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  پيشگفتار
  

 پس از تيرگي روشني گيرد آب
  

درها و رها شدن  يا گشودن پاره وارها،يد يا شكستن پاره يبه معن انيرانيا يكنون تيشدن بر موقع رهيچ   
 اي يرانيا. رسانده است نجاياست كه ما را به ا ياز مراحل خ،يگذار از تار يهاست؛ به معن زندان يا از پاره

 تيرود و بر موقع يخود فراتر م از ايخواهد بود كه هست؛  نيهم شيو كم و ب ماند يهمان كه بوده است م
 يريزنج اي كند؛ يرفتن م فراز يبرا يآنچه را كه بر او گذشته نردبان اي. شود يم رهيخود چ يخيتار يكنون

خود  خيما از تار. شيو باورها اتيو انسان را روح سازد يرا انسان م خيتار. و رفتارش شهياند يبر دست و پا
و  اتيدر روح ديبا گريبه زبان د. ميو از خود فراتر رو خيتار نياز ا ديبا. ميستيو در واقع از خود خوشنود ن

 يدورانداختن يو باورها اتيچه بسا روح د؛يمان با تازه يو باورها اتيچه بسا روح. ميخود بازنگر يباورها
   .ميدار

  

 نيآزاد شدن از ا يبرا انيرانيا يده سال گذشته نسل كنون ياز تالشها يكتاب بخش نيا يگفتارها   
 زيگسستن كه امكان ن يآزاد شدن نه به معن. تازه است يو باورها اتيبه آن روح دنيو رس خيگذشته و تار
ما را ساخت، اكنون بر ماست كه  خيآن گذشته و تار. خيميما همه ساخته آن گذشته و تار رايندارد ــ ز

   .كنش و اندركنش ريناپذ انيپا رهيــ همان زنج ميبساز گريد يخيو تار يا ندهيآ
  

ح كه همچون مصال ميما شكست خود را دار يول. نگرند يدر ما به چشم شكست خوردگان م انيجهان   
ذهن؛  يداده است و گشادگ يداريما به ما ب يكنون يمل يروز رهيت. برد ميبه كار خواه ندهيآ يها يروزيپ
   .استداده  يرهائ يهائ را گشوده است، ما را از زندان يرا شكسته است، درهائ يوارهائيد
  

 يا ــ به پاره هديبه چاپ رس گريد يقبالً در جاها شيكتاب ــ كه گفتارها نيا نيدر سه بخش نخست   
 زيهمانند ما، و ن يها تيموقع يا و پاره رانيمعاصر ا خيبه تار يبا نگاه يبه همرائ دنيمسائل مربوط به رس

در بخش چهارم سه مصاحبه آمده است . پرداخته شده است انيرانيا يمل كاريپ طيدرباره شرا يهائ شهياند
 انيدر پا. ديگو يپاسخ م ريناگز يها پرسش يا پاره كتاب، به نيا يكه گذشته از مربوط بودن به گفتارها

آنان ــ گرد  يسيانگل ياند با برابرها كه به ضرورت در متن آورده شده يا تازه يها از واژه يكتاب فهرست
  .آمده است

  
  .ه. د

1991  
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 )الكترونيكي(پيشگفتار چاپ سوم 
 
آماده شده است ) اينترنت(نما ركه اكنون در تا "خگذار از تاري"هاي  از زمان نگارش مقاالت و مصاحبه    

دهد كه مسائل، بيشتري،  هنوز بكلي به  اي به آنها نشان مي گذرد و نگاه دوباره در حدود دو دهه مي
شايد به همين دليل، در نظرات خود من نيز، چنانكه در اين كتاب آمده، مگر در . اند گذشته سپرده نشده

  . ندان تغييري راه نيافته استهاي مهم، چ اي تاكيد پاره
  

اي پيش بود ولي وضع بسيار بدتر شده  توان ديد كه دو دهه امروز منظره كلي را رويهمرفته همان مي   
آينده ايران امروز از زمان جنگ با عراق . ايم تري رفته ايم و رو به بد ما بيست سال ديگر از دست داده. است

ساله آخريش از نظر جغرافيائي در ابعاد يك زد و خورد مرزي بود و جنگ عراق در شش . تر است نيز مبهم
تواند  بحراني كه اكنون ايران را از هر نظر درميان گرفته است مي. از نظر تلفات در ابعاد جنگ جهاني اول

   .اند هاي گذشته م كوچهخرژيم هنوز در  "جايگزينان"هاي مخالف،  اما نيرو. ابعاد يك فاجعه را به خود گيرد
  

اي اصالحات عبارتي، تا همان معني بهتر برسد، داده شده و  در آماده كردن كتاب براي انتشار تازه پاره    
ها همان است كه در صورت اصلي  از اين گذشته متن. ها و تاريخ ها تصحيح شده است چند اشتباه در نام

  . بود
  

سختگيري، اين كتاب را براي تارنما آماده  از دوست و همرزم عزيزم خانم ونوس لجتي كه با پشتكار و   
  .كردند بسيار سپاسگزارم

  
  .ه.د   
    2007ژانويه   
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  كبخش ي
  

 رهايي از زندان تاريخ
  

ه خوبي قابل فهم است كه ايرانيان بيشمار از جمهوري اسالمي چنان بهم برآمده باشند كه در ب   
آيد بي انديشه آينده در پيش  مي جستجوي رهايي به هر دري بزنند و راهي را كه به نظرشان كوتاهترين

زمينه را براي شان  ست بدانند كه فضاي فكري و عاطفياين ايرانيان بهتر ا .گيرند و همگان را بدان بخوانند
آنكه لزوماً تاثيري بر فراگرد آزادي و رهايي ايران  بي ،سازد مي آور سياسي آماده ي پشيمانيها روي زياده

   .داشته باشد
  

ي بزرگ بي ها گروه .هفت هشت سال پيش نيز بود .به هر دري زدن ـ اين بنياد مشكل كنوني ماست   
صرفاً در پي  ،هر كدام به داليل خود ،زيرا .، به هر در زدند و هر سرابي را چشمه آرزو پنداشتندانديشه

ي ها و ذهن ها در آن هنگام نيز افراطيان چپ و راست اسالمي و غير اسالمي نخست دل .تغيير اوضاع بودند
   .مردمان و سپس مواضع قدرت را به چنگ آوردند

  

هر چه هم از وضع  ،زنند نمي رشان احساس مسئوليت كنند به هر درمردمي كه براي خود و كشو   
گيرند ـ نه تنها براي آنكه فردايشان بدتر از  مي پيامدهاي اقدامات خود را در نظر .ناموجود ناخرسند باشند

   .توانند پيروز شوند مي بلكه براي آنكه با همراي شدن بر امر درست است كه ،امروز نشود
  

ي ها هكوشند اتحادي بر پايه برنام مي آنها كه ،احوال كنوني و پراكندگي و پريشيدگي ايرانياندر اوضاع و    
هم اگر رسيد  ،رسد نمي هم كوشش آنان به جايي .كنند مي سياسي شتابزده و ناپخته پديد آورند اشتباه

ار هفت سال حكومت هراس تنگي زمان يا آث .دهد نمي ي را كه شايسته مردم ايران باشد به آنها نويدا هآيند
كوشند فرمولهاي  ها مي هكساني كه به اين بهان .يي بيش نيستندها هبهان ،و تباهي بر روان و انديشه ايرانيان

با  .پيشنهاد كنند تنها بر آشفتگي خواهند افزود ،ي مشكوكها فرض ساخته شده بر پيش ،آسان و نسنجيده
اعتماد آنها را بايد با  .توان به زبان راستگويي سخن گفت مي تنها ،ايرانيان ترسيده از ريسمان سياه و سفيد

يي ها هيا گوش ،يي جلب كرد كه تاب پژوهش را بياورند و براي پذيرفتنشان، بستن چشم و گوشها هانديش
كساني كه  .ي داد كه با گذشته تفاوت داشته باشدا هبه آنها بايد تصويري عملي از آيند .از ذهن الزم نباشد

 پي بسيج نيروهاي بزرگي از ايرانيان هستند به چيزي بيش از وعده تجديد گذشته يا درد اشتياقدر 
  .يا انتقامجويي نيازمندند )نوستالژي(

***  
چپ تندرو ـ ماركسيست لنينيست ـ در ايران بيش از آن شكست خورده است كه در آينده قابل    

ار آوردن خميني بر درو از چيزي بيش ازروي كتندر ايران چپگرايان  .بيني بتوان جديش گرفت پيش
ي و ميان ا هي بيشمار و جنگهاي فرقها هنيامدند و بزرگترين تظاهر نيروي زندگيشان در ساختن فرق

ي ها و از جمهوري ،يش را از كامبوج گرفته تا كوبا و شورويها هجامعه آرماني آنها نمون .گروهي بوده است
 به هر كس بخواهند ببيند نمايش ،ي گوناگون افريقائيها ه تا سوسياليسمدموكراتيك اروپاي شرقي گرفت

  .ي براي گفتن ندارندا هآنها سخن تاز .دهد مي
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يشان در ها تواند از آنان چشم بپوشد و آنان را به موشكافي مي بحث سياسي آينده ايران به آساني   
   .ماركسيستي و لنينيستي رها كند "مقدس"ي ها متن

  

گرفتار  ،آلوده به همكاري به دشمن، سازمان مجاهدين خلق ،ترين نيروي چپ تندرو يافته انسازم   
اوج "نفري است كه هر روز و شب به  سازي و حماسه سرايي درباره ماجراي دو نويسي و فيلم زيارتنامه

گان خالي جاي آنهمه كشت( .يابند مي دست) 1( "ي تاريخ مجاهدينها هكيفي جديدي بر فراز تمامي حماس
برخورد باورنكردني ) .پا افتاده خصوصي ببينند است كه به اين آساني خود را تحت الشعاع يك رويداد پيش

ي و ا ها يك ملودرام خانوادگي معمولي نشانه فرو رفتن روزافزونش در يك فضاي محدود و فرقآن سازمان ب
افزون بر اشتباهات سياسي و ، وط در ابتذالاين تنگي ديد و سق .ان بيرون استدور افتادنش از واقعيات جه

به خطر انداختن همه چيز به خاطر  ،همكاري با خميني( استراتژيك مرگبار هشت ساله گذشته آن
چيز زيادي از حيتيث الزم براي مبارزه برايش ) صدر، در آمدن به خدمت نيروهاي متجاوز عراقي بني

   .كند مي شكست ايدئولوژيك آن را تكميل ،ات مذهبيگيري رياكارانه از خراف نگذاشته است و بهره
  

را بر تابوت مذهب سياسي ي آخر ها ميخ ،رو راست مذهبي به رهبري خميني تندرو و شريعتمداري ميانه   
پافشاري  .ه عنوان حكومت زده است و جاذبه ايدئولوژيكي نيرومندتري از سرنيزه پاسداران نداردو مذهب ب

متعارف تعلق دارد كه قبول همگان يافتنش  مذهبي به آن بخش از خرد ش آينده رهبراننق كسان بر يا هپار
   .خواند نمي شونده شود كه اعتبارش بسرآمده است و ديگر با واقعيات دگرگون مي مصادف با هنگامي

  

ت يك مصلح امري ديگر است و به عنوان ،گيري از رهبران مذهبي ضد خميني در پيكار براندازي بهره   
از جمله در درون رژيم  ،گيري از بسياري عناصر ديگر ورد نظر باشد ـ همچنانكه بهرهمتاكتيكي همواره بايد 

 ديگر از رهبران مذهبي سخني، اما به عنوان يك طرف بحث سياسي مربوط به آينده ايران .اسالمي
و جهت امور را رهبران مذهبي  بيني كرد كه در آن مسير توان پيش نمي يا هبراي ايران آيند .توان گفت نمي

   .تعيين كنند
  

ند كه مذهب امري شخصي است و كاري به اداره ا هبسياري به اينجا رسيد ،حتي از متعصبان مذهبي   
اقتصاد توحيدي و اسالمي، عدالت و  ،ي اسالمي براي مسائل جامعهها راه حل. كشوري مانند ايران ندارد

همه اين  "ي اصيل فرهنگيها ارزش"بازگشت به  ،ارجي اسالميداري و سياست خ قسط اسالمي، كشور
ي مردمان ها درهاي ذهن ،ي پيش از انقالب مانند كليدهاي جادوييها اصطالحات و شعارهايي كه در سال

در هفت ساله حكومت  ،گشودند مي فريب خوانده مردم مايه و الفزون يا نيمه درس بيشمار را بر روي هر بي
ي خميني و مطهري و آل احمد و شريعتي و طالقاني و ها ديگر با كتاب .ندا هتجربه خورد اسالمي به محك

   .توان يك جريان فكري به را انداخت نمي صدر بازرگان و بني
  

و عوامل گوناگون شوروي در ايران كه بايد به عنوان يك احتمال جدي  ها بهمين ترتيب خطر كمونيست   
آنها در بهترين صورت خود  .در يك بحث سياسي ندارد ها ه نقش كمونيستارتباطي ب ،در نظر گرفته شود

خواهند توانست كودتايي را در زمان مناسب سازمان دهند و تا آن زمان هر چه بيشتر در زير زمين 
   .خواهند ماند

  

راست و چپ، روان از  ي غير مذهبي تندرو و ميانهها راست ،يابد مي تا آنجا كه به بيشتر ايرانيان ارتباط   
 .شود مي ي آنان تعيينها سرنوشت آينده ايران به مقدار زياد در بحث. اكنون هماوردان عمده فكري هستند
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 دانند و آن را به حال مبارزه زيان آور نمي البته روشنفكراني اصالً بحث و انديشيدن را در اين مرحله الزم
د كه بحث كافي است و عمل كنيد و دو صد گفته دهن مي كساني نيز هستند كه پيوسته شعار .شمارند مي

تا متقاعد  ها ي انسانها غافل از اينكه براي نيم كردار دو صد گفته الزم است و گروه .چون نيم كردارنيست
و  "مبارزه" .آيد نمي زنند و تا به امر درستي متقاعد نشوند كار درستي از آنان بر نمي نشوند دست به كاري

  .نياز از بحث سازنده باشد مبارزه و عمل تفاوت دارد و مبارزه و عملي نيست كه بي ا خودگفتن ب "عمل"
***  

رگه آنان مجاهدين خلق، خود را بدان گونه از عرصه بحث با  و فرزند دو ،اگر چپ تندرو و راست اسالمي   
ت تندرو چه رو چه دارد و راس چپ ميانه ؟در سوي ديگر چه خبر است ،ندا همعني و با ربط حذف كرد

توان پاسخ داد كه هر دو براي فراهم آوردن مصالح  مي گيري به اين پرسش با اندكي آسان ؟كند مي عرضه
رو مصدق را دارد و راست افراطي  چپ ميانه .ندا هي مردگان كردها ساختمان ايران آينده دست در استخوان

يرهاي آرماني و بي نقص از اين دو بحث سياسي در بخش بزرگتر خود يا ساختن تصو .محمد رضا شاه را
   .شخصيت تاريخي است يا لجن مال كردن بي انصافانه آنها ـ بسته به اينكه از چه موضعي باشد

  

بهره گيري از يك ماده خام نسبتاً محدود و افزودن و كش  ؛يك گرايش سرگرم ساختن راه مصدق است   
م آراستن و پيراستن دلخواسته يك ماده خام بيش از گرايش ديگر سرگر ؛دادن آن تا حد گريز از واقعيات

گرايش  ؛گرايش نخستين با دشواري كمبود دست و پاگير روبروست .احد گريز از واقعياتباز ت ،اندازه است
   .دوم با دشواري فراواني دردسرآور

  

ي فقر انديشه و ها هنشان ،ي برطرف كردا هتوان به صورت متقاعد كنند نمي را ها از آنجا كه اين دشواري   
به جاي بينش و  .بحث سياسي در هر دو اردوگاه و در ميانه آنها بينواست .كند مي هر جا سربلند سخن از

دريغ و افسوس خوردن  ؛و تعبيرات شاعرانه ـ نه چندان بديع ـ آوردن ،بيشتر شعار دادن است ،روشنگري
   .است و نفرين و ناسزا پراكندن و با تاريخ بازي كردن

  

و نديده گرفتن  ها است كه از دستكاري واقعيت "سينيك"هر دو اردوگاه قرباني اصلي يك بازي تاريخ در   
ناخوشايندها هيچ پروايي ندارد و حتي آماده است براي رسيدن به منظور خود هر جا تاريخ را نابسنده 

   .يافت آن را اختراع كند
  

 .را از زير سايه اين دو نام بيرون آوريم ،آن بحث تاريخيو همراه  ،زمان آن رسيده است كه بحث سياسي   
كشيدن او به عنوان پيامبر، و كار راست افراطي همه پاك  رو همه توجيه مصدق و بر اگر كار چپ ميانه

نمودن كارنامه محمد رضا شاه و ساختنش به عنوان سرمشقي براي آينده باشد كه بايد از سر تا بن تقليد 
پرستندگان  .بستي كه دچارش شده است بيرون نخواهد آمد نديشه و عمل سياسي از بنا ،و تكرار كرد

بهتر ) توان داد؟ مي به مردماني اين چنين يكسونگر و متعصب جز اين چه نامي( مصدق و محمدرضا شاه
 اگر از مردم ايران در شرايط گزينش آزادانه پرسيده شود كه آيا ؛است يك لحظه به اين فرض بينديشند

يا در پي  ،داشته باشند 1357تا  1332و يا  1332تا  1329ي ها خواهند در آينده حكومتي مانند سال مي
هستند  ها هآن گذشت يك از در آرزوي تكرار هر آيا ايرانيان ؟پاسخي خواهند داد متفاوت هستند چه يا هآيند

ي اسير گذشته ها نگ شده است كه ذهنگونه س آيا همان ها هتجرب و ها آزمايش از اينهمه و جامعه ايراني پس
 دارند و بر دوران محمدرضا شاه افسوس مي ايرانيان مسلماً مصدق را گرامي ؟پندارند مي بر قياس به نفس

  .جويند مي ي ديگريها حل و راه ها يابند و پاسخ مي اما امروز خود را با روزگار متفاوتي روبرو. خورند مي
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فراورده شرايط ويژه تاريخي بودند و با آنكه در گفتار و كردار هر دو ـ  مصدق و محمد رضا شاه مرداني   
توان يافت كه بايد در آينده راهنماي عمل قرار داد يا از آنها  مي در محمد رضا شاه بسيار بيشتر ـ عناصري

ي ي تاريخها آنها نيز به صف دراز شخصيت .پذير و تكرار شدني نيستند هيچ كدام جانشين ،پرهيز كرد
كند كه دريابند چه بايد و ـ بيشتر ـ چه  مي ند كه بررسي روزگار و احوالشان به آيندگان كمكا هپيوست

از اين نظر هيچ تفاوتي ميان مصدق و امير كبير يا محمد رضا شاه و شاه عباس يا ناصرالدين  .نبايد بكنند
اه عباس آزاد است بايد از اسارت ه بحث سياسي امروز ما از تسلط امير كبير و شگونه ك همان .شاه نيست

آزاد شدن از سودازدگي مصدق و محمد رضا شاه نه به معني . دوران مصدق يا محمد رضا شاه نيز درآيد
تعماري دليرانه مصدق و اصرارش اس پيكار ضد. فراموش كردن آنها و خدمات آنهاست نه محكوم كردنشان

ت خارجي درخشان محمد رضا شاه و تالش خستگي ر اينكه شاه بايد سلطنت كند نه حكومت؛ و سياسب
ا دست ام. بخش ايرانيان باشد تواند الهام مي درآينده نيز ،ناپذيرش براي ساختن يك ايران نيرومند و پيشرو

براي هر مساله و نفي كردن هر چه پادشاهان پهلوي  "مصدقي" و پا كردن براي يافتن يك پاسخ و پيشينه
نمايي دوران محمد رضا شاه و مبالغه در  برانگيز است كه بزرگ معني و اختالف بي ند به همان اندازها هكرد

  .ي جدي آن دوران كه به هيچ روي نبايد گذاشت در آينده تكرار شودها دستاوردهاي آن و نديدن دشواري
  

تاريخ رفتاري بيشتر ما با  .بلكه به عنوان درس عبرت بايد تلقي كرد ،تاريخ را نه به عنوان وسيله توجيه   
كدام ( ي سياسي باشدها زار تبليغاتي بيش نيست و بايد يكسره در خدمت مصلحته گويي يك افداريم ك

ا واقعيات تاريخي را ندارند براي پنداريم مردم تاب روبرو شدن ب مي چون )؟مصلحتي از حقيقت باالتر است
 يابيم كه به هر دو آسيب نمينداريم و در پوشيدن تاريخ روگي و پيشبرد مبارزه، پرهيزي از فنگهداشت يگان

توانيم تصور كنيم كه امكان دارد يك همرايي بر پايه  نمي گيريم مي كم از بس مردم را دست. زنيم مي
يك بار جراُت كنيم و با واقعيات  .نگري و نه بر نيمه حقيقت و رياكاري بوجود آورد راستگويي و درست

زنداني تاريخ شدن يكي از بدترين زنجيرهايي است كه يك  .ا بگوييمروبرو شويم و به مردم هم راستش ر
آن  ؛جهان را صرفاً از دريچه تنگ يك گذشته تاريخي ديدن .تواند بر انديشه و عمل خود ببندد مي ملت

 ي پياپيها توانايي حركت به پيش را از نسل، گذشته را پيوسته تبديل به امروز كردن و در آن زيستن
 تراشي سازي و تاريخ ي براي تاريخا هانگيز گيرد و مي ي توانايي نگرش درست به تاريخ راحت ؛گيرد مي
بست تاريخي گير كرد  ه چهل سال در يك بنتوان آورد ك نمي بر اين پديده مثالي بهتر از آرژانتين .شود مي

نيز مانند ما . چهل سال از زمان واپس ماند تكراركرد و و شعارهاي چهل سال پيش را ها هو آموز
دخالت خود يا رهبرشان  چه را كه بي گروهي از ما هر .در تعبير تاريخ اخير خود توافقي نداريم ها آرژانتيني

اهميت و يا  كنند يا بي مي ساله ساخته و پديده آمده يا از اصل انكار 57در ايران در يك دوره استثنائي 
گروهي ديگر از چهار دهه تاريخ پر نشيب و فراز . مارندش مي آور يا حتي ويرانگر و زيان، ناشي از جبر زمان

بينند و سهمشان در بحث سياست و فلسفه تاريخ از رديف كردن آمار توليد  نمي جز يك مشت آمار چيزي
ي فراوانشان در خارج با نشريات مجاهدين و چپ تندرو ها هآنها با رسان .رود نمي ي پشمي فراترها هپارچ
خواننده را از نشيب شان  بررسي .ندا هفارسي گذاشت انه براي غني كردن زبان دشنامي پيروزمندا همسابق
ند به ا هالتين و قانون و كاوه و صوراسرافيل پيمود ي تبعيدي فارسي از سنت حبلها هگيري كه رسان نفس

   .سرگيجه خواهد افكند
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نيايد  نغمه تنبور ازغبله دهل بر"دي به گفته سع پيداست كه در موارد بسيار "انتلكتوئل" در چنين فضاي   
نه جايي براي سخن  ها و نعره كشيدن ها ه عواطف و زاري كردنتوسل ب ".بر از گند سير فرو ماندو بوي عن

ي براي همراي كردن نيروهايي كه بايد در ميان خود سرانجام به يك ا هنه زمين ،گذارد مي سنجيده پرمايه
اثري و فردايشان در جنگ برادركشي سپري  رند امروزشان در پراكندگي و بيبرسند تا نگذا) سنتز(نهاد  هم
  .شود

***  
توان نام برد كه اگر در پي دولتي كردن منابع  مي ها از بسياري سوسياليست رو ميانه يها در صف چپ   

و قدرت  ،يچيزي و كمبود را اجتماع بي " نباشند و نخواهند به نام برابري )به اصطالح ابزارتوليد( كشور
گيرند و دست هواداران  رارروان ديگر ق توانند در كنار ميانه مي به آساني )2( "را اختصاصي كنند سياسي

در ميان عناصري كه برنامه سياسي ايران . عدالت اجتماعي را در طيف سياسي آينده ايران نيرومند گردانند
ند ا هافتاد تر ه ياري آنها كه واپسب ن عرضه دارند وي برابر به مردماها يي كه فرصتها را بايد بسازند سياست

ي ها ي زورمندان و تمركز بيش از اندازه قدرت سياسي و اقتصادي را در دستها بشتابند وجلوي تركتازي
يي كه خود را از جزم ماركسيست ـ لنينيستي آزاد ها سوسياليست .جاي مهمي دارند ،معدود بگيرند

ي كه در زنجير هيچ تجربه تاريخي نيست رو ميانه وانست به يك جريان اصليند به آساني خواهند تا هكرد
   .گذاري نكرده است بپيوندند ي گور نشانهها آموزد و راهش را با سنگ مي واز همه آنها

  

ي ا هشيفته هيچ گذشت .به آن جريان اصلي و هم نهاد ايدئولوژيك نزديكتر از همه است ،رو ميانه راست   
تاريخ معاصر برايش نه ميدان جنگ است نه آرماني كه بايد . ي را نداردا هوي تكرار هيچ گذشتنيست و آرز

 بينند و مي را نيز ها كوتاهي ،ي آنها ههمه دور ،سربلند از دستاوردهاي آن .بر سر آن كشت و كشته شد
ناليسم و ترقيخواهي ي آزاديخواهي و ناسيوها از اين گذشته تاريخي، فرايافت .خواهد از آن بياموزد مي

ي ها و تالش ها هوعدالت اجتماعي را گرفته است و در پي درآوردن آن به يك برنامه سياسي است كه انديش
پادشاهي  ،براي نظام حكومتي .سه نسل اصالحگران و نوگرايان ايراني را از راست و چپ در خود بگنجاند

نگهداري يك نماد سنتي سازگار شده با هم ، پسندد كه هم حاكميت مردم در آنست مي مشروطه را
و ترقيخواهي اهميتي كمتر از آزاديخواهي و  )مدرنيزاسيون( براي نوگري .نيازهاي امروز و آينده ايران

ناسيوناليسم را در . بيند مي ه را در يك فراگرد بهم پيوستهر سشناسد و اساساً اين ه نمي عدالت اجتماعي
گذارد؛ و اصل  مي وطني مذهبي چپ و راست سازي و نيز در برابر جهانامزاده رابر پرستش شخصيت و امب

   .دهد مي ي خارجي و فرهنگي قرارها راهنماي خود در سياست
  

ي فاشيستي چپ ها با فاشيسم مذهبي حاكم و گرايش ي فكري و بر ضرورت پيكار مشتركها هبر چنين پاي
  .توانند همراي شود مي ي ديگريرو انهمي هر گرايش ،را دارنداش  و راستي كه آرزوي جايگزيني

  

  1985اكتبر 
  

  
و  "انقالب ايدئولوژيك  " ـ اطالعيه دفتر سياسي و كميته مركزي سازمان مجاهدين خلق ايران به مناسبت)1(

  ......تعميم فرخنده انقالبي و توحيدي براي ازدواج
  

  1984 چاپ  "نگاه از بيرون"ـ ) 2(
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 حزبي كردن تاريخ
 

آنكه بخواهيم وارد  بي .اين سخن خالي از حقيقتي نيست .سازند مي ند كه تاريخ را نويسندگانشا هگفت   
يا  ها توانند زير تاُثير عواطف يا غرض مي بحث معرفت شناسي بشويم بايد بپذيريم كه آدميان به آساني

در  .ي جنبه ذهني بدهندخواهند ببينند و به زبان ديگر به واقعيات عين مي واقعيات را چنانكه ،منافع خود
و هم در نتيجه تر  ذهني كردن رويدادها و واقعيات عيني هم آسانتر است و هم سودمند ،مورد تاريخ

مانند امواج اقيانوس  .زيرا تاريخ بازيگران بيشمار دارد و متغيرهاي نامحدود ،آسانتر است. اجتناب ناپذيرتر
همرفته  تواند تصوير را در تماميتش ببيند و روي مي رنگرنده كمت .است، هر لحظه به صورتي و در جايي

و  ها اما تا همه علت ،امري روي داده است .ماند نمي چيزي در جايي بيحركت .تماميتي نيز در ميان نيست
 .از قضاوت درست بر نخواهند آمد ،پيامدهايش را ندانند، تا رابطه ميان نيت و نتيجه يك عمل را نشناسند

آميز بر  ي خوب نتايج مصيبتها د بسيار نتيجه يك عمل ارتباطي با نيت آن ندارد از بسا نيتتازه در موار
از همين رو معاصران نيز از اتفاق  .ندا هآمده است و بسا بدكاران به حال مردم خود بهتر از نيكوكاران بود

ي روبرو خواهند ا هعيات تازآيند چه رسد به آيندگان كه با واق مي نظر درباره رويدادهاي تاريخي كمتر بر
    .بود و جزئيات بيشتري را به فراموشي خواهند سپرد

  

 .توان بر اكنون و آينده فرمانروايي كرد مي زيرا با تسلط بر گذشته بهتر ،ذهني كردن تاريخ سودمند است   
در شوروي  .كنند مي آن آغاز "بازسازي" از ،عوامفريبان و خود كامگان نخست از پس و پيش كردن تاريخ

در آن كشور شصت  .تاريخ سازي ـ به جاي تاريخ نويسي ـ يك سياست رسمي و اشتغال هميشگي است
 ؛سياست ديروز نيست ،تاريخ .سالي است كه تقاوت ميان تاريخ و سياست به مقدار زياد آشفته شده است

 .شوند مي دگرگون رويدادهاي ديروز بطور منظم و رسمي با روندهاي روز جابجا و. سياست روز است
    .ر جنبه نهادي يافته استوساختن تاريخ و ذهني كردن واقعيات عيني در آن كش

  

بسته به درجه تكامل سياسي ـ فرهنگي  ،تاريخ يك افزار يا سالح عمده است ،در هر كشاكش سياسي   
ي خود ها شبرد استداللهماوردان سياسي از افزار تاريخ براي پي ،تر ي پيشرفتهها هدر جامع .جامعه مربوط

يي از اختالف تا ها هدشمنان سياسي ــ چون در چنين جامع ،تر مانده ي واپسها هدر جامع .گيرند بهره مي
روشن است كه وقتي به تاريخ  .برند مي دشمني راهي نيست ــ سالح تاريخ را براي سركوبي يكديگر بكار

پردازند و واقعيات عيني را جنبه  مي ش كردن آنبه پس و پيتر  آسانتر و آماده ،همچون سالحي بنگرند
پوشانند و جلوي ديده  مي عواطف و اغراض و منافع به قول مولوي روي واقعيات را .دهند مي ذهني

 كند، مي گيرند؛ و چون حال و هواي سراسر جامعه مساعد است و هدف وسيله را توجيه مي شدنشان را
    .دآي نمي ناپسندي اين رويكرد نيز به چشم

  

رسد كه اگر كسي  مي اندك اندك به جايي .يازند مي به اين شيوه هم نا آگاهان و هم روشنفكران دست   
ديگران را به بررسي تاريخ در تماميتش ــ دست كم تا جايي كه براي هر نسل امكان دارد ــ و نه به 

 )كند مي ده را سستديدن آنچه سودمند است، نديدن آنچه مواضع از پيش گرفته ش( صورت گزينشي
به اين معني كه به رويدادهاي گذشته جنبه امروزي ندهند و ( يا از زنداني تاريخ شدن بپرهيزاند ؛بخواند

يي از آن را ــ به عنوان بخشي از واقعيات كنوني و نه همه ها هدر گذشته نزيند و گذشته را ــ آنهم تنها پار
ذشته بدرآورند و به پويايي انسان و جامعه و تاريخ اعتقاد داشته را از اسارت گشان  آگاهي آن ببينند و خود

   .شود مي سيل حمالت سرازير )باشند
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و  ؛ش را به گور بسپارندا هخواهند ايراني را از تاريخش جدا كنند و گذشت مي آورد كه مي يكي فرياد بر   
تاريخ را بايد فراموش كرد يا گويد  نمي در حالي كه هيج كس( دهد مي آنگاه در ستايش تاريخ نغمه سر

سخن از احترام گذاشتن به تاريخ است و زنده نگهداشتن آن در خودآگاهي ملي، تا رويدادهاي  .نخواند
ي گور يا ضريح مقدسان روي ها بخش آيندگان و راهنماي آنان باشند نه آنكه همچون سنگ گذشته الهام

د كردن اهميت تاريخ به كساني كه معتقدند هويت ملي گوشز) .ذهن آنها بيفتند و بال پروازشان را ببندند
گوييم بيشتر از  مي ما هنگامي كه از يك ملت و هويت ملي سخن .بي تاريخ مشترك امكان ندارد زائد است

   .تاريخ اوست و آثاري كه از گذشته به جاي گذاشته است
  

در حالي كه ( ود را پيش ببرندخواهند تاريخ را تحريف كنند و مقاصد خ مي كند كه مي ديگري متهم   
هر چند ممكن است خرابكاري در  ،كوشش در تحريف نيست ،فراخوان به بررسي همه سويه تاريخ

يا  ،ي ديدنا هتاريخ را صرفاً از گوش). فرضياتي كه بر تحريف يا بررسي نيمه كاره تاريخ بنا شده است باشد
تا آن را از هر سو نگريستن و به همه سوي آن  ،خورد مي بيشتر به تحريف ،ي از آن را ديدنا هگوش

ي خود را محرك حوادث ها خواهند از نقد تاريخ بگريزند و خواست مي آشوبد كه مي ديگري بر .نگريستن
در حالي كه بحث از بررسي و نقد همه تاريخ و اسناد و ( زنند مي تاريخي قرار دهند و به تاريخ تهمت

و نيازهاي نسل معاصر آن روز  ها و اولويت ،روز، يعني زمان رويدادن وقايعمدارك تاريخي در پرتو واقعيات 
و بخش نكردن مردمان به دوزخيان و  ،و آزاد كردن ذهن از پيشداوري و سياه و سپيد ديدن جهان ؛است

   ).و تاريخ را در يك يا چند شخصيت خالصه نكردن ؛بهشتيان
  

ازخواست ساده به خدمت گرفتن  ،تن منظور گوينده نباشداگر از در نياف ؟خيزد مي اينهمه از چه بر   
از عادت به دستچين كردن  ؛و پندارهاي از پيش ساخته است ها هتاريخ براي به كرسي نشاندن فرضي

همچنانكه در  ،و از آزادي نامحدودي است كه ذهن انساني در تعبير تاريخ ؛رويدادهاي تاريخي است
سنجي  شناسد ــ تا جايي كه اسكار وايلد در بحث درخشاني از هنر مي براي خود )نقد هنري( ،سنجي هنر

 زندگي تقليد گفت اين هنر نيست كه از مي سنج به عنوان هنرمند به عنوان يك عمل آفرينشگري و از هنر
كرد كه سرخي شامگاه از آن هنگام زيبا  مي كند و استدالل مي كند بلكه زندگي است كه از هنر تقليد مي

   !ي به شفق نگريست و گفت چه زيباستخستين بار روزي انسانشد كه ن
  

از  .ناشي از مالحظات عملي و احساساتي بسيار بوده است ،در تاريخ ايران اين پديده بازي كردن با تاريخ   
يكي  .ندا هي تازه كمك كردها همه جا با دستكاري در تاريخ به ساختن واقعيت ،ي دور تا نزديكها هگذشت
نزديك  .فرضيات مربوط به اسالم آوردن ايرانيان است ،ي اين دستكاريها هين نمونتر پاي ترين و ديراز بزرگ

به چهارده سده براي سست كردن پايداري ايراني در برابر تسلط نظامي و فرهنگي بيگانه در گوش ايرانيان 
و چون  )تم ميالدي بودكه در سده هف( ند كه چون شاهنشاهي ساساني ناشايسته و ستمكار بودا هخواند

و  )طبقات بسته( "كاست"مردم ايران از فشار ساخت طبقاتي  ،جامعه ايراني آن زمان پوسيده و تباه بود
   .بيداد موبدان و اشرف با خرسندي به اسالم به عنوان يك آيين رهاننده روي آوردند

  

يافته ــ عمداً يا از روي غلبه در اين فرضيه ـ كه ديرگاهي است براي بسياري جنبه واقعيت مسلم    
   :ندا هواقعيات چندي را نديده گرفت تعصب مذهبي،

اينكه اسالمي كه در دو سده نخستين بر ايران تحميل شد آيين برابري و آزادگي نبود و * 
اعرابي كه به ايران تاختند به يك دست شمشير و به دست ديگر انبان چپاول داشتند و از قرآن 
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دانستند و دو سده تمام  نمي چيزي "مشركان"الل بودن خون و مال و زنان و اسالم جز ح
ي جامعه ساساني به آيين برابري روي آورده ها كشتند و سوختند و بر مردمي كه گويا از نابرابري

  .پست شدند ها هو بوي ها بودند با خشونت تمام سروري كردند تا به ضربت شمشير يعقوب ليث
  

ي باختري و ها ي سرزمينها ن آنان كه به پيشباز اعراب رفتند بيشتر عرباينكه از ايرانيا*
، يعني عراق كنوني بودند نه ايرانياني كه تا ده سال پس از نهاوند و در )مدائن(پيرامون تيسفون 

و  ،جنگيدند مي هم شكستن شاهنشاهي ساساني با سپاهيان عرب به صورت پراكنده و در هر جا
    .تسليم نشدنددر شمال ايران هرگز 

  

اعراب نيز در آغاز اصراري به اسالم  ،اينكه نه تنها ايرانيان در آغاز به اسالم روي نياوردند* 
كردند چشم  مي ي كه بر شكست خوردگان تحميلا هورزيدند و بيشتر به جزي نمي آوردن ايرانيان

نروايان عرب با فشار مالي پس از تسلط نظامي بر ايران بود كه فرما .داشتند تـا رستگاري ايرانيان
  .و به زور شمشير ايرانيان را مسلمان كردند نـه آنكه ايرانيان پيشاپيش مسلمان شده بوده باشند

  

و چون در اسالم كيفر از  "آوردند مي ردت"شوريدند و  مي سرانجام اينكه ايرانيان در هر جا* 
پاي اسبان در خون "ي كه شد تا جاي مي زمين از خونشان گلگون ،دين برگشتگان مرگ است

 تا به اسالم و فرمانروايي اعراب گردن "افتاد مي از خونشان به گردش ها آسياب"و  "رفت  مي فرو
  .نهادند مي

  

 همه ايستادگي ايرانيان سرافراز در برابر قومي نيمه وحشي كه از همان آغاز خود را برگزيده و برتر   
 "موالي"و ) گنگ( "عجم"و ايرانيان را  )حيدي به روايت آن روزهاطبقه تو با همه جامعه بي( دانست مي

كشت و  مي دانست و از آنها هزار هزار مي خواند و مردانشان را بنده و زنانشان را كنيز خود مي )نيمه برده(
تنها روي آوردن رعاياي عرب نژاد و عرب زبان  .كرد به هيچ گرفته شده است مي را تاراجشان  دارايي
اهي ساساني به مهاجمان در آن آغاز كار است كه براي توجيه دو قرن تبهكاري اعراب در ايران شاهنش
تواند اينگونه به تاريخ ايران دشنام دهد پيداست كه آخوندها و ديگر  مي اگر خميني امروز .شود مي آورده

   .ندا هبا تاريخ كرد ها پوزشگران حمله اول اعراب براي گمراه كردن مردم چه بازي
  

البته ايرانيان پس از چند نسل گذشته خود را اندك اندك فراموش كردند ــ كه در آن روزگار    
و ويران كردن آثار گذشته آسان بود ــ و اسالم را از آن  ها هكشتارهاي دسته جمعي و سوزاندن كتابخان

زهايي را كه مايه نازش و بيشتر چي ،خود ساختند و آن را در خدمت خود آوردند و به آن چهره انساني
اسالم پس از رنگ ايراني گرفتن براي گسترش خود ديگرنيازي به شمشير كند شده  .دادند ،مسلمانان است
بيشتر از  ،ي پياپي قبايل ترك پس از برخورد با ايرانيان اسالم آوردند و مبلغان ايرانيها موج .اعراب نيافت

) نسطوري(چنانكه پيش از آن چينيان و تورانيان را مسيحي  ،تا اندونزي مردم را مسلمان كردند ،صوفيان
بود ايران به صورت يك كشور اسالمي  نمي با اينهمه حقيقت آنست كه اگر پاي زور در ميان ،كرده بودند

   .ي باختري دور از دسترس لشكريان عرب در نيامدندها چنانكه سرزمين ،آمد نمي در
  

پذيرند زيرا انقالب و جمهوري اسالمي چشم و  مي ز ايرانيان بيشتريامرو ،چنين تعبيري را از تاريخ   
ي بيشماري را باز كرده است و نسل كنوني را در موقعيت ايرانيان سده هفتم قرار داده است و ها گوش

  .داديم از كنارشان بگذريم مي ي دراز ترجيحها هيي را به ميان آورده است كه سدها پرسش



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

آييم آزاد كردن بررسي تاريخي از سودهاي مستقر و اغراض و عواطف  مي صر پيشترهر چه در تاريخ معا   
جاي يزدان يا اهريمن  .شود مي و از گرايش به ديدن تاريخ از نظرگاه پيكار يزدان و اهريمن دشوارتر

به يك  ها اما تضاد ميان ديدگاه ،يزدان يكي اهريمن ديگري است .بستگي به موضع فكري نگرنده دارد
فراخواندن به رهايي از زندان  .و كم و بيش مستقل از واقعيات عيني تاريخي است ،دازه آشتي ناپذيران

تاريخ و  .ي حزبي استها در واقع فراخواندن به آزاد كردن بررسي تاريخي از سودهاي پاگير و گرايش ،تاريخ
ي دورتر به ها هاره گذشتاين واقعيت را ما درب .ي شخصي و سياسي ما مستقل هستندها گذشته از گرايش

 .تلقي كنيم ،بد يا خوب ،مان را به عنوان يك يادگار مشتركتر توانيم تاريخ كهن مي پذيريم و مي آساني
و  ها هدرباره تاريخ معاصرمان نيز بويژه در آنجا كه بازيگرانش زنده نيستند بايد بتوانيم از وارد كردن سليق

   .ي حزبي بپرهيزيمها غرض
  

توانيم شرايط  مي ش را بخوانيم و تا آنجا كها هواهد شد مگر آنكه تاريخ معاصرمان را بخوانيم و هماين نخ   
موضوع اين نيست كه آنچه روي داده  .ي تاريخي را در شمار آوريمها ي شخصيتها هزمان رويدادها و كرد

در  ،ي خودها مانپروريموضوع آن است كه ما در تعبيرها و گ اجتناب ناپذير بوده و راه ديگري نداشته،
همه سوي قضايا را ببينيم و خود را به جاي گذشتگان بگذاريم ــ تا آنجا كه بتوان و  ،اگرهاي تاريخي خود

 .تاكيدهاي گوناگون ميدان بدهيم ،تر درست ،يا ها هر چند اين كار دشوار باشد ــ و به تعبيرها و برداشت
توانستند از روي مسائل آن روزها  نمي وبرو بودند به آساني ماي سخت و تلخ رها آنانكه پيش از ما با گزينش

  .بگذرند
*** 

انقالب مشروطيت و مصدق در يك سو و دوران  ،چنانكه بارها اشاره رفته ،در بحث سياسي كنوني ما   
از ترجيح دادن يكي بر ديگري  ،بحث .پهلوي در سوي ديگر مايه بيشترين اختالف نظرهاي تاريخي است

يا رويدادهاي  ها و شخصيت ها هتواند پس از بررسي دور مي است كه امري طبيعي است و هر كسگذشته 
ي براي ساختن تاريخ و ا هآنچه با آن سرو كار داريم تالش بي پرد .تاريخي يكي را بر ديگران ترجيح دهد
  :شود  مي بدين منظور از دو تكنيك بهره گيري .نهادن آن به جاي واقعيات گذشته است

يكي را  .يا تكنيك يزدان و اهريمن ،تكنيك زياده روي در ستايش يكي و نكوهش ديگري است ،نخست   
ي يكي را ها شكست .گاه هر چه ناپسند است شمرند و ديگري را تجلي مي ي پسنديدهها مظهر همه ارزش

خواست بيگانگان بينند يا به جبر تاريخ و  نمي دستاوردهاي ديگري را يا ؛كنند مي به مظلوميت او حمل
  . دهند مي نسبت

  

شمسي به عنوان يك دوران طالئي آزادي و  1300در يك جبهه از انقالب و دوران مشروطيت تا سال    
البته ( كنند كه با كودتاي سردار سپه به پايان رسيد و عصر قلدري جاي آن را گرفت مي مردمساالري ياد

نه حكومت قانون بر قرار شده  ها كرد و در آن سالسردارسپه يك دهه پس از شكست مجلس دوم كودتا 
پيشگان ــ و نه حتي از ماهيتي به نام ايران  ي سياستها نه اثري از مشروطه مانده بود ــ جز كشاكش ،بود

   .)به معني واقعي
  

يا مصدق را مظهر تالش براي استقرار حقوق اكثريت محروم و تاُسيس بنيادهاي واقعي قانوني و حكومت    
كنند گويي پيش از او كسي ملي  مي از او و صفاتش آغاز "ملي"انگارند و براي يافتن تعريف  مي انونق

محمد رضا شاه را نيز مظهر استبداد مطلقه و حكومت فردي و ادامه تاريخي استبداد شرقي و  ؛نبوده
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ين تر ين و خونينتر حال اگر قاطع( !دانند  مي آسيائي و حتي آميختگي دين و دولت به عنوان مشيت الهي
همچنانكه مسئوليت اصل دوم متمم  ،ي دين و دولت در عصر او روي داده جاي ياد آوري نداردها كشاكش

براي آنان مصدق قهرمان ضد  .)قانون اساسي و مذهب رسمي مشروطيت نيز بهتر است به گردن او بيفتد
اولي از آيزنهاور در خواست كمك مالي زيرا  .نشانده امپرياليسم محمد رضا شاه دست ،امپرياليست است

به محمد رضا  ،توانست مي يي را كهها و آيزنهاور ترجيح داد كمك "تا كشور به دامن كمونيسم نيفتد"كرد 
بايد حق آن را  مي ،شناختند كه ايران را از خطر كمونيسم برهاند مي اگر براي آمريكا آن حق را .شاه بكند

  )1( .شناختند مي براي برگزيدن كمك گيرنده نيز
  

 ده باد و مصدق را خائن و ايران بر ها انقالب مشروطه را ساخته و پرداخته انگليس ،در جبهه ديگر   
 تكليف دو سه هزار سال تاريخ پيش از او چه( محمد رضا شاه را روح و معني ايران ،در برابر ؛شمارند مي
دانند كه حداكثر اشتباهاتي در آن روز داد  مي انين عصر تاريخ ايرتر و عصر پهلوي را درخشان )؟شود مي

   .كه صالح نيست به ياد كسي آورده شود
  

بر رويدادهاي سودمند به حال  .دستچين كردن رويدادهاي تاريخ يا تكنيك گزينشي است ،تكنيك دوم   
بت را يك جا كمترين جنبه مث .آور به تندي گذشتن مقاصد سياسي تكيه كردن و از رويدادهاي دردسر

 "خالي از اشكال"جاي ديگر بدترين كوتاهي را حداكثر  ؛بزرگ نمودن و به ابعاد بيرون از اندازه رساندن
مشهدي باقر بقال و مجلس اول براي  .يما هي اين تكنيك گزينشي بسيار برخوردها هبه نمون .ندانستن

يش ها مشروطه به هدفدهان هر كس را بگويد انقالب  .سپيدكاري تمام دوران مشروطه بسنده است
زندگي  ،و اختالفات آلوده شد كه بتواند مرزهاي كشور را نگهدارد ها هنرسيد زيرا بيش از آن به مصالح

بيني  ي دالوري ستارخان و روشنها با داستان ،مردم را بهبود بخشد و حكومت قانون را برقرار سازد
قانوني جايي براي ياد آوري واقعياتي  داد و بيي مصدق بر ضد استبها سخنراني. بندند مي مشهدي باقر بقال

گذارد كه او هم هنگامي كه به قدرت رسيد ديگر پايين آمدني نبود و چندان به تاُسيس  نمي از اين دست
بنيادهاي واقعي قانوني و حكومت قانون پاي بندي نشان نداد و او بود كه انتخابات مجلس هفدهم را در 

بندي را نيز كه تشكيل شده بود از بيم چند صداي  قف كرد و مجلس نيمجاهايي كه به سودش نبود متو
پرسي زد كه خالف قانون اساسي بود و از آن  مخالف بر خالف قانون اساسي منحل كرد و دست به همه

 "مجلس آن جايي است كه مردم هستند"مجلس به زور تظاهرات چند هزار نفر در جلوي بهارستان و 
گرفت كه باز بدعت و خالف قانون اساسي بود و شهرباني و آگاهي او سرمشقي اختيارات قانونگزاري 

مقدماتي براي سازمان امنيت و اطالعات و امنيت كشور بود كه اتفاقاً قانون تشكيل آن نيز در دوره او و با 
و معمول نامه از زندانيان سياسي از دوره ا و خواستن توبه ،استفاده از اختيارات قانونگزاري نوشته شد

كرد كه هر چند از نظر فني در  و تقريباً سراسر دوران نخست وزيريش را با حكومت نظامي سر) 2(.گرديد
گذاشت و  نمي ولي براي چنان زمان طوالني جايي براي عملكرد عادي قانون ،گنجيد مي چوب قانون چهار

   .كاشت مي ترس هميشگي از بازداشت را در دل هر مخالفي
  

تهيه قانون تخصيص دادن بيست درصد بهره مالكانه براي آبادي روستاها از سوي او بس است  ،در برابر   
كه در دست تاريخ سازان رنگ و آب را از همه كارهاي عمراني كه پيش و پس از مصدق در دوران پهلوي 

حداكثر  .يردانجام گرفت و چهره ايران را پس از چهار سده بيحركتي و ركود و ويراني دگرگون ساخت بگ
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دهند آنست كه او را با  مي ايران يي خستگي ناپذير محمد رضا شاه براي نوسازها اعتباري كه به تالش
   .هيتلر مقايسه كنند زيرا او نيز كشورش را از نظر اقتصادي پيش برد

  

پهلوي  ي برخورد تعصب آميز و يكسويه هواداران شاهنشاهي با رويدادهاي پنجاه و هفت سالهها هنمون   
نه  ،مانند و شگرف است دستاوردهاي آن دوران براي آنان بي .فراوانتر از آنست كه در اينجا بتوان بر شمرد

 ي آن از نظر پاك خطا پوششانها و كم كاستي ها بدترين ناكامي. تنها در تاريخ ايران بلكه سراسر جهان
نشاهي در انقالب اسالمي از يك سو براي توجيه شكست شاه ".فساد در همه جا هست"افتد چرا كه  مي

افكند و در  مي شد و جهانيان را به هراس مي دانند كه داشت ژاپن دوم مي ايران آن روز را چنان نيرومند
كنند كه همان جهانيان متحد شدند و براي آنكه جلوي  مي پذير تصور همان حال چنان سست و آسيب

   .شاه را سرنگون كردند و خميني را آوردندبگيرند پاد ها را به دست كمونيستاش  سرنگوني
  

پين دوم، و هم نيرومند و  كه تركيبي شگفت آور از ژاپن دوم و فيلي(راست و چپ براي ويراني ايران    
سي به مردم گفت  بي بي .توطئه كردند) انگيز و هم ناتوان و در آستانه شكست در برابر كمونيسم بود هراس

تظاهرات و اعتصابات راه بيندازند و حكومت را فلج كنند و لژ فراماسون در پشت  بريزند و ها كه به خيابان
ي پر پول به زيارت خميني در ها دان ي صنعتي و بازرگانان دستور داد با جامهها هميز قمار به روساي اتحادي

ت سر هم ي نادرست كردند تا پشها پاريس بروند و آمريكا و انگليس به نخست وزيران پياپي راهنمايي
و توسط شاه دست نشاندگان خود را به نخست وزيري و فرماندهي رساندند و  ،ي نادرست بگيرندها تصميم

هايزر به پنجمين ارتش غير اتمي جهان فرمان داد كه تسليم شود و سرانش بي مقاومت گردن خود را به 
ت و به آنها رساند كه خميني گرانش نگريس تيغ دژخيم بسپارند و ژيسكار دستن در گوادلوپ به هم توطئه

معلوم نيست چه چيز ( بايد بيايد، و ساليوان در تهران به ساعتش نگريست و به شاه فهماند كه بايد برود
 اساس گوش به فرماني كه مردم و حكومت و از باال تا پايينش به دستور بيگانگان عمل چنان كشور بي

ازرگان گفت راه را براي خميني بگشايد و به خميني گفت با و انگلستان به ب) ؟ترساند مي كردند دنيا را مي
و بريتيش پتروليوم آخوندها را واداشت بهاي نفت  )به عراق نيز همين دستور داده شده بود( عراق بجنگد

ظاهراَ اين هر دو به يك اندازه به سود آن ( را سه برابر كنند و هفت سال بعد به جاي اول برگردانند
اما اينتليجنس سرويس به  ،رژينسكي كمربند سبز را بست تا جلوي كمونيسم را بگيردو ب )كمپاني است

   .مرداد را از آمريكا بستانند 28رهنمود داد كه رخنه كنند و انتقام  ها توده نفتي
  

توانيم با تاريخمان چنين رفتار  مي يي از نظر علمي به كنار، اگر ما برآنيم كهها نادرستي چنين برداشت   
 .رويم مي م و در آينده هم يك جامعه آزاد و يك نظام حكومتي دموكراتيك داشته باشيم به خطاكني

ي از ا هي بنيادي، و شبكها جامعه آزاد و نظام حكومتي دموكراتيك از يك روانشناسي و يك رشته توافق
ه در حوصله از يك فرهنگ و ساختار سياسي ويژه كه در گذشت ؛خيزد نهادهاي سياسي و اجتماعي برمي

توانيم درباره گذشته خود توافق  نمي ما چون .مردم ما نبوده است و با اين ترتيب در آينده نيز نخواهد بود
زيرا اين گذشته بخش بزرگي از خود آگاهي  .ي اساسي ديگر را نيز بر خود خواهيم بستها كنيم راه توافق

 ،ولي پر اهميت ،به عنوان يك نمونه كوچك .سازد و انگيزه مهمي در رفتار سياسي ماست مي ملي ما را
برند خودبخود هر كس را كه به مصدق و راه او  مي هنگامي كه كساني مصدقي را مانند دشنام بكار

استبداد "يا آنها كه در رضا شاه و محمد رضا شاه صرفاً امتداد  ؛انگيزند دلبستگي و احترامي دارد برمي
يش با سنت ها اهي خود را از فرايافت استبداد آسيايي يا شرقي و تفاوتنه تنها نا آگ ،بينند مي را "آسيايي
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تني را كه در  ها همة آن ميليون ،گذارند مي دويست و پنجاه ساله ديكتاتوري ترقيخواه نوين به نمايش
نخستين تالش پيگير و همه سوية جامعة ايراني را براي نوسازي و نوگري و بيرون آمدن از  ،دوران پهلوي

   .سازند مي از خود بيگانه ،بينند مي استبداد آسيائي و از ميان دو سنگ آسياي دين و دولت سنتي چنبر
  

آنها كه اميدوارند با  .ما نخواهيم توانست بر يك برداشت نادرست از گذشته با هم به توافق برسيم   
گويي يك همرايي  كرار كليي خالي از دقت تاريخي و صرفاً به زور تها كاره و نتيجه گيري ي نيمهها بررسي

 .همرايي را بايد در روبرو شدن با حقيقت و همة حقيقت جستجو كرد .پديد آورند به جايي نخواهند رسيد
تاريخ گذشتة ما بيش از آنكه صحنة ميدان كربال باشد داستان يك ملت است براي زنده ماندن و خود را 

 در اين پيكار كه سراسر سدة بيستم را در بر .رساندن ها بهبود دادن و به پاي پيش افتادگان كاروان ملت
چنين  1901گيرد ايرانيان از آنجا آغاز كردند كه شرحش را وزير مختار وقت انگلستان در تهران در  مي

ي است كه به حراج گذاشته شده و هر قدرت ا هاين كشور در واقع يك ملك متروك و واگذاشت"داده است 
تواند آن را از دست زمامداران  مي ي بكار بردتر د يا تهديد پر سر و صداخارجي كه قيمت بيشتري بده

ي گوناگون در اين پيكار ها ي سياسي و جنبشها و گرايش ها شخصيت) 3(".دفاع آن بيرون آورد فاسد و بي
 در ميان آنها اختالف نظرها. هر كدام سهمي داشتند ها و كجروي ها از خردمندي ،ها و شكست ها از پيروزي

ي كنوني و آيندة ايراني را ها و تاكيدها فراوان بود، اما دستاوردهاي همة آنها ارزنده و ماندني است و نسل
ولي نبايد با ديدة انحصارگري به اين  .هر كس آزاد است قهرمانان خود را داشته باشد .به كار خواهد آمد

   .بايد بر همة آن ساخت و پيش رفت .تاريخ نگريست
  

خواهند فردا بر يك نظام حكومتي توافق كنند امروز  مي زبي تاريخ ايران در سدة بيستم اگردو مكتب ح   
ي مسلط بر تاريخ هشت دهة ها ارزش .به همرايي برسند ،در اين تاريخ ها بر يك رشته ارزش ،بر يك تاريخ

خودشان و هم يي كه بهر حال هم ها  ند تا شخصيتتر گذشتة ايران اهميتي بيشتر دارند و زنده ماندني
  . نبود و هيچ ايراني پيشروي نبايد آرزوي تكرار آنها را داشته باشد"خالي از اشكال"دورانشان 

  

 ي تالش ملي خود چنانكهها هاينكه ما پس از هشت دهه هنوز در اينجاييم و در هيچ يك از زمين   
ايفي كه در سدة بيستم با آن مسائل و وظ .كاهد نمي ها يم چيزي از اين ارزشا هخواستيم كامياب نشد مي

نسل كنوني و آيندة ايرانيان همچنان با نگهداري استقالل و  .يم هنوز با ما سرو كار دارندا هروبرو بود
با توسعه و نوسازي جامعه و اقتصاد و سياست كشور؛ با برقراري يك نظام دموكراتيك و  ؛تماميت ايران

و با جدا كردن دين  ؛استوار باشد ،آنهم پر از مصالحه ،ساسييي بيش از يك قانون اها عادالنه كه بر ستون
ارزشهاي ناسيوناليسم و  .از حكومت و كوتاه كردن دست آخوندها از سياست روبروست و خواهد بود

آزاديخوايي و حقوق بشر و ترقيخوايي و عدالت اجتماعي هنوز براي ما اولويت دارند ـ هر اندازه هم انقالب 
   .يا پيكار مصدق ناكام يا توسعة اقتصادي ـ اجتماعي دوران پهلوي نافرجام بوده باشندمشروطيت نا تمام 

  

مشروطه خواهان ما به استبداد گرويدند و  ،اين حقيقتي است كه در هشتاد و چند سالة گذشته   
ن قانوني كردند و پيشگامان توسعه دست در دست آخوند گذاشتند و روشنفكرا طرفداران حكومت قانون بي

بود ما را اينهمه در  مي تاريخ ما به هيچ روي كامل نيست و اگر .انقالبي چپ زير علم خميني سينه زدند
ي ها و دشواري ها و به محدوديتتر  اما اين حقيقت بايد ما را فروتن. داشتيم نمي ميان خود اختالف

آرزوهاي بلند آغاز كردند و  همة آنها كه پايان كارشان ناپسند يا ناچيز شد با .پيشينيان آگاهتر سازد
  .ي باال داشتندها هدف
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 ،آلودگي سنگين و ژرفاي اندازه نگرفتني مرداب فرهنگي يك جامعة سنتي هزار و چهارصد ساله خواب   
انديشيدند و به ژرفاي  مي ها حتي روشنفكراني كه صرفاً با نمادها و نام ،ي اجتماعيها هماندگي الي واپس
ي كه بر اذهان ا هي بزرگ و تسلط مثيت گونها ي قدرتها و دست اندازي ها اريدستك ؛رفتند نمي چيزي

ولي  .همة آنها را در پايان شكست داد ،و نا آزمودگي صرف سرآمدان سياسي و فرهنگي ؛ايرانيان يافتند
 از انقالب و ،نيرومندتر بدر آمده است و از اين شكست واپسين و بدترين ها ملت ايران از اينهمه شكست

ي ناتمام و ناكام و ها به بركت همة آن تالش نيز نيرومندتر از هميشه بدر خواهد آمد ــ ،جمهوري اسالمي
   .نافرجام هشتاد و چند سال گذشته

  

 بخواهيم يا نخواهيم اين گذشته بر اكنون و آينده سنگيني .اين گذشته را بهتر بشناسيم و قدر بگزاريم   
بايد روياروي آن رفت و آن را  .ت نه بار آن را بر دوش اين و آن انداختتوان از آن گريخ مي نه .كند مي

  .پايان آن فراهم آورد يي براي نوزايي ملت ايران و بازسازي نيروي بيها هپذيرفت و از آن ماي
  

  1986آوريل  
 
 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
. شود نمي يا هحزبي چندان اشاري تاريخي ها به آيزنهاور در بررسي 1332ـ   به نامة مشهور مصدق در مرداد ) 1(

با همة شبكة نظامي  .بر عكس تاكيد بر اينست كه خطر كمونيسم در ايران پرداختة دستگاه تبليغاتي انگليس بود
  .حزب توده و پيروان بيشمار آن در دستگاه حكومتي و نفوذش در كارگران و با همة نگراني واقعي خود مصدق

  

م كه براي بار دوم به موجب مادة پنج قانون فرمانداري نظامي به زندان افتاده به من و دوستان 1332ـ   در ) 2(
پس از جمعاً شش ماه بي دليل در زندان بسر بردن از سوي ادارة !) سال بعد بار سومي هم بود 25براي من ( بوديم

نان باال گرفت كه در اما به زودي نگراني دكتر مصدق از حزب توده چ .آگاهي تكليف كردند كه توبه نامه بنويسم
وزنة  ها آزاد كرد تا در برابر كمونيست ها ي آخر مخالفان دست راستي خود را بي توبه نامه از زندانها آن ماه

  .متقابلي باشند
  

  .139شمارة  ،قيام ايران ـ   مصدق و نهضت ملي ايران،) 3(
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 تمرين شهروندي
 

ان يافت ــ شايد بيش از اندازه ــ كه اگر در اكثريت تو مي در ميان ايرانيان از آن گونه مردمان بسيار   
گسلد و  مي عواطفشان لگام ،ي بزرگ همراه و پشتيبانشان هستندها اگر احساس كنند گروه ؛قرار گيرند

كنند در  مي دهند و اين پا و آن پا مي به همان اندازه كه در موضع گيري دودلي نشان .شناسد نمي مرزي
ي و رو ميانه تابند و هنگامي كه به اكثريت پيوستند ديگر به ستن به اكثريت بيهمرنگ جماعت شدن و پيو

خطر كردن و راهي تازه جستن و پيش  ،ي به در دست گرفتن ابتكارا هآنها عالق .گويند مي انصاف بدرود
 افتاد بر آنولي هنگامي كه به راه  ،شوند نمي به قول مشهور تا قطار به راه نيفتد بر آن سوار .افتادن ندارند

   .خواهد باشد مي جهند ــ مقصدش هر جا مي
  

اين صفات به همراه عوامل ديگر خارجي و داخلي تا كنون نگذاشته است فرايند و نهادهاي دموكراتيك    
كمتر  ،پيكار با بدكنشان ،ها ايستادگي در برابر كژي ،ي اصالح طلبانهها تالش .در جامعة ايران ريشه بگيرد

هر فرد  ،بر عكس بت سازي و ديكتاتور تراشي .فعال و پايدار عمومي برخوردار بوده استاز پشتيباني 
در  .هواداران و شركت كنندگان بيشمار داشته است ،معمولي يا اندكي باالتر از معمولي را به خدا رساندن

ه زبان نهادها يم كه افراد با هما گذاشت ،گيري و فرصت طلبي تفاوتي و كناره از بي ،يك تركيب ويرانگر
و انتظارات  ها بار ستايش راهميت بيش از اندازه در تاريخمان پيدا كنند و تقريباً همة آن افراد را در زي

   .يما هبيش از اندازه در هم شكست
  

در سياست نيز پيوسته  .گذرد نمي تنها در مذهب نيست كه كار بيشتر ما بي معجزات و امور خالف عقل   
ممكن است مقدساتمان را جابجا  .داريم "ابر مردان تاريخ"هنده و رهبري نبوغ آميز چشم به دست نجات د

لزوماَ نذر  منظور از پرستيدن،. دن چيزي وانمود كنيمتبه پرسي ،يا بهتر ،ولي بايد چيزي را بپرستيم ،كنيم
 د همتش راچشمداشت انجام كارهايي است كه در خو .و نياز و پيشكش و قرباني كردن و نماز بردن نيست

دارا بودن صفاتي است كه خودمان اصراري به داشتنشان نداريم يا داشتنشان را به حال خود  ؛بينيم نمي
به قهرمان و ابرمرد ــ واقعي يا عموماً  .بنديم مي و درست يا نادرست به قهرمانانمان ،دانيم نمي سودمند

چيزي و جايي بياويزيم تا از ايستادن و از امر  بايد به .ساختگي ــ همان اندازه نيازمنديم كه به امامزاده
   .خود دفاع كردن و مسئوليت خود را پذيرفتن برهيم

  

دهيم ــ كه نكوشيدن است و در خانه ماندن و سر خود را به زير  مي بيشتر ما مبارزة منفي را ترجيج   
و اگر به  ،م خواستنانداختن و عيب جستن و خرده گرفتن و اگر كار به جايي رسيد شركت كردن و سه

رسد ــ از خردمندي خود سربلند  نمي به جايي ،جايي نرسيد ــ كه معموالًً به سبب مشاركت نكردن عموم
آسا به هر  شناسيم و سيل نمي آنگاه سر از پا ،اما اگر اسباب پيروزي همه فراهم و خطر به حداقل بود .بودن
  .گذاريم مي سير خود ويراني بر جايافتيم و هم در م مي زنيم و هم خود از نفس مي سو

* * *  
پادشاه جوان به صورت نماد و نقطة  .ي يك اكثريت پديدار شده استها هدر اجتماع ايراني خارج نشان   

بايد اين اكثريت را نگه  .اين كاميابي پر اهميتي است .ي براي اكثريتي از ايرانيان درآمده استا هگرد آورند
نام بهره گيري از هر نيروي موجود يا به بهانة نگذاشتن همة تخم مرغها در يك به  .داشت و بر آن افزود

ي ا هو دور هر آخوند يا مدعي سياسي يا انقالبي شكست خورده و ورشكست ؛نبايد اين در و آن در زد ،سبد
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دم را نبايد گرفت كه جز پراكندگي و سرگشتگي نخواهد آورد و نيروي مر )آلترناتيو( را به عنوان جايگزين
   .خواهد كاست

  

از  ،ي احساس برنده بودنها از بي مدارايي ،ي روحيات به هيجان آمدهها روي در عين حال از زياده   
 ،مردمي كه شش هفت سال پيش آن گونه بي پروا و بي تفكر .ي حق مداري بايد بر حذر بودها يكسويگي

توانند  مي باز .مدارا شوند باور و بي نند ناشكيبا و زودتوا مي باز ،باور نكردني را باور كردند و بديهي را نديدند
ي استبدادي خود ميدان بدهند و در هر موقعيت همه چيز را براي طرف خود ها افسانه بسازند و به گرايش

   .بخواهند و براي رسيدن به مقاصد خود بهرچه دست بزنند
  

ميهنانش را باز دارد و آموزش  ايد پيوسته همب: ي سنگين روبرو شده استا هپادشاه از هم اكنون با وظيف   
يك دشواري است و  ها همقاومت در برابر وسوس ،ستها اشيتر براي كسي كه خود هدف اينهمه بت .بدهد

   .ي برتر و دست نيافتني جاي دهند دشواري بزرگتري استا هبازداشتن مردمان از اينكه او را در مقول
  

ند و از نظر سياسي و ا هي را كه سرمست اكثريت تازه يافتة خود شدبينيم كسان مي اين روزها بسيار   
و  ها هبا همان واژ ،گويند مي همان گونه سخن .ندا هبه ده سال پيش بازگشت ،عاطفي به گذشتة نزديك خود

به هر كس با آنها همرنگ نيست به چشم  .در پي رسيدن به مقاصد خود هستند ها و از همان راه ؛عناوين
پا داشتن پايگاني هستند كه پادشاه بر تارك آن و پيرامونيان و  و به تندي در پي بر ،نگرند مي محكوم

ند و به هر ترتيب بايد ارتباطي با آنان و از طريق آنان با خود پادشاه تر مشاوران و نمايندگانش در پايين
   .خود مردم باشد سودي نداردهر چه هم پادشاه بگويد نمايندگاني ندارد و كارها بايد در دست . برقرار كرد

  

بي توجه به  .توان برخورد مي كرد در اينجا و آنجا در انتخابات شوراهاي مشروطيت به اين روحيه و كار   
كوشد تصوري از يك دست قويتر و باالتر را  مي يك شبكة ارتباطي پديد آمده است و ،سخنان مكرر پادشاه

روند ــ كه  مي كنند و يا از ميدان بدر مي ديگران نيز عموماَ باور .كه گردانندة كارهاست به ديگران القا كند
توان يكسره نفي كرد كه اين آزمايش  نمي اين احتمال را .پيوندند مي بيشتر چنين است ــ و يا به اين بازي

ي گذشته از آب در آيد و پادشاه در برابر خود نه يك ها هبرگرداني از كاركردهاي ده عكس ،دموكراسي
ي او ها بلكه گروهي را بيابد كه چشم به دست .گيرد مي جوش كه قدرتش را از مردم ات مستقل و خودهي

   .خواهند مي دارند و هر چه را كه بايسته است از او
  

رويم كه عادت  مي ي الزم را بگيريم و بر همان روالها يم از تجربة شخصي خود درسا هبيشتر ما نتوانست   
دهد و ورشكستگي كامل انقالب و  مي اثر خود را اندك اندك از دست 1357 تكان سخت .كرده بوديم

اگر آنچه ما را شكست داد چنين بي  .آورد مي ي زخم خوردة ما بازها حكومت اسالمي آرامش را به روان
ي زخم خوردة ما به اين ها روان .يما هپس ما هيچ كژي و كاستي كه در شمار آيد نداشت .آبرو شده است

ي تنبل ما منتظر اين بهانه است كه هر تالشي را براي نو ها ذهن .آرامبخش نيازي حياتي داردداروي 
ي ها انديشي و سازگاري با واقعيات تازه و شركت در ساختن واقعيات تازه به كناري نهد و گام در همان راه

  .خواهد باشد مي پايان راه هر چه ،آشنا و كوبيدة گذشته بگذارد
***  

بافي از يك سو و خود را به هر مركز  با منفي .هنگامي كه نخواهند بر خود حكومت نخواهند كردمردم تا    
قدرت سياسي بايد از مراجع گوناگون برداشته  .توان رسيد نمي قدرت بستن از سوي ديگر به مردمساالري
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تند و عمل اما مردمي كه حاضر به عمل سياسي نيس .شود و به مردم بيايد و از آنها سرچشمه بگيرد
از  .خدمتي مراجع قدرت است سرچشمة قدرت سياسي نخواهند شد سياسي برايشان فرمانبرداري و خوش

هر "كه  "وغ وغ ساهاب"در اند  بيشتر ايرانيان مصداق گفتة صادق هدايت ،يك اقليت كوچك فعال گذشته
و از  ،ن به زير هر باري بردنت ،با هر شرايطي ساختن ".هر كه خر است ما پاالنيم ،كه در است ما داالنيم

به نزديكان او همه گونه  ،هر مشروعيتي را از ناحية او گرفتن ،آن سو هر حركتي را از يك تن انتظار داشتن
   .اينها كه به مردمساالري نخواهد انجاميد ؛تبديل كردن "از ما بهتران"امتياز دادن و آنها را به 

  

هر چند  ،وار به سوي هر منبع نوري آسوده شويم كه ما را پروانه پرستي حقير خواهيم از اين سود مي كي   
يم و اصالَ روشن ا ههنوز هيچ نشده است و همة ما آوارة ديارهاي بيگان ؟راند مي ،كورسويي بيش نباشد

اگر اكنون خودمان  .يما هنيست كي پايمان به سرزمين خود خواهد رسيد و باز بساط بت تراشي را پهن كرد
  ؟فردا در ايران چگونه خواهيم توانست ،را در خودمان و ديگران سركوب نكنيم ها و اين گرايشرا اصالح 

  

نسل كنوني كمتر به ياد دارد كه محمد رضا شاه چگونه از آن جوان محبوب دموكرات منش به صورت    
خواهد عضو  نمي كهتوانست به سادگي بگويد هر  مي مرد تاريخ درآمد كه خدايگان و فرمانده و آريامهر و ابر

ي كسان با شاه ا هامروز فرصتي است كه بنگرند پار .ش را بگيرد و از كشور برودا هحزب من باشد گذرنام
ميهنانش را متقاعد كند كه او هم يك ايراني 7كوشد هم مي كنند و او چگونه در هر فرصت مي جوان چه

نه اينهمه به اصطالح شيرين  ،د داشته باشندمانند ديگران است و نه اينهمه انتظار و چشمداشت از او باي
توان اميدوار بود مشروطه پايدار  مي فردا چگونه ها هبا اين روحي ".هندوانه زير بغلش بگذارند"خودمان 

  ؟بماند
  

 .شناسد نمي گردد كه هنوز ايراني را شهروند مي به آن فرهنگ سياسي بر ها و كاستي ها همة اين كژي   
رفتارش با قدرت  .داند نمي ز در ژرفاي روانش خود را سرچشمه و شريك قدرت سياسيايراني معمولي هنو

قدرت سياسي چيزي  .او عادت ندارد كه با قدرت سياسي جز معامله كند .سياسي بيشتر سوداگرانه است
به  مردم بسته .رسد مي "از ما بهتران"گيرد و از آنها به  مي ي خارجي سرچشمهها از قدرت .بيرون از اوست

بايد گليم  .با خود قدرتهاي خارجي معامله كنند ،اگر بتوان ،يشان بايد با از ما بهتران وها و توانايي ها ارزش
 ،فرد داراي حقوق سلب نشدني كه هر دگرگوني در جامعه در درجة اول. خود را به هر گونه از آب بدر برند

   .دور استدارد معمولي از خود  مسئوليت او و در توانايي اوست هنوز از تصويري كه ايراني
  

 ي كه به هر مرجع قدرتا هدهيم و احترام بيش از انداز مي اين خود باختگي كه ما در برابر قدرت نشان   
ستايش هر گفته، حتي اگر از بديهيات  ؛پذيرفتن هر سخن حتي اگر نادرست باشد .گذاريم از اينجاست مي

اينهمه از آن روست كه صاحبان قدرت را در  ؛باشند )مديوكر( مايه هر چند ميان ،بزرگداشت كسان ؛باشد
ي هستيم كه ما را ا هدر انديشة معامل ،دير يا زود ،از آن روست كه با هر قدرتي ،گذاريم مي ي ديگرا همقول

   .بيش از پيش در برابر آن ناتوان خواهد كرد
  

دربارة خودمان  ها با همة الف و گزاف .يما هديدش را ا هيم و نتيجا هما چنين بسر برد ،در بيشتر تاريخ خود   
 امروزمان هيچ با گذشتة بزرگمان .ماندة جهانيم بايد بپذيريم كه با هر معياري در شمار كشورهاي واپس

گناهكار شمردن اين  .افتاديم مي بايد به چنين روزگاري نمي با چنان سرماية تاريخي و فرهنگي .خواند نمي
  .و آن نيز سودي ندارد
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گويند اين قدر همه چيز را از چشم بيگانگان نبينيد و از خود رفع مسئوليت  مي اگر كساني در ميان ما   
دانند چگونه از خود  مي ندارند و ها كشورهاي بزرگ نيازي به اين هواداري .نكنيد غمخوار بيگانگان نيستند

ي ها ز آنان بهراسند و برايشان قدرتي كوچكتر اها از اين گذشته سودشان در اين است كه ملت. دفاع كنند
كنند دوستان و مبلغان نادانستة  مي كساني كه نقش مردم خود را درتاريخشان نفي .فوق العاده قائل باشند

سازند كه سرچشمة قدرت سياسي در  ميتر  بيگانه هستند و اين باور نادرست را در مردم خود پا بر جا
ي فردي سودي ندارد و بايد با بيگانه بست و بجاي ها و كوششبيرون مرزهاي ايران است و پيكار ملي 

ي جامعة خود عمر را به تفسير و تعبير خيال پرورانة هر سخن و نوشتة مقامات و ها بررسي رويدادها و روند
   .ي بيگانه گذراندها هرسان

  

يم و ا هو آن بود كنيم و از همين رو بازيچة دست اين مي انديشيم و عمل مي دويست سال است اينگونه   
كار را به جايي  .يم و در كارهايمان دخالت كنند و اين را بياورند و آن را بردارندا هبه بيگانگان اجازه داد

پادشاه يك كشور مستقل به اشارة سفيران خارجي تاج و  ،رسانديم كه شايد براي نخستين بار در تاريخ
بي آنكه  ،يباني آنان از خود و كشورش دفاع نكردو از بيم نداشتن پشت ،تخت و كشور خود را ترك گفت

به فرد  ،تا هنگامي هم كه به خودمان .هيچ نيروي نظامي يا حتي تهديد نيروي نظامي در كار باشد
 ،و موظف به دفاع از حقوق و انجام مسئوليت خود ،به عنوان شهروند داراي حقوق و مسئوليت ،فردمان

يا  ،يا بيگانگان ما را اداره خواهند كرد .نيابيم باز همان خواهد بود ننگريم و مفهوم واقعي شهروند را در
   .كامگان بر ما فرمان خواهند راند ـ و به احتمال بيشتر هر دو خود

  

از دوران  ،اين يك دو ميليون آوارة ايراني .آموزش و تمرين شهروندي را از همين جا بايد آغاز كرد   
توانند براي جامعة ايران ببرند كه به خودشان به چشم شهروند  مي ينآوارگي خود چه رهاوردي بهتر از ا

برابر  ،ما از نظر حقوق .كنند قدرتي دارد تافتة جدا بافته ندانند مي بنگرد و هر كه را قدرتي دارد يا خيال
ا همة م .ي نيست كه اقليتي بدان بپردازد و از آن برخوردار باشدا هپيشه يـا مزيت ويژ ،سياست .هستيم

درست بودن يا نبودن سخنان و كارهايمان ارتباطي به مقام و جايگاهمان  .حق اظهار نظر و فعاليت داريم
نبايد نياز به  ها اگر كسي سخني براي گفتن داشت براي رساندن آن به گوش .ندارد و نبايد داشته باشد

نادرست گفت نبايد بي پاسخ سخن  ها اگر كسي در باالترين مقام .مقام يا نمايندگي مقامي داشته باشد
   .بماند

  

به اين  .اين مردم هستند كه بايد سازمان بدهند و نماينده برگزينند و پيكار كنند و كارها را بگردانند   
توانيم با يكديگر توافق كنيم و به اين دليل نياز به رهبر داريم نبايد از كوشش براي ارتباط  نمي بهانه كه ما

اين چه سخني است كه ما براي  .ه توافق رسيدن با يكديگر دست برداريميافتن و بحث كردن و ب
 .كوچكترين كارهاي سياسي و اجتماعي خود نياز به كسي داريم كه دستمان را بگيرد و پا به پا ببرد

كنند و عمالَ گردن  مي ديده چگونه به اين سادگي از خود سلب صالحيت فرهنگ و كار اينهمه مردمان با
  ؟آوردند مي ي پذيرفتن افسار پيشخود را برا

  

هيچ شاهنشاه و فرمانده و خدايگاني  ؛بويژه در اين اوضاع و احوال كه هيچ مرجع قدرت واقعي هم نيست   
 ،همه چيز را بايد از صفر .ي كه برود و كشور را آزاد كند نيستا هو درآمدهاي سرشار نفت و ارتش بسيجيد

 ؟ين روزگاري چه كسي بايد آن نيروي رهاننده و آزاديبخش را بسازددر چن .از پايين ساخت و بوجود آورد
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و اگر همة مردم بار مبارزه را بر دوش  ؟توان روي آورد مي جز مردم از بيرون و درون ايران به چه مقامي
  ؟ي او چه به دست خواهد آوردها هيك تن بيندازند جز شكستن شان

  

ي يك تن گرد آمده بود كشور را به ها ي بسيار در دستها اين رويكردها حتي در آن روزگار كه قدرت   
نظام سياسي بي مشاركت مردم شكست خورد و طرحهاي توسعة اقتصادي به  .بايست نرساند مي جايي كه

آن بنية سياسي و اقتصادي كه براي نگهداري  ،با همة پيشرفت شگرف .نرسيدندشان  ي اعالم شدهها هدف
امروز كه دستمان به هيچ چيز  .مذهبي و چپگرايان افراطي الزم بود پديد نيامدگرايان  كشور از آسيب بنياد

پشتگرم  ،هر مقامي داشته باشد ،توانيم تنها به يك تن مي رسد چگونه نمي جز نيروي فرد فرد خودمان
  ؟باشيم

  

 ديكتاتوريحتي آنها كه پيوسته از  .نيروي ما پراكنده است زيرا هر يك از ما ديكتاتور كوچكي هستيم   
ند احياناَ با جمهوري اسالمي هم سازش ا هتحمل نام پادشاهي را در ايران ندارند و آماد ،مثالُ ،نالند خود مي

اما در يك دموكراسي  .يما هاز چپ و راست كوركورانه به عقايد و پسندهاي خود چسبيد .مصلحتي كنند
ز خودداري و جانب نگهداري را در بحث و ي اا هدرج ها توان گرفت مگر آنكه همة طرف نمي هيچ تصميمي

مداري و هر برخوردي با ديگران را به قلمرو پيكار نيكي  احساس حق .ي خود وارد كنندها استدالل
   .ي ضد دموكراتيك جامعه را نيرو خواهد بخشيدها گرايش ،بردن) ديگران(با بدي ) خودمان(
  

و  ،در ميان جمع موافقان .ان سرمشق مدارا بدهنددر اين ميان آنها كه اكثريت دارند بايد به ديگر   
توان  مي آسان .توان رگهاي گردن را قوي و صداها را بلند كرد مي پشتگرم به افكار عمومي مساعد آسان

اين كاري است كه ما در  .توان هر بانگ ناموافقي را خاموش يا خفه كرد مي و آسان .پهلواني نشان داد
اكنون بايد بياموزيم و بپذيريم كه طيف سياسي همه رنگي دارد و بايد  .يما هدگذشته بارها و از هر سو كر

ي غير دموكراتيك در پي برقراري يك نظام ها هگيرند و با شيو مي جز آنانكه اسلحه بدست. داشته باشد
   .هر كس بايد آزادانه فعاليت و اظهار نظر كند ،توتاليتر هستند

  

اجباري جامعه و برقراري ديكتاتوري يك طبقه يا حزب خاص  حتي آنان كه در پي همسان كردن   
هستند اگر اسلحه را به زمين بگذارند و در درون سازمان خود نظامات دموكراسي را رعايت كنند بايد به 

ولي دستگاه قضائي بايد  ،درست است ها آزادي انجمن .اندازة ديگران حق فعاليت و اظهار نظر داشته باشند
 هر چه ها اساسنامه و مقررات آن سازمان ،يشان دفاع كندها اتيك افراد در سازماناز حقوق دموكر

   .خواهد باشد مي
  

اگر اكثريت بزرگي هم از ديكتاتوري پشتيباني  .توان گذاشت نمي به ديكتاتوري اكثريت نام دموكراسي   
اكثريت مردم آلمان برخوردار هيتلر در سالهايي از پشتيباني  .كنند آن رژيم مدعي مردمساالري نتواند بود

توتاليتر بود و ملت آلمان را تا  او استبدادي ولي رژيم .توانست در يك انتخابات آزاد پيروز شود مي بود و
   .مرز نابودي برد؛ بقية اروپا را هم

  

 ما در آشنايي تازة خود با دموكراسي بايد بياموزيم كه دموكراسي يا مردمساالري چيزي بيش از حكومت   
 ــ كه نويسندگان و سياستگران ما به غلط حاكميت ملي) دموكراسي(حاكميت مردم  .اكثريت مردم است

بر منابع و قلمرو ملي است و  ها گويند كه واژة ديگري براي استقالل و مربوط به حاكميت دولت مي
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ومت از سوي مردم ارتباطي با نوع حكومت و رژيم سياسي ندارد ــ تنها در انتخابات ازاد و برگزيدن حك
   .شود نمي خالصه

  

 ،راي دادن و قانونگزاري از سوي اكثريت مردم ؛حكومت قانون مرحلة مقدماتي است ،در دموكراسي   
يعني تبعة داراي حقوق سلب نشدني كه هيچ قانون يا اكثريت يا  ،و فرايافت شهروند ؛مرحلة بعدي است

ي دموكرات از احترام به قانون آغاز كردند ها هجامع .ي استمرحلة تكامل ،ماهيت مقدسي نتواند از او بگيرد
و به حكومت اكثريت رسيدند و از قانون اساسي آمريكا ــ كه نقطة اوج سازمان و فلسفة سياسي و حقوقي 
 ،انگليس است ــ شهروند داراي حقوق سلب نشدني و حمايت شده از سوي يك ماهيت مستقل از حكومت

  .اما اين بحثي ديگر است. ز وارد نظام سياسي خود كردندرا ني ،يعني ديوان عالي
  

  1985   مه
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 *ي تمرين شهروندي ها دربارة دشواري
 

نه بر  ،آنهمه ها تكية استدالل )248ايران و جهان شمارة ( "ي شهرونديها دشواري"اگردر مقالة    
بلكه بر روي نويسندة آن  )239ايران و جهان شمارة ( "ونديتمرين شهر" ي آمده در مقالةها فرايافت

پرداخته  "ي شهرونديها دشواري"بود كه در اين بحث بيشتر به بخشي از  مي جاي آن ،گذاشته نشده بود
   .شود كه ارزش گفت و شنود دارد و آن موضوع آماده بودن يا نبودن جامعة ايراني براي مردمساالري است

  

به نيش  "داليل قوي و معنوي"ند به جاي ا هترجيح داد "ي شهرونديها دشواري"حترم اما نويسندة م   
به شرط  .كنم مي زدن و خط و نشان كشيدن پردازند كه باكي نيست و ناچار بحث را در همان زمينه دنبال

 گويند و آنها هم كه سخني نمي نويسند و سخن نمي دركاران گذشته گيران نگويند دست آنكه خرده
دركاران گذشته اگر  بينم كه دست مي ولي .من قصد دفاع از خود ندارم .كنند مي گويند از خود دفاع مي

ي ها گيرند ـ كه باز باكي نيست و از دشواري مي يشان خودشان موضوع گفتار قرارها هبنويسند بيش از نوشت
 .تمرين شهروندي است

*** 
نوشته باشد به آساني در معرض آنست كه سخنانش ي خود دو كتاب ها گاه حتي اگر كسي دربارة نظر   

ما ايرانيان از اين  .ي كه خود از نويسندگان آنستا هحتي در مجل ؛نشنيده بماند يا به نادرست نقل شود
و كساني وقت خود را به پس و  ،از آنجا كه من خيال دارم باز هم بنويسم و بگويم .بسيار داريم ها هطرف

   .هر چند از سر اجبار، بي سودمندي نخواهد بود ،ي توضيحاتا هد گذراند پارپيش كردن گذشتة من خواهن
  

ي ها آغاز به گرايش بيشتر افراد اين نسل در .زود فعاليت سياسي را آغاز كرد نسلي هستم كه خيلي من از   
م پس از هجو يها من از گروه كوچكتري بودم كه از همان سال .چپي يا اسالمي يا جبهة ملي پيوستند

كه  ،ي سياسي دست راستيها در آغاز نوجواني با يك احساس ملي تند به فعاليت ،نيروهاي بيگانه به ايران
 .پرداخت ،داد مي روان شوروي را هدف خود قرار نشاندگان انگليس در هيات حاكمه و هم دنباله هم دست

دموكراسي  ؛ور رضا شاه بوديمش ديديم از ستايندگان پر مي ما كه هرج و مرج سياسي دوران پس از جنگ را
 را پيش "ي تمرين شهرونديها دشواري"ي ها شمرديم و بسياري از همين استدالل نمي را تجملي بيش

دانستيم ـ اعتقادي كه گذشت زمان آن را شدت بخشيده  مي و كمونيسم را براي ايران مرگبار ؛آورديم مي
از دوستان و همفكرانم ـ به جايي رسيد كه  جوشش احساسات ناسيوناليستي در ما ـ من و گروهي .است
پس از تشكيل حزب سومكا بدان پيوستيم كه سازماني كوچك  ،ي دانشگاهيها در سال ،1330/1951در 

   .و تقليدي تمام عيار از حزب نازي آلمان در دوران جمهوري و ايمار ،تحرك و رزمجو بود ولي بسيار پر
  

گروه ما تا آن هنگام هوادار . روي داد 1331پس از سي تير در من  "عوض كردن سخن خود"نخستين    
ولي پس از آن با ناتواني روز افزون حكومت جبهة ملي در ادارة  .مصدق و پيكار او براي ملي كردن نفت بود

در آن يك  .ناگزير سخن خود را عوض كرد و روياروي حكومت ايستاد ها كشور و نيرو گرفتن كمونيست
   .از ما را دوبار به زندان افكندند برخي 1331ـ32سالة 

  

من ( ديديم مي ولي ما در او كرنسكي ايران را .مصدق براي ما همچنان يك رهبر ملي ضد استعماري بود   
انداخت  مي را به ياد بنش و مازاريك چكسلواكي حكومت او ما .)نوشتم 1332ي در همين زمينه در ا همقال

  .شده بودند اه كه در همان دوره قرباني كمونيست
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مرداد ما به دنبال گرفتن غنائم نرفتيم و به كارهايي مانند تصحيح چاپي در چاپخانه  28پس از    
 ها هاين اصطالح در آن ده( ولي خود را با كشوري روبرو يافتيم كه هيات حاكمة آن .روي آورديم ها هروزنام

دانست و چندان كاري هم  نمي مردمساالري ايران را از نظر سياسي و اقتصادي آمادة )بسيار معمول بود
جامعة ايراني در بيحركتي و  1340/1962تا اصالحات ارضي زمستان  .كرد نمي براي آماده كردن زمينه

   .خورد مي ركود و فساد بيكرانه از بحراني به بحران ديگري سكندري
  

آن حزب تنها در  .ناگزير بود بيرون آمدن ما از حزب سومكا با ايدئولوژي ابتدائي و خشونت بار آن   
توانست علت وجودي داشته باشد و پس از  مي ،به عنوان يك واكنش سخت ضد كمونيستي ،شرايطي

خطر  .ديگر معنايي نداشت 1332مرداد  28پراكنده شدن حزب توده به دست نخستين حكومت پس از 
گذشته از اين آغاز  .سي خود آورديمي بيشتري به باورهاي سيارو ميانه بالفاصله از ميان رفته بود و ما

ي براي ا هرسيد صرفاَ بهان مي زيرا به نظر ،ترديد كنيم "دموكراسي تجملي بيش نيست"كرديم در اينكه 
داد كه مردمساالري  مي بررسي تاريخ به ما نشان .نگهداشتن گروهي عموماَ ناشايسته بر سر قدرت است

معين به كشوري تحويل داده شود و بايد مانند درخت ريشه ي نيست كه در موعد ا هكاالي ساخته و آماد
   .بگيرد و ببالد

  

ما كه انتقاد  ،نام گرفت "انقالب سفيد يا انقالب شاه و ملت"در دوران اصالحات اقتصادي و اجتماعي كه    
در  .كرديم و از مدافعان اصالحات شديم "سخن خود را عوض"كنندگان سخت دستگاه حكومتي بوديم باز 

دوران پاياني . گشتيم مي ي بر بهبود و پيشرفتا ههمة سالهاي پيش از آن ما نوميدانه به دنبال نشان
يك دوران آرماني نبود و كم و  1340ـ57براي ما سالهاي  .پادشاهي پهلوي اميد را به ما باز آورد

نوشتيم و كيفرش  مي گفتيم و مي دانستند مي ي فراوانش را بيش از آنچه همگنانمان امكان پذيرها كاستي
خواستيم سرمان را به زير اندازيم و پول  نمي ما .ولي ما تصميم خود را گرفته بوديم .ديديم مي را نيز

ما  .خواستيم به خارج كوچ كنيم و از آنجا به پيكار پردازيم نمي درآوريم ــ بيشتر ما ثروتمند نشديم ــ و
استدالل مان آن بود كه بايد  .داديم مي سهم خود بهبود كرديم و آن را به مي بايست از درون سيستم عمل

كار كردن از بيرون سيستم بي نتيجه بود و  .را سنگين كرد ها را سبك و كفة خوبي ها به تدريج كفة بدي
و چپگرا و اسالمي برگزيده بودند ) جبهة ملي(كار كردن بر ضد آن ــ چنانكه مخالفان و منتقدان ليبرال 

آهسته و  ،شد از درون مي آن سيستم و آن رژيم را .بودتر  ريخ نشان داد كه راه ما درستتا .ــ زيان آور
  ؟بود مي دست به آن خودكشي ملي نزده بودند امروز ايران كجا 1357اگر در  .اصالح كرد ،پيوسته

  

ر ترتيب و چنانكه در آن هنگام نيز به ه ،ي بنيادي بودها پر از كاستي 1357استراتژي توسعة ايران تا    
اما يك استراتژي و ارادة توسعه وجود داشت و دست نيرومند پادشاه فرصتي  .كرديم مي مجال خاطر نشان

اين فرصت طالئي چه در داخل  .ي چند قرني را جبران كندها ماندگي براي كشور فراهم آورده بود كه واپس
ي نيرومند سپرديم ها خود را به آن دست و ما ،ارزيد مي ها و چه بويژه در خارج به بسياري از كم و كاستي

تر  ي رهبري آن پانزده سال كوشيديم تعهد به پيشرفت و توسعه را نيرومندها هو با ستودن بهترين جنب
توانستيم تصور كنيم و به بهاي نابودي  نمي آنچه .را ديده بوديم 1341تا  1320ما ايران ميان  .سازيم

نبودن ارادة دفاع در وقت پيچاپيچ و دوخته بودن  ،ل ما تمام شدبسياري از زنان و مردان ارزشمند نس
 1342بيني كنيم كه رژيمي كه بحران خرداد  توانستيم پيش نمي ما .ي رهبر به دهان خارجيان بودها چشم

براي دفاع از خود و كشور از رئيس  1357آور پاييز و زمستان  را آنگونه پست كرده بود در اوضاع هراس
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ي پشتيباني آنان را ها ير خارجة يك دولت خارجي اجازة نوشته شده بخواهد و حتي پيامجمهوري و وز
بيني كينم كه چنان رهبري پر قدرتي از انديشة ــ درست يا نادرست ــ  توانستيم پيش نمي .بس نداند

شمنان كشور را در سيني زرين به د مخالفت بيگانگان با خود به روزي بيفتد كه بي ايستادگي و مبارزه،
   .ايران و ايراني تقديم كند

  

چارة ايران در يك دست نيرومند  .پس از اين تجربة مرگبار يك بار ديگر سخن خود را عوض كرديم   
گويم ايران را بايد مردم ايران اداره  مي امروز اگر من .خواست مي ي نيرومند بيشمارها ايران دست .نبود

در ته چاه از كدام ( طلبي نيست داد از سر جاه "ابرمردان"دست  كنند و سرنوشت ايران را ديگر نبايد به
چنانكه هفت سال پيش  .دهم كه به هر ترتيب جزء اكثريت باشم نمي اهميتي نيز!) گوييم مي جاه سخن

ن را بر معايب اخالقي و آجويان  عيب كساني از ما نخواستند در اكثريت باشند و البد در آن زمان نيز
از دلسوختگي است بر آنهمه كارهاي نمايان كه . از سر خشم شخصي هم نيست .شمرند مي سياسي ما بر

از آن كشور رو به پيشرفت و شكوفان است كه به ويرانه و گورستان . كه از دست رفت ها ناچيز شد و فرصت
كارها را  اين مردم هستند كه بايد سازمان بدهند و نماينده برگزينند و پيكار كنند و"گويم  مي اگر .درآمد

 .براي رسيدن به جايي نيست جز بازگشت به يك ايران آزاد و آباد به عنوان يك شهروند ساده "بگردانند
 تصوير"بود كه به كاروان ستايندگان و مشتاقان  مي بودم آسانترم مي "مالحظات زمان"اگر در پي رعايت 

   .بپيوندم "سنتي
  

تم سربلند بوديم و هنوز هم هستيم و بر خالف گفتة ما پانزده سال از كار خود در درون آن سيس   
ريشة اعتماد و اطمينان به "نه  ،دهيم مي پيشينه و باورهاي گذشتة خودمان را به باد"نويسندة محترم نه 

كنيم آنست كه به بهانة  نمي تنها كاري كه .پرهيزي داريم "دفاع مشروع"نه از  ،زنيم مي را "صحت عمل
   .يم هيچ كسي حاضر نيستيم دنيا را تنها به رنگهاي سفيد و سياه ايشان ببينيمي و از با ههيچ مالحظ

  

 "و روندهاي فرهنگي ها ي سياسي و رهبران و پيشوايان فكري و جريانها هاحزاب و دست"ملت ما اگر به    
ه است و را ديد ها كند از اينروست كه كمتر بيداري و شهامت روبرو شدن با حقايق و واقعيت نمي اطمينان

و نيمه ) سوبژكتيو(ي ذهني ها پوزشگري و سپيدكاري و قضاوت ،ها پيوسته به نام مصالح و موقعيت
اگر ما به جايي برسيم كه اشتباهات را در خودمان و ديگران  .را تحويل گرفته است ها و دروغ ها حقيقت

به نام مقدسات چه بر سر (م داري به هر بها بر "حرمت مقدسات"اگر دست از نگهداري  ،ببينيم و بگوئيم
آن  ،بند پرداز نيم ي خواهيم داشت كه ديگر هر نظريها هآنگاه جامع!) آورند مي ند و هم اكنونا هاين ملت آورد

   .بلكه تا صد سال ديگر هم براي مردمساالري ناشايسته نخواهد شمرد ،را تا نه يك يا دو نسل
  

آنچه (ي تازه داشته باشند ها كه بتوانند باورها و دريافتي ما آنقدر زنده و فعال باشند ها اگر ذهن   
و خود را بر آموختن و عبرت گرفتن ) ندا هگفت "ها آخرين باورها و دريافت "نويسندة محترم به طعنة

عوض كردن سخن يك چيز است و  .ربه نخواهيم كردجآنگاه در هر نسل يك مصيبت ملي را ت ،نبندند
ي عملي چيزي نيست كه بتوان در برابرشان ها هقعيات عيني و تجربوا .عوض كردن اصول چيز ديگر

اگر دوگل به گفتة ايشان بر اين بود كه انسان در سختي نبايد سخنش را عوض كند و  .بيحركت ايستاد
روياروي مارشال پتن ايستاد و  1940خود او در  .منظورش اصول بود ،آنگاه مردم از او پيروي خواهند كرد

در ). ي ديگر فرانسه را نگهداردا هخواست به شيو مي كه درست نبود و پتن هم( ه فرانسه دانستاو را خائن ب
نوشتند كه اين همان دوگل است كه بيش از بيست سال از  مي ي ويشيها هآن هنگام البد در روزنام
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د به دوگل الب .ش به شام دعوت داشتا هستايندگان آن سردار و قهرمان ملي بود و ماهي چند بار در خان
در مثل  "سخن خود را عوض كرده است"هم بسيار طعنه زدند كه از سر جاه طلبي يا خشم و سرخوردگي 

   .مناقشه نيست
  

ي دخالت با ها به اين موضوع و تفاوت( هر چند هم به نقش خارجيان در انقالب ايران معتقد باشيم   
باز ناگزيريم بپذيريم كه  )ن خواهيم پرداختي معيها پذيري در كشور و رژيم توطئه و نيز پديدة دخالت

شدند كار به  مي نتيچة روندهايي در آن سيستم بود كه اگر به موقع دگرگون و چاره 1357شكست ما در 
ي ها دخالت .توان گفت در آن سال يك جامعة آرماني را دست غيب بر هم زد نمي .رسيد نمي اينجا

بود كه به چنان  ،شرايط ضعف سياسي و فرهنگي در ،خارجيان در شرايط سستي و ندانم كاري
   .فروريختگي انجاميد

  

و اگر بر  خواهيم بر آن ضعف سياسي و فرهنگي چيره آييم بايد آن را بشناسيم و برطرف كنيم؛ مي اگر   
ديگران جريجه دار شد از دلنازكي خود  "احساس و شور و شعور"اگر  .كسي گران آيد مشكل خود اوست

كنند و هنوز ما حق نداريم احساس  مي هفت سال است دارند كشور ما را نابود و پاره پارهشش  .بنالند
رسد و هنوز در  مي رسيد و مي يي كه به نظرمانها آقايان محترم را نديده بگيريم و انگشت بر كم و كاستي

مبادا  .شويم "يريي روشنفكرانه و انتقام گها غر زدن"مبادا متهم به  .ضمير بيشتر ما زنده است بگذاريم
اعتنايي  در نتيجة رو در رو شدن با كوچكترين تند خويي و بي.. .در اثر فالن سر خوردگي"مدعي بگويد 

   .ريزيم مي "كل باورها و دستاوردهاي پر ارزش خويش را در آب لج بازي
  

ما  .طعنه يا بي آنبا دشنام و  ،تواند از ما بگيرد نمي ما را هيچ كس "باورها و دستاوردهاي پر ارزش"   
 "همه يا هيچ و هر كه نه با من دشمن من"دشواري زندگي فعال سياسي در شرايط  ،بيش از چهل سال

ي ها در آزادي سرزمين .كه مزاحمتي بيش نيست "ي شهروندها دشواري"اين  .يما هايران را از نزديك ديد
 بختانه حق سخن گقتن را از كسيو خوش ،ديگرنه سانسوري هست نه بگير و ببندي ،دموكراسي ليبرال

   .شود چه بهترتر  انبان فرهنگ سياسي ما پربار ،اگر بر اثر اين داد و ستدهاي فكري .توان گرفت نمي
***  

ند كه ظاهراَ هواخواه و دوستدار پادشاهي ا هپديدار شد...گروهي"نويسند  مي نويسندة محترم   
شوند و چنان  مي اد سلطنت چنان شروط و مقدماني قائلاما براي جانبداري خود از نه ،هستند...مشروطه

اين سخنان  ".گذارند كه گويي گردش چرخ گيتي به آري يا نه آنان وابسته است مي ها بر ديگران منت
با  "دار سلطنت در ايران نهاد ريشه"هشتاد سال است  .پادشاهي مشروطه بي شرط نيست ؟چيست

اگر كساني هواخواه پادشاهي مشروطه . آميخته شده است ،اسيبا يك قانون اس ،ها و شرط ها محدوديت
آنها حق  .خواهند نمي را از طريق خود "ارتباط معنوي پادشاه و ملت"هستند منتي بر ديگران ندارند و 

دارند كه آن گونة پادشاهي را كه ميراث انقالب مشروطه است براي ايران بخواهند و گونة پيش از ان را به 
 اين چه گناه نابخشودني است كه بر اين نويسنده و مانندهاي او .ي و ايران ندانندمصلحت پادشاه

  ؟نويسند مي
  

باز نمودن نقاط ضعف رژيم گذشته ــ هر چند همراه با ستودن دستاوردهاي شگرف آن بوده باشد ــ    
مانند  مي ن درشود و از اي مي تلقي "تاختن به گذشته و محكوم كردن آن"براي نويسندة محترم در حكم 

يي كه در كارشان است و اينهمه ترديد و بيمي كه از بازگشت اوضاع ها با اينهمه خطرها و هراس"كه 
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اين البته نگرش يك بعدي به  "؟ندا هدارند چگونه به راه جانبداري از نظام پادشاهي افتاد.. .گذشته
ي را بهتر از گذشته انجام ا هتواند تجرب مي .تواند چيزي را پيراسته از معايبش بخواهد مي انسان .قضاياست

سال  57پادشاهي پهلوي در  .هيچ درماندني الزم نيست .تواند ديروز و فردا را يكي نداند و نخواهد مي .دهد
اميد ما بر اينست كه به  .بار قرباني تضادهاي دروني خود شد ي بزرگ برآمد و دوها خود از بسا خدمت

يي ها هاز آن تضادهاي دروني برهد و بر پاي ،پس از آزادي ايران ،وران تازة خوددر د ،ياري آگاهان و بيداران
   .تا اعصار آينده بپايدتر  گسترده

  

سي و هفت سال  .كند نمي خدمتي به پادشاهي ،اين يكي كردن امر پادشاهي با كار كرد محمد رضا شاه   
 ؛چنانكه صدها پادشاهان پيش از او ،ه استناهموار و تلخ و شيرين و پر نشيب و فراز محمد رضا شاه گذشت

 .ين كسانتر ي نيز از ناستودها هو پار ،مايه و بيشتري از مردمان ميان ،از بزرگترين مردان تاريخ ،يا هپار
يي بر پادشاهي او ها هاگر خرد .دربارة محمد رضا شاه نيز .ندا هي خوب و بد كردها نها داوريآدربارة همة 

همة  ،جامعة ايراني .گيرد نمي گردد و دامن پادشاهي را در ايران مي ي دورة خود او برگرفته شود به ارزياب
خواهيم در آينده از بهتر و بيشتر برآييم و خواهيم  مي ما .در آن دوران از بهتر و بيشترش برنيامد ،ما

يز بهتر از آن پادشاهي ايران ن .دانيم چه بايد كرد مي توانست ـ يك عاملش آنكه امروز بهتر از گذشته
اگر هشيار باشيم و زبان در كام نكشيم و از عمل سياسي روي  د شد كه در گذشته داشتيم ـخواه

   .نگردانيم
  

يا بايد كارهاي : سازد  مي وابستن پادشاهي در ايران به كاركرد يك پادشاه ما را با دو دشواري روبرو   
يم و ريا كنيم كه در آن صورت به گفتة نويسندة نادرست دورة آن پادشاه را نيز درست و ستودني بشمار

چرا  ؛يا بايد از دفاع پادشاهي دست بكشيم .خواهيم زد "ريشة اعتماد و اطمينان به صحت عمل را"محترم 
كه مثالُ زماني به جاي آباد كردن روستاهاي جنوب ايران جزيرة كيش را آراستند و با كاالهاي جاندار و 

   .لت در اختيار خوشگذرانان تهراني گذاشتندبيجان خارجي به هزينة دو
  

ي ا هكه با هر مقايس( سد ساختند 35پادشاهي ايران به اين دليل خوب نيست كه در دورة يك پادشاه    
ي وارونه داشتند و در جاهاي ها و به اين دليل بد نيست كه در دورة يك پادشاه اولويت )شگفت آور است

هر چند همة  ،سال هوادار محمد رضا شاه بوديم 37اگر ما در آن  .ادندهدر د بسيار وقت و پول كشور را
 از آن بود كه محمد رضا شاه از همة جايگزينان ،پسنديديم نمي و پيرامونيان و دستيارانش را ها سياست

ي فدائي و مجاهدين خلق ها از جبهة ملي و فدائيان اسالم و حزب توده و چريك ،احتمالي خود) آلترناتيو(
داديم از  مي اگر پادشاهي را بر جمهوري ترجيح .ي راستين و غير راستين براي ايران بهتر بودها سالميو ا

يم و در آينده نيز ا ههنوز هم بر اين عقيد .ترسيديم يگانگي و تماميت ايران از دست برود مي آن بود كه
   .دهيم مي پادشاهي مشروطه را بر جمهوري از هر گونه ترجيح

  

ي گذشته هيچ آسيبي به آيندة پادشاهي در ايران ها آوردن و عبرت جستن از كم و كاستيبه ياد    
بر عكس اطمينان مردم را بيشتر خواهد كرد كه باز به دست هر آخوند يا روشنفكر انقالبي از  .نخواهد زد

يي ها پوزشگرياگر هواداران پادشاهي دست از  .باز از آسمان به زمين نخواهند خورد .هستي نخواهند افتاد
.. .واژة خدايگان را يكي از اميران دانشمند ارتش و لقب آريامهر را يكي از اساتيد"از اينگونه بردارند كه 

و همه چيز را به گردن مخالفان ) ؟تفاوتش چيست( "اه براي افزودن به نام شاه پيشنهاد كردگدانش



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

اعتماد مردم به آنان استوارتر و بحث سياسي اندازند ــ  مي نيندازند ــ همچنانكه مخالفان به گردن شاه
   .خواهد شدتر  معني پر

  

ياد آوري احتمال پديد آمدن يك ديكتاتوري در ايران پس از جمهوري اسالمي كه باز نويسندة محترم    
 .خواهي است زنند نه از بد مي مانند داغ گناه بر پيشاني گروهي از دوستان و جانبداران پادشاهي ايران

ي بي مدارائي و آسانگيري و دست به دامن شعار و تهمت شدن در جامعة ها هي كه شخص به نشانهنگام
چاره ندارد كه  ،بيند مي يا بازي قدرت كهنة آن سالها را در اينجا ،روشنفكري بيرون از ايران برميخورد

ژدهم انگلستان نقل نامه نويس سدة ه روزنامه نگار و لغت ،هشدار دهد كه همانگونه كه از ساموئل جانسون
مقصود جانسون بر  ".يابد مي حكومت دموكراسي تنها در يك جامعة دموكراتيك امكان تحقق"ند ا هكرد

خالف نظر ايشان آن نبود كه چون مثالَ ايران يك كشور پيشرفتة صنعتي نيست دموكراسي در آن امكان 
داشته باشند تا حكومت مردم در آن مقصودش اين بود كه افراد يك جامعه بايد منش دموكراتيك  .ندارد

   .مردمساالري دشوارترين نوع حكومت است زيرا افراد بيشمار مسئوليت آن را بر دوش دارند .برقرار شود
  

 "غر روشنفكرانه"گويد از همين جا بايد پرورش شهروندي و مردمساالري را آغاز كرد  مي كسي كه   
تا پاي دوستان به ايران نرسيده  .قدمات و جاهاي آسانتر آغاز كردكار دشوار نياموخته را بايد از م .زند نمي

اين چه  .است كه بساط انتقام گيري و داغ و درفش را راست كنند بد نيست به تمرين شهروندي بپردازند
روحيه است كه تا موضوع اندكي پيچيده و نيازمند دقت و سره را از ناسره جدا كردن و تفاوت گذاشتن 

يا سهم مردم و رژيم و خارجيان در انقالب ــ و از حدود  ،در مورد خوب و بد دوران گذشتهشد ــ مثالَ 
  ؟زنند مي آورند و دست به پرونده سازي مي شعارها و احكام كلي بيرون رفت بانگ و فرياد بر

  

پيش از كه تا چندي  ،مانده و روستايي و قرن هژدهمي روي داد ي واپسا هدر انقالب آمريكا كه در جامع   
دموكراسي از همان  ،ين انقالب جهان بودتر و كامياب ،كردند مي دار آن مردم را به اتهام جادوگري بر

انقالبيان پيروزمند در همان  .نخستين روزهاي پيكار انقالبي ريشه گرفت و اساساَ موضوع اصلي انقالب بود
ي نظري كشورداري ها ين بحثتر نهين و پردامتر ي از ژرفا هپار ،هنگامة مرگ و زندگي و دار و گير

ي را كه در جهان آن روز مانند نداشت گذاشتند ا هي مردمساالري پيشرفتها هپاي .دموكراتيك را انجام دادند
هيچ چوبة داري  )ي سوسياليسم در قانون اساسي آمريكا آمده استها گفت همة آرمان مي هوشي مين(

شد بر پا نداشتند و با  مي يان هوادار امپراتوري انگليس گفتهكه به جماعت بيشمار آمريكاي "ها توري"براي 
جامعة ايراني اكنون در گير مرگ و زندگي و "نويسند  مي اينكه .آنان همچون شهروندان ديگر رفتار كردند

ي دموكراتيك ما را ها در تقالي بقاست و در اين ميان نه حوصله و نه وقت انديشيدن و پذيرفتن پيشنهاد
كسي از مردم ايران كه تودة همسان و يك شكلي نيستند و در ميانشان به  .سوي خودشان استاز "دارد 
توان برخورد و مانند هر جامعة  مي ي گوناگون پرورش اجتماعي و فرهنگيها هو درج ها هو الي ها گروه

دموكراسي  نپرسيده است وقت انديشيدن به ،ديگري آمادگي فراوان براي پيروي سر آمدان آگاه خود دارند
جز دشنام دادن به  ،هزار روشنفكران ما در خارج اكنون مثالَ درگير كدام مرگ و زندگي ها ده .را دارند يا نه

  ؟هستند كه وقت و حوصلة انديشيدن دربارة مردمساالري را ندارند ،يكديگر
  

 شهري كه ادعا آنست كه روشنفكران و سرامدان سياسي ما خود را در سطح فالن روستايي ياتر  درست   
به بهانة اينكه  .كنند شعور سياسي ندارد قرار ندهند و در سطح باالي شعور سياسي خويش عمل كنند مي

كسي در جنوب تهران بيسواد است روشنفكران نبايد در پاريس از اعتقاد به مردمساالري حتي در ميان 
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ي جامعة ايراني در آزادترين ها هاز آگاهترين الي .ما انتظار غير ممكن نداريم .خودشان دست بكشند
خواهيم به شيوة دموكراتيك بينديشند و عمل كنند و اينهمه برق نداشتن  مي كشورهاي باختري

 "روهر"را در مثالَ لرستان و  "سيليكون ولي"روستاهاي ايران يا بيسواد بودن نيمي از مردم يا نبودن يك 
   .ن در كرة جنوبي داشت و مردمساالري نداشتتوا مي همة اينها را .را در اصفهان به رخ نكشند

  

ولي حكومت قانون و  ،سويس يا سوئد شدن براي ايران زود است. دموكراسي براي ايران زود نيست   
مراحل تكامل  .ي مانند ايران زود نيستا هشناختن حقوق ابتدائي اساسي براي هر فرد براي جامع

مده بود كه نشانة آنست كه نويسنده در پي ساده كردن به اجمال آ "تمرين شهروندي"مردمساالري در 
   .امور نبوده است

  

براي رسيدن به مردمساالري و ثبات سياسي و اجتماعي جامعه نخست بايد نيرومند و "دعوي اينكه    
كدام (ي ا هاز نظر اقتصادي پيشرفته و از نظر رفاه اجتماعي و فرهنگ فراتر از سطح ويژ ،متكي به نفس

ي پيشرفتة جامعه را در برقراري دموكراسي ها هسهم بزرگ سرامدان سياسي و الي "باشد) ه؟سطح ويژ
و در  "سطح ويژه"ي دموكراتيك امروزي مردمساالري را بسيار پيش از رسيدن به ها هجامع .گيرد مي نديده

رفاه  "ويژة سطح"طرح افكندند و اصالَ مردمساالري بود كه رسيدن به اقتصاد پيشرفته و  ،مراحل پياپي
 )مدرنيزاسيون( سال نوگري 57كنند تصادفي بود كه پس از  مي خيال. اجتماعي و فرهنگ را ميسر ساخت

  ؟زيستند مي بيشتر مردم در چنان سطح پايين اقتصادي و فرهنگي ،و سازندگي در ايران
  

توان پيشرفت  نمي .فراگردي بهم پيچيده و در هم پيوسته است ،پيشرفت اقتصادي و اجتماعي و سياسي   
پيش برود و اگر در يك زمينه  ها هو زمين ها جامعه بايد در همة سطح .در يك زمينه را تا ديگري نگهداشت

   .ي سوسياليستي بنگريدها هبه جامع .جلوي پيشرفت آن را بگيرند در جاهاي ديگر به ركود خواهند افتاد
  

بر  "ناجيان و رهبران مقتدر سنتي"ري و مشتاقان هواداران انديشة آماده نبودن ايران براي مردمساال   
 .كنند مي گيرند كه ايران را با سويس و انگلستان مقايسه مي خرده "تمرين شهروندي"يي مانند ها هنوشت

اگر ايران به پاي سويس و . اما خود پروايي از آن ندارند كه ايران را از عراق و سوريه و بنگالدش باالتر نبرند
اما اشارة نويسندة محترم را به  .از زئير و اوگانداستتر  باري سزاوار حكومتي مردمي ،رسد نمي انگلستان

در تايلند يا  .است تا سوئد و انگلستان در نيافتمتر  اينكه پادشاهي در ايران به سبك تايلند يا ژاپن مناسب
ايشان كه دنبال سرمشق  .ژاپن پادشاه حالتي نيمه خدايي دارد و پاك از امور روزانة كشور به دور است

در ( ؟تيتو و فرانكو و حكومت مقتدر آنها هستند با نمونة پادشاهان تايلند و ژاپن چگونه كنار توانند آمد
 .ي فاسد بودها تا پايان دهة هفتاد هر چه بود حكومت مردان نيرومند نظامي و ديكتاتوري 1932تايلند از 

ومت را در دست داشتند و كشور را به فاجعه دچار كردند و رشتة حك ها نظامي 1945در ژاپن تا پيش از 
ي مقتدر و ها فهرست حكومت. )ي اتمي بود كه مردمساالري در آن كشور پاي گرفتها به زور بمب

توان درازتر از تيتو و فرانكو كرد و مثالَ از موبوتو و ماركوس و يحيي خان نيز  مي ديكتاتورها را نيز البته
  .توان شمرد مي ر هر ديكتاتور ستودني يا قابل دفاع، بيست خود كامة نابكاردر براب .نامي برد

***  
آقايان "و نه پادشاهي مشروطه كه ( نقش بيگانگان در انقالب ايران در دست هواداران نظام شاهنشاهي   

ي را هر صداي ناموافق همان شده است كه گرز گاو سر در دست سام يل بود؛) را ندارنداش  "وقت و حوصله
  .با آن چنان خاموش كردن كه گوينده ديگر از جاي برنخيزد



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

گويند اينهمه همه چيز را از چشم  مي اگر كساني در ميان ما"نوشته بودم  "تمرين شهروندي"در    
روشن است كه روي سخن با  ".غمخوار بيگانگان نيستند ،بيگانگان نبينيد و از خود رفع مسئوليت نكنيد

دهند  مي بود كه انقالب ايران را صرفاَ با هايزر و گوادولوپ و بي بي سي توضيح "وطئهنظرية ت"سازندگان 
از چپ و راست متحد  ها و سازمان ها شوند كه از سي سال پيش كشورها و شركت مي و به آسودگي مدعي

 "سهوي و عمدي"وگرنه كسي منكر دخالت  ،شدند و طرح سرنگوني ايران و رژيم پادشاهي را ريختند
دست بيگانگان حتماَ در كار بود و  .تواند بود نمي يگانگان گوناگون در انقالب ايران و پيش و پس از آنب

پيش از آن نيز سي و هفت سال در همه جا بود و اكنون نيز هست و تا هر جا كه ايرانيان ميدان بدهند 
   .خواهد بود

  

يا حتي توطئه بود، به انقالبي  ،جا هم دخالتو هر  ؛كه دخالت با توطئه تفاوت دارد مسالة اصلي اينست   
نفر مرده باد و زنده باد گفتند و قدرت حكومتي  ها اگر در ايران شش ماه ميليون .انجامد نمي مانند ايران

ي دانشجويان حقايق رويدادهاي اخير ا هپار"عمالَ بي مقاومت تسليم رهبران انقالبي شد ناچار بايد از 
به اين سادگي هر كس را كه گفت نقش مردم را در تاريخشان نفي نكنيد و اين انتظار داشت كه  "ايران

جاتر نسازيد كه سرچشمة قدرت سياسي در بيرون مرزهاي ايران است و بايد با بيگانه ساخت و  بر باور را پا
باور كه  اين"ند ا هچنانكه خود نويسندة محترم نوشت .محكوم نسازيد ،به دستور آنان رفت و با نظر آنان آمد

لوحانه  خارجيان در افروختن و سپس در دميدن آتش انقالب ما سهم و نقشي نداشتند همان قدر ساده
تون افزود كه رهبران و كشورهاي معيني در برابر  مي ".است كه همة گناهان را به گردن اجنبيان انداختن

شة شيلي و ژنرال چان كرة جنوبي از ديگراني چون پينوتر  پذيرتر و گوش به فرمان دخالت بيگانگان آسيب
   .ندا هو ملك حسين اردن و اسد سوريه و سادات مصر بود

  

شناخت به اصرار از مملكت خارج  مي شاه را سفيران كشورهايي كه متحد خود"م كه ا همن ننوشت   
به مقام  اين را خود شاه گفته و نوشته است و با عبارتي كه من نقل نخواهم كرد زيرا بيش از آن ".كردند

اميد من آنست كه در آينده سرنوشت پادشاهي و كشور ايران بسته به  .گذارم مي پادشاهي ايران احترام
تلگرام كارتر و سخن پراكني بي بي سي و توصية ساليوان و سفر رمزي كالرك و گزارش جرج بال و 

خواهيم سرنوشتشان را خودشان  مي اگر ما پيوسته از مردم .پادرمياني هايزر و رايزني در گوادولوپ نباشد
هر چند اين ( يم با ابر مرد و خدايگان و فرمانده كار پيش نرفته استا هدر دست گيرند از آن روست كه ديد

فرماندهي كل قواي قانون  ،ضمناَ منظور از فرمانده. داده باشند "دانشمندان و فرهيختگان"را  ها عنوان
سرنوشت .) افزود ها ند و لقبي بود كه هويدا بر مجموعة لقبا هكرداساسي نبود كه ايشان پوزشگرانه استناد 

 يا چنانكه بيشتر ايرانيان ،خواهد باشد مي هر كه ،ي يك تنها از آنست كه به دستتر  ايران با اهميت
خودشان  ،ندا هخودشان آورد"ند ا هيم كه گفتا هچند بار شنيد .به آمريكا و انگلستان سپرده شود ،پندارند مي
با اين باورها كه براي بسياري جنبة مذهبي يافته است از چه مبارزه و  "؟برند مي هر وقت خواستند هم

  ؟توان سخن گفت مي دگرگوني
***  

به جوشش درآمده  "ي شهرونديها دشواري"روحية دموكرات منش نويسندة محترم در بخش آخر    
ند چرا ا هكرد "و انديشه در چهار چوب بايديروحية تحكم "آنجا كه اين نويسنده را متهم به داشتن  .است

قدرت سياسي بايد از مراجع گوناگون برداشته شود و به مردم  ؛يي از اين دست نوشته استها هكه جمل
به عنوان شهروند داراي  ،به فرد فردمان ،تا هنگامي هم كه به خودمان.. .بيايد و از آنها سرچشمه بگيرد
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همه .. .باز همان خواهد بود.. .از حقوق و انجام مسئوليت خود ننگريم حقوق و مسئوليت و موظف به دفاع
در اين ميان آنها كه اكثريت دارند بايد به ديگران سرمشق مدارا .. .ساخت ،از صفر ،چيز را بايد از پايين

ما بايد در چهار چوب همين كه ": ند ا هي خود را رديف كردها "بايد"تر  اما چند سطر پايين .بدهند
   "...يمان بايد با سود جستن از همين روانشناسي مردم برسيمها به هدف.. .عمل كنيم.. .تيمهس

  

توانند  نمي تفاوت داشته باشدشان  با گذشتهشان  خواهند آينده مي دهد كه اگر مي آنكه به ديگران اندرز   
و دستي در خود ببرند همان سروران گرامي هميشگي باقي بمانند و ناچار بايد نگاهي بر خود بيندازند 

گويد بايد دست به چيزي نزد و گذشته را باز برقرار كرد واقع نگرست و  مي آنكه ؛دچار روحية تحكم است
با اين ترتيب شگفتي نيست اگر . گنجد نمي شا هالبته هيچ تحكمي هم در طرح سياسي اقتدار جويان

يك  ".ي به دور افتادن از واقعياتكردن يعن ها داوري در ارزش"كنند كه  مي نويسندة محترم حكم
نيز  ها شناسد و به امكان دگرگوني در واقعيات و ارزش نمي واقعياتي جز باورهاي خود ،بيني ايستا جهان

   .اعتقادي ندارد
  

ي ها آرمان"م كه مردم را در برابر ا هاين درس را گرفت "از ديروز خود براي ره سپردن بسوي فردا"من    
كور و كر ندانم و به آنان به چشم حيوانات اقتصادي  "و مردمساالري و خرد اجتماعي واال همچون آزادي

م كه بر اشتباه ا هو نيز اين درس را گرفت .افتند مي صرف ننگرم كه گله وار دنبال هر كس ناني به آنها رساند
 .نة تير آوران نيستباك من از تركان تير انداز يا حتي از طع .خود پاي نفشرم و از گذشت روزگار بياموزم

 .موضعي بگيرم كه نتوانم بي ريا كاري پايش بايستم .از اينست كه چيزي را دريابم و خود را به نفهمي بزنم
گويم سخن خود را  مي روم و سخن نادرست مي اگر باز در زندگي خود در پرتو تجربه ببينم كه بر خطا

ست كه درست گفتن و بر راه درست رفتن ها تيزيرا در سخ .بويژه اگر در سختي باشد ،عوض خواهم كرد
راه  .گرويدن ديگران هم براي من مطرح نيست .اما اصول خود را هرگز عوض نخواهم كرد .حياتي است

  .است و چاه و ديدة بينا و آفتاب
  

  1985ژوئيه  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

انتشار  "ي تمرين شهرونديها ريدشوا"ي در انتقاد آن زير عنوان ا همقال "تمرين شهروندي"به دنبال انتشار * 
  .يافت كه اين گفتار دربارة آن نوشته شده است
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 به آينده بينديشيم
 

تا پيش از آن چنين  .ندا هي است كه ايرانيان بحث گسترده سياسي را در ميان خود آغاز كردا هيك ده   
ي كوچك و محافل ها وهگذشته بود و بحث سياسي در ايران از مرز گر ها هده .گرفت نمي بحثي عمالً در
حد و مرزهاي خود را داشت و  ،هر گروه .شد دربارة آن بحث كرد نمي ئي بود كهها موضوع .فراتر نرفته بود

و  ها "تابو"چه محافل حاكم و چه مخالفان و ناراضيان،  ،ها در درون گروه .بست مي سانسور خود را بكار
هر  .ئي بود كه رنگ تقدس گرفته بودها و موضوع ها نام .تر فراوان ها فراوان بود و پيشداوري ها دست نزدني

ئي نيز بود كه لعنت ها و نام ها موضوع .رفت مي احترامي خطرناكي بشمار نگري يا بازنگري در آن بي ژرف
چند فرمول يا شعار براي محكوم  .بحث كنندشان  نيازي نبود كه درباره .هميشگي بر آن افتاده بود

   .ي از اين هر دو بودا هقالب سفيد كه بعد انقالب شاه و مردم نام گرفت نمونة برجستان .كردنشان بس بود
  

هدف و سودمندي بحث سياسي نه در  ،بحث سياسي ادامه جنگ بود با وسائل ديگر ها در ميان گروه   
ترك در ميان كساني كه هيچ زمينة مش .در رسيدن به همفكري يا تفاهم ،از آن كمتر ،روشنگري بود و نه

شد بحث سياسي  مي و در يك فضاي سياسي كه بر سر مرگ و زندگي مبارزه ،شناختند نمي ميان خود
آنها كه زور و اسباب سركوبي را فراهم  .رفت مي ي براي در هم شكستن هماوردان يا دشمنان بشمارا هوسيل

 تبليغات را ،به جاي بحث سياسي .كردند مي داشتند حتي نياز به چنين وسيله را كمتر احساس
آمدند و بيشتر  نمي ديگران نيز كه از سركوبي بر .آنتر  و ظريفتر  آنهم نه از گونة تكامل يافته ،گذاشتند مي

تر  و ظريفتر  آوردند، باز نه از گونة تكامل يافته مي بحث سياسي را به صورت تبليغات در ،شدند مي سركوب
   .آن

  

حالت تقدس آنها هم از سوي محافل . بردند مي ز هر دو سو بهرهرهبران و دستگاه مذهبي در اين ميانه ا   
 حكومت از كنار آنها با احتياط .شد مي ي مخالف و ناراضي نگهداشتهها رهبري و هم از سوي گروه

ي ها براي گروه .انداخت مي حتي اگر گاه از آنها را به زندان .داد مي گذشت و به آنها امتيازات مالي مي
شد آن را  نمي نيز دستگاه مذهبي متحدي بود كه از هر بررسي و بحث جدي مصون بود ومخالف و ناراضي 

رفت و توانست از همه براي  مي تابوي مطلق بشمار ،مذهب و رهبري مذهبي در آن فضاي سياسي .رنجاند
   .رسيدن به قدرت استفاده كند

  

شكوه  بيشمار سرخورده شدند و از انقالب باي ها بويژه از آن هنگام كه گروه ،از انقالب اسالمي به اين سو   
توانند  مي آنها كه در خارج از ايران .طبيعت ديگر گوني يافته است ،بحث سياسي ميان ايرانيان ،برگشتند

گذشته از نبودن يك  .ي پيش از انقالب آزادندها آزادانه سخن بگويند از بسياري مالحظات و محدوديت
نا مستقيم شدن رابطة بحث  ،مهمترين ويژگي اين دورة تازه ،را بگيرد دستگاه سركوبي كه جلو بحث آزاد

ين آنها دير تر حتي خوشبين .ايرانيان خارج دستي به قدرت سياسي ندارند .سياسي با قدرت سياسي است
رسند كه به فرض آنكه ديگران را همه پراكنده و از ميدان بدر كنند قدرت سياسي  مي يا زود به اين نتيجه

 كسي ؛اند راضي يا مخالف همه نا .در ميان آنها محافل حاكمي نيست .اران كيلومتري آنهاستدر هز
برخي همفكران بيشتر  .همه كم و بيش در يك وضع هستند .تواند ديگري را حذف كند يا بزير آورد نمي

   .دارند برخي كمتر
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هم بتوان گروهي را با دشنام و اگر  .هدف و سودمندي بحث نه آنست كه پيش از انقالب در ايران بود   
در اين ده  ها و شخصيت ها اينهمه گروه .آيد نمي اتهام و تبليغات از ميدان بدركرد باز چيز مهمي بدست

يابد  مي تا آنجا كه به مسالة اصلي ما يعني رهائي ايران ارتباط. ندا هپديدار و ناپديد شد ؛ندا هساله آمده و رفت
در اين ده ساله اهميت چنداني  ها و شخصيت ها گروه "يها و شكست ها زيپيرو" چه تفاوتي كرده است؟

ي خود شادمان شوند يا كساني خشم و ها ممكن است كساني از پاك كردن خرده حساب .نداشته است
ولي اين مالحظات  .تبرئه خود بكوشند يا كساني در ؛سرخوردگي خود را بر سر كساني ديگر خالي كنند

بجاي فرايندي به اهميت بحث سياسي در يك اجتماع نسبتاَ بزرگ آنهم در چنين توان  نمي كوچك را
   .گذاشت ،دوران شگرفي

  

بايد  مي .بايد در چگونگي بحث سياسي ايرانيان خارج تاثير كند مي ناگزير ،ي بسيار مهمها اين دگرگوني   
ي خود را بيش از اندازه تبليغاتي و اگر ما هنوز بحث سياس .سازدتر  و فراگيرندهتر  آنرا بازتر و غير شخصي

 .يابيم سبب آن را بايد در اسارت گذشته جستجو كرد مي ها و هنوز آلوده به تابوها و پيشداوري ،شخصي
بيشتر  ،به زبان ديگر .بحث ما نيز بحث گذشته نگرست .انديشيم مي بيشتر ما هنوز به گذشته و در گذشته

ما را  ،اين گذشته .يما هيم و از آن بدر نيامدا هي و تاريخي خود نبردما هنوز گذشته را در دستگاه گوارش مل
ي كه بحث پادشاهي و جمهوري در ميان ما ا هجاي بيش از انداز .كرده استتر  بلكه سنگين ،نه پربارتر

   .آيد مي يافته از همين عارضه بر
  

از اينكه : افتيم  مي يم به شگفتينگر مي ي ايرانيان خارجها ههنگامي كه به بخش بزرگتر سخنان و نوشت   
 .ندا هبينيم همه زيان ديد مي اما چنانكه .ي عيبي نبوده استا هدر هيچ گذشت .هيچ كس به خطا نرفته است

گويد گناه  مي هر كس ؟ند پس چرا ما در اينجائيما هبر حق بود ،نويسند مي گويند و مي چنانكه ،اگر همه
گذارد ما يك بحث سياسي  نمي در واقع همين است كه .گشايد نمي ديگري بوده است ولي اين مشكل ما را

اين همان جنگيدن جنگ گذشته است و موثرترين نسخه براي شكست در  .سزاوار اين دوران داشته باشيم
   .جنگ آينده

  

نسل  :دهند و به يك دليل ساده نمي برند به خود اجازه داشتن آينده را مي كساني كه در گذشته بسر   
ي آنها برايش نامربوط ها هآيد در عواطف تند شخصي آنها شريك نيست و بيشتر تجرب مي ي كه برا هتاز

در  .توان اميد داشت كه اين نسل به همان گونة نسل پيشين احساس كند و بينديشد مي بسيار كم .است
رو به پايان  بيش از آن تند و ژرف است كه با تجربة محدود و شكست خوردة يك نسل ها ايران دگرگوني
رسند با جهاني جدا از مسائل و دل  مي ها و آنها كه از نو جواني به جوانيتر جوان .بتوان بس كرد

آنها نسل پيش از خود را از اينهمه سودازدگي گذشته  .انديشان سر و كار دارند ي گذشتهها مشغولي
   .سازند مي شرمسار

  

هيچ آزادي از  ،عكس بر .ز گذشته يا بررسي آن نيسترهائي از گذشته به معني غفلت ا ،اشتباه نشود   
و  ها هاگر ما گذشته را ژرف نكاويم به دام افسان .كامل نخواهد بود ،گذشته بي چنان بررسي

با ذهن  .اما بررسي نيز بايد آزاد و گشاده بر همه پيامدهاي خود باشد .ي آن خواهيم افتادها حقيقت نيمه
  ؟توان كرد مي يبسته و دچار پيشداوري چه بررس
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هر چه هم چشمان خود را به جهان  ،ي خودمان اهميت داشته باشدها هچه هم براي ما گذشت هر   
باز دشوار است باور كنيم كه آن گذشته باز خواهد  ،شود ببنديم مي ديگري كه در برابر چشمان ما ساخته

ي همة ما را زير و ها ه است و زندگييازده سالي گذشت .گشت و ما همان خواهيم بود و همانجا خواهيم بود
يم ا هئي با آنچه بوده است و ديدها سال .ئي كه در برابر است باشيمها بايد در انديشة سال .زبر كرده است

 ،با اوضاع و احوال ديگرگون ؛ندا هي فردي ما بيگانها هبا زنان مرداني كه بيرحمانه با دردها و كين ؛متفاوت
   .گذرد مي گذارد و مي نيابد زير پاكه هر چه را متناسب خود 

  

ديگران را  اينهمه دشنام به ديگري و ستايش خودي؛ .و آنگاه بايد نگران سطح بحث سياسي خود باشيم   
گوهاي جمهوري  براي كوبيدن ديگران از بلند ؛گنهكار ابدي شمردن و خود را حق مدار هميشگي دانستن

در نقل مطالب ديگران دست  تاريخ را پس و پيش كردن؛ ؛ناسالمي نيز ياري جستن و با آن هماواز شد
اين چگونه بحث  ؛بردن و برداشت نادرست دانسته و ندانسته خود را بجاي منظور و معني آنها قرار دادن

ي كه فردا بايد ساخته شود و ما نيز بايد بكوشيم در ا هجامع ؟خواهيم برسيم مي سياسي است و با آن كجا
همين پارگيني كه  ؟ته باشيم با چنين مصالحي چه جاي ساختن خواهد داشتساختن آن دستي داش

  ؟جمهوري اسالمي كشور ما را در آن فرو برده است بس نيست
  

از چگونگي و  .آيد مي بحث سياسي از آنرو اهميت دارد كه جهت تحوالت آينده ما به مقدار زياد از آن بر   
 ؟يما هيم كه آن را دست نخورده تا به امروزمان كشاندا هجهت بحث سياسي خود در گذشته چه خوبي ديد

   .پنداريم كه روزگار به ما اجازه خواهد داد اشتباهات خود را بار ديگر تكرار كنيم مي گويا
  

به  .دگرگون كردن روحيه و جهت بحث سياسي و باال بردن سطح آن لزوماَ به معني تغيير عقيده نيست   
به معني  .و پذيرفتن اينكه همه چيز جاي بحث دارد ،رت طرف بحث استمعني پذيرفتن يكديگر به صو

ترديد كردن  ؛يما هوارونه كردن فرايند انسانزداني است كه بسياري از ما مخالفان خود را موضوع آن قرار داد
ان دفاع ما بايد تفاوت مي .و امور مسلمي است كه هر گروه ما براي خود داريم ها و ايمان ها در باورها و يقين

   .پر قوت از عقايد خود را با بديهي و مسلم شمردن عقايد خود دريابيم
  

بگذريم كه هنوز  ؛بوده است ها و شكستن حرمت ها اين انقالب اگر يك سود داشته از ميان بردن تقدس   
طرح شود  تواند مي اما اينكه همة موضوعات .ندا هچسبيد ها و حرمت ها توان يافت كه به تقدس مي كساني را

از خارج  ،انديشي در ايران اين آزاد ،بر خالف انتظار .تحول تازه و سالمي در جامعة سياسي ايران است
آور انجاميده است كه در ميان بيشتر  نياز به گرد آوري پيروان به اين پديده تاسف ،در خارج .بيشتر است

ين سطح تر انديشه سياسي در پائين .كند يم ين كاروانيان حركتتر كاروان انديشه با سرعت آهسته ،ها گروه
هر گونه كه  ،ايران آينده .برنجند و از پيرامون رهبران پراكنده شوند ها "نئاندرتال"مبادا  ؛گروه جريان دارد

پس از امامي كه از  .كه جائي براي امامزاده سازي نخواهد داشت ي خواهد بودا هجامع ،بتوان تصورش كرد
تواند ببيند كه  مي ديگر هر كس ،زرنگاري كه چهل روزه بر گورش بر آوردند خميني ساختند و بارگاه

اما اين دهه كه بت  .گفتند و خود بت شد مي خميني را بت شكن .كنند مي را چگونه بر سر هم ها هافسان
ترس از : تنها بايد ترس را كنار گذاشت  .جائي براي هيچ تابوئي نگذاشته است ،خميني را نيز شكست

كه در هواي  ،گلهاي سرسبد جامعه ايراني ،به ادعاي خودمان ،ما .ترس از متعصبان و از دكانداران ،انپيرو
كنيم براي آينده  مي ي ديگر ــ تنفسها هو ياو "صوري"و  "بورژواني"آزاد جهان غرب ــ با همه دمكراسي 

  ؟يادگار خواهد مانداز ما كدام سخن نو به  ؟ي از انديشه سياسي خواهيم گذاشتا هايران چه ماي
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***  
انتشار يافته يك اقدام  )1368دي ( به تازگي ،وارث پادشاهي ايران ،ي كه به امضاي رضا پهلويا هبياني   

ي گوناگون ها بندهاي رسيدن به نوعي همرائي در ميان گرايش جدي براي بر طرف ساختن بسياري از راه
و خطوط  ،شناسد مي ي خود در مرحله كنوني پيكاراين بيانيه جائي را كه رضا پهلوي برا .سياسي است
   .كند مي ي را كه در آينده خواستار آنست به روشني تعيينا هاصلي جامع

  

من كه به عنوان وارث "نويسد  مي .نامد وارث پادشاهي ايران است مي عنواني كه رضا پهلوي خود را بدان
م و خود را موظف به دفاع از ا هسوگند ياد كردبراي حفظ استقالل و تماميت ارضي ايران  پادشاهي ايران

بهترين نظام براي تضمين وحدت ملي .. .دانم و نظام پادشاهي مشروطه را مي ي انقالب مشروطيتها آرمان
گويم بحث  مي به همه هموطنانم"افزايد كه  مي و همانجا "شناسم مي و گسترش دموكراسي در كشور

 ما .ورتي طرح شود كه مساله اصلي ما را تحت الشعاع قرار دهددربارة شكل و عنوان نظام نبايد به ص
توانيم و بايد تصميم گيري در باب اين موضوع را به راي مردم ايران و مجلس موسسان موكول كنيم كه  مي

و براي آنكه جاي ترديدي نماند  ".نوع نظام و قانون اساسي آينده ايران را تعيين و تدوين خواهند كرد
تا نيروي ملت را در داخل و خارج كشور در زير يك برنامة سياسي روشن كه اصول آن "د كه كن مي تاكيد

هرگز  ،نظام كنوني را به تسليم در برابر مردم وانداريم.. .تا ،براي همگان پذيرفتني باشد بسيج نكنيم
ير اين صورت همة در غ .آزادانه راي دهند.. .فرصتي پيش نخواهد آمد كه بتوانند در باب نظام دلخواه خود

ي خويش ها بيهوده خواهد بود و هر كس در هر قالبي مدعي هر نام و عنواني باشد تنها در رويا ها بحث
   ".سرگرم خواهد ماند

  

ماند كه رضا پهلوي بيش از هميشه خط روشني  نمي با توجه به آنچه در اين بيانيه آمده جاي ترديد   
از اين  .تعارف را كم كرده و بر مبلغ افزوده است ،به اصطالح .ه استو گوهر يا ذات پيكار كشيد ،ميان ظاهر

تواند بيش از خود وارث پادشاهي در بند  نمي پس هر كس به كار جدي در زمينة پيكار ملي ما اعتقاد دارد
   .و از اصل مساله غافل بماند ،عناوين و القاب

  

 ،و نيز رابطة آن با بحث بر سر پادشاهي و جمهوري ،اين مسالة اصلي كه در بيانيه نيز به آن اشاره شده   
به  ،يما هي درازي را در بحث پادشاهي و جمهوري از دست دادها ما سال .از اهميت زياد برخوردار است

كه  ،در يك سو كساني .ي كه اكنون براي بسياري از ما مسالة آيندة ايران پادشاهي يا جمهوري استا هانداز
كه هر سرنوشتي را براي ايران بر  ،دانند و درسوي ديگر كساني نمي ن را جاي زندگيبي پادشاهي اصالَ ايرا

 ،دنبالة همان روحية دوران انقالب( خواهند بشود مي پادشاهي برنگردد هر چه .دهند مي پادشاهي ترجيح
   .)خواهد بشود مي خواهد به جايش بيايد و هر چه مي كه شاه برود هر چه

  

ي افراطي جامعه ها نخستينش آنست كه اينگونه موضع گرفتن .كردهائي آشكار استي چنين رويها زيان   
هنگامي كه يك موضوع فرعي  .برد مي كند و هر امكان تفاهم و همرائي را از ميان مي سياسي را راديكال

 .توان متوسل شد نمي نگري در كسي ي و واقعرو ميانه يابد ديگر به خرد و مي چنين جائي در بحث سياسي
ي برانگيخته را در ميان ها ي اينگونه چيره شدن امور غير اساسي بر اذهان و روانها هين نمونتر زننده

ئي درآيد جز به ها هسياستي كه در تسلط چنين روحي .توان ديد مي ي فوتبال انگلستانها هواداران باشگاه
   .تيره روزي ملي نخواهد انجاميد
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آن را ساده شده و  ،ادشاهي و جمهوري در پيشاپيش بحث سياسيدومين زيانش آنست كه قرار دادن پ   
ئي براي ساختن يك جامعه شايسته زندگي انسان اين عصر ها به جاي آنكه راه .سازد مي معني بي

حتي ژنتيكي براي اثبات يا نفي شكل حكومت  ،زبانشناسي ،در پي يافتن دالئل تاريخي ،بينديشند
فاجعة كنوني و سرنوشت آيندة  .از بحث سياسي كنوني ما از همين روستبينوائي بخش بزرگي  .آيند مي بر

شود كه بيشتر جنبة شخصي دارد تا  مي ئيها و دشمني ها كشوري به اهميت ايران تحت الشعاع هواداري
   .سودمندي عام

  

ت جز مسالة اصلي ما كه بدين گونه در اين سالها زير ساية بحث پادشاهي و جمهوري افتاده چيزي نيس   
گذرد  مي از جهان و تاريخ واپس افتاده است و هر چه زمان ،پيش بردن كشوري كه در پايان سدة بيستم

دچار يك حكومت  ،رهاندن ملتي است ؛توسعة سياسي و اقتصادي و اجتماعي آنست ؛افتد ميتر  واپس
ي ها جوشنده نسلگيرد و دارد در ميان امواج  مي مصيبت آميز كه جمعيتش بر منابعش به تندي فزوني

   .شود مي آموزند غرق نمي جواني كه چندان چيز سودمندي
  

در اين يازده سال در مقايسه با كاغذهائي كه در حمله و دفاع پادشاهي و جمهوري سياه شده چه اندازه    
جمهوري ملي يا پادشاهي مشروطه خود را در  ،فردا اگر به فرض ؟يما هروي مسائل توسعه ايران كار كرد

 ؟انديشيم نمي ئي خواهيم داشت كه ديگر حتي به ابعادش نيزها يران برقرار سازيم چه پاسخ براي دشواريا
با ناداني و نيهيليسم  ،با سرزمين نيمه ويران ،با منابع روبه پايان ،اگر ندانيم با توده جمعيت كنوني ايران

چه تفاوت  ،خواهيم چه بكنيم مي ؛جامعهبازي و كشتار و آلوده شدن سراپاي  دوازده سال آخوند فراورده ده
  ؟خواهد كرد كه رژيم ما چه نام داشته باشد

  

ئي ها همرائي در اينجاها بايد انديشه كرد و به .در اينجاهاست ها اولويت ،اگر بحث و چاره انديشي بايد   
 ،انقالبيان پيشيندست يافت كه اكنون و آيندة ما را به عنوان يك ملت و نه به عنوان مقامات پيشين و يا 

پاسخشان به  ،به فرض كه گروهي يك نام را محكوم كردند و نام ديگري را بر تارك نشاندند .آيد مي بكار
با چند شعار و رديف كردن  ؟اينهمه مسائل فوري و دراز مدت كه ملت ما را در خود گرفته است چيست

   .توان كرد و نه كشورداري مي بخشي چند ماده كه نه رهائي
  

 گيرد و دعوت نمي هيچ صورت ظاهري را جدي ،گويد كه هيچ عنواني مي وارث پادشاهي ايران خود   
كند كه به مسلة اصلي بپردازيم و شكل حكومت را به راي آزادانة مردم چه در انتخابات مجلس  مي

   .واگذاريم ،موسسان و چه در همه پرسي بعدي آن
  

اگر . بايد غم ظواهر و شكل را بخورد اوست مي راضي كسي باشد كهاگر در ميان همه ايرانيان مخالف و نا   
بايد از هواداران خود مالحظه كند و جانب  مي ي سياسي كسي باشد كهها در ميان همة شخصيت

اكنون او  .ي گوناگون را در ميان اين هواداران نگهدارد و از پراكنده شدن آنان بترسد باز اوستها گرايش
چه عيب دارد كه . ايستد مي به آينده كند و رو مي و عواطف بسياري از هوادارانش پشت بيباكانه به تعصبات

از چالش و نويد  انگيز ولي پر آيند و اندكي به اين آينده هراسرهمه از تنگناي هواداران و همفكران خود بد
  ؟بنگرند

  

نيست كه گروهي بر سر  سياست همين .يما هبيشتر ما بحث سياسي را به معني تنگ واژة سياسي گرفت   
نوع حكومت بيش از  .قلمرو راه بردن جامعه است و كشورداري ،سياست .قدرت با گروهي ديگر در آويزند
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اگر بيشتر دربارة دورنماي ميهن خود در  .توان به همين پاره پرداخت نمي تنها .يك پارة كشورداري نيست
ما حتي  .ي خود چندان سربلند نخواهيم شدها پرتو واقعيات كنوني بينديشيم از بسياري از كشاكش

پردازيم وقت براي  مي از بس به جمهوري و پادشاهي .شناسيم نمي واقعيات كنوني كشورمان را هم چندان
جمهوريخواه يا مشروطه خواه در برابر است فرصتي براي دشمن  "دشمن"در حالي كه  .بررسي نداريم

گريزند چرا كه در دورة پهلوي ايران  مي ا حتي از نام توسعهگروهي از م .دوردست جمهوري اسالمي نداريم
   .ي نمايان كرد و توسعه با دوران پهلوي در ايران يكي شده استها پيشرفت

  

دمكراسي نياز به يك  .ما در وضعي هستيم كه تنها اعالم هواداري از دمكراسي برايمان بسنده نيست   
چنانكه  ،ياسي يا ايدئولوژيك تا ويران كردن همه چيز نرودي سها نيروي سياسي آگاه دارد كه در كشاكش

 ها ي درست دارد كه ثبات جامعه بر جا بماند و محرومي و نابرابريها نياز به سياست .ديديم 1357در 
   .رشتة كار را به افراطيان نسپارد

  

همة ما بايد نگران آن  .زور و خشونت است) يا شبح(توان در افق ايران ديد بيشتر پرهيب  مي آنچه امروز   
ي گوناگون به ها فراخوان گرايش .ي نوع ديگر نگيردها هباشيم كه جاي سر نيزة حكومت آخوندي را سر نيز

ي از همكاري و همگامي ا هاينكه در روندي دمكراتيك متشكل شوند و با هم گفت و شنود كنند تا به درج
در برابر اين فراخوان چه . ن يا تضميني خواهد بودبرسند چه براي امروز و چه براي آيندة ايران پايندا

  ؟باز ديوار برگرد خود كشيدن و ديگران را با دشنام و اتهام از خود راندن ؟توان داد مي پيشنهاد متقابلي
  

ئي كه ها گرداب ،ئي باشيم كه پيش روي ماستها ما بايد بيش از نوع رژيم آيندة ايران نگران گرداب   
  .نيسم چيره بر جامعة ايراني امروز پديد آورده استخشونت و تعصب و سي

***  
ين ناظران نيز احتمال نزديك تر آنچه در اروپاي شرقي در همين چند ماهه روي داده بايد براي بدبين   

ي حاكم روماني و چكوسلواكي منفور ها اين رژيم كمتر از نظام .بودن پايان كار رژيم اسالمي را پيش آورد
در واقع جمهوري اسالمي به سبب نداشتن وحدت فرماندهي و  .آنها بر كشور تسلط نداردنيست و بيش از 

   .رسد نمي ي فراگير يا توتاليتر اروپاي شرقي نيزها قابليت سازماني به پاي رژيم
  

معيني را در نظر  "سناريو"گوئيم نه تاريخ و نه  مي هنگامي كه از نزديك بودن پايان كار اين رژيم سخن   
و افراد و  ها گروه "اندركنش"كنش و  .بيني پذير وجود ندارد در سياست يك گردة محترم و پيش .مداري

 كه ،اما روندهائي هست و احتماالتي. دهد نمي و قدري را ي قضاها اجازه چنين برداشت ،عوامل بيشمار
 چنين دنيائي در ،رژيمي با موقعيت جمهوري اسالمي در كشوري مانند ايران .بيني كرد توان پيش مي
دانيم در اين رژيم روي  نمي ئي كه شكل و زمان آن را اكنونها دگرگوني .تواند زمان درازي بپايد نمي

   .بيشتر به زبانش خواهد بود ،خواهد داد و با توجه به ناتواني دروني و بحران مشروعيت رژيم هر دگرگوني
  

حتي جمهوري اسالمي نيز صرفاَ زير وزن خودش  .با اين احتماالت بايد روبرو و براي آن آماده گرديد   
 .ي بود كه به جاي آن خواهد آمدا هو آنگاه بايد در انديشه نوع جامع .شود و نياز به تكاني دارد نمي خرد

 تواند اجازه دهد كه رويدادها سير خود را داشته باشد و از آنچه نمي به كشورش مند هيچ ايراني آگاه عالقه
   .ــ چنانكه در گذشته ما همواره شده است تواند بدتر شود مي
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اگر بخواهند و توانائيش را در خود پديد آورند به سير رويدادها  ،اينهمه ايرانيان كه در خارج هستند   
ي انتلكتونلي و شمار فراوان خود نيروئي ها اين ايرانيان به سبب ويژگي .ي خواهند دادتر شكل دلخواه
آنها نيز بخشي از ذخيره محدود استعدادهاي جامعه  .ايران كنار گذاشتتوان در كار  نمي هستند كه

   .اند ايراني
  

 ندا هكه در ايران مردم از آن بي بهر ،آزادي گفتار و انجمن كردن ،شرايط ويژه زندگي اين ايرانيان   
م از نظر دست ك اگر نه از نظر فكري، ،تواند سبب شود كه با هم گفت و شنود بيشتر داشته باشند و مي

منظور از اصول در اينجا قواعد رفتار سياسي در يك نظام مردم ساالري است و  .شوندتر  اصولي بهم نزديك
ي سياسي گوناگون را در برگيرد و همزيستي و همگامي و همكاري آنان را ها ي فكري كه گرايشها هپاي

   .ميسر سازد
  

   .تمرحله گفت و شنود آن آغاز شده اس ،از اين فرايند   
  

را به همكاري دعوت  ها و گرايش ها ي گوناگون گروهها هدر اعالمي ،وارث پادشاهي پهلوي ،رضا پهلوي   
يكي دو گروه از سال پيش  .و در منشوري كه ذكر آن رفت اين همكاري را پيشنهاد كرده است ،كرده است

اما اين گفت و شنود دست كم از  .ندا هئي فراهم كردها هدر زمينه همبستگي و ائتالف ملي دفترها و نشري
بيشتر  .گيرد مي سوي يك مكتب فكري با تعرض و دشنام و قراردادن شرايط غريب براي همكاري انجام

گفت و شنود را بهانه اعالم محكوميت و ديكته كردن شرايط  ،سخنگويان و نمايندگان اين مكتب فكري
   :كتببه عنوان نمونه از رهبران و مسئوالن اين م .ندا هكرد

  

  :نقل قول يك
توانند جائي براي يك تشكل ائتالفي براي  نمي ...آقاي رضا پهلوي و طرفداران ايشان"ـ   

همگامي و همسوئي داشته باشند مگر آنكه بر اين حقيقت انكار ناپذير گردن نهاده قبول كنند 
و يك رويداد مهم  ...مرداد شروع شده 28كه انقالب از فرداي .. .كه انقالب ملي بوده نه اسالمي

كه .. .ي بزرگ جهاني استها نظير انقالب ،منهاي جمهوري اسالمي و خميني ،تاريخي در ايران
توان از  نمي گرائي را سقوط رژيم واليت فقيه براي عموم آرزوي بزرگي است ولي توقع واپس

  ".ايران انتظار داشت.. .ملت
  

 :نقل قول دو
به  ها بار در افكار عمومي مانند سلطنت طلبان و ماركسيستي فاقد اعتها اگر افراد و گروه"ـ   

 .توان صحبت از همكاري و اتحاد كرد مي آنوقت.. .و انحرافات گذشته خود اعتراف كنند ها خيانت
ي ما صادق باشد قطعاَ در مورد آقاي رضا پهلوي و ها اين امر اگر مورد چپ سنتي و ماركسيست

  ".سلطنت طلبان كافي نيست
  

  :ل سهنقل قو
بنده عقيده ندارم كه ملت ايران پس از يك بار راي دادن به تاسيس جمهوري بايد به  "ـ   

به بازگشت سلطنت پهلوي  ،بخشي از مردم اجازه دهد كه به اتكاي دموكراسي و آزادي حق راي
  ".در مجلس موسسان راي دهند
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مردم "به بهانه اينكه  ،انكار دموكراسي ي شرايط همكاري تا حدها و ديكته كردن ها اين اعالم محكوميت   
 ،مثالَ ،يك جوان بيست ساله .بندد مي حتي درهاي گفت و شنود را نيز "شعور ندارند و جامعه آماده نيست

ي ديگر گفت و شنود كند بايد از نظر اين ها اگر از موضع طرفداري پادشاهي مشروطه بخواهد با گرايش
ئي كه صرفاَ ها غير واقعي ازتاريخ معاصر ايران را بپذيرد ــ برداشتي ها آقايان نخست يك سلسله برداشت

بايد از پيش بگويد كه از ملت ايران توقع  .ندا هبراي تبرئه يك يا چند شخص معين سر هم بندي شد
بايد پيشاپيش مخالفت خود  .كه به عقيدة اين آقايان با هواداري مشروطه يكي است ندارد "واپس گرائي"

بايد بپذيرد كه به حكم  .و انحرافات گذشته خود اعتراف كند ها پهلوي اعالم كند بايد به خيانترا با رضا 
حق  ،بايد به اين گردن نهد كه به دليل مشروطه خواهي باز .مشروطه خواهي سارق اموال عمومي است

از جمله عموم  ،زيرا مردم ايران ؛شركت در همه پرسي آينده مردم ايران براي تعيين نوع رژيم را ندارد
با راي دادن به قانون اساسي جمهوري اسالمي يك بار و براي هميشه به پادشاهي در ايران  ،همين آقايان

   .مگر به آنچه اين آقايان صالح بدانند ،ند و ديگر كسي حق ندارد راي بدهدا هپايان داد
  

بايد به اين خرسند باشد كه پس از  ها هو تنفرنام ها هنام ي عقيدتي و توبهها تازه پس از همه اين آزمون   
بتواند  ،است "ايدئال پرورانه"آنهم نه از راه همه پرسي كه به نظر ايشان  ،برقراري حكومت مورد نظر آقايان

ي اشرافيت و يا يك طبقه ها هزير عنوان حزب محافظه كار و با عنوان كردن خواست"با همفكران خود تنها 
   .ش هم بايد به دستور آقايان باشدا هدر واقع برنامة سياسي آيند ".مرفه اجتماعي عرض اندام كند

  

شد آن را از نظر منطق و اصول رد  مي بود مي ئيها هاگر يك نيروي سياسي واقعي پشت سر چنين روحي   
ماية  ها در چنان صورتي اينگونه رويكرد .شد معني سياسي آن را نديده گرفت نمي ولي دست كم ،كرد

رديد زيرا ضعف منطق و زير پا گذاشتن اصول اگر بتواند از پشتوانه قدرت سياسي و سازماني گ مي نگراني
 اين سخنان انسان را به ياد شعر سنائي ،اما در موقعيت كنوني .بندد مي ي بسيار راها برخوردار باشد دهان

  :اندازد مي
  "دردسخت باشد چشم نابينا و                 زشت باشد روي نازيبا و ناز"

  

ئي درها را بر ديگران ببندند و برگرد خود حصار بكشند گفت و ها چنان نيست كه اگر گروه يا گروه   
جامعه و سياست ايران در  .شنود و حتي همگامي و همكاري در ميان ايرانيان امكان پذير نخواهد شد

ار زياد بريده است، در همان حال كه به سبب اين انقالب و دهة جمهوري اسالمي از گذشته خود به مقد
ئي بسيار در بحث ها دگرگوني همزمان شدن اين دو تحول، .گذار از نسلي به نسل ديگر نيز هست كار

بويژه آنها كه در  ،هم اكنون اين دست سخنان براي اكثريتي از مردم ايران .آورد مي سياسي ايرانيان پيش
   .نامربوط است ،برند مي زير جمهوري اسالمي بسر

  

 و سرندها دارند كه هر كسي ها ين آقايان و همتايانشان در گرايش راست كه باز براي خود آزمونا   
بهتر است اندكي نگاه خود را بلندتر  ،تواند به آساني از آن بگذرد و به جامعه آيندة ايران راه يابد نمي

حداكثر چند هزار تني را و اتهامات آنان به فرض كه درست باشد جز چند صدتن يا  ها همة دشنام .بگيرند
با نگهداشتن يكپارچگي فكري و  شان، اين برخودشان است كه با حفظ اصول اعالم شده .گيرد نمي در بر

از حقوق سياسي  ،بي تعيين موارد شخصي اتهام ،اين چند صد يا چند هزار تن را بي دادرسي ،شان اخالقي
مردم حق  .ن از حقوق سياسي بي بهره ساختتوا نمي ولي يك گرايش سياسي و فكري را .محروم سازند

 ،و نه تنها حق دارند .خواهند باشند مي دارند هوادار هر گرايش فكري يا برنامه سياسي يا نوع حكومتي كه
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تواند بگيرد چه رسد به  نمي او نيز جلوشان را "سكوريتاته"چانوشسكو و  .كنند مي حق خود را نيز اعمال
   .كنند مي هزاران كيلومتري خاك ميهن احكام تندوتيز صادر چند تبعيدي و پناهنده كه از

  

چگونه است كه اندكي به  .دهد مي اما ناتوانان را نجات ،كند مي فروتني و انصاف به نيرومندان كمك   
ند و ا هو معماها داشت ها ديگران نيز از اين موقعيت .ويژة ما نيست ها اين گرفتاري ؟ي خود بنگريمها ناتواني

ي دردناكي كه در نفس خود ها و برداشت ها اما همه آنها چنين واكنش .ندا هئي روبرو بودها نين گزينشبا چ
   .ندا هبازنده است نشان نداد

  

به عنوان نامزد يك اتحادية سياسي از  ،آيلوين ،رهبر حزب دمكرات مسيحي ،در انتخابات اخير شيلي   
رئيس جمهوري كه ارتش  ،دشمنان پيشين سالوادور آلنده در اين اتحاديه هواداران و .حزب پيروز شد 17

نيز به اعضايشان توصيه كردند كه  ها حتي كمونيست .ندا هگرد آمد ،او را بركنار كرد و در كاخش كشته شد
ي ها و كمونيست ها آيلوين از دشمنان قديمي آلنده بود و حزب او با سوسياليست .به آيلوين راي دهند
   .ه پيكارهاي سخت داردهوادار آلنده پيشين

  

تجربه تبعيد را عاملي قاطع در تغيير  ،پناهندگان و تبعيديان پيشين ،به نوشتة خبرنگار نيويورك تايمز   
يك رهبر سوسياليست كه دو  "اريك اشناك" .دانند مي ها موضع پشتيبانان آلنده و نيز دموكرات مسيحي

بحراني كه ما از آن آسيب ديديم از "كه حزب او در گويد  مي سال پيش از تبعيد در اسپانيا بازگشته
يك رهبر ديگر  ".ي به كشور خود وامدار استا هبازيگران اصلي بوده است و از اين بابت پوزش و توب

سال  16قسمتي يه سبب تجربه  ،كند كه حزب سوسياليست مي استدالل "ريكارد والگوس "سوسياليست 
  .باشدتر  آموخته است كه فروتن ،دنيا دگرگون شدهو نيز به سبب آنكه  ،حكومت نظاميان

  .سال تجربه حكومت آخوندها نيازمند نيستيم 16شايد ما به كمتر از 
  

   1990   مارس و آوريل
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  بخش دو
 

 فراز و نشيب آزادي زنان
 

، رسيد و گذشت و پس از آن روز كه رضا شاه آزادي زنان را از حجاب اعالم كرد ،دي 17چهل و نهمين    
دي سال  17در آن روز  .ي گوناگون به ياد آن افتادندها زنان بيشمار در ايران و بيرون ايران با احساس

چادر يا حجاب يا پوشش اسالمي به فرمان رئيس كشور از سر زنان برداشته شد و آنان رسماَ اجازه  1314
 .ظاهر شوند ها و انجمن ها روي خود در خيابانكه بي پوشاندن سر و  ،وادار شدندشان  و بسياري ،يافتند

در نظام آموزشي و بازار كار اندك اندك  ،فرايند جذب كردن زن ايراني در زندگي عمومي ،پس از آن
در بخش دولتي و  ،ي سياسي و اداريها زن در سمت ها ميليون 1357شتاب گرفت و تا جايي رسيد كه در 

 موزان و دانشجويان را تشكيلآ داشتند و نزديك به نيمي از دانش به كار اشتغال ها در همة سطح ،خصوصي
   .گشود مي را بر زنان ها آموزش، موتور پيشرفت زن ايراني بود و سياست حكومت در هر جا راه .دادند مي

  

به زنان حق راي داده شد و در دهة پنجاه قانون حمايت خانواده به ياري زنان آمد و  1340اسفند  8در    
نداشتن حق نگهداري  ،چند زني ،طالق يك سويه( ي تبعيض در خانوادهها هرا از بدترين جنب آنان

 تاختند و جامعة سنت زده نفس زنان از پي آنها مي زنان ايران بسوي برابري جنسي .رهانيد )فرزندان
 .ن داده شدهر چه بود به نيروي پادشاهان پهلوي انجام گرفت و از باال به زنا ها اين پيشرفت .رفت مي

يي را آغاز كرده بودند و در انقالب گروهي از آنان شركت ها درست است كه از پيش از مشروطه زنان تالش
خواستند و بويژه براي  مي و درست است كه مردان پيشرو از آغاز اين قرن آزادي و برابري زنان را ؛جستند

 و سپس سياسي ـ ،اجتماعيولي دو حركت اصلي را ـ نخست  .كردند مي برداشتن حجاب كوشش
 چنانكه عيب جويان دوران پهلوي ،در اين نه شگفتي هست نه .پادشاهان پهلوي به جنبش زنان دادند

به هر  ،ي اسالميها هآزادي و برابري زنان در جامع .اشكال و كم و كاستي بزرگي ،كوشند نشان دهند مي
مردان و زنان در اين پيكار سهم  .تحقق يافته است و از باال ها بيشتر به نيروي حكومت ،اندازه و در هر جا
   .نقش قطعي داشته است ها ولي ارادة سياسي حكومت ،ندا هكم يا بيش داشت

  

زن و جاي او در  .ي داردا هسبب آن بوده است كه فرهنگ و اخالقيات اسالمي بر زنان سنگيني ويژ   
سالم جاي گرفته است و اسالم را بيش از همه از بيني اجتماعي ا ش با مرد در مركز جهانا هجامعه و رابط

ريزي  همة فلسفة اجتماعي اسالم بر فرمانبرداري زن و برتري مرد پي .توان شناخت مي رويكردش به زن
بلكه در رابطة  ،زن نه يك انسان مستقل و به خودي خود ،و در آن به آشكارترين صورتي ؛شده است

و ده  9ين سن ممكن ـ حدود تر وظيفة اصلي زن ازدواج ـ در پايين .شود مي ش با مرد تصورا هدستان زير
دختران نبايد وقت خود را به  .گيرد مي سال ـ و انجام تكاليف مربوط به آن است كه همة زندگيش را در بر

و  ها با همة نقل قول .آموزش تلف كنند و بايد به خدمتگزاري و خشنود كردن مرد دلخوش باشند
نفس  .ي اسالمي بر اين بوده استها هسنت جامع ،توان بر خالف اين نظر آورد مي هشاهدهاي كميابي ك

ي موقت ها وجود و به رسميت شناخته شدن نهاد چند زني ـ با همة پيامدهاي آن از طالق آسان و ازدواج
كند كه همة  مي دارايي مشترك خانوادگي ـ كفايت و بي حقي زن بر پرورش و نگهداري فرزندان و

  .ي پوزشگران فلسفة اجتماعي اسالم را به كناري زنيمها تالش
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ي اسالمي يا مسلمان از مااليا تا شمال افريقا زنان را از نظر حقوقي و ها در چهارده سدة گذشته حكومت   
ي رساندند كه جنبشي از ميان خودشان براي آزادي و برابري نه تنها اميد پيروزي ا هروانشناسي به پاي

مرداني هم كه چهارده سده عادت كرده بودند زن را  .توانسته است آغاز شود نمي كه اصالَبل ،نداشته است
خود بشمارند و شهادت و ديه و حق ارث او را يك نيمة مرد بدانند و بهر بهانه ــ چه به عنوان  "كشتزار"

ر ميان همگان شوهر و چه برادر و پسر و حتي خويشاوندان ديگر ــ در خونش بكشند و آزاد و سرافراز د
ولي زنان  "بهشت زير پاي مادران است "گفتند  مي ،بيشتر براي فريب و دلخوشي زنان ،مرداني كه ؛بگردند

توانستند جنبشي  نمي چنين مرداني نيز ؛ديدند نمي خواستند و در بيشتر اوقات نمي را جز در زير پاي خود
و مصر و چه در تونس و عراق و شبه قاره و هر جاي  چه در تركيه .براي آزادي و برابري زنان به راه اندازند

ي ها ند بر اثر سياستا هزنان هر چه از آزادي و برابري در سدة بيستم به دست آورد ،ديگر جهان اسالمي
   .و اساساَ از باال بوده است ها حكومت

  

و از بيحركتي  او شتابزده و تنگ حوصله بود .گرفتن حجاب از روي زنان خشونت كرد رضا شاه در بر   
به جاي  .چون و چرا به روشي اعتماد نداشت وار ايرانيان به جايي رسيده بود كه جز زور برهنه و بي مرده

در ايران بيش  "يا روسري يا توسري"شعار  .چادرها را بر سر زنان دريد ،آنكه گام به گام قانون را اجرا كند
خواست جامعه را پيش ببرد و پيش برد و حتي  مي ضا شاهولي ر .از يك بار و از هر دو سو به كار رفته است

فرايند آزادي زنان را واپس نبرد و هر چند زناني به زير  ،بر كناريش به زور سپاهيان روس و انگليس
   .جريان اصلي در ميان زنان ايراني رو به سوي آزادي و برابري داشت ،چادرها رفتند

  

كاري و امتياز دادن به مالها كه نيم بيشتر پادشاهي محمد رضا پس از يك دوران عقب نشيني و آهسته    
از دهة چهل بار ديگر حكومت بطور فعال به ميدان آزادي زنان آمد و باز با همان  ،شاه را در بر گرفت

 1314در . ــ قيام بهلول و آخوندها در مشهد ــ روبرو شده بود 1341واكنش روبرو شد كه رضا شاه در 
تا آنجا رفتند كه صحن امام هشتم به گلوله  ،همان سربازان روستايي مذهبي و متعصب ،اهسربازان رضا ش

تا  رو ميانه شريعتمداري و خميني و آخوندهاي ديگر ــ از 1342در  .بستند و گروه بيشماري را كشتند
را از  ها خيابانتندرو ــ در قم و تهران و اصفهان و چند شهر ديگر قيام كردند و همان سربازان در چند روز 

دادن حق راي به زنان و نيز  1342برداشتن حجاب علت اصلي بود و در  1314در  .شورشيان پيراستند
  .توان گفت كه از ياد بردند نمي زنان ايران اين هر دو رويداد را ديدند و. اصالحات ارضي

***  
در  .روي آوردند "سالميي اصيل اها ارزش"ي روشنفكر اندك اندك به ها خانم 40از پايان دهة    

فاطمه دختر پيامبر به صورت يك نمونة آرماني براي زن روشنفكر انقالبي  ،ي علي شريعتيها سخنراني
و  "ي بورژوازي وابستة ايرانها ارزش"زنان آغاز كردند به غربزدگي و تمدن مادي غرب و  .شد مي تصوير

ي خودآرايي و زندگي تهي و پر ها هرين نموندر برابر بدت .به چشم خرده گيري بنگرند "زنان عروسكي"
آميز و رمانتيك شدة زنان قهرمان انگشت  ي ساختگي و مبالغهها هآنها نمون ،زرق و برق اجتماع باالي ايراني

 ،انديشي و چنانكه شيوة مردمان كم مايه است به جاي ژرف ،شمار تاريخ گذشته و اكنون اسالم را گذاشتند
تودة زنان ايراني را كه خود از ميانشان برخاسته بودند به چيزي  .تفكر كردند )سمبل( و نمادها ها هبا نشان

و در همة تاريخ  ي اسالميها هكش و فرمانبردارانة زن را در همة جامع نگرفتند و زندگي ناپسند و ستم
  .ي بيسابقة زنان ايران را نمايشي و غير واقعي شمردندها اسالم نديده انگاشتند و پيشرفت
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ي ها هچهل سال آزادي زن ايراني را از مقررات و آداب و رسوم و خرافات و فشارهاي معمول جامع   
مگر مرد در "اسالمي ـ تا آن حد كه امكان يافته بود ـ با اين استدالل ساده و ناشيانه به كناري زدند كه 

ة زن ايراني تبعيض و نابرابري آنها عمداَ به ياد نياوردند كه مسال "؟ايران آزاد است كه زن آزاد شده باشد
تر  زن ايراني دست كم به اندازة مرد آزاد يا ناآزاد بود و به عنوان جنس فرودست ،بود و در دوران پهلوي

   .كمتر زير فشارهاي ويژه قرار داشت
  

دختران دانشجو در دانشگاه مقنعه پوشيدند و زنان متجدد به حسينية ارشاد و مسجدهاي شمال تهران    
و چادر نشانة اعتراض سياسي شد و چنان زناني در ميان  "مذهب انقالبي"روي آوردن به  .ندرفت

بخش بزرگي از زنان درس خوانده و  ،در يك چرخش باور نكردني .به شمار آمدند "پيشرو"همگنانشان 
ند و ي ترقي خواهي دوران پهلوي گذاشتها ي ماليان را به جاي ارزشها هامروزي در سراسر ايران آموز

نشيني كرد و ستارة خميني بلندتر شد  عقب اش پادشاهي در برابر مخالفان مذهبي همچنانكه رژيم
شناسد ـ و  نمي ي بزرگتري از زنان به تظاهرات خياباني روي آوردند ـ فرصت طلبي زن و مردها هدست

ي اروپايي در زير ها هجامين تر اما در ميانشان كم نبودند زناني كه با تازه .را سياهپوش كردند ها خيابان
 كردند كه شاه را از دادن حق راي به زنان برحذر مي راه پيمايي 1342تصويرهاي بزرگ همان خميني 

   .پاشيدند مي داشت و پيروانش در همان سال بر روي زنان بي حجاب اسيد مي
  

از جمله  ،به همه سخنان خميني در پاريس بود كه پيوسته وعدة آزادي و برابري ،يك علت اين چرخش   
كرد كه خميني پس از هر وعدة خود عبارت بر طبق اسالم و  نمي نكته آن بود كه كسي توجه .داد مي زنان

كسي به خود زحمت  .كرد مي آورد و هر آزادي و برابري را مشروط بدان مي موازين اسالمي يا مانند آن را
اسالمي و به شرط آنكه با مقررات اسالمي منافاتي داد كه آزادي و برابري زنان بر طبق موازين  نمي بررسي

گويند فريبش را  مي آنها كه .او در موضع هميشگي خود هيچ تغييري نداده بود ؟نداشته باشد چيست
گفت كه  مي خميني همان را .ند خود را فريب بدهند و از قافله پس نمانندا هكوشيد مي در واقع ،ندا هخورد

ي آزادتر از ايران ــ بر طبق موازين اسالمي ــ ا هگويد كه هيچ جامع مي وز هماو هن .پس از آن انجام داد
   .كه زنان ايران را آزاد كرده است ،ها و اوست و نه پهلوي ،نيست

  

 .ي اصيل فرهنگ ايراني ـ اسالمي ادامه دادندها و سنت ها زنان به پيكار خود براي بازگشت به ارزش   
 "بندگي مضاعف"نظام پادشاهي كه گويا زنان را در  .برآورده شد 1357بهمن  22آرزوهاي آنان در 

هنوز  .شان ي اصيلها گذاشته بود سرنگون شد و نيروهاي آزادي و ترقي بر روي كار آمدند و با آنها ارزش
بسياري از زنان  .چيزي از پيروزي انقالب نگذشته خميني زنان را به رعايت پوشش اسالمي فراخواند

كيست كه بتواند  .خواست نمي ي اصيلها ولي خميني چيزي جز بازگشت به ارزش .خوردندانقالبي يكه 
صيغه و چند زني و همة مقررات  ،جلوگيري از آموزش زنان ،جدا كردن زنان از مردان ،انكار كند كه حجاب

اين  هزار و چند صد سال جامعة ايراني ؟ي اصيل هستندها و ارزش ها ديه و قصاص اسالمي جزء اين سنت
و سنت تخطي ناپذير اجتماعي ايران اسالمي  ؛بلكه مقدس شمرده بود ،را نه تنها محترم ها و سنت ها ارزش

ي اصيل پشت كرده بودند ها بودند كه به اين ارزش ها تنها پهلوي .زن را زير دست و محروم نگه داشته بود
 ،زنان را به رغم اكثريت جامعه ،آنانهاي خونين آخوندها و همدستان بازاري و صنفي  و در برابر مقاومت
پيش رانده بودند و به آنان امكان داده بودند كه به تدريج انسان معمولي بشوند و به  ،اكثريت خود زنان

در پي هنرهاي  "زنان را همين بس بود يك هنر ـ نشينند و زايند شيران نر"يي مانند ها جاي تعارف
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شايستة ياد آوري است كه شيران نر در ( .اني از مرد و زن استديگري هم برآيند كه شايستة هر فرد انس
   ).يعني شكار تحت الشعاع شيران ماده هستند ،مهمترين كار شيران

  

تر  را سفت ها در برابر تظاهرات دليرانة زنان عقب نشست ولي هر روز پيچ 1358خميني در ارديبهشت    
 .به دست آورده بودند رانده شدند 1314سال پس از  زنان گام به گام از مواضعي كه در چهل و سه .كرد

گشودنشان با استادان و  و باز ها بستن دانشگاه(ي ادارات و دادگستري و در انقالب فرهنگي ها در پاكسازي
بر آنها  ها هين شيوتر چادر و روسري با وحشيانه .آنها قربانيان اصلي بودند )و متعهد دانشجويان مكتبي

يا اجزاي  ،زنان نه تنها به عنوان كارگر و كارمند و فرهنگي ،در جمهوري اسالميامروز  .تحميل شد
اي در  به عنوان زن نيز جاي ويژه ،ي سياسي زير فشار و سركوبي هستندها ي سياسي يا گروهها اقليت

گفتند  مي را كه روشنفكرانشان در دوران پهلوي "ستم مضاعف"آن  .طبقات دوزخ جمهوري اسالمي دارند
   .كنند مي نون در معني درستش تجربهاك

  

شود ــ و حق راي زنان از  مي در اين ميان قانون حمايت خانواده ــ هر چند تنها به صورت ظاهر اجرا   
توان اندازه  مي ي زنان را در دوران پهلوي از اينجاها ژرفاي پيشرفت .دستبرد آخوندها در امان مانده است

 ها هند و در ادارات و كارخانا هي مقدس خود كوتاه آمدها ينة اصلي از ارزشگرفت كه آخوندها در اين دو زم
پس از شش سال سختگيري غير  .ناگزيرند حضور زنان بيشمار را در كنار مردان تحمل كنند ها و آموزشگاه

حكومت آخوندي نتوانسته است ارادة مقاومت زن ايراني را در هم شكند و جامعة ايراني را به  ،انساني
اين را بايد كساني كه اصالحات دوران  .وران اصيل اسالمي واپس ببرد و اميد آن را نيز از دست داده استد

  . شمردند دريابند مي ريشه و عاريتي پهلوي را سطحي و ظاهري و بي
  

 .تنها نخستين مرحلة مبارزات زنان بر ضد رژيم اسالمي بود "بهار آزادي"تظاهرات بر ضد حجاب در آن    
ي جمعي از حقوق و ها ن پنج سال است با مقاومت منفي و با پيشگام شدن در اعتراضات و نمايشزنا

و  ،زبان و ادبيات فارسي ،نقش آنها در نگهداري خانواده .كنند مي موجوديت خود و ملت خود دفاع
بهتر از مردان آنها چه در درون و چه بيرون از ايران بسيار  .از هميشه بوده استتر  ي ملي برجستهها آيين

با شركت فعال در زندگي  ،با در دست گرفتن ابتكار. ندا هاز سازگار كردن خود با اوضاع و احوال تازه برآمد
 ،زنان بسيار .ند كه روحية خود را بازيابند و از تكان انقالب بدرآيندا هاقتصادي خانواده به مردان كمك كرد

ي زندگي در ها ند و در برابر فشارهاي حكومت يا سختيا هرفترا از هر نظر بر دوش گ ها هبار گذران خانواد
توان گفت در بخش  مي آنچه از پايداري مردم ايران در برابر فاجعة جمهوري اسالمي .آورند مي غربت تاب

  .بزرگتر خود مرهون زنان است
***  

زنان را با  ،پس از دو نسل حكومت كم و بيش غير مذهبي ،روبرو شدن با واقعيت حكومت اسالمي   
نقش زن در جامعة ايراني پس از اين تجربة تاريخي نه آنست كه در هيچ  .چالشي تازه روبرو كرده است

زنان جريانات زيرين هراس آوري را كه در ژرفاي فرهنگ و جامعة ايراني  .شده است مي دورة گذشته تصور
آنها براي  .انگاري بر نخواهند آمد سهل آساني و ند و ديگر از عهدة تنا هخروشان در گذر است به روشني ديد
ي اداري و ها هو به جبه ،توانند مانند گذشته پيكار را به مردان نمي آنكه انسان درجه دوم نباشند ديگر

از تر  مانده انقالب و حكومت اسالمي نشان داد كه ايران كشوري از نظر فرهنگي واپس .قانونگزاري واگذارند
  .ها يا نهادهاي امروزيش آسودگي خاطر گرفت س خواندگان يا دانشگاهآنست كه بتوان از شمار در
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اهميت محوري اين مساله را زنان  .در قلب جامعه و فرهنگ ايراني قرار دارد ،مسالة زنان و جاي آنان   
پيروزي نهائي در پيكار توسعه به دست نخواهد آمد مگر آنكه زنان  .بايد بيش از همه و هميشه دريابند

ي به فولكلور ا هاين به معني حملة همه سوي .ناپذير تثبيت كنند د را در جامعه به صورتي بازگشتجاي خو
پس از آنكه زمانش سر آمده بود زنده نگه داشته  ها هو ده ها مذهبي است كه سنت فرودستي زن را قرن

   .است
  

وقي است كه در طول بيش از ي حقها پروري منظور از اين فولكلور مذهبي همة باورها و خرافات و گمان   
پديد  ها ند و يك نظام مذهبي به رهبري آخوندا ههزار سال بر گرد اصول اخالقي عالي ديني تنيده شد

كه به مصيبت  ،در هر دورة تاريخي ،ي راا هند كه نه با اخالق و نه با خرد سازگاري دارد و هر جامعا هآورد
ند كه در ژرفاي ا هي بزرگي از ايرانيان نشان دادها گروه .روز كرده است آن دچار آمده دير يا زود سياه

ند و در ميان آنها زنان بيش از مردان در زدودن اين فلكلور ا هروانشان از اين فولكلور مذهبي آزاد نشد
اين زنانند كه هدف و قرباني اصلي فولكلور مذهبي  .مذهبي از فرهنگ و جامعة ايراني سود پاگير دارند

   .ندا هپشتيبان پرشور آن بود ،نسته و نفهميدهندا ،هستند و
  

توان هم آن را نگه  مي ،توان در كنار فولكلور مذهبي زيست و آن را دست آموز كرد مي اين پندار كه   
نگه داشتن  .توان از هم جدا كرد نمي ظاهر و باطن را .به انقالب اسالمي انجاميد ،داشت هم پيش رفت

همچنانكه نگه داشتن باطن و دلخوش بودن به  ،دگرگون كردن باطن امور ظواهر و كوشش نيمه كاره در
بايد از درون  .فريب دادن خود و به عقب انداختن زمان روبرويي با حقيقت است ،اينهمه ،تغييرات ظاهري

   .و بيرون اصالح شد وگرنه از درون و بيرون شكست خواهد بود
  

اما جهان  .ديدند مي هم ها تا پيش از پهلوي .واند با آنها بكندت مي ند كه فولكلور مذهبي چها هزنان ديد   
شد در تاريخ پس رفت با  مي تا آنجا كه .برايشان همان دنياي اندروني و حرمسرا و والدة آقا مصطفي بود

در دوران پهلوي درهاي يك  .اري و خدمتگزاري مرد ساخته بودند و جز اين انتظاري نداشتندكخدمت
ين آنها با يك تمدن واالتر غير اسالمي تر واپس مانده .بر آنها گشوده شدتر  و انسانيتر  جهان نوين روشن

توانند دريابند كه تا هنگامي كه اسير آن فولكلور مذهبي باشند ــ  مي امروز آنها به خوبي) 1( .آشنا شدند
ي دروني جامعة ها ين گرايشرت ين و پستتر چه مبارزه و چه انقالب ــ در برابر واپسگرايانه ،چه به نام سنت

 .از اين نظر در ميان خواهران زينب يا خواهران مجاهد هيچ تفاوتي نيست. ايراني آسيب پذير خواهند بود
و هر دو در  ؛به نام مبارزه و انقالب ها دومي ،ندا هو انقالب به فولكور مذهبي چسبيد به نام سنت ها اولي

   .ندا هي فرهنگي ديرينه ايستادها ايراني از آاليش برابر فراگرد توسعه و آزاد كردن جامعة
  

در يك  .بويژه براي زنان حياتي است ،به آزاديخواهي و ترقي خواهي ،ي تازهها روي آوردن به ارزش   
ي زيرين نيرومند واپسگرايي و سنت ها جريان .جامعة دربند يا واپسگرا نخست زنان قرباني خواهند شد

هر . آن هشيار ماند ي دراز با ما خواهد بود و بايد در برابرها ي است تا مدتپرستي كه در جامعة ايران
ما بايد بسيار  .ي آزادي و ترقي خواهي نخست به زيان زنان عمل خواهد كردها هشكست يا توقفي در جبه

پيكار  ي نخستين اينها هاگر زنان در رد .يما هاز آن بشويم كه در همة تاريخ خود بودتر  آزادتر و پيشرفته
ي ها بخش .سياسي ـ فرهنگي قرار نگيرند به زيان خود عمل خواهند كرد و به زيان جامعه بطور كلي

بزرگي از جمعيت مردان منتظر كمترين همكاري يا بيحركتي زنان هستند تا ارزشهاي غير انساني يك 
امتيازي  .يا تعارف نيستآزادي و برابري زنان يك شعار  .جامعة سنتي را برقرار سازند يا استوارتر كنند
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توان جامعة ايراني را از چنگال يك فولكلور مذهبي رهايي داد كه  نمي بي آن .نيست كه به زنان داده شود
 .زنان بدين تعبير بايد در مبارزه حتي بر مردان پيشي گيرند .در آن زن اسير مرد است و مرد اسير آخوند

 .ي بيشتري بگيرندها بي اعتقاد نياز دارند كه از زنان سرمشق مردان روحيه باخته و ،بويژه بيرون از ايران
مرد بايد در سر لوحة برنامة پيكار  "كشتزار"آزاد كردن زن از نظامات حقوقي نابرابر، انسان درجه دو و 

ي ها بويژه اكنون كه از سويي ضرورت ،رستگاري زنان در آموزش و در استقالل مالي است .ملي باشد
و از سوي ديگر آگاهي و تكنولوژي الزم براي  ،زنان را به بازار كار كشانده است ،خانواده اقتصادي كمك به

 خود به عنوان وسيلة به دنيا آوردن كودك فراهم آمده است و زنان functionنظارت زن بر خويشكاري 
 انساني ـنوع  )تحول( توانند بر اين بخش مهم فيزيولوژي خود براي نخستين بار در تاريخ دگرگشت مي

   .گرايي و ركود آزاد خواهد كرد چنين پيكاري مردان و جامعه بطور كلي را نيز از بندهاي واپس .تسلط يابند
  

ي ملي ــ تا آنجا كه قابليت زندگي داشته باشند و در خدمت بهروزي و ها ي فرهنگي و سنتها ارزش   
ندان و نگهداري خانواده و سهم زن در پرورش فرز .پيشرفت جامعه قرار گيرند ــ به جاي خود محترمند

اما زن به عنوان مادر  .آن نيز ــ در كنار و به اندازة مرد و نه به تنهايي يا به جاي مرد ــ شناخته است
و به عنوان كدبانو نبايد فشار كار در بيرون و كار در خانه  .ديگر نبايد قرباني هيچ نابرابري و سركوبي شود

 جامعه بايد به آنها در برابر خدمتي كه انجام. ي ندارندا هنان به جامعه بدهي ويژز .را يك تنه تحمل كند
ي ويژة زن ها قابليت ها هدر همة تاريخ و در تقريباَ همة جامع) 2( .چنانكه به مردان ،دهند پاداش بدهد مي

ردار است كه در پايان برخو "امتياز"ايران از اين  .ي براي به زنجير كشيدنش بكار رفته استا هبه عنوان بهان
عرصة يكي از بدترين تاخت و تازها به حقوق و  ،سدة بيستم و پس از پنجاه سالي پيشرفت اجتماعي

  .شرافت زن شده است
  

     1985   فوريه
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
هزار سال پيش آمده است و  ها دنيا از آن زمان .ي نخستين را به رخ نكشندها هـ باز تمدن درخشان اسالمي سد1

سه هزار سال پيش  .يما هي آن روزي پيشتر بودها كنيم كه هزار سال پيش از فرنگي مي ما هنوز دل خود را خوش
  .بوديمتر  ي آن روزي حتي پيشرفتهها از فرنگي

  

دهد بيش از  مي ـ به موجب بر آورد وزارت كار آمريكا ارزش مالي خدماتي كه يك زن آمريكايي در خانه انجام2
  .ته استدالر در هف 800
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 ها شكاف ميان نسل
  

  و روان خواهد بود  زندگي جوي روان است
 كهنه جوان است و جوان خواهد بود   مي اين

  اقبال
  

در  ها شكاف ميان نسل .شود مي ي به آساني ماية اختالفا هدر يك اوضاع و احوال بحراني هر پديد   
هد بود اگر در شرايط كنوني ايرانيان، يك و عجب نخوا ،يي نيستها نيز خالي از تنش ها هآرامترين جامع

   .موضوع كشمكش تازه ساخته باشيد
  

سكون و  .ندا همانند آب در رودخان ها نسل ،در جهان واقع .از هم امري قراردادي است ها جدا كردن نسل   
الَ معمو ،با اينهمه براي آسان كردن بحث و بررسي .و از هم و در هماند  جواني و پيري با هم ،حركت
چهل  ،مثالَ پانزده تا چهل ساله: كنند  مي از هم جدا ،ي بيست و پنج و گاه سي سالهها هرا با فاصل ها نسل

در ميان ايرانيان اين فرايند جدا كردن را وجود يك عنصر  .تا شصت و پنج ساله و شصت و پنج به باال
و جايي كه هر نسل در روزهاي تيرة در انقالب  ها سهم نسل: كند مي آسانتر و اجتناب ناپذيرتر ،سياسي

   .شناسد مي كنوني ملت ايران براي خود
  

اين نسلي است كه  .ي استا هپنج سال ـ در جاي ويژ و سال ايرانيان ـ چهل تا شصت از اين نظر نسل ميان   
 .بيشتر آنچه را كه ساخته شد زنان و مردان اين نسل ساختند .كشد مي طبعاَ بيشترين بار مسئوليت را

گيري  ي اجرائي و تصميمها هنگامي هم كه فاجعة ملي به نام انقالب روي داد همان زنان و مردان در مقام
نسل ديگر زير سنگيني  از هر اين نسلي است كه بيش .ي گوناگون جامعه بودندها از باال تا پائين و در بخش
   .اين نسل رو به پايان است ،ان اسالميبر اير ها با گذشت سال .خم شده است ها هافتخارات و گناهان و تجرب

  

افراد اين نسل بهرة  .نسل جوان ـ پانزده تا چهل ساله ـ از نظر سياسي ناشادترين عناصر جمعيت است   
و آسيب و زيان خود  ،تر خود را از گذشتة ايران ـ كه اكنون ماية آرزو و حسرت همگاني شده است ـ اندك

ي ها در سال .آنها تا به خود آمدند خويشتن را در دوزخ يافتند .بينند مي ندازهرا از ايران كنوني افزونتر از ا
و ساختن  ها هاگر جزء دستگاه بودند تا رسيدن به باالترين پل .زيستند مي آغاز كار در جهاني پر از نويدها

جامعة  يافتند و اگر در صف نيروهاي مخالف بودند نمي يا هي در خور دانش و آموزششان فاصلا هجامع
بيشتر آنان در دوران انقالب با سر به نظام حاكم زدند و  .ديدند مي را در روياي باور كردني خودشان  آرماني

كساني كه قدرت داشتند و : بينند  مي تقريباَ همة آنان ناكامي كنوني خود را از چشم نسل پيشين
   .ن نسل جوان ــ را بگيرندنتوانستند جلوي برآورده شدن خواست انقالبيان ــ در واقع خود اي

  

ي ها دست .مدارترين هستند حق ،رسند مي بويژه جوانترهايشان كه تازه به آگاهي سياسي ،افراد اين نسل   
 ند و هنوز صدها هزارانشان تشكيلا هداد مي حتي اگر پياده نظام انقالبي را تشكيل ،انگارند مي خود را پاك

يا ادارات را با اعتصاب بستند و به  ها و دانشگاه ها اگر هم دبيرستان .ندا هنبود "يا هكار" آنها .دهند مي
آنها  .اصالَ كيست كه بتواند چيزي را دربارة فرد فردشان گواهي دهد .ريختند گناه بزرگترها بود ها خيابان
كه از  توان يافت مي در هر نسل افراد بسيار را .ي بيشمار يك سيلها هقطر ،ندا هيشان عمل كردها هدر تود

  .ستها هم همين و برداشت ديگران از آنها بر روي ها اما رويكرد اين نسل .ي كلي بيرون باشندها اين قالب
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بر  .ي بر سر راه همكاري ايرانيان در پيكار ملي بتراشدا هرود كه مانع تاز مي ها در ميان نسل ها اين تفاوت   
ي ناساز را ها هنغم .نيز افزوده شده است ها نسلجدايي  ،ي شخصي و گروهي و عقيدتي و طبقاتيها جدايي

به ما ارتباط ندارد و آنها كه خودشان "جوانان غير فعال دوست دارند بگويند  .توان شنيد مي از هر سو
كشند و نه  مي ها به آساني قلم حذف بر ميان ساالن و پيرانتر فعال ".خراب كردند خودشان هم بسازند

 خود را كنار ها ان يا در برابر اين واكنشتر سالخورده .دانند مي صرفاَ از آن خوداكنون را نيز  ،تنها آينده
   .كنند مي ي جوانان اشارهها يا بنده نوازانه به نا آگاهي و محدوديت ،گيرند مي

  

توان سازماني  مي به دشواري .شود مي اندك اندك بيشتر ها ي سياسي و اجتماعي ميان نسلها هفاصل   
 را بي مبالغة زياد ها سازمان .ي گوناگون جمعيت ايراني در آن به نسبت گرد آمده باشندها هيافت كه الي

پرهيزند و  مي انتر جوانان از سالخورده .ي سني نيز از يكديگر جدا كردها توان از نظر گروه مي
ود را ي خها هخواهد شبك مي هر گروه .دهند نمي ان رغبتي به سخن گفتن با جوانان نشانتر سالخورده

   .زيند مي داشته باشد و همه در بينوايي سياسي
  

 ،ي بحران زده و از هم گسيخته مانند ايرانا هحتي در جامع .توان از هم جدا كرد نمي را ها زيرا نسل   
عناصر گوناگون بايد با هم آميزش داشته باشند و يكديگر را تكميل  .زندگي همان رود روان هميشگي است

توان سوخته و واپس مانده و بي مصرف  مي ان راتر ي مانند ايران نه سالخوردها هعحتي در جام .كنند
دارند و هر كدام  ها و ضعف ها هر كدام سهم خود را از قوت .دانش نه جوانتران را خام و گمراه و بي ،انگاشت

ودي است كه يشان در حدها و كم و كاستي ها توانايي .چوب كلي جامعة ايراني نگريست را بايد در چهار
تكيه كردن بر روي صفات  .دهد مي مرحلة كنوني توسعة عمومي ايران ـ رويهمرفته بسيار پايين ـ اجازه

و نيز كوشش در پاك كردن گناه يا مسئوليت هر  ،واقعي يا فرضي يك نسل به قصد برطرف كردن ديگران
ما  .را در ميانمان دشوارتر خواهد كردما را به جاهاي نامربوط خواهد برد و برقراري تفاهم  ،نسل در انقالب

هيچ نسلي را در  .ندا ههيچ كداممان را جدا نبافت .همه فراواردة يك فرهنگ و يك تاريخ و يك سرزمينيم
يم عموماَ و از هر نسل ـ چنانكه از هر جايگاه ا هدر آنچه بر سر خود آورد .ندا هكورة ويژة آن نگداخت
 ديگري يك فرسنگ ؛توانسته و آن را بيراهه رفته است مي سانتيمتر كسي يك .يما هاجتماعي ـ دست داشت

 در هر نسل معدودي .فرا آمد يكي نيست ولي بيراهه رفتن يكي است .توانسته و آن را بيراهه رفته است مي
آنچه را كه بايد نكردند و آنچه  ،ولي اكثريت بسيار بزرگ ،رود مي كنند و كشور به كجا مي ند چها هدانست مي

   .را كه نبايد كردند تا بدينجا كشيد
  

گفتند و پا به  نمي "نه"ان تر سالخورده .ي ديگر دراز كندها تواند هزار انگشت اتهام بر نسل مي هر نسل   
تاختند و با هم  مي گفتند و كور كورانه به پيش مي "نه"جوانتران تنها  .گريز داشتند و با هم ناسازگارند

جوانتران كشور را  .ان كشور را چنانكه بايد پيش نبردند و به خميني تسليم كردندتر سالخورده .ناسازگارند
ي ماشين ستمگري و ها هان پيچ و مهرتر سالخورده .بردند و به خميني تسليم كردندتر  از آنچه كه بود واپس

  .جوانتران آتش بياران انقالب ايران سوز .فساد بودند
  

از آن بوده است تر  نزديكتر و پر دامنه ،انقالب .گروه و نسلي نيست در اين كشاكش برهان قاطع با هيچ   
از پاشيدن  .آور آن را دگرگون كرد واقعيت بيرحمانه و شرم ها و سپر بال ساختن ها كه بتوان با افسانه بافتن

وان ت نمي را حتي به پيكار بر سر قدرت ها اين بيخردي .گل و الي به يكديگر چيزي به دست نخواهيم آورد
ي دراز اگر پيكاري هست جز با ها تا مدت ،زيرا دور نماي پيروزي نيز چندان نزديك نيست .تعبير كرد
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پيكار قدرت را دست كم بايد به هنگامي گذاشت كه قدرتي در  .تواند بود نمي انقالب و جمهوري اسالمي
ند ا هبيشتر با يكديگر درافتاد ي كه با يك رژيم خونريز و مصمم روبرويند وا هنيروهاي پراكند .دسترس باشد
بر سر آهوي  ؟كدام دروازة كشور بر رويشان گشاده است ؟بينند مي چه قدرتي را در دسترس ،تا با آن رژيم

  ؟زنند مي چه بر سر و روي هم ،ناگرفته به نام حزب يا رهبر يا نسل
***  

گيرند و جاي  مي شينيان خود راپي ي جوانتر جايها نسل .ترديد تفاوت سن است بي ها تفاوت ميان نسل   
 ها نسل) توالي(امـا اين پيايند  .زمان از اين نظر پيشرونده است .گذارند مي ي بعدي خودها خود را به نسل

اگر نسلي به دليل جوانتر بودن دعوي پيشرو بودن دارد بايد آن را نشان  .لزوماَ به معني پيشرفت نيست
خواهد بايد آن را بدست آورد و يا غير فعاالنه انتظار نوبت  مي وداگر جايي در زير خورشيد براي خ .دهد

خود  .ارزش آن بسته به مبلغي است كه رويش نوشته شود .جواني مانند چك سفيد است .خود را بكشد
توانند  مي .توانند به هدر بروند مي توانند بزرگترين سرماية ملت باشند و مي جوانان .ارزد نمي چك چيزي
   .توانند بازيچة نيروهاي ويرانگر شوند مي بسازند و جهان نويني

  

درست است  .ندا هي پيشين خود بودها نگرتر و ناتوانتر از نسل ي جوانتر واپسها نسل ،چه بسا در تاريخ   
ي بيشمار به خود ديده ها فراز و نشيب ،ولي منحني پيشرفت .كه سير عمومي تاريخ رو به پيش بوده است

چنانكه پيري نيز به خودي خود خردمندي و  .دي خود نوآوري و نويدهاي بهتر نيستجواني به خو .است
خشك مغز  ،نادان و ناتوان باشند و پيران ،در يك جامعة نابسامان چه بسا جوانان .دهد نمي كارداني معني

   .ي آن جستجو كردها بلكه در بهترين معني ،بايد جواني و پيري را نه در تفاوت سن .و پوسيده
  

ي پاگير ها ي سنگ شده و سودها هجواني گشادگي ذهن و دست و پاي از انديش ،در بهترين صورت خود   
 تازه تازه روبرو ،در علم و جامعه ،ي آنها هجوانان مسئوليتي در وضع موجود ندارند و با جهان و پديد .است
ي ها دهد كه در نسل مي اينهمه به آنان توانايي پروازي .نيز بيشتر استشان  جوشش ذهني .شوند مي

ي به تازگي گفت جوان كسي است كه هر بامداد از خواب ا هجان آپدايك در خطاب .نيستتر  سالخورده
كه هر بامداد در انتظار تكرار ) و پير؟(بر خالف كودك  ؛يا هبه انتظار رويدادهاي تازه و روز تاز ،خيزد مي بر

يتمن در آمريكاي جوان معاصر  پيشرفت بيكران كه والت و اعتقاد به بهبود و .خيزد مي ديروز از خواب بر
 ،ستود مي "پذيري نامحدود انسان اعتقاد به كمال"خود شاعر آن بود و دوتوكويل در همان آمريكا به عنوان 

بيان و عمل كرده  ان آن راتر حتي اگر سالخورده ،تنها انديشة انقالبي واقعي است .يك انديشة جواني است
   .باشند

  

ترين صفت جواني نيست ـ انرژي در سيالب ويرانگر هم هست ـ در دليري و آزادگي  ستودني ،انرژي   
از اين . آزمودن نيازموده و تحقق بخشيدن به تحقق نيافته است ،در توانايي تصور كردن تصور نشده ؛است

و  ها هو تجرب ها هدن بر آموزباز بو. ندا هساز در مسير تاريخ رها شد ي دورانها دليري و آزادگي است كه انرژي
كند كه  مي ي تازه ــ نه لزوماَ به معني پذيرفتن همة آنها ــ جوان را از پير به همان اندازه جداها دانش

آن هفتاد سالة گشاده ذهن و نو جو بدين معني جوانتر از بيست سالة كوردلي است كه پايش  .فاصلة سني
   .گرايي موتور پيشرفت است، دومي وزنة سنگين واپساولي  .در گل باورهاي فرسوده مانده است

  

و دستاوردهاي  ها ين ارزشتر سالخوردگي در بهترين صورت خود نگهداري و پاسداري بهترين و ماندني   
اين پاسداري و نگهداري را  .توان بهتر ساخت و حتي نگهداشت نمي كه بي آن آينده را ،گذشته است
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) سازنده( در سنت سياسي انگليس محافظه كاري) BAGEHOT(جهوت و والتر بي) BURK( ادموند برك
جهان و جامعة انساني در هر موقعيت مفروض بر فراز بلندترين قلة دستاوردهاي خود ايستاده  .ندا هناميد

آن نسلي كه نگهدارندة آن قله است ناگزير  .ي بلندتر گام نهادنها هاست ــ آماده براي فرو افتادن يا به قل
تجربه اگر ارزشي  .ي است كه آن موقعيت تاريخي را زيسته است و در خود فرو گرفته استا هالخوردنسل س

گفت ما به  مي اسكاروايلد به طعنه( ي از اشتباهاتا هنه صرفاَ سلسل ،داشته باشد بيشتر بدين معني است
اشتباهات گذشتة خود توان احتمال داد كه سالخوردگان  مي هر چند .)دهيم مي اشتباهات خود تجربه نام

   .ي باشندا هرا تكرار نكنند و آمادة اشتباهات تاز
  

بينند و نگاهشان بيش از آن  مي دانند و مي سالخوردگان آن جوشش ذهني جواني را ندارند و بيش از آن   
كوبند و ي تازه را بها بي پروا راه ،افتد كه بتوانند مانند جوانان مي و ابعاد بيشمار ها و سطح ها هبه گوش
عمق و گستردگي بينش هست و استواري و آبدادگي و  ،اما در سالخوردگي .ي تازه را بگشايندها هدريچ

تواند نمايندة آماده سازي براي جهش  مي سالخوردگي .دهد مي اعتمادي كه تنها جهانديدگي به انسان
يي را يافت كه ها هتوان شان يم در ميان سالخوردگان .بعدي باشد يا ديوارسازي در برابر هر حركت به پيش

يي را يافت كه هر انديشة جوان ها توان دست مي و ؛جوانان پا بر آنها خواهند گذاشت و باالتر خواهند رفت
  .ي را خفه خواهند كرد ــ و از همكاري جوانان بسياري برخوردار خواهند بودا هيا بينش تاز

***  
توان چند هزار تني را  مي ون ايراني خارج به دشواريدر اين خشكسال سياسي ما كه از يكي دو ميلي   

از  .ي جوانان و تعارفات سالخوردگان بي معني استها هگل ،ي بگذارندا هيافت كه از خود براي پيكار ملي ماي
 ي گذشته كارها راها كنند و همان دست نمي دهند و توجه نمي شود كه به آنها راه مي جوانان بسيار شنيده

   .شود كه از آنها گذشته است و آينده از آن جوانان است مي از سالخوردگان بسيار شنيده .گردانند مي
  

و  ،چه قدرتي است كه بتواند جلوي جوانان يا هر گروه ديگر را بگيرد .توان فهميد نمي ي جوانان راها هگل   
 ييها جا فعاليتي كوچكي اينجا و آنها گروه ؟گردانند مي ي گذشتهها چه كارهايي است كه همان دست

اگر گروهي قابل مالحظه از  .كنند و به جان مشتاق مشاركت هر كس ديگري از پير و جوان هستند مي
جوانان آماده باشند كه با آنها انبازي كنند ترديد نيست كه كارها را تا آنجا كه از عهده برآيند در دست 

كاري بزنند كدام پليس سياسي يا دستگاه ند به استقالل دست به ا هاگر هم كساني خواست .خواهند گرفت
كدام جوان ابتكاري كرده است و بقيه جز با بي اعتنائي معمول  ؟قضائي بوده است كه آنان را باز دارد

كدام نوشتة با ارزش يك جوان در  ؟ندا هدر برابر او واكنش نشان داد ،شناسد نمي كه پير و جوان ،ايراني
و از چاپ آن جلوگيري شده است؟ سالخوردگان كدام جلسة جوانان  نشريات معدود فارسي خارج سانسور

   ؟شايد جوانان انتظار دارند در هر جا صرفاَ به عنوان جوان بودن راهي داشته باشند ؟ندا هرا بر هم زد
  

ولي حق سالخوردگاني نيز پامال  .حق برخي جوانان پامال شده باشد ،ي انتخاباتا هممكن است در پار   
يي روي داده جنبة كلي داشته است و متوجه گروه سني ها بيتيتر در آن انتخابات اگر بي .شده است

ي شايسته نشان دهند و اگر ها ند واكنشا هتوانست مي ها بيتيتر جوانان در برابر آن بي .ي نبوده استا هويژ
   .ند مسالة خودشان بوده استا هنداد

  

. است و منتظر هر كس و هر گروه كه خودي نشان دهندصحنة پيكار ملي ايران به مقدار زياد تهي    
آن اندازه كه در  ،اگر سخني دارند ؛آيد مي اگر از آنها كاري بر .جوانان نيازي به دعوت و تشويق ندارند
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. بيشتر جمعيت ايراني خارج، جوانان هستند. حوصلة اجتماع ايراني خارج باشد، ميدان بر آنها گشوده است
  ؟گنجد مي اندازهدر حوصله آنان چه 

  

گريز  ي برايا هسالخوردگان اگر در تعارفات خود كه آينده از آن جوانان است به دنبال بهانة زيركان   
از "بدين معني  .اكنون از آن هر كسي است كه كاري از او برآيد .گيرند مي اكنون را با آينده اشتباه ،نباشند

نه جوانان از آگاهي و  .توانند سهمي ادا كنند مي ساز سالخورده و جوان هر ك ".هيچ كس نگذشته است
آينده از آن  .پروايي جوانان بينش و كارداني سالخوردگان بي نيازند نه سالخوردگان از انرژي و نوجويي و بي

اگر جوانان برگذشته چيره  .تواند مانند گذشته و بدتر از آن باشد مي آينده ؟ولي كدام آينده ،جوانان است
 .ي بد و نيك گذشته استها هچيرگي بر گذشته به معني تسلط بر تجرب .مند كه در آن بزيندنشوند محكو

بروند و همان اشتباهات  ها توانند بياموزند تا ناگزير نباشند بر همان راه مي از نسل پيشين است كه جوانان
   .ي گذشته باز هم پيشتر ببرندها و بتوانند جامعه را بر پاية پيشرفت ؛را بكنند

  

ارتباط آنان با جهان ايراني و  .جوانان ايراني در خارج از اين نظر با يك دشواري ويژة خود روبرويند   
خوانند و  مي آيند و درس مي آنها در كشورهاي بيگانه بار .ادبيات فارسي نامستقيم و نامنظم و ناكافي است

ميهنان خود زبان و  ن خطرند كه با همهر چه جوانتر باشند يا بيشتر در اين كشورها بمانند بيشتر در اي
ند در كار ا هدر خود ايران نيز آسيبي كه آخوندها به آموزش و فرهنگ زد .تجربة مشترك نداشته باشند

   .آنست كه يك نسل را از جريان عمدة فرهنگ ايراني خارج كند
  

 خور فرهنگ خود آشنايي در خوانند با زبان و مي بدين ترتيب بسياري از جوانان ايراني كه در خارج درس   
آموزي براي هر دو گروه  خود .آموزند مي خوانند چيز سودمند كمتر مي يابند و آنان كه در داخل درس نمي

ميسر است و بي ترديد هزاران جوانان در درون و بيرون ايران دارند خود را براي بازسازي سرزمين مادري 
اگر در  .سل از نظر فرهنگي در خطر از دست رفتن هستندولي جوانان بيشمار دراين ن .سازند مي آماده

اگر در درون ايرانند  .بيرون ايرانند در محيط پيرامون خود جذب خواهند شد و از ميهن دور خواهند افتاد
   .توشة چنداني نخواهند اندوخت ،بويژه علوم انساني و اجتماعي ،ي درسيها هدر بيشتر رشت

  

از هم دورتر افتيم به ناچيز بودن سرماية  ،ها از جمله شكاف ميان نسل ،پيش از اينكه بهر بهانه   
تر  يشان پيوسته خاليها هبه سالخوردگاني كه گذشت هر روز به زيانشان است و رد مان بنگريم ـ انساني

هر به  ،پيكار ما براي رهايي و بازسازي ايران به هر استعداد .افتند مي و جواناني كه هر سال دورتر ؛شود مي
هزار تني نيستند كه  در بيرون ايران جز چند .ما گنج شايگان در دست نداريم .نياز دارد ،مغز و بازو

از اين ندارند كه تر  اين چند هزار تن كاري سودمند .مند و فعال و چيزي جز تماشاگران صحنه باشند عالقه
ي نادرست از ميدان ها و پيش فرضبي اثر سازند و يكديگر را با سخنان نسنجيده  ها خود را با جنگ نسل

  ؟فراخ كم جمعيت خارج كنند
  

   1986   مارس
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 قانون گرشام در ميان مشروطه خواهان
 

بي  ،مانند قطار مشروطيت چند ماه پيش از آن در آلمان ،تظاهرات هفتة مشروطيت در اينجا و آنجا   
و به آنان قدرت سياسي و اخالقي  ترديد اثر بزرگي در نيرو بخشيدن به مشروطه خواهان داشته است

مشروطه خواهان دست كم از سه سال پيش جماعت را داشتند هر چند سازمان  .بيشتر بخشيده است
توانند به زماني در آينده  مي اكنون .نداشتند ــ در برابر مجاهدين كه سازمان را دارند اما جماعت را ندارند

نشان دادن قبول عامي كه مشروطه خواهي يافته است به  .داشتبنگرند كه سازمان را نيز احتماالَ خواهند 
ي بر ا هاثر سازند ،حتي در اوضاع نه چندان مناسب كنوني نيروهاي مشروطه خواه ،خودي و بيگانه

   .ي فراهم خواهد كردتر ي نيرومندها هي سازماندهي خواهد گذاشت و انگيزها تالش
  

بيني  جهان( يك نيروي سياسي تا هنگامي كه ايدئولوژي .نبايد كردبا اينهمه دربارة اثر تظاهرات مبالغه    
و كيست كه بتواند ادعا  .شايستة چنان نامي نيست ،و برنامة عمل و سازمان نداشته باشد )و برنامة سياسي

بيش از همه نبودن يك  ؟از چنان شرايطي فاصله ندارند ها كند كه هواداران پادشاهي مشروطه فرسنگ
و  ،ي فردها و جاي حكومت و حقوق و مسئوليت ،نگرش روشني به سياست و اجتماع: ست ايدئولوژي ا

خواهند به جاي ايران كنوني  مي آنچه ،خواهند بسازند مي تصور مشخصي از آن جامعة دلخواهي كه
نيستند و  ها ديگران وارد اين بحث ،از نشريات فراوان هواداران پادشاهي در واقع جز معدودي .بگذارند

و  "آزادي"ي ها هكنند كه معموالَ در دور مي نگاري را پيروي يشترشان يك مكتب ويژة روزنامهب
   .شود مي تاريخ ايران تبديل به جريان اصلي مطبوعاتي "دموكراسي"
  

ي از هواداران پادشاهي تا آنجاست كه پادشاهي يا حداكثر پادشاهي مشروطه را ايدئولوژي ا هبيخبري پار   
ي ها در حالي كه پادشاهي يك نظام حكومتي است و ممكن است گرايندگان ايدئولوِِِژي .دشمارن مي خود

هوادار  ها و حتي كمونيست ها گوناگون هواداران آن باشند ـ چنانكه در اسپانيا از راستگريان تا سوسياليست
ي ها بد و بحثيا نمي ي سترون حقوقيها ي نظري آنان اوجي باالتر از موشكافيها بحث .پادشاهي هستند

آورد كه بر سر سوزن چند فرشته  مي آخوندهاي اصفهاني را در هنگام حملة نيروهاي محمود افغان به ياد
 .گيرند مي جاي

  

از حكومت جمهوري : شود  مي ايدئولوژي هواداران پادشاهي بيشتر از موضع آنان در برابر مخالفان آشكار   
هايي كه هر يك "ليبرال"، از رو ميانه چپگرايان افراطي و حتي از ،از مجاهدين بيزارند ،اسالمي بيزارند

اما اين بيزاري  .)از يكديگر نيز بيزارندشان  بسياري( .زماني همسفر خميني بودند يا هنوز هستند بيزارند
يك واكنش انفجار آميز در برابر همة افراد و نيروهايي  .شود مي ي ايدئولوژيكها كمتر وارد قلمرو بحث

 .شوند مي مسئول پيروزي و به حكومت رساندن آخوندها شناخته است كه
  

ي آنان كمتر از ستارخان و تشريفات مجلس در دوران پهلوي ها در موضوع خود پادشاهي مشروطه بحث   
انديشي دربارة مشروطيت ايران و مساله دموكراسي و قدرت حكومتي در نزد آنان جاي  ژرف .رود مي فراتر

و با  ،و با توسعه و پيشرفت ،هم وارد بحث عمقي شوند از ناسازگاري دموكراسي با مبارزه اگر .زيادي ندارد
از سوي ديگر انكار  ،از يك سو مشروطه خواهي .زنند مي شرايط سياسي و اجتماعي ايران امروز و آينده دم

ي آنان ها رزشاز يكسو ستودن جانباختگان انقالب مشروطه، از سوي ديگر نفي بسياري از ا ،مردمساالري
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 توجيه پادشاهي مشروطه برايشان در شمارش سطحي دستاوردهاي دوران پادشاهي خالصه ،در عمل
 .چون دوران پادشاهي از جمهوري اسالمي بهتر بود ؟چرا پادشاهي خوب است .شود مي

  

الت پردازند عموماَ به رديف كردن جم مي به برنامة سياسي خود ،هنگامي هم كه به جامعة دلخواه   
برنامه ريزي دقيق : كنند  مي بسنده ،آيد نمي و مراسم ها هتشريفاتي كه به هيچ كار جز پركردن اعالمي

تشويق كشاورزي و توسعة امور اقتصادي و  ،باال بردن درآمد سرانة مردم ،منطبق با بهترين روش علمي
 ،رام به منشور ملل متحدبرقراري روابط دوستانه با كشورهاي ديگر و احت ،)خود بسندگي(كفائي  خود

سخناني ميان تهي كه بيشتر بينوايي انديشه را پوشاندن است تا چيزي .. .ي وسيع آموزشيها هاجراي برنام
تواند رديف كند و مقاصد سياسي ويژة  مي سخناني كه هر گروه يا گرايش سياسي ديگر هم .را آشكار كردن

  .اشددر نظر داشته ب ،در تضاد كلي با ديگران ،خود را
  

مايه جاي گروهي از بهترين نمايندگان انديشة سياسي  شگفتي نيست اگر در چنين فضاي سياسي كم   
هواداران پادشاهي در نشئة اكثريت نو يافتة خود بايد اندكي به پيرامونشان  .مشروطه خواهي خالي باشد

ي مشروطه ها ماع ايراني در فعاليتاجتتر  و تحصيل كردهتر  ي پيشرفتهها هبنگرند و در راز ناپيدا بودن الي
ي مشروطه ها نمايندگاني چنين معدود در صحنة تالشتر  ي فرهيختهها هچرا از آن الي .خواهان تاملي كنند

ترديد نيست كه غريو عمومي بر ضد روشنفكران برخواهد خاست كه همزمان با  ؟خواهان حضور دارند
اما  .روشنفكران است و چه بهتر كه آنها در ميانه نيستندكه همة بدبختي ايران از  .خميني نعره سر دهند

نپسنديدن گروهي از روشنفكران را نبايد به ضديت با روشنفكري تبديل كرد و از اين گذشته به 
 .ي جامعه از فراز و نشيب اوضاع درس گرفته باشندها هروشنفكران نيز بايد حق داد كه مانند بقية الي

امروز  كردند مي براي انقالبي كه خود نيز تصور درستي از آن نداشتند پيكارروشنفكراني كه يك دهة پيش 
اين بحث نيز كه روشنفكران چه اندازه پيشرو  .ريختند پشيمان نيستند ها كمتر از مردمي كه به خيابان

  .مردم بودند و چه اندازه دنباله رو مردم جاي ديگري دارد
  

ي انكارناپذير انديشگي و عملي ها داراي توانايي .ي داشته باشدروشنفكران ايران هر گذشته و مسئوليت   
توانند به يك برنامة سياسي ملي  مي ند يا بي دشواري زيادا هبيشتر آنان يا هوادار پادشاهي مشروط .هستند

اما جز شمار اندكي از آنان به  .كه آزاديخواهي و ترقيخواهي در آن جاي اساسي داشته باشد گردن گذارند
علت آنست  .بيش از مشروطه خواهي است رو ميانه ي چپ افراطي وها سهم آنان در تالش .آيند نمي نميدا

ي خود باز فاصلة ميان هواداري از پادشاهي را با جهان ها و برداشت ها كه مشروطه خواهان در روش
بحث سياسي و علت آنست كه بيشتر مشروطه خواهان خود را از انديشيدن و  .سازند مي روشنفكري برقرار

به هر چه به فعاليت  ،ها هدانند و ميدان را در اين زمين مي گيرند و حتي بي نياز مي تالش فرهنگي دور
به مقدار زياد به چپگرايان از هر دست ــ مگر مجاهدين كه از نظر بينوايي  ،يابد مي جدي ذهني ارتباط

 .ندا هزنند ــ واگذاشت مي فرهنگي با خواهران و برادرانشان در جمهوري اسالمي پهلو
  

تواند پايدار بماند و پيوسته نيازمند يك فضاي سياسي  مي با اين ترتيب اكثريت كنوني آنها به دشواري   
ولي ساروج انديشه و سازمان  .تا در افق سياسي روشني اميدي هست اكثريت خواهد ماند .بخش است نويد

 ،به همان اندازة اهميت ،و استوار نگهدارد ،عد سياسيرا حتي در شرايط نا مسا ها صف در ميان نيست كه
انگيز انقالب و جمهوري اسالمي را داشته  نيرويي بوجود آورد كه توانايي چيره شدن بر مرده ريگ هراس

 .باشد
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ند و تا هنگامي هم كه بيشتر ا هي الزم انديشگي و سازماني نزدها ههواداران پادشاهي دست به تهي   
رسد اميدي نيست  نمي آنان بركنارند و صدايشان از ميان هياهوي ميدانداران به گوش پيشروان فكري از

اما مشروطه . شود مي بيش ـ در نسبت با ديگران ـ فراهم و كميت و اندازه البته اهميت دارد و كم .كه بزنند
فكري  و ضد آزادخواهان به كيفيت و باالبردن سطح مبارزه نيز نياز دارند و با اين روحية ضد روشنفكري 

  .كه در بسياري از آنان هست بدان نخواهند رسيد
  

 در سياست نيز "گرشام"قانون  .ترساندن يا بيزار كردن انديشمندان و روشنفكران كار دشواري نيست   
بسياري از روشنفكران منتظر  .)رانند مي ي خوب را از بازارها هي بد سكها هسك(تواند درست درآيد  مي

نگرند و  مي آنان به پيرامون خود. دور بگيرند "غوغاي عوام"به قول خودشان  ،ند تا خود را ازا هنكمترين بها
از محيط ناپذيراي فكري هواداران پادشاهي يا  .بينند يا تهديد يا عبارت پردازي يا الف زني است مي هر چه
آوردند كه اگر هم در  مي جويند يا به چپگرايان گوناگون روي مي ي محدود خود پناهيها هدر حلق

  .يكسونگري و تعصب دست كمي از راستگرايان نداشته باشند، با حال و هواي روشنفكري سازگارترند
***  

ند و در مراكز ا هدر آنجا كه پاي شماره در ميان است و هواداران پادشاهي از هر گرايش ديگر در گذشت   
اما جز تظاهرات و مراسم گاهگاهي چه  .ندا هبزرگ گردآمدن ايرانيان در خارج صحنه را در دست گرفت

 ؟دارند كه عرضه كنند
  

شد پس بايد  مي ايران پيش از انقالب داشت ژاپن دوم .استشان  ين راه حلتر بازگشت به گذشته آسان   
رسيديم و نگذاشتند  مي چه جامعة دلخواهي بهتر از آنچه به آن. دوباره كوشيد و ايران را از ژاپن دوم كرد

حتي وارد نشدن  ،با وارد نشدن در جزئيات، كه سهل است ،بي شناختن ايران ،بي شناختن ژاپن ؟يمبرس
ي را به تودة ا هبسياري از سردمداران هوادار پادشاهي فرمول بسيار ساد ،ها و سياست ها در بحث اولويت
ي زنان بايد از ا هد زيبايي پارآورد و مانن نمي اگر اين فرمول زير يك نگاه دقيق تاب .دارند مي ايرانيان عرضه

كمبودها را هر چه هست با  ،غمي ندارند ،و براي بسياري متقاعد كننده نيست ،روشني مستقيم بپرهيزد
آزربت تراش كه چون با پسر "به قول سعدي مانند  .كنند مي شعار دادن و بد زباني و تهديد جبران

ند و اگر چيزي كم ا هاهللا را ديد ي حزبها بودن تاكتيك آنها كارساز ".بر نيامد به جنگش برخاست) ابراهيم(
 .ندا هند از آن آموختا هداشت

  

اهللا  ي حزبها آيد و تاكتيك نمي اما حزب اهللا اگر در ايران كارساز بوده است در بيرون ايران از چيزي بر   
كنار از  رو برده و بربال هم ف حتي در ميان اجتماع ايرانيان سر در ،نيز در كشورهاي دموكراسي ليبرال

حتي در محيط فروبستة ايرانيان خارج نيز آن  .بيهوده است ،جريانات سياسي و فرهنگي جهان پيرامونشان
با دشنام و تهمت و  .اللهي را خنثي كند ي حزبها اندازه هواي آزاد انديشه در جريان است كه تاكتيك

نشده است و كميت نيز تنها بطور نسبي و در برابر كيفيت مبارزه بهتر  ،ترساندن و شعار دادن و كلي گويي
وگرنه به صف آوردن بيست سي هزار تن از ميان يك ميليون ايراني  .ي ديگر بهبود يافته استها گرايش

  .خارج كه اينهمه نيست
  

در ميان بسياري از ايرانيان هم از گرايش عمومي ضد  ،انديشي و كار بنيادي سازماندهي بيزاري از ژرف   
آنها چنان به  .به بازگشت نزديك به ايرانشان  انهرپرو خيزد و هم از اعتقاد آرزو مي وشنفكري آنان برر

سرنگوني نزديك رژيم اسالمي حتم دارند كه اگر كسي بخواهد كار دراز مدت كند او را منحرف كنندة 
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از اين سال سرنگوني رژيم  شش سال است از نوروز به تابستان و از تابستان به پاييز و .خوانند مي مبارزه
پذيرند كه زمان را نبايد بيهوده به انتظار از دست  نمي ند و هنوز از كسيا هخميني به سال ديگر حوالت داد

در اين اثنا اگر رژيم اسالمي زود  .يي را گذاشتها هداد و بايد از فرصت و آسودگي خارج بهره گرفت و پاي
بگذريم  .گر ديرتر سرنگون شد مقدمات چيزي به جايش هستسرنگون شد چيزي از دست نرفته است و ا

 .رژيم اسالمي به اين آساني فرو ريزد ،از اينكه بعيد است بي آن مقدمات
  

جمهوري اسالمي تا هنگامي كه جايگزين خود را نيابد با اين افراد يا افراد ديگر به زندگي خود ادامه    
ي ها هيك ايدئولوژي سياسي كه توانايي جذب بهترين الي يعني: بايد جايگزين آن را ساخت .خواهد داد

و صدها هزار تن را بسيج كند، و يك  ها و يك سازمان كه نيروهاي ده ،اجتماع ايرانيان را داشته باشد
ي كه مبارزه را ا هي مردم ايران را برانگيزد و شبكها هدستگاه تبليغاتي كه افكار عمومي جهانيان و تود

زمينه  ،صدا شدن اكثريتي از ايرانيان خارج و حتي داخل ايران در هواداري پادشاهي با هم .رهبري كند
 .براي ساختن آن جايگزين بدست آمده است ولي نه بيش از آن

  

نه آن گروه ( اگر كساني بخواهند به پشتگرمي اين اكثريت به ديگران زور بگويند و به افكار عمومي   
 ،نياز بدانند و خود را از سخن درست گفتن و متقاعد كردن ديگران بي اعتنائي كنند بي )همفكران خودشان

توانند تظاهرات چند هزار  مي اگر به اين خرسند باشند كه .در اين خطرند كه اكثريت را نيز از دست بدهند
 .چندي نخواهد گذشت كه از آن نيز برنخواهند آمد ،نفري به راه اندازند

  

ي آسان تا ها دلخوش ماندن به پيروزي .ي شودتر ي گستردهها هيد وارد پهنپيكار هواداران پادشاهي با   
ي كنوني ها مزيت ،اعتباري جمهوري اسالمي به دست آمده يي كه بيشتر بر اثر ننگ و بيها پيروزي ،كنون

ند و در ي بسياري را بر گرد خود بياورند كه مانها ند گروها هآنها تا كنون توانست .را نيز از آنان خواهد گرفت
ند و جمهوري اسالمي بر سر راه بازگشتشان بدان گذشته ايستاده است و بايد ا هگذشته روزگار بهتري داشت

اما  .بندي هر پيكاري هستند ي روشني دارند استخوانها اين مردمي كه پسند و ناپسند .سرنگون شود
ي تاريخ معاصر ايران ها هه دوربسياري از آنان دربارة هم .گنجند نمي چوب ايرانيان همه در اين چهار

بسياري از آنان شعار شاه  .بينند نمي بخشي را نيز در پيش روي و سخنان دارند و آيندة اطمينان ها پرسش
آنان را نيز  .دانند نمي را بسنده "ما خوبيم چون خميني بد بوده است"و  ،خوب است و خميني بد است

 .آورند مي آنها هستند كه بهترين كادرها را فراهم ،سازماندهي گرفت و اتفاقاَ براي كار ژرف و بايد در بر
  

توان  نمي خواهيم ايران باز هم ژاپن دومي بشود مي يا ما "شد مي ايران داشت ژاپن دوم"با آنان به زبان    
آمريكا هم با همة تالش براي رسيدن به  .تواند ژاپن دومي بشود نمي ايران اصالَ ،در درجة اول .سخن گفت
با فرهنگ اسالمي ـ . توسعة اقتصادي به مقدار زياد يك مساله فرهنگي است .تواند بشود نمي پاي ژاپن

ي مردمي قضا قدري و اهل تقيه و فردگرا و سهل انگار و سست بنياد كه از ا هقرون وسطائي ـ خاور ميان
معجزات اقتصادي يك شود به  نمي گيرند مي مذهب خود اجازة دروغ گفتن و ريا كردن و تاريك انديشي

جويي را در فرزندانش همچون  فرهنگ با انضباط كه وفاداري و سختگيري و همبستگي و گذشت و صرفه
 يش نيز گريستن را در برابر عموم ناپسندها بزرگ كند رسيد ــ فرهنگي كه مادر مي طبيعت ثانوي جاگير

خواهد به پاي كشورهاي  مي و اگر كشوريتوسعة خود را بگزيند ) الگوي(هر فرهنگي بايد گردة  .دانند مي
 .ي فرهنگي گريزي نخواهد داشتها ي اصالحات و دگرگونيا هباالتر از خود برسد از پار
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آيا در ژاپن نيز هر روز دستگاه حكومتي و رهبري  .ستها و سياست ها از اين گذشته مسالة اولويت   
كي "آيا به  ؟ريزد مي همه چيز را بر هم كند و تعادل مي سياسي يك اصل يا يك سلسله مقررات وضع

كنند كه به تقليد سوئد سهامشان را به  مي تكليف) ي مالي ـ صنعتي ـ بازرگانيها امپراتوري( ها "ريتسو
 ؟دهند مي اجاره ها ي خالي مردم را دولت يا شهرداريها هآيا در شهرهاي ژاپن هم خان ؟كارگران بفروشند

ي كشت و صنعت نمونة ها ريزند كه شركت مي يشان بيرونها يي را از زمينهزار روستا 60آيا در آنجا هم 
هزار روستايي را به زور در واحدهاي توليدي كشاورزي  300يا  ؟آمريكايي مثالَ مارچوبه پرورش بدهند

نظام آموزش ژاپن  ؟آورند مي در) رانتيه(اقتباس شده از كلخوزهاي شوروي به صورت كارگر يا اجاره گير 
و در ژاپن هم ارزش ين را مصنوعاَ باال  ،دلخوش است ها هو ليسانس ها هشتر به باال بردن آمار ديپلمهم بي
 ؟دارند كه واردات ارزانتر شود مي نگه

  

گويد  مي بر سر اينست كه وقتي كسي .خوب يا بد بوده است ها بحث بر سر اين نيست كه اين سياست   
براي ژاپن دومي شدن  .گويد مي بايد بداند دربارة چه سخن ،شودشد يا بايد ب مي ايران داشت ژاپن دومي

توانند نشان دهند كه بيش از ايران و  مي در جهان چند ملت و چند نظام را .رفتار كرد ها بايد مانند ژاپني
 ؟ژاپن با هم تفاوت داشتند

  

ي بشود كه با نگهداري ا همعتواند و بايد جا مي ايران .ايران الزم نيست ژاپن يا آمريكا يا آلمان بشود   
ملي ـ "همانچه كه كساني به نام سنت (ماندگي فرهنگي قرون وسطائي  هويت ملي خود از چنبر واپس

بدر آيد و براي مردم  )ش هستندا هدر پي نگهداري و ادام "ي اصيلها ارزش"و كساني ديگر به نام  "عرفاني
ي ها اما خود اين هدف، و راه .را فراهم سازد تر خود سطح زندگي قابل مقايسه با كشورهاي پيشرفته

موضوع بحثي است كه هواداران پادشاهي بايد سر كنند ــ البته بتوانند از وقت گذراني  ،رسيدن بدان
  .فراغتي يابند ،گويي به اين و آن بد ،محبوب خود

  

 1985نوامبر   
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 جاي رهبران مذهبي در مبارزه
 

شود  مي خرد متعارف به باورهائي گفته .نامند همواره بايد با ترديد نگريست مي د متعارفبه آنچه كه خر   
ديد در هر موقعيت تر توان آنها را بي مي ند وا هقبول همگان يافت به اثبات رسيده است وشان  كه گويا درستي

 ،در بسياري موارد خرد متعارف ،دايستن نمي جا بيروني بر واقعيات و انساني اما از آنجا كه انديشه .كار گرفت به
ند ا هبود درست هم هنگامي اگر است كه باورهاي ،است ذهني تنبلي حركتي و براي توصيف بي ديگري اصطالح

ي مرده ديروز هستند كه با ها هانديش ،خوانند نمي زمانشان سرآمده است و ديگر با واقعيات دگرگون شده
 .چسبيم مي آشنا به آنها خود از تازه و نا طلبي و بيم راحت اينهمه ما در زنده امروز ناسازگارند و با يها هانديش

  

جائي كه بايد به رهبران مذهبي و باورهاي مذهبي در  ،بكار بردن سالح مذهب در پيكار ضد انقالبي   
ر اين وا به آسودگي يك يقين علمي و تقريباَ طوطي ،ايرانيان بيشمار در خارج .از آن جمله است ،مبارزه داد

آخوندها به  ،كنند كه ايران يك كشور مذهبي است و ايرانيان تعصب مذهبي دارند مي را تكرار "قضيه"
پس در پيكار بر ضد  ،و بي منازع افكار عمومي ايرانيان هستند "طبيعي"عنوان رهبران سردمداران 

دست به كار  "روحانيون"خميني و انقالب اسالمي او نيز بايد از راه مذهب و به رهبري سران مذهبي و 
دار كه شب و روز در پي قدرت و مال و نگران  پرسد كجاي گروهي دنيا نمي البته كسي از خود( .شد

دانند و خدا را  نمي زنند و دين را از حكومت جدا مي هستند و پيوسته دم از رهبري و رياست "پروتكل"
خرد متعارف به كساني كه ) ؟است "روحاني"نامند  مي جو و جبار و انتقام) ماكرين(بهترين فريبكاران 

هشت سال پيش را به ياد دارند و احتماالَ بيش از اندازه به ياد دارند تا آنجا كه از آثار و پيامدهاي شگرف 
 ها گويد كه مردم همان گونه كه به فرمان خميني به خيابان مي ،رويدادهاي هشت سال گذشته غافلند

و آنگاه مايوسانه به جستجوي  .خواهند ريخت ها كساني مانند او به خيابان اين بار نيز به فرمان ،ريختند
ي را كه در يك زمان و مكان معين بر قامت يك فرد معين دوخته ا هآيند و جام مي يك خميني ديگر بر

يا  ،اگر قمي در مشهد است ،پوشانند مي بود و امروز حتي بر قامت خود او راست نيست به اين و آن
 .يا خوئي در نجف ،يا شريعتمداري مرده در گور ،ري نيمه زنده در قمشريعتمدا

  

كرد و روشنفكران  مي تواند نگويد كه هشت سال پيش شور مذهبي در ميان ايرانيان بيداد نمي هيچكس   
انديشان نيز خود را به داليل سياسي به رنگ مذهبي درآورده بودند و فرمان رهبري مذهبي بر  و آزاد
تواند نگويد كه هنوز  نمي و هيچ كس ؛ش بر ماه تابندها هو چهر ها مردمان بود و مهرش در دلي ها زبان

تواند نگويد كه هنوز بسياري از ايرانيان باورهاي تند  نمي بسياري از ايرانيان باورهاي تند مذهبي دارند و
سر برافرازد ) ماتيككاريز(كنند و اگر رهبر مذهبي فرهمندي  مي مذهبي دارند و از خميني پشتيباني

تواند نگويد كه در  نمي و باز هيچ كس ؛همچنانكه هر رهبري فرهمند ديگري ــ بر او گرد خواهند آمد
 .چنانكه از دالالن بازار و هر نيرو و الية اجتماعي ديگري ،پيكار ضد انقالبي از رهبران نيز بايد بهره گرفت

ي موقعيت ضد انقالبي ها تفاوت ،هشت سال پيش باي وضع كنوني ها آنچه بايد خاطر نشان كرد تفاوت
 .كنوني با موقعيت انقالبي هشت سال پيش است

  

 ،امروز روشنفكران ،خواندند مي مذهبيان نيز پشت سر آخوندها نماز اگر هشت سال پيش حتي غير   
مساله تئوريك  ،برگشته از آخوندها ،ند و توده مردما هسراسر قلمرو اعتقادي آخوندها را زير پرسش كشيد

آنها حساب اسالم را از حكومت و  .ي رژيم ربطي به اسالم نداردها هكنند كه كرد مي خود را چنين حل
هشت سال  .ندا هكاري كه روشنفكران و سران سياسي در بيرون ايران هنوز نتوانست ،كنند مي آخوند جدا
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 ديد و بر صدر مي رفت قدر مي جا پيش خود را به اسالم چسباندن، آبرومند و مد روز بود و آخوند هر
جايش يا در اتومبيل ضد گلوله  .شود نمي امروز آخوند حاكم در برابر مردم هر چه بتواند ظاهر .نشست مي

پيچيدند  مي را در پوشش مذهبيشان  ي سياسيها هشت سال پيش مردم آرمان .است يا پناهگاه بتوني
ي مردم به صورت آرزوي تجديد بهترين ها هياسي تودي سها امروز آن پوشش از هم دريده است و آرمان

 .شود مي ي رژيم پادشاهي پيشين بيانها هجنب
  

بيشترين  "روحانيون"به خوبي قابل فهم است كه چرا دست يازيدن به سالح مذهب و به اصطالح    
خريداري داشته رسد چندان  نمي در ايران اين سخنان به نظر .پيروان خود را در ميان ايرانيان خارج دارد

يا  ،ست كه اگر هم خطري رژيم را تهديد كرده يا از ارتش بوده است يا سازمانهاي چريكيها سال .باشند
اما يا  ،ندا هرهبران مذهبي پاك بي اثر نبود .يا كارگران )شان ي مقاومت منفيها هبا شيو( زنان و روشنفكران

يا به آساني خاموششان  ،ندا هبه البه و پوزش افتاديا  ،ندا هخزيدشان  يا به كنج خانه ،ندا ههمرنگ شد
توانند با آن مخالفت  نمي هيچ تهديد جدي از سوي آنها متوجه رژيمي نشده است كه در بنيادها .ندا هكرد

 ند كه چاقوي رهبران مذهبي دسته خودش راا هدر خود ايران مردم اين نكته اساسي را دريافت .داشته باشند
ين تر پر سر و صدا .زنند نمي بينيم سنگ رهبران مذهبي را به سينه مي همه كه ما در بيرونآنها اين .برد نمي

 ــ مخالفان وفادار رژيم را تشكيل رو ميانه كنند ــ كه مانند رهبران مذهبي مي را سياستگراني ها مخالفت
مردم  .آن هستند "ديلتع "ند و تنها خواهان ا هيعني همة آنهائي كه جمهوري اسالمي را پذيرفت .دهند مي

ساله خود با  1300ايران هنوز مذهبي هستند ولي نه به صورت هشت سال پيش؛ و اين مردم در ماجراي 
توانند مذهب را در  مي .توانند مذهبي باشند مي ي گوناگونها ند كه به صورتا هاسالم نشان داد

ند با ا هتوانست ،كار تناقض قربانيان كهنه ايرانيان به عنوان استادان و .اندازهاي بكلي متفاوت ببينند چشم
دگرگون  "حاالت ملي"مذهب چنان رفتار كنند كه هم باشد و هم جلوي هيچ كارشان را نگيرد و با 

 .در اوضاع و احوال گوناگون ناسازگاري نكندشان  شونده
  

و نيازها  ها تاين در طبيعت خود اسالم نيز هست ولي در دست ايرانيان مذهب يكسره در خدمت خواس   
ايراني مذهبي پيوسته با مذهبش در معامله و بده و بستان است و  .ي زندگي روزانه استها و حتي هوس

تقيه به ايراني امكان  .بيرون از مذهب باشد ،امري نيست كه براي ايراني مذهبي .كند مي آن را دستكاري
يست كه ايراني نتواند پيامدهاي اين منكري ن .داده است كه حتي مذهبش را فروپوشاند يا انكار كند
 ين احكام قصاص راتر حتي سخت .جبران كند ها جهاني و حتي آن جهانيش را با پول يا اجراي آئين

دربارة قانون ديه و قصاص جمهوري  رو ميانه يها آخوند .توان به فتواي مجتهد به محال واگذاشت مي
ايد تا برقراري جامعه اسالمي و اجراي كامل احكام كردند كه اجراي احكام قصاص ب مي اسالمي استدالل

در همه تاريخ كشورهاي اسالمي نقش  ،علماي مذهبي جز در موارد انگشت شمار .اسالمي معوق بماند
به تازگي نخست  .ندا هي پادشاهان و ارباب قدرت را داشتها توجيه كننده و صحه گذارندة بدترين ستمكاري

ي زائران ها به پاك كردن كفش ها رهبران مذهبي فرقه خود در معبد سيكوزير پنجاب در هند به فرمان 
 ؟توان آورد ها مي هدر تاريخ اسالم چند تا از اين نمون .پرداخت ــ به كيفر گناهي كه بر او شمرده بودند

  

ه اين پيام فرصت طلبانة مذهب ب ".در دلت ايمان داشته باش و بقيه را به اقتضاي شرايط روز واگذار"   
ئي همچون مشروب خوردن و دهان را آب ها هي است كه پديدا هاين رابط .ايراني يا ايراني به مذهب است

  نبودن را مانند مذهبي  ئيها هدهد ـ و نيز پديد مي را توضيح ين ايرانيانتر كشيدن و به نماز ايستادن مذهبي
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  .و آخوند را بر سر خود نشاندن و مذهبي بودن و آخوند را راندن
  

نباشد و از  "به قصد قربت"در اسالم نيكي و پرهيزكاري كه  .نبايد در شگفت شد ها از چنين تناقض   
 .تواند از نيكي و پرهيزكاري جدا باشد مي به زبان ديگر ايمان .برنخيزد انسان را رستگار نخواهد كرد ايمان

ن از شيعه و سني از همان ها فقي .دبدي و ناپرهيزكاري بايد بتوانند با ايمان همراه گردن در چنين صورتي
در يكي از مذاهب  .آغاز عصر اسالمي به اقتضاي روز هر چه توانستند زندگي را بر مسلمانان آسان كردند

بر چنين  .حتي همجنس بازي بر مرد مسافر مجاز است ــ كافي است كه ايمانش پا بر جا باشد ،چهارگانه
و گذشتة نزديك خودمان چه جائي براي بيم داشتن از نفوذ آخوند و ي با به ياد آوردن تاريخ معاصر ا هزمين
در اصالحات  ،در پيكار ملي شدن نفت ،در دوران رضا شاه ،در انقالب مشروطه ؟ماند مي ي اوها هآموز

آنها  .نمود نيز انجام دادند مي مردم ايران مذهبي ماندند و آنچه را كه از نظر رهبران مذهبي ناممكن ،ارضي
يا بي حجابي زنان را پذيرفتند يا با كاشاني و فدائيان اسالم در  ،جنگيدند "مشروعه"آخوندهاي  كه با

 .از اسالم برنگشته بودند ،كشت كردند "غصبي"ي تقسيم شده ها افتادند يا روي زمين
  

ب هستند و هنوز زير ضربة انقال ي زنده ايران كمتر آشنائي دارند و بيشترشانها ايرانيان خارج با واقعيت   
ايرانيان در خود كشور از نزديك با آخوند و پديده آخوند در سياست  .يشان كهنه و قالبي استها برداشت
ند و در كمتر از يك دهه تجربه بيش از ا هكنند و چهرة فريب و ريا را در زشتي بيكران آن ديد مي زندگي

ه توهمات هشت سال پيش خود را دارند نه ند و ديگر نا ههزار سال ادبيات ضد آخوندي ايران را باز زيست
ند كه گناه ا هبينند كه رهبران مذهبي چگونه به دست و پا افتاد مي آنها .توهمات امروز ايرانيان خارج را

كوشند به هر جريان مخالفي پلي بزنند و  مي شركتشان را در انقالب و حكومت اسالمي بپوشانند و چگونه
حتي در خارج نيز با همه  .ندا هفرمانروايان نيستند چه سربزير شدآن اكثريتي از آنان كه در صف 

پيرامون آنها و دستيارانشان تهي . گيرد مي را جدي "روحانيون"كمتر كسي رهبري  ها و كجروي ها گمراهي
و  ها ممكن است كسي روضه خواني راه بيندازد و براي گروهي فرصتي فراهم آورد كه سرخوردگي .است

نه رهبران مذهبي زنده  ،آيد مي ي بيرون بريزند ولي پاي عمل سياسي كه پيشا هن را به بهانيشاها نامرادي
در مرگ شريعتمداري بسيار به انتظار قيام عمومي در  .نه مردگانشان ،آيند مي از گرد آوردن مردمان بر

كه براي  "اي انقالبيبقاي" .اما در بيرون از ايران نيز كه بيم جان نبود كسي اعتنائي نكرد .داخل نشستند
به عباي از هم  )مصدق ـ شريعتمداري( نياز حياتي به مردگان دارند ،زنده نگهداشتن خود از نظر سياسي

 "خدمتي"او كه در زندگيش جز با خميني  .بندند نمي ي خود طرفيها اما از تالش ،ندا هدريدة او چسبيد
 ؟در مرگ از چه بر خواهد آمد ،نتوانست

  

پذيرند يا دلسرد و بي اعتقادند نه از آن روست  نمي كشند و سازمان مي ود را از پيكار كناراگر مردم خ   
را بايد  1357نه از آنجاست كه شرايط غير ممكن سال  .ندا هكه رهبران مذهبي پيشاپيش آنان راه نيفتاد

ي ها ر پي راه حلباز به جاي كار دشوار بنيادي د .داليل دلسردي مردم در جاهاي ديگر است .تكرار كرد
با علم  .ي ديگر بايد جست و چاره كردها هرا در زمين ها كمبود .آسان كه هيچ راه حلي نيستند نبايد افتاد

بر عكس  .كردن آخوند زنده و مرده نه مساله نظري ضد انقالب گشوده خواهد شد نه مساله سازماني آن
  .شودتر  بسيار احتمال دارد كه هر دو مساله پيچيده

  

اين رهبري مذهبي تلگرام بفرستند و براي آن اعالميه بدهند و دل به اين مرده يا آن  كسان آزادند كه به   
انديشيم از اين بيراهه  مي انقالب و جمهوري اسالمي به صورت جدي  اما اگر به پيكار ضد .زنده خوش كنند
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كارند و  نيروهاي ديگري در .ي مبارزه در جاهاي ديگر كشيده شده استها خط .بايد بپرهيزيم ها رفتن
آخوند و شعار مذهبي و دلسوزي به حال اسالم كم  ،ايرانيان .ي سياسي ديگري الزم استها هشعارها و برنام

يا بيمارستان  شا هخان سالگي در اند و در هشتاد پيشين انقالب كه رهبر ،اهللا فالن آيت "مظلوميت" .ندارند
ي انقالبي يا در ها اهللا شان صدها هزار به دست و به خواست آيتبراي مردمي كه جوانان ،گذشته است در

 .آور نباشد اگر خشم.. .معني است شوند بي مي نشان خاك پوسند يا در گورهاي بي مي ي آدمكشانها زندان
ضمناَ بايد به عنوان يك ملت خود را از اين روانشناسي مظلوميت از اينهمه ناله و مويه و دلسوزي به خود (

ند ا هسر خود ريخت ند و خاك برا هسينه خود زد و ند و بر سرا هزاري كرد بس گريه و اين مردم از .دهيم رهائي
 ).ندا هبه اين روز افتاد

  

توان به صف پيكار آورد چه رسد به آن چهل ميليون  نمي ايراني خارج را هم ،به نام آخوند زنده و مرده   
 جويند و بر خود نفرين مي است و زندگي ديگر و سياست ديگريتني كه جانشان از اين كارها به لب آمده 

  .كنند كه هشت سال پيش چرا به دنبال چنان رهبراني راه افتادند مي
  

ي بيشتر ها اعتقادي فريبد سرگرداني و بي نمي ئي كه هيچ كس راها و رياكاري ها طلبي از اين فرصت   
گرفتن يك خط راست و مشخص كه  به جاي پيش .خواهند شدتر  اميد و ناتر  خواهد آمد و مردم پراكنده بر

مذهبي  رهبران ؟كنيم مي ستون ستون به آن روز از اين آن روشن باشد چرا هر مسائل بنيادي در و جاي امور
خواهند در ايران آينده جائي داشته باشند بايد به مسجدهايشان  مي ند كه اگرا هبسياري خود به آنجا رسيد

ظام حكومتي كه در آن حاكميت از مردم باشد و دين امري مربوط به خود افراد و محدود به برگردند و به ن
رهبري سياسي آنان كار را به جائي رسانده است كه نه تنها  .تن در دهند ،قلمرو اخالق و وجدانيات

رار گرفته از سوي ايرانيان بيشمار زير ترديد قشان  همة بنيادهاي فكري ،مشروعيت خودشان از ميان رفته
پائين افتادن مسجد به عنوان مركز جيره  .در اين باره بهترين گواه است ها اهللا هشدارهاي خود آيت .است

پنجاه سال گله كردند كه پادشاهان  .گواهي ديگر است ،بندي و قاچاق و خريد و فروش اموال دزدي
ا پيوستنش به حكومت شكست اكنون آنها دين را ب .پهلوي دين را با گسستنش از حكومت شكست دادند

  .ي جوياي نام و نان استها اهللا است و با خود آيتتر  و قطعيتر  تشخيص اينكه كدام شكست سخت .ندا هداد
  

پيوندد  مي انقالبي محفوظ است و بايد از هر كس كه به چنين پيكاري سهم رهبران مذهبي در پيكار ضد   
خواهد با  مي اگر كسي .ز جمله رهبران مذهبي بدهكار نيستندا ،اما مردم ايران به هيچ كس .استقبال كرد

پيش انداختن . خميني و حكومتش درافتد منتي بر ديگران ندارد و انتظار هيچ امتيازي نبايد داشته باشد
 ،رهبران به عنوان انسان .نه هيچ توجيهي دارد نه ضرورتي ،به صرف مقام مذهبي آنان ،رهبران مذهبي

ي خود را دارند و بايد مانند هر كس ديگري به مبارزه ها هرهبر مذهبي دالئل و انگيزو بويژه  ،ايراني
سازي  همه آينده آنان در ايران بسته به سهمي است كه در پيكار ضد انقالبي كنوني و پيكار باز .بپيوندند

و موقعيت پر  ها بجاي چاپلوسي رهبران مذهبي را كردن بايد آنان را متوجه مسئوليت .فردا داشته باشند
كه بايد اند  رهبران مذهبي ،اين مردم نيستند كه بايد راهي بسوي رهبران مذهبي جويند .كردشان  مخاطره
مستقيم در حكومت  با شركت مستقيم و غير ،آنها هستند كه با دامن زدن به انقالب .بازگردند به مردم
اندك هم كه مسئوليتي در اين انقالب و  آن گروه .ندا هكشور ما را به چنين مصيبتي دچار كرد ،اسالمي

آنها مقلدان خود را دارند ولي فرمانشان بر  .اثرند ند بركنار و از نظر سياسي بيا هجمهوري اسالمي نداشت
 .ند كه بايد از مداخله در كارهاي سياسي دست بشويندا همردم روا نيست و خردمندانه دريافت
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آخوند در سياست  .توانند بتازند نمي اسب رهبري سياسي و مذهبيند كه بر روي هر دو ا هآنان دريافت   
ولي  ،ممكن است براي خودش پاية مشروعيت الهي بتراشد .پيشگان ديگر ندارد هيچ تفاوتي با سياست

و به هنگامي . بينند نمي يشها پذيري و آسيب ها پيشه معمولي با مسئوليت ديگران در او جز يك سياست
 و پرورشش هموارهبيني  ي جهانها شود ــ كه به سبب موقعيت پر دردسر و محدوديت كه كار بر او دشوار

يا  ،اش"روحاني"يعني با مقام رهبري مذهبي و  ،شود ــ با پايه مشروعيتي كه براي خود تراشيده است مي
 يا به مقام رهبري ،مردم در مذهب شك خواهند كرد و احكام آن را نادرست يا نابسنده خواهند شمرد

 .مذهبي بدبين خواهند شد و گناه هم از آنان نخواهد بود
  

در ايران آينده اگر بتوانيم كشور را از تجزيه نگهداريم و در آن حكومت قانون برقرار كنيم ـ آخوندها    
اما قوانين  .جاي خود را خواهند داشت و آزاد خواهند بود كه با مردم ارتباط مذهبي خود را داشته باشند

به هيچ ترتيب و بر  ،ي افراد از جمله آزادي عقيدهها ي جز ارادة عمومي نخواهند داشت و آزاديا هكشور پاي
مذهب را به  ،ي سياسيها و آخوندها نخواهند توانست با ماجراجوئي ،ي سلب شدني نخواهد بودا ههيچ پاي

پيشگان غير  سياست. ندند و بدان خرسندا هرهبران مذهبي بيشمار هم اكنون اين را دريافت .خطر اندازند
 .ند كه بايد اين را دريابند و بدان خرسند باشندا همذهبي ماند

  

ند براي ا هايراني در داخل و خارج به مخالفت آشكار و نهان با جمهوري اسالمي برخاست ها اگر ميليون   
 ك ماليي آنست نه جانشين كردن يك مالي خونريز با يها سرنگون كردن نظام حكومتي و نظام ارزش

 ؛نقطه مركزي پيكار و قلب مساله كنوني ما جاي دين و آخوند در حكومت و سياست است .رو ميانه
بيني اسالمي  ناسيوناليسم ايراني در برابر جهان ؛ي آخوندي استها ي آزادي و ترقي در برابر ارزشها ارزش
به مردم ايران بگويند كه در  رهبران مذهبي بايد .بريدن رابطه دين با اسلحه و ابزار خشونت است ؛است

آنها نخست  ؟پذيرند يا نه مي ند آنها حاكميت مردم و قانونگذاري از سوي نمايندگان مردم راا هكجا ايستاد
 ؟ايراني هستند يا هر چيز ديگر

  

بيش از آنها رهبران سياست و افكار عمومي بايد از رياكاري و همه چيز براي همه كس بودن دست    
اگر هم بخواهد  ،خواهد نمي اروي مساله مذهبي جامعه ايراني رفتن ديگر جرات بيش از اندازهروي .بشويند

خواهند به مردم بپيوندند  مي اگر از رهبران مذهبي .شايسته هر رهبر سياسي است كه به چنين نامي بيرزد
رايط خود را رهبران مذهبي ديگر در جايگاهي نيستند كه ش .پوشي از اصول باشد نبايد به بهاي چشم

 .ديكته كنند
  

سرمايه هزار سال  .ند و دستشان تهي استا هي خود را در هشت سال گذشته بازي كردها آنها برگ   
ي آن را در قمار جمهوري اسالمي ها و بدنامي ها مخالف خواني و شركت در حكومت و گريز از مسئوليت

ي را كه خود ا هآنها امامزاد .ندا هوضوع نيز نگذاشتند كه آبروئي چندان براي اصل ما هند و چنان باختا هنهاد
اولويت آنها باز گرداندن حيثيت آخوند و مسجد است كه به دست  .ندا هاعتبار كرد ند بيا همتوليان آن بود

 اگر از ميانشان كساني سوداي رهبري سياسي آينده در سر. خود آخوند و مسجد بر باد رفته است
جمهوري اسالمي تنها فرصت رهبري سياسي آخوند  .روياي خود بيدار شوندبهتر است از  ،پرورانند مي

ي هولناك آن را نيز براي مذهب و پايگان آخوندي ها همختارند آن را غنيمت بشمارند و هزين .است
   .بپردازند

  1986   نوامبر
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 هايش مرداد و ميراث 28
 

مرداد  28ياد  ،و دست دركاران ها طرفپس از گذشتن سي و دو سال و يك انقالب ويرانگر براي همة    
بيشتر به كار هر چه جدا كردن  ها هنوز چنان سنگين از بارهاي عاطفي است كه مانند همان سال 1332

و  ها هبا آنكه گذشت اينهمه سال كمتر گوشة تاريكي از رويدادها و انگيز .خورد مي ايرانيان از يكديگر
ي پيش و ها ان با نگاهي منصفانه به سي و دو سال پيش و سالتو نمي هنوز ،اسباب بر جاي گذاشته است

مرداد  28براي مردان و زنان بيشمار  .پس از آن نگريست و خشم و رنجش را از چپ و راست برنينگيخت
همچنان يك كودتاي امپرياليستي است كه نهضت ملي ايران را به رهبري مصدق از پيروزي حتمي آن باز 

 .ان بيشمار ديگر يك يك قيام ملي است كه دست خيانتكاران را از ايران كوتاه كردبراي مردان و زن .داشت
: شود  مي مرداد تنها با يك واژه توضيح داده 28 ،مانند بيشتر رويدادهاي تاريخ دو سه نسل گذشتة ايران

 .كنند مي مقابل خود را تنها با همين واژه توصيف انگيزة طرف ،موافق و مخالف .خيانت
  

يد بيشتر سالخوردگان و ميانساالن در نسل كنوني ايرانيان از اين مراحل گذشته باشند كه بتوانند شا   
. ي جز خيانت و توطئه و مداخلة خارجي و دست نشاندگي بيگانه ببينندا هتاريخ معاصر خود را بر زمين

 ها هو ده ها ة سالباورهاي شكل گرفت )البيرنت( شايد هيچ بررسي و روشنگري نتواند راهي به هزار خم
و تعصبات نسل پيش از  ها آيد و اميد است وارث كوتاه بيني مي از نسلي كه بر ،اما از جوانان ايراني .بگشايد

از  ،آنها اگر بتوانند خود را از پيشداوري پيشينيان آزاد كنند و به تاريخ .نبايد دست شست ،خود نباشد
گيري و  بيطرف بنگرند ــ به اين معني كه جهت به صورت ناظران ،جمله به سه چهار دهة گذشته

توان اميد  مي را براي مرحلة پس از نگريستن و بررسي و نه پيش از آن بگذارند ــ آنگاه به آيندهشان  تعهد
  .بيشتر داشت

  

بلكه به عنوان رويدادي كه  ،ي مهم تاريخ معاصر ايرانها مرداد نه تنها به عنوان يكي از سر فصل 28   
نبايد گذاشت با  .ي داردا هدر هر بررسي و بازنگري جاي برجست ،ين جدايي را در ميان ايرانيان افكندبيشتر

  .چند شعار و كليشه از آن بگذرند
***  

 28 ،آشكار است كه بي پيكار ملي كردن نفت .مرداد بايد در زمينة ملي كردن نفت پرداخت 28به    
ملي بود كه از سرخوردگي و نامرداي چهل سال تحمل  ملي كردن نفت يك جنبش .داد نمي مرداد روي

بهره كشي غير منصفانة منابع ملي ايران به دست يك قدرت خارجي و بيش از صد سال مداخالت زننده و 
ي بود كه نخستين تير آن را ا هنقطة اوج مبارز .آور آن قدرت خارجي در امور داخلي ايران برخاست شرم

 دانست كه چه مي ي كافي ديده بود و درستها هرضا شاه نه تهي .بودشليك كرده  1312رضا شاه در 
با هماوردي  ،با خشم و ناشكيبايي سربازي .المللي را در نظر گرفته بود و نه واقعيات سخت بين ،كند مي

از آنجا كه در برابر سهم بيشتري  .تحميلي شد آشتي بـا شرايط بسيار نيرومندتر در افتاد و زود ناگزير ا ز
كساني رضا  ،شركت نفت انگليسي توانسته بود بر مدت قرارداد بيفزايد )درصد 20( ز درآمد نفت به ايرانا

كسي اين انصاف را نداشت كه واقعيت ساده  .شاه را متهم به خيانت و همة داستان را يك توطئه شمردند
 ا شاه سهم عادالنة ايران رارض .است كه در چنين بررسي بايد بدور افكند اين نخستين پيشداوري .را ببيند

خواست و در آن اوضاع و احوال در برابر امپراتوري انگلستان حتي بخت مكزيك را در برابر آمريكا  مي
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نبود كه مانند  "گره گورديان"خواست كمتر بدست آورد زيرا امتياز نفت جنوب يك  مي او از آنچه .نداشت
 )."اينهم نوعي گشودن است"اسكندر گفته بود ( .اسكندر بتوان آن را با يك ضربت شمشير گشود

  

پيكار ملي كردن نفت و باز گرفتن حقوق ايران از انگلستان از مجلس چهاردهم با مصدق آغاز شد و به    
چنانكه محافل ضد مصدق در آن روزها و  ،خواست مي نه انگلستان آن را .رهبري او گام به گام پيش رفت

كوشيدند وانمود  مي مرداد 28چنانكه پس از  ،ضا شاه سهمي در آن داشتنه محمد ر ،گفتند مي پس از آن
به نخست وزيري پيشنهاد  ،از هواداران بنام سياست انگلستان در ايران ،امامي اينكه مصدق را جمال .كنند
انگيز  و اينكه محمد رضا شاه يك سالي با بي ميلي با مصدق همراه بود هيچ يك از ادعاهاي شگفت) 1( كرد

تواند پيكار نفت را به اشارة انگلستان بداند و  مي تنها ذهن ايراني است كه .كند نمي خالفان مصدق را ثابتم
 ،در خاطر 1320با ياد زنده و نزديك شهريور  ،محمد رضا شاه .را به اشارة آمريكا ها گيري ديپلمات گروگان

تا  1320ي ها در همة سال .كاري شودترسيد كه به ميل خود درگير چنان پي مي بيش از آن از انگلستان
آنچه از سهم  .داد مي پيشگان نزديك به انگلستان را براي نخست وزيري ترجيح او همواره سياست 1342

توان گفت كوردلي و سرسختي مقامات استعماري انگلستان بود كه  مي خارجيان در پيكار ملي كردن نفت
جويي منصفانه بستند تا سرانجام دست خود را به  را بر هر چارهزوال امپراتوري را هنوز باور نداشتند و راه 

چنانكه  ،و پشتيباني فعال آمريكا از حقوق ايران بود ؛مقدار زياد در سراسر خاور ميانه ناتوان كردند
آرامكو و عربستان سعودي  50 - 50كردند، و از نظر مالي به چيزي مانند قرارداد  مي آمريكاييان تعبير

  .شد مي محدود
  

المللي الهه تاج افتخاري بر تارك  به خوبي پيش رفت و پيروزي ايران در ديوان بين 1331پيكار نفت تا    
اما از آن پس ديگر آن  .اين پيكار بود و راه را بر همة كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره گشود

يك  ،در موضوع غرامت او با سختگيري بيش از اندازه .و دست مطمئن از مصدق ديده نشدبيني  روشن
حتي يك فرصت تاريخي را فداي مالحظات مالي كم اهميت كرد و نتوانست از  ،مصلحت استراتژيك

: در پشت سختگيري او دو انگيزه نهفته بود .بهترين پيشنهادهايي كه به او شد به سود ايران بهره گيرد
كمتر از تسليم بي قيد و شرط شد با هر چه  مي كه تصور ،و شيفتگي عمومي نگه داشتن شور ،نخست

و دوم، بهره گيري از پيكار خارجي براي بردن مبارزة قدرت داخلي و كوتاه كردن  ؛انگلستان فرو بنشيند
 .دست شاه از ارتش و تضمين برتري بيچون و چراي جبهة ملي

  

آغاز كرده  1331مردم ايران از نيمة دوم  .مصدق و مشاورانش در هر دو مورد سخت در اشتباه بودند   
المللي را با  بودند فشارهاي اقتصادي محاصرة نفتي انگلستان و فشارهاي سياسي و رواني يك كشمكش بين

مخاطرات مشخص آن براي استقالل و تماميت كشور احساس كنند و درست به دليل در پيش نبودن 
به صورتي روز افزون و دورنماي يك راه حل رضايت بخش بحران نفت بود كه ــ در كنار عوامل ديگر ــ 

آنها بي آنكه از احترام و دلبستگي خود به  .از حكومت مصدق بيگانه شدند ،براي جبهة ملي باور نكردني
اعتمادشان را به توانايي او از دست دادند و از حكومتش هر روز دورتر افتادند و آن را در  ،مصدق بكاهند

 .برابر دشمنانش تنها گذاشتند
  

گذشته از اينكه به زيان مصالح باالتر ملي بود ــ زيرا  ،داخلي در آن شرايط پر مخاطرهمبارزة قدرت    
توانست به بعد  مي گذاشت كه مي اولويت مهمترين مسالة كشور را در آن زمان تحت الشعاع اموري

ذير نبود براي مردم توجيه پ .كرد ميتر  و نيروهايش را پراكندهتر  واگذاشته شود ــ دست حكومت را ناتوان
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سرگرم بازنشسته كردن افسران  ،كه حكومت به جاي تمركز دادن نيروهاي خود در جبهة حياتي نفت
ي حكومت جبهة ملي در آن يك سال آخر ها استراتژي و تاكتيك .ارتش يا موضوع رفتن و ماندن شاه باشد

تي از خود جبهة ملي از ح و افراد روز افزوني ها گروه ،سبب شد كه گذشته از ارتش و نيروهاي انتظامي
مصدق بريدند و به شاه پيوستند كه خواه ناخواه به صورت مظهر نيروهاي ضد مصدق و جبهة ملي در آمده 

بود آن پيروزي را پس از گشودن مسالة نفت ــ كه در  مي مصدق حتي اگر صرفاَ در پي پيروزي بر شاه .بود
قدرت سياسي و  .توانست بدست آورد مي بهتربه خوبي در دسترس بود ــ  1332و اويل  1331پايان 

 .داد مي قرار ،ها آنهم شاه نيازموده و تازه كار آن سال ،از شاهتر  حيثيت مليش او را در وضعي بسيار نيرومند
  

در اين احوال حزب توده كه از ضربت آذربايجان به خود آمده بود در فضاي سياسي آشفتة آن روز ايران    
ي شهرهاي بزرگ ايران در اختيار آن بود و در ميان كارگران از جمله ها خيابان .شد ميتر  هر روز نيرومند
از همه شبكة نظامي آن بود كه تر  خطرناك .يافت مي افزون و طبقة متوسط هواداران روز ،در صنعت نفت

بيشتر به  شد حزب توده ميتر  هر چه جبهة ملي ناتوانتر و پراكنده .گرفت مي افسر را در بر 600بيش از 
هيچ چيز بهتر از تظاهرات جداگانة جبهة ملي و حزب توده در نخستين  .كرد مي صورت وارث آن جلوه

حزب توده در آن تظاهرات  .تفاوت سطح شگرفي را كه پيش آمده بود نشان نداد ،سالروز سي تير در تهران
 .آخر خود جبهة ملي را پايمال كرد

  

همچنانكه  ،دست كم بگيرند 1332دارند كه خطر حزب توده را در پوزشگران جبهة ملي گرايش بدان    
آنان  "خودفروشي"و  "خيانت"شمرند و برخاسته از  نمي جدا شدن عناصر متعدد را از جبهة ملي به چيزي

نبايد به عنوان بي خطر  در برابر ارتش در هم شكست ولي اين 1332حزب توده در  .كنند مي قلمداد
موضوع آنست كه  .حكومت جبهة ملي نيز چند ساعتي بيشتر دوام نياورد .لقي شودبودنش در آن هنگام ت

حزب توده در برابر جبهة ملي بخت پيروزي داشت نه در برابر نيروي ارتش و پادشاهي كه در آن هنگام 
اما معلوم نيست كه اگر بحران چند ماهي بيشتر به دراز انجاميده بود  .شناخت نمي هماوردي براي خود

 يافت؟  مي ازنة نيروها و چه وضعيمو
  

هشت سال جهانجويي خستگي ناپذير را  ،شوروي استالين) 1953( 1332نبايد فراموش كرد كه در    
از كرة شمالي در خاور دور تا سراسر  ،نيروهاي شوروي به هر جا وارد شده بودند .پشت سر گذاشته بود

د را تحميل كرده بودند و احزاب ناسيوناليست و ي كمونيستي دست نشاندة خوها حكومت ،اروپاي شرقي
به رهبري ژنرال ماركوس  "االس"در يونان به جنبش كمونيستي  ها شوروي .ليبرال را در هم شكسته بودند

از تركيه اياالت قارص واردهان را با گستاخي مطالبه كرده  ؛در يك جنگ داخلي ويرانگر ياري داده بودند
اگر در تركيه و يونان و ايران به  .خالف تعهد خود در شمال ايران نگه داشته بودندنيروهايشان را بر  ؛بودند
 .ي خود نرسيده بودند به سبب وجود يك جبهة داخلي نيرومند و پشتيباني مصمم آمريكا بودها هدف
 يا آيزنهاور را ؛تواند ايرانيان بيشمار را سرزنش كند كه خطر حزب توده را چرا جدي گرفتند نمي كسي

 .متهم كند كه چرا نخواست مسئوليت از دست دادن ايران را بر دوش گيرد
  

ي ها بودند كه در سال ها يي نيز كه در يك دو سالة آخر از جبهة ملي جدا شدند همانها افراد و سازمان   
 بي آنها مصدق و جبهة ملي .ماية نيرومندي و به قدرت رسيدن جبهة ملي شده بودند 1332پيش از 

 28انستند حكومت را در دست گيرند و هنگامي كه از مصدق جدا شدند چيزي براي او نماند و روز تو نمي
مرداد از مردم  28اين نكته كه در  .ش به هيچ كس نتوانست پشتگرمي كندا همرداد جز به نگهبانان خان
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نبودند كه  ها همان 1331تير  30گويي كه در  ،ايران كمترين حركتي در دفاع از مصدق نشان داده نشد
 .در جاي ديگر نوشته شده است و نياز به ياد آوري ندارد ،صدها كشته و زخمي در تظاهرات خود دادند

زيرا بيش از آن سرگرم پخش كردن  ،آورند مي ي است كه هواداران جبهة ملي كمتر به يادا هولي پديد
  .هستند "تاي امپرياليستيكود"آوري نقش آمريكا و انگليس در  عنوان خيانت به اين و آن و ياد

***  
كه  ،مرداد مصدق فرمان بركناري خود را از نخست وزيري 25در  .نياز به اندك موشكافي دارد "كودتا"   

نديده گرفت و پيام رسان و چند تن همراهان او را به عنوان اقدام كنندگان به كودتا  ،به امضاي شاه بود
ند كه شاه قانوناَ حق بركناري ا هاه كردييشمار را در اين سهواداران جبهة ملي كاغذهاي ب .دستگيركرد

وزيري سپهبد  نخست وزير را نداشت و مجلس راي عدم اعتماد نداده بود يا راي تمايل مجلس به نخست
وزيري يك سالي پيش از آن اعالم داشته بود و  را براي نخستاش  زاهدي داده نشده بود ــ كه آمادگي

متمم قانون اساسي  46اما گذشته اينكه به موجب اصل  .جايزه تعيين كرده بودحكومت براي دستگيريش 
ي به نخست وزير ا هدر قانون اساسي اشار( "عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همايون پادشاه است"

ي به راي تمايل مجلس براي ا هو در هيچ ماده قانون اساسي نيز اشار) نيست و او هم در شمار وزراست
 اين حقيقت از نظر دور داشته ؛دهد مي وزير نيست و مجلس تنها راي اعتماد يا عدم اعتماد خستتعيين ن

مصدق  .وزيري بدهد مجلسي نبود كه راي تمايل يا راي اعتماد به نخست 1332مرداد  25شود كه در  مي
هاي خود كه مانند بيشتر مانند) رفراندام( پرسي مجلس هفدهم را بر خالف قانون اساسي در يك همه

فرمان انحالل مجلس را به  ،ساختگي بود منحل كرده بود و در همان روز دستگيري آورندة فرمان شاه
معلوم نيست به نخست وزيري كه  .بود مي امضاي خودش صادر كرد ــ امري كه نقض آشكار قانون اساسي

خوب يا بد در قانون پرسي كه چه  كرد و به همه مي دانست و مجلس را منحل مي دستخط شاه را كودتا
شد ابالغ كرد كه بهتر است بيش از آن در  مي چگونه ،يازيد مي اساسي مشروطيت جايي نداشت دست

 ؟بستي كه خود و كشور دچار آن شده بود نماند و جايش را به ديگري دهد بن
  

نار برود و خواست از قدرت ك نمي به بعد به هيچ بهايي 1331حقيقت آن بود كه جبهة ملي از سي تير    
 .رفت و مبارزه را به صورت مرگ و زندگي درآورده بود مي اگر وسائل قانوني بسنده نبود از قانون فراتر

ولي  .بسياري از رهبران جبهة ملي حتي آماده بودند دست در دست حزب توده از قدرت خود دفاع كنند
حزب توده خود را نگهدارد و از  مصدق در چنان اوضاع و احوال نيز حاضر نشد به بهاي اسلحه دادن به

گروهي از مخالفان دست  ،هاي آن حزب چنان نگران شده بود كه در آن روزهاي بحراني نمايي قدرت
  .راستي خود را از زندان آزاد كرد تا به مصاف حزب توده بروند

  

و كشتن فجيع مخالفان نيز با ربودن  ،البته بايد انصاف داد كه در برابر سخت شدن موضع جبهة ملي   
افشار طوس و افسران و  .فضاي سياسي ايران را دگرگون كرده بودند ،رئيس شهرباني ،افشار طوس

ي در حكومت جبهة ا هي اقتدارجويانة تازها نمايندگان بيرحمي و گرايش ،همكارانش در شهرباني و آگاهي
سياست ايران را در آن روزها  ،همة اين تحوالت .داد نمي ملي بودند كه آن نيز نويد خوشي براي آينده

 1332در ايران  .سازد مي ي قانوني پوزشگران جبهة ملي را نامربوطها چنان راديكال كرده بود كه موشكافي
يكپارچه ماندن يا تجزية  ؛ادامه يا پايان يافتن نظام پادشاهي: شد مي هاي بسيار سنگيني بازي"داو"روي 
در برابر جبهة ملي و حزب توده  .به سود شوروي يا جهان غرببرقراري تعادل آسياي جنوب غربي  ؛ايران

  .آمد و در برابر شوروي جز پشتيباني آمريكا نمي سالح ارتش به كار
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آن اندازه كتاب و سند انتشار يافته است كه  .توان نديد نمي مرداد 28دست آمريكا و انگلستان را در    
چيزي  .ترديدي نداشت اعتبار يك واقعيت تاريخي ببخشدش ا هبار آنچه را كه در همان زمان نيز كسي در

همچنانكه در مورد انقالب مشروطه و روي  ،كه هست دربارة نقش خارجيان در آن رويداد مبالغه شده است
  .كار آمدن رضا شاه و باز گرداندن آذربايجان و انقالب اسالمي نيز شده است

  

ي ها و دشواري ،از بن بست حكومت جبهة ملي: فراهم بودمرداد در درون جامعة ايراني  28همة اسباب    
و  ،شد راه رفت نمي ي پايتخت بي بيم جانها امني كامل كه ديگر در خيابان و نا ،روزافزون اقتصادي

و يكپارچگي بخش بزرگ ارتش در پشت سر شاه و  ،و خستگي سه سال پيكار ،بيگانگي مردم از حكومت
طرح "آمريكايي كه  "كرميت روزولت"انگليسي و چه  "وودهاوس"چه  .محبوبيت شخصي شاه و زاهدي

 .را اجرا كردند همة پاية كار خود را روي پشتيباني مردم و ارتش از تغيير حكومت گذاشته بودند "چكمه
در چند  )ش نيز هزينه نشدا هيك ميليون دالر كه هم( شد چند خارجي با اندكي پول مي وگرنه چگونه

مسالة اصلي در اين  ؟ومت محبوب ملي را در كشوري به بزرگي ايران سرنگون كنندساعت بتوانند يك حك
دانستند و اطمينان يافتن از  مي بود كه شاه و ارتش پشتيباني آمريكا و انگلستان را براي هر حركتي الزم

ت تكان الزم را به جنبشي داد كه به آساني سرنوش ،و نه دست داشتن چند عامل خارجي ،آن پشتيباني
 خواب چنان عملياتي را نيز 1331نه روزولت و نه وودهاوس مسلماَ در  .حكومت جبهة ملي را يكسره كرد

 )2(.ديدند نمي
  

مرداد چگونه پر از جمعيتي  28ي خالي تهران در عصر روز ها هنوز هزاران تن به ياد دارند كه خيابان   
 باز سپهبد زاهدي را در ميان گرفته هلهله روو درختان آويزان بودند و اتومبيل  ها شد كه حتي از بام

جمعيتي بود كه با در نظر گرفتن شمار ساكنان آن روز تهران چندان دست كم از روز ورود  .كردند مي
از مردم چنان سياه شد كه از آن نيز  ها چند روز بعد كه شاه آمد خيابان .نداشت 1357خميني در 

  .ندا همردم ايران در هيچ مورد از پشتيباني كوتاه نيامد .تصويرهاي آن روزها در دست است .درگذشت
***  

و در خارج با  ،ديد مي حكومت در داخل با آنچه كه تهديدي به امنيت و استقالل ايران ،مرداد 28پس از    
مسالة نفت را با شرايطي كه در آن اوضاع و نه شش ماه پيش از آن امكان داشت هر  .بحران نفت روبرو بود

 ي نفت را به زماني گذاشتند كه دست صادرها حساب نهائي با شركت دتر فيصله دادند و تصفيهچه زو
 .ي نفتي شدها كنندگان در بازار نيرومندتر از شركت

  

سازمان نظامي حزب توده در هم شكسته شد و خود حزب چنان آسيب ديد كه تا بيش از دو  ،در داخل   
ولي حيثيت  ،ي بي ميل نبودند همين رفتار را باجبهة ملي بكنندمقامات حكومت .دهة بعد كمر راست نكرد

و ناچار رفتاري آميخته از خشونت و نرمي در پيش گرفته  ،مصدق بزرگتر از آن بود كه بتوان نديده گرفت
ي ترتيب دادند كه ا هدكتر فاطمي را اعدام كردند كه اشتباهي تاسف آور بود و براي مصدق محاكم .شد

بقية سران جبهة ملي به  .مانند آن خدمتي به هيچيك از دست دركاران نكرد "farce" جنبة نمايشي و
گاه مزة  ،ي سياسيها سال بعد همراه با فراز و نشيب 25ي عادي خود بازگشتند و در ها زودي به زندگي

خود از توانستند به سهم  ها ولي در بيشتر سال ؛زندان چشيدند و گاه به شركت در ادارة كشور دعوت شدند
 .مند شوند ي دوران شكوفايي اقتصادي كشور بهرهها هميو

  



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

يشان با قانون مجلس هفدهم از مجازات ها كه در ساية جبهة ملي باليده بودند و تروريست ،فدائيان اسالم   
رهايي يافته بودند بيرحمانه سركوب شدند و به زيرزميني رفتند كه تا يك  ،و زندان ،كشتن سران كشور

 .ميدان بر سلطنت طلبان گشاده بود ،بي هيچ هماوردي در برابر .از آن بيرون نيامدند دهة بعد
  

حتي شوروي كه بدهي  ،از پشتيباني همگاني ،در خارج .مرداد نيرومند بدر آمد 28حكومت پادشاهي از    
م با خوشبيني اكثريت مرد ،در داخل .برخوردار بود ،خود را از بابت ذخيرة طالهاي ايران سرانجام پرداخت

درآمدهاي نفت ــ كه به بركت پيكار ملي كردن نفت بيش از دو برابر شده  .نگريستند مي و اميدواري بدان
اما  .رسيد يك دوران ثبات و پيشرفت بيسابقه آغاز شده است مي به نظر .بود ــ به زودي سرازير گرديد

در پايان دهة سي رژيم لرزان با بحران  .به هدر رفت 1332در هشت سالة پس از  ها هبيشتر اين سرماي
را ناگزير  1339انتخابات تابستاني . سياسي و اقتصادي و با دشمناني كه باز سربلند كرده بودند روبرو بود

شدند باطل كنند و مجلسي را كه از انتخابات زمستاني آن سال برآمد با استعفاي دسته جمعي نمايندگان 
فشار تحمل  ،ي تورمها هپديد .اعالم داشت كه كشور ورشكسته است 1340نخست وزير در  .منحل كردند

همان گونه پديدار  1334ـ39ي ها ناپذير بر منابع مالي و انساني كشور و آثار برنامه ريزي نادرست در سال
در هر دو بار  .پس از سرازير شدن درآمدهاي ناگهاني چهار برابر شدن بهاي نفت ،شدند كه بيست سال بعد

 .به بار آورد ها آمد ايران ــ دشواري ــ از حوصلة دستگاه سياسي و اداري ناكار"از حوصله بيش"اي درآمده
  

با نخست  .حكومت هم بكند ،كه شاه آغاز كرد عالوه بر سلطنت ،به بعد 1334از  ،يي بودها آن سال   
ديگر مانعي بر  ،دست آموزيي به همان اندازه ها وزيراني ناكافي چون عالء و اقبال و شريف امامي و مجلس

 .رفت مي سر راهش نبود ــ اگر كارهاي حكومتي درست پيش
  

كه سنگ بناي يك سياست  1339كارها درست پيش نرفت ــ جز در آشتي استراتژيك با شوروي در    
پروايي كه در معامله با دشمنان  خارجي كامياب را براي دو دهه گذاشت ــ زيرا همان دراز دستي و بي

ين تر يكي از نمايان .نيز آشكار گرديد ،بويژه منابع مالي آن ،در ادارة كشور) 3(م نشان داده شد يسي رژِسيا
ميليارد ريال پول بر پاية ارزيابي دوبارة پشتوانة اسكناس و آغاز يك حركت  7انتشار  ،كارهاي آن زمان
از همان هنگام بود كه  .راه بوددر همان هنگام با سرو صداهاي زياد ناكارايي و فساد هم ،كوچك صنعتي

زنان و مرداني با خط  .در دستگاه حكومت ايران پيدا شدند) UNTOUCHABLE( ها گروه دست نزدني
آنها تا  .كه عمالَ چك سفيد داشتند و از دستبرد قانون بيرون بودند ،ارتباطي دست اول با مرجع قدرت

 .تا آنجا كه به آنها ميدان داده شد تاخت و تاز كردند انگيز خود را نگه داشتند و هر كدام پايان جاي غبطه
  

و خطري كه از بيخ گوش هيات حاكمه  ؛مرداد به سهل انگاري و اشتباه كاري انجاميد 28پيروزي آسان    
ي روز مبادا برانگيخت و اينهمه ها هبرداري مالي و اندوخت گذشته بود يك اشتهاي سيري ناپذير را براي بهره

مرداد مسالة مشروعيت  28ي پس از ها ي اقتصادي و سياسي سالها ناكامي .را از ميان برد اعتبار رژيم
اكنون به مداخلة  ،)استقبال كرده بودند( مرداد را پذيره شده بودند 28مردمي كه  .رژيم را پيش كشيد

ماني برگرد ي دشوار حكومت مصدق از يادها رفت و هالة قهرها سال .كردند مي آمريكا و انگلستان پرخاش
 .سر او بزرگتر شد

  

سياست  .عيت خود كمكي كندومرداد چنان رفتار نكرد كه به حل مسالة مشر 28بويژه كه خود رژيم با    
بر اين تكيه داشت كه مصدق را عامل بيگانگان بشناساند كه با قيام  1332سال پس از  25تبليغاتي همة 
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مبادا كسي ديگر اعتبار رهبري  ،ي نكردندا هرگز اشاربه سهم حياتي و منحصر ارتش ه .ملي سرنگون شد
 .كرد مي را به سود مصدق نقل ها شاه بارها داستان ميانجيگري انگليس .مرداد را از آن خود سازد 28قيام 

شد دربارة رضا شاه بسا  مي غافل از آنكه اگر مصدق به پشتوانة آن داستان دست نشاندة انگلستان شناخته
اما حقيقت آن بود كه رضا شاه و مصدق هيچ كدام دست نشاندة  .شد نقل كرد مي ري بيشتها داستان

اذعان  .كردند كه انگلستان بر آن تسلط داشت مي هر چند در كشوري و دوراني عمل ،انگلستان نبودند
ش ترديدي ا هبار كردن به واقعيت پشتيباني آمريكا و انگلستان ـ كه با همة تبليغات رسمي هيچ كس در

سياست  ،و شناختن سهم ارتش و اشاره به تنها ماندن جبهة ملي و كنار كشيدن مردم از آن ،اشتند
ش ترديد ا هبود و دعوي پشتيباني عمومي را پس از مداخلة ارتش ــ كه باز كسي دربار مي يتر درست

ي ها هفسانبا ا ها سال ،به جاي راست گفتن .داد مي جلوهتر  ي آينده پذيرفتنيها نداشت ــ براي سال
 .پذيرتر كردند پذير شده بود آسيب رژيمي را كه به داليل ديگر آسيب ،تهي ميان

  

رژيم پادشاهي خود را از تنگنا رهانيد  ،با آغاز حركت جسورانة اصالحات اجتماعي و اقتصادي 1340در    
رسيد و دوران مرداد به پايان  28با آن اصالحات دوران  .و جبهة ملي را در شطرنج قدرت شهمات كرد

مسالة در آمدن پيكار قدرت به صورت پيكار مرگ و زندگي،  ،اما مسالة مشروعيت رژيم .ديگري آغاز شد
ي آن دوران باقي ماندند و سهم ها به عنوان ميراث ،وناممكن شدن رقابت سياسي مسالمت آميز در ايران

 .ادا كردند 1357مرگبار خود را به انقالب 
  

مرداد در سياست ايران اعتقاد همه سويه به سهم قاطع آمريكا در تحوالت ايران  28ر ميراث مرگبار ديگ   
بيشتر انرژي جبهة ملي در بيش از دو دهه به گمان زدن تحوالت سياسي آمريكا و تالش براي تاثير  .بود

نامة چنانكه از در آوردن خود به صورت يك جايگزين باورپذير با سازمان و بر ،بخشيدن بر آن صرف شد
و ــ طرفه آنكه ــ هنگامي كه آمريكاييان سرانجام از بيم و زير فشار  .سياسي كه در شمار آيد باز ماند

شاه نيز نه كمتر از اين، هرگز از هيبت آمريكا  .خميني بدان روي آوردند چيزي براي عرضه كردن نداشت
هر تغيير حالي در سياست آمريكا تعادل به خود نيامد و هرحركت خود را در ارتباط با آمريكا انديشيد و از 

ي اشتباه آميز مربوط به سياست ها كه هستي كشور بر سر حساب 1355-57 يها خود را باخت تا سال
 .آمريكا بر باد رفت

  

 1985   سپتامبر
  
  
  
 
  
ي ها هيي جنگ به خدمت سازمان اطالعاتي انگليس در آمده بود و در تهها ـ  يكي از ايرانشناسان كه در سال)1(

به يك دوست ايرانيش گفته بود كه جمال امامي از او گله كرده بود  ،كسي به نام زهنر ،مرداد نيز دستي داشت 28
زهنر به او ياد آور شده بود كه خودش پيشنهاد نخست وزيري  .كه چرا انگلستان بالي مصدق را بر سر ايران آورد

خواهد مصدق  مي بود كه چون حتم داشته است انگلستان جمال امامي پاسخ داده .مصدق را در مجلس داده است
اين داستان را دوست ايراني زهنر براي دوست من آقاي حسنعلي مهران ! بر روي كار آيد او را پيشنهاد كرده بود 

 .نقل كرده است
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  .گمان نبرند دست كم از سوي آنان ،توانند از اعتقاد به مشيت انگلستان و آمريكا دست بردارند نمي اگر ايرانيان
  

به رئيس جمهوري و  "چكمه"كرميت روزولت با گزارش كه دربارة عمليات    COUNTER COUPـ كتاب ) 2(
ئي ها گويد كه در كنار بقة نقل قول مي او سخناني ،در پايان گزارش .يابد مي مقامات باالي حكومت آمريكا داد پايان

 : كه از او شده است ذكر كردني است
ما بر آن بوديم ـ و ثابت شد حق داريم ـ  .دام كامياب شديم زيرا برآورد ما از موقعيت ايران درست بودما در اين اق"

كه مصدق آنها را وادار به انتخاب ميان پادشاهشان و  .كه اگر به مردم و ارتش نشان داده شود كه بايد انتخاب كنند
ولي بيشتر به سبب  ،ئي از سوي ماها با كمك .ردآنها تنها يك انتخاب خواهند ك ،يك شخصيت انقالبي كرده است

و به  ،مردم دست به انتخاب زدند .و سرانجام خود اتحاد شوروي انتخاب را بر آنها تحميل كردند ،توده ،آنكه مصدق
 .مردم و ارتش به پشتيباني قاطع شاه آمدند .ين صورتيتر قانع كننده

  

 بايد كامالَ اطمينان يابيم كه مردم و ارتش همان را ،اتي بزنيمقرار باشد باز دست به چنين اقدام ،سيا ،اگر ما
  "!بهتر است كار را به تفنگداران دريائي واگذاريم  ،اگر نه .خواهيم مي خواهند كه ما مي

  

بر ضد رئيس جمهوري ( به او فرماندهي عمليات گواتماال را ،نويسد كه چند هفته پس از آن گزارش مي روزولت
يك بررسي سريع نشان داد كه شرايطي كه گفته بود در ميان نيست و  .جريان بود پيشنهاد كردندكه در ) "اربنز"

  .پيشنهاد را رد كرد
Kermit ROOSEVELT: COUNTER COUP, 1979 

  

رفتار ماموران حكومتي نبود كه  ،ي و فرائيان اسالما هاز جبهة ملي و تود ،ـ رفتار ماموران انتظامي با مخالفان) 3(
 .كند مي ر چوب قوانين خود و در يك بافتار سياسي با دشمنان كشور معاملهدر چها

  

آنها نه همچون اجرا كنندگان قانون يا  .گروهي لگام گسيخته بي هيچ پروا به جان شكست خوردگان افتادند
هند خوا ميجا توانستند به هواي نفس خود تا هر  مي كردند كه مي بلكه همچون كساني رفتار ،سياست حكومتي

ي بيزار ها هبه جاي قدرت حكومتي كه بايد هميشه خوددار باشد و پاك كردن حساب شخصي نشناسد، صحن .بروند
رژيم  .كنندة فراواني از دراز دستي ماموران انتظامي و جنبة شخصي يافتن كاري كه در قلمرو عمومي بود ديده شد

به گروهي نظامي و غير نظامي كه هر چه توانستند  مرداد سيل خون روان نكرد ولي با آزادي عمل دادن 28پس از 
  .ي دراز آينده لكه دار كردها در برابر دشمنان سياسي خود ناروايي نشان دادند تصوير ذهني خود را براي سال
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 يي از اسپانياها درس
  

راي اسپانيا در فرمانده كودتاي دست راستي بر ضد رژيم جمهوري چپگ ،ژنراليسيموفرانسيسكو فرانكو   
امروز ده سال پس از فرانكو، . ده سال پيش در گذشت 1975تا  1939و ديكتاتور آن كشور از  1936

نگاهي به زندگي روزانة "ي دگرگون شده است كه به گفتة يك روزنامه نگار آمريكائي ا هاسپانيا به انداز
 )1(".سازد مي دنيباورنكر ،كنوني اسپانيا اين را كه فرانكو تنها ده سال پيش مرد

  

كارانه و در مواردي ارتجاعي  و محافظه) كورپوراتيست( "اصنافي"امروز در اسپانيا پس از چهار دهه رژيم    
 ها اين هر دو در ميان كاتوليك(كند  مي فرانكو، حق طالق شناخته شده است و مراكز تنظيم خانواده كار

 آنچه را كه مناسب ها هروزنام) ي دنيا هستندها اتوليكين كتر گويا از متعصب ها مردود است و اسپانيائي
ي كارگري مستقل ها هزنند، احزاب سياسي و اتحادي مي نويسند، كارگران دست به اعتصاب مي دانند مي

ي ها ي قومي اسپانيا مجلسها هو گرو ها شود، استان مي فعاليت دارند و انتخابات دموكراتيك برگزار
رو به شكست دارند و ) در شمال باختري( "باسك"افراطيان . ندا هخودگردان شدي خود را دارند و ا همنطق
و حقوقي است  ها اين فهرست كه پايان ناپذير است در برگيرندة فعاليت. ندا هي تروريستي زوال يافتها هگرو

همه  ولي بيشترشان در دوران فرانكو و در تقريباَ. شود مي كه در كشورهاي اروپاي باختري مسلم گرفته
روز آغاز جنگ داخلي (ژوئيه  18ئي كه نام فرانكو يا ها خيابان. تاريخ اسپانيا ممنوع يا ناشناخته بوده است

در  "درة بر خاك افتادگان"تنها در . ندا هي اصلي خود برگردانده شدها برخود داشتند به نام )1936ـ1939
زديك مادريد تراشيده شده است ياد آرامگاه بزرگ فرانكو و كشتگان جنگ داخلي كه در كوهستاني ن

در مراسم يادبود  ،فرانكو "نوستالژيك"نوامبر چند هزار تني از هواداران  20هر سال در . فرانكو زنده است
 .كاهد مي از شمار آنان هر سال .آيند مي مذهبي گرد

  

آن انتخابات، حزب راست در . دو سال پس از مرگ فرانكو، پادشاه تازِة اسپانيا فرمان انتخابات صادر كرد   
تشكيل شده بود اكثريت آورد و حزب  رو ميانه ميانه كه از اصالحگران دورة فرانكو و سياست پيشگان

حزب سوسياليست،  1982سوسياليست به صورت دومين حزب نيرومند پديدار شد، در انتخابات سال 
ئي كه ها رگي آورد و بيشتر دگرگونيحزب تاريخي چپ اسپانيا، به رهبري فليپه گونزالس اكثريت بسيار بز

و جامعة اسپانيائي روي داده و به گفتة گونزالس دنبالة آن تا يك نسل ديگر طول خواهد  ها در سياست
 .كشيد، از آن هنگام است

  

. انگيزي يافته است پادشاهي اسپانيا، بعنوان پشتيبان نيرومند دموكراسي، موقعيت ستايش ها در اين سال   
ند كه دفاع از مرزها و ا هئي دادها يا هد سازمان شده، و افسران سياسي جاي خود را به حرفارتش تجدي

با در پيش گرفتن يك سياست اقتصادي . دانند مي از مداخله در كار حكومتتر  قلمرو اسپانيا را امري جدي
كشي اقتصادي است  فرمول آنها رياضت. ندا هسنتي و غير سوسياليست روياروي تورم و بحران و بيكاري رفت

 .ندارد ها ين حكومتتر ي دست راستيا هكه تفاوت چنداني با پار
  

از ژانويه (كند  "جامعه اروپائي"گونزالس كه توانسته است اسپانيا را وارد بازار مشترك اروپاي باختري يا    
اتحادية اتالنتيك سازمان (بر خالف برنامة انتخاباتي خود پيشگام ادامة عضويت اسپانيا در ناتو ) 1986
در اين  1986مارس ) رفراندوم(پرسي  حزبش را در گرو همه شده است و همة سرنوشت خود و) شمالي

 .باره نهاده است
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چگونه است كه اسپانيا دوران گذار خود را با چنين كاميابي سپري كرده است؟ اين همان كشوري است    
) ي اعدامها هبسياري را در برابر جوخ(از يكديگر كه دو نسل پيش مردمانش بيش از يك ميليون تن را 

 "المللي بريگادهاي بين"كشتند و سرزمين خود را ميدان تاخت و تاز نيروهاي ايتاليائي و آلماني و روسي و 
همان كشوري است كه فاشيسم در آن پس از شكست در ايتاليا و . و آزمايشگاه جنگ جهاني دوم كردند

دهه ديكتاتوري دست راستي، دويست هزار تن در آن به داليل  اند و در چهارپايدار م ها هآلمان تا ده
آخرين آنها پنج تروريست چپ گرا پس از دادرسي در دادگاه نظامي و دو ماه پيش از (سياسي اعدام شدند 

 .هزار تن از سردمداران فرهنگي و سياسيش به خارج مهاجرت كردند ها هو د) مرگ فرانكو
  

جمعيت اسپانيا . بازد مي اسپانيا نمونة ايران از جهت شدت روياروئي چپ و راست رنگ در مقايسه با   
ي سياسي ايران در پنجاه و هفت سال دوران پهلوي به گرد ها اما ابعاد زندانيان و اعدام .كمتر از ايران است

اسپانياي فرانكو، جامعه ايراني در بيشتر آن پنجاه و هفت سال در برابر . رسد نمي سي و شش سال فرانكو
ارتش اسپانيا بسيار . ي باز بود و همرنگ سازي در آن جائي بسيار بزرگتر از سركوبي داشتا هجامع

از ارتش ايران در حكومت دست داشت و سود پيگير آن در ادامة يك ديكتاتوري راستي بسيار تر  مستقيم
 .بيش از ارتش ايران بود

  

كه ادبيات و تاريخشان پر از  ها خونخواهي در ميان اسپانيائي شد انتظار داشت كه كينه جوئي و مي   
خشونت است، چنان ريشه دوانيده باشد كه هنوز تن فرانكو سرد نشده سيل خون در آن كشور روانه شود، 

كنار آمدن . ي چهل ساله را با هم پاك كنندها ي چپ و راست به جان هم بيفتند و حسابها هگرو
و سلطنت طلبان و محافظه  ها و جمهوريخواهان با فاالنژيست ها و ليبرال ها و كمونيست ها سوسياليست

ي اصول، بر سر آنچه گونزالس ا ه، توافق دشمنان و مخالفان ديروز بر سر پاررو ميانه يها كاران و راست
و دست  ها چپگران و ليبرال. شد دربارة اسپانيا داد مي نامد، كمترين احتمالي بود كه مي "قواعد تازه بازي"

مانند همگنان  1975توانستند در  نمي دهند هرگز مي ند وا هي ايراني با نمايشي كه دادها راستي
 .رفتار كنندشان  اسپانيائي

  

ند بيشتر اعتبار اين گذار مسالمت آميز را از ا هآنها كه تاريخ ده سال گذشتة اسپانيا را بررسي كرد   
او . دهند مي به دموكراسي پادشاهي كنوني به فرانكوي دورانديش )حزب فرانكو(ديكتاتوري اصنافي فاالنژ 

پيش از مرگ، شاهزاده خوان كارلوس بوربن را در كنار خود گرفت و به عنوان جانشين  ها بود كه از سال
 . ي سنجيده و استوار زمينه سازي كردها پروراند و بر قراري حكومت مشروطه را با دقت و پيگيري و با گام

  

در . سياسي، همه ساختة رهبرانش نيست؛ مخالفان نيز در آن سهمي بزرگ دارند) سيستم(يك نظام  اما   
ي مخالف در اسپانيا سهمي نه كمتر از آن ها هگرو. اسپانيا اعتبار را تنها به فرانكو و خوان كارلوس نبايد داد

از هر دو سوي ميدان پيكار  ها اسپانيائي. ندا هدو در تحول سازنده و مثبت كشورشان در دهة گذشته داشت
سياسي، با احساس مسئوليت در برابر نياخاك و براي زنده نگهداشتن ملت خود عمل كردند و از خود مايه 

فرانكو به جانشينانش اندرز داد كه پس از او تبعيديان و . گذاشتند و در برابر يكديگر گذشت نشان دادند
تواند به  مي شخص. "ند نه اسپانياا هدشمنان من بود"زيرا آنها مهاجران اسپانيائي را به كشور فراخوانند 

كسي كه موجب تبعيد اجباري يا خودخواستة هزاران زن و مرد ارزنده و شايسته از كشور خود شده به 
توان كاله را براي كسي از سر برداشت كه با همة قدرت بيچون و چرايش  مي اما دست كم. چشم بد بنگرد

از افراد، از هر  ها دانست، و هميشه ملت مي ملتش را از خودش بزرگتر. شمرد نمي يكخود را با كشورش 
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رسيد و شنيده نشده است كه  نمي دارائي فرانكو هنگامي كه مرد به پنجاه هزار دالر. فردي، بزرگترند
عيبي داشت او هر . ي بزرگ داشته باشندها و دارئي ها هو كارخان ها كسانش در درون يا بيرون اسپانيا كاخ

چند  سركوبگري را در خدمت ساختن جامعة آرماني خود، هر .بند بود كرد پاي مي به اصولي كه موعظه
ي يك گروه ها يش فرسوده و با جهان امروز ناسازگار بود، نهاده بود نه پر كردن جيبها ي آرمانا هپار

  .نوكيسگان
***  

گونزالس . ندا هيشي و فراتر رفتن از خود را نشان داداند داري و دور مخالفان فرانكو نيز همين صفات خود   
 .افتد نمي "ي نادلپذيرها سخن"گويد به دام آسان هرزه درائي و  مي هنگامي كه دربارة دوران فرانكو سخن

ي فاشيستي به گشايشي بسوي غروب در دهة ها شمارد كه از گرايش مي يك دورة تاريخي"او فرانكيسم را 
ونزالس تاريخ اخير كشورش را از قلمرو عواطف بدر آورده است و بدان تنها از دريچة گ ".پنجاه تحول يافت

ند، آنها كه در ا هاز آن برآمد ها اسپانيائيتر  نگرد، و اين كاري است كه نسل جوان نمي تجربة شخصي خود
دت دموكراتيك عا"بيرون آمدند و به گفتة گونزالس  ها و دبيرستان ها هدو دهة پاياني فرانكو از دانشگا

 ".كسب كردند
  

 ئي كه اسپانياي فرانكو از نظر اقتصادي شكوفان بود و از نظر سياسي آهسته آهسته از هما هدر آن سال   
. به جاي آنكه راديكال شود اصالح طلب شدتر  اين نسل جوان) ها هچه همانندي با ايران آن ده(پاشيد  مي

ي ها هشدند و احزاب و مطبوعات و اتحادي مي ادند و اعدامافت مي مردمان به اتهامات سياسي به زندان
از ايران دو تر  ئي بسيار بزرگها همة اينها به مقياس. شد مي كارگري آزاد نبودند و حقوق بشر نيز پايمال

آن آميزة . را نشان ندادندشان  اسپانيائي واكنش همگنان ايرانيتر  ي جوانها دهة پاياني پهلوي، ولي نسل
ويرانگركه چپگرايان و ليبرالهاي ايراني را به دوزخ  "سينيسم"نه و بيزاري كور كننده، آن خشم و كي

يش را، بيشتر هم، ها هچيره نشد، در حالي كه همة بهان ها انقالبي درافكند و در هم شكست بر اسپانيائي
 .داشتند

  

ازداشت بوده است، در يك زنداني سياسي پيشين و نه كسي كه تنها در خطر ب ،يك نويسندة چپگرا   
ي با يك تلويزيون آمريكائي به مناسبت دهمين سالگرد مرگ فرانكو در پاسخ اينكه كسي مانند او ا همصاحب

دانيم كه چگونه ببخشائيم تا پايدار و باقي  مي ها ما اسپانيائي"گفت  ،در برابر فاالنژيسم چه احساسي دارد
حتي پس از افتادن در ورطة  ي بيشمار او بينديشيم،ها و مانند توانيم مانند او  مي چند تن از ما ".بمانيم

 انقالب اسالمي؟
  

تواند پنجاه و هفت سال پهلوي را يك دورة تاريخي بداند،  نمي هنوز يك روشنفكر معمولي چپ يا ليبرال   
آن بسازند و  ي كه فراهم كرد تا آيندگان برا هبا تاثيرات بد و خوبي كه بر جامعة ايراني گذاشت، با سرماي

ي تاريخي و ها ميلي است و فوراَ پاي ضرورت ي آن دوران كند با بيها ي به پيشرفتا هاگر اشار. پيش بروند
 ها عوض در بر شمردن كم و كاستي در. نهد مي كشد، يا با دوران هيتلر برابر مي اقتضاي محيط را پيش

در تقريباَ همة موارد . كند نمي ضاي محيطي تاريخي و اقتها گشاده دست است و هيچ يادي نيز از ضرورت
همچنانكه يك سلطنت . غوته زدن در سيالب دشنام و زشت گوئي نخستين واكنش و همه واكنش اوست

و چپگرايان، با حالتي پيروزمند و حق به جانب  ها طلب معمولي ايراني نيز در برابر كمترين يادي از ليبرال
 .اجازه دهد نثار آنان خواهد كرد اش هر صفت زشتي را كه پايگاه فرهنگي
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دانند چگونه ببخشايند تا  مي آنها. در تفاوت وضع ايران با اسپانيا بازتابيده است ها تفاوت ما با اسپانيائي   
با آنكه كشاكش . ي متقابلمان بسوزانيمها يم كه يكديگر را در آتش كينه كشيا هما تنها آموخت. باقي بمانند

 ها توان كرد، اسپانيائي نمي ان از نظر دامنة زماني و عمق و شدت با اسپانيا مقايسهچپ و راست را در اير
خواست همان موضعي را  مي اگر چپ اسپانيا. ندا هاز ايرانيان بر گذشتة ناشاد خود چيره شدتر  بسيار آسان

هر چند اين دو گيرد،  مي 1332مرداد  28بگيرد كه چپ ايران در برابر  1936ژوئيه  18در برابر كودتاي 
بود و نه  مي انگيز نه امروز اسپانيا در اين موقعيت رشگ ،رويداد از هيچ نظر طرف نسبت نيستند

آيا ما هم براي چيره شدن بر گذشته خود بايد يك ميليون . داشتند مي حكومت را در دست ها سوسياليست
 المي؟از يكديگر را بكشيم و اعدام كنيم ــ عالوه بر كشتارهاي جمهوري اس

  

همين توانائي باالتر كشيدن خود از گذشته ــ بجاي فرو رفتن در آن به هر نام خوش ظاهر كه باشد ــ    
امروز . را در حكومت از تكرار اشتباهات همقطارانشان در فرانسه و يونان بازداشت ها سوسياليست

ي غير ها ي به سياستا هرجد 180ي ها ي سوسياليستي ميتران و پاپاندرئو ناگزيرند با گردشها حكومت
ولي حزب سوسياليست اسپانيا كه صد سال پيشينه دارد و اساسنامه و . سوسياليستي اقتصادي روي آورند

مرامنامة آنرا كسي نه كمتر از خود كارل ماركس تائيد كرده است، از همان سه سال پيش قهرمان 
سوسياليستي خود را به قلمروهاي اجتماعي ي ها ي بازار آزاد و ابتكار خصوصي گرديد و سياستها حل راه

سوسياليستي به دنبال ) ارتدكس(ي راست آئين ها به جاي پافشاري بر فرمول ها سوسياليست. محدود كرد
ي حمايت اقتصادي بر دست و پاي جامعة ها ند كه انزواجوئي و سياستا هاز هم گسيختن بندهائي بود

سال است در اسپانيا  150ي حمايتي كه ها واجوئي و سياستانز"گويد  مي گونزالس. اسپانيا نهاده است
ي ها سوسياليست ".معمولي اسپانيا كرده است) نورم(يم، ديكتاتوري و توسعه نيافتگي را هنجار ا هداشت

در . ي دست دوم و سوم سوسياليسم شوروي و كوبا و آلباني و الجزاير و چين نيستندها هاسپانيائي فرآورد
ند و با اينهمه امروز رهبرشان بي ا هيسم اروپاي باختري از روزهاي نخست پرورش يافتبستر اصلي سوسيال

ين خطائي كه يك حزب تر بزرگ"دارد كه  مي ترس از تكفير شدن و انشعاب و انشعاب در انشعاب، اعالم
كه  پذيرد مي او به آساني ".تواند بكند خطاي محافظه كاري ايدئولوژيك است مي سوسياليست دموكراتيك

 .خواند نمي ي فرانسوي و انگليسيها ي سوسياليستها هيش حتي با انديشها هانديش
  

) پراگماتيك(گرا  حزب او كه امروز با فاصلة زياد بزرگترين حزب اسپانياست از گرد آمدن عناصر عمل   
 ،نوجوئي ،يآنها بر سر دموكراس. فراهم آمده است كه در تعهدي به نوگرائي و نوسازي با هم توافق دارند

ند ــ همة آنچه كه فرانكو ا هي پوسيده ايستادها هيكي شدن با اروپاي باختري و آزادشدن از نهادها و انديش
 "قواعد تازة بازي"ي ديگر ها گونزالس و سوسياليست. كردند مي گرايان همراهش با بدگماني تلقي و سنت

ي بالغ و ا هرآمده است و اسپانيا ديگر جامعكنند كه دوران سرپرستي پدرانه س مي را اساساَ چنين معني
ي از صاحبان صنعت ا هوزير سوسياليست در جلس اندكي پس از به حكومت رسيدنش، نخست. پخته است

ي اضافه مزد كارگران بمباران ها خواست ي صنعتي و درها از كشاكششان  حضور يافت كه او را با شكايات
كه  "پيرا نظامي"نيروي پليس (ر دارند گارد كشوري را فراخواند گونزالس به شوخي گفت، آيا انتظا. كردند

و به صاحبان صنايع اندرز داد كه بايد خودشان از طريق گفت و ) برد مي فرانكو بر ضد اعتصابگران به كار
 ي كارگري نيز مشكل داشتند زيرا همها هاتحادي. شنود دموكراتيك موضوع را با كارگران فيصله دهند

ئي كه دموكراسي آورده بود بهره ببرند و هم نظام سخت كارگري فاالنژيست را نگه ها از آزاديخواستند  مي



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

ي ها هوزير به همة آنها گفت كه كارفرمايان و اتحادي نخست. كرد مي دارند كه امنيت شغلي را تامين
  .ي خود را بر عهده گيرند و با هم كنار بيايندها كارگري بايد هر كدام مسئوليت

***  
در ميان  ها ي زيادرويا هبيكاري فراوان است و پار. ي خود بر نيامده استها اسپانيا هنوز از همة دشواري   

ي قومي در جامعه اسپانيائي هنوز ها تنش .زند مي بر كنند سر مي جواناني كه احساس آزاد شدن از قفس
. برسد "اجتماع اروپائي"تر  پيشرفتهاقتصاد آن هنوز راه بسيار دارد تا به اعضاي . كامالَ فروكش نكرده است

اما در امر حياتي برقراري ثبات سياسي و اجتماعي، بر پا كردن نظامي كه پايدار بماند و بتواند در شرايط 
آن همرائي كه بي . ي خود برآيد كامياب شده استها گوناگون كار كند و از تصحيح و جبران كم و كاستي

حتي . و بافت جامعه را از هم خواهد گسيخت فراهم آمده استآن جامعة سياسي از هم خواهد دريد 
ي اسپانيائي ــ دوحزب كمونيست ــ زير فشارهاي اصالح كنندة دموكراتيك به جريان اصلي ها كمونيست

ي دست و پا گير از چپ و راست، در حركت رو به ها هو انديش ها بسياري از فرايافت. ندا هسياسي رانده شد
 .ندا هر راه افكنده شدپيش جامعه به كنا

  

ي اسپانيا با فرهنگ عميق ها دهد كه نوآوري مي به هدر ها ديگر كمتر كسي وقت خود را با اين استدالل   
اسپانيائي، فرهنگي كه بيش از دو هزار سال پيشينه دارد و از منابع رومي و مسيحي و اسالمي و يهودي و 

. دين و پادشاهي استوار بوده است، منافات دارد) سلسله مراتب(ي دراز بر پايگان ها اروپائي گرانبار و قرن
 خورد كه اسپانيا را گروهي تكنوكرات دارند به بالي توسعه اقتصادي دچار مي ديگر كمتر كسي غم اين را

 . كنند مي
  

گويند از ترس تكفير و اتهام  مي از آن سو نويسندگان چپ اسپانيا هنگامي كه از مردمساالري سخن   
گويا نوع ديگر دموكراسي هم هست كه در (آويزند  نمي داد، صفت بورژوازي را به دنبال دموكراسيارت

ي غير بورژوازي آسياي خاوري و شمال افريقا و ها هي جامعا هي خلقي اروپاي شرقي و پارها جمهوري
و اسپانيائي هم كنند  مي دارند خود را آزاد و امروزي ها اسپانيائي.) شود مي درياي كارائيب بدان عمل

ند، چنانكه با ا هند و آن را موضوع بررسي قرار دادا هي حزبي آزاد كردها تاريخ خود را از گرايش. ندا هماند
نه آنكه هر گروهي بخشي از آن را موضوع پرستش قرار دهند و با دست بردن در تاريخ در  ،تاريخ بايد كرد

تاريخشان ميراث مشتركشان شده است، نه آنكه آنها  .ي ديگرش از ياد ملي باشندها پي زدودن آثار بخش
 )2(.را از يكديگر جدا كنند

  

  :توانند فراگيرند مي ي چندها ايرانيان از اسپانياي كنوني درس
ند ا هدر بد و خوبش دست داشت ها نخست، برداشت ملي از يك تاريخ مشترك است كه همة اسپانيائي*    

ي ها تر به ضرورت آشتي ملي ــ در عين نگهداشتن اعتقادات و گرايششوند به ميتر  و هر چه بر آن آگاه
  .برند مي حزبي پي

  

ي گوناگون در پيكار بر سر قدرت است و توانائي چشم پوشي ها هداري و اندازه نگهداري گرو خود ،آنگاه*    
حركت  شناختن سهم پادشاهي مشروطه در كاميابي. ي شخصي گذشتهها هي از بدترين تجربا هبر پار

جامعة اسپانيا در مسيز مردمساالري و پيشرفت الزم است، ولي نبايد ما را از ظرفيت بزرگ اخالقي كه 
نيروهاي . نيروهاي چپ و راست از خود نشان دادند، بويژه چپ ــ زيرا در طرف بازنده بود ــ غافل سازد

به دشمنان ديروزشان واگذارند و راست توانستند چهل سال برتري سياسي را بي آنكه خم به ابرو بياورند 
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عدالت "جوئي و برقراري به اصطالح  نيروهاي چپ توانستند بجاي هدر دادن فرصت تاريخي خود در تالفي
خود  ها اصالَ اينكه اسپانيائي. ي شخصي را فراموش كنندها به بازسازي كشورشان پردازند و تلخي "انقالبي

ي از آنرا نيز ا هي جنگ و سياست، كه چپ و راست ايران گوشاه هرا پس از آنهمه نبردهاي خونين در جبه
 . ند، سزاوار آموختن استا هزدگي آزاد كرد ند از انقالبا هنيازمود

  

ست ــ زنان و مردان سي ها اسپانيائيتر  بيش از هر چيز ديگر، دريافتن نقش قاطع و تاريخي نسل جوان   
دست دارند ــ در ساختن يك فضاي دموكراتيك و آماده ي كه اكنون رهبري كشور خود را در ا هچهل سال

اين نسل كه نمايندگانش در چپ و راست و در . ي باختريها هبراي پيش تاختن و كنار پيشروترين جامع
ند آنرا تهديد ا هي راستگرا توانستها ارتش و دربار پادشاهي، هستند، آن نيروئي را ساخته است كه نه نظامي

نه آرزومندان جامعة سنتي غرق انحطاط و فساد، نه روياپروران . ي شهري چپگراها كنند، نه تروريست
 .ناكجا آباد غرق خشونت و خون

  

  1986ژانويه 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  .سود گرفته شده است 1985ـ نوامبر 21ــ در اين نوشته از گزارشي در واشينگتن پست  1
  

آذرگروهي از  21به تازگي به مناسبت : ز اين نتوان آوردي بهتر اا هنمون ،ــ  شايد بر اين حزبي شدن تاريخ2
تنها به ذكر بخشي از  1325آذر  21سخنران جلسه دربارة آزادي آذربايجان در . ندا هجمهوريخواهان گرد هم آمد

ي به نقش حياتي شاه ا هنه اشار. يك سخنراني مصدق دربارة دعوي خود مختاري فرقة دموكرات بسنده كرده است
از حاكميت ملي ايران و يكپارچگي ارتش، نه به سهم سرلشگر ارفع و ستاد ارتش در نگهداري تماميت و  در دفاع

استقالل كشور، و نه ديپلماسي استادانة قوام السلطنه كه در برابر شوروي به تنها پيروزي تمام عيار يك كشور 
 .اشغال شده در جنگ جهاني دوم دست يافت

  

وميدانه و زير فشارهاي طاقت فرسا رنج بردند و آذربايجان را آزاد كردند و بقية كشور آنها كه يك سال در شرايط ن
را نيز نگه داشتند بايد از تاريخ زدوده شود، آن كسي كه تنها يكي دو سخنراني كلي كرده است و هيچ سهمي در 

  .خود جلب كندنداشته روي مالحظات حزبي بايد همة توجه را ب) 1234ـ25(ماجراي يكسالة آذربايجان 
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  داستان دو سوسياليست
  

اكثريت خود را در  ،در انتخابات عمومي فرانسه حزب سوسياليست پس از پنج سال 86مارس  16روز    
همه چيز خود را در  ،پرسي اسپانيا حزب سوسياليست چهار روز پيش از آن در همه .مجلس از دست داد

هر دو حزب در شكست و  .تيك شمالي گذاشت و برنده شدگرو نگهداشتن اسپانيا در سازمان اتحادية اتالن
فرانسه پس از شكست  .ندا هي براي آيندة سياسي كشورهايشان گذاشتا هي ارزندها پيروزي خود ميراث

ين و تر ديده ين و كارتر به قلمرو دموكراسي انگلوساكسوني پا نهاده است كه آزموده ها انتخاباتي سوسياليست
به صورتي  ها و اسپانيا پس از پيروزي سياسي سوسياليست ؛كومتي در تاريخ استين نظام حتر با ثبات

برگشت ناپذير به كاروان اروپاي باختري پيوسته است كه از دو سدة پيش آرزوي پيشروان و بيداران جامعة 
 ،فراگرد دگرگوني خود را به احزاب سوسيال دموكرات ،هر دو حزب در اين ميانه  .اسپانيايي بوده است

و  ها به عنوان رهبر و معمار سازمان .ندا هتكميل كرد ،مانند حزب سوسيال دموكرات آلمان غربي
هم ميتران فرانسوي و هم گونزالس اسپانيايي سزاوار  ،يي كه اين دستاوردها را ميسر ساختهها استراتژي

 .شود مي يي هستند كه اين روزها از چپ و راست نثار آنهاها همة ستايش
  

از چيزهايي بسيار بيش از در آوردن حزب سوسياليست به صورت بزرگترين  ،چنانكه گونزالس ،انميتر   
شان  رهبري او پنج سال پيش نيروهاي چپ را به مهمترين پيروزي سياسي .حزب كشور خود برآمده است

د كه سخت مور ،رساند و ـ بيشتر به بركت قانون اساسي گليستي جمهوري پنجم 1789پس از انقالب 
 ها سوسياليست .مخالفت او بود ـ توانست درازترين دورة حكومت چپ را در تاريخ كشورش به پايان رساند

ند و درصد ا همارس هنوز بزرگترين گروه پارلماني در مجلس فرانس 16با همة شكست خود در انتخابات 
رياست  .)درصد 76,32درصد به  77,37 از( درصد پائين افتاده است 5آرانشان از پنج سال پيش تنها 

 .ي اداري در اختيار دارندها جمهوري هنوز در دست آنهاست و بسياري مقامات حساس را در دستگاه
  

در فرانسه و در خود آنها  ها ي است كه پنج سال حكومت سوسياليستا هاز اين مهمتر دگرگوني پردامن   
 به دو ملت سخت مخالفت يكديگر بخشفرانسه ديگر "به گفتة آلن تورن جامعه شناس  .پديد آورده است

 پايان سياست را به عنوان نوعي جنگ مذهبي يا جنگ داخلي ،ما احتماالَ داريم سرانجام .شود نمي
در ارتباط با ترتيبات نشستن (كه فرانسويان اختراع كردند  "چپ"و  "راست"حتي اصطالحات  ".بينيم مي

 .دهند مي خود را در برابر همرايي سياسي از كف اهميت) نمايندگان در دو سوي كنوانسيون انقالبي
ديگر سياست را  ،رقيب هم خسته شده) اتوپيا(ي دو آرامانشهرها ي كه از نظر انتلكتوئل از كشاكشا هجامع

 و پا به پاي آمريكا و ژاپن تاختن ،پايين آوردن بيكاري ،با تعبيرات و اصطالحاتي مانند كاستن از تورم
 .انديشد مي

  

ي ها ناكامي تالش .كارتر شده است احتماالَ كشوري محافظه ،ه پس از آزمايش سوسياليستي خودفرانس   
ي ها از طريق اعمال سياست 1981ـ82حكومت سوسياليست در رويارويي با ركود جهاني سالهاي 

ملي كردن  .بسياري از شكاكان را به مزاياي مديريت درست اقتصادي متقاعد كرده است ،سوسياليستي
آخرين وزير آموزش  ،در آموزش .ي بازار آزاد افزوده استها هامنة صنايع بر محبوبيت انديشپرد

تاكيد بر انضباط و آموختن : برقرار كرده است ها را در آموزشگاه "بازگشت به اساس"نظام  ،سوسياليست
 .جدي مواد درسي و اصول اخالقي و مدني
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گوارا و مشاور كنوني روابط خارجي  ن و همرزم چهانقالبي پيشي ،در عين حال چنانكه رژيس دبري   
توانسته است از يك فرهنگ مخالف به يك  "چپ" ،پس از پنج سال بر سر قدرت"گويد  مي ،ميتران

تا كنون  .نيز پذيرفته شده باشد "راست"من اميدوارم كه اين از سوي  .فرهنگ حكومت گذر كند
در اين سخن دبري  ".حق منحصر ادارة كشور را دارندكردند كه گويي  مي سياستگران راست چنان رفتار

ميتران ـ به همراه عوامل ديگر ـ توانسته است جامعة  .نهفته است ها جوهر تجربة پنج سالة سوسياليست
و  )سال پياپي 25( ي راستها در هم شكستن سلسلة حكومت .در آورد "عادي"سياسي فرانسه را به حال 

، فرانسه را در خط سنت سياسي انگلوساكسون قرار داد ـ با احزاب خوب 1981در  ها پيروزي سوسياليست
 .ي بازتر شده استا هفرانسه در اين اثنا جامع .گيرند مي ي كه به نوبت قدرت را در دستا هسازمان يافت

راي نخواهند داد  ها توان يافت كه هر چند به سوسياليست مي يي راها اكنون بيش از هميشه دست راستي
 .پذيرند كه اعمال قدرت سياسي از سوي چپ هم مثبت و هم ضروري است يم ولي

  

توانستند داروي تلخ اقتصادي را كه به بهبود دراز مدت  مي بودند كه ها تنها سوسياليست 1983در آغاز    
را تنها به بهاي يك انفجار  ها يك حكومت دست راستي همان سياست .آن كمك كرد به فرانسه بخورانند

  .توانست اعمال كند مي جتماعيسخت ا
***  

ي كه با رايزنانش دربارة ا هفرا رسيد ـ در كنفرانس ده روز 1983لحظة حقيقت براي ميتران در مارس    
خزانة كشور را تهي كرده  ها سوسياليست ،پس از دو سال حكومت .استراتژي اقتصادي حكومت تشكيل داد

بر موضوعاتي  ها تا آن زمان تاكيد سوسياليست .اال برده بودندبودند و كسري موازنة بازرگاني و تورم را ب
پنج  ،ي بيمة اجتماعيها افزايش پرداخت ،ساعت كار در هفته 39 ،مانند پايين آوردن سن بازنشستگي

 .ي بزرگ و پنج گروه صنعتي عمده گذاشته شده بودها و ملي كردن همة بانك ،هفتة مرخصي با حقوق
گران تمام شدن  ،باال رفتن سطح پول در جريان ،ها هافزايش هزين ها ن سياستنتيجة اجتناب ناپذير اي
و كاسته شدن از قدرت رقابت فرانسه در بازارهاي  ،زبان دادن موسسات ملي شده ،كاالهاي ساخت فرانسه

ر دارايي به فرا اقدامات ديگري مانند برقرار كردن كنترل شديد ارزي و ماليات بستن بر .المللي بود بين
و اينهمه زندگي را بر مردم دشوارتر ساخت و اعتماد به  و پايين افتادن سرمايه گذاري كمك كرد ها هسرماي

  .حكومت را در ميان اكثريت بزرگ فرانسويان از ميان برد
  

يك چارة  ،ي جزميها ي سوسياليستي پيش آورده بود سوسياليستها در برابر دشواريهايي كه سياست   
ي ها اما سياست .حمايت از صادرات و محدود كردن واردات: كردند مي ر را توصيهسوسياليستي ديگ

انجاميد ـ  نمي ماندگي صنعتي حمايتي شديد در مورد اقتصادي به پيشرفتگي و بزرگي فرانسه جز به واپس
 گذشته از مسائل شگرفي كه در سياست خارجي و بويژه موقعيت مركزي فرانسه در اجتماع اروپايي پيش

 .داد مي آورد و سه دهه كوشش براي ساختن يك بازار مشترك اروپايي را بر باد مي
  

چند سوسياليستي نبود به سود فرانسه ـ و  يي گرفت كه هرها ميتران در آن كنفرانس تصميم   
 .ـ تمام شد ها سوسياليست

  

تة يك دانشمند به گف .گرديد ها از آن پس نوسازي اقتصادي فرانسه مهمترين اولويت سوسياليست   
اهميت ابتكار : نگريستند مي گماني به آنها يي گرويدند كه پيش از آن با بدها هآنها به انديش"سياسي 
 ".جابجا كردن انديشة سوسياليسم با نوگري تغييري شگرف است .و مانندهاي آن ،انگيزة سود ،خصوصي
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ي غير سوسياليستي سختگيري ها ستتصميم ميتران به رد كردن راه حل حمايتي و روي آوردن به سيا   
 .ندا هو نوسازي اقتصادي را بسياري از مفسران فرانسوي مهمترين تصميم دوران رياست جمهوري او شمرد

ي قرار الملل بينبه دنبال آن بيكاري به بيش از ده درصد افزايش يافت و صنعت فرانسه در برابر رقابت 
است در سه سالة پس از آن نه تنها اين تغيير سي .شدتر  مدت اقتصاد نيرومند ولي پويايي دراز .گرفت

حزب  ،مارس 16در انتخابات  .را نيز نجات داد ها سوسياليست .فرانسه را نيروي بيشتري بخشيد
 .سوسياليست به اعتبار ثبات اقتصادي كنوني فرانسه بود كه توانست بزرگترين حزب در پارلمان بماند

 .)از ميانگين اروپايي استتر  است و بيكاري پاييندرصد افتاده  2تورم به حدود (
  

دگر سازي اقتصادي فرانسه را در دورة ميتران با موفقيت  ،سرژ ژولي ،سردبير روزنامة چپگران ليبراسيون   
ور هدرست همان گونه كه يك رئيس جم .كند مي مقايسه 1962دوگل در دادن استقالل به الجزاير در 

يك رئيس  ،واداردشان  يان را به دست شستن از قلمرو پرارزش شمال افريقائيراست الزم بود تا فرانسو
 . خواست كه آنان را از توهمات اقتصادي دلبندشان آزاد كند مي جمهوري چپ

  

 ها حزب سوسياليست از چيزي بيش از يك دگرگوني سياست ،1983از  ،در دومين دورة حكومت خود   
آميز به  ش براي توصيف اين دوره چندان مبالغها هي گستردها ة داللتانقالب فرهنگي با هم .بر آمده است

ي پايان ناپذير و اعتقادات جزمي و ها نه تنها چپ فرانسه را از سخنرايي ها سوسياليست .رسد نمي نظر
 ند كها هدر اقتصاد و سياست و اجتماع فرانسه اصطالحاتي وارد كرد ،ندا هناكامي سنتي آن رهايي داد

 .د از آنها سربلند باشندتوانن مي
  

در عمل فراگرد چند صد  ،تسلط حكومت را بر جامعه فراتر بردند ها رفت سوسياليست مي با آنكه انتظار   
فرمانداران كه از دوران ناپلئون  .متوقف گرديد ها سالة تمركز قدرت در پاريس با حكومت سوسياليست

 .ندا هگيري محلي خود را از دست داد ارات تصميمند اختيا هبود ها عمال پر قدرت دولت در شهرستان
در انتخابات  .گيرند مي ي انتخابي شهرستانها را اكنون انجمن ها هي اقتصادي و مربوط به هزينها تصميم

ي باستاني فرانسه ها ي كه بطور تقريبي با استانا هي منطقها مارس براي نخستين بار انتخابات انجمن 16
ي استان داراي اختيارات گستردة اقتصادي هستند كه تا كنون در قلمرو ها ين انجمنا .برابرند انجام گرفت

پراكني را از دست داده است و امواج راديويي و  دولت همچنين انحصار سخن .حكومت مركزي بوده است
 .ندا هتلويزيوني بر روي موسسات خصوصي باز شد

  

داري كرده است تا آنچه  بهتري از يك كشور سرمايه فرانسه را نمونة ها اصطالحات اقتصادي سوسياليست   
و اعتصابات صنعتي  ها فرانسه در حكومت چپگرايان تقريباَ از كشاكش .ي پيشين راستگرا بودها در حكومت

ي محافظه كار جراتش را ها آنچه را كه حكومت ها زيرا سوسياليست ،تورم پايين آمده است. آزاد بوده است
 ها ديگر با افزايش قيمت .قطع كردند ها بندي دستمزدها را با قيمت و ضريبنداشتند انجام دادند 

افزايش  .ساخت مي تورم را هميشگي ،بندي پيش از آن ضريب .روند نمي دستمزدها خودبخود باال
  .گرديد مي ي فرداها كه خود افزايش قيمت ،شد مي افزايش دستمزدهاي امروز ،ي ديروزها قيمت

  

صنايع بزرگي كه  .آلودگي پيشين خود در آمده است شده است و از خواب بورس پاريس زنده   
از شمار كارگران  ها زيرا سوسياليست )جز رنو(ملي كردند عموماَ وضع مالي سالمي دارند  ها سوسياليست

 .توانستند مي كاستند ـ كاري كه صاحبان خصوصي آن صنايع كمتر
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ي فرانسوي را به ها آميز نيايد و سوسياليست چندان تعارف انديشان چپ ممكن است اينهمه در نظر جزم   
 ،ولي چنانكه ميتران به شوخي گفت. يشان و فروخته شدن به سرمايه داري متهم سازندها خيانت به آرمان

 را تغيير ها بايد سياست مي در برابر نارضائي مردم او يا .او راه حل ديگري نداشت مگر آنكه لنين شود
ايدئولوژي ماركسيست ـ لنينيست  "پراكروست"و گاه  ي مردمها ي از ميان بردن آزاديداد يا در پ مي

كه به تعبير ترجمه  ،در فرانسه .بود كشش آوردتر  بود كوتاهش كرد و اگر كوتاه انداخت و اگر بلندتر
 ها سوسياليست ،ترين ملت سياسي جهان است..) .نكته سنج ،پيچيده( "SOPHISTICATED"ناپذيري 

گرايي را  پردازي آرمانشهري به واقعيت و عمل روي آوردن و عمل زير شدند از شعار دادن و خيالناگ
 ".يما هما بسيار در رويا بود"باز به گفتة ميتران  .جانشين ايدئولوژي سازند

  

مساله تنها اين نبود كه ميان سوسياليسم يا بر سر قدرت ماندن در يك  ها براي ميتران و سوسياليست   
رئيس جمهوري فرانسه دربارة تضاد ميان  ،ي به تازگيا هدر مصاحب .چوب دموكراتيك يكي را برگزينند ارچه

خواهد چپ  مي توان برد؟ دلم مي چگونه"ي عملي چنين گفته است ها پالودگي ايدئولوژيك و سياست
ا به گفتة دبري كه آنه براي او و همفكرانش مساله در اين نيز هست ".گاهگاهي اين را از خودش بپرسد

پرسش ميتران و اظهار دبري جان كالم است ـ تا آنجا كه به  ".بيشتر فرانسوي هستند تا سوسياليست"
  .يابد مي سوسياليسم دموكراتيك در فرانسه ارتباط

  

ين درجة قدرت خود پس از تر اگر در اين ميانه حزب كمونيست در سقوط برگشت ناپذيرش به پايين   
يا ماركسيسم به عنوان  )درصد در انتخابات اخير 9ـ  10درصد آراء به  25ـ  30از ( جنگ رسيده است

آن را بايد به عنوان بخشي ديگر از فراآمدهاي خواسته و نا  ،يك نيروي انتلكتوئل جدي زوال يافته است
و با همة  او كشور خود را به راه ميانه انداخته است .خواستة پنج سال رهبري ميتران بر فرانسه تلقي كرد

گليستي در شرايط كنوني كه رئيس جمهوري از يك ) DIARCHZ(ناهمواري قانون اساسي دو ساالري 
   .آيد مي به نظرتر  دورنماي ثبات در فرانسه از هميشه مطمئن ،حزب و نخست وزير از حزب ديگر است

***  
ي چند قرني اسپانيا و گشايش در اسپانيا روي داد پايان يافتن قطعي انزواجوي 1986مارس  12آنچه در    
در يك همه پرسي به ماندن  ها اسپانيايي .ي بر روي آن كشور به عنوان عضو اجتماع غربي بودا هي تازها افق

 ،گونزالس و حزب سوسياليست او ،در اين همه پرسي .اسپانيا در سازمان پيمان اتالنتيك شمالي راي دادند
همة اعتبار و آيندة خود را بر سر گرفتن  ،عضويت در ناتو بودند مخالف ،با آنكه پيش از رسيدن به حكومت

 .راي مثبت از مردم گذاشتند
  

باقي ماندن در  ،نخست .خاست مي تغيير نظر حزب سوسياليست دربارة عضويت در ناتو از دو مالحظه بر   
مشترك است كه در ورود اسپانيا به اجتماع اروپايي يا بازار  "پيامد منطقي"پيمان به گفتة گونزالس 

عموم اعضاي اجتماع اروپايي عضو پيمان اتالنتيك شمالي نيز هستند و  .روي داد ها حكومت سوسياليست
به  ،دادند مي ه بسياري از رهبران سياسي و اقتصادي اسپانيا هشداركچنان ،بيرون آمدن اسپانيا از آن پيمان

  .انجاميد مي تزلزل اقتصادي و عدم ثبات سياسي
  

هنوز كامالَ از ميان نرفته  به كودتا كه شايد گرايش سياست و اسپانيا با پيشينة دراز مداخله در ارتش ،مدو   
خود كه دفاع  قطع به وظيفة اصلي چوب پيمان بطور چهار در )گرفت صورت 1981آخرين كوشش در ( است

  .پيش تضمين خواهد شدبدين گونه ثبات دموكراسي اسپانيا بيش از  .از قلمرو كشور است خواهد پراخت
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ي اسپانيايي را از راديكاليسم به سوسيال ها دگرديسي سوسياليست ،مارس همچنين 12پيروزي    
گراي نمونة گونزالس در فراگرد بازآموزي ده  و عمل رو ميانه سوسياليسم .دموكراسي يك گام پيشتر برد

او با كناره گيري كوتاهش از  هفت سال پيش .ديگر گذشت )MILESTONE( سالة خود از يك راهشمار
 .نامة اصول عقايد خود واداشت را به برداشتن انگ ماركسيستي از روي بيان ها سوسياليست ،رهبري حزب

حزب و جنبش كارگري سوسياليست را به پذيرفتن  ،به عنوان نخست وزير او در سه سالة گذشته
ي ها چپگرايش از آن به عنوان سياست ي واداشته است كه منتقدانا هكاران ي پولي محافظهها سياست

بياورد كه راديكاليسم چه در راست و چه در  ها گونزالس عادت دارد به ياد اسپانيايي .كنند مي ياد "رگاني"
 .ي داردا هچپ هواداران كاهند

  

 ها مارس تا اينجا حكايت از باال گرفتن اعتماد و خوشبيني در ميان اسپانيايي 12پرسي  ي همهها واكنش   
و ابهامات دربارة سياست و امور خارجي كشور بر طرف شده است  ها دلي رسد آخرين دو مي به نظر .كند مي

ي چهارگانة اسپانيا در هفتة پس از همه پرسي به ها بورس .ي در افق نيستا هو هيچ دورنماي نگران كنند
رخانة بزرگ كه تا چهار سال در اين ماه ساختن يك كا .سال گذشته رسيدند 12باالترين ركورد خود در 

ي بزرگ ها طرح .شود مي براي كامپيوتر صادر خواهد كرد آغاز "ميكروچيپ"ميليون دالر  220ديگر سالي 
ديگري در زمينة تكنولوژي پيشرفته براي استان كاتالونيا اعالم شده است و قرار است در خليج آلجسيراس 

به  ،ي اقتصادي از افزايش رشد توليد نا ويژة ملياه بيني پيش .ساخته شود SUPERPORTيك ابر بندر 
شكوفايي فرهنگي چند سالة  .دهند مي و كاهش تورم و بيكاري خبر ،نيمه رسيدن كسري موازنة بازرگاني
 .شود مي اخير اسپانيا با رونق اقتصادي همراه

  

بويژه كه حزب مخالف  ؛رسد مي پيروزي حزب سوسياليست در انتخابات آينده از هم اكنون مسلم به نظر   
در  ،رهبر حزب ،مانوئل فراگا .پرسي از دست داد بخشي از اعتبار خود را در همه ،اتحادية مردمي ،عمده
پرسي از اصول خود انحراف جست و با آنكه همواره از پشتيبانان پر شور پيمان اتالنتيك شمالي بوده  همه

ي ها اميد او اين بود كه با توجه به مخالفت .اخواندپرسي فر است مردم اسپانيا را به شركت نجستن در همه
راه را بر نخست وزيري  پرسي در همه ها شكست دادن سوسياليست ،با عضويت در ناتو ها پردامنة اسپانيايي

 تفاوت فراگا با گونزالس در آن بود كه گونزالس در امري كه به سود اسپانيا .خودش خواهد گشود
دانست از اصول  نمي فراگا در امري كه به سود اسپانيا ،د انحراف جست و برددانست از اصول پيشين خو مي

 .پيشين خود انحراف جست و باخت
  

اما جاي او در كنار گونزالس و پادشاه  .فراگا شايد از اين شكست سياسي و اخالقي كمر راست نكند   
وان كساني كه جامعة اسپانيايي را به عن ،وزير پس از فرانكو نخستين نخست ،خوان كارلوس و آدولفو سوارز

كاران و  او بيشترين سهم را در آماده كردن محافظه .در مسير دموكراتيك راه بردند محفوظ خواهد ماند
دادن به يك حكومت سوسياليستي در اسپانيا ـ پس از چهل سال  به تن در ها راستگرايان و فرانكيست

بيشتر  ،يليون تنود كه ديوارهائي كه خونهاي بيش از يك مبيشتر به ياري او ب. داشتفرمانروايي راست ـ 
  .*در ميان جامعة اسپانيايي كشيده بودند هموار شدند ،از چپگرايان

  

  1986   مه
 

  .سود جسته شده است 1986مارس  8مارس و نيز اكونوميست  16در اين نوشته از گزارشي در واشينگتن پست * 
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  بخش سه 
  
 

  يم و آنچه نيستيمئي در آنچه هستها هانديش
  

با عمل  ها و به اصطالح ماركسيست ـ لنينيست "فراپارلماني"ي ها هبه زير آوردن يك نظام حكومتي از را   
ئي كه مانند جمهوري ها توتاليتر يا نظام ي حكومتيها بويژه در نظام. مستقيم، هيچ گاه كار آساني نيست

ه پشت قدرت سياسي به يك دستگاه سركوبگر است در جاهائي ك. اسالمي در تالش توتاليتر شدن هستند
گيرد و از دست زدن به هيچ  مي و يك جمع كوچك همه امكانات كشور را براي ماندن بر سر قدرت بكار

 .شود مي بيرحمي و خالف قانون و اخالق پروائي ندارد، كار براندازي گاه تا حدود ناممكن، دشوار
  

ي ها هاي آسان يا مبهم را برتابد، يا استراتژي هگي و را حوصله يصبري و ب ي نيست كه بيا هاين مقول   
ي ندارند ا هشود كه هيچ عالق مي هر اشتباهي در آن به بهاي خون گروهي تمام. را) سانتيمانتال(احساساتي 

هر . پس از مرگشان ديگران آنها را شهيد و قهرمان بخوانند و بابت آنها براي خود اعتباردست و پا كنند
برد و به مردمان بيشتر  مي كند و كشور را بيشتر واپس مي اهه روي در آن عمر نظام حكومتي را درازبير

 .زند مي آسيب
  

براي تعيين استراتژي براندازي يك نظام حكومتي فراگير و سركوبگر بايد نخست واقعيات و شرايط    
سا كه نخستين قرباني چنان چه ب. كشور و نظام حكومتي و نيروهاي مخالف را بررسي كرد و شناخت

ي حكومتي باشد كه هيچ وجه مشتركي كه ها و نظام ها ي نامربوط با كشورها و موقعيتها هبررسي، مقايس
ي بسيار كلي و عمومي ــ با استراتژي و پيكار و ها هو مقول ها هبه كار پيكار براندازي آيد ــ مگر در زمين

 .كشور و نظام حكومتي مورد نظر ندارند
  

يابد، يعني براندازي حكومت آخوندي و نظام واليت فقيه، كوشش براي  مي در آنچه به ما ايرانيان ارتباط   
. تعيين استرتژي بايد بر پايه شناخت جمهوري اسالمي، موقعيت ايران، و نيروهاي مخالف آن انجام گيرد

يازي به بررسي و شناختن گيريم و ن مي زيرا بسياري چيزها را مسلم. كنيم نمي اين كاري است كه ما
 .بينيم نمي ي موقعيت خودمانها و ويژگي ها تفاوت

  

  : از اين قرار استـ ها اين فرض. ما عادت داريم از چند فرض پايه آغاز كنيم و بهمان جا پايان دهيم
  .جمهوري اسالمي يك رژيم منفور و ستمگر و شكست خورده است ـ 1
قريباَ همه آنان، با آن مخالفند و براي سرنگونيش ـ اكثريت بسيار بزرگ مردم ايران، ت 2

  .كنند مي شماري روز
  .ـ تنها نقص پيكار مردم نداشتن رهبري است 3
و الجزاير و فيليپين و جاهاي ديگر توانستند  نام ويتـ همان گونه كه مردم افغانستان و  4

دوسه ميليون ايراني  ژهي سركوبگر را شكست دهند ايرانيان نيز، بويها ي بزرگ يا رژيمها قدرت
  .رژيم اسالمي را بر اندازند ،توانند به يك حرك مي خارج نيز در صورت داشتن رهبري

 . ـ زمان از دست رفته است و ديگر جز يك تير در تركش نداريم 5
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ولي يك استراتژي پيكار را تنها بر چنين . درجات كم و بيشي از حقيقت هست ها در اين فرض   
انجامد، بويژه كه  نمي منفور بودن يك رژيم، لزوماَ به سرنگونيش. توان پايه گذاشت مين ي كليها فرض

ي ها رژيم. چنان روزشماري كردن مردم براي سرنگوني آن نيز بهم. سركوبگر و در سركوبي كار آمد باشد
ان شايد تنگ زم ندا هدوام آورد ها هو ده ها ئي سالها توان نشان داد كه در چنين موقعيت مي بيشماري را

رهبري در پيكار بسيار . و در تركش شايد يك تير بيش نيست يا تيرهاي بيشتري است باشد يا نباشد
و  ها با اين تحليل. ولي نخستين شرط رهبري خوب، شناخت درست موقعيت است. اهميت دارد

خوب را توقع  توان يك رهبري مي شنويم به دشواري مي خوانيم و مي ئي كه از موقعيت ايرانها توصيف
بگذارد پيشاپيش شكست خود را پذيرفته  ها و فرض ها زيرا هر رهبري كه كارش را بر اين تحليل. داشت
 .است

  

ي از ا هي از موقعيت ايران و رژيم و نيروهاي مخالف آن كرد و پارتر و دقيقتر  بايد برآورد درست   
در اينجا كوششي بدين . خيزد به كناري زد مي ما بري نامربوط به ها پندارهائي را كه از برابر نهادن موقعيت

 .كنيم مي منظور
  

 نام ويتـ ايران از سوي يك ارتش بيگانه اشغال نشده است و هيچ همانندي با الجزاير و افغانستان و  1
كه داشته باشد ايراني است و هنگامي كه روي كار آمد از پشتيباني بيني  حكومت ايران با هر جهان. ندارد
ي شهرهاي ايران را پوشاندند و براي ها نايراني خيابا ها ده سال پيش ميليون. ريت مردم برخوردار بوداكث

. قانون اساسي آن از سوي نود درصدي از مردم پذيرفته شد. خميني و جمهوري اسالمي تظاهرات كردند
و وزيران و سناتورها و  وزيران و در پيشاپيش آنان نخست(ي دراز از ايرانيان ها حتي در بيرون ايران صف

ي جمهوري اسالمي بسته ها و سفارت ها در برابر كنسولگري) نمايندگان پيشين و سران بخش خصوصي،
كه به اصطالح بهارآزادي بود و جمهوري اسالمي  ها هدر آن نخستين ما. شد و به قانون اساسي راي دادند

ي اشكاالت ا هآنها كه پار. الفي شنيده شدهنوز دستگاه سركوب خود را بسيج نكرده بود كمتر صداي مخ
 . فني داشتند به يگانگي انقالبي جاي مهمتري دادند و از آن قانون پشتيباني كردند

  

اما با همه فريب خوردگي . ينكه مردم فريب خورده بودند و به تدريج پشيمان شدند مربوط به بعد استا   
يا  نام ويترك كرمل و نجيب اهللا در افغانستان يا ژنرال تيو در و پشيماني، اين رژيم براي ايرانيان با رژيم بب

حضور خارجي كه در كوباي پيش از . حكومت نظامي اسرائيل در كرانه غربي اردن يا نوار غزه يكي نيست
و فيليپين ماركوس به چنان درجه زنندگي رسيده بود، در جمهوري اسالمي جاي خود را به چنان  1985

رژيم . كند مي شيانه ضد خارجي داده است كه از سوي ديگري به زيان رژيم عملتظاهرات خام و وح
اينند كه همه كار رژيم به دستور  ناگزير شده است در مواردي امتيازاتي به خارجيان بدهد و كساني بر

ي دست نشانده معمولي جهان سومي ها ولي باز دست كم در ظاهر ميان اين رژيم و رژيم. خارجيان است
ي كار را به برخوردهاي نظامي و سياسي كشنده با هر ا هي بسيار است و هيچ حكومت دست نشاندها تتفاو

 .) در خليج فارس و افغانستان(دو ابرقدرت نرسانده است 
  

ي ها ـ رژيم اسالمي يك دستگاه سركوبي چند ده هزار نفري دارد كه از سوي نيم دوجين سازمان 2
ن رژيم و روزبانان و مردمكشانشان در آنجا كه به نگهداري خودشان سرا. شود مي اطالعاتي پشتيباني

آنها از . آبروئي در خارج ندارند يابد چندان مالحظه اخالقي يا بيم از افكار عمومي يا شرم از بي مي ارتباط
يك درآمد قابل مالحظه . ندا هسرنوشت تيره خود در شكست آگاهند و با چنگ و دندان به قدرت چسبيد
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از هفت هشت  ها رفت و در بدترين سال مي ه چند سالي در پيرامون بيست ميليارد دالر باال و پائيننفت ك
از آنجا كه اولويت را به حفظ دستگاه حكومتي  چرخاند مي ي رژيم راها ميليارد دالر كمتر نبوده چرخ

 .كشور تمام شود كنند، بهر بهائي كه براي نمي گذار ي در اين باره فروا هند، از هيچ هزينا هداد
  

توان  مي ي خود را دارد و چنان نيست كه رژيم آسيب پذير نباشد و بر عكسها اينهمه البته محدوديت   
نبايد  اما چنين رژيمي را با ورشكستگاني مانند حكومت ماركوس در فيليپين. ي كاري بر آن زدها ضربت

حكومت اسالمي هنوز ده سال را به پايان . برابر گرفت كه بار فرسودگي دو سه دهه را نيز بر دوش داشت
انقالبيش را نيز هنوز نگهداشته ) مومنتوم(و شتاباهنگ ) االن(ي سرزندگي ها هنرسانيده است و ته ماند

 .ي اشغالي نيز نبايد برابر گرفتها با افريقاي جنوبي و اسرائيل در سرزمين. است
  

اه پوست به رنگ پوست چهار ميليون اربابان خود ميليون سي 22در افريقاي جنوبي همين بس است كه    
ي ها هي عرب نشين به كينها اشغال سرزمين ،در اسرائيل. به كنار) آپارتايد(بنگرند ـ دستگاه جدائي نژادي 

زند و تازه در آنجا بيست سال  مي گردد دامن مي نژادي و مذهبي و تاريخي كه به پنج هزار سال پيش بر
ه و كرانه باختري كه نه دلخوشي از اكنون خود دارند نه اميدي به آينده، بپا طول كشيد تا جوانان غز

 ها حكومت. چه سياهان افريقاي جنوبي و چه فلسطينيان با پيكار هر روزي بر سر زمين رو برويند. خاستند
ي ها هدر هر دو كشور يك نظام دموكراتيك و دادگا. دهند مي گيرند و به مردم خود مي ي آنها راها زمين

 مانند، جلو سركوبگري را تا حدودي نمي ي شرعها همستقل، كه هر چه جانبدار باشند هيچ به دادگا
هر دو كشور در برابر افكار عمومي و فشارهاي جهاني حساسيت دارند و خواب آزادي عمل . گيرد مي

ي فضاي عاطفي و در جمهوري اسالم. توانند ببينند نمي جمهوري اسالمي را در برابر مخالفان خود نيز
 .سياسي با همه اين كشورها تفاوت دارد

  

از . ــ ايران يك كشور بسيار مهم استراتژيك است، با منابع نفت و گاز قابل مالحظه و جمعيت بزرگ 3
 و نه با ال سالوادور و نيكاراگوا نام ويتدارد آن را نه با افغانستان و  ها نظر اهميتي كه درسياست قدرت

نگرند كه نبايد گذاشت به دامن هماورد  مي يا هي بزرگ به ايران همچون جايزها قدرت .نهاد توان برابر مي
كشورهاي . ي داردالملل بيندر ايران هر حكومتي باشد توانائي مانور فراوان در پهنه . بيفتندشان  )حريف(

خواهند در  مي .ندخواهند طرف بازرگاني آن باشند ــ چه شاه در ايران حكومت كند چه آخو مي گوناگون
 .را برانگيزنداش  خواهند دشمني نمي .گذرد آگاهي يابند مي آن حضور داشته باشند و از آنچه در آن

  

بر كنار ــ يا از آن ترسانند يا  ها هقدرتي است و از اين مقول قدرت شمالي ــ كه ابر همسايگان آن جز ابر   
از ميان . مرج براي همه همسايگان خطرناك استيك ايران آشوبگر يا دچار هرج و . به آن نيازمند

هيچ يك از . همسايگان ايران، عراق بود كه راه دشمني گزيد و اكنون شكرگزار است كه سر پا مانده است
قابل تصور . همسايگان ايران انگيزه يا جگر آن را ندارد كه مانند پاكستان در برابر افغانستان رفتار كند

به آنها . ربي يا جنوب شرقي يا جنوبي ايران به سه ميليون ايراني پناه بدهندنيست كه همسايگان شمال غ
تنها عراق آماده بود چنان كند؛ و . جلو ارتش جمهوري اسالمي بايستند و از آنها دفاع كنند. سالح برسانند

 .خورند مي ند كه از آن كاسه سياه نانا هتنها مجاهدين خلق بود
  

 .را ها شمالي داشته باشد و آن نيز چين و شوروي آن سالنام  ت كه يك ويتنام جنوبي نيس ايران ويت   
ئي مانند ها ارتش. مين از قلمرو آنها كشيده شود الئوس و كامبوجي هم در كنار ندارد كه شاهراه هوشي
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الجزاير نيست كه ارتش آزاديبخش آن در مرز . نام شمالي در كار نيستند كه در خاك ايران بجنگند ويت
حتي نيكاراگوا نيست كه . س دست نخورده بماند و براي گرفتن كشور از فرانسويان به ميدان آيدتون

 .ها پناه دهد"كنترا"هندوراس پشتگرم به آمريكا در كنارش باشد و به 
  

حكومت ايران كافي است تهديد و تروريسم را كنار بگذارد تا همه اعضاي سازمان ملل متحد دست    
حتي در اين . بلكه براي كشوري كه ايران است ،آن دراز كنند ــ نه براي حكومت آن دوستي و همكاري به

خود را به آن انداخته كشورهاي بيشمار،  ،كه رژيم اسالمي) نجس در نظام اجتماعي هندو(شرايط پاريائي 
 كدام يك از آنها به يك ارتش. بازند مي هر كدام به دالئل خودشان، با آن نرد دوستي و همكاري

آزاديبخش ايراني پناه و اسلحه خواهد داد؟ اگر آمريكا پشت پاكستان ايستاد و عربستان سعودي را نيز 
همراه كرد و در نه سال سه چهار ميليارد دالر كمك مالي و تسليحاتي به مجاهدين افغاني دادند و 

افغانستان . واهد كردنگذاشتند شوروي به پاكستان دست اندازي كند، كسي با ايران اشغال نشده چنين نخ
. خواهد آن را به لبه پرتگاه براند نمي ايران به آن معني از دست نرفته است و هيچ كس. رفته بود از دست

گذرانند و هيچ حكومتي جز عراق سود حياتي و  مي تقريباَ همه به انتظار عادي شدن اوضاع ايران روزگار
 .فوري در سرنگوني ايران ندارد

  

ند به صورتي با ا هند كوشيدا هگذشته اكثريت بسيار بزرگ مردم ايران هر چه توانست ــ در ده ساله 4
و آنها كه زندگي در خارج را ) چند هزار تني(آنها كه جانشان در خطر بود . حكومت خود كنار بيايند

ست در خارج پنداشتند خواهند توان مي خواستند به سربازي بروند و آنها كه نمي يافتند و آنها كهتر  دلپسند
جزآن گروه كوچكي كه در مبارزه (اما تقريباَ همة آنان . به كار و تحصيل پردازند، خود را به بيرون انداختند

عالوه بر اسناد (ي ايراني دارند ها هگذرنام. زيند مي به تعبيري همچنان در ايران) فعال با رژيم بوده است
در ايران . گردند مي روند و بر مي ه شمار روز افزون به ايرانب. كنند مي و آن را تجديد) اقامت و تابعيت ديگر

كسانشان در ايران . پرورند مي اموالي دارند كه اگر هم از دستشان بيرون شده اميد پس گرفتنش را در دل
توان آواره، به معني آوارگان فلسطيني  نمي به اين گروه بزرگ. هستند و بهانه مالحظه امنيت آنها را دارند

 .فغاني يا كامبوجي، گفتيا ا
  

حتي بي چيزترينشان در چادرها و . قابل مقايسه با آوارگان ديگر نيست "آوارگان"سطح زندگي اين    
جز آنها كه در . برند نمي افغاني يا صدها هزار كامبوجي و فلسطيني است بسر ها ئي كه خانه ميليونها هزاغ

ند ا هني در كشورهاي غرب، تا استراليا و زالند نو، ماندگار شدپاكستان و تركيه سرگردانند بقيه آوارگان ايرا
. گيرد نمي است، هر چند جاي ميهن راتر  و آسودهتر  شناختند زيبا مي و پيرامونشان از هر چه در ايران

ين تر آنها كه در آمريكا هستند به تندي دارند يكي از كامياب. رسد مي دست بيشترشان به دهانشان
 .شوند مي ي قومي در آن سرزمين اقوامها اقليت

  

ند با يك چشم به ا هبيشتر ايرانياني كه ماند. گريزند مي ند هر زمان بتوانندا هآنها كه در ايران ماند   
نگرند و با چشم ديگر به امكانات مهاجرت يا دست كم  مي نگهداشتن خود دور از خطر و آسيب حكومت

شود ده خانواده ديگر را به  مي ي كه در اين تالش كاميابا هانوادهر خ. فرستادن فرزندان خود به خارج
 .نيز يكسره از اين اميد خالي نيستندتر  حتي طبقات پائين .اندازد مي تكاپو
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درهاي كشور هيچ گاه بسته . گردند مي روند و هزاران تن به ايران باز مي هر هفته هزاران ايراني به خارج   
رژيم . معامالت ارزي و فرستادن كاالها از دو سو جريان دارد. ره بر قرار بوده استنشده؛ ارتباط تلفني هموا

آخوندهاي . اسالمي نه توانائي كشيدن يك پرده آهنين را بر گرد ايران داشته نه گرايش جدي به آن را
يك كشور حاكم و كسان و نزديكانشان مانند هر ايراني ديگري از گشت و گذار در خارج، جا پائي يافتن در 

آزادي نسبي رفت و آمد، كه در هيچ كشور انقالبي ديگري مانند . آيد مي غربي، سوغاتي و خريد، خوششان
، و گاه ارزهاي اضافي، از دست مردم، و نيز ها نداشته است، در دست آنها ابزاري است براي در آوردن ريال

از ناراضيان پر  ،ي خارجها فتن از مسافرتبا جلو نگر. دريچه اطميناني است براي كاستن از فشارهاي دروني
دارند و در خارج به وسوسه  مي مردم را در داخل به انديشه گريز دلخوش. شوند مي سرو صداتر آسوده

 ي پشت سر يا پيش رويش را ويرانها كمتر كسي پل. شوند مي هر دو دسته دو دل و كم اثر. بازگشت
 .كند مي

  

نان شيريني خود را هم خوردن و هم نگهداشتن،  ها ردن، به قول فرنگياين دو دلي، در دو جهان بسر ب   
توان گفت سرشتي دارد يك ويژگي موقعيت ايرانيا ن امروزي است  مي كه با روان ايراني سازگاري ديرينه و

فلسطيني آواره جائي براي رفتن ندارد؛ كوبائي كه به آمريكا كوچ . توان نشان داد نمي كه در جاي ديگري
آنها هم كه . ه، مانند اوكرائيني و چك و مجار و لهستاني پيش از او، هر روز در انديشه بازگشت نيستكرد

. نه امكان مسافرت دارند، نه دل مشغولي هميشگي مهاجرت را. ند همان جا هستندا هدر كشورهايشان ماند
). به استثناها كاري نداريم(ه نه آنكه مانده، نه آنكه رفت. تكليف ايراني روشن نيست. روشن استشان  تكليف

كمتر با بن . ولي كمتر كارد به استخوانش رسيده. از زندگيش ناراضي است. با حكومتش مخالف است
 .بستي روبروست كه بيرون آمدن از آن به مرگ بيرزد

  

 ي تازهها ئي كه رويهمرفته به او توانائي ماندن در محيطها شهرنشين ايراني را با آموزش و مهارت   
كند و با آنكه  مي توان برابر شمرد كه با تفنگ زندگي نمي دهد با روستائي و ايلياتي افغاني مي زندگيش را

روستاهاي افغانستان با بمب پست شده . داند بر سر چه باز گردد نمي مرزهاي كشورش از دو سو باز است
پايان يافتن جنگ نيز چندان گرايش به  با ها بسياري از افغان. ندا همين كاشت ها است و در كشتزارها ميليون
نيز از پنج شش ميليون آواره  ها اما حتي در ميان افغان. ئي چنين مرگبار ندارندها بازگشت و كار روي زمين

 .جويند نمي بيش از پنجاه شصت هزار تني در پيكار مسلح شركت
  

آغاز كرد و در دو ساله  جنگ را عراق. ـ هشت سال از ده سال حكومت اسالمي در جنگ گذشته است 5
شش . نخستين، تقريباَ همه ايرانيان در پيكار براي آزاد كردن خاك ميهن پشت سر حكومت اسالمي بودند

ئي كه با مصالح ملت ايران ارتباطي نداشت ها سال بعدي جنگ به اصرار حكومت اسالمي و براي هدف
روشني ميان جنگي كه با دشمن بيگانه در توانستند خط  مي ي مردم ايران كمترها هولي تود .دنبال شد

نگريستند و تا اميد پيروزي بود  مي ي به جنگتر ي كليها هگا آنها از نظر. گرفته بود و مقاصد رژيم بكشند
 .از قرباني دادن و فداكاري فرو نگذاشتند

  

نگ هيتلر جنگ با عراق به رژيم اسالمي تا چند سالي موقعيتي كم و بيش مانند شوروي در دوران ج   
با ادامه  1361حتي آنان كه از . بسياري از ايرانيان در عين مخالفت با رژيم پشت سر آن قرار گرفتند. داد

امروز . توانستند در دشمني با رژيم تا آنجا پيش روند كه به سود عراق تمام شود نمي جنگ مخالف بودند
توان موضعي گرفت كه منافع ملي  نمي نيابد الجزيره پايان 1975هم تا مسئله شط العرب بر پايه قرارداد 
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. ي آزاديبخش امروزي با چنين معمائي روبرو نيستها هيچ يك از جنبش. ايران را به خطر اندازد
ي چين به رهبري مائو در برابر هجوم ژاپن با دشمنان خود در كومين تانگ پيمان اتحاد ها كمونيست

 .بستند و تا تسليم ژاپن آن را نگهداشتند
  

ئي كه ايراني خود ها ي پيچيده و تناقض آميز سازگاري دارد، موقعيتها نه تنها سرشت ايراني با موقعيت   
 .يابد نيز ساده و سر راست نيستند مي را در آنها

  

سهم . ــ انقالب اسالمي، اعتقاد بيشتر ايرانيان را به مشيت كشورهاي غربي استوارتر كرده است 6
ي ها دازه بزرگ بوده مانع از اين نشده كه سر رشته همه كارها را در دستدر انقالب هر انشان  شخصي

تا بجائي كه از ايرانيان . ندا هنيز بر اين باورها دامن زد ها بسياري از نويسندگان اين سال .خارجيان بدانند
ست ي پاياني جنگ با عراق نيز شكها هي نظامي ماها شنويم كه حتي شكست مي بيشمار در داخل و خارج

بهمان گونه كه در موقع مناسب . فرا آمده است ها ساده نظامي نبوده بلكه سازش پنهاني به اشاره ابر قدرت
 . را بپذيرد 598هم به خميني دستور دادند قطعنامه 

  

توان از ايراني خواست كه پا پيش گذارد و سرنوشتش را در  مي ي معلوم نيست چگونها هبا چنين روحي   
از سوئي اين رژيم را ساخته و پشتيباني  دشمني به سهمگيني جمهوري اسالمي در افتد؟دست گيرد و با 

دانند، و از سوي ديگر از ايراني انتظار دارند به  مي ،در راس آنها انگلستان ،ي بزرگ جهانيها شده قدرت
خودشان در كنند كه حتي انقالبي كه  مي "ثابت"هنگامي كه به مردم ايران . ئي برودها جنگ چنين قدرت

يزر و رمزي ها  آن اعتصاب و اعتراض و راه پيمائي كردند و جان و مالشان را در راهش دادند، انقالب
 .را نيز بپذيرنداش  كالرك و ملكه انگلستان بود بايد نتيجه منطقي

  

د در خو) شاهد عيني(ميليون چشمديده  ها هاگر چنان انقالبي را كه هنوز ده سال از آن نگذشته و د   
توان يافت يك خيمه  مي ي آن را همه جاها ي بيشمارش هست و گزارشها و عكس ها ايران دارد و فيلم

دانند كه سر نخ همه بازيگران و برندگان و قربانيانش در دست چند توطئه گر بوده، پس  مي شب بازي
در  "لعبتكاني" جز. ما هر چه بكنيم سودي ندارد. طبعاَ بايد چشم براه خيمه شب بازي ديگري باشند

 زمان نيستيم كه به خواست و اشاره آنها حتي بر خالف منافع شخصي خود رفتار "لعبت بازان"دست 
اگر چنين . كشيم مي گذريم و حتي كاسه زهر سر مي كنيم و از جان و آزادي و مقامات و كشور خود مي

 ؟بوده و هست ديگر اينهمه توقع چيست كه از هم داريم
  

كه آوردند خودشان نيز  ها بيند كه منتظر بماند تا همان مي تر نين روحيه و برداشتي آسانايراني با چ   
در اينجا هم با كار كرد روان . توان هم نظريه توطئه را پذيرفت، هم پيكار مردمي را تبليغ كرد نمي .ببرند

چنين موقعيتي با . م بپذيردتواند با ه مي متضاد را propositionدو دل ايراني سر و كار داريم كه دو گزاره 
خارجي، و از باال تا پائين  ئي كه ارتش خارجي به كشورشان آمده است، نه يك سپهندها موقعيت ملت

از  تر كنند و اراده خود را نيرومند مي حكومتشان را خارجي تعيين كرده است و با اينهمه به خود تكيه
 .دانند تفاوت دارد مي ارتش اشغالي

  

در . رانيان مخالف جمهوري اسالمي، پيكار خود آنهاست و ديگران سهم چنداني در آن ندارندــ پيكار اي 7
ارزاني هر كه . شايد هنوز هم باشد. ي جنگ، عراق آماده كمك به هر گروه ايراني مخالف بودها سال

ه ولي از آن گذشته حكومتي نيست كه خودش روياروي رژيم اسالمي قرار گرفت. خواستارش بود و هست
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دهند رژيم مسئول و با ثباتي در  مي ئي هستند كه ترجيحها قدرت. باشد و پيكار ايرانيان را پيكار خود بداند
توان از آنها انتظار  مي .خواهند خودشان با حكومت ايران درافتند نمي ولي. ايران روي كار آيد

بختي به آن بدهند پا پيش  ديگران اگر قدرتي ببينند و. ئي داشت، ولي كار با خود ماستها پشتيباني
 .خواهند گذاشت، چنانكه همواره بوده است، از جمله در انقالب اسالمي

  

شوند، بخش  مي ي مقاومت كشورهاي اروپائي در جنگ دوم كه اينهمه با ايران كنوني مقايسهها جنبش   
نيروهاي مسلح دوگل و تيتو و مانندهايشان پشت به . كوچكي از يك تالش جنگي سهمگين جهاني بودند

از  "ي پارتيزاني كه در پنج سال جنگ از زمين روئيدندها جنبش". آمريكا و انگلستان و شوروي داشتند
ايران را يك ارتش خارجي نگرفته است و دنيا هم با آن . هيچ نظر با ايران كنوني همانندي نداشتند

تماالَ ده سال پيش، از آن ايراني امروزي در پيكار با حكومت خودش كه اح. خارجي در جنگ نيست
پشتيباني هم كرده است، نه آن انگيزه را دارد، نه آن جبهه مشخص و استراتژي ترديد ناپذير را، و نه 

 . او بايد همه چيز را از صفر و خودش فراهم سازد .است اسباب پيكارش فراهم
  

پيوست بيدرنگ  مي بش مقاومتيك فرانسوي كه در دوره اشغال فرانسه در بيرون يا درون فرانسه به جن   
پيوستن به : براي فرانسويان آن روز راه پيكار يكي بيشتر نبود. يافت مي جاي خود را در جنگ با آلمان

ايرانيان امروز بايد با پيوستن . يش پشت سر آن قرار داشتها جنبش فرانسه آزاد كه نيمي از دنيا با ارتش
 . د، بوجود آورندبه يكديگر، آن قدرت سازماني را كه بتوانن

  

روز و شب به . توان اينهمه تناقض بهم بافت نمي درباره كمك خارجي به پيكار با رژيم اسالمي نيز   
ي كه نيروهاي مخالف بر روي كار آيند، ترساندن و ا هي خارجي دشنام دادن و آنها را از آيندها قدرت

ه آن يك درست است نه اين يك، و هر دو تنها ن. خوانند نمي پيوسته در آرزوي پشتيباني آنان بودن با هم
 .به حال بيحركتي و پرگوئي سودمندند

  

ين مايه سرگرداني ايرانيان در تعيين استراتژي پيكار، سهم تر شنويم، بزرگ مي خوانيم و مي از آنچه   
. ز روي آنهاستني ها ايرانيان در درون و بيرون ايران است، بويژه سهم ايرانيان بيرون كه تقريباَ همه بحث

 افتند، كه اگر اين اندازه مي ي پيكار در خود ايرانها نويسند كمتر به ياد دشواري مي آنها كه در بيرون
 .ماندند و خودشان كار را يكسره كرده بودند نمي بود اصالَ آن پنجاه ميليون منتظر بيرون نمي

  

وجود "تژي، به ايرانيان خارج همچون بر سر استرا ها نكته شگفت آور اينست كه در بسياري از بحث   
از اينجاست كه بايد . گويند كه گوئي در ايران هستند مي نگرند و گاه چنان از آنها سخن مي "حاضر و غايب

اين ويژگي كه از بس پيش پا افتاده . تعريف كردشان  ين ويژگيتر نخست ايرانيان خارج را با پيش پا افتاده
  .ينست كه ايرانيان خارج در ايران نيستندآيد ا مي ها است كمتر به چشم

  

توانند  مي هنگامي كه ما از اين واقعيت پيش پا افتاده آغاز كنيم آنگاه در بحث از آنچه ايرانيان خارج   
ي ايران، يا شمشير زدن در ركاب كسي كه قيامي كند، يا ها و دشت ها هبراي پيكار انجام دهند به ياد كو

توان  مي از ايراني خارج. افتيم نمي بايد در درون مرزهاي ايران انجام گيرد يم پيكار سرنوشت سازي كه
خواست كه به چنان پيكاري كمك مالي كند؛ افراد مورد اطمينان خود را در ايران به چنان پيكاري 

توان خواست  مي حتي .ي ديپلماتيك و تبليغاتي الزم را از خارج به چنان پيكاري برساندها بخواند، كمك
تواند شمشير به  مي اما تا هنگامي كه در خاك بيگانه و زير قوانين بيگانه است، نه. ه به ايران باز گرددك
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كمر ببندد و قيام كند، نه تفنگ بردارد و از صفير گلوله در پهنه نبرد لذت ببرد، نه به گروه پارتيزاني 
 برند و به ايران باز مي خارج بسرآن ايرانياني كه در . بپيوندد و در درون ايران درگير عمليات شود

گردهم آئي، راه پيمائي، تظاهرات در برابر . توان كرد مي آيند كه در خارج مي گردند، تنها از كارهائي بر نمي
ي جمهوري اسالمي يا به مناسبت ورود جالداني مانند رئيس كميسيون خارجي مجلس به ژنو، ها سفارت

، برقراري ارتباط با ايران، يارگيري براي پيكار و رخنه در دستگاه مقاله و نامه نويسي، بحث و انديشيدن
شود و اينهمه در جاهائي با خواري از آن  مي همه آنچه كه به نام مبارزه سياسي شناخته. جمهوري اسالمي

 .كنند مي ياد
  

اگر به . ا دانشجودار ي تفاوتي ندارد كه اين ايراني خارج ارتشي پيشين باشد يا سياست پيشه يا خانم خانه   
. فرض چند صد ارتشي پيشين بتوانند مثالَ در اروپا برگرد هم آيند پيكار آنها جنبه نظامي نخواهد يافت

توانند همقطاران خود را در بيرون گرد آورند، با آنها در داخل ارتباط برقرار كنند، بكوشند تا در  مي آنها
غير نظاميان هم در . سياسي است و بسيار هم الزم است اه همه اين تالش. نيروهاي مسلح ايران نفوذ كنند

 .آيند و بايد به آنها بپردازند مي از همين گونه كارها بر ،خارج
  

تواند انجام دهد بي  مي اكنون اگر از ايراني خارج بخواهيم پيكار سرنوشت ساز كند، ولي آنچه را كه   
فراخواندن ايرانيان خارج به اينكه در پي تظاهرات و . ميا هارزش بخوانيم، خود و او را به سرگرداني انداخت

در خارج نباشند و به ايران بروند و در آنجا پاسخ گلوله را با گلوله بدهند، دست  ها نامه نگاري و گردهمائي
دشواري . كم ما را به تناقض گوئي نخواهد انداخت ــ هر چند ممكن است چندان جدي گرفته نشويم

ي زاگرس ها خواهيم چنان رفتار كند گوئي در كوير لوت يا كوه مي اني در فرانكفورتاينجاست كه از اير
 .توان كرد نمي در فرانكفورت جز كارهائي كه در فرانكفورت ممكن است. است

  

 بسياري از كساني كه در بيرون به سختي روزگار. دعوت از ايرانيان به بازگشت، سخن درستي است   
آنها . ر بازگشتشان نيست در درون ايران به حال پيكار سودمندتر خواهند افتادگذرانند و خطري هم د مي

ولي اگر . حتي اگر گروه پارتيزاني تشكيل ندهند دست كم يك مدعي تازه، يك ناراضي ديگر، خواهند بود
ين ا. ي ما تصميم خود را تغيير نخواهند دادها آنها ترجيح دهند كه در خارج بمانند با بدزباني و تلخي

اگر پيكار با . بايد موقعيت مردم ايران را شناخت. سودي ندارد و كسي هم چنين حقي ندارد ها بدزباني
ي ايران ها و دشت ها هي بيشتر دارند و كوها هبود، مردم در درون ايران انگيز مي رژيم اسالمي به اين آساني

خواستند شمشير بكشند و دست  مي گرند اا هاين جماعت بزرگ كه در ايران نماند. نيز در دسترسشان است
از ايرانيان در هر جا بايد آنچه را خواست كه از آن . زدند  نمي به تفنگ ببرند با اينهمه دشواري به بيرون

پنداريم از بسيار كارها بر خواهند آمد و هر چه بر پيكار درست  مي آيند و بر خالف آنچه بسياري از ما مي بر
 . خواهند آمد بيشتر برانديشيده شده، بگذرد از 

  

. ي براي دست به كاري نزدنا هي مشهور است و بهانها گويند مبارزه در ايران است از غلط مي اينكه   
ئي، ها صورت. ئي از آن در بيرون استها صورت. ئي از مبارزه در ايران استها صورت .مبارزه در همه جاست

ي چندان كوچك ا ههيچ مبارز. اخت و به همه دست زدبايد همه را شن. هم در بيرون و هم در ايران است
هيچ كس نيست كه به . توان رسيد مي به آن مبارزه بزرگ از اين مبارزات كوچك. نيست كه از آن بهراسيم

  .كاري بيايد و بتوان از او دست شست
  



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

 گذشته روزگار ي آزاديبخش ديگر در پنجاه سالها آنها كه پيوسته در مقايسه پيكار ايرانيان با جنبش   
اگر . شوند از اين سخنان نبايد چنين نتيجه بگيرند كه پس اميدي نيست مي گذارنند و بحق سرخورده مي

نام و الجزاير و پوليساريو و فرانسه آزاد و فيليپين و نيكاراگوا و گروه ابونضال  ما افغانستان و فلسطين و ويت
نه به اين معني است كه ) و چه بهتر كه نيستيم(نيستيم و ارتش سرخ ژاپن و ال سالوادور ) يا ابو نيدال(

آنچه سودي . نخواهيم آمد و زمان ما بسر رسيده است پيكار ما سودي ندارد و از پس جمهوري اسالمي بر
ما بايد شرايط خود را بشناسيم و . و ديگران در ايران است ها نامي و ويت ها ندارد آرزوي تكرار پيكار افغان

 .سازمان دهيم ها هار خود را متناسب با آنها بينديشيم و خود را براي آن شيوي پيكها هشيو
  

 استتر  ي دور دست خود، آنچه را كه به ما نزديكها اندازي ما همچون آن ستاره شناس گلستان، در نظر   
داشته ئي ها نمونه انقالب اسالمي شايد بيش از نبرد مسلحانه مجاهدين افغاني براي ما درس. بينيم نمي
  .باشد

  

  .به استراتژي پيكار ايرانيان بايد بيشر پرداخت   
  

  1988اكتبر  
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  پادشاه به عنوان نماد و رهبر پيكار
  

هشت سال پيش وليعهد ايران و وراث پادشاهي پهلوي در رسيدن به سن قانوني، اعالم داشت كه آماده    
از آن هنگام شاهزاده رضا . قانون اساسي مشروطيت بر عهده گيرد است وظايف پادشاهي را به موجب

پهلوي براي هواداران روز افزون نظام پادشاهي مشروطه در ميان ايرانيان، شاه و پادشاه و شهريار ايران و 
كنند او  مي اعليحضرت رضا شاه دوم پهلوي بوده است و بسياري از خارجيان نيز كه با او ديدار يا مصاحبه

  .نامند مي به عنوان اعليحضرترا 
  

از نظر سياسي نيز پادشاهي را در . مساله حقوقي ادامه سلسله پهلوي را حل كرد 1359آبان  9اعالم روز    
براي بسياري از ايرانيان در درون و بيرون ايران، نماد و نقطه تمركزي به . اندازي بهتر از پيش قرار داد چشم

نام پادشاه مردان و زنان بيشماري گرد آمدند كه بهترين چاره را براي ايران  برگرد. عنوان پادشاه پيدا شد
ي گوناگوني كه براي رژيم ها )آلترناتيو(در ميان جايگزين . دانند مي برقرار ساختن يك پادشاهي مشروطه

نهاد پادشاهي در ذهن . شد، جايگزين پادشاهي مشروطه موقعيت استوارتري يافت مي اسالمي عرضه
ولي از نظر خود ). تجسم يافت(ري از ايرانيان زنده مانده بود و اين نهاد در پادشاه جوان، پيكر پذيرفت بسيا

اعالم پادشاهي يا . ي حقوقي و سياسي و عملي بودها آغاز يك دوران دشواري پادشاه، اعالم آمادگي،
در خود ايران رژيم اسالمي . آمادگي براي بعهده گرفتن وظايف پادشاهي، هزاران كيلومتر دور از ايران شد

 برد و همچنان مي با قدرت تمام، اسباب حكومت را در دست داشت و همچنان دارد، و با بيرحمي تمام بكار
گير، نه اسباب مادي رسيدن  بر گرد پادشاه نه ارتشي بود، نه يك سازمان سياسي بسيجيده و همه. برد مي

در ايران مردم براي برقرار كردن پادشاهي همان . كشوربه قدرت، نه شناسائي خارجي، حتا از سوي يك 
و  ها در بيرون ايران تبعيدي. توانستند موثر باشند كه در براندازي رژيمي كه جايش را گرفته بود مي اندازه

در اينجا . آمدند كه از دشمني با نظام واليت فقيه مي آوارگان در پشتيباني از پادشاهي، از همان اندازه بر
 .توانند نيست مي توانستند و مي گفتگو از اينكه چه اندازهالبته 

  

اعالم پادشاهي بر پايه قانون اساسي شد و از همانجا اين بحث حقوقي برخاست كه پادشاه مشروطه چه    
تواند در پيكار براندازي دخالت و سهم داشته باشد؟ نقش پادشاه در پيكار، در برابر نقش پادشاه  مي اندازه

ي سياسي فعال ها سازمان. ي آن گذشته استها قانون اساسي قرار گرفت و هشت سالي در بحثبه موجب 
خواستند كار پيكار را خود  مي در بيرون از ايران كه اندك اندك به پادشاهي مشروطه گرويدند طبعاَ

 ويشآنها رهبري پيكار را از آن خ. خواستند به نقش نمادينش بس كند مي سازمان دهند و از پادشاه
پادشاه و  .شمردند مي يك تناقض عبارتي و آشكار ،دانستند و پادشاه مشروطه را در نقش رهبر مي

كوشش خود را به هماهنگ كردن  ها اين استدالل را پذيرفتند و مدت ها مشاورانش نيز در بيشتر اين سال
بويژه كه از نظر . ندو گرد آوردنشان به زير چتر پادشاهي مشروطه گذراندتر  ي سياسي فعالها سازمان

در . تواند رهبري پيكار را در دست گيرد نمي شد كه پادشاه در نبود امكانات مي عملي نيز چنين استدالل
اين ميانه كوششي هم براي سازمان دادن مشروطه خواهان در شوراهاي مشروطيت شد كه جز يكي دو 

 .فزودا ها و پراكندگي ها مورد استثنائي به جائي نرسيد و بر تلخي
  

باشند و اگر، نه در سرنگوني رژيم، دست كم در ) موثر(توانستند كارساز  مي ي سياسيها اگر سازمان   
پادشاه به عنوان . آمد نمي پيش ها بودند بسياري از اين گفتگو مي سازمان دادن ايرانيان در خارج كامياب

ز نام او و حيثيت پادشاهي و ي مخالف نيز اها نماد و ادامه دهنده سنت مشروطيت بود و سازمان
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چندان كارساز نبودند و از بيش از  ها دشواري از اينجا برخاست كه سازمان. شدند مي مشروطيت برخوردار
تر  افزوده شدن نام پادشاه بر آنان احتماالَ دامنه برد سياسي پادشاهي را تنگ. آمدند نمي كردند بر مي آنچه
 ها ميلي شد سال ئي كه از هر دو سو و با بيها كوشش. آنها باشد كرد، بي آنكه كمك زيادي براي خود مي

در اين . يا از ميان رفتند يا در خود بسته ماندند و گذراني كردند ها سازمان. زمان گرفت و بيهوده ماند
 .قرار گرفت ها ميانه پادشاه بود كه هدف و موضوع انتظارات، و اندك اندك سرخوردگي

  

ترديد در  با ايرانيان، بي ها يآ و گردهم ها و سخنراني ها هكرد، از مصاحب ها سال آنچه پادشاه در اين   
 ها پادشاه در اين سال. گسترانيدن جاذبه پادشاهي مشروطه در درون و بيرون ايران سهم بزرگي داشت

، از اين او جز يكي دو مورد. اساساَ موضعي آزاديخواهانه گرفت كه سرمايه بزرگي براي آينده پادشاهي است
ي او با ايرانيان در داخل، از آنچه ها دامنه تماس. موضع برنگشت و در آن موارد نيز به تندي جبران كرد

يك جريان پيوسته از ايرانيان، از غير نظامي و نظامي وحتا . بوده استتر  كنيم گسترده مي بيشتر ما تصور
آيند و پيام او را به ميان قشرهاي  مي اوخرند و به ديدار  مي مقامات حكومتي، رنج و خطر را به خود

دستگاه حكومتي داده يك تر  ي پائينها هئي كه پادشاه به ردها اطمينان. برند مي گوناگون جمعيت ايران
ميلي و از ناچاري با اين رژيم  بسياري از كساني كه با بي. عامل حياتي در پيكار براندازي خواهد بود

حتا مقاماتي از رژيم كه . ايران پادشاهي كسي از آنها انتقام نخواهد گرفت دانند كه در مي كنند مي همكاري
ند كه در ايران پادشاهي آنها را به سبب همكاري ا هدستشان به خون و نادرستي آلوده نيست اطمينان يافت

 .با رژيم اسالمي آزار نخواهند كرد و مانند همه ايرانيان در پناه قانون خواهند بود
  

ي ا هئي نشان داده شده، اگر هم پارها اله گذشته اگر هم در استراتژي پيكار سرگردانيدر هشت س   
هم  و مواضع فكري، از جمله در موضوع جنگ، بر روي ها هاشتباهات سياسي يا تاكتيكي سر زده، ديدگا

ي ها هينگرد و اين از ما مي پادشاه از يك نظرگاه درست مردمي به ايران و آينده ايران. دست بوده است
نظرانه نيفتاد  به دام مالحظات تنگ ها اينكه پادشاه در اين سال. بزرگ اميدواري در پيكار رهائي ايران است

و سخنگوي مردمساالري و آزاديخواهي شد دستاورد بزرگي است و پيامدهاي سازنده براي آينده پيكار و 
او دنباله گذشته بود، . شاه جوان ايران بوداين شايد دشوارترين آزمايش براي پاد. آينده ايران خواهد داشت

بود كه در قالب آشناي  ميتر  براي او بسيار آسان. اما نخواست تنها يك ادامه دهنده و تكرار كننده باشد
خواست آغازگر  مي اما پادشاه. خواستند مي ، از او همين راتر اكثريتي از سلطنت طلبان فعال. گذشته برود

در اين زمينه، هشت سال گذشته هيچ هدر . ي براي ايران تازه و متفاوتيا هادشاه تازي باشد، پا هدوران تاز
 .نرفته است

  

بسياري از ايرانيان مخالف رژيم اسالمي با پيوستن به صف . اعالم پادشاهي يك پيامد ديگر هم داشت   
 پادشاهي پشتيبانيآنها از . مشروطه خواهان كار خود را پايان يافته و سهم خود را ادا شده شمردند

ايه گذاري يك مشروطيت پكردند و از آن پس بر پادشاه بود كه پيكار براندازي جمهوري اسالمي و  مي
براي بسياري از ايرانيان پشتيباني از يك رهبر به معني واگذاري همه  .نوين را در ايران از پيش ببرد

كند كه كارها را بر  مي ود يك بدهي بزرگ پيداش مي رهبر در برابر هواداري كه از او. به اوست ها مسئوليت
ش با اوست ا هبقي. روند و هواي رهبر را دارند مي ي خودها هواداران و پشتيبانان به سر زندگي. عهده گيرد

  وگرنه چه رهبري است؟ 
* * *  
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ئي ها شمداشتپادشاه بايد در برابر چ. خواهند مي ايرانيان بيشمار در هر جا مسئوليت پيكار را از پادشاه   
. ي برگزيندا هي كه به عنوان يك ايراني براي رهائي ميهن دارد استراتژي شايستا هكه از او هست و وظيف

توان انتظار داشت يك يا دو سازمان معين پيكار رهائي  مي ديگر نه. ندا هي تا كنون ناكام شدها استراتژي
ئي هستند، ها سازمان. كارساز شدن آنها هستو  ها ايران را پيش ببرند، نه اميدي به هماهنگي سازمان

يشان با خودشان و ها گرفتاري. ندا ه، و بيكار هم نيستند ولي هنوز پاسخي به مساله ندادتر و كوچكتر  بزرگ
نماينده و سرپرست . در ميان خودشان بيش از آنست كه يكي شوند و يكي شدنشان تاثير چنداني كند

و به دست پادشاه سازمان و شورا ساختن از چيزي برنخواهد آمد و  كارهاي پادشاه در هر جا گماردن،
اينهم كه كسي را پيش اندازند كه اگر توانست چه بهتر و اگر . پذير خواهد كرد پادشاه را هم آسيب

 .نتوانست به نام خودش تمام شود، پيشاپيش پذيرفتن شكست است
  

ئي ايران، و به اقعيت ويژه، سهم و نقشي در پيكار رهاگر بپذيريم كه پادشاه به عنوان يك ايراني با مو   
توانيم از او انتظار  نمي گرداندن پادشاهي به ايران دارد، آنگاه عنوان وارث پادشاهي پهلوي، مسئوليتي در باز

. داشته باشيم كه بيكار بنشيند تا ديگران در زمان مناسب از او دعوت كنند كه به تخت پادشاهي درآيد
پادشاه . توان به اميدشان نشست نمي ند وا هگران نيز در ده سال گذشته چندان از كاري برنيامدبويژه كه دي

به پشتوانه نام و پيشينة خود و سنتي كه نماد آن است بي ترديد وزنه بيشتري از هر شخصيت و سازمان 
او . عمومي داشته باشدانگيختن ايرانيان و پشتيباني  تواند در بر مي يتر سياسي مخالف دارد و تاثير بزرگ

ي چشم ا همربوط حقوقي از چنين سرماي ثمر و نا ي بيها توان با بحث نمي .ي در اين پيكار استا هسرماي
 .پوشيد

  

بايد تعهد خود را به مردمساالري نشان دهد و  ،در مراحل پيكار ،اكنون اين مالحظه كه پادشاه از هم   
در دست خود واپس زند  ها ايران، را به تمركز قدرتگرايش سنتي شاهان، و عموم رهبران سياسي 

پيكار  .توان او را از صحنه پيكار كنار زد نمي ولي از بيم اينكه پادشاه فردا به خودرائي نيفتد امروز. بجاست
ما براي بر چيدن استبداد واليت فقيه و باز . همه پيام ما پيام آزادي است .ما از دموكراسي جدا نيست

خواهد پرچمدار يك مشروطيت نوين  مي پادشاه. كنيم مي فردي و بشري ايرانيان پيكار گرداندن حقوق
شود و حكومت در دست مردم و نمايندگانشان خواهد  مي باشد كه در آن مقام پادشاهي از سوي مردم داده

 .بود ــ همه چيز به راي آزادانه مردم
  

بوجود  ،تاكيد بر آنها در همه مراحل پيكار ،ها )پتكانس(گذاشتن پايه پيكار كنوني ما بر اين فرايافت    
براي آينده دموكراسي در ايران اهميتي بيش از آن دارد كه شاه  ،آمدن يك نيروي سياسي با چنين تعهدي

 .اثري و انتظار بيهوده كشيدن محكوم سازيم را به بي
  

و رفتار شخصي يك فرد،  ها يشدموكراسي در ايران آينده است نه صفات و گرا) تضمين(آنچه پايندان    
اين . بلكه پديد آمدن يك فرهنگ سياسي آزاديخواه است كه بي سازمان و بي پيكار بدست نخواهد آمد

سازمان و پيكار، كه ناگزير بايد مردمي باشد تا به جائي برسد، با خودش روحيه و كاركردهائي خواهد آورد 
 ندا همردمي كه براي رهائي كشورشان پيكار كرد. واهد دادكه به ديكتاتورمنشي و ديكتاتورپروري ميدان نخ

از يك استبداد به استبداد ديگر نخواهند افتاد ـ اگر از همان نخستين مراحل پيكار، حقوق خود و حدود 
و  ها ي مردمي انباز بوده، آزمايشها ين مراحل در تالشتر پادشاهي هم كه از پائين. ديگران را نگه دارند
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كار هر روزه را در كنار آنها و نه برفراز آنها بسر برده، ديگر نخواهد توانست به خود اجازه دهد ي پيها آزمون
 .رسيده و ناشايسته براي حكومت بر خود بشمارد ميهنانش را نا كه هم

  

توان به  مي فعال كنار و كمرو و غير چنانكه تجربه تاريخي ما نشان داده است، حتا از يك پادشاهي بر   
كليد جلوگيري از نظام استبدادي در . اني و فرماندهي رسيد كه ملت را در خود خالصه ببيندخدايگ
اگر مردم فعال باشند و مشاركت كنند و به هيچ كس به عنوان رهاننده و . ي مردم استها دست
انتقاد آورنده ننگرند و رهبران و سخنگويان خود را زنان و مرداني مانند خود بشمارند و فراتر از  فراهم

ندانند و اينهمه در ستايش كسان بي اختيار نشوند، محيط براي پرورش و زيست ديكتاتوري آماده نخواهد 
اگر . ي قانون و تعبيرات حقوقيها هاست تا مادتر  چنان روحيه و فرهنگ سياسي عاملي به مراتب مهم. شد

يت ندهد و چاپلوسان و يك سازمان يا جنبش، خود را در يك فرد محو نكند و جائي به كيش شخص
 .توان به آينده دموكراسي در ايران خوشبين بود مي چاپلوسي را از خود براند بيشتر

  

از همه . اما در موقعيت ما هيچ چيز آسان نيست. خواهند گفت اينها همه آرزوست و آسان نيست   
 ا، يك حركت، يك شوراگيرند و بسته به يك ند مي دشوارتر پيكار ماست كه كساني آن را اينهمه آسان

سازمان دادن يك پيكار مردمي، : ما همه كارهاي دشوار خود را بايد با هم و در كنار هم بكنيم. بينند مي
پرورش دادن يك روحيه آزاديخواه، پايه گذاري يك حكومت جايگزين جمهوري اسالمي، سرنگون كردن 

 .نظام آخوندي
  

براي بسياري از ايرانيان ــ اگر نگوئيم . ر اينهمه داشته باشدتواند سهمي اندازه نگرفتني د مي پادشاه   
 ين سخنگوي نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي است و بهتر از هر كسيتر اكثريتي ــ او بهترين و برجسته

بر جاذبه نام پادشاه براي ايرانيان و حيثتي كه خود اين مقام دارد، بايد . تواند ايرانيان را بر گرد هم آورد مي
بيشتر آنها از دشمني با پادشاهي و  .گشت فكري ژرف و گسترده ايرانيان را در ده سالة گذشته افزود دگر

از . ندا هپرستش حكومت اسالمي به بيزاري از نظام آخوندي و ستايش دستاوردهاي دوران پادشاهي رسيد
فتن سطح و بدتر شدن كيفيت رتر  ا بر پائينه ي هر روزة اكنون با گذشته، از دريغ خوردنها برابر نهادن

شامل همه (سال محمد رضا شاه پانصد تن  37زندگي فردي و اجتماعي، گرفته تا اين حقيقت كه در همه 
اعدام نشدند و تنها در زندان اوين تا مدتي روزي ) محكومان سياسي و جنايتكاران و قاچاقچيان مواد مخدر

 .كند مي ذهني پادشاهي در ميان ايرانيان كمككشتند، همه چيز به بهبود تصوير  مي پانصد تن را
  

توانند دريابند كه پادشاهي  مي نگرند نمي ها آنها هنگامي كه از دريچه تنگ دشمني و كينه كور آن سال   
پادشاهي در اين  .يش همه در پي يافتن پايگاه مردمي بودها و كمبودها و بيراهه رفتن ها با همه نارسائي

ي توتاليتر چپ و راست يك منشاء متافيزيك و ها تواند مانند نظام نمي پادشاهي. ارددوران جز اين راهي ند
ي از اين دست در گذشته شد ناتمام ا هي ناشيانها اگر هم كوشش. براي خود بتراشد) اوتوپيك(آرمانشهري 

 .ماند زيرا از باال تا پائين هيچ كس بدان باور نداشت
  

شد به بقيه مواد  مي بود كه مي موادي از قانون اساسي در صورتي بجا محدود كردن پادشاه در مبارزه به   
اگر منظور از . چوب حقوقي و قانوني پيكار قرار داد قانون اساسي نيز استناد كرد و قانون اساسي را چهار

ش را نامربوط بدانند ــ كه هست ــ اين يك شگرد ا هقانون اساسي تنها دو سه اصل آن باشد و بقي
اگر قانون اساسي را قانون پيكار رهائي ايران بشمارند خود را مايه خنده خواهند . بيش نخواهد بود تاكتيكي
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توان رژيمي مانند  نمي با مواد قانون اساسي .توان پيكار را سازمان داد و اداره كرد نمي با قانون اساسي. كرد
پيش از اين از كاري . سپاريگاه استآغاز راه يا ره قانون اساسي يك نقطه. جمهوري اسالمي را برانداخت

ي اصول آن با مردمساالري و ا هپار. توان موبمو بر طبق آن اداره كرد نمي حتا ايران آينده را. آيد نمي بر
. ي اصول آن مبهم است و بايد روشن شودا هپار. اعالميه حقوق بشر سازمان ملل متحد ناهمخواني دارد

قانون را اصالح و با شرايط  ،پرسي از راه مجلس موسسان و يك همه مردم ايران بايد هنگامي كه بتوانند
 .ايران آينده سازگار كنند

  

ولي قدرت اجرا و  .كند مي پادشاه به موجب همين قانون اساسي است كه ادعاي تاج و تخت ايران را   
خود پيكار كند تا پادشاه بايد به سهم  .قدرت در دست جمهوري اسالمي است .نگهداري اين قانون را ندارد

قانون اساسي  .ملت ايران اختيار خود را در دست گيرد و آنگاه بهر قانون اساسي كه خواست گردن نهد
كند زيرا روح آن هنوز زنده  مي ئي براي همراهي و همكاري ايرانيان فراهمها همشروطيت تا آن روز زمين

سنت انقالب  .گيرد مي وهاي ايرانيان را در برو آرز ها است و نهادهاي آن هنوز توان زندگي دارد و خواست
هيچ بخشي از  ،از اين گذشته .دهد مي مشروطيت نيرومند و برانگيزنده است و به پيكار كنوني ما جان

نه قواي سه گانه بر كشور  ،نه پادشاهي بر تخت نشسته .توان اجرا كرد نمي قانون اساسي مشروطيت را
 .كنند مي نمايندگاننشان حاكميت خود را اعمالنه مردم با انتخاب  ،حكومت دارند

  

تواند مردم را همكاري و  نمي اكنون اگر جلوي پادشاه را بگيرند كه حق مصاحبه يا سخنراني ندارد يا   
موضوع  ،سازماندهي براي سرنگوني رژيم بخواند زيرا تشريقات فالن اصل قانون اساسي رعايت نشده است

 ،كند و تاثيري دارد نه تنها به دليل اصول قانون اساسي است مي شاه اگر تالشي .كشانند مي را به دور باطل
شاه به  .بلكه بيش از آن به دليل مشروعيت سياسي است كه در هشت سال گذشته بدست آورده است

ين ند كه به او به اا هرهبري او را كساني به او داد .در واقع بيشتر رهبر است تا شاه ،عنوان يك رهبر مبارزه
 اگر پادشاه را كسي .اگر بتوانند و بخواهند ،پادشاهيش را بايد مردم ايران بدهند .نگرند مي چشم
اما  .مانند كنت دو پاري در فرانسه ،بود مي او يك مدعي ساده تاج و تخت ،آورد نمي پذيرفت و در شمار نمي

كرد و بسياري بر گردش آمدند او در نهم آبان هشت سال پيش اعالم آمادگي براي پذيرش پادشاهي ايران 
و هر سال بيشتر آمدند و اينها هستند كه او را از يك مدعي تاج و تخت به صورت يك شخصيت سياسي 

بويژه قانوني كه هيچ  ،توان از پادشاه گرفت نمي اين شخصيت موثر بودن را با هيچ قانوني .ندا هموثر در آورد
 .توان اجرا كرد نمي ي از آن را اكنونا هماد

  

و كار  اما آيا ما در اينجا با تاج و تختي سر .توان هم شاه و هم رهبر بود درست است نمي اين سخن كه   
خواهيم قانون اساسي مشروطيت  مي .خواهيم وارث پادشاهي پهلوي را به شاهي ايران برسانيم مي ما ؟داريم

 .ن اساسي جمهوري اسالمي بنشانيمرا با اصالحاتي كه مردم بخواهند ـ اگر مردم بخواهند ـ بجاي قانو
ما در اينجا با  .گوئيم او را بر تخت پادشاهي ايران ننشانده است مي اينكه ما به وليعهد پيشين ايران شاه

تا  .با موضوعي براي پيكار خود سرو كار داريم نه با يك واقعيت حقوق اساسي ،با يك هدف ،يك خواست
منتها با برد و تاثير  او مبارزي است مانند همه مبارزان ديگر ـ ،شاندآن زمان كه بتوان پادشاه را بر تخت ن

 .و وظايف بيشتر
  

اكنون اگر بگوئيم نقش او به عنوان يك رهبر مبارزه به ديكتاتور شدنش پس از رسيدن به پادشاهي    
ند ممكن است هر كس پيكاري را رهبري ك .توان گفت مي يا هاين را درباره هر رهبر مبارز ،خواهد انجاميد
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گيرد  مي اما چنانكه گفته شد آنچه جلوي ديكتاتوري را .سري در پيش گيرد خود ،پس از پيروزي در آن
بلكه آن جامعه سياسي است كه ديكتاتوري و كيش  ،خو و رفتار شخصي و موقعيت اجتماعي نيست

 .ساخت ،حتي هيوالئي ،توان ديكتاتوري مي بي آن از هر كسي .شخصيت را برنتابد و زير بار زور نرود
  

او يك . بي آنكه قصد برابر نهادن در ميان باشد نگاهي به نقش شاهزاده سيهانوك كامبوج بيفايده نيست   
خارجيان نيز با او رفتاري  .آورند مي پادشاه پيشين است و هوادارانش همه احترامات پادشاهي را به او بجا

ي مقاومت كامبوج و تا ها هم به عنوان رهبر يكي از سازمان ،استاما او در ميدان پيكار  .شاهزاده وار دارند
 .يالملل بينين كامبوجي در عرصه تر و هم به عنوان فعال ،مقاومت ها چندي پيش رئيس شوراي سازمان

او  .توان كرد نمي سهم او در پيكار مردم كامبوج بسيار بزرگ بوده است و آينده كامبوج را نيز بي او تصور
رسد خطر ديكتاتوري آينده او را جدي  نمي نيز به نظر ها كند و كامبوجي مي واند براي كشورشت مي آنچه

ولي مورد  .كامبوج با ايران تفاوت دارد .ئي در ميان آنها نيستها چنين بحث .بگيرند و نگران آن باشند
 .ي حقوقي زياده روي نبايد كردها دهد كه در بحث مي شاهزاده سيهانوك نشان

  

 تواند بكند ياري مي وت گذاشتن ميان پادشاه و رهبر پيكار به روشن شدن آنچه پادشاه در اين مرحلهتفا   
بيش از همه در نشست و برخاست و  ،آورد مي ئيها مانند پادشاه رفتار كردن با خود محدوديت .دهد مي

گو كردن با شمار هر پادشاه نياز به ديدن و گفت .جوشش با مردم كه الزمه نقش سياسي فعال پادشاه است
 .با آنان گفتگوي تلفني داشته باشد .ي آنان شركت جويدها همĤئي بايد در گرد .چه بيشتري از ايرانيان دارد

ممكن است  .آيد نمي تشريفات و طنطنة پادشاهي با اين كارها جور در .آنها را بپذيرد و به ديدارشان برود
ايرانيان  .اشكالي در اين نيست .ه با او رفتار شاهانه نكنندپادشاه به مجامعي برود يا كساني را ببيند ك

موافق پادشاهي  .اما از نظر پادشاه همه به يك اندازه ايراني هستند .نظرهاي گوناگون به پادشاهي دارند
 .نبودن يا مخالف پادشاهي بودن نبايد مايه جلوگيري از آشنائي و گفتگوي پادشاه با ايرانيان شود

  

تواند مواضعي بگيرد كه با نقش او به عنوان پادشاه آينده ايران تضاد  نمي عنوان رهبر پيكار پادشاه به   
ي معين بگيرد كه طبعاَ ها از سوئي بايد جهت .اين دشوارترين كاري است كه در پيش دارد .داشته باشد

توان  نمي وگانگي را برطرفاين د .همه با آن موافق نيستند و از سوئي بايد پادشاه بالقوه همه ايرانيان بماند
 .كرد مگر آنكه پادشاه احترام و حقوق مخالفان پادشاهي و مخالفان مواضع خود را نيز محفوظ بداند

توان كرد مگر آنكه در هيچ زماني به صورت اداره كننده يك سازمان معين و رهبر يك حزب  نمي برطرف
يان پادشاه را رهبر خود بشناسند ولي اين امري ممكن است در آينده يك گروه بندي بزرگ ايران .در نيايد

او بيش از همه بايد . پادشاه در آن صورت نيز نقش پادشاهي خود را بايد نگهدارد .مربوط به خود آنهاست
توان بس كرد كه هواداران پادشاهي برگرد هم  نمي در اين پيكار به اين. متحد كننده همه ايرانيان باشد

ي آزاديخواه و ها گ و قاطع بسوي پيروزي خواهد بود ــ بلكه بايد همه گرايشآيند ـ هر چند گامي بزر
 .تواند بكند مي اين كار را تنها پادشاه. ناسيوناليست و پيشرو را برگرد هم آورد

  

تواند به پيكار رهائي ايران تكاني را كه الزم دارد بدهد و به  مي پادشاه به عنوان يك رهبري سياسي   
هيچ . گرايان بر گرد هم آورد تواند عناصر گوناگون را حتا از ميان جمهوريخواهان و چپ مي عنوان يك نماد

دو را  بايد هر. دو نبايد فداي ديگري شود، نه نقش رهبر سياسي و نه نقش نماد پادشاهي يك از اين
 14ه در در پيام شاه به مناسبت سالروز انقالب مشروطه ايران ك. نگهداشت و پيش برد كه آسان نيست

دهندة آگاهي و تعهد پادشاه به يك نظام  ئي هست كه نشانها و عبارت ها همرداد امسال داده شد جمل
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تواند بدست ايراني و با مشاركت همه مردم از هر قشر و طبقه  مي ايران فقط": است) پلوراليستي(چندگانه 
يران است و اين حق بايد با مشاركت حق حاكميت از آن مردم ا"يا  ".و با هر نوع آرمان سياسي اداره شود

خواهد  مي پيداست كسي كه ".جمهوريخواه اعمال شود طلب و سلطنت راست و و همه فرزندان ايران از چپ
تواند در مرحله پيكار، تنها به يك گروه، اگر چه اكثريت، وابسته شود و  نمي بر چنان كشوري پادشاهي كند

ي آزاديخواه از چپ و راست و سلطنت طلب و ها رايشدست همكاري خود را همواره بسوي همه گ
 .جمهوريخواه دراز خواهد كرد

  

شناسند و به حق از او انتظار دارند پيش افتد و به آنها براي  مي هواداران پادشاهي، شاه را رهبر خود   
 سي است كهاو بهترين ك. يابد نمي ولي نقش پادشاه به اينجا پايان. سازماندهي پيشبرد پيكار ياري دهد

و  ها همنش در ايران ميان گرو تواند براي رسيدن به هدف همگاني يعني بر پا كردن يك نظام دموكرات مي
. تواند با مردم خود، حتا با كساني كه مخالف اويند دشمن باشد نمي پادشاه. ي گوناگون پل بزندها گرايش

اين در ذات پادشاهي است، به مفهومي  .ي استتر ي مخالف نيز جاي امنها هيك رژيم پادشاهي براي گرو
ي بزرگ خواهد ها پادشاهي در ايران فردا با گذشه تفاوت. خواهيم مي فهميم و مي كه امروز پادشاهي را

 .تواند به ايران و به خودش كمك كند مي اي تنها چنين پادشاهي. اين يكي از مهمترين آنهاست. داشت
  

ن يك شخصيت سياسي و رهبر پيكار، و نقش او به عنوان نماد آشتي دادن ميان نقش پادشاه به عنوا   
كردهاي روزانه مشروطيت و وارد كردن آنها در كاري ها يگانگي ملت ايران، با وفادار ماندن به روح و آرمان

بايد هواداران پادشاهي مشروطه را . بيايد ها شود و به مركز دايره تالشتر  پادشاه بايد فعال. ميسر تواند شد
ي سياسي گوناگون به پيكار مشترك براي ها بايد ايرانيان را از گرايش. سازمان دادن خود ياري دهد به

گانگي توان با اعتقاد به چند مي رهائي و بازسازي يك ايران دموكراتيك و پيشرو بخواند، و اينهمه را
و  ها م گذاشتن به نظردر سياست و جامعه، با باز نگهداشتن درهاي گفت و شنود، با احترا) پلوراليسم(

ي قانون اساسي مشروطيت به اين معني ها وفادار ماندن به روح و آرمان. ي گوناگون انجام دادها گرايش
 .ي آن قانون وفادار بمانيمها توانيم به روح و آرمان مي است و ما در اين مرحله تنها

  

بر آن بايد . ان تازه فعاليت سياسي بودپيام سالروز مشروطيت امسال پادشاه، آغاز مناسبي براي اين دور   
سپردگي به پيكار و آمادگي براي به پايان بردن آن در هر شرايط و  در آن پيام، سر .ساخت و پيش رفت

در . منش همراه شده است پيوند دادن سرنوشت خود با مردم، با تعهد به يك فلسفه سياسي دموكرات
از دايره بيرون رفتن به جستن : توان داد مي ن دو پاسخ راپاسخ به اين پرسش كه شاه چه بايد بكند همي

 .ي مشروطيت واقعيت بخشيدن در جريان پيكارها پيكار و به آرمان
  

نياز به بررسي استراتژي پيكار  ،ي مبارزه پادشاه و نيز جاي دموكراسي در پيكار چيستها هاينكه شيو   
  .ي بسيار بوده استها تگيموضوع آشف ،كنوني ما دارد كه بحثي ديگر است و خود

  

  1988   اكتبر
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 "ي انقالب اسالميها آرمان"نجات 
  

ي آن را تا ها دوازده سال پس از انقالب اسالمي و در حالي كه مردم ايران پيامدهاي اين انقالب و آرمان   
سال ند، ما شاهد سربلند كردن گرايشي هستيم كه از همان نخستين ا همغز استخوان خود احساس كرد

 .انقالب پديد آمد
  

گذشته از فرصت طلبان كه از مواضع و . ي بسياري شركت جستندها و گرايش ها هدر انقالب اسالمي گرو   
: ي گوناگون به انقالب پيوستند، دو گرايش بزرگ فكري از نخستين پرچمداران اين انقالب بودندها مقام

چنانكه  يال دموكرات؛ و گرايش ليبرال ملي،و عناصر كمونيست تا سوس ها هگرايش چپ شامل همة گرو
 .دهند مي هواداران رنگارنگ جبهة ملي به خود نام

  

رهبر و آغاز كنندة اين انقالب به تصديق همة دست در كاران و ناظران، يعني حدود چهل ميليون ايراني    
نيز به رهبري  1357 ، جز خميني نبود و نخستين نمايش انقالبي يعني تظاهرات بزرگ عيد فطرها آن سال

تظاهر كنندگان از استاد و بازاري و . آزادي، حكومت اسالمي برگذار شد آخوندها و زير شعار استقالل
ي مذهبي فراهم كرده ها ئي كه هيئتها روشنفكر، روز عيد فطر را براي نمايش خود برگزيدند؛ زير علم

از . دانستند نمي احتماالَ بيشترشان نمازخواندن بودند راه پيمودند؛ پشت سر آخوند نماز گزاردند ــ هر چند
هر شعار انقالبي را . آن پس نيز هر تظاهراتي شد به رهبري و سازماندهي و آخوندها و مذهبيان بود

خميني  .هر كس در صفوف انقالبي نام آور شد از همان آغاز به رهبري خميني گردن نهاد. آخوندها دادند
رهبريش . و مليون به ايران بازگشت و همه او را استقبال كردند "يخواهانآزاد"بي هيچ مقاومتي از سوي 

 .از سوي هيچ كس در صفوف انقالبي چالش نشد 1357در شش ماهة حياتي تابستان تا زمستان 
  

ي ديگر به خميني و انقالبي كه او آغازش كرد و به پيروزيش رساند پيوستند ــ و البته در ها اين گرايش   
رود؛ يا  مي ي خود مصالحه كردند، يا ترجيح دادند تصور كنند كه خميني نيز به راه آنانها اناصول و آرم

حزب توده . توانند از خميني بهره بگيرند و خود بر موج انقالب سوار شوند مي ترجيح دادند تصور كنند كه
را براي در هم  ي چريكي انقالب اسالميها هگرو. در پي كودتائي بود كه بسيار هم به آن نزديك شد

بايست آنان را  مي ريختند كه مي شمردند و طرح قيام مسلحانة خود را مي شكستن حكومت شاه الزم
 چپگرايان و مليون خواب تكرار انقالب مشروطه و جنبش ملي كردن نفت را. فرمانرواي نهائي ايران سازد

 .هبي و ضد استبداديبهره گيري از نيروي مذهب براي برقراري يك نظام غير مذ: ديدند مي
  

ئي خوردند كه از ها ي هيچ يك از آنان درست در نيامد و همه به دست آخوندها ضربتها اينكه حساب   
ند هيچ ساخته نبود داستاني دانسته است و تكرارش ا هكه داد ها دستگاه حكومتي پادشاهي با همة شهرت

آيند  مي ي نازك نه از خميني به خشمها اين دلالبته بسياري از . (خواهد آورد "ي نازك را به خشمها دل"
 ).كنند مي نه از خود، بلكه همة دردها را بر سر محمد رضا شاه و پادشاهي خالي

  

در فرهنگ سياسي  1358ي انقالب از همان سال ها انقالب خيانت شده، نجات انقالب، و نجات آرمان   
ي آنان هيچ ها د به انقالبي پيوسته بودند كه با آرماني خوها و آرمان ها كساني كه با هدف. ايران راه يافت

به سنجابي گفته بود هيچ  1357خميني چنانكه در همان آبان . سازگاري نداشت به زودي سرخورده شدند
جمهوري اسالمي بود،  ".نه يك كلمه زياد، نه يك كلمه كم"كرد  مي راه را او تعيين. شوخي نداشت

 كردند، چون اسالم چنين مي بايد چادر سر مي )مان تظاهرات انقالبياز ه(زنان . مجلس اسالمي بود
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 ها يك بار در راه همين آرمان. اينهمه را پانزده سال گفته و نوشته بود. فرمانروائي با فقيه بود. گويد مي
افت شد ي مي ي او را كه به آسانيها اگر ديگران واليت فقيه يا سخنراني. شوريده بود و به تبعيد رفته بود

 او حتا در زير درخت سيب حومة پاريس نيز هر چه. تنخوانده يا جدي نگرفته بودند به او ارتباطي نداش
ديگران خودشان . كسي را فريب دست و حسابي نيز نداده بود. كرد مي گفت به شرط اسالم محدودش مي

 .كردند و كرده بودند مي اين كار را براي او
  

خواستيم و برايش  مي پس آنچه": گشت مي هر كس به دنبال انقالب خودشانقالب كه به پيروزي رسيد    
ين عناصر به خميني و آخوندها اجازه يافتند تر از فعاالن انقالب گروهي از نزديك "برخاستيم، چه شد؟

و آنها را هم كه به مقاماتي  بقيه را حتا از نمايندگي مجلس بازداشتند. مدتي زير فرمان او حكومت كنند
نيز  ها ين گوشتر آنگاه بود كه صداي فاشيسم را حساس. ه بودند در كمتر از يك سال به زير افكندندرسيد

 .شنيدند
  

توانستند شكاف  نمي ي انقالب در آن هنگام از آنجا پيدا شد كه بسياريها انديشة نجات انقالب و آرمان   
دو سال، يك سال، شش ماه براي انقالبي . ي بيرون را ببينند يا باور كنندها ميان پندارهاي خود و واقعيت

ولي تن به يك رهبري داده بودند كه از آن . پنداشتند از آن خودشان است مي پيكار كرده بودند كه
با نيروهائي همگامي كرده بودند كه . خودشان نبود و از قرن اول هجري به قرن چهاردهم پرتاب شده بود

ئي سرسپرده بودند كه پاك از ها موقتاَ به آرمان. جوشيد مي اندهم از ژرفناي تاريك يك جامعة هنوز واپس
، يعني در هم شكستن نظام پادشاهي و به قدرت رسيدن، را به ها ي هدفا هاشتراك در پار. آن بيگانه بودند

 . ي هر روز كمتر داشتندا هولي از ديگري بهر. يكي بدست آمده بود. جاي همه چيز گذاشته بودند
  

ي سرخوردگي، بسياري از آنان دم از اشتباه كردن و اغفال شدن ها هدر برخورد با نخستين تكان در آغاز و   
به نظرشان رسيد كه اگر انقالب به راه . اندك اندك از موضع دفاعي بيرون آمدند ها ل اما با گذشت سا. زدند

ا قرباني يك جبر، يك تقدير آنه .دلخواه آنها نرفته گناهش نه به گردن آنها بلكه رژيم پادشاهي بوده است
 .ساله پادشاهي پهلوي بوده است 57 "گذشتة"آنها دنبالة اجتناب ناپذير  "اكنون". ندا هتاريخي، شده بود

  

توانستند رنگ  نمي از آنجا كه. كوشش آنان براي تبرئه و توجيه خود با تبرئه و توجيه انقالب در آميخت   
انقالب نه آن بود كه شد و روي . سپيدكاري خود انقالب پرداختندانقالب را از چهرة خود پاك كنند، به 

انقالب، . نه آن بود كه خميني و آخوندها و موثرترين نيروها در آن گفتند و كردند. داد و همگان ديدند
. ي بود كه كساني دو سال پيش از آن به پادشاه يا نخست وزير نوشته بودند و هيچ اتفاقي نيفتاده بودا هنام
ئي بود كه در كاليفرنيا يا نيويورك ايراد شده ها سخنراني. ي بود كه در پاريس انتشار داده بودندا همياعال
هزار ايراني و به كشتن دادن  ها هانقالب واپس بردن ايران به قرن هفتم و ويران كردن كشور و كشتار د. بود

تا آنجا رفت كه پس از تاكيد بر  يكي .سرنگون كردن پادشاهي پهلوي بود و بس. صدها هزار ديگر نبود
يك رويداد مهم تاريخي در ايران منهاي جمهوري ... انقالب"اينكه انقالب ملي بوده نه اسالمي، نوشت 

  !)؟منهاي خميني و جمهوري اسالمي ،انقالب( "...اسالمي و خميني، نظير انقالبات بزرگ جهاني است
  

ستن در انقالب راه درازي نبود و كساني هم بر آن راه از آنجا تا سربلندي و طلبكاري بابت شركت ج   
  . ندا هرفت



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

ي كساني كه به انقالب پيوستند، و ها امروز پس از ده دوازده سال، جاي آن دارد كه تفاوت ميان آرمان   
ي ها نجات آرمان"اگر ما امروز هم مانند دوازده سال پيش براي . ي خود انقالب شناخته شده باشدها آرمان

ي انقالب ها يم؟ آرمانا هيم؟ از آن چه فرا گرفتا هكنيم آن دوازده سال را چگونه بسر برد مي پيكار "البانق
 ــ انقالبي كه از خميني و با او آغاز شد و تا او نخواست، همه با او بودند ــ چه بوده است كه امروزه تازه

از پيش از . انقالب اسالمي نداشت بايد در پي نجات آن برآمد؟ استقالل و آزادي كه ارتباطي به مي
پيكار براي . مشروطه شعار همة آزاديخواهان و ترقيخواهان ايران همين استقالل و آزادي بوده است

 .ي انقالب اسالمي به رهبري كسي چون خميني نداردها استقالل و آزادي نيازي به نجات آرمان
  

 ها ي اصيل اسالمي كه در اين سالها به ارزش حكومت اسالمي، جمهوري اسالمي، واليت فقيه، بازگشت   
با اسالم ناب محمدي و اجراي احكام شرعي ديه و قصاص و سنگسار نيز تكميل شده، آن بخش از 

رود و انقالب مشروطه يا جنبش ملي كردن نفت از آن  مي بشمار 1357ئي است كه ويژگي انقالب ها آرمان
سال پيش كشور ما بر پاية  12به پيروزي رسيد و از  ها ماننيز همين آر 1357در انقالب . بي بهره بود

 . پيامدهايش نيز در پيش روي ماست. شود مي اداره ها همين
  

 شد فهميد كه استقالل و آزادي با حكومت يا جمهوري اسالمي مي نيز بي دشواري 1357در همان سال    
ي مذهبي و شبكة روضه خوانان ها هيئتشد دانست كه خميني و فيضيه و  مي از همان هنگام. خواند نمي

چه نظري به آزادي و حاكميت مردم دارند و حكومتي كه آنها تشكيل بدهند چه بر سر استقالل ايران 
 . ي انقالب اسالمي و خميني نبودها در همان زمان نيز نيازي به آرمان. خواهد آورد

  

چه ضرورتي است كه هنوز بر سر همان  .كساني نخواستند در آن هنگام اين حقايق روشن را ببينند   
يش پافشاري كنند؟ موجي برخاست و قطاري به راه افتاد و بسياري از سر آزمندي يا ها انقالب و آرمان

ي دموكراتيك انقالب اسالمي ها گويند به دنبال آرمان مي .گمراهي به آن پيوستند و زود هم به خود آمدند
پسوند حكومت اسالمي و به رهبري آخوند نه آنگاه شدني بود نه در ي دموكراتيك با ها ولي آرمان. رفتند

اگر هم حكومت و جمهوري اسالمي و صفت اسالمي و رهبري آخوندي را از . آينده نجات دادني خواهد بود
 .بگيريم چيزي از انقالب نخواهد ماند 1357انقالب 

  

بسياري در راه آن . يران دفاع شده استي دموكراتيك در سراسر قرن بيستم در اها از آزادي و آرمان   
همان گونه كه گفته . ندا هولي هيچ ارتباطي به حكومت اسالمي و واليت فقيه نداشت. ندا هكرد ها فداكاري

ي ها توان آن انقالب را از ويژگي نمي با هيچ بند بازي جدلي. اسالمي بودن آنست 1357شد ويژگي انقالب 
حقيقت در انقالب اسالمي آن بود كه عناصر و . دموكراتيك قلمداد كرديش را ها اسالميش گسست و آرمان

ي دموكراتيك، در آن انقالب به زيان خودشان شركت ها ي ديگر، از جمله آرمانها ئي با آرمانها گرايش
ي دموكراتيك دفاع كنند بسياري ديگر را نيز در كنار خود ها خواهند از آرمان مي آنها امروز اگر. جستند
 .د يافتخواهن

  

يك زمينة جدل، و  "ي انقالبها آرمان". درست در همين جاست "ي انقالبها نجات آرمان"گرفتاري    
ند ــ يعني تقريباَ همة ا هآنها كه از اين انقالب زيان ديده و بهم برآمد. يك خط جدا كنندة نا الزم است

نجات دادني است ايران است، ناسوناليسم  آنچه. ي به نجات هيچ چيزي از اين انقالب ندارندا همردم ــ عالق
 .و دموكراسي ايران است، نوسازي و ترقي ايران است، رفاه مردم ايران است
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آيد كه به هيچ روي آمادة پذيرفتن اشتباه گذشتة  مي بيشتر به كار كساني "ي انقالبها نجات آرمان"   
كه يك موقعيت خوب را از دست داده مانند شطرنج بازي . خود نيستند و باز در كمين فرصتي ديگرند

 .ي نامربوط و بازنده، آن موقعيت را پديد آوردها كوشد با يك سلسله بازي مي است و باز
  

اگر خيلي . آنست كه از دفاع و نجات دادن آنچه نه دفاع كردني است نه نجات دادني بگذريمتر  آسان   
ي انقالب ها گذرد، چرا از آرمان نمي ك انقالبروي انقالب اصرار داريم و كارمان بي تكيه كردن بر ي

ي انقالب اسالمي ها مشروطه دفاع نكنيم و آنها را نجات ندهيم؟ بسياري از آنها كه در پي نجات آرمان
كرديم  مي ما به خطا تصور. فشردند مي ي انقالب مشروطه پايها سال پيش روي آرمان 12هستند تا 

آنها . نظرهاي پيشين خود بيشتر معتقد خواهد ساخت ان را به درستيوار انقالب اسالمي، آن تجربة كابوس
 ها توانند از نام مي خواهند به انقالب مشروطه اشاره كنند كه با پادشاهي مشروطه نسبتي دارد، نمي اگر هم

گاه آن اصولي كه بايد نجات داد و از آن دفاع كرد كدام است؟ آن و روزها فراتر روند و به اصول بينديشند ــ
وگرنه انقالبي كه از دوازده سال پيش . چه بسا بيشتر ايرانيان را در دفاع از آن اصول با خود همراي بيابند

چه جاي  "ي تاريخ كشاندهها هين و فاجعه انگيزترين پرتگاتر جامعة ايران را به هولناك"به گفتة خودشان 
و سردر گم كردن، در پي يافتن و  دفاع و توجيه دارد؟ چه ضرورت است كه به بهاي جدائي انداختن

  ؟ي خوب و نجات دادني در انقالب اسالمي باشيمها هساختن جنب
***  

دانند و  مي كم نيستند كساني كه سرنگون كردن نظام پادشاهي را دستاورد ستودني انقالب اسالمي   
ز تفكر تا مرز همكاري با ي نمايندگان اين طرا هپار .كه بايد در پي نجاتش بر آمد "آرماني"احتماالَ همان 

ند و خواب فراخوانده شدن به زمامداري يا همكاري و ا هبخشي از دستگاه حاكم جمهوري اسالمي پيش رفت
 .بينند مي رژيم را رو ميانه ائتالف با جناح

  

آنچه جاي بحث دارد، مخالفت تا كجا و به . مخالفت با نظام پادشاهي گناهي نيست و حق هر كسي است   
توان پيش رفت و  مي در مخالفت، يا دشمني با يك نظام حكومتي يا يك فرد يا گروه تا كجا. استچه به

بايد پرداخت؟ اگر اين مخالفت بدانجا برسد كه كساني در پي نجات انقالب برآيند با يك ديد  مي چه اندازه
ايندگي نظام اسالمي را اگر كار را به جائي بكشاند كه كساني ديگر، پ. نادرست سياسي روبرو خواهيم بود

 .وارد خواهيم شد) پاتولوژيك(ترجيح دهند آنگاه از قلمرو سياست به قلمرو آسيب شناسي 
  

ي سنگين انقالب را ها هسرنگوني پادشاهي پهلوي حتي از نظر بيشتر فعاالن گذشتة انقالبي نيز هزين   
گذارند نادانسته  مي بر سرنگوني پادشاهي آنها كه همة تكيه را در انقالب. كند نمي براي مردم ايران توجيه

كشانند كه  مي مردم را خواه ناخواه به مقايسه ميان پادشاهي پهلوي و انقالب ،نخست: كنند مي دو كار
كنند و كساني را  مي دوم، ميدان پيكار را تنگ. مشكلي نيست ولي شايد چندان به سود خودشان نباشد

اگر همة ننگ و : مفهوم پيام آنها در واقع اين است. رانند مي اسالمياحتماالَ رو به سازشكاري با جمهوري 
ارزد، چه بهتر كه همين حكومت در  مي ويراني و كشتار دوازده سالة گذشته به سرنگوني رژيم پادشاهي

تصادفي نيست كه در . ايران بپايد و احتمال بازگشت پادشاهي ــ حتي از نوع مشروطة آن ــ پيش نيايد
انقالب براي آنها يكي بيشتر نيست . يما هي محافل نشنيدا هذشته نامي از انقالب مشروطه در پارچند سال گ

 .و آن انقالب اسالمي است كه خودشان را از ايران رانده است
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ستايش انقالب و نكوهش رهبران آن، تالش براي سرنگوني حكومت اسالمي برآمده از انقالب و پيكار    
آورد كه ده سال مباحثات  مي ي سياسي و منطقي پيشها ههمان انقالب، اينهمه گري ها براي نجات آرمان

تنها كساني كه خود را يكسره از چنبر . ي انقالبي از گشودنش بر نيامده استها هي بازماندها هو نوشت
ي از توانند يك توضيح منطق مي گيرند، نمي ي خود را از منابع مشكوكها ند و آرمانا هانقالب بيرون كشيد

آنها همچنين در موقعيت بهتري هستند كه راه درست بيرون آمدن ايران . آنچه بر ايران رفته است بدهند
 . را از اين مغاك بشناسند

  

ي انساني يكي ها هي واالي جامعها آرمان. ي خود نيازي به انقالب اسالمي نداريمها ما براي تعيين آرمان   
دستاوردهاي . ين مردم در دنيا سازيم هيچ زيان نخواهيم كردتر رفتهما از اينكه خود را همگام پيش. است

يش را در ده ها هي سياسي ما الزم نيست ريشها هانديش. پنج هزار سال تكامل جامعة بشري فراروي ماست
در . كرديم مي ي ديگر سيرابها هيمان را از سر چشمها هده سال پيش نيز ما انديش. سال پيش داشته باشد

و  ها و طالقاني ها شود آيا هنوز بايد در پي الهام گرفتن از شريعتي مي ه پيش روي ما ساختهدنيائي ك
انقالب اسالمي، از كجاي ديگر آمده است؟  ،1357ي انقالب ها باشيم؟ اين آرمان ها و خميني ها مطهري

 .مگر آنكه باز بخواهند پاي مصدق را، آنهم در انقالب اسالمي، به ميان بكشند
  

افقت و مخالفت با نظام پادشاهي، حتا با پادشاهي پهلوي، نبايد چنان جائي در انديشة سياسي ما مو   
نبايد به صورت مانعي بر سر راه همكاري . داشته باشد كه ما را به تكرار اشتباهات دوازده سال پيش بكشاند

. نو براي اين جامعه دراندازندخواهند طرحي  مي كساني درآيد كه، پند گرفته از تاريخ هولناك ايران معاصر،
ي چنان انقالب ننگيني ها نجات آرمان. خواند مي ئي كه با آنها بايد به دنبال آن طرح نو رفت و آرمان

  .خور مبارزان و روشنفكران نيست در
  1999   ژوئن
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 دفاع از ايراني بودن
 

گذرد آگاه و در  مي از آنچه بر آنها ،واقعي ايران ندارند شنويم كه ايرانيان خارج ارتباطي با مردم مي بسيار   
درباره اقليتي از ايرانيان  .كنند نمي با آنها همدلي و همدردي. احساسات و باورهاي آنان شريك نيستند

اگر از شوربختي ايرانيان در رژيم اسالمي سخني به ميان آيد بي . توان چنين گفت مي خارج بي ترديد
ورزند كه آن مردم  مي شوند و اصرار مي كنند كه حقشان است يا منكر مي يا اظهار نظرمانند  مي اعتنا

رهائي ايران برايشان به اين معني است كه برابري دالر با ريال به نرخ پيش از انقالب . خواهند مي همين را
 در وضع ايراناين رويهمرفته همة آنچه از دگرگوني است كه . برگردد و رفت و آمد به ايران آسان شود

 و نه آنكه تنها در بيرون ايراناند  اما اين گونه زنان و مردان نه نمايندة عموم ايرانيان خارج. جويند مي
ي مرفه خود نيم نگاهي نيز به درياي ها در خود ايران چه بسا كساني كه از برج بلورين زندگي. زيند مي

و از مردم ايران همان اندازه دورند كه همتايانشان در  غم كشور ندارند. اندازند نمي بينوائي و خشونت بيرون
 .دورافتادگي از مردم نياز به بيرون بودن از كشور ندارد. ي خارجها سرزمين

  

كه بگذريم ويژگي اجتماع ايراني در بيرون و درون، نزديك بودن استثنائي عوالم اعتقادي  ها هاز اين نمون   
ئي از اين رو كه در تاريخ انقالبات جهان اين تنها مورد است كه به و عاطفي اين دو اجتماع است؛ استثنا

در انقالب اسالمي ارادة بريدن رابطة كشور با جهان خارج به صورتي . توان برخورد مي چنين نزديكي
رهبران انقالبي از همان آغاز نه از بريدن اين ارتباط برآمدند و نه حتي بطور جدي . شگفت غايب بوده است

ايران به  "بورژوازي"آنها و مشاوران چپگرايشان از اينكه  ها و سال ها هدر نخستين ما. دست زدندبه آن 
گفت كشور نيازي به آنها ندارد  مي اي كه خميني "مغزهاي گنديده". كوچ همگروه پرداخت شادمان بودند

سپس خود رهبران و  .ي مذهبي و لنينيست واگذاشتند، و به خارج رفتندها به آساني ميدان را به مكتبي
شان سفرهاي خريد ها هگردانندگان و دستياران و نگهبانانشان به وسوسة ديدار جهان خارج افتادند و خانواد

 .رفت و آمد ميان ايران و اروپا و آمريكا روزافزون شد. را آغاز كردند
  

 .جهان بيرون بود ي در دست مردم عامل ديگري براي آزادي رفت و آمد باها نياز به گردآوري ريال   
 ها وري ريالآ مسافرت خارج وسيلة خوبي براي گرد. خواست مي ي مردم راها حكومت دالر داشت و ريال

حكومت در پي جلب آن كارشناسان  .آنگاه نبودن كارشناساني كه به خارج رفته بودند محسوس گرديد. بود
ايران  "پردة آهنيني"هيچ . خارج افزايش يافتو ايرانيان خارج بطور كلي برآمد و باز مسافرت ميان ايران و 

 ...ي ديگر بوده استها را از جهان بيرون جدا نكرد ــ چنان كه در انقالب
  

ي از ارتباط و رفت و آمد ميان ايرانيان ا هنتيجة اين سياست خواسته و ناخواستة جمهوري اسالمي، درج   
ي ها هبيرون به نوشت ما در. است يات آنان نگذاشتهحس است كه تفاوت زيادي ميان روحيات و جا بوده در هر

و  ها آنها نيز جسته و گريخته از راه امواج راديوئي يا نوارها يا كتاب. ايرانيان درون كشور دسترسي داريم
خبرهاي ايران در بيرون به دقت . گشايند از چند و چون ما آگاهند مي ئي كه راه خود را به ايرانها هروزنام
حكومت آخوندي هرگز نتوانسته است يك نظام فراگير . ي در آن كشور نيستا هچيز پوشيد. يابد مي بازتاب

اين حكومتي است كه خط مشخص . در دوران خميني يك پارچه نبوده است ايا توتاليتر بشود زيرا حت
ت رسمي از راديو تلويزيون و مطبوعا. اند فرماندهي در آن نيست و مراكز قدرت پيوسته با هم در كشاكش

 مذاكرات مجلس اسالمي بقية تصوير را كم و بيش كامل. توان فهميد مي جمهوري اسالمي بسيار چيزها
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و مجالت وابسته خود مثالَ در لبنان  ها هي گوناگون از راه روزنامها اگر هم چيزي كم بيايد جناح .كند مي
 .كنند مي دست يكديگر را رو

  

ي است كه به هر ا هبيرون از حال مردم در ايران آگاه نيستند كليش با اين ترتيب دعوي اينكه ايرانيان   
ي چند هزار تن كه ميان ايران و خارج در حركت ا ههمين هفت. دهد مي تكرار اثرش را بيشتر از دست

اين دو اجتماع چنان بهم نزديك هستند كه به . هستند براي بي پايه كردن چنان ادعائي بسنده است
 ي افكار عمومي خارج از نزديك افكار عمومي داخل را بازها فراز و نشيب. مانند مي ي مرتبطها ظرف
در خارج نيز ايرانيان از پشتيباني بي قيد و شرط رژيم اسالمي آغاز كردند و به بيزاري و دشمني . تاباند مي

ي ها گرايش در خارج نيز مانند داخل. يا كندتر، ولي به هر حال در يك جهت ،شايد تندتر. با آن رسيدند
آخوندي نيرو بيني  ترقيخواهانه و دموكراتيك و تاكيد بر ناسيوناليسم ايراني به صورت پادزهري براي جهان

در خارج نيز مانند داخل، كشمكش بر سر گذشته دارد جايش را اندك اندك به آماده شدن براي . گرفت
 .ولي بهرحال در همان جهت استباز ممكن است تندتر يا كندتر باشد . دهد مي روياروئي با آينده

  

ي بر گرد ا هاين نقطة ضعف بزرگ كه در انقالب و حكومت اسالمي است، يعني ناتواني از كشيدن پرد   
سازد  ميتر  نه تنها پيكار براي رهائي ايران را آسان. ايران، مزيت بزرگي از نظر مردم ايران در هر جاست

توانيم خود  مي ما با دشواري كمتري. دهد مي ندي را نيز افزايشبلكه اميد به ثبات ايران پس از رژيم آخو
و به ) انديشي ماست بويژه در بيرون از ايران اگر چنين نشده است از گذشته(را در هر جا بهم برسانيم، 

نزديكي نسبي اجتماعات ايراني در درون و بيرون، . توانيم به يك همرائي كلي برسيم مي آساني بيشتري
توانند مطمئن باشند كه  مي اگر از كاري برآيند. سازد ميتر  ان خارج را در تحوالت ايران برجستهنقش ايراني

، هنوز به ها مردم ما با همة سرخوردگي. بازتابش در ايران بيش از آن خواهد بود كه انتظار دارند
 .ندا هبست ها ميهنانشان در خارج اميد هم

  

. در ايران از ما انتظار ندارند كه هنوز در بحث اسكندر و دارا باشيم. دكن مي اينهمه، مسئوليت ما را افزون   
ند ا هپشت كرد 1357مردمي كه چنان به انقالب . مان شستن خود و آلودن ديگران باشد هنوز دل مشغولي

توانند دريابند كه چرا ما در خارج هنوز بايد در  نمي كوشند روزهايش را نيز فراموش كنند مي كه ديگر
 ر آن انقالب دست و پا بزنيم؟چنب

  

رسيدگان  را به نو سياسي كه مقامات ايران ننشسته است در كسي .سروري ندارند و آنها از ما انتظار رياست   
خواهند  مي تالش همكاري و و ما ياري كنند از مي پيكار ايران هستند و كه در آنها .كند و بازگشتگان پيشكش

اگر چيزي اين دو اجتماع را از هم جدا كند، . زنند مي ي فردي ما زهرخنداه پروازي و بلند ها و به دعوي
اگر چيزي بتواند . كنند مي خورد و سر مقامات فرضي زد اكنون بر خارج از است كه در زدن كساني پا و دست

ـ اگر ست ـها و لقب ها و عنوان ها "من"ها و "خود"اين مبارزه را با آن مبارزه پيوند بزند، فراموش كردن 
چه براي زماني كوتاه؛ رساندن اين معني به مردم ايران است كه در خارج مبارزه براي رهائي ملي است؛ 

  . براي گزاردن وام يك نسل است به ميهن و ملت خود، نسلي كه دوازده سالي پيش راه را از چاه ندانست
***  

ند بيشترشان خواه ا هالمي از ايران آواره شداز تقريباَ دو ميليون ايراني كه به دليل انقالب و جمهوري اس   
ي غربي ها اگر بستگي به فرزندان نباشد، كه به شمار روز افزون در سرزمين. ناخواه در خارج ماندني هستند
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ي كار و گذران زندگي از يكسو و بيزاري از زندگي در ايران از سوي ديگر، آنان ها شوند، ضرورت مي جذب
 .دارد مي را نگه

  

نخست نگراني يافتن . ندا هي چندي گذشتها ي آوارگي و دوري از كشور، از خوانها ايرانيان در سال اين   
آنگاه سروسامان دادن به زندگي بود كه براي . كشيد ها جائي براي اقامت بود كه در بسياري موارد به سال

ر جا افتاده است و غم نان و بيشت ها اكنون زندگي. بيشتر ايرانيان در واقع معني آغاز كردن از صفر داشت
جماعات ايراني در كشورهاي گوناگون، همه كمابيش ز زندگي . سرپناه به آن سنگيني نيست كه بود

با انعطاف پذيري و زود . ندا هجاي خود را در كشورهاي ميزبان به خوبي بازكرد. آبرومندي برخوردارند
. گذرند گيرند و گاه از آنها درمي مي غربيان آموزي ايراني خود، آنچه را كه خوب است از شيوة زندگي

ي ها تالش. آيند مي ي اقتصادي بشمارها در جاهائي قدرت. دارند ها هو رسان ها و سازمان ها انجمن
 بايد خرسند بود؟ ديگر كاري براي ما نمانده است؟  مي آيا به اينها. روبه افزايش استشان  فرهنگي

  

ي خود باشيم ها هر چه هم سرگرم زندگي. ئي داريمها ن اقليت قومي تكليفما به عنوان ايراني و به عنوا   
. ين تكليف ما پايدار ماندن استتر به عنوان ايراني، مهم. را فراموش كنيم ها حق نيست كه اين تكليف

به  سه هزاره است كه خود را .يما هما از ميدان روزگار بدر نرفت. ايراني را پايدار ماندنش ايراني كرده است
 توان گفت ــ هيچ ملت ديگري مي هيچ ملت ديگري ــ به جرات. يما هعنوان يك كشور نگهداشت

اين پايدار ماندن سه هزار ساله ميراثي . توانسته است با چنان تاريخ و با چنين جغرافيائي اينهمه بپايد نمي
هرگز دورافتادگي از  در گذشته. بريم مي ي بيگانه،ها ي خود، حتا در اين سرزمينها است كه بردوش

دهيم كه از اين تجربه تازه نيز  مي اكنون نشان. يما هخانمان ملي را در چنين ابعادي تجربه نكرده بود
 . چگونه بدر خواهيم آمد

  

دفاع از ايراني بودن، ايراني ماندن، اين اجتماع بزرگ را در بيرون ايران نگهداشتن، كار بزرگ ماست كه    
 گيريم و مي در اين درياي فروگيرندة تمدن برتر غربي، براي مردمي مانند ما كه زود .برايمان مانده است

خواهيم از ديگران حتي در سرزمين خودشان واپس بيفتيم، نگهداشتن ايران و ايراني ماندن آسان  نمي
 . نيست و تك تك ما از آن برنخواهيم آمد

  

ي فارسي مانند ها بر پا كردن كالس. لي بسنده نيستيم با ارزش است وا هآنچه تاكنون در اين باره كرد   
ند، خود ا هرا نگه داشت ها آنها كه با رنج و فداكاري اين كالس. آنست كه جلو سيل را با بيلي بگيريم

ي ا هفرزندان ما با هفت. دهند مي نخستين كساني هستند كه به شكاف بزرگ ميان امكانات و نيازها گواهي
هم اكنون بويژه در امريكا بيشتر كودكان . در قلمرو زبان فارسي نخواهند مانديك دو ساعت درس فارسي 

آنها گفتگو به زبان همشاگردان و دوستان و . دهند مي و نوجوانان ما در برابر فارسي مقاومت نشان
 . يابند ميتر  همبازيان، و نه كمتر از همه، تلويزيون هميشه حاضر و همه جا رو، را آسان

  

ارمنيان .دارند ها بايد از اقوام و اجتماعاتي آموخت كه از ما تجربه بيشتري در اينگونه جابجائي چاره را   
توان يافت كه به ارمني تسلط  مي ند ولي به ندرت ارمنياني راا هبيش از هزار سال است در جهان پراكند

ادبيات وصنعت نشر . به زبان مادري سخن نگويندشان  نداشته باشند و در خانه و ميان دوستان ارمني
در واقع ارمنيان در مواردي  .ارمني به بركت اين پايداري زباني در همه جاي جهان رونق داشته است
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ي ديگر تمدن امروزي ها هصنعت چاپ و نشر مانند بسياري رشت. ندا هي دوم خود بودها آموزگاران سرزمين
  .اموش كردني نيستسهم آنها فر. به ياري ارمنيان در كشور خود ما گسترش يافت

  

راز اين پايداري فرهنگي تنها در سربلندي ملي نبوده است كه هر قوم و ملتي دارد؛ در مدارس ارمني    
دختر و پسر ارمني در هر . است، كه در كنار كليسا، مركز هر اجتماع ارمني در هر گوشة جهان است

رسي رسمي را به ارمني و زبان ملي كشوري توانند به آموزشگاه ارمني بروند و برنامة د مي كشوري هستند
با هم شان  ي ورزشي و هنري و اجتماعيها كه در آن هستند بياموزند؛ با هم آميزش داشته باشند، فعاليت

 .سازند ميتر  كند و آنها اجتماع را نيرومند مي اجتماع آنها را پشتيباني. است
  

ارمنيان را در ميدان رقابت با اهل سرزمين ميزبان چنان نيست كه اين بستگي به زبان و فرهنگ ارمني،    
آشناي ارمني سبب آزردگي خاطر حساس انگليسي يا فرانسه زبانان شود و  ي ناها عقب بيندازد يا نام

در . ي اول هستندها بينيم ارمنيان در صف مي چنانكه در هر جا. صاحب نام را به عدم مزيتي دچار سازد
 .جا كه بخواهند نيروي خود را به كار اندازند كسب و كار، در هنرها، در هر

  

ولي زبان و فرهنگ . آنها در ايران از هيچ كس كمتر ايراني نيستند. ندا هآسوريان نيز بهمين گونه كرد   
 .ندا هيشان نگهداشتها هخود را به ياري آموزشگا

  

ند نداشته است و با اينهمه ا هاجتماع يهودي در زمينة آموزش زبان آن تالشي را كه مثالَ ارمنيان كرد   
از هر قوم و ملت ديگري در جهان و در مدتي درازتر از ديگران ـ تر  وفقم هويت مشخص خود را ـ

دبيرستان كورش (ند و دارند ا هي خود را داشتها هولي گذشته از اينكه يهوديان نيز آموزشگا. نگهداشته است
توان  نمي ذهب را در اجتماع يهودي با هيچ اجتماع ديگري، مقام م)ي آليانس يهودها در تهران، آموزشگاه

مقايسه كرد و نيروي مذهب كه در مورد يهوديان همان قوم و ملت است، چنان است كه بيشتر يهوديان 
 .ندا هند و باز همان اندازه يهودي ماندا هزبان عبري را فراموش كرد "دياسپورا"
  

گيرد آن را قادر ساخته است كه در طول تاريخ و در  مي همين نيروئي كه اجتماع يهودي از مذهب   
در سنت (ين ايرانيان تر در ايران ما يهوديان در شمار سنتي. ي بيشمار، از همسان شدن نهراسندها سرزمين

در همين لوس آنجلس، اجتماع يهودي ايراني، از نظر بجاآوردن آداب و مراسم ايراني از . هستند) ايراني
بقيه ايرانيان شايد امروز و در لوس آنجلس بهنگام عروسي، مراسم حنابندان . تگيرتر استايرانيان ديگر سخ

ي پايدار نگهداري هويت ملي ما هستند، ها آشپزي ايراني و موسيقي ايراني كه از ستون. نداشته باشند
 .دژهاي استوار خود را در اجتماع يهوديان ايراني دارند

  

وزشي ارمنيان را دارند نه پشتيباني دين را چنانكه يهوديان از آن ايرانيان ديگر، نه ساختار آم   
حكومت آخوندي در ايران چنان . اسالم براي نگهداشتن ايراني و هويت ايراني بس نيست. برخوردارند

ئي از ها هين منافع فردي و كاركردها در آورده كه گروتر اسالم را سياسي كرده است و به خدمت پست
 .در داخل و چه خارج از اسالم گريزانده استايرانيان را چه 

  

پس از  .ي بيگانه نگهداريم جز پرداختن به آموزش راهي نداريمها براي آنكه هويت ايراني را در اقليم   
هيچ اشكالي ندارد كه ضمن . ي فارسي رسيده استها هي فارسي، اكنون زمان آموزشگاها مرحلة الزم كالس
ي فارسي ها هي ارمني به برپاكردن آموزشگاها هني از روي نمونه آموزشگاي فارسي كنوها نگهداري كالس
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ي تازه آماده سازد و هم ها بپردازيم و به فرزندانمان آموزشي بدهيم كه آنان را هم براي زندگي در سرزمين
ي نظام آموزشي در كشوري مانند امريكا و محيط خطرناك ها با توجه به كم و كاستي. ايراني نگهدارد

پدر . ي امريكائي، چنين ابتكاري از نظر آموزشي و پرورشي صرف نيز ضرورتي استها هياري از آموزشگابس
ي معمولي ها هو مادران بيشماري هستند كه از آيندة فرزندانشان در فضاي بي بندو بار آسانگير آموزشگا

زش درست و جدي بدهد، آنان را ئي كه به دختران و پسران ايراني آموها هآنها از آموزشگا اند امريكا بيمناك
 .بدور دارد و ايراني نگهدارد استقبال خواهند كرد ها از آلودگي

  

توان ديد، اين يك رشته كسب و كار  مي كه در اجتماع ايرانيان) آنتروپرونور(آفريني  با اين روحية كار   
 .بخش است كه سودمنديش بهره همگان خواهد شد نويد

  

نگهداري خود به عنوان . ي گوناگون روبرويندها ي غربي بويژه در امريكا با چالشها ايرانيان در سرزمين   
ي قومي ديگر، چالش ديگري ها رقابت ناگزير با اقليت. ستها يك اقليت قومي مشخص يكي از اين چالش

. ستتوان جز به كوشش ر نمي از آن. فرهنگ غربي، بويژه گونة امريكائي آن، جهانگير و دامنگير است. است
اما اينكه . منظور ما آن نيست كه از اين فرهنگ نگيريم كه سخني ياوه است و سزاوار جمهوري اسالمي

 وار زندگي كنيم و ايراني بمانيم هيچ آسان نيست، بوِيژه براي نسلي كه در دامن اين فرهنگ شكل امريكائي
با انگليسي امريكائي به جائي  آهنگ فارسي آيند و خوش هم اكنون اين آميختگي نه چندان خوش. گيرد مي

 .باشد ،رسيده است كه بايد هشداري براي ما، و نه تنها در زمينة زبان
  

تازندة تكنولوژي  پيش جي قومي ديگر، ما با ژاپنيان روبروئيم كه برتارك يك موها در رقابت با اقليت   
ه افرادش همچون تن واحد براي ي كا هند؛ با اجتماع كرا هند و براي خوردن امريكا و جهان آمدا هنشست

ي ها خواهند با سالح آموزش همة شكست مي كه ها نامي كنند؛ با ويت مي پيشبردن كره در امريكا تالش
ميان خود . كنند مي با هم بهتر كار .همة آنان از نظر اجتماعي بر ما برتري دارند. ملي خود را جبران كنند

 .روند مي ئل خودهمگروه به روياروئي مسا. دهند مي سازمان
  

ولي بسيار كارهاست كه . توانيم از اينجا چه براي ايران بكنيم نياز به بحثي ديگر دارد مي اينكه ما چه   
اين كاري است كه ما برايش كمتر . خواهد مي ش سازمانا هتوانيم انجام دهيم و هم مي براي خودمان

  .آساي آسياي خاوري، بياموزيم ي ببرها و از اين ملت ها آمادگي داريم و بايد از غربي
  

  .ما بايد گوهر خود را به دنيا نشان دهيم
***  

توانسته بودند  ها كساني كه پس از سال. يندآ مي ايرانيان در آمريكا هزار هزار به تابعيت آن كشور در   
 ابعيت آمريكااكنون گروه گروه داراي شرايط الزم براي قبول ت) گرين كارت(اجازة اقامت در آمريكا بگيرند 

هزار است و شايد در آيندة نه چندان  ها هگفتگو ديگر بر سر هزاران ايراني تبعة آمريكا نيست، د. شوند مي
 .دور، صدها هزار

  

 ست در اين كشور به آزاديها در برابر چنين روندي چه بايد گفت و چه بايد كرد؟ از ايرانياني كه سال   
 تابعيت آمريكا روبرويند چه) آپشن(كردن گذران خود، با گزيدار تر  زيند و اكنون براي باز هم آسان مي
  توان انتظار داشت؟ مي
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 زنند و اجتماع ايراني آمريكا را جدا از اين مردم و اين حكومت مي براي آنان كه از ايراني سره دم   
سي آمريكا ياد نكند ــ ايراني بايد ايراني بماند و سوگند وفاداري به قانون اسا: خواهند، پاسخ آن است مي

حتي اگر ده سال در اين كشور زيسته باشد و براي پيشرفت كار خود و فرزندانش از تابعيت آمريكا ناگزير 
 .باشد و احتماالَ گذرنامة ايرانيش را نيز از دست داده باشد

  

آمدن به تابعيت ميهنان خود را از در كساني كه هم. نگفته پيداست كه چنين انتظاري واقعگرايانه نيست   
كنند حتي اگر خود در نهان چنين نكرده باشند ــ مواردش اندك نيست ــ در برابر  مي آمريكا سرزنش
هزار خانوادة ايراني  ها هدر درون د. توان جلوش را گرفت نمي ند كه با سرزنش يا شعار دادنا هسيلي ايستاد

نهند، و تقريباَ در همة  مي برابراش  ت عاطفيي عملي آن را با مالحظاها سودمندي. بحث تابعيت گرم است
 .دهند مي موارد ــ استثناها در همه جا هست ــ به پذيرفتن تابعيت نظر

  

 ،نخست .بويژه كه آمريكا دو ويژگي دارد كه يكي از آنها يگانه است و در ارتباط با بحث ما بسيار مهم   
يك ايراني كه به تابعيت  .پذيرد مي يت دوگانه راآمريكا كشوري است كه مانند چند كشور ديگر جهان تابع

حكومت اسالمي  ،آيند نيازي به ترك تابعيت ايراني خود ندارد ــ هر چند در بسياري از موارد مي آمريكا در
ي ها لهستاني. ي قومي استها دوم، آمريكا كشور اقليت. عمالَ تابعيت را از ايرانيان سلب كرده است

 .دئي از آن هستنها هي آمريكائي، نمونها ي آمريكائي و ليتوانيها يكائي و ايرلنديآمريكائي و چينيان آمر
گاه در سياست آمريكا به  زيند و با هم ارتباط سياسي و سازماني دارند و گاه مي در ميان خود ها اين اقليت

ند نسل در اين آمدن آنها به تابعيت آمريكا و حتي زيستن چ در .گذارند مي سود امر ملي خود بسيار اثر
آنان به آمريكا مانع از وفاداريشان به ملت خود ــ اگر چه نه  وفاداري. كشور اثري در مليت آنان نكرده است

ي قومي يهوديان آمريكائي هستند كه ها نمونة برجستة اين اقليت  .يشان ـ نبوده استها لزوماَ حكومت
ي آنها به چنين درجة ها اسرائيل بخشي به سبب تالشآمريكائيان پر شور و اسرائيليان پرشورند و آمريكا و 

 .ندا هنزديكي و اتحاد رسيد
  

كسي كه در . جامعة آمريكائي مفهوم دو تابعيتي را تا همة نتايج منطقي و عاطفي آن پذيرفته است   
ن وفاداري از نظر آمريكائيا. آمريكا تابعيت دوگانه دارد تنها داراي دو گذرنامه نيست، دو وفاداري نيز دارد

 ي مانند آن موضوع ابعاد ديگري به خودها البته در زمان جنگ و موقعيت .به يك كشور ديگر گناهي نيست
زندگي درين كشور  ها براي ما كه با چنين فرايافتي آشنائي نداريم و بسياري از ما پس از سال. گيرد مي

كند، راه  مي و سياسي آمريكا چگونه عمل دانيم نظام حكومتي نمي آوريم و هيچ نمي هنوز سر از آمريكا در
 .ي طبعاَ دشوار استا هبردن به چنين موقعيت پيچيد

  

ي اقوام ديگر ها هميهن خود نمون هم پذيرد در پاسخ سرزنش احتمالي مي يك ايراني كه تابعيت آمريكا را   
 حكومت كنوني ايران آزاداو به درست، خود را از وفاداري به . را در جامعة آمريكائي دارد كه اشاره كند

ي كه در جيب دارد هر چه ا هتواند از او بگيرد ــ رنگ گذرنام نمي داند و ايراني بودنش را نيز هيچ كس مي
  .خواهد باشد

  

ناپذير سر و كار داريم، با آن چگونه روبرو شويم كه بيشترين سود براي  ي اجتنابا هاكنون اگر ما با پديد   
باشد؟ سرزنش كردن ايرانيان آمريكائي شده و به چشم تحقير و اتهام در آنها ايران و ايراني در آن 
از آنجا كه اولويت همة ما . ي نخواهد داشت كه آنان را از ايران وايراني دورتر سازدا هنگريستن جز اين نتيج
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ه دوري آميزي هرچ ي انحرافها در خارج بايد نگهداري عنصر ايراني در اين كشورها باشد، از چنين روش
شامل  ،ي ميزبان خودها هما نبايد از شركت جستن ايرانيان در جريان زندگي جامع. جوئيم بهتر خواهد بود

اگر ايرانيان ايراني بمانند هيچ باكي نيست كه در آمريكا نماينده يا سناتور  .بهراسيم ،جريان سياسي آن
ي ايران در سياست آمريكا اعمال نفوذ شوند يا به صورت يك نيروي سياسي در آيند كه در راه منافع مل

چه بسا ايرانياني . براي ايراني ماندن هيچ نيازي به كناره جوئي از جريان زندگي سياسي آمريكا نيست. كند
. دانند نمي دارند و فرزندانشان فارسي نمي كه جز موسيقي و خوراك ايراني چيزي از ايراني بودن خود نگه

تاثيرشان در سرنوشت ايران بسيار كمتر از ايرانيان . نه ايراني فعال هستند آنها نه به عنوان آمريكائي و
 .ي محلي يا ملي آمريكا نيز فعاليت دارندها ند و در سياستا هديگري است كه ايراني ماند

  

دهد پيوند آنان را به  مي نانآشركت ايرانيان در سياست آمريكا گذشته از آموزش سياسي الزمي كه به    
يش به فراواني ها هاما در آمريكا نمون. آميز باشد اين شايد در ظاهرتناقض. كند مي يرانيان تقويتعنوان ا

ند ــ به معني شركت در ا هبودتر  ي قومي كه در آمريكا از نظر سياسي فعالها آن اقليت. ديده شده است
كار سازماني . را نگهدارندي پيوستگي قومي خود ها هند رشتا هجريان زندگي سياسي آمريكا ــ بهتر توانست

ايراني در آمريكا اگر . كرده استتر  و بستهتر  سياسي در ميان اعضاي اقليت قومي، آنها را بهم نزديك
خود را ادامه دهد، چنانكه در ايران با آن خو كرده است؛ اگر پراكندگي خود را از ايران به "اتميزة"هستي 

 .ب خواهد شدآمريكا بياورد؛ زودتر در اين ديگ جوشان آ
  

اين يك . اما ايراني تنها با پذيرفتن تابعيت آمريكا نه به ايراني بودن خود خدمت خواهد كرد نه به ايران   
شرط اصلي آنست كه ايراني آمريكائي شده ايراني . تواند سودمند نيز باشد مي گام كمابيش ناگريز است و

تواند پيوند ملي و سياسي ــ  نمي ا آمريكائي شدن، ديگرجويان خود نپندارد كه ب ي عيبا هبماند و مانند پار
 .و نه تنها شخصي و خانوادگي و فرهنگي ــ با ايران داشته باشد

  

ي ملي خود را ها هر دو آنها ويژگي. نيز ها ليتواني. زيند مي از سدة نوزدهم در آمريكا ها لهستاني   
: كنند مي است، در آمريكا به سود كشور خود تالش موثرند و اكنون كه زمانه به آنها امكان داده ا هنگهداشت

كه سوليداريته از آنجا (ي كشتي سازي گدانسك ها هاز آن خانم ثروتمند لهستاني نژاد كه به ياري كارخان
رفته است، تا ليتوانياني كه حكومت آمريكا را براي شناسائي حكومت مستقل ليتواني زير فشار ) برخاست
آمريكائي از سال پيش كه جنبش دموكراسي چين آغاز شد مهمترين پشتيبان خارجي  چينيان. ندا هگذاشت
 .توان درازتر كرد مي اين فهرست را.  كنند مي ند وا هميهنان خود كرد ي بزرگ به همها ند و كمكا هآن بود

  

. آمريكا شود آيد بايد وارد نظام سياسي و حكومتي براي آنكه جامعة ايراني آمريكا از چنين كارهائي بر   
ي ا هي آمريكا دسترسي يابد و بايد قدرت خود را به عنوان يك اقليت قومي و نه تودها هبايد به شبكة رسان

اگر پذيرفتن تابعيت آمريكا به عنوان نخستين گام در چنان راهي باشد براي . از افراد پراكنده نشان دهد
ني كه ايراني بودن را در خوراك و موسيقي ايراني ايران و ايراني سودمند خواهد بود وگرنه براي ايرانيا

  ؟چه باشدشان  كنند چه تفاوت كه رنگ گذرنامه مي خالصه
  

   1990آوريل ــ مه 
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   ها همصاحب
  

 بايد تاريخمان را ملي كنيم
  

كنيم  مي با آقاي داريوش همايون را آغاز "ايران و جهان"از اين شماره، چاپ گفتگوي مفصل و جامع    
 .چند شماره ادامه خواهد يافتكه تا 

  

ي اخير عمدتاَ ها كه در سال(ي داريوش همايون ها هخوانندگان ما عالوه بر سوابق پيشين، از طريق نوشت   
اميدواريم اين گفتگو به روشن شدن . با نام ايشان آشنائي كامل دارند) چاپ شده "ايران و جهان"در 
ئي كه ها قاي همايون در گذشته و حال كمك كند و به پرسشي آها ئي از زندگي سياسي و فعاليتها هگوش

  .احتماالَ براي خوانندگان مقاالتشان مطرح است پاسخ گويد
  

 ...يد؟ به عنوان روزنامه نويس، مرد سياسي وا هآقاي همايون، شما كه هستيد؟ از كجا آغاز كرد: صوراسرافيل
  

ام را تشكيل  چهارده سالگي اولين گروه سياسي ي سياسي را خيلي زود آغاز كردم درها فعاليت: همايون
 .م را منتشر كردم كه يك مجله بنام جام جم بودا هدادم و در نوزده سالگي اولين مجل

  

ده  ي دراز عقب افتاد و دوره متوسطه را به جاي شش سال درها ي سياسي درسم سالها در اثر فعاليت   
) نمونه خوان(در روزنامه اطالعات، بعنوان مصحح  1334ام را از سال  يا هزندگي حرف. سال گذراندم

بين مشاغلي . گشتم مي در آن زمان توانسته بودم يك ليسانسم را بگيرم و دنبال كار. چاپخانه شروع كردم
چون در آن مشاغل . روي آوردم ها هچون وكالت دادگستري و قضاوت و معلمي، بهر حال به تصحيح روزنام

ي چاپي را تصحيح كردم، بعد ها در روزنامه اطالعات مدتي فرم. شدم مي ز تهرانناگزير از زندگي خارج ا
يكسال . مقاله نويسي ارتقاء يافتم مترجم شدم و سپس به سرعت به سردبيري بخش خارجي روزنامه و سر

ل بعد از ورودم به روزنامه اطالعات، ديگر بطور جدي وارد كار روزنامه نگاري شده بودم و اين كار تا سا
در آن . ي جيبي فارسي زدمها دست به كار انتشار اولين سري كتاب 1340در سال . ادامه يافت 1340ـ 41

ي بود كه ناشران ا هفرانكلين، موسس. زمان موسسه انتشارات فرانكلين در تهران بنياد گذاشته شده بود
اصطالح جهان سومي  آمريكائي تاسيس كرده بودند و وظيفه و هدفش توسعه صنعت نشر در كشورهاي به

ش در تهران بسيار فعال بود، بطوري كه خود موسسة مادر را بكلي تحت الشعاع قرار داده و كار ا هشعب. بود
آنها از چند سال . پرداخت مي ي موسسة مادر را شعبة تهرانها هئي از هزينها به جائي رسيده بود كه بخش

ي در انتشارات فارسي بود ــ در ايران به ا هكار تاز ي جيبي را ــ كهها پيش از آن در نظر داشتند كتاب
آغاز  1340را در سال  ها از من دعوت كردند و من انتشار اين سري كتاب. وجود بياورند، اما نتوانسته بودند

آثار با ارزشي را در قطع كوچك تميز با قيمت ارزان در . ي جيبي با موفقيت بسيار روبرو شدها كتاب. كردم
بعد . كرديم و تعداد عناويني كه به اين صورت انتشار پيدا كرد به چند صد رسيد مي منتشر مقياس وسيع

اما كار ادامه . را فروختند به انتشارات امير كبير و من هم آنجا را ترك كردم "ي جيبيها كتاب"موسسه 
 .پيدا كرد

  

ي ها ران بودم و بر اثر فعاليت، زماني كه دبير سنديكاي نويسندگان و روزنامه نگاران اي1343در سال    
سنديكائي از روزنامه اطالعات اخراج شده بودم و كار ديگري هم جز همان شغل در موسسه فرانكلين 
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كه هر   Niemann Fellowshipنداشتم يك بورس روزنامه نگاري از دانشگاه هاروارد به من داده شد به نام 
من اولين و تنها روزنامه نگار ايراني بودم كه . دهند مي نگار آمريكائي و خارجي سال به ده بيست روزنامه

ي دلخواه خود ها هگيرند، يك سال در هاروارد در رشت مي را "نيمن"كساني كه بورس . اين بورس را گرفتم
توسعه "يك سالي در آنجا در رشتة . من هم فرانكلين را ترك كردم و رفتم به هاروارد. كنند مي تحصيل
 .مدرس خواند "سياسي

  

ئي در آسيا و آفريقاي شمالي داشت و از من خواهش كردند كه وقتي به طرف ها هموسسة فرانكلين شعب   
ي آنجاها را بررسي و گزارشي ها هروم، سر راه به مالزي و اندونزي و پاكستان بروم و شعب مي آمريكا
 ها ظاهراَ از آن گزارش. نجام دادمپذيرفتم و پيش از رفتن به هاروارد اين ماموريت را ا .شان تهيه كنم براي

خوششان آمده بود و وقتي مدت تحصيل در هاروارد بسر رسيد، به من پيشنهاد كردند كه نمايندة 
گشتم و به  مي دو سال نماينده سيار آن موسسه بودم، در كشورهاي آسيائي. سيارشان در آسيا بشوم

به  1344اما در بازگشتم به ايران در . كردم مي ي فرانكلين در آنجاها رسيدگي و كمكها هكارهاي شعب
ي بزرگ پايتخت، بر اثر اختالفي كه با اطالعات پيدا كرده ها هي افتادم، چون در روزناما هفكر تاسيس روزنام

 گاهي مقاالتي شد گاه مي فقط در مجلة بامشاد كه آن زمان منتشر. شد نمي بودم، ديگر شغلي به من داده
 . ي منتشر كنما هحساس كردم كه بايد خودم روزنامبنابراين ا. نوشتم مي

  

ي در آن سمينار ايراد ا هسميناري درباره ايران تشكيل شد و من رسال 1344در هاروارد، در بهار سال    
 ،وقتي برگشتم .ي اين رساله گويا به ايران فرستاده شده بودها هنسخ. كردم راجع به توسعة سياسي ايران

آميز نبود،  م خيلي تعارفا هبا آنكه رسال. لم از من خواستند به مالقاتشان بروم و رفتمآقاي هويدا و آقاي ع
برداشت اساسي آن رساله، برداشتي است كه  .اما ظاهراَ از برداشت اساسي مستقل آن خوششان آمده بود

ستفاده كردم من از فرصت آشنا شدن با اين دو نفر ا. ما همن هميشه در زندگي راجع به مسائل ايران داشت
و از هر دو خواستم كه امتياز يك روزنامه در اختيار من بگذارند و اجازه بدهند يك روزنامه صبح منتشر 

  .بيش از دو سال بعد اين اجازة انتشار داده شد ،بهرحال. كنم
  

ظن  ءدستگاه سياسي آن روز ايران به سبب مقاالتي كه در اطالعات نوشته بودم به من با نظر پر از سو   
به همين دليل بسيار با بي ميلي و كندي با . كرد، چون آن مقاالت جنبه انتقادي شديد داشت مي نگاه

البته امتياز را خودم نگرفتم، به اسم يكي از دوستانم گرفتم و آقاي هويدا به من . تقاضاي من موافقت شد
شركت داشته باشند تا  گفت اين موسسه بايد شركتي باشد و صاحبان سهامي از طرف ايشان در آن

. ترسيدند من آن روزنامه را تبديل كنم به يك ارگان خيلي خطرناك مي .سياست روزنامه را كنترل كنند
 .اين البته اشتباه بود، من قصد براندازي آن رژيم را در زندگيم هرگز نداشتم

  

ان معرفي كرد و آمدند آن شركت سهامي تشكيل شد، دو نفر هم ايش. بهرحال من ناگزير موافقت كردم   
اما من بسرعت، پس از چهار ماه از طريق مذاكرات مفصلي كه با خود آقاي هويدا داشتم . در آن شركت

مقاعدش كردم كه به نمايندگانش توصيه كند در كارهاي روزنامه دخالت نكنند، چون اصالَ وارد به كار 
ديگر . ل روزنامه سراسر به دست خود من افتادبه اين ترتيب كنتر. شد مي نبودند و وضع روزنامه داشت بد

. ي از طرف صاحبان سهام در امورش نشدا هكردم، مداخل مي در ده سال آينده كه آن روزنامه را خودم اداره
اما تقريباَ در تمام دوران انتشار آيندگان ــ جز چهار پنج . روزنامه آيندگان را اين چنين پايه گذاري كردم

در آن . نامه خيلي موفق شد ــ با مشكالت مالي فوق العاده دست به گريبان بوديمسال آخر كه كه روز
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. داديم مي بسياري مواقع به آنها سفته. توانستيم به كارمندانمان بپردازيم نمي مدت ما حتا حقوق منظم
 . داشتيم ها ي زيادي به بانكها هميشه، يكي دو ماه عقب بوديم و بدهي

  

مذاكره كرديم و آن ماشين را از طريق . خواست بفروشد مي ش راا هين چاپ كهنموسسة كيهان يك ماش   
روزنامه كيهان وامي به بانك عمران داشت، آن وام را به ما  .وامي كه از بانك عمران گرفتيم، خريديم
برابر به  منزل آقاي سيروس آموزگار دوست و همكارم هم در. منتقل كردند و چاپخانه را به ما فروختند

بعدها در پرداخت اقساط وام به زحمت افتاديم و كارمان به دادگاه كشيد و محكوم . گرو گذاشته شد
پايه گذاري  1346كه در سال (، هفتمين سال انتشار آيندگان 1353باالخره با زحمت زياد در سال . شديم
امي از بانك صادرات ي حروفچيني وها همچنين براي خريد ماشين. يمان را بپردازيمها توانستيم وام) شد

آن  1353گرفتيم كه آن را هم نتوانستيم بپردازيم و باز كارمان به دادگاه كشيد، اما باالخره در حدود سال 
 .را هم باز پرداخت كرديم

  

ي بود در دنياي ا هروزنامه آيندگان به شهادت خوانندگانش و دست در كاران مطبوعات، گام تاز   
ي موجود عصر كه به نظر من ها هير خيلي زيادي هم گذاشت ــ هم در روزنامنگاري ايران و تاث روزنامه

همه جا در . ئي كه بعد از آيندگان انتشار پيدا كردندها هدچار ركود چند ساله شده بودند، و هم در روزنام
شد، و من از آن دوره و كارم در آن زمان بسيار راضي  مي مطبوعات جاي پاي خيلي مشخص آيندگان ديده

كرديم كه سياست ايران را بازتر بكنيم و از  مي سعي. روش ما در آيندگان، يك روش آزادمنشانه بود. هستم
، فضاي بسته ها ولي بهر حال سياست ايران در آن سال( "اختناق"آن حالتي كه حاال معروف شده است به 

كار . در سياست ايران باز شوددرش بياوريم و كوشش كنيم جائي براي انتقاد سازنده ) غير قابل تنفسي بود
اين سعي را كرديم و . شد و دشمني با رژيم مي به جائي رسيده بود كه هر انتقادي در حكم خرابكاري تلقي

شود با خيلي چيزها  مي به مقدار زياد موفق هم شديم احساس اين تفاوت و تمايز را بوجود بياوريم كه
دو مسئله در سياست آن روز ايران خيلي در هم آميخته بود، و  اين. موافق نبود، ولي با يك رژيم موافق بود

 .شد مي موافق نبودن به معني ضديت با رژيم شمرده
  

ئي كه ها در تمام سال. ي روزنامه جلب كنيمها به تدريج توانستيم اطمينان دستگاه حكومتي را به هدف   
زياد نظر خوشي با من نداشتند  ،منيتيي اها هكردم، دستگا مي در روزنامه اطالعات و در آيندگان كار

او اصرار . بخصوص رئيس سازمان اطالعات و امنيت، شادروان نصيري ميانه بسيار نامساعدي با من داشت
 ي با روزنامه اطالعات داشت وا هداشت كه آيندگان بايد روزنامه عصر باشد، چون دشمني فوق العاد

ديدم و نه  مي خودم نه اصالَ توانائي رقابت با اطالعات را اما من در. خواست ما رقيب اطالعات بشويم مي
خواستم نوع ديگري روزنامه نويسي بكنم و هيچ اصراري به اينكه با ديگران  مي .ي به اين كار داشتما هعالق

ي كه با نصيري و هويدا داشتيم من هويدا را متقاعد كردم كه آيندگان ا هيكبار در جلس. رقابت كنم نداشتم
بر سر همين موضوع نصيري بسيار از من رنجيد و اين رنجش تا پايان عمرش . روزنامه صبح باشدبايد 

. ي خشم آلود او روبرو بودمها هگرفتيم و هميشه با نگا مي ، همديگر را نديدهها در ميهماني. ادامه پيدا كرد
ه داشتيم به برخورد يكي دو بار هم در روزنامه آيندگان، مطالبي منتشر شد كه كارمان در جلساتي ك

  .م داشتا هبهر حال نظر بسيار بدي به من و روزنام. كشيد
  

 آيا مخالفت نصيري، واقعاَ براي اين بود كه شما حاضر نشده بوديد آيندگان را عصرها منتشر كنيد؟ : س
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 وششنصيري اصالَ از من و روشم، و رفتار بي اعتناي من به خودش خ. نه، البته فقط براي اين نبود: ج
من آن وسط قرار . نگار خيلي متعارفي نبودم چون همانطور كه گفتم من در آن نظام آدم و روزنامه. آمد نمي

اين سرنوشت . ي به من داشتندا هــ يعني دشمنان نصيري ــ و نه خود نصيري عالق ها نه چپي. گرفته بودم
تنها علت  ،نه. بست خالص شود ز بنكرد آن وسط راهي پيدا كند و ا مي هر كسي بود كه در آن رژيم سعي

 چون نصيري به نظر من آدم بسيار مستبدي .مخالفت نصيري آن نبود، ولي بهر حال خيلي موثر بود
رسيد و دوست نداشت كسي در مقابلش بايست، آن هم كسي مثل من كه از تصحيح روزنامه شروع  مي

بخصوص در ميان رفقا و . سيار گران تمام شداصوالَ شروع خيلي حقيرانة من در زندگي برايم ب. كرده بود
همقطاران مطبوعاتي، هرگز اين گناه بر من بخشوده نشد كه از يك جاي خيلي پائين مطبوعات شروع 

كنم كه اين طور بود، در حالي كه جامعة آن روز ايران، جامعه بسيار متحركي بود و آنچه  مي تعجب. كردم
 اشخاص در آن. درش خيلي زياد و آسان بود "ك اجتماعيتحر"گويند  مي شناسي به آن در جامعه

نظام بازي بود  ،نظام آن روز ايران از اين نظر. توانستند از جاهاي بسيار پائين به جاهاي خيلي باال بروند مي
ولي اين قضيه در مورد من يكي هيچ وقت بخشوده نشد و هر . و اين از مهمترين مزاياي آن رژيم بود

ي احتمالي خود من كه ها يم كردم، آنرا به هر عامل ديگري منتسب كردند مگر قابليتپيشرفتي در زندگ
 .داشته باشد ها ممكن بود تاثيري در آن پيشرفت

  

كنم و  مي كار "سيا"كرد و شد دليل بر اينكه من با سازمان تر  دعوت به هاروارد كه ديگر كار را خراب   
. كردم نمي نبودم حتماَ راهي به هاروارد پيدا "سيا"اگر عضو اين اصالَ رفت جزو پرونده من، چون البد 

 آن زمان كه در روزنامه اطالعات كار. ، من از اين جهات خيلي دچار زحمت بودمها بهرحال در آن سال
ي ناسيوناليستي ها كردم يادم است با اينكه عالقه زيادي به مصر و عبدالناصر نداشتم، ولي از سياست مي

و  كه بسيار هم مرد خوبي بود،( يكبار آقاي سرتيپ ماهوتيان از مقامات ساواك. كردم مي ناصر پشتيباني
را انجام شان  م، كه بهر حال ناگزير بودند وظيفها همن در ساواك با اشخاص خوب بسيار بسيار برخورد

گفت گيري؟ گفتم يعني چه؟  مي كمك مالي ها مرا به دفترش احضار كرد و گفت چرا از مصري) بدهند
اين طور جلوي  ها آيد كه مصري مي اينها عقيده من است، خوشم: گفتم.. .نويسي مي آخر اين مقاالتي كه

جواب دادم . گيريد مي ي ماليها نه، به ما گزارش رسيده كه شما از آنها كمك: گفت. ندا هايستاد ها انگليسي
است  1330ي ها م به سالا هاشار( م؟ا هي مالي خود شما را رد كردها به شما گزارش نرسيده كه من كمك

كرد ــ  مي ها پاداش و غيره به روزنامه نويس ،ئي به عنوان عيدها كه گاهي اوقات ساواك پيشنهاد كمك
 ها او تصديق كرد، چون خودش يكي از آن پيشنهاد.) البته بعدها ديگر اين رويه ادامه نيافت و منسوخ شد

ولي منظورم . ر دست از سر من برداشتند و از اينگونه مشكالت نداشتماز آن به بعد ديگ. را به من كرده بود
از يك  ها كردم، كه متاسفانه اين گرفتاري مي ظن و پر از گرفتاري كار اين است كه در يك محيط پر سوء

كردند كه ما از  مي گرفتند، هم دشمنان مقامات خيال مي هم مقامات اين اشكاالت را بر ما. ناحيه هم نبود
ولي من هميشه معتقد بودم كه در ايران بايد در . نجا يا آنجاي رژيم ماموريت داريم كه كارهائي بكنيماي

 در آن نظام توانائي اصالح بود، فقط صبر. درون سيستم كار كرد و از درون كوشيد و آن را درست كرد
شد يا دست كم  مي درستكرد مسلماَ  مي اگر انسان مقاومت. خواست و پشتكار و روحيه تسليم ناپذير مي
 .شد مي بهتر

  

كه  1354از سال . ده ساله بعد از تاسيس آيندگان، زندگي من بيشتر به همان كارهاي روزنامه گذشت   
در تغيير اساسنامه . حزب رستاخيز تشكيل شد، من به حزب پيوستم و عضو هيئت اجرائي حزب شدم
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اساسنامه اصلي اساسنامه اصنافي فاشيستي . شتمحزب در آن صورت كه پيشنهاد شده بود، نقش مهمي دا
قائم مقام دبير كل حزب شدم و عمالَ گرداندن  1355در سال . بود و ما آن را با كوشش زياد تغيير داديم

 .يش خيلي موثر بودمها دادم و در تعيين سياست مي همه كارهاي حزب را انجام. حزب را بر عهده داشتم
  

وزير تازه كه آقاي آموزگار بود از من دعوت كرد به وزارت  يير كرد و نخستده ماهي بعد، كابينه تغ   
دادم كه در حزب كار كنم ولي ظاهراَ ديگر زمان ما در حزب به  مي من ترجيح. اطالعات و جهانگردي بروم

براي سومين بار رهبري حزب تغيير كرد و من رفتم به . بايست بيايند مي سر آمده بود و گروه ديگري
براي اينكه ارتباط بيشتري  ،را زنده كردم و شدم سخنگوي دولت "سخنگوي دولت"در دولت نهاد . تدول

بيان . ي دولت قرار بگيرند و به آنها توضيح داده بشودها با مردم داشته باشيم، مردم در جريان سياست
و پوشيده نگه كردن مطالب در يك فضاي عادت كرده به بسته بودن و محدود بودن و همه چيز را سري 

و در ) مقصودم از دولت، دستگاه حكومتي است(دولت بسيار حساس بود . داشتن، كار بسيار دشواري بود
اينكه هم آنها كمتر ناراحت بشوند و . جهيد مي از جايش ها هبرابر كمترين سخن ناخوشايند مردم و روزنام

ده بودند بطور باز با دستگاه حكومتي عادت كنند كه مسائلشان گفته بشود و هم مطبوعاتي كه عادت نكر
كنم  مي ولي فكر .صحبت كنند، چيزي به دستشان داده بشود كه ارزش چاپ كردن داشته باشد آسان نبود

در آن دوره خيلي خوب اين كار از پيش رفت و اميدوارم كه در آينده اين كارها در ايران به آن دشواري 
 .نباشد

  

د از داستان آتش سوزي سينما ركس، دولت استعفا كرد و من دو سه ، در تابستان بع1357در سال    
شايعات شروع شد كه من . كردم مي م و جريان آنجا را تعقيبا هروزي رفتم به روزنامه آيندگان و بعد به خان

در ايران ماندم و . من بهيچ وجه، هيچوقت در آن شرايط قصد خروج از ايران نداشتم. ما هاز ايران فرار كرد
، وقتي حكومت نظامي روي كار آمد نيمه شب مرا با بيست سي نفر از سران رژيم دستگير 1357ر آبان د

و مجاهدين به زندان ما  ها آن شب چريك. بهمن فرا رسيد 22ي در زندان بوديم تا ا هسه ماه و خرد .كردن
فتصد نفر افسر و سرباز كه پادگان جمشيد آباد بود، يعني دژبان تهران و زندان نظامي تهران، و ششصد ه

چون . گريختند ها هم در آنجا زنداني بودند، حمله كردند و آنجا را گرفتند، درهاي زندان باز شد و زنداني
بيشتر دوستانم هم كه با من زنداني . شب بود من در داخل صفوف آن زندانيان توانستم از زندان فرار كنم

  در زير 58پانزده ماهي تا پايان ارديبهشت . گير نشدندبودند فرار كردند و جز چند نفري، آن شب دست
م كه در خارج بودند ا هبعد ديگر، هم از روي مايوس شدن از اوضاع ايران و هم روي فشار خانواد. زمين بودم

از مرز تركيه ــ پس از دو كوشش و يكبار برخورد با پاسدارها كه آن داستان ديگري است به فرانسه 
  .كنم مي چند ساله در فرانسه يا آمريكا زندگيگريختم و در اين 

  

دهد، نخستين باري كه شما بعنوان يك چهره اجتماعي شهرت گسترده پيدا  مي تا آنجا كه اطالعات من اجازه: س   
آيندگان آنطور كه خودتان گفتيد مواجه شد با مشكالتي از نظر ارتباط با . كرديد، از زمان انتشار آيندگان بود

ولي بر اساس آنچه كه در افواه و ). كه شايد مردم كمتر از اين روي قضيه اطالع داشته باشند( ومتدولت و حك
. افكار عمومي وجود داشت، روزنامه ايندگان از همان ابتدا مواجه شد با يك مبارزه تبليغاتي از سوي مخالفان رژيم

را پس از  "آمريكائي"صفت". يونيست استصه"است و از آن باالتر  "آمريكايي"كردند كه  مي آيندگان را متهم
آمريكائي بودند ولي اين  ها به كار برده بودند و از نظر آنها خيلي ها مرداد، مخالفان شاه فقيد در مورد خيلي 28
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اين اتهام در مورد آيندگان، از . است "صهيونيست"كردند كه  مي ي را متهما هنخستين بار بود كه در ايران روزنام
 ه دليل شايع شده بود؟كجا و به چ

  

 ي صبحي كه آن موقع منتشرها هوقتي صحبت انتشار روزنامه آيندگان پيش آمد مديران روزنام: ج
روزنامه صبح وجود داشت كه هيچ كدامشان  30يا  20در آن زمان . شدند خيلي احساس خطر كردند مي

ي، و مديرانشان به داليل ا هحرفي شخصي بودند، نه ها هاغلب هم روزنام. تيراژه قابل توجهي نداشتند
 البته بيشترشان از آن راه زندگي(كردند  مي مختلف به روزنامه نگاري روي آورده بودند و از آن راه زندگي

خبر انتشار ). ي بود كه بتوانند بهرحال از راهي زندگي بكنندا هكردند، بلكه روزنامه برايشان وسيل نمي
در اطالعات كار  1334همراه شد، چون من قبل از آيندگان از سال  آيندگان با سر و صداي بسيار زيادي

ي شناخته شده بودم دوستاني هم كه قرار بود ا هكرده بودم و به اندازه كافي بعنوان يك روزنامه نگار حرف
بخصوص در بين  ،ي بودند، و تركيب اين عدها هدر تاسيس آيندگان همكاري كنند روزنامه نگاران برجست

ي نبوديم، ولي تصور ا هما حقيقتاَ نيروي آن قدر موثر و ترسانند. ي صبح خيلي وحشت برانگيختها هروزنام
اين مبارزه پيش از هر چيز از طرف آنها به اين . از آن چيزي بود كه بوديمتر  عمومي از ما خيلي بزرگ

در صورت انتشار مانع از منظور شروع شد كه ما را از پيش بدنام كنند و جلوي انتشارمان را بگيرند، و يا 
يكي از آنجا كه من هميشه در مطالبم . تهمت صهيونيست بودن از دو جا بر من وارد شد. موفقيتمان شوند

ي آن روز كشورهاي عرب نسبت به ايران و در ها موضعي غير عربي و غير فلسطيني داشتم، و از سياست
البته در آن . آمد نمي ش فلسطين خوشمي تروريستي سازمان آزاديبخها منطقه، و به خصوص از روش

بود، پيش از او هم مفتي اورشليم  "شقيري"اوايل، اين سازمان نام امروزيش را نداشت و رئيسش هم 
اقدامات تروريستي كرده بودند و نظرياتي داشتند كه زياد  ها سرپرستي آن را داشت و اينها در طول سال

كردم  مي اق و سوريه و مصر خطراتي متوجه ايران بود و من حسآن موقع از طرف عر. با آنها موافق نبودم
شد،  نمي مرز نبود و خطري براي ما محسوب اسرائيل با ما هم. كند مي كه وجود اسرائيل مسائل را تعديل

بايستي نيرويشان را بجاي آنكه صرف درهم شكستن ايران كنند،  مي مرز كشورهاي عرب بود و آنها ولي هم
در نتيجه شهرتي برايم بوجود آورده بود كه طرفدار . اينها را من نوشته بودم. بسازند متوجه اسرائيل
كردم اسرائيل نيروئي است كه ايران بايد در  مي اما من طرفدار اسرائيل نبودم بلكه فكر. اسرائيل هستم

مصر و  ،اسرائيلهنوز هم معتقدم كه . هنوز هم اين اعتقاد را دارم. سياست خارجي خود از آن استفاده كند
توانند به ايران كمك كنند در آن منطقه توازن و امنيت خود را نگه دارد  مي اينها عواملي هستند كه بالقوه

 .دانستند مي از اين گذشته، من به عنوان روزنامه نگار به اسرائيل دعوت شده بودم، و همكاران من اين را
  

البته من جزو چند . ي بودا هفتم و بسيار هم سفر آموزندهمان موقع كه در اطالعات بودم، به آن سفر ر   
 هزار يا چند ده هزار نفري بودم كه اين دعوت از آنها شد، ولي وضع من جوري شد كه همه اينها بر ضدم

  . بكار گرفته شد
  

 مسلماَ. اگر از جاي خيلي باال وارد كار شده بودم. آن شروع حقير من، همانطور كه گفتم خيلي بد بود   
ي ا هعامل ديگري كه اين شايعات را دامن زد اين بود كه ما چاپخان. زد نمي كسي حرفي راجع به اين مسائل

كردند كه اين چاپخانه به كمك كسي به ما داده شده است، چون آيندگان در  مي البد فكر. بدست آورديم
ي مالي عظيم روبرو بود و اين ها طول سه سالي كه به زندگي ادامه داد تا صاحب چاپخانه بشود، با دشواري

يم، گفتند خوب البد كسي كمكشان كرده ا هي پيدا كردا هبعد كه ديدند ما چاپخان. دانستند مي را همه
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بنابراين گفتند اصالَ آن چاپخانه را اسرائيل داده در حالي كه ما ! است؛ چه كسي كمك كرده؟ البد اسرائيل
 .ندا هوديم شهودش هنوز هم زندآن چاپخانه را از موسسه كيهان خريده ب

  

ي صبح بود ــ و بعد هم ها هخالصه به نظر من علت بروز اين شايعه در درجة اول ناراحتي روزنام   
افكار عمومي ايران بشدت ضد اسرائيلي بود و اين  1976در جنگ . گرفتم 1976موضعي كه من در جنگ 

رفتند  1976ريكا و انگليس صبح روز ششم ژوئن به اصطالح عقيده بر همه غالب بود كه هواپيماهاي آم
 .ي مصر را زدند، و بعد نيروهاي اسرائيلي ارتش مصر را شكست دادندها هفرودگا

  

 نوشتم و در تلويزيون مي مطالبي كه. خبرها را خوانده بودم. دانستم كه اينطور نيست مي خوب، من   
ي ها ي عربي و اسرائيل و ارزشها هاسرائيل، جامع من جامعه مصر و. گفتم خالف اين اعتقاد عمومي بود مي

گرفتم كه در نبردي بين اين دو، با آن اشكاالتي  مي كردم، و نتيجه مي آنها و زمامدارانشان را با هم مقايسه
و متاسفم بگويم كه اشكاالت جوامع . بايد پيروز بشود مي كه در طرف مقابل وجود داشت، مسلماَ اين يكي

كردم  مي من با انگشت گذاشتن روي آن اشكاالت سعي. ود از جامعه خودمان در آن زمانعربي، بازتابي ب
بهر حال اين موضوع هم خيلي كمك كرد به اينكه مرا . توجه را به اشكاالت جامعه خودمان جلب كنم

  .متهم كنند به اينكه طرفدار اسرائيل هستم و اين اتهام را تقويت كرد
  

ي فلسطيني ها سرائي هيچ از آن حماسه. ه ما موضع خيلي غير متعارفي داشتيمدر خود آيندگان هم البت   
شناختيم، ما خودمان را موظف به  نمي ما ميهن فلسطيني براي خودمان. در روزنامه آيندگان خبري نبود
، و مصالح ها بنظر من مصالح ايران مقدم بود بر اين حرف. دانستيم نمي ها فداكاري براي آرمان فلسطيني

كرديم، هنوز هم  مي البته ما از حق مردم فلسطين پشتيباني. يكي نبود ها ايران هم لزوماَ با فلسطيني
ئي كه ها اما اين فرق داشت با پشتيباني از فالن سازمان فلسطيني، با نظريات و روش. كنم مي پشتيباني

  .پسنديدم نمي ديدم و مي من
  

مومي ساخته شد و امروز هم هنوز وجود دارد، تصوير كسي كنم تصوري كه از شما در افكار ع مي گمان: س
يعني مثالَ همين عدم ستايش . نويسان است كه در آن رژيم مواضع غير عادي گرفت از نظر روشنفكران و روزنامه

ي آن روز ها و چيزهائي كه شايد با سياست ،فو سازمان آزاديبخش فلسطين از يك طر "مبارز"ي ها از فلسطيني
تصوير كسي كه در داخل سيستم بود و همان طور كه خودتان گفتيد  بعد هم در هر حال،. خواند يم دولت هم

تان هم  روزنامه. ي سياسي و اجتماعي به سرعت طي كرد و تا وزارت رسيدها همدارج ترقي را در عرص
بنابراين تصوري . اندا خودش را وامدار آنها بديبدهد  ها ي نبود كه مطابق معمول زياد خوراك به چپيا هروزنام

و مقاالت اخيرتان را بنويسيد و چاپ كنيد، تصويري بود كه بر  ها كه از شما وجود داشت، پيش از اينكه كتاب
شديد و پس از خروج از ايران هم  مي چون و چراي رژيم گذشته نمودار االصول در نقش مدافع بي اساسش شما علي

 گوئيد و در مقابل مقاالتي كه مي اال گاهي اوقات در جاهائي كه سخنح. بايد با همان تصور مجدداَ ظهور بكنيد
رفت، از نظر  مي شما دهد كه انتظاري كه از مي نشان ها اين مخالفت. شود مي ئي با شما ابرازها نويسيد مخالفت مي

كنيد كه  نمي يد، ولي آيا گمانا هي خودتان نوشتها با اينكه اين را در كتاب. دست كم يك گروهي برآورده نشده
آخر . كنيد كه نقش شما را مورد سوال قرار داده است مي گاهي اوقات در انتقاد از رژيم گذشته طوري صحبت
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اصوالَ چطور اين آقاي همايون، آخرين وزير اطالعات آخرين كابينه مقتدر و واقعي ايران، ناگهان اين طور 
كنيد  نمي يد و آيا گمانا هت خودتان از گذشته، كمي تند رفتكنيد در انتقادا نمي تغيير نقش و جهت داده؟ آيا گمان

به خاطر زندان افتادنتان در دوران كابينه ازهاري و ) شايد هم طبيعي است(كه اين را بشود تعبير كرد به اينكه 
به خطر افتادن جانتان در آن رژيم، در قضاوت و موضعتان نسبت به شخص شاه فقيد و نظام شاهنشاهي و سيستم 

 حكومت آن موقع ايران تغييرات بزرگ بوجود آمده است؟
  

ي رژيم تفاوت ها ما بايد بين مدافع رژيم ــ حال بي چون و چرا، يا با چون و چرا ــ و مدافع سياست: ج
پسنديد ــ رژيم پادشاهي  مي رژيمي را شما. ي يك رژيم، با خود رژيم يكي نيستندها سياست. قائل بشويم

پسندم، معتقدم اين رژيم براي  مي پسنديدم و حاال هم بي چون و چرا مي بي چون و چرارا من براي ايران 
البته هر كس آزاد است كه عقيده خودش را داشته باشد ــ ولي من در تمام دوران . ايران بهتر است

ت، من در اطالعا. ي آن رژيم هستمها روزنامه نگاريم نشان دادم كه از منتقدين بي چون و چراي سياست
در آيندگان يك بار پنج هفته ممنوع . ي زياد داشتمها بارها سر و كارم با سازمان امنيت افتاد و گرفتاري

. خود شما كه در آيندگان بوديد، شاهد بسياري از اين مسائل بوديد. شدم از پا گذاشتن به اداره روزنامه
كردم و  مي ز خود رژيم طرفداريمن ا. كردم نمي ي آن رژيم هميشه طرفداريها براي اينكه از سياست

ي بسيار بدي هست در آن ها چون معتقد بودم سياست. اميدوار بودم بتوانيم خود رژيم را اصالح بكنيم
دانستند  مي اينها را همه. ي بسيار بدي هستند در آن رژيمها ي بسيار بدي هست، شخصيتها رژيم، روش

البته در . زم نبود كه من به آن شدت خودم را سانسور كنممنتها، بعد از آنكه آن رژيم سقوط كرد، اوالَ ال
دليل ندارد كه االن با همان . نوشتم مي را با هزار احتياط ها كردم و تمام اين حرف نمي گذشته هم

دوم اينكه خود سقوط آن رژيم و نحوة سقوطش، بسيار مرا . بنويسم واقعاَ اين كار بي معني است ها احتياط
من تمام زندگيم را گذاشته بودم و در خدمت آن رژيم، و روي توانائي و . كردتر  هاز هميشه دل آزرد

من زندگيم را گذاشتم، وقتي از حكومت . كردم مي استواري و اراده مقاومت و اراده دفاع آن رژيم حساب
ي در ا همقالچهار روز بعد از كنار رفتنم از وزارت، . كنار گذاشته شدم، استعفا كردم و رفتم خانه نشين شدم

ي در ا هروزنامه اطالعات چاپ شد، در آن با بدترين لحن مرا مورد حمله قرار دادند و مسئول انتشار مقال
البته آن مقاله را . قلمداد كردند كه در آن به خميني حمله شده بود) 1356در ماه دي (روزنامه اطالعات 

، حيف شد كه آن وقت ما متوجه اين ي حسابيها به به، عجب حرف"گويد  مي امروز هر كس بخواند
و اصالَ روحية من . من در نوشتن آن مقاله اصالَ سهمي نداشتم يا در دادن دستور نوشتن ".نبوديم ها حرف

اما دستور دادم آن مقاله را چاپ بكنند و اين مسئوليت من . سازگار نبود و نيست ها با اين گونه پاسخ گوئي
 )1.(خوب يا بد مسئولش هم هستم اين را هميشه قبول دارم و. است

  

ولي در روزنامه اطالعات مرا مسئول همه چيز ــ تهيه آن مقاله، تحميل آن مقاله، تهديد به اينكه اگر    
كه اصالَ امكان نداشت براي وزارت (كنيم  مي آئيم چاپخانه شما را اداره مي مقاله را چاپ نكنيد خودمان

در فضاي تحريك شده آن روز ايران، . ي قرار گرفتمنمورد تهديد جا ــ قلمداد كردند و من.. .)اطالعات
گويم ــ كسي كه بيش از هر كس جانش در خطر بود،  مي كسي كه بيش از هر كس ــ اين را بدون اغراق

تمام دوستان من به من گفتند از ايران خارج شو، ولي من . شد نمي آميز قطع ي تهديدها تلفن. من بودم
توانستم زندگيم را بفروشم و بروم  مي با كمال سادگي. ه به آن رژيم داشتم در ايران ماندمروي اعتقادي ك
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تقريباَ دو ماه و نيم بعد از اينكه ما از دولت رفتيم . به خارج و هيچ كس هم كاري به كارم نداشته باشد
. سي هم مزاحمم نبودتوانستم از مملكت خارج شوم و ك مي م مانده بودم، درصورتي كها هكنار، من در خان

كن كرد طبيعي  ولي وقتي آن رژيم به آن ترتيب سقوط كرد و تسليم شد و خودش را از ميان برد و ريشه
شدم و ممكن است تجربيات تلخ آن روزها در من و در  است كه من دل آزرده شدم، دلسوخته

به زندانش  ،دمت كردهبهرحال آدم دوست ندارد رژيمي كه به آن خ. ي من اثر كرده باشدها برداشت
ما به شدت در خطر اعدام نه . بسياري قصد اعدام ما را داشتند. بيندازد و قصد اعدامش را داشته باشد

حاال دست خميني نيفتاديم، از بخت . توسط خميني، بلكه پيش از خميني، بوسيله رژيم خودمان بوديم
 .اعدام كرده باشند بلندي بود كه داشتيم، ولي خيلي پيش از آن ممكن بود ما را

  

 رفتند و به شاه مي نوشتند كه اينها را اعدام كنيد و در دولت ها مي هگفتند و در روزنام مي دوستانمان   
شاه يكبار تسليم شده بود منتها نجفي وزير دادگستري رفته بود و گفته بود آخر دليلي براي . گفتند مي

كردند  مي ند مواد قانون دادرسي كيفري را پس و پيشدر مجلس داشت. محاكمه و اعدام اينها الزم است
 . ، اعدام كنندها كه يك چيزي پيدا كنند، و ما را به جرم قيام بر ضد امنيت و مصالح ملي و از اين حرف

  

آن خالف انتظار و آن  Disappointmentكنم  مي اما تصور. بخشد نمي اينها مسلماَ در آدم اثر خوبي   
چطور . يك تيم هستيم كه اخر ما جزو يك رژيميم، در. ن، بلكه خيلي از ماها خورديمي بود كه نه ما هيك

ي كه من در وزارت اطالعات بودم، ا هدور يم ــا هيم، سينه سپر كردا هممكن است ما كه زندگيمان را گذاشت
راني و خارجي حقيقتاَ دوره سينه سپر كردن بود، من هر روز در معرض بودم، هر روز با روزنامه نگاران اي

كردم ــ آن وقت چطور ممكن است رژيمي خنجر را بردارد و  مي دادم، دفاع مي كردم، توضيح مي صحبت
 .بزند به سينه خودش، دشمنان را از زندان آزاد بكند، و در مقابل دوستانش را بگيرد بيندازد به زندان

  

به نظر من اينها همه از يك چيز . ار بشودخواهم اين چيزها تكر نمي و من اصالَ براي من حيرت آور بود   
يك ملتي تمام . يمان را به اصطالح در يك سبد گذاشته بوديمها مرغ از اينكه ما تمام تخم. برخاست

 تواند ضعيف شود، مي تواند مريض شود، مي و آن يك آدم. يش را گذاشته بود در سبد يك آدمها مرغ تخم
شود سرنوشت يك ملت را داد دست يك  نمي .ت عاديش خارج شودتواند از حال مي ،دتواند سكته بكن مي

ي آخر ها نادر سال .ممكن است مثل نادر ديوانه شود نابغه دوران هم. نفر، حتي اگر نابغه دوران باشد
شود كه يك ملتي يك روز با نادر برود  نمي آخر. ي بيش نبود ولي خوب نادر هم بودا هعمرش مسلماَ ديوان

اين . ي خودش و شوراندن همه مردمها ، يك روز با نادر شروع كند به قتل بهترين آدمهند را فتح كند
االن آن سيستم نابود . من تمام زندگيم سعي كردم آن سيستم اصالح بشود. سيستم اصالَ درست نيست

و اين . شده، من اميدوارم آن سيستم به صورت بهتري تجديد بشود؛ به صورت بهتري، نه عين خودش
من در خودم و در كساني در موضع خودم، اين توانائي . نيست، مگر آنكه آن سيستم را نقادي كنيمميسر 

توانيم اين نقادي را بكنيم،  مي ما واردتر بوديم، ما. بينيم كه بهتر از ديگران اين كار را انجام بدهيم مي را
ي ا هخواهند بدون ذر مي سالش را 57واال بسيار كسان هستند كه سر تا پاي آن نظام را، . آنهم بدون غرض

ي مثبت و منفي آن رژيم آشنا هستيم و بايد، ها هما كساني هستيم كه با تمام جنب. انصاف به لجن بيااليند
كنند از صورت مدافع بي چون و چراي رژيم  مي كساني كه مرا متهم. وظيفه ماست، كه اين كار را بكنيم
دائماَ همين  1356تا  1335كنند كه من از سال  مي فراموشم، ا هبه صورت انتقاد كننده رژيم درآمد

ي من هست، ها همجموعة نوشت. حاال به يك زبان ديگري نوشتم آن بحث ديگري است. ما هرا نوشت ها حرف
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حاال در روزنامه اطالعات، فرض . (در روزنامه اطالعات هست، در روزنامه آيندگان خيلي آشكارتر هست
اصوالَ اين شيوه را هم در .) نوشتم كه يعني ايران مي گرفتم و در موردش يم كنيد من تانزانيا را

 نوشتم كه خواننده مي راجع به فالن كشور آمريكاي التين چنان. نگاري ايران من ابتكار كردم روزنامه
آنوقت . نوشتم مي ولي در آيندگان خيلي صريح راجع به وضع ايران. گفت اينكه تماماَ وضع ايران است مي

. گويند مي كني؟ حاال مي گفت كه آقا تو مدافع بي چون و چراي رژيمي، پس چرا انتقاد نمي كسي به من
  .فهمم اين اتهام را نمي دانم، نمي اين چه حسابي است؟ من

  

شما گفتيد آن رژيم اراده مقاومت و دفاع نداشت مگر خود شما وقتي كه پس از استعفاي دولت به آيندگان رفتيد : س
مگر شما كاري جز . روبرو شديد، بدون كمترين مقاومت نرفتيد و در خانه تان ننشستيد ها خالفت كمونيستو با م

 ؟آن انجام داديد كه شاه و رژيمش در مقابل انقالبيون انجام دادند
  

اما در فضائي كه پس از انتشار مقالة متهم . روبرو نشدم ها من در آن سه چهار روز با مخالفت كمونيست: ج
ندة اطالعات در همان اولين روزهاي حكومت شريف امامي بوجود آمد ادامة حضور من در آيندگان به كن

من در . وجود داشت ها بخصوص كه در دولت تازه هم روحية تصفيه حساب با قبلي. ضرر خود روزنامه بود
دادم  مي توضيح 1356آن شرايط يا بايد دربارة حقايق انتشار مقالة ضد خميني در روزنامه اطالعات سال 

به نظر من در آن شرايط درست نبود كه دربار را در برابر موج انقالبي ضعيف كنم . كردم مي يا بايد سكوت
شد اين مسئوليت را به  نمي اما ديگر. را بر دوش گرفتم ها و در نتيجه سكوت كردم و عمَال همه مسئوليت

وار آن روزها را در نظر بياوريد كه  ما بايد فضاي ديوانهش. ي كه به آن عالقه داشتم هم منتقل بكنما هروزنام
  .آورند مي ي عصر با چاپ تصوير خميني تيراژهاي يك ميليونيها هروزنام

  

كه  ،يوابستگي گروه بزرگي از ايرانيان به رژيم گذشته بويژه به رژيمي كه كسي چون محمد رضا شاه پهلو: س
 ئيها هو سوابق تاريخي ما و همچنين خصوصيات فرديش به او جاذب موقعيتش كه به عنوان شاه در كشوري با سنن

تصويري كه هر چه بيشتر در مقايسه با آنچه . بخشيد، در راسش است، بخاطر وجود يك تصوير ذهني است مي
 .شود مي و خصوصيات مثبتش چشمگيرترتر  روشن ،ي اخير بر مملكت ما گذشتهها در سال

  

 بينند شما تصويري را چركين مي آنها. انگيزد گذشته، اغلب اين ايرانيان را برمي انتقادات سخت شما از رژيم   
 آيا گمان. ند آن را زشت جلوه دهندا هست كوشيدها كنيد كه رژيم جمهوري اسالمي و همه انقالبيون هم مدت مي
عالَ درگير يك نبرد سخت اي ساختن آينده، فركنيد ما عالوه بر انتقاد از رژيم گذشته و تالش دريافتن راهي ب نمي

اما . تواند به اندازه خرد يا كارآزمودگي موثر باشد مي نبردي كه در آن، عاطفه و دلبستگي يا ايمان هم. هم هستيم
همين "يد كه ا هيتان بارها جمالتي شبيه اين نوشتها شما بي توجه به اين جنبه عاطفي قضيه، در مقاالت و كتاب

طبيعي است در موقعيت كنوني كه عواطف مثبت مردم به نظام پادشاهي و  ".درآوردندمقدسين بودند كه پدر ما را 
بويژه وقتي كه شما . كند مي پادشاهان پهلوي به عامل محركي براي مبارزه تبديل شده، اين انتقادات ايجاد واكنش

ختن تفاوت نظام پادشاهي با كنيد با مطرح سا مي كذائي مسئله را توام "مليون"يا آن  ها هم مثل بسياري از ليبرال
بايد قبول كنيم كه عده زيادي از ايرانيان مخالف انقالب و جمهوري، از آنانند ... .رژيم مشروطه سلطنتي و غيره
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حتا در . كه به نظام شاهنشاهي اعتقاد دارند؛ از اعتقاد گذشته، با پادشاه و پادشاهي يك برخورد عاطفي دارند
االصول  كنيد با انتقادات خود، كساني را كه بايد علي نمي آيا تصور. وقعيت الهي داردقانون اساسي ما هم شاه يك م

 ؟سازيد مي آشفته و وادار به واكنش نخستين مبارزان براي بازگشتن پادشاهي به ايران باشند، بر
  

زم نيست ال .شود ايمان پيدا كرد مي به امر درست هم. ايمان را الزم نيست حتماَ به امر نادرست داشت: ج
به امر درست معتقد  ها دهم كه ايراني مي من ترجيح. كه حتماَ عنصري از اشتباه يا سوء تقاهم واردش شود

به نظر من . تقاهم و يك تصوير ساختگي ذهني باشند و اگر دلشان خواست ايمان پيدا كنند، تا به يك سوء
. بيايد تصويري، داستاني، تمثيلي، اساطيري درمحمد رضا شاه بايد از اين صورت امامزاده، نماد، غير واقعي، 

ي از ا همتاسفانه تاريخ معاصر ايران در ذهن پار. تاريخ ما جديدتر از آن است كه تبديل به اساطير شود
تر  ي چند هزار سال پيش شايستهها و اين براي تاريخ كند ــ مي هموطنان ما دارد جنبة اساطيري پيدا

  .است
  

اين واكنش طرفداران محمد رضا شاه در مقابل امامزاده سازي از مصدق به وسيله همان كنيد كه  نمي تصور: س
 ست؟ها و حزب اللهي) اوايل كار( ها يا هكذائي و يا امام ساختن از خميني به وسيله تود "مليون"
  

ايران اما من اصالَ با اين واكنش، با اين امامزاده سازي، با اين سنت سياسي . كامالَ همينطور است: ج
خواهم كه سياست ايران با  نمي من. رنجد نمي رنجد يا مي براي من مهم نيست كه كسي. مخالفم

 اينكه. ماندگي سياسي است اين اصالَ نشانة عقب. سقاخانه بحث بشود و تعبير بشود "ترمينولوژي"
ره با زبان ما هموا. ستها مان عقب مانده است، همين گوئيم فرهنگ سياسي نداريم، فرهنگ سياسي مي

فالن . ما بايد با زبان سياسي با هم صحبت كنيم. شود نمي خواهيم با هم بحث كنيم و اين مي سقاخانه
 راگر كسي هنوز د. كس مقدس است، ديگري ملعون است؛ اينها اصالَ شان و شايستة بحث سياسي نيست

. پرستد مي گونه ميني را خداياين عوالم است، اين همان آدمي است كه نظيرش در ايران دارد امامزاده خ
بايد از شر اين  مي باالخره زماني ما. كنند مي اينجا هم دارند رهبر يك گروه ورشكستة سياسي را امام زمان

بايد به  مي در سياست، ديگر دورانش با حكومت جمهوري اسالمي "شيعه بازي"اين . قضيه راحت بشويم
منظور از شيعه بازي توهين به مذهب ( "شيعه بازي"اين . دمملكت ما سر اين قضيه نابود ش. پايان برسد

بر سياست ايران و تفكر ) ندا هشيعه نيست؛ اين فولكلوري است كه دور و بر اين مذهب يا دين درست كرد
يك طرف . امامزادة يك گروه مصدق است، و گروه ديگر خميني. سياسي ايراني حاكم شده است

مازادة يك گروه ورشكسته ديگر كسي است كه چون عروسي كرده شده ش شاه است، حاال هم اا هامامزاد
باالخره ما هم بايد وارد خانواده . اصالَ بايد اين كارها را تمام كنيم و اين دفتر را ببنديم! است امام زمان

  .بشويم، انسان بشويم، انسان امروزي بشويم ها آدم
  

شما هم شايد از اين نظر تا حد . ل اسير گذشته خودمان هستيمهمه ما در هر حا! اجازه بفرمائيد، آقاي همايون: س
. هم روبرو نشوند ها ممكن است كسان ديگر خيلي بزنند و با اين واكنش ها از اين حرف. زيادي آدم مناسبي نباشيد

هيه يد، بسياري از مدارك آن حزب را تا هولي شما به عنوان كسي كه قائم مقام دبير كل حزب رستاخيز ايران بود
ي آن رژيم را ها يد و در هر حال سياستا هيد، يا وزير اطالعات آن رژيم بودا هيد و از آن دفاع كردا هكرديد، نوشت



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

بوده يا سانسور بوده يا سياست باز كردن فضاي سياسي، يا هر چيز ديگري كه بوده است ــ  "اختناق"ــ حاال سياست 
گيريد، يعني سوابقتان شما را در اين  مي اين موقعيت نامناسب قرار يد بنابراين در هر حال، درا همدتي اداره كرد

و اين سوال نه تنها در مورد شخص شما كه در مورد  آيد ــ مي دهد و همين جا آن سوال بعدي پيش مي وضع قرار
نظامي كه آيا واقعاَ خميني الزم بود كه اينقدر در افكار ما نسبت به آن : همه دست اندركاران آن حكومت است كه

 كرديم تغيير حاصل بشود؟ مي كرديم و با آن همكاري مي تحت آن زندگي
  

در حالي كه . در وضع نامناسبي هستم ها قسمت اول سوال شما اين است كه من براي گفتن اين حرف: ج
 كنند و من چه وضعي پيدا مي اينكه مردم در مورد من چه فكر. بينم نمي اصالَ خودم را در اين موقعيت

 اين حرف را كس ديگري. خود حرف براي من مهم است. كنم، اصالَ در درجة سوم اهميت است يم
زدم ــ ولي چون  مي زد من باز هم مي زند ــ البته اگر كس ديگري نمي چون كس ديگري. زند نمي

. خواهد راجع به من فكر كند مي هركس هر چه دلش. زند من حتماَ بايد بزنم نمي بخصوص كس ديگري
براي اينكه . ، مردم و تمام شد1357بهمن  22من در روز . كنند مي الَ مطرح نيست راجع به من چه فكراص

و مجاهدين ريختند آنجا و به زندان حمله كردند، من بايست دستگير و كشته شده  ها وقتي اين چريك
 شناختند و مي شد، مرا نمي دو ساعت زودتر حمله كرده بودند، هوا تاريك ها اگر اين چريك. باشم
  .ما هپس من مرد. گرفتند و كارم تمام بود مي

  

از آن به بعد، من ديگر كاري بايد بكنم كه اعتقادم است، به صالح . ما همن روز بيست و دوم بهمن مرد   
  .من ديگر نبايد در پي حفظ تصوير و حفظ موقعيت خودم باشم. دانم مي دانم و الزم مي مملكتم

  

خودتان را برايتان بخوانم كه شايد اين است گرفتاري  "نگاهي از بيرون"جمله از كتاب اجازه بدهيد يك : س
يك رژيم شكست خورده بود و ما همه جزو آن بوديم و اين طبيعي بود كه رنج : نويسيد كه  مي .شما "تصوير"

شايد شائبه  "م يا همنشي همراه كرد و اين كاري است كه ما نكرد توان با بزرگ مي ولي رنج را هم .ببريم
 .منشي را رعايت نكردن در مورد شما پيش بيايد بزرگ

  

منشي اين است كه آدم نفسش را ببرد، يا ريا  اگر بزرگ. كنيم مي منشي را بايد ديد چه تعبير بزرگ: ج
 منشي بكند يا تقيه بكند، يا دروغ بگويد، يا آنچه را كه معتقد است عوض بكند، من اسم اين را بزرگ

  .رمگذا نمي
  

جوئي شخصي  منشي به نظر من اين است كه خودمان را از مبارزه خارج نكنيم، در پي انتقام بزرگ   
فكر . نباشيم، نظرمان را يك خرده باالتر بگيريم، فكر آيندة آن مملكت باشيم، فكر خودمان نباشيم

بينم كه  مي ر اينمنشي را د من درست بزرگ. گوئيد نباشيم مي خودمان آن طور كه شما "تصويرذهني"
پردازي دربارة خود من براي رد  البته اگر كساني بخواهند از دروغ. اعتنائي به تصوير ذهني خودم نكنم

برداري كنند من ناگزيرم توضيح بدهم، نه در جهت ساختن تصوير ذهني خودم بلكه در جهت  سخنانم بهره
  . روشن كردن نظراتم

  

 .مربوط نشود "تصويرذهني"و  "نظر مردم"ري مطرح كنم كه خيلي به اجازه بدهيد پرسشم را به شكل ديگ: س
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 يا هحاال، عد. حزب رستاخيز تحت يك شرايطي بوجود آمد. كنيم مي مثالَ مسئلة حزب رستاخيز را مطرح   
حزب رستاخيز اين . گويند كساني البد به شاه پيشنهاد كرده بودند مي ي هما هبود، عد "شاه ساخته"گويند  مي
ي ا هي از مخالفان و عدا هآخرتاسيس حزب رستاخيز را عد( .كوشند وانمود كنند نبود مي يا هي هم كه عدا هجعفا

ند، يا روز تغيير همه اوضاع و احوال به سود يك ا ههم از موافقين شاه، به روز شروع اختناق در ايران تبديل كرد
پيش از . گرفتند مي وجود داشت، همان ايرادات راقبلش كه دو حزب . در حالي كه چنين نبود )ديكتاتوري فردي

 را ها قبلش اصالَ در ايران بلبشو بود و مخالفان همين حرف. آن احزاب متعددي وجود داشت، همان سيستم بود
گويند ما از لحظه تاسيس آن  مي يا هي سياسي ما نبود كه حاال عدها حزب رستاخيز مننشاء بدبختي. زدند مي

دانيد كه حزب رستاخيز واقعاَ موفق شد در آن فضاي  مي از طرف ديگر، شما بهتر از ما. اه بريديمميثاقمان را با ش
شد، واقعاَ  مي ئي كه از طرف دشمنان بيشمار با آنها ناباوري و نفرت از تحزب كه در ايران وجود داشت، و مخالفت

در تهران و  ها هي حزبي و حوزها خود ما شاهد بوديم در بعضي از كانون. نيروي جوان مهمي را جذب كند
ي از روشنفكران در ا هآور بود كه عد كردند، و تعجب مي ي با جان و دل و تمام اعتقادشان فعاليتا ه، عدها شهرستان

ميان آنان بودند اساتيد متعدد دانشگاه بودند، طبيبان جوان بودند كه از خارج از كشور مراجعت كرده بودند و 
خوب، مملكت بهم خورد؛ حزب رستاخيز هم در اثر . همين حزب رستاخيز گذاشته بودند آنچه داشتند در خدمت

 اما امروز وقتي ما راجع به حزب رستاخيز فكر. يك اشتباه در ميان اشتباهات متعدد، منحل شد و از بين رفت
آن قسمتش توجه بكنيم كه اين  كنيم، آيا اگر فقط حمله بكنيم به آن ــ آنهم شما ــ و انتقاد بكنيم از آن، و فقط به مي

و (حزبي بود كه شاه درست كرده بود و گفته بود كه هر كس به آن اعتقاد ندارد پاسپورتش را بگيرد و برود 
دانيد كه اين تعارف بزرگ بود، و هيچكس را درايران دستگير نكردند كه چرا در حزب  مي خود شما خوب

 كنيد اين انتظار نمي بي انصافي نيست؟ واقعاَ فكر) معتقد نيست رستاخيز اسم ننوشته يا به آن اصول سه گانه
ي انسان در حزب رستاخيز به داو نهاده بودند، ا هرفت شما پاس آن به اصطالح احساسات يا نيروهائي را كه عد مي

 يا از نقشي كه ،ي حزب رستاخيزها كس به آن اعتنائي نكرد بداريد و يك جوري هم از سياست و بعد هيچ
توانست داشته باشد، يا از موضعي كه خودتان به عنوان رهبرش گرفته بوديد دفاعي بكنيد؟ مگر خود شما  مي

 دربارة لزوم سيستم يك حزبي كتاب و مقاله ننوشتيد؟
  

م، خيلي ا هيم نوشتها كنم شما در مورد نظر من در مورد حزب رستاخيز، آنطور كه در كتاب مي گمان: ج
م اشتباه بوده ا هم، هيچوقت نگفتا ه، من به هيچ وجه به حزب رستاخيز حمله نكردنه. دچار اشتباه هستيد

م كه منحل كردن حزب رستاخيز اشتباه بزرگي بود، براي آنكه در آن لحظه حزب ا همن گفت. است
 ي از اين قبيل كها هتنها زماني كه من در جائي اشار. توانست بكند به آن رژيم مي رستاخيز خيلي كمك

ي است كه به شاه اجازه داد در ا هم، نه به حزب رستاخيز است، به روحيا همائيد به حزب رستاخيز كردفر مي
خواهد عضو اين حزب شود، برود از مملكت  نمي موقع اعالم تشكيل حزب رستاخيز بگويد كه هر كس

 .ما هاين را هم در ارتباط با حزب رستاخيز نگفت. بيرون
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توانيد در  مي م و شماا هبوده، هيچوقت من هيچ جا چنين چيزي نگفت م حزب رستاخيز بدا هنگفت   
. خواهد برود بيرون نمي نگفتم حزب رستاخيز بد بود چون شاه گفت هر كس دلش. يم نگاه كنيدها كتاب

در طول زمان به  1320داد كه شاه دموكرات محبوب سال  مي من گفتم اين حرف شاه بد بود و اين نشان
پرور بود و هم به او به  خواهي، هر دو، چون او هم تملق گوئي و روي تملق روي تملق( جائي رسيده بود

آمد از تملق، حاال آن  نمي شد؛ هم مردم او را مستبد كردند، هم خودش بدش مي مقدار زياد تملق گفته
ر مورد د. او را به جائي رساندند كه توانست يك چنين حرفي بزند ها در طول سال .)داستان ديگري است

آن حزب آن . توانست كار بكند مي حزب رستاخيز من از نقش خودم بسيار سربلندم و معتقدم آن حزب
. برد به طرف يك سيستم چند حزبي، منتهي به تدريج و قدم به قدم مي ديدمش ايران را مي جور كه من

 .ي نداشت جز اينكه به تدريج و قدم به قدم اصالح بشودا هايران هم چار
  

كاش نظر من غلط بود . واقعاَ بدبختانه. بدبختانه نظر من ثابت شد. شد اصالح كرد نمي ران را با انقالباي   
در هر حال . ولي من هميشه معتقد بودم ايران را بايد بتدريج اصالح كرد. آمد نمي و اين بالها سر ايران

  ...ما هزنيد، نگفت مي ئي را كه شماها راجع به حزب رستاخيز من هرگز اين حرف
  

فرض بكنيد در اسپانيا . ببينيد، در دنيا خيلي از اين حوادث پيش آمده. مجبورم باز پرسشم را تصحيح بكنم: س
ي مختلف چپ مثل كمونيست اسپانيا به زير زمين ها در اسپانيا فرانكو آمد و پيروز شد و حزب. در جاهاي ديگر

مواضع حزب خودشان را اگر در اوج رهبري خود جدي ولي اين رهبران . رفتند و رهبرانشان هم فراري شدند
اما ما نديديم كساني كه . كردند مي گرفته بودند، باز هم جدي گرفتند و در تبعيد هم از همان مواضع خودشان دفاع

از شخص شاه كه در كتابش نوشت ) و خوشبختانه اغلبشان هم زنده ماندند(سردمداران حزب رستاخيز بودند 
خطر اين امر براي . خيز اشتباه بود تا بقيه ــ كه هيچ كس نگفت از حزب خودشان دفاع كنندايجاد حزب رستا

ترسم از بين  مي حزب رستاخيز نيست، حزب رستاخيز امروز از بين رفته، ولي خطرش و آنچه كه من از آن
سر اگر به اشكال  رگويند اينكه آخ مي رفتن ايمان مردم است به تحزب در آينده يعني هر حزبي هم درست بشود،

قبالَ هم در مملكت ما همينطور بوده كساني كه  .هم زير علمش سينه نخواهند زد ها هبربخورد خود صاحب عل
كه شايد در همان زمان (مرداد از اين جبهه ملي گرفته تا شخص مصدق  28دانند كه بعد از  مي ندا هشاهد جريان بود

هر . شد بگويد عضو جبهه ملي بودم يا اين مصدق آدم خوبي بود نمي احدي حاضر) زندگيش هم امامزاده شده بود
را گرفت و به شهرباني برد شروع كردند فقط گليم خودشان را شان  كدام از آن آقايان از وقتي يك دژبان پس كله

به نظر االصول بايد از يك چيز جدي دفاع بكنند ــ و  كنيد كه اگر آن كساني كه علي نمي آيا فكر. از آب بكشند
ي حزب را نوشته بودند، يا آنرا پيش برده بودند، اينطور ها من حزب رستاخيز يك پديده جدي بود ــ يا تئوري

 رهايش بكنند، اين طرز رفتار، يك عدم اطمينان كلي به اينطور تشكيالت سياسي در آينده هم ايجاد بكند؟ 
  

م حزب رستاخيز بد بود ا همن هيچ وقت نگفت .م و نيستما همسلماَ، ولي من بهرحال جزو آن عده نبود: ج
او يك خطي . خواهد مي دانست چه نمي شاه درست. بلكه معتقدم حزب رستاخيز با تصور غلط تشكيل شد

. بستي برخورديم جلوي آن حزب گذاشت كه چون او گفته بود ما هم نتوانستيم عوضش كنيم و به يك بن
ما تالش كرديم اين حزب را تبديل بكنيم به يك  .شدچون جاي حزب هيچ وقت در آن مملكت معلوم ن
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اگر حزب رستاخيز حزب حاكم . عامل بسيج و آموزش ملي، و اين كار را به نظر من تا مدتي انجام داديم
اما آنچه كه ممكن بود . توانست بشود نمي نشد، حزب يگانه نشد، حزب فراگيرندة ملت نشد ــ آنها را اصالَ

ي ا هنكت. خيلي هم خوشحاليم كه كرديم و هيچوقت هم نگفتيم بد كرديم. كرديم اين حزب بشود، آن طور
 . كنم مي كه شما گفتيد كامالَ درست است اما باز يك تبصره هم بهش وارد

  

انسان، بايد در مسائل در بافتار صحبت كند، همين طور بي مقدمه و بي جهت بيايد شروع كند راجع به    
كه بله، حزب رستاخيز خيلي خوب بود كه تشكيل شد، اين بي معني است،  حزب رستاخيز مقاله نوشتن

شد به حزب رستاخيز،  مي اگر بحثي پيش آمد، اگر جائي مربوط. براي اينكه حزب رستاخيز وجود ندارد
چون . ي خوب آن حزب را بگويد، اشكاالتش را هم بگويدها هالبته نظر شما صحيح است؛ انسان بايد جنب

كنيم، راجع به  نمي االن كه ما ديگر راجع به يك امر زندة فعالي صحبت. قت اين چيزهاستاالن ديگر و
خواهم  مي فقط. ش خوب نيستا هتاريخ كه هم. تاريخ هم پر است از بد و خوب. كنيم مي تاريخ صحبت

ذشته را شود دائم گ نمي توجه شما را به اين نكته جلب كنم كه به اسم جلب اعتماد، به اسم حفظ اعتماد،
. ما بايد ياد بگيريم كه به چيزهائي كه فقط سياه و سفيد نيستند هم بتوانيم معتقد باشيم. كاري كرد سفيد

شود به  مي .رسد نمي اعتقادي كه فقط به سياه يا سفيد باشد، اعتقاد درستي نيست، به جاي درستي هم
م معتقد باشد؟ حاال اگر كسي به چه اشكالي دارد كه يك كسي به خاكستري ه. خاكستري هم معتقد بود

خاكستري معتقد بود، بايد به او بگوئيم چون تو به خاكستري اعتقاد داري، اعتماد را از آنها كه همه چيز را 
 ي؟ا هبينند سلب كرد مي سياه يا سفيد

  

، براي اوالَ. قسمت دوم سوال شما اين بود كه آيا خميني الزم بود كه ما در مواضعمان تجديد نظر بكنيم   
. فهمند كه اين كار غلط بوده يا درست نمي براي اينكه تا نبينند نتيجة كار خودشان را، اصالَ. بسياري، البته

فهمد كه آن راه اشتباه  مي اگر افتاد در پرتگاه. رود مي اين اشكال ندارد، انسان يك راهي را تا لب پرتگاه
 كنم نمي اما براي شخص من، تصور. گري هم نداردبراي بسياري اين درست است، هيچ راه دي. بوده است

چقدر  .دانستم، پيش از خميني مي ديدم و مي من خيلي از معايب آن رژيم را. داشتم مي خميني را الزم
من پيش از اينكه وارد . سال پيش از خميني، پيش از دوره روزنامه اطالعات 30شايد  ؟پيش از خميني

آمدند  1334ي كه از سال نمن با تمام نخست وزيرا. ان حكومت ايران بودمروزنامه اطالعات بشوم، از مخالف
ي كه من در هاروارد خواندم، ا هآن رسال. ديدم مي را هم اشتباه ها روي كار مخالف بودم، تمام آن سياست

منتها  .نه. بنابراين الزم نبود كه خميني بيايد تا من نظرم را عوض كنم. سر تا پا انتقاد بود از وضع ايران
روارد بنشينم، و از آنجا فحش به رژيم ايران ها  من نرفتم گوشة. خواستم در آن قالب كار بكنم مي من

برگشتم به ايران، در آن رژيم كار كردم و سعي كردم اصالحش كنم، با انتقاد كردن و با خدمت . بدهم
  .نفي بافي را دوست نداشتمهيچ وقت م. شد آن را درست كرد نمي با انتقاد كردن تنها. كردن، هر دو

  

كه هيئت حاكمه ما : به يك دليل. يد قابل درك استا هئي كه شما داشتها ي مردم در مقابل مقامها حساسيت: س
. متاسفانه نمايش خيلي بدي داد، از وفاداري نسبت به آنچه خودش ساخته بود، يا آنچه كه خودش جزوش بود

ي مرفه دارند و هنوز از نعمات آن موقع ها ند اغلب زندگيا هنشست كاران بزرگ ما تمام مدت در فرنگ مقاطعه
ها  هو سدها و جاد ها هدر ساختن را ها و دزدي ها كاري برند، آن وقت صحبت از بند و بست در مقاطعه مي مملكت بهره

. نندك مي ي جز وزارت خودشانا هند و صحبت از فساد اداري در هر وزارتخانا هوزيران ما نشست. كنند مي
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 صحبت از فساد دربار ها درباري. كنند مي ند، اغلب صحبت از فساد در ارتش و وزارت جنگا هي ما نشستها ژنرال
آخر يك چيزي هم در دنيا وجود دارد به نام پاسداري و يك چيزي هم وجود دارد به عنوان اينكه  كنند مي

ي بدي بود ها هاين روحيه از آن روحي. ودشباالخره آدم در مواقع حساس فرش را از زير پاي همه نكشد جز خ
شما حساب كنيد وزارت خارجه يك مملكتي يا دربار يك مملكت . كه در ميان ما وجود داشت و هنوز هم دارد

االصول بايد وفادارترين افراد را به هر سيستمي كه وجود دارد دور خود جمع كرده باشد، برعكس  پادشاهي، علي
كند كه يك موافق دستگاه هم در آن بوده  نمي جاهائي بود كه حتي بعضي اوقات آدم فكراين دو جا در ايران، از 

ش تبليغ و حمايت و شناساندن رژيم ا هچطور ممكن است تصور كنيم كه كسي سفير مملكتي باشد، وظيف. است
و اينها مرا به زور خودش باشد به ديگران، اما حاال بنشينيد در خارج و اصالَ بگويد من از روز اول مخالف بودم 

شد كه كسي در جائي فقط دبير  مي دانيم چه تشبثات مي يا از اول مصدقي يا انقالبي بودم در حالي كه. سفير كردند
 ...ست كهها اين حساسيت. سوم يا رايزن بشود

  

 ي آخر ــ شايد در چهار پنج سال آخر ــ هرها اين كامالَ صحيح است و من به شما عرض كنم در سال: ج
وزرا . شنيديد نمي گيري چيزي جوئي و انتقاد و ايراد رفتيد از باالترين مقامات چيزي جز عيب مي جا شما

من اين داستان را شنيدم كه كسي رفته بود شاه را ببيند، . گرفتند مي شدند، اشكال مي دور هم جمع
وحشت ": بيرون گفته بودهشرفياب بشود، در اتاق نشسته بوده، بعد كه كارش تمام شده بود و آمده بود 

  ...دادند مي ئي كه در آنجا نشسته بودند داشتند فحشها كردم چون تمام آن درباري
  

رفتم تا دم در خانه، هر يك از آنها انتقادات  مي نويسد كه وقتي براي مشايعت وزراء مي ساليوان در كتابش: س
 ...كردند مي سخت

  

خوب اين، هم به اشخاص . ط مال حاال نيست، مال آن وقت هم بوداين فق. بله، كار به آنجاها رسيده بود: ج
اگر من اين قدر اصرار دارم كه . اند اشخاص به مقدار زياد ساختة سيستم. گردد، هم به سيستم مي بر

بردند بكشند، در جواب يك  مي هويدا را، وقتي. ي بايد در ايران برقرار كنيم براي همين استا هسيستم تاز
وزير آن سيستم بودم و تو  من نخست. بله، همة ما در يك سيستم بوديم": س گستاخ گفته بودنوي روزنامه

آميزترين حرفي كه آن روزها زده شد اين حرف  به نظر من طعنه ".نويس آن سيستم بودي هم روزنامه
  .ت بودپرستان آن مملك هويدا بود كه با همه اشكاالت و اشتباهاتي كه داشت يكي از خدمتگزاران و وطن

  

ي شما مسئله حركت جامعه ايراني به طرف ها هامروز در نوشت: بينيم مي ما دو جنبه ديگر از كار شما را: س
ئي ها آيا آن زمان كه در حزب رستاخيز و در وزارت اطالعات بوديد، دقيقاَ روش. دموكراسي، جايگاه مهمي دارد

كنيد؟ باالخره وظيفه وزير اطالعات، در همه  مي امروزكه به آنها عمل كرديد، در جهت همين انتقاداتي بود كه 
ئي مثل آنچه كه داشتيم، اين است كه در هر حال كار مطبوعات را تنظيم بكند، و ها جاي دنيا، مخصوصاَ در سيستم

 مثالَ در مورد شما نوشتند ــ و اين ديگر اعتقاد شخصي نيست و ما همه. اگر الزم شد سانسور بكند يك جاهائي را
دانستيم ــ كه شما اولين وزير اطالعاتي بوديد كه موارد سانسور مملكت را نوشتيد و فرستاديد براي يك يك  يم
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كسي كه با اين سيستم وزارت ..كنيم مي ، كه آقا يا خودتان در اين موارد سانسور كنيد يا ماها هسردبيران روزنام
خوب، آيا اين هم واقعاَ در اثر . شود مي ظاهر.. .واطالعات را اداره كرد، اكنون در نقش جفرسون و منتسكيو 

 انقالب بوده است؟
  

عرض شود كه اوالَ من چه در حزب رستاخيز و چه در وزارت اطالعات همين قدر دنبال دموكراسي : ج
اما من . من معتقد بودم كه ايران بايد برود به طرف دموكراسي. بودم ــ چه قبل از آن و چه حاال

ند و ا هكه دموكرات شد ها هاين جامع. دموكراسي بايد از مراحلي بگذرد. بينم نمي رنگرزي دموكراسي را خم
كنند و حاكميت دارند، اينها دويست سال، چهارصد سال، هشتصد سال زحمت  مي در آنها مردم حكومت

انكه در چن. البته ما الزم نيست هشتصد سال صبر كنيم. ندا هاينها يك شبه كه دموكرات نشد. ندا هكشيد
. موضوع توسعة اقتصادي هم الزم نيست راه چهار صد سالة ديگران را در همان چهار صد سال برويم

 كردند كه اگر يك نفر بيايد بگويد آقا، از فردا همه آزادند و هر كس هر چه مي ي ما خيالها دموكرات
گويد كه نخير، امروز تا اين  يم خواهد بگويد، او آدم خوبي است، اما آن كه مي خواهد بنويسد و هر چه مي

مرحله ما آزاديم، اگر اين مرحله را خوب انجام داديم، فردا تا آن مرحله آزاديم، آن آدم قلم شكن و مستبد 
 يد و حاال هما هشما روش مرا در گذشته ديد. ما ههيچ وقت سرو كار نداشت ها من با اين عوامفريبي. است
م، اميدوارم هيچ وقت ا هعي كه مخالف نظر عموم بوده باكي نداشتمن هيچ وقت از گرفتن موض. بينيد مي

در هر دو اين مقامات من عيناَ اين كار را . من اميدوارم آنچه كه اعتقاد دارم عمل بكنم. هم نداشته باشم
دادم، اتفاقاَ بهترين نشانة همين روحيه من و همين فلسفة  ها هآن دستور عملي كه من به روزنام. ما هكرد
 . است من

  

اين نيست، كه تا آن روز اين بود كه  من رفتم در جلسه هيئت دولت گفتم وظيفه وزارت اطالعات،   
من . من مسئول منافع وزارت فالن نيستم. برابر مطبوعات حفظ بكند، اين نيست را در ها همنافع وزارتخان

ر حرفي درباره خودشان يا وزراء اگ. اينها به من مربوط نيست. مسئول حسن شهرت وزير فالن نيستم
اما من . من مسئول چاپ شدن آن جوابم و بس. نوشته شد، بايد خودشان جواب بدهندشان  وزارتخانه

 .مصالح را هم بايد تعريف كرد. شود ــ هستم مي مسئول مصالح مملكت ــ تا آنجا كه به مطبوعات مربوط
ا رعايت كنيد، ولي به آنها نگفت اين مصالح همين طوري گفت شما بايد مصالح ر ها هشود به روزنام نمي

خواستم اين  مي نويس بودم، و هر روز با وزرارت اطالعات و ساواك دعوا داشتم، چون خودم روزنامه. چيست
ين تر يكي از ليبرال. خواستم روشن بشود مي چون خودم ديگر نشسته بودم آن طرف ميز،. دعوا تمام بشود

اين سند را من . البته با توجه به شرايط زمان و مكان. همين سند استسندهائي كه از آن دوره هست، 
يكي از رفقا براي من فرستاد و . خودم نداشتم ولي بعد ديدم آن را حزب توده در روزنامه مردم چاپ كرده

 ين سندهاي آن دوره، همين به اصطالح دستورتر يكي از ليبرال. حاال آن را دارم و يكبار ديگر آنرا خواندم
ت دستور دادم سانسور مطالب برداشته بشود، اته اول وارد شدنم به وزارت اطالعمن هف. عمل سانسور است

گفتند كه چه چيزش را برداريد و چه  مي خواند، و مي چون قبالَ تمام مطالب را بايد اداره مطبوعات ما
سردبيران است، اما سردبيران گفتم ديگر اين كار را نكنند؛ مسئوليت اين كار با خود . چيزش را بگذاريد

 . بايد بدانند چكار كنند
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نوشتند،  مي كردم كه اگر راجع به سياست خارجي چيزهاي خاصي مي بعالوه من در يك سيستمي كار   
 گرفتند، مرا هم مي نويس را نوشتند، نه تنها روزنامه مي راجع به ارتش و مسائل نظامي چيزهاي خاصي

و غيره  ها خواهد راجع به ارتش و شاه و شاهپور مي نستم بگويم هر چه دلتانتوا نمي من كه. گرفتند مي
ولي بهر حال من وزير سيستمي بودم كه در آن شاهپورها . كردند مي حاال شاهپورها هر كاري. بنويسيد
ي به اين كار نداشتم، هيچ هم موافق نبودم كه شاهپورها همه كار ا ههيچ هم عالق. كردند مي همه كار

ولي اين . ند و در دورة خود ما هم بود كه هويدا توانست خانوادة سلطنتي را در معامالتشان محدود كندبكن
خواهد فقط براي يك  مي اجازه بدهم كه راجع به شاهپورها هر چه دلشان ها هشد كه به روزنام نمي دليل

بهرحال من دنبال . نبودش چه بود؟ اينكه آزادي ا هفايد. دفعه بنويسند، و همان يك دفعه باشد و بس
حسن شهرت نبودم، دنبال اين بودم كه قدم به قدم آن نظام را آزاد بكنم، نه آن آزادي كه يك مرتبه آقاي 

تا همه بدانند كه زور دست . شريف امامي و ديگران دادند، بلكه قدم به قدم، كنترل شده و از موضع قدرت
ي، به تدريج فضاي مملكت را باز بكند ــ نه آنكه ا هخواهد در يك فاصل مي حكومت است، و خود حكومت

 .مجبور شده باشد
  

آفريقاي جنوبي هم بايد اين كار را بكند، در هر جاي ديگر هم بايد . به اين امر حاال هم معتقدم   
هيچ . من نه با عوض شدن ناگهاني اوضاع در آفريقاي جنوبي موافقم، نه در هيچ جاي ديگر. همينطور باشد

آخر معني ندارد كه براي رعايت خاطر يك عده غير . دانم كه درست نيست مي پرست هم نيستم، ولينژاد 
آخر . مسئول، آنهم در خارج از گود، يا حمام خون راه بيندازند، يا صدها هزار نفر از مملكتشان فرار بكنند

شود سه روزه عوض  نمي سي سال، چهل سال، سيصد سال مانده، اين را يك نظامي كه به غلط مانده ــ
من در يك . كرد، اين را بايد به تدريج عوضش كرد، ولي از موضع قدرت، با نگهداشتن همه چيز از پشت

  ...دوره اين كار را كردم و رضايت هم دارم
  

 ي روزنامه نويس هم راضي هستيد؟ا هالقلم كردن عد از جمله از ممنوع: س
  

ي ها قط يكي از نويسندگان آيندگان پس از داستان شبف. القلم نكردم ي را ممنوعا همن هيچ عد: ج
يك نفر مساوي هزار نفر است، مساوي همه است، . كند نمي خواني از روزنامه كنار گذاشته شد اما فرق شعر

 .در موارد اصولي
  

ولي به نظر من امروز پس از نزديك به يك . من دربارة آن يك نفر هميشه متاسفم كه كار به آنجا كشيد   
 گذاشتند و همة حق و حقوق آنها را هم مي ي را كنارا هبود كه عد مي هه، بسيار به سود مطبوعاتد

مطبوعات ما از اولين . ي انقالب بشوندها گذاشتند ارگان نمي دادند چنانكه در آن دوره معمول بود، و مي
وعات به ياد دارند كه من اندركاران مطب دست. پيوستگان به انقالب خميني و از اولين قربانيان آن بودند

سردبيران و نويسندگان مهم چهار روزنامة عمدة آن روزها را به وزارت اطالعات دعوت كردم، وضع كشور را 
دهد و  مي كند و تغيير مي برايشان تشريح كردم و گفتم كه نظام حكومتي دارد خودش را به تدريج اصالح

مطبوعات . كار آمدن يك رژيم چپ افراطي يا مذهبياين بيشتر به صالح مطبوعات و كشور است تا روي 
. اگر به جريان اصالح تدريجي اوضاع كمك كنند براي خودشان هم آينده بهتري را تضمين خواهند كرد

 ها يا چپ ها جز حكومت مذهبي) يعني وضع آن روز ايران(صورت جايگزيني براي وضع كنوني يندر غير ا
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من آن روز از آنها دعوت كردم گول . طبوعات را هم تحمل نخواهند كردنخواهد بود و آنها كمترين آزادي م
 .فروش بيشتر را نخورند و به فكر آيندة خودشان و ايران باشند

  

فرداي آن روز آقاي مصباح زاده به من گفت كه سردبير كيهان، شادروان رحمن هاتفي، از جلسه خيلي    
ي ديگر ها ده است ولي آن شادروان و بيشتر مطبوعاتيي حسابي شنيها تعريف كرده و گفته است كه حرف

ــ از گرداننده و نويسنده ــ نتوانستند در برابر وسوسة انقالبي مقاومت كنند و هم به موج تسليم شدند هم 
بقيه هم يا زندان افتادند يا عموماَ بيكار . هاتفي و گروهي ديگر را آخوندها اعدام كردند. به آن دامن زدند

  .هم در يك رژيم مذهبي از پيش معلوم بود ها هنوشت روزنامسر. شدند
  

ــ بويژه روزنامه آيندگان خودتان ــ  ها هنويس كمونيست و مخالف رژيم را در روزنام وجود آنهمه روزنامه: س
 كنيد؟ آخر مگر اينها را خودتان نياورده بوديد؟ مي چگونه توجيه

  

مخالفت با رژيم هم در انحصار . بود و همه جا بودنددر آن رژيم سابقة كمونيستي مزيت بزرگي : ج
كردند تا كاالي خود را بيشتر  مي نمائي توانستند مخالف مي داران هم هر جا سرمايه. نگاران نبود روزنامه

 دعوتشان  يا هدر روزنامة آيندگان من بي توجه به سوابق افراد، آنها را از روي توانائي حرف. بفروشند
روش روزنامه كمونيستي و ضد رژيم نبود . روش روزنامه مهم بود نه پيشينة نويسندگانش كردم و برايم مي

ما . ي چپي قرار گرفتها گذاري تروريست ش دو بار هدف بمبا هي بود كه ادارا هو روزنامة ما تنها روزنام
 .كرديم يم روش روزنامه را در ميان خودمان با مباحثات مرتب در جلسات عمومي هيئت تحريريه تعيين

  

پس از پيروزي انقالب بهترين مبارزه را با خميني كردند و من از شهامت و از  ها اما آيندگاني   
ي ا هآيندگان تنها روزنام. كنم مي گذشتگي آنها در شش ماه اول حكومت اسالمي احساس سربلندي جان

آيندگان موفق شده بوديم در  ما در. بود كه انتشارش در جمهوري اسالمي ممنوع شد و از اين هم سربلندم
چوب امكانات آن روز ايران يكي از  يك فضاي آزادمنشانه و با حفظ نظرها و عقايد شخصي خود در چهار

ما در . را اداره كنيم كه هيچ گرايشي هم به سست كردن زير پاي رژيم نداشت ها هين روزنامتر آزادمنش
ا تحميل عقيده روش روزنامه را در موضوعات مختلف كرديم و با استدالل و نه ب مي بين خود زياد بحث

اما در مورد ظاهر شدن من در نقش جفرسون و منتسكيو، پس از آنكه يك سالي دستگاه . كرديم مي تعيين
م باز بايد توجه شما را به شرايط برقراري دموكراسي در يك كشور ا هسانسور مطبوعات كشور را اداره كرد

 .م در شرايط بحران و پيش از انقالب، جلب كنمماندة استبدادي آنه پس وا
  

پس از ما حكومتي روي كار آمد كه دعوي جفرسون و منتسكيو بودن هم نداشت، اما مطبوعات و حتا    
خواهند بگويند و زندانيان سياسي را كه بيشترشان  مي راديو تلويزيون دولتي را آزاد كرد كه هر چه

اگر شما خيال كنيد كه . خواهند بكنند مي م بودند آزاد كرد كه هر چهيا آخوندهاي مخالف رژي ها تروريست
من با همة اعتقاد به جفرسون و منتسكيو حاضر بودم كه چنين دستورهايي بدهم يا مجري چنين 

گشتم با مطبوعات آن روز  مي اگر من باز هم به هفت هشت سال پيش بر. كنيد مي دستورهايي باشم اشتباه
ي كه آن روز آزاد. كردم نمي را امضاء "آزادي مطبوعات"به اصطالح  "منشور"ز ايران، و در شرايط آن رو

ي انقالبي به مطبوعات زور ها به مطبوعات دادند معنيش فقط اين شد كه به جاي دستگاه دولتي، سازمان
ت در اختيار بس ي همگاني تقريبَا درها هدر شش ماه آخر عمر آن رژيم رسان. بگويند و آنها را سانسور كنند
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به . اين بود معني آزادي مطبوعات. كردند مي هم از ترس اين كار راشان  انقالبيون بودند و بسياري
 .بهترين شاهدش هستند ها خود مطبوعاتي. ش براي كشور هم كار ندارما هنتيج

  

ديدم كه  مي يرامن با همه اعتقاد به برداشتن سانسور، در اواخر كارم دوباره سانسور را برقرار كردم ز   
 .زنند و خيلي متاسفم كه سرانجام موفق هم شدند مي ند و بر سر شاخ به بنا همطبوعات تيشه را برداشت

  

. ي خودش را داشته باشدها امروز و آينده شرايط خودش را دارد و بايد روش. آن روش مال آن زمان بود   
اما هر كشور . ور بايد با آزادي اداره شودنست كه يك كشياصل ا. عمده آنست كه به اصول معتقد باشيم

من امروز هم . ي نيست كه براي همه پيچيده شودا هنسخ. بايد با آهنگ و به روش خودش دموكراتيك شود
بايد به مردم و دست در كاران . مانند آن روز معتقدم كه بايد ايران را به تدريج رو به دموكراسي برد

بايد يك نيروي تر  از همه مهم. شروع كردتر  و پائينتر  ز جاهاي آسانبايد ا. آموزش عملي دموكراسي داد
خواهد و دوري از عوامفريبي و اسير  مي اين كارها زمان و پشتكار. سياسي متعهد به دموكراسي بوجود آورد

  .شعار شدن
  

چه هم  مطبوعاتي كه نفهمد آزادي مطبوعات چيست و اعتقادي به آن نداشته باشد آزاد نخواهد بود، هر
 .مردمي هم كه پاي دموكراسي نايستند سرنوشتشان اسارت است. دم از آزادي مطبوعات بزنند

  

گوئيد گذار ما به دموكراسي بايد قدم به قدم و تدريجي باشد بپذيريم، چرا به كساني  مي اگر منطق شما را كه: س
 گذشتيم، ايراد مي ذرد كه در رژيم از آنهاگ مي گويند راه ما به سوي آينده و دموكراسي، ناچار از مراحلي مي كه
 گيريد؟ مي

  

  ...اين دو موضوع هيچ ربطي به هم ندارند: ج
  

ي دوران محمد ها كند، منظورش آن است كه شرايط سلطنت و حكومت مي اگر كسي صحبت از تجديد گذشته: س
  ول نداريد؟شما اين را قب. رضا شاه راهي است ميان رژيم خميني و يك دموكراسي به سبك غرب

  

  ...رژيم محمد رضا شاه قابل تكرار و تجديد نيست. رژيم محمد رضا شاه دورانش تمام شده. ابداَ، ابداَ: ج
  

  ...منظور از تكرار اين نيست چون بسياري از عواملش وجود ندارد. دانيم مي اين را كه: س
  

ما از دورة محمد .. .او تمام شد .از جمله خود محمد رضا شاه نيست. اصالَ هيچكدام از عواملش نيست: ج
اين هفت سال به اندازه هفتصد سال تجربة ملي براي ايران . يما هرضا شاه تا بحال، هفت سال گذراند

  ..داشت
  

  ! بله، هفتصد سال به عقب رفتن: س
  

 ملت ايران، ديگر. عكس معتقدم از نظر سياسي ملت ايران هفتصد سال تجربه پيدا كرده من بر! نه، نه: ج
ديدم و  آن ملتي كه من. اين هفتصد سال به گمانم الزم بود. ملتي نيست كه گول امثال خميني را بخورد

، ها دانم، تمام بدبختي مي همه مصائبي كه رژيم اسالمي به ايران وارد كرده كه تمامش را.. .بينم مي هنوز
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فات، آن فولكلور مذهبي را ديگر گول آن مزخر. اين مزيت را اقالَ داشته كه اين ملت چشمش باز شد
  ...نخواهد خورد

  

كنيم، در حالي كه معلوم نيست كدام ملت، چند درصد از  مي گيريد كه ما از ملت صحبت مي خود شما گاهي ايراد: س
  ...اين ملت، مجاهد هم دارد، حزب اللهي هم دارد، پاسدار انقالب هم دارد.. .آن ملت و چطور

  

. خورند نمي بينم كه اينها ديگر گول مي من با روشنفكران سرو كار دارم،. حداقل روشنفكران آن ملت: ج
من . بزرگ بود "اهللا"همين روشنفكران زير پيراهن هر كدامشان يك مدال . خوردند مي گول ها قبالَ همين

بيل با اعتقاد به خدا مخالف نيستم، ولي با نوشتن اهللا روي سينه و عقيده داشتن كه اين مرا از تصادف اتوم
گيرد، رعايت قوانين راهنمائي و  نمي روي سينه جلويش را "اهللا"تصادف ماشين را . كند مخالفم مي حفظ

 ملت ما تا امروز اين را نفهميده بود كه در عصر ماشين، با تعويذ و دعا و آب تربت. گيرد مي رانندگي
ي ديگر را به اين ها هتجرب اين حكومت در طول هفت سال اين تجربه را و بسياري. شود زندگي كرد نمي

. حاال هر كدام به اندازه توشة خودمان .تجربه آموختيم ،واقعاَ به اندازه هفتاد سال يا هفتصد سال .ملت داده
ما . الزم نيست ما براي رسيدن به يك آيندة دموكراتيك دوباره مراحل محمد رضا شاهي را طي كنيم

  ...ميني را هم طي كرديممراحل خ. مراحل محمد رضا شاهي را طي كرديم
  

خواهد تا جائي كه در  مي يك حكومت فاشيست تئوكراتيك،: منظور از مراحل محمد رضا شاهي اين است كه: س
. اين جريان از يك مراحلي بايد بگذرد. مملكتي مثل مال ما ممكن است تبديل بشود به يك دموكراسي مدل غربي

ي كمتر محدود، بعد ها بعد آزادي. هم گفتيد به آن معتقديدهاي محدود، كه خود شما  نخست، مرحلة آزادي
خوب، اين همان چيزي بود كه در زمان . ي بيشتر ــ به نسبتي كه مملكت بتواند اين سيستم را تاب بياوردها آزادي

 .رفت مي محمد رضا شاه خود شما معتقد بوديد كه بايد بشود، و رژيم هم حقيقتاَ به اين راه
  

ي اقتصادي ها يد، در هر حال پيشرفتا هنوشت "ماركس"يم كه از قول ا هي خودتان خواندها مين كتابدر يكي از ه   
در هر حال، دموكراسي غربي را .) نقل به معنا(ي سياسي آن ها و بنيه اقتصادي يك مملكت، متناسب است با پيشرفت

بنابراين، به ناچار ما بايد از . جود نداردش را ديد و وا هتوان نمون نمي در نقاط بسيار فقير و دچار هرج و مرج،
 .يك مرحله بازسازي اقتصادي بگذريم و برويم بسوي يك نظام سياسي دموكراتيك غربي

  

به . واال آفريدن مجدد محمد رضا شاه كه مقدور نيست. مشخصات دوران پادشاهي محمد رضا شاه، اينهاست   
البته اگر حسن نيت ( بايد همان كاري را بكند كه شما كرديد عبارت ديگر، وزير اطالعات رژيم بعدي هم احتماالَ
 ...)داشته باشد و قدرت آن موقع شما را هم داشته باشد

  

يم، ا هما به ايران برنگشت. كنيم كه هيچ كدام از اين فرضيات صادق نيست مي اوالَ، ما در شرايطي زندگي: ج
گويم االن ما بايد تمرين دموكراسي بكنيم اگر اين  يم من. شود مي و اصالَ معلوم نيست سرنوشت ايران چه

در چنين . است "پيش از بعد از خميني"االن موقعيت . كار را نكنيم، فردا در ايران اصالَ نخواهيم كرد
االن ديگر الاقل . شوم و به نظرم حق دارم نگران بشوم مي موقعيتي من از هر گرايش ضد دموكراتيك نگران

اما در موقعيت پس از خميني، مسلم . بين كساني كه مسئوليتي هم نداريم. اسي استبين ماها وقت دموكر
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در آن مرحلة برقراري نظم، هر قدر هم من فرياد دموكراسي سر . است كه يك مرحله برقراري نظم هست
اما معتقدم كه اگر يك نيروي متعهد به دموكراسي در ميان  .بدهم كسي به حرفم گوش نخواهد كرد

باشد، آن مرحله بعد از خميني به سرعت خواهد گذشت و يك نظام ثابت و پايدار جايش را  ها ايراني
يم، بر اين بنا شده ا هدر دوراني كه هنوز به آن جامعه هم نرسيد ها نياگر فلسفة سياسي ايرا. خواهد گرفت

ما بايد يك گروه . رسيم نمي خورد هيچ وقت به دموكراسي نمي باشد كه اصالَ آن مملكت به درد دموكراسي
آن گروه همين حاال در خارج از ايران هست، امكان اين هم كه عادت . متعهد به دموكراسي بوجود بياوريم

بنشيند بحث كند ) اگر هم مخالف است با نظرش(بكند به تفكر دموكراتيك، عادت كند به اينكه با طرفش 
رفته در ) جمهوريخواه دموكرات(رايش ديگر ، آدمي از يك گها م تازگيا همن شنيد. و فحش ندهد، دارد

ند، از كلمه ا هده كلمه با هم صحبت كرد. شناخته نمي را ند و آنهاا هجمعي كه يك گرايش ديگر داشت
اگر . خواهم از بين ببرم مي اين را من. ند به ناسزا گفتن به يكديگرا هيازدهم او و يكي ديگر شروع كرد
اين هم آخر يك (بت بكنند با هم موافقت بكنند كه با هم موافق نباشند مردمي نتوانند بنشينند با هم صح

  .) ي است در دنياا هنكت
  

از طرف ديگر آزادترين و نخبه . خوب، شما عقيده داريد كه اين ملت متحول شده مخصوصاَ روشنفكران: س
د چنين نسلي از روشنفكران كني مي آيا واقعاَ فكر. كنند مي هستند كه در اينجا زندگي ها روشنفكران ما همين

 گتوانند با هم ديالو نمي بوجود آمده اگر آمده، چرا وضع اينطور است كه نخبگان سياسي و روشنفكري ما هم
  اين تحول پس كجاست؟. برقرار كنند

  

رود تا  مي شود و مي كنيد، طيفي را در نظر داريد كه از بدترين شروع مي وقتي شما صحبت از تحول: ج
ي گذشته، فرهنگ ها هنوز بقاياي روانشناسي گذشته، عادت. علوم است، ما در دوره تحول هستيمم. بهترين

اين را تقويت و آن اولي را  بايد. شود مي آثار يك روحيه و فرهنگ تازه هم دارد آشكار. گذشته هست
ت بكند و را تقوي ها كه اين گرايش كنيم هدفش همين است مي بحثي كه راجع به دموكراسي. تضعيف كرد
  .را ضعيف كند ها آن گرايش

  

منظور من اين است كه بعد از . توانيم اين روحيه را اصالح بكنيم مي با نشان دادن سرمشق، بخصوص   
كه اميدوارم ديگر چيز زيادي از آن (ي كه ملت ما پيدا كرده، بعد از دوران فعالَ هفت سالة انقالب ا هتجرب

 گرايانه ــ هر چه نامش ي اقتدارها ه كه متوجه شده باشد كه نظامبه جائي رسيد) باقي نمانده باشد
بايد . دوري بكنيم ها خواهد باشد ــ در خودشان عوامل نابودي خودشان را دارند و بايد از اين نظام مي

الزم نباشد يا با ارتش خارجي، يا با . برويم دنبال نظامي كه در خودش توانائي تصحيح خود را داشته باشد
برويم به طرف اجتماعي كه بتواند در درون خودش تحول پيدا كند، بتواند . الب و غيره سرنگون بشودانق

بس است ديگر، اين ملت . رشد پيدا بكند، بتواند بدون دخالت خارجي سرنوشت خودش را تعيين بكند
  چقدر بازيچة دست خارجي باشد؟

  

در ) كه تعدادشان كم هم نيست(هي از ايرانيان كنيد كه حساسيتي كه گاهي از طرف گرو نمي آيا تصور: س
شود، به خاطر تصوري است كه  مي نشان داده "مليون"يا  "ملي"و يا راجع به كلمه  "دموكراسي"برابر واژه 

 "بقاياي رژيم سابق"همين االن در فرنگ، به قول مخالفان . ندا هي ما بوجود آوردها همين ميليون و دموكرات
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آيد بوسيله همان  مي كه در لندن در "كيهان"روزنامه . آنها خود شمائيد، بقيه هم هستند يكي از. وجود دارند
بقاياي رژيم منحط "حاال شما ميزان تحمل و تساهل همين به اصطالح مخالفان . بوجود آمده "بقاي رژيم سابق"

نهضت "خواند ه دموكراسي و  وديشان مقايسه بفرمائيد با مدعيان و مناديان خها هو روزنام ها هرا در نوشت "گذشته
ي مشروطه خواه و سلطنت طلب را مقايسه كنيد مثالَ با اين ها هبيائيد همين روزنام. ها و از اين حرف "ملي

به اصطالح  "ايران"درمي آيد، يا با آن  "دموكرات جمهوريخواه"كه بوسيله يك آقاي  "نامه جمهوري"روزنامه 
پر است  "مصدقي"و  "ملي"ي ها هپاي اين روزنام تا سر. روزنامه مصدقي لندن جبهة ملي در آلمان يا فالن "آزاد"

از آن طرف ما  ".بقاياي رژيم سابق"از ناسزا و هتاكي و افترا به سلطنت طلبان و مشروطه خواهان و همان 
مان را اسالمي درست بكنند و همه  "جمهوري دموكراتيك"خواهند برايمان  مي مواجه هستيم با امثال رجوي كه

كه در جبهه ملي يا نهضت آزادي جمع شده  ها آنهم بقيه دموكرات".پل پتي"بازآموزي  يها هبفرستند به اردوگا
خواهد از طريق اثبات وجود خدا بر اساس قوانين ترموديناميك، براي ما  مي آنهم آقاي بازرگان كه. بودند

، در ها نسبت به دموكراسي و ملي گرائي و از اين حرفكنيد كه اين بدبيني  نمي آيا فكر! دموكراسي دست و پا كند
روشنفكرانمان را هم . دانند بوجود آمده است مي كه همه خود را طيب و طاهر و آزاديخواه هم ها اثر رفتار همين

ايران نبود كه  "ساخاروف"مگر همين . ديديم كه چه نمايشي از آزاديخواهي و دموكراسي در همين انقالب دادند
ي خطاب به مهندس بازرگان كه آن موقع ا همدافعان حقوق بشر در ايران معرفي شده بود، ولي در مقال سردسته

دولت جمهوري . نخست وزير بود نوشت كه بايد همه مجرمان سياسي باقي مانده از رژيم گذشته را اعدام بكنيم
شود از ملت ايران  مي وجود اينها باز آيا واقعاَ انتظار داريد با. اسالمي حق ندارد در اين زمينه كوتاهي بكند

 بدبين و از آن نگران نباشد؟ "دموكراسي"خواست كه به 
  

ي بود، اين بود كه در ا هئي كه من زدم و بر بسياري ناگوار آمد و به نظرم حرف تازها يكي از حرف: ج
، مليون، ها برالمخالفان رژيم گذشته ــ لي. توتاليتر، مخالفانش هم سهمي دارند ساختن يك نظام غير

يك . ، چپگرايان و غيره سهمشان در اشكاالتي كه رژيم گذشته پيدا كرد، چندان كم نيستها دموكرات
 "اندركنش"م ا هرا گذاشت آنچه كه اسمش. آورد مي را بوجود خودش نيست كه نظام فقط خودش

Interaction ، در آن من هيچ ترديدي . سازد مي آن تاثير متقابل مخالف و موافق است كه هر نظامي را
. مدارائي به شدت هست گذشتي و بي ي بيها هاما از طرف ديگر در جبهة ما هم متاسفانه نمون. ندارم

اعتقادي مطلق به يك فرهنگ دموكراتيك، به  مدارائي، پر از بي مرزي ايران، پر است از بي مطبوعات برون
يم وظيفة همه ماست ا هترتيب كه ما گرفتارش شدمن معتقدم در فضائي به اين . يك فرهنگ پيشرو انساني

تواند يك  مي ي شخصي، و با پافشاري روي اين اعتقاد كه ايرانها كه سعي كنيم با نشان دادن سرمشق
تواند اختيار خودش را در  مي تواند بر خودش حكومت بكند؛ ايراني مي رژيم دموكرات داشته باشد؛ ايراني

سرنوشتش يا توسط يك نفر يا يك چند قدرت خارجي تعيين بشود، با دست بگيرد؛ ايراني الزم نيست 
ست، و به نظر من در ملت ما هم بخصوص ها توانيم از آن ظرفيتي كه در ملت مي پافشاري روي اين قضيه

 . خيلي ملت مستعدي است ،گويند مي ملت ما بر خالف آنچه كه. هست، استفاده كنيم
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. ي معمول راجع به ايراني روبرو بودمها كردم، و با بدبيني مي حبتديروز من يك جائي با دوستان ص   
پرسشنامه در دستمان نداريم كه . توان انجام داد مي گفتم قضاوت دربارة يك ملت را فقط از روي تاريخش

بعد نتايج را بريزيم در . ي مختلف اجتماعي بپرسيم و نتيجه بگيريمها ببريم اين طرف و آن طرف، از تيپ
. شود قضاوت كرد مي ملل را از روي تاريخشان. خواهد مي وتر و بفهميم اين ملت ما چيست و چهكامپي

كدام ملتي در تمام دنيا مشابه ما بوده كه اين سرزندگي، اين . تاريخ ايران در قرن بيستم را نگاه كنيد
ش را نشان داده تحرك اين شور، اين نوآوري، اين سرسپردگي به استقالل خود، مليت خود و فرهنگ خود

تواند بر  مي اين ملت. باشد؟ ملت ما ملت خيلي مستعدي است و من خيلي به امكانات اين ملت خوشبينم
ي ا ههيچ دليلي نيست كه چون ما يك تعداد بيسواد داريم، يك عده فقير داريم، عد. خودش حكومت كند
نه تنها ما، بلكه همه . نظر كنيمآدم ناجور در ميانمان هست از اصل موضوع صرف هآدم مجرم يا يك عد

بيسوادي . كنم مي ين كشورهاي دنيا، آمريكا، دارم زندگيتر من در پيشرفته. را دارند ها اين گرفتاري ها ملت
ي دموكراتيك را هم ها كند ولي يكي از بهترين نظام مي فقر دارد بيداد. كند مي در همان كشور دارد بيداد

بردار نباشد  فكران ايراني، سرآمدان ايراني، تعهدشان به دموكراسي خدشهدارد من هدفم اين است كه روشن
. ياد بگيرند؛ اصالَ بفهمند كه دموكراسي چيست؟ دموكراسي فقط حكومت اكثريت نيست. و صميمانه باشد

بينم همه آنهائي هم كه خيلي براي  مي كنم مي من نگاه. اين ساده كردن قضيه و نفهميدن موضوع است
خوب، يك . كنند دموكراسي يعني همين يعني حكومت اكثريت مي كنند، خيال مي يقه دراني دموكراسي

بايد . را برقرار ساخت ها توان فراهم كرد و بوسيلة آن بدترين ديكتاتوري مي اكثريتي را به هر ترتيب شده
ك خودمان ي كوچها معناي دموكراسي را فهميد، بايد به آن عمل كرد و عملش هم حاال در همين محيط

  .اما در مورد ساخاروف ايران، متاسفانه هر ملت شايستة ساخاروفي است كه دارد. ميسر است
  

كنيد كه موقعيت استراتژيك ايران همسايگي با شوروي و احاطه شدن در ميان كشورهائي كه  نمي آيا گمان: س
وقتي . به دموكراسي براي ما باشد شايد چندان دوست ما هم نباشند، و عوامل ديگري چون اين، از مشكالت رسيدن

يد با كشورهائي مثل آلمان و سوئيس و ايتاليا و اسپانيا و ا هكنيد، احاطه شد مي شما در كشوري مثل فرانسه زندگي
 مجاوريد با كشوري مثل شوروي كه براي شما حزب توده و فرقه دموكرات اما در ايران،. انگليس و اقيانوس

يد با عراق كه اين طور به ا ههمساي. فرستد مي آن مبارزه بكنيد، سربازانش را برايتاناگر هم خيلي با . سازد مي
با پاكستاني كه اصالَ وضع خودش معلوم . با تركيه كه معلوم نيست وضعش با ما چطور است. كند مي ايران حمله

  .ين درياي دنياستتر با افغانستاني كه جزو شوروي شده با دريائي كه خطرناك. نيست
  

نويسيد كه ما بايد  مي پرسم كه وقتي در يك مقاله تان مي دانيد؟ اين را از نظر نمي آيا واقعاَ اين عوامل را هم موثر   
به جائي برسيم كه احزاب ما آنقدر دموكرات باشند كه يك عضو حزب بتواند بر عليه نظامنامه داخلي و ضوابط 

كنيد يا در  مي كنيد كه خود شما هم قضيه را خيلي ساده نمي رحاكم در درون حزب، به دادگاه شكايت كند، آيا فك
 شويد؟ مي اين مورد دچار خيالپردازي

  

توانيم  نمي .ما براي اينكه يك نظام دموكراتيك داشته باشيم، بايد همه چيز معلوم و تعريف شده باشد: ج
 من فردا. بسنده كنيم "احزابي كه با مصالح كشور سازگاري دارند آزاد هستند"به جمالت كلي مثل 

اين چيزها بايد . گوئيد مي شما هم راجع به حزب من. گويم حزب شما با مصالح مملكت سازگار نيست مي
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اصالَ يعني چه؟ بسياري از  "مرام اشتراكي"ئي كه ما تا بحال داشتيم، مثالَ ها روشن باشد تعريف
ما . سابق را گرفت و انداخت به زندان پس بايد رژيم. ي رژيم سابق، جزو تعريف اشتراكي بودها سياست

گويم  مي اينكه من. ئي كه سازگاري ارگانيك داشته باشد با خود نظامها ناگزيريم كه برويم به طرف تعريف
همه احزاب بايد آزاد باشند اما حزبي كه مسلح باشد، و حزبي كه بخواهد يك حكومت بيگانه بر مملكت 

احزاب . ش معلوم استا هآن كه از مرامنام. كه نبايد آزاد گذاشتتسلط داشته باشد، آن را معلوم است 
. چون ممكن است يك حزب كمونيست بيايد و بگويد من دموكرات هستم. ديگر، ايدئولوژيشان مهم نيست

خواهيم تشكيل بدهيم؟ ديگر از دموكراتيك و اسالمي كه  مي گويند حكومت دموكراتيك اسالمي نمي مگر
بينيم كه حكومت مورد نظر آنها نه دموكراتيك است و نه اسالمي  مي اما. يراني نيستضررتر در فرهنگ ا بي

من . بايد نظام دموكراتيك در داخل احزاب حكومت بكند. پس اسم مهم نيست. و به ضرر مملكت است
نباشد، اگر بيايد در يك نظامي مشغول كار بشود و در آن تر  مطمئنم حزب كمونيست كه از آن كمونيست

ام نگذارند، در داخل حزب يك عده دائماَ خودشان را انتخاب بكنند و رئيس بشوند و اگر يك فردي نظ
اعتراض داشت بروند رسيدگي كنند و بگويند آقا حق نداريد، بايد انتخابات آزاد داشته باشيد، محال است 

اما اگر . بوط نيستكه خوب بشود، به ما مر "اوروكمونيسم،"شود  مي .كمونيست بماند كه آن حزب ديگر
 مبهم بگذاريم، اگر واگذار كنيم به سليقة حكومت كنندگان، اول آنها البته جلوي احزاب كمونيست را

مگر جز اين شد؟ اول جلوي  1332در ايران بعد از . گيرند مي گيرند، بعد جلوي هر حزب ديگري را مي
  ...ل كه كاري به كار ديگران نداشتنداو. اقدام كنندگان بر عليه امنيت و استقالل مملكت را گرفتند

  

  گرفتند؟ مي شما اعتقاد نداريد كه بايد جلوي آنها را. شد كرد مي مگر كارديگري ،خوب: س
  

اما بعدش افتاد دست يك عدة ديگري كه جلوي هر كسي را كه با آنها موافق نبود . ابداَ اين را نگفتم: ج
پس آن جنبه خيالپروري كه شما گفتيد، ناگزير . نشود غير ممكن است كه از اين سوء استفاده. گرفتند
  .مگر اينكه نظامي قادر به اجراي قوانينش نباشد. است

  

. كنيم، در حالي كه مسائل ديگري هم هست مي ما تنها به مقداري از مطلب توجه. غرض ما هم همين است: س
و قوي نداشته باشد، كه قاضي ــ چه قاضي  مملكتي كه پليس و نيروي انتظامي قوي نداشته باشد، دادگستري واقعي

كمونيست، چه كاپيتاليستـ ـ بنده را به جرم مخالف عقيده خودش بودن محكوم يا تبرئه نكند ــ كه اين در ايران خيلي 
گويند در زمان حكومت منصور بار ديگر  مي آن كساني كه مدام. اتفاق افتاد ــ رسيدن به دموكراسي غير ممكن است

دانند كه دادگستري ما يك دادگستري شده بود  نمي به ايران برگرداندند، ها سيون را در مورد امريكائيكاپيتوال
تا رئيس دادگاهش، عده زيادي يا مصدقي بودند يا اش  كه از وكيلش تا قاضي) و اين بعد از انقالب بهتر معلوم شد(

فالن قاضي مخالف امريكا بود و معتقد بود . ندداد مي را در كار خود دخالتشان  كمونيست و اينها عقايد سياسي
كرد، تمام  مي بنابراين اگر يك امريكائي با يك دوچرخه سوار ايراني تصادف. در ايران كودتا كرده است "سيا"

 وقتي شما مستشار آمريكائي. گرفت مي بگيرد، از آن آمريكائي بدبخت "سيا"خواست از  مي انتقامي را كه دلش
وقضات  ها ههم در مقابل اين وضع، براي اتباع خود و مستشاران خود، در حقيقت در برابر دادگا آوريد آمريكا مي
در همين . كنيم، سخنانمان ناقص است نمي وقتي ما به اين چيزها اشاره. خواهد مي شما مصونيت "ضد آمريكائي"
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سيار خشن باشد، دموكراسي خود بسر و چوب بدست ب گويد اگر همين پليس ضد اغتشاش كاله نمي فرانسه، كسي
 .در فرانسه ممكن نيست

  

اتفاقاَ دموكراسي بيش از هر رژيمي به حفظ نظم احتياج دارد، به . دموكراسي با حفظ نظم مباينت ندارد: ج
البته حق با شماست كه در اين موردها كم بحث . قانون محكم احتياج دارد، به اجراي قانون احتياج دارد

. هم بيشتر بحث شود ها همن شخصاَ سعي خواهم كرد در اين زمين. ي ما تمام نشدهشده اما بحث دموكراس
حاكميت "گويند كه  مي .دانيم دموكراسي چيست نمي ما هنوز در الفباي دموكراسي هستيم، هنوز ما

در حالي كه اصالَ حاكميت ملي دموكراسي نيست؛  "حاكميت ملي،"گويند  مي البته اغلب( "مردم
 ما اصالَ .)حاال اين شده شعار رايج، اشكالي ندارد. به دموكراسي كمترين ربطي ندارد "حاكميت ملي"

ي كه شما گفتيد كامالَ ا هاين نكت. اين بحث را بايد ادامه داد. كنيم مي دانيم راجع به چه داريم صحبت نمي
قانون تا هر نظام  دموكراسي اتفاقاَ بيشتر احتياج دارد به اجراي. بايد بحث كرد صحيح است و رويش هم

بگذاريد ناچار يك سير خيلي سريع در مراحل تكوين . ديگري، چون اصالَ بنايش بر اجراي قانون است
ي كه اصالَ هم دموكرات ا هيك جامع. شود مي دموكراسي اول با احترام به قانون شروع. دموكراسي بكنيم

بايد باشد كه پادشاه هم از آن اطاعت گويند يك قانون  مي نيست، سلطنت مستبد و غيره هم دارد، اول
بعد اين بحث . شود ــ از احترام به قانون مي كار از اين مراحل شروع.. .كند، آحاد مردم هم اطاعت كنند

گويند كه تودة مردم و اكثريت مردم بايد  مي آيد كه اين قانون را چه كسي بايد بگذارد؟ بعد مي پيش
آن وقت ! نخير. را سلب كند ها آيا حق دارد كه حقوق ديگران و اقليتگويند اين اكثريت  مي بعد. بگذارند

شود حكومت اكثريت با حفظ حقوق اقليت، و حفظ اين  مي دموكراسي. شوند مي حقوقي براي اقليت قائل
شود براي اينكه مردم در برابر  ميبيني  بعد مراجعي پيش. حق براي اقليت كه تبديل به اكثريت بشود

 .توانند از حقوق خودشان دفاع كنند و همة اين مسائلقدرت حكومتي ب
  

جامعة دموكرات، مسلماَ احتياج به اجراي قانون دارد، قانون محكم، پليس خيلي قوي، ژاندارم قوي و    
 ي ديكتاتوري استبدادي درست همين است كه همه چيز درشان سياسيها اما اشكال رژيم. همة اينها

 شود، پليس راهنمائي هم سياسي مي شود، وكالت دادگستري هم سياسي مي قضاوت هم سياسي. شود مي
گذاشتند پشت صندلي اتومبيلشان و از چراغ  مي يك كاله تيمساري. شما در ايران بوديد ديگر. شود مي

درست همين دليل است كه براي اينكه ما همه چيز را . همه چيز سياسي شده بود. شدند مي قرمز رد
مان عقايد سياسي قاضي و وكيل دعاوي، سرنوشت متهم يا موضوع  اينكه در دادگاهسياسي نكنيم، براي 

 .مورد دعوا را تعيين نكند، بايد برويم به طرف دموكراسي
  

در يك نظام دموكراتيك، ديگر احتياج نيست كه مردم دعواهاي ايدئولوژيكشان را در دادگاه مطرح كنند    
اين مسائل را در حزب، در روزنامه، در راديو، در تلويزيون . يك بشودــ يعني قاضي وارد آن دعواي ايدئولوژ

شد  نمي در ايران در مجلس و روزنامه و حزب. كنند مي در دادگاه كار دادگاه را. كنند مي و در مجلس حل
  .اشكالش اين بود. شد به دادگاه مي بنابراين منتقل. اين كارها را كرد

  

اگر درست يادم (يتان ها جائي هم در يكي از كتاب. كنيد مي دفاع "ميانه روي" شما در مقاالتتان از نوعي تز: س
ند و معتقد به دموكراسي و ا هگوئيد كساني كه از همكاران يا هواداران رژيم گذشته بود مي م كها هخواند) باشد

شته كه آنها هم به و مخالفان رژيم گذ ها آزاديخواه هم هستند، نزديكترين كسان هستند براي اينكه با ليبرال
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آيا واقعاَ در هر دو اين گروه آمادگي كافي براي . ي بوجود آورند"ائتالف بزرگ"دموكراسي و آزادي معتقدند، 
تبديل به ترازوئي براي حفظ تعادل ميان اين  "ميانه روي"بينيد؟ در بسياري از مقاالت شما،  مي "ائتالف"زايش اين 

ديروز و "مرداد، مقاالتتان دربارة رژيم گذشته و حتا كتاب  28ن درباره گروه تبديل شده است؟ مقاله اخيرتا
ي را در ايران، به ا هيعني سعي در اينكه مسئوليت هر حادث. ي خوبي از اين مسئله استها هبنظر من نمون "فردا

اهي قدري شود كه گ نمي آيا اين تالش در حفظ تعادل باعث. صورت مساوي ميان دو گروهي كه گفتم تقسيم كنيد
 طرفين حفظ شود؟ 50ـ  50از حقيقت را از اين كفه برداريد و به كفه ديگر بيافزائيد تا سهم 

  

سعي من بر اين است كه قضايا را بدون تعصب نگاه . خيلي متاسف خواهم شد اگر چنين كاري بكنم: ج
هيچ وجه ربطي ندارد به  م به نظر من بها هاينكه من جزو رژيم گذشته بودم يا مخالف جبهة ملي بود. بكنم

شود از  مي كنم اتفاقي را كه افتاده بيان كنم، و نتيجة منطقي را كه مي من سعي. اتفاقاتي كه افتاده است
م ا هو آن واقعيتي كه من مستندش كرد ،حاال ممكن است كسي در مورد صحبت آن واقعه. آن گرفت بگيرم

م ا هاگر من اشتباه كرد. به منابع مربوط مراجعه كردشود  مي خوب، اين قابل بررسي است،. ايراد بگيرد
و واقعيات  ها "فاكت"راجع به درستي تعبير من از . كند مي گيرم، اگر او اشتباه كرده قبول مي حرفم را پس

اگر نظر من اشتباه باشد . شوم هر كس هر نظري دارد بگويد مي من خيلي خوشحال. ي نيستا ههم، مسئل
نه، حقيقتاَ من دنبال اين نيستم كه تعادل . كنم مي پذيرم و عمل مي رست راگيرم، و نظر د مي پس
ي ترازو را به سود كسي نگهدارم و سعي كنم از طريق نگه داشتن آن توازن، ائتالفي را كه به آن ها هكف

 وكنم به اوضاع خودمان  مي به هر قيمت من دنبال آن ائتالف نيستم، من نگاه. اشاره كرديد متحقق بكنم
معني است، بر سر اسامي است، از روي احساسات است، روي  ي ما بيها و نزاع ها هبينم بسياري از مرافع مي

خواهم با وارد شدن در موضوعاتي  مي .بيشترش روي ناداني است. روي ناداني است. عواطف برانگيخته است
را از بين ببرم،  ها  اين حساسيتند، اوالَا هداشت "تابو"كه به علت وجود حساسيت زياد در موردشان، جنبه 

را قدري تخفيف بدهيم كه به كار  ها شايد بتوانيم اين نزاع. را يك خرده بازتر بكنيم ها ثانياَ بلكه چشم
بينم در هر هر دو طرف اينقدر تلخي و كينة بيهوده  مي .بينم نمي من االن زمينه زيادي. مان برسيم اصلي

موفقيت . ي كوششم را ادامه خواهم داد، چون اين چيزها اصالَ مهم نيستهست كه زياد اميدوار نيستم، ول
. ، بهتر است اصالَ بدست نيايدها بسياري از موفقيت. ي را فدايش بكندا هچيزي نيست كه انسان هر مالحظ

 ي اين است كه به هر دو طرف اثبات بشود و نشان دادها هبه نظر من كار پاي .يا هبايد رفت دنبال كار پاي
با قلم  ،ي مردهها بر سر يك گذشتة مرده، بر سر استخوان. زنند مي شود كه بيهوده دارند به سرو كله هم

ترسم پس فردا بعد از خميني هم ما دچار  مي .پاي مردگان به سرو كله هم زدن، اتالف وقت ملت است
اميدوارم به جائي . ين ببرندهمين مشكالت بشويم، و باز يك عده بيايند استفاده كنند بزنند مملكت را از ب

م كه ا هدر جائي گفت. برسيم كه دعوا بر سر مصدق و شاه تمام بشود و اين مسئله هم جزو تاريخمان بشود
حزب كه . تاريخ ما در حال حاضر شده است تاريخ حزبي، تاريخ حزبي ايران. ما بايد تاريخمان را ملي كنيم

باالخره ما هم يك تاريخي . ين تاريخ بايد بشود تاريخ ملي ايرانا. نداشتيم، اما در عوض تاريخ حزبي داريم
ند، هيچ ا هند، هيچ كدام فرشته نبودا هند، بد بودا هند، خوب بودا هي اين تاريخ بودها ي آدما هيم؛ عدا هداشت

شود  ينم آخر با مقدسين كه! ندا هاصالَ بهتر كه نبود. ندا هند، هيچكدام امامزاده نبودا هكدام مقدس نبود
  .مملكت را اداره كرد

  



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

كه البته نيست، چون اين (ي از جامعه ايران بگيريم ا هاگر جامعه ايرانيان خارج از كشور را، بعنوان نمون: س
شما نقاط مثبت و منفي اين جماعت ايرانيان بيرون از كشور را چطور ) جامعه از هر نظر جامعه نخبگان ايران است

 يد؟كن مي "جمع بندي"به اصطالح 
  

متاسفانه هنوز به نظر من در اين جامعة ايراني مقيم خارج . حقيقتاَ اين پرسش بسيار مشكلي است: ج
 "روشن"اجتماع ايراني خارج هنوز به خودش نيامده، هنوز مسائل برايش . ي منفي بيشتر استها هجنب

اجتماع . بخود نيامدهي كه به او وارد آمده ا ههنوز از ضرب. كه جاي خود دارد شدن "حل"نشده است، 
ست، حتا ها چشمي ايراني خارج، بيش از اندازه گرفتار مبارزات و مسائل شخصي است، گرفتار چشم و هم

بس داده نشده و مسائل شخصي گذشته  هنوز در اين اجتماع، آتش. ي ده سال پيشها چشمي چشم و هم
الفي داشتم، بايد تا حاال مشمول اگر من با كسي پانزده سال پيش اخت. به فراموشي سپرده نشده است

اجتماع ايراني هنوز مسائل را مشمول مرور زمان نكرده، در آن . مرور زمان شده باشد ولي هنوز نشده
ين عيبش هم اعتقاد شبه مذهبي است كه حكومت فعلي ايران را تر مهم. نهايت است تشتت سياسي بي

اين اعتقاد  ".برندش مي هم هر وقت خواستند ند و خودشانا هند، خودشان نگه داشتا هخودشان آورد"
توان  مي نقاط مثبتي هم   ولي حقيقتاَ در اين اجتماع خارج،. اثر كرده است جامعة ما را فلج و بكلي بي

كاري . سال توانستند مقدار زيادي بحث سياسي ايران را پيش ببرند 6ـ  7ايرانيان مقيم خارج در اين . ديد
. اين امتياز را بايد براي اين جامعه قائل شد. شود نمي شرايط كنوني ايران هم شد، در نمي كه در گذشته

حاال ممكن / العاده پيش رفته ي اين ايرانيان فوقها سال به بركت كوشش 6ـ  7بحث سياسي ايران در اين 
 تاست كه اين بحث فيصله پيدا نكرده باشد، به جائي نرسيده باشد، ولي بدون اين مقدمات هم هيچ وق

ي از اين اجتماع بيرون ا هيم به جائي كه محصوالت فرهنگي نسبتاَ قابل مالحظا هحاال رسيد. رسيديم نمي
سهم  ها هتالش زيادي شده براي زنده نگه داشتن مبارزه در داخل ايران، و در اين كار همه گرو. آمده
ي ا هگون. ندا هالش سهم داشتدانم، در اين ت مي ئي كه من آنها را دشمن ايرانها هند، حتا گروا هداشت

  . در اكثريتي از اين اجتماع بوجود آمده كه اين شايد بزرگترين نقطه روشن باشد "همرائي"
  

كنيم كه  مي مشاهده "كانسنسوس"ناپذيري يك همرائي و يك  بر سر پادشاهي مشروطه بطور ترديد   
هنوز ما آن نيروي . وردن يك نيروي سياسيبايد از آن استفاده كرد و آنرا مبنائي قرار داد براي بوجود آ
يم، اما مقدمات فكريش بنظر من فراهم شده ا هسياسي را كه به حساب بيايد در خارج از ايران تشكيل نداد
ايرانيان خارج، بيش از هر چيز آن توانائي را . و اين باز به نظر من يكي از دستاورهاي ايرانيان خارج است

  .ندا هاي اينكه ايراني بماند و بر مشكالت غلبه كند نشان دادكه در روح ايراني هست، بر
  

يكي از مسائلي كه مورد اختالف است، و بين شما و بسياري از نويسندگان و پژوهندگان مسائل ايران هم در : س
به شما بعضي از ايرانيان را . موردش اختالف نظر وجود دارد، مسئله سهم و نقش بيگانگان در انقالب ايران است

 "همه چيز يك توطئه بزرگ"كنيد به اينكه اعتقاد دارند كه  مي به ناحق متهم) به نظر من(حق و بعض ديگر را 
رفت تا اينكه يك روز بك آمريكائي با يك گروه آمريكائي تصميم گرفتند  مي بود همه چيز در ايران خوب پيش

اين  ".ز ديگر شاه را بردارند و خميني را بياورندبراي جلوگيري از تبديل شدن ايران به يك ژاپن دو م، يا هر چي
از طرف ديگر كسان ديگري هستند كه معتقدند آنچه در ايران . استدالل البته به اين ترتيب حرف درستي نيست
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هم هيچ سهمي نداشتند و كاري نكردند، مگر آنكه وقتي ديگر  ها گذشت يك مسئله صرفاَ داخلي بود، آمريكائي
اشت سعي كردند به سود خودشان دخالتي بكنند و تاثيري بگذارند بر روند حوادث ايران اين هم ي وجود ندا هچار

 .البته درست نيست
  

 گيرد، متوجه مي شود كه وقتي انسان پاسخ آنها را مي ئي مطرحها در اين ميان شواهدي وجود دارد و پرسش    
، آقاي 1976پرسم اگر مثالَ فرض كنيد در سال  مي من هميشه از خودم. شود كه مسئله به اين سادگي هم نيست مي

جيمي كارتر با مقدار كمي راي بر آقاي جرالد فورد پيروز نشده بود و فورد فقط چند راي بيشتر از كارتر 
مثل حوادثي كه اخيراَ در سودان پيش . آورده بود، ما حاال در پاريس بوديم يا در تهران؟ مسائل ديگري هم هست

 . آمد
  

، اگر واقعاَ دخالت خارجي، به ان معنائي كه ما ديديم وجود نداشت حاال جعفر نميري در خارطوم بود يا در خوب   
كند منتهي در  مي در هر حال امريكا امروز در امور نيكاراگوئه دخالت: افتد مي يا اتفاقاتي در نيكاراگوئه! قاهره

يا مثالَ واضح است كه حافظ اسد را شوروي در . دهد مي خودش، به خود اجازه دخالت همسايگي خودش، به سود
بنابر اين دست خارجي و حمايت خارجي، هنوز در دنيا ...آورد نمي سوريه نگهداشته، واال يك روز هم دوام

آيا اگر فالن خانم عضو وزارت امور خارجه آمريكا به هزار و . كند مي برد، دخالت مي آورد، حكومت مي حكومت
آور و  ت با شاه گرفته تا برداشت غلط از مسائل ايران ــ جلوي ارسال فالن مقدار گاز اشكيك دليل ــ از خصوم

رسيد يا نه؟ يا اگر برژينسكي  مي به آنجا كه رسيد ها گرفت آيا كار آشوب نمي گلوله پالستيكي را به ايران
 بود يا حكومت ايران مي چربيد، آيا سرنوشت ايران همين مي قدري زورش بر آقاي ونس و وزارت خارجه آمريكا

دهيد كه به دخالت خارجي  نمي كنم، آيا به من حق مي همه اينها را حساب توانست واكنش ديگري نشان دهد؟ وقتي مي
توان از  مي كرد به راحتي مي بريم كه آمريكا خيال مي وقتي به اين برداشت اشتباه پي. در مسائل ايران اهميت بدهم

 در ايران وجود دارد به نام جبهة ملي و كساني چون بازرگان و سنجابي كه شاه صرفنظر كرد، چون چيزي
كنيد حتي  نمي كنيم، آيا فكر مي توانند جاي او را بگيرند و مملكت را اداره بكنند و وقتي همة اينها را سر هم مي

هم بسيار مهمي بوده نگذاريم، نقش و سهم آمريكا در انقالب ايران، نقش و س "توطئه"اگر به دخالت آمريكا اسم 
توانست نقش بزرگي  مي كنيم درباره نقش شوروي، در حالي كه آن كشور هم مي كما اينكه كمتر صحبت. است

 ...داشته باشد
  

در بررسي انقالب ايران و اسناد مربوط به آن، سهم . اتفاقاَ بگذاريد از همين قسمت آخر شروع كنيم: ج
اين امر، صرفنظر از اشكالي كه از نظر تاريخي . شود مي هشوروي و نيروهاي چپ خيلي دست كم گرفت

بندد و  مي دارد، از نظر سياسي خيلي خطرناك است و چشم ما را بر يك خطر بالفعل و موجود و نزديك
اين، براي آيندة ايران  كند مي در برابر، ما را متوجه خطر ديگري كه مقدار زيادي جنبه تصوري پيدا كرده

ئي مثل سازمان آزاديبخش ها يروهاي چپ، كشورهائي مثل ليبي و سوريه و سازمانن. هم خطرناك است
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گيرند، بسيار در  مي ي چپي عضو آن گروه كه همه از شوروي الهام و كمكها هفلسطين و بخصوص گرو
  .انقالب ايران سهم داشتند

  

را نفهميد و  ها و كمونيست اه كنيد بيشتر از ما، دستگاه حكومتي وقت آمريكا سهم اين چپي نمي آيا گمان: س
 متوجهش نشد؟ 

  

خودشان اين قدر كتاب . ما هراجع به نفهمي دستگاه حكومتي آمريكا، من هر چه بگويم كم گفت: ج   
آور است كه يك قدرت جهاني به اين  حقيقتاَ شرم. ند كه حد نداردا هند و اين قدر از اين نفهمي گفتا هنوشت

آور است كه ملتي مثل ملت ايران، اين اندازه به  و شرم. عاجز و ناتوان باشد اه اندازه در مقابله با بحران
آور  به نظر من همة اينها شرم. چنان قدرتي پشت گرم باشد ــ حاال يا از آن بترسد يا به آن اميدوار باشد

ورم كه بيرون بيا ها م اين توهم را از ذهن ايرانيا هعلت اينكه من در پنج سال گذشته سعي كرد. است
م اين توهم از ا هعلت اينكه خواست.. .دان نيست توان نيست، آمريكا همه آمريكا جهانمدار نيست، آمريكا همه

سياست آمريكا . شناسم مي ي نظام حكومتي آمريكا را از نزديكها چون من ضعف. ميان برود، همين است
در آمريكا زندگي . ما هبه آمريكا خواند م هزارها مقاله و كتاب تا كنون راجعا هرا بعد از جنگ تعقيب كرد

ترسم كه اگر ملت ما  مي و. دانم مي م و اشكاالت آن جامعه را، به خصوص در سياست خارجيا هكرد
ي از تر ي تاريخي از دست برود و ما دچار خطر بزرگها همچنان روي اين افسانه پافشاري كند، باز فرصت

 . يم بشويما هآنچه كه تا بحال دچارش شد
  

و اينكه اگر  1976من خيلي روي آن فرضي كه شما كرديد در مورد سال .. .ها راجع به سهم خارجي   
حتماَ اگر فورد به جاي كارتر آمده . كنم مي فورد آمده بود به جاي كارتر وضع ايران اينطور نشده بود تاكيد

بود و آقاي ونس،  مي ير خارجه آمريكاحتماَ اگر كيسينجر وز .افتاد نمي بود، انقالب ايران به آن صورت اتفاق
بود، براي اينكه آمريكا با  مي بود، سرنوشت ما هم جز اين نمي وزير خارجه آمريكا "برة بيگناه"اين واقعاَ 

توانيم  نمي اما ما. يش يك قدرت جهاني است و در سرنوشت جهان تاثير داردها تواني و نا ها همه گرفتاري
 .صرفاَ از نظرگاه آمريكائي نگاه كنيم آنچه را بر سر ايران آمده،

  

كه رئيس اداره حقوق بشر وزارت خارجه آمريكا بود و از  "پاتريشيا دريان"اشاره كرديد به آن خانم    
بخصوص گاز (ي پالستيكي و غيره به ايران ها هآور و گلول دشمنان رژيم وقت ايران، و با فرستادن گاز اشك

آور، گاز ضد اعصاب است و  كردم گاز اشك مي د البته گفته بود من خيالبع .مخالفت كرده بود) اشك آور
دانم؛ و يا آن شخصي كه  مي ي كه او به ايران زد به جاي خود، و منا هصدم! ها زند و از اين حرف مي صدمه

تواند  نمي "دريان"اما تا محيطي مساعد نباشد كسي مثل . رئيس ميز ايران بود صدمات زيادي به ما زدند
با رهبر مخالف كره جنوبي كه از آمريكا رفت به سئول  "دريان"همين خانم . به يك مملكتي آسيب بزند

و چند عضو كنگره آمريكا، رفتند و اين آدم را بردند به  "دريان"اين خانم ) از واشينگتن،! نه از پاريس(
اما ماموران كره جنوبي .) در فيليپين، و كشته شدنش "اكينو"بعد از آن قضيه (سئول كه حفظش كنند 

ند ــ و انداختندشان توي هواپيما و ا هاينها را گرفتند ــ و اينها ادعا كردند كه ماموران كتكشان زد
و كرة جنوبي زندگيش  ــ آمريكائي هست سرباز 40000جنوبي افتاد كه  اين اتفاق در كرة. بيرونشان كردند

مشاوران . گرفتيم نمي داديم، ما ديگر از آمريكا پول مي لدر حالي كه ما به آمريكا پو. متكي به آمريكاست
خانم . نفر هم نيروي نظامي داشتيم 450000. آمريكائي هم بودند ولي يك سرباز آمريكائي در ايران نبود
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ــ  "دريان"ولي همين خانم . بدون اينكه پايش را به ايران بگذرد توانست رژيم ما را متزلزل كند "دريان"
ت ديگر مدير كل وزارت خارجه نبود ــ ولي بهر حال با چهار نماينده كنگره و شوهرش كه البته آن وق
  .گردني انداختند بيرون آور است همراهش بودند، رفتند كرة جنوبي، و آنها را با پس خيلي نام

  

ران با رفتار ضعيف رژيم اي. ولي هر كدام از اين دو جنبه مسئله جاي خود را دارد. حرف شما درست است: س
با يك كشور دوست خود يك طرف  ها حكومت آمريكا يك طرف قضيه است و رفتار باورنكردني آمريكائي

  ...ديگر
  

گيرند و  مي را "رمزي كالرك"فقط يك سفر . بندند مي بله ولي مردم ما چشمشان را بر آن طرف ديگر: ج
حاال فرض . داخل آدم نبود، و نيست در آمريكا اصالَ "رمزي كالرك"اين . دانند مي همه چيز را نتيجة آن

مسئول ( "پركت"آن آقاي . كنيد رفته به ايران و يك گزارشي هم از سفرش به وزارت خارجه آمريكا داده
هم با او موافق و دوست بوده، ولي برژينسكي با او مخالف بوده، براون با او مخالف بوده، آدميرال ) ميز ايران

ارم دستگاه آمريكا با او و گزارشش مخالف بوده و مثالَ يك چهارمش هم ترنر با او مخالف بوده، سه چه
ما از بس خودمان را در اختيار آمريكا گذاشتيم ــ از صدر تا ذيلمان ــ . شود نمي آخر اين كه. موافق بوده

 .از بس مدام مواظب شديم كه ببينيم فالن روزنامة آمريكائي چه نوشته به اين روز افتاديم
  

سيزده ماهي كه وزير اطالعات بودم، مخصوصاَ در هفت هشت ماه آخرش، واقعاَ يك روز در ميان  من در   
براي اينكه اگر يك چيزي . ي فرنگي مصاحبه مطبوعاتي داشتمها با نمايندگان مطبوعات و راديو تلويزيون

ري نكردند، نگذاشتند برويم نوشتند كه ماموران ايران با ما همكا مي گفتند و مي آمد، مثالَ مي در كار آنها در
 خواستيم برويم، ما را در رفت و آمدهايمان هدايت كردند، من مسئول بودم، گرفتار مي جاهائي كه

 داديم، تا بروند هر غلطي كه مي كرديم، اتومبيل هم به آنها مي بايد نهايت همكاري را با اينها. شدم مي
كند  مي گيرد همه اينها را اخراج مي رژيم كه مانده است،ولي فالن . خواهند بكنند مي خواهند هر جا كه مي

امكان اعمال قدرت و دخالت  ها اين حساسيت ما سبب شد كه به خارجي. خورد نمي و آب هم از آب تكان
خارجي كه خود به خود امكان اعمال قدرت در يك . دهد مي امكان دخالت را يك جامعه به خارجي. بدهيم

كند،  مي كشد، اگر ديد زمينه مساعد است مداخله مي آيد، بوئي مي خارجي. آورد نمي مملكت را بدست
كرديم؟ مگر رژيم ايران در يك كشورهائي  نمي مگر ما. كند مي معلوم است كه. كند مي همه جور مداخله

ولي بسته به اين است كه . كرد، با پول، با ديپلماسي، با تبليغات؟ اين كار همة كشورهاست نمي مداخله
 .ينه تا چه حد آماده و مساعد باشدزم

  

گويند  مي زنم يك عده از كساني كه نظر خيلي خوبي نسبت به من ندارند، مي را ها من وقتي اين حرف   
ش چه خواهد شد؟ ا هحاال فرض كنيم كه آمريكا تبرئه شد، نتيج. هدفم اين است كه آمريكا را تبرئه كنم

چه هست  بيايد كه هر ساخته بيرون فكري كه براي خودش اين زندان خواهم ايراني از مي من اثري دارد؟ چه
انگليس االن در ميان كشورهاي ! لندن آقا، لندن. شود مي در واشنگتن يا لندن در موردش تصميم گرفته

فهمم اين چه قدرت جهاني  نمي آخر من. صنعتي دنيا از لحاظ درآمد سرانه ملي در ردة شانزدهم است
 .شود مي بخواهند ها شود؟ معلوم است كه اگر ايراني مي لندن گفتند فقط در ايران انجاماست كه هر چه در 

  

پيونگ "تصميم بگيريم و اعتقاد پيدا كنيم كه سرنوشت ايران در  ها االن شما فرض كنيد كه ما ايراني   
اگر . گيرد مي نجامشود؛ كرة شمالي ارباب ايران است و هر چه آنها بخواهند در كشور ما ا مي تعيين "يانگ
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كيم "روند در مورد سرنوشت ايران با  مي هم ها مسلماَ آمريكائي. اين طور فكر كنيم، به تدريج خواهد شد
ما ! گفت همانست "كيم ايل سونگ"معتقدند هر چه  ها بينند ايراني مي كنند، چون مي مذاكره "ايل سونگ

  ...يما هرا ساخت ها خودمان اين غول
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با وجود "نويسد  مي ايران و جهان در توضيح خود. رسانده استبود و به نامة رشيدي مطلق شهرت يافته به چاپ 
ايران يافته  1357ي سال ها ي پيرامون شورشها و تحليل ها اهميت فراواني كه اين مقاله يا نامة كوتاه در برسي

  ".كمتر كسي از ايرانيان تا كنون آن را خوانده يا مفادش را به ياد دارد
  

  :اينك متن كامل مقاله
روزها بمناسبت ماه محرم و عاشوراي حسيني بار ديگر اذهان متوجه استعمار سياه و سرخ يا به تعبير اين    

 .ديگري اتحاد استعمار كهن و نو شده است
  

استعمار سرخ و سياهش، كهنه و نويش روح تجاوز و تسلط و چپاول دارد و با اينكه خصوصيت ذاتي آنها همانند    
است كه اين دو استعمار شناخته شده تاريخ با يكديگر همكاري نمايند مگر در موارد است خيلي كم اتفاق افتاده 

خاصي كه يكي از آنها همكاري نزديك و صميمانه و صادقانه هر دو استعمار در برابر انقالب ايران بخصوص برنامه 
 .مترقي اصالحات ارضي در ايران است

  

شاهنشاهي استعمار سرخ و سياه ايران را كه ) 1340( 2520اه سرآغاز انقالب شاه و ملت در روز ششم بهمن م   
ظاهراَ هر كدام در كشور ما برنامه و نقشه خاصي داشتند با يكديگر متحد ساخت كه مظهر اين همكاري صميمانه 

 .در تهران آشكار شد) 1342( 2522در بلواي روزهاي پانزدهم و شانزدهم خرداد ماه 
  

ريزي  خرداد كه بمنظور متوقف ساختن و ناكام ماندن انقالب درخشان شاه و ملت پي پس از بلواي شوم پانزدهم   
كردند دچار يك نوع سر درگمي عجيب شده بودند زيرا در يكجا رد  مي شده بود ابتدا كساني كه واقعه را مطالعه

 .شد مي پاي استعمار سياه و در جاي ديگر اثر انگشت استعمار سرخ در اين غائله به وضوح ديده
  

ي خود را براي فريفتن دهقانان و ها ي كه با اجراي برنامه اصالحات ارضي همه اميدا هاز يك سو عوامل تود   
ديدند در برابر انقالب دست به آشوب زدند و از سوي ديگر مالكان  مي نقش بر آب) انجمنهاي دهقاني(ساختن 

ده بودند به اميد شكستن اين برنامه و رجعت به وضع دهقان ايراني را غارت كر ها بزرگ كه ساليان دراز ميليون
جالب اينكه اين دسته از . ي و ورشكستگان ديگر سياسي گذارده بودندا هسابق دست و پول در دست عوامل تود

توانند چرخ انقالب را از حركت باز دارند و اراضي واگذار شده به دهقانان را از دست آنها  مي كساني كه باور داشتند
پنداشتند كه مخالفت عالم روحانيت كه در جامعه ايران از  مي سازند دست به دامن عالم روحانيت زدند زيرا خارج

تواند نه تنها برنامه انقالب را دچار مشكل سازد بلكه همانطور كه يكي از مالكان  مي احترام خاص برخوردار است
ولي عالم روحانيت هوشيارتر از آن  "!بي پس بدهندرا به عنوان زمين غص ها دهقانان زمين"بزرگ تصور كرده بود 

بود كه عليه انقالب شاه و ملت كه منطبق با اصول و تعاليم اسالمي و بمنظور اجراي عدالت و موقوف شدن 
  .استثمار فرد از فرد توسط رهبر انقالب ايران طراحي شده بود، برخيزد
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م تا وزير، از روضه خوان تا چاقوكش را در اختيار داشتند وقتي مالكان كه براي ادامه تسلط خود همواره از ژاندار   
با عدم توجه عالم روحانيت و در نتيجه مشكل ايجاد موج عليه انقالب روبرو شدند و روحانيون برجسته حاضر به 

رده به سپ اعتقاد و وابسته و سر بر آمدند كه مردي ماجراجو، بي) روحاني همكاري با آنها نشدند در صدد يافتن يك
 .مراكز استعماري و بخصوص جاه طلب باشد و بتواند مقصود آنها را تامين نمايد و چنين مردي را آسان يافتند

  

ين عوامل استعمار وابسته بود و چون در ميان تر ين و مرتجعتر ش مجهول بود و به قشريا همردي كه سابق
گشت كه بهر  مي بدست نياورده بود در پي فرصتي خاص و موقعيتي ها روحانيون عاليمقام كشور با همه حساسيت

 .قيمتي هست خود را وارد ماجراهاي سياسي كند و اسم و شهرتي پيدا كند
  

روح اهللا خميني عامل مناسبي براي اين منظور بود و ارتجاع سرخ و سياه او را مناسبترين فرد براي مقابله با    
 .عه ننگين روز پانزده خرداد شناخته شدانقالب ايران يافتند و او كسي بود كه عامل واق

  

بود، درباره انتصاب او به هند هنوز حتي نزديكترين كسانش توضيحي ) سيد هندي(روح اهللا خميني معروف به    
به قولي او مدتي در هندوستان بسر برده و در آنجا با مراكز استعماري انگليس ارتباطاتي داشته است و به . ندادند

 .معروف شده است) سيد هندي(همين جهت نام 
  

كرده است و به همين  مي تلخص) هندي(سروده و به نام  مي قول ديگر اين بود كه او در جواني اشعار عاشقانه   
 .جهت به نام هندي معروف شده است

  

ده ي هم عقيده دارند كه چون تعليمات او در هندوستان بوده فاميل هندي را از آن جهت انتخابات كرا هو عد   
ساز پانزده  آنچه مسلم است شهرت او به نام غائله. است كه از كودكي تحت تعليمات يك معمل هندي بوده است

كسي كه عليه انقالب ايران و بمنظور اجراي نقشه استعمار سرخ و سياه كمر . خرداد بخاطر همگان مانده است
، وارد مبارزه شد و ها نان، ملي شدن جنگلبست و بدست عوامل خاص و شناخته شده عليه تقسيم امالك، آزادي ز

گران و  خون بيگناهان را ريخت و نشان داد هستند هنوز كساني كه حاضرند خود را صادقانه در اختيار توطئه
 .عناصر ضد ملي بگذارند

  

يابي از واقعه پانزدهم خرداد و نقش قهرمان آن توجه به مفاد يك گزارش و يك اعالميه و يك  براي ريشه   
خرداد گزارشي از طرف سازمان اوپك منتشر شد كه  15چند هفته قبل از غائله  .مصاحبه كمك موثر خواهد كرد

 درآمد دولت انگليس از نقت ايران چند برابر مجموع پولي است كه در آن وقت عايد ايران"در آن ذكر شده بود 
 "...شد مي

  

با يك ) محمد توفيق القيسي(كه يك ماجراجوي عرب بنام  ي در تهران فاش شدا هچند روز قبل از غائله اعالمي   
چمدان محتوي ده ميليون ريال پول نقد در فرودگاه مهرآباد دستگير شده كه قرار بود اين پول در اختيار اشخاص 

 .معيني گذارده شود
  

ه پولي از بر ما روشن است ك"چند روز پس از غائله، نخست وزير وقت در يك مصاحبه مطبوعاتي فاش كرد    
شده  مي ي پليد بين دستجات مختلف تقسيمها هرسيده و در راه اجراي نقش مي آمده و بدست اشخاصي مي خارج
ي در هم شكسته شد و ا هخوشبختانه انقالب ايران پيروز شد و آخرين مقاومت مالكان بزرگ و عوامل تود ".است

در تاريخ انقالب ايران روز پانزدهم خرداد به . وار شدراه براي پيشرفت و تعالي و اجراي اصول عدالت اجتماعي هم
مسلمان ايراني بخاطر خواهند آورد كه  ها ي دردناك از دشمنان ملت ايران باقي خواهد ماند و ميليونا هعنوان خاطر

شوند، حتي در لباس مقدس و محترم  مي چگونه دشمنان ايران هر وقت منافعشان اقتضا كند با يكديگر همدست
  .يتروحان
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  گفتگوي كيهان با داريوش همايون
  

 گرايش به دموكراسي عين مبارزه است
  

ي تبعيد بسيار بر لزوم رسيدن به ها ي خود در اين سالها و سخنراني ها كتاب ،آقاي همايون شما در مقاالت: س
ي سياسي ها ازمانتا آنجا كه حتي معتقد بوديد در درون س .يدا هدر ميان ايرانيان كرد "دموكراسي"توافق بر سر 

اين  ،اما امروز شاهديم كه در طيف ملي مبارزات ضد انقالب .مخالف نيز اصل بايد بر روابط دموكراتيك باشد
چند گروه  .ديگر چندان مطرح نيست ،ي اپوزيسيونها و شخصيت ها هگرايش به دموكراسي در روابط ميان گرو

ي سياسي ها خواست مجمعي از منتخبين گروه مي كه "ماجم ن"مثل  ،و سازمان سعي كردند دموكراتيك عمل كنند
بدنبال دموكراسي درون سازماني رفت و  )ي از حيات فعال خودا هكه دست كم در دور( جبهه نجات ايران ،باشد

را  ها هو گرو ها امروز جاي آن سازمان .بگوئيم هيچيك موفق نشدند توانيم مي باالخره شوراهاي مشروطيت كم
كوشيدند روابط دموكراتيك را از همين خارج كشور  مي ربه سوي دموكراسي تمايل داشتند ودست كم در ظاه

ساخت اين  .كنند نمي ند كه حتي به اين امر تظاهر هما هيي گرفتها و گروه ها سازمان ،ميان اعضاء خود بسط دهند
 اوست كه تصميم) .داردو معموالَ سركيسه را هم در دست ( اينگونه است كه كسي در راس نشسته ها سازمان

آيا اين نشانه شكست دموكراسي در اپوزيسيون يا اصوالَ در جامعه .و گاهي هم هر چند روز يكبار ،گيرد مي
  ؟ايراني نيست

  

در ميان  .بينم نمي دهم و تغيير و تحول چنداني هم در اوضاع مي من هنوز به دموكراسي خيلي اهميت: ج
شكست آنها به نظر  .اي مشروطيت تنها تجربه در جهت دموكراتيك بودشوراه ،ئي كه نام برديدها سازمان

ئي بود كه بازي كردن با انديشه دموكراسي ها دنباله همه شكست .من شكست انديشه دموكراسي نبود
 ،اين .يك بار ديگر كساني كوشيدند از صورت ظاهر دموكراتيك استفاده كنند و نتوانستند .خورده است

 .ترسم باز هم پيش بيايد مي ش آمده است وبارها در ايران پي
  

خطر و آسوده خارج از ايران ـ به خودي خود بد  ي آزاد و بيها انتخابات و راي دادن ـ آنهم در محيط   
ولي اگر ما بخواهيم مداخالت و اعمال نظرهاي خودمان را در قالب انتخابات و راي دادن بريزيم  .نيستند
 .مشروطيت شدشود كه در شوراهاي  مي همان

  

خود اصل فكر كه مشروطه  ،گرفتاري اصلي شوراهاي مشروطيت در اجرا و عملكرد و استراتژي آن بود   
 .يند و نمايندگاني برگزينند عيبي نداشتآخواهان در هر جا گرد

  

مربوط م در شرايط مبارزه نفي كنند و ناآنه ،كساني منتظر هر فرصتي هستند كه تفكر دموكراتيك را   
جز اينست كه بايد ايرانيان  ؟كنند چيست مي اما اين شرايط مبارزه كه اينهمه رويش تاكيد .مارندبش

خواهيم در مبارزه شركت جويند  مي ،و صدها هزار تن ها از ده ،ما از جماعات بزرگ ؟بيشماري را بسيج كرد
دانيم  مي طاعت كنند و ما بهترتوان به مردم گفت كه هيچ نيستند و تنها بايد از ما ا مي در اين صورت آيا .

اين طرز تفكر با شرايط مبارزه سازگارتر است يا اينكه هر چه را كه هست  ؟كه با آنها و با كشور چه بكنيم
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با مردم در ميان گذاريم و از خودشان بخواهيم كه مبارزه را در دست گيرند و به كساني كه اعتماد دارند 
  ؟اختيار بدهند

  

اه حل حزب پيشاهنگ طبقه كارگر نباشد و مبارزه مردمي را براي حال و آينده ايران اگر كسي دنبال ر   
گرايش به  ،ي ايران برودها يا اگر كسي نخواهد زير بار يك پيشوا يا رهبر كبير خلق ،بداندتر  سودمند

ان ما در صف مخالف .مبارزه مردمي از دموكراسي جدا نيست .دموكراسي برايش عين مبارزه خواهد بود
يك علت اينكه كار بسيج نيروهاي ايرانيان به  ؟ولي مگر چندان مبارزه داريم ،چندان دموكراسي نداريم

افتد اول در ذهنش  مي هر كس پيش .اعتقادي به مردم و به دموكراسي است رسد همين بي نمي جائي
بجاي راست و  .جويد يم گذارد و در آنها تنها پيرو و سياهي لشكر مي مردم را بعنوان عوامل موثر كنار

 خيال .داند نمي مردم را شايسته دانستن حقيقت .افتد مي به فكر سياست بازي ،صريح با مردم روبرو شدن
اما اين برداشت بجائي  .توان مردم را بسيج كرد مي ي مبهم و چند پهلو و شعار دادنها كند با حرف مي

 .نرسيده است و نخواهد رسيد
  

 يا هي ديگر حتي در برنامه كارشان نيست منزوي و فرقها ن به توافق با سازمانئي كه رسيدها سازمان   
اثري  مشكل ديگرشان بي .ستها توجهي به نظرهاي ديگران تنها يكي از مشكالت اين سازمان بي .شوند مي

  .است
  

ي خود را ها هو برنام ها هر كس آزاد است سياست .م همه بايد با هم موافق باشندا هگويم و نگفت نمي من   
 .داشته باشد

  

ئي كه برخاسته از تجربه ها آئيم بايد عموم ما بر سر اصول و ارزش راثري كنوني بد ولي براي آنكه از بي   
در ميان مشروطه خواهان اختالف بنيادي  .ملي و سازگار با نيازهاي ملي خود ما باشد به توافقي برسيم

 .ذيرند و بحث تاريخ را به صورت مبارزه سياسي در نياورندنيست ـ اگر هر دو اصل حاكميت مردم را بپ
فردا در ايران اين مردم خواهند بود كه همان گونه كه پادشاه جوان ايران گفت بايد با راي آزادانه خود نوع 

  .خواهند برگزينند مي حكومتي را كه
  

كرديد كه بايد بيشترين  مي اسيسي "جريان اصلي"و مقاالت خود صحبت از بوجود آمدن يك  ها شما در كتاب: س
آيا امروز  .ي يا افراطي نداشته باشدا هي حاشيها همبارزان و مردم مخالف را در برگيرد و اعتنايي هم به گرو

از چند سال پيش تر  اگر دارد آيا ضعيف .يا اصوالَ وجود دارد ،بوجود آمده "جريان اصلي"كنيد كه اين  مي گمان
 ؟قويتر بود ها هو اردتر  مساعد ها هزات سياسي رونق بيشتري داشت و روحيو مبار ها نيست كه فعاليت

  

البته چنين  ،برگيرد اگر منظور از جريان اصلي يك سازمان باشد كه بيشتر ايرانيان تبعيدي را در: ج
پادشاهي  .شود مي پيدا يك گرايش كلي باشد چنين جريان اصلي دارد ،ولي اگر منظور .سازماني نيست

پراكندگي و آشفتگي فكري هنوز بسيار است  .اكنون گرايش مسلط در ميان ايرانيان خارج است مشروطه
يم و به نظر ا هيك جريان اصلي كردآوردن ي زيادي در زمينه بوجود ها ولي در هشت سال گذشته پيشرفت

به اصطالح  ي داد تا به يك برنامه سياسي ياتر توان پيشتر رفت و به اين گرايش كلي حالت مشخص مي من
 .تحول يابد "پالتفرم"
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يا  ي تاريكها هافزون نكت يكي روشن شدن روز ،كند مي سه عاملي كه به سود اين جريان اصلي عمل   
بينيم كه در  مي ما .كند مي آميز ما را تصيحيح مبهم تاريخ اخير ايران است كه بسياري از تصورات اشتباه

 .شود مي كمترپردازي دارد  سهم افسانه ،قضاوت اشخاص
  

دوم بيداري هر چه بيشتر مردم بر ابعاد فاجعه انقالب اسالمي است و دريافتن اينكه اين انقالب اصالَ    
دانست  نمي شد بدون نابود كردن كشور اصالح كرد و آن رژيم با آنكه هميشه مي الزم نبود و آن رژيم را

ارزش انقالب مشروطه را  ،انقالب اسالمي .خواست بهتر شود مي كند اصالح طلب بود و خودش هم مي چه
 .باالتر برده است و مشروطه خواه شدن براي بسياري از ايرانيان آسانتر از هر گرايش ديگري است

  

ايرانيان  .نگرند مي همين اعتقاد به دموكراسي است كه هنز بسياري با ناباوري يا ريشخند به آن ،سوم   
كمتر كسي حاضر است به صراحت بگويد كه  .كنند مي آن يكي بيشتري از هر مكتب فكري خود را با

ممكن است اين  .شود مي اگر هم بگويد دست كم به عنوان سخني ناشيانه تلقي .هوادار ديكتاتوري است
ولي تظاهر هم اهميت و معني  .گرايش به دموكراسي براي بسياري از ما جنبه ظاهر سازي داشته باشد

چه نيروها و فشارهاي اجتماعي در كار  ؟كند و نه به چيز ديگر مي ين تظاهرچرا كسي به ا.خود را دارد
 .گيرند مي همين گونه پايه ،و جماعات ها در ميان گروه ها ارزش ؟دارد سازي وامي است كه او را به ظاهر

  

همين نيرومند شدن انديشه  ،اميد اصلي من در به وجود آمدن يك جريان اصلي در ميان ايرانيان   
توان منكر شد كه اين هر دو از هر مكتب و گرايش  نمي .وكراسي و قبول عام پادشاهي مشروطه استدم

 .سياسي ديگري وضع بهتري در ميان ايرانيان دارند
  

اين كارها  .كنيد مي ئي كه كارشان دشنام دادن به ديگران است فكرها دانم كه شما داريد به گروه مي   
بايد به صدها هزار ايراني انديشيد كه  .دگي ذهني و بينوائي سياسي استنشانه فرسو ،نشانه خستگي است

توانند به جريان اصلي مورد نظر ما بپيوندند و به  مي آنها به آساني بيشتري .اصالَ در اين عوالم نيستند
اين  .ترقي خواهي و عدالت اجتماعي معتقد شوند ،دموكراسي ،ي ناسيوناليسمها اصول و ارزش

ي تاريخ ها اين پس و پيش كردن .بر سر محمد رضا شاه و مصدق براي آنها نامربوط استي ها كشمكش
جريان اصلي كه ما دنبالش هستيم مشروعيت  .براي به دست آوردن مشروعيت به نظر آنها معني ندارد

ناسيوناليسم ايراني و اعتقاد به  .گيرد و نيازي به آن ندارد نمي خود را از محمد رضا شاه و مصدق
عدالت اجتماعي برايش جاذبه بيشتري  ساالري و تعهد به نوسازي و ترقي و توسعه ايران و برقراري مردم

براي يافتن  .يابد مي ي براي ايرانتر دارد و يك پادشاهي مشروطه بر پايه راي آزادانه مردم را راه حل عملي
مردني هستند و هر كسي  ،اشخاص .گرفتند مي ها يا دست كم بخشي از همان ها مشروعيت خود را از همان
ي رو به پيشرفت ها هاين تحولي است كه در همه جامع .اصول و ارزشها مهمترند .پر از عيب و اشكال است

ما هم چه بخواهيم چه  .ي فكري پايدارها از مرده پرستي به ارزش ،از اشخاص به اصول: دهد مي روي
  .رويم مي كنيم و پيش مي آنكه متوجه باشيم داريم رشد نخواهيم و گاه بي

  

ي سياسي و سازماني شما ها و سر مشق ها كنيد تئوري نمي آيا گمان ،با توجه به روند رويدادهاي اپوزيسيون: س
ي ديگري روي ها و تئوري ها مشتري چنداني نيافته يا شايد بتوانيم بگوئيم شكست خورده است و بايد به سرمشق

 ؟آورد
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توان گفت شكست خورده  نمي ئوري ديگري آن را از اعتبار نينداخته باشديك تئوري را تا هنگامي كه ت: ج
اما چيز ديگري را  .ندا هم هنوز جز در سطح محدودي عمل نشدا هنظرهائي كه من درباره مبارزه داد .است
 .بينم كه عمل شده باشد نمي هم

  

نظريه مبارزه مسلحانه  ؟نديم چيستا هي ديگر مبارزه كه ما در اين چند سال شنيده و ديدها تئوري   
خواستند سرهاي  مي كساني كه .خلقي كارش به جنگيدن در پناه واحدهاي ارتش عراق كشيده است

يعني پاسداران كه  ،و بعد به گفته خودشان به قطع انگشتان رژيم ،جمهوري اسالمي را قطع كنند
از اين كار هم  ،قناعت كردند ،ندا هعمومشان فرزندان همين مردم هستند و از ناچاري به سپاه پيوست

 .زنند مي ي ايرانها هگاه دستبردهائي به پاسگا ند و در مرز ايران و عراق گاها هبرنيامد
  

در همان  ،خواستند با تشكيل نيروهاي نظامي از خارج به ايران حمله و كشور را آزاد كنند مي آنهائي كه   
 .و دفترهاي نظامي ماندند ها همرحله تشكيل شاخ

  

ي ديگر اصالَ نظريه نبود و يا آرزوي ظهور يك نادر دوران بود يا يك رهبر سياسي فرهمند كه ها هنظري   
 .كشور را بگيرد و تحويل آرزومندان دهد ،ها بي مشاركت بقيه ايراني ،بطور معجز آسائي

  

نوز اعتبار خودش ه ،استراتژي مبارزه مردمي كه تا مراحل پايانيش ناگزير يك پيكار سياسي خواهد بود   
ايرانيان خارج اگر بخواهند يك نيروي سياسي شوند و سهم موثري در آزادي ايران و  .را نگهداشته است

كمك به مبارزان داخل داشته باشند راه بهتري ندارند كه از فرصت و آزادي خود در كشورهاي خارجي 
با هم توافق  ها سلسله اصول و ارزشآموزشي سياسي و سازماني بهره بگيرند و درباره يك  براي يك كار

 .كنند
  

مبارزه با رژيم خميني به صورت يك مسابقه فوتبال  ،گرفتاري در اين است كه براي اكثريتي از ايرانيان   
بقيه يكي دو  .كنند مي آيد مي چند صد يا چند هزار تني در اينجا و آنجا آنچه از دستشان بر .در آمده است

 خرند و وقتي مي تماشاگران بليتي ،با اين تفاوت كه در مسابقه فوتبال .تندميليون نفر تماشاگر هس
 همه .جويند نمي اما تماشاگران مبارزه تا اين حد هم شركت .كنند مي گذارند و بازيگران را هم تشويق مي
دگي و كند و همه زن نمي رها گريزد و گريبانشان را نمي گويند از سياست گريزانند ولي سياست از آنها مي

 .دهد مي سرنوشت خود و فرزندانشان را شكل
  

مبارزه به گرسنگي و بي  .رسد مي كار آن چند صد يا چند هزار تن فعال هم كمتر به جائي ،با اين روحيه   
 .افتد مي غذائي

  

خواهند ديگران از نتيجه فعاليتشان برخوردار شوند و به اصطالح نردبان ترقي ديگران  نمي ها ايراني   
 .تواند ببيند از اين خبرها نيست مي تا آنجا كه چشم .كنند مي ولي در آن مبالغه .اين قابل فهم است .شندبا

در ضمن از فعاليت نكردن مردم  .كنند نمي چيزي تقسيم .ي نيست كه كسي از فعاليت ديگران ببردا هبهر
مند بودن يا نبودن مردم تاثيري  چنين نيست كه عالقه .برند مي هم كساني مانند آخوندها بيشترين بهره را

 .كند نمي چنانكه اشاره شد سياست گريبان كسي را رها .نداشته باشد
  

از كوچكترين فعاليت انتظار نتيجه قابل مالحظه  .كنند مي از اين گذشته مردم ما در توقعشان زياده روي   
ند جلسه يا نامه نوشتن به روشن است كه شركت در يك يا چ ؟گويند چه سودي دارد مي شا ههم .دارند
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اين كارها مانند  .رسد نمي پيمائي در يك تظاهرات به خودي خود سودي ندارد و به جائي اين و آن يا راه
 .اثرند كه بود و نبودشان يكسان است يك يا چند قطره آنقدر بي .افتد مي ي آب است كه روي سنگها هقطر

ما از تاثيرات انباشتن و انباشته شدن  .خ نخواهد شدسنگ سورا .اما اگر هر قطره بگويد سودي ندارد
 .ميبيخبر

  

هر يك از ما بايد  .هزاران عامل الزم است تا كار ما به جائي برسد .ما درگير يك مبارزه طوالني هستيم   
تا كشوري را مانند ايران از چنگال رژيمي مانند جمهوري  صدها كار كوچك در يك مدت طوالني بكنيم

دانم ما بيش از اندازه به خود  نمي .توان داشت نمي از هر قدم كوچك انتظار پيروزي .آوريماسالمي بدر
 .كنيم مي در هر دو صورت اشتباه .گيريم مي دهيم يا بيش از اندازه پيكار را كوچك مي اهميت

  

ارتر از م كه با شرايط كنوني ايران سازگا همن هنوز منتظر يك تئوري مبارز .به سئوال شما برگرديم   
 .استراتژي پيكار مردمي باشد

  

و  ،كرديد كه به سهم خارجيان در تعيين سرنوشت سياسي كشور ما مي شما همواره از جامعه ايراني انتقاد: س
با وجود حوادثي چون  .كند مي پردازي دهد و در اين مورد گاه افسانه مي رويدادهاي بنيادي آن بيش از حد بها

دهيد كه به  نمي حاال به هموطنان خود بيش از پيش حق ،ي كوچك و بزرگ ديگرها "تايران گي"و  "ايران گيت"
 ؟ي اقتصادي و نظامي خارجي اعتقاد داشته باشندها قدرت "توطئه"و  ها نقش خارجي

  

حتي بزرگترين قدرت جهان،  ،ايران گيت بيش از هر چيز درستي اين نظر را كه قدرتهاي خارجي: ج
 .ودي دارند ثابت كردي بسيار محدها توانائي

  

 .توانند نمي يا ،خواهند در امور كشورهاي ديگر مداخله كنند نمي م قدرتهاي خارجيا همن هيچگاه نگفت   
گويم اينست كه توانائي آنها محدود است و بيشتر قدرتشان را هم خود ما و مانندهاي ما  مي م وا هآنچه گفت

اين بيشتر خود ما  .كنيم مي كارشان را آسان ،ه نقش و تاثير آنهايعني با اغراق كردن دربار ،دهيم مي به آنها
 .دهيم مي هستيم كه كار خارجيان را برايشان انجام

  

هر كشور بزرگ و كوچكي كه با ايران سرو كاري داشته  .ايران گيت يك مورد استثنائي و اتفاقي نبود   
در امور آن به سود خود  ،ي ببرندا هاز ايران بهر كوشند مي ند و هنوزا ههمه آنها كوشيد .يك ايران گيت دارد

اين امري  .آن را در طرف خود نگه دارند و از متمايل شدنش به رقيبان خود جلوگيري كنند ،مداخله كنند
آور و باور نكردني  به همين ايران گيت شرم ،اما اين كه چه اندازه بتوانند .ي استالملل بينعادي در روابط 

 .بنگريد
  

يك روز گفتار يك راديوي  .كند مي از هر چيز واكنش ما و امثال ماست كه برد عمل آنها را تعيين بيش   
يك روز ديگر  .برد مي لرزاند و به آستانه سقوط مي انگليسي يا مقاله يك روزنامه آمريكائي رژيم ما را

يك رهبر با چند  .داردباران ناوگان و حمالت هليكوپترهاي آمريكائي هم تاثيري در سقوط رژيم ن گلوله
  .كند مي قد راست ،از زير بمباران به قصد كشت )قذافي( رهبر ديگري .افتد مي گفتار و مقاله و مصاحبه بر

  

 .گويند بهتر است برود مي پرسد چه بايد بكند تا به او مي ها يك رئيس كشور هر روز از سفيران قدرت   
يك ملت دست  .ماند مي كند و خودش مي را بيرون اه سفيران قدرت )ملك حسين( يك رئيس كشور ديگر
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يك ملت  .كند نمي گذارد كه آنها كه آوردند خودشان هم ببرند و البته كسي كاري برايش مي روي دست
افتد و از هر سو كمك به  مي با دست خالي با نيروهاي اشغالي بزرگترين ارتش جهان در )افغانستان( ديگر

 .خواهند بگيرند مي ي از اين رويدادهاا هتوانند هر نتيج مي مردم ما .شود مي آن سرازير
  

بار ديگر مساله فلسطين و  ،گذرد مي ي اشغالي بوسيله اسرائيلها بخاطر مسائلي كه اين روزها در سرزمين: س
انقالب اسالمي امت "رژيم جمهوري اسالمي در تبليغات خود از  .اختالفات اعراب و اسرائيل مساله روز شده است

اكنون چندين دهه است كه مساله  ،با اين حال .گويد كه آشكارا يك تثبيت تبليغاتي است مي سخن "سلمان فلسطينم
ما به عنوان يك كشور مسلمان ناچار  .براي ما ايرانيان نيز به يكي از موضوعات حاد سياسي تبديل شده "فلسطين"

ي ها هاي ايراني در اردوگا تي مثل تربيت تروريستكنيد با موضوعا نمي اما آيا گمان ،درگير اين مساله هستيم
ي فلسطيني با خميني و ها ي كمابيش سازمانها همكاري ،دخالت فلسطينيان در به قدرت رساندن خميني ،فلسطيني
مطرح شود و ما به اصطالح بيش تر  براي ايران و ايراني به صورتي معقول "فلسطين"روزي بايد مساله  ،امثال آن

 .از آش نشويمتر  كاسه داغ ،در حل يا عدم حل مشكل فلسطينيان دارندتر  ديگري كه منافع مستقيماز كشورهاي 
و نه مبالغه آميز ديروز و  ،نبايد جايگاه و اهميت سزاوار خود ،آيا فلسطين نيز در فرهنگ سياسي فرداي ما

 ؟امروز را پيدا كند
  

الت داخلي ايران از بيست سال پيش داشته ي در تحوا هفلسطين نقش بيش از انداز ،حق با شماست: ج
ي سازمان آزاديبخش فلسطين يكي كردند ها خود را با آرمان ،ي سياسي نيرومندي در ايرانها جريان .است

  .و به آن سهم بزرگي در تعيين سرنوشت ايران دادند
  

كنند و  مي ما را پيدا ئي است كه خارجيان بدست خود ما توانائي تعيين سرنوشتها هاين باز يكي از نمون   
گذاريم براي ما مهم  مي دهيم و امكاناتي كه خودمان در اختيار آنها مي بسته به اهميتي كه خودمان به آنها

 .شوند مي و حتي قاطع
  

ي مانند ايران آسان نبوده ا هبراي يك كشور مهم منطق ها دست شستن از مساله فلسطين و فلسطيني   
 ما. ر را با موفقيت زياد كرده است و با دنياي عرب نيز بهترين روابط را داردهر چند تركيه اين كا .است
توان  نمي آنها سرزمين ازآن خودشان الزم دارند تا ابد .اعتنا باشيم بي ها توانيم به سرنوشت فلسطيني نمي

حزب ليكود  .حق در قلمرو سياسي و نظامي اسرائيل نگهداشت يا به صورت افراد بي ها هآنها را در اردوگا
وزير اسرائيل  نخست .شباهت نيست اسرائيل از نظر ناتوانيش در روبرو شدن با واقعيات به رژيم اسالمي بي

جو و  غزه يك باريكه است با ششصد هزار جمعيت كينه .هنوز اصرار دارد كه غزه را جزء آن كشور بشمارد
يك وزير اسرائيلي از  ؟خواهد مي ئي راكدام رهبر عاقلي چنين جا .سير از زندگي و بي هيچ منبع ثروت

ي اشغالي ها كه سرزمين ها اين استدالل .برد مي ي اورشليمها ش را به محله عربا ههمان حزب خان
امروز با جغرافياي پنج هزار و دو هزار  .موعود هستند بي ربط است ي توراتي و ارضها سرزمين ،اسرائيل

  .توان كشور داري كرد نمي سال پيش
  

 ها دارند اسرائيلي ،يعني با بستر و بالش ،ي كه در آن بر اسرائيل برتري دارندا هبا تنها اسلح ها سطينيفل   
 .آورند مي را در قلمرو خودشان به صورت اقليتي در
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 .توانند اسرائيل را به دريا بريزند ولي روزي آن را در درياي جمعيت خودشان غرق خواهند كرد نمي آنها   
ند و خواهند ا هواقعيات را تغيير داد ،آنجا هستند و با بودن خودشان .نه بيرون كرد ،ها را كشتتوان آن مي نه
 .واقعيتي است كه بايد آن را پذيرفت و با آن زندگي كرد .توان نابود كرد نمي اسرائيل را هم .داد

  

ما  .مستقيم ندارد مساله فلسطين به ايران ارتباط ،اما با همه مالحظات انساني و اخالقي و عاطفي   
ي آخر رژيم پادشاهي كه سازمان آزاديبخش فلسطين از حكومت ها وضع سال .ي در اين باره نداريما هوظيف

ي اسالمي و چپي را براي سرنگون كردن آن ها گرفت و سازمان مي ايران كمك مالي و پشتيباني سياسي
كرد و روشنفكران  مي مياني در به آنها پا داد و نزد ليبي براي دادن كمك مالي مي حكومت آموزش و اسلحه

 ،ي نخستين پس از انقالبها و بعد ماه ،ما همه چيز را تحت الشعاع آزادي ميهن فلسطين گذاشته بودند
 گرفتند و دوستان و ياران ما را مي ي از شئون كشور شده بودند و سهم نفتا هگرداننده پار ها كه فلسطيني

  .كردند ديگر نبايد تكرار شود يم كشتند و در زندان شكنجه مي
  

به هيچ كس بدهي نداريم و بيش از ظرفيت خودمان با  ،و در هيچ جاي ديگر هم ،ما در آن منطقه   
آميز مساله  ما بايد از حقوق همه كشورهاي منطقه و حل مسالمت .روبروئيم و روبرو خواهيم بود ها دشواري

   .بايد به كارهاي خودمان بپردازيم .ز آن به ما مربوط نيستولي بيش ا .اعراب و اسرائيل پشتيباني كنيم
  

  1988   آوريل
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 ي انقالبها هدموكراسي و تجرب ،ايران آينده
 

دار پيرامون  پژوهشي دامنه "بهروزصوراسرافيل"سال گذشته، پس از پايان نخستين دهه انقالب اسالمي،    
و نقش كساني كه به دليل موقعيت، شغل و يا شركت خود در وقايع انقالبي  و علل وقوع انقالب، ها هريش

بخشي از اين پژوهش راــ كه هنوز ادامه دارد ــ . در اين زمينه نظرات صائبي دارند، آغاز كرد
و احتماالَ خاطرات آنان از انقالب  ها ، تحليلها گوهايي با صاحب نظران ايراني، در مورد برداشت و گفت

 .دهد مي ي آنان به رويدادهاي امروز و سرنوشت فرداي ايران تشكيلها ه، و همچنين ديدگااسالمي
  

گوها  و بهمن، از اين شماره، به تدريج تعدادي از اين گفت 22به مناسبت فرا رسيدن يازدهمين سالگرد    
 .كنيم مي را در كيهان چاپ

  

ال گذشته انجام گرفته و در نتيجه در بسياري از گوها در خالل س و الزم به تذكر است كه اين رشته گفت   
ي است كه گذشت ا هبه گون ها و پاسخ ها اما پرسش. گيرد نميموارد آخرين رويدادهاي ايران يا جهان را دربر

 .نكاسته استشان  زمان از اعتبار و تازگي
  

العات و جهانگردي ايران روزنامه نگار، ناشر و وزير پيشين اط "داريوش همايون"نخستين گفت و گو، با    
  .كنيم مي انجام شده است كه با تشكر از ايشان متن آن را در دو شماره چاپ

  

  ؟چه زماني حس كرديد كه در ايران انقالبي در حال تكوين است ،براي نخستين بار: س
  

ت بگوييم از كي بهتر اس. شود مي توان گفت از روز معيني شروع نمي انقالب، تعريف خاصي دارد كه در نتيجه   
چون، عرض . يي در مملكت هست كه اختيارش ممكن است از دست حكومت خارج بشودها آرامي متوجه شديد نا

طغيان و . ثبات، خيلي پيچيده، خيلي دراز مدت، خيلي پرآشوب و آشفتگي كردم انقالب چيزي است خيلي بي
 . تر است و مشخصتر  اغتشاشات ناب، كوتاه مدت

  

اول در قم بود، بعد در تبريز، كه ابعاد تبريز خيلي . يي در ايران شروع شدها آرامي ، نا1356ال از اواخر س: ج
ولي چه در قم و چه در تبريز، موقعيت نه تنها طوري نبود كه به آن بشود انقالب . مفصل و بزرگ بود

 .شد كرد نمي يزن ،اطالق كرد، بلكه اطالق آشفتگي و اغتشاشي كه كنترلش از دست حكومت بيرون برود
در تبريز، با آنكه عده خيلي بيشتري  .براي آنكه در قم تظاهرات خيلي بزرگي نبود و محدود بود به طالب

دانستيم كه افراد خاصي بودند كه آشوب را دامن  مي شركت كردند، ولي ما كه در دولت بوديم به خوبي
بعد هم در تبريز يك . كردند مي ملرا آنها كردند ــ خيلي سريع و متحرك ع ها زدند و آتش سوزي

 .هزار نفر به طرفداري از دولت و رژيم برپا شد 300تظاهرات خيلي بزرگ در حدود 
  

داد، باز ما كامالَ در جريان بوديم  مي هم كه در شهرهاي مختلف حوادثي روي 1357در طول تابستان    
زدند يا  مي رفتند و بانكي را آتش يم يي سوار اتومبيل از اين شهر به آن شهر به سرعتها هكه دست

هيچكدام اين اتفاقات طوري نبود كه احساس اين را به . انداختند مي سينمايي را، يا تظاهر مختصري به راه
 .آدم بدهد كه انقالبي در شرف تكوين است
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ي اغتشاش بزرگي روي داد كه به اعالم حكومت نظامي انجاميد، ول 1357در اصفهان، در تابستان    
تلفاتي هم وارد . اتفاقي در اصفهان نيفتاد ها حكومت نظامي به سرعت شهر را آرام كرد و ديگر تا مدت

ي بود كه اعالم حكومت نظامي و گرفتن تعدادي از محركين آشوب، شهر را ا هنشد، يعني كنترل تا انداز
 .آرام كرد

  

انقالب بلكه به عنوان يك مرحله تازه  براي شخص من، نه به عنوان شروع ،آتش زدن سينما ركس آبادان   
يعني چشم من و يا . داد مخالفان رژيم تا كجا حاضرند در مخالفتشان پيش بروند، تظاهر كرد مي كه نشان

امثال و همفكران من را باز كرد كه گروهي كه در صدد برانداختن رژيم هستند ــ كه در آن وقت به 
ديدم ــ  مي از آنهاتر  ديدم، يعني رژيم را خيلي نيرومند نمي ييهيچوجه من آن گروه را داراي چنين توانا

اين براي من خيلي اسباب . تا كجاها حاضر است برود و به چه قيمتي حاضر است قدرت را در دست بگيرد
توانند موفق شوند، بلكه از اين جهت كه  مي كردم اينها مي نه باز از اين جهت كه فكر. نگراني و وحشت بود

 .رخورد سياسي در ايران به كجاها كشيده و تا كجاها تنزل كرده استديدم ب
  

آن نماز عيد فطر قيطريه، كم كم من متوجه شدم كه حركت  ،بعد از آتش زدن سينما ركس و سپس   
. در تظاهرات ميدان ژاله، اين حركت، خودش و قدرت و وسعتش را نشان داد. خيلي وسيعي در پيش است

ي خيلي زيادي ها ا خرج شده بود، و بخشي از آن به دست آمد، ثابت كرد كه دستيي كه در آنجها پول
توانم بگويم كه من احساس كردم حوادثي در جريان  مي از آن موقع. براي به هم زدن مملكت در كار است

ز البته بعد از تظاهرات ميدان ژاله، كنترل دولت واقعاَ ا. است كه ممكن است از كنترل دولت خارج بشود
 .بين رفت و درستي ترس من و امثال من ثابت شد

  

واكنشي كه حكومت در برابر آن تظاهرات نشان داد، آشكار كرد كه كنترل از دست دولت خارج شده، و    
ابتكار عمل به دست تظاهر كنندگان افتاده است و رهبري مذهبي شورش و آشوب ــ كه آن موقع هنوز 

 .قالب نبود ــ خود را نشان دادشورش و آشوب بود و به هر حال ان
  

توانم بگويم  مي در مورد تحولي كه در فكر من ايجاد شد به طور خالصه .بله، اين بود پاسخ به سوال اول   
كه در سطح جامعه  ها براي من به هيچ وجه تصور اين وجود نداشت كه نا آرامي ،1367كه تا پاييز سال 

. يي بودها آرامي اصالَ قبل از اينكه داستان قم روي بدهد، نا. آمد بود به صورت غير قابل كنترل در خواهد
يك بار هم رفتند چند تا . شد مي خرداد تظاهراتي 15در قم مرتباَ به مناسبت  1356ي پيش از ها در سال

يا دانشگاه تهران هر سال . طلبه را از باالي فيضيه انداختند پائين، تيراندازي شد، خالصه سابقه داشت
 و قبل از ماجراي خميني 1356همه اين اتفاقات قبل از سال . ه تظاهرات و زد و خورد شديد بودصحن
كرديم كه  مي افتاد ــ ولي اينها همه اموري بود كه براي ما جنبه عادي و روزانه پيدا كرده بود و فكر مي

اما از . د نداشتاين تصور كه اوضاع به صورت غير قابل كنترل درخواهد آمد وجو. قابل كنترل است
دهد و خودش  مي پيدا بود كه ديگر رژيم كنترل را دارد از دست 1357و بخصوص از پائيز  1357تابستان 

 . را در خدمت انقالبيون گذاشته است
  

ريم كه بيش از آنكه پيروزي انقالبيون باشد، شكست و در هم ريختن اكنم همه توافق د مي اين انقالب را فكر: س
بعد، اين وسيله خود انقالبيون هم مورد تائيد . م سابق بود، رژيمي كه در مقابل انقالب قرار داشتو آب شدن رژي

آيا شما اين را جزء . كردند كه رژيم به اين سادگي فرو بريزد نمي قرار گرفت و گفتند كه خودشان هم فكر
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 ختن رژيم طرف مقابلش به پيروزيدانيد، يعني هر انقالبي اين طور است كه در اثر فرو ري مي خصوصيات انقالب
آيا ) گويد مي البته تاريخ تا حدودي اين با به ما(مقصود من اين است كه . رسد، يا در اثر نيروي انقالب است مي

ي ديگر، يا كه سرعت فروريختن رژيم پيشين و پيروزي ها ي بود با الگو و شبيه انقالبا هانقالب ايران هم پديد
 ادي بيشتر بود؟رقيبانش به طرزي غير ع

  

نه اينكه  ،اين رژيم بود كه شكست خورد. ما هنوشت "ديروز و فردا"اين كامالَ درست است و من در : ج
مصمم  ي خيلي ضعيف و ناها ولي هر انقالبي كه پيروز شده تا كنون در مقابل رژيم. انقالبيون پيروز بشوند

ـ حاال فاسد و غير فاسد و اينهايش مسائل فرعي هيچ انقالبي در برابر يك رژيم مقتدر ـ .تپيروز شده اس
. ست و اراده دفاع از خودشانها اما آنچه تعيين كننده است ضعف و قدرت رژيم. ــ پيروز نشده است است
از رژيم ايران ــ كه سقوط كرد ــ يا رژيم روسيه تزاري يا رژيم تر  در دينا هستد فاسد ها خيلي رژيم ،واال

اتفاقاَ در مورد رژيم . در عصر خودشان وجود داشتند و ماندند ها از اين رژيمتر  فاسد فرانسه سلطنتي، خيلي
 ،تر ، مترقيتر يي كه دچار انقالب شدند، خيلي پيشرفتهها ايران بايد انصاف داد كه نسبت به همه رژيم

و بيماري، آن به هر حال عامل تعيين كننده در پيروزي انقالبات هميشه آن ضعف . و بهتر بودتر  سازنده
اما در ايران . در اين شك نيست. شوند مي يي است كه با موقعيت انقالبي روبروها بيماري دروني رژيم

يكي در زمينه سياسي است و يكي : ي ديگر بگذاريم در دو زمينه استها توانيم با انقالب مي تفاوتي كه ما
داد كه به هيچ وجه اسباب فرو ريختنش در زمينه سياسي، انقالب ايران بر ضد رژيمي روي   .اجتماعي

ي خارجي به شدت ناتوان شده ها يا در اثر جنگ ها رژيم ،ندر انقالب فرانسه يا انقالب چي. فراهم نبود
انقالب ايران در كشوري روي داد . بودند يا دچار ورشكستگي بودند و وضع اقتصاديشان از هم گسيخته بود

گفتند پنجمين ارتش دنياست،  مي انقالبيون باقي گذاشت و ارتشي كه ميليارد دالر پول براي 13يا  12كه 
يك سازمان اداري منظم و : پرو پيمان، همه چيز. ولي به هر حال در رديف ده ارتش بزرگ دنيا قرار داشت

مرتب، وضع اقتصادي با اينكه تورمي بود، اما در دوره حكومت آموزگار تورم مهار شده بود بدون اينكه 
وضع اقتصادي ايران قابل مقايسه با فرانسه لوئي  .آوري در كار نبود وضع ياس. ه مردم وارد كندفشاري ب

از نظر سياسي انقالب در برابر رژيمي پيروز شد كه خيلي كمتر  ،سپ. شانزدهم يا روسيه نيكالي دوم نبود
 .آسيب پذير بود، تا هر رژيم ديگري كه در برابر انقالب به زانو درآمده است

  

انقالب در فرانسه و روسيه، . از نظر اجتماعي، انقالب در كشوري روي داد كه اصالَ انقالب الزم نداشت   
 و قشرها و طبقات تازه اجتماعي كه جايي براي خودشان ها هي بسته طبقاتي زير ضربه گروها هيعني جامع

در . خودشان برسند، روي داد ي طبقاتي بسته بتوانند به هدفها خواستند، و امكان نداشت در آن نظام مي
اشرافيت . در ايران، ما اصالَ اشرافيت به معناي اروپايي نداشتيم. جامعه ايران تحرك اجتماعي به كمال بود

توانست پول در  مي هر كس. پول هم انحصار به اشخاص معيني نداشت. ايران، حداكثر اشرافيت پول بود
ز طبقات پائين جامعه آمده بودند و در مناصب سياسي جامعه خيلي از كساني كه پولدار بودند، ا. بياورد

 ها توانست به همه جا برسد، و خيلي مي در ايران همه كس. شد نمي اصالَ مساله اشرافيت رعايت
 .رسيدند مي

  

در مورد تاريخ، از جبر و حكم تاريخ زياد صحبت . انقالب ايران، انقالبي بود كه ضرورت اجتماعي نداشت   
ولي اگر قرار باشد ما حكم تاريخ و جبر تاريخ به كار . د، اما من زياد موافق نيستم با اين اصطالحاتنا هكرد
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ببريم، در مورد فرانسه قرن هژدهم و جامعه روسيه اول قرن بيستم خيلي بيشتر آن حكم تاريخ صادق بود 
ي در آن صورت گرفته بود و كه انقالبي روي بدهد، تا ايران نيمه دوم قرن بيستم كه آن اصالحات اجتماع

 در نتيجه از اين دو نظر. اصالَ هيچ وقت سنت جامعه بسته طبقاتي، از دوران ساساني به بعد، نداشت
  .قائل شد ها توان تفاوت زيادي ميان انقالب ايران و بقيه انقالب مي

  

از اين نظر كه  "فني". ودش مي ديده "فني"يك نكته شگفت انگيز ديگر در اين انقالب، به اصطالح از لحاظ : س
ي امنيتي دارد، وسايل دفاع از نظام دارد و اين ها هجامعه دستگا. ي ممكن است اغتشاشي به وجود بيايدا هدر هر جامع

اگر عمل نكنند در همين كشورهاي اروپايي فعلي هم ممكن است هر برخورد . كنند مي وسايل همه جا عمل
و مثالَ خود او را هم  بريزند كاخ رئيس جمهوري را هم آتش بزنند. شوداجتماعي كوچكي تبديل به سقوط رژيم ب

ي حفاظتي و امنيتي ايران نتوانستند جلوي اين كار را ها هاز اين نظر شگفت انگيز است كه چطور دستگا. بكشند
به دليل خاصي در آن  بودند، يا واقعاَ "پوشالي"كنند  مي ، آن طور كه انقالبيون ادعاها هآيا واقعاَ اين دستگا. بگيرند

 .لحظه خاص تاريخ از كار افتادند
  

تمام دستگاه حكومتي ايران در آن دوره، از يك . گذارم نمي ي امنيتيها همن زياد تكيه را روي دستگا: ج
اين بيماري نيست، بيماري . برد مي ــ رنج "مالز"گويند  مي آنبه بيماري ــ آنچه كه در فرانسه و انگليس 

يك رنجوري عمومي بر نظام سياسي ايران حكمفرما . يك احساس رنجوري عمومي است. مشخصي نيست
بسيار كم بودند . پاي رژيم احساس تعهد نسبت به خود آن رژيم غايب بود تا به اين معني كه در سر. بود

الح كه اين اصط. كردند، اعتقاد داشته باشند و از آن دلخوش باشند مي كساني كه در آن رژيم، به كاري كه
صبح مردم سرمايه دار بودند و شب سوسياليست، كه يك كسي به كار برده، به صورت ديگري قابل نقل 

ـ از  شود اين حكم را صادر كرد كه تقريباَ همه دست اندركاران آن نظام و آن حكومت مي هست و
در ته دلشان ناراضي همه . پيشه و غيره ــ منتقدان سرسخت رژيم وقت بودند دار گرفته تا سياست سرمايه
  . كردند مي همه احساس كمبودهاي عاطفي. بودند

  

 ! حتي كساني كه خودشان باعث نارضائي بودند: س
  

آن يك نفر هم همه بار . رژيم به صورت ناسالمي همه چيزش متوجه يك نفر شده بود. بله، حتا آنها: ج
توانست اين طور  مي .ه خودش بودرا روي دوش خودش داشت و به نظر من مقدار زيادي گنا ها مالمت

نباشد، ولي اجازه داده بود اينطور بشود و به تعبيري راضي بود از اين وضع، كه خودش همه چيز باشد در 
او دوست داشت . منتقد هم خودش باشد، سياستگزار هم خودش باشد، مجري هم خودش باشد. مملكت

ز اين وضع ناراضي بودند و خودشان را در موارد اين طور باشد، و بقيه حتي دست در كاران درجه يك، ا
آمد كه يك جايي كارهايش به  مي براي هر مسئولي اين حالت پيش. كردند مي بسياري بيهوده احساس

شود كرد؛ از حدود نظام متعارف سياسي خارج  نمي خورد كه هيچ كاريش بستي، به يك سنگي برمي بن
كند؛ خيلي مسائل از اين نظر غير  مي ه شخصي پيدااست؛ توضيحش در جاهاي ديگري است، يك جنب

 . شد مي يعني تعبيرات شخصي در هر فرايند سياسي وارد سياسي بود،
  

سبب شد كه در آن رژيم اراده مقاومت به حداقل  "Malaise"اين احساس رنجوري و بيماري، اين    
بود، به نظر من  مي گر شاه سالم همولي حتي شايد ا. البته در خود شاه با بيماري جسمي توام شد. برسد



                                               www.d-homayoun.info        گذار از تاريخ                                                                                                         
  

چون خود او آماج همه اين . برد مي براي اينكه شاه هم از اين حالت رنج. كرد نمي وضع خيلي تفاوت
در . خودش را تبديل به آن آماج كرده بود، كه هيچ ضرورتي براي يك پادشاه نداشت. شده بود ها گرفتاري
ي امنيتي اساساَ در طول ها هدستگا. ي امنيتي بيندازيمها هستگاتوانيم تقصير را به گردن د نمي نتيجه، ما

ي چپي و تروريست چريكي ها هبا گروشان  خرداد، مبارزه 15ساله بعد از  15مرداد و  28سال بعد از  25
علت اينكه رهبران مذهبي با آن . دستگاه مذهبي در ايران بخشي از حكومت بود، مقابل حكومت نبود. بود

ران موفق شدند، همين بود كه در واقع از خود حكومت، يك جناحي قدرت را در دست گرفت، آساني در اي
حكومت در اختيار اين رهبري مذهبي بود و از اين . جناحي كه در قدرت يك مقدار زيادي شريك بود

ي ها هگرو ي كه باا هي امنيتي ايران نتوانستند مبارزها هدر نتيجه اگر دستگا. كرد مي رهبري مذهبي استفاده
از خود حكومت بودند و  ها بكنند، مقدار زيادي به همين دليل بود كه مذهبي ها كردند با مذهبي مي چپي

كردند ولي  مي قشرهايي در رهبري مذهبي با حكومت و رژيم مبارزه و مخالفت.  در مقابلش قرار نداشتند
اين يك . شد كه اين طور نبوده است شدند، در حالي كه معلوم شد و ثابت مي ش متحد حكومت تلقيا هبقي

خصوصيت نظام سياسي آن وقت ايران بود كه با پايگان مذهبي و رهبري مذهبي هم در مبارزه و 
هيچ دستگاه امنيتي . كشمكش دائمي بود و هم در مبارزه و كشمكش دائمي بود و هم در معاشقه دائمي

  .موقعيتي روشن كندكنم بتواند تكليف خودش را با يك چنين  نمي هم من گمان
  

 كرد، شما چه فكر مي را طياش  بندي وقتي كه اين انقالب در شرف موفقيت بود، و مراحل آخر نطفه: س
 ديديد؟ مي كرديد؟ آيا هيچ نور اميدي، هيچ اميدي براي ملت، براي مملكت و براي آينده، در اين انقالب مي

  

و  ؟كردم بايد در مقابل اين انقالب چه كرد مي ن فكريكي اينكه م. توانيم دو قسمت كنيم مي سوال شما: ج
، در ايران چه خواهد شد و بر اين كشور چه سپ كردم وقتي اين انقالب به جايي رسيد مي يكي اينكه فكر
 ؟خواهد گذشت

  

به همين دليل هم تا . در مورد اول، طبيعي است كه من طرفدار مقاومت و مبارزه بودم از طرف حكومت   
من از هفته اول بعد از استعفاي دولت آموزگار و كنار رفتن . م، با اينكه بيم خطر جاني برايم بودآخر ماند

ي معرفي ا همسئول انتشار مقال .خودم، مستقيماَ در معرض خطر جاني و تهديد و فشارهاي گوناگون بودم
روزنامه فشار آوردم كه با اينكه من به . شدم كه در آن به خميني حمله شده بود ــ در روزنامه اطالعات

اين مقاله را چاپ كند، ولي مقاله از دربار ناشي شده بود و خود شاه دستور داده بود و شاه هم به داليل 
يكبار وقتي كه قم . گفت مي افتاد و به آنها دشنام مي متعدد؛ و دفعه اولي هم نبود كه شاه با روحانيت در
 1356يكبار هم در همان سال . خرداد 15كرد در رفت و سخنراني خيلي شديدي بر ضد آخوندها 

اين است كه اين مسئله تازگي  ".مه فشاند نور و سگ عوعو كند"سخنراني كرد و درباره آخوندها گفت 
اما منظور اين است كه من معتقد بودم بايد مبارزه كرد و مقاومت كرد و تسليم آخوندها و  .نداشت

. آيد، شخصاَ بكنم و در اين مبارزه شركت كنم مي هر چه از دستم بر انقالبيون نشد و اميدوار هم بودم كه
 يي كه به هر جاها كردم و پيغام مي نشين بودم با هر كس كه صحبت با اينكه كاري هم نداشتم و خانه

چون مرا (حتا در زندان هم . نظرم اين بود) شويم، چون ارزشي ندارد نمي حاال وارد اين جزئيات((دادم  مي
فرستاديم اين بود كه تسليم  مي يي كهها ما بازپيغام) ان ماه دستگير كردند و به زندان انداختنددر آب

نشويد، و مقاومت كنيد و مبارزه كنيد و امتياز ندهيد به انقالب در نتيجه نظرم راجع به انقالب كامالَ 
ن مورد از نظر عواقبي كه اين دانستم و هيچ اشتباهي در اي مي من اين انقالب را مضر و ويرانگر. روشن بود
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انقالب براي ايران داشت، نكردم؛ اشتباهم اين بود كه ابعاد آسيبي كه اين انقالب به ايران زد را نتوانستم 
  .تصور كنم

  

 "آيندگان"گوئيد، بعد از اينكه از كار دولتي كنار رفتيد، در مورد روزنامه  مي چرا اين مقاومتي را كه: س
 ي انقالب؟ها هآيندگان تبديل شد به يكي از روزنام براي اينكه. نكرديد

  

وارد دولت شدم، آيندگان را واگذار كردم به كاركنان آن و ديگر هيچ  1356من بعد از اينكه در سال : ج
يك گروه پنج نفره اداره آيندگان را در دست داشت و قرار بود كه بقيه . سهمي در آيندگان نداشتم
را تقسيم كنند كه بعد دچار مبارزات مسلكي سياسي شدند و اين كار معطل كاركنان آيندگان هم سهام 

عالوه بر اين، وقتي من برگشتم از دولت و چند روزي هم به روزنامه رفتم و آنجا نشستم، در روزنامه . ماند
 ي منتشر شد كه در آن سخت به من حمله شده بود و مرا متهم كردند كه آن مقاله كذائيا هاطالعات مقال

م به روزنامه ا هتحميل كرد) را با زور و فشار و تهديدات عجيب و غريب كه امكان نداشت براي ما آن موقع
وزير راجع به آن مقاله صحبت كرده بود و ترديدي  در حالي كه مدير اطالعات با خود نخست. اطالعات

براي آنها ) در آن بود، ديده بودندپاكت وزارت دربار را كه مقاله (( برايشان نبود كه شاه گفته و دستور داده
ي چپ ها هاما تمام اينها را انداختند گردن من و در نتيجه من شدم هدف درجه يك، و تمام گرو. شك نبود

، ها نوشتند، ليبرال ها هي مختلف، مقالها هدر روزنام. و مذهبي و غيره شروع كردند به من حمله كردن
شد و اصالَ امكان نداشت در آيندگان بتوانم  مي ييها د و تهديدش مي ييها تلفن ميليون و هر كس كه بود

شد و من  مي بودن من در آيندگان مانع كار آن روزنامه. افتاد مي در آن صورت آيندگان به خطر. كار بكنم
از اين گذشته . توانستم كاري در خود آيندگان بكنم نمي ديگر پس از سه چهار روز، به آيندگان نرفتم و

خورد و دست به  و ديگر جنبه زد. ي را كنار بگذاريم در آن شرايطا هيگر اين نبود كه ما يك عدمساله د
نه فقط آيندگان، همه جا كار به سرعت از . ي مختلف اتفاق افتادها هكرد كه در روزنام مي گريبان شدن پيدا

همه چيز چنان از . ديگر هيچ دستگاهي نبود كه درش كاري بشود كرد 1357يعني از شهريور . دست رفت
شد اشخاص را به راه آورد و  مي هم گسيخته شد ــ در اثر حكومت شريف امامي ــ كه نه در آيندگان

همه . شد كرد مي ي دولتي هيچ كاريها هو آن كارها درست نيست، و نه در دستگا ها همتقاعد كرد كه آن را
  .جا از بين رفته بود

  

 ...گفتيد مي شما داشتيد در مورد نظرياتتان نسبت به انقالب .يدماين جمله را به صورت معترضه پرس: س
  

ولي همان طور كه گفتم . من ابداَ دلبستگي به اين انقالب نداشتم و صد در صد مخالف آن بودم ،بله: ج
تنها جايي كه در مورد اين انقالب اشتباه كردم، اين بود كه ابعاد آسيبي را كه به ايران زد، نتوانستم تصور 

توانستم باور كنم و  نمي از جمله جنگ را. ي من خارج شدها بيني بكنم و اين انصافاَ از حدود بدترين پيش
اين كه يك وقت ما كارمان به جايي خواهد رسيد كه عراق به ما حمله بكند و هشت سال ما با عراق 

كنيم، به نقل از يكي از  مي چون ما حاال در پاريس زندگي( ...بجنگيم و در پايان هشت سال، يك مسافتي
ش معادل ا هدر اين جنگ سرزميني كه بين دو طرف دست به دست شده، فاصل) گويم مي دوستان و كسانم

هشت سال دو . در غرب پاريس "بولوني"در شرق پاريس و جنگل  "ونسن"است با فاصله بين جنگل 
يان كشته يا مجروح يا معلول بشوند، ارتش در چنين مسافتي بروند و بيايند و يك ميليون ايراني در اين م

 من گمان. توانستم تصور كنم نمي اينها را ديگر من هم. آخرش هم با كاسه زهر و غيره و ذلك تمام بشود
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توانستم باور كنم كه كار به  نمي ين كسان بودم به اين انقالب؛ ولي من همتر ين و دشمنتر كنم از بدبين مي
 .جاها خواهد كشيدناي
  

اين داستان را در . پس از آتش زدن سينما ركس بر من روشن شد كه با چه كساني طرف هستيمگفتم    
ي ها هسردبيران روزنام 1357در تابستان : شود گفت مي م، ولي اشكال ندارد اينجا هما هجاي ديگر هم گفت

رژيم كنوني بزرگ تهران را جمع كردم در وزارت اطالعات و دو ساعتي با آنها صحبت كردم، و گفتم كه 
 ،مكنند بر ضد اين رژي مي مملكت، با همه معايبش در راه اصالح و بهبود خودش است و كساني كه مبارزه

مسلط بشوند، اجازه كمترين آزادي را به مطبوعات  ها اگر هر كدام از اين. هستند ها تندروان چپ و مذهبي
ي به اصطالح انقالبي و چپ و ها ايشچون مساله مطبوعات بود و مطبوعات ما هميشه گر(نخواهند داد 

 كند ــ داشتند، و در آن مواقع خيلي كمك نمي ــ چون يكي كفايت "گيومه"مترقي را با چندين 
من هشدار دادم به اينها كه اگر رژيم تغيير بكند، كساني به جاي اين رژيم خواهند ) كردند به آشوبگران مي

شد كرد،  مي هند كرد، در حالي كه در اين رژيم خيلي كارهاي آزادي مطبوعات را نخواا هآمد كه تحمل ذر
توانيد شهادت بدهيد كه خيلي رفتار  مي خود شما هم در مطبوعات بوديد و 56ـ  57و واقعاَ آن يك ساله 

. ي داشتندا هسابق شده بود و مطبوعات در حدود متعارف آزادي بيتر  دستگاه دولتي با مطبوعات معقول
 و من. ي مشخصي با آنها كرده بوديمها هيي در يك زمينها تفاهم. شد نمي رد، مزاحمك نمي كسي سانسور

 ،به بعد 1357از همان پائيز . دانستم كه همين مقدار آزادي هم از دستشان خارج خواهد شد، و شد مي
 چ كسهي. كنترل و سانسور شديد انقالبي بر تمام مطبوعات حكمفرما شده بود. مطبوعات ديگر آزاد نبودند

سال پيش  15. انقالب از روز اول ماهيت خودش را نشان داد. تواند بگويد در مورد انقالب اشتباه كرده نمي
  .نشان داده بود 1342از آن هم در سال 

  

ي سياسي غير مذهبي، نه تنها مقاومت نكردند، بلكه خيلي سريع به قطار انقالب پريدند و جذب اين ها هگرو: س
ي افراطي، كه آنها هم بدتر از حكومت و رژيم وقت دچار ها يي مثل جبهه ملي، مثل چپيها هانقالب شدند؛ گرو

رفت مقاومتي نشان بدهد و ال اقل  مي اما يك گروهي كه انتظار. اشتباه و اعوجاج ديد شده بودند، نسبت به انقالب
ني كه ماهيت مذهب را و حكومت يعني كسا. خودش را در مقابل انقالب آن طور نبازد، گروه روشنفكران ايران بود

رفت كه به دليل  مي شناختند و اين انتظار هم مي االصول ــ بايد بهتر و بيشتر مذهبي را و انقالب آخوندي را ــ علي
و به خاطر آشنائي بيشتر با تاريخ و ) براي اين كه واژه بزرگي است، "آگاهي"گويم داشتن  نمي(داشتن سواد 

ي ها شايد اين انقالب، از اين لحاظ از همه انقالب. دادند مي ، بايد نظراتيها و از اين حرفجغرافيا و جامعه شناسي 
يي بودند كه هشدار دادند، ها ي بزرگ دنيا، آدمها براي اينكه در برابر همه انقالب. ديگر دنيا بدتر بود

ي كه در موقع انقالب معموالَ مقاومت كنند در مقابل اين جنون) اغلب به عبث(روشنفكراني بودند كه سعي كردند 
اوالَ آيا شما با من موافقيد . در ايران، اين مقاومت به قدري كم بود كه اصَال حس نشد. گيرد مي جوامع را در خود

 كه چنين مقاومتي اصالَ حس نشد، و ثانياَ اين كور شدن روشنفكران ايراني را ــ از چپ و راست ــ چطور توجيه
 كنيد؟ مي
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شد ــ  مي به همين محدود ها ر من علتش اين بود كه روشنفكران ما، جز دو سه نفر ــ استثنابه نظ: ج   
روشنفكران ما . در جريان روشنفكري ايران، بقيه اساساَ در طرز تفكرشان شبيه همين تندروان مذهبي بود

دموكراتيك  غير مدارا بودند، همان قدر همان قدر جزمي بودند و همان قدر متعصب بودند و همان قدر بي
چپ . بودند ــ حتا آنها كه طرفدار جبهة ملي و مصدق بودند ــ كه متعصبين مذهبي و تندروان مذهبي

روشنفكران به اصطالح . نداشت ها هيچ تفاوتي با روحيه خود مذهبي. ايران، روحيه مذهبي محض داشت
با  ،كردند، يك جامعه آزاد مدني يم ليبرال و ملي و طرفدار جبهه ملي و مصدق با اينكه از آزادي دفاع

كردند كه با آن بشود رژيم را كوبيد و  مي از آزادي تا حدي دفاع. شناختند نمي تعريف اروپاي غربي امروز را
  .با كمال ميل حاضر بودند با جريانات ضد آزادي همكاري كنند و حتا در اختيار آنها قرار گيرند

  

كردند كه خودشان را به قدرت برساند يا طرز فكرشان  مي مكانيسمي پيدابايد دست كم  ها ولي حتي همين آدم: س
 ...را

  

روان  كردند كه دنباله مي يعني فكر. ولي اميدشان به تجديد گذشته بود. مكانيسم كه نداشتند ،خوب: ج
گفتند همانطور كه در انقالب مشروطيت و در ملي  مي .نهضت مشروطه و نهضت ملي شدن نفت هستند

ت پيشينيانشان، يا در مورد نهضت ملي شدن نفت خودشان توانستند آخوندها را مهار بكنند، اين شدن نف
تعجب در اينجاست كه از بعد از سفر سنجابي به پاريس و . بار هم خواهند توانست و مهار خواهند كرد
كه اين بار از آن  توانست شهادت بدهد مي چون الاقل سنجابي. بازگشتنش، باز اين توهم در آنها باقي ماند

نخواهد شد و خميني اصالَ به او گفته بود كه اين بار از آن كارها تكرار نخواهد گشت و شما در  ها شوخي
اين ديگر . بس، و او هم اطاعت كرده بود شما بايد اطاعت كنيد و. موقعيتي نيستند كه راه را تعيين كنيد

ولي اساساَ . و اين را بايد به آن نسبت داد. دود استفريبي دارد و نامح خاصيتي است كه انسان براي خود
اين . ي استالينيها هبه نظر من سنت سياسي روشنفكري ايران، سنت ضد دموكراتيك بود، تحت تاثير آموز

 هر چه ،يكي به تقدس انقالب، و اينكه انقالب: روشنفكران ايران را به دو چيز معتقد كرده بود ها هآموز
آور بودن و بيهوده بودن و بورژائي بودن و امپرياليست بودن  و دوم به زيان. س استمقد ،خواهد باشد مي

 را "بورژوازي"دموكراسي يعني بستگي دموكراسي با به اصطالح امپرياليسم و به اصطالح بورژوازي ــ حاال 
ر ايران يك شود كرد و هر كس نظر خودش را دارد ــ ولي به هر حال بورژوازي د مي دانم چطور تعبير نمي

اين بي اعتقادي به دموكراسي و اعتقاد . دشمن بود، و دموكراسي بورژوازي يك دشمن ديگري بود
   ...كوركورانه به تقدس انقالب، تقريباَ همه روشنفكران ايراني را خود به خود دنباله رو جريان كرد

  

ي روشنفكرانه غير ها ي، جريانولي معموالَ حتي در كشورهاي جهان سوم، چه برسد در كشورهاي استالين: س
چرا اين جريان اصلي . ديديم و نديديم نمي را ها چرا در ايران اين كوران. آيد مي استاليني و غير لنيني هم به وجود

روشنفكري ايراني بعد از گذشت آن همه سال همچنان فقط استاليني ـ لنيني مانده بود چرا روشنفكران ما در 
عده . درون رژيم يا در مقابل رژيم ــ و حتي در خارج از كشور ــ رشد نكرده بودندي ديگري اعم از ها هزمين

كردند و  مي زيادي از روشنفكران ما، الاقل استادان ما، دانشجويان ما در كشورهاي اروپائي و آمريكايي زندگي
موج سالم، يا الاقل امواج هم نديديم كه يك  ها در ميان اين. بعضي از آنها اصوالَ مقيم دائم اين كشورها بودند

رفت كه ــ مثل  مي يعني مثالَ انتظار اين. به وجود بيايد) اگر هم نخواهيم قضاوت در مورد سالمتش كنيم(مختلفي 
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زمان رضا شاه يا حتي در زمان مشروطيت هم اين بود ــ يك موج دست راستي يا ناسيوناليستي افراطي به وجود 
ايرانيسم و اين جور چيزها بخشي از روشنفكران را به خود  چيزهايي مثل پان شد يك مي در ايران تصور. بيايد

به نظر شما علت . ولي اين انقالب نشان داد كه هيچ چيز جز آن جنبش چپ تندرو استتاليني وجود نداشت. جلب كند
 اين امر چه بود؟

  

همه . شد مي به يك جا ختمين دليلش اين بود كه در ايران همه چيز تر مهم. از اين آخر شروع بكنم: ج
هيچ چيز ديگري . شد مي يعني جريانات سياسي هم باز در پادشاه ختم. شد مي چيز به پادشاه ختم

  . مستقل و غير از پادشاه، اجازه رشد پيدا نكرد
  

كرديد، اين چه  مي ولي اگر شما در زمان قبل از انقالب در پاريس زندگي. كنم مي ببخشيد حرفتان را قطع: س
اين اصالَ . توانستيد يك طرز فكري داشته باشيد از نظر سياسي مي شما. توانست پيدا بكند به پادشاه مي تباطيار

 .شد نمي مربوط به ايران
  

در داخل ايران علت اينكه هيچ جريان سياسي حتا . ما بايد اول در مورد داخل ايران صحبت كنيم: ج   
داد، رشد  مي بايست در حدود شاه، در حدي كه او اجازه يم راست افراطي نگرفت، اين بود كه همه چيز

بكند؛ و او اعتقادي نداشت به وجود يك جريان افراطي راست مستقل؛ به هيچ جريان مستقلي عالقه 
براي اينكه براي خودش يك ماموريت يگانه شخصي قائل بود كه ايران را به قرن بيستم، به آخر . نداشت

حاال من وارد درست يا . شخص خودش مسئول و مجري اين كار بود. برساندقرن بيستم و به تمدن بزرگ 
شوم ولي منظورم اين است كه وقتي شما با يك چنين نظام سياسي سر و كار داريد، ديگر در  نمي غلطش

ايراني در خارج ايران هم دنباله ايران است، مگر آنكه . ي مختلف سياسي را نگيريدها آن سراغ جريان
  .پاك با كشورش قطع كرده باشد ارتباطش را

  

االصول هم مخفيانه  مخالفان رژيم بودند، علي هااين. داشتيم درايران "چريك فدائي خلق"ما . مالحظه بفرماييد: س
توانستيم يك جنبش دست راستي هم به  مي ما. كردند مي آوردند، دستگيرشان مي كردند اگر هم گيرشان مي عمل

 .اين شكل داشته باشيم
  

. جريانات دست راستي ميان دو سنگ آسياي دستگاه رسمي و جنبش چپ خرد شدند .توانستيم نمي :ج
  . هم بينوايي فكري بودشان  گرفتاري اصلي

  

ولي يك گروهي هم داريم كه به . هستند "باسك"ي جدايي طلبان چپگراي ا هبينيم كه عد مي ما االن در اسپانيا: س
اين البته يك جريان روشنفكرانه نيست، ولي مثالي . هستند ها ضد آن چپي اينها دست راستي .معروف است "گال"

گويند كه خود  مي ها گرچه بعضي. خود دولت اسپانيا هم در تعقيب آن گروه دست راستي است. زنم مي است كه
ي ها هولي به هر حال، چرا ما در ميان مخالفان، در گرو. كنند مي كمك "گال"دولت يا محافل نزديك به آن به 

 زيرزميني مان هم چيزي جز استالينيست نداشتيم؟
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 ي كوچك بسياري پيدا شدند كه از موضع راست فعاليتها هدر طول پادشاهي محمد رضا شاه، گرو: ج
در يك نظام . اهميتي نيافتند "گال"ولي آنها هم مانند  .در ايران هم بودند "گال"امثال سازمان . كردند مي

ه كند قطبي شدن، اجتناب ناپذير كوشد سياست را در خودش خالص مي يك نفرسياسي كه يك گروه يا 
. روند مي كشد و دنبال براندازي رژيم مي يك عده مخالفند كه ناگزير كارشان به مخالفت آشتي ناپذير .است

 . كنند نمي يا هيچ كاري. شوند مي سازند، يا جزء رژيم مي بقيه، يا با رژيم
  

طرفداران رژيم ماموران دولت هستند، كه . توانيم ببينيم مي م انعكاسي از اين وضع رادر خارج از ايران ه   
توانيد  نمي شما. كنند با حكومت مي يا مبارزهاند  بقيه يا به كلي غير سياسي. آنها كاري به اين كارها ندارند

ز ايران، و در داخل ولي در خارج ا. در چنان نظامي آن طيف وسيعي را كه شمرديد، انتظار داشته باشيد
منتهي صداهايشان خيلي . كردند مي ايران كساني بودند كه از يك جريان دموكراتيك اصيل طرفداري

  . همان طور كه گفتم، فقط چند نفر بودند. ضعيف بود
  

 ؟توانيد آنها را اسم ببريد مي: س
  

شايد سه چهار نفر بيشتر . بود فقط صداهايي. ولي واقعاَ خيلي ضعيف بود. توانم اسم ببرم نمي االن: ج   
فضاي سياسي و روشنفكري ايران بعد از جنگ دوم تحت تاثير دو گرايش عمده قرار گرفت؛ يكي . نبودند

و اين دو . اول چپ بود، و در واكنش با آن چپ، گرايش مذهبي هم قوت پيدا كرد. مذهبي، يكي چپ
روشنفكران ايران . تا چهل سال بعد از جنگ بر انديشه سياسي ايران در طول سي تسلط محض پيدا كردند

رفتند  مي روشنفكران چپي. زدند مي هم به يكي از اين دو، گرايش پيدا كرده بودند، حتي پل بين هر دو
بيني  در جهان ها كردند و بالعكس، اسالمي مي شدند، و در اسالم عناصر انقالبي كشف مي مسلمان دو آتشه

  .جستند مي چپ سرمشق
  

ي فكري غير چپ در ايران چرا نتوانستند بوجود بيايند و رشد ها م كه نهضتا هيقتاَ هنوز درك نكردمن حق: س
 .كنند

  

 پيش از اينكه من وارد اين بحث بشوم، بحث قبلي مان را تكميل كنيم كه ارتباط به اين هم پيدا: ج
 .كند مي

  

كند، و بالعكس  مي آن مملكت تعيينماهيت يك جريان مخالف را در يك مملكت، به مقدار زيادي رژيم    
اين دو تا با هم در يك . كند مي ماهيت رژيم را هم به مقدار زيادتر يا كمتر ماهيت مخالفانش تعيين

در ايران سنت سياسي، هميشه سنت استبدادي بوده . تعارض و ارتباط ديالكتيكي هستند از يك جهت
ست در جامعه ايراني و ريشه استواري هم نه در نظام ي دموكراتيك و آزادمنش خيلي تازه اها گرايش. است

پس يك توضيح اين خواهد بود كه ما اصوالَ از اين سنت . سياسي پيدا كرد نه در دستگاه فكري جامعه
شود  مي دوره بيداري سياسي ايران كه كما بيش مصادف: دوم. اطالع زيادي و با آن آشنائي زيادي نداشتيم

ي است براي ا هدوران ناخجست) هم ده بيست سالي بالفاصله پيش از قرن بيستم حاال شايد(با قرن بيستم 
دوراني است كه . ي توتاليتر هستيمها براي اينكه دوراني است كه در اروپا ما شاهد برآمدن نظام. دموكراسي

آمده، انديشه ليبرال ـ دموكرات غربي ظاهراَ يا موقتاَ به فرسودگي كشيده، صحبت انحطاط غرب به ميان 
ي توتاليتر و استبدادي از دوران ها هزند، و انديش مي قرار است و فرض بر اين است كه دارد سر بر ،وتمدني ن
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مسلماَ جامعه ايراني تحت تاثير اين فضاي فكري اروپا . شوند مي شوند و دوباره مد مي باستان بيرون كشيده
فكري ـ سياسي به شدت تحت تاثير اين تر  و وسيعتر  يافته ي سازمانها در ايران، فعاليت. هم بود
دين اسالم، و مذهب شيعه هم كه . ي ضد دموكراتيك ــ چه چپش و چه راستش ــ قرار گرفتندها هانديش

پس زمينه . اكثريت ايرانيان به آن معتقد و مومن هستند، هيچ سازگاري با انديشه دموكراتيك ندارد
 .نين برداشتي از دنيا و از چنين موضع فكري دورتر بيفتدديگري باز مهيا بود كه جامعه ايراني از چ

  

كنيم، مساله ارتباط مردم  مي ما در تاريخ قرن بيستم ايران وقتي مطالعه .گرديم به سئوال شما حاال برمي   
اين مسئله . با حكومت اشتغال دائمي جامعه مان بوده است و به صورت خيلي دراماتيك و خشن و شديدي

پادشاهي قاجار با انقالب مشروطه به يك طرز . تيم در قرن بيستم به صورت معقولي حل بكنيمرا ما نتوانس
خود . حكومت قانوني كشيده شد، ولي باالفاصله محمد علي شاه طغيان كرد و كار به جنگ داخلي رسيد

سركوب مشروطيت شكست خورد، ناچار رضا شاه پيدا شد و مملكت را امن و آباد كرد، ولي خوب به قيمت 
بعد از جنگ گفتند دوران آزادي است، ولي آزادي مترادف شد با هرج و مرج و . كردن هر صداي مخالفي

يك . توانست تجربه بكند مي آشوب و عقب افتادگي و قحطي و گرسنگي و همه اشكاالتي كه يك جامعه
اميدها اين بود  همه. رهبري فرهمند به نام رهبري جبهه ملي و مصدق آمد و مملكت را در دست گرفت

ي ديگر و از ها هولي آن مبارزه هم كشانده شد به را. شود مي ي در تاريخ ايران آغازا هكه يك دوران تاز
ساختن يك نظام دموكراتيك در جامعه برنيامد و يك ساله آخرش هم گذشت به مبارزه با نهادهاي موجود 

شد  مي معني كه كامالَ در يك مبارزه بي مملكت، كش دادن بيهوده مسئله نفت، هدر دادن نيروي مملكت
 "آبرو،"همين گرفتاري ايراني به مسئله صورت ظاهر، به مسئله . تر حلش كرد و پرداخت به مسائل مهم

اين وحشتي است كه ما هم هميشه در . و برم متفرق بشوند اينكه مبادا ديگران بد بگويند، مبادا مردم دور
بهر حال آن ) .كنيم مي كه اصول و همه چيز را فدا( دگي سياسيمان داريم و هم در زن زندگي شخصي

حكومت ديگري آمد كه در يكي دو سال اول تمام نيرويش را گذاشت براي . مبارزه هم به شكست انجاميد
ي هميشگي ها هباز بعد افتاد در آن را. كردند كنترل بكند مي اينكه نيروهايي را كه براي تجزيه ايران تالش

 .به جاي خود ،ايران هيئت حاكمه
  

ي مخالف و حكومت، بين مردم و ها هبينيم كه قرن بيستم ايران، قرن مبارزات شديد است بين گرو مي ما   
خوب، در اين مبارزه همه . ي گوناگونها حكومت، بين حكومت شوندگان و حكومت كنندگان به صورت

م، مذهبي داشتيم، راست افراطي داشتيم، بازيگران نظامي داشتيم، چپ داشتي. يما هجور بازيگران داشت
مذهبي افراطي داشتيم، دموكرات و ليبرال داشتيم كه واقعاَ در عمل دموكرات و ليبرال نبودند و وقتي 

كند و نهادهاي دموكراتيك  مي قدرت به دستشان افتاد زياد برايشان مهم نبود كه قانون اساسي چه حكم
دانم منظور شما چيست  نمي اما حاال من درست.آن مسائل نداشتند كاري ديگر به. را چطور بايد حفظ كرد

 .كه به آن برسم
  

كنيم ناچار بر اساس يك تالش  مي ما وقتي صحبت از انديشه سياسي در يك مملكت. مالحظه بفرمائيد: س
ت علم حتي وقتي ما صحبت از پيشرف. طور بوده است هميشه و در همه جا همين. روشنفكرانه سياسي بايد باشد

ي پزشكان عاليقدر، مثالَ تعداد زيادي كتاب راجع به پزشكي نوشته ا هحتماَ بايد عد. كنيم مي پزشكي در يك مملكت
بنابراين . باشند كه شاگردانشان بخوانند، دانششان به يكديگر منتقل بشود، تا يك فضاي دانش پزشكي ايجاد بشود
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ين ايام تاريخ ايران تر اين در يك جائي، در تيره. ياسي داشته باشيمما بايد روشنفكر سياسي داشته باشيم و ادبيات س
كنيم كه ادبيات  نمي حاال در مورد مشروطيت صحبت( مثالَ فرض بفرمائيد در زمان رضا شاه. هم وجود داشت

 درخشاني از اين نظر، گرچه ممكن است در مقايسه با جاهاي ديگر دنيا مثل روسيه يا فرانسه خيلي حجمش زياد
نباشد، ولي چيزهايي كه ملكم خان نوشت، ديگران نوشتند، روشنفكراني كه در خود دستگاه سلطنت بودند بهر حال 

اگر شما بگوئيد .) يك آدمي مثل اعتمادالسلطنه باالخره آدم روشنفكري بوده، حاال نوكر ناصرالدين شاه هم بوده
اگر بگوئيد نفوذ شديد مذهب بوده، درست است بوده، حكومت مقتدر سركوبگر در ايران بوده، خوب رضا شاه بوده، 

ولي . ندا هند، اگر بگوئيم خطر كمونيسم بوده، همه اينها بودا هاگر بگوئيم اين دو تا با هم در تعارض بودند، بود
كسروي يك مكتبي را سعي كرد بوجود بياورد و يك . ئي مثل كسروي هستيمها آنجا ما مثالَ شاهد ظهور آدم

ي ا هديگران، مثل ذبيح بهروز و ديگران پيدا شدند و سعي كردند يك صداي تاز. اين مكتب اشاعه پيدا كردمقدار هم 
 "بورخس"آقاي . در كشورهاي ديگر هم در همين شرايط موجودات ديگري بوجود آمدند. بوجود بياورند

ما در ظرف ده ـ بيست سال  در ايران،. ين دوران ديكتاتوري نظامي بورخس شدتر نويسنده در آرژانتين در سخت
من . ي روشنفكرانه بدون استثنا ــ شديمها منجر به انقالب، دچار يك انحطاط عجيب روشنفكرانه ــ در تمام محيط

براي اينكه فراموش نفرمائيد كه از اين همه چيز در ايران واقعاَ به حد يك . شوم كه چرا نمي هنوز متوجه
اينكه اگر اينطور بود ما بايد آثار سانسور شده زيادي داشتيم، يا آثار  براي. حكومت سركوبگر فاشيستي نبود

ولي اصالَ چنين آثاري بوجود . داشتند در اين چند ده سال گذشته ها نوشته شده چاپ شده در خارج، كه مثالَ روس
رهبر فكري  مصدق كه. رويهم رفته چيز مهمي نيست 1357تا سال  20تمام ادبيات سياسي ما از شهريور  .نيامد

و هر چيز ديگري كه اسمشان را بگذاريم هست، شايد تنها رهبر  "ها ليبرال"و  "آزاديخواهان"يك گروه از 
ي مورد عالقه خودش، هيچ ها سياست خودش، روش ،دنياست كه يك كلمه در مورد مكتب خود) احتماالَ(فكري 

 از بوجود آمدن انديشه سياسي بكنيم؟چطور ممكن است در اين خالء روشنفكرانه ما صحبت . چيز ننوشته
  

اتفاقاَ از نظر فرهنگي يكي از . ، دچار چنين خالئي بوديمها همن موافق نيستم كه در طول اين ده: ج
و . گيرد مي را در بر 1977ـ  8تا  1905ي است كه بين ا هي تاريخ ايران، دورها هترين دور درخشان

ز نظر فعاليت فرهنگي، يا آفرينش فرهنگي يا هنري خيلي ي پاياني پادشاهي پهلوي اها هبخصوص آن ده
آمد و االن هم انتشاراتي كه از ايران بدست  مي يش هم به بارها هداشت ميو. خيلي دوران درخشاني است

 .كنند مي چه استعدادهايي درشان پيدا شده و چه آثاري دارند خلقتر  بينم كه نسل جوان مي رسد، مي من
، دوره پهلوي بخصوص، هر چه نويسنده امروزي، هر چه شاعر مهم امروزي، هر چه ها سال نه، اتفاقاَ در اين

قبل از آن تك و . هر چه انديشمند داشتيم، مال همين دوره است هنقاش، هر چه فيلمساز و غيره و غير
 ذبيح بهروز و كسروي و اينها درست است، ولي اينها خيلي موارد انگشت شماري هستند،. توك بودند

. ولي بعد از آنها ما خيلي در زمينه فكري و فرهنگي بيشتر فعاليت كرديم. تاثيرشان هم خيلي محدود بود
سفه سياسي خودش را لو گفته است، ف در مطالبي كه نوشته ،يش، در خاطراتها خود مصدق هم در نطق

يك مرد سياسي . شدالزم هم نبود انديشمند سياسي با. منتها مصدق انديشمند سياسي نبود. بيان كرده
. خيزد مي نقص ما، از بي سواد بودن جامعه بر. در همان زمينه هم هر كاري كرده، قابل توجه است. بود
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هزار نوآموز  6تا  5سوادي بود كه وقتي رضا شاه آمد و به قدرت رسيد در تمام ايران تنها  اساساَ جامعه بي
تمام جمعيت مدرسه روي ايران . ك مدرسه سياسيدبستاني داشتيم و يك چند تا مدرسه تربيت معلم و ي

تواند يك شبه  نمي چنين مملكتي. شدند نمي جمعيت هم 5%باسوادها احتماالَ . هزار نفر بود 7ـ  6
. شد مي كشد و خوب داشت درست مي اين كارها طول. آفرينشگر و محقق و اديب و هنرمند بپرورد

شد  مي .البته حيف بود. رصد ـ در پايان دوره پهلويد 50سوادي اين اواخر ديگر رسيده بود به  بي
ميليون نفر در ايران  11ميليون يا  10. ولي خوب تا آن مقدار هم آمده بوديم. درصد 5برسانيمش به 

در مورد . كشيد تا ظاهر بشود مي اينها نتايجش طول. رفتند ــ از جمعيت سي و چند ميليوني مي مدرسه
انديشه سياسي ايران در جناح حكومتي، دچار ستروني . شه سياسي بودبحث ما نقص عمده، فقر اندي

يعني تالشي كه براي به . كرد ميتر  ي آن دوره اين ستروني را برجستهها وحشتناكي بود كه دست و پا زدن
گرفت، خيلي  مي اصطالح تدوين يك ايدئولوژي انقالب، ايدئولوژي انقالب سفيد از طرف حكومت انجام

توانست تصور بكند كه محتواي فكري چيست و  نمي آن رژيم اصالَ. آور بود در عين حال تاسفآور و  خنده
در صدد بود مثل بقيه كارها، از طريق اداري يك محتوي فلسفي و فكري براي خودش پيدا . اصالَ يعني چه

 .بكند
  

يم است و اعمالي جناح مخالف هم، عرض كردم، گروه مخالف يك رژيم به مقدار زياد ساخته همان رژ   
گيرد، فضاي فكري و فضاي عملي اپوزيسيونش را  مي يي كه به كارها كند، و روش مي كه آن رژيم

با مردم  ها شما بايد اين را بپذيريد كه برخورد حكومت. كند مي كند و به آن تحميل مي توليد) مخالفش را(
در نتيجه . خشن و بكار بردن زور بودهــ از هر گونه مردمي ــ از مخالف يا مخالف غير فعال برخورد 

يي كه اساسش خشونت بود، اساسش قهر ها هآميز، انديش ي خشونتها همخالفان هم رفتند به طرف انديش
از نظر جهاني هم همانطور كه عرض . قهر انقالبي شد كلمه مقدس مخالفان در ايران. بود، انقالب بود

، ها ، ناسيونال سوسياليستها ، فاشيستها هاين انديش كردم، فضاي فرهنگي دنيا مساعد شده بود براي
تنها چيزي كه كم بود در اين مجموعه، بنيادگرائي مذهبي بود . اينها دنيا را شكل داده بودند. ها كمونيست

كه آن هم آمد و تكميل شد و در نتيجه تمام فضاي روشنفكري ايران از نظر سياسي تحت تاثير اين 
حاال فاشيسم و ناسيونال سوسياليسم در جنگ شكست خوردند و اعتبارشان را از . قرار گرفت ها هانديش

آنچه سبب شد كه . دست دادند، ولي كمونيسم و بنيادگرائي مذهبي بر عكس هر روز اعتبارشان بيشتر شد
همان دوره  ما در ايران در طرف حكومت يك جنبش فكري سازنده كه بتواند حتا آن مقدار كارهايي كه در

گرفت در سلسله منظم فكري بياورد، به اصطالح آن دوره يك ايدئولوژي از آنها درست بكند، و  مي امانج
ي نتوانند عرضه بكنند، بلكه ا هي مخالف آن رژيم هيچ سخن درست و سازندها هآنچه سبب شد كه گرو
در رابطه ناسالم  ش اين شده است، همه اينها راا هي مخرب و ويرانگري كه نتيجها افتادند به دام گرايش

از يك طرف همه قدرت يك جا متمركز بود، و او هم تصور مغشوش و . شود خالصه كرد مي قدرت در ايران
در يك طرف هم يك عده كثيري، يك عده بيشماري آدم تازه سواد، . خيلي مبهمي از دنيا و مسائل داشت

يال كردند كه به كنه و بطن مسائل تازه به يك چيزهايي برخورده، يك مقدار اصطالحات را گرفتند و خ
كلي جامعه ايراني بود كه به اين  "ميانمايگي"اين . ند، فقط با تسلط بر يك مشت اصطالحاتا هپي برد

  .صورت در دو طرف، در دو قطب تظاهر كرد
  

 ؟اين ميانمايگي از زمان انقالب به بعد به نظ شما چه سرنوشتي پيدا كرده است: س
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البته از اواخر پادشاهي پهلوي نتيجه . گ و شديدي بود كه به جامعه ايراني داده شدانقالب تكان بزر: ج
شد و  مي ي كه در كار آموزش شده بود در ايران، داشت نتايجش آشكارا هتالش پنجاه ـ شصت سال

 سواد ي كه داشت باا هسواد، اما جامع ي پيدا كرده بوديم نه باا هيعني يك جامع. رسيد مي يش به ثمرها هميو
نظر  آمد و صاحب مي شد و از مراحل مقدماتي آشنايي با مفاهيم و مكاتب فكري و فلسفي داشت باالتر مي

 .شد مي در آن جامعه خيلي زياد
  

توانستيم خيلي از  مي اگر اين انقالب روي نداده بود، ما در طول ده سال گذشته و ده سال آينده   
ولي از . شد ميتر  و به بلوغ رسيدهتر  داشت فضاي فكري ايران پخته... يمان را جبران بكنيمها ماندگي عقب

آنجا كه انسان تا كارش به آخرين درجه دشوار نشود و به مرحله ياس آور نرسد حاضر به تغيير دادن 
و از آنجا كه بسياري يا بيشتر و تقريباَ همه مردم بايد تجربه كنند تا بفهمند و از راه  ،تيش نيسها روش

رسند، اين انقالب الزم بود براي اينكه خيلي اشخاص به خود بيايند و  مي ل و تعقل كمتر به نتيجهاستدال
بايست در طرز تفكر ايراني از هر گرايش فكري  مي به محك عمل بخورد و اصالحاتي كه ها هخيلي انديش

ا در مقابل يك واقعيت انقالب از اين جهت تكان مهمي بود كه ايرانيان ر. داده بشود، به مرحله عمل برسد
كردند پاسخ همه چيز  مي ي حاكم جامعه كه تصورها هاز طرفي گرو. ناپذيري قرار داد العاده تلخ و گريز فوق

شود، متوجه  مي ي عمراني و ساختن راه و پل ختمها در برنامه پنج ساله و بودجه مصوب مجلس و طرح
. تر از راه و پل و مدرسه و دانشگاه و اينها نيستشدند كه جامعه نيازهاي ديگري هم دارد كه اهميتش كم

كرديم اشكاالت  مي ثانياَ متوجه شدند كه خود استراتژي توسعه كه ما در طول پنج ـ شش دهه تعقيب
ي مخالف متوجه تهي بودن شعارهاشان شدند، متوجه شدند كه هيچ ها هگرو. اساسي داشته و درست نبوده

ي راديكال ها حل دادند و راه مي تنها شعار. ي براي ايران نداشتندا هبرنامه عملي و طرح انديشيده شد
ي راديكال به چه ها حل كردند بدون اينكه تصوري داشته باشند كه اين شعارها و اين راه مي پيشنهاد

اكثريت مردم ايران كه پاسخ نهائي مسائل سياسي و اجتماعي را كه هيچ ارتباطي . نتايجي خواهد انجاميد
كه قلمرو اخالق اش  خواستند از قلمرو واقعي مي كردند، و مذهب را مي ندارند در مذهب جستجو با مذهب

و معنويات است بيرون ببرند، متوجه شدند كه با اين كار چه آسيبي به خودشان و به مذهب و به 
ست مذهبي و چه ي توتاليتر فكري كه چه در راها آن هواداران گرايش. ندا هتوانند بزنند و زد ميشان  جامعه

يشان را به چشم خودشان ديدند، و ها در چپ سياسي مستولي بود و چيره شده بود، عملي شدن طرح
سيل خون و ابعاد ويراني هولناكي كه اثر عملي شدن اين تجربه و در اثر عملي شدن آن شعارها و آن 

يشان چطور عملي شد و به چه اه ديدند كه ايدئال. و آن ساختي كه در فكر اين اشخاص بود، ديدند ها طرح
از آن تسلط تر  اين انقالب نه تنها رژيم پهلوي را نابود كرد، بلكه مهم. قيمتي براي مملكت و براي خودشان

يعني بعد از اين رژيم، كه بهرحال . كنم مي مذهب را بر سياست ايران نابود كرد ــ براي هميشه من فكر
مگر اينكه باز . ان شاهد تسلط مذهب بر سياست نخواهيم بودزياد هم نخواهد پائيد، ديگر ما در اير

 . اشتباهات غير قابل تصوري بكنيم
  

حاال از نظر  ،يعني بطور فيزيكي نابود كرد .انقالب، چپ سنتي ايران را هم به كلي در هم شكست   
دنياي البته تحوالتي كه در شوروي و چين و اروپاي شرقي، در . ورشكستگي عقايد جاي خود دارد

ين تر دهد هم نقش مهمي داشته، ولي آزمايش خود اين انقالب به نظر من مهم مي كمونيست روي داده و
ي دارد در ايران، در ا هيك چپ تاز. عامل بوده است در نابود كردن و بي اعتبار كردن چپ سنتي ايران
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كه من به آن خوشبين هستم، ي ا هچپ تاز. آيد مي جامعه روشنفكري ايران، در جامعه سياسي ايران بوجود
  . بينم مي و براي آينده ايران هم وجود چنين جرياني را خيلي الزم

  

 بينيد؟  مي در كجا ،گوئي مي ي اين چپ جديدي را كهها هنشان: س
  

ي متعددي هست، در فرانسه، در ها هنشري. بينم مي يي كه با آنها تماس دارمها هو نشري ها همن در گرو: ج
ي اين ها هنشانشان  ي عموماَ كوچك چپ، كه در همهها هشود از طرف گرو مي مريكا منتشرآلمان و در آ

يك روحيه نقادي پيدا شده شان  در همه. شود مي انديشيدن و درس گرفتن از اشتباهات گذشته ديده باز
 زه داريمو اين را تا. روشنفكر بدون نظر انتقادي اصالَ روشنفكر نيست. كه اساس تعريف يك روشنفكر است

و  ها "دگم"بينيم، اين ديد نقادانه نسبت به باورهاي گذشته، نسبت به كاركردهاي گذشته، نسبت به  مي
گروه كوچكي در اين طرف و آن طرف، در . بينم مي مقدسات و مقدسان گذشته را من در اين نشريات زياد

. كنند مي كنند و بحث مي ن مسائل فكرنشينند و راجع به اي مي فرانسه و آلمان، و در آمريكا سراغ دارم كه
خيلي مطرح است و خيلي دارند برايش انرژي فكري  ها هاين انديش "فدائي"ي ها هبخصوص در ميان گرو

  .كنند مي صرف
  

ست، براي ها كنم، اين انتقاد از خود و انتقاد از گذشته براي تصحيح به اصطالح تاكتيك مي آنچه كه من حس: س
ي سياسي هم شما اين ها ولي آيا از ديد. ندا هاز لحاظ فيزيكي خورد ها ي است كه اين سازمانيها عدم تكرار شكست
ي ها هصرفنظر از اينكه ما شاهد رشد پديد ،بينم مي براي اينكه آنچه كه من. كنيد مي تغييرات را حس

ند گروه كوچك يم هستيم، مثل مجاهدين خلق و چا هي از هر گروه چپ ديگري كه در ايران داشتتر خطرناك
را  ها هپايه فكري اين گرو ها اين نقادي.. .ي دارند"پل پت"ي و  "خمر سرخ"ي ها ديگر شبيه به آنها كه گرايش

يعني اعتقاد به ساخت طبقاتي جامعه به آن صورت دگماتيك لنينيستي، به مسئله لزوم . ظاهراَ عوض نكرده است
الگوي حاضر و آماده براي حل مسائل جامعه، عدم تحمل بكار بردن قهر در تغيير روابط اجتماعي، داشتن 

اينها، همه هنوز به . ي غير چپ و بعد هر گروه چپ ديگر، اعتقاد به نبرد طبقاتي براي رهبري و سروريها هگرو
طور  اينها همين.. .جاي خود مانده، هنوز تعبير دنيا به صورت بورژوازي و پرولتاريا و اريستوكراسي و امثال آن

يشان كار ها و ايدئولوژي ها ند، باعث شده كه اينها فكر كنند چرا روشا هي كه خوردا هه، منتهي طبيعتاَ اين ضربماند
به همان صورت  ها هعوض بشود، ولي انديش ها كنيد اين خطر هست كه تاكتيك نمي آيا تصور .نكرده و موفق نشده

 بماند؟ 
  

گيرد و در مسائل بنيادي دارند  مي د مورد تجديد نظر قراردار ها هانديش. نه، خيلي بيش از تاكتيك است: ج
نه، .) خوانم، و ممكن است يكي دو تا از آنها را هم به شما بدهم مي تا آنجا كه من(كنند  مي بازانديشي

چون ضربه انقالب ضمناَ مصادف شد با بازانديشي در خود اردوگاه كمونيسم در قلب حزب كمونيست 
ما شاهد يك فعاليت بي سابقه در خود شوروي . استتر  ي شوروي، قضيه عميقشوروي و نظام كمونيست

ي چپ ها هش به گروا هخوب اين دامن. تظاهر كرده "پرسترويكا"و  "گالسنوست"هستيم كه به صورت 
حاال اگر هم از شوروي برگشته بودند، ولي آن نظام را (قبالَ همه به صورتي  ها هاين گرو. ديگر كشيده شده

ند و ا هگويند كه هفتاد سال است كه اشتباه كرد مي بينند كه سردمداران همان نظام مي حاال )داشتندقبول 
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مسلله يكي دو سال آينده  ،با اين كه لنين هنوز مستقيماَ مورد حمله قرار نگرفته، ولي مسئله زمان است
 . زند مي قدم استالينيسم به كلي بي اعتبار شده، ولي لنينيسم هم در همان راه دارد. است

  

ستي يا بهرحال، اثر ضربه و تكان شديد انقالب به اضافه تحوالتي كه در خود اردوگاه سوسيالي   
متقاعد كرده كه ما با پيدايش يك چپ نوين در ايران سر و كار داريم و اين  كمونيستي روي داده، من را

ي خيلي خيلي ها اينها جوان. راندش بايد به آن توجه كرد، و به چوپ گذشته نبايد. يك پديده جدي است
ي در ميانشان هستند كه چهل سال در اين ا هخوب، باسواد و فهميده و مردان خيلي تجربه آموخته و پخت

ند و از من و ا هدر خود شوروي زندگي كرد ها ند، بسياري از آنها سالا هرا ديد ها ند و زير و بما همبارزات بود
به نظر من، اين انقالب آثار خيلي مثبتي براي . قيقتاَ چه خبر هست در آنجادانند كه ح مي شما خيلي بهتر

هم جناح حكومتي پيشين ايران را كه بگيريم، نمايندگان . آينده ايران از نظر انديشه سياسي داشته و دارد
كرد براي ي طرفدار رژيم پهلوي را بيدار كرد و تغيير داد و آماده ها ترقيخواهي در ايران، و ناسيوناليست

ي چپ را از اسارت ها هي در مسائل سياسي و اجتماعي، و هم گروا هي تازها هپذيرفتن يك ديدگا
و هم تسلط آهنين مذهب  )يعني در جريان اين است كه آزاد بكند،(ي صد ساله و كهنه آزاد كرد ها هانديش

اده سنگيني براي ايران تمام البته اينها همه به بهاي فوق الع. را بر سياست ايران به كلي در هم شكست
 كنم ببينم، به نظرم مي ي خوب قضايا را سعيها ههستم و جنببيني  شده، ولي من چون اصوالَ آدم خوش

چيزهايي هم بدست آورديم كه . يما هش از دست ندادا هرسد كه اين انقالب همه ضرر نبوده و ما هم مي
 .ماينها را بايد براي ساختن ايران آينده بكار بگيري

  

ي ها هبنابراين شما خوشبين هستيد كه در طول عمر يك نسل ما بتوانيم ــ براي اولين بار در تاريخمان ــ گرو: س
داشته باشيم كه واقعاَ راي را بر گلوله  )شود مي حاال كاري به تعريف چپ نداريم كه مفصل است و طوالني(چپ 

جز در يك مدت كوتاهي . اين، البته، بي سابقه خواهد بود و تبادل عقايد را بر ترور روشنفكرانه؟ ترجيح بدهند؟
چپ مستقل نبوده تا به . تازه حزب توده هم يك حزب مستقل نبوده. سابقه است از عمر حزب توده، در تاريخ ما بي

امروز سراغ ندارم كه حاضر باشد اگر قدرت را بدست آورد به جاي كشتن من، حاضر باشد در صندوق راي مرا 
 !هد، و كاري نكند كه اگر من قدرتي بدست آوردم ناگزير بشوم او را بكشم براي اينكه مرا نكشدشكست بد

  

عرض كردم، . كه خودمان هم راي را بر گلوله ترجيح بدهيم ،دما فقط وقتي به آنجا خواهيم رسي: ج   
نيروها مستقالَ آني كه هيچ كدام از آن . سازند مي جنگند، به مقدارزياد همديگر را مي وقتي دو نيرو با هم

 و طبعاَ نيروئي كه دست باالتر را دارد تاثير بيشتري در ساختن طرف مقابل خودش. شوند نمي هستند
ما بايد در جناح ناسيوناليست و ترقيخواه، اين تعهد جدي را بوجود بياوريم ــ نه به عنوان تعارف، . كند مي

يعني . يك اعتقاد ــ كه ايران را بايد با شركت همه ساخت نه به عنوان يك امتياز تاكتيكي، بلكه به عنوان
بهر حال از هر . با شركت هر كس كه حاضر باشد آن چارچوب كلي مورد قبول تقريباَ همه مردم را بپذيرد

به  .دهند كه بيرون بمانند و از خارج حمله بكنند مي ي بيرون خواهند ماند و ترجيحا هترتيباتي، يك عد
پذيرند، آنها بايد شركت  مي ي است كه يك قواعد واحد عمل سياسي راا همنظورم هم. دارمآنها من كاري ن

كند،  نمي فرق. اين همه ممكن است چپ باشند، ممكن است راست باشند. داشته باشند در ساختن ايران
ارند، يعني همه راي را بجاي گلوله بگذ. ولي همه قواعد واحدي را قبول بكنند. خواهند باشند مي هرچه

اگر ما اين تعهد را پيدا كنيم، به چپ ايران، به چپ تازه، به . همه خشونت را از فرايند سياسي خارج كنند
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يا اگر وارد شده  )اگر وارد نشده است،(چپ مستقل ايران هم كمك خواهيم كرد كه در اين راه وارد بشود 
چون آنها به همين اندازه نگرانند كه اين . باشيمتوانيم انتظار داشته  نمي ولي به تنهائي از آنها. بيشتر برود
متاسفانه بعد از هشتاد ـ نود سال زد و . گمان هستند به اين طرف گذرد و همين اندازه بد مي طرف چه

خورد سياسي در ايران بين چپ و راست و حكومت و مردم و موافق و مخالف، فضاي سياسي ايران به حق 
بايد سعي بكنيم اين تجربه موفق . ه همه ماها با هم، تجربه ناموفقي بودهتجربه گذشت. پر است از بدگماني

يعني قبول داشتن او در آن حدي كه . و در نتيجه نبايد بترسيم از شناختن طرف مقابلمان. بيايد از آب در
 من با طرف مقابلم موافق نيستم، ولي قبولش دارم و. به هيچ وجه. هست، نه موافق بودن با او

مش، و حقش را به اندازه حق خودم قبول دارم، و به قول شما در صندوق راي هم حاضرم با او شناس مي
  .رقابت بكنم

  

ائي كه اين حكومت كنوني درش وجود نداشته باشد، چگونه مملكتي است؟ از دايدئال شما براي ايران فردا، فر: س
 از نظر اجتماعي؟ ،لحاظ اقتصادي، از نظر سياس

  

 ".ايران امروزي شده": واب اين سئوال را در يك عبارت يا يك اصطالح خالصه كنمتوانم ج مي من: ج
اين . م و ننگ دارما هماندگي مزمن ايران خسته شد من از اين عقب. ايراني كه در جهان امروزي بسر ببرد

و . همه چيز هست. ماندگي هم سياسي است، هم اقتصادي، هم اجتماعي است، هم فرهنگي است عقب
روش ما در گذشته كه تمام تكيه را گذاشته بوديم روي اقتصاد . ينها را هم با هم بايد عالج كردهمه ا

كساني كه فقط اجراي قانون اساسي و به اصطالح . ناقص بود و به شكست انجاميد .دجامعه، درست نبو
. كردند مي خواستند و كاري به هيچ كار ديگر نداشتند، اشتباه مي برقراري دموكراسي را در ايران
دموكراسي فقط در يك جامعه توسعه يافته يا دست كم با يك اليه . دموكراسي به تنهائي معني ندارد

كساني كه همه فشار را روي عدالت اجتماعي گذاشته بودند، كه از غني بگيريم و به . توسعه ميسر است
پائي كه جامعه رفاه را چهل ند كه حتي در كشورهاي خيلي پيشرفته اروا هفقير بدهيم، امروز متوجه شد

بايد اول در . كنند، اين برداشت از عدالت اجتماعي شكست خورده مي سال، پنجاه سال است دارند تجربه
گرچه از نظر عدالت اجتماعي بايد بگويم كه بين  .جامعه يك ثروتي توليد بشود، بعد بتوان آنرا تقسيم كرد

. ا با مفهوم جامعه رفاه در دوره محمد رضا شاه آشنا شديمچپ و راست در ايران، تفاوت زيادي نبود، و م
شد و كامالَ موفق بود  مي شد ــ كار ندارم كه درست اجرا مي ي رفاه اجتماعي كه در آن دوره اجراها هبرنام

شد، دست كمي از بسياري كشورهاي  مي ي كه برايشا هي كه پشت سرش بود و هزينا هانديش يا خير ــ
  ...در نتيجه مسئله عدالت اجتماعي مسئله بين ما نيست، ولي. اشتپيشرفته دنيا ند

  

 ...ولي آزادي اقتصادي هست: س
  

كنم تا آن درجه ما از يكديگر جدا نباشيم، براي انكه خيلي  مي در مورد مالكيت وسائل توليد هم فكر: ج
ه اين مسئله را اين است ك. چف قرار بگيرند ي ايران مشكل است كه در جهت چپ گورباها براي چپ

 . كنند مي ي شوروي و چين دارند براي چپ ما حلها خوشبختانه كمونيست
  

كنم كه ديگر مسئله دولتي كردن وسايل توليد به اسم ملي كردنش، براي چپ جديد ايران  نمي نه، فكر   
يك  ،ايرانخالصه بكنيم، من آرزويم براي . هم راه حل مسئله عدالت اجتماعي و توسعه و دموكراسي باشد
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توسعه سياسي و اقتصادي و . ش در نظر دارما هتوسعه را هم به معناي همه جانب. جامعه توسعه يافته است
  .اجتماعي و فرهنگي، همه با هم

  

ميزان اميدتان به رسيدن به اين جامعه ـ نه به اين جامعه ايدئال، كه هميشه به صورت اميد خواهد ماند ــ به : س
  .البته منظورم با مقياس طول عمر انساني است. ين فرايند را درش آغاز كرد چقدر استي كه بشود اا هجامع

  

شود و خواهد شد، خواهم  مي يا هيي كه براي ساختن چنين جامعها بسيار اميدوارم خودم شاهد كوشش: ج
نل من روشنائي در پايان اين تو ها به قول فرنگي. از من كه حتماَ ها تر عمر من كفاف خواهد داد، جوان. بود
  .دانم اين تونل چه اندازه طوالني است نمي بينم، منتها مي را
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  واژه نامه
  

 Doctrine    آموزه 
  

 Interaction اندركنش 
  

 Context   بافتار
  

  Hierarchy پايگان 
  

  Appology پوزشگري 
  

  Righteousness (Self ) حقمداري
  

  Conventional wisdom رف خرد متعا
  

  Function خويشكاري 
  

  Manipulation دستكاري 
  

  Establishement دستگاه
  

  Biarchy دوساالري 
  

  Milestone شمار راه
  

  Attiude رويكرد
  

  Elan سرزندگي 
  

  Wested interest سود پاگير
  

  Momentum شتاباهنگ
  

  Outcome   فراآمد
  

  Concept فرايافت 
  

  Entrereneure كارآفرين 
  

  Option   گزيدار
  

  Mediocre ميانمايه 
  

 Consensus همرايي


