهایی آنان به مردم، به عالوه » پشت درهاي بسته«اعتقادشان به سیاست
نظامیِ دپارتمان اسالم در برخورد با آنان، همه و همه جایگاه -گراییِ ساختاريلقمط

هاي ابتدایی ریاست طلبان را در قیاس با آنچه که در سالاجتماعی اصالح-سیاسی
جمهوري خاتمی تجربه کرده بودند به شدت تحلیل برد؛ و به خصوص بعد از سرکوب 

طلبی را به سراشیب سقوطی انداخت که ح، جنبش اصال1378خیزش دانشجویی تیرماه 
هاي آنان در سال» زداییِاصالح«نژاد و به زعامت محمود احمدي» اصولگرایان«ظهور 

 آتی، آن را سرعت و شدت بخشید.
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طلبان آنچه از ، اصالح1388به همین دلیل بود که در انتخابات ریاست جمهوري سال 
در حرکتی غیرمترقبه میرحسین موسوي را پس  شان باقی مانده بود را جمع کردند ونیروي

 رگیري از سیاست به میدان فراخواندند تا از یک طرف با تکیه باز دو دهه خاموشی و کناره
اش طلبانهسابقه مستحکم خط امامی او و از طرف دیگر با استفاده از وجهه مثبت اصالح

ی بازگردانند. وقایع بعدي به بلکه بتوانند دوباره خود را به صحنه سیاست جمهوري اسالم
هاي خود بینی، باز هم در پیش»دوره اصالحات«طلبان، همچون خوبی نشان داد که اصالح

طلبان باالخره به هاي مکرر باعث شد تا اصالحاشتباه کرده بودند. این اشتباهات و باختن
داشته باشند،  خواهند در ساختار قدرت جمهوري اسالمی جاییاین نتیجه برسند که اگر می

در زمین وي بازي کنند، وگرنه باز هم سرکوب میو اي گردن نهاده باید به قانونِ خامنه
شود. ائتالف پراگماتیستی اخیر بر سر حسن شان نمیشوند و سهمی هم از قدرت نصیب

این جماعت » طلبیِاصالح«گیرد. در نهایت، امروز از جا نشات میروحانی هم از همین
 شود.کننده تکرار میاي گمراهی نمانده مگر همان اسمش که دائم به شیوهچیزي باق

نیکنام فوتبال آلمان،  طلبان در میدان سیاست ایران گفته معروف مربیِظهور و افول اصالح
ستاره شدن خیلی دشوار «آورد که گفت: ) را به خاطر می1977-1897( 49سپ هربرگر

طلبان که نسبتا خوب آغاز کرده بودند، در رقابت حاصال». نیست؛ ستاره ماندن دشوار است
شان که در ابتدا به استقامتی کم آوردند و نتوانستند کیفیت کار خود را حفظ کنند. فعالیت

اجتماعی گره خورده بود، با درغلتیدن شان در -هاي اخالقیِ فرهنگیطور عمده با دغدغه
، و غیره و ذلک که معموال از »يخودي/غیرخود«، »اهل نظام/خارجِ نظام«هاي بازي

هاي شد، و اتخاذ استانداردهاي دوگانه و تغییر موضعگردانی میکاران صحنهجانب محافظه
، به فعالیتی به طور عمده در 50مداوم اخیرشان در قبال دموکراسی/جمهوري و جامعه مدنی

ن هم معموال عرصه سیاسی ایران و آ –بلکه ضداخالقی  –هاي غیراخالقی معیارچارچوب 
طلبان، در بلندمدت نه تنها محوریت ترتیب، اصالحاش استحاله یافت. بدیناز نوع ناموفق

خود در توسعه گفتمان دموکراسی/جمهوري در » اخالقی«اجتماعی، بلکه وزن -سیاسی
 ایران معاصر را نیز از دست دادند.

طلبان و به خصوص از شخص سید محمد انتقاد مبسوط حسینعلی منتظريِ فقید از اصالح
آقاي «کند: بندي میدر حال حاضر را جمعحکومتی طلبان خاتمی، به کمال وضعیت اصالح

هاي زیادي را سوزاند و مردم را مایوس فرصت –رغم برخی دستاوردها علی –خاتمی 

 
 

54 



ی و والیت کرد.... البته عذر آقاي خاتمی تا حدودي قابل قبول بود که با این قانون اساس
توانست کار چندانی انجام دهد، ولی چرا از همین اختیارات قانونی و اندك نیز به مطلقه نمی
کرد و حتی گاه به برداري نکرد؟ چرا بعضی کارهاي مراکز قدرت را توجیه میخوبی بهره

پرداخت؟ او که مردم را داشت چرا مشکالت خود را با مردم در میان تمجید و تملق آنان می
گذاشت؟ آن گونه که مرحوم دکتر مصدق و امثال او در سایر کشورها از اهرم قدرت نمی

تندروي «گوید: در جاي دیگري می». کنندها استفاده کرده و میمردم در برابر تحمیل
طلبانِ سهیم در امري است نسبی، و باید با طرف دیگري مقایسه شود. هنگامی که اصالح

شته راس هرم قدرت را مورد نقد قرار ندادند و عمال در برابر حکومت در طول چند سال گذ
او تسلیم محض بودند، طبیعی است سخنان منطقی من در نقد هرم قدرت تند تلقی می

دانستند، مرا تندروي می 51]1376شود. بسیاري از کسانی که سخنرانیِ [سیزده رجب، 
کردند؛ اما این زمانی بود که در مدتی بعد خود شعارهایی مشابه یا تندتر از آن را مطرح 

حال از دست دادن قدرت بودند و اعتماد عمومی از آنان سلب شده بود و لذا حاصل چندانی 
 52».در بر نداشت

کنایه کار در اینجاست که در این آشفته بازارِ حذف خودشان و دیگران از صحنه سیاسی و 
ضر نیستند به صراحت به این طلبان حکومتی هنوز هم حاحتی اجتماعیِ ایران، اصالح

سوال پاسخ بدهند که اگر روزگاري، به هواي آنچه که هنوز نشده بود و نرفته بود، امید 
خواهند با چه توجیهی می» امروز«بیاورند، » راه راست«داشتند که جمهوري اسالمی را به 

اري شان کنند؟ و روشن کنند که پافش» اصالح«این نظامِ از عرش تا فرش استبدادي را 
ناکارآمدي که نزدیک به دو دهه است نه تنها به جایی نرسیده بلکه به » شیوه«بر چنین 

پسرفت عملیِ مداومِ دموکراسی/جمهوري نیز منجر شده جز نشانگر این حقیقت است که 
اند دل بکنند؟ و آنها به هیچ ترتیبی حاضر نیستند از نظامی که خود از برسازندگان آن بوده

روي یاصولبی ا براي ماندن در یا بازگشتن به ساختار قدرت این نظام از هیچ اینکه آی
گردان نیستند؟ و با همه اینها باز هم اصرار دارند که خود را به عنوان پرچمداران آزادي و 

 دموکراسی جا بزنند؟

به هر ترتیب، در حال حاضر، در جایی که آپوزیسیونِ منسجمِ دموکراتیکی چه در داخل و 
نزاع به با هم کماکان استبدادي  رژیمِ متعددهاي شاخهو ه در خارج از ایران وجود ندارد، چ

تر، جامعه مدنی به طرق د، و از همه مهمبر سر قدرت مشغول هستناقتصادي -سیاسی
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نظامی به شدت سرکوب شده است، دموکراسی/جمهوري در ایران در مختلف نظامی و شبه
اي و برد. در این وضعیت، اشاره شخص خامنهود به سر میهاي تاریخی خیکی از حضیض

به مانند پست  –پردازان حکومت وي مبنی بر اینکه پست ریاست جمهوري برخی نظریه
، 53تواند از قانون اساسی جمهوري اسالمی حذف شودمی –نخست وزیري در قبل از آن 

هاي معدود پتانسیلهاست را دارد که سال» صوري«تنها حکم تهدید علیه جمهوریتی 
توان دموکراتیک خود را نیز از دست داده است. در این وضعیت، در قیاسی نامتساوي، می

است که کل حکومت » جمهوري«گفت که امروز حکومت اسالمگرایان در ایران همانقدر 
 بود. » مشروطه«رضاشاه و ربع قرن آخر حکومت محمدرضاشاه 

، 1357م، از انقالب مشروطه تا انقالب چنانکه در قسمت اول این جستار دیدی
ساله در هاي زمانیِ حدودا سیفاصلهدموکراسی/جمهوري، در قالب حرکات طوفانی، در 

هایی کمتر اما فاصله زمانیِ چنین جنبش 1357ایران مجال ظهور یافت. پس از انقالب 
خیزش  ساله جمهوري اسالمیشده است، و در جایی که در اوایل نیمه دومِ عمر سی

دانشجویی پا به عرصه وجود نهاد، در اواخر نیمه دوم عمر آن هم خیزشی مردمی در قطعی 
خواهی به وقوع پیوست؛ که از جهت شرایط پیش و تر به قصد دموکراسی/جمهوريوسیع

مرداد  28پس از آن و نتایجی که از سرکوب آن به بار آمد شباهت فراوانی با دوره کودتاي 
هاي با وعدهکه » شیخِ بنفش«بازيِ رژیم در برکشیدنِ شبکی بعد، خیمهدارد. اند 1332

شیخ، هیچ قفلی » کلید«به جایی نرسید؛ و نیز فراوان براي مدتی مردم را سرگرم کرده بود 
از مشکالت جامعه را باز نکرد تا جامعه کماکان در وضعیت سرخوردگی باقی بماند. بدین 

غیرقابل  وضعیراسی/جمهوري در ایران آرام و بلکه به ترتیب، این روزها هواي دموک
است. اینکه این مرتبه هواي دموکراسی/جمهوري براي طوفانی شدن و از » خفه«تنفس 

به چند سال گذشت زمان نیاز دارد را » ثبات قابلِ تنفس«تر براي رسیدن به آن مهم
 خواهان رقم خواهد زد.آزادي» کُنشِ«
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 عجل« عصرولی حضرت غیبت زمان در«اسالمی: نگاه کنید به اصل پنجم قانون اساسی جمهوري 12

 تقوا، با و عادل فقیه عهده بر امت امامت و امر والیت ایران، اسالمی جمهوري در ،»فرجه تعالی اهللا

».گردد می آن دار عهده هفتم و یکصداصل طبق که است مدبر و مدیر ،شجاع ،زمان به آگاه
) در سه مجلد 1342(تهران: صدوق،  در نمایاندن راه راست دین گفتار ماه:براي مثال، نگاه کنید به 13

که برخی شان بعدها از  –که دربرگیرنده گفتارهاي ماهیانه افرادي همچون بازرگان، طالقانی، و مطهري 

 1342تا  1339در جمع مردم و بازاریان در مدت دو سال و نیم از  –بنیانگزاران نهضت آزادي شدند 

) که مجموعه 1342(تهران: انتشار،  بحثی در مرجعیت و روحانیتگاه کنید به است. به همچنین، ن

مقاالتی به قلم ایدئولوگهاي مذکور در تبیین ایدئولوژي شیعی و نقش روحانیت در آن می باشد. به 

:همچنین، نگاه کنید به عناوین مجموعه آثار بازرگان در
http://www.bazargan.info/la_persian/fehrestasar.htm 

عالوه بر ریاست جمهوري، بنی صدر رئیس شوراي انقالب و از مهره هاي اصلی انقالب فرهنگی نیز 14

کنیم، بلکه با توقعات توحید علم را در چارچوب توقعات سلطه مهار نمی «بود. جمله معروف 

از اوست. پیش از آن، وي در فرانسه از اعضاي فعال انجمن هاي اسالمی بود. به » مکنیدمسازش می 

)، 1356( اقتصاد توحیديهمچنین، او از نظریه پردازان حکومت اسالمی بود، و در کتابهایی همچون 

) به تبیین حکومت اسالمی 1357( تعمیم امامت و مبارزه با سانسورها)، و 1358( تضاد و توحید

) باشد که 1354( هاي حکومت اسالمیاصول پایه و ضابطهکتاب اما مهمتر از همه اینها شاید پرداخت. 

به قصد ایجاد حکومت اسالمی در جهان به نگارش درآمده است. در این راستا، خود وي در مصاحبه 

طرح تئوریک مساله حکومت «مدعی شده است که  1357اي در روزنامه کیهان به تاریخ اول بهمن 

که مساله براي  1347می را من شخصا کردم و مبانی و اصولش را هم منتشر کردیم. البته در سال اسال

بار طرح شد، آقاي خمینی ابتکار کردند و آن را به صورت درس عنوان کردند و گفتند این اولین 

به نگاه کنید ». کنم تا اهل فکر بنشینند و درباره اصول و فروعش بحث کننداساس را مطرح می

:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در 1359فروردین  –انقالب فرهنگی ). 1390سپهري، سحاب (
http://www.radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/06/24/4913 

اصول راهنماي «به نام » هاي حکومت اسالمیول پایه و ضابطهاص«کتاب  1371وقتی که در سال 15

منتشر شد، اثري از لزوم تشکیل حکومت اسالمی در جهت ایجاد جامعه توحیدي در -باز» اسالم
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[منبع  1359فروردین  –انقالب فرهنگی ). 1390جهان در آن نبود. نگاه کنید به سپهري، سحاب (

:اینترنتی]. قابل دسترسی در
http://www.radiozamaneh.com/specials/revolution/2011/06/24/4913

[منبع اینترنتی]. بیست دلیل بر بطالن والیت فقیه ). 1389همچنین نگاه کنید به بنی صدر، ابولحسن (

:قابل دسترسی در
http://enghelabe-
eslami.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-/2684-
banisadrvelayatefaghi.html 

ین سمت بسیاري بود و در ا» حاکم شرع دادگاه هاي انقالب«صادق خلخالی به حکم خمینی اولین 16

از مخالفان نظام و مردم عادي را در محاکمات فرمایشی به جوخه اعدام سپرد، به طوري که به شیوه 

آیت اهللا خلخالی؛ از یاد می کنند. نگاه کنید به » قصابِ انقالب«اي غیررسمی و تحقرآمیز از او به 
:) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در2003(انقالبی گري تا انزوا 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2003/11/031127_a_khalkhali.sht
ml  

:) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در1390(صادق خلخالی به روایت اکونومیست همچنین، 
http://www.aftabnews.ir/vdcex78zpjh8exi.b9bj.html 

به یکی از تئوریسن هاي کلیدي جنبش اصالح طلبی » اصالحات«سعید حجاریان که در دوره 17

طالعات بدنامِ تبدیل شد، در دهه اول انقالب و در دوره وزارت ري شهري از بنیانگزاران وزارت ا

 بیست سالگی وزارت اطالعات جمهوري اسالمیجمهوري اسالمی بود. نگاه کنید به بهنود، مسعود (؟). 

:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در
http://peiknet.net/04-10/20_s_v_e_g_islami.htm 

[منبع اینترنتی]. قابل  (؟) گیري وزارت اطالعات در گفتگو با سعید حجاریانگی شکلچگونهمچنین، 

:دسترسی در
http://vista.ir/?view=article&id=294912 

تهران مشهور  اکبر گنجی به برخوردهاي تند کالمی و فیزیکی با مردم در زمان عضویتش در کمیته18

هم ادامه یافت. نگاه کنید  1361است. این تندروي پس از پیوستن او به واحد ایدئولوژي سپاه در سال 

:) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در1390(پاشید صفار: اکبرگنجی روي دخترها اسید می به 
http://www.irdc.ir/fa/content/12395/default.aspx  

:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی درگنجی و قتل عام زندانیان سیاسی مصداقی، ایرج (؟).  همچنین،
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http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=63 
در آغاز انقالب از ایدئولوگ هاي پر حرارت اسالم بود و در مناظره هاي عبدالکریم سروش که 19

که قرار بود نماینده  –تلویزیونی در کنار مصباح یزدي در مقابل احسان طبري و فرخ نگهدار 

از اسالم دفاع می کرد، از مهره هاي کلیدي انقالب فرهنگی بود. جمله معروف  –مارکسیسم باشند 

در فرمانی که از اوست. » سراپا عطر و بوي اندیشه اسالمی را به خودشان بگیرند بایدها میدانشگاه«

و » محور کردن تصفیه دانشگاه ها-مدیریت«به منظور » ستاد انقالب فرهنگی«تشکیل خمینی مبنی بر 

صادر کرد، سروش در میان اعضاي مرکزي این ستاد بود.  23/3/1359اسالمی سازي آنها به مورخه 

مدتی است ضرورت انقالب فرهنگی که امري اسالمی است و «ین فرمان در زیر می آید: بخشی از ا

است و ملت است و تا کنون اقدام مؤثري انجام نشدهباشد اعالم شده خواست ملت مسلمان می 

اسالمی و خصوصاً دانشجویان با ایمان متعهد نگران آن هستند و نیز نگران اخالل توطئه گران که هم 

شود؛ و ملت مسلمان و پاي بند به اسالم خوف آن دارند که خداي گاه گاه آثارش نمایان می اکنون 

نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد و فرهنگ همان باشد که در طول مدت سلطه 

بودند... فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در خدمت استعمارگران قرار داده  رژیم فاسد، کارفرمایان بی

اي مهلک به هاي وابسته به اجانب است، ضربهادامه این فاجعه که مع االسف خواست بعضی گروه

کرد، و تسامح در این امر حیاتی، خیانتی عظیم بر انقالب اسالمی و جمهوري اسالمی وارد خواهد 

ر، مهدي ربانی اسالم و کشور اسالمی است... بر این اساس به حضرات آقایان محترم محمدجواد باهن

املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل احمد، جالل الدین فارسی و علی شریعتمداري 

شود تا ستادي تشکیل دهند و از افراد صاحب نظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و مسؤولیت داده می 

ري اسالمی دعوت کارکنان متعهد با ایمان و دیگر قشرهاي تحصیل کرده، متعهد و مؤمن به جمهو

هاي مختلف و خط مشی فرهنگی آینده ریزي رشته نمایند تا شورایی تشکیل دهند و براي برنامه

ها، براساس فرهنگ اسالمی و انتخاب و آماده سازي اساتید شایسته، متعهد و آگاه و دیگر دانشگاه

باید انقالب اسالمی «گفته بود خمینی پیشتر نیز ». امور مربوط به انقالب آموزشی اسالمی اقدام نمایند

اند تصفیه هاي سراسر ایران به وجود آید تا اساتیدي که در ارتباط با شرق و یا غرب در تمام دانشگاه 

فروردین  6(روزنامه اطالعات، » گردند و دانشگاه محیط سالمی شود براي تدریس علوم عالی اسالمی
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انقالب فرهنگی تا شوراي عالی انقالب  از). 1387سلیمان نوري، رضا ((نگاه کنید به  )4، ص 1359
:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در فرهنگی

http://www.aftabnews.ir/vdcgy39akn9wu.html 
، عبدالکریم »طلباصالح «انقالب فرهنگی و فیلسوف ). 1386همچنین نگاه کنید به مصداقی، ایرج (

:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی درسروش 
http://www.irajmesdaghi.com/page1.php?id=118 
بر همین اساس و به دلیل فعالیت پر حرارت سروش در سال هاي اول انقالب و دوره انقالب فرهنگی، 

عبدالکریم «طراح اصلی انقالب فرهنگی می دانند. براي مثال، آرامش دوستدار می گوید  برخی او را

و عامالن بستنِ سه ساله   و از مبتکران طرح» شوراي انقالب فرهنگی«سروش بانی و عضو 

) [منبع 2006(عبدالکریم سروش و انقالب فرهنگی اسالمی (نگاه کنید به » دانشگاههاي ایران است

:قابل دسترسی دراینترنتی]. 
http://www.nilgoon.org/articles/Dustdar_on_Soroush.html 

به یاد دارم دکتر «گوید: می  خرداد) 6(یکشنبه  هم میهنروزنامه ناصر کاتوزیان هم در مصاحبه با 

دانشگاه بود، مرا که مخالف جدي این راه حل بودم  و علمدار فکر تعطیلیسروش را که نظریه پرداز 

مرتب تکرار می کرد و شعار می داد که براي اصالح ماشینی که بد کار  به مناظره تلویزیونی فراخواند و

خاموش کرد... یک بار هم ایشان به همراهی جالل الدین فارسی و شخص دیگري  میکند، باید آن را

جدل  ندارم به دانشکده حقوق براي تبلیغ فکر خود آمدند و با استادان دانشکده به بحث ویاد  که به

من و جمعی از استادان  می دادند، به دلیل هیاهو و شعارهاي نامناسبی که همراهان ایشان پرداختند و

در شما «محمد ملکی هم خطاب به سروش می گوید ». نیامد اي به دستجلسه را ترك گفتیم و نتیجه

حضور استادانِ سرشناس مانند دکتر ناصر کاتوزیان و در دفاع از ستاد انقالب فرهنگی به استادان 

توهین کردید و به آنها گفتید ما خودمان می دانیم چه کار کنیم، شما بروید پی کارتان. حاال ادعا می

سروش و  به مصداقی).(نگاه کنید  »اید!؟کنید که در ستاد انقالب فرهنگی فقط ناظر گفتگوها بوده

در همین راستا، سید ابراهیم نبوي هم از عوامل  مدافعانش همه اینها را به شدت تکذیب می کنند.

اصلی حمله به دانشگاه شیراز بود.
علی اکبر محتشمی پور از بنیانگذاران حزب اهللا لبنان بود. محمد منتظري و سید مهدي هاشمی سید 20

به طور مداوم با جنبشهاي اسالمی لبنان، فلسطین و لیبی » جهانیجنبش هاي رهایی بخش «از طریق 
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در ارتباط بودند. در همین راستا، آیت اهللا حسینعلی منتظري فقید خود در ابتدا از طرفداران سرسخت 

آیت اهللا از آن برخاست (نگاه کنید به » مطلقه«اصل والیت فقیه بود که بعدها به مخالفت با خوانش 
:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در مطلقه فقیه شرك استمنتظري: والیت 

http://www.iranianuk.com/article.php5?id=33866 
با این وجود، چنانکه به نظر می رسد، باید حساب منتظري را از اصالح طلبانی که خود را به وي 

دانند تا حدود زیادي جدا دانست؛ به این دلیل اصلی که تغییر موضع او لزوما در اثر منتسب می 

پراگماتیسم سیاسی نبود، و مدارك و شواهد به طور عمده دال بر این هستند که تغییر موضع وي 

بود.» اصولی«تغییري 
چنین می » ارجاع به راي مردم«و » ضرورت رفراندوم«مثال، سید محمد حسینی بهشتی در باب 21

استقالل، آزادي، جمهوري «آورید  هاي میلیونی فریاد برمی شما درست است که در راهپیمایی: «گوید

فردا، دو سال دیگر، سه سال دیگر که فاصله زمانی  ولی این فریاد میلیونی ممکن است پس» اسالمی!

 که ما متأسفانه [در] جو که از کجا معلوم اینها اکثریت بودند؟ حاال آید تعبیر نشود به این پیش می

ایم. خوب یادم  کنیم و این جو را در همین سی سال اخیر ایران تجربه کرده دروغ و حاشا زندگی می

اي از ما مصر بودیم حاال  اي که به همین منظور در مدرسه علوي تشکیل شد، عده آید در جلسه می

دیگر رفراندوم چه معنایی دارد؟ تاریخ  خواهد، اند این ملت، جمهوري اسالمی می که همه دنیا فهمیده

درست! ولی اگر چند روز وقت صرف کنیم، براي این فرزند برومند عزیز یک  کند. هم که ثبت می

(؟) [منبع تصویب قانون اساسی جمهوري اسالمی نگاه کنید به ». کنیم شناسنامه رسمی صادر می

:اینترنتی]. قابل دسترسی در
http://www2.irna.ir/occasion/12azar84/indexghanon.htm 

حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم الهیجی، جعفري لنگرودي، «منبع دیگري چنین می گوید: 22

ن قانون اساسی ابوالحسن بنی صدر و ناصر میناچی حقوقدانانی بودند که پیش از انقالب به تدوی

پرداختند اما پس از انقالب این حسن حبیبی، ناصر کاتوزیان و عبدالکریم الهیجی بودند که به همراه 

نگاه کنید به ». احمد صدر حاج سیدجوادي و سید محمد خامنه اي به تدوین قانون اساسی ادامه دادند

[منبع اینترنتی]. قابل  اساسیبازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون ). 1387دلیري، جواد (

دسترسی در
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126 
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ما براي اینکه این نق نق ها کم بشود، گفتیم یک مجلس هم درست شود، شما اسمش را مجلس «23

م کار داریم. قاعده این بود قانون را بنویسیم، منتشر کنیم در همه بالد موسسان بگذارید... واال ما با مرد

و همه مردم ببینند، بعد به آنها بگوییم این را می خواهید یا نه؟ رفراندوم کنیم (صحیفه نور، چاپ دوم، 

بازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون ). 1387دلیري، جواد (نگاه کنید به  )».433ص -4ج 
:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در اساسی

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126 
فتاده اند دوره که نه ما مى خواهیم مجلس مؤسسان باشد. آن مجلس مؤسسان عریض و طویلى ا«24

اگر بخواهد اصلش تحقق پیدا بکند یک شش ماهى الزم  که ششصد هفتصد نفر باید جمع بشوند که

است... بعد هم افراد مختلف، افراد مغرض نمى گذارند که این قانون درست تحقق پیدا کند. نظرشان به 

گزارشى از تصویب اصل میري، سید عباس (؟). ». این است که طول بکشد... آنها توطئه ها را بکنند
:نبع اینترنتی]. قابل دسترسی در[موالیت فقیه در قانون اساسى 

http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=361 

[منبع اینترنتی]. قابل  الیت مطلقه فقیهاز قانون اساسی بدون والیت فقیه تا و). 2009شجاعی، میترا (25

:دسترسی در
http://www.dw.de/dw/article/0,,4965640,00.html?maca=per-rss-per-all-
1491-rdf 

همان26
از آن جا که بیشتر فقهاى مجلس «معتقد بودند: » نصب«به نظریه در این باره، اکثریت اسالمگرایان 27

خبرگان درس آموختگان امام خمینى بودند و با مبناى ایشان در باب والیت فقیه آشنایى داشتند، 

برداشت آنان از حاکمیت فقیه بر این پایه استوار بود: حاکمیت مطلق بالذات، از آن خداوند است. 

ت را به پیامبر(ص) واگذار کرده و پس از پیامبر (ص)، امامان (ع) به والیت خداوند حق حاکمیت بر ام

گمارده شده اند. در عصر غیبت، چون حکومت تعطیل بردار نیست، سرپرستى مردم مسلمان بر عهده 

فقیهان عادل گذاشته شده و همه آنان که شرایط را دارند، از سوى امام معصوم (ع) گمارده شده اند... 

مبنا، ولى فقیه را امام معصوم (ع) به دستور خداوند به والیت مطلقه برگمارده است، و نظام  بنابراین

مشروعیت خود را از او  …اسالمى و نهادهاى حکومتى، قواى سه گانه، قانون اساسى، قوانین عادى و
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ن اساسى گزارشى از تصویب اصل والیت فقیه در قانونگاه کنید به میري، سید عباس (؟). ». مى گیرند
:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در

http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=361 

ن عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قواي حاکم در جمهوري اسالمی ایرا«، 75مطابق اصل 28

قضاییه که زیر نظر والیت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا 

 قانون 110 اصل». مستقل از یکدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رئیس جمهور برقرار می گردد

) 2 .تعیین فقهاي شوراي نگهبان )1« کرد: اعالم شرح دینب را رهبري اختیارات و وظایف اساسی،

الف. نصب و  :)  فرماندهی کلی نیروهاي مسلح به ترتیب زیر3 .نصب عالی ترین مقام قضایی کشور

ج. تشکیل  .ب. نصب و عزل فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی .عزل رییس ستاد مشترك

وزیر، وزیر دفاع، رییس جمهور، نخست :ر از اعضاي زیرشوراي عالی دفاع ملی، مرکب از هفت نف

د. تعیین  .رییس ستاد مشترك، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی، دو مشاور به تعیین رهبر

ه. اعالم جنگ و صلح و بسیج  .فرماندهان عالی نیروهاي سه گانه به پیشنهاد شوراي عالی دفاع

) امضاي حکم ریاست جمهور پس از انتخاب مردم 4 .فاعنیروهاي به پیشنهاد شوراي عالی د

آید باید قبل از صالحیت داوطلبان ریاست جمهوري از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می

) عزل رییس جمهور با در 5 .انتخابات به تأیید شوراي نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبري برسد

م دیوان عالی کشور به تخلف وي از وظایف قانونی یا رأي نظر گرفتن مصالح کشور، پس از حک

) عفو یا تخفیف مجازات محکومیت، در حدود موازین 6 .مجلس شوراي ملی به عدم کفایت سیاسی او

».اسالمی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور
تی]. قابل [منبع اینترنگزارشى از تصویب اصل والیت فقیه در قانون اساسى میري، سید عباس (؟). 29

:دسترسی در
http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=361 

[منبع  قانون اساسی بازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب). 1387دلیري، جواد (نگاه کنید به 30

:اینترنتی]. قابل دسترسی در
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126 
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، 75، 5اما اکثریت بر این باور بودند که باید به والیت مطلقه فقیه در قانون تصریح گردد؛ زیرا اصل «31

د آنها به روشنى والیت مطلقه را نمى رسانند و از سویى، در گذشته با وجود همین اصول، و مانن 107

وقتى امام، افزون بر اختیاراتى که در قانون اساسى بدانها به روشنى اشاره شده بود، از روى ناچارى 

به  دست به کارى مى زد، شمارى زبان به اعتراض مى گشودند. اینان حتى اعتبار قانون اساسى را

خاطر اعمال والیت امام زیر سؤال مى بردند. از این روى، مصلحت را در این دانستند که والیت مطلقه 

». را به طور رسمى در قانون اساسى بگنجانند که پس از گفت وگوهاى بسیار، این دیدگاه پذیرفته شد

[منبع ون اساسى گزارشى از تصویب اصل والیت فقیه در قاننگاه کنید به میري، سید عباس (؟). 

اینترنتی]. قابل دسترسی در
http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=361 

جناب آقاي مشکینی درخواست می کنم که از « در پاسخ میرحسین موسويِ نخست وزیر که پرسید32

از نظر شرعی براي من توضیح بدهند؛ چون من مجتهد نیستم و می خواهم تکلیف شرعی خودم را 

اینجا [در قانون اساسی] خالف شرع است یا واجب است که باید »] مطلقه«بفهمم. نگذاشتن این [واژه 

نون اساسی بود شرح مبسوطی بر لزوم علی مشکینی که رئیس جلسه چهلم بازنگري قا» بگذاریم؟

بسم اهللا الرحمن «در قانون اساسی داد که خواندن آن خالی از لطف نمی باشد: » مطلقه«درج واژه 

الرحیم. من از جناب آقاي نخست وزیر تشکر می کنم که این سؤال را کردند. من هم که می خواستم 

، عرض کنم اشکالی نیست در اینکه ولی به عنوان موافق صحبت بکنم براي حل مسأله شرعی بودن

امر، رهبر، والیت مطلقه دارد. مراد از والیت مطلقه همان والیتی است که امام بر جامعه دارد و آن 

والیتی که امام دارد، آن نحوه در ذهن کسی شاید باشد که به تمام شئون خاصه مردم هم والیت داشته 

نسبت به مردم دارد، مأخوذ از علت آن والیت است. علت  باشد، این نیست. حدود آن والیتی که امام

والیت او عبارت از این است که او مأمور است جامعه را به نحو احسن تدبیر و اداره کند. جامعه را به 

جامعه موقوف است به اینکه او بر نفوس و اموال جامعه نحو احسن باید ولی امر اداره بکند. اداره 

شما فرزندانتان را خوب اداره بکنید اما نسبت به خود آنها و » الیعقل«اي اینکه والیت داشته باشد. بر

والیت مطلقه در اینجا معنایش این است که امام یا ولی امر نایب  اموال آن ها تسلطی نداشته باشید.

. به او به چه نحو و چه مقدار تسلط و والیت بر نفوس و اموال دارد، جامعهامام در زمینه اداره کامله

والیت مطلقه می گویند و این را باید داشته باشد، و این غیر از این است که برود در خانه کسی، نان 
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کسی را بخورد و لباس کسی را بپوشد، زیرا که آن جزو تدبیر نیست مگر اینکه یک وقتی اداره جامعه 

اینجا خیابان کشی نکنند، و نظام به تصرف در مال خاص کسی توافق داشته باشد. مثال اگر بخواهند 

ناراحتی دارد؛ باید خیابان بکشند و خانه کسی را خراب بکنند. آنجا تسلط بر موضوع خاص در مسیر 

آن اداره واقع می شود و به هر حال در فقه ما مسلمأ ثابت است که ولی امر و نایب امام، آن والیتی که 

 دارد. امام نسبت به نفوس و اموال دارد، آن را ولی امر هم

از نظر فقهی، کسانی که به والیت فقیه قائل هستند، این مقدار والیت را می گویند و ما در اینجا از این 

والیت می بینیم که تمام این والیت بر فقیه ثابت نشده زیرا که شما در اینجا وظایف خاصی ذکر کرده 

در اصول فرموده اید که عدد مفهوم  اید. ده یازده وظیفه و اختیارات براي فقیه ذکر کرده اید؛ و شما

معنایش این » اکرم عشرة رجال«دارد، یعنی والیت همین ها هست، نه بیشتر و نه کمتر. اگر بگوید 

است که نه کم و نه زیاد. بنابراین، این مقدار که ذکر شده مفهوم دارد، و مازاد و مانقص را دیگر شامل 

به اینکه والیت امر و امامت امت مال فقیه است. آن  در آن اصل پنجم هم گفته شده است. نمی شود

مطلق است و این مقید است؛ به اطالق او نمی شود تمسک کرد، زیرا که این تقیید را مقید می کند. پس 

والیت فقیه منحصر می شود به همین جا که ذکر شده است. بنابراین، در آینده اگر یک دولت ناجوري 

عه را گرفت و مزاحم شد و گفت که شما حق دخالت ندارید، آنها بگویند پیدا شد و جلو تمام ائمه جم

ما از طرف رهبر منصوبیم؛ یک نهاد با این عظمت و با این شکوه  و با این نحو، می رود جلو اورا می 

گیرد، می گوید قانونی نیست و می گویند ما را ولی امر نصب کرده. می گوید ولی امر وظایفش روشن 

چند تا وظیفه اي است که در قانون آمده. نسبت به این مسأله که االن ولی امر این کار  است؛ خوب آن

را بکند (نصب ائمه جمعه) خوب اینکه در قانون نیامده پس ممکن است جلو این مطلب به این عظمت 

ا ما می گوئیم شم. را بگیرد. ما آن دفعه از آقایان درخواست کردیم و حاال هم همین را عرض میکنم

در قانون اساسی یک عبارتی را بیاورید که این معنا را ایجاب بکند و این معنا را برساند. ما معتقدیم 

که بال اشکال، فقیه، والیت مطلقه دارد. ما می گوئیم در قانون تان یک عبارتی را بیاورید که بر این 

فقیه مخالف نیستیم. قوال  معنا اشاره بشود، محدود نکنید. بعضی از دوستان گفتند که ما با والیت

مخالف نبودند، اما عمال می خواهیم شما عبارتی در قانون اساسی ذکر بفرمائید که به هدف ما که 

والیت مطلقه فقیه است و این مذکورات هم از مصادیق آن است اشاره کرده باشید. و یکی از مواردش 

مین جا بگوئید رهبر منتخب خبرگان که به عقیده من می تواند تأمین بکند، همین است. اگر در ه
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این غرض ما تأمین » والیت مطلقه امر و همه مسؤولیت هاي ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت«

به هر حال من از نظر شرعی از این ناراحت بودم که ما چون معتقدیم براي فقیه یک چنین  . می شود

کنیم؟ درخواست ما این است و با این هم تأمین والیتی ثابت است، چرا در قانون اساسی این را بیان ن

 مشروح مذاکرات جلسه چهلم تدوین و بازنگري قانون اساسینگاه کنید به ». می شود. والسالم

) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در1368(
http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=240 

[منبع گزارشى از تصویب اصل والیت فقیه در قانون اساسى نگاه کنید به میري، سید عباس (؟). 33

:اینترنتی]. قابل دسترسی در
http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=sho
wpage&pid=361 

) [منبع اینترنتی]. قابل 1368( مشروح مذاکرات جلسه چهلم تدوین و بازنگري قانون اساسی34

:دسترسی در
http://hoghoogh.com.online.fr/article.php3?id_article=240 

رهبري او به هرحال یک موضوع اجماعی بود و کسی آن موقع که آقاي خمینی زنده بود و مسأله«35

خواستند جانشینی براي او تعیین کنند، با نقل قولی تردید نداشت. بعداً که آقاي خمینی فوت کرد و می

اي، که نه یا موافقت داشته است که آقاي خامنه که آقاي رفسنجانی کرد که گویا آقاي خمینی عالقه 

مرجع تقلید بود و نه حتی مجتهد بود، جانشین او شود، این بود که طرح تشکیل مجلس خبرگان 

نگاه کنید به  .»اي به تصویب این مجلس برسدرهبري را ریختند براي این که رهبري آقاي خامنه 

[منبع اینترنتی]. قابل  والیت فقیه تا والیت مطلقه فقیهاز قانون اساسی بدون ). 2009شجاعی، میترا (

:دسترسی در
http://www.dw.de/dw/article/0,,4965640,00.html?maca=per-rss-per-all-
1491-rdf 

روشن نشده بود سیاستگذارى کلى نظام با کدام نهاد  85ساسى مصوب از آن جا که در قانون ا«36

است، و دولت در این باره وضع روشنى نداشت، و به خاطر اینکه میدان تصمیم گیریهاى مهم و اصولى 

نظام در دست ولى فقیه قرار گیرد و در هر کار دشوار و پیچیده، ولى فقیه بتواند به گونه قانونى، 

ها و بن بستها را بگشاید، بندهایى در جهت گستردن حوزه کارى ولى فقیه در شور دخالت کند و گره 

. تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسالمى ایران 1اول بازنگرى و شور دوم افزوده شد؛ از جمله: 
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. 3. نظارت بر حسن اجراى سیاستهاى کلى نظام. 2پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. 

ام که از طرق عادى قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت به خاطر حل معضالت نظ

اضافه شد. بند اول، تعیین سیاستهاى کلى نظام، تمامى  110گسترش اختیارات ولى فقیه به اصل 

مسائل مربوط به نظام در همه ابعاد را در مى گیرد. براساس این ماده قانونى، ولى فقیه، پس رایزنى با 

صلحت، حق دارد نسبت به همه امور کشور هر گونه پیش بینى و مصلحت اندیشى مجمع تشخیص م

الزم را بر اساس اصول اسالم و قانون اساسى ارائه دهد و اختیارات گسترده خویش را که از سوى 

شرع مقدس عهده دار است، به گونه قانونى به کار گیرد. این میدان گسترده، براى بهره گیرى نظام از 

کاربردى ولى فقیه و گرفتن راه کارهاى کارآمد، در مورد نظارت بر اجراى درست و  دیدگاههاى

نیکوى سیاستهاى کلى نیز، ولى فقیه به طور رسمى در تمامى امور اقتصادى سیاسى، نظامى، فرهنگى 

بدون قید و شرط حق دارد وارد شود و در مقام اجرا بر محورهاى کلیدى نظارت کند و هر جا  …و

د از سمت و سوى سیاستهاى کلى به انحراف گراییده، با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم جلو تشخیص دا

گزارشى از تصویب اصل والیت فقیه در قانون نگاه کنید به میري، سید عباس (؟). ». انحرافها را بگیرد
:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی دراساسى 

http://www.khobreganrahbari.com/modules.php?name=Content&pa=sho
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شرایط بازنگري در قانون اساسی پیش بینی شد. طبق این  177... در اصل 68در اصالحیه سال «37

موارد ضروري، مقام معظم رهبري پس از  اصل از این به بعد براي بازنگري در قانون اساسی در

مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصالح تا تنظیم 

دلیري، جواد نگاه کنید به  .»قانون اساسی را به شوراي بازنگري قانون اساسی پیشنهاد می نمایند

:[منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در سیبازخوانی تاریخی سیر تدوین و تصویب قانون اسا). 1378(
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1758126 
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 انقالب فرهنگی: ابزاري براي کنترل سیاسی

 

گرایان به این نتیجه رسیدند که براي ، هنگامی که اسالم1357پس از انقالب سال 
مانده در داخل استحکام هرچه بیشتر مواضع خود باید تنها مرکز مقاومت احتمالی باقی

ستقل آن را براي آورند و شخصیت کمابیش مکشور، یعنی دانشگاه، را به تسخیر خود در
همیشه در هم شکنند، با استفاده از نیروي قهریه و پس از زد و خوردهاي خونین با و فائق 

گراي مخالف نظام که در داخل دانشگاه سنگر گرفته بودند، هاي عمدتا چپآمدن بر گروه
 1362تا  1359از  –نزدیک به سه سال » انقالب فرهنگی«طمطراق آن را تحت عنوان پر

، که »ستاد انقالب فرهنگی«عطیل کردند. سپس نظام جمهوري اسالمی، با تشکیل ت –
تغییر نام داد، قدم در راهی گذاشت که شوروي » شوراي عالی انقالب فرهنگی«بعدها به 

هاي شصت و هفتاد میالدي هاي سی و چهل و چین مائوئیست در دههاستالینی در دهه
مذکور، با شور انقالبی و با اختیارات عمال  –شوراي  و بعد –پیشاپیش پیموده بودند. ستاد 

نامحدود، به قصد ریشه کن کردن هرآنچه که در دانشگاه به زعم آن با اصول نظام 
ریزي مدون به بازبینی همهجمهوري اسالمی در تقابل بود به حرکت درآمد؛ و با برنامه

خت. هنگامی که سرانجام جانبه و جایگزینی افراد، ساختارها، و متون دانشگاهی پردا
ها پس از تعطیلی اجباري چندساله بازگشایی شدند، چهره آنها استحاله عظیمی دانشگاه

داد که نظام یافته بود. تمام تالش صورت گرفته براي اخته کردن دانشگاه نوید آن را می
 دیگر از سوي آن نهاد چندان به چالش کشیده نخواهد شد، و در حقیقت تا مدتی نسبتا

 طوالنی هم کمابیش چنین بود.

» انقالب«اي، دوباره نواي هاي اخیر، رهبر جمهوري اسالمی، سید علی خامنهاما در سال
هاي جدید سفت و سختی را براي ایجاد تغییر و اي علیه دانشگاه ساز کرده، و برنامهتازه

رغم تمام تحول در آن مطرح کرده است؛ که نشانگر این حقیقت است که دانشگاه، علی
اش انجامید، در طی گرفته علیه آن که به تضعیف عمدههاي قبلیِ صورتشدت و حدت

هاي اخیر دوباره این پتانسیل را به دست آورده که براي نظام خطرساز باشد، یا حداقل سال
اندیشه ایجاد چنین انقالبی از لحاظ نظري به اواخر دهه کند. حس می گونه اینکه نظام این

پردازان سازي روشنفکران و نظریهاي از طرفی به قصد پاكگردد که خامنهزمیبا 1360
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روي دیگر سکه آن » ايهاي زنجیرهقتل«که برنامه پشت پرده  –منتقد یا مخالف نظام 
پرورده خمینی و نشین کردن افرادي که بیشتر دستو از طرف دیگر براي حاشیه – است

چون و بودند، و لذا حاضر نبودند تحت سلطه بیاي خامنه» زیردست«و نه » همقطار«
کسانی که با استناد به اصطالحی که خود وي در جریان درگیري –چراي وي قرار بگیرند 

به » معاندان حاضر«و » یاران سابق«درباره  1388هاي پس از انتخابات ریاست جمهوري 
ها و مى شدن دانشگاهبارها خواستار اسال –نامیدشان » طلحه و زبیر«توان کار برد می

ر زمان . اما در گذبه سبکی که خود مد نظر داشت ، البتهشد مراکز علمى و تحقیقاتى
تحوالت دیگري هم در سطح دانشگاه و هم درباره موقعیت دانشگاه در مسائل 

که آن  –بود  1378اوج آن خیزش دانشجویی تیرماه –اجتماعی روز به وجود آمد /سیاسی
اي تبدیل کرد؛ به برانگیز براي نظام و شخص خامنهیش از پیش حساسیتاي برا به مساله

بیماري » درمان«اي جدي براي توان گفت وي در طی دهه گذشته به شیوهطوري که می
 کرده است.اندیشی میدانشگاه چاره

ها و در حقیقت دکترین این انقالب فرهنگی نوین و زیربناي نظري اسالمی کردن دانشگاه
اي در مجامع دانشجویی و هاي گاه و بیگاه خامنهص علوم انسانی، در سخنرانیبه خصو

هاي نکتهاي از آن در کتاب پنج جلدي کند؛ که نمونهدانشگاهی بیشترین نمود را پیدا می
گیرد را در بر می 1383تا  1368هاي وي از سال اي از این قبیل سخنرانیکه گزیده ناب

اي بیشتر بر این است تا تصویر ها، تالش خامنهسخنرانی آمده است. در مجموعه این
آرمانی خود از دانشگاه را ارائه دهد؛ و اذهان عمومی را آماده پذیرش این ایده کند که در 

ها عموما پراکندهنهاد دانشگاه تغییراتی اصولی الزم است. بدین ترتیب، گرچه این سخنرانی
که بعدا توسط نهادهاي  هستندر مواضع رادیکالی اند و انتظام نظري ندارند، اما بیانگ

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات «و » شوراي انقالب فرهنگی«گزاري همچون سیاست
هایی شده و به قانون و سیاست اجرایی تبدیل شدند. براي نمونه، قسمت تدوین» فرهنگی

 آورم:از سخنان مندرج در جلد اول این کتاب را در زیر می

ها یک معناي عمیق و وسیع و جامعی دارد، و به کردن دانشگاه اسالمی
تر است.... البته عرض ها واجباعتقاد من از نان شب براي دانشگاه

ن است، یعنی مظاهر فساد و مظاهر فسق کردیم که یک بعد آن هم تدی
در آنجا وجود نداشته باشد، همان چیزهایی که جزو بینات و واضحات 
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و پسر، مسئله بعضی از منکرات و بعضی از محرمات  است. مسئله دختر
هاي درسی رشته علوم انسانی گاهی باید نباشد.... ما حتی در کتاب

بر ضد آن چیزي است که باید باشد.  بینیم چیزهایی هست که درستمی
عزمی در مقابل تهاجم، و تسلیم یعنی در آن وارفتگی در مقابل بیگانه، بی

شود. خوب این درست نیست. این درست داده میدر مقابل دشمن تعلیم 
 ضد اسالمی بودن است.

 

ها و چنگ و دندان نشان دادنپردازياما نکته قابل توجه این است که با وجود تمام نظریه
اي به علت بحران مشروعیت و قدرتی هاي حکومت به دانشگاه در طی دو دهه اخیر، خامنه

، در عمل هنوز موقعیت را براي اجرایی کردن آن که از آغاز رهبري خود درگیر آن بود
اي و نظام را به صرافت انداخت که این دید. در حقیقت آنچه که خامنهنظریات مناسب نمی

انقالب دیگر جاي تاخیر ندارد و باید هرچه زودتر عملی شود، خیزش مردمی در اعتراض به 
بود؛ که در گذر زمان و به  1388نتایج انتخابات ریاست جمهوري دوره دهم در خرداد ماه 

عیار بر ضد نظام به خود علت خشونت رژیم در برخورد با آن عمال چهره انقالب تمام
که این خیزش بسیار بیش از اینکه  براي جمهوري اسالمی چندان اهمیتی نداشتگرفت. 

م آن دانشجویی و دانشگاهی باشد مردمی بود، زیرا به زعم سردمداران این نظام دیگر هنگا
در داخل به طور جدي آغاز شود؛ و بدین منظور، نهاد » سرکوب فکر«رسیده بود که 

ترین و ها بود در برنامه تغییرات اساسی قرار گرفته بود، قابل دسترسدانشگاه که مدت
 ترین هدف سرکوب فکر شمرده شد.نمادین

اي درباره هعمال فصل تاز، 1388جمهوري سال بدین ترتیب، پس از انتخابات ریاست
دانشگاه در حوزه جمهوري اسالمی باز شد، و نظام حمالت خود علیه دانشگاه را علنی کرد. 

اي بود که در خالل زورآزمایی سنگینِ آغازگر این حمالت، به طور طبیعی شخص خامنه
مستقیما معرفتهاي خیابانی، نظامی با مردم در درگیريمجموعه نیروهاي انتظامی و شبه

وي در سخنرانی  اش زد.لوم انسانی را نشانه گرفت و داغ ننگ قابیل را بر پیشانیشناسی ع
هاي علمی و روساى در حضور جمعى از اساتید، اعضاي هیات 9/6/1388 تاریخخود به 
هایى است که مبانى آنها بسیارى از علوم انسانى مبتنى بر فلسفه«ها اعالم کرد: دانشگاه

تعالیم الهى و اسالمى است، و آموزش این علوم موجب بى اعتقادى بهگرى و بىمادي
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ها منجر شود، و آموزش این علوم انسانى در دانشگاهاعتقادى به تعالیم الهى و اسالمى مى
وي سپس با اشاره به ». به ترویج شکاکیت و تردید در مبانى دینى و اعتقادى خواهد شد

هاى علوم ار دانشجوى ایرانی در رشتههزپانصدتحصیل حدود دو میلیون از سه میلیون و 
ها در کننده است، زیرا توانایى مراکز علمى و دانشگاهاین مساله نگران«انسانى اظهار کرد: 

زمینه کار بومى و تحقیقات اسالمى در علوم انسانى و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد 
 ».داد دانشجو نیستهاى علوم انسانى در حد این تعبه جهان بینى اسالمى رشته

اي، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی از سوي خامنه بالفاصله پس از سخنرانی
هاي علوم انسانی بپردازد. شوراي عالی انقالب فرهنگی ماموریت یافت تا به بازنگري رشته

کمیته «در همین راستا، محمدمهدي زاهدي، وزیر علوم، تحقیقات، و فناوري وقت، 
را » هاى مطالبات مقام معظم رهبرى از وزارت علوم راجع به اسالمى شدن دانشگاهپیگیر

در وزارت علوم تشکیل داد، که پس از تصویب راهبردي به جهت اسالمی کردن دانشگاه 
استاد، متون درسی، و «ها در شوراي عالی انقالب فرهنگی، فعالیت خود را در سه زمینه 

اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم، مطابق گفته حمیدرضا آیت آغاز نمود. چندي بعد،» دانشجو
باشند، اسالمی همسو نمی/هاي درسی علوم انسانی با فرهنگ ایرانیکه بسیاري از سرفصل

ها حذف گردند یا مورد تغییر واقع شوند، و برخی از سرفصلچنین تصمیم گرفته شد که 
 نامه کند.ها بخشکمیته وزارت علوم تصمیم نهایی را به دانشگاه

نژاد ، رئیس جمهور احمدي1388-89به همین ترتیب، یک ماه پس از آغاز سال تحصیلی 
در حوزه علوم انسانی که به تشکیل شورایی  مصوبه شوراي عالی انقالب فرهنگی

تصریح را تخصصی زیر نظر شوراي عالی انقالب فرهنگی براي تحول و ارتقاء علوم انسانی 
مربوطه ابالغ کرد. بناي آموزش علوم انسانی بر مبناي نظري هاي نمود به سازمانمی

جمهوري اسالمی، ارتقاء آموزش و پژوهش در علوم انسانی و انطباق آن با ارکان و 
هاي علمی و فرهنگی از افکار مادي، و نفی مظاهر نهادهاي این نظام، پاکسازي محیط

در اسفندماه همین سال، احمد  هاي عملیاتی این شورا بودند.برخی از سرفصل زدگی،غرب
ها، با اشاره به هاي علوم انسانی دانشگاهاحمدي، رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتاب

ها باید بررسی شوند تا ابتذال و سخنانی بر خالف فرهنگ کشور ما در آنها اینکه کتاب
ی را گوشزد هاي علوم انسانوجود نداشته باشد، لزوم بازنگري هشتاد عنوان کتاب در رشته

 کرد.
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، ابوالفضل حسنی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی، اعالم 1389در اواخر شهریور ماه 
کرد که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري قصد دارد پذیرش دانشجو در دوازده رشته 

هاي دروس آنها بازنگري دانشگاهی به ویژه در علوم انسانی و هنر را تا وقتی که سرفصل
به یک سري از رشته«ف کند؛ و معاون وزیر علوم هم بالفاصله اعالم کرد که نشده متوق

بعدا مشخص شد که این دوازده رشته حقوق، ». هاي علوم انسانی دیگر نیازي نداریم
شناسی، علوم مطالعات زنان، حقوق بشر، مدیریت، مدیریت فرهنگی و هنري، جامعه

بخش «علوم سیاسی بودند. در راستاي اجتماعی، فلسفه، روانشناسی، علوم تربیتی و 
تعداد زیادي از اساتید دانشگاه، به خصوص در رشتهسازي دانشگاه، پروژه اسالمی» انسانی

هاي شدند؛ و بسیاري از دانشجویان دانشگاه» بازنشست«هاي علوم انسانی، زودهنگام 
د یا به طور کل سراسر کشور نیز اخراج یا محروم از تحصیل شده و بعضا به زندان افتادن

، کامران دانشجو، وزیر علوم و آموزش 14/4/1390در قدم بعدي، به تاریخ  ناپدید شدند.
جاري، دختران و اگر امکانات اجازه بدهد، از آغاز مهرماه سال «عالی وقت، اظهار کرد که 
ر نشینند؛ و اگر چنین امکانی نبود، آنها باید دهاي جداگانه میپسران دانشجو در کالس

توان چنین گفت که سخنرانی رادیکال می». اي در کالس بنشینندهاي جداگانهردیف
الخطابی بود در آنچه که نظام ، عمال فصل7/6/1389همین کامران دانشجو به مورخه 

 خواهد بر سر دانشگاه بیاورد:جمهوري اسالمی می

و اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که در آن متدینین، فرهنگ انتظار 
فرهنگ بسیج مورد تمسخر قرار گیرد؛ اگر دانشگاهی وجود داشته باشد 

هاي درس که صداي اذان ظهر در آن بلند نشود به بهانه اینکه به کالس
آسیبی نرساند؛ اگر دانشگاهی وجود داشته باشد که روحانی نتواند در آن 

یز وارد شود؛ اگر دانشگاهی باشد که نه تنها مسجد بلکه یک نمازخانه ن
نداشته باشد که بتوان نماز جماعت را اقامه کرد؛ اگر دانشگاهی وجود 
داشته باشد که نه تنها در تمام ماه محرم و صفر بلکه در تمام طول سال 

ترین مراسم مذهبی نیز در آن برگزار نشود، و به جایش در کوچک
چهارشنبه آخر سال گفته شود که اشکال ندارد برقصید و پایکوبی کنید؛ 

گر دانشگاهی وجود داشته باشد که در یک اردوي دانشجویی ماشین را ا
توانید بروید پایین و حاال می«گویند دارند و به دانشجویان مینگه می

گذارند و مراسم آنچنانی برگزار ، و سپس آهنگ مبتذل می»شروع کنید
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گویم خوب است چنین دانشگاهی اصال وجود کنند؛ در یک کالم میمی
ه باشد؛ چون اگر این دانشگاه وجود داشته باشد، مردم ایران، نداشت

 کنند.دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه آن را با خاك یکسان می

 

هاي موازي ، وزارت علوم و سازمان88هاي هاي پس از درگیريبدین ترتیب، در طول سال
بدون اینکه آن  –فرهنگی  مجموعه آن به تالش خود براي اجرایی کردن این انقالبو زیر

تر کردن حلقه عملیاتی خود و شدیدتر کردن ادامه دادند؛ و با تنگ –را به این اسم بنامند 
ها، فشار بر روي قشر آکادمیک و فرهنگی را روز به روز افزایش دادند. این محدودیت

ن ادامه هاي گوناگونژاد به شیوهانقالب تا آخر دوره دوم ریاست جمهوري محمود احمدي
یافت؛ و با آمدن حسن روحانی، گرچه توپ و تشرِ آن به دالیل مشخص از سر و صدا 

 شود.الحیل دنبال میبه لطایفاما افتاده، 

حدود هر سی سال که  شترسد که جمهوري اسالمی، با گذبنابراین، چنین به نظر می
کند. حال سوالی که میفاصله بین دو نسل باشد، به یک انقالب فرهنگی بنیادین نیاز پیدا 

شدیدا  در جایی که دو حکومت ؛گیرد این استدر مقام مقایسه در ذهن قوت می
ایدئولوژیک شوروي و چین کمونیست در طول حیات نسبتا طوالنی مدت خود تنها یک بار 

سر دادند، و با دنبال کردن یا نفی کردن نتایج » انقالب فرهنگی«به طور رسمی نواي 
کاري عمده نپرداختند؛ چگونه است که جمهوري اسالمی، در ا به دوبارهههمان انقالب

هاي اخیر به شدت به تجدید اي کمتر از یک نسل از انقالب فرهنگی پیشین، در سالفاصله
اي دیگر از انقالب فرهنگی در قطع بسیار وسیع ریزي گونهانقالب فرهنگی و بلکه پی

ه این سوال باید ابتدا به حوادث و وقایع و تغییراتی کند؟ براي پاسخ دادن باحساس نیاز می
هاي اخیر در دو سطح مردمی و حکومتی روي داد، و در نهایت پرداخت که در طی سال

در قالب طرح اسالمی » تفکر انتقادي«حاکمیت را مجبور به جدیت در امر مبارزه با پدیده 
 ها نمود.کردن دانشگاه

که انقالب فرهنگی اول، در واقع آنطور که به نظر می می توان با این حقیقت آغاز کرد
در ذهنیت » دانشگاه«اول اینکه خود مفهوم رسید، به دالیل متفاوت موفق از آب درنیامد. 

داري که ایرانیان در طول تاریخ دانشگاه يانتظار چونایرانی اصوال مفهومی سکوالر است. 
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ند، ااز دانشگاه داشته –رسد میکه به بیش از سه ربع قرن  –به معناي مدرن آن 
عموما غیردینی بوده است. فراموش نکنیم که اولین دانشگاه مدرن ایرانی،  هاییانتظار

، با کادري کامال سکوالر و به قصد تعلیم علوم عمدتا 1314دانشگاه تهران، در سال 
 –دند هاي دیگري هم که بعدها تاسیس شسکوالر تاسیس شد؛ و به طبع آن تمام دانشگاه

الگویی سکوالر را دنبال  –که بعد از انقالب تاسیس شد » آزاد اسالمی«حتی دانشگاه 
هاي عقیدتی کردند؛ و این انتظار دیرپاي از دانشگاه همیشه و حتی بعد از جرح و تعدیل

انقالب فرهنگی اول و تالش پیگیر نظام براي زیر سلطه حوزه علمیه قرار دادن دانشگاه به 
در ذهنیت ایرانی باقی مانده است. لذا چنانکه نقدي، » وحدت حوزه و دانشگاه«واسطه شعار 

هاي آذربایجان شرقی، بعدها به فقیه در دانشگاهمسئول دفتر استانی نهاد نمایندگی ولی 
در ایران تاسیس مجامع دانشگاهی از ابتدا بر اساس تفکیک سکوالریسم «درستی گفت: 

گان همین مکتب بودند؛ و این روند شدها حضور یافتند تربیتبود؛ و اساتیدي که در دانشگاه
با شدت و حدت تا پیروزي انقالب اسالمی ادامه یافت؛ و پس از انقالب نیز با وجود برخی 

 ».ها این روند کم و بیش ادامه داردفعالیت

مدت عراق  مورد دیگري که به شکست نسبی انقالب فرهنگی اول انجامید، جنگ طوالنی
المللی علیه هاي بینر ضد ایران، خسارات شدید واردآمده از این جنگ به ایران، و تحریمب

رغم میل باطنی خود متوجه نیروهاي متخصص ایران در این دوران بود، که حکومت را علی
ساله ریاست کاپیتالیسم دوره هشت/تکنوکراسی سکوالر نمود. همچنین، پس از جنگ،

او، که » توسعه اقتصادي«هاي بلندپروازانه فسنجانی و برنامهاکبر هاشمی رجمهوري علی
سردار «هاي صنعتی و به مدد آن نامگذاري خود به در عالقه وي به افتتاح مداوم پروژه

مشهود بود، در عمل جا را براي بازگشت عمده » امیرکبیر زمان«و » سازندگی ایران
، علوم انسانی کماکان مهجور باقی ماند، نیروهاي فنی سکوالر به کار باز کرد. با این وجود

توان گفت که زیر فشارهاي اقتصادي کمرشکن پس از جنگ و مشغولیت اغلب مردم و می
، علوم انسانی، چه در سطح آکادمیک و چه در »سازندگی«به نان و آب در طول دوران 

مده کاري به سطح اجتماعی، عمدتا از رونق افتاده بود، و به همین دلیل هم کسی به طور ع
هاي زنجیرهقتل کُشانهروشنفکردر همین زمان در پس پرده پروسه کار آن نداشت؛ گرچه 

 اي با شدت و حدت تمام در حال انجام بود.
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ها را به علوم انسانی معطوف نمود، نه پدیدهآنچه پس از رکودي نسبتا طوالنی دوباره نگاه
کرده در درون خود جمهوري و مطالعه خواندهدرسنسبتا اي که ظهور طبقه» خارجی«اي 

خط «هاي مختلف و به قصد القاء مفاهیم متفاوت اسالمی بود. این طبقه که آنها را در دوره
اند، نامیده» طلباناصالح«هاي اخیر، تر در سال، و از همه معروف»جناح چپ«، »هاامامی

برنده گفتمان رادیکال شاکثرا خود در اوایل انقالب جزو بدنه اصلی و از نیروهاي پی
شان از هاي بعد و پس از کنار گذاشته شدن تقریبیجمهوري اسالمی بودند، که در سال

کار، با مطالعه نسبی و عموما شتابزده و گرتههاي مهم مملکتی توسط جناح محافظهپست
» انیرحم«اي دموکراتیک در غرب، و با ارائه خوانشی اندیشه-هاي سیاسیاز پروژه برداري

که در حقیقت بانی  –عبدالکریم سروش » قبض و بسط شریعت«از اسالم بر اساس نظریه 
به کار فکري روي آوردند، و پروژه توسعه فرهنگی و  – استفکري جنبش اصالحات 

اي نه چندان آشنا براي مردم، سیاسی را در دستور کار خود قرار دادند. این طبقه که چهره
عنوان کاندیداي خود در انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوري  یعنی محمد خاتمی، را به

اکبر ده بود، با تاکید بر قصد خود بر بهبود نیازهاي فرهنگی مردم، در برابر علیکرمعرفی 
اي، وارد کارزار انتخاباتی شد؛ و با تکیه بر حمایت ناطق نوري، کاندیداي مورد نظر خامنه

شده توسط معاون وي عطااهللا مهاجرانی) ح او (مطرحکه رهبر به طر –پشت پرده هاشمی 
براي تغییر قانون اساسی به منظور کاندیداتوري مرتبه سوم براي پست ریاست جمهوري 

و راي انبوه ملت، پس از تسخیر مسند اول قوه مجریه در  –روي خوش نشان نداده بود 
ر تهران، و بسیاري از ، قدم به قدم بعد به تسخیر نرم قوه مقننه، شوراي شه1376سال 

 مواضع حکومتی استراتژیک دیگر پرداخت.

هاي فرهنگی خود وفادار طلبان پس از به قدرت رسیدن تا حدود زیادي به وعدهاصالح
هایی که به قصد باز کردن فضاي جامعه و شرکت دادن مردم در امور ماندند؛ و فعالیت

هاي مستقیم اصالحر بود. از فعالیتنظیسیاسی صورت دادند در تاریخ جمهوري اسالمی بی
کردن روابط اجتماعی، باب کردن و » قانونمند«طلبان به عنوان یک تشکل سیاسی در راه 
مردم«، و »مشارکت مردمی«، »جامعه مدنی«تکیه مداوم بر مفاهیمی لیبرال همچون 

از مفهوم حکومت می» شاهی/خلیفه«شناسی بود؛ که به نفی صحت معرفت» ساالري
قرار می» والیت مطلقه فقیه«رداخت، و بدین ترتیب به طور تلویحی در برابر مفهوم پ

اي طرفدار آن بود. دیگر تابوشکنی گرفت که جناح راست حکومتی به سرکردگی خامنه
قتل  –» ايهاي زنجیرهقتل«طلبان، افشاگري درباره و پیگیري مساله بزرگ اصالح
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و خارج کشور از اواخر دهه شصت تا اواخر دهه هفتاد  روشنفکران و مخالفان نظام در داخل
بود، که براي اولین بار در طول تاریخ جمهوري اسالمی از خط قرمز گذشت و عناصر  –

طلبان، با چراغ سبز حکومتی مورد تایید نظام را هدف قرار داد. به همین ترتیب، اصالح
ها که سال –نهضت آزادي  نشان دادن رسمی و غیررسمی به احزابی همچون جبهه ملی و

نشین شده و به پشت پرده بود مورد لعن و نفرین جمهوري اسالمی قرار گرفته و عمال خانه
گرچه نه  –فضا را به طور نسبی براي برخواستن صداهایی متفاوت  –رانده شده بودند 

 باز کردند. –چندان متفاوت 

ها که بعدا توسط جناح همان –د بودن طلبی وابستهبه جنبش اصالح هاي بسیاريروزنامه
که گرچه لزوما همه دولتی نبودند، ولی  –شهره شدند » ايهاي زنجیرهروزنامه«راست به 

کردند، و بعضا طلبان حکومتی حرکت میبه طور صریح یا تلویحی در راستاي اهداف اصالح
ها، که نامهشدند. این روزطلبان بودند یا توسط آنها اداره میمتعلق به سران اصالح

فلسفی مدرن و پسامدرن را به منظور نقدهاي /شان معموال متدهاي سیاسینویسندگان
گرفتند، براي مدتی به زندگی فکري عموما آتشین از جناح راست دستگاه حاکم به کار می

بخشیدند. براي اولین بار در تاریخ جمهوري اسالمی، رونق جامعه و به خصوص جوانان 
را » اطالعات«و » کیهان« انحصار» عصر آزادگان«و » صبح امروز«ن هایی چوروزنامه

 هاي زمان خود بدل شدند.ترین روزنامهترین و پرفروششکستند و به محبوب

 نسبی که در این دوره به وجود آمد، ناگزیر به کاهش فشار بر امر انتشار» تساهل و تسامح«
هاي تالیف/ها، و ترجمها، تالیفهنیز انجامید. در همین زمان بود که ترجمه کتاب

گرایانه، مارکسیستی، هرمنوتیکی، روانکاوانه، اگزیستانسیالیستی، پدیدارشناسانه، ساختار
به چاشنی  –به درست یا به اشتباه  –که از قضا همه  مارکسیستیپساساختارگرایانه، و نو

بودند، در حجمی هم آمیخته شده اي مناظره-سنت بومیِ احیاءشده نقد و تفسیر کالمی
ساله اخیر  صدتر، در تاریخ یکو به قطعی وسیع –تاریخ جمهوري اسالمی وسیع که در 

که بالطبع ماهیتی نقادانه و عموما به منصه ظهور رسیدند. این آثار سابقه بود، بی –ایران 
هاي پس از استبداد مطلق همچون آبی بودند که بر آتش انقالبی داشتند، در آن سال

کرد؛ و در کوي و برزن و تر میشد، و شاید هم بنزینی که آن را برافروختهیر میسراز
هاي رسمی و خودمانی بحث و فحص درباره قابل اعمال بودن این متدها به دانشگاه جلسه
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جمهوري اسالمی و به مفاهیم والیت مطلقه فقیه و شوراي نگهبان و نظارت استصوابی و 
 دارها باب روز بود.وسالو سندر میان جوانان و ذلک غیره 

کننده به هر ترتیب، برآیند عملی تمام حرکات روشنگرانه و منتقدانه و صدالبته تحریک
به ظهور رسید؛ و پس  1378طلبان حکومتی، در نهایت در خیزش دانشجویی تیرماه اصالح

ویانی طلبان در دفاع از مواضع دانشجاز سرکوب این خیزش توسط حکومت و تردید اصالح
که به تحریک آنها به پا خواسته بودند، و سپس تکفیر صریح آنها توسط خاتمی، جنبش 

یافته حکومت بر آن، و از طرف دیگر به خاطر طلبی، از طرفی به خاطر فشار افزایشاصالح
هاي اخیر از دست دادن اعتماد مردمی، به تدریج راه سقوط را در پیش گرفت، و در سال

گلشکسته و بهته مرکزي آن افتراق افتاد؛ و امروزه به کشتی سکانحتی بارها در هس
اي تبدیل شده که هر از چندگاهی وزش باد و خروش امواج آن را به سویی متمایل نشسته

اي دیگر داستان خیزش دانشجویی و دالیل و شرایط و خط و کند. از آنجا که در مقالهمی
کنم که پس از ام، در اینجا فقط تاکید میح دادهطلبان را به تفصیل شرربط آن به اصالح

ها سکون و خاموشی در امر اعتراض مستقیم جمعی به جمهوري اسالمی، خیزش سال
دانشجویی چنان سران نظام را نهیب زد و به فکر فرو برد که تا به امروز براي دانشگاه 

 کنند.هاي پیشگیرانه میریزيطرح

طلبی بان که بازگردیم، باید گفت که جنبش اصالحطلبه ادامه سخن درباره اصالح
یا مطابق قانون اساسی جمهوري اسالمی،  –حکومتی، به علت تعلق خاطر و تعهد نهایی 

شناسانه در نگري معرفتبه نظام جمهوري اسالمی، و کوته –» التزام عقیدتی و عملی«
پروري و مطلق خواهبا حاکمیت مطلق» مدارا«، به »روشنفکري قبض و بسطی«قالب 

پرداخت که اکنون بیش از دو دهه است خودآگاهانه و مزورانه تالش بر حذف حتی صفت 
هاي طالیی براي فرصتاز نام حکومت را دارد؛ که در نتیجه به از دست رفتن » جمهوري«

 16/12/1377اکبر گنجی در نامه سرگشاده مورخه تغییر اساسی نظام انجامید. براي مثال، 
تیدوم خردادیان فریب تمام«خود خطاب به انجمن اسالمی دانشگاه مشهد نوشته بود: 

خواهان را نخواهند خورد، و زمین را براي بازي خونین آنها خالی خواهند کرد؛ چرا که تمام 
دست ». هاي جنبش جامعه مدنی ایران مرهون عقالنیت و نفی خشونت بوده استپیروزي

طلبان حکومتی بسط داد، که ته وي را به ساز و کار نهادینه اصالحتوان این گفبر قضا، می
به نظامی  ...هاي پوپري و هابرماسی و مانهایمی و آرنتی و براي تحمیل گفتمان با تالش
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کاران، هرگز بر سر ادعاهاي تافت، بر خالف محافظهها را برنمیکه از بیخ و بن این حرف
نایستادند؛ و همیشه سر بزنگاه میدان را خالی  –» حقوق مردم«به گفته خودشان  –خود 

هاي پیروزي«کردند، و از رویارویی نهایی با حاکمیت سر باز زدند. در این میان، عبارت 
به نظر می یمضحک ۀ، تلخان88، به خصوص پس از وقایع سال »جنبش جامعه مدنی ایران

 رسد.

بی حکومتی، با کشاندن مردم به طلبا این وجود، نباید از این حقیقت گذشت که اصالح
ترین هاي سیاسی و باال بردن توقع آنها از زندگی و از حکومت، شاید ناخواسته بزرگبازي

هاي اخیر مردم را به سمت حرکات اعتراضی شدیدتر علیه عامل مستقیمی بود که در سال
ان انقالب طلبان در حالی که خود هرگز خواهنظام هدایت کرد. به عبارتی دیگر، اصالح

نبوده و نیستند، با فضایی که ایجاد کردند ناخواسته مردم را به سمت انقالب سوق دادند؛ و 
زننده تعادلی در اي و اعوان و انصارش از چنین حقیقت متناقض و برهمآگاهی خامنه

رغم عدم اعتمادشان به طبقه طلبی حکومتی بود که در نهایت آنها را علیطبیعت اصالح
اي دیگر که آنها نیز به نوبه خود و به گونه –هاي افراطی طلب راستظهور جاهنسبتا نو

در جریان انتخابات ریاست جمهوري دوره دهم به اتحاد  –زننده تعادل نظام شدند برهم
طلبان اصالح» انقالب مخملی«موقت با آنها و ریسک بزرگ تقلب گسترده انتخاباتی علیه 

داري را به رقیب ندهند، گرچه در عمل هنوز لکه دیگر بار میدانتجدید قوا کرده کشاند، تا ب
 خود صاحب گوي باشند.

، در تراژدي انقالب »اصولگرایان«، یا به تعبیر خود آنان »راست افراطی«از آنجا که طبقه 
فرهنگی دوم از بازیگران اصلی بود، باید در اینجا به چگونگی پیدایش این طبقه در صحنه 

پردازیم. از تمام مسائل فرهنگی و اجتماعی که هم به بیرون و هم تا سیاسی ایران ب
ترین عامل شود که بگذریم، شاید بتوان گفت مهمحدودي به درون حکومت مربوط می

اما در  -اي خزندهکه انقالب فرهنگی دوم را ایجاب نمود، ظهور پدیده حکومتی درون
دنه نظام بود؛ که در طول دو دهه اخیر به در ساختار قدرت ب -نهایت موجد نتایج دراماتیک

صرف به ساختاري با هژمونی » روحانی«تدریج آن را از ساختاري با هژمونی 
در قالب اتحاد شوم ایدئولوژي و میلیتاریسم مبدل نمود. خیزش این » نظامی/روحانی«

مرگ اي طوالنی دارد، که آغاز آن به روزگار پس از عنصر نظامی به سوي قدرت تاریخچه
 گردد.اي بازمیاهللا خمینی و انتقال رهبري به علی خامنهروح
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احمد -الساقین رفسنجانیبه تدبیر مثلث متساوي 1368اي در سال هنگامی که خامنه
نودي حریف قدر خود، حسینعلی منتظري، و با ۀ اي، با کنار گذاشتن دقیقخامنه-خمینی

س خبرگان و سپس تاکید احمد خمینی مبنی برانگیز رفسنجانی در مجلتکیه بر اشاره شبهه
» مطلقه«بر اینکه خمینی وي را براي رهبري پس از خود مد نظر داشته، بر مسند والیت 

فقیه و رهبري جمهوري اسالمی نشست، خود به خوبی از این حقیقت آگاه بود که با وجود 
موضوعات فقهی یا اعلم به احکام و «احراز اسمیِ مقام رهبري، واجد هیچ یک از سه شرط 
قانون اساسی  107که در اصل » مسایل سیاسی و اجتماعی یا داراي مقبولیت عامه

؛ چرا که اعلم از او در فقه و احکام، یستجمهوري اسالمی براي انتخاب رهبر آمده بود ن
منتظري و گلپایگانی و اراکی بودند؛ و در عرصه سیاست عمال هاشمی » آیات عظام«

گرچه نه کاریزماي از نوع  –یس جمهورِ برتر از رهبر بود؛ و مقبولیت عامه العنان و رئمطلق
 هم که البته با منتظري بود. –خمینی 

اي را برآیند فشار و عصبیت تمام این موانع بر سر کسب مشروعیت و قدرت براي خامنه
وقت وي به قصد حذف مردان قدرتمند نظام چون متحدان توان در حرکات وقت و بیمی
هاي پیگیر وي ابق خود احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی در عرصه سیاسی؛ کوششس

در عرصه مذهبی با فشار آوردن بر » مرجعیت تقلید«براي حل کردن یا دور زدن مساله 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تالش براي وابسته کردن آنها به نظام و تحت بازداشت 

پیرامون شخص » پدر روحانی«یجاد کیش شخصیت خانگی نگه داشتن منتظري؛ و البته ا
اش مشاهده کرد. بدین ترتیب، با استناد به خود در حوزه اجتماعی در طول دوران رهبري

توان تالش بی، می»نامه مردان بزرگتاریخ دنیا هیچ نیست مگر زندگی«نظر کارالیل که 
ترین پدیده ترین و مداومهماي براي صعود به قله مشروعیت و اقتدار مطلق را موقفه خامنه

المللی ایران را ربع قرن اخیر در درون جمهوري اسالمی دانست که تمام وجوه داخلی و بین
 الشعاع خود قرار داده است.تحت

در هاي مختلف جامعه با این وجود، وي که خود را براي کسب مشروعیت و قدرت با جناح
بودن » مطلقه«قیقت که مشروعیت ظاهري و دید، با آگاهی هوشمندانه از این حمیجدال 

والیت فقیه وي تنها تا زمانی کارآمد خواهد بود که اوضاع و احوال کشور آرام باشد، و 
هنگام ناآرامی، موقعیت وي ممکن است شکل دیگري به خود بگیرد، در نهایت متوجه 

موقع مقتضی  اسلحه قدرتمند ولی تا آن زمان به طور عمده خارج از معادالتی شد که در
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بیشترین پتانسیل را براي حفظ وي در مقام قدرت بدون مشروعیت داشته باشد، که همانا 
 و زیرمجموعه مستقیم آن بسیج بود.» سپاه پاسداران انقالب اسالمی«ارگان 

سپاه که در حقیقت ارتش ایدئولوژیک نظام است، و مطابق قانون اساسی جمهوري اسالمی 
تحت عنوان ) 1358(اردیبهشت شود، و اصوال از ابتدا اداره می مستقیما تحت نظر رهبري

، و در عمل به بودهکه مفهومی انتزاعی  –» هاي آننگهبانی از انقالب اسالمی و ارزش«
عمال  وتاسیس شده  – است اي از نزدیکان وي قابل فروکاستنآراء مقام رهبري و عده

اتکا به طبیعت فراقانونی خود، این اختیار را قانونی دارد. در نتیجه این ارگان، با مصونیت 
دارد که هرگاه نیاز بداند، با هماهنگی مقام رهبري و نزدیکان وي، به طور مستقیم وارد 

در دست بگیرد؛ که » نظام«صحنه کارزار شده و به هر نحو ممکن ابتکار عمل را به نفع 
داراي ماهیتی سرکوبگرانه  این کارکرد، به خصوص در دو دهه اخیر، به طور عمده معموال

بوده؛ که خود را در اشکال مختلفی همچون ترور مخالفان نظام چه در داخل و چه در 
داري علنی به قصد هاي دانشجویی و مدنی، و اخیرا آشوب و چماقخارج، سرکوب خیزش

 ایجاد ارعاب و وحشت در دل مخالفان نشان داده. با این وجود، تا زمانی که خمینی در قید
گاه به استفاده از سپاه انکارش، هیچحیات بود، با تکیه بر کاریزماي عمیق و جذبه غیرقابل

اي بود که در به عنوان ابزاري سیاسی احساس نیاز نکرد؛ و این در حقیقت شخص خامنه
میانه دهه هفتاد اژدهاي خفته سپاه را بیدار کرد و از فترت طوالنی پس از دوران جنگ 

 ه درآورد.ایران و عراق ب

به  –اي در مقام رهبر انقالب و والیت مطلقه فقیه به سپاه بدین ترتیب، روي آوردن خامنه
براي حفظ پستی که بیش از اینکه انتخابی باشد، انتسابی و  –خصوص به جنبه نظامی آن 

هاي دن و بلکه قالب شدن ارزششداشتنی است، بالطبع راه را براي مطرح سپس نگاه
اقتصادي در ساختار قدرت /اجتماعی و بعدها سیاسی-اي نظامیبه عنوان طبقهارگان سپاه 

الذکر عمدتا ریشه در هاي فوقجمهوري اسالمی هموار کرد. الزم به ذکر است که ارزش
بینی خاص ارگان سپاه پاسداران انقالب اسالمی دارد، که در درجه اول، بیش از اینکه جهان

اي سپاه، خواستگاه ماعی و عملی است. هسته اندیشهفلسفی و ایدئولوژیک باشد، اجت
دست یا متوسط رو به پایین جامعه با اجتماعی خود را به طور عمده در طبقات پایین

هاي شوونیستی پدرساالرانه آمیخته به محافظهداند، که به ارزشهاي بازاري میگرایش
امروزه اقلیتی نسبتا بزرگ از کاري یا ارتجاع مذهبی معتقدند؛ و از قضا همین طبقات، که 
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ند؛ و به هستدهند، به طور عمده به شدت پشتیبان والیت فقیه جمعیت ایران را تشکیل می
هاي ها و راهپیماییهاي حقیقی و مجازي، در گردهمایی»کیک و ساندیس«هواي 

ی المللی ظاهر شده و بزرگنمایهاي داخلی و بینشده توسط رژیم، جلوي دوربینسازماندهی
گزار شوند. بدین ترتیب، سپاه، با مجال یافتن براي عرض اندام در نهادهاي سیاستمی

هاي طبقات مذکور به این نهادها پرداخت؛ و در برخورد با مهابا به تزریق ارزشنظام، بی
مسائل مختلف معموال ترجیح را بر این گذاشت که به جاي تدبیر واقعه، از مشت آهنین 

گیر که طبقه روحانی، بارتی دیگر، اعمال خشونت گسترده و سرکوب همهاستفاده کند. به ع
کار خود، نسبت به آن همیشه دستاشرافی و طبیعت نسبتا محافظهبه دلیل خواستگاه نیمه

نام و عصا راه رفته بود، اکنون با حضور گسترده و قدرتمندانه عناصر میلیتاریستی بیبه
نظام، به نان شب جمهوري اسالمی تبدیل شد. در  پذیر در ساختار قدرتنشان و ریسک

این میان، محمود احمدي نژاد، به عنوان کاندیداي سازمانی (موقتا) محبوب سپاه براي 
و از همه زایی، تنشزنی، گویی، بلوفدري، دروغریاست جمهوري، به طور خاص پرده

 د.تر پوپولیسم را هم به راهبردهاي ذکر شده در باال اضافه کرمهم

با این وجود، آنچه که در این مقاله درباره سپاه به طور خاص مورد نظر است، تاثیر طرز 
باشد. داستان در ایجاد انقالب فرهنگی دوم در ایران می» سپاهی«تفکر نظامی از نوع 

فرهنگی و ایدئولوژیک در بطن دانشگاه، /، به عنوان تشکلی سیاسی»بسیج دانشجویی«
که زیرمجموعه سپاه  –ما حضور این شاخه وابسته به مقاومت بسیج داستانی قدیمی است؛ ا

گاه چنین پررنگ در دانشگاه، در طول تاریخ جمهوري اسالمی هیچ –محسوب می شود
هاي عاشورا (برادران) و الزهرا (خواهران) نبوده است. در چندین سال اخیر، تشکیل گردان

به عنوان  –نظامی، و سرکوبگر دارند  نظامی، و در موارد خاصکه اساسا ماهیتی شبه –
ها عنوان شده است. الزم به ذکر است که ترین ماموریت بسیج دانشجویی در دانشگاهاصلی
در گذشته تنها در مواقع اضطراري، همچون  –لزوما گردان عاشورا  –الذکر هاي فوقگردان

داشت ، حمله به کوي دانشگاه و باز1378براي سرکوب خیزش دانشجویی سال 
تر سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوري دوره دانشجویان، و از همه مهم

به بعد  88زدند؛ اما با توجه به آنچه در باال ذکر شد، از سال دهم، دست به عملیات فعال می
ها تبدیل دانشگاه –و البته بیرون  –وقت درون هاي سرکوب تمامها به ماشیناین گردان

 شوونیسم سپاه را در قلب دانشگاه و در تمام اجتماع رسوخ دهند. شدند تا
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در این میان قابل ذکر است که سپاه و عناصر وابسته به آن، علی رغم حضور مداوم در 
ها، و امکانات خاص دیگر همچون جزوات هاي فرمایشی، بورسها به مدد سهمیهدانشگاه

اي عمیق از جامعه رهنگی ذاتی خود، کینهرزمندگان و ایثارگران و غیره، به دلیل فقر ف
نژاد و آکادمیک به دل گرفته؛ که معموال آن را در قالب تحقیرهایی با ادبیات مشابه احمدي

و غیره در قبال قشر » قرتیبچه«و » فکلیجوجه«و » سوسول«با الفاظ و عباراتی چون 
که در حال حاضر موضع  توان چنین نتیجه گرفتبروز داده است. بنابراین، میدانشگاهی 

نظام در برابر دانشگاه در ایران تنها ایدئولوژیک نیست، بلکه تیغ دودمی است که یک 
اي و قدر که خامنههمان زیراطرف آن ایدئولوژي و طرف دیگر آن شوونیسم قرار گرفته؛ 

و هم خواهند دانشگاه را به حوزه علمیه بدل کنند، سپاه و بسیج تندرروحانیت ارتجاعی می
به صراحت اعالم  89کامران دانشجو در سال  خواهند دانشگاه را به پادگان تبدیل کنند.می

 ».وظیفه دانشگاه، تربیت سرباز براي امام زمان است«کرد که 

در ایران طی دو دهه گذشته، از طرفی به » تغییرات«بدین ترتیب، نگاهی به نمودار پروسه 
تر شدن آن، و از طرف دیگر به افزایش خواهزیاده هاي حکومت و بلکهتغییر در خواسته

مطالبات اکثریت مردم در سایه آگاه شدن آنها از ساز و کارهاي مدنی و سیاسی شهادت می
اجتماعی اینطور تعبیر کرد /هاي سیاسیشناسی جریانتوان آن را در حیطه گونهدهد؛ که می

دست جامعه نی عمدتا کور اقلیت پایینگیري از پشتیباکه در جایی که کلیت حکومت با بهره
گرایانه پسرفت کرده (انقالب اسالمی به راستی به سمت آلیگارشی امپریالیستی مطلق

از دل بیرون آمده  بود، چرا که همواره مستضعفان بودند که هیوالي» مستضعفان«انقالب 
اند رت نگاه داشتهچون و چرا بر مسند قداین انقالب را با حمایت پرشور و فرمانبرداري بی

شان را حفظ کنند)؛ »هاي مستضعفیارزش«تا خود بتوانند در سایه این هیوال کماکان 
هاي دهد، به سمت ارزشطبقه متوسط شهرنشین، که اکثریت جمعیت ایران را تشکیل می

هاي حال توان چنین نتیجه گرفت که درگیريلیبرالیستی پیشرفت کرده است؛ بنابراین می
هاي سیاسی صرف، یک جنبه عمیق گیريسر قدرت در ایران، فراتر از جهتحاضر بر 

طبقاتی هم دارد؛ و در نهایت، مجموعه تمام این حوادث چندجانبه که در دو دهه اخیر به 
تغییرات اساسی در ساختار قدرت در کشور و به تغییر مطالبات طبقات متفاوت سیاسی و 

قالب فرهنگی دوم توسط حاکمیت چندالیه را اجتناباجتماعی انجامیده، به اجرا گذاشتن ان
 ناپذیر کرده است.
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اي زمینهدانشگاه را در پس» اسالمی کردن«توان فرآیند حال، با آگاهی از موارد فوق، می
نمایاند؛ چرا که اسالمی کردن در اینجا به تعریف نظام دید که ماهیت حقیقی آن را بهتر می

اي و تعدادي از نزدیکانش به طور خاص از شخص خامنه جمهوري اسالمی به طور عام و
گردد، که معموال بر اساس عقاید و منافع طبقاتی روز به روز تعریف یا بازمی» اسالم«

علوم انسانی، در اصل دانشگاه و به طبع آن بنابراین، مفهوم اسالمی کردن شود. تفسیر می
می مزورانه موضوعی است که در مصادره به مطلوب کردن اسالم است؛ و اصوال بسط اس

اي و پیروان وي از اسالمی کردن ي بیش نیست؛ چرا که وقتی خامنه»تعلیل«حقیقت 
کردن آن است. چنانکه » مداروالیت«گویند، در عمل منظورشان علوم انسانی سخن می

نشان بدهم، فرهنگ تاریخیِ اسالمی در  ایران هاي مردمیترانهام در کتاب تالش کرده
ران با ایدئولوژي جمهوري اسالمی قرابت چندانی ندارد. عمده حجم ادبیات کالسیک ای

گرایی دارد؛ و ادبیات پرستی و باستانایران به شدت رنگ و بوي سنی و اشعري و البته شاه
مدرن ایران هم که از بیخ و بن غربی و منحط است. لذا این حقیقت پیشاپیش روشن است 

تعبیر می» سازيبومی«که به علوم انسانی سازيِ طالح اسالمیکه در این فرآیند به اص
 شود، جاي فرهنگ و ادبیات بومیِ تاریخی کجاست.

بینی محدود بومیبدین ترتیب، الگوي اسالمی مورد نظر نظام در حقیقت حتی از جهان
قهو طب ساالرانهاشرافشود؛ و به نوبه خود به دستورالعملی پندارتر میگرایانه هم تنگ

شود. چنانکه ریموند گردد که در چارچوبی به شدت کوچک تعریف میساالرانه تبدیل می
اي در کار است که قصد دارد گیرانهجهت 01»سنت انتخابی«گوید، در این پروسه، ویلیامز می

ناپذیر مورد نظر نظام هدایت کند، اش را دارد به درون الگوي انعطافهر عنصري که قابلیت
سازي و به طبع آن ا دور ریخته و از نظر پنهان دارد. پس اصوال بحث اسالمیو الباقی ر

هاي ایران، به خصوص در حوزه علوم انسانی، براي نظام ابزار کنترلی سازي دانشگاهبومی
بیش نیست، که با تکیه بر آن قصد دارد همزمان به سرکوب واردات آراء و عقاید انتقادي و 

بپردازد، و  کردن کلیت ناهمگون و مرکزگریز فرهنگ بومی انقالبی از خارج، و اخته
جماعت و به طبع آن تمام ملت را به خصوص در حوزه اندیشه سیاسی بدون دانشگاهی

توان گفت که این انقالب راهبرد نظري و در نتیجه آلترناتیو عملی بگذارد. به عبارتی می
» انقالب اندیشه«علیه  حکومتی» ضدانقالب اندیشه«فرهنگی دوم در حقیقت نقش 

گیري نازیسم در آلمان، در کند. چنانکه ارنست کاسیرر، در زمان اوجمردمی را بازي می
 نوشت: حکومتاسطوره کتاب 
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هاي اجبار و سرکوب کردن همیشه در زندگی سیاسی به کار رفتهروش
ها به دست آوردن نتایج مادي اند. ولی در اغلب موارد غرض از این روش

اند به هاي استبدادي خرسند بودهترین نظاماست. حتی دهشتناكبوده 
اي قوانین را بر اعمال مردمان تحمیل کنند، و کاري به کار این که پاره

هاي آنها نداشته باشند. درست است که در ها و اندیشهها و داورياحساس
ها براي این صورت گرفته است تنازعات بزرگ دینی، شدیدترین تالش

ه تنها اعمال بلکه وجدان مردمان را نیز به زیر فرمان درآورند؛ اما که ن
اند، و فقط احساس آزادي دینی را ها محکوم به شکست بودهاین تالش

اند. هاي سیاسی از راه دیگري به کار افتادهاند. اکنون افسانهتقویت کرده
اي دیگر آغاز اي اعمال و نهی از پارهآنها کار خود را با امر کردن به پاره

نکردند، بلکه بر آن شدند که خود انسان را دیگرگون کنند تا بتوانند بر او 
 فرمان برانند.

 

یا به طور » رنگیکور«این انحصارطلبی و تالش براي نابودسازي آلترناتیوها، البته ریشه در 
می »والیت مطلقه فقیه«نظامی دارد که اصل اساسی آن » خواهیبینیرنگتک«دقیق تر 

هولناکی که در دل دکترین والیت فقیه  2»پیشینی«چون و چرا به اصل اعتقاد بیباشد. 
اند جهانیو از نقد که مفاهیمی این 3»پسینی«جاي گرفته، آن را به طور کامل از دنیاي 

است، و بدون نیاز به مداقه و » قدیم«جدا نموده است؛ زیرا همانطور که هر مفهوم پیشینی 
و بسا که این تنها راه مشروعِ  –ایمان و تعبد دربست قابل قبول است  تنها به صرف

بهعطف«شود، مفهوم والیت مطلقه فقیه هم با تکیه بر اصل پذیرفتن آن شمرده می
اي گنجاند؛ و تاکید مداوم و شدید خامنهالهی می-، خود را در مقوله مسائل ایمانی»ماسبق

گیرد که او با خود از همین حقیقت نشات میدر لقب » مطلقه«در دهه اخیر بر صفت 
بینی کرده بود که باید در روزگار قلیانات اجتماعی، که به ناگزیر اش پیشفراست ذاتی

ماسبقی بهمشروعیت او را به چالش خواهد کشید، منتقدان را با اتکا به جنبه الوهیتیِ عطف
بنشاند، و مخالفان را با حربه  شانبر سر جاي» قانون«مقام خود، به نام » فراقانونی«و 

پردازان حکومتش یی که بر مبناي ادعاي وي و نظریه»محارب علیه خدا«تکفیر، به نام 
 منشاء این قانون است، سرکوب و اعدام کند. باز چنانکه کاسیرر گفته:
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گویند که نوع بشر در مسیر تحول خود از مورخان تمدن بشري به ما می
(انسان افسونگر) آغاز » هومو ماگوس«سان از دو مرحله گذشته است. ان

شده، ولی از عصر افسونگري به عصر صناعت رسیده است. آن هومو 
(انسان صنعتگر) » هومو فابر«ماگوسِ زمانِ گذشته و تمدن بدوي، به 

هاي سیاسی مبدل شده است. اگر ما این تمایز تاریخی را بپذیریم، افسانه
رسند؛ زیرا آنچه ما در این ز به نظر میآمیامروز ما امري واقعا تناقض

نمایند. ناپذیر میبینیم، ترکیب دو فعالیت است که ترکیبها میافسانه
مدار جدید ناچار شده است که دو نقش متفاوت و حتی ناسازگار را سیاست

در خود جمع کند: باید در آن واحد هم هومو ماگوس باشد و هم هومو 
و کامال غیرعقالنی است؛ اما وقتی که می فابر. او کاهن یک دین جدید

خواهد به تبلیغ این دیانت و دفاع از آن بپردازد، این کار را از روي روش 
سپارد؛ هر گامی دهد. هیچ چیزي را به دست تصادف نمیعلمی انجام می

 دارد.را از روي حساب و نقشه برمی

 

شکل » محور والیت«ه حول اصوال والیت مطلقه فقیه، و به تبع آن جمهوري اسالمی ک
ي درباره طبیعت خود را از همان ابتدا »سوال«گرفته، با علم کردن بساط نفی و تعطیل، هر 

اي در دیدار با دانشجویان چنین اظهار میو هنگامی که خامنه کند؛تبدیل می» سوالنا«به 
جزء وظایف  هاجریان و جنبش دانشجویی نباید تصور کند که معارضه با دستگاه«کند که 

، در »اوست؛ بلکه آنچه مهم است طرح سئوال و مطالبه پاسخ از مسئوالن ذیربط است
زند و هم قصد دارد دیگران را پی نخودسیاه چپ میحقیقت هم خود را به کوچه علی

یا به عبارت  –داند که نظامِ برساخته بفرستد؛ زیرا که خود او بهتر از هر کس دیگري می
وي، اصوال استعداد و ظرفیت مورد سوال قرار گرفتن را ندارد؛  –شده توسط تر، تکمیلدقیق

صداي آن همه را که بازبینی نتایج انتخابات ریاست جمهوري را که اگر داشت، سوال بی
کامران دانشجو همچون هاي با استناد به گفتهگفت. نمی» پاسخ«کردند با گلوله طلب می

یمان در مسیر والیت حرکت کنیم؛ یعنی وقتی حضرت آقا هاایم در دانشگاهما عهد بسته«
، »فرمایشی را مطرح کردند و صد درصد مخالف نظرمان بود سمعاً و طاعتاً در عمل بپذیریم

هر کسی نتواند در مسیر نظام حرکت کند، بدون تعارف باید از جمع برود.... افرادي مورد «و 
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توان می، »به اسالم و والیت فقیه داشته باشند ها هستند که التزام عملینیاز ما در دانشگاه
ی روشتواند اي تنها میگرایانهاینطور نتیجه گرفت که روش برخورد با چنین پدیده مطلق

فقط آري/فقط «یا » فقط هست/فقط نیست«و صفر/یکی باشد، که مصداق آن  4»باینري«
یدئولوژیکی و دکترینی گرچه شاید نه به این شدت و حدت ا –است؛ که به طور عمده » نه
 در تاریخ سیاسی ایران و به خصوص در حوزه مفاهیم حکومتی، شیوه قالب گفتمان بوده. –

توان چنین گفت که این نظام با با این حال، درباره جمهوري اسالمی به طور خاص می
ساالرانه بر اساس محورانه و تکاي به شدت تکتنظیم و تدوین خودآگاهانه قانون اساسی

شاید تنها صفتی در  –» مطلقه«در آغاز و سپس اضافه کردن تبصره » والیت فقیه«مفهوم 
 –تر شد تر و جنجالیکرد هم مهمطول تاریخ که حتی از خود اسمی که آن را تعریف می

، از همان ابتدا استعداد تغییر را 45»درگاشت«هاي بعد به آن، با نابود کردن امکان در سال
خفه کرد؛ و در نتیجه در طول چنین مدت نسبتا کوتاهی از پا گرفتنِ  براي خود در نطفه

نمایاند؛ زیرا که چنین مدل بسته خود به اوجی رسید که اکنون سقوطش را ناگزیر می
دهد، دارد به خود تنها بازخورد تاییدآمیز میاي، در هر گام که به جلو برمیسیاسی و اندیشه

شود؛ که به مثابه بتنی تر میتر و راضیخود مطمئن و بدون توجه به صداهاي دیگر، از
 گردد.دهد و متحجرتر میخورد، انعطافش را بیشتر از دست میاست که هرچه آب می

گذرد، جمهوري که از انقالب می و اندي دقیقا به همین علت است که حال پس از سه دهه
سانی از آن به ضامن اسالمی براي به اصطالح اسالمی کردن دانشگاه و طرد علوم ان

نیاز  –و بسیج به طور کل  –وقتی همچون گردان عاشورا گیر و تماماجرایی نظامی همه
گوید در روزگار معاصر آورد که میاین حقیقت، سخن ژیژك را به خاطر میپیدا کرده است. 

عمل کننده و بازدارنده مردم تواند به عنوان عامل کنترلکه ایدئولوژي به خودي خود نمی
خواه، با آگاهی از عدم اعتقاد اتباع خود به ایدئولوژي و الگوي هاي تمامیتکند، حکومت

شان به زبان ساده تر، وقتی که کفگیر ایدئولوژي –کنند عملی که آنها تبلیغش می/فکري
خورد، براي پیشبرد مقاصد خود به طور پیوسته از اهرم فشار فیزیکی (براي به ته دیگ می

انقالب «تفاوت اساسی  کنند؛ وو وعده پاداش (براي موافقان) استفاده میمخالفان) 
که دیگر حذف و  استبا انقالب فرهنگی اول هم دقیقا در همین نکته » فرهنگی دوم

کند، و نظام جایگزینی متن و گزینش و اخراج استاد و دانشجو به تنهایی افاقه نمی
گري »نظامی«اید به طور مداوم متوسل به جمهوري اسالمی براي سر پا نگاه داشتن آن ب
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توان چنین اذعان کرد که این با توجه به شواهد موجود و وقایع معاصر، می صرف شود.
و در عمل بر اساس الگوي فعلی که نظام خوابش را براي دانشگاه دیده، » فرهنگی«الگوي 

ارد، در مقطعی ساختار قدرت نظام تعریف و تبیین شده و آدرس آن را بر پیشانی خود د
وسیع تر کل جامعه ایران را هدف قرار داده است. انتخابات ریاست جمهوري دوره یازدهم و 

مدت در تحمیل این الگوي آمد آن نشان داد که جمهوري اسالمی حداقل در کوتاهوقایع پی
 فرهنگی بر جامعه به مثابه ابزار کنترل سیاسی موفق بوده است.

 

 ارجاعات:

1 Selective Tradition 
2 a priori 
3 a posteriori 
4 Binary 
5 Entropy 
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 هاي ایران معاصردر خیزش» سندروم دانشجویی«

 

 درآمد:

گذرد، تعریف و تحلیلی می 1378اکنون که حدود پانزده سال از خیزش دانشجویی تیرماه 
برداري از برخی زوایاي تاریک این واقعه آنچنان دیگرگونه از این واقعه، هم به منظور پرده

که  – 1388نیادین خیزش مردمی هاي بکه بود، و هم براي روشن شدن برخی جنبه
شناختی تا حدود بسیار زیادي امتداد همان خیزش نگارنده آن را از لحاظ تاریخی و معرفت

، از این نظر که 1378رسد. خیزش دانشجویی تیرماه الزم به نظر می –داند دانشجویی می
 –ف مدنی ترین واکنش اعتراضیِ جمعی به حکومت پس از خاموشیِ اعتراضات مختلبزرگ

در سال –دانشجویی  هايکارگري، و اعتراض هايزنان، اعتراض هايهمچون اعتراض
هاي اعتراضیِ اجتماعی در هاي طوفانیِ اوایل انقالب بود، نقطه عطفی در تاریخِ خیزش

ها بود که ایران در عرصه سیاسی/اجتماعی چنین ایرانِ عصرِ جمهوري اسالمی است. سال
مخالفان و موافقان و اغیار که همه از این واقعه در شگفت شده  .ده بودقلیانی به خود ندی

چه در تایید چه در تکذیب  – بودند، تحت تاثیر هیجانِ آن یا به دنبال منفعت حاصل از آن
اي از هر دو، به تفسیرِ چرایی و چگونگیِ آن پرداختند؛ و هر و یا به هواي مجموعه –آن 

 هاي اندکی داشت.کردند که معموال با روایات دیگران مشابهت جناح و تشکلی روایتی ارائه

 23اي، در بیانیه مداران کوبیدن گرفت. بر فراز سر همه، علی خامنهابتدا آتشبار والیت
دو روز است که جمعی از «خود، درباره این خیزش چنین داد سخن داد که  1378تیرماه 

سیاسیِ ورشکسته و با تشویق و پشتیبانی هاي اشرار با کمک و همراهی برخی از گروهک
جویی پرداخته و دشمنان خارجی، در سطح تهران به فساد و تخریب اموال و ارعاب و عربده

هاي کلیدي سازمان نمکی از مهرهمسعود ده». اندموجب سلب امنیت و آسایش مردم شده
را  جبهه، شلمچهنام  اش بههم که بعد از تعطیلیِ نشریه تندروي والیی» اهللانصار حزب«

این شماره روزنامه  جبهه«کرد، درباره خیزش دانشجویی در نشریه اخیر نوشت: منتشر می
نیست، خاکریز است! بنده از روز جمعه گذشته در میدان درگیري براي تهیه خبر حضور 

ه آینده اند. انشااهللا در شمارداشته و دارم. اراذل و اوباش مجال کار تحریریه را از ما گرفته
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اگر زنده بودم، تحت عنوان یادداشت یک خبرنگار، از شورش اراذل و اوباش مطالب ناگفته 
نیز در نامه سرگشاده » جمعی از فرماندهان سپاه». «بسیاري را براي شما خواهم نوشت

چه کسی است که نداند «وفیدند که تخود به رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی، چنین 
پیوندند، و ندین دسته دسته به نام دانشجو به صف این معرکه میامروز منافقین و معا

اند و براي تهییج آن از هر بیار آن شدهنظر آتشطلب کوتهجو و منفعتهاي کینهخودي
محمدباقر قالیباف  – کلمهبه گزارش  –اخیرا هم » کنند؟اي دریغ نمی سخن و نوشته

و تهدیدآمیز فرماندهان سپاه به آقاي خاتمی را او به آمیز نامه توهین«که  هچنین مدعی شد
گوید که در سال همراه یکی دیگر از سرداران سپاه نوشته است.... او همچنین با افتخار می

زده ، مردم را با چوب می 1000و در پی حوادث کوي دانشگاه، سوار بر موتور  1378
 ».است

، خردادبا روزنامه  6/5/1378ه مورخه در مصاحبدر آن سوي نظام، رئیس جمهور خاتمی، 
خون دانشجویان را مباح اعالم کرد:  اًتعبیر نموده تلویح» شورش«خیزش دانشجویی را به 

رسد این حادثه یک سناریو و نمایشنامه بود براي به هم زدن شعارهاي اساسی به نظر می«
که شد نه که به خصوص در دوران جدید ریاست جمهوري مطرح شده است.... شورشی 

آمیز بود، بلکه یک اعالم آرامشی و یک عمل اغتشاشتنها یک عامل ضدامنیتی و ضد
جنگ با رئیس جمهور و با شعارهاي رئیس جمهور بود، و القاي اینکه جز با سرکوب و 

اي که ) هم در نامه21/4/1378او پیشتر ( 1».شود امنیت و آزادي را برقرار کردخشونت نمی
تعفاي وزیر علوم و آموزش عالیِ وقت، محمد معین، در اعتراض به حمله به در آن به رد اس

چنانکه در جریان  –کوي دانشگاه پرداخته بود، به شیوه کدخدامنشانه همیشگیِ خود 
را از » همه«هم دیدیم، » مردم را ببخشید«که  88خواهش وي از رهبر پس از وقایع سال 

که در شرایط حساس کشور آرامش و پرهیز از هر  همه باید بدانید«خشونت منع کرده بود: 
ترین نیاز کشور و الزمه مهم توسعه سیاسی است، و موفقیت گونه خشونت و تشنج اساسی

در همین راستا، وي با صدور اطالعیه دومِ شوراي عالی ». دولت مرهون این آرامش است
اي با متاسفانه عده«امنیت ملی که خود سرپرست آن بود، دانشجویان را چنین کوبید که 

». معقول و افراطی نمودنِ حرکت سالم دانشجویی قصد ایجاد درگیري دارندشعارهاي غیر
نگاهی به حادثه حمله به کوي «در اولین قسمت از مجموعه مقاالت اکبر گنجی هم 

جنبش جامعه «چنین صبح امروز در روزنامه  9/5/1378به مورخه » دانشگاه و پیامدهاي آن
به  –هم کردند  88چنانکه او و بسیاري همقطارانش در جریان وقایع  –را » رانمدنی ای

 
 

93 



اند کسانی که به دنبال براندازي و انقالب«طلبیِ حکومتی درآورد که غصب گفتمان اصالح
 2».راهشان از راه جبهه دوم خرداد و جنبش جامعه مدنی ایران جداست

ت کارگريِ ایران، منصور حکمت، در در خارج از چارچوب نظام، دبیر کل حزب کمونیس
، خیزش دانشجویی، دالیل، و پی1378به تاریخ مرداد  انترناسیونالمصاحبه با نشریه 

ترین عامل در ناتوانى رژیم از میلیتاریزه کردن مهم«آمدهاي آن را چنین توصیف کرد: 
داد میشان رسیده است. تورم بیکامل اوضاع، وضعیت اقتصادى است. جان مردم به لب

اند، با اند؛ و تازه آنجا که دادههاى وسیعى از کارگران را ندادههاست دستمزد بخشکند. ماه
آن نرخ دستمزد، امکان برخوردارى از حداقل معاش غیرممکن است. مستقل از رویدادهاى 

آیند تا تکلیف مساله معاشکشان و حقوق بگیرانِ جزء دارند میاخیر، طبقه کارگر و زحمت
ن را روشن کنند.... انقالب ایران انقالبى کارگرى خواهد بود با هدف اثباتى ایجاد یک شا

حکومت کارگرى، یک جمهورى سوسیالیستى. این انقالب از دل جنبش جارى و به احتمال 
 ».قوى با موفقیت جنبش جارى عروج می کند

ه و عمدتا متناقض و گویانخرواري از تفاسیرِ کلینمونهآنچه در باال ذکر شد تنها مشت
آشفتگی در «گیريِ خاص سیاسی/صنفی و به قول فریدون آدمیت مبتال به معموال با جهت

در ایران است که همزمان با و در تمام سالیان پس » نگاريانحطاط تاریخ«و » فکر تاریخی
رسمی براي تبیین این واقعه به به طور رسمی یا نیمه 1378از خیزش دانشجویی تیرماه 

، معموال قصد بر این بوده تا »گزینشی«موم عرضه شده؛ و در حین فرآیند این تبیینِ ع
افراد یا » تملیک«و » تسخیر«اي اثباتی و چه انکاري، به خیزش مذکور، چه به شیوه

هایی خاص درآورده شود. در این گیر و دارِ تبیین و تاویل و مصادره، آنچه هرگز سازمان
نداده، تشریح آن در بستر حوادث تاریخی و تحت تاثیر انگیختگیدرباره این واقعه روي 

 اش انجامید.گیريهاي روانی/اجتماعیِ معاصرِ آن است که در نهایت به شکل

گرچه اکنون پس از حدود پانزده سال که از آن ماجراهاي آغشته به هیجان و شتاب که 
کرد گذشته؛ و گرچه انحصارِ بینی و دقت نظر را از حاضر و ناظر سلب میطبیعتا ظریف

تردید مدارك متقَنِ بسیاري از این واقعه را در بایگانیکه بی –اطالعاتیِ جمهوري اسالمی 
یافتنِ شرحی نسبتا جامع از خیزش  –دارد هاي دربسته و الك و مهر شده خود نگاه می

ن نگاهی از سازد؛ لیکرا اگر نه غیرممکن که بسیار دشوار می 1378دانشجویی تیرماه 
تواند به تشریح نسبیِ بهترِ به این واقعه می –» بیرون«یا از » باال«به جاي از  –» درون«
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هاي کورِ آن کمک کند. نگارنده که خود از شماري از گرهآن و به گشوده شدن انگشت
پرطمطراقی که برخی از » حماسی«حاضرانِ در این واقعه بوده، با علم به اینکه روایات 

کند سرایند به بازگشاییِ حقیقت آن کمکی نمییجان و احساس براي این واقعه میروي ه
اي میگرچه به طور قطع آب به آسیابِ عده –کند و به تبع آن دردي هم از جامعه دوا نمی

 –پرده و عریان گذارد تا حادثه را بیپردازيِ حماسی را به کناري میدر اینجا روایت –ریزد 
 روایت کند. –م آمد چنان که به چش

 

 شرح واقعه:

، به طور عمده عناصرِ کمابیش مشترکی 78تقریبا تمام روایات نسبتا معقول از وقایع تیرماه 
تیرماه به علت انتشار نامه  17توسط دادگاه مطبوعات در  سالمهمچون توقیف روزنامه 

وقت بالفاصله  که وزارت اطالعات –، سعید امامی »ايهاي زنجیرهقتل«یکی از عوامل 
تیرماه؛ راهپیمایی و  15در  –شده اعالم کرده بود بنديپس از انتشار آن را جزو اسناد طبقه

تحصن دانشجویان کوي دانشگاه تهران در خیابان امیرآباد شمالی در اعتراض به این عمل 
ه در اهللا به کوي دانشگاتیرماه؛ حمله نیروي انتظامی و بسیج و انصار حزب 17در شامگاه 

تیرماه؛ گرد هم آمدنِ دانشجویان تازه از راه رسیده در مقابل کوي دانشگاه و  18بامداد 
اي دیگر به سمت بیت رهبري اي از آنها به سمت وزارت کشور و عدهسپس راهپیمایی عده

تیرماه؛ و  19تیرماه؛ تحصن نهایی آنان در محوطه پردیس اصلی دانشگاه تهران در  18در 
 گیرند.تیرماه را در بر می 22تا  19هاي خیابانی از عموال مبهم و گذرا به درگیرياي ماشاره

گونه روایات وزن حوادثی که در هجدهم تیرماه در کوي دانشگاه به عبارت دیگر، در این
در عمل به مرکز توجه » کوي دانشگاه«کند؛ و روي داد بر تمام وقایع دیگر سنگینی می

نها در حالی است که قضیه حمله به کوي، با وجود تمام شدتی که در شود. تمام ایتبدیل می
اي بود بر آنچه که چند روز بعد حول و حوش پردیس مرکزي آن به کار رفت، تنها مقدمه

عصر هاي انقالب (شاهرضاي سابق) و ولیدانشگاه تهران و به طور عمده در خیابان
ادثی که در مدت حدود یک هفته بعد از حو اینکه تر(پهلوي سابق) روي داد؛ و حتی مهم

آن، از لحاظ مطالعه » غیرسیاسی«هجدهم تیر رخ داد، با توجه به مدل اعتراضیِ 
هاي اجتماعی در ایران معاصر، خود شناختی و روانشناختی خیزشاستراتژیک، جامعه
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د خاطرهبا تاکید بر اینکه در این مقاله قص –اهمیتی منحصر به فرد دارد. روایت نگارنده 
آید به نگاري ندارم، و تنها به منظور استفاده از مشاهدات خود در تحلیلی که در پی می

 شود.جا آغاز میاز همین –پردازم بازگوییِ وقایع می

(انستیتو » پورکالج فنی شهید شمسی«در آن زمان من دانشجوي کاردانی الکترونیک در 
بودم؛ و چنانکه بایسته بود خود نیز در فعالیت تکنولوژي تهرانِ سابق) واقع در میدان ونک

ها تیر از طریق دوستان و همکالسی 19هاي سیاسی دانشجویی شرکت داشتم. ظهر روز 
اند و اند و چند نفر را به قتل رساندهخبردار شدم که شب قبل به کوي دانشگاه حمله کرده

ها ان گرم تهران بود و دانشگاهاند. اوایل تابستبسیاري دیگر را کتک زده و بازداشت کرده
حاال  لِآن روزها هم موبایل و اینترنت مثکمابیش تعطیل، جمعه هم بود و مزید بر علت، 

کردند؛ لذا تا بعدازظهر طول کشید تا با که اگر هم بود حتما قطع می –گیر نبود همه
هاي دانشگاه پیگیري قضایا متوجه شدم که در اعتراض به این حمله تعدادي از دانشجویان

دن کرمختلف تهران پس از راهپیمایی به سمت وزارت کشور و شکستن درب آن و هو 
اند. این تحصن در زاده معاونِ وزیر، در محل پردیس اصلی دانشگاه تهران تحصن کردهتاج

 طول چند روزِ آینده جماعت بسیاري از دانشجویان سراسر تهران و برخی شهرهاي نزدیک
تیر باشد، من نیز به  20ترتیب، از فرداي آن روز، که د جلب کرد. بدیندیگر را به خو
 تحصن پیوستم.

عصر تا آن طرف میدان حوالی دانشگاه، از حول و حوش پارك دانشجو جنب چهار راه ولی
زدند، اما متشکل و در وضعیت انقالب، نیروهاي انتظامی به طور انفرادي پرسه می

شد، در گوشه هاي فرعی که از جمهوري به انقالب منتهی میاناستراتژیک نبودند. در خیاب
هایی هستند توانستم نتیجه بگیرم لباس شخصیدیدم که میو کنار افرادي مشکوك را می

هاي همین کوچهبه باال هم در کوچه پس 250اند. موتورهاي کذایی که خود را استتار کرده
ها شخصیها در جمهوري را هم لباسین خیابانها پارك شده بودند. آن سرِ دیگرِ اخیابان

کدامِ اینها کار به کارِ کسی دادند. با این وجود، هیچمحسوس پوشش میبه صورت نیمه
هاي اطراف و به سمت دانشگاه آزاد بود. من از نداشتند، و عبور و مرور مردم در خیابان

که رو به خیابان فخر رازي باز وسط همه اینها رد شدم و از دروازه اصلی دانشگاه تهران 
 شود وارد پردیس شدم.می
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رفتند. داخل دانشگاه از دمِ ها میآمدند و بعضیها میدرب دانشگاه کامال باز بود، و بعضی
درِ ورودي گرچه دانشجو زیاد بود ولی تراکم جمعیت باال نبود. تمرکز و تراکم اصلی در 

که شاید  –کرد دانشجوهاي دختر و پسر یاطراف مسجد دانشگاه بود که تا چشم کار م
هاي همدیگر را گرفته بودند و زنجیرهاي دست –شناختند هاشان حتی یکدیگر را نمیخیلی

هاي دیگر میو ترانه» اي ایران«و » یار دبستانی من«طوالنی درست کردنده بودند و 
رشان به کار خودشان زدند و بیشتر سها هم نشسته بودند و با هم گپ میخواندند؛ و خیلی

هاي دانشگاهیانِ آن زمانِ خود، برخی از همکالسیبود. در بین آنها، عالوه بر بعضی از هم
شد و تا ها یکی بلند میبازار بعضی وقتقدیمیِ دوره هنرستان را هم دیدم. در آن آشفته

کنه، انصار جنایت می«برد و شعارهایی همچون توانست صدایش را باال میآنجا که می
علیِ فالحیان، سردسته «، و »اي حیا کن! سلطنتو رها کن!خامنه«، »کنهرهبر حمایت می

کرد؛ و دیگران هم به اندازه تاثیري که از حس به فضا پرتاب می »جانیان، اعدام باید گردد!
 کردند.و حال وي پذیرفته بودند او را از چند ثانیه گرفته تا یکی دو دقیقه همراهی می

اش که هر مسقفکز همه اینها مسجد دانشگاه قرار داشت با آن ورودي و رواق نیمهدر مر
رفت. حاال پس از آن همه خواست سخنرانی کند پشت تریبونی که آنجا بود میکس می

کرد، آورم این است که اصوال آنجا کسی به سخنرانی گوش نمیسال آنچه که به خاطر می
رفت، بسته به یکی ود، و هر کس پشت تریبون میکسی براي حرف گوش کردن نیامده ب

اش شد و باقیِ صحبتکرد بپراند، یا تشویق میاي که در چند ثانیه اول وقت میدو کلمه
شد و بقیه حرفش در میان هو و جنجال فرو میشد، یا هو میدر کوران تشویق گم می

شدند، که من بعدا با پرس و رفتند هو میها هم بالفاصله تا پشت تریبون مینشست. بعضی
دفتر «جو از دانشجویانی که از پیش آنجا حضور داشتند متوجه شدم که آنها اعضاي 

شان دل بودند که دانشجویان به خاطر مواضعِ یکی به نعل و یکی به میخ» تحکیم وحدت
موسوي همچون  يافراد مدت تجمع دانشجویان در دانشگاه،خوشی ازشان نداشتند. در 

چه به نمایندگی از طرف  –ابطحی، رئیس دفتر خاتمی، و فائزه هاشمی وزیر کشور، الري، 
به میان دانشجویان آمدند تا بلکه بتوانند غائله را ختم کنند، ولی  -دولت چه به طور مستقل

ها دچار شدند. بعضی از اینها را من خودم دیدم، بعضی وحدتیاکثرشان به سرنوشت تحکیم
درباره شان شنیدم، و بعضی را هم دانشجویان از همان دم در با فحش و دیگر را ندیدم اما 

 .ندفضیحت و سنگ و کتک بازگرداند
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آن روز من تا شب در دانشگاه ماندم، و بعد به خانه که با دانشگاه فاصله چندانی نداشت 
مردم  ها همان بود که بود، با این تفاوت که با کاسته شدن از تعدادبازگشتم. اوضاعِ خیابان

آمد. فرداي آن روز، تر از قبل به چشم میها، حضور نیروهاي امنیتی برجستهدر خیابان
هاي اطراف زدم تیر، دوباره به دانشگاه برگشتم. پیش از آن اما گشتی در خیابان 21دوشنبه 

ه تا گستره واقعه را ارزیابی کنم، که در این باره بعدا خواهم گفت. قضا را آن روز قرار بود ک
اهللا را در بیت اي از بسیجیان و انصار حزباي که در باِر عامی عدهروز مهمی بشود. خامنه

رهبري براي تجدید میعاد اضطراري به حضور پذیرفته بود، با چشمی گریان و صدایی 
مگر من بارها نگفتم در اجتماعی که کسانی مخالف هستند، «لرزان به آنها اندرز داد که: 

کند. بارها این رفتار خشونت آمیز داشته باشد، که این دشمن را خوشحال میکس نباید هیچ
کنند؟! حتی اگر یک چیزي که خون شما چرا گوش نمی حرف را گفتم؛ چرا گوش نکردند؟!

آورد، مثال فرض کنید اهانت به رهبري کردند، باز هم باید صبر کنید، را به جوش می
تان را و پاره کردند، باید سکوت کنید؛ نیرويسکوت کنید؛ اگر عکس مرا هم آتش زند 

حفظ کنید براي آن روزي که کشور به آن نیازمند است؛ براي آن روزي که نیروي جوان و 
اللهی باید در مقابل دشمن بایستد. واالّ حاال فرض کنیم یک جوانی یا یک مومن و حزب

دارد؟ من از او صرف  اي یک حرفی زد، یک کاري کرد، چه اشکالیدانشجوي فریب خورده
و در این حین و بین صداي ضجه زدن و هاي هاي کردنِ بسیجیانِ » کنم...نظر می

شد دانشجویان را به هو زدن و شکلک مخلص که از بلندگوهاي مسجد دانشگاه پخش می
کرد. تنها یکی دو ساعت بعد بود که مشخص شد که اندرز پدرانه و درآوردن تحریک می

 له چقدر به موقع بوده، و تا چه میزان برد داشته است.معظم» ضدخشونت«

آورم، از همان موقع بود که محاصره نظامیِ دانشگاه رسما رقم تا آنجا که به خاطر می
ها به آورِ دستی از پشت نردهها از جمله گاز اشککردنیخورد؛ و پرتابِ انواع و اقسام پرتاب

شجوها که انتظار چنین عملی را نداشتند غافلگیر و درون دانشگاه آغاز شد؛ و بسیاري از دان
که  –ها حتی چندین بار هم سعی کردند درهاي دانشگاه را شخصیمجروح شدند. لباس

و وارد محوطه بشوند، که با مقاومت  شکسته –حاال دیگر دانشجویان آنها را بسته بودند 
اي از آنها جود دارد که عدهدانشجویان روبرو شدند و عقب نشستند. البته این امکان هم و

اي توانسته باشند وارد محوطه پردیس بشوند، اما من چون در میان آن معرکه در زاویه
سنگر گرفته بودم و طبیعتا به همه جاي پردیسِ بزرگ اشراف نداشتم اکنون از آن اطالعی 
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هاي منجنیقرهپابندان و زیر بارانِ سنگترتیب، آن شب را در وضعیت دانشگاهندارم. بدین
 ها صبح کردیم.شخصیهاي بسیجیان و لباسواره

تیر روزِ سرنوشت خیزش دانشجویی بود. حمالت و تحریکات از خارج با وقفه 22سه شنبه 
هایی نه چندان طوالنی تا بعدازظهر ادامه داشت؛ و بسیاري از دانشجویان را فشار و 

ی و کمبود یا نبود سیگار به ستوه آورده بود. استرسِ وقایعِ چند روزِ اخیر به عالوه گرسنگ
تحصن «زدند که کردند و پر از احساس فریاد میهمه پر از خستگی و کالفگی، غرولند می

هاي نمایندگان تحکیم وحدت که و در این میان کسی به تالش» بس است! باید جنگید!
کرد. رند توجهی نمیخواستند دانشجویان را کماکان داخلِ محوطه دانشگاه نگاه دامی

ها و از دست رفتنِ اعتماد به اصالحات و شورِ ها و بالتکلیفیمجموعه تمام این کالفگی
تیر طاقت دانشجویانِ متحصن  22جوانانه و نوجوانانه براي نبرد بود که بعدازظهر سه شنبه 

نظامی را چنان طاق کرد که از درهاي دانشگاه بیرون بزنند و با نیروهاي نظامی و شبه
 درگیر شوند.

پوشِ ضدشورشِ استراتژيِ سرکوبِ نیروهاي حکومتی در ابتدا این بود که گارد سر تا پا زره
به شیوه لژیون رومی  –که من تا آن زمان به یاد ندارم آنها را دیده باشم  –نیروي انتظامی 

حد فاصل هاي طوالنی در جنوب خیابان انقالب و در میان خود خیابان انقالب در صف
شخصیخیابان شانزده آذر تا خیابان دانشگاه تشکیل داده بودند؛ و در پشت سر آنها لباس

رسید دانشجویان شان میهایی موضع گرفته بودند که با سنگ و آجر و هر چه که به دست
دادند؛ و نخستین صفوف دانشجویانی که از درِ اصلی دانشگاه بیرون را مورد اصابت قرار می

بودند، تا بفهمند دنیا دست کیست به تیر غیب گرفتار شدند. اما دانشجویان زود  ریخته
نشینی آنها و لباسخودشان را جمع و جور کردند و به سمت گارد یورش بردند، که به عقب

شک یکی از مفرهاي استراتژیک مهمی بود که به ها انجامید. خیابان فخر رازي بیشخصی
نشینیِ دیگر همچون اردیبهشت و فروردین و دانشگاه به عقب عالوه چند خیابان موازيِ

نیروهاي حکومتی و به از دست رفتن انسجام دانشجویانی که به تعقیب آنها پرداختند منجر 
2شد.

3 

اش را حتی اي بدل شد که نمونهدر یکی دو ساعت آتی خیابان انقالب به معرکه و مهلکه
شاید به دلیل تفاوت  –هم  1388جمهوري هاي پس از انتخابات ریاست در درگیري

ندیدم:  –هاي نوینِ مقابله با تظاهرکنندگان اقلیمی و تعداد نفرات درگیر، و همچنین شیوه
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هاي منتهی به دانشگاه را نشینی کرده بودند، تمام خیابانگارد ضدشورش و انصار که عقب
آور و فلفل. دانشجوها هم اندازي و شلیک گاز اشکبستند و شروع کردند از دور به سنگ

زدند و با دستمال آمد را آتش میشان میسطل زباله و کاغذ و جعبه چوبی و هرچه به دست
پوشاندند. فوت کردن دود سیگار توي صورت براي خنثی کردن صورت و بینی خود را می

ن درهم و ترتیب، مبارزه چناآور را هم باید به موارد فوق اضافه کرد. بدینتاثیر گاز اشک
شد از دشمن شناخت؛ و نقاط مختلف خیابان انقالب چندین برهم شد که دوست را نمی

مرتبه بین دانشجویان و نیروهاي حکومتی دست به دست شد. در این گیر و دار، نیروهاي 
حکومتی باالخره به طور کامل به درون دانشگاه رخنه کردند. خیابان انقالب شده بود همان 

اش ما را از فرط سرودهاي انقالبیي که هر سال دهه فجر با فیلم»فنداس 24«خیابان 
 حوصلگی بر سر بام می فرستادند. حاال فیلم زنده بود.تکرار و از سر بی

گرفت. برق منطقه را قطع کرده وار اوج میشد خوف حوادث هم سهمیتر میهوا که تاریک
کرد، که آدم ه شکل هیوالیی منعکس میهاي آتش را هر لحظه ببودند، و دود و گاز، شعله

ي کوروساواي فقید 34»شبح جنگجو«فیلم  انهرا ناخودآگاه به یاد سکانس معروف جنگ شب
کرانِ ورايِ آن بود که من خط انداخت. از میان همان گاز و دود و شعله و خاموشیِ بیمی

شان در فضا ناپدید حرکتاي جایی در مسیرِ دیدم که در کمتر از لحظهها را میسرخِ گلوله
ها بر فراز اي. من خودم را به روي زمین انداختم، و گلولهشدند، و سپس آهی و ضجهمی

آنها که انگار در میان غارِ حلقه صفیرکه کشیدند؛ در حالیکردند و ثاقب میسرم پرواز می
حالی که  خراشید. دقایقی بعد، درافکن شده باشد گوشم را صدچندان میهاي دود طنین

توانستم نفس بکشم و نه جایی را ببینم، دو گیر شده بودم و از شدت گاز و دود نه میزمین
شبح زیر بغلم را گرفتند و مرا از روي زمین بلند کردند و کشان کشان از وسط معرکه 

تر به دست گارد سپردند. بعدتر متوجه شدم که ناجیان من گاردهاي بیرون بردند و آنطرف
ر و همان دژخیمانِ من بودند. چون مسائلِ متعاقبی که براي من روي داد به طور داماسک

پردازم. همینقدر بگویم که عمده از حوصله این مقاله خارج است، در اینجا به آنها نمی
هاي دیگر انجامید که مجموع این وقایع بعدها به اخراج من از دانشگاه و بسیاري گرفتاري

 ش نیست.اینجا مجال بازگو کردن

شان لبیک گفته که به دعوت رهبر فرزانه» امت شهیدپرور همیشه در صحنه«روز بعد، 
هاي دربست به مرکز تهران آورده بودند بودند را طبق معمول از اطراف و اکناف با اتوبوس
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ولی امر «هاي امام و انقالب و با و میان آنها خوراکی رایگان توزیع کرده بودند تا با آرمان
را رقم » تیر 23حماسه «تجدید میثاق کنند، و در پشتیبانی از والیت » ین جهانمسلم

منتخب «بزنند. شیخ حسن روحانی، دبیر وقت شوراي عالی امنیت ملی و رئیس جمهور 
اي سخنرانی بسیار تندي بر ضد دانشجویان کرده بود که فعلی، در مانووري حرفه» مردم

نرانی، روحانی دانشجویان را به شدیدترین وجه بعدها دیدم و شنیدم. در حین این سخ
 نواخته بود: –دانند آنها که مصداقش را دیدند و چشیدند بهتر می–ممکن 

اگر منع مسئولین نبود، مردم ما، جوانان مسلمان، غیور و انقالبی ما با این عناصر اوباش «
رسانند.... اینها خیلی  کردند و آنها را به سزاي اعمالشان میبه شدیدترین وجه برخورد می

تر و حقیرتر از آن هستند که بخواهیم نسبت به آنها تعبیر حرکت براندازي را مطرح پست
کنیم.... مگر دولت مقتدر جمهوري اسالمی ایران و مسئولین امنیتی نظام این گونه حوادث 

ت این چند را تحمل خواهند کرد؟ این صبر و متانت در یکی دو روزه براي این بود که ماهی
شود و همه به خوبی بدانند اینها چه کسانی صد نفر اوباش به خوبی براي مردم ما روشن 

هستند و داراي چه ماهیتی هستند.... ادامه این وضع براي نظام ما، کشور ما، و ملت ما 
قابل تحمل نخواهد بود. دیروز نسبت به این عناصر دستور قاطع داده شد. دیروز غروب 

طلب، هر کجا که باشد، با ع صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصتدستور قاط
و بدین ترتیب، خیزش دانشجویی تیرماه ». شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند

 در کمتر از یک هفته به اوج خود رسید و در کمتر از چند ساعت به سر درآمد. 1378

 

 تحلیل:

گردد که چطور شد که ه با این پرسش بنیادین آغاز میتحلیل این واقعه به عقیده نگارند
تبدیل شد؟ براي پاسخ » خیزش«گذشت و به » جنبش«آسا از مرحله اراده دانشجویی برق

به این سوال، در درجه اول باید ماهیت اصلی این واقعه را درك کرد. درباره اینکه ماهیت 
اري در طول چندین سال گذشته بسی –چنانکه پیشتر نشان داده شد  –این خیزش چه بود 

اند تا بسته به موقعیت، یا آن را بکوبند یا به خود مربوط کنند. نشریات ها کردهفرساییقلم
افترا زدن و  بدون استثنا به استراتژيِ –طلب چه راستی چه اصالح –جمهوري اسالمی 

منافقین و » فتنه«استکبار جهانی و » توطئه«پرداختند؛ و آن واقعه را » وصله چسباندن«
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ها و غیره خواندند؛ که دقیقا همان راهبردي است که در سال و کمونیست هاطلبسلطنت
فقط نشریات راستی به دالیل مشخص در قبال اعتراضات مردمی پیش گرفتند. البته  88

طلبان حکومتی هم در اند که در لحظه نگارش این کتاب قسمتی از اصالحناگفته نم
بوده است! مخالفان جمهوري » فتنه«هم  88اند که گردشی تاریخی به این نتیجه رسیده

اسالمی نیز با ارائه تصاویري عمدتا مخدوش از این واقعه عمال به روشن شدن آن کمکی 
نه موافقان و مخالفان، حقیقت ماجرا گم شد و در سازاهاي روایتنکردند؛ و در پسِ جنجال

 گذار زمان به دست فراموشی سپرده شد.

برداري سیاسی چه بود؟ بازارِ جعلِ روایات به جهت بهرهاما واقعیت قضیه به دور از آشفته
آید تحلیلی است که نگارنده پس از مطالعه و غور بسیار در مدارك و آنچه که در پی می

 1378بیات شخصی خود از این واقعه به آن دست یافته است. در اوایل سال شواهد و تجر
خط «به تمیزِ ظاهري از ماهیت  –» طلباناصالح«دو سه سالی بود که از ظهور جديِ 

هاي شبهگویهگذشت. در این مدت، گزیندر عرصه سیاست ایران می –آنها » امامی
تساهل «، »آزادي اجتماعی«، »معه مدنیجا«دموکراتیک خاتمی درباره مفاهیمی همچون 

(در » در جایی که ما هستیم بگذارید صحبت از زندگی باشد، نه از مرگ«، و »و تسامح
و  –ي برخی در جمعی)، بدون پشتوانه نظريِ مستحکم »مرگ بر آمریکا«واکنش به شعار 

اجرایی و بدون توانایی عملی براي –اي از نظریات متناقض بلکه حتی بر اساس ملغمه
اي که از یک سو خود هنوز به شدت با معرفتکردن آن مفاهیم در قطعِ گسترده در جامعه

دستانِ آن به بهاي دست به گریبان بود و از طرف دیگر کارگزاران و قدرتشناسیِ اسطوره
شناسی را ترویج و تقویت شده این معرفتاي خودآگاهانه و سازماندهیطور مداوم و به شیوه

ایرانی را شتابزده و  –به تمیز از سنتیِ صرف  –» سنتیذهن«ردند؛ جامعه کمی
گویانه آن از بینانه و کلیکرد که شالوده خوش» خواهانهمدنیت«غیرمسئوالنه وارد کارزاري 

طلبی سبک اصالح» جنبش جامعه مدنیِ«داد که اخیرا همان ابتدا شکستی را وعده می
در همین راستا، احمد زیدآبادي، و کمال به کام خود کشید. را در نهایت به تمام حکومتی 

ها پس از انشعاب این سازمان از بدنه گار و دبیر کل دفتر ادوار تحکیم وحدت، سالروزنامه
براي اینکه «متهم کرد: » کاره نبودناین«طلبان، خیلی محترمانه خاتمی را به اصلیِ اصالح

کنم که آقاي خاتمی ممکن است براي رد نمی متهم به تندروي نشوم، این احتمال را
یک کشور کامال با ثبات و برخوردار از نظم نهادینه شده مانند سوئیس ریاست جمهوري 

اش در حال هاي بدخیم از هر گوشهایران که بحرانمناسب باشد، اما براي کشوري مانند 
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اي خاتمی رونده راه هموار ... به عبارت دیگر، آقنمایی است به هیچ وجه مناسب نیست.رخ
اي سنگالخی طرز کم سابقهاست نه راه سنگالخی؛ و متاسفانه مسیر سیاست در ایران به 

 ».شده است

همچون » خرداديدوم«در این میان، دانشجویان جوان، با خط گرفتن از نشریات مشهور به 
هاي دیگر که امهو بسیاري روزن خرداد، نشاط، توس، جامعه، عصر آزادگان، صبح امروز

یکسره تعطیل شدند، به هواي رتوریک » ايهاي زنجیرهروزنامه«بعدها تحت عنوان 
کردند) و تند و هیجانتعبیر می» ضدحکومتی«(که بسیاري به اشتباه آن را » ضدراستی«

برخی نویسندگان این  –گرچه باز بدون اساس مستحکم نظري و ضامن اجرایی  –برانگیز 
مچون اکبر گنجی، مسعود بهنود، و عباس عبدي؛ و با یافتن کورسویی از امید ها هروزنامه

معاصرشان که دلیل  –و نه لزوما سیاسی  –هاي اجتماعی براي فائق آمدن بر سرخوردگی
شدند تا سایه سنگینِ تر میدانستند، روز به روز تشنهاصلی آن را جمهوري اسالمی می

هاي مختلفی همچون بسیج و حکومت که توسط ارگان کُش و تحقیرگرِ پدرساالريِفردیت
شد را اهللا و نهادهاي سرکوبگرِ دیگر اعمال مینیروي انتظامی و گشت ارشاد و انصار حزب

ماند که بسیاري از نظریهدر میدان مبارزه فیزیکی به چالش بطلبند. به شوخیِ تلخی می
گیري خیزش دانشجویی یا به کلطلب مذکور، پس از شنگاران اصالحپردازان و روزنامه

طور عمده به آن روي خوش نشان ندادند و یا بالفاصله محکومش کردند. در این میان 
اي ناصواب دائم در حال تغییر تر است. وي که به شیوهگناه اکبر گنجی از همه سنگین

موضع است، در آن زمان از هیچ کوششی فروگذار نکرد تا خیزش دانشجویی را با همان 
اش جریانی نامشروع و در جانبانهبهوار و همیشه حقکلهاي معروف دانايشدت و حدت

4ي جامعه مدنی معرفی کند.»هاارزش«تقابل با 

» تحقیقات«اکنون نیز در گنجی هم 5
العمومی که تیزيِ کالمش را نسبت اش همان رتوریک جدلیِ مدعیتاریخی/فلسفی/مذهبی

گیرد تا خواننده را به هیجان آورده و در نهایت ه کار میکند ببه عمق آن صدچندان می
 تحمیق کند.

در ایران، در شرایطی » جنبش جامعه مدنی«گیري ایده به هرتیب، دو سه سالِ اولِ شکل
اعم از حکومتی و  –زنیِ دو طرف که ذکر آن به میان آمد، عمال به رجزخوانی و محک

درجه هیجان در میان هر دو طرف، نتیجه گذشت؛ که با در نظر گرفتن صعود –مردمی 
خودخواسته از جانب هر دو طرف نمی» فیزیکی«اش چیزي به جز کارزار نهاییِ طبیعی
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و  طلبانِ پرشور اما هم مردد و هم دستدهد که اصالحتوانست باشد؛ که این خود نشان می
شان و هدایت هايهبرنام »متین«براي اجراي » سازيامنیت«پا بسته، خود هرگز تواناییِ 

اند؛ که اگر اند را نداشتهاش بودهشان در آن راهی که مدعیِ درستیپیروان» مستحکم«
شد که بعد آنان را مجبور کند به هزار ناز و عشوه و عقبداشتند کار به آشوبی کشانده نمی

م را ضایع اش کنند و در نتیجه حق مردنشینیِ ناروا و بیانیه از موضعِ ضعف تقبیح و تکذیب
اهللا به کوي و خون آنها را مباح کنند. در این میان، حمله نیروي انتظامی و انصار حزب

 –دانشگاه همچون رسانایی عمل کرد که دو سرِ خازنِ پر از شارژِ الکتریکیِ دو طرف 
را به هم متصل نمود و به جرقه شدید  –حکومت از یک سو و دانشجویان از سوي دیگر 

 دانشجویان در جریان خیزشی که در پی آمد انجامید.تخلیه روانی 

صرف نظر از دالیل، کارکردها، و نتیجه –خواهی بنابراین، نسبت دادنِ مطلقِ خشونت
طلب نمایاندنِ به حکومت از یک طرف، و صلح –هاي ماهوي و اخالقی از آن گیري

بینی در  سفید و یاهپردازي و سدانشجویان از طرف دیگر، که ریشه در عالقه به اسطوره
میان ایرانیان دارد (اسطوره شهادت حسین مظلوم به دست یزید کافر را مجسم کنید)، 

اي است از وقایع که به نوبه خود ماهیت حقیقی خیزش دانشجویی را در پس پرده کژخوانی
دارد. با این وجود، حق این است که خشونت را حکومت آغاز کرد، و به اصطالح نگاه می

را زد تا بلکه حریف را بترساند و غائله را زودتر ختم کند؛ اما اشتباه حکومت » اول سیلی«
آنان به بر پا شدن بلوایی » طلبیِمبارزه«در برآورد عمق هیجانات دانشجویی و روحیه 

اي بسیار برداشت که حتی تا به امروز هم از انجامید که آرام کردن آن براي حکومت هزینه
که چند سالی است توسط جمهوري » انقالب فرهنگی دوم«صی نیافته؛ و تبعات آن خال
مطرح شده ادامه منطقیِ همین واقعه و به » هاطرح اسالمی کردن دانشگاه«اسالمی به نام 

هاي دانشجویی به باقیِ الیه» تفکر انتقاديِ معطوف به عملِ«جهت جلوگیري از سرایت 
 جامعه است.

نامی  –ي »جنبش«اصوال  1378ن خیزش دانشجویی تیرماه چنانکه مشاهده شد، در جریا
مندي در قالب داري و برنامهکارگیريِ آن در حوزه سیاست امروز معموال به سازمانکه به

در   –کشد را با خود یدك می» قانونی«تلویح دارد و الگوي رفتار » مدنی«هاي چارچوب
هاي در سال» متشکلجنبش نیمه«ه پس از عبور از مرحل –کار نبود؛ چرا که این خیزش 

اي »تعهدخواهانهعدم«در حقیقت برآیند هیجانات  –قبل از جریان حمله به کوي دانشگاه 
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که » تشکل«بود که در دو سه سالِ گذشته بر مجموعِ دانشجویان، نه لزوما به عنوان یک 
شبیه گستاخیِ  مستقل، وارد شده بود. لذا شیوه اعتراض آنها هم بیشتر» افراد«به عنوان 

منِ پکن در ژوئنِ آنتا مثال شیوه هدفمند دانشجویان و مردم در میدان تیان بود فردي
توان تعهدخواهی را به وضوح می(که آن هم البته در نهایت سرکوب شد). این عدم 1989

دانشجویان در گستاخی کردن و هو  ۀو رفتار جمعیِ گسست 56»دایونیسی«در شوریدگیِ 
شان بر سر رهبر و رئیس جمهور و دفتر تحکیم وحدت و هر فریاد کشیدن شان ودنکر

دهی به سرش افتاده بود، کتک کس و هر چیز دیگر که خیال زعامت و سخنرانی و جهت
جمعیِ دختر و زدن و راندن مسئوالن دولتی و غیردولتی، و سرود خواندن آمیزشی و دسته

وار بساط پدرساالريِ 67»اورجی«ه پسر دست در دست یکدیگر دید؛ که همه و هم
دژ نظارت کهن –سازِ عرف و شرعِ جمهوري اسالمی را در دل دانشگاه چارچوب ۀپارسامآبان

 –آمیختگیِ دو جنس کنام فلسفه عدم –و در درگاه مسجد  –حراستی بر دو جنس 
ی و زدایپیچید؛ انگار که لذت تقدسگرفت و در هم میخشمگنانه/سرخوشانه به سخره می

سندروم «اي است که من آن را تابوشکنی تنها دلیلِ وجودي آن باشد. چنین پدیده
طریقی دیگر و در قطعی نسبتا ام؛ که به هاي ایران معاصر نامیدهدر خیزش 78»دانشجویی

اورجی «شود. این همان روي دیگر سکه را هم شامل می 1357ر خود انقالب تبزرگ
کند؛ و هنگامی که در خالل این کرد و میخود ترویج می »لَه«بود که نظام » عاشورایی

خود دید، به تقاصش و از روي خشمِ کور، قمه و زنجیر را بر » علیه«خیزش چنین امري را 
حقیقت این است که در میان تمام خیزش ؛سر و بدن دانشجویان کوفت. معترضه بگویم

ا انقالب مشروطه است که کفه هاي تاریخِ یکصد و اندي ساله ایران معاصر، تنها همان
کند؛ سنگینی می» تابوشکنی«در آن بیش از کفه » گراییاصول«و » خواهیقانون«ترازوي 

اجتماعی در جهت پیشبرد -ترین و موثرترین حرکت سیاسیو لذا تا به امروز نیز بنیادي
 هاي جامعه مدنی در ایران باقی مانده است.آرمان

که آن بود؛ » رهبرگریزي«این خیزش » سیاستیبی«ی و از مصادیق مهم دیگرِ خودجوش
یا حداقل اینکه از  –مقاصد سیاسی نداشت  به وضوح نشانگر این حقیقت است که حرکت

و عموما و قویا روانی و اجتماعی بود. بدین ترتیب،  –چنین مواضعی فاصله بسیار داشت 
دفتر «ز و درشتی همچون هاي دانشجوییِ قدیمی و جدیدالتاسیسِ ریاینکه بعدها تشکل

خود را به » جنبش مستقل دانشجویی«، یا »جبهه متحد دانشجویی«، »تحکیم وحدت
خیزش دانشجویی نامیدند، بیش از اینکه حقیقت داشته » دارطالیه«اشاره یا به صراحت 
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گیرد. حقیقت شان نشات میهاي سیاسیِ این ادعا براي آنها یا وابستگانباشد، از سودمندي
در  –در صورت نقش داشتن در خیزش دانشجویی  –هایی است که چنین تشکل این

شان بوده که مورد هجوم »دارآدرس«و » تشکیالتی«هاي اخیر بیشتر به خاطر رفتار سال
اند، و نه لزوما به خاطر رهبري جنبش یا خیزشی؛ اما امروز که جغرافیاي رژیم قرار گرفته

هاي سازمانی تغییر اي سیاسیِ قدیم شکسته و اولویتهسیاسیِ ایران عوض شده، ائتالف
آن  ةخواهند سر در توبره خیزش دانشجویی داشته باشند و نانِ رهبريِ نکردیافته، همه می

 را بخورند.

دفتر «رویه برخی وابستگانِ  نمونه بارز تالش براي به انحصار درآوردن خیزش دانشجویی،
گذشت حدود پانزده سال که از خیزش . اکنون پس از است» ادوار تحکیم وحدت

گذرد، تعیینِ اینکه دفتر تحکیم وحدت چقدر در خط دادن به این حرکت دانشجویی می
رسد که تحکیم امري است که به راحتی قابل کشف نیست. بعید به نظر نمی ،نقش داشته

سازماندهیِ وحدت، با توجه به این حقیقت که تنها سازمان نسبتا لیبرالِ دانشجویی بود که 
منظمی داشت، در بیعت گرفتن از دانشجویان به نفع خاتمی در جریان کاندیداتوريِ مرتبه 

آن را وقعی می –حداقل تا مدتی  –ترین نقش را بازي کرد، و دانشجویان اولِ وي بزرگ
زده به تحصن در دانشگاه نقش داشته بوده نهادند، در متوجه کردنِ دانشجویانِ هیجان

، 1378تیر  17دفتر تحکیم وحدت در روز پنجشنبه «آمده که  رجانیوزاي مثال، در باشد. بر
آمیز را در بنا بر گزارش کمیته تحقیق شوراي عالی امنیت ملی، یک میتینگ اعتراض

تیر حمله به  20اي در به عالوه، این دفتر با انتشار بیانیه». کنددانشگاه تهران برگزار می
خیزش دانشجویی فاصله بسیار » رهبري«کرد. اما این با مفهوم کوي دانشگاه را محکوم 

وحدتیان این بود که تحصن محصور دارد. تا آنجا که خاطرم هست تمام هم و غم تحکیم
به محوطه دانشگاه بماند و از آن فراتر نرود. آنها به خصوص به دوري از درگیري با 

به  خردادروزنامه  168د. مطابق شماره کردننظامی تاکید بسیار مینیروهاي انتظامی و شبه
هرگونه حرکت «، دفتر تحکیم وحدت اعالم کرده بود که 1378تیرماه  22شنبه مورخه سه

افراطی و خارج از روال قانونی مورد تایید نیست. این اتحادیه مراسم خود را با مجوزهاي 
اهپیمایی یا هر عمل قانونی پیگیري کرده و مسئولیت هرگونه عملکرد غیرقانونی اعم از ر

دقیقا به خاطر اتخاذ ». هاي رسمی بر عهده خاطیان استافراطی خارج از چارچوب مراسم
اي از سوي دفتر تحکیم وحدت بود که هرگاه کسی با وابستگیِ چنین مواضع دوگانه

رفت دانشجویان بالفاصله وي را هو احتمالی به این دفتر پشت تریبون مسجد دانشگاه می
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اي صادر کرد و بیانیهبالفاصله . پس از سرکوب خیزش هم دفتر تحکیم وحدت زدندمی
همبستگی خود را با رهبري و انقالب اسالمی اعالم کرد و از دانشگاهیان خواست تا در 

 تیر بر ضد خیزش شرکت کنند. 23راهپیمایی 

تمی هاي ابتداییِ ریاست جمهوري خاحقیقت این است که دفتر تحکیم وحدت که در سال
اي بازي کرد، طلبان حکومتی در میان دانشجویان نقش عمدهبه عنوان بازوي اصلیِ اصالح

شده ، طراحی»زنی از باالفشار از پایین، چانه«طلبان، موسوم به راهبرد اصالحبر اساس شاه
طلبان، تنها تا آنجا حاضر بود به استراتژیست اصالحتوسط سعید حجاریان، بزرگ

هاي دانشجویی میدان بدهد و با آنان همدلی کند که مواضع اصالحفعالیت دانشجویان و
شده در این مورد اعمال –طلبان حکومتی به خطر نیفتد. مطابق این راهبرد، فشارِ از پایین 

طلبان بود که به تقابل و تخالف بر جناح راست تا جایی به کامِ اصالح –توسط دانشجویان 
تبدیل نشود؛ لذا تحکیم  –شد طلبان را هم شامل میاخواه اصالحکه خواه ن –با کلِ نظام 

اي را اتخاذ کرد که هسته وحدت در قبال دانشجویان در آن برهه نسبتا کوتاه همان شیوه
شوراي هماهنگی راه سبز «اس و اخیرا در لب – همیشهحکومتی طلبان مرکزيِ اصالح

تر با بقیه مردم هوادارِ خود در پیش عتر و در قطعی وسیزمانی طوالنیدر مدت – »امید
به خصوص بعد از افتراق دفتر تحکیم وحدت و  –ترتیب، اینکه بعدها گرفته است. بدین

کسانی مدعی شدند که دفتر تحکیم  – 1381طلبان در سال سپس انشعاب آن از اصالح
ا نذر کاره خیزش دانشجویی بوده در حقیقت مثل این است که روغن ریخته روحدت همه

اي کسب کنند و هم براي امامزاده کنند تا هم براي آن نهاد از قدر و منزلت افتاده وجهه
8خود نان و آبی بخرند.

9 

بودن این خیزش. طبق » مردمی«بودن و » شهرگیر«در اینجا می رسیم به بحث 
با حضورِ دانشجویی، به عالوه  –مشاهدات اینجانب، حقیقت این است که این خیزش 

کمابیش  –شماري غیرجوانانِ غیردانشجو پراکنده از جمعیت عمدتا جوان، و انگشت شماري
عصر در غرب، فاطمی در شمال، و هاي امیرآباد در شرق، ولیاز حد فاصل مربعِ خیابان

انقالب در جنوب فراتر نرفت؛ و در یکی دو روز آخر عمال به خود پردیس اصلی دانشگاه 
عصر و انقالب محدود شد؛ و در تمام همین مدت هاي ولیبانهایی از خیاتهران و قسمت

چنان در محاصره تنگ امنیتی قرار گرفته بود که تا دو تا خیابان آن  نیزیکی دو روزِ آخر 
هایی که درباره تعطیلی بازار و حمله گذرد. لذا گزارشتر کسی خبر نداشت چه دارد میطرف
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سوزي در خیابان آذربایجان و برخی نقاط دیگر به کالنتريِ بهارستان و درگیري و آتش
پراکنیِ دستگاه تبلیغات جمهوري اسالمی نباشد، و اگر اند، اگر دروغتهران در این زمان داده

شایعه یا اغراق نباشد، به احتمال زیاد از چند حادثه پراکنده فراتر نرفته است. روز اولی که 
ندکی در حاشیه جنوبی خیابان انقالب مکث میبه دانشگاه رفتم، عابرانِ در حال گذارِ ا

کردند تا کنجکاوانه به سمت دانشگاه نظري بیفکنند. شبِ آن روز هم که از دانشگاه به 
کاسبکارانه بود.  مملو از غوغايگشتم، خیابان جمهوري مثل همیشه شلوغ و خانه برمی
ال گفتم، پیش از اینکه خریدند. فرداي آن روز هم چنانکه قبمی مردمفروختند و کسبه می

هاي که در باال ذکر آن رفت، و به جز هسته زدم ايبه دانشگاه بروم، گشتی در محدوده
چیزي ندیدم. چنانکه  –که اکثرا جوان و به احتمال زیاد دانشجو بودند  –پراکنده جمعیت 

ه گذارِ اي همسان با دانشجویان، برسد، اکثریت مردم تهران، براي درك تجربهبه نظر می
بازي اخیر رژیم در شباي که در سایه خیمهده سالِ طوالنی دیگر نیاز داشتند؛ تجربه

 رود که باز به دست فراموشی سپرده شود.می 1392ریاست جمهوري » انتخابات«

طبیعتا  هاي کارکرد نظامی استبدادي همچون جمهوري اسالمییابی از شیوهفرآیند آگاهی 
در خط مقدم مبارزه با آن نظام قرار آنکه اشت؛ که دانشجویان، به سبب ر زمان نیاز دبه گذ

داشتند، زودتر به درك آن حقیقت نائل آمدند، و به مقابله با آن برخواستند. اما مردم 
غیردانشجو به طور عمده در قبال رژیم موقعیتی خنثی اتخاذ کردند. لذا اینکه بعدها حکمت 

اى مردم براى سرنگونى رژیم شاهدیم شروع جنبش تودهآنچه ما «و بسیاري دیگر گفتند 
شناسیِ اي بیش نبود که ریشه در معرفتباورانهگوییِ ناآگاهانه و خوش، کلی»اسالمى است

9گرايِ مارکسیستیِ عوامانهايِ دوگانهدستانه اسطورهخام

 داشت.» حاکم ظالم/توده سالم« 10

 

 نتیجه گیري:

را از لحاظ معرفت 1388کردم، اینجانب خیزش مدنی  چنانکه در آغاز این جستار بیان
می دانم؛ اما از آنجا که دغدغه نگارنده در  1378شناختی امتداد خیزش دانشجویی تیرماه 

، در اینجا فقط به 88این مقاله بیشتر تحلیل خیزش دانشجویی بوده تا مقایسه آن با خیزش 
برخورد مسئوالن جمهوري اسالمی  کنم که شیوهشناسانه کلی بسنده میاین قیاس غایت

با این دو جریان در دو برهه متفاوت تاریخِ خود در نهایت هر دو را به یک سوي مشابه 
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هاي نسبتا معقولِ مدنیِ پیوسته »جنبششبه«سوق داد؛ یعنی در جایی که هر دو حرکت از 
کار گرفت، هر سازيِ حکومت و خشونت شدیدي که در مقابله با آنها به آغاز شدند، بحران

هاي احساسیِ گسسته پیش برد؛ و با زور و جبر بسیار و از »خیزشخرده«دو را به سمت 
آنها را سرکوب کرد؛ و در نهایت هم با بر پا کردن سیرك انتخاباتی » فراقانونی«طُرُقِ 

طلبانه را تراشید و در میان هلهله اخیر، سنگ قبر جنبش جامعه مدنی سبک اصالح
 بر جسد آن نصب کرد.» انتخاباتیون«

با  88هاي خیابانیِ پس از انتخابات ریاست جمهوري خاطرم هست که در بحبوحه درگیري
هم شرکت کرده بود  78در وقایع تیرماه » انقالبی«اي دوستی که از قضا خود با روحیه

بود؛ و تعبیرش  معتقد شده »گاندي«به سبک » مبارزه منفی«او به  اینککردم. گفتگو می
ایستیم تا رویم و در برابر نیروهاي استبداد میمیبه خیابان«از مبارزه منفی هم این بود که 

» شان به رحم آید و عقب بنشینندآنها ما را با چوب و چماق لت و پار کنند تا جایی که دل
(این نقل به مضمون است، و از من نیست). به او گفتم که این راهش نیست؛ شما یا 

نه و جانِ عزیز را بیهوده به خطر نیندازید و به عوضش فکري اساسی براي بنشینید خا
آیید بیرون جداً مبارزه کنید. اینکه امثال کدیور و نبوي و مبارزه منفی بکنید؛ یا اگر می

اند که دستبند سبز ببندید و بروید کتک بهنود و سازگارا و غیره و ذلک در گوش شما کرده
رحم آید دروغی بیش نیست. جمهوري اسالمی از آن  بخورید تا حکومت دلش به

خاص ها نیست که با این حرکات میدان را خالی کند؛ و مبارزه منفیِ کارآمد بافتارِ حکومت
اند گوشت دمِ توپ تا براي جناحی از خود نظام جايِ طلبد. اینها هم شما را کرده خود را می

کنند؛ و این براي من و شما هیچ سوء استفاده می زنی در قدرت باز کنید؛ دارند از شماچانه
نخیر! «اي نخواهد داشت. آن دوست برآشفت و کلی به بنده حقیر پرخاش کرد که نتیجه

عرض کردم این خط این هم نشان، شما زنده، من مرده، با این » پیروزي از آن ماست!
اید آب از آب تکان ان انداختهقی که در میان مبارزاید و تَفَرُّاي که شما پیش گرفتهشیوه

نخواهد خورد. چهار سال گذشت. پارسال آن رفیقِ ما که انگار بالکل یادش رفته بود که 
داد. » رأي«هایی بین ما رد و بدل شده بود، رفت و چهار سال پیش چه خبر بود و چه حرف

ش کرده که ش رسیده، کالً فراموا»مطالبات«آن جناحِ حکومتی هم که اکنون به برخی از 
 قبالً چه مواضعی داشت. مطالبات جامعه مدنی: هیچ!
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بنابراین، اینکه این حرکات سمت و سو و برنامه سیاسی مشخصی نداشتند و عمدتا فقط 
ترین عامل شکست آنها در بلندمدت ریزشِ احساسی را داشتند هم خود بزرگحکم برون

توان به این راحتی از يِ سیاسی را نمیداربود؛ چرا که در جایی که هدفمنديِ جدي و برنامه
 -هرچقدر هم که وسیع و گسترده باشند  -اي را هدف تودهموضوعیت انداخت، هیجانات بی

کرد و بدین ترتیب  کاذب ارضاء بلکه و هدایتهاي مختلف شکل داد و توان به شیوهمی
در روزگارِ آشکار شدن سر و صداي مخالفان را خواباند. دقیقا به همین علت است که اکنون 

در  سازانه مختلف جمهوري اسالمیهاي بحرانو در معرضِ عموم قرار گرفتنِ تاکتیک
آمیز، باید طرحی نو درافکنده آمیز و غیرخشونتهاي مدنی، اعم از خشونتسرکوبِ جنبش

 شود.

، با دارا 1378نماید که خیزش دانشجویی تیرماه در آخر، تاکید دوباره بر این نکته ناگزیر می
هاي دانشجوییِ معاصر در سرتاسر دنیا، که همانا ترین مولفه روانیِ قیامبودنِ اصلی

خواهد (موضع آنچه که نمی» علیه«جمعی و به پاخواستنِ گسسته -در-فرد» تابوشکنیِ«
خواهد آنچه که می» لَه«جمعی و به پاخواستنِ پیوسته » خواهیِ-قانون«در برابر  –سلبی) 
ام، تا به آخر نامیده» سندروم دانشجویی«باشد، و من در این مقاله آن را  –ایجابی) (موضعِ 

ماند؛ و تعریف آن، اگر بخواهیم و اگر بتوانیم آن را تنها در یک جمله » دانشجویی«هم 
شود سرانه ژان بودریار خالصه میریزشِ جوانانه شوریدهخالصه کنیم، ظاهرا در این برون

 »زند!ی از دیدن شعله کشیدن اتومبیلی در آتش غنج میدل هر آدم«که 

 

 ارجاعات:

تاریکخانه اشباح: آسیب شناسی گذار به دولت دمکراتیک ).  1378نگاه کنید به گنجی، اکبر ( 1 
 .302تهران: طرح نو، ص  توسعه گرا.

 300همان، ص  2 

راتژیک خیابان فخر رازي، عامل دیگري درباره این خیابان وجود دارد که آن عالوه بر موقعیت است 3 

را در رابطه با خیزش هاي دانشجویی و مدنی یکی دو دهه اخیر به طور برجسته اي متمایز می کند، و 

آن همانا وجود مسجد امام سجاد واقع در تقاطع این خیابان با خیابان جمهوري است. بر طبق سوابق، 
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د نقشی بسیار فراتر از یک عبادتگاه معمولی ایفا می کند. خود من بارها شاهد بودم که در این مسج

به باال در این  250هنگام نا آرامی هاي شهري اطراف دانشگاه، بسیج و انصار حزب اهللا با موتورهاي 

ین مسجد مکان گرد می آیند. بازداشتی هاي مناطق اطراف هم به طور موقت و تا قبل از انتقال در ا

هم به  1388حبس می شوند، چنانکه در جریان درگیري هاي پس از انتخابات ریاست جمهوري 

همین منوال عمل شد. چندي پیش هم از یکی از دوستان مطلع شنیدم که این مسجد اسلحه خانه 

یکی از مراکز سازماندهی نیروهاي  –در کنار مجموعه وصال  –بزرگی دارد. به نظر من این مسجد 

منیتی شبه نظامی در زمان خیزش هایی است که در آن محدوده واقع می شوند، و البته به طور خاص ا

یکی از پستهاي نگهبانی پردیس اصلی دانشگاه تهران می باشد.
4 Kagemusha 

که  نگاهی به حادثه حمله به کوي دانشگاه و پیامدهاي آنبراي مثال نگاه کنید به سه مقاله پیوسته  5

منتشر شد صبح امروز در روزنامه  12/5/1378و  9/5/1378و  30/4/1378اي در روزه

).302-285(تاریکخانه اشباح، 
6 Dionysiac. See Nietzsche, Friedrich Wilhelm (1999). The Birth of 
Tragedy and Other Writings. Cambridge: Cambridge University Press. 
pp 119-138. 
7 Orgyعیاشی و میگساري چند نفره همراه با اعمال جنسی   
8 Student Syndrome 

از این افتراق بود که دفتر تحکیم وحدت در نامه اي به کمیساریاي عالی حقوق » پس«تنها دو سال  9

، دانشجویان، 78تیر ماه  18سال از فاجعه  5پس از گذشت «بشر سازمان ملل متحد نوشت: 

اهی را انتظار می کشند که ظلمی که به ناحق بر آنان رفته است را دانشگاهیان و مردم ایران، دادگ

دادخواهی نمایند. ما ضمن اعالم ناامیدي از رسیدگی عادالنه به پرونده کوي دانشگاه تهران در مراجع 

قضایی ایران، و با توجه به نقض مواد متعدد اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی 

ازمان ملل متحد که در این نامه به آن اشاره شد، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سیاسی س

متن کامل نامه را اینجا ببینید: ». متحد تقاضا داریم به این پرونده رسیدگی کند
http://www.andischeh.com/akhbar/hgugbashar/tahkimvahdat.htm 
10 Vulgar Marxist 
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 جمهوري اسالمی» ساالريفرهنگ«جنگ فرهنگی و 

 

تواند و باشد؛ و جنگ ذهنی می» ذهنی«تواند نیست، بلکه می» عینی«لزوما » جنگ«
کند. در خالل همراهی میجنگ فیزیکی را به منظور غالب آمدن بر حریفان معموال 

گري در کارهاي نقالب ی میالدي، پس از به تحقق نپیوستنهاي دهه بیست و سسال
بارها  1»حتمیت تاریخی«سراسر ممالک کاپیتالیستی که مارکس و انگلس مطابق اصل 

گرفتگی باعث شد ها را برق گرفت. این برقاش را داده بودند، بسیاري از کمونیستوعده
و در مواضع مارکس و انگلس تجدیدنظر بنیادي کنند. برجسته ردهکه برخی از آنها فکر ک

)، فیلسوف و مبارز سیاسی ایتالیایی بود 1937-1891ید آنتونیو گرامشی (ترینِ این نسل شا
 که بعدها در زندان فاشیسمِ موسولینی روزگار به پایان برد.

زده شد هنگامی که دید گرامشی که عمري با آثار مارکس و انگلس دمخور بود، شگفت
ف حقیقت و حقانیت و کردند، بر خالشان مبارزه میستمدیدگانی که امثال وي براي رهایی

پیوندند که از عدالت و در تضاد با منافع مسلم خودشان، کرور کرور به اردوگاه فاشیسم می
با امثال وي به دشمنی می عوض درکشد، و آنها سوء استفاده کرده به بیگاري شان می

حاکم، پردازند. این امر، پس از مطالعات بسیار، گرامشی را به این نتیجه رساند که طبقه 
را نه فقط به وسیله زور نظامی و سیاسی و اقتصادي، بلکه از طریق (قبض؟  خود حاکمیت

 کند.اش در جامعه حفظ میو) بسط ایدئولوژي

این ایدئولوژي که در نفس کامال در خدمت منافع حاکمیت است، در اثر تبلیغ مداوم، به 
خرد «کند و به جاي پیدا میرا » عادي«و » طبیعی«اذهان عمومی هجوم آورده حکمِ امر 

شود ستمدیدگان خیر و منفعت خویش را با نشیند؛ امري که باعث میجامعه می» جمعی
منفعت حاکمیت ستمکار یکی بگیرند؛ و بدین ترتیب، به جاي اینکه بر ظلم بشورند و به 

 »وضعیت موجود«قصد بهبود اوضاع انقالب کنند، دستیار و پشتیبان ستمکاران در امتداد 
 نام نهاد. 2»ساالريفرهنگ«. گرامشی این پدیده را شوند

از قضا، این دقیقا همان بغرنجی است که امروز جامعه ایرانی با آن دست به گریبان است: 
جمهوري اسالمی، نه تنها به وسیله زور و پول و سیاست، که از طریق تهاجم ایدئولوژیکی 
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به تسخیر خود درآورده که حتی بسیاري  به اذهان عمومی، فضاي فرهنگی جامعه را چنان
بندند و ، چشم بر جنایات متعددش می»منافع ملی«نیز در این میان، به بهانه » نفعبی«

اش دفاع صریح یا ضمنی بسیاري از پروژه اتمی کنند. نمونه مبرهنبعضا از آن دفاع هم می
رژیم؛ که از ترس  کس نفعی ندارد مگر براي خودرژیم است؛ یعنی امري که براي هیچ

؛ یا اگر استاي رسد در پی ساختن کالهک هستهسرنگونی توسط حمله خارجی، به نظر می
که  –خواهد از ابهام در این قضیه براي دور نگه داشتن دشمنانش استفاده کند نیست، می

البته تا به حال هم عمدتا نتیجه معکوس داده است. حال آنکه اگر جمهوري اسالمی 
، هرگز از سرنگونی توسط حمله بود به پشتوانه مردمیدلگرم موکراتیک و حکومتی د

 داد.خارجی هراسی به دل راه نمی

ساالري، در این مقاله قصد دارم نشان بدهم که چگونه بنابراین، با توجه مفهوم فرهنگ
 از ابتداي ظهورش ، در حقیقت3»رژیم ذهنی«جمهوري اسالمی، به عنوان یک 

شامل موافقان و مخالفان  –ر براي تسخیر اذهان عمومی آحاد ایرانیان ي تمام عیا»جنگ«
آنها با خود به راه انداخته است؛ و اینکه » ناخودآگاه«به قصد همراه کردن عمدتا  –رژیم 

وقفه و چرا براي آزادسازي اذهان عمومی از اسارت این رژیم فاشیستی، بایسته است که بی
 ي نمود.با برنامه در برابر آن پدافند

در اواخر دهه پنجاه شمسی، آنچه قرار بود بعدها علقه جمهوري اسالمی بشود، از آشفتگی 
صد سال فشار مبارزه با استبداد و استعمار سوء استفاده کرد اذهان عمومی در اثر تحمل یک

ایرانیان را به تسخیر خویش » سرزمینِ اذهانِ عمومیِ«، 4»آساحمله برق«و طی چندین 
این جنگ در حقیقت ذهن و روان ایرانیان بود. در اولین » ژئوپولیتیک«به عبارتی،  درآورد.

و » خرد«و » عقل«، جمهوري اسالمی آنچه از تتمه »سرزمین«گام پس از تسخیر این 
هاي ایدئولوژیکی، پاي در آن مانده بود را در سیاهی دخمه» سکوالریسم«و » عدالت«

س، با زور و تزویر و وحشت و دروغ بر سرزمین اذهان دیوار گذاشت و تیرباران کرد. سپ
اي را بر آن حاکم ساخت که بیش از سی سال است »حکومت نظامی«عمومی غالب آمد و 

 ادامه یافته است.

کند، از این حکومت نظامی، که هر اندیشه متفاوتی را به محض رویت ترور یا اعدام می
هاي قتل«و » انقالب فرهنگی«ر و ببند (چنانکه مثال در قضایاي طریق خشونت و بگی

تصویري در ایران /هاي صوتیو سرکوب مداوم مطبوعات و انحصار رسانه» ايزنجیره
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دهد تا از چارچوب بسته ایدئولوژي حاکم کامال مشخص است)، به افکار عمومی اجازه نمی
ن رژیم، افکار عمومی به چارچوب تنگ صورت ایخارج شوند. از ترسِ دژخیمانِ ذهنیِ بی

اند. از نیز شدند، خزیده» خودساخته«ساخته اي که در اثر تداوم و تکرار، دیوارهاي رژیم
و  5»شرطی«آنجا که رژیم ذهنی جمهوري اسالمی، اذهان و افکار عمومی را عمدتا 

عموال دیگر م –آسوده از امنیتی کاذب در پیله خویش  –کرده، این افکار  6»خودتنظیم«
چندان کاري به کار این ندارند که در خارج از آن چاردیواري امنیت انتزاعی چه دارد می

ها در شوند، که هزاران نفر در زندانها دارند هر روز در دنیاي واقعی اعدام میگذرد؛ که آدم
 روز به روز ضایع –از جمله خودشان  –ترین حقوق بسیاري اند، که اساسیحال پوسیدن

 شود.شود، و اینکه ایران دارد قدم به قدم به سوي نابودي سوق داده میمی

ها را به روي تغییر بسته، و اگر ساالري جمهوري اسالمی همه راهبه دلیل اینکه فرهنگ
اي هم باقی گذاشته، حرکت در مسیر آن در نهایت به نفع خود رژیم تمام میمنفذ و روزنه

این  تصور می کنند در حال مبارزه بامیِ داخل این چارچوب شود، آنجا هم که اذهان عمو
دارند، و در نتیجه ، در حقیقت معموال در مسیر همان ایدئولوژي حاکم قدم برمیهستندرژیم 

توان گفت که افکار عمومی در بخشند. به عبارتی، میتنها وضعیت موجود را امتداد می
به جاي اینکه با  از این رو؛ و اندر شدهدچا» سندروم استکهلم«ایران امروز عموما به 

و براي مغلوب  شده گریبانخود، یعنی رژیم جمهوري اسالمی، دست به » گیرِگرونگان«
اش را امتداد میحیات استبداديو د، بعضا با وي به همکاري پرداخته نتالش کن کردن او
  بخشند.

مومی ایرانیان غالب کرده، در جمهوري اسالمی بر اذهان عکه بدین ترتیب، می بینیم آنچه 
اي که عموما در جنگ و خامنه» النصر بالرعب«است. اصل » جنگ تحمیلی«حقیقت یک 

ساالري سیاسی/اجتماعی کند، آبشخورش همین فرهنگسرکوب فیزیکی نمود پیدا می
است. در این وضعیت » وضعیت جنگی«است. بنابراین، وضعیت حاضر نیز در حقیقت یک 

ایی که سرزمین اذهان عمومی ایرانیان به اشغال قهرآمیز رژیم جمهوري جنگی و در ج
اسالمی درآمده، براي آزادسازي آن باید با متجاوزان اشغالگر پدافندي نمود: توپخانه آزادي

ها مدام مواضع اشغالگران را بکوبد و آتشبارشان همیشه در حال خواهان باید در همه جبهه
هاي تحت اشغال اشد تا بدین وسیله جنایتکاران را از سرزمینریزي بر سر ستمکاران بآتش

 بیرون برانند.
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هاي جاسوس«البته طبیعی است که در گیر و دار چنین جنگی، خودفروختگان و 
طلبی، در حالی که مایگی یا منفعتاي نیز پیدا شوند که به علل بسیار، از جمله بی»دوجانبه

یا اگر قصد ندارند،  –د، در حقیقت قصد دارند مدعی خیر و منفعت ملت و مملکت هستن
تا حاکمیت رژیم زور و تزویر و دروغ و وحشت بر سرزمین اذهان  –کنند عمال چنین می

وضعیت «در  -چنانکه پیشتر ذکر شد -عمومی ایرانیان را امتداد بخشند. از آنجا که امروز
انده، مماشات با جاسوس و بریم که ایران و ایرانی را به تباهی کشاي به سر می»جنگی

خودفروخته جایز نیست. اینها را باید به پاي میز محاکمه کشانید و نقش مخربشان در 
 امتداد حاکمیت فاشیستی را آشکار ساخت.

هاي مذبوحانه همین عمدتا در پی تالش –این خطاي بسیار بزرگی است که بعضی 
ه با نرمش در برابر اشغالگران کنند کگمان می –هاي دوجانبه خودفروختگان و جاسوس

ي سال اندفاشیست و چشم بستن بر جنایاتشان، آنها دست از جنایت خواهند کشید. سی و 
اش چیزي به جز قهقراي مطلق است که جامعه عمدتا با اشغالگران مصالحه کرده، و نتیجه

ی ایرانیان عدالتی بیشتر نبوده است؛ و تا زمانی هم که سرزمین اذهان عمومو جنایت و بی
در اشغال ایدئولوژي حاکمیت فاشیست است، آب از آب تکان نخواهد خورد، چون عمال 

در ایران » صلح«گیرد. بدین ترتیب، براي اینکه شکل نمی» تغییر«اي جدي براي مطالبه
گران را از سرزمین اذهان عمومی ایرانیان و اشغال» جنگید«برقرار شود، باید اول جانانه 

 د.بیرون ران
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 گرایی و استعمارانگلیس، اسالم

 

، خبرگزاري تسنیم وابسته به سپاه 1+5اي جمهوري اسالمی با در جریان مذاکرات هسته
طلبان حکومتی] برخی از اعضاي جریان فتنه [دار و دسته هاشمی و اصالح«ادعا کرد که 

تواند و باید یاند جک استراو [وزیر امور خارجه سابق انگلیس] مدر محافل درونی خود گفته
... یکی از افراد موثر در .اي را بر عهده بگیرددر مذاکرات هسته "پیمانکار ایران"نقش 

داند، توصیه کرده است که از سفر آتی ها میجریان فتنه که اکنون خود را جزو تئوریسین
اي با غرب جک استراو به ایران براي آغاز دوران جدیدي از مذاکرات محرمانه هسته

اي در چارچوب فعلی به نتیجه مذاکرات هسته"... فرد یاد شده گفته است: .فاده شوداست
نخواهد رسید. بهتر آن است که در سفر استراو به تهران با وي توافقی صورت بگیرد و او 

بهتر "وي ادامه داده است:  "اي باشد.بپذیرد که ایران کارفرما و او پیمانکار مذاکرات هسته
به نظر می "ها به عهده استراو و انگلستان گذاشته شود.ذاکره با آمریکاییاست که ادامه م

ها وجود دارد که در واسطه با آمریکاییباه جدیدي براي آغاز مذاکرات محرمانرسد طراحی 
فرآیند پیشین مذاکرات  .کننده فعلی را هم دور خواهد زدصورت لزوم حتی تیم مذاکره
متوقف شده است.... استراو در چارچوب یک سفر پارلمانی محرمانه با آمریکا مدتی است 

 »دي) وارد تهران خواهد شد. 16روز دوشنبه آینده (

اینک، چه این ادعا درست باشد و چه نباشد، حقیقتی در مطرح کردن آن نهفته است؛ و آن 
دا ابت –گرایان این است که در طول تاریخ معاصر ایران، انگلیس همیشه به اسالم و اسالم

داشته است؛ و بنابراین حاال چشم طمع به دست  اقبال–آخوندها و سپس جمهوري اسالمی 
ها و مذاکرات براي آنها البی کند، نه تنها براي انگلیس داشتن که سرِ گردنه تحریم

که براي کل جمهوري اسالمی امري طبیعی است. در دوران معاصر و از » جریان فتنه«
انیا در اوایل قرن نوزدهم در خاورمیانه به عنوان یک ابرقدرت زمانی که امپراطوري بریت

گرایی براي پیشبرد مقاصد و تامین منافع جهانی مطرح شد، انگلیس همیشه از ابزار اسالم
خود در منطقه بهره برده است. لذا در این مقاله قصد دارم خیلی خالصه به چگونگی سوء 

بپردازم. براي روشنگري در این باره البته یک  گرایی در ایراناستفاده انگلیس از اسالم
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ها الزم است، اما فعال براي آغازِ بررسی مقاله هرگز کافی نیست، و کتاب و بلکه کتاب
 کند.همین مقاله کوتاه کفایت می

کلفتی و با توپ و تشر ها که در سیاست خارجی معموال از موضع گردنبر خالف آمریکایی
کنند و خرج روي دست خودشان صرف میشوند، کلی انرژي ن میو بزن و بکوب وارد میدا

گذارند، و خیلی اوقات از قبلِ این رویکرد در نهایت بیش از اینکه سود ببرند ضرر میمی
کنند، و به عمل می» روانشناسی«ها در سیاست خارجی عموما بر مبناي کنند، انگلیسی

ر جایی که رویکرد آمریکایی به سیاست به عبارتی، د». برندبا پنبه سر می«اصطالح 
ها، با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند، است؛ انگلیسی» ولخرجانه«خارجی معموال 

کنند تا با پرداخت کمترین هزینه بهترین تالش میو رفتار کرده » مقتصدانه«معموال 
ترین و دمِ ارزان در هر زمان و هر مکانی از نیزنتیجه ممکن را بگیرند؛ به همین دلیل 

صد کنند. این ابزار در خاورمیانه از حدود بیش از یکترین ابزارهاي موجود استفاده میدست
ت؛ علتش هم روشن است: اسالم مذهب بوده اس» گراییاسالم«سال پیش تا به امروز 

خاورمیانه است که از قضا جنبه سیاسی شدیدي هم دارد و دائم با حکومت و مسائل  بومی
تواند ابزار مناسبی براي کنترل ومتی محشور است، و به همین دلیل هم هست که میحک

گرایان در دانند که با نزدیک کردن خود به اسالمها نیک میسیاسی باشد. انگلیسی
توانند از طرفی می –که عمدتا حمایت مردمی و اقبال عمومی دارند  –خاورمیانه و ایران 

ا را وابسته نگاه دارند و از طرف دیگر میخ خود را بکوبند و جوامع را تحمیق کرده و آنه
کارشان را پیش ببرند. به همین جهت هم هست که از یکصد سال پیش تا به امروز 

جامعه ایران یعنی » نخبه«ترین قشر »ارتجاعی«ترین و در عین حال »مردمی«انگلیس از 
انگلیس در ایران همیشه پشت سر گرایان حمایت کرده است. به عبارتی، آخوندها و اسالم

 جناح ارتجاع ایستاده است.

تر افتد: ها بشنویم مقبولشاید اگر دلیل به کار گرفتن این رویکرد را از زبان خود انگلیسی
کار، نایب)، سیاستمدار محافظه5192-9518( 1رج کرزنوشاهد این مدعا، سخنان لرد ج

. چنانکه ادوارد سعید استو خاورشناس زبردست السلطنه هند، وزیر امور خارجه بریتانیا، 
، کرزن در 1909سپتامبر  27)، به مورخه 214، ص 2گراییشرقکند (نگاه کنید به نقل می

هاي مردمان خاوري، آشنایی ما با زبان«مجلس اعیان انگلیس چنین داد سخن داد که 
یا به عبارتی، قابلیت شان، شان، تاریخ و مذاهبهايشان، سنتشان، احساساتهايفرهنگ
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توانیم نامند، تنها اهرمی است که به وسیله آن میاش میما در فهم آنچه نبوغ شرقی
ایم کماکان در آینده هم حفظ کنیم؛ و هر گامی که موقعیتی را که در خاور به دست آورده

قرار حضرت و مورد مباحثه بتواند این موقعیت را استحکام بخشد، شایسته توجه دولت اعلی
» استعمار فرهنگی«کرزن با این ادعا در حقیقت گزینه » گرفتن در مجلس اعیان است.

براي امتداد استعمارِ تا آن زمان سیاسی/نظامیِ انگلیس در ممالک خاوري را روي میز 
توجهی انگلیس به نقش مهم ایران به عنوان مجلس اعیان گذاشت. وي که همیشه از کم

و هند که در آن زمان جواهرِ  –استعمارگر بزرگ دیگر آن  –حدفاصلی بین روسیه 
و » شناسایران«امپراطوري بریتانیا بود گالیه داشت، پیش از آن به عنوان 

ي که در ایران و هند و خاورمیانه بسیار سفر کرده بود و با خصوصیات و »خاورشناس«
 3پرشیا و مساله پرشیاکتابی به نام  1892خلقیات مردم منطقه از نزدیک آشنا بود، در سال 

نوشته بود که از منابع مهم ژئوپولیتیکی و آنتروپولوژیکی درباره ایرانِ آن زمان به شمار می
 رفت.

بر اساس مدارك و شواهد، سیاستمداران انگلیسی تا به امروز نصیحت کرزن را به گوش 
شان در رياند؛ و به خصوص بعد از افول توان نظامی و فروپاشی امپراطوهوش نیوشیده

درجه در خاورمیانه و پس از جنگ جهانی دوم، روش استعمار فرهنگی را به اعلی هايسال
پان«الدین اسدآباديِ اند. آنها در اواخر قرن نوزدهم از حامیان سید جمالایران به کار بسته

اخوان« جملهدر خاورمیانه من گرایانهبودند؛ که تمام حرکات بنیادگرایانه اسالم» اسالمیست
به طریقی وامدار تفکر اوست. در دوران مشروطه، به جز در مراحل اولیه و پناه » المسلمین

 به منظور کسب امتیاز از این حمایت –خواهان در سفارت انگلیس دادن به برخی مشروطه
ها به دربار و ، انگیسیضعِ روسیه که پشت سر محمدعلی شاه درآمده بوداو تضعیف مو
هاي مداوم آنها از اهللا نوري اقبال داشتند؛ و کارشکنیباري همچون شیخ فضلآخوندهاي در
گیر شدن مجلس شوراي ملی و در نهایت ناکام ماندن انقالب مشروطه شد. در عوامل زمین

ترین مرداد هم آنها با یکی از مرتجع 28وزیري مصدق و سپس کودتاي جریان نخست
بوالقاسم کاشانی و چماقدارانش ائتالف کردند تا دولت اهللا اگرایان معاصر یعنی آیتاسالم

هم انگلیس از هواداران پروپاقرص  57مصدق را ساقط کنند. در جریان انقالب 
کرد. پس هاي خمینی را قرائت می»پیام«سی فارسی مدام بیگرایان بود؛ و رادیو بیاسالم

گرایان ان استوانه حنانه اسالمهاي بسیار، انگلیس کماکاز انقالب هم با وجود فراز و نشیب
در غرب مانده است؛ و معموال نقش البی آخوندها با جامعه جهانی و اتحادیه اروپا و آمریکا 
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برانگیز حسن روحانی تنها ي شبهه»دکترا«بر  وکند. صحه گذاشتن جک استرارا بازي می
ت. و اینها همه هاي آشکار حمایت انگلیس از آخوندها در دوران معاصر اسیکی از نمونه

هاست تبدیل به سی فارسی سالبیالبته سواي این حقیقت است که شبکه تلویزیونی بی
شان در که خود در ارتجاع بعضا چیزي از رقباي –طلبان حکومتی تریبون رسمی اصالح
 و عناصر نزدیک به آنها در خارج از ایران شده است. –داخل ایران کم ندارند 

عواملی که باعث شده فرهنگ سکوالریسم و در نتیجه دموکراسی در  بدین ترتیب، یکی از
صد سال اخیر در ایران پا نگیرد، خیمه زدن سنگین انگلیس بر روي اهرم طول یک

با  گرایی در ایران بوده است. امروز نیز نفع انگلیس در این است که براي آخوندهااسالم
؛ بنابراین هیچ بعید نیست چیزي نصیبش شود معاملهاین تا بلکه از  البی کند جامعه جهانی

گرایی را بازي کند و رژیم آخوندي را کارت اسالم مرتبه نیچندم يبراکه انگلیس بخواهد 
بینیم که دایی جان ناپلئون بعضا بیراه هم نمید. لذا میانباز هم از منجالب بیرون بکش

 !»قاسم! کار کارِ اینگیلیساس«کرد: گفت وقتی که غرولند می
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 جامعه اَتُمیزه و استعداد استبدادپذیري

 

پس از حدود سه ماه مناقشه شدید سیاسی/مدنی/خیابانی در اوکراین، ویکتور یانوکوویچ، 
 2014نشانده روسیه و تحت حمایت والدیمیر پوتین، باالخره در فوریه رئیس جمهور دست

یر سابق و از رهبران از قدرت خلع شد و به روسیه گریخت؛ و یولیا تیموشنکو، نخست وز
به زندان افتاده بود، آزاد شد و  2011آپوزیسیون که به جرم سوء استفاده از قدرت از سال 

به مردم پیوست. در همین حال، مردم کاخ ریاست جمهوري در کیف را فتح کردند؛ و 
 دیکتاتوريِپارلمان هم رئیس جمهور موقتی براي دوران گذار تعیین کرد. بدین ترتیب، شبه

هایی به روسیه باالخره در اوکراین از تخت به زیر کشیده شد؛ و قدمبهچهارساله متمایل
سوي ایجاد دولتی نسبتا دموکراتیک با تمایالت اروپایی برداشته شد. البته روسیه هم 

اندازيِ نظامی به اوکراین کرد، اما بالفاصله به این امور واکنش نشان داد و شروع به دست
 اله آن جنبه قضیه مورد نظر من نیست.در این مق

هاي پس از انتصابات ریاست هایی که با درگیريمجموع این حوادث، به جهت شباهت
مان را به مقایسه اوکراین با دارد، بسیاري از هموطنان 1388جمهوري در ایران در سال 

باعث شان ایران برانگیخت: بعضی گفتند که پافشاري رهبران جنبش مدنی بر مواضع
آلترناتیو «و » طلباصالح«ها شان شد؛ بعضی دیگر گفتند که چون اوکراینیپیروزي

نداشتند پیروز شدند؛ برخی هم گفتند که چون غرب از جنبش مدنی اوکراین » حکومتی
همه ماجرا نیست. این حمایت فعال کرد، آنها پیروز شدند. همه اینها درست است، اما 

جامعه «پارچه ت گرفت، اول از همه مدیون مقاومت یکتغییري که در اوکراین صور
اوکراین است؛ که از ابتدا براي ساقط کردن دولت دیکتاتوري و جایگزین کردن آن » مدنی

رغم بهایی که داد، تا آخر بر سر مطالبات خود با دولتی دموکراتیک به میدان آمد، و علی
کدام از آن شرایط و امکانات هم کارگر ایستاد و پا پس نکشید؛ و اگر نبود این، شاید هیچ

 افتاد.نمی

میازپارچه جامعه مدنی تا حدود زیادي به پیشینه تاریخی/فرهنگی اوکراین بمقاومت یک
االیام منطقه سیاسی/فرهنگی مهمی در شرق اروپا بوده؛ و به علت گردد. اوکراین از قدیم
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عه مدنی در چند قرن اخیر به خوبی اش با اروپاي مرکزي و غربی، بستر جامارتباط مستقیم
در آن شکل گرفته است. وجود همین بستر سبب شد که بالفاصله پس از فروپاشی اتحاد 

شاید  –آمده بیشترین بهره را ببرند و دستها از فضاي باز بهجماهیر شوروي، اوکراینی
 هاي جامعه مدنی در کشورشان راپایه –هاي شوروي سابق بیش از همه جمهوري

اي است که هنوز در ایران دقیقا همان پدیده حیاتی» جامعه مدنی«استحکام بخشند. این 
 خاصیت است.وجود ندارد، یا اگر دارد بسیار ضعیف و شکننده و کم

هاي استبداديِ فرهنگی/مذهبی/سیاسی/اجتماعی، در ایران، به دلیل پیشینه طوالنی آموزه
ب استعداد استبدادپذیريِ جامعه به طور طبیعی زمینه استبدادپذیري فراهم و بدین ترتی

اي مهم اما کوچک و موقت به اي سال پیش، انقالب مشروطه دریچهباالست. صد و خرده
خواهی و قانونمندي در ایران گشود؛ با این وجود، آنچه پس از فراز و نشیبسوي آزادي

روطه مانده بود را ابتدا رژیم خواهانه انقالب مشطلبانه و مدنیتهاي بسیار از میراث آزادي
اش و سپس رژیم جمهوري اسالمی و شاهنشاهی پهلوي و متحدان داخلی و خارجی

اش به شدت سرکوب کردند؛ به طوري که کمتر اثري از آن باقی متحدان داخلی و خارجی
 ماند.

 گذشته از این پیشینه تاریخی، جمهوري اسالمی، از طریق غالب کردن ایدئولوژي خود بر
جامعه از یک طرف و استفاده از ابزارهاي سرکوب از طرف دیگر، این استعداد 

اي خودآگاهانه و هدفمند به شدت افزایش داده است. یکی از استبدادپذیرانه را به شیوه
ابزارهاي مهمی که جمهوري اسالمی براي افزایش استعداد استبدادپذیري در جامعه به کار 

واحدهاي «امعه است؛ به این معنی که رژیم جامعه را به کردن ج 01»اَتُمیزه«برد، می
کوچکی تقسیم کرده که هر کدام تنها یا عمدتا به دنبال منافع گروهی خود  12»منفعتی

دهد و از اختالفات ها را بعضا در برابر هم قرار میهستند. رژیم در عین اینکه این گروه
ها را بخشد، از طرف دیگر این گروهمیان آنها بهره برده و موقعیت خود را استحکام می

کند که هر کدام از آنها تنها بر سر منافع خود با حکومت معامله کنند، و طوري هدایت می
 ها نداشته باشند.کار به کار منافع باقی گروه

کند تا به امید گشایش اجتماعی و بدون بر فرض مثال، رژیم طبقه متوسط را مجبور می
دست برود و در چارچوب نظام راي بدهد؛ باز، دي ناگوار طبقات پایینتوجه به وضعیت اقتصا

کند تا به امید باز شدن فضاي هنري رژیم بسیاري از هنرمندان و نویسندگان را مجبور می

 121 



شان، بدون در نظر گرفتن وضعیت همقطاران دربند و و احیانا گرفتن مجوز انتشار کتاب
رئیس جمهور نظام بیعت کنند؛ به همین ترتیب، رژیم  شان، بروند و بانشین و تبعیديخانه

کند تا براي کسب احترام قومی براي خود، بدون توجه به ها را تحریک میبختیاري
وضعیت آشفته اقوام دیگر، بر ضد رئیس صدا و سیما و کمال تبریزي کارگردان قیام کنند. 

کنند، و جدا از هم عمل می ها همه به صورت اتمیزه ونکته کلیدي اینجاست که این گروه
کنند. و این یعنی ضعف جامعه کدام در کنار هم و در جهت منافع جمعی حرکت نمیهیچ

توان کنترل و در صورت لزوم تر میاي که اتمیزه باشد را خیلی راحتمدنی؛ چرا که جامعه
 سرکوب کرد.

گیري جامعه مدنی در ترین مانع بر سر راه شکلي از حکومت، شاید بزرگجدادر این میان، 
جامعه مدنی تعبیر شود، تواند به شبهایران و عامل ضربه زدن به پیکر نحیف آنچه که می

 –هاي اجتماعی اند. با توجه به نقش محوري آنها در ایجاد حرکتبوده» نخبگان«برخی 
نی هاي جامعه مدنخبگان از شالوده –شان عمدتا به جهت توانایی راهبري و قدرت تبلیغی

در هر مملکتی بوده و هستند، و بنابراین مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. حال، در مقام 
قیاس، در جایی که در اوکراین بسیاري از نخبگان از همان ابتدا حمایت تمام و کمال خود 
را از خیزش مدنی اخیر اعالم کرده بودند؛ در ایران برخی از نخبگان با افتخار پاي بیانیه 

حسن روحانی، یعنی یک مهره امنیتی و دشمن هرگونه خیزش مدنی، که بعدا به  حمایت از
رئیس جمهورِ برکشیده نظامِ سرکوبگر تبدیل شد امضاء گذاشته بودند. به عبارتی، این 

است که براي خود موقعیت حرفه به سیستم» باج دادن«نخبگان ایرانی از طریق 
نند چنین کنند، و نه از طریق مقاومت در برابر کیا سعی می –کنند اي/اجتماعی ایجاد می

آن. و این خود نشانگر بسیاري از حقایق است. به قول معروف: تفاوت از زمین تا آسمان 
 است!

رغم ظاهر متمدنانه و محور، امروز جامعه ایران، علیدر نتیجه همه این رفتارهاي گروه
است؛ طایفه و قوم هم که می »الطوایفیملوك«که » مدنی«اي اش، نه جامعه»شهري«

2گرایانۀقومگویم نه تنها در معناي 

اي، اجتماعی، ، طبقاتی، حرفهقومیآن، که به معناي  3
مذهبی و... است. این طوایف از یک طرف مدام با هم درگیرند و از طرف دیگر با حکومت؛ 

این  رسد، که در قبالاش در نهایت به حکومت مرکزي و مرکزگرا میامري که نفع
بخشد. بدین ترتیب، اتمیزه شدن جامعه در اختالفات طوایفی موقعیت خود را استحکام می
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ایران باعث شده که استبدادپذیري کلیت جامعه باال برود. وقتی هر گروهی تنها به فکر 
منافع خودش باشد و بر سر منافع خودش با حکومت معامله کند، به سیستم این امکان را 

تفرقه «ن و خود آنها را به نوبت کنترل و سرکوب کند. همان قصه قدیمی دهد تا دیگرامی
 است.» بینداز و حکومت کن

دانم که چاره این معضل بزرگ فرهنگی/سیاسی/اجتماعی در در پایان، الزم به ذکر می
هاي مختلف جامعه ایرانِ امروز، روشنگري مداوم و کنش صحیح سیاسی است. افراد و گروه

رسد. آنچه محور به جایی نمی حقیقت آگاه شوند که رفتارهاي صرفا گروهباید به این 
شود، عمل آگاهانه با در نظر گرفتن نیازها و مطالبات موجب و موجد تغییر در جامعه می
هاي جامعه است. تنها در آن صورت است که عدالت برحق همه یا اکثر اقشار و گروه

مند توانند بیش و کم از آن بهرهشار جامعه میگیرد و همه افراد و اقاجتماعی شکل می
شوند؛ و تنها در آن شرایط است که اراده جمعی براي سرنگون کردن رژیم ظلم و جور و 

 آید.ساختن حکومتی دموکراتیک به وجود می
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 مدیریت بحران در جمهوري اسالمی سازي وبحران

 

آذر  8هاي فشار جمهوري اسالمی به سفارت بریتانیا در تهران به مورخه تهاجم گروه
روزه  444گیري و گروگان 1358آبان  13سفارت آمریکا در  و اشغالفاجعه حمله  ؛1390

کار ي دولت موقت محافظهآورد؛ که به نوبه خود موجب استعفااش را به خاطر میمتعاقب
که اکثر اعضاي اصلی  –» جمهوري اسالمی«گیري حزب تندروي مهدي بازرگان و قدرت

 –اي و رفسنجانی بعدها در ایران به مناصب مهم حکومتی دست یافتند آن همچون خامنه
اش د، و به تحریم شدید ایران توسط ایاالت متحده آمریکا و هم پیمانانشدر صحنه داخلی 

سوز صدام حسین بر ضد ایران در عرصه بینجانبه آنها از جنگ خانمانحمایت همهو 
 المللی انجامید.

هاي نیروهاي متکثر انقالبی یعنی اي بود که تنها توسط یکی از فراکسیونآن فاجعه حادثه
می» اصالح طلب«که بسیاري از آنها را هم اکنون به نام  –» دانشجویان خط امام«

ریزي و اجرا شد؛ و بدنه کلی نظام نوپاي جمهوري اسالمی در آن نقش نامهبر –شناسند 
چندان قابل توجهی نداشت. با این وجود، بالفاصله پس از وقوع حادثه، خمینی، با میانجی

ها، جناح چپ جمهوري اسالمی، سید محمد موسوي خوئینی» عالیجناب خاکستري«گري 
وسیله مدیریت بحرانِ این حادثه و وقایع متعاقب حمایت خود را از آن اعالم کرد، و بدین

هاي محوري تاریخ جمهوري اسالمی بدل کرد. بدین آن را به راهبردي مهم در سیاست
اي بود که به ترتیب، حمله به سفارت کشوري خارجی در خاك ایران در حقیقت حادثه

که همانا ایجاد  ورزي جمهوري اسالمی منتهی شد،ایجاد الگوي پایداري در حوزه سیاست
 ها بود.هاي موضعیِ حاد و پیشبرد اهداف خود از طریق مدیریت این بحرانبحران

ر هر کشوري ناخوشایند و تقریبا دو د به دنبال آوربزرگ اي که بحرانی اینکه چگونه واقعه
شود، در حوزه جمهوري اسالمی نعمت و رحمت قلمداد شد، خود آینه شمرده میخطرناك 

بینی خاص سردمداران این نظام، که ریشه در خصایص ی است از جهانینمایتمام
ایدئولوژیکی جمهوري اسالمی دارد. نظام جمهوري اسالمی، به حق و به راستی، نظامی 

گزاران باشد تا رفتار قانون» والیت مطلقه فقیه«است. از اصل اساسی آن که » فراقانونی«
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اران آن در صحنه مدنی، همه چیز آن آن در مجلس شوراي اسالمی تا مواضع طرفد
فراقانونی است. این نظام حتی قوانینی که خود وضع کرده را در موقع مقتضی نقض می

نظام کند، و از نهادهاي فراقانونی همچون شوراي نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت 
کند. در صحنه مدنی هم هر جا که الزم باشد گروهبراي حل مشکالت خود استفاده می

گیرد. لذا چنین حکومتی که اي فشار لباس شخصی و بعضا نظامی خود را به کار میه
تواند خود را در لباس تنگ قانون بگنجاند، باید براي پیشبرد اهدافش از ایجاد و بالذات نمی

 مدیریت بحران کمال استفاده را بکند.

رانی در که به کشتی انداز همان ابتداي انقالب، سران جمهوري اسالمی آشکارا نشان داده
هاي آخرین رغم چراغ سبز نشان دادنهواي طوفانی عالقه خاصی دارند. براي مثال، علی
گرایان، چه زمانی که خمینی در فرانسه نخست وزیر مشروطه ایران، شاپور بختیار، به اسالم

ال بود و چه زمانی که به ایران بازگشت، آنها حاضر نشدند با وي براي تقسیم یا انتق
قدرت مذاکره کنند؛ و با وجودي که حکومت شاهنشاهی عمال ساقط شده بود، » قانونی«

آنها هرگز رضایت ندادند که بدون نابود کردن کامل نهادهاي سیاسی و مدنی موجود از 
گزین حکومت قبلی شوند. تنها پس از طریق نبرد مسلحانه شدید و خونریزي فراوان جاي

و کشتن و فراري دادن بسیاري از آنان، یعنی زمانی که عمال غلبه قهرآمیز بر مخالفان 
آن هم  –پرسی براي نوع حکومت گرایان به برگزاري همهمخالفی باقی نمانده بود، اسالم

 تن دادند. –تنها با یک گزینه 

هاي آغازین جنگ عراق علیه ایران، زمانی که محاصره آبادان به همین ترتیب، در سال
عراق عقب -ایران يهر آزاد شد و نیروهاي عراقی به سرحدات مرزشکسته شد و خرمش

نشینی کردند و سازمان ملل قطعنامه صادر کرد و بر توقف جنگ تاکید نمود، سردمداران 
جمهوري اسالمی بر ادامه جنگ اصرار ورزیدند تا در بحران حاصل از آن امپراطوري 

ز دل آن غولی به نام سپاه پاسداران تر کرده و گسترش دهند و ااستبدادي خود را مستحکم
خواهان ایرانی چه در گره حکومت بر گرده آزاديرا برآورند که تا به امروز تازیانه هفت

سازي دقیقا همان داخل و چه خارج از کشور بوده است؛ زیرا حقیقت این است که بحران
نه مردمی نیز در پیش گرفته خواهاهاي آزاديسیاستی است که این حکومت در قبال جنبش

مردمی را با خشونت به بحران کشیده و سپس  هايترین اعتراضاست: این رژیم مشروع
 کند.سرکوب می
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انجامد نقش می» فراقانونی«که به رفتار » بحران«بنابراین، در تمام مواردي که ذکر شد، 
فتار قانونی ملزوم ر چونکند؛ اساسی را در قبضه قدرت توسط جمهوري اسالمی ایفا می

تازي کرد و از آب مهابا یکهتوان بیباشد که در آن نمیبندي به چارچوبی قانونی میپاي
آلود ماهی گرفت. تنها در شرایط بحرانی است که نهادهاي دموکراتیک مدنی تضعیف گل
د؛ چنانکه در روم باستان که جمهوري بود و توسط سه شوشوند و دیکتاتوري ممکن میمی

شد، در مواقع اضطراري (که معموال در زمان یا زمامدار و مجلس سنا اداره می 1»تریبون«
شد تا اوضاع را به سرعت آرام کند، جنگ بود) قدرت به یکی از آن سه تریبون تفویض می

و دیگربار قدرت را به سنا بازگرداند. از قضا در یکی از همین موارد اضطراري بود که 
 الغايتبدیل به دیکتاتور روم شد و سپس تا آستانه  و صب کردغا جولیوس سزار قدرت ر

 جمهوري پیش رفت.

که عمال کیان مملکت و جان و مال ملت را به تمام و  -اینکه اکنون جمهوري اسالمی
کمال در اختیار دارد و نهاد مدنی مستقل و منتقد آبروداري درون جامعه ایران باقی 

 ،سازي شدید قصد دارد قدرت بیشتري به کف آوردهنوز هم با بحران -نگذاشته است
زدگان هوادارش براي اي و استبدادنشانگر این حقیقت است که کاسه صبر فرد خامنه

اي از ریزش موج تازه و این امر اش لبریز شده استبودن والیت» مطلقه«اجرایی کردن 
پروژه این ریزش در قالب  اگر نگوییم که –ها از نظام را در پی خواهد داشت گروه افراد و
 –هایی براي حذف پست ریاست جمهوري عمال مدتی است که کلید خورده است زمزمه

تر تر و شاخ و برگ آن را باز هم تُنُککه در نتیجه تنه جمهوري اسالمی را باز هم باریک
ود را اش، خکند. این کیفیت متناقض البته ذاتیِ استبداد است، که با فزونی گرفتن قدرتمی

 سازد.کند، اما تا بخشکد و برافتد خلقی بسیار را تباه میدر گذر زمان نحیف می

از همین روست در جایی که بسیاري از فعاالن سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق بشري در 
اي چنگ میتالش براي جلوگیري از وقوع جنگ احتمالی علیه ایران به هر تخته پاره

تر کرده و خود به عمد هوا را طوفانی» زامحیط طوفان«ر این اندازند، جمهوري اسالمی د
کند. در این شرایط، براي جمهوري اسالمی، از کورسوهاي امید در دوردست را خاموش می

قبلِ بحرانی که به جنگ یا به وضعیت جنگی خواهد انجامید، در کوتاه مدت دو منفعت 
چه  –تا مخالفان و منتقدان داخلی  اي می یابدمتصور است: یکی اینکه مجال فرخنده

سرکوب کند؛ دیگر آنکه با توسل کامالً را در گیر و دار بحران  –خواه چه استبدادي آزادي
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نمایی پیشه کند و مردم دنیا را مجاب کند که مورد تجاوز به احساسات ضدجنگ، مظلوم
مدیون بحران قرار گرفته و حقوقش ضایع شده. چنانکه ذکر شد، وجود جمهوري اسالمی 

 تواند نشو و نما کند.است، و این نظام تنها در وضعیت بحرانی است که می

هاي تاریخی و سیاسی، به سر حمله به سفارت که بازگردیم، در بسیاري از واژه نامه
ذکر شده است، که معنی آن برون  2»فکنی از پنجرهبرون«اصطالحی فنی تحت عنوان 

ره است که معموال با توجه به ارتفاع ساختمان منجر به افکندن مخالفان سیاسی از پنج
هاي این واقعه در دو زمان نسبتا دور از هم ولی در ترین نمونهشود. معروفمرگ آنها می

که هفت نفر از اعضاي  1419یک مکان واحد که شهر پراگ باشد روي داده: یکی در سال 
هاي مذهبی که منجر به آغاز جنگ شوراي شهر از ساختمان شهرداري به زیر افکنده شدند

شان از پنجره که دو فرماندار سلطنتی و منشی 1618شد؛ و دیگري در سال  3»هاهاسی«
در اروپا » سالههاي سیجنگ«قلعه پراگ به بیرون پرتاب شدند که به نوبه خود به آغاز 

شود. ظاهرا یم نسبت دادهانجامید. لذا، اصطالح ذکر شده، در تاریخ معموال بر ملیت چک 
» گیريسفارت«سردمداران جمهوري اسالمی نیز قصد دارند اصطالحی مشابه تحت عنوان 

المللی به اسم ایران و ایرانی ي مذموم دیگر که در عرصه بین»سجایا«را در کنار بسیاري 
 اند، به نام ایران سکه بزنند.ثبت کرده
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 جمهوري اسالمی» انزواطلبی«

 

کند. در این فریدون آدمیت در شماري از آثارش در مقام مقایسه با ایران از ژاپن یاد می
-1868( 1»میجی«هاي عصر ها و بعضا تفاوتقیاس، تمرکز او عمدتا بر روي شباهت

) 1907-1905اي از تاریخ ایرانِ پیش و پس از انقالب مشروطه () در ژاپن با دوره1912
است. کند و کاو آدمیت در تاریخ ژاپن شاید تحت تاثیر گرایش شدید یکی از 

. مطابق آنچه مورد عالقه او، یعنی عبدالرحیم طالبوف، به ژاپن بوده باشد» منورالفکران«
هاي او نقل کرده، سرمشق ) از نوشته1346( هاي طالبوف تبریزياندیشهآدمیت در کتاب 

دانسته اي میطالبوف در اخذ مبانی تمدن جدید، ژاپن بوده است؛ چرا که وي ژاپن را جامعه
که در عین حفظ هویت تاریخی خویش، دانش و فنون و اصول تمدن غربی را هم کسب 

هاي اندیشه طالبوف دین ترتیب، عصر میجی در ژاپن به یکی از سرچشمهکرده است. ب
گذارد. از قضا خود آدمیت گردد و از طریق اندیشه او در انقالب مشروطه تاثیر میبدل می

) مبحث مهمی را به 1351( اندیشه ترقی و حکومت قانون: عصر سپهساالربعدها در کتاب 
 دهد.حات دوره میجی اختصاص میمقایسه اصالحات عصر سپهساالر با اصال

اکنون، در این مقاله قصد ندارم به بررسی آراء طالبوف و آدمیت در باب عصر میجی در 
ژاپن و تاثیر و شباهت آن به عصر سپهساالر و انقالب مشروطه در ایران بپردازم. این 

از تاریخ از زمانی که تحوالت آن برهه  به این دلیل مطرح کردم تا نشان دهم مقدمه را
گیريِ اندیشه تغییر در سرزمین ما تاثیر گذاشته و احیانا موجد حرکاتی هم ژاپن بر شکل

و  در تاریخ معاصر ایران تبدیل شده شده، ژاپن به یکی از نقاط کانونی براي الهام گرفتن
نگاهی معموال نیمایرانیان در تغییر و تحوالت سیاسی/اجتماعی/اقتصادي در تاریخ معاصر 

اند؛ چنانکه بعدها جالل آل احمد هم از منظر دیگري به ژاپن هم به سوي ژاپن داشته
هم ژاپن به عنوان الگویی اقتصادي در ایران و مکانی  1357نگریست، و پس از انقالب 

 براي مهاجرت کاري مطرح شد.

گیري از این حضورِ همیشگیِ ژاپن در ناخودآگاه جمعی ایرانیان معاصر، در این لذا، با بهره
اش به اي دیگر از تاریخ ژاپن بپردازم که شباهتاري مختصِ برههمقاله قصد دارم به پدید
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در ایران رفته بسیار فراتر از آن چیزي  57اي سال پس از انقالب آنچه که در سی و خرده
طالبوف و آدمیت در شباهت عصر میجی با دوران پیشامشروطه و مشروطه دیده است که

 است. 1868-1600( 3هاي توکوگاوادر دوره شوگان 2»انزواطلبی«اند. آن پدیدار، سیاست (
در مقاله پیشِ رو، با پیگیري این پدیده در تاریخ ژاپن، به تاریخ ایران نقب خواهم زد تا 

 ات آن را بر حکومت و جامعه در ایران معاصر بررسی کنم.چگونگی، تاثیرات، و تبع

دانم که منظورم از بیان تاریخ در این تکپیش از آغاز بررسی، تذکر این نکته را الزم می
نگاري، تاریخنگاريِ صرف نیست. تاریخ در این مقاله، همچون در بسیاري مقاالت دیگرم، 

هنگی است؛ چرا که معتقدم تبیین بستري براي تبیین یک مفهوم سیاسی/اجتماعی/فر
کند و در چنین مفاهیمی در ظرف زمان و مکان است که صحت و قابلیت سنجش پیدا می

عمدتا یا بالکل  اي کهنگاريورزي و اندیشهآید؛ و نه در آن سبک اندیشهنتیجه به کار می
اي صرفا انتزاعیِ هسازيبه مفهوم سخنوريبا تاریخ بیگانه است، و با درآویختن به تاویل و 

 پردازد.عمدتا احساسی می

که متاسفانه این روزها در میان بسیاري از ایرانیان نیز باب شده، » ورزياندیشه«این سبک 
هاي تاریخی، دادهندارد؛ که فارغ از مراجعه به تاریخ و » مذهب«در حقیقت هیچ فرقی با 

آورد و همه را مکان به شمار مییبزمان و بیاصول انتزاعیِ خود را اموري ازلی/ابدي و 
کند. بدون اقناع علمی و صرفا از روي احساس و عالقه به پذیرش آن مجبور یا دعوت می

اش، باید در ظرف ، با توجه به طبیعت فعالیت و دغدغه»اندیشمند«این در حالی است که 
که ( دیگر معصومانگویی را به پیامبران و امامان و پردازي کند، و غیبزمان و مکان ایده

آنها هستند واگذارد. با بیان این اصل،  يروکه دنباله» روشنفکران دینی«و  )علم لَدنی دارند
 .می رویم مانبه سراغ سیر تاریخی

گاه اش در قرن هشتم میالدي تا اواخر قرن نوزدهم هیچژاپن از آغاز رسمی تمدن
در ژاپن وجود نداشت. » ملی«زدهم تفکر پارچه نبود، و اصوال تا اواخر قرن نوسرزمینی یک

، ظاهرا 4»دایمیو«الجزایري تشکیل شده، اُمراي محلی به نام در این سرزمین که از مجمع
به تبعیت از امپراطور ولی در حقیقت عمدتا به میل خود، بر مناطق تحت نفوذشان 

تند. با این وجود، خاسکردند، و گهگداري نیز بر سر قلمرو با هم به جنگ برمیحکمرانی می
شان گرم بود، و لذا ژاپن از این اُمرا بیشتر سرشان به کار خود و اداره مستملکات موروثی

ثباتی نسبی برخوردار بود. در این حالت، عمال حکومت مرکزي قدرتمندي در ژاپن وجود 

 129 



البته هاي فئودالیسم در اروپاي قرون وسطی، نداشت، و روش اداره ژاپن چیزي بود در مایه
هاي بارز. در این سیستم، شخص امپراطور و خانواده سلطنتی معموال در اداره با تفاوت

کشور نفوذ بسیار کمی داشتند؛ و قدرت از باال را عمال یکی از همین امرا که با استفاده از 
که طبق سنت، قیم امپراطور و  –زور نظامی و نفوذ سیاسی به مقام شوگانی رسیده بود 

 کرد.اعمال می –آمد راطوري به حساب میحافظ امپ

جنگ «، که در بین امرا جنگی بزرگ تحت عنوان 1467این وضعیت ادامه داشت تا سال 
اي بود که به بشکه بر سر جانشینی شوگان درگرفت. این جنگ همچون جرقه 5»اونین

عصر «آن را  در تاریخ ژاپن شد که پنجاه سالهوصدي اباروت ژاپن زده شد، و سرآغاز دوره
نامند. در این دوره، امراي مختلف که در سرتاسر ژاپن با هم درگیر می 6»هاي داخلیجنگ

صد سال شکستند، کشور را براي بیش از یکبستند و با آن میبودند، و مدام با این عهد می
موفق شد همه رقیبان 1600سال به خاندان توکوگاوا در آتش جنگ سوزاندند. در نهایت، 

 نیبدو  .ژاپن را براي اولین بار تحت یک حکومت مرکزي متحد کند و را شکست داده اش
 مدت به و دهد قرار قدرت مرکز در را خود و ستانده امپراطور از را یشوگان مقام بیترت

پدیدار مورد نظر ما در این مقاله یعنی  .بماند یباق قدرت در 1868 سال تا قرن دو از شیب
 هاي توکوگاوا در ژاپن رقم زدند. به طور رسمی همین شوگان سیاست انزواطلبی را

خورد، باید چند دهه از با این وجود، براي دانستن اینکه ریشه این سیاست از کجا آب می
هاي هاي داخلی بازگردیم. در حین سالآغاز حکومت توکوگاوا به عقب و به دوران جنگ

 1543ها بودند که در سال پن رسیدند پرتغالیهایی که به ژاهاي داخلی، اولین اروپاییجنگ
در جنوب ژاپن لنگر انداختند، و پس از آن نیز دائم به ژاپن  7در جزیره کوچک تانگاشیما

ها هم از راه رسیدند. اینها همه ها و انگلیسیها، هلنديکردند. پس از پرتغالیرفت و آمد می
که  -هاي سرپر اروپاییبردند. تفنگاپن میبا خود انواع و اقسام کاالهاي اروپایی را به ژ

ها به دست را اولین بار پرتغالی -هاي داخلی بازي کردندبعدا نقش مهمی در خاتمه جنگ
هاي ژاپن به حد هاي اروپایی در آبها دادند. تا اواخر قرن شانزدهم برو و بیاي کشتیژاپنی

 اعلی سید.

بردند، مذهب و فرهنگ جدید بود ا خود به ژاپن میها بتر از کاالهایی که اروپاییاما مهم
کردند. در طول چندین دهه ارتباط ها عرضه میکه در کنار کاالهاي اروپایی به ژاپنی

هاي یسوعی نیز به ژاپن وارد شده و جمعیت قابل هاي کاتولیک و راهبتجاري، کشیش
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مسیر تحولی عمیق قرار  دررا مسیحیت درآوردند که سپهر فرهنگی ژاپن دین توجهی را به 
، قرار داشتند کاري فرهنگی ژاپنیمحافظه تاثیر تحتکه از نگاه بسیاري داد. در این حال، 

هاي توکوگاوا از هاي سنتیِ جامعه ژاپن به خطر افتاده بود. به همین دلیل شوگانارزش
جام در ها روي خوش نشان ندادند، و سرانشان به اروپاییهمان ابتداي به قدرت رسیدن

براي دور  8»ساکوکو«مجموعه قوانین سفت و سختی به نام  1639تا  1633هاي بین سال
ها اجازه ها وضع کردند که پاي همه آنها را از ژاپن برید. تنها به هلندينگه داشتن اروپایی

اي دورافتاده بمانند و به تجارت دادند که به شرط اجتناب از تبلیغ فرهنگی/مذهبی در جزیره
ا ژاپن ادامه دهند. از طرف دیگر، اجازه سفر به خارج از اتباع ژاپنی گرفته شد، و در صورت ب

 شد.تخلف از این اصل با خاطی برخورد شدید می

هاي توکوگاوا به سرکوب داخل و تحمیل ایدئولوژي با منزوي کردن خود از دنیا، شوگان
، خطوط طبقاتی در ژاپن چندان خود به مردم ژاپن پرداختند. تا پیش از دوره توکوگاوا

هاي توکوگاوا قوانین سختی وضع کردند که طبقات اجتماعی را در پررنگ نبود؛ اما شوگان
ژاپن ثابت و جابجایی طبقاتی را تقریبا غیرممکن کرد. اگر در این مدت شورش و اعتراضی 

رتیب، نظم کردند. بدین تها به شدیدترین وجه ممکن آن را سرکوب میشد، شوگانهم می
هاي ها موجدش شدند، براي ژاپنی که بیش از یک سده درگیر جنگنوینی که شوگان

خونین داخلی بود ثبات سیاسی/اجتماعی به ارمغان آورد، اما این مهم را با مشتی آهنین و از 
طریق نابود کردن هرگونه صداي متفاوت به انجام رساند. شاید بتوان گفت که عدم ارتباط 

ها بدان ترین عامل ثبات سیاسی در ژاپن بود، چرا که شوگاننیاي خارج مهمژاپن با د
وسیله خود را از نفوذ عوامل خارجی به دور نگاه داشته بودند، و در نتیجه دستشان براي 

 کنترل داخل بازتر بود.

اما این ثبات سیاسی در داخل بهایی داشت که ژاپن دو قرن بعد آن را به تمام و کمال 
هاي تکنولوژیکی، علمی و فرهنگی در غرب باعث شده بود . در حالی که پیشرفتپرداخت

هاي مدنی و که ملل غربی به سرعت رو به جلو حرکت کنند، و از یک طرف ارزش
باقی نقاط دنیا را تحت سلطه خود دموکراتیک را بر جوامع خود استوار کنند و از طرف دیگر 
اي که به دور خود تنیده بود آرام درآورند، ژاپنِ سنتی و استبدادي با خیال راحت در پیله

خوابیده بود و از حال دنیا خبر نداشت. نتیجه این شد که براي بیش از دو قرن در ژاپن 
آن نیز در همان کمترین تغییرات سیاسی/اجتماعی و تکنولوژیک صورت گرفت، و اقتصاد 
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 ناوهاي توپدار  1853اقتصاد سنتی درجا زد. بدین ترتیب، هنگامی که در سال وضعیت
آمریکایی به سواحل ژاپن رسیدند و شوگان را تهدید کردند که در صورت  9دریادار پِري

خودداري از باز کردن بندرهاي ژاپن به روي تاجران خارجی بنادر را به توپ خواهند بست، 
افتادگی رژیم توکوگاوا بالفاصله ن نیز با اکراه پذیرفت، حدیث ضعف و زبونی و عقبو شوگا

نفس ها بود، که نیروهاي تازهگیر شد. و این آغازِ فرو ریختن سیستم متصلب شوگانعالم
) و در حین انقالب میجی کارش را یکسره 1868سیاسی در ژاپن باالخره پانزده سال بعد (

مدت از ها با منزوي شدنِ طوالنیها، ژاپنیکوبیدند. با همه این حرفکرده میخ تابوتش را 
ي امتیازها ودنیایی که به سرعت در حال تغییر بود مجبور شدند بهاي سنگینی بپردازند، 

 ها دادند تنها یک موردش بود.ها و اروپاییکه به آمریکاییفراوانی 

یک ندارند، اما شباهتبهما تناظر یکهیچ قیاسی کامل نیست، و اجزاء آن لزو می دانیم که
تواند به سهولت بررسیِ موضوع مورد هاي کلی که در برخی موارد مختلف وجود دارد می

از جهت  1357توان گفت که وضعیت ایران پس از انقالب نظر کمک کند. با این اشاره، می
نه «دارد. شعار  هاي توکوگاواانزواطلبی شباهت زیادي به وضعیت ژاپن در دوره شوگان

آورد نمود بارز ها را به خاطر میجمهوري اسالمی که ساکوکوي شوگان» شرقی، نه غربی
این انزواطلبی است. در دوران حکومت پهلوي، علی رغم تمام مشکالتی که وجود داشت و 
مجموع آنها در نهایت به انقالب و سقوط رژیم شاهنشاهی انجامید، ایران کشوري 

؛ و هم رضاشاه و هم محمدرضاشاه به ارتباط با خارج عالقه داشتند و جامعه انزواطلب نبود
این که کیفیت این ارتباط چه بود بماند، که موضوع  –کردند را هم به این امر تشویق می

 این مقاله نیست.

مشخصا در سطح  –اما جمهوري اسالمی از همان ابتدا، با قطع کردن رابطه خود با دنیا 
با خیال نسبتا راحت به بر پا کردن نظم  –ار عمومی، و نه لزوما در پشت پرده عام و در انظ

ها بود. در تر از نظم نوین شوگانتر و خشننوین خود در ایران پرداخت، که بسی استبدادي
) به وجود آورده که در casteاي کاستی (ي سال، جمهوري اسالمی جامعهاندطول سی و 

ممکن است، مگر به میل ولی فقیه، که البته کمتر روي میآن هرگونه تغییر سیاسی غیر
توان با ژاپن عهد توکوگاوا دهد. گرچه ایرانِ تحت جمهوري اسالمی را از نظر اجتماعی نمی

مقایسه کرد، چرا که طبقات در ایران لزوما ثابت نیستند و پدیده جابجایی طبقاتی در ایران 
تر باشد؛ اما جامعه از مناظر دیگر دنیا هم شایع و بلکه از بسیاري جاهاي رایج استکامال 
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اش انحصار سیاسی والیت ترینبسیارِ دیگري به شدت بسته است و راه تغییر ندارد. مهم
جمعی اوست که تا به امروز محکم بر جاي خود مستقر بوده و راه را بر هرگونه فقیه و ابواب

 تغییري بسته است.

ی، جمهوري اسالمی تا آنجایی که توانسته و تحت در راستاي همان سیاست انزواطلب
، جامعه ایران را از مشارکت در تحوالت »مقابله با تهاجم فرهنگی«عناوینی همچون 

هاي مورد نظر خود فرهنگی دنیاي خارج بازداشته؛ و فضاي فرهنگی داخل را نیز با ارزش
ماهواره، جامعه ایرانی  انباشته است. اگر نبود وسایل ارتباط جمعی مدرن مثل اینترنت و

همین اندازه آگاهیِ امروز را هم که دارد نداشت. شخصا بیست، سی سال پیش را به خاطر 
آورم که وسایل ارتباط جمعی هم اندك بود و هم هرچه بود در اختیار حکومت بود، و می

را باریکه چه تفاوت عظیمی داشت اوضاع فرهنگی/اجتماعیِ آن روزها با امروز. همین آب
 کند.اش توطئه میهم رژیم چشم ندارد ببیند، و دائم براي محدود کردن و بستن

و چندساله، حاال که یک دریاردار پريِ دیگري با کشتی توپدار  در نتیجه این انزواطلبیِ سی
کند، رژیم والیی، با آن همه بگیر و ببندي که در داخل وارد شده و ولی فقیه را تهدید می

اش که ته بود، در حال وا دادن است؛ و این وا دادن به در هم ریختن نظم داخلیبه راه انداخ
ها توانسته بود با منزوي کردن خود از دنیا حفظش کند انجامیده. همانند آنچه بر شوگان

رفت، این هم بهاي دور ماندن از تغییر و تحوالت دنیا به مدتی طوالنی و چسبیدن به 
به جاي بازي کردنِ شسته و رفته در میدان اقتصاد جهانی  »مقاومتی«اقتصاد کوپنی و 

ها را آنقدر عقب انداخت، در روزگار است. اگر در آن روزگار، دو قرن دوري از بقیه دنیا ژاپنی
تر انداخته. در این حال، تا زمانی که نو، سی و چند سال دوري از دنیا ایران را بسیار عقب

آید؛ کند چندان به چشم نمییی که کشور پرداخت میسیستم بسته است و سرِ پاست، بها
مقیاس فاجعه خیلی  –و در نهایت ناگزیر است که وا بدهد  –اما هنگامی که سیستم وا داد 

ها و بینیم که جمهوري اسالمی مجبور شده براي اروپاییامروز می شود.بیشتر مشخص می
 ،گفته بود ناسزا به آنها م این مدتشان کرده و در تماها که سی سال پیش بیرونآمریکایی

در » سکسی«نهادهاي فرش قرمز پهن کند و به قول مدیر کل شرکت توتال به آنها پیش
 .کند امضا »یاتم يترکمانچا« معاهده آنها با تینها در ؛ وحوزه نفت بدهد

اما صرف نظر از ضررهاي خوار و خفیف شدن جمهوري اسالمی که به هر ترتیب تا 
ایران هم ضرر است، وا دادن رژیم خود به نوعی گشایش است، چرا که  حدودي براي
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کند. اکنون، ادعاي من این نیست که وا دادن رژیم لزوما به باالخره راه تغییر را باز می
انجامد، اما معتقدم که تحوالت اخیر موقعیت و امکان واژگونی آن را فراهم می اشواژگونی

نیروهاي مختلف در میدان چیدمان مناسبی پیدا کنند و در  کند؛ که در این شرایط اگرمی
تواند به واژگونی رژیم بیانجامد، چنانکه در ژاپن جهت مشخصی حرکت کنند، این امر می

خواه باید به طور فعال وارد عمل شوند، چون در غیر انجامید. اینجاست که نیروهاي آزادي
شوند که نیروهاي دیگر یا باعث می دهند وآن صورت به رژیم فرصت احیاي مجدد می

 تغییرات را به سمتی ببرند که لزوما با منافع ملی ایرانیان سازگاري ندارد.

ها، این مسائل و اتفاقات براي ما یک درس بزرگ دارد، و آن این گذشته از تمام این حرف
از اینکه بسیاري خوشحال بودند  57شود. پس از انقالب است که استقالل بدون آزادي نمی

 سلبشان از آنها داشتههاياند، و کمی بعد که آزاديشان را به دست آوردهاستقالل و آزادي
به فراموشی سپرده شد،  نیزهاي جدید به آنها وعده داده شده بود شد، و آنچه درباره آزادي

 اخیر دیدیم که سه دهه و نیمدل به این خوش کردند که الاقل استقالل دارند. در طول 
رفتار استبدادي جمهوري اسالمی در داخل چگونه استقالل ایران هم از شرق و هم از غرب 

نیمی از مملکت در رهن شرق است  ینکرا به کمترین میزان ممکن رساند، به طوري که ا
اش را و نیم دیگرش در گروي غرب. هنگامی که حکومت دموکراتیک نباشد و مشروعیت

نکه به مطالبات برحق مردم خویش تن بدهد، حاضر باشد از مردمش نگیرد، و به جاي ای
شود هاي خارجی گردن بگذارد، نتیجه همین میبراي ماندن در قدرت به مطالبات قدرت

 اند.جدا ناشدنیدو یار  چون آزادي و استقاللماند و نه استقالل. که نه آزادي می

اي را روشن دانم نکتهالزم میدر پایان، حال که در این مقاله از طالبوف و آدمیت گفتم، 
گزاري و کنم. تکیه طالبوف و آدمیت بر عصر میجی عموما از جهت مدرنیته و قانون

کدام آنها از منظر دموکراسی روي عصر اصالحات از باال به پایین است. با این وجود، هیچ
نگون شد، و در ژاپن سر 1868ها در سال اند. چنانکه دیدیم، رژیم شوگانمیجی کار نکرده

اي نبود به عنوان قدرت مطلق در کشور انقالبیون/مصلحان امپراطور را که تا آن زمان کاره
معرفی کردند که به طور گسترده اجازه دخالت در امور حکومتی را هم داشت. در طول 
چندین دهه، مقام امپراطور در ژاپن چنان اهمیتی یافت که وي را به عنوان خدا پرستش 

 –قبال هم امپراطور خدا بود، اما امپراطورپرستی خیلی ضعیف و غیرمعمول بود  –کردند می
شکل گرفت. این عشق و  10اي حول شخصیت کاریزماتیک امپراطورو در نتیجه فرقه
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که حول شخص او شکل گرفته  وفاداري به امپراطور و درآویختن به ناسیونالیسم افراطی
بسیار و  هايتمنتهی شد ژاپن را ابتدا به جنایبود، در دورانی که به جنگ جهانی دوم 

 سپس به سوي نابودي سوق داد.

بینیم میجیِ ژاپنی صد و هشتاد درجه با مشروطه ایرانی تفاوت از این منظر است که می
اش براي مدرنیزه کردن و قانونمند رغم تمام حرکات مثبتدارد. در جایی که میجی، علی

دن سلطنت و خدا کردن امپراطور رفت، مشروطه در ایران کردن ژاپن، به سوي مطلقه کر
شاه را پس از هزاران سال از آسمان به زمین کشید و سلطنت را مشروط به اراده ملت کرد 

ساالري بود. و سلطان را تحت نظارت خانه ملت قرار داد، که گامی بس عظیم در راه مردم
 "مشروط"یدند: چرا حقوق خود را از امپراطور ژاپن پرس«گوید لذا اینکه طالبوف می

شناس هستم ساختی؟ گفت: نیاکانم آزادي مردم را به وام گرفته بودند، چون وارث حق
در انقالب » فکر آزادي«کننده است. ، تا حدود زیادي گمراه»قرض موروثی را ادا نمودم

مشروطه بود که بر همه چیزهاي دیگر برتري داشت، و آنچه در آن جنبش رفت خود 
گواهی بر صحت این مدعاست. بدین ترتیب، انقالب مشروطه در زمان خود پیشروترین 

صد سال که از آن خواهانه در آسیا بود. اینکه امروز پس از بیش از یکجنبش دموکراسی
ایم خود بهترین دلیل براي این است ها هنوز اندر خم یک کوچهگذرد ما ایرانیجنبش می

 مطالعه کنیم. قایعم و مکرراکه باید آن جنبش بزرگ را 
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 در حوزه سیاسی/فرهنگی ایران معاصر» پردازبرون«گفتمان 

 

جنگ «، یعنی در اوج کشاکش 1357تا انقالب بهمن  1332مرداد  28از پس کودتاي 
هاي سیاسی مختلف ایران به راه افتاده بود که در ، هنگامه پرحرارتی در میان دسته»سرد

» مزدور خارجی«و » امل اجنبیع«و » نشاندهدست«آن هر جناحی حریفانش را با اتهام 
نشانده غرب میگرایان شاه را دستها، و اسالمها، چپنواخت. براي مثال، ملیبودن می

گرایان را عامل انگلیس میها را عامل شوروي و اسالمنامیدند؛ شاه هم به نوبه خود چپ
نگریست و ردید میها به دیده ترا به خاطر آورید)، و به ملی» ارتجاع سرخ و سیاه(«نامید 

دیدید؛ بر اساس شواهد، از قضا ملیبعضا آنها را در رقابت با خود بر سر رابطه با آمریکا می
گرایان با ها و اسالماند؛ چپگرایان عامل انگلیسها با شاه موافق بودند که اسالمها و چپ

ها و و ملی ها غیرقابل اعتماد و نزدیک به آمریکا هستند؛شاه موافق بودند که ملی
کدام در اثبات اینکه اند؛ و هیچها عامل شورويگرایان هم با شاه موافق بودند که چپاسالم

کردند، و در این راه از بند است از هیچ تالشی فروگذار نمی» خارج«دست حریفانشان به 
نین ایستادند. در این وضعیت، چتبلیغ منفیِ بعضا در حد تخریب بر ضد یکدیگر نیز بازنمی

آن را » خارج«افتد، دست پنهانِ شومی از رسید که هر اتفاقی در ایران میبه نظر می
 کند.هدایت می

در تصور ایرانیان در تحوالت » سیبیاهللا بیآیت«نمونه مشهور این پدیده، نقشِ مطلقِ 
هفتادساله اخیرِ ایران همچون سقوط رضاشاه، سقوط مصدق، سقوط محمدرضاشاه، و 

نیروهاي داخلی و  تحركشدن خمینی است؛ گویی در این تحوالت، انفعال یا برکشیده
» تئوري توطئه«سمت و سوي آنها هیچ نقشی نداشته است. این پدیده که بعضا با توهمات 

همراه بوده و هست را این روزها مردم کوچه و بازار، با اشاره به کتاب معروف ایرج 
نامند، که شاید چندان می» ناپلئونیسمجاندایی«زاد، معموال به کنایه و مضحکه پزشک

پس از گذشت بیش از نیم قرن، مدارك و شواهد فراوانی در  و امروزاما بیراه هم نباشد. 
هاي سیاسی در ایران به درجات متفاوت و با کیفیات دهد جناحدست است که نشان می
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دست«و » مزدوري«ي اند؛ گرچه شاید عمده ادعاهامراوده داشته» خارج«مختلف با 
 باقی بماند.» اتهام«در حد همان » نشاندگی

در جامعه ایران در آن نیم » مزدورستیزي«اي بنیادي که از این بلبشوي با این وجود، نکته
در حوزه سیاسی/فرهنگی ایران است؛ امري  1»هراسیبیگانه«آید، غلبه قرن به دست می

اسی/فرهنگی ایران معاصر انجامیده است؛ بدین عمده در گفتمان سی» پردازيِبرون«که به 
هراسانه، ذهنیت معاصر ایرانی در حوزه فرهنگ به معنی که تحت تاثیر آن حساسیت بیگانه

 2»شرطی«طور عام و در حوزه سیاست به طور خاص اینطور شکل گرفته و تربیت و بلکه 
فرو » وابط خارجیر«و » عوامل خارجی«شده که دلیل مشکالت خود را عمدتا به نقش 

بکاهد؛ که در نتیجه باعث شده از پرداختن به عوامل و دالیل بنیاديِ داخلیِ مشکالت 
 فرافکنی کند.» خارج«دارد را هم به » داخل«بازماند، و هرآنچه نقص و مشکل در 

بگیرید تا » نه شرقی، نه غربی«از  –اش ساله چندوهراسیِ سیجمهوري اسالمی با بیگانه
در تقویت این بیگانه –و... » مرگ بر شوروي«و » مرگ بر اسرائیل«و » آمریکا مرگ بر«

ها و پردازيِ محمول بر آن نقشی محوري ایفا کرده است؛ واکنشهراسی و برون
راهبردهاي برخی دول خارجی و رفتارهاي بعضا ناشایست آنها در قبال ایران و ایرانیان نیز 

هراسی، یرانیان دامن زده است. از قضا، در این بیگانهبه شدت یافتن این مساله در نزد ا
اش، که هر دو عموما سر در آبشخور همان »آپوزیسیون«جمهوري اسالمی و عمده 

در یک  –اگر نه مطلقا  –آمیز، عمدتا اي کنایهگفتمان دوران جنگ سرد دارند، به گونه
در حوزه  –ر رسته و مسلکی از ه –گیرند؛ لذا امروز گفتمان ما ایرانیان راستا قرار می

هراسانه عصر جنگ سرد، هنوز هم به سیاست و فرهنگ، در امتداد همان گفتمان بیگانه
است. با نظر به این مقدمه، در مقاله پیش رو قصد دارم به » پردازبرون«میزان معتنابهی 

فرهنگ پرداز در حوزه سیاست و گفتمان برون 3شناسانهتاریخچه، مختصات، و تبعات آسیب
» داخل«به » خارج«ایران معاصر بپردازم؛ و بر لزومِ حیاتیِ برگرداندن نوك پیکانِ نقد از 

 تاکید کنم.

ها قبل از انقالب پردازي در دوران معاصر به سالهاي این برونمطابق شواهد، ریشه
ي همچون آخوندزاده، طالبوف، و میرزا»منورالفکران«گردد؛ که در آن مشروطه بازمی

سرزمین، که این » عربی/اسالمیِ«قاخان کرمانی، در نفی عناصر فرهنگی/مذهبی/سیاسیِ آ
ستیزي دانستند، به بیگانهمنورالفکران آن را مایه بدبختی و ادبار ایران در روزگار خویش می
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روي آوردند. این منورالفکران، با حمله به اعراب به خاطر » ستیزيعرب«و به خصوص 
سامان آن در دوران قجري، به درجات مختلف به سرزنش ن و اوضاع نابهماندگی ایراعقب

عناصر عربی/اسالمِی فرهنگ و زبان در ایران پرداختند و خواستار طرد و حذف آنها شدند. 
اي که بعدها در دوره پهلوي به خونی و بعضا نژادپرستانهوناسیونالیسمِ رومانتیک خاك

و این روزها هم در میان برخی اقشار  -تبدیل شدگفتمان سیاسی/فرهنگی خاص حکومت 
ریشه در همین رویکرد دارد. در این باره پیشتر به تفصیل و  -جامعه ایرانی طرفدارانی یافته

ام؛ که براي نوشته» در ایران "آریایی"سیري در گفتمانِ ناسیونالیسمِ «با استناد در مقاله 
 دهم.دیده، خواننده را به آن ارجاع میتر از این پکسب اطالعات بیشتر و دیدي عمیق

هراسیِ عرب/اسالم ستیزانه، در دوران مشروطه، شاید به دلیل حضور فعال و این بیگانه
عمدتا مثبت روحانیت شیعه همچون طباطبائی، بهبهانی، نائینی، و مراجع ثالثه نجف در 

الفکران آن زمان تر از قبل توسط منوراي بسیار ضعیفوقایع انقالب مشروطه، به شیوه
ستیزي دنبال شد. ناگفته نماند در جایی که مواضع منورالفکرانه پیشامشروطه در قبال بیگانه

هاي خواص رونقی یافت؛ مواضع منورالفکران عمدتا یا مسکوت ماند یا فقط در میان حلقه
مشروطه در قبال مسائل مختلف عمدتا علنی بود و در دسترس بخش نسبتا بزرگی از 

ه هم قرار گرفت. در این زمان، در عین سرزنش عوامل خارجی (در راس آنها روس و جامع
عصر « 4»شهوديِ«انگلیس) توسط منورالفکران مشروطه، تحت تاثیر گفتمان مدرنیته 

خواه بود، گفتمان که الگوي اصلی منورالفکران و حتی بعضا روحانیون مشروطه – 5»خردي
هاي (مثال نگاه کنید به مقاالت دهخدا، قصاید بهار، غزلنیز بسیار باب بود » پردازدرون«

نائینی)؛ و منورالفکران به نقد سیاست و فرهنگ المله االمه و تنزیهتنبیهفرخی یزدي، و 
داشتند؛ امري که در تاریخ معاصر و شاید کل تاریخ ایران اي مبذول میداخلی توجه عمده

دالیل اهمیت منورالفکريِ دوران مشروطه در تاریخ  نظیر بوده باشد؛ و یکی ازتا به امروز بی
 ایران نیز همین است.

هاي سیاسی، به دالیل مختلف، مشیپردازي متاسفانه در مرحله بعديِ ظهور خطاین درون
از جمله استبداد رضاشاهی، ناکام و بلکه معدوم ماند؛ امري که با سقوط رضاشاه و برآمدن 

به احتمال زیاد در پی تبعات استعماري همین  –وم محمدرضاشاه در پی جنگ جهانی د
نیز کمابیش به همان روال ادامه یافت. این مرحله، مرحله مشترك گفتمان  –جنگ 

و انگلیس/آمریکاستیزي یک  –هاي سیاسی حزب توده/جبهه ملی در قالب –چپ/ملی 
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آمریکا هم ستیزيِ (نسبی) طرف دیگر بود. در همین دوره بود که طرف و انگلیس/شوروي
هاي خطرناك در ایران باز کرد؛ خطري که با »بیگانه«به تدریج جایی براي خود در میان 

به اثبات رسید و عمال باعث شد آمریکا تا حدود زیادي جاي  1332مرداد  28وقوع کودتاي 
 در ناخودآگاه جمعی ایرانیان پر کند.» خارجیِ خطرناك«انگلیس و روسیه را به عنوان 

اش تا به امروز از اهمیت اساسی بعدي که با توجه به امتداد کمابیش پیوسته اما مرحله
گرایانه/عرفانی بود، که حدودا از اواخر دهه سی و خاصی برخوردار است، مرحله چپ/اسالم

واوایل دهه چهل آغاز شد. در این دوره، در جایی که دستگاه سلطنت، با ناسیونالیسم خاك
هراسی و اي تاثیرگذار از بیگانهگونه ةاش، خود نمایندهراسیلیسستیزي و انگخونی و عرب

پردازي در ذهنیت ایرانی بود؛ و در جایی که بخشی از نیروهاي ملی هم، با وجود برون
اختالفات سیاسی فراوان با دستگاه سلطنت، در مواردي که ذکر شد از لحاظ ایدئولوژیکی با 

کردند؛ نسل جدیدي از روشنفکران و فعاالن می اشهمراهی گاهحکومت همدلی داشتند و 
گرایانه/عرفانی قدم به عرصه وجود گذاشت که سمت سیاسی با تفکرات التقاطیِ چپ/اسالم

و سو و طول و عرض کانال فکري ایرانیان در حوزه فرهنگ و سیاست را شکل داد و تا به 
 هدایت کرده است. –اي ناخودآگاه عمدتا به شیوه –امروز 

گرایانه سنتی هاي اسالمآمیز از گفتماناي آشفته و بعضا تناقضدسته که با اتخاذ ملغمه این
هاي عرفانی ایستی/مائوئیستی، گفتمانهاي چپِ استالینیستی/تروتسکیو مدرن، گفتمان

امثال » جهان سومیِ«هاي امثال ارنست رنان و هانري کُربن، گفتمان» خاورشناسانه«
مدرنیستی متفکران هاي اگزیستانسیالیستی و پستمه سزر، و گفتمانفرانتس فانون و ا

ذات«غربیِ سرخورده از غرب همچون ژان پل سارتر و میشل فوکو، در پی رویکردي 
نظر به » پوپولیستی«، و »ضدمنطق«، »گریزتاریخ«، »رومانتیک«، »استعالیی«، »گرایانه

» فرهنگ ایرانی (اسالمی؟)«در » یخارج«در پیِ نفی هرگونه عنصر » بازگشت به خود«
محور در گرا و بعضا خشونتاي قدرتمند، قدرتهراسانهگذار گفتمان بیگانهداشتند، بنیان

هاي خود را به تمام و و پس از آن پتانسیل 57ایران شدند که بعدها در جریان انقالب 
به » ولوژيایدئ«کمال به نمایش گذاشت. شاید بتوان گفت که این برهه، عصر ظهور 

هاي سیاسی/فرهنگیِ فعال در این معناي اخص کلمه در تاریخ ایران است؛ چرا که جناح
و » خودآگاهانه«نسبتا » گرستیزانهد«و » انحصاري«اي/عملیِ هاي اندیشهدوره، چارچوب

اي داشتند که آن را از طریق تکنولوژي و وسایل ارتباطی/تبلیغاتی مدرن »شدهسازماندهی«
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، رادیو، سینما و تئاتر در قطع وسیع به مخاطب هاي صوتیزنامه، مجله، کاستهمچون رو
 کردند.عام عرضه می

داریوش شایگان در کنار «گوید که این دوره، رامین کامران چنین می» روشنفکران«درباره 
احمد [من احمد فردید، نهضت سیدحسین نصر، علی شریعتی، احسان نراقی و جالل آل

اصالح«ها، »امامیخط«صدریون، و بعدتر (به طور نسبی)، بنیي سنتیهاآزادي، چپی
کنم] جزو روشنفکران ها را هم به اینها اضافه می»پسااستعماري«حکومتی، و » طلبان
هاي فراوان، وجه رغم تفاوتآید. این اندیشمندان، علیگراي ایران به شمار میسنت

ه کردن سنت و هویت ایرانی در اسالم و اشتراك مهمی دارند، و آن عبارت بود از خالص
دفاع از آن در برابر نفوذ تمدن غربی. اما آنچه این گروه را از افراد دیگر نظیر طالقانی یا 

تر شان با تمدن غربی است و مهمسازد، آشناییاند متمایز میمطهري که به همین راه رفته
اند تا بتوانند مثل د آن گرفتهاز آن، این امر که اسباب نقد فرهنگ غربی را هم از خو

شان را به بازار فکري واردکنندگان لوازم برقی و مکانیکی، انتقاد وارداتی و مونتاژ ایرانی
ها در آن برهه ساختند، تا به امروز به اشکال و گفتمانی که این افراد و سازمان 56»بفرستند.

 ت.انحاء مختلف در حوزه سیاسی/فرهنگی ایران امتداد یافته اس

پردازي در گفتمان سیاسی/فرهنگی، هراسی و در نتیجه برونهاي بیگانهترتیب، زمینهبدین
صد سال در تاریخ معاصر ایران شکل گرفت. اما مختصات اصلی این در گذر حدود یک

اي از رویکرد به تر از همه، این گفتمان بر گونهپرداز چیست؟ شاید مهمگفتمان برون
اي به سمت خصمانه 7»شناختیپیشداوري معرفت«است که سیاست/فرهنگ استوار 

هستند که » دیگران«دارد. مطابق این رویکرد، اگر نه همیشه که صدي نود این » خارج«
» ما«کنند؛ و کنند، و براي ما دردسر درست میمی» آلوده«اند، ما را نادرست و ناپاك

حال خود گذاشته شویم تا به خودمان در مجموع خوب و پاك درستکار هستیم، و اگر به 
اي که چنین رویکرد سامان است. روانشناسیمان بازگردیم، کارمان به»ریشه«و » اصل«
» عزادارانه«و در عین حال » طلبکارانه«آورد، روانشناسیِ همیشه اي به بارمیپردازانهرونب

به » دیگران« اي که دچار این عارضه روانی است، همیشه ناالن است از اینکهاست: جامعه
عملی و اند. این جامعه، حتی بیاند، و حق ما را خوردهاند، ما را گمراه کردهظلم کرده» ما«

پرداز شود که گفتمان بروننویسد. نتیجه این میبدعملی خود را هم به پاي دیگران می
است. این پارانویا در ایران در درجه اول حاصل سرخوردگی » پارانوید«عموما 
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المللی در طی یکی دو قرن اخیر و سپس از رسوبات اجتماعی در سطح ملی و بینسیاسی/
اي عموما ناخودآگاه در رومانتیسیسم ضدامپریالیستی جهان سومی است که امروز به شیوه

با دستاویز » گرایانهاصالت«ذهن ایرانیان نهادینه شده؛ و عمدتا خود را در قالب ادعاهاي 
 دهد.یا ادعاهایی شبیه به آن بروز می» اریخی ایراندستاوردهاي ت«قرار دادن 

یعنی  –است » بازگشت به ریشه«گرایانه، که خود محصول گفتمان این رویکرد اصالت
که تقریبا همه  –بینیم همان گفتمانی که امتدادش را در ایرانِ دوران جمهوري اسالمی می

زدند و بعضا ي سیاسی/فرهنگی ایران در دوران جنگ سرد سنگش را به سینه میهاجناح
است که یقین  8»گراذات«کشتند، رویکردي کردند و آدم میبه هوایش حتی جنایت می

» ریشه«و » اصل«از » فراتاریخی«مکان و بدین ترتیب بیزمان و بیدارد مدلی کامل و 
آن را بر جامعه غالب کند. این ریشه براي هر مورد نظرش در دست دارد، و قصد دارد 

طلب و جناحی البته تعریف خاص خودش را دارد: براي ناسیونالیست، اعم از سلطنت
است؛ براي » کوروش کبیر«الخصوص دوران علی» امپراطوري هخامنشی«خواه، جمهوري

این وجود، با ». اسالم ناب محمدي«گرا ، و براي اسالم»مارکسیسم/کمونیسم اصیل«چپ، 
در جامعه ایرانی معاصر  9»فتیش ایدئولوژیک«ها در حقیقت یک »ریشه«درآویختن به این 

ها »ریشه«است که هیچ پایه و اساس فکري/استنادي مستحکمی ندارد؛ چرا که تمام این 
اي هستند که تاریخیاي/غیرتاریخی/نیمههاي آرمانشهريِ اسطوره»برساخته«در اصل 

شان برایشان کامال هاي کلیفرضیقت مستند ندارند. به عبارتی، پیشعموما نسبتی با حق
ترتیب هاي تنگ بریزند؛ و بدینفرضخواهند تمام دنیا را در آن پیشمشخص است، و می

 کنند.می» استشهاد«و » استقراء«عمدتا نفیِ 

ر به دنیا رویکردي عمدتا از منظ» گرایانریشه«به همین دلیل است که رویکرد این 
است، و نه بالعکس؛ که باعث » از نظریه مطلق به عمل«و در نتیجه » ذهنیت به عینیت«

هاي ارتباطی دنیاي مدرنی که در اثر وجود شیوه –شود در برخورد با متغیرهاي دنیا می
مدام لنگ  –سریع و منابع اطالعاتی نوین با سرعت برق در حال حرکت و دگردیسی است 

» پروگرس«عرکه باشد. لذا از این گفتمان، به قول اهالی مشروطه، شان پس مبزنند و کاله
بر سازماندهی و ساختارمندي اندیشه و  )پیشرفت(در جایی که پروگرس چونآید؛ درنمی

» ندانستنچیز همه«یا حداقل » ندانستن«و حرکت از » پرسیدن«رفتار بر اساس استقراء و 
ها و صداهاي اي که راه را بر اندیشهیوهاستوار است، یعنی ش» دانستن نسبی«به سوي 
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خته منطق و تجربه بسنجد؛ این گذارد تا بتواند آنها را امتحان کند و به سمتفاوت باز می
براي » ناموسی«و در مقابل به تالش » اصالت تجربه«گفتمان مدام به نفی استقراء و 
خود مشغول است؛ که » هخواهانتمامیت«و » گرایانهتام«اثبات و استقرار مواضع ذهنی 

نباشد. این را هم معترضه بگویم که البته این مناقشه میان » روادار«شود گفتمانی باعث می
و تحمیل » روزگار معاصر«گرایان بر سر صحت و اصالت ریشه مورد نظر خودشان در ریشه

به  شانرا براي تایید مواضع» تاریخ«خوانش خود بر کلیت جامعه است که پاي درازناي 
به » تاریخ ایران«بینیم که چندین نسخه از دفعه میترتیب یککند؛ و بدینبحث باز می

ندارند. و این البته  –و از قضا به حقیقت مستند  –آید که هیچ شباهتی به هم وجود می
 موضوع بحث من در این مقاله نیست.

سیاسی/فرهنگی، شاید  پردازي در حیطههراسی و برونگرایی و بیگانهاز طبعات این ریشه
هاي درونی کمتر مجالی براي مطرح و اش این باشد که مشکالت و نارساییترینمهم

ها به دنبال منشاء کنند. وقتی که همه نگاهبررسی شدن و در نتیجه درمان شدن پیدا می
آید یا حتی اگر به مشکالت یا به چشم نمی» داخلی«باشد، منشاء » خارج«مشکالت در 

شود. به همین دلیل است که در دوران تمام اید وزن چندانی به آن داده نمیچشم بی
معمول» هاامپریالیست«و » اجانب«هاي معاصر، احاله دادن مشکالت ایران به حکومت

ترین راه منحرف کردن اذهان عمومی از مشکالت داخلی بوده است. از قضا با ترین و ساده
سال گذشته جمهوري اسالمی با  ايخردهوی سیتکیه بر همین رویکرد است که در ط

مردم بر ضد  کردن بسیج و  »امپریالیسم«هاي ایرانیان بر گردن انداختن تقصیر بدبختی
 هاي چشمگیر خود را نسبتا به راحتی پوشانده است.، ایرادها و نارسایی»بیگانگان«

اول به هواي تحریکات اش شاید جنگ عراق با ایران بود، که در درجه ترین نمونهبزرگ
هاي قدرت در منطقه و در جهان نابخردانه جمهوري اسالمی بدون در نظر گرفتن واقعیت

هاي جهانی به بازي، شد آنچه شد و آغاز شد و ادامه یافت، و سپس، با ورود مستقیم قدرت
 جمهوري اسالمی هم براي تثبیت خود از آن بهره فراوان برد. نمونه مبرهن این روزهایش

که ها بر ضد ایران به هواي پروژه اتمی جمهوري اسالمی است؛ همین مساله اخیر تحریم
هاي شود، و تنها در جهت استحکام پایهدر حالی که از آن پشیزي منفعت نصیب ملت نمی

جمهوري اسالمی با » توافق«کند، و اش عمل میطلبانههاي توسعهرژیم و بلندپروازي
کند؛ اما جمهوري اسالمی موفق شده چندانی به حال مردم نمیغرب بر سر آن هم توفیر 
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است، و » مردم«است و به سود » ملی«اي بسیاري را اینطور متقاعد کند که پروژه
گذارد و ایران می» منافع ملی«هم با مخالفت با آن دارد چوب الي چرخ » امپریالیسم«

 ت باید بر سر غرب زد!دهد؛ پس هرچه فریاد هسایرانیان را هم بابتش عذاب می

در گفتمان » وابستگی به بیگانه«پردازي، زدن انگ هراسی و برونمحمول بر همین بیگانه
ترین و موثرترین وسیله براي تخریب مخالفان و سیاسی/فرهنگی معاصر ایران به ساده

حریفان تبدیل شده است. جمهوري اسالمی، صرف نظر از صحت و سقم ادعاهایش در 
تلف، همیشه به نحو احسن از این تکنیک براي کوبیدن مخالفانش استفاده کرده موارد مخ

انگیزي هم براي فعاالن سیاسی و هم مردم شده است؛ امري که طبیعتا موجب حساسیت
است. همین امر باعث شده بسیاري از فعاالن سیاسی ایرانی در خارج از کشور، از ترس 

کنند و اسمش را  مجزاخود را از تمام دنیا  و نیدهاي سخت به دور خود تانگ خوردن، پیله
شان می»آلوده شدن«بگذارند؛ انگار که مراوده داشتن با اهالیِ دنیا باعث » استقالل«هم 

شود. راست هم همین است که این پدیده در عرصه سیاسی/فرهنگی ایران معاصر بیشتر 
ز از نجس شدن مسلمان در هاي پرهیپیدا کرده است: چیزي است در مایه» مناسک«حالت 

اثر لمس کافر. بدین ترتیب، بر فرض مثال، اگر کسی علنا با رژیم جمهوري اسالمی 
بیند اش یاري رساند، آنقدري پرخاش نمیهمکاري کند و آن را در امتداد حیات سرکوبگرانه

ریکایی سناتور آم نفرشنود که اگر در کنفرانسی شرکت کند که در آن چهار و بد و بیراه نمی
اي با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی بکند. و اینها همه البته حضور دارند یا اگر مصاحبه

اش بکشد آمیز است که جمهوري اسالمی خود هر وقت که میلسواي این حقیقت تناقض
کس هم کند، و هیچو به نفع خودش باشد، با آمریکا که هیچ، با اسرائیل نیز همکاري می

 د.آیصدایش درنمی

و نقض گسترده و مداوم حقوق » امپریالیسم«در همین راستا، در جایی که کمتر کسی به 
ساله اش در طی جنگ داخلی نزدیک به سهبشر به دست جمهوري اسالمی و سپاه قدس

 –ها آواره بر جاي گذاشته که تا به امروز چندصدهزار کشته و زخمی و میلیون –سوریه 
ائتالفی غربی به رژیم اسد براي پایان دادن به این جنگ  حمله» قصد«کند، اعتراض می

به شدت مورد اعتراض  –و البته طبیعتا توسعه حوزه نفوذ غرب در خاورمیانه  –خونین 
حمالت شیمیایی مداوم  عوض درگیرد؛ و برخی از فعاالن سیاسی و مردم ایران قرار می

ا کشته و بسیاري دیگري را ناکار کرده اسد به انقالبیون که تا به حال چندهزار نفر را در ج
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شود. این در حالی است که اخیرا ناوي پیالي، کمیسر توسط این عده توجیه و الپوشانی می
اي، با اعالم اینکه کارشناسان هیات تحقیق سازمان عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه

کشتارهاي مشکوك، «ملل متحد مستندات زیادي از آزار و اذیت در سوریه، از جمله 
اند، بشار را ثبت کرده» حمالت شیمیایی، شکنجه، تجاوز و فهرستی از دیگر اعمال خوفناك

رتبه سوري را به همکاري در جنایات جنگی و جنایت علیه اسد و شماري از مقامات عالی
 .المللی کیفري شده استبشریت متهم کرده و خواستار ارجاع پرونده سوریه به دیوان بین

جامعه به سخنان نتانیاهو در » پوشانهجین«پردازانه، واکنش نمونه دیگر این رویکرد برون
گذارد مردم در ایران جین جمهوري اسالمی نمی«سی بود که گفته بود بیمصاحبه با بی

شد که ایران ؛ که اگر کسی خبر نداشت، در اثر آن واکنش امر بر وي مشتبه می»بپوشند
اش صرف نظر از نیت و جایگاه –اجتماعی است؛ و در جایی که نتانیاهو هاي گلستان آزادي

هایش چنان هاي درستی هم بر زبان آورد، تنها همین یک مورد از گفتهسخن –
 الشعاع قرار گرفت.هایش تحتنمایی شد که باقی حرفبزرگ

سیاست ایران،  پردازانه در فرهنگ وتوان گفت که در اثر غلبه گفتمان برونترتیب، میبدین
هایی که منشاء خارجی دارند واکنش نشان »نادرستی«هم مردم و هم نخبگان عمدتا به 

تر از موارد خارجی است که بعضا بسیار بدتر و مخرب –هاي داخلی را دهند؛ و نادرستیمی
کنند؛ و بدین ترتیب جمهوري پوشانند یا از بیخ و بن انکار میبه حالتی ناموسی یا می –

کنند. همه اینها در حالی است که در می را در ادامه حیات و جنایاتش همدستی میاسال
عدالتی، نقض حقوق بشر و کند که منشاء زشتی، نادرستی، بیعمل هیچ توفیري نمی

ترین مفاهیم هاي دیگر در قبال ما در داخل باشد یا در خارج؛ انگار که اساسیبسیاري بدي
اتکا به خطوط نشانگر مرزهاي جغرافیایی روي نقشه کاغذي از توان به صرف انسانی را می

گیرد که در محدوده این خطوط قرار می –» خودي«هم تفکیک کرد؛ و چنین اندیشید که 
اگر نُتُق » غیرخودي«کند، به هر حال از خود است و اشکالی ندارد؛ اما اگر جنایتی می –

، چنانکه مشاهده کردیم، گرایش عمده به برونبکشد باید او را با تمام قوا کوبید. بنابراین
 پردازي باعث شده که هیچ وقت به طور جدي به درون نپردازیم.

پرداختن به  –حداقل در روزگار مدرن  –هاي یک جامعه متمدن با این وجود، از نشانه
درون و محک زدن خوب و بد خود است. بر فرض مثال، بیراه نیست اگر بگوییم که تا به 

ترین نقدها به سیاست و فرهنگ آمریکا در خود آمریکا صورت ترین و گستردهز اساسیامرو
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به دست محققان و نویسندگان » امپریالیسم آمریکا«گرفته است؛ و عمیق ترین نقدها بر 
آمریکایی نوشته شده است. ما ایرانیان اما چقدر در نقد فرهنگ و سیاست خود موفق بوده

ایم که ایم؟ یا حتی اصال به این فکر کردهن راه تالشی جدي کردهایم؟ و آیا اصوال در ای
دهد. در همین راستا، حتی نقد خود هم الزم است؟ شواهد کمتر چنین چیزي را نشان می

براي نقد غرب نیز داریم، عموما دستاورد » معقول«آمیز باشد که هرآنچه ابزار شاید کنایه
ایم. آخرین است، و ما چیز چشمگیري به آن نیفزودهخود غرب و البته از منظر غربی بوده 

باشد هم در درجه اول محصول خود » پسااستعماري«که رویکردهاي » نقد غرب« نسخۀ
هاي روشنفکري/دانشگاهی فرانسه، بریتانیا و آمریکاست. در غرب و به خصوص حلقه

و شعار مرگ بر ما براي نقد غرب عموما فقط کینه و نفرت و فحش » بومی«مقابل، ابزار 
 این و مرگ بر آن بوده است.

ها، باید بر سر ما گویند که مثل ژاپنیبرخی از هموطنان از روي دلخوري و سرخوردگی می
 نیز ما افتادن بمب اتم بر سر منافتاد تا بلکه به خود آییم. به نظر ها هم بمب اتم میایرانی

و  مانمالوف» فرهنگ عزاداري«امه تنها خوراك خوبی براي ادو کند، دوا نمی رادردي 
. به عبارت دیگر، مشکل از جاي کندمهیا می پردازانهترتیب امتداد همان گفتمان برونبدین

شود. با دیگر است: فرهنگ است که خراب است؛ و با افتادن بمب بر سرمان درست نمی
بپردازیم. از » روند«جاست که تا بیش از این دیر نشده به نقد نظر به همه این حقایق، به

ها ها، زشتیایم؛ هنگام آن است که نظري هم به بديزیاد نالیده» دیگران«هاي دست بدي
مان را »از خود متشکر«و » گل و بلبلِ«و کمبودهاي بنیادي خود بیفکنیم و فرهنگ 

ستیزي را، دگرباشمحکی جدي بزنیم؛ و ببینیم استبداد را، فاشیسم را، نژادپرستی را، زن
هاي دیگر گریزي را، و بسیاري زشتیگریزي را، اندیشهستیزي را، منطقتیزي را، شاديس

مان. تنها در آن هنگام است که را، نه تنها در روزگار معاصر که در درازناي تاریخ طوالنی
قدم برداریم؛ و » جامعه باز«را درك خواهیم کرد تا بتوانیم به سوي » گراییکثرت«ارزش 

داراي صداقت درونی و ظرفیت و تواضع » خارج«ورت است که نقدمان به تنها در آن ص
و » فرامحلی«علمی خواهد بود؛ و تنها در آن هنگام خواهد بود که توان درك 

براي » نسخه پیچیدن«و » جهانی«ادعاهاي  مطرح کردنترتیب و بدین» فراجغرافیایی«
البته راهی طوالنی پیش روي  رسیمجایگاه بآن به باقی دنیا را به دست خواهیم آورد. تا 

 ماست.
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 ارجاعات:

1 Xenophobia 
2 Conditioned 
3 Pathological 
4 Empiricist 
5 Enlightenment 

 : دینیبب را نکیل نیا6 

http://web.archive.org/web/20080203105019/http:/www.iranliberal.com/
Naghd+andisheh/Rkamran_Shayega.htm 
7 Epistemological bias 
8 Essentialist 
9 Ideological fetish 
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 رسیدند قدرت به یکاآمر دخالت پی در گرایاناسالم چگونه

 

 در عمدتا گرچه که امروزش بریدگانِ و دیروز همراهان برخی و اسالمی جمهوري رژیم
 به کماکان رسدمی نظر به اما دارند، قرار رژیم این با تقابل رد ظاهرا و برندمی سر به تبعید

 تقی که دنیا کجاي هر باشند، وفادار اش»ضداستکباري« هايآرمان و »اسالمی انقالب«
 نوع از خصوص به – جبار حکومتی و شودمی »کودتایی« یا انقالبی خورد،می توقی به
 حالتی با و بینندمی را »جنایتکار یکايآمر« دست شود،می سرنگون – اش»گرایانهاسالم«
 بر کمتر و »تاریخی ترس« و »کور ایدئولوژيِ« از ايملغمه اساس بر بیشتر ،»شعاري«

می »جهانی استکبار« مذمت طبل بر مدام منطقی، استدالل و انکارناپذیر حقایق اساس
 بلکه و زمین هکر اکناف و اطراف در اش»خارجی دخالت« و »امپریالیسم« دست از و کوبند
 کنند.می گالیه آن از فراتر

و افغانستان و عراق سودان و اکنون، صرف نظر از اینکه آنچه جمهوري اسالمی امروز در 
است که هیچ » دخالت خارجی«کند خود نه تنها مصداق و به خصوص در سوریه مییمن 

مدارك و شواهد آمیزش ندارد، آن هم از نوع به شدت خشونت» امپریالیسم«دست کمی از 
شان هم، در کشاکش دهد خود آخوندها و متحدانِ آن زمانفراوانی وجود دارد که نشان می

آمریکاي جهان«شان، ، در حقیقت به کمک دشمن خونی»جنگ سرد«هاي پایانی سال
نیست، هیچ طرفین» مصلحت«، در ایران به قدرت رسیدند؛ منتهی امروز چون به »خوار

از این حقیقت که قصه همکاري آخوندها با آمریکا  جداگویند. اره هیچ نمیبکدام نیز دراین
، در این مقاله تنها قصد دارم سري دراز داردشود و تنها به این یک مورد محدود نمی

شان در ایران شان با آمریکا و نقش آمریکا در به قدرت رسیدنهمکاري آخوندها و متحدان
 یق کند و کاو در چندین سند و مدرك مربوط بررسی کنم.را از طر 1357در جریان انقالب 

چگونه کارتر و «زمینه، جودیث وایر، در گزارش مفصلی تحت عنوان به عنوان پیش
) 1980آگوست/نوامبر ( 7که براي شماره » گرایی را بازي کردندبرژینسکی کارت اسالم

0نوشته آر آي اي نامه تحلیلیِ سیاسیِ-هفته

شوراي روابط «ادي که اي از اسن، خالصه1
کند؛ که به منتشر کرده را ارائه می» پروژه مطالعات دهه هشتاد«به نام » خارجی نیویورك
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، رئیس جمهور وقت آمریکا، و به خصوص مشاور امنیت جیمی کارترخوبی سیاست دولت 
کند؛ سیاستی که ، در قبال ایران و خاورمیانه را مشخص میزبیگنیو برژینسکیاش، ملی
نه را براي به قدرت رسیدن آخوندها و متحدانشان در ایران فراهم کرد. چنانکه وایر میزمی

این سیاست در قبال ایران و خاورمیانه، دو هدف استراتژیک عمده را دنبال می «نویسد: 
به جهان  "شوك"کرد: اول اینکه از انقالب اسالمی به عنوان عاملی براي وارد کردن 

تعریف شوراي روابط خارجی نیویورك، اقتصاد جهانی را، عمدتا در  استفاده کند تا، مطابق
شد، به المللی به دلیل انقالب ایران ایجاد میاثر بحرانی که در بازارهاي نفت و ارز بین

ببرد. دوم اینکه انقالب اسالمی طراحی شده بود تا گسترش  "قهقراي کنترل شده"
اي که از طریق چنین بزند. موج ناپایداري در جهان اسالم را رقم "بنیادگرایی اسالمی"

شد، اساس سیاست به اصطالح بحرانی، در درجه اول از سوي ایران، در منطقه متساعد می
هاي اسالمی برژینسکی بود؛ که توسط آن جناح جنوبی شوروي در طغیان 12"کمان بحران"

 ».گردیدغرق می

گروگان: بحران ب خود به نام در کتااز قضا، بیست و پنج سال بعد، دیوید فاربر، 
2م رادیکالگروگانگیري در ایران و اولین برخورد آمریکا با اسال

در تایید آنچه وایر )، 5200( 3
دهد که دولت حجم زیادي از اسنادي که به تازگی آزاد شده نشان می«نویسد: گفته می

یت اش، زبیگنیو برژینسکی، به اهمکارتر، به خصوص مشاور شوراي امنیت ملی
اند. با این وجود، گرفتاريژئوپولیتیکی اسالم سیاسی براي منطقه [خاورمیانه] نظر داشته

گیران نیز انجامید، پذیرش احتمال گیري، که به حمایت خمینی از گروگانهاي گروگان
توانست در بلندمدت براي آمیز میاي که اسالم سیاسی خشونتهاي استراتژیکیچالش

 ).4» (یاالت متحده ایجاد کند را دشوار نمودالمللی امنافع بین

 اش دراقامت گرایی را در حمایت دولت کارتر از خمینی در زماننمونه این اقبال به اسالم
محمد هاشمی، برادر علی اکبر هاشمی رفسنجانی و کنیم. چنانکه فرانسه مشاهده می

در روزهاي « :4ردهعنوان کرئیس دفتر او به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
که من در پاریس در خدمت امام بودم،  1357آخر توقف حضرت امام در پاریس در سال 

اي را به پاریس اعزام کرد؛ و نماینده آقاي جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا نماینده
جمهور وقت فرانسه، از حضرت امام آقاي کارتر به همراه نماینده ژیسکاردستن، رئیس 

جمهور آمریکا و رئیس  ت مالقات کردند. حضرت امام اجازه دادند که نماینده رئیسدرخواس
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این دو نماینده حدود  .وگو به حضور حضرت امام برسندجمهور فرانسه براي مالقات و گفت
لوشاتو آمدند، خدمت امام رسیدند و شب به محل اقامت حضرت امام در نوفل 10ساعت 

شب اقامتگاه  12وگو کردند. حدود ساعت م مذاکره و گفتحدود یک ساعت و نیم با اما
وگو و مذاکره با این نمایندگان حضرت امام را ترك کردند. حضرت امام بعد از گفت

 ».گردمفرمودند: اعالم کنید که من در اولین فرصت به ایران برمی

ادستان کل ، درمزي کالركگوید، نماینده کارتر کسی نبود مگر چنانکه رابرت دریفوس می
گرایی در خاورمیانه. سابق ایاالت متحده و رفیق شفیق برژینسکی و هوادار دوآتشه اسالم

 5(ژانویه/ 4در شماره  »بحران در ایران در حال گسترش است«اي تحت عنوان در مقاله
ترین حمایتی که خمینی اخیرا گرم«نویسد که ، دریفوس چنین میاي آي آر) 1979فوریه 

ز سوي رمزي کالرك بوده است که به عنوان نماینده غیررسمی برژینسکی جلب کرده ا
اش را به مالي دیوانه کند. وي در پاریس با خمینی مالقات کرد تا مراتب وفاداريعمل می

ژانویه  24اند، در اعالم کند. مطبوعات فرانسه، که اخیرا کمپینی ضدخمینی به راه انداخته
تن با خمینی ساخت و پاخت کرده تا از جمهوري اسالمی صدا اعالم کردند که واشنگیک

هاي گیري دیپلماتکالرك چندي بعد، در جریان گروگان». مورد نظر وي حمایت کند
آمریکایی در تهران، تالش کرد تا از رفاقت خود با خمینی استفاده کرده و به عنوان نماینده 

خمینی او را به حضور باز کند؛ اما ها کارتر باب مذاکره را با وي به جهت آزادي گروگان
 بول به آمریکا مراجعت کند.ن، و در نتیجه کالرك مجبور شد دست خالی از استا5نپذیرفت

5یِستیاایزويدر همین گیر و دار، در آن سوي دنیا، روزنامه 

اي در شوروي سابق، در مقاله 6
دوآتشه  هايپردازيجمله )، با 1978دسامبر  26» (هاامید بستن به سرهنگ«تحت عنوان 

رسد خط رسمی واشنگتن به رسمیت در حالی که اینطور به نظر می«نویسد: کمونیستی می
شود مثل شناختن پادشاهی در ایران باشد، در مطبوعات [آمریکا] سرتیترهایی منتشر می

هاي رسد که فعالیت(نیوزویک). در همین راستا، به نظر می "اگر شاه سقوط کند..."
اي جاسوسی متعدد آمریکا در ایران متوجه ایجاد تغییرات ساختاريِ مناسبِ منافع هسرویس

هاي غربی در این کشور باشد. چندین سناریو در دست پیشبرد ایاالت متحده و مونوپولی
که "ا هکند که سرلشکرها و سرهنگاست. نیویورك تایمز بدون هیچ توضیحی ادعا می

 »."در فکر کودتا هستندشان به شاه قطعی نیست، وفاداري
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 هاي جاسوسی و غیرجاسوسی آمریکا جداًحقیقت نیز همین است که در این زمان، سرویس
در ایران تصور می» منافع ملی آمریکا«در حال فعالیت براي پیشبرد آنچه بودند که خود 

-1924( هویزر رابرت ،)57دي ( 1978شود که در دسامبر کردند. داستان از آنجا آغاز می
ستاد «، رئیس الکساندر هیگ، ژنرال چهارستاره نیروي هوایی ارتش آمریکا و معاون )1997

و از فرماندهان ناتو، از سوي کاخ سفید به قصد ماموریتی با اهداف » اروپاییِ ارتش آمریکا
شود. حضور هویزر در تهران البته امر غریبی نبود، و به گفته شاه نامعلوم به تهران اعزام می

جنبه تشریفاتی نداشت، و «هاي وي به ایران ، مسافرت)1358( تاریخ به پاسخ کتابدر 
] سنتوبراي دیدار با فرمانده قواي مسلح ایران که یکی از کشورهاي عضو پیمان مرکزي [

رفت و آمدهاي ژنرال هویزر «با این وجود، باز به گفته شاه: ). 245» (آمدبود، به ایران می
 ).245» (اي اسرارآمیز داشتشد، ولی این بار جنبهریزي میه قبل برنامههمواره از چند هفت

به مورخه  –که در آن زمان به دست انقالبیون افتاده بود  – اطالعات روزنامهبه نوشته 
هاي در آمریکا رسما اعالم شده بود که سفر هویزر با تالش«، 1357بهمن  18چهارشنبه 

هاي پیشرفته آمریکایی موجود در ایران بستگی داشته آمریکا در مورد مساله وجود سالح
گویند ماموریت اصلی هویزر آن بود که هاي نزدیک به دولت آمریکا میاست، اما مقام

در ادامه هم از قول ». هاي سیاسی نمایدبکوشد ارتشیان را ترغیب به کنار ماندن از آشوب
ماموریت هویزر آن بوده «ه که هاردینگ کارتر، سخنگوي وزارت خارجه آمریکا، نقل شد

است که با مقام هاي نظامی ایران درباره روابط نظامی دو کشور و فروش اسلحه گفتگو 
کرده و نیز در مورد حمایت آمریکا از قانون اساسی و دولت بختیار با آنان مشورت نماید و 

6».امیدوار باشد که نظامیان ایران نیز از (بختیار) حمایت کنند

7 

ماموریت اصلی ژنرال هویزر این بود که با امراي «نویسد که اره، دیوید فاربر میدر این ب
رتبه ارتش ایران دیدار کند، آنها را از تداوم حمایت آمریکا خاطرجمع کند، و عالی

در  –که خیلی محتمل هم بود  –متقاعدشان کند تا در صورتی که شاه ایران را ترك کرد 
سختگیر هویزر، ژنرال الکساندر هیگ، نیز در آن زمان به هویزر ایران بمانند. چنانکه رئیس 

خاطرنشان کرده بود، هدف ماموریت او به طرز خطرناکی مبهم بود. هیگ بعدا چنین نوشت 
به ایران فرستاده شده بود؛ و یا،  "کودتا کردن"که مشخص نبود که آیا هویزر به قصد 
ذکر شده بود، به  "سريفوق"ما نه ا "حساس"چنانکه بعدها در یک گزارش عملیاتی 

 )98». ("تشویق [ارتش] به ادامه حمایت از دولت قانونی ایران [دولت بختیار]"منظور 

 151 



اما شاه در این باره نظر متفاوتی دارد. به نظر وي سفر هویزر به تهران به قصد تسهیل 
را به اتفاق سفیر باالخره من یک بار ژنرال هویزر «انتقال قدرت به انقالبیون بوده است: 

آمریکا، آقاي سالیوان، مالقات کردم. تنها چیزي که مورد عالقه هر دوي آنها بود، دانستن 
ارتشبد قرهژنرال هویزر از «در این مدت، ). 246» (روز و ساعت حرکت من از ایران بود

بد ، رئیس ستاد ارتش، خواست که مالقاتی بین او و مهدي بازرگان ترتیب دهد. ارتشباغی
دانم در این مالقات چه گذشت [هوشنگ باغی این تقاضا را به من گزارش داد. نمیقره

یکی از مالقات هاي ژنرال «نویسد که این باره میدر  فرانسه در خمینی کتابنهاوندي در 
دانم که ارتشبد ]. می78»ساعت به طول انجامید 10هویزر با محمد بهشتی و مهدي بازرگان 

م قدرت خود استفاده کرد تا فرماندهان ارتش ایران را از هر گونه اقدام و باغی از تماقره
تصمیمی بازدارد. او اکنون تنها کسی است که از جریان این مطلب اطالع دارد، زیرا 
فرماندهان و امراي ارشد ارتش ایران یکی پس از دیگري به قتل رسیدند، و تنها ارتشبد 

از قتل نجات یافت. پس از آنکه من ایران را ترك  وسیله مهندس بازرگان باغی بهقره
کردم، ژنرال هویزر باز چندین روز در ایران اقامت داشت. در این هنگام چه گذشت؟ تنها 

، فرمانده نیروي هوایی ایران، طی محاکمهربیعیتوانم بگویم این است که چیزي که می
به خارج از کشور پرتاب ژنرال هویزر شاه را مثل یک موش مرده "اش به قضات گفت: 

 ).247-246» ("کرد

حقیقت این است که هویزر به احتمال زیاد نه براي تهییج ارتش به دفاع از بختیار، بلکه 
گوید، براي مطمئن شدن از عدم دخالت ارتش در درگیري میان مطابق آنچه شاه می

خواست اخیرا رسد آمریکا مییعنی عین آنچه که به نظر می –نیروهاي سیاسی متخاصم 
توانست به فروپاشی ارتش منتهی شود و که می –در مصر هم پیاده کند اما موفق نشد 

بدین ترتیب منافع آمریکا را در ایران و در خاورمیانه به خطر بیندازد به تهران آمده بود. از 
اي در نیویورك تایمز تحت عنوان مقاله 1980ژانویه  18قضا، ویلیام سفایر به تاریخ 

نوشت (در سن پیترزبورگ تایمز منتشر شده) و در آن به  89»گفت؟ چه ایران در هویزر«
 گر باشد.تواند در این باره بسیار روشنشواهد و گفتگوهایی اشاره کرد که می

نویسد، مطابق اسناد پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا)، ژنرال دیوید جونز، چنانکه سفایر می
پیغامی براي هیگ در بروکسل  1978ریکا، در دسامبر رئیس وقت ستاد مشترك ارتش آم

خواهد هویزر را براي فرستد با این مضمون که کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، میمی
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هویزر را به «مالقات با امراي ارتش ایران به تهران بفرستد. در پاسخ به سوال هیگ که 
ماموریت او تنها به «دارد که جونز اظهار می» خواهید به تهران بفرستید؟چه منظوري می

این قصد خواهد بود تا مطمئن شویم که ارتش ایران در این شرایط بحرانی از هم نخواهد 
هیگ، ضمن مخالفت با فرستادن یک فرد نظامی به ماموریتی سیاسی، اعتراض ». پاشید

سوي آمریکا براي بیرون راندن شاه از ایران می کند که در این شرایط هر تالشی ازمی
 تواند به فاجعه بینجامد.

کند که شود، و به هیگ اصرار میدر اینجا چارلز دانکن، معاون وزارت دفاع، وارد معرکه می
هدف از فرستادن هویزر به ایران تنها قوت قلب دادن به ارتش است تا به حمایت آمریکا «

رود، در حوالی وقتی که هیگ باز هم زیر بار نمی». ز هم بپاشدگرم باشد، مبادا که ادل
دهد تا کانال هیگ را نادیده بگیرد و کریسمس (اواسط دي)، کارتر به دانکن دستور می

شود خودش مستقیم با هویزر ارتباط گرفته او را روانه ماموریت کند؛ امري که باعث می
گذارد که هویزر زمانی به تهران قدم میهیگ در مدتی کوتاه از پست خود استعفا دهد. 

الوقوع ارتش به قصد مدام از تهران به واشنگتن خبر کودتاي قریب» يسی آي ا«ماموران 
 کردند. جلوگیري از افتادن قدرت به دست آخوندها را گزارش می

کودتا ، احتمال وجود قصد 1979ژانویه  9به تاریخ  بالتیمور ساناي در روزنامه از قضا، مقاله
شش ژنرال هستند که طرح کودتا را «هاي باالییِ ارتش را تایید می کند: در برخی الیه

[فرمانده هوانیروز]، یکی از اعضاي این گروه که به  سرلشکر خسرودادکنند. دنبال می
زند، به مطبوعات گفته که اگر بختیار شاه را مجبور به خروج از صراحت حرف از کودتا می

گفته بود که  الفیگارو] به 1978دسامبر [ 9. او در "ور خودش را کنده استگ"کشور کند، 
ها خواهد شاه کشور را ترك نخواهد کرد، زیرا در آن صورت کشور به دست کمونیست"

افتاد. ارتش هرگز دولتی به رهبري بختیار یا هیچ عضوي از جبهه ملی را نخواهد پذیرفت. 
با این وجود، پس از ورود هویزر به تهران و ». "کند خواهیم که شاه کشور را رهبريما می

 شود.مذاکره او با امراي ارتش و بهشتی و بازرگان، قضیه کودتا منتفی می

از باقی ماجرا بر اساس وقایعی که روي داد و برخی اسناد و مدارك نسبتا موثق داخلی و 
، ظاهرا با همکاري بهمن، پادگان قصرفیروزه تهران 20خارجی اطالع داریم. ابتدا در 

رود. اش به تاراج میآید و زرادخانهبه اشغال درمی4کردند، که در آنجا خدمت می 4همافرانی
باغی بود که تمام و کمال با هویزر همکاري کرد تا این قره«نویسد: چنانکه وایر می
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مصالحه میان بختیار و نخست وزیر منصوب خمینی، مهدي بازرگان، را بر هم زند. با 
فیروزه را باغی شورش پادگان قصرمکاري ربیعی [فرمانده نیروي هوایی]، هویزر و قرهه

کلید زدند؛ امري که به بروز خشونت شدید در تهران و در نتیجه سقوط بختیار منتهی شد. 
باغی، دست در دست هاي تهران ریخته بودند، قرهدر حالی که هواداران خمینی به خیابان

ها بازگردد؛ و بدین ترتیب قبضه قدرت توسط تور داد تا به پادگانهویزر، به ارتش دس
 (همانجا).» دشخمینی کامل 

 پخش ویراد از نوبت دو در 1357 بهمن 22 روز ظهر از بعد که ياهیاعالم یط ارتش سپس
 تیتمام و استقالل از دفاع فهیوظ رانیا ارتش: «کندیم اعالم را خود »یطرف یب« شود،یم

 ازی بانیپشت با است نموده یسعی داخل يهاآشوب در تاکنون و داشته را رانیا زیعز کشور
 کشور، ریاخ تحوالت به توجه با. دهد انجام احسن نحو به را فهیوظ نیا یقانوني هادولت
ي برا که شد گرفته میتصم آراء اتفاق به و لیتشک 10:30 ساعت در ارتشی عالي شورا
 و اعالم یفعل یاسیس مناقشات در را خودی طرفیب شتریبي زیخونر و مرجوهرج ازي ریجلوگ

 رانیا ارتش. ندینما مراجعه خود يهاپادگان به که شده داده دستور ینظام يگانهای به
 از و بود خواهد و بود رانیا پرست وطن و بینج و فیشر ملت بانیپشت شهیهم

  .»دینمایم یبانیپشت قدرت تمام با فیشر ملت يهاخواسته

ا بارها نالید و از هور بختیار، نخست وزیر سی و هفت روزه ایران در بحران انقالب، بعدشاپ
اگر «کرد که شان گالیه کرد؛ و مدام این را تکرار می»پفیوزي«جفاي امراي ارتش و از 

تا » نشاندمکرد، من خمینی را بر سر میز مذاکره میارتش تنها چند روزي مقاومت می
در اختیار بختیار نرود. اما حقیقت این است که ارتش عمال هیچ وقت مملکت بالکل بر باد 

امیدي  ارتش نیزدولت او نبود؛ و بدین ترتیب دل بستن بختیار به  یبانو در نتیجه پشت
، با وجود ارتشبد فریدون جمشود که می بینیم واهی بود. این حقیقت زمانی مشخص می

و هاي مستقل بود، اما از ارتشی –وي بود شوهر شمس پهل – داشت با شاه وندي کهاخویش
بعد از معرفی کابینه بختیار به شاه، که جم در آن به سمت وزارت جنگ گماشته شده بود، 

تهدید «دهد. دلیل این امر را وایر، در مقاله اي تحت عنوان بالفاصله از دولت استعفا می
داند که نوشته، این میآر  ي آيا) 1979ژانویه  15/22( 2که در شماره » کودتاي نظامی

اش، از واگذار کردن و دار و دسته [اردشیر] زاهديشاه، تحت فشار شدید از سوي «
بدین ترتیب، وقایع ». فرماندهی کامل ارتش چهارصدهزار نفري به بختیار سر باز زده بود
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ز آن توانسته چندان اور دیگري رقم خورده بود که بختیار در آن زمان نمیطدر پشت پرده 
 اطالعی داشته باشد.

آید که چگونه است پیش می این سوالحال، پس از بررسی همه این اسناد و شواهد، 
دفاع کند، به » نشانده آمریکاحکومت دست«که طبیعتا باید از » پرورده آمریکاارتش دست«

امات گذارد؟ مقاسلحه بر زمین می» دشمنان آمریکا«دهد و در برابر ناگاه تغییر رویه می
ه دهه جمهوري اسالمی و البته بسیاري از همراهان دیروز و مخالفان امروزش، در طول س

و » خودجوش«طرفی را امري اند تا اقدام ارتش در اعالم بیکوشیده وارههم و نیم گذشته
اند. نیز چنین کرده همافران قضیه به نشانه حقانیت خود به ملت قالب کنند؛ چنانکه در

معرف حضور بسیاري هست. طبیعتا اعتراف » گل در برابر گلوله«رومانتیک حکایت نسبتا 
به کمک خود امپریالیسم قدرت را در ایران قبضه » هاضدامپریالیست«به این حقیقت که 

باید هم براي همه اینها تابوي بزرگی باشد. از آن طرف، آمریکا هم هیچ وقت به  ،کردند
در حقیقت خود بر سر خود و بر سر ایران آورده است؛  صراحت اعالم نکرده که این بال را

. در این باره، ظاهرا ستابوده  1332مرداد  28امري که تبعاتش به مراتب بدتر از کودتاي 
 اسناد رسمی باشیم.» آزاد شدن«باید کماکان منتظر 

سازيِ كبا این وجود، اعدامِ بالفاصله ارتشبدها، سپهبدها، سرلشکرها و افسرانِ فراوان و پا
که ارتش ایدئولوژیک رژیم  –کلیِ ارتش و جایگزینی تقریبا کامل آن با سپاه پاسداران 

طرفی تناقض دارد. اگر ارتش با بودن اعالم بی» خودجوش«به شدت با این ادعاي  –است 
طرفی کرده بود، پس چگونه است که طیب خاطر و با آگاهی از حقانیت آخوندها اعالم بی

ها پاكشوند؟ و چرا ارتش در طول سالبرجسته آن بالفاصله تیرباران میبرخی از سران 
شود؟ و چرا امروز این سپاه است که نه تنها در حوزه نظامی که در سازي سیستماتیک می

زند؟ اینها همه به خوبی نشان میحیطه سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و... حرف اول را می
دانستند که این قضیه ش، از آنجا که مالیان میطرفی ارتدهد که علی رغم اعالم بی

حقیقتا از کجا آب خورده است، از تغییر رویه بعديِ ارتش به دنبال تغییر استراتژي احتمالی 
مناسب است کار را یک یتگیرند که تا موقعتصمیم می ز این رواند، اآمریکا در هراس بوده

ت اسناد یکی از فرماندهان ارتش بود که سره کنند. از قضا، سرلشکر خسروداد، که به شهاد
، اولین صادق خلخالیورزید، از اولین کسانی بود که به دستور به شدت بر کودتا اصرار می

 اعدام شد. مدرسه رفاهبهمن بر روي پشت بام  24جمهوري اسالمی، در روز » حاکم شرع«
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ذ راهبردي نادرست از بالتکلیفی در واشنگتن که به اتخا کهرسد بدین ترتیب، به نظر می
ترین عامل به قدرت رسیدن آخوندها و سوي آمریکا در قبال انقالب ایران انجامید، اصلی

کمپبل، در نقد کتابی که  .شان در ایران بوده باشد. چنانکه جان سیمتحدان چندگاهی
بهار  نوشت، در شماره) 1987( تهران به ماموریت ها بعد درباره این واقعه به نامهویزر سال

9کندن میبیا جیخار سیاست ژورنال 1987

، با وجودي که هویزر در این کتاب از اهداف 10
گوید به خوبی گوید، اما آنچه میواقعی سفرش به تهران و از دستورات دقیقش چیزي نمی

نشان از بالتکلیفی واشنگتن در آن مقطع در قبال مساله ایران دارد. از قضا، چنانکه 
10کندمی لنق هوشنگ نهاوندي

، دو رئیس جمهور بعدي آمریکا نیز به طور سربسته به 11
اند. رونالد ریگان طی مناظره انتخاباتی خطاي استراتژیک واشنگتن در این باره اعتراف کرده

سیاست غلط ما که باعث سقوط «با رقیب دموکرات خود، والتر ماندیل، اظهار کرده بود که 
جورج بوش پدر هم بعدها گفته ». یاالت متحده استشاه ایران شد لکه سیاهی در تاریخ ا

مأموریتی که به ژنرال هویزر به منظور فلج کردن ارتش ایران تفویض شد یک «بود که 
 ».خطاي بزرگ بود

هاي واپسین مردان آمریکا، در تب و تاب سالدر نهایت، چنانکه مشخص است، دولت
یش در ایران را تنها در گروي حفظ بینانه، منافع ملی خوکردي کوتهجنگ سرد، با روي

دیدند که طی سالیان دراز میلیاردها دالر خرج تجهیزش کرده بودند تا بدینارتشی می
وسیله از یک طرف جلوي نفوذ کمونیسم در ایران و فراتر از ایران را بگیرند و از طرف 

رایان بر آن ارتش گدیگر آن را به پلیس خاورمیانه تبدیل کنند؛ و بین اینکه شاه یا اسالم
» آزادي«و » استقالل«تر اینکه به فرمان برانند تفاوتی قائل نمی شدند؛ و از همه اینها مهم

دادند؛ لذا به غلط قدمی برداشتند که نه تنها ارتش ایران را در ایران چندان اهمیتی نمی
نفوذ آنها خارج  عمل نابود کرد، که تمام ایران و بلکه قسمتی عمده از خاورمیانه را از حوزه

شان روسیه و از طرف دیگر به زیر یوغ ساخت و از یک طرف تحت سلطه دشمن دیرین
 جنایتکار انداخت.» استکبارستیزان«

دانم که پرداختن به تمام این حقایق، به معنی تقلیل در خاتمه، تذکر این نکته را الزم می
نیست؛ » انقالب«نتیجه نفی و در » تئوري توطئه«در ایران به  58-57هاي وقایع سال

بلکه به منظور روشن کردن این حقیقت است که انقالب ایران نیز تقریبا مانند تمام 
مجموعه 12»بافتارِ«که در » خالء ایدئولوژیکی«هاي دیگر قبل و بعد از خود، نه در انقالب
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کمیت و پیوسته روي داد که همالمللیِ بهداخلی، خارجی و بین» عملیِ«اي از عواملِ 
بر آنچه که بعدا در ایران حاکم شد  –از جمله دخالت آمریکا  –کیفیت هر کدامشان 

تاثیرات علی و معلولی داشته است؛ و البته اینکه امروز نیز هر حرکتی به جهت تغییر در 
 اي از عواملِ مشابه خواهد بود.ناپذیري منتجِ مجموعهایران طبیعتا و به طرز اجتناب
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 »ساالريفرهنگ«ستیزي: ابزاري براي اسرائیل

 

نزدیک به هاشمی » حزب کارگزاران سازندگی« عطااهللا مهاجرانی، از اعضاي مشهور
 1سی فارسیبیرفسنجانی و وزیر ارشاد دولت اول محمد خاتمی، در مصاحبه اخیرش با بی

مهوري اسالمی، مدعی هاي بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، درباره جدرباره صحبت
هاي رژیم جمهوري اسالمی قرار می»آرمان«امري شد که در تقابل کامل با مواضع و 

اسرائیل کشوري جعلی «گیرد. هنگامی که در پاسخ به ادعاي مهاجرانی که گفته بود 
هیچ کشوري در دنیا نیست که امروز مرزهایش بر «، مجري برنامه اظهار کرد که »است

ما به عنوان یک ملت «، مهاجرانی درآمد که »بنا نهاده نشده باشد خون مردم دیگري
شود گفت که ما ملتی هستیم مهاجرت کردیم و آریاها آمدند در این سرزمین؛ و در واقع می
 ».کنیمکه بیش شش هزار سال است در این نقطه جهان زندگی می

هاي مدیدي است که مدتاکنون، صرف نظر از این حقیقت که انواع و اقسام اقوام ایرانی 
اصطالحی مدرن است که حداکثر دو سه » ملت«اند، و اینکه در فالت ایران ساکن شده

؛ مهاجرانی، براي کوبیدن اسرائیل به طور عام و »شش هزار سال«سده قدمت دارد و نه 
رژیم » اسالمیِ«شود که تمام هویت اي مینتانیاهو به طور خاص، دست به دامن نظریه

باشد. این » ایرانِ آریایی«اسالمی در نفی آن شکل گرفته است؛ که همانا نظریه  جمهوري
م، در اروپاي ااي مفصل شرح داده، چنانکه در مقاله»خاك و خونی«نظریه ناسیونالیستیِ 

قرن نوزدهم پا به عرصه وجود نهاد و بالفاصله با نژادپرستی گره خورد و در نیمه دوم قرن 
گرایان دوآتشه که بعدها از سران و اعتبار علمی افتاد. اما اسالم بیستم هم بالکل از

منصوبان و هواداران جمهوري اسالمی شدند، از آنجا که اثبات هویت اسالمی خویش را در 
دیدند، همیشه شد میها تبلیغ میتقابل با و نفی این نظریه ناسیونالیستی که توسط پهلوي

 ند.کوببر طبل نکوهش آن کوبیده و می

آنجایی گرایان، کنیم که اسالمبا این وجود، در مصاحبه اخیر مهاجرانی به خوبی مشاهده می
بینند، حتی از ناسیونالیسم خاك و خونی هم براي پیشبرد مقاصد خود سوء که الزم می
اي تواند به شیوهمی» ناسیونالیسم«دهد که چگونه کنند. این امر نشان میاستفاده می
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ها براي توجیه خود و به قصد ها و حکومتترین ایدئولوژي»ضدملی«لت دست پوپولیستی آ
تحریک مردم قرار بگیرد؛ چنانکه استالینی که امثال آیزنشتاینِ فیلمساز را به هواي اقبال

 برايکرده بود، خود در دوران جنگ جهانی دوم، » سازيپاك» «هاي ملیحماسه«اش به 
ها، از دست انداختن به میراث الکساندر نوسکی و بر نازيها به مقاومت در براتهییج روس

جاي مقدمه عرض کردم تا بگویم که جمهوري  بهپطر کبیر نیز ابایی نکرد. این را تنها 
اسالمی و اعوان و انصارش، به منظور توجیه خود و براي حفظ قدرت، از هیچ ادعا و تغییر 

 کنند.نمی يفروگذار –ي رژیم »هاآرمان«حتی در تناقض با به اصطالح  –جهتی 

از این که بگذریم، در این مقاله، با نظر به مواضع مهاجرانی به عنوان یکی از 
بھ  –اي و هاشمی قرابت خاصی دارد هایی که با سران نظام همچون خامنهایدئولوگ

اش اي در طول دوران رهبريرسد وي تنها شخصی است که خامنهطوري که به نظر می
» ستیزيِاسرائیل«قصد دارم به بغرنج  –اي عذرخواهی کرده باشد او بابت مساله رسما از

رژیم جمهوري اسالمی و اعوان و انصارش و تبعات شدیدا  پنهان و یهودستیزي نیمه آشکار
 بپردازم. » منافع ملی ایران«مخرب آن براي 

ر هرتصل، بنیانگذار نتانیاهو و از تئودو صلح پایداردر این مصاحبه، مهاجرانی از کتاب 
کشور اسرائیل را اثبات کند؛ و » جعلی بودن«صهیونیسم، نقل قولی آورد تا بر آن اساس 

سرزمین کرده نشان بدهد که کشوري جعلی، مردمان کشوري واقعی (فلسطینیان) را بی
 اند،طلبی اسرائیل آواره شدهاست. اینکه بسیاري از فلسطینیان در اثر استقرار و توسعه

ها هم نتوانند منکرش شوند. در این باره نه یقتی است که شاید تندروترین صهیونیستحق
هایی تنها خود فلسطینیان، که جامعه جهانی نیز همیشه نگران بوده و تالش کرده تا قدم

اش در مصاحبه –به صدق یا ریا  –براي حلِ این معضل بردارد. حتی خود نتانیاهو هم 
از اسرائیل به آرامش در منطقه، طبیعی است که اسرائیل هم از گفته بود که به دلیل نی

 مذاکرات صلح با فلسطینیان استقبال کند.

رغم همه این امور، اینکه در این میان جمهوري اسالمی چه قیمومت خاصی بر علی
سال دشمنیِ نظري/عملی با اسرائیل،  چندفلسطینیان دارد که به هوایش، در پی سی و 

اي است به شدت تحت فشار گذاشته و ایران را به سوي نابودي کشانده، مسالهایرانیان را 
که باید بررسی شود. به نظر نگارنده، برخورد جمهوري اسالمی با اسرائیل، برخوردي از 

و » ایدئولوژیکی«نیست؛ بلکه برخوردي از منظر دو رویکرد » منافع ملی«منظر 
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و نه منافع ایران به عنوان یک  –افع این رژیم ، هر دو در راستاي نیازها و من»راهبردي«
گیري این دو رویکرد در قاموس جمهوري اسالمی تاریخی دارد . شکلاست –» واحد ملی«

 پردازم.که اینجا اجماال به آن می

هاي شصت و هفتاد میالدي، برخی از دهه» ناصریستی«ستیزيِ در تب و تاب اسرائیل
به عالوه برخی از  –وري اسالمی به پست و مقامی رسیدند گرایانی که بعدها در جمهاسالم
هایی که عمدتا به پست و مقامی نرسیدند، راهی سوریه و لبنان شدند تا در کنار چپی

ها بجنگند و از اش، از یک طرف با اسرائیلی»بخش فلسطینسازمان آزادي«عرفات و 
حت زعامت امام موسی صدر، هاي لبنان، تها و مارونیطرف دیگر، با فشار بر روي سنی

شان را در لبنان پررنگ کنند. بسیاري از این افراد هم در آن بالد حضور شیعیان و متحدان
هاشان نیز دهنده نظامی تبدیل شدند؛ و بعضیآموزش نظامی دیدند و هم خود به آموزش

یبنديبعدها در جنگ داخلی لبنان شرکت کردند. برخی حتی در لبنان ازدواج کردند و پا
 هاي سببی نیز پیدا کردند. مصطفی چمران شاید مشهورترین این افراد باشد.

تمام این مسائل باعث شد که این مهاجر/مبارزان، دلبستگی ایدئولوژیک خاصی به بغرنج
هاي مبارز آنجا پیدا کنند. در جریانِ و بالفاصله پس از هاي فلسطین و لبنان و گروه

رژیم جمهوري اسالمی قرار گرفتند؛ یعنی » جناح چپ«در رسته انقالب، این افراد عمدتا 
کارانی همان تندروهایی که به شدت به دنبال صدور انقالب بودند و زیر بار محافظه

نمی» صدور انقالب«بودند تا » تثبیت نظام«اي که بیشتر در پی همچون هاشمی و خامنه
پور، به کمک سپاه اکبر محتشمی، یعنی علیاهللا لبنان را یکی از همین تندروهارفتند. حزب

اش در سوریه تاسیس کرد. جریان لو رفتن قضیه پاسداران انقالب اسالمی در زمان سفارت
هاي نزدیک از چپی –فارلین، که اسرائیل در آن دست داشت، از طریق مهدي هاشمی مک

 .دقیقا در راستاي همین اختالفات اتفاق افتاد –به حسینعلی منتظري 

مدت به یکی از راهبردهاي سیاسی با این وجود، این عالقه عمدتا ایدئولوژیکی، در بلند
بر پا «و » رهبري جهان اسالم«جمهوري اسالمی تبدیل شد. در پی آرزوهاي دور و دراز 

اي با شدت که از همان زمان خمینی آغاز شده و در دوران خامنه» کردن خالفت اسالمی
ستیزي به عنوان اهرمی استراتژیک ود، جمهوري اسالمی از اسرائیلبیشتري ادامه یافته ب

المللی استفاده کرد. در کنار بخشی از جمعیت براي پیشبرد منافع خود در عرصه بین
متعصب مذهبی ایران، در خارج از ایران نیز بسیاري از مسلمانان متعصب که عمدتا سنی 

 
 

161 



ستیزي جمهوري اسالمی، در پی اسرائیل هستند و لزوما با شیعیان رابطه خوبی ندارند،
کنند. به عبارتی، جمهوري اسالمی در این کمابیش به آن اقبال پیدا کرده از آن حمایت می

باره تالش کرده تا نقشی که مصر در زمان جمال عبدالناصر داشت را براي خود اختیار کند. 
از نان شب هم » ن اسالمرهبري جها«رسد، دشمنی با اسرائیل به جهت چنانکه به نظر می

 تر است.واجب

همچون شعار معروف کلیت رژیم از  –در این راستا، جمهوري اسالمی لزوما به ادعا و شعار 
کند، و هر از بسنده نمی –» اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود«نژاد که دهان احمدي

اهللا موشکی شدید حزب جمله است حملهزند. از آنچندگاهی نیشی جدي هم به اسرائیل می
که خساراتی جدي به  2006در سال » روزه 34جنگ «لبنان به اسرائیل در جریان 

شهرهاي شمال اسرائیل وارد آورد و جان تعدادي از شهروندان اسرائیلی را هم گرفت؛ و 
اندازي مداوم در پروسه صلح فتح و ابومازن با اسرائیل از طریق حماس. اینها همه سنگ

ستیزي براي جمهوري اسالمی است که با اي از آن منفعت داخلی/خارجی اسرائیلالبته جد
نگه داشته و با زدن » پلیسی«دستاویز قرار دادنش، هم فضاي داخل و هم خارج را مدام 

 کند.انگ جاسوسی اسرائیل (و البته آمریکا) به هر مخالفی، بالفاصله آنها را مقهور می

ستیزي در حقیقت دکانی است براي جمهوري اسالمی، و رائیلبینیم که استرتیب، میبدین 
کامال مصرف سیاسی در جهت مطامع این رژیم دارد. با این وجود، آن چیزي که اسرائیل

براي ایران و ایرانیان است. در پی بیش از سی سال اسرائیل» منفعت ملی«ستیزي ندارد، 
ننشسته است. مطابق شواهد، اسرائیل کار ستیزيِ شدید جمهوري اسالمی، اسرائیل نیز بی

در دهه شصت از ادامه جنگ عراق بر ضد ایران ناراضی نبوده، و احیانا حرکاتی هم در این 
فارلین تنها یکی از آنهاست. به همین ترتیب، اسرائیل از راستا کرده باشد؛ که قضیه مک

به عالوه، در طول این طلبان بوده است. طراحان اصلی تجزیه ایران و از پشتیبانان تجزیه
هاي صهیونیستی در آمریکا براي جنگ آمریکا اي سال، اسرائیل، از طریق البیسی و خرده

بر ضد جمهوري اسالمی فشار آورده است. تمام این مسائل دست به دست هم داده تا 
 ایران را در جامعه جهانی منزوي کرده و ایرانیان را از لحاظ اقتصادي و سیاسی و فرهنگی

 تحت فشار شدید بگذارد.

ستیزي هیچ دخلی به منافع ملی ایران ندارد، و کامال در بینیم که اسرائیلبنابراین می
گیرد که سران و راستاي منافع ایدئولوژیکیِ هژمونیک رژیم جمهوري اسالمی قرار می
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ند؛ چرا بروابستگانش چندان از این انزواي جهانی ایران و فقر و فالکت ایرانیان رنجی نمی
هاي بادآورده در آسایش زندگی کرده و هر وقت هم که بخواهند به که خود با اتکا به ثروت

فرهنگ«کنند. با این وجود، جمهوري اسالمی، از طریق راحتی به خارج از کشور سفر می
زند. ، مدام منافع ایدئولوژیک و بانديِ خود را به جاي منافع ملی ایرانیان جا می2»ساالري

، و ادعاي اخیر در مقاله منتسب به »اي، حق مسلم ماستانرژي هسته«رهایی مثل شعا
سازي اورانیوم بخشی از اعتبار ملی غنی«حسن روحانی در واشنگتن پست مبنی بر اینکه 

اش در ساالري، همه در راستاي سوء استفاده جمهوري اسالمی از فرهنگ»ایران است
گیرد. اما حقیقت این است که امروز خودش قرار میایران به جهت پیشبرد منافع باندي 

اي، نه اسرائیل، و نه آمریکا، بلکه خود رژیم استبدادي و مساله اول ایرانیان نه انرژي هسته
 ضدملیِ جمهوري اسالمی است.

دانم که این مقاله را با گفتاري نغز از داریوش همایون، که بغرنج در آخر، شایسته می
تیجه آن براي ایرانیان را به موجزترین شکل ممکن بیان کرده، به پایان ستیزي و ناسرائیل

باید از ملت فلسطین باید نگران فلسطین باشیم یا میاینکه ما به دالئل انسانی می«ببرم: 
دفاع کنیم جز پوششی بر یک ایدئولوژي نیست.... زمامداران در رسیدن به حق خود 

خود بریزند.... مردم  "پیکار مقدس"آخرین فلسطینی را در اند تا خون ایران آمادهاسالمی 
سیاست خارجی و اقتصاد را تجربه نکرده بودند، چنین شکست همه سویه ایران تا این

سوزاندند. آسانی بر دیگران دل میکردند، و به مفهوم منافع ملی را به درستی درك نمی
بازد و میکه پیاپی میملت خود بسوزانیم ایم هر چه دل داریم بر حال امروز ما ناگزیر شده

درگیر هایش نه تنها زیان بخش که یکسویه بوده است؛ و بیهوده خود را بیند که دوستی
 3»مسائلی کرده است که به او مربوط نیست.

 

 ارجاعات:

 :دینیبب را نکیل نیا1 
https://www.youtube.com/watch?v=0jqTwnt_UpM 
2 Cultural Hegemony 

 : دینیبب را نکیل نیا کامل مقاله خواندني برا3 
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https://www.youtube.com/watch?v=0jqTwnt_UpM


http://www.irancpi.net/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-
neveshtar/1181-d-homayoun-2002-05-13.html 

 164 

http://www.irancpi.net/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/1181-d-homayoun-2002-05-13.html
http://www.irancpi.net/ir/hezb/nevisandegan/d-homayoun/d-homayon-neveshtar/1181-d-homayoun-2002-05-13.html


 

 جمهوري اسالمی و مساله فلسطین

 

سیاستمدار ، متعلق به سردار سپاه سابق و تابناكسایت ، وب1392مهر  22به تاریخ 
منتشر کرد » حماس«ي فعلی، محسن رضایی، کیفرخواستی شدیدالحن علیه »اصولگرا«

که در نوع خود در تاریخ جمهوري اسالمی بی نظیر بود. مطابق محتواي این کیفرخواست، 
لطفاً خالد مشعل  :هایی که به محور مقاومت وارد کرده استبا توجه به ضربه«حت عنوان ت

گرفت که ، خشم جمهوري اسالمی از حماس از آنجایی نشات می»را به ایران راه ندهید
رهبران حماس در تالش بودند تا راه خود را از جمهوري اسالمی جدا کنند؛ امري که 

 دانسته بود.» نمک خوردن و نمکدان شکستن«تابناك آن را مصداق بارز 

در  به گزارش تابناك، فرمانده کل حماس، خالد مشعل، چند سال پیش در حین سخنرانی
اسرائیل را بر سر «دانشگاه تهران علنا از مقامات جمهوري اسالمی خواسته  بود تا 

برآشفته کرده  اما آنچه بیش از این تقاضا جمهوري اسالمی را». ها خراب نکنندفلسطینی
گیري حماس به نفع انقالبیون و بر ضد رژیم اسد در جریان جنگ داخلی سوریه بود، موضع

وجود «بود؛ به طوري که حماس حتی بر ضد اسد وارد جنگ شده بود. به ادعاي تابناك، 
یافته راهی سوریه شده و کامالً سازماندهد اعضاي حماس هزاران سند و مدرك نشان می

روزه و هشت روزه علیه رژیم صهیونیستی 22ها را براي نبردهاي شی که آنعلیه ارت
گفتنی است  .و سالح در اختیارشان گذاشته بود، وارد نبرد شدند و موشکآموزش داده 

اند فلسطینی عضو حماس به دست ارتش سوریه به هالکت رسیده 1200تاکنون بیش از 
 .»هستندهاي قسام یس و فرماندهان گردانها از افسران پلکه شوربختانه برخی از آن

که سوریه را به و پس از آن 91مشعل، در مهرماه «، تقاطعدر همین راستا، به گزارش 
این  آزادي و عدالتمقصد قطر ترك کرد، در جریان سفري به ترکیه در کنفرانس حزب 

گفت که  خواند و "رهبر جهان اسالم"کشور، رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه را 
به دنبال این  .اي از اسالم مدرن و میانه را ارائه داده استترکیه به رهبري او نمونه

انگلیسی تلگراف به نقل از رهبران حماس، از ۀ تحوالت بود که در خردادماه امسال، روزنام
این ۀ به نوشت .میلیون دالري حکومت ایران به این سازمان خبر داد 23توقف کمک ماهانه
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نامه، حکومت ایران همچنین به دلیل حمایت حماس از مخالفان رژیم سوریه، آموزش روز
 ».هاي نظامی خود با این سازمان را نیز متوقف کرده استجنگجویان حماس و همکاري

جمهوري اسالمی و حماس، در این مقاله قصد  میانموضعی  درگیريِاینک، به بهانه این 
المی در مساله فلسطین و به خصوص کیفیت روابط دارم به تاریخچه دخالت جمهوري اس

این رژیم با حماس بپردازم و نشان بدهم که چگونه نه تنها پول که حقوق و منافع ملی بی
صاحب ملت ایران به دست رژیم ضدملی جمهوري اسالمی، براي پیشبرد مقاصد 

ه تروریستی میایدئولوژیکی و امپریالیستی خودش در خاورمیانه، کرور کرور خرج این گرو
؛ و در نهایت از این معامله »نمک بخورند و نمکدان بشکنند«چنین شود تا آنها نیز این

فقط خسران و حسرت براي ایران و ایرانی بر جاي بگذارند؛ و در این میان » باخت-باخت«
از  و صدا شدهنیز آشکارا با جمهوري اسالمی هم» زدهایدئولوژي» «منفعتبی«اي عده
 مال شدن حقوق و منافع ملی ایرانیان دفاع کنند.پای

هاي فلسطینی بر ضد ، رهبري جنبش1948هاي اعراب و اسرائیل در سال از آغاز جنگ
اسرائیل عمدتا در دست مبارزان ناسیونالیست عرب بود؛ که البته با توجه به خیزش انواع و 

اواسط قرن بیستم امري جنگ جهانی دوم و در  هاي عربی از پسِاقسام ناسیونالیسم
بخش فلسطین (ساف)، که از اواسط دهه شصت میالدي به نمود. سازمان آزاديطبیعی می

) خود را آشکار ساخت، از همین دست 2004-1929رهبري کاریزماتیک یاسر عرفات (
ترین جنبش ضداسرائیلی در هاي ناسیونالیستی عربی بود که در گذر زمان به مهمجنبش

هاي ایرانی نیز، در تب و تاب گرایان و چپییان تبدیل شد. بسیاري از اسالممیان فلسطین
و ده کراي مضاعف پیدا هاي جنگ سرد، به عرفات و ساف عالقهسال» ستیزيامپریالیسم«

 یبوسدست رايعرفات بالفاصله ب نیزدر ایران  57کردند. پس از انقالب از وي حمایت می
و » فتح قدس«تیجه خمینی هم بیانیه معروفش به منظور آمد؛ که در نبه تهران خمینی 

 ترتیب جمهوري اسالمی از همان ابتدامحو اسرائیل از صفحه روزگار را صادر نمود؛ و بدین
 .ستیزي را در دستور کار خود قرار داداسرائیل

 هايبا این وجود، پس از حدود نیم قرن درگیري نظامی و تروریستی با اسرائیل که به باخت
متوالی براي اعراب به طور عام و فلسطینیان به طور خاص منتهی شده بود، ساف و عرفات 
در نهایت به این نتیجه رسیدند که در برابر نیروي نظامی قاهر اسرائیل با جنگ و عملیات 

برند، و بنابراین باید براي مساله فلسطین راه حلی چریکی و تروریسم راه به جایی نمی
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گیري به تغییر رویه و پیگیري روندي سیاسی از سوي عرفات د. این نتیجهسیاسی پیدا کنن
و ساف در برابر اسرائیل انجامید که تا زمان مرگ عرفات ادامه داشت؛ و پس از او نیز 

گیر این به طور عمده پی» فتح«در جنبش  )ابومازن(همراهانش همچون محمود عباس
) آغاز شد، و 1993» (قرارداد اسلو«سرائیل که با ا-اند. روند مذاکرات سافرویه سیاسی بوده

در اواخر قرن بیستم حتی تا آستانه صلح فلسطینیان با  یگري ملک حسینِ اردنبا میانجی
اسرائیل نیز پیش رفت، باعث شد که ساف به مرور از چشم جمهوري اسالمی بیفتد؛ به 

گفت و وي را ناسزا می هاي آخرِ عمرِ عرفات جمهوري اسالمی آشکاراطوري که در سال
کرد. تاریخ مصرف ساف براي جمهوري اسالمی به کاري متهم میکاري و سازشبه خیانت

 سرآمده بود.

گزین مناسبی در میان فلسطینیان براي در این زمان، جمهوري اسالمی به شدت به جاي
اي هدیهستیزانه خود نیاز داشت؛ و این جایگزین را همچون هاي اسرائیلادامه سیاست

خداداد در قالب جنبش نوپاي حماس یافت. ساف گرچه ضداسرائیلی بود، اما سکوالریسم و 
آمد تا با ایدئولوژي اش بیشتر با سبک امثال ناصر و صدام جور درمیناسیونالیسم عربی

بنیادگرایانه اسالمی بود که  اسالمی. بر خالف ساف، حماس جنبش گرایانه جمهورياسالم
ساز شود، اما به هر حال توانست براي جمهوري اسالمی مشکلدن آن میگرچه سنی بو

اتکایش به بنیادگرایی اسالمی خیلی بیشتر با ایدئولوژي و گفتمان بنیادگرایانه جمهوري 
 آمد.اسالمی جور درمی

) به 2004-1937توسط شیخ احمد یاسین (» انتفاضه اول«در حین  1987حماس در سال 
منتشر  1988المسلمین پایه گذاشته شد. در منشور آن که در سال خواناي از اعنوان شاخه

شد، هدف این سازمان محو اسرائیل و تشکیل حکومتی اسالمی در سرزمین فلسطین 
عنوان شده است. این سازمان، همچون ارتش جمهوریخواه ایرلند، داراي دو شاخه اصلی 

ز شاخه سیاسی مستقل عمل میکه بعضا ا –سیاسی و نظامی است؛ که شاخه نظامی آن 
معروف است. از همان آغاز کار، حماس به طور عام » هاي عزالدین قسامگردان«به  –کند 

هاي تروریستی و انتحاري نه پرانی و عملیاتهاي قسام به طور خاص به موشکو گردان
هاي تنها بر ضد ارتش و شهروندان اسرائیل که بر ضد فلسطینیانی که مخالف روش

 وریستی و بنیادگرایی اسالمیِ آنها هستند پرداخته است.تر
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 2006انتخابات ژانویه  درهاي پارلمان فلسطین پس از به دست آوردن اکثریت کرسی
توسط حماس، از آنجا که حماس حاضر نشد خشونت و تروریسم را نفی کند و اسرائیل را 

ورمیانه (آمریکا، روسیه، به رسمیت بشناسد، نیروهاي چهارگانه متنفذ در روند صلح خا
اتحادیه اروپا و سازمان ملل) زیر بار تعهدات مالی خود در قبال کمک به حماس نرفتند. از 

کنند، در طرفی دیگر، حماس و فتح که هر دو براي هژمونی در سیاست فلسطین تالش می
رف هاي خونین نظامی داشتند که در آن تعداد زیادي از دو طبا هم درگیري 2007سال 

کشته شدند؛ اما در نهایت حماس توانست فتح را در نوار غزه کوبیده و آن را اخراج کند. 
براي کنترل کامل بر سیاست فلسطین، حماس حتی قصد داشت محمود عباس را در 
دفترش در غزه ترور کند، که موفق نشد. پس از این واقعه، فعالیت فتح به طور عمده به 

، حماس کنترل کامل نوار غزه را در 2007ود شد. بعد از جنگ کرانه باختري رود اردن محد
شیوه  –به سبک جمهوري اسالمی  –دست داشته است؛ و در این مدت تالش کرده 

گرایانه را در نوار غزه پیاده کند؛ که در آن حجاب براي زنان اجباري است، حکومت اسالم
باشد؛ و همه این موارد » سالمیا«مصرف الکل ممنوع است، و روابط زن و مرد باید کامال 

به شدت » خاطیان«توسط نیروهایی مشابه گشت ارشاد جمهوري اسالمی کنترل شده با 
 شود.برخورد می

به اي محدود حملهها، ارتش اسرائیل رباییِ حماس از اسرائیلی، در پی آدم2008در سال 
 وتوسط حماس انجامید؛  باران شهرهاي اسرائیل؛ که متقابال به موشکصورت دادنوار غزه 

ادامه داشت. در  2009در نتیجه به حمله بلندمدت اسرائیل به نوار غزه ختم شد که تا سال 
ها، و دیگر مراکز اجتماعی براي انبار این مدت، حماس به طور مداوم از مساجد، بیمارستان

این جنگ به ها استفاده کرد. همچنین، حماس در و حمله به اسرائیلی اختفااسلحه، کردن 
و به کار گرفتن زنان و کودکان براي پنهان کردن خود از یورش» سپر انسانی«استفاده از 

، حماس که به خاطر مواضع تروریستی و خشونت2010هاي اسرائیل متهم است. در سال 
ه رانده شده بود، در راس سیزده آمیزش توسط اسرائیل از مذاکرات صلح فلسطین به حاشی

اي قرار گرفت که به هاي مسلحانهگروه تروریستی فلسطینی دیگر در نوك پیکان عملیات
 گرفت.منظور بر هم زدن مذاکرات صلح بین فتح و اسرائیل صورت می

عمده خرج  2004هاي اطالعاتی آمریکا و اسرائیل، تا سال هاي سرویسمطابق گزارش
داد؛ اما از آن پس حمایت عربستان از حماس متوقف شد، و ن سعودي میحماس را عربستا
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، مشاور ارشد وزارت خزانه2004حماس خرج خود را از منابع دیگري دریافت کرد. در ژوئن 
داري آمریکا، دیوید اوفهاوزر، در برابر سنا شهادت داد که در اثر فشار آمریکا بر عربستان، 

وثق، عربستان حمایت مالی خود از حماس را متوقف کرده هاي اطالعاتی ممطابق گزارش«
؛ و در ادامه اظهار داشت که حمایت مالی ایران و سوریه از حماس جایگزین حمایت »است

عربستان شده است. مطابق این اطالعات، تا اواخر دهه هشتاد میالدي، تنها ده درصد 
جمهوري  2006تا  1993کرد؛ اما از بودجه کل حماس را جمهوري اسالمی تامین می

، 2009تا  2006هاي اسالمی هرساله سی میلیون دالر به حماس اختصاص داد. بین سال
حمایت مالی جمهوري اسالمی از حماس افزایش چشمگیري یافت و به حدود چندین 

 میلیون یورو در سال رسید. 

که حماس  2007، از سال 2012ژانویه  17به مورخه  تلگرافبه گزارش مایکل وایس براي 
نوار غزه را تحت کنترل خود درآورد، جمهوري اسالمی به مدیریت قاسم سلیمانی مقادیر 
زیادي پول و اسلحه به حماس تحویل داده است. هنگامی که اسماعیل هنیه، رهبر شاخه 

نژاد رفته بود، مبلغ اي و احمديبه تهران به دیدار خامنه 2006سیاسی حماس، در سال 
الر کمک از جمهوري اسالمی دریافت کرد؛ که ظاهرا در حین سفر بازگشت میلیون د 250

خواسته از مرز رفح عبور کند، توسط مرزبانی مصر به نوار غزه، هنگامی که هنیه می
میلیون  150جمهوري اسالمی  2008، در سال الشرق االوسطشود. به نوشته مصادره می

اي با اسرائیل خودداري کند. ر گونه مذاکرهدالر دیگر به حماس داد مشروط بر اینکه از ه
هاي هایی که حماس از جمهوري اسالمی دریافت کرد شامل موشکبه گفته وایس، سالح

شکاف، به عالوه ايِ زرههاي جادههاي ضدتانک رعد، بمبمیلیمتري گراد، راکت 120
عمدتا از  هاساز بوده است. این سالحهاي دستاطالعات فنی براي ساخت انواع بمب

شده است. در این هاي قاچاق رفح در مرز مصر و نوار غزه براي حماس ارسال طریق تونل
هایی مخصوص در ایران به نظامیان حماس بین یک تا شش ماه در اردوگاهمدت، شبه

ها، حضور جمهوري اسالمی در آموزش دیدن مشغول بودند. بدین ترتیب، در طی این سال
هاي غربی، با استفاده از بر حماس چنان پررنگ بود که برخی رسانهنوار غزه و تاثیرش 

 نامیدند.» حماستان«پسوند مکانی فارسی، نوار غزه را 

حمله موشکی حماس به عیالت در اسرائیل و عقبه در اردن از صحراي سینا در داخل خاك 
ي ، شدیدترین واکنش دنیاي عرب به حماس و جمهور2010آگوست  2مصر به مورخه 
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اسالمی را در پی داشت. این واقعه به شدت صداي مقامات و مطبوعات مصري را درآورد؛ 
غزه را  1967گرچه اسرائیل از سال «نوشت که  مصرالجمهوریه به طوري که روزنامه 

ایران بر عهده گرفته است.... ایران  2005اشغال کرده است، اما نقش اشغالگر را از سال 
ور کیفرخواستی توسط دادگاه بین المللی [در پرونده ترور رفیق قصد دارد تا در صورت صد

 –رود امري که انتظارش می –اهللا حریري، نخست وزیر لبنان] علیه برخی از اعضاي حزب
خواهد کشورهاي عربی دائم با اسرائیل در ستیز اهللا کم کند. ایران میفشار را بر روي حزب

ر آتش بسوزد؛ و در این راه برایش هیچ مهم خواهد که منطقه همچنان دباشند، و می
نیست که حق حاکمیت کشوري [مصر] بر سرزمین خود را مورد تجاوز قرار دهد. شبه 

سوزانند، فلسطین را به نکاح آخوندها درآوردهگرا که در فلسطین آتش مینظامیان اسالم
عرب را تا ابد با مساله داند، نقشه ایران این است که جهان اند.... چنانکه هر بچه عربی می

 »فلسطین دست به گریبان نگاه دارد.

هاي اخیر و به خصوص در حین جنگ داخلی سوریه، حماس قدم به با این وجود، در سال
اش عدم توانایی جمهوري قدم از جمهوري اسالمی فاصله گرفت؛ که شاید دلیل اصلی

به بعد، به دلیل  2009ز سال اش به حماس بوده باشد. اهاي مالیاسالمی در ادامه کمک
هاي مالی جمهوري اسالمی هاي شدید جامعه جهانی علیه جمهوري اسالمی، کمکتحریم

به حماس به حداقل رسید؛ به طوري که حماس باز متوجه عربستان و البته قطر شد. با آغاز 
یم اسد انقالب سوریه، چنانکه پیشتر دیدیم، حماس پشت انقالبیون را گرفت و در برابر رژ

درآمد؛ که دلیل اصلی ناخشنودي جمهوري اسالمی از حماس نیز همین بوده است. بدین
به بعد، جمهوري اسالمی حمایت مالی خود از حماس را به منظور  2011ترتیب، از سال 

، 2013می  31به مورخه  تلگرافاش به شدت کاهش داد. به گزارش رابرت تیت در تنبیه
اش هاي مالیمهوري اسالمی ماهی پانزده میلیون پوند از کمکبه اعتراف سران حماس، ج

به حماس کم کرده بود. به همچنین، جمهوري اسالمی حمایت تسلیحاتی و آموزش نظامی 
می نویسد، از ترس  هاآرِتصو فنی به حماس را هم قطع کرده بود. در مقابل، چنانکه 

وحشیانه به  2012حماس در سال افزایش نفوذ ایدئولوژي جمهوري اسالمی در نوار غزه، 
 شیعیانی که قصد برگزاري مراسم اربعین را داشتند حمله کرد.

گرفت که حماس همه اینها در کنار این حقیقت بنیادي تلخ براي جمهوري اسالمی قرار می
در حال بازي کردن با ایده به رسمیت شناختن اسرائیل بوده است. در این  2006از سال 
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 1967کرد که اگر حکومتی فلسطینی در مرزهاي پیش از اشغال در جنگ  سال، هنیه اظهار
ایجاد شود، حماس صلحی بیست ساله با اسرائیل اعالم خواهد کرد. به همچنین، حماس در 

اش به رسمیت شناختن اسرائیل توسط فلسطینیان را موضوع یک رفراندوم نامه رسمیآیین
اي به جورج بوش نوشتند و از وي امهملی دانست. باز در همان سال سران حماس ن

تقاضاي مذاکرات مستقیم با اسرائیل را کردند. حماس بر این مواضع در دیدار مشعل با 
 2009هم تاکید کرد. در سال  2009و نامه هنیه به بان کی مون در  2008کارتر در آوریل 

راب و اسرائیل را اي که درگیري اعمشعل باز اظهار کرد که حماس به دستیابی به قطعنامه
 1967پایان دهد تمایل دارد، در صورتی که آن قطعنامه کشوري فلسطینی مطابق مرزهاي 

اعمال خشونت  2012را به رسمیت بشناسد. به ادعاي برخی سران حماس، حماس از فوریه 
 بر ضد اسرائیل را ترك کرد.

و تروریستی است  اي مرتجعکه خود فرقه –دهد که حماس این وقایع به خوبی نشان می
به خوبی از این حقیقت آگاه است که جمهوري اسالمی به هیچ وجه نه تنها به فکر  –

منافع ملی فلسطینیان، که حتی به فکر منافع مکتبی حماس هم نیست؛ و تنها از 
اش در ستیزانه و امپریالیستیهاي اسرائیلفلسطینیان و حماس به جهت پیشبرد سیاست

کند؛ و به همین دلیل هم حماس در هنگامی که فرصت را فاده میخاورمیانه سوء است
مناسب دید تالش کرد تا از جمهوري اسالمی فاصله بگیرد. در نتیجه این امر، جمهوري 

» جنبش جهاد اسالمی«تروریست فلسطینیِ دیگرش یعنی ۀ اسالمی براي مدتی روي نوچ
حمالت «قی، از اولین طراحان گذار این جنبش، فتحی شقابنیان گذاري کرد.سرمایه

هاي شمال تهران به اسم او نامگذاري شده است. در بود، و یکی از خیابان» انتحاري
المسلمین در مصر و افولِ بخت حماس، این گروه دوباره متوجه نهایت، بعد از سقوط اخوان

 جمهوري اسالمی شد و روابط از سر گرفته شد.

از مسلمانان و اعراب راه حل مساله فلسطین را نه نظامی  در این میان، در جایی که بسیاري
دانند و از تروریسم به عنوان مانعی بر سر راه مذاکرات صلح فلسطینیان با که سیاسی می

که بیشتر باید  –جمهوري اسالمی » مخالفان«کنند، برخی به ظاهر اسرائیل شکایت می
تر از کاسه داغ –اي سنتی سراغ گرفت هشده و چپیگرایانِ فسیلآنها را در میان اسالم

، کماکان به »دفاع از فلسطینیان«صدا با جمهوري اسالمی، به بهانه اند و همآش شده
هاي بی حد و حصر جمهوري اسالمی از کیسه ملت ایران براي حمایت از پول خرج کردن
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ایسته است کنند. اینها شزنند و گریبان چاك میهاي تروریستی فلسطینی صیحه میگروه
هاي آتشین بر ضد اسرائیل (عمدتا از اروپا و آمریکا)، خود شخصا که به جاي صدور بیانیه

که در حقیقت تحت  –هاي تروریستی به فلسطین تشریف برده و تحت فرمان این گروه
شان اسرائیل به اسلحه به دست بگیرند و با دشمن خونی –فرمان جمهوري اسالمی است 

تا بلکه یا اسرائیل را از صفحه روزگار محو کرده قدس عزیز را آزاد کنند و یا  مبارزه بپردازند
شان از در راه رسیدن به مقصود، شربت شهادت بنوشند؛ نه اینکه با شعارهاي پوچ و بیهوده

یک طرف آتش به خاکسترِ ناکام کردنِ جریان صلح فلسطینیان و اسرائیل بریزند و از طرف 
رژیم در میان آپوزیسیون جمهوري اسالمی عمل کنند. اینها در  دیگر همچون اسب ترواي

هستند؛ و خیري که ندارند هیچ، مدام شر هم » خَسرَالدنیا واآلخره«حقیقت مصداق مسلم 
 رسانند.می
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 »هالل شیعی«جمهوري اسالمی و 

 

ي ایرانی به شدت به دنبال گرااسالمهاي بعد از دهه چهل شمسی، شیعیان در تمام سال
اند. در بوده –و پس از انقالب، بحرین  –متحد کردن شیعیان ایران، عراق، سوریه و لبنان 

می با شیعیان یان روابط نسبتا محکگرااسالمپی این تالش، در طی نیم قرن اخیر، این 
اند. حوزه این ها و علویان سوریه، و شیعیان جنوب لبنان به هم زدهجنوب عراق، دروزي

می» هالل شیعی« –با توجه به شکل چیدمان جغرافیایی کشورهاي عضو آن  –اتحاد را 
ترین نقطه این هالل قرار بینیم که سوریه در استراتژیکگویند. اگر به نقشه نگاه کنیم، می

د. به همین دلیل از دست رفتن سوریه مساوي با فروپاشی هالل شیعی است؛ چرا که نه دار
شود، و تا اهللا لبنان هم قطع میرود، که مسیر تغذیه حزبتنها خود سوریه از دست می
 شود. نیز دشوارتر می –که محل استقرار حماس است  –حدودي دسترسی به نوار غزه 

شان، جمهوري اسالمی اوال از دارد که در صورت وقوع همه اینها به این جهت اهمیت
یان به سردمداري گرااسالمدر رقابت با کمپ سنیِ  –یان گرااسالمساالريِ کمپ شیعیِ 

که اهرم قدرتش  –اش با اسرائیل »مرز زمینی«افتد؛ و ثانیا در خاورمیانه می –عربستان 
هد. به عبارتی، سوریه شاهرگ حیاتی درا از دست می –گیر کردن اسرائیل است براي زمین

جمهوري اسالمی در دسترسی به غرب خاورمیانه است؛ و در نتیجه با قطع این شاهرگ، 
هاي استراتژیک در غرب خاورمیانه کوتاه خواهد شد. با توجه دست رژیم از بسیاري مکان

ترین گايِ جمهوري اسالمی و اسرائیل بزرترین دشمن منطقهبه اینکه عربستان بزرگ
دشمن خودساخته جمهوري اسالمی در سرتاسر جهان است، طبیعی است که این رژیم 

که به معناي حفظ برتري استراتژیک بر عربستان و  –حاضر باشد براي حفظ سوریه 
 دست به هر کاري بزند. –اسرائیل است 

 که دغدغه اصلی -اشبه همین دلیل، جمهوري اسالمی که حاضر شده از برنامه اتمی
که در درجه اول دغدغه  -درباره سوریههنوز حاضر نشده کوتاه بیاید؛  -هاستغربی

کوتاه بیاید؛ و به جهتی به درستی  -اش یعنی عربستان و اسرائیل استايدشمنان منطقه
اش در که محل –آید. درستی این امر بدین علت است که مقالِ انرژي اتمی هم کوتاه نمی
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توان هر لحظه که فرصت مناسب بود دوباره احیاء کرد؛ را می –داخل مرزهاي ایران است 
چنانکه در اوایل قرن اخیر و به دنبال حضور تهدیدآمیز آمریکا در خاورمیانه، پروژه اتمی 
رژیم عمال تعطیل شد، اما با کاهش نفوذ آمریکا در منطقه باز نه تنها از سر گرفته شد که با 

بحث  –و در کنارش لبنان و عراق  –ث سوریه شدت بیشتري هم دنبال شد؛ اما بح
است. اهمیت استراتژیکی سوریه براي جمهوري اسالمی به » ژئوپولیتیک«و » زمین«

» و پنجم ایراناستان سی«اي در سپاه، آن را حدي است که مهدي طائب، نماینده خامنه
هم  –د چرخکه اقتصاد کل مملکت روي شاخش می –نامیده بود که حفظش از خوزستان 

الخصوص گرفت، علیها بازپستوان به همین آسانیتر است. و البته زمینِ داده را نمیواجب
 هایی هم در کار باشد تا از بازگشت آن به طور فعال جلوگیري شود.که برنامه

کند نیز تهدیدي تهدیدي که جمهوري اسالمی بابت از دست دادن سوریه احساس می
ساله با هاي خونینِ سهقدسِ رژیم و ارتش اسد، پس از درگیريکامال واقعی است. سپاه 

ها و القاعده، که همه به طریقی گرایان سوري بگیرید تا سلفیانواع و اقسام نیروها، از ملی
بینند که عربستان باالخره تحت فشار فرانسه شدند، اکنون میاز جانب عربستان حمایت می

ائتالف «یان افراطی بکشد و تنها از گرااسالمت از تغذیه و احیانا آمریکا رضایت داده که دس
به رهبري احمد جربا حمایت کند. از طرف دیگر، جربا که خود به فرانسه تکیه » ملی سوریه

فراوان دارد، اخیرا سفري به عربستان کرد تا خیال ملک عبداهللا را راحت کند. با توجه به 
عید نیست که بخواهد روابط سوریه با اسرائیل را مواضعی که ائتالف ملی سوریه دارد، هیچ ب

سازي کند. و همه اینها به این معنی است که در صورت سقوط اسد، دست هم عادي
جمهوري اسالمی به طور قطع از سوریه کوتاه خواهد شد؛ و این امري است که طبیعتا 

آید؛ و این خوش نمی -دهندکه سه سال است دارند در آنجا خون می-سرداران سپاه را 
هاي شیعی بر روي هالل شیعی است، که قرنه اسالمیستگذاري نیمي سرمایهجداالبته 

 رود.بدین ترتیب بر باد می

هاي مختلف ها، نباید از این حقیقت هم غافل ماند که در میان جناحبا همه این حرف
جمهوري » پراگماتیست«جمهوري اسالمی بر سر سوریه اختالف نظر وجود دارد. جناح 

برایش در اولویت قرار » صدور انقالب/ایدئولوژي«در برابر » حفظ نظام«که  –اسالمی 
ها قبل تا به امروز بر سر سوریه در حال به زعامت هاشمی رفسنجانی، از مدت –دارد 

خوانی با سپاه و جناح تندروي نظام بوده است. مثال چند ماه پیش که اسد به مخالف
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کرد، در حالی که جمهوري اسالمی و بسیاري از هوادارانش در  شیماییمخالفانش حمله 
کردند این حمله را به گردن مخالفان اسد بیندازند، هاشمی داخل و خارج از ایران تالش می

به صراحت اسد را به حمله شمیایی محکوم کرد؛ گرچه بعدا در اثر فشار سپاه و تندروها 
هم او باز درباره وضعیت سوریه هشدار داده؛ و از  مجبور شد حرفش را پس بگیرد. اخیرا

سازي روابط رژیم با عربستان و کشورهاي حوزه خلیج فارس طرف دیگر بر لزوم عادي
 اي مواجه شده است.تاکید کرده، که با واکنشی مشابه از سوي خامنه

با اش گیري رسمی جمهوري اسالمی نسبت به شایعه معاملهدر همین رابطه، عدم موضع
که اخیرا مطرح شده،  –سواي از راست یا دروغ بودن آن  –امارات بر سر سه جزیره ایرانی 

اي از یک طرف و سوریه از نشان از این دارد که جمهوري اسالمی که بر سر مساله هسته
طرف دیگر در دو جبهه درگیر است، تمایل و احیانا توانِ گشودن جبهه سومی را ندارد. 

و عربستان هم البته روي  –خواسته به عربستان سفر کند اخیرا میاینکه جواد ظریف 
اند؛ و خوش نشان نداده؛ و اینکه مقامات ایرانی و اماراتی اخیرا بناي رفت و آمد گذاشته

ها بر ضد جمهوري اسالمی استقبال کرده، همه نشانه اینکه امارات از برداشته شدن تحریم
زدایی ایجاد موازنه منفی، به شدت به دنبال تنش این است که جمهوري اسالمی، به جهت

باشد. در این شرایط، گرچه درباره معامله بر سر سه جزیره هاي جنوبی خود میبا همسایه
توان به طور قطع نظر داد، اما نباید از توجه دقیق به آن هم غافل ماند؛ چرا که این نمی

دن در قدرت تمامیت ارضی ایران را امکان وجود دارد که جمهوري اسالمی براي باقی مان
 فدا کند.

اما سقوط اسد و در نتیجه فروپاشی هالل شیعی چه تاثیري بر مسائل داخل ایران خواهد 
رژیم را مد نظر قرار داد. شیوه رفتار » ایدئولوژي«گذاشت؟ در پاسخ به این سوال باید 
خواهی ایدئولوژیک کلیِ این اش تابعی از تمامیتايجمهوري اسالمی در امپریالیسمِ منطقه

هاي غربی مثل آمریکا و فرانسه دموکراسی» امپریالیسمِ لیبرالِ«رژیم است: در جایی که 
البته بحث  –گذارد لزوما بر فرآیند دموکراتیک در داخل این کشورها تاثیر چندانی نمی

جمهوري » ترِامپریالیسمِ توتالی«بریتانیا از بسیاري جهات با همه اینها متفاوت است؛ 
اش هاي تاریخیچیزي کمابیش شبیه امپریالیسم شوروي سابق در برخی برهه –اسالمی 

شود، در داخل بیشتر بر مظاهر دموکراسی تر میبرعکس، هر چقدر در خارج قدرتمند –
آورد. این حقیقت را در تمام طول سالیان انبساط و انقباض امپریالیسم جمهوري فشار می
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بنديِ ایم؛ که نمودش در داخل تا به امروز دورهاي دیدهگار سیادت خامنهاسالمی در روز
بوده است. لذا از منظر تاریخی/منطقی، تضعیف » اعتدال-مقاومت-اصالح«آلترناتیويِ 

اي از این صرف نظر از اینکه چه نیروهاي خارجی –موقعیت جمهوري اسالمی در منطقه 
د به نفع پیشبرد دموکراسی در ایران باشد، و لذا باید تواندر نهایت می –برند قضیه نفع می

که شدیدا  –برخی » ضدامپریالیستی«از آن استقبال کرد؛ البته اگر آن تعصب ایدئولوژیکی 
 بگذارد. –شود از سمت رژیم هم تحریک می

با سقوط اسد و از دست رفتن سوریه، دو وضعیت در داخل جمهوري اسالمی متصور خواهد 
که همگی از وضعیت موجود و از دولت موجود دل  –هاي تندرو ر سپاه و جناحبود: یا زو

خواهد چربید و در ایران کودتایی اتفاق خواهد افتاد که اوضاع داخل را به  –خونی دارند 
 يخواهد کرد و فضا را خواهد بست؛ که در آن صورت فروریز» امنیتی«و » پلیسی«شدت 

هد شد و در این زمان باید منتظر پدید آمدن موقعیتی مشروعیت و ساختار نظام تسریع خوا
از کار افتادن نظام شد؛ یا رژیم با حفظ همین ساختاري که دارد،  بعدبراي مقاومت 

تر خواهد شد. در هر دو صورت، رژیم به سوي سقوط خواهد تر و شکنندهتر و ضعیفکوچک
سقوط قطعی جمهوري اسالمی  اش نخواهد بود.رفت؛ اما این لزوما به معناي سقوط قطعی

شان رقم بزنند. در آن زمان است که نیروهاي خواهان ایرانی با عمل مثبترا باید آزادي
عمل کنند؛ و به » متشکل«خواه باید همگرایی نموده و به صورت خواه و دموکراسیآزادي

ی که طلبان حکومتیعنی امري که اطالح –جاي اینکه فتیله مطالبات را پایین بکشند 
مطالبات حداکثري را  –کوبند را دارند، عمري است بر طبل آن می» حفظ نظام«دغدغه 
کنند و در پوشاندن جامه عمل به آن بکوشند. در آن صورت شاید، شاید حتی نیازي مطرح 

به انقالب هم نباشد؛ و رژیم، هم در اثر تشدید فشار از داخل و خارج، و هم به علت از 
بدهد و سقوط کند. و این البته تنها آغاز  ، ابزار، و بلکه میل سرکوب، وادست دادن توانایی

 راه خواهد بود.
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 جنگ ستارگانِ جمهوري اسالمی

 

دانستم ) ساخته جرج لوکاس را دیدم، می2005( جنگ ستارگاناي که اپیزود سوم از لحظه
که باید روزي در باب مصداقِ سیاسی این مجموعه درباره ایران بنویسم. امروز ظاهرا آن 

تخیلی /لمیهاي اکشن/عفیلم در گونۀرا عمدتا  جنگ ستارگانروز فرا رسیده است. سريِ 
که جز ایجاد سرگرمی براي بیننده و سرازیر کردن پول به جیب تهیه بندي می کنندطبقه

هاي هاي ویژه پرخرج و سفینهد. با این وجود، در پسِ جلوهنکننده کارکرد دیگري ندار
عمیقی » تمثیل سیاسی«مانند آن، بازيفضایی عجیب و غریب و شمشیرهاي لیزري اسباب

شود. که در خالل داستانی مهیج و پرهیاهو ذره ذره و قدم به قدم آشکار مینهفته است 
جوزف کمپبل فقید به تفصیل گفته و نوشته، و  جنگ ستارگان» ايِاسطوره«درباره کارکرد 

اش اش کاري نیست. آنچه در این مقاله قصد دارم به تشریحمرا البته مستقیما با آن جنبه
است که از قضا امروز بر وضعیت  جنگ ستارگاننهفته در بپردازم همان تمثیل سیاسی 

 اي یافته است.کنندهایران ما انطباقِ نگران

را در دو دوره مجزا ساخت. دوره اول از اواخر دهه هفتاد تا  جنگ ستارگانلوکاس سريِ 
اوایل دهه هشتاد بود، و دوره دوم از اواخر دهه نود تا اواسط دهه اول هزاره سوم میالدي. 
او در هر دوره سه اپیزود ساخت؛ که سه اپیزود دوم از لحاظ روایی پیش از سه اپیزود اول 

. کیفیت همه اپیزودها محسوب می شود آن» درآمدپیش«گیرد، و به اصطالح قرار می
دانند که اپیزود سوم و پنجم آن از مجموع جهات از یکسان نیست، و اهلِ فیلم بهتر می

ر است. برخی اپیزودهاي فرعیِ دیگر هم در چند سالِ اخیر ساخته شده، تباقی اپیزودها قوي
و برخی دیگر هم در دست ساخت است؛ اما داستان اصلی در همان شش اپیزود بیان می

که  –اش در سه اپیزود جدیدتر شود. به هر صورت، من داستان را به همان ترتیبِ روایی
 .پی خواهم گرفت –تر است شان قدیمیداستان

 یجمهوري عظیم» در زمانی دور، در کهکشانی دوردست«داستان از این قرار است که 
هاي آن را ها یا ایالتتشکیل شده که حکمِ استان هو ستار هسیار تعداديمستقر است که از 

اند که در سیستمی نسبتا دموکراتیک گرد هم آیند. جمهوريِ کهن دارند، و همگی پذیرفته
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و که همه سیارات و ستارگان در آن نماینده یا سناتور دارند ؛ شود یاداره متوسط مجلسی 
را  –که حکمِ صدرِ اعظمی و در نتیجه وظیفه اجراي قانون را هم دارد  –ریاست مجلس 

کنند. صدرِ اعظم فعلی که سناتور پالپاتین با اي با راي اکثریت انتخاب میبه شیوه دوره
ور اعالم کند و تخود را امپرا ،هوري را منحل کردهاي مبهم باشد، قصد دارد جمگذشته

دست کند؛ چرا که مطابق فلسفه همه صداها را یکو نشانده خود نموده مجلس را دست
 بر کهکشان مستولی خواهد گشت.» صلح«خاص او، بدین ترتیب 

ها هم نیست. از آنجا که براي مدتی نسبتا اما عملی کردنِ این هدف به این سادگی
هاي دموکراتیک سیاسی و ها و عادتبر کهکشان حاکم بوده، سنت» جمهوریت« طوالنی

که شیوه  –ي امپراتوردهد که به سادگی سیستم را به اجتماعی به پالپاتین اجازه نمی
اندیشد تا اي میتبدیل کند. لذا او چاره –حکومت سرکوبگرانه پیشینیانِ فرقه خود او بوده 

ي کند. به منظور دستیابی به امپراتوررداند و اقبال عمومی را متوجه ورق را به نفع خود برگ
است. در پس پرده، » مهندسی افکار عمومی«کند این مهم، ترفندي که او در کار می

آورد تا ناامنی اش را در سرتاسر کهکشان به حرکت درمیجمعیها و ابوابپالپاتین نوچه
هاي موضعی در برخی سیارات ه او ایجاد نارضایتیترین حربایجاد کنند. در این راه، بزرگ

شان را به امید ثروت و اختیارات بیشتر ترتیب که حکام و بانفوذاندوردست است؛ بدین
وسیله افکار عمومی را از ترسِ ناامنی در کهکشان کند تا بدانطلبی میتحریک به تجزیه

هاي تجارت را بر جمهوري و راهطلبان عمدتا تاجر هستند مغشوش کند. اینکه این تجزیه
هاي اقتصاديِ اي از هراسخود کنایه ،اندترتیب در میانِ مردم ولوله انداختهاند و بدینبسته

 گرا است.جامعه مصرف

در فاز دیگرِ این خیزش به سوي استبداد مطلق، پالپاتین به دنبال بر هم زدن موازنه قدرت 
طلب است، امنیت جمهوريِ کهکشانی عمدتا صلحدر مرکز کهکشان نیز هست. از آنجا که 

که حکم پلیس را دارند برقرار » شوالیه جداي«اي معدود عمومی در آن تنها به کمک عده
گیرد تا به بهانه آن جمهوري به نیروي بزرگ شود. بنابراین، معموال جنگی هم درنمیمی

ها در مطلق بر کهکشان را دارد، سال نظامی احتیاج پیدا کند. اما پالپاتین که قصد سروريِ
خفا به پرورش سپاهی عظیم پرداخته است. از آنجا که سربازان این سپاه از ژنِ یک نفر 

دست و متحد هستند؛ تنها وظیفه و اند، همه از لحاظ ذهنی و ظاهري یکفرآوري شده
ها این سپاهیانِ ها، بارکارکرد آنها هم اطاعت از فرمان رهبري است. در طی مجموعه فیلم
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اختیار اطاعت فرمان احساس و بیهاي بیکنیم که همچون روبوتصورت را مشاهده میبی
 پردازند.کرده به سرکوبِ این و آن می

» راي«طلبی، مجلسیان با شور و شوق فراوان با از ترسِ شرایط و براي مقابله با تجزیه
کنند؛ و او هم با به کارگیري سپاه جرار یاعطاء م» اختیارات اضطراري«اکثریت به پالپاتین 
خواه که متوجه پردازد. در همین حین، برخی نیروهاي آزاديطلبان میبه سرکوب تجزیه

بیند، با خیزند؛ او هم که موقعیت را مناسب میاند به مقابله با او برمیتوطئه پالپاتین شده
معرفی می» خرابکار«و » شورشی«ها، مخالفان خود را استفاده از تریبون مجلس و رسانه

اند، براي کند؛ و با اعالمِ اینکه شورشیان و خرابکاران به داخل حکومت نفوذ کرده
کرده جمهوري را ملغی نموده و خود را در » اختیارات نامحدود«سازيِ سریعِ آنها طلبِ پاك

بر کهکشان آغاز  يِ نظامیِ پالپاتینامپراتورترتیب خواند؛ و بدینمی امپراتورصحن مجلس 
 شود.می

ساحتی ارائه کند: نمود باستانیِ این -ها، لوکاس تالش کرده تمثیلی دودر این مجموعه فیلم
؛ و قبل از میالد 44جولیوس سزار در  تمثیل توطئه براي سقوط جمهوري روم به دست

» رجنگ بر ضد ترو«بوش به حقوق دموکراتیک به بهانه  .جرج دابلیو ۀنمود معاصرش حمل
اي که پالپاتین مشغولِ تماشاي رژه رفتنِ است. لوکاس حتی در صحنه 21در اوایل قرن 

رخِ سزار بر شباهت به نیمکشد که بیرخی از او را به تصویر میصورت است نیمسربازانِ بی
شده در دوران حکومتش نیست. وي حتی با زیرکی گفته معروفی از هاي ضربروي سکه

که » اگر با من نیستی پس دشمنِ منی!«گنجاند با این مفهوم که م میبوش را هم در فیل
دهد. اکنون، برداريِ سیاسی را نشان میايِ فضا به منظور بهرهسازيِ اسطورهبه خوبی قطبی

کند، اما کلیت در مثل مناقشه نیست، و همه چیزِ این داستان هم مو به مو بر ما صدق نمی
 ا و جمهوري اسالمی است.این تمثیل حکایت امروزِ م

دهد که چگونه با مهندسی پسند نشان میاي ساده و عامهدر این تمثیل لوکاس به شیوه
در بین مردم و همچنین کنترل رسانه پراکنیسازي و وحشتافکار عمومی از طریق بحران

تواند استبداد را بر جامعه حاکم کند؛ ها و نیروهاي نظامی، فردي یا جمعی کوچک می
طوري که خود مردم هم نه تنها به آن استبداد رضایت دهند که ناخودآگاه با آن همکاري 

شان را به دست خود به استبداد واگزار نمایند. کنند؛ و بدین ترتیب قدم به قدم اختیارات
چنانکه مشخص است، فرآیند سخت شدنِ استبداد حاکم فرآیندي تدریجی است که در گذرِ 
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کند؛ چرا که بدون افتد، و البته همکاريِ نزدیک محکوم را هم طلب میزمان اتفاق می
 تواند به قدرت مطلقه دست یازد.رضایت بی قید و شرط محکوم، حاکم به تنهایی نمی

دقیقا به همین علت است که باید نه به صورت فصلی که شب و روز و با آگاهیِ کامل از 
پاسداري کرد تا استبداد نتواند آن را  –تتمه آن  یا اگر نیست، از پتانسیل یا –دموکراسی 

قدم به قدم به عقب رانده مرزهایش را روز به روز محدودتر کند؛ حقیقتی که ظاهرا برخی 
ها بهتر از ما به آن وقوف دارند؛ چرا که در آن ها و عربهمسایگانِ ما همچون ترك

راسی به سوزش افتاده، دیگر تنگ شده و خرخره دموک به شدتبزنگاهی که چنبرِ استبداد 
کردن سیستم گذشته است. داستانِ اینکه در آن » اصالح«کار از به عقب راندنِ استبداد و 

تعریف  جنگ ستارگانحالت چه اتفاقی ممکن است بیفتد را لوکاس در سه اپیزود دیگرِ 
ن آینده را تواکند. اما از آنجا که نمیکرده است، که فعال براي بررسی موضوعیت پیدا نمی

بینی کرد، بعید هم نیست که روزي الزم شود به بررسی آن سه اپیزود به تمام و کمال پیش
 نیز بپردازیم. تا چه پیش آید.
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 بودنِ امرِ سیاسی» مشروط«در 

 

رسد، در بین منتقدان/مخالفان هر بار که موسم انتخابات ریاست جمهوري در ایران درمی
-ایستند که به شیوه اي ازلیافتد. در یک سوي شکاف آنهایی مینظام شکافی عمیق می

رند باید از معتقدند؛ و در سوي دیگر آنهایی که همیشه باور دا» تحریم انتخابات«ابدي به 
جهت باز کردنِ فضاي سیاسی کشور استفاده کرد.  در» هاي حداقلیِ قانون اساسیظرفیت«

این دو دسته هر کدام دالیل خودشان را براي حقانیت آنچه بدان معتقدند دارند، و هنگام 
انه کشند. لذا در این مقاله که در آسترسد دمی از ابرازِ مداومِ آن دست نمیانتخابات که می

مواضعِ این دو  1»تبارشناسیِ«یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوري نگاشته شده، با 
ام در حوزه جمهوري اسالمی، تالش کرده دسته نسبت به کلیت انتخابات ریاست جمهوري

 چند و چونِ انتخابات مذکور را بررسی کنم.

اسی جمهوري اسالمی و استبدادي دسته اول، عمدتا با تاکید بر نارساییِ بنیاديِ قانون اس
اند، نفسه آن، از اساس با هرگونه حرکتی که در چارچوب نظام انجام شود مخالفبودنِ فی

عمال  قانون اساسی که اختیارات 110دانند. نگاهی به اصل چرا که آن را بیهوده می
ن رفتار کند، و همچنیاعطا می» ولی مطلق فقیه«نامحدود و در نتیجه قدرتی شگرف به 

که محمول بر  –استبدادي رهبر و کلیت نظامی که پیرامون مقامِ فرديِ وي شکل گرفته 
گذارد. موازي با رهبري و در نیز بر ادعاي این دسته صحه می –آن اختیارات قانونی است 

مجلس «عمدتا فراقانونی قرار دارد (که حتی بر » شوراي نگهبانِ«تر از آن، مقاطعی پایین
1که نهاد قانونگذارِ اصلیِ کشور است نیز تسلط دارد)» اسالمیشوراي 

 99تا  91که اصول  2
مجلس «اي پیچیده با این هر دو، قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. در رابطه

) قرار دارند 112(اصل » مجمع تشخیص مصلحت نظام«) و 108و  107(اصول » خبرگان
اجراییِ آنها با خودشان /هاي عقیدتینامهیجاد اصول و آیینکه پس از انتخابِ اولیه اعضا، ا

با نظر به این حقایق،  3است، که یعنی پس از ایجاد دیگر به قانون اساسی جوابگو نیستند.
براي این دسته اخیر، هر حرکتی که در زمینِ بازيِ نظام انجام شود باطل است، چرا که نه 

به امتداد و  –در سایه قانون اساسیِ نارسا  –که تنها هیچ سودي براي دموکراسی ندارد، 
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انجامد. لذا موضع آنها نسبت به شرکت در انتخابات، بدون در نظر گرفتن استحکام نظام می
 است.» سلبی« مطلقبه طور  خاص، عموماًشرایط 

هاي دموکراتیک بر اینکه همین قانون نارسا و استبدادي هم ظرفیت هدسته دوم، با تکی
درون نظام با نظام روبرو شد و از مسیر  ازکنند تا آنجایی که امکان دارد باید کید میدارد، تا

در کشور تغییر و تحول ایجاد کرد. این دسته هم به » ضررش کمتر است«قانونی که 
هاي (آزادي اقلیت 13پرسی)، (همه 6عنوان پشتوانه ادعاي خود اصولی همچون اصل 

(آزادي  24(منع تفتیش عقاید)،  23(برابري زن و مرد)،  20(برابري قومی)،  19مذهبی)، 
-32پیمایی و تجمع)، و (آزادي راه 27(آزادي احزاب)،  26(عدم تجسس)،  25مطبوعات)، 

دهند؛ و به عنوان نمونه عملی، دوره قرار می ا(عدالت قضایی) در قانون اساسی را مبن 40
در چارچوب نظام و  –اش در فاز ابتداییحداقل  –آورند که در آن را مثال می» اصالحات«

هاي سیاسی و اجتماعی به میزان معتنابهی افزایش در سایه همان اصول قانونی، آزادي
اي، این دسته یافت، و درها براي برخی حرکات مثبت گشوده شد. با تکیه بر چنین سابقه

است، » اصالح«ل هایش، قابمعتقدند که قانون اساسی جمهوري اسالمی، با تمام نارسایی
باید در جهت اصالح آن در چارچوب نظام تالش کرد. لذا موضع این دسته نسبت  از این رو

» ایجابی« مطلقبه طور  عموماًبه شرکت در انتخابات، بدون در نظر گرفتن شرایط خاص، 
 است.

ر نص کنند. هر دوي آنها ببینیم که هر دو دسته نکات قابل تاملی را مطرح میبنابراین، می
صریح قانون اساسی اشراف دارند، و هر دوي آنها براي اثبات ادعاي خود به تجربه تاریخی 

زند؛ و شان لنگ میدو دسته در یک مورد اساسی کُمیت کنند. با این وجود، ایناستناد می
همان لنگیدن باعث شده که در بلندمدت، با وجودي که کامال بر خطا نیستند، راه به جایی 

هر دوي این  4»گرایی رویکرديذات«و در دوري باطل گرفتار آیند. آن مورد اساسی،  نبرند
تر، هر دو دسته، بدون در نظر گرفتن شرایط ها نسبت به امرِ تغییر است. به زبانی سادهدسته

دارند، و به همین دلیل » ایمان«نفسه مطلقِ روشِ خویش عملی/تاریخی، به درستیِ فی
نشینند. این در حالی است که با استناد به مستندات خود عقب نمی هم یک قدم از موضع

توانیم به وضوح مشاهده کنیم که این دو روش هر کدام در مواضعی ضعف تاریخی می
اند: نه عدم مشارکت دائم در فرآیندهاي دارند، چرا که در عمل نارساییِ خود را نشان داده

ملکت به جهت مثبت انجامیده، و نه مشارکت قانونیِ جمهوري اسالمی به تغییر وضعیت م
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مداوم در آن فرآیندها. و با این وجود، طرفداران هر کدامِ این دو موضع بر درستیِ مطلقِ 
 فشارند.موضع خویش پاي می

» انقالب«تر بین گفتمان نعمتی است که در قطعی وسیع/از قضا، این همان جنگ حیدري
ها راه خود را ست؛ و هواداران هر کدام از این گفتمانهم در جریان ا» اصالح«با گفتمان 

مطلق را » فرآیندمحوري«هر دو گفتمان،  دانند. لذاتنها راه درست و ممکن براي تغییر می
چه «اند. به عبارتی، براي اینها اینکه نشانده» محوريهدف«و » محوريمطالبه«به جاي 

است که در صدر » چگونه بشود«بلکه  نیست که در درجه اولِ اهمیت قرار دارد،» بشود
تا حدود زیادي » چه بشود«نشیند. و این خود باعث شده که اصلِ هاي آنها میدغدغه

فراموش شود؛ امري که یکی از معضالت اساسی آپوزیسیون جمهوري اسالمی است. اما 
نیست، و فرآیندهاي سیاسی معموال بر اساس » علم» «سیاست«حقیقت این است که 

هاي فراوانی را »متغیر«علمی قابلِ تبیین نیستند، چرا که پذیرِ شبهبینیهاي پیشوبچارچ
» روي کاغذ«گریز هستند. به عبارت دیگر، سیاست گیرند که عمدتا چارچوبدر بر می

، بر 5»گراییفقر تاریخ«نیست. دقیقا به همین دلیل است که پوپر، در چارچوب نظریه 
تازد و می –مثل مارکسیسم  –گرایانه تاریخی هاي مطلقمدلپیشگویانِ سیاست بر اساس 

روش «کند؛ امري که به تلویح بر گزینشِ پذیريِ مطلقِ آینده سیاسی را رد میبینیپیش
 گذارد.نیز تاثیر می» سیاسی

این توضیحات نسبتا مفصل را دادم تا بگویم سیاست فرآیندي است که بیش از هر چیز به 
است. پیشاپیش هشدار می 6»مشروط«دارد؛ و اینکه امرِ سیاسی اصوال بستگی » شرایط«

» نان به نرخ روز خوردن«و » الوقتیابن«و » اصولی سیاسیبی«دهم که این را به معناي 
به موالي  در یک چشم بر هم زدن» سرخپوش«نگیرید؛ به مثابه آنجا که پدرخوانده 

د؛ که این زمین تا آسمان با آن تفاوت شو» منجی ملت«یابد تا استحاله می» سبزپوش«
با آگاهی از » محوريهدف«و » محوريمطالبه«هنگامی که ؛ دارد. در اینجا بحث این است

بدون مخدوش کردن بتواند حقیقت مشروط بودنِ امر سیاسی اصل باشد، از هر روشی که 
به عبارتی،  رسیدن به هدف کمک کند باید استفاده کرد. دراصول اخالقی و دموکراتیک 

ناپذیر ساخت که به هیچ صراطی به جز صراط خودش موجودي انعطاف» روش«نباید از 
مستقیم نیست، و لذا اگر شرایط اعمالِ آن فراهم نباشد سیاست باید کال تعطیل شود. البته 

تان جواب راه دومی هم وجود دارد که در سالیان اخیر بدجوري باب شده: هنگامی که روش
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خورد، شما میاش بارها در آزمایشگاه تاریخ شکست میو به دلیل نقائص درونی دهدنمی
اش »ذاتی«آل بودنِ توانید، بدون توجه به کاربردي بودن یا نبودن آن، رندانه مدام بر ایده

 تاکید کنید!

اکنون، هدف منِ نوعی استقرار دموکراسی/جمهوري در ایران است. بر اساس عقالنیت و بر 
کنم و بر اساس آن شرایط نتیجه مشارکت یا عدم ق شرایط را بررسی میاساس اخال

هاي قبلیِ انتخابات ریاست سنجم؛ چنانکه در دورهمشارکت خود در انتخابات را می
به خاتمی راي  1376جمهوري که در ایران بودم هم بر همین منوال عمل کردم: سال 

به موسوي راي دادم؛ چرا که بر  1388شرکت نکردم، و سال  1384و  1380دادم، سال 
دانستم. به عبارتی، اساس شرایط متفاوتی که مهیا شده بود راي دادن را مثبت یا منفی می

هاي مختلف به دلیل وجود شرایط متفاوت، امرِ انتخابات معتقد بودم و هستم که در دوره
هاي ه واکنشداشته است، که در نتیج» انبساط«و » انقباض«ریاست جمهوري در ایران 

، به دلیل اختالفاتی که بین 1376طلبیده است. بر همین مبنی، در سال متفاوتی را هم می
طلبانی اصالح یبانِپرده پشت ساي پدید آمده بود و در نتیجه هاشمی در پهاشمی و خامنه

اهداف و رویکردهاي مثبتی داشتند، و در این  –البته مشخصا در آن دوره  –بود که  شده
بازتر شده بود، راي دادن را مثبت تلقی کردم. در سال » انتخاب مردم«ن راه براي میا

نژادیسمِ حاکم دیدم هم مردم از احمدينیز شرایط را آبستن تغییر دانستم، چرا که می 1388
با توجه به سابقه اصولگرایانه و وزن سیاسی –اند و هم موسوي را بر کشور به تنگ آمده

تواند تغییراتی دانستم که در صورت حضور مجدد در صحنه میمی مداريسیاست –اش 
تواند از جهت مثبت در اوضاع ایجاد کند؛ و حتی ایجاد مانع بر سر راه حضورش هم می

 دیگري مثبت واقع شود.

هاي ام: دولت اصالحات تا مدتی قدمدر هر دو مورد هم تاریخ نشان داد که بر خطا نبوده
 هايِشدن فضاي سیاسی/فرهنگیِ کشور برداشت، که بسیاري از اعتراضمثبتی در راه باز 

هم در نهایت  1388بعدي به رژیم از همان فضاي بازِ موقت سرچشمه گرفت؛ و انتخابات 
براي تغییر وجود » پتانسیل«. به عبارتی، در هر دو مورد شد نقطه عطفی در سرنوشت رژیم

نهایت عمده پتانسیل پیش از اینکه به مرحله  داشت، که تا حدودي هم عملی شد؛ اینکه در
عمل برسد در نطفه خفه شد بحث دیگري است که اینجا مجال پرداختن به آن نیست، 

ام. آنچه در این موارد انجام دادم را میکمااینکه در جاهاي دیگر به کرات به آن پرداخته
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؛ و می»ماتیسم در روشگرایی در اصول و پراگاصول«توانم در فرمولی ساده خالصه کنم: 
ام تا به امروز توانم به صراحت بگویم از زمانی که به طور مستقیم با سیاست درگیر شده

 شیوه من کمابیش همین بوده است.

زمینه و فرمول باال از انتخابات دوره یازدهم ریاست بر اساس پیش منو اما ارزیابی 
گردد): به قبل از انتخابات برمیجمهوري (خواننده حتما متوجه است که این ارزیابی 

ترین و از لحاظ معنیانتخابات ریاست جمهوريِ این دوره از لحاظ اصولی یکی از بی
ترین انتخابات ریاست جمهوري در تاریخ حاصلکارکردي به جهت دموکراسی یکی از کم

انده جمهوري اسالمی خواهد بود. در حال حاضر نیروي کارآمدي در چارچوب نظام باقی نم
است که بتواند پتانسیلی براي پیشبرد مطالبات دموکراتیک ایجاد کند؛ به طوري که با یک 

توان طبیعت غیردموکراتیک و بعضا هاي حاضر در انتخابات مینگاه ساده به جناح
گرفته در پشت وي را  طلبانِ سنگرضددموکراتیک آنها را مشاهده کرد: نه هاشمی و اصالح

آموزِ رهبري هم که گرایانِ دستنژادیان را؛ اصولاي است و نه احمديهبا دموکراسی میان
اي از گونه اخیر، محمدباقر قالیباف که اصوال رهروانِ استبداد کبیر هستند. به عنوان نمونه

االیام از منسوبان رهبري بوده، براي اینکه بازار خودش در انتخابات را گرم کند، به از قدیم
هایی مثل آزادي و برابري و غیره حرف بزند، مدام بر روي نقش فعالزشجاي اینکه از ار

کند. و جالب اینکه همه اینها که در تاکید می 1378اش در سرکوب خیزش دانشجوییِ 
شان با هم اشتراك دارند، بر سرِ قدرت هم به شدت با یکدیگر ماهیت بیگانه با دموکراسی

ت، چرا که این طبیعت استبداد است که تمامیتدرگیر هستند؛ که البته جاي تعجب نیس
هاي آراییِ جناحترتیب، انتخابات اخیر عمال میدانِ صفخواهی کند. بدین

به حال  را غیر/ضددموکراتیک حکومت در برابر یکدیگر خواهد بود که شاید کمترین توفیر
 مردم داشته باشد.

، جناحِ رهبري با 1388از انتخابات هاي اخیر و به خصوص پس تر، در سالاما از این مهم
مشغول بوده است. براي درك این حقیقت، » تهی کردن انتخابات از معنی«تمام قوا به 

که  –آید. بر خالف تصورِ عمومی از انتخابات الزم می» انتخابات«شرحی کوتاه بر مفهوم 
شان است و براي اتفاقا نیروها و نهادهاي ضددموکراتیک دقیقا همین تصورِ اخیر مورد نظر

راي «انتخابات فقط به معنیِ  –کنند روز تالش میاش در میان مردم شبانهجا انداختن
نیست، بلکه فراهم آوردن شرایطی است که در آن راي دادن، به عنوان یک ابزار » دادن
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انتخاباتی، در فرآیندي دموکراتیک به ایجاد تاثیر/تغییري دموکراتیک در امور بیانجامد. به 
آن است، و » ابزار«عبارتی دیگر، انتخابات مکانیسمی دموکراتیک است که راي دادن تنها 

نه کلیت آن؛ و این مکانیسم البته شرایطی دارد که بدون وجود آنها راي دادنِ تنها به نامِ 
که لزومِ آنها  –ترینِ این شرایط در مقطع عام معنی است. مهمبی» شرکت در انتخابات«

آگاهی عمومی از مسائل سیاسی، آزادي  –شود مِ انتخابات هم محدود نمیتنها به موس
ها و مطبوعات، رواداري، و آزادي مشارکت روزمره مردمی در امور بیان، آزادي رسانه

سیاسی؛ و در مقطع خاص ایجاد فضاي باز براي حضور کاندیداهاي واقعیِ مردم در صحنه 
دانیم که جمهوري آنکه امروز به وضوح می باشد؛ حالو برگزاري انتخابات سالم می

اسالمی در همه این موارد چنان کارنامه سیاهی دارد که اعتبارش در امرِ انتخابات را به 
 بازگشت مردود کرده است.اي تقریبا غیرقابلشیوه

ند تنگ کردنِ طنابِ استبداد بر گردنِ شرایط عام و خاصِ انتخابات در چند در این فرآی
اند. نهاد پیوسته رهبري و شوراي نگهبان بیشترین نقش را داشتههمسالِ اخیر، دو عاملِ به

رهبري، که در صدرِ قانون اساسی قرار دارد، با استفاده از اختیارات قانونی و فراقانونی خود 
ده بر دو بازوي نظامی/تبلیغیِ سپاه و صدا و سیما، طی سالیان متمادي و با تکیه عم

سیستمی به وجود آورده که هم وجود و هم کارکردش عمال خارج از و بلکه بر فرازِ قانون 
است که به گفته » بیت رهبري«گیرد. سرفرماندهیِ این سیستمِ فراقانونی اساسی قرار می

با ساز و کاري بس پیچیده « –اهللا سابق انصار حزباز اعضاي  – 7امیرفرشاد ابراهیمی
چرا که در صدر تا ذیل قانون  ،شود، مدیریتی که غیرقابل نظارت و کنترل استمدیریت می

حرفی زده نشده  "بیت رهبري"هاي موجود در کشور از نامهاساسی و دیگر قوانین و آئین
م جدي براي نظارت بر آن وجود است و حتی در مجلس خبرگان نیز هیچ ساز و کار و اهتما

». شودهاي رهبر و بیت او منتشر نمیندارد و هیچ گزارش رسمی و غیررسمی درباره فعالیت
هاي پاسخگویی به قانون و در نتیجه فراغت از حسابرسیاین بیت، به علت عدم

زده  هاي رانتی چنان سرمایه عظیمی به هممالی/قضایی، از طریق موقوفات خود و فعالیت
محفلی براي پیش بردن آن اموري بدل کند که انجام آن از مجراي عادي «که آن را به 

در بیت » دولت موازي«؛ که به نوبه خود به ایجاد »نظام سیاسی کشور ممکن نیست
راه نیست که بیت رهبري را دولتی نامید که بر پر بی«رهبري انجامیده است. بنابراین، 

هاي خرد و گیريت دارد و بازیگران قانونی کشور در تصمیمدولت قانونی کشور مدیری
 ».کالن خود بدون تایید یا حمایت وي هرگز موفق نخواهند بود
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به دخالت مستقیم در  1384با تکیه بر ساز و کارهاي فراقانونیِ همین بیت، رهبري از سال 
که  – انتخابات ریاست جمهوري پرداخت؛ که حتی باعث شد گریه هاشمیِ مغضوب

در نماز جمعه پس از انتخابات دربیاید؛ امري که  –نژاد به وي ترجیح داده شده بود احمدي
شان به نتیجه آن چندان به چشم و عدم توجه» قهر مردم از انتخابات«در آن دوره به علت 

شان مهم بود اما ورق که مردم به صحنه آمدند و نتیجه انتخابات براي 1388نیامد. در سال 
شت، و رهبر مجبور شد تمام قد وارد عرصه دخالت در انتخابات شود و خود را در چشمبرگ

 ۀدوره اخیر زیاد موضع نگرفت و فاصل دریکی از دالیلی که ها بیندازد (ها و بر سرِ زبان
هاي چهار سال قبل بود که روي در جانبداريهمان زیاده، ها حفظ کرداش را با مهرهنسبی

اش را زیر سوال برده بود). در این مدت، نهاد رهبري با تمام توان از »یفراجناح«جایگاه 
هاي قدرت نظامی سپاه بهره گرفته تا هرگونه اعتراضی را به شدت سرکوب کند. سرکوب

 مثالنیازي به  بنابراینبه طور عمده معرف حضور همه هست، آمیزِ چند سال اخیر خشونت
شده، و » امنیتی«تهران از همان پیش از انتخابات  نیست. اما در این دوره هم اوضاع زدن

چشم گرفت. از همان ابتدا زهره تهران در »اعتراضات سرکوب« مانور برگزاريسپاه با 
برخی مسائل تنها در اختیار ولی فقیه «هم در نماز جمعه تهران با بیان اینکه  امامی کاشانی

 اینها همه». ختیار و توان آنان نیستاي ندهند که در اوعده« از کاندیداها خواست» است
 چیست و چگونه است.» انتخابات«کند که رویکرد رهبري به معلوم می

براي » ابزار قانونی رهبر«عامل دوم در به وجود آوردن تنگناي انتخاباتی، و به عبارتی 
قانون اساسی (مرجوع به اصل  118کنترل انتخابات، شوراي نگهبان است که مطابق اصل 

ترتیب که با را بر عهده دارد؛ بدین» مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوري« )99
به تایید یا رد  –که حدود و ثغور مشخصی ندارد  –» نظارت استصوابی«تکیه بر اصلِ 
پردازد. اکنون، در هر کشوري که انتخابات کنندگان در انتخابات مینامصالحیت ثبت

فرآیندي براي گزینش کاندیداها وجود دارد که آن را  شود،ریاست جمهوري برگزار می
گویند. این فرآیند در هر جایی شیوه و مسیري دارد. بر فرض مثال، می 8»انتخابپیش«

انتخاب در آمریکا به این ترتیب است که اعضاي حزب، کاندیداهاي خود را فرآیند پیش
ندیداي حزبیِ مورد نظر خود راي دهندگان در یک حوزه انتخابی به کاکنند و رايمعلوم می

دهند. در باقیِ دنیا هم کمابیش به همین ترتیب است، و تایید صالحیت کاندیدا براي می
یا نهادي  مردمِ طرفدارِ آن حزب است، و فردشرکت در انتخابات با خود اعضاي حزب و 

ر حیطه جمهوري شان را تایید یا رد کند. اما دگیرد تا صالحیتباالي سر آنها قرار نمی
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کند چه است که تعیین می –در امتداد رهبري  –اسالمی، این در نهایت شوراي نگهبان 
و به کار بستن چنین فرایندي به این  انتخابات باشد و چه کسی نباشد؛ کسی در بازيِ

اند، و لزوما ربطی به خواست مردم و شدهچینانجامیده که کاندیداها همیشه دست نتیجه
توان چنین کنندگانِ اخیر، مینامب متبوعِ خود ندارند. با نگاهی به لیست ثبتحتی احزا

اند. به عبارتی، ترین نوعِ ممکن بودههاي این دوره از نازلشدهچیننتیجه گرفت که دست
هم نیست؛ و نهاد رهبري و شوراي نگهبان سقف » بین بد و بدتر«دیگر انتخابِ همیشگیِ 

اند که بر فرض مثال به هاشمی با آن م را تا این حد پایین آوردهها و مطالبات مردارزش
 سابقه خرابِ سنگین دل خوش کنند.

بینیم که جمهوري اسالمی انتخابات ریاست جمهوري را با تهی کردن آن ترتیب، میبدین
گذارد و می» انتخابات«صرف تقلیل داده است، و نام آن را » راي دادنِ«از معنی عمال به 

کند که این معنیِ انتخابات است. در این وضعیت، در سیستمی همه هم چنین القاء میبه 
اش چنان به هم چفت شده که حتی جاي روغنکاري هم نمانده، انتخابات در که قطعات

کند. دهد، و در حالت معمولی اوضاع را بدتر میبهترین حالت تغییر چندانی در اوضاع نمی
است، و نه » تغییر«فرآیندي به منظور ایجاد امتداد در فرآیند  حال آنکه انتخابات در عمل

آورد. را فراهم می» چرخش قدرت«براي نگاه داشتنِ وضعِ موجود. انتخابات واقعی، امکان 
تواند به انتقال قدرت بیانجامد هنگامی اما در حیطه جمهوري اسالمی، انتخابات چگونه می

کدام انتخابی هبري و نهادهاي وابسته به آن که هیچکه قدرت نهادینه شده است در نهاد ر
شوند؟ بنابراین، شرکت در نیستند یا به طور عمده در دوري بسته بینِ خودشان انتخاب می

اش از در این شرایط به مثابه پهن کردنِ سفره شامی است که خرج (معنوي)» انتخابات«
اش براي حکومت؛ راك تبلیغاتیاست و خو –مانند که در نهایت گرسنه می –کیسه مردم 

و در جایی که سودي از آن متصور نیست، عمال حکم تجدید بیعت با حکومتی ناکارآمد و 
 مشروعیت دادن به استبداد آن از طریق ابزاري دموکراتیک را خواهد داشت.

چندان اهمیتی  شرمبینه اینکه این روزها چنین مشروعیتی لزوما براي جمهوري اسالمیِ 
باشد، اما این عادت مالوف است که به هر ترتیب انتخابات هم باید برگزار شود و  داشته

که از ابتدا » نهاد ریاست جمهوري«ظاهري موجه داشته باشد تا بلکه سرِ فرصت براي 
اي اندیشیده چاره ،اش بودهاستخوانی در گلوي رهبري و مانعی بر سر راه والیت مطلقه

اي بیش از دو دهه است که ست جمهوري هدفی بوده که خامنهاثر کردن نهاد ریاشود. بی
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کند، و در این راه قدم به قدم و با دادن بهایی سنگین به فتح مواضعی که اکنون دنبال می
از زمانی که قدرت داشت تا  –دارد نائل آمده است؛ و در همین پروسه هاشمی را نگاه می

انداخته است. لذا اینکه امروز عده» اصل«از و هم » اسب«بارها هم از  –امروز که ندارد 
و در آن  بازي می کند که در سیستمی عمدتا خود ساخته –کنند که رهبري اي گمان می

هاي کنترل را در دست دارد و نشان داده که عمال از آنها به نحو احسن تقریبا همه اهرم
ز مواضع خود عقبدر پی انتخابِ هاشمی به ریاست جمهوري ا –کند هم استفاده می

اي است که خودش مدام به آنها »بصیرتیبی«نشینی خواهد کرد، به نظرم عین همان 
 دهد.نسبت می

از قضا، این سوء استفاده جمهوري اسالمی از دموکراسی و این تالش در تقلیلِ انتخابات به 
تبداديشمار دشمنان اسراي دادن، تا حدود زیادي همزادي در ادعاي معروف یکی از بی

دهند؛ چرا که در تقلیل می» رفراندوم«یابد، که دموکراسی را به طلبان میاش یعنی سلطنت
، پادشاهی از مسیري دموکراتیک مستقر »راي بدهند«نظر آنها اگر مردم به نهاد پادشاهی 

شده است. حال آنکه این در حقیقت به معنیِ سوء استفاده از فرآیندي دموکراتیک به منظور 
رار استبداد است؛ چرا که بر اساس منطقِ دموکراسی، هیچ پروسه دموکراتیکی نباید به استق

خواهد این پروسه مورد وثوقِ اکثریت استقرار استبداد کمک کند یا به آن بیانجامد، حال می
باشد یا نباشد. لذا راي دادن به پادشاهی به مثابه این است که کسی را از نردبان قدرت باال 

همان یعنی دقیقاً و بعد به او اجازه بدهیم که نردبان را پشت سرش باال بکشد؛ بفرستیم 
به والیت فقیه مردم رايِ کلی  گرفتن کاري که جمهوري اسالمی از همان ابتدا با

 مستقر/مستتر در قانون اساسی کرد.

شهروند ایرانی در سیاست  9»عاملیت«محمول بر این اعمال و حرکات، جمهوري اسالمی 
در نتیجه میزان مشارکت وي در امور سیاسی را تقریبا به صفر رسانده است؛ به طوري که و 

شود به امروز عاملیت سیاسی مردم ایران و سهم آنها از مشارکت در امر سیاسی خالصه می
اي کاغذ به صندوقی که معلوم نیست در نهایت چه از آن درمیهر چهار سال انداختنِ تکه

دهنده هم به وي اعتقادي ندارد. در چنین ندیدایی که بعضا حتی خود رايآید، و به نامِ کا
اي به مردم، بدون اینکه تمام حقایق را در پیش چشم آنها شرایطی، اصرارِ مداومِ عده

شرکت کنند، هیچ نیست مگر اصرار به بازي در مدار بسته » انتخابات«بگذارند، به اینکه در 
بطالن کشیدن بر همه آلترناتیوهاي ممکنِ دیگر. ذهنیت  قدرت نظام، و بدین ترتیب خط
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بینند، مدار و اسیرِ قدرت این جماعت که هر مرتبه عصاي قدرت را در دست یکی میقدرت
» قدرتمند«شوند و زیرِ علَمِ همان بدون نظر به چند و چونِ آن به همان سو متمایل می

کند که به مردم عاملیت و فاعلیت بخشد،  هایی کارزنند، به جاي آنکه روي شیوهسینه می
زند و آنها را پشیزي ارزش و بازیچه بودنِ مردم در آن بازي می» بازيِ بزرگان«دائم دم از 

دهد، گویی که ایران ملک چهار نفر بیشتر نیست. این عدم خالقیت سیاسیِ آن نمی
کنند گی را تکرار میاي بسته همان خطاهاي همیشرساند که مدام در چرخهجماعت را می

گیرند. کار این جماعت این شده که هر گاه انتخاباتی از راه و همان نتیجه ناگوار را هم می
طلبد، در آنی و کمتر از رسد، بدون بسترسازيِ دموکراتیک که زمان و زحمت فراوان میمی

حاضري«وه هاي تخیلی بپردازند و مردم آشفته و درمانده را به شیآنی به ارائه راه حل
همین اصرار بر بازي در حیطه ». این خودش است!«به سر شوق بیاورند که » خوري

هاي خوش آب و رنگ قدرت، عدم تالش براي بسترسازيِ دموکراتیک، و ارائه راه حل
اما در نهایت غیرکاربردي است که مردم را از هر چه سیاست است سرخورده و  ينودقهیدق

. تا روزي که به این حقیقت باور است راه را بر تغییر در ایران بستهبیزار کرده و در نتیجه 
نداشته باشیم که تغییر باید از جانب مردم و به دست مردم انجام شود، و تالش براي ایجاد 

، ایران رنگ »بزرگان«نظر داشته باشد و نه به » مردم«تغییر در درجه اول باید به 
 دموکراسی را نخواهد دید.

 

 

 :ارجاعات

1 Genealogy 
مجلس شوراي اسالمی بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانونی «قانون اساسی:  93مطابق اصل 2 

ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي 

سیر قانون اساسی به عهده شوراي نگهبان است که با تف: «98به همچنین، مطابق اصل » .نگهبان

 ».شودتصویب سه چهارم آنان انجام می
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قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و «قانون اساسی:  108مطابق اصل 3

ه و با نامه داخلی جلسات آنان براي نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شوراي نگهبان تهیآیین 

اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقالب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و 

تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صالحیت خود آنان 

یص مجمع تشخیص مصلحت نظام براي تشخ«قانونِ اساسی:  112به همچنین، مطابقِ اصلِ » .است

مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسالمی را شوراي نگهبان خالف موازین شرع و یا 

قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شوراي نگهبان را تأمین نکند و 

 دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده استمشاوره در اموري که رهبري به آنان ارجاع می 

نماید. شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبري تعیین می به دستور رهبري تشکیل می

».مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبري خواهد رسید
4 Essentialism in approach 
5 Poverty of Historicism 
6 Contingent 

:دینیبب را نکیل نیا7
http://goftaniha.org/1455/rahbari/ 
8 Pre-selection 
9 Agency 
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 در تاریخ جمهوري اسالمی» نرمش قهرمانانه«گذري بر 

 

المللی بر روي رژیم جمهوري اسالمی، سید علی مدتی پیش تحت فشارهاي شدید بین
درباره صلح امام حسن با معاویه در صدر  1348اي، با اشاره به کتابی که خود در سال خامنه

که صدا  ویدیویییش کشید. مطابق را پ» نرمش قهرمانانه«اسالم ترجمه کرده بود، راهبرد 
 17اي از این مفهوم پخش کرد، خامنه» رمزگشایی«و سیماي جمهوري اسالمی به منظور 

هاي وقت ، در دیدار با وزیر خارجه و دیپلمات1375مرداد  17سال پیش، به مورخه 
تر ختتر از حریر و ستیزتر از شمشیر، نرم«جمهوري اسالمی، نرمش قهرمانانه را به روشی 

0تعبیر کرده بود.» از سنگ و پوالد

1 

هاي ایدئولوژیک در تاریخ خود کم سازياز قضا جمهوري اسالمی از این دست مفهوم
نداشته و ندارد؛ و هرگاه که الزم دانسته، مفهومی را بر اساس نیازهاي روز و با توجه به 

آنچه که تا همان لحظه  بعضا در تضاد و تناقض با –بافتار فرهنگی/مذهبیِ تاریخیِ ایران 
ساخته و پرداخته و به عنوان  –بندي به آن بوده کرده یا به هر ترتیب مدعی پايمی

اش در جامعه مواضع اش داده است تا آنها با گسترشهاي جمعیتحویل رسانه» راهبرد«
دت پیِ پردازان نظام نیز معموال با حها و نظریهنظام را در نزد مردم توجیه کنند؛ ایدئولوگ

اند و در هزارتوي تفاسیر و تعابیر، اصل قضیه و اینکه در واقع به تبیین آن مفهوم را گرفته
 اند.چه منظور در وجود آمده را لوث کرده

در این مقاله نسبتا مفصل قصد دارم در سیري تاریخی و با بررسی اسناد، مدارك و شواهد، 
مذکور بپردازم؛ و نشان دهم » قهرمانانهنرمش «به بررسی یکی از این مفاهیم یعنی همان 

در حوزه جمهوري اسالمی به هیچ وجه  –از جمله نوع قهرمانانه آن  –که انواع نرمش 
پدیده نوظهوري نیست؛ و هرگاه که این نظام به شدت تحت فشار قرار گرفته به طوري که 

عاها و به هایی از ادبوي سقوط به مشامش رسیده، براي خروج از بحران گام یا گام
راق در نزد طکه عموما آن را با عناوین پرطم –هاي خود به عقب نهاده »آرمان«اصطالح 

و سپس، بعد از رفع خطر، باز همان رویه نامیمونِ استبدادي و خشونت –مردم توجیه کرده 
 آمیز را از سر گرفته است.
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این مفهوم چنانکه محمد دهقان، عضو هیئت رئیسه مجلس شوراي اسالمی، در تبیین 
از سوي رهبر معظم انقالب در راستاي اهداف استراتژیک  "نرمش قهرمانانه"تعبیر «، گفته

نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران است.... بنابراین، نرمش قهرمانانه به معناي اجراي 
کنیم و یا حرکات تاکتیکی براي رسیدن به مقاصد بزرگ است.... لذا چه زمانی که حمله می

حال، براي » است. "قهرمانانه"کنیم، هر دو رفتار ما ه در جبهه آرامش ایجاد میزمانی ک
سیر  اغو راهبرد منتج از آن را بهتر درك کنیم، به سر» قهرمانانه«اینکه فلسفه این رفتار 

 .می رویم تاریخی آن

 گردد؛ کهبرمی 1357حقیقت این است که اصلِ کاربرد این راهبرد البته به خود انقالب 
آمریکاي «شان در نرمشی قهرمانانه در برابر حین آن آخوندها و متحدان آن زمان

تا ارتشِ  ساخت و پاخت کردند، با کابینه کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، »خوارجهان
پرورده آمریکا و به طبع آن دولت بختیار را از معادالت قدرت خارج کرده شاهنشاهیِ دست

مال قبضه کنند. در این قضیه کابینه کارتر از ترس کمونیسم عمال و خود قدرت را تمام و ک
با اعدام امراي ارتش توسط آخوندها و ها انداخت؛ که البته بعد» آخوندیسم«ایران را در بغل 

روزه  444که به بحران گروگانگیري -ها به سفارت آمریکا تر حمله خط امامیاز آن مهم
خنجر از پشت خورد و مزد  -رتر در برابر ریگان شدانجامید که در نهایت باعث سقوط کا

 خود را به شایستگی دریافت کرد.

قضیه «یا همان » کُنترا-ایران«همین راهبرد در دوران جنگ عراق علیه ایران، در جریان 
هم پی گرفته شد؛ که حین آن ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، با واسطه» مک فارلین

تسلیحات در اختیار جمهوري اسالمی قرار داد و پول آن که  گري اسرائیل مقادیر زیادي
هایی کرد که در نیکاراگوئه علیه دولت »کنترا«شد را هم خرج حدود دو میلیارد دالر می

، مهدي هاشمیاز طریق  1365در سال  جنگیدند. این واقعه کهمی ساندینیستاسوسیالیست 
بیروت  الشراعوي نظام، در مجله هاي تندر»چپی«از نزدیکان حسینعلی منتظري و از 

ترین رسوایی سیاسی بعد از شد، در اواسط دهه هشتاد میالدي در آمریکا به بزرگ آشکار
دادند. بعدا مهدي هاشمی به  را به آن »گیتایران«به همین خاطر نام  و، شدبدل  واترگیت

ان مسکوت همین علت اعدام شد، و کل قضیه هم با عتاب و خطاب خمینی عمدتا در ایر
این چه روشی است که در ایران «گذاشته شد. منتظري در اعتراض به این رویه نوشت: 

گردان بوده و آن را متداول شده که از مذاکرات رسمی و روشن و منطقی با آمریکا روي
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کنند و کنند ولی به صورت مخفی و پشت پرده مذاکره میغیرتی اعالم میخیانت و بی
 ).135تا  130هاي ، پیوستخاطرات(نگاه کنید به » کنند؟!الم وارد میکانتینر کانتینر اق

البته همان  –اش به علت علنی بودن و عمومیت –ترین نرمش دوران خمینی قهرمانانه
باران نرمش معروف شخص خمینی در اواخر جنگ عراق علیه ایران بود؛ که در پی موشک

کاسه «المللی مجبور شد قهرمانانه و بین تهران و چند شهر دیگر و زیر فشارهاي داخلی
ها و بس را بپذیرد. رسانهسازمان ملل براي آتش 598را سر بکشد و قطعنامه » زهر

دیگري براي » پیروزي«هاي نظام هم البته بالفاصله این حرکت را به عنوان ایدئولوگ
روزنوشت  دادند. چندي بعد هم، مطابق» امت شهیدپرور«نظام مقدس اسالمی به خورد 

بالفاصله پس از خاتمه جنگ و ( 1367شهریور  23به مورخه  خاطرات هاشمی رفسنجانی
درباره سیاست خارجی، روابط با کشورهاي «ماه پیش از مرگ خمینی)، ایشان (خمینی)  9

دانند و در مورد آمریکا نظرشان این است که نباید مانع میجمله انگلیس را بیاروپایی من
 »تجدید رابطه مأیوس کرد، ولی به این زودي براي مردم قابل قبول نیست. آمریکا را در

با این وجود، این سبک نرمش قهرمانانه مورد نظر ما که از مختصات پساخمینیسم و دوران 
اي است عمال از اواسط دهه هفتاد شمسی به منصه ظهور رسید. پس از پایان رهبري خامنه

به  –اش صدام حسین را المی که دشمن دیرینهجنگ و درگذشت خمینی، جمهوري اس
دید و خود مرکز توجه جدید و فشارهاي غرب می – 1369اش به کویت در سال دلیل حمله

هاي تروریستی گسترده در سطح فرصتی یافته بود تا نفسی تازه کند، شروع به عملیات
در ادامه به بعضی از  المللی بر ضد مخالفانش کرد. در این وقایع، کهداخلی، خارجی و بین

اي، رهبر جمهوري اسالمی، علی اکبر هاشمی آنها خواهیم پرداخت، سید علی خامنه
هاي همیشه در صحنه نظام، و حسن روحانی، رفسنجانی، رئیس جمهور وقت و از مهره
و رئیس جمهور فعلی، برخی از  1392تا  1368عضو شوراي عالی امنیت ملی از سال 

 ند.هستمتهمان ردیف اول 

در داخل ایران  1377تا  1367هاي که ظاهرا در بین سال» ايهاي زنجیرهقتل«سواي از 
جریان داشت، که به قتل چند صد نفر از نخبگان کشور در طول یک دهه انجامید؛ در 

هاي تروریستی بر ضد مخالفانِ ایرانی رژیم در خارج از کشور، »عملیات«اي از زنجیره
، شاپور )1368در حین مذاکره با مقامات جمهوري اسالمی در اتریش (عبدالرحمان قاسملو 

) 1371، و فریدون فرخزاد در آلمان ()1370بختیار و عبدالرحمان برومند هر دو در فرانسه (
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» ترور میکونوس«، واقعه )1371هر کدام به وضع فجیعی به قتل رسیدند. در همین سال (
نفر از جمله صادق شرفکندي کشته و تعداد  در آلمان روي داد، که در حین آن چهار

دیگري زخمی شدند. این قضیه بعدا واکنشی را از سوي دستگاه قضایی آلمان و سپس 
 اتحادیه اروپا رقم زد که کمی پایین تر به آن خواهیم پرداخت.

در این دوران، در سطح بین المللی، جمهوري اسالمی به درجات مختلف به سه عملیات 
آمریکن، یا به نام مشهورتر آن، پان 103رگ متهم است. یکی قضیه پرواز تروریستی بز

نفر منجر شد؛ که گرچه در  259است که به کشته شدن  1988در سال » الکربی«قضیه 
رسما آن را به گردن گرفت، اما سپاه پاسداران نیز از  2003نهایت معمر قذافی در سال 

ها بر روي خلیج فجار ایرباس ایرانی توسط آمریکاییبه انتقام ان متهمان انفجار این هواپیما
است،  1994در سال  انفجار مرکز همیاري یهودیان آرژانتین (آمیا)فارس بود. مورد دیگر، 

نفر زخمی شدند. دولت آرژانتین تا کنون سه بار  200نفر کشته و بیش از  85که در آن 
هم  2007کرده؛ و در سال جمهوري اسالمی را به دست داشتن در این انفجار متهم 

اکبر هاشمی دادستانی کل آرژانتین درخواست صدور حکم جلب نه نفر از جمله علی
  الملل را نمود.اکبر والیتی توسط پلیس بینرفسنجانی و علی

انفجار مقر نظامیان آمریکایی ، جمهوري اسالمی متهم به دست داشتن در 1999در سال 
کشته و نزدیک  19اي که شد؛ حادثه 1996بستان در سال در ظهران عر هاي خوبردر برج

کنفرانس سران گذاري، در جریان زخمی بر جاي گذاشته بود. دو ماه بعد از بمب 500به 
دانیم که ما می«، پرنس عبداهللا به هاشمی رفسنجانی گفته بود که اسالمی در اسالم آباد

من نقشی «گوید که در پاسخ می ؛ که هاشمی هم»گذاري خوبر کار شما بوده استبمب
1».اي بودنداشتم، و کار خامنه

بعد از رئیس جمهور شدن خاتمی، بیل کلینتون، رئیس  2
اي محرمانه به وي فرستاد و از او خواست جمهور وقت آمریکا، از طریق سلطان قابوس نامه

باز زده و تقصیر را به گردن القاعده انداخته بود.  تا مجرمان را معرفی کند، که خاتمی سر
با این وجود، از آنجا که نه آمریکا و نه عربستان، به هواي درِ باغِ سبزي که خاتمی نشان 

خواستند احتمال بهبود روابط با جمهوري اسالمی را خراب کنند، پی قضیه را داد، نمیمی
 نگرفتند.

وس توسط دستگاه قضایی آلمان و تبعات آن، که از جریان رسیدگی به پرونده ترور میکون
ترین و صریح ترین آغاز شد و چندین و چند سال ادامه داشت، تا به امروز جدي 1993سال 
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حسین جمهوري اسالمی بوده است. به گفته » تروریسم حکومتیِ«پاسخ جامعه جهانی به 
بعدها مرد شماره دوي  ، که در آن زمان سفیر جمهوري اسالمی در آلمان بود وموسویان

کننده اتمی ایران با اروپا به ریاست حسن روحانی شد ، یک سال پس از آغاز هیات مذاکره
دادرسی، قاضی دادگاه در برلین احضاریه اي براي علی فالحیان، وزیر اطالعات وقت 
 جمهوري اسالمی، صادر کرد و او را به عنوان مظنون به قتل به دادگاه فراخواند. در آن

دهد که کشورش تصمیم گرفته جلسه قائم مقام وزیر خارجه آلمان به موسویان اطالع می
هاي ایرانی روابطش با جمهوري اسالمی را از حد سفارت تقلیل داده و بسیاري از دیپلمات

شود. بالفاصله، رئیس اتحادیه را از آلمان اخراج کند، که ظاهرا شامل خود موسویان هم می
کند. بدین ترتیب، سفراي مواضع را در قبال جمهوري اسالمی اعالم می اروپا نیز همین

شوند، و جمهوري اسالمی هم متقابال سفرایش را از اتحادیه اروپا از تهران فراخوانده می
 خواند.کشورهاي اتحادیه اروپا فرا می

 ايکه آن زمان (اواسط دهه هفتاد شمسی)، هاشمی در نماز جمعه به خاطر دارمشخصا 
تمثیلی در این باره به کار برد که حاال هم شنیدنش خالی از لطف نیست؛ چرا که مشابه 

ها در این چند سال اخیر باز هم افتاده، و سران جمهوري اسالمی هم باز مشابه همان اتفاق
یک «اند. آن تمثیل، نقل به مضمون، چنین بود که هاي پوچ را تکرار کردهگوییهمان گنده

اي پر زد و آمد روي آن نشست. بعد از مدتی هنسال و تنومند و بلند. پرندهدرختی بود ک
خواهم بپرم پرنده برگشت به درخت گفت که اي درخت! خودت را سفت بگیر که من می

گویی بروم. درخت در پاسخ گفت: من اصال نفهمیدم تو کی آمدي نشستی که حاال می
 !»خواهم بپرم برومخودت را سفت بگیر که من می

که البته عموما مصرف داخلی داشته و دارد، بعد از  –و شعارها  ادعاهاهمه این   رغمعلی
از ترس افتادن به » درخت کهنسال و تنومند و بلند«ها بود که این ماجراها و ماجراجویی

، به شهادت صدا و سیماي جمهوري اسالمی، از »نرمش قهرمانانه«لرزه افتاد. از قضا اصل 
اي، هاشمی، و نهد. خامنهاست که در دوران پساخمینیسم پا به عرصه وجود میهمین زمان 

دیدند، با وجود المللی جمهوري اسالمی را در خطر میکلیت نظام که موقعیت بین
هاي چپ و راست و میانه نظام، در نرمشی قهرمانانه، در داخلی میان جناحهاي اختالف

اي ابات به توافق رسیدند، تا بدین ترتیب چهرهانتخ» عدم مهندسیِ سخت«نهایت بر سر 
نسبتا گمنام اما خوش آب و رنگ و مقبول، یعنی سید محمد خاتمی، با راي مردمی از 
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وسیله راه براي ترمیم چهره و موقعیت نظام، بیشتر در خارج و کمتر صندوق دربیاید؛ و بدین
 در داخل، باز شود.

پاشیدن براي جامعه جهانی با طرح  همآبی و دانسخنی و دموکراتخاتمی که آمد، با خوش
، دستی به سر و گوش جمهوري اسالمی کشید و فرصتی براي نظام »هاگفتگوي تمدن«

ایجاد کرد. یکی دو سالی هم آزادي بیان نسبی بود، که البته بیشتر به جنگ بین چپ و 
م کمابیش عاديالمللی هراست اختصاص داشت تا بلند شدنِ صداهاي مستقل. روابط بین

سازي شده بود، و پاي سفراي اروپایی و عربی به تهران باز شده بود. دول اروپایی براي 
کردند؛ و بلندپایه ترین مقامات اروپایی تا دمِ در به استقبال و خاتمی فرش قرمز پهن می

جمهوري » امپراطورجدیدلباس «آمدند. برقِ این هاي همراهش میبدرقه خاتمی و هیات
می به طوري چشم جامعه جهانی را خیره کرده بود که بعدها حتی به سرکوب خیزش اسال

در تهران هم واکنش قابل توجهی نشان نداد؛ و اگر سکوت نکرد، عمدتا  1378دانشجویی 
 فقط به اشاره برگزار کرد.

با این وجود، همین سرکوب خیزش دانشجویی که نقطه آغاز دوباره رفتارهاي تروریستی و 
ها و آمیز گسترده جمهوري اسالمی بود، روز را از نو و روزي را از نو کرد: کارشکنیتخشون

خاتمی شدت » اصالحات«اندازي در به اصطالح بگیر و ببندها دوباره شروع شد؛ سنگ
المللی روابط دولت نیز افزایش یافت؛ به طوري که خاتمی گرفت؛ و فشار بر روي جنبه بین

سپس، به » بنده تدارکاتچی نظام هستم، و نه رئیس جمهورش!« به صراحت اعالم کرد که
از صندوق به » مهندسی سخت«نژاد با صالحدید آقا و بخش تندروي نظام محمود احمدي

درآمد؛ تا جمهوري اسالمی باز هشت سال به فحاشی به آمریکا و اسرائیل و سر دادن 
مردم را به شدت سرکوب  شادکُن مشغول باشد و در داخل هماساس دشمنشعارهاي بی

نژاد المللی را بچشد. در این زمان، به گفته احمديکند تا نظام دیگربار مزه انزواي بین
». هیچ تاثیري بر معیشت مردم نداشتند«اي بودند؛ و به ادعاي خامنه» کاغذپاره«ها تحریم

خابات و انت» مهندسی نرم«اي دیگر، که با و نرمش قهرمانانه 92تا رسیدیم به سال 
درآوردن حسن روحانی از صندوق آغاز شد؛ و تا به امروز هم جسته و گریخته ادامه داشته 

 است.

که اتخاذ این راهبرد قهرمانانه  مشاهده کرد توانبنابراین، بر اساس این سیر مستند، می
، از سوي جمهوري اسالمی به »شل کن، سفت کن«نرمشی، یا در حقیقت همان سیاست 
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هیچ امر تازه ،خارج شود» طالبشعب ابی«از پل بگذرد و از وضعیت  نظام که خرِاین نیت 
اي نیست و بارها در تاریخ جمهوري اسالمی تکرار شده است. در حالی که جمهوري 

ملت را سر کار گذاشته، و » مرگ بر آمریکا«اي سال است که با شعار اسالمی سی و خرده
ناپذیر به ملت و مملکت کلی هزینه و ضرر جبران» شیطان بزرگ«از قبلِ دشمنی با 

شود. پیمان میببیند با شیطان نیز همخویش می» مصلحت«تحمیل کرده، هر زمان که به 
اي که نظام را در خطر و سقوطش را امروز هم مثل همان شانزده، هفده سال پیش خامنه

» حسنیامام«رگ صلح خواهد با جامعه جهانی و به خصوص با شیطان بزمی ،محتمل دیده
ها در بلندمدت و فشارهاي شدید روي رژیم اسد و کند. چنانکه مشخص است، تحریم

احتمال بروز جنگ در کوتاه مدت کار خود را کرده است؛ و جمهوري اسالمی هم که تنها 
بیند دیگر زورش نمیشود، وقتی که میمی» عاقل«براي حفظ حیاتش همیشه سر بزنگاه 

دهد. کار به جایی کشیده که حتی تحویل دنیا می –آن هم از نوع قهرمانانه  –رسد، نرمش 
شعار «، در دفاع از نرمش قهرمانانه توصیه کرده که نعیمه اشراقینوه جنجالی خمینی، 

مرگ بر آمریکا را از لیست شعارهاي رسمی کشور و از بلندگوهاي نمازجمعه و... حذف 
 ».کنیم

هم به عنوان یک مخالف اصولی رژیم جمهوري اسالمی و در خاتمه، در جایی که بنده 
که به هر ترتیب احتماال تبعات نسبی مثبتی » نرمش قهرمانانه«خواهان براندازي آن از این 

رودربایستی اظهار کنم براي ایران و ایرانیان خواهد داشت خوشحالم؛ باید به صراحت و بی
و مفاهیمی از این دست » دموکراسی«و » يآزاد«آنچه که اخیرا اتفاق افتاد هیچ ربطی به 

ندارد؛ و برداشت از آن به این صورت تنها حکم خودفریبی و بعضا دیگرفریبی را دارد؛ چرا 
اي از اهل نظام اتفاق افتاده که فعال اي و حلقهکه فقط و فقط بر اساس میل و اراده خامنه

اند؛ و نه بر اساس نظر دیده »گفتمان مقاومت«را در پایین کشیدن فتیله » مصلحت نظام«
محور که به آحاد جامعه اجازه اظهار یک حکومت دموکراتیک و یک قانون اساسی عدالت

دهد. بدین ترتیب، این نرمش قهرمانانه در شان را میگیري براي امور مملکتنظر و تصمیم
که براي گیرد حقیقت در امتداد همان گفتمان استبدادي مالوف جمهوري اسالمی قرار می

تواند یک روز کند؛ و بر این اساس میحفظ خود مدام خویش را با شرایط روز تنظیم می
روي خوش نشان بدهد و روز دیگر روي بد؛ کمااینکه تا به امروز نیز همین کار را کرده 

حکومت را در » ساختار«باید که » رفتار«است. بنابراین، براي امتداد این نرمش، نه صرفا 
 یر داد.ایران تغی
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 ارجاعات:

 :دینیبب را نکیل نیا1 
https://www.youtube.com/watch?v=GNM-wjiOw4E&feature=c4-
overview&list=UU58wWxy6iIeMs7RSJYgVizQ 

 :دینیبب را نکیل نیا2 
http://www.commandposts.com/2012/06/june-25-1996-the-khobar-
towers-attack-and-the-fbi-investigation-that-followed/ 
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 سازدهایی که جمهوري اسالمی می»آلترناتیو«

 

و » امنیتی«شان در ایران به قدرت رسیدند، با رویکردي کامال از زمانی که آخوندها و عقبه
» آلترناتیوسازي«شان یعنی رژیم شاهنشاهی، پروژه گسترده به طور عمده بر خالف سلف
را کلید زدند. این آلترناتیوسازي،  براي خود» پایگاه اجتماعی«در دل جامعه به منظور ایجاد 

بود و در هر گونه نهاد، گفتمان و هر چیز دیگري که در اصل باید مستقل از حکومت می
توانست موي کرد و میفعالیت می» حوزه مدنی«و بعضا در » خارج از حیطه حکومت«

قرار  بشود را هدف –شان بود که در قبضه آخوندها و متحدان –دماغ حکومت استبدادي 
 داد، و در گذر زمان اکثر آنها را بلعید و در خود هضم کرد.

ايِ مستقلِ موجود یا در ها و اصناف حرفهبراي مثال، رژیم آخوندي از همان ابتدا اتحادیه
هاي خودي پر کرد. به همین ترتیب، گیري را با نیروهاي خودي و با ارزشحال شکل

تماعیِ پیشین یا آنچه از آنها مانده بود را هم جمهوري اسالمی نهادهاي فرهنگی/مدنی/اج
تحت سلطه گفتمان و نیروهاي وفادار به خود درآورد و به استفاده ابزاري از آنها پرداخت. 
در این باره فرج سرکوهی به تفصیل در چندین مقاله نوشته، و به این نیروها لقب 

کنم. باز در ادامه تما توصیه میداده؛ که مطالعه این مقاالت را ح 01»کاران امنیتیفرهنگی«
نظامی بسیج را ساخت؛ که همین روش، جمهوري اسالمی نیروي آلترناتیو نظامی/شبه

مر رژیم است و در جهت صیانت و پیشبرد ا دارد، اما کامال تحت» مردمی«اي گرچه بدنه
 کند. گفتمان رژیم فعالیت می

ش بوده تا آلترناتیوِ آپوزیسیون را هم در در همین راستا، جمهوري اسالمی از ابتدا در تال
جمهوري اسالمی، به این » درون گفتمان«گویم در درون گفتمان خود بسازد. این که می

تواند لزوما در حوزه ساختاري/فیزیکی/جغرافیایی معنی است که آن آپوزیسیون آلترناتیو می
کان در چارچوب گفتمان مثال در خارج از کشور باشد، اما کما –جمهوري اسالمی نباشد 

اي باشد که در جمهوري اسالمی فعالیت کند؛ و بلندي سقف مطالباتش حداکثر به اندازه
، اصالح»آپوزیسیون آلترناتیو«هاي کالسیک قابل مطالبه است. نمونه» نظام«چاردیواريِ 

زاویه داشتن  ها، و برخی نیروهاي چپ هستند؛ که با وجودمذهبی-طلبان حکومتی، ملی
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هاي اصلی رژیم را به چالش نمیها و چارچوبگاه بنیانبا جمهوري اسالمی هیچ يظاهر
هستند سر ستیز دارند تا بلکه خود در همان سیستم » در قدرت«کشند؛ و فقط با آنهایی که 

هستند و نه آپوزیسیونِ » دولت«به جاي آنها بنشینند. اینها در حقیقت آپوزیسیونِ 
کنند، و بدین تعریف می» آپوزیسیون«د باز خود را با نام فراگیرِ ، و با این وجو»حکومت«

کشانند؛ و کلیت جمهوري اسالمی هم با ترتیب جماعت قابل توجهی را به دنبال خود می
کند. اقدام به شان را تقویت میسرکوب موضعیِ اینها بعضا خیالِ باطلِ آپوزیسیون بودن

ر چارچوب جمهوري اسالمی آخرین نمونه د» آپوزیسیون سکوالر دموکرات«برساختن 
 تالش رژیم تا به امروز براي آلترناتیوسازيِ آپوزیسیون بوده است.

رسد که جمهوري اسالمی اخیرا دست در جدیدترین حرکت براي آلترناتیوسازي، به نظر می
هم زده باشد. آنچه که اخیرا تحت عنوان » تظاهرات ضدحکومتی آلترناتیو«به برساختن 

از صدا و سیماي رژیم  سرزمین کهن» موهن«ها بر ضد پخش سریال رات بختیاريتظاه
رسد. از آنجا شاهدش بودیم، بر اساس مدارك و شواهد موجود، برساخته رژیم به نظر می

که فرآیند آلترناتیوسازي در فلج کردن مقاومت واقعی در برابر جمهوري اسالمی و به هرز 
اي سال اخیر اهمیت فراوان داشته و دارد، در و خرده بردن نیروي اعتراضی در طول سی
هاي جنوب غربی کشور به عنوان هاي اخیر در استاناین مقاله، با بررسی پدیده شلوغی

 مشت نمونه خروار، قصد دارم شیوه کارکرد این پروژه را بررسی کنم.

ات در فضاي بود. پراکندگی اطالعات درباره این تظاهر» خودجوش«تظاهرات اخیر ظاهرا 
داد. با این وجود، آنچه من پس از کمی جستجو یافتم این بود مجازي هم اینطور نشان می

ها و عوامل حکومتی این حرکت را از حدود ده روز قبل از تظاهرات، رسانه جرقۀ آغازکه 
بودند، و در قطعی گسترده هم این کار را کرده بودند. بدون تفصیلِ مازاد، خواننده را  زده

موج «هاي حکومتی در این باب: سایتهایی از مقاالت مفصل وبدهم به نمونهارجاع می
اعتراض شدید «(فارس نیوز)، » نسبت به سریال سرزمین کهن رهابوکی لُاعتراض فیس

اعتراض نماینده «(خبرگزاري سپنا)، » دکتر جلیلی به پخش مجدد سریال سرزمین کهن
اعتراض تابناك به «(تدبیر خبر)، » شوشتر براي توهین به قوم بختیاري در صدا و سیما

 »اید از مردم عذرخواهی کنند!ها/مسئوالن سیما ببه قومیت "سرزمین کهن"اهانت سریال 
ها را تحقیر کرده/این کهن بختیاريسریال سرزمین«رسانی و خبري جماران)، (پایگاه اطالع
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اعتراض گسترده به «(فارس نیوز)، و » ها ایستادقوم در جنگ جهانی اول مقابل انگلیسی
 (فرارو). "»سرزمین کهن"سریال 

در فضاي مجازي و در شبکه» مسري«به صورت بعد از انتشار این مقاالت، مضمون آنها 
بوك، توییتر و یوتوب پخش شد و گسترش پیدا کرد؛ به طوري هاي اجتماعی مثل فیس

کردند. سپس رسانی هاي خارجی و غیرحکومتی هم درباره آن به وفور اطالعکه بعدا رسانه
ین باره تبلیغ در فضاي مجازي براي تظاهرات در ا بی نام و نشانهایی عمدتا شناسه

و  هاحرکتکردند؛ و نکته جالب درباره تمام این را هدایت  هاگسترده کرده و این حرکت
 –تبلیغات این بود که با خود رژیم هیچ کاري نداشت، و صرفا رئیس صدا و سیماي رژیم 

  را نشانه گرفته بود. –کمال تبریزي  –و کارگردان مجموعه  –اهللا ضرغامی عزت

در مملکتی که بر فرض مثال کارگر و معلم"آید این است که که پیش می ییپرسشهاحال 
آمیز و بی سر و توانند جلوي وزارت کار و وزارت آموزش و پرورش تجمع مسالمتاش نمی

شان اعتراض کنند، و اگر احیانا جرات کنند چنین صدا کنند تا مثال به ناچیز بودن حقوق
شان شوند، و البته هیچ خبررسانی هم دربارهکوب میکاري بکنند به شدت توسط رژیم سر

گیرد؛ چگونه است که ناگهان تظاهراتی گسترده با رویکرد به شدت امنیتیِ صورت نمی
کنند؟ در هاي رژیم هستند که آن را فراگیر میکند و این خود رسانهظهور می» گرایانهقوم«

نفر به مجوز وزارت کشور نیاز است، مملکتی که در هر کجاي آن براي تجمعِ بیش از دو 
شود و در حین این شلوغ می» خودجوش«چگونه است که ناگهان چندین استان به صورت 

گیرد اما رژیم نه تنها به مقابله برنمیها برخی حرکات غیرمتعارف هم صورت میشلوغی
 "کند؟خیزد که همراهی هم می

سالمی بوده است. اینکه هدف رژیم از بر اساش شواهد، این تحریکات کار خود جمهوري ا
این تحریکات چه بوده دقیقا معلوم نیست، اما در اینکه رژیم در به راه انداختن این بلبشو 

شود تردید کرد. و البته سواي از هدف جمهوري اسالمی، الزم است دست داشته کمتر می
در راه  جمهوري اسالمی. آلترناتیوسازي را بشناسیم تا مدام دچار آن نشویم» فرآیند«که ما 

از یک تکنیک  -هاي دیگرشمثل همه آلترناتیوسازي -این آلترناتیوسازيِ تظاهراتی
هاي معمولِ اطفاء حریق در جنگل، یکی از روشکند. استفاده می» نشانیآتش«مشهور در 

است. در این روش، گرداگرد » خاموش کردن آتش از طریق ایجاد خط آتشِ آلترناتیو«
زنند تا منبع سوخت آتشِ اصلی شده آتش میاي که آتش گرفته را به صورت کنترلهمنطق

 202 



این  دیگر را قطع کنند و جلوي گسترش آن را بگیرند. در همین راستا، روش کمی متفاوت
زنند اما راهی براي گسترش آتش اصلی به گرفته را آتش میاست که دور منطقه آتش

گذارند تا آتش به آن سو برود. جمهوري ی آتش، باز میجهتی دیگر، به دور از جهت طبیع
به مسیري » طبیعی«کند: نیرویی که باید به طور اسالمی دقیقا به همین شیوه عمل می

اندازد کشاند و در نهایت یا آن را از کار میشده به سویی دیگر میبرود را به صورت کنترل
 برد.یا از آن به سود خود بهره می

تواند تجمع و اعتراض کند؛ و بینیم در مملکتی که کسی به هواي نان نمیمی بدین ترتیب
پیمایی شان در خیابان آرام راه»پس گرفتن راي«در جایی که چندین میلیون مردمش براي 

آید تا رژیم به آنها حمله کند و تار و مارشان کند، کنند و خون از دماغ کسی نمیمی
ال تلویزیونی به هیچ وجه امري متعارف و معقول و حتی تظاهرات گسترده بر ضد یک سری

خواهانه و گرامیهاي آزاديداشت ارزشمسبوق به سابقه هم نیست. لذا، در عین پاس
اند، به جاست مراقب داشت مردمانی که سهمی در به وجود آمدن و پاسداري از آنها داشته

رویم و نفت به آتش رژیم جنایتکار باشیم تا باز با طناب پوسیده جمهوري اسالمی به چاه ن
 نریزیم.

 

 ارجاعات:

 :دینیبب را نجایا شروعي برا 1 

  http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=57561 
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 براندازِ  آلترناتیوسازي براي آپوزیسیون

 

رغم در این مصاحبه، ایشان علی 1کرد. ويبا آزاد تیاي اخیرا مصاحبه زادنوريآقاي محمد 
کمااینکه -رود اي که در باب بیان جایگاه حقیقی خود میشان و طفرهگوییتمام کلی

ن اینکه ایشان بر خالف کند، و آیک نکته را به وضوح روشن می-رودهمیشه طفره می
رژیم جمهوري اسالمی است، چرا که » اصالح«ادعاي صریح شخص خودشان به دنبال 
کشی و خونریزي است. به عبارتی، ایشان همان معتقد است که راه آلترناتیو، راه اسلحه

کند، که براندازي فعلی و موافقان کلیت رژیم را تکرار می» والیت«ادعاي همه مخالفان 
که  1388هاي سال و برگرد مساوي است با خونریزي. این در جایی است که درگیريبی بر

از یک انقالب  ترانتخابات داخل رژیم روي داد کم» رايِ«گیري ظاهرا فقط به قصد بازپس
دیده روحی بر جاي نگذاشت. بماند که رژیم در حالت عادي کشته و زخمی و آواره و آسیب

 ي است، هم در داخل و هم در خارج از کشور.خود ماشین کشتار و خونریز

، نود و هشت 1358کذایی سال » رفراندوم«همچنین معتقد است که در  زادنوريآقاي 
نظام وعده» بزرگان«به جمهوري اسالمی راي دادند، و بعد  واقعاًدرصد واجدین شرایط 

این باره ترجیح هاي خود را فراموش کرده و ملت و مملکت را به خاك سیاه نشاندند. در 
است. خشت اول این نظام از  چون روز روشناش دهم چیز زیادي نگویم، که نادرستیمی

اش فاسد و خراب بود. آن رفراندوم همان ابتداي کار کج نهاده شد، چرا که جوهر فکري
هم چیزي نبود مگر ابزاري براي موجه جلوه دادن دروغی که تا به امروز امتداد یافته؛ و 

هاي دیگر ابزار موجه جلوه دادن دروغ زادنوريبه همان ترتیب توسط امثال آقاي  کماکان
 گیرد.قرار می

شاهد این مدعا، ادعاي دیگر ایشان در باب قدرت قاهر رژیم است که به فرموده ایشان 
مردم را یاراي مقابله با آن نیست، و در نتیجه نقش مردم در بود و نبودش را به صفر می

گیري ریاست هاي راين همان ادعایی بود که اخیرا با آن مردم را به پاي صندوقرساند. ای
کند، پس بروید تان توفیري نمیجمهوري هم کشاندند. گفتند: شما که راي دادن یا ندادن

اید. همه اینها در حالی بود اي شد؛ اگر هم نشد چیزي از دست ندادهراي بدهید شاید معجزه
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هم مثل دیگر انتخابات در حوزه جمهوري » انتخابات«د این که کمی بعدتر مشخص ش
اسالمی از سر تا به پا مهندسی شده بوده، چرا که تغییر سیاست کلی نظام در پی ترس از 

 طلبیده است.فروپاشی این را می

به عنوان الگو براي عمل خود و همراهان و پیروانش به فروپاشی شوروي  زادنوريآقاي 
طلبان حکومتی از کند، که در حقیقت ادامه همان پروژه اصالحاره میهم اش» از درون«

اواسط دهه هفتاد شمسی است که جناح مخالف آن را سرکوب کرد و ناکام گذاشت. چنانکه 
هاي تندروي رژیم همیشه به درستی گفتهاي، سرداران سپاه، و جمعی از راستیعلی خامنه

» انقالب مخملی«اند همانا پشت سر او سنگر گرفته و آنها که در زادنورياند، قصد امثال 
هاي شوروي سابق است تا در عین انتقال به تقلید از کشورهاي اروپاي شرقی و جمهوري

شده و بدین ترتیب بخشی از جمهوري » ساختار قدرت«نسبی قدرت، مانع فروپاشی 
کلیت جمهوري که اسالمی را کماکان در راس حکومت نگاه دارند. و این در حالی است 

اسالمی فاسد است، و در نتیجه باید از بیخ و بن برافتد تا ایران رنگ آزادي و دموکراسی را 
 ببیند.

در این مصاحبه حقایق بسیاري را روشن می زادنوريبدین ترتیب، مجموع مواضع آقاي 
در خط  زادنوريایم که آقاي کند. از قضا بنده و امثال بنده هم همیشه همین را گفته

چنانکه  –است، و این پدیده » آلترناتیوسازي براي آپوزیسیون برانداز«و » اصالحات«
هم نیست، و ارتباطات سازمانی با جناح » فردي«چنان  –کند ایشان مدام اصرار می

هم موجود است و بارها در معرض عموم قرار گرفته. در این  2هاشمی/خاتمی دارد؛ اسنادش
» کارگزار« زادنوريهستند؛ و  زادنوريها پشت سر »مشارکتی«و  ها»کارگزارانی«قضیه 

رغم نزدیک نشان دادن این جناح جمهوري اسالمی است؛ جناحی که بارها ثابت کرده علی
که برسد سر  زمانشخود به مردم، تنها و تنها به دنبال کسب قدرت براي خود است، و 

 ز نیز بارها چنین کرده است.کوبد، کمااینکه تا به امرومردم را به تاق می

هاي خود را به عنوان پروردهاین جناح از جمهوري اسالمی در طول سالیان دراز دست
نظام یا در داخل نگه داشته یا به خارج از کشور صادر کرده و بعد از اینکه » مخالف«

ز یک حسابی بازارشان را گرم کرده، آنها را سر بزنگاه در راه جلوگیري از سقوط نظام ا
بیطرف و امتیاز گرفتن از جناح مقابل از طرف دیگر بسیج کرده است. شبکه تلویزیونی بی

گونه سی فارسی، در راستاي منافع دولت علیاحضرت ملکه، مسکن و ماوا و تریبون این
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شیوه کار این مخالفان موضعی، خیلی ساده، بدین  جمهوري اسالمی است.» مخالفان«
پیچند. می »راست«زنند و سپس سر بزنگاه به می »چپ«نماي ترتیب است که مدتی راه

سابق هستند که امروز به اسم » زندانیان سیاسی«این مخالفان، برخی از  نمونه
که می» آخرالزمان«سرایند. سابق را می» عالیجناب سرخپوش«، مناقب »آپوزیسیون«

 گویند همین است.

و مخالفان واقعی نظام، بر سر راه براندازي باید نظام هستند، » خندق«به قول آگاهان، اینها 
عبور کنند. این اصطالح  –شده » آببی«که این روزها بدجوري هم  –اول از این خندق 

کنم مرحوم حسن اند. فکر میها درباره خودشان باب کرده»مذهبی-ملی«را البته ظاهرا 
در این مصاحبه به  زادنوري حبیبی این را به صراحت اعالم کرده بود. به هر ترتیب، آقاي

ساالري و منافع ملی ایران، مدام با خوبی روشن کرد که آنچه امثال بنده، در راستاي مردم
ورزیم ریشه در حقیقت دارد. از این بابت از ایشان سپاسگزارم؛ و نگرانی بر آن اصرار می

 جویی راستین قدم بگذارند.ي دیگر به مسیر حقیقت»چرخش«امیدوارم در 

 

 ارجاعات:

 : استی دسترس قابل نکیل نیا قیطر از مصاحبه نیا لمیف1 

https://www.youtube.com/watch?v=gLej03kmVjE 
 :دینیبب را نجایا2 

http://www.jahannews.com/vdciuuaz3t1apv2.cbct.html 
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 اخالقی مطلق؟یا بی» محورنتیجه«اخالق 

 

نیست. هدفم از نگارش این مقاله جلب توجه » اخالق«اي فلسفی در تبیین این مقاله رساله
االمکان ساده هاي حاد جامعه ایرانی در دوران معاصر به زبانی حتیعموم به یکی از بغرنج

اخالقی تحت عنوان بی در ایران، گفتمانِ 1357است: اینکه چگونه پس از انقالب 
ابتدا در سطح » گراییعمل«، و »گرایی اخالقینسبی«، »محوراخالق نتیجه«، »مصلحت«

شد؛ و اینکه چرا و چگونه باید براي » سازيموجه«حکومتی و سپس در میان مردم 
اي شکستن انحصار این گفتمان نامطلوب که مملکت را چنین به قهقراء برده چاره

 01»شناختیمعرفت«نظر نگارنده بغرنج اخالقیِ جامعه ایرانی در اصل مشکلی بیندیشیم. از 
گردد؛ و لذا در درجه اول باید از منظري بینیِ ایرانیان بازمیاست؛ یعنی اینکه به جهان

 شناختی مورد بررسی قرار بگیرد.معرفت

گرایانه در فرهنگ اخالقیِ نسبیپیش از آغاز باید این نکته را تذکر بدهم که این گونه از بی
اي طوالنی در تاریخ دارد؛ که نمودهاي ایرانی لزوما مختص روزگار معاصر نیست و پیشینه

آن را در ادبیات کالسیک فارسی (سعدي: مداراي دشمن به از کارزار/همی تا برآید به تدبیر 
عدو را به فرصت توان کند پوست/پس او را مدارا چنان کن که دوست)، در ضرب/کار

ها (خواهی نشوي رسوا همرنگ ها (مرگ خوب است براي همسایه)، در نصیحتالمثل
اي با طول و جماعت شو)، و در بسیاري مواضع دیگر می توان مشاهده کرد. منتهی مقاله

اي جامع عرض مقاله پیش رو و با اهداف عمومیِ آن این مجال را نخواهد یافت تا به شیوه
گذرم. با این اي میایران بپردازد، لذا اینجا تنها به اشاره به سیر تاریخیِ این معضل در

گراییِ اخالقیِ تاریخی که در ناخودآگاه جمعیِ وجود، حقیقت این است که همین نسبی
امروزین ایدئولوژیک اخالقیِ تر بیبستري مناسب براي پذیرشِ آسان ،جامعه رسوب کرده

 .برویم مطلب فراهم آورده است. با تذکر این نکته سر اصل

گرایانه در ایران معاصر سه آبشخور معرفتیِ اخالقیِ نسبیتا آنجا که نگارنده اطالع دارد، بی
نیستند، بلکه رویکردهایی هستند براي » اخالقانهبی«عمده دارد. اینها خود لزوما در نفس 

ور اجتماعی آن هم بعات تاکید مکرر بر آنها در سیاست و امتبرخورد با دنیا. با این وجود، از 
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اي خاص، یکی هم ایجاد احتمالِ سقوط اخالقیِ جامعه است؛ که البته امروز در به شیوه
جامعه ما از حد احتمال گذشته و با شدت و حدت به عمل درآمده است. این سه آبشخور 

ند. اینکه هستپسامدرن  23»گرایینسبی«لیبرال، و  12»گراییعمل«فقهی، » مصلحت«
امروزِ ما را رقم بزنند را باید در » اخالقیات«اند تا این مفاهیمِ بعید با هم درآمیختهچگونه 

 بررسی اي تاریخی/نظري پی بگیریم.

را بدون شک شخص خمینی با طرح مبحث  57گرایانه پس از انقالب اخالقیِ نسبیبی
از هر » میحفظ حکومت اسال«در ایران رواج داد. از نظر او استقرار و » مصلحت«فقهی 

» بیضه اسالم«که از نظر او نگاهدارنده  –تر است؛ و به منظور حفظ حکومت امري واجب
پرسیدند انجام هر کاري جایز است. در همین راستا بود که بعدها وقتی از او می –است 

داد که پاسخ می» گفتی مطابق نیست؟لوشاتو میکنی با آنچه در نوفلچرا آنچه امروز می«
اي که وي در سال توان در نامهرا می» گراییمصلحت«اما نمود بارز این » ردم!خدعه ک«

داد به وضوح » توضیح«به او » والیت فقیه«اي نوشت و درباره مفهوم به خامنه 1366
 مشاهده کرد:

شود که شما حکومت را به معناي از بیانات جنابعالی در نماز جمعه این طور ظاهر می«
از جانب خدا به نبی اکرم (ص) واگذار شده و اهم احکام الهی است و  اي کهوالیت مطلقه

ام جانب گفتهدانید؛ و تعبیر به آن که اینبر جمیع احکام فرعیه تقدم دارد صحیح نمی
جانب هاي اینحکومت در چارچوب احکام الهی داراي اختیار است به کلی بر خالف گفته

کام فرعیه الهیه است باید عرض حکومت الهیه است. اگر اختیارات حکومت در چارچوب اح
معنی و محتوا باشد.... باید عرض و والیت مطلقه مفوضه به نبی اسالم (ص) یک پدیده بی

اهللا (ص) است، یکی از احکام اولیه اسالم اي از والیت مطلقه رسولکنم حکومت که شعبه
تواند ت.... حکومت میاست و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج اس

قراردادهاي شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح 
تواند هر امري را چه عبادي و یا غیرعبادي که جانبه لغو کند؛ و میکشور و اسالم باشد یک

جریان آن مخالف مصالح اسالم است مادامی که چنین است جلوگیري کند. حکومت می
واند از حج که از فرایض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صالح کشور اسالمی ت

شود ناشی از عدم دانست موقتا جلوگیري کند. آنچه گفته شده است تاکنون و یا گفته می
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، 171و  170، صص 20، ج صحیفه نور(نگاه کنید به » شناخت والیت مطلقه الهی است
16/10/66.( 

عمومی و خصوصی و دخالت  هايحوزه حکومت به حوزهدادنِ و نفوذ سواي از گسترش 
که در این مقاله مورد بحث ما نیست،  –» والیت مطلقه فقیه«شدید در آن تحت لواي 

را به یکی از » مصلحت«خود و تکرارهاي مکررش در زمان حیاتش  ۀخمینی با این گفت
بر اساس باور به  هاي جمهوري اسالمی مبدل ساخت. مطابق اصل مصلحت کهکلیدواژه

داند برساخته شده است، حکومت (بگیرید ولی امتی که خوب و بد خود را نمی» تصغیرِ«
تواند بدون در نظر گرفتن رضایت آحاد جامعه آنچه را که خود به صالح ملت و فقیه) می

هم بگذارد. » قانون«داند انجام دهد؛ و بلکه در این مسیر پا بر سرِ نصِ صریح مملکت می
تشخیص مصلحت «این مفهوم چنان در حیطه جمهوري اسالمی اهمیت دارد که مفاهیم 

درجه به کار که امروز در ایران به اعلی» حکم حکومتی«و » نظارت استصوابی«، »نظام
باشند. از قضا در پیِ شوند و زبانزد خاص و عام هستند، همه بر آن محمول میگرفته می

نی که به هواي افتخارِ اسالم جنگی بیهوده را شش اندیشی بود که خمیهمین مصلحت
باران تهران و ادامه داده بود، در پی موشک» عبور از کربال به قدس«هفت سال به قصد 

سازمان ملل، در آخرین روزهاي عمرش  598چند شهر دیگر و پس از صدور قطعنامه 
 را براي حفظ بیضه اسالم سربکشد.» کاسه زهر«مجبور شد 

لیبرال است، و مروجِ » گراییِعمل«گرایانه در ایران معاصر اخالقیِ نسبیور بیدیگر آبشخ
هاي اول انقالب، سروش، در گرایی کسی نیست مگر عبدالکریم سروش. در سالآن عمل

که عمدتا  – 34»فلسفه علم«گرایانه از دیده، مفاهیمی نسبیغرب» فیلسوف حکومتیِ«مقام 
را تحت تاثیر آراء و افکار متفکرانی  –اي تحلیلی دارد ریشه در لیبرالیسم و رویکرده

4همچون کارل پوپر

5، توماس کون5

66یِرابِند، پل ف

7و بعدا ریچارد رورتی 7

به جامعه ایرانی  8
ها بعد به عنوان نظریه ي که سروش سال»قبض و بسط«معرفی کرد. معترضه بگویم که 

گرایانه است. در گراییِ نسبیلدین و حکومت پیش کشید خود شعاعی از این عم» اصالح«
درخشد. مطابق این پوپر است که خوش می 89»پذیريابطال«میان این مفاهیم بدون شک 

، اگر تنها یک مورد بر دست به یقه است 10»استقراء«فلسفه تحلیلی که با مساله  اصلِ
 پیدا شود، آن ادعا و در نتیجه آن اصل باطل است. بر» کلی«خالف ادعاي یک اصلِ 

اي ؛ حال اگر پرنده»کنندها پرواز میهمه پرنده«اي داریم با این ادعا که فرض مثال، گزاره
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کند (مثال شترمرغ)، اصلی که در آن گزاره مورد ادعا قرار گرفته باطل بیابیم که پرواز نمی
 است.

ن هاست بر فرق سرِ مخالفاطلبان حکومتی سالرا که اصالح» پذیريابطال«ترتیب، بدین
کوبند، از انفاسِ سروش است. این اصل، گرچه ایرادهاي اساسی هم به آن وارد است، می

تواند در جاهایی و تحت شرایطی راهگشا اما در مجموع اصل منطقیِ مفیدي است که می
اند به آن را تبدیل کرده -کبر گنجیاو در راس آنها -طلبان حکومتی باشد. اما اصالح

مخالفان خود را قلع و قمع کنند. هنوز ادعاي ایشان در کنف چماقی سیاسی تا با آن 
و هنوز استحاله » جمهوري اسالمی حکومتی توتالیتر نیست«پذیري که حمایت اصلِ ابطال

توسط ایشان در خاطرها هست. کنایه» موالي سبزپوش«به » عالیجناب سرخپوش«علمیِ 
طلبان حکومتی صادق باشد اصالح اش در اینجاست که این اصل بیش از همه شاید بر خود

تا به حال چندین بار تالش کرده» پذیر استجمهوري اسالمی اصالح« ةکه بر اساس گزار
کنند، اما هر بار شکست » اصالح«اند تا جمهوري اسالمی را اند یا مدعیِ این تالش شده

و  78همان سال پذیري عمل کنند، باید در خواستند مطابق اصلِ ابطالاند. اگر میخورده
طلبان را با یک مورد مخالف از که ادعاي اصالح –پس از حمله حکومت به دانشجویان 

بینیم که نه تنها کشیدند؛ اما میدست از این ایده می –شان ابطال کرد زمان بیان ادعاي
شوند. تر میشان، مدعیبر خالف ادعاي 11شواهد رغم انباشتنکشیدند که هر روز هم علی

اي تا مدام با آن حقیقت و شود ابزار دست عدهبدین ترتیب است که اصول فلسفه علم می و
 اخالق را تخطئه کنند.

اما نباید از حق بگذریم که سروش، با تمام ایرادهایی که بر سابقه سیاسی و نظریات او وارد 
اي مثبتی هاست، خود هرگز بدین درجه از علم سوء استفاده سیاسی نکرد، و کار او جنبه

هاي مورد وثوقِ او در نهایت به گراییهم داشته است. منتهی چنین شد که تمام آن نسبی
طلبان حکومتی درافتاد. اینکه سروش هاي سیاسی و اخالقیِ اصالحاصولیمسیر توجیه بی

طلبان اش را با برخی اصالح»نسبی«هاي اخیر تالش کرده در انظار عمومی فاصله در سال
اش همین بوده است. با این وجود، شگفتیاش حفظ کند شاید یک دلیلن سابقو همقطارا

 12با هابرماسینها آطلبان را حد و حصري نیست؛ از جمله اینکه اصالح ۀگرایانهاي نسبی
که خود را  –حتی او را به تهران هم دعوت کرده بودند  1381در سال  –حشر و نشر دارند 

داند، لیبرال است و ضدپسامدرنیسم، و در نتیجه باید می »دهنده گفتمان عصر خردادامه«
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تر باشد. به عبارتی، او درباره محورِ امثال کانت متمایلگرایانه و فضیلتبه اخالق عینی
طلبان، با وجود حشر و گرا نیست. حال دلیلِ اینکه چطور این اصالحاخالق چندان نسبی

کنند گرایانه با اخالق برخورد مینشر با هابرماس و برخورداري از حمایت او، باز چنین نسبی
 طلبی حکومتی جست.هاي ذاتیِ بنیادینِ اصالحرا باید در حقیقت تناقض

پسامدرنیستیِ سبک » گرایینسبی«طلبانه در دوره دولت اصالحات با عملگراییِ اصالح
انی هم تغلیظ شد. این قسمت کار البته لزوما همه گناهش بر گردن جمهوري اسالمی و ایر

حکومتی مثل بابک طلبانِ حکومتی نبود، بلکه برخی روشنفکران غیرحکومتی یا نیمهاصالح
فعالیت «اي براي احمدي و بسیاري از آنهایی که به هر ترتیب به دنبال مفر و عرصه

اي داشتند. حمله گشتند نیز در آن نقشِ عمدههوري اسالمی میدر حیطه جم» روشنفکرانه
اي که پسامدرن در بطن جامعه 13گرایانهجاي امثالِ اینها به خردگرایی از موضع ذهنینابه

هاي هنوز تجدد (مدرنیته+مدرنیسم) را به درستی تجربه نکرده و حتی بسیاري از مولفه
ر آن ضعیف یا ناموجود است، خطایی بود و هنوز د 14گرایانهخردگراییِ منطقی و عینی

تواند ریشه در ناآگاهیِ عمومیِ آنها از وضعیت جامعه و حتی بدتر، هست بس عظیم که می
 همکاري آنها با رژیم داشته باشد.

گراییِ مطلق در بسیاري امور تاکید میذاتگراییِ کلی و عدمدر جایی که اینها بر نسبی
در » ساختار«و با » متافیزیک«اش با پسامدرنیسم یعنی مخالفت کنند، اصول بنیاديِ دیگرِ

گیرند؛ حوزه سیاسی که والیت فقیه و جمهوري اسالمی نمونه مبرهن آن باشد را نادیده می
اندازند، حکومت متافیزیکی و پذیري میو در جایی که با این شیوه مردم را از مسئولیت

چنین رویکردي در حیطه حکومتی گرفتنِ  پیشکنند. ساختار متصلب آن را تقویت می
، و مسئولیت16، عاملیت15که از هر گفتمانی که سوژگی –و نه دموکراتیک  –استبدادي 

پذیريِ مردم و در نتیجه توانِ جامعه مدنی را کاهش دهد و در مقابل به استحکام خودش 
هاي اخالقی مسئولیتیکند، از آن خطاهاي استراتژیک و بلکه بیکمک کند استقبال می

است که امثال این روشنفکران باید در دادگاه تاریخ جوابگوي آن باشند. کمااینکه امروز از 
هاي سیاسی و اصولیاست که تمام بی» پسامدرنیسم ایرانی«صدقه سرِ همین سبک 
شود و آب توجیه می» گرایینسبی«طلبان حکومتی تحت عنوان اخالقیِ حکومت و اصالح

 خورد؛ امري که اخالقِ عمومی را هم به این روز سیاه انداخته است.نمیهم از آب تکان 

 
 

211 



16الگوییِبه نظر نگارنده، برآمد کهن

گرایانه به اخالق، فردي تمام این رویکردهاي نسبی 17
طلبی حکومتی در ایران است به نام سید محمد خاتمی. وي که پدرخوانده گفتمان اصالح

تا به امروز، با وجودي که همیشه ادعاي  1376ال اش از ساست، در طول حیات سیاسی
ساالري را کرده است، بارها به استبداد مطلق گردن گذاشته و دفاع از حقوق مردم و مردم

ترین اصول اخالقی را تنها به هواي ماندن در بازيِ قدرت به زیر پا گذاشته است. اساسی
، وي دانشجویانِ معترضِ 1378ال کنم. در ستنها براي نمونه این چند مورد را ذکر می

، و اخیرا هم صحبتش بود که کرد ق و آنها را تبدیل به گوشت دمِ توپعاشده را سرکوب
خود وي در سرکوب آنها نقش داشته است. چند سال بعد، در جریانِ اعتراض دولت و 

 اي حاضر نشد این اصل را حذف یامجلس به اصل نظارت استصوابی، هنگامی که خامنه
حتی تعدیل کند، خاتمی به آسانیِ آب خوردن عقب نشست. پس از خیزش مردمی در 

که بسیاري در حین آن کشته  1388اعتراض به تقلب انتخاباتیِ ریاست جمهوري در سال 
را ببخشد. در جریان » مردم«شده یا آسیب دیدند هم خاتمی از رهبر خواهش کرد تا 

که خود را -طلبان م عدم تحقق مطالبات اصالحرغهم علی 1390انتخابات مجلس در سال 
خاتمی رفت و با آبروریزي در دماوند راي -دانستندساالري مینماینده مردم و نمود مردم

، خاتمی رفته و از رهبر 1392داد. اخیرا هم که پس از نمایش انتصابات ریاست جمهوري 
نها تنها مشت نمونه خروارِ و ای ،تشکر کرده» حماسه سیاسی«کبیر انقالب بابت خلقِ این 

 رفتارهاي ضداخالقی خاتمی است.

خود  که است ئیرسته فکري/سیاسی اش بهتعلق خاتمیبروز چنین رفتاري از سوي دلیلِ 
را به » محوراخالق فضیلت«داند؛ و می» محوراخالق نتیجه«را مدعیِ پیروي از اصلِ 

که این ادعایی سست است؛ چرا که کند. حال آنغیرعملی طرد می» گراییآرمان«عنوان 
گیرد؛ ثانیا، تا به شان را نادیده نمیها و حقوق بنیاديمحور جانِ انساناوال اخالق نتیجه

محور حاصل آمده که اتخاذ آن توسط این جماعت را اي از این اخالق نتیجهحال چه نتیجه
یدخندان و مریدانش در طول ده پانزده سال اخیر سکه است  به وضوح روشنتوجیه کند؟ 

اند؛ و در جایی که چشم بر بسیاري هاي استبداد حاکم عقب نشستهاخالقیمدام در برابر بی
، هیچ امتیازي هم براي اندکرده نیزو بعضا حتی آن را تایید  انداز فجایعِ حکومت بسته

بلکه اخالقِ  محور هم نیست،بینیم که این اخالق حتی نتیجهاند. لذا میجامعه مدنی نگرفته
 است.» بندگی«و » دریوزگی«و » نشینیعقب«
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دارد کمابیش » نتیجه«و به » اخالق«در مثل مناقشه نیست، اما رویکردي که سید به 
که مستوفیِ مغوالنِ غاصب » سربداران«سریال » قاضی شارح«مشابه رویکردي است که 

ام هرگز خیانتی نجام دادهآنچه تاکنون ا«به شیخ حسن جوري گفت:  وبود به آنها داشت؛ 
تر دارند بدون محاکمه کشتار کنند، چنانکه چنگیز به مردم نبوده است! مغوالن دوست

کرد. تنها عملی که حقیر انجام داده است مهار کردنِ کشتارِ آنان با حکمیت و چنین می
سخِ و شیخ حسن هم در پا» قضاوت بوده است. آیا این جنایت است یا مهار کردنِ جنایت؟

و دقیقا به همین » تر است!محق جلوه دادن جنایت، که از نفسِ جنایت موهن«وي گفت: 
ام؛ چرا که او بینام نهاده» اخالقینماییِ بینماد شیک«علت است که بنده سیدخندان را 

» اخالق«و به » اصل«مآبانه به اخالقیِ مطلق را با زبانِ نرم و با ادا و اطوارهاي دموکرات
 کرده است.تبدیل 

هاي معرفتی و سیاسی اخالقیاي سالِ پس از انقالب، مجموعِ این بیدر طول سی و خرده
گرایی، تاثیرِ خود را بر جامعه هم نهاده است. نه در لباس مصلحت، عملگرایی، و نسبی

اینکه این تاثیر کامل باشد، اما میزانش در آن حدي هست که بررسیِ آن را از منظرِ آسیب
17شناختی

زشتیِ اخالقیِ حکومتی و روشنفکري، واجب کند. چنانکه مشخص است، بی 18
عمل غیراخالقی را در نزد بسیاري از مردم ریخته است. بر فرض مثال، تعداد کثیري از 
کسانی که در طول چهار سالِ اخیر تا یکی دو هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوري با 

و عدم مشروعیت انتخابات در حوزه » مرگ سهراب«و » خون ندا«حرارت انقالبی حرف از 
هاي راي شوند که باز به پاي صندوقزدند، در دقیقه نود توجیه میجمهوري اسالمی می

، براي چندمین مرتبه مشروعیت نظام ظلم و جور »بد و بدتر«بروند و در حین انتخاب بین 
عدش با سر و صداي فراوان به کنند، بلکه برا تایید کنند؛ و تنها به همین هم اکتفا نمی

پردازند؛ ادعایشان دفاع از سیستم و ساز و کارهاي ضدانسانی و ضددموکراتیک آن هم می
چون به جز راي دادن راهی نیست، و چون در راي ندادن سودي نیست، «هم این است که 

 ».دما همیشه در انتخابات شرکت خواهیم کرد و از بین بد و بدتر به بد راي خواهیم دا

سواي از این که آیا اصوال این رايِ مردم است که کاندیداي مورد نظر را از صندوق خارج 
؛ و جداي از این که آیا به راستی به جز راي دادن راهی نیست »مصلحت نظام«کند یا می

نهایت و در راي ندادن سودي نیست؛ حقیقت منطقی این است که بین بد و بدتر بی
شود؛ و ما تا کی میقضا هر دفعه کمی از دفعه قبل بدتر هم می هست، که از» انتخاب«
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خواهیم این سیر قهقرایی را ادامه بدهیم خود جاي شگفتی دارد. اما از طرف دیگر، تاکید بر 
قائل نیستیم و » مسئولیت فردي«اش این است که ما براي خودمان به چنین ادعایی معنی

نداریم، و تنها خود را با شرایطی که هم بند باشیم پايکه به آن  اصول و استاندارد حداقلی
که قدرت ما را شکل دهد  که هر جورنایدهیم. این یعنی شود تطبیق میبر ما تحمیل می

هاي دیگر را به عدالتیها و همه بیها و شکنجهها و زندانگیریم؛ یعنی اینکه قتلشکل می
ه این حقایق و وقایعِ تلخ و عدم تالش کنیم؛ و با فراموش کردن همراحتی فراموش می

 گذاریم.تولید و تکرار آنها در آینده را باز میاصولی براي برطرف کردن آنها، راه باز

و اینها همه در سایه تضعیف یا حذف سوژگی و عاملیت فرديِ ما از صدقه سر مصلحت
نانش هر وقت اي بدل کرده که چوپاگرایی است که امروز ما را به گلهطلبی و نسبی

کنند و گهی به مسلخ میکنند؛ گهی آن را پرواربندي میبخواهند هرچه بخواهند با آن می
 چریم و کشیم و میتا آن هنگام که بتوانیم نفسی می» راز بقا«فرستند؛ و ما هم به شیوه

رسد. اما این شیوه شایسته کرامت بگوییم تا نوبت به خود ما می ي»گور پدر مردگان«
 چونایم تا امروز ایم و تمدن نساختهها هزاران سال تطور نیافتهانی نیست. ما انسانانس

اگر چیزي از آن باقی  –خود را » اصول«حیوان با ما رفتار کنند. بنابراین، به جاست که 
سازي یا به قول کانت مورد بازنگري قرار دهیم. اینجا بحث ما حتی بر سر سیستم –مانده 

هاي اخالقی است که اخالقی هم نیست. خیلی ساده، تاکید ما بر حداقل 19»بنیادپردازي«
توان آنها را بر اساس عینیت و بر اساس نتیجه قضاوت کرد. اگر خودمان را به جاي آنی می

مان را بر حقیقت شویم چشمانکه کشته شده یا آسیب دیده بگذاریم، آیا باز هم حاضر می
 ؟»ب است براي همسایهمرگ خو«ظلم ببندیم و بگوییم 
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 بودن حقوق بشر در ایران» نسبی«

 

آن  پارلمان اروپا به تهران و دیدار و خوش و بش اعضاينمایندگی پس از سفر اخیر هیات 
دوربین«با نسرین ستوده و جعفر پناهی و رد و بدل کردن یادگاري با آنها، بیشتر به هواي 

دغدغه اتحادیه اروپا دیگ افتادند که  در، بعضی از هول حلیم »افکار عمومی جهان«و » ها
هاي تجاري نیست، و جان و رفاه و امنیت ددر ایران فقط نفت و گاز و انرژي اتمی و قراردا

خانم تاریا کرونبرگ، رئیس فنالندي اما مردم ایران هم براي این اتحادیه اهمیت دارد. 
هران گروه ایران در پارلمان اروپا که مدیر این هیات هم بود، پس از بازگشت از سفر ت

ها [بخوانید باید در نظر داشت که ایرانی«که  آب پاکی را روي دست همه ریختچنین این
ها دارند. این هایی متفاوت از اروپاییگویند که آنها ارزشعوامل جمهوري اسالمی] می

ها را ها تبادل نظر کرده و این تفاوتاما ما باید بنشینیم و بر سر این ارزش ،درست است
ها هم قدم برداشت. اما در ایران باید در البته باید کم کم براي جهانی کردن ارزش بپذیریم.

کند. ما یک نظر داشت که در مقایسه با اتحادیه اروپا، دین نقش بسیار مهمی را ایفا می
 »کار است.جامعه لیبرال هستیم و ایران یک جامعه به شدت محافظه

ها ادعاي غریبی نیست؛ و این فرمایش ایشان نیخانم کرونبرگ براي ما ایرا ادعايالبته 
هاي سیاسی خورد؛ چرا که در ده پانزده سال اخیر، طیفمعلوم است که از کجا آب می

ها از بام تا شام تالش ها و برخی چپیمذهبی-طلبان حکومتی، ملیمختلفی شامل اصالح
اند و ها بدان درآویختهفاین طی امروز اند همین ادعا را در گوش ما فرو کنند. آنچهکرده

گویند. مطابق این می» گرایی فرهنگینسبی«کنند را در علوم انسانی اش میمدام تبلیغ
هاي جوامع مختلف با هم تفاوت دارند، و در نتیجه رویکرد، خیلی خالصه، فرهنگ

ها هم با هم تفاوت دارند، و همه هم در جاي رفتارهاي اجتماعیِ محمول بر آن فرهنگ
 د درست هستند و لذا جاي هیچ شکایتی نیست.خو

با این وجود، این رویکرد که در جاي خود البته صحیح است و در طول نیم قرن اخیر توسط 
ها روشنفکران، دانشمندان، فعاالن سیاسی و اجتماعی و.... که دغدغه سوء استفاده حکومت

اي براي سرکوب وان وسیلهبه عن» دستی فرهنگییک«هاي اجتماعیِ قدرتمند از و اکثریت
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آمیز و بلکه اي کنایهاند تبیین شده، امروز خود به شیوهها را داشتهانواع دگراندیشان و اقلیت
گري همچون جمهوري اسالمی بدل گشته که به هاي سرکوبتراژیک به ابزار دست رژیم

و غربی است مفهومی خارجی » حقوق بشر«بهانه نسبی بودن فرهنگ، و با تاکید بر اینکه 
داریم که عین  –» اسالم رحمانی«بعضا  –و در ملک ما معنایی ندارد و ما خودمان اسالم 

ترین حقوق انسانی افراد منشور حقوق بشر و حتی از آن هم بهتر است، دم به دم ابتدایی
گرایی، حتی کار را به جایی کشاندهکنند. با دستاویز قرار دادن این نسبیجامعه را نقض می

اند تبدیل کرده و بدین ترتیب جامعه را به قهقرایی برده» فضیلت«را به » رذیلت«اند که 
 زند.که امروز در آن دست و پا می

اما، از این توضیح نظري که بگذریم، بیایید ببینیم این نسبی بودن فرهنگ براي جمهوري 
رد. بیایید این ادعا را در چه معنایی دا» در عمل«اسالمی و هوادارانش و براي اتحادیه اروپا 

شود. قالب یک مثال عینی بررسی کنیم تا ببینیم موضع خانم کرونبرگ به کجا ختم می
نویسی است که ساله، وبالگ 53محمدرضا پورشجري (مشهور به سیامک مهر)، 

گزارش به «پرداخت. اگر سري به وبالگ او تحت عنوان می» نقد اسالم«چندصباحی به 
بینیم که با درك و دانش خود تالش کرده آنچه که معضلی براي نیم، میبز» خاك ایران

هاي او شاهکار داند را با زبانی ساده بیان کند. نوشتهفرهنگ و سیاست در ایران می
هاي تند و تیز غیرعلمی هم دارد. با علمی/تحقیقی نیست؛ و حتی در جاهایی پیشداوري

قلبی خود را در قالب مقاالتی روشن و کوتاه  ها، پورشجري نظرات و عقایدهمه این حرف
در وبالگش نگاشته و با هموطنانش در میان گذاشته است. این امري است که در یک 

بگیرید یکی از همین کشورهاي اروپایی که خانم  –جامعه باز و در یک کشور آزاد 
به راحتی » آزادي بیان«نه تنها جرم نیست که در سایه اصل  –کرونبرگ نماینده آنهاست 
شود، هرچند که شاید جماعتی را خوش نیاید؛ چرا که در اروپا پذیرفته و حتی تشویق می

هایش شهروندان را به ي حاکم است که با همه کاستی»حقوق بشر«امروز کمابیش 
شان را از تعرض حکومت و دیگر اقشار جامعه مصون مینهد و جان و مالیکسان ارج می

با حکومت یا » اختالف عقیده«به هواي ها را آدمهاست که آنجا مدت دارد. به عبارتی، در
 سوزانند.بندند و نمییرك نمیتبه » اکثریت«با 

، حقوق بشر در آن »نسبی بودن فرهنگ«اما در مقابل ببینیم در ایران، که بر اساس اصل 
رع ش«معنایی ندارد، و به جایش  –حداقل به ادعاي سردمداران جمهوري اسالمی  –
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کند، چه نصیب ورِ پندار، گفتار و کردار افراد را تعیین میغحدود و ث» مقدس اسالم
به منزل  1389شهریور ماه  21پورشجري شده است: ماموران وزارت اطالعات در 

پورشجري در کرج حمله کرده وي را بازداشت کردند. او پس از بازداشت، بدون اطالع 
به مدت هفت هشت ماه در سلولی انفرادي در زندان کوچکش، یعنی تنها دخترش، خانواده
قرار گرفت. به گفته خودش، او را مدام با باتوم  هاشهر کرج مورد شدیدترین شکنجهرجایی

کند و از » توبه«ند تا اکردهاند و جلوي چشمش بساط اعدامش را بر پا میزدهو شوکر می
کند؛ و او، از یک طرف براي اینکه از شکنجه خالص شود و از طرف » عفو«رهبري طلب 

 زند.دیگر براي اینکه زیر بار توبه و طلب عفو نرود، دست به خودکشی می

کشاندند، در دادگاهی » محاکمه«پورشجري را به  1390آذر  30هنگامی که باالخره در 
ازه استخدام وکیل، بدون هیات منصفه، و بدون حضور نمایندگان رسانهغیرعلنی، بدون اج

اش بردارند، وي را در مدت زمان ل و زنجیر از دست و پاي نحیفغُها، بدون اینکه حتی 
به سه سال زندان » اقدام علیه امنیت ملی«و » توهین به رهبري«ربع ساعت به اتهام 

به » النبیسب«و » محاربه« هايکردن اتهاممحکوم کردند؛ حکمی که مدتی بعد با وارد 
 که از دفاع از خود  –، هنگامی که پورشجري »دادگاه«چهار سال افزایش یافت. در خاتمه

رسد که شما نیز همانند باالخره روزي می«گوید که خطاب به قاضی می –سر باز زده بود 
اشکالی ندارد. تا وقتی « دهد که، قاضی به او جواب می»افتیدقذافی در سوراخی گیر می

گوي و(از گفت »ایم.دهند؛ وقتی هم رفتیم که رفتهاش را پس میهستیم، امثال شما تاوان
 نویسنده با میترا پورشجري)

ها و در مدتی که پورشجري در انفرادي و سپس در زندان بود، به انواع و اقسام بیماري
کمر، سنگ کلیه، از کارافتادگیِ  مشکالت روحی/جسمی از جمله بیماري گوارشی، دیسک

بعضی اعضاي بدن، و تصلب شرایین و عروق دچار شد و دو بار هم سکته قلبی کرد، 
او را امضا کرده از عواقب وخیم » عدمِ تواناییِ تحملِ مجازات«طوري که پزشکان سند 

درمان به ادامه زندانی بودن او خبر دادند. ظاهرا هنگامی که قرار بوده پورشجري را براي 
شهر به زندان قزلبیمارستان بفرستند، او را بدون اینکه به بیمارستان ببرند از زندان رجایی

کنند که زندان مجرمان اجتماعی است. در این مدت، او در محیطی با حصار منتقل می
هاي کوچک چهل پنجاه نفره با برخی مجرمان حداقلِ معیارهاي بهداشتی و در اتاق

ولی بوده و چندین بار به جان او سوء قصد شده است. این روزها وضع سلخطرناك هم
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اند، و در حصار چنان خراب شده که پزشکان از او قطع امید کردهجسمی او در زندان قزل
 کنند.همین حال مسئوالن بهداري زندان هم از تجویز دارو براي وي خودداري می

المللی، د و نهادهاي حقوق بشري ایرانی و بینرسد که با توجه به فشار افراچنین به نظر می
هزینه اعدام زندانیان سیاسی براي جمهوري اسالمی باال رفته است؛ لذا این رژیم شیوه 

. از قضا، ستآنها» مرگ خاموش«نوینی براي حذف زندانیان سیاسی اتخاذ کرده که همانا 
کند که مثل یاده میی پئجمهوري اسالمی این شیوه را معموال روي زندانیان سیاسی

هایی که مثل برخی و به سازمان و نهادي وابسته نباشد؛ یعنی همان بودهپورشجري گمنام 
هاي دیگر نه پارتی دارند تا در و البته بعضی رنگ» بنفش«و » سبز» «زندانیان سیاسی«

رند تا بدهند و دم به دقیقه برایشان مرخصی جور کنند، و نه نفوذ دا» سوئیت«زندان به آنها 
اي با هاي تلویزیونی و ماهوارهسایت منتشر کنند و در شبکهشان را در صدها وبدادخواهی

ها هستند که تر از این حرف»مستضعف«شان تبلیغ کنند. نه، آنها آنها مصاحبه یا درباره
چنین امکاناتی داشته باشند، و جمهوري اسالمی هم به خوبی به این حقیقت آگاه است، لذا 

وار به کام مرگ قرون وسطاییِ خود خاموش» اسالمیِ«هاي واهد آنها را در دخمهخمی
» غربی بودن حقوق بشر«و » نسبی بودن فرهنگ«بفرستد. و اینها همه حاصل همان 

طلبان حکومتی و برخی دیگر بر طبل آن میاست که خانم کرونبرگ به تبعیت از اصالح
 کوبد.

وقتی ما درباره موضوع اعدام با مقام« گویدکرونبرگ میدر همین راستا، هنگامی که خانم 
ها در ارتباط با جرائم درصد اعدام 80هاي ایرانی صحبت کردیم، متوجه شدیم که بیش از 

کند که اعدام افراد مرتبط با مواد ، در حقیقت این را القا می»مرتبط با مواد مخدر بوده است
اش است، تحت قوانین حقوق بشري، عمدتا به دهکه در خود اروپا که ایشان نماین –مخدر 

فرستند تا شوند و به جاي زندان و اعدام، آنها را به مراکز بازپروري میتعبیر می» بیمار«
اش پاك هیچ اشکالی ندارد، و در نتیجه جمهوري اسالمی هم پرونده –شوند » درمان«

م و افکار عمومی را هم شود با طیب خاطر با آن معامله کرد و دهان مرداست، پس می
بست. این هم بماند که ادعاي جمهوري اسالمی درباره ارتباط این افراد با مواد مخدر اصال 

را در ربع ساعت و به دور از تمام امکانات و لوازمِ » دگراندیش«چقدر صحت دارد. وقتی که 
 کنند، دیگر واي به حال مجرم اجتماعی.عدالت چنین ناعادالنه محکوم می
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ا به هر حال روابط حسنه و مزایاي تجارت بین اتحادیه اروپا و جمهوري اسالمی از این ام
اي بر مواضع خانم کرونبرگ وارد تر است که بخواهد خدشهمهم» نسبی«ریزهاي خرده

زنند! لذا با اتفاقاتی که اخیرا افتاد و آورد. سرِ یک قران دوزار که معامله را به هم نمی
بینی پورشجري در آخرین پست وبالگش م کرونبرگ فرمود، ظاهرا پیشفرمایشاتی که خان

به هوش باشیم که مافیاي مدینه و مجاهدان و جهادگران اسالم «به حقیقت پیوسته که 
ها، با برافراشتن پرچم مذهبی-طلبان و ملیبراي سومین بار و این مرتبه در قالب اصالح

گر غربی که حفظ اسالم هاي سلطهکمک قدرتو به  "اسالم رحمانی"سبزاهللا و با پروژه 
ماندگی جوامع مسلمان دغدغه آنهاست، قصد حمله به ترین عامل عقببه عنوان اصلی

 ».ایران دارند
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 طلبان حکومتیدر قاموس اصالح» فرهنگ دموکراسی«مغلطه 

 

در دریاي متالطم سیاست ایران که پس از انقالب مشروطه همیشه دستخوش بادهاي 
» باد مخالف«ساالري را بارها از راه راست منحرف کرده، یک مخالفی بوده که سفینه مردم

شان در داخل و جمعیو ابوابطلبان حکومتی اي است که این روزها اصالحهم آن مغلطه
برقرار » فرهنگ دموکراسی«گویند تا در ایران می وکنند؛ خارج از کشور مدام در کار می

کند؛ و اینکه استقرار نشود، تغییر حکومت هیچ تفاوتی در وضعیت مملکت ایجاد نمی
حکومت بدون تغییر  –دموکراسی در ایران تنها نیازمند ایجاد فرهنگ دموکراسی در کشور 

رغم ظاهر است. در این مقاله تالش خواهم کرد نشان دهم که چرا این ادعا، علی –
طلبان به اش، نه تنها از اساس باطل است، که در تضاد بنیادي با آنچه خود اصالحفریبنده

گیرد، و بنابراین هیچ امکانی براي عملی شدن ندارد. همچون آن معتقدند نیز قرار می
طلبان حکومتی در طی یکی دو دهه اخیر، بسته به منفعتی یگر که اصالحبسیاري مفاهیم د

قلب  ه تمامیاند و یا باي کژ و کوژ به کار گرفتهکه از آن برایشان حاصل بوده، به شیوه
و » دموکراسی« -اندنیز چنین کرده» طلبیاصالح«چنانکه در نهاد با خود  –اند کرده

 یفه عمدتا از معنی تهی شده است.عوامل بنیادي آن هم توسط این طا

حقیقت این است که وجود فرهنگ دموکراسی، گرچه عاملی بسیار مهم در برقراري 
از عوامل برقراري دموکراسی است. عامل » یکی«دموکراسی در یک کشور است، اما تنها 

است، » حکومت دموکراتیک«ترین عامل، و شاید مهم –مهم دیگر در برقراري دموکراسی 
تا موجود نباشد، تالش براي پیشبرد فرهنگ دموکراسی عمدتا حکم آب در هاون  که

طلبان حکومتی در یکی دو دهه که اصالح دقیقا همان کاري یعنیکند؛ کوبیدن را پیدا می
اي که اند. چه بر اساس منطق و چه بر اساس عمل، در جامعهاخیر به آن مشغول بوده

عین استبداد است که در ساختار و ساز و کارش » بالذات«حکومت حاکم بر آن خود نه تنها 
نیز بازتولیدکننده استبداد است، فرهنگ دموکراسی بعید است که پا بگیرد. براي تبیین این 

طلبان، فیلسوف اصالحگرحقیقت، اجازه بدهید برخی مفاهیم و اصطالحات مورد عالقه بز
ن روزها در فلسفه به طور خاص و در علوم عبدالکریم سروش، را به کار گیریم؛ که گرچه ای
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اند و کاربرد چندانی ندارند، اما حداقل به جهت اجماع بر انسانی به طور عام دمده شده
 ند.هستطلبان حکومتی مفید مفاهیم بنیادي به منظور سنجش صحت و سقمِ آراء اصالح

ان را به میان بکشیم، در اگر نخواهیم در تاریخ زیاد به عقب بازگردیم و پاي دنیاي باست
کننده ساز هر حکومتی، مجموعه قوانینِ تعیین» جوهر«توانیم بگوییم که روزگار معاصر، می

آن نیز مجموعه » اَعراض«آن است؛ و » قانون اساسی«تر، و کارهاي آن، یا به طور شفاف
ذات« تفسیرها و رفتارهایی است که بر آن قانون اساسی محمول است. بر اساس نظریه

توان در اعراض به تشکیک ، در جایی که می»قبض و بسط«سروش مشهور به  1»گرایانه
قائل شد، جوهر را باید اصلِ بالتغییر گرفت. اینک، اصول استبداديِ بالتغییرِ نظام جمهوري 

آمده است. این اصول لزوما  –که جوهر یا ذات آن باشد  –اسالمی در قانون اساسی آن 
چنانکه در قانون اساسی همه کشورهاي دیگر نیز چنین است؛ و برخی  –د نیستن» همپایه«

تري دارند؛ و از قضا همان کلی» شمول«اصول بر اصول دیگر برتري دارند و به اصطالح 
شمول هستند که چارچوب اصلی قانون اساسی جمهوري اسالمی را اصول استبداديِ جهان

مداوم آنها در حیطه جمهوري اسالمی بوده » راءاج«کنند؛ و نمود مبرهن آنها هم تعیین می
 است.

اند که اشکال از اعراض جمهوري اسالمی است، طلبان مدعیاین در حالی است که اصالح
شود. و نه از جوهر آن؛ و اینکه با اصالح اعراض جمهوري اسالمی، دموکراسی حاصل می

شان به حکومت اسالمی و پاييطلبان، به دلیل اعتقاد بنیاداما راست این است که اصالح
هاي چندگانه از شان به قانونِ اساسی جمهوري اسالمی از یک طرف و کسب منفعتبندي

حاکم بودنِ این رژیم در ایران از طرف دیگر، حقیقت را تخطئه می کنند؛ چرا که هر گونه 
ساس منطق و طلبان، بر ااصالح واقعی در این نظام نیازمند تغییر جوهر آن است؛ که اصالح

توانند متعرضِ آن جوهر و خواهان تغییرش باشند؛ لذا هاي خود، نمیبنديمنفعت و پاي
هرگز نخواهند توانست جمهوري اسالمی را اصالح کنند. به عبارت دیگر، فرهنگ 

اي که آنها اش هستند، با این شیوهدموکراسی که آنها به منظور استقرار دموکراسی مدعی
د مجال رشد نخواهد یافت؛ و بدین ترتیب این دورِ باطل تا ابد تکرار میاندر پیش گرفته

 شود.اي هم براي دموکراسی از آن حاصل نمیشود و نتیجه

تر شود، بیایید آن را در مصداقش، یعنی بر حال، براي اینکه این بحث کلیِ انتزاعی روشن
پیشتر هم گفتم، برخی اساس مفاد قانون اساسی جمهوري اسالمی، پی بگیریم. چنانکه 
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اي بر دیگر اصول رجحان دارند، و چارچوب کلی آن ها در هر قانون اساسیاصول و ماده
» اصول بنیادي«کنند. براي سهولت بررسی، من این اصول را قانون اساسی را تعیین می

نامم. در قانون اساسی جمهوري اسالمی نیز چندین مورد از این اصول بنیادي وجود می
است، که با » 2اصل «د، که از قضا از بیخ و بن استبدادي هستند. یکی از این اصول دارن

، در تقابل و تضاد 3و در مخالفت عمده با عقالنیت 2تبیین حکومت بر اساس مابعدالطبیعه
که رویکردي انسانی/عقالنی به حکومت دارد قرار می» اعالمیه حقوق بشر«ذاتی با مفاد 

دهم به منظور اجتناب از اطاله کالم به آن اصل در اینجا ترجیح میبا این وجود،  4گیرد.
ترین اصلِ استبداديِ قانون اساسی جمهوري اسالمی، راست بروم سرِ بنیادينپردازم، و یک

والیت مطلقه «یا همان » وظایف و اختیارات رهبري«کننده ، که تبیین»110اصل «یعنی 
 است.» فقیه

هاي کلی نظام تعیین سیاست: «ستف و اختیارات رهبري اینهاوظایحوزه مطابق این اصل، 
نظارت بر حسن  .جمهوري اسالمی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعالم  .فرماندهی کل نیروهاي مسلح .پرسیفرمان همه .هاي کلی نظاماجراي سیاست
فقهاي شوراي  :نصب و عزل و قبول استعفاي .جنگ و صلح و بسیج نیروهاي مسلح

ترین مقام قوه قضاییه؛رئیس سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران؛ نگهبان؛ عالی
رئیس ستاد مشترك؛ فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی؛ فرماندهان عالی نیروهاي 

حل معضالت نظام که از  .گانهحل اختالف و تنظیم روابط قواي سه .نظامی و انتظامی
امضاء حکم ریاست  .ي قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظامطرق عاد

عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از  .جمهوري پس از انتخاب مردم...
حکم دیوان عالی کشور به تخلف وي از وظایف قانونی، یا رأي مجلس شوراي اسالمی به 

و یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود عف .عدم کفایت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم
 ».موازین اسالمی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه

بر همه اصولِ  5چنانکه مبرهن است، اصلِ وظایف و اختیارات رهبري همچون لویاتانی
دیگرِ قانون اساسی جمهوري اسالمی سایه انداخته است، به طوري که کمتر اصلی در خارج 

گیرد. از همه موارد صریحِ مندرج در این اصل که قرار میاز محدوده استحفاظی آن 
 –توسط تنها یک نفر » هاي کلی نظام جمهوري اسالمیتعیین سیاست«بگذریم، عبارت 

که بر اساس اعتقاد مذهبی/فقهی به جانشینیِ آن  –گرچه ظاهرا در مشورت با مجمعی 
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همه چیز است. و این جوهر  یک نفر پیغمبر و امام را حاصل آمده، خود به تنهایی گویاي
 هم گونههم که بخوانیم و هر  این اصل را به هر شیوه هرمنوتیکیجمهوري اسالمی است. 

تاویلش کنیم باز همان است؛ گرچه اصوال تاویلِ نصِ صریحِ قانون که هم صراحت بیان 
سر  وجه است و تنها حکمِ دورِاي در آن به کار نرفته اصوال بیدارد و هم هیچ آرایه

کار اهللا محمد یزدي، از اعاظمِ علمیِ جناح محافظهچرخاندنِ لقمه را دارد. بماند که آیت
همین اصلِ  1368جمهوري اسالمی، در حین جلسات بازنگري قانون اساسی در سال 

صریح را هم تاویل کرد و بر اساس آن تاویل هرآنچه که در آن اصل نیامده بود را هم به 
 حیطه اختیارات رهبري درآورد.

حاال، براي اینکه حقیقت هرچه بیشتر روشن شود، بیایید قانون اساسی ایاالت متحده 
یم که ادعاي اصالح در اي کنیم تا ببینآمریکا را با قانون اساسی جمهوري اسالمی مقایسه

هاي عقالنی تواند معقول و عملی باشد. قانون اساسی آمریکا بر اساس دغدغهچه زمانی می
اش آمده و بعد در بشري نوشته شده است؛ اصل بنیادي آن هم در همان مقدمهو حقوقِ

ما مردم «تمام بدنه قانون اساسی بر اساس همان اصل عمل شده. مطابق این مقدمه: 
تر، استقرار عدالت، تأمین آسایش ملی، اي جامعت متحده، به منظور تشکیل اتحادیهایاال

تضمین دفاع مشترك، ارتقاء رفاه عمومی و حفظ برکات آزادي براي خود و آیندگانمان، 
این اصلِ » .نماییمقانون اساسی حاضر را براي ایاالت متحده آمریکا وضع و مقرر می

حداقل بر محمول بر آن که بیش از دو قرن پیش به انشاء درآمده، بنیادي و قانون اساسیِ 
اساس عقالنیت معاصر و مطابق مفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر، امروز هم قابل توجیه 
است؛ حال آنکه قانون اساسی جمهوري اسالمی که تنها حدود سه دهه قبل به نگارش 

 –بندند تا پاي جان به آن پايطلبان حکومتی به ادعاي خودشان که اصالح –درآمده 
 نیست.

بزرگی  هايبا این وجود، عرصه قانون در آمریکا هم خالی از اشکال نیست. از جمله اشکال
 7»الحاقیه دومِ«است که در  6»حق مالکیت اسلحه«شود، که بعضا به آن گرفته می

ي بسیاري برا آمده است. به خاطر مشکالتی که وجود چنین حق قانونی 8»منشور حقوق«
از شهروندان آمریکایی ایجاد کرده، از جمله چندین و چند فاجعه تیراندازي در یکی دو سال 
اخیر که به قتل تعداد زیادي از شهروندان آمریکایی انجامیده، این روزها در سپهر 

داران سیاسی/اجتماعیِ آمریکا بحث داغی در این باره در جریان است: از یک طرف سرمایه
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داري دوستان؛ و از طرف دیگر فعاالن حقوق بشر و منتقدان سرمایهسازان و اسلحهو اسلحه
کند و طرف دیگر خواهان الغاي سازي. یک طرف بر این حق قانونی پافشاري میو اسلحه

الذکر در قانون آن است. با این وجود، هیچ کدام از این دو طرف با آن اصل بنیادي فوق
دارند. به عبارت دیگر، این حق مالکیت اسلحه به ا نیکو میاساسی مشکلی ندارند و آن ر

عنوان اصلی عرضی است که مورد بحث و اختالف آنهاست، و نه حقوق انسانیِ شهروندان 
 و یا لزومِ تفکیک کامل قواي حکومتی که جوهر قانون اساسی ایاالت متحده است.

ی که جوهرش تا حدود زیادي زدن در این سیستم» اصالح«بینیم که حرف از بنابراین، می
بینانه و قابل قبول است. اگر در چنین سیستمی برخی آید، واقعبا عقل و انسانیت جور درمی

گرچه تا کمالِ مطلوب هنوز راهی دور  –اعراضِ نامطلوب را اصالح کنند، بسیاري از کارها 
نکه قبال دیدیم، شود. در مقابل، در جمهوري اسالمی، چناسامان میبه –ماند و دراز می

قانون » هاي دموکراتیکظرفیت«طلبان حکومتی هرگز چنین نیست. آنچه هم که اصالح
نامند، در حقیقت برخی اعراضِ کمتر استبدادي یا شبهاساسی جمهوري اسالمی می

الشعاع آن جوهر استبدادي قرار دموکراتیک آن هستند؛ که حتی آنها هم از آنجا که تحت
یت فایده چندانی ندارند. بدین ترتیب، حقیقت دقیقا برعکسِ آن چیزي گیرند در نهامی

جمهوري اسالمی » جوهر«ورزند: این طلبان حکومتی مدام بر آن اصرار میاست که اصالح
است که خراب و استبدادي و ضد حقوق بشر و ضددموکراتیک است، و نه لزوما برخی 

هستند و نه » حدوثی«د، به اصطالح آن؛ و حتی برخی اعراض سالم هم که دار» اعراض«
چنانکه  –بدین ترتیب، با چنین نظامی یا فقط باید سوخت و ساخت و دم برنیاورد ». ذاتی«

یا  –تا االن هم عمدتا به همین شیوه عمل شده و هم نظام و هم جامعه را به قهقرا برده 
اش از ریشه د درآوردنِباید از بیخ و بن برکندش. به عبارت دیگر، اصالحِ این نظام نیازمن

 است، و نه هرَس کردن شاخ و برگ آن.

صرف نظر از اصول بنیاديِ استبدادي که جوهر و ذات جمهوري اسالمی است، این نظام، 
چنانکه در ابتدا اشاره کردم، حتی در ساز و کارهایش هم استبدادي است؛ به طوري که در 

هاي متافیزیکی و ضدعقالنی قالب آموزهاش استبداد را در کارکردهاي اجتماعی/فرهنگی
هاي مختلف بسیاري کند. جمهوري اسالمی از طریق ابزارهاي فراوان و شیوهبازتولید می

ها و تکایا، سیستم آموزشی، و فرآیند همچون صدا و سیما، مساجد، نماز جمعه، هیات
ضددموکراتیک در  حدت گفتمان-و-شدت-ها و ادارات، با ترویج مداوم و باگزینش دانشگاه

 
 

225 



برد. در چنین حالتی، فرهنگ هاي آلترناتیو را تا مرحله حذف پیش میجامعه، تمامِ گفتمان
یابد؛ و حتی اگر بیابد هم منشاء آن از درون دموکراسی به سختی مجالی براي رشد می

هاي هاي خارج از نظام خواهد بود که از طریق روزنهنظام نخواهد بود، بلکه از گفتمان
طلبان حکومتی رسد. اصالحکوچک و تنگی همچون کتاب، اینترنت و ماهواره به جامعه می

تا به امروز نتوانسته –شاید مگر در همان یکی دو سال اول ریاست جمهوري خاتمی  –نیز 
اند قدمی براي تخفیف گفتمان استبدادي و پیشبرد گفتمان دموکراتیک در ایران بردارند. در 

چنان بر خود آنها هم سخت آمد که حتی نظریه قبض و بسط سروش که گذر زمان اوضاع 
در اصل براي حفظ دین در حوزه حکومت پرداخته شده بود نیز مورد لعن و نفرین کلیت 

قرار گرفت. امروز هم که شماري از آنها با اجازه آقا و با خوشحالیِ زایدالوصفی در  نظام
شان هیچ دم از دموکراسی و جامعه مدنی نمیاند، از ترسپشت حسن روحانی سنگر گرفته

توان مرمت کرد؛ بست ویران است، و خانه ویران را نمیبینیم که خانه از پايزنند. لذا می
چرا که تعمیر کردنش حکم آفتابه خرجِ لحیم را دارد. بنابراین، در حیطه چنین سیستمی، 

دموکراسی کار درست میوعده اصالحات دادن و مدعیِ این شدن که با گسترش فرهنگ 
 گرایی و عمل بر اساس منطق و حقیقت تاریخی.شود، بیشتر وعده سرِ خرمن است تا واقع

اگر امروز چنین دروغ بزرگی همچنان در میان بخشی از جامعه خریدار دارد، این نه لزوما به 
، اي داده استکه نه صحیح است و نه تا به حال نتیجه –اش است خاطر صحت و نتایج

اي است که زعیمانِ آن در ایران دارند؛ و البته از بلکه عمدتا به هواي آن هژمونیِ رسانه
که در راستاي منافع امپراطوري  –سی فارسی بیالمللیِ فراگیري همچون بیهاي بینرسانه

ریاست جمهوري اخیر » انتخابات«فخیمه عمدتا با آنها همگرایی دارد، چنانکه در جریان 
هاي کنند. بدین ترتیب، در غیاب گفتماننیز به نحو احسن استفاده می –هم دیدیم 

هاي متفاوت، گفتمان اصالحات با آلترناتیو و عدم دسترسیِ تغییرخواهانِ داخل به گزینه
لنگان و عصاکشان به ره ترکستان اش کماکان لنگ»فرهنگ دموکراسی«ادعاي ترویج 

 کشاند.هم در پی خود میایران را » انتخاببی«رود و جامعه می

 

 ارجاعات:

1 Essentialist 
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2 Metaphysics 
3 Rationalism 

خداي  جمهوري اسالمی، نظامی است بر پایه ایمان به:«قانونِ اساسیِ جمهوري اسالمی:  2اصلِ 4

الهی و  وحی .و لزوم تسلیم در برابر امر او یکتا (ال اله اال اهللا) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او

عدل خدا  .معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوي خدا .نقش بنیادي آن در بیان قوانین

کرامت و ارزش  .امامت و رهبري مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقالب اسالم .در خلقت و تشریع

الشرایط اجتهاد مستمر فقهاي جامع  :ت او در برابر خدا، که از راهواالي انسان و آزادي توأم با مسئولی

بر اساس کتاب و سنت معصومین سالم اهللا علیهم اجمعین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته 

پذیري، قسط  گري و سلطهکشی و سلطه بشري و تالش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگري و ستم

».کندل سیاسی و اقتصادي و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میو عدل و استقال
5 Leviathan 
6 Right to Bear Arms 
7 Second Amendment 
8 Bill of Rights 
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 »مرکز تحقیقات استراتژیک«طلبان حکومتی و میراث راهبرديِ اصالح

 

ها در فضاي سیاسیِ اعتبارترین نحلهطلبان حکومتی امروز از لحاظ اخالقی جزو بیاصالح
ها، و یکی به نعل و یکی به ها، راه کج کردنشوند. حرف عوض کردنایران محسوب می

اعتبار امروز شان باعث شده تا فعالیت یک به دو دهههاي مداومِ آنها در طولِ نزدمیخ زدن
چندانی در میانِ مردم و روشنفکران نداشته باشند. دقیقا به همین دلیل است که وابستگانِ 

و تحت عنوانِ » طلباصالح«هاي عمومیِ خود را به دور از عنوانِ آنها این روزها فعالیت
، »نه به مجازات اعدام«، »اع از حقوق بشردف«و در پسِ مدعیاتی همچون » فعالِ مستقل«
گیرند، که گرچه مدعیاتی عمال سیاسی هستند ولی و... پی می» حقوق مساوي براي کار«

مانند محمد هاي رنگارنگ و کارناوالفعالیت تري دارند.رنگمشخصا ظاهرِ سیاسیِ کم
هاي مشهورِ مونهدر خارج از کشور ن» یواشکی«هاي زاد در داخل و برخی فعالیتنوري

 همین شیوه اخیر هستند.

طلبان حکومتی کماکان از نیروهاي اعتباريِ عمومی، اصالحرغمِ این بیبا این وجود، علی
بر رفتارهاي سیاسیِ مردمِ ایران هستند. براي  –اگر نه بر کارکرد حکومت که  –تاثیرگذار 

همان که  –جمهوري اسالمی ریاست جمهوري دوره یازدهم » انتخابات«مثال، در جریانِ 
طلبانِ حکومتی در میان مردم سنبه اصالح –حسن روحانی از توي صندوقش درآورده شد 

آنقدر پرزور بود که با وجودي که چهار سال قبلش رژیم مردم را به شدت سرکوب کرده بود 
در لحظه آخر  طلبانِ حکومتی باز هم توانستندشد، اصالحو در نتیجه باید باعث قهرِ آنها می

هاي راي بکشانند تا بلکه براي را به پاي صندوق –اگر نه زیاد  –اي نسبتا قابل توجهعده
 خود امتیازي در حکومت دست و پا کنند، که نتوانستند اما در خریدنِ مشروعیت براي کلیت

 رژیم نسبتا موفق عمل کردند.

طلبانِ حکومتی، در عینِ اصالح گیرد؟ و چگونه است کهاما چنین تناقضی از کجا نشات می
توانند در میانِ مردم موجد حرکت سیاسی باشند؟ به نظر اعتباريِ اخالقی، باز هم میبی

شان در مهندسیِ افکارِ عمومی ترین دلیلِ نفوذ آنها در بینِ مردم توانایینگارنده، اصلی
و  –محتواییِ آن  سواي ارزشِ –سازي طلبان حکومتی معموال در گفتماناست. اصالح
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کنند. به عبارتی، آنها اصول مهندسی افکار عمومی را رواجِ آن در بین مردم موفق عمل می
بعضا ایده –بندند. تولید انبوه همزمانِ ایده خوب بلدند و آن را به نحو احسن به کار می

هاي صوتی، و انتشار و تکرارِ آن از طریقِ انواع و اقسامِ رسانه –هاي پیش پا افتاده 
بر  فقططلبان حکومتی براي تاثیر گذاشتن نه اي است که اصالحتصویري و نوشتاري شیوه

 برند.از آن بهره می –حتی نخبگانِ مخالف رژیم  –ها که بر نخبگان توده

شان در /اقتصاديسازي کنند به هواي پشتوانه سیاسیتوانند چنین گسترده گفتماناینکه می
زبانِ هاي فارسیعث شده از یک طرف به راحتی خودشان را در رسانهایران است که با

هاي خارجی مقاله منتشر کنند و برنامه خارج از کشور جا کنند و از طرف دیگر در رسانه
بیدریغ بیهاي بیالمللی جلب کنند. قابل ذکر است که بدون حمایتبگذارند و حمایت بین

بردي بسیار  طلبان حکومتیاصالح –اي آمریکا تر، صدو در قطعی کوچک –سی فارسی 
داشتند. با این وجود، بدونِ آن تواناییِ خاص در مهندسی افکارِ می کمتر از حال حاضر

طلبان توانست کاري از پیش ببرد. به نظر نگارنده، اصالحها هم نمیعمومی، انبوهیِ رسانه
اند. به ارث برده» ریاست جمهوريمرکز تحقیقات استراتژیک «حکومتی این توانایی را از 

 لذا در این مقاله قصد دارم به بررسیِ تاریخچه، مواضع، و راهبردهاي این مرکز بپردازم.

تتمه حزب جمهوري اسالمی،  –جمهوري اسالمی » جناح راست«پس از مرگ خمینی، 
جناح «و به تدریج در ایران به قدرت رسید  –جامعه روحانیت مبارز، و حزب موتلفه اسالمی 

را به حاشیه راند. از  –مجمع روحانیون مبارز و سازمان مجاهدین انقالب اسالمی  –» چپ
اش و جایگاه باالي بسیاري از اعضایش در دوره آنجا که جناح چپ بر اساس سابقه اجرایی

به طور کامل از صحنه حذف و شد آن را به راحتی هنوز نمی خمینی آنقدر وزن داشت که
اش را رو که آن موقع دوره اولِ ریاست جمهوريتور هاشمی رفسنجانیِ میانهکرد، به دس

مرکز تحقیقات «گذراند مرکزي وابسته به نهاد ریاست جمهوري تشکیل شد که نام می
هاي جناح چپ رژیم را به خود گرفت، و بسیاري از ایدئولوگ» استراتژیک ریاست جمهوري

در ابتدا به این منظور ایجاد شد که تبعیدگاهی براي  در خود جا داد. بدین ترتیب، این مرکز
رژیم باشد تا در عینِ اینکه ظاهرا در امورِ حکومتی مشارکت داشتند » عناصر نامطلوب«

 مزاحمتی هم براي جناح حاکم درست نکنند.

ها، پدر معنوي جناح به دستور هاشمی، مدیریت این مرکز به سید محمد موسوي خوئینی
اعضاي بانفوذ مجمع روحانیون مبارز، تفویض شد. این مرکز از چند چپ رژیم و از 
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ترین بود. شاخص» معاونت سیاسی«اش ترینشد که مهممجزا تشکیل می» معاونت«
تبار بودند. عطااهللا رضا علوياعضاي معاونت سیاسی سعید حجاریان، عباس عبدي، و علی

چپ)، مصطفی تاجزاده، بهزاد نبوي، تر بود تا به جناح مهاجرانی (که به هاشمی نزدیک
زاده، محسن آرمین و هاشم آغاجري هم با محسن کدیور، محسن سازگارا، محسن امین

گفتنی است که مجید محمدي هم از اعضاي این معاونت بود که  کردند.آنها همکاري می
ن مرکز ای ۀمرد در سایهاي دست راستی پیدا کرد. بعدها پس از مهاجرت به آمریکا گرایش

پرداز و استاد علوم سیاسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اما حسین بشیریه، نظریه
تهران، بود که حجاریان و بسیاري از اعضاي مرکز زیرِ دست او آموزش دیدند و پرورش 

 کند.هاست که بی سر و صدا در آمریکا زندگی مییافتند. وي اکنون ظاهرا سال

هاي ظیفه مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوري انجامِ پژوهش، وهمطابق اساسنام
بنیادي و تدوینِ نظریات کارشناسی و ارائه راهبردهاي سیاسی، اقتصادي، امنیتی و فرهنگی 
 درباره مسائل روز کشور به رئیس جمهور بود. از آنجا که دسترسی به اسناد و مکاتبات

عمومیِ این مرکز به نام  ۀنگاهی به محتویات نشریداخلیِ این مرکز تقریبا غیرممکن است، 
 –ها پیش ها و شیوه کارِ آن را به ما بنمایاند. من سالاي از دغدغهتواند شمهمی» راهبرد«

هاي این نشریه را خوانده تعدادي از شماره –در آغاز دوره اولِ ریاست جمهوري خاتمی 
که اینک  –زدم  1ایت جدید این مرکزسي راهبرد در وببودم. اخیرا که سري به صفحه

 –زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدیر مسئولِی علی اکبر والیتی است 
) نشریه از دسترس 1378(زمستان  17)  تا شماره 1371(بهار  1متوجه شدم که از شماره 

اي منظور ما ها براند، و همانها را گذاشتههاي مقالهعموم خارج است. با این وجود سرفصل
(بهار  6) تا 1371(بهار  1هاي هاي برخی مقاالت شمارهکافی است. در اینجا سرفصل

 دوره سیادت تفکرِ جناح چپ بر مرکز بود. حدوداًآورم که ) را می1374

شناسی تحقیقات اجتماعی جامعه«، »تلقی آکادمیک از توسعه سیاسی«هایی چون سرفصل
(بدون ذکر نام » آموزشی کشورهاي در حال توسعه خصوصیات نظام«، و »در ایران

» ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهاي پیرامونی«)؛ 1371، بهار 1نویسنده، شماره 
(سعید حجاریان)، » مساله مشروعیت سیاسی«)؛ 1372، زمستان 2(سعید حجاریان) (شماره 

دین و «تبار)، علوي رضا(علی» گذاري فرهنگی در ایرانمالحظات اساسی در سیاست«
(استیون ویگو، » هاي دگرگونی اجتماعیهزینه«(عماد افروغ)، و » قشربندي اجتماعی

(محسن » هاي دولت در فقه شیعهنظریه«)؛ 1373، بهار 3ترجمه عماد افروغ) (شماره 
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هاي تحلیل طبقاتی و دیالکتیک«اهللا صرامی)، (سیف» احکام حکومتی و مصلحت«کدیور)، 
هاي تعدیل فقر و سیاست«(جیمز بیل، نقد و ترجمه عماد افروغ)، » ر خاورمیانهنوسازي د

(امیرحسین رنجبریان)، و » تاملی بر حقوق بشر«تبار)، رضا علوي(علی» ساختاري در ایران
(حسین مهرپور) » ضمانت اجراهاي قانونی در حقوق ایران در زمینه رعایت حقوق بشر«

، زمستان 5(حسین مهرپور) (شماره » یت حقوق بشر در ایرانوضع«)؛ 1373، پاییز 4(شماره 
» ساختار حکومت استبدادي حکومت پادشاهی و عدم رشد بورژوازي در ایران«)؛ 1373

باشد] » حکومت«اندازهاي نظري نقش نخبگان دولت [این باید چشم«(حمیرا مشیرزاده)، 
بازنگري حقوق «روغ)، و (سعید العطاس، ترجمه عماد اف» در توسعه آسیاي جنوب شرقی

به خوبی نشان ) 1374، بهار 6فر) (شماره (محمدحسن ضیائی» بشر در قرن بیست و یکم
اصلیِ مرکز تحقیقات استراتژیک در دوره  –» هدف«به تفکیک از  –» برنامه«می دهد که 

سیادت جناح چپ حول محور توسعه سیاسی، تقویت جامعه مدنی، تعدیلِ حکومت اسالمی 
 گشته است.بندي به اصولِ منشور حقوق بشر میو پاي

هاي مقاالت پیداست، به صورت مطالعات کارشناسی با این مقوالت، چنانکه از سرفصل
اي مورد بررسی قرار گرفته و هاي فکرِ حرفهعلمی در اتاقاسلوب و دیسیپلینِ علمی یا نیمه

نظرم مقاالت کارشناسی در نشریهشان راهکار ارائه شده است. الگوي این مقاالت به درباره
که گرچه خواننده است» سیاست خارجی«هاي مشهورِ آمریکایی همچون ها و وبسایت

ها عمدتا خود از اهالیِ سیاست و سیاستگزاري هاي معدود دارد، اما چون این خواننده
 مورد سیاسی بسیار موثر است. برخی از این مقوالت خط و ربط مطالعه در هستند، در ایجاد

ها به (روزنامه موسوي خوئینی» سالم«نشریات رسمیِ جناح چپ همچون روزنامه 
(ارگان رسمی سازمان مجاهدین انقالب » عصر ما«نامه سردبیري عباس عبدي) و هفته

به » حلقه کیان«توان چنین گفت که اگر شد. بدین ترتیب میاسالمی) هم منتشر می
مذهبیِ جناح /ها بالِ فرهنگیمحمد خاتمی در آن سالزعامت عبدالکریم سروش و سید 

 شد.اش محسوب میچپ جمهوري اسالمی بود، مرکز تحقیقات استراتژیک بالِ سیاسی

جمهور هاشمی پیشنهاد کرد توسعه بر مبناي چنین مطالعاتی بود که مرکز به رئیس
که در آن » ازندگیسردار س«اش قرار دهد. اما سیاسی/اجتماعی/فرهنگی را سرلوحه برنامه

هاي دو فاز تکمیل و زمان به شدت درگیرِ افتتاح کردنِ سدهاي آبگیري نشده و پاالیشگاه
از این قبیل کارها بود چندان به این پیشنهاد روي خوش نشان نداد. چنانکه مشخص بود 

شمی توسعه اقتصادي بر توسعه سیاسی ارجحیت داشت، و اصوال وي به دنبال براي ها
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دولتی «گشایشِ اقتصادي بدون باز کردن فضاي سیاسی بود. بعد از نزدیک به یک دهه 
هاي اقتصاديِ کشور را به طور عمده در اختیار و سیاست اقتصاد که مدیریت سرمایه» بودنِ

که عمدتا متشکل از  –» بخش خصوصی«اشمی همین که ها قرار داده بود، براي ه»بنیاد«
گذاري کند و به در اقتصاد کشور سرمایه –خوارِ حکومت بود هاي رانتها و نظامیبازاري

سازيِ بیآل بود. نتایج این خصوصیکافی و بلکه ایده» پول را به گردش بیندازد«اصطالح 
فقیر و غنی با شکافی عریض در میان امروز که جامعه از نظر اقتصادي به دو قطبِ رویه

کند به خوبی مشخص است. به هر ترتیب، عدالتیِ اقتصادي بیداد میشان تبدیل شده و بی
 هاي اقتصاديِ هاشمی باعث شد که وي دست رد به سینه اهالیِ مرکز بزند.دغدغه

د، با پس از آنکه هاشمی در دور بعديِ انتخابات ریاست جمهوري هم فاتح بالمنازع ش
وجودي که در آن انتخابات مجمع روحانیون مبارز از وي حمایت کرده بود، تمایلِ او به 

مهري پیشه کرد. این امر باعث توجهی و بیبه جناح چپ کم راست بیشتر شد و در مقابل
هاي دیگر از مرکز تحقیقات جدا بشوند و به راه ها و بسیاري از چپشد که موسوي خوئینی

ه گفته حجاریان، وي و بهزاد نبوي تا زمانی که خاتمی به ریاست جمهوري خود بروند. ب
رسید در مرکز ماندند و به همکاري با هاشمی ادامه دادند. در آن زمان هاشمی حسن 

جمهور شدنِ روحانی را به ریاست مرکز منصوب کرد، ریاستی طوالنی که تا هنگامِ رئیس
 روحانی ادامه داشت.

مهريِ هاشمی به جناح چپ خطاي استراتژیکی بود که خودش م که بیاین را معترضه بگوی
مهري باعث شد که جناح چپ از او کینه به دل خورد. این بیتا امروز دارد چوبش را می

بگیرد و به خونش تشنه شود و از هیچ فرصتی براي زدنِ او فروگذار نکند. بالفاصله پس از 
، »طلبیاصالح«رهبرِ جریانِ جدیدالتاسیس به ریاست جمهوري رسیدن خاتمی در رداي 

شان اکبر گنجی به کوبیدن هاشمی پرداختند و او را طلب و در راسهاي اصالحدستبهقلم
ها معرفی کردند. این به ها و گرفتاريمسببِ تمامِ سرکوب» عالیجناب سرخپوش«در قالبِ 

د، به طوري که او را نوبه خود باعث شد که هاشمی در انتخابات مجلس ششم مفتضح شو
به عنوان نماینده آخرِ استان تهران  -اش بوددر حالی که شبهه بر راي نیاوردنِ کلی-

د. از آن زمان تا به امروز هم کناره گیري کرمعرفی کردند، که خودش درایت به خرج داد و 
ادنِ ي که شرکت کرده راه به جایی نبرده است، و تغییرِ مسیر د»انتخابات«هاشمی در هر 

طلبان فعلی به سمت وي هم نتوانسته او را به جایگاه سابقش در هاي سابق و اصالحچپ
 نظام بازگرداند.
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هاي جناح چپ از مرکز تحقیقات استراتژیک، اکثِر آنها به جمعیِ ایدئولوگپس از کوچ دسته
 1374که محمد خاتمی بنیان گذاشته بود. این حلقه در زمستان پیوستند » حلقه آیین«

شکل گرفت و کادر اصلیِ آن، عالوه بر خود خاتمی و برادرش، همان اعضا و همکارانِ 
زاده، عبدي، کدیور، و اصلیِ معاونت سیاسی مرکز تحقیقات استراتژیک یعنی حجاریان، تاج

نبوي بودند. اکبر گنجی و عمادالدین باقی هم که قبال از اعضاي حلقه کیان بودند به حلقه 
این حلقه که در حقیقت از تلفیقِ تفکرات و اعضاي حلقه کیان با مرکز  آیین پیوستند.

گیريِ جبهه مشارکت اسالمی و تحقیقات استراتژیک ایجاد شده بود، در نهایت به شکل
هاي محبوب اصالحها و استراتژيانجامید. برخی از شعارها، آرمان» اصالحات«جریانِ 

، »ساالريمردم«، »جامعه مدنی«ون طلبان در دوران ریاست جمهوري خاتمی همچ
» زنی از باالفشار از پایین، چانه«، »پلورالیسم دینی«، »تساهل و تسامح«، »حقوق بشر«

 و... از دلِ همین حلقه آیین درآمدند.

طلبان حکومتی بود که باعث شد بسیاري از همین شعارها و رادیکالیسمِ ابتداییِ اصالح
الحات گرایش پیدا کنند، و در نهایت با رايِ بیست مردم و روشنفکران به جریان اص

چرا که در آن زمان هاشمیِ هنوز  –میلیونی در انتخاباتی که تقلب در آن دشوار بود 
اي زاویه پیدا کرده بود، در خفا از جمهور شدن با خامنهباره رئیسقدرتمند که بر سرِ سه

ورند. پس از رئیس جمهور شدن خاتمی را از توي صندوق دربیا –کرد خاتمی حمایت می
خاتمی، روندي که ابتدا در مرکز تحقیقات استراتژیک و سپس در حلقه آیین پیاده شده بود 

گرچه شاید بیشتر با جنبه  –طلبان در قطعِ وسیع ها و نشریات اصالحشمار روزنامهدر بی
، »صبح امروز«ات ترینِ این نشریبه کار گرفته شد. مهم –هیجانی و نه با آن دقت علمی 

بودند که تقریبا همه » جامعه«، و »نشاط«، »خرداد«، »عصر آزادگان«، »آفتاب امروز«
طلب بودند. نفوذ و تاثیرگذاريِ این نشریات داراي کادري نسبتا یکسان از نویسندگانِ اصالح

که امنیت کشور را به » اينشریات زنجیره«اي بعدها تحت عنوان در حدي بود که خامنه
شان داد. از این حقیقت هم نباید گذشت که افتادنِ  اند دستور به تعطیلیخطر انداخته

ي همسو با »روشنفکرانه«هاي طلبان باعث شد نشرِ کتابوزارت ارشاد به دست اصالح
بیشترِ برخی متفکران و  ۀشان هم افزایش پیدا کند، و این موجبِ عالقعقاید و راهکارهاي

هاي بعديِ اي که حتی پس از رسواییطلبان شد، عالقهبه اصالح نویسندگان و مترجمان
 دار و مریز ادامه دارد.طلبان هم بعضا کجاصالح
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طلبان ها، دو مورد اصلی و بسیاري موارد فرعی باعث شد تا اصالحبا همه این حرف
رها و حکومتی در همان اوایلِ ظهورشان فتیله را پایین بکشند و به تدریج از بسیاري شعا

هایی که به هوایش هواداران زیادي پیدا کرده بودند دست بردارند. من در اینجا فقط آرمان
اي که در پیش پردازم. مورد اول این بود که آنها پی بردند شیوهبه ذکرِ دو مورد اصلی می

انجامد. ساختارِ متصلبِ جمهوري اسالمی به ترتیبی اند در نهایت به سقوط نظام میگرفته
پذیرد. این ساختار بر فرض مثال طوري نیست که اگر اینجا را ماله است که اصالح نمی

اش اي از آن را دست بزنید همهبکشید و آنجا را بزك کنید درست بشود، چرا که اگر گوشه
طلبان هرگز سقوط جمهوري اسالمی نبود. آنها قصد داشتند ریزد. اما هدف اصالحفرو می

د و بدون اینکه قدرت را با مردم تقسیم کنند از جناح راست نظام عبور کنن» انقالبِ رنگی«
 ةشدکرده خود به تنهایی قدرت را در دست بگیرند. شعارِ اینک به هجو و هزل تبدیل

طلبان از دقیقا نمود همان واقعیت است. لذا آگاهیِ اصالح» زنی از باالفشار از پایین، چانه«
نِ اصالحات رادیکال در نهایت به سقوط نظام خواهد انجامید این حقیقت که امتداد گفتما

شان دود شود و به ساالري و جامعه مدنیباعث شد که تمام شعارهاي حقوق بشر و مردم
 هوا برود.

طلبان را سرکوب کرد. حجاریان را همان ابتدا با مورد دوم این بود که جناح راست اصالح
را پس از شرکت در کنفرانس  شانمذهبی-ملی يقافطلبان و راصالح و سپستیر زدند. 

برلین قلع و قمع کردند. نظارت استصوابی را هم برنداشتند و اصالحِ قانون مطبوعات را هم 
و با صدورِ حکمِ  هاي تعطیل کردرا فله» ايهاي زنجیرهروزنامه« عوض درنپذیرفتند، و 

را باز کند. باز بعدتر بسیاري از اش حکومتی به مجلس ششم هم اجازه ندادند تا پرونده
هاي مختلف شرکت کنند. در طلبان را رد صالحیت کردند و نگذاشتند در انتخاباتاصالح

طلبان را کوبیدند و هم تقلب کردند و اصالح 88نهایت در انتخابات ریاست جمهوريِ سال 
و  1378یی شان خیزش دانشجوقلع و قمع کردند. البته هر دوي این موارد نقاط عطف

طلبان حکومتی، اراده به گذار از کلیت بود که با عبور از اصالح 1388سپس خیزشِ مردمیِ 
 رژیم را به نمایش گذاشت، و لذا از هر دو طرف به هر طریق ممکن کنترل و سرکوب شد.

طلبان حکومتی با این وجود، میراث راهبرديِ مرکز تحقیقات استراتژیک هنوز براي اصالح
اصالح ةآید. از قضا میراث مرکز در روزگارِ مهاجرت عمداست و بعضا به کارشان می مانده

المللی هم به خود گرفته است، و بر آن بین ظاهرطلبانِ حکومتی به کشورهاي غربی 
د و خودشان و هوادارانشان به طور پیوسته در نکناساس مدام در آمریکا البی می
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هاي پربیننده و شوند و مقاالت انگلیسی در پالتفورمالمللی ظاهر میهاي بینتریبون
قابل ذکر است که تا به امروز هفت مقاله به نامِ اکبر کنند. پرخواننده و تاثیرگذار منتشر می

1منتشر شده است.» سیاست خارجی«سایت به شدت تاثیرگذارِ گنجی در وب

آنها به  2
ذ در آمریکا و در جامعه عرب همچون دریغِ نویسندگان بانفوهاي بیهمچنین از حمایت

2برند.حمید دباشی بهره می

3 

طلبان از زمانِ ظهورشان تا به امروز به تدریج استحاله یافته هاي اصالحترتیب اولویتبدین
گیریم به  –شان توسعه سیاسی و تقویت جامعه مدنی است. در جایی که در ابتدا اولویت

شان به گرفتنِ امتیازهاي ناچیز براي خودشان در ویتبود، بعدا اول –قصد انقالبِ رنگی 
تقلیل یافت، امري که میانِ آنها و » حفظ نظام«عینِ تالشِ سفت و سخت براي 

را » حکومتی«خواهان شکاف عمیقی انداخت و در نهایت صفت تحقیرآمیزِ دموکراسی
ع خودشان هستند تا برایشان به ارمغان آورد. در جایی که آنها امروز بیشتر به فکر مناف
قبلی و متناقض با  ۀدموکراسی و توسعه سیاسی براي ایران، اما مدام پاي ادعاهاي سوخت

کشند و با مهندسیِ افکار عمومی بر مبناي آن ادعاها ملت را سرِ کار هدفشان را وسط می
ست، باید کشانند. بنابراین، اگر قرار بر عبور از جمهوري اسالمی اگذارند و به بیراهه میمی

طلبان حکومتی را به خوبی شناخت میراث راهبرديِ مرکز تحقیقات استراتژیک براي اصالح
 اي اساسی اندیشید.و براي خنثی کردنِ اثرش چاره

 

 ارجاعات:

 :دینیبب را نجایا1 
http://www.csr.ir/Center.aspx?lng=fa&abtid=08&&nxtid=6 

 : استی دسترس قابل نکیل نیا در مقاله هفت هر2 

http://www.foreignaffairs.com/author/akbar-ganji 
 :نجایا مثالي برا3 

https://www.youtube.com/watch?v=sirNVOssmeg  
 :نجایا و

https://www.youtube.com/watch?v=9vUzVnQ2gw0 
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 انقالب فروپاشیِ ساختار موجود است

 

که تازه به حکومت تبدیل شده و در » جمهوري اسالمی«، 1357ها بعد از انقالب تا مدت
نتیجه در پی تثبیت هژمونیِ خود بود، از طرفی بگیر و ببند شدیدي به راه انداخته و در 

انسوز بر ملت و و از طرف دیگر جنگی خانم بود سلب کرده مردمکوي و بازار آسایش از 
کمیته انقالب «هاي سبز و سفید مملکت تحمیل کرده بود. در گوشه و کنار تهران پاترول

هم  سوپرداختند. از آن به آزار و اذیت مردم می» گشت ثاراهللا«و لندکروزهاي » اسالمی
هاي قدیمی که شکلِ آبگرمکن نفتی-هاي اسکاد عراقی ها و سپس موشکهاي میگبمب
کردند. شدند و جماعتی را عزادار میدر جاي جاي تهران آوار می -هایی آتشین بودندبا انت

بعد از جنگ » چرا انقالب کردیم؟«در این حال نزار، بسیاري از مردم به نالیدن افتادند که 
هاي اجتماعی کمتر شد، این ناله هم کمتر به گیريو در دوره هاشمی و خاتمی که سخت

، این نوا، 1388ري ز سرکوب مردم در جریان انتصابات ریاست جمهوگوش رسید. اما پس ا
افکن شده ر سالیان انعکاس پیدا کرده باشد، با خشم و خروش در فضا طنینگویی که در گذ

 رسد.و از هر روزنی به گوش می

سواران خوبی هستند نیز به بد و بیراه گفتن و در این حال، وابستگان حکومت سابق که موج
» حق«طلبان نیست نیز اند؛ و آنها را که ربطی با سلطنتدن دل خویش پرداختهخنک کر

کنند. کار به جایی رسیده که اخیرا یکی مال شده طلب میخود را که به هواي انقالب پاي
اي زاد، نیز به شیوهاز آلترناتیوهاي حکومتی براي آپوزیسیونِ برانداز، یعنی محمد نوري

زاد بیش . البته شکوه نوري1»کردیماي کاش انقالب نمی«که  جنجالی چنین شکوه کرده
از اینکه ناظر به انقالب بر ضد حکومت پهلوي باشد، دغدغه انقالب بر ضد جمهوري 

مسلکان او همچون زاد و هماسالمی را دارد. به عبارتی، با نفی کلیِ مفهوم انقالب، نوري
حتی با دست به دامنِ  –سنجانی دارند که همه سر در آخور هاشمی رف –صادق زیباکالم 

خواهند بختک انقالب را نامیدن می» طلباصالح«شاه شدن و آنها را رضاشاه و ناصرالدین
از روي جمهوري اسالمی فرو بیفکنند. لذا در این مقاله پایانی قصد دارم خیلی موجز نشان 

 ید کماکان ادامه داشته باشد.در بنیاد چه کرد؛ و اینکه چرا آن انقالب با 57دهم که انقالب 
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اش این است که تعداد زیادي کشته هزینه و خوشایند نیست. حداقلانقالب مسلما امري کم
نفسه کدام بهآورد، که هیچهایی در کشور به بار میگذارد و خرابیو زخمی بر جاي می

گدا «؟ یا »دارندشعور و تمدن ن«کنند؟ آیا مطلوب نیست. با این وجود، چرا مردم انقالب می
کنند؟ اینها را گفتم انقالب می» شان زدهخوشی زیرِ دل«؟ یا به صرف اینکه »گُشنه هستند

شان در ي عوامانه بودنگویند؛ و براي اینکه با همهشنوم که میام و میچون بارها شنیده
نند باعث توااند. یعنی همین عوامل به همین سادگی میاثر تکرار ملکه ذهنِ بسیاري شده

اي بیش نیست؟ براي کسانی که به دنبال انقالب بشوند؟ یا اینکه اینها به راستی مغلطه
را به سادگی از گردن خود » مسئولیت تاریخی«گردند تا در سایه آن بتوانند پاسخ ساده می

کند. اما حقیقت این است که نه انقالب به ها معموال کفایت میباز کنند البته همین پاسخ
 آسانی صورت گرفت و نه دستاوردهایش به این سادگی قابل تخطئه کردن است. آن

ناپذیر بود یا نبود هر دو نیست، و اینکه انقالب اجتناب» جبري«در نهایت  هیچ امر بشري
ادعایی است چالش برانگیز که موافقان و مخالفان خود را دارد، و البته جدل بر سر آن پس 

کم گریستن بر سر تغار شکسته و ماست ریخته را دارد. با این اش هم حاز اتفاق افتادن
وجود، درك این حقیقت که با وجود همه ناخوشاینديِ انقالب شرایطی پیش آمد که به هر 
ترتیب وقوعِ آن را رقم زد و اینکه از آن نتایجِ مثبت بنیادینی براي دموکراسی هم حاصل 

کند. حقیقت این را طلب می» ومانتیکر«و نه » سیاسی«آمد امري است که رویکردي 
اي وجه روي هوا و در کسري از ثانیه به وجود نیامد، و پروسهاست که انقالب به هیچ

مدت را شامل بود که پتانسیلی عظیم را نیز فراهم آورده بود. از برخی دالیلِ فوريِ طوالنی
، »سیبیئه بیتوط«، »سیاست حقوق بشريِ کارتر«هایی همچون انقالب یعنی پدیده

و بدون بررسی» تئوريِ توطئه«و غیره و ذلک که بیشتر در راستاي » اجالس گوادلوپ«
قسمتی از پروسه  1357شود که بگذریم، انقالب هاي عمقی به خورد مردم داده می

مدت شکستنِ استبداد فردي و اقتدارِ سنتیِ حکومت در تاریخِ دو سه هزار ساله طوالنی
دارد کدام روایت را قبول داشته باشیم) بود که از حدود یک قرن پیش با ایران (بستگی 

هم به پایان نرسید بلکه تنها وارد فاز  57انقالب مشروطه آغاز شده بود، و با انقالب 
 دیگري شد.

هزاره» خونیِ«آسمانیِ شاه و اقتدارِ » فرهمنديِ«این انقالب، نظامی ایستا را که بر اساس 
کرد و عده زیادي را رعیت و عده ین ایران را به طبقات ثابت تقسیم میساکنان سرزم ،ها
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شکست. در هم  در ،دادکمی را ارباب و شاه فرهمند را هم در باالي سر همه آنها قرار می
هاي طول یک قرن اخیر مبارزان بسیاري تالش کرده بودند تا این اقتدار سنتی را از راه

ر و محدود کنند و عنان و افسار حکومت را به دست مردم و نمایندگان طلبانه مهااصالح
آنها بسپارند، اما عوامل استبداد سنتی هر بار به طریقی این تالش را عقیم گذاشته بودند. 

شاهی، رضاشاهی، و محمدرضاشاهی بر ضد مشروطه همه نمودهاي کودتاهاي محمدعلی
به محدود شدن حیطه اقتدارش بود. در نهایت،  هاي قهرآمیزِ استبداد سنتیمختلف واکنش

صدساله باالخره اقتدار سنتی را با توسل به قوه پس از کشمکشِ حدود یک 57انقالب 
 قهریه فرو ریخت.

اي خواهند گفت که خوب االن هم که همان آش و همان کاسه است: شاه شده اکنون عده
السابق اي هوادارش، مردم هم کمافیه»اللهیحزب«اند و اربابان هم شده» ولی فقیه«

آش و مدت همان که در میانهم با آنها موافقم  منعوام کاالنعام. پس چه توفیري کرد؟! 
، اما حقیقت این است که در بلندمدت اینطور نخواهد بود. همان کاسه و بلکه بدتر بوده

حدت نفی  حاکم را با شدت و» فرهمنديِ«حکومت حاضر مولود انقالبی است که اصل 
گذاشت » اسالمی«کرد و اقتدار سنتی حکومت را شکست؛ و اینکه این حکومت بر خود نام 

الحیل حاکم را و تالش کرد انقالب را به نام و به نفع خود تصاحب کند و باز به لطایف
به » تاریخی«کند که موجد این نظام، جنبشی چیزي از این حقیقت کم نمی ؛فرهمند کند

بوده است. با این » زمین«و پیوند دادن آن با » آسمان«حکومت با  رابطه قصد قطع کردن
خالص » مدل سنتی«وجود، از آنجا که ذهنیت بسیاري از انقالبیون و مردم هنوز از شر 

اي حیات همان قالب سنتی را امتداد داد، البته با یک نشده بود، نظامِ اخیر نیز به گونه
 نفسه وجود خود باشد.نفیِ فی تناقض عظیمِ معرفتی که همانا

اي از آن پادشاه فرهمند محمول بر آن تناقض معرفتیِ بنیادین، امروز ولی فقیه تنها سایه
باز هم  ،ایزدي است که با همه اختیاراتی که قانون اساسی و خود او براي خودش قائل شده

ی قانون اساسی اقتدار سنتی شاهنشاه را ندارد. حقیقت عملی هم همین است که حت
، گرچه این »انتصابی«داند و نه می» انتخابی«جمهوري اسالمی نیز ولی فقیه را مقامی 
انجام شود، و گرچه مدت آن » مجلس خبرگان«انتخاب به دست مجمعی فرمایشی به نام 

در مقامِ اندیشه و نظر آنجاست، و این همان در هم شکسته شدن » انتخاب«نامحدود باشد. 
تی و انتصاب آسمانی است که انقالب آن را به بایگانیِ تاریخ سپرد. دقیقا به اقتدار سن
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به  –هاي ولی فقیه پیشین در امتداد تالش –همین دلیل هم هست که ولی فقیه کنونی 
بیاید، که نظریه» آسمانی«و » سنتی«اي انحاء مختلف تالش دارد براي خود پشتوانه

هاست به زورِ و توپ و تشر و با حذف این و آن سالپردازانِ خودي همچون مصباح یزدي 
اند کار چندانی از پیش برایش در حال دست و پا کردن هستند، و با این وجود نتوانسته

ببرند، به طوري که کلیت رژیم که بر مفهوم والیت فقیه استوار است اکنون در اثر عدم 
اسلحه نیروهاي نظامی و شبه مشروعیت به نظامی پادگانی تبدیل شده و خود را به زور

نظامی سرِ پا نگاه داشته است. بدین ترتیب، امروز والیت فقیه و نظامی که حول محور آن 
شدن  متالشیاش با انقالبی که آن را بر سر کار آورده در حالِ شکل گرفته زیر بار تناقض

 است.

عملی گذشته را در این شرایط، به جاست که از تاریخ درس بگیریم و خطاهاي نظري و 
را  57تکرار نکنیم؛ و به جاي تنفرِ کور از مفهومِ انقالب به خاطر شرایط حاضر، انقالب 

همانطور که بوده بدون حب و بغض ببینیم و در ترازوي تاریخ منصفانه بسنجیم، نه اینکه 
ار جا دور بریزیم. چنانکه دیدیم، انقالب با پرداختن بهایی سنگین اقتدهمه چیزش را یک

ساالريِ خونی را در ایران منسوخ آسمانیِ چندهزارساله شاهنشاهی را فرو ریخت و طبقه
کرد. اینکه دموکراسی را به جاي آن حاکم نکرد و مردم را در وضعیتی برزخی میان 

نگاه داشت حقیقت و معضلی است که امروز ما با آن دست و پنجه » شهروند«و » رعیت«
 کنیم.نرم می

توان ایم. درسی که میایم و خطاهاي انقالبِ آنها را دیدهشانه نسل قبل ایستادهامروز بر ما 
به  رجعتاز این حقیقت گرفت عدم تکرار آن خطاهاست در حرکت به سوي آینده، نه 

اي که شرایط آن انقالب را فراهم آورد و نه اجتناب از انقالبی دیگر از ترسِ اینکه گذشته
بلی روي داد این بار نیز رخ دهد؛ و البته توجه به این حقیقت بنیادین مبادا آنچه در انقالبِ ق

هاي که تنها انقالب بر ضد حکومت حاضر کافی نیست، و باید براي بعد از انقالب برنامه
دموکراتیک داشت تا باز روز از نو و روزي از نو نشود. در پایان باید این حقیقت را در خاطر 

گذرد، و اینکه این آزمایشگاه می» آزمایشگاه تاریخ«کراسی از داشته باشیم که مسیر دمو
بردار نیست، چنانکه در کشورهاي به اصطالح دموکراتیک معاصر هم نبوده؛ چرا که تعطیل

آزمایش «ي پویاست که در گذار زمان از طریق »فرآیند«دموکراسی نه یک پدیده ایستا که 
 یابد.کند و بهبود میرشد می» پیوستگیِ معرفتیِ تاریخی«در سایه » و خطا
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Why Should the Islamic Republic be Overthrown? 
Essays in the Phenomenology of the Islamic Republic 

 

Thirty-five years, the lifetime of a generation, has passed 
since the 1979 Revolution in Iran; a revolution against the 
despotism of the Pahlavi monarchy that led to the formation 
of a so-called “Islamic Republic” in Iran. Since its very 
inception in February 1979, contrary to the initial popular 
aspirations to liberty that had resulted in the overthrow of the 
monarchy, the Islamic Republic descended upon the civil 
society like the hammer of gods and embarked upon an 
overwhelming, systematic violation of human rights and at 
the same time a calculated movement away from the 
expected democracy. 

Executing the officials and affiliates of the former regime 
without any trial (or after drumhead trials); continuous 
cracking down on the various political/cultural/social trends 
and movements; establishing strict and at times humiliating 
institutions for control of social behavior in general and 
making the “Islamic hijab” mandatory for women in 
particular; persecuting the ethnic, religious, and sexual 
minorities; systematic purging of critical intellectuals and 
political opponents both inside and outside of Iran; keeping 
in custody countless prisoners of conscience in dreadful 
detention centers where organized torture and mass 
execution is the order of the day; suppressing student and 
popular movements for liberty and democracy; 
politically/militarily intervening in the neighboring countries 
and attempting to make them satellite states through the use 
of terrorism, oppression and massacre; and the most 
nefarious of all and the source of all evil, drawing up a 
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constitution based upon religion and revolving around the 
Shiite concept of “Guardianship of the Jurist” – which grants 
immense executive powers to the Supreme Leader as the 
sole representative of God on Earth; these are only a handful 
of the substantial anti-humanistic and anti-democratic 
procedures and practices of the Islamic Republic which, in 
Hanna Arendt’s words, have made “evil” not only in Iran but 
also in most of the Middle East “banal”. 

Of course, during the past thirty-five years many different 
voices have been raised in protest against the said regime, 
demanding its overthrow and replacement with a democratic 
system amenable to the principles of human rights. All the 
same, these protests have done little so far in the way of 
fundamental change in the political system in Iran. I believe 
that among the reasons why the protests and movements 
against the Islamic Republic have generally failed, alongside 
many other problematics , one has been a dearth of deep and 
extensive theoretic understanding of the nature of the regime 
and how it functions; another has been the absence of a 
prevalent “subversive/transformative” discourse with a 
strong theoretical foundation; and last but not least, the 
nonexistence of a comprehensive democratic program to 
replace the Islamic Republic. 

Not that there haven’t been steps taken in that direction; for a 
rather good number of informed and committed individuals 
from different walks have been treading that path for a long 
time now. However, the thinness of their 
subversive/transformative discourse against the thickness of 
the discourses opposing it on the one hand and the limits on 
the range of their discourse – most importantly, strictures on 
the public access – against the wide range of their opposing 
discourses on the other hand have rendered them for the 
most part inadequate and thus ineffectual. 
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In that light, the aim that I follow by publishing this 
collection of essays is to make the subversive/transformative 
discourse more far-reaching by dint of introducing and 
investigating a number of rather uncharted concepts and 
problematics in that regard; for it is only through the 
“consensus” of similar particular discourses that a general 
and popular discourse can take shape and have practical 
effect. This I hope will help the concerned audiences to get a 
better grasp of the situation in Iran which will in turn assist 
them in taking proper measures to set it right. As such, the 
essays in this book have been penned first and foremost in 
order to show that to put an end to the banality of evil and 
establish the principles of human rights and achieve a 
democratic system not only in Iran but also in the wider 
Middle East it is essential to overthrow the Islamic Republic. 

Although in different essays I have occasionally reflected 
upon the “method” of that subversion, and my personal 
inclination is towards a popular revolution, that method is 
not necessarily the core of concentration of this book. That is 
because I believe the method of subversion is in practice the 
result of a host of different factors contingent upon a 
significant number of conditions that emerge in a given time 
in a given place, and are therefore mostly unpredictable. 
Nevertheless, what is a given for me is that for the reasons 
enumerated in this introduction and expounded on in the 
body of the book, it is mandatory that the Islamic Republic 
as a system be eventually overthrown. This is the 
“teleological” claim of this book. 

However, I do not take for granted this teleological claim 
and commit myself throughout this book to explaining and 
expounding upon it by means of “accumulation of evidence” 
against the existence of the Islamic Republic. The whyness 
of this teleological claim will be investigated through an 
attempt to answer the question “what is the Islamic 
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Republic”. In other words, this collection of essays will be in 
essence a study in the “ontology” of the Islamic Republic. I 
consider the whatness of the Islamic Republic an assemblage 
of particular “phenomena” whose coming together 
constructs the general phenomenon of the Islamic Republic. 
This is the “methodological” claim of this book. 

According to The Blackwell Dictionary of Western 
Philosophy (2004), phenomenon is the “[p]erceptual 
appearance in general, that is, what may be observed and 
how things look” (517). According to Heidegger, 
“Phenomenon means that which shows itself in itself” (517). 
My critical interpretation of these definitions is that 
phenomena are what are generally recognizable – if not 
necessarily acceptable – “objectively”, that is, through the 
five senses in the medium of time and space, for many 
individuals with similar experiences and a rather common 
historical background. 

As it happens, Blackwell also emphasizes this objectivity 
when it mentions that “Husserl’s phenomenology was deeply 
influenced by Descartes’s demand that knowledge be clear 
and distinct and opposed relying on any a priori assumption 
that has to be justified elsewhere” (517). The study of 
phenomena is duly called “phenomenology”. To some extent 
predicated upon the given definitions of phenomenon, again 
according to Blackwell and in keeping with the approach 
adopted by a school that included such heterogeneous 
thinkers as Husserl, Heidegger, Sartre, and Merleau-Ponty, 
the “slogan” of phenomenology is “to the things 
(phenomena) themselves” (517). That is exactly what I am 
going to do in and with this collection of essays: to study the 
things (phenomena) as they are. 

However, I and the classic phenomenologists part company 
at this very juncture; for when phenomenology as an 
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“approach”, and that mostly in its common definition, is our 
shared instrument, the “material” we study proves to be 
different. Simply put, whereas for them the material is a 
universal set of “subjective” phenomena including the mind 
and the “structure of consciousness”; for me in this 
collection of essays the material is a very particular set of 
“objective” historical, political, social and cultural 
phenomena that either construct or reinforce the Islamic 
Republic. These phenomena encompass a broad range of 
subjects such as Islamism, isolationism, extrinsicism, 
Israelophobia, false alternatives, non-reformability, crisis 
creation, extralegality, cultural hegemony, atomization of 
society, regional imperialism, and foreign intervention, with 
each of which I have dealt in detail in these essays in an 
attempt to define, explain, and analyze them. 

Here I must clarify that not all these phenomena belong in 
the realm of the state or immediate state politics, and neither 
has their inception necessarily occurred in the era of the 
Islamic Republic. However, their discursive extension in the 
course of history which has heavily influenced not only the 
Islamic Republic but also the Iranian society as a whole has 
made them the subject of study of this book. It goes without 
saying that there is a logical possibility that any given 
phenomenon and its features will not remain the same in the 
passage of time under the influence of different factors and 
conditions; therefore, it is quite possible that the 
characteristics and even the very existence of the phenomena 
studied in this book may not hold true in the long run. What 
is crucial here is that the existence and characteristics of the 
phenomena under study hold true “according to existing 
evidence” in “their time and place of study”. 

The fact of these phenomena holding true at present can also 
prove useful for the understanding of the past by the future 
generations. As such, a written testimony as to the howness 
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of the present will remain for the coming generations so that 
they can keep track of their past and thus won’t commit the 
same mistakes that their forerunners did; as Iranians of today 
have done many times due to the compulsory separation 
from their near past and especially the era of the 
Constitutional Revolution (1905-1907), the first revolution 
with strong tendencies towards democracy in all of Asia. It is 
true that every generation should take care of its own 
immediate problems, but it is only fit and functional that it 
does so in the context of history. Of course, in doing that, it 
should avoid entangling itself in the mesh of the ideas of the 
past; for the past is to be the torch of the future, and not the 
fetter around its feet. 

It must be emphasized right here that we must also be wary 
of reducing a system (a general phenomenon) to a number of 
visible constituents (particular phenomena), for the end 
result of a system is not necessarily the sum total of its 
“visible” constituents, and there are always invisible factors 
within or even without the system that influence its whatness 
and at times how it functions. For instance, the Islamic 
Republic is not just Islamism, the mullahs, the Revolutionary 
Guards, brainwashing, torture, and execution; it is all of 
them plus many other things that are not necessarily 
immediately visible. Occasionally, the Islamic Republic is 
we ourselves when we unconsciously get to play in the 
confines of its discourse; and when we forfeit our initiative 
by leaving it to the individuals and organizations close to the 
regime, futilely believing that what they do constitutes a 
movement towards democracy. In that situation, the Islamic 
Republic is not separate from us and has no life apart from 
the life of those thoughts and behaviors of ours that help 
extend it. 

Nevertheless, an intense study of the visible constituents of a 
system and accumulation of evidence about them is certain 
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to help us understand more profoundly the general 
“behavioral patterns” of that system, and such understanding 
is likely to result in an improvement in our ability to predict 
those behaviors, which in turn is important for choosing the 
proper method for dealing with that system. That said, I do 
not claim to have studied all the phenomena that construct 
the Islamic Republic, for that is an impossible feat. For me, 
it is enough that the fundamental phenomena studied here be 
set before the eyes of the reader so that the whatness and 
howness of those phenomena could clearly drive home the 
necessity of subverting the Islamic Republic. 

The objectivist methods employed in this book follow, 
implement and articulate, with different degrees, the five 
very basic principles that any objectivist theory needs to 
consider, i.e. occurrence, frequency, and distribution of 
phenomena, and having an explanatory and a predictive 
nature. Should these methods become popular, everybody 
else could utilize them in order to study any other 
phenomena on their own; hopefully, this would also allow 
me to enjoy their discoveries and by that improve my 
knowledge and understanding of other phenomena. 

I must now turn to the opponents of the discourse of 
subversion/transformation. For years, through a host of 
deceptive moves, they have taken to promoting an 
ambiguous discourse both inside and outside of Iran so that 
they can actively prevent the popularization of the discourse 
of subversion/transformation in the Iranian public sphere. 
They have engaged in activities such as hobnobbing with 
illustrious international thinkers, philosophers, and political, 
social and human rights activists; procuring noteworthy 
international human rights and journalism awards with the 
assistance of professional behind-the-scene lobbies (which 
has enhanced the range of their discourse on both the 
domestic and the international scenes); and appealing to the 
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foreign governments that are in appearance against the 
Islamic Republic and exploiting their state media such as the 
BBC and the VOA; and by all these have drawn a black veil 
of ignorance on the anti-humanistic and anti-democratic 
essence of the Islamic Republic and its banality of evil. 

Through the so-called discourse of “Religious 
Intellectualism”, these opponents of democracy have put 
forward the paradoxical concept of “Religious Democracy” 
that intends to maintain the status of religion in the area of 
politics by merely making modifications to the structure of 
the present regime and granting some limited social 
freedoms to the people and therefore keep the Islamic 
Republic in place by hook or by crook. However, this whole 
charade only constitutes a misrepresentation of the truth by 
this coterie who call themselves “Reformists” and 
“Religious-Nationalists”. 

Many of these people are in fact the former officials and 
close affiliates of the Islamic Republic themselves, and they 
have been benefiting from the illegitimate and unmerited 
political, social, and economic rewards of being part of that 
regime. They are, therefore, naturally for the maintaining of 
the regime through the use of the many means they have at 
their disposal. However, by frequently putting themselves up 
as the “opposition” to the Islamic Republic, they in effect 
intentionally push to the margins the genuine but not so 
well-to-do opposition to the Islamic Republic. 

A portion of the “leftist” Iranians in exile as well as a limited 
but influential number of the European and American leftists 
and liberals, whose only concern seems to be waging a 
ferocious war on the crimes of capitalism while having 
nothing whatsoever to do with the crimes of religious 
fundamentalism and Middle Eastern despotism, also keep 
lobbying for these Religious Intellectuals in the West. Since 
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this coterie and its discourse constitutes a particular 
phenomenon within the larger context of the general 
phenomenon of the Islamic Republic, it will be challenged in 
this book. 

The Religious Intellectuals’ classical Islamic reading of the 
Platonic and the Aristotelian worldviews makes them 
oriented towards accepting and applying the binary divisions 
of “form” and “substance” (Plato) and “accident” and 
“essence” (Aristotle), i.e. the very divisional deficiency that 
Derrida diagnoses as the root of “Western Metaphysics”. 
Based on that binarism, the Religious Intellectuals consider 
the existent Islamic Republic as the “crust” – that according 
to them can take a different shape – and, as opposed to that, 
they consider the nonexistent, ideal “Islamic State” as the 
“core” – which according to them must definitely be 
constant and permanent. 

However, contrary to their stance, I believe that the core and 
the crust are the same; for after all any phenomenon is the 
sum total of its components, i.e. its ideas, discourses, and 
practices. In other words, the “essence” of a phenomenon is 
very much its “appearance”. As Berkeley says, “esse est 
percipi (to be is to be perceived)”. Predicated on that 
principle, it can be claimed that the ontology of a 
sociopolitical phenomenon to a great extent also constitutes 
its “epistemology”; which means that the “whatness” of that 
phenomenon is to a great degree equal to the “howness” of 
its ideational methods and behavioral patterns. Thus, the 
“truth” of a phenomenon is what it “is”, and not what it can 
or should “be”. Indeed, no rational/empirical mode of 
thinking will justify “what-is” on the basis of “what-is-not.” 
That which references “what-is-not” in order to justify 
“what-is” is neither science nor scholarship; it is religion, 
whatever appellation it is given. 
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It is with regard to these very binaristic, subjectivistic, and 
pseudo-religious fallacies of the Religious Intellectuals that 
the phenomenological study of the Islamic Republic 
becomes critically imperative; for the study of the Islamic 
Republic as an assortment of phenomena assessable in 
keeping with factual evidence will shut the door on the 
extremely abstract and anti-evidential ideations and 
interpretations of the Religious Intellectuals who are intent 
upon salvaging their beloved Islamic Republic based upon 
those abstractions. 

Since phenomena are constituted/located in a given spatio-
temporal medium and are therefore tangible via the five 
human senses, it is only natural that the study of 
“metaphysics” and “divine matters” lie outside their 
territory. It is exactly because of this that the Religious 
Intellectuals who are constantly concerned with religion and 
its interpolation into politics should not take kindly to 
phenomenology or any other objectivist method, and instead 
stick to abstract musings and hermeneutical ravings that 
leave the way open for their subjectivist and anti-historicist 
interpretations. Accordingly, the main task they have set 
themselves for the past couple of decades has been to 
eliminate historical differences “on the paper” via the 
panacea of hermeneutics so that they won’t have to 
acknowledge the validity of those differences in reality and 
get to deal with them “in practice”.  

By taking advantage of the long and influential presence of 
mysticism in the Iranian mindset; by exploiting rhetoric and 
excessively playing with words and thereby reducing the 
truth to the text; by frequent term- and name-droppings; by 
adopting an “argument-from-authority” attitude instead of 
aspiring to achieve elucidation and helping the reader really 
“understand” whatever the argument and its point is, and in 
so doing compelling the reader to bow to the “erudition” of 
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the author and stoop to the sublime and incorporeal 
“grandeur” of the text; by all these means the Religious 
Intellectuals conveniently confuse the undeniable historical 
facts of religion and obfuscate the nature of  the “religious 
state” in Iran and occasionally the rest of the world in order 
to justify the necessity of religion in and for state politics. 
And this has become possible for them only because their 
particular kind of approach – which they have made popular 
via the means at their disposal – grants them such license. 

By brewing together the various and at times contradictory 
ingredients adopted from the works of the Islamic sages, 
polemicists, and poets, and the ancient, medieval, modern 
and postmodern Western thinkers and philosophers, these 
present-day sophists and modern-time alchemists have made 
a soporific potion only a sip of which instantly kills off the 
desire for the truth. They who are to a great extent indebted 
to postmodern approaches, without giving much credit and 
weight to the anti-authoritative, liberatory, and justice-
demanding aspects of postmodernism and with unduly 
dwelling on its relativistic nature, take advantage of the 
discursive diffusion predicated upon that relativism in order 
to advance their own anti-democratic and at heart anti-
humanistic agenda. As a consequence, such has become the 
situation today that amidst this bedlam of absolute relativism 
these “intellectuals” have created day cannot be told from 
night. 

It is first and foremost in defiance of this gloomy way of 
intellection that I have chosen in my works to write vividly 
and to study hard evidence instead of speculating about mere 
abstractions. This text and many others by my pen are 
explicable and assessable by reference to facts beyond them. 
Very simply, one can go and look for what has been studied 
in the text “outside” of it, and if it couldn’t be found out 
there, reject the text. In other words, verifiability or 
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falsifiability of this text is predicated upon the existence or 
nonexistence of the evidence outside of it upon which it 
draws, and not on abstract notions and metaphysical matters 
to which the human senses have no experiential access 
whatsoever. 

All the articles in this book concentrate on an objective study 
of phenomena that have constructed the Islamic Republic. 
My aim in taking that approach has been to popularize a set 
of objectivist methods in the intellectual sphere of Iran that 
for different reasons have either not been established or if 
established have been pushed to the margins today. Such 
marginalization of those ways has left the door open for the 
invasion of absolutely subjectivist methods, which in turn 
has led to the contemporary sociopolitical, intellectual, and 
cultural catastrophe. As such, it can be said that the entirety 
of this book constitutes a “discourse on the method”. 

Here I must clarify that my emphasis on phenomenology 
does not necessarily entail an 
exclusion/avoidance/negligence of other approaches and 
methods of study, for in this collection of essays I have 
employed many different, mostly objectivist, methods for the 
study of different issues. What I mean by underscoring 
phenomenology, however, is that my concern has been an 
objectivist study of the phenomena – with the specifics 
explained above – that construct the Islamic Republic; 
phenomena that I believe for their anti-humanistic and anti-
democratic existence the Islamic Republic must be 
overthrown. 

From what has been said so far it must be deducible that I do 
not believe in any a priori “grand narrative” and ready-made 
prescription that has already assigned the points to be 
accepted and rejected; and the objectivist approach that I put 
forward and use in this book also demonstrates that I do not 
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accept or reject any phenomenon unless I have studied it in 
light of concrete evidence in the medium of time and space 
and against the backdrop of humanistic and democratic 
principles. This is in essence a pluralistic approach that is in 
line with the final goal of this collection of essays which is 
the promotion and establishment of democracy. 

In the end, I must express my gratitude to the people who 
undertook to make this book available to the public. My 
special thanks goes to my dear friends, Dr. David B. 
Downing and Mr. Abbas Khosravi Farsani, who suggested 
valuable amendments and improvements to the text. Past 
that, this book is the fruit of the toil of a group of people, 
especially Amir Ezati of the Literature Club, who have 
undertaken to publish it without benefiting from any state or 
corporate funding and without having access to massive 
propaganda machines to promote it. Whereas in the past 
thirty-five years the publishing industry in Iran has come 
under heavy supervision, regulation, and censorship by the 
Islamic Republic and thereby has lost much of its 
enlightening and edifying function, the Iranian publishing 
houses in exile – whether Internet-based or paper-based – 
despite all the hurdles in their way, have managed to pull the 
weight of improving the knowledge and understanding of 
Iranians both inside and outside of Iran. This calls for great 
appreciation. 

 

Reza Parchizadeh 

Indiana, Pennsylvania 

Summer of 2014 

 

 

 13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Why Should the Islamic Republic be Overthrown 
Essays in the Phenomenology of the Islamic Republic 
 
First published 2015 by Bashgah-e Adabiyat 
Cover design by A.E. 
All rights reserved. 

 
 
 



 
 

Why Should the Islamic Republic be 
Overthrown 

Essays in the Phenomenology of the Islamic Republic 

 
 
 
 
 

Reza Parchizadeh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26



