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ی عظیم و وپنج سال ، و شبکهی اجتماعی چهل میلیون جمعیت زیر سیزمینه:      یک

ای که هر لحظه امکان انفجار پاسخ ایشان، امروز مانند یک بمب ساعتیتودرتوی مطالبات بی

 این نسل در دوم خرداد. کندست که حیات استبداد دینی را تهدید میدارد، بزرگـترین خطری 

ی شصت، با تحمیل دولت اصRحات به و همزمان با اولین حِق رای متولدین دهه ۷۶سال 

طلبی حکومتی عبور نظام اسRمی هویت سیاسی یافت، در قیام کوی دانشگاه از سنت اصRح

-ی هفتاد، در زنجیره، همزمان با اولین حق رای متولدین دهه۱۳۸۸کرد و در قیام سبز سال 

های  ایران را  فتح کرد  انتخابات و تجمعات اعتراضی پس از کودتا، خیابان های انسانی قبل از

این قشر جمعیتی . و خود را به عنوان مهترین نیروی سیاسی و اجتماعی  عصر معرفی نمود 

های دینی فردستیز و اقتدارهای ی تضاد منافع مطلقی که در عینیت و ذهنیت با سنتبواسطه

مدی اقتصادی و فساد استبداد دینی یافته است،ستیز، و نافرهنگی انسان
ٓ
امروز نیروی  كارا

های ها  و عRقهی هر نوع تحول و جنبشی است و بدون در نظر گرفتن منافع، انگیزشبالقوه
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رایش سیاسی و ی ریشهایشان ، امکان هر نوع تحلیلی و شناختی درباره
ٓ
های جنبش سبز  و نیز ا

ینده، البته من
ٓ
  .ستتفیاجتماعی ایران ا

ن برش جمعیتیطبقه این
ٓ
تا  ۵۰ی های میانی دههمتولدین سال ست کهایی اجتماعی، ا

ای ای را که خاطرهتوان هر ایرانیشود؛ اما در مجموع میرا شامل می ۷۰ی های میانی دههسال

ی حکومت اسRمی گذشته ی او از زندگی در دورهاز عصر پهلوی نداشته باشد، و کل تجربه

علت اینكه ما این قشر جمعیتی را از عموم ملت تفكیك . دانست" نسل سبز"باشد،  عضوی از 

ن قائل شدهكرده
ٓ
ایشان وارث . ستی مشترك نسلیایم، چهارتجربهایم و نقشی تاریخی برای ا

،یك انقRب )جنگ هشت ساله( ، یك جنگ بزرگ در مقیاس ملی)۵۷(یك انقRب عظیم ملی

سقوط (  المللیویك گسست سیاسی تاریخی در اشل بین) نقRب ارتباطاتا( تكنولوژیك جهانی

ها ها و گسلایستادن در چهارراه این تجربه. هستند) و پایان جنگ سرد  ۱۹۹۰بلوك شرق در

ن
ٓ
ست، های عینیهای ذهنی و تجربهنسلی در تمام عرصهها عامل بروز شکاف بینكه ترکیب ا

ی فكری، روانی،معرفتی،معنوی ایشان را بالكل از نسل مانهبه این قشر تمایزی بخشیده و سا

  . استپدران و مادران خود منفك كرده

موزشی و  نیز جوانی   
ٓ
شان در رونق عصر برخRف نسل والدین ایشان که نظام تربیتی، ا

ی مدنی در این پهلوی گذشت ، سرنوشت نسل سبز به سرنوشت نظام اسRمی و زوال جامعه

هیچگاه نخواست، نتوانست و نخواهد توانست نیز  سیستم سیاسی حاكم دوران گره خورد؛ 

ن پاسخ دهدذره
ٓ
این قشر اكنون موتور تاریخ . ای از مطالبات این قشر عظیم را بفهمد و به ا

و  ها كه سایر موتورهای كوچك با نیروی او به راه خواهند افتادموتور اصلی نارضایتی ؛است

و غارتی که از بابت فروپاشی  حجم رنج نسبت به. را شکل خواهند دادتاریخ ایران جدید 

 بر دوش این قشر روز به روز درصدی  ۴۰اقتصادی کشور و غارتی که از بابت تورم 
ٓ
شود، وار میا

ها و اقشار تحت سلطه،  البته  غیرقابل مقایسه و اقتصادی به سایر اقلیت ظلم و ستم سیاسی

   .است

ستانهقشری اصلی این مشخصه
ٓ
هاست؛ نسلی كه با بحران انقRب ی بحران، زیستن در ا

اش را گذراند؛ خاطرات عصر كودكی ی شصت،و محرومیت دهه زاده شد؛ در بحران جنگ
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با خشونت سركوب  ،های یك نظام اخRقی سادیستها و تهدیدها و نهیباش با اضطراببلوغ

 بیاش را نیز شد و جوانی
ٓ
در هول و و=ی ها داشته باشد، ترین تفریحنکه فرصتی برای سادها

نفت  قیمتبازتاب افزایش . این نسل، نسل انبوهی است. ی كنكور در كام او زهر كردندپدیده

ن عصر، نرخ زادوولد را در نیمهی اول دههدر نیمه
ٓ
مدها در ا

ٓ
ی دوم ی پنجاه، و رشد سریع درا

ن دهه با= برد و سیاست
ٓ
یتبنیادگرایانه هایا

ٓ
 ،ی شصتی اول دهههللا خمینی نیز در نیمهی ا

این بسیج  اوج(  .پشتوانه دامن زدمبنی بر گسترش كّمی تعداد شیعیان علی، بر این زادوولد بی

نسلی كه . نسل زیادی شد  ،به این سبب ، این نسل) است ۱۳۶۵دوولد در سال املی در ز 

-ی شصت گذراند و جوانی اش را در اتاقی دههصت نفرههای پنجاه، شاش را در كRسكودكی

ن سر كرد ایهای دانشجویــیهای بیست مترمربعی خوابگاه
ٓ
او هیچگاه دیده .  كه شش نفره در ا

ه. اش به رسمیت شناخته نشدنشد؛ هیچگاه فردیت
ّ
ای و چون همیشه با او به صورت فل

ن کم بوددر وضعی زیست که هر چیزی . عنصری اضافه برخورد شد
ٓ
ی هشتاد وقتی در دهه .در ا

اش به سن اشتغال رسید، با تقاضای سا=نه یك میلیون و اندی موقعیت شغلی ، بحران نسلی

را به بازار اشتغال منتقل كرد و وقتی در اواخر این دهه به سن ازدواج رسید، بازار مسكن را 

مدگان  این نسل ، اكنون چه میپـی. دچار بحران كرد
ٓ
هایش که بالنسبه وپنج سالهسیكنند؟ ا

دقیقه دست یافته اند و به یک زندگی سرتاسر  ۴تراند به رکورد یک طRق در هر یافتهسروسامان

سا=ری و امید به حساب و کـتابی که کمترین حدی از شایستهاضطراب در فضای شغلی بی

ن وجود ندار پیشرفت و شکوفا کردن خRقیت
ٓ
اند ؛ د، عادت کردهها و لذت بردن از کار در ا

گذرانند و هایــی اسپارتاکوسی از سر میهایش در بازارکاری هرزه و انسان ستیز، تجربهسی ساله

ن معادل 
ٓ
پارتمانی که بهای ا

ٓ
انداز ایشان است، زیر شRق رکود ماه پس۴۰۰در خیاِل خرید ا

ینده تفریح و بیانگیزه و بیحال و بیكار و بییهایش بسالهکنند ، بیست و پنجتورمی جوانی می
ٓ
ا

تماتیك سیاسی، زجر سی پدری خزیده، و عRوه بر پدرسا=ری سیاحترام، در كنج خانهو بی

- هایش نیز در دانشگاهبیست ساله. اندوابستگی به پدرسا=ری خانوادگی را نیز به جان خریده

ن
ٓ
یا زیر دست استادان   تر است وها از مدارس ابتدایــی عصر پهلوی پایینهایــی که کیفیت ا

انگیزه و یا زیر دست برادران پاسداری که با یک مدرک تقلبی، کرسی امثال دکـتر جوان بی
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ای چون کامران اند  و دزِد سرگردنهمجتهدی و دکـتر زرین کوب و دکـتر قریب را اشغال کرده

بیکاری که  التحصیل  مهندس و دکـترها فارغدانشجو مسئول استخدام ایشان است، به میلیون

ژانس رضایت داده
ٓ
به  - کنند  و در حال دود کردن سیگاری اند، نگاه میبه مقام  حد راننندگی ا

های ممنوعه و غیرممکن و امکان دستیابی به  شغل و مسکن و ازدواج  که دیگر برای یاد عشق

نسل از این . کنندشماری میبرای سربازی و بیکاری لحظه  -ایشان به رویا تبدیل شده است

به لحاظ اخRقی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اقتصادی و به لحاظ . سو در محاصره استهمه

اند و انتظار او را در سه كنج تاریخ گیر انداخته . شود، سرسوزنی به رضایت او عمل نمیسیاسی

نكه به هیچ نیاز ساده
ٓ
- بی اش پاسخ دهند، از سیستمیی نباتی، حیوانی و انسانیدارند بدون ا

ما . السكوت ، سكوت كندای حقگر تمكین كند و بدون دریافت ذرهعرضه و ناتوان و سركوب

اگر سه . نداردحتی به لحاظ غریزی نیز به فرصت نفس كشیدن بینیم که او را در وضعیتی می

ذوقه( حق كار 
ٓ
سرپناه  (و مسكن ) گیری و بقای نسل جهت جفت( ، سكس )برای یافتن ا

یا یک پرنده و یك حیوان پستاندار طبیعی را حقوق ) از باد و باران و سرما جهت ایمن بودن

فرض كنیم، و وضعیت این نسل را نسبت به این سه حق حیوانی بررسی كنیم، خواهیم خزنده 

دید كه این انسان تا چه حد نجیب و كم توقع است و طرح و پافشاری بر مباحث حقوق 

  . ی بریدگی از واقعیت استو نشانه، تا چه حد انتزاعی اوبشری، برای 

زادیخواهان این نسل وارث شكستروشنفکران به لحاظ معنوی نیز 
ٓ
های چهار نسل ا

-، نسل مشروطه)۱۸۵۰(بیداران دینی و دولتینسل . میRدی تاكنون است ۱۸۵۰ایرانی از 

روشنفکر مذهبی،چپ و  ، و نسل)۱۹۴۰و۵۰(ملی و حزب توده جبهه، نسل )۱۹۰۰(خواهان

ثار و پیامدها قشر این. )۱۹۷۰(جاهد م
ٓ
های شكست ها و حزن ویرانی ، ی ذهنی و عینیتمام ا

ن است
ٓ
ن چهار نسل را به ارث برده است و در روح و روان خویش حامل ا

ٓ
در ایشان امروز . ا

ترین مغاك اخRقی و سیاسی ممكن در در هولناك ،پدرانش یهاانگاری ها و سهلی اشتباهسایه

و های كه تمام رذیلت اندگری دوختهدر چشم نظم سیاسی ناتوان و سركوبن، چشمتاریخ ایرا

در خود جمع تئوكراتیك، كمونیستی، فاشیستی و كاپیتالیستی را توامان  هاینظامهای شرارت

ز  منش یك نظام كمونیستی در مقابل باید توجه داشت که . کرده است
ٓ
ستیز و فردستیزش، دیاا
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ن تجربه و فاصله كندرا تضمین می روت و موقعیتثحداقلی از برابری 
ٓ
ی طبقاتی هولناکی در ا

مد و قدرتمند است یك نظام فاشیستی نیز در مقابل سركوب و جباریت .شودنمی
ٓ
اش، =اقل كارا

زادی و بازاء سركوب
ٓ
 های اقتصادی مصرافزایش ظرفیت و ر توسعهی مدنی، بهای جامعها

زادی اشکمرشکن طبقاتی یفاصلهیك نظم كاپیتالیستی نیز علیرغم . است
ٓ
زادی رقابت و ا

ٓ
، ا

- سا=ری و  =اقل یک شایسته كندی بورژوا و خرده بورژوا ، تامین میعقیده را =اقل برای طبقه

ن هست که یک انسان زحمت
ٓ
 یك نظام تئوكراتیك . کش و مستعد محروم را با= بکشد ای در ا

- اصول و ارزش در پایبندی بهاش، =اقل های ضدانسانیعظیم شرارت مدر مقابل حج البته نیز

ن خدایــی که خودش به سا=ری 
ٓ
و =اقل  كندحفظ ظاهر را رعایت میاش رسانده، های ادعایــِی ا

تم سیاسی حاكم بر ایران ، ساما اینك سی.  خودش عامل و منشاء توزیع فساد و هرزگی نیست 

یت اهریمنیبوغ نسنتز هولناكی كه ریشه در  به لطف قدرت
ٓ
و نیز به لطف  هللا خمینی داشتا

های عصرپساصنعتی ترین تکنولوژی و برخورداری از نوین ۲۰۱۳برقراری حکومت خدا در سال

را گلچین كرده  چهار نظامهای هر ترین خصلتبدترین و ضدانسانی برای ستیز با انسان، 

یك نظام فاشیست   فردستیز با  جباریت تئوکراتیک را، بربریت و خردستیزی یك نظام  ؛است

زادی ستیزی یك نظام كمونیست ، با هرج و مرج اقتصادی و 
ٓ
 سا=ری سرمایهو تمركز قدرت و ا

میخته ، در عالم عمل نیز به تک تک رذیلتیك نظام كاپیتالیست 
ٓ
های اخRقی افراد در هم ا

ورده و ترین رذیلتاده و شخصیجامعه فراخوان د
ٓ
ها را از اعماق روستاها و قصبات به میدان ا

ن ذهیت و این عینیت، فاشیسمی ناتوان و گستاخ 
ٓ
بدل به اهرمی سیاسی کرده  و با ترکیب ا

داند، و به ازاء تمرکز قدرت شکل داده که خود را حتی بر ناموس شهروند نیز مسلط می

ا پاسخگو نیست و شکنجه و سرکوب مخالفش را یک عبادت هولناکش نیز به هیچ کس  جز خد

باید توجه .   کند و با رشد اقتصادی صفر درصد، ادعای مدیریت جهان را نیز دارد فرض می

موزش و و شخصیت های زندگیداشت که قشر سنی میانسا=ن ایران پایه
ٓ
شان شامل تربیت و ا

های این فاشیسم است و ضربه های زندگی، در عصر پهلوی بسته شدهتامین حداقل

های شصت و هفتاد نیز در دهه. سادومازوخیستی به طور مطلق ایشان را متاثر نکرده است

شکار نشده بود، چرا که ساختارهای اجتماعی بازمانده از 
ٓ
هنوز ثمرات واقعی حکومت اسRم ا
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ها  و چه در گاهعصر پهلوی هنوز مستهلک نشده بودند و چه در مورد  اساتید هیئت عملی دانش

های تولید برق، همچنان ثمرات بازمانده از  عصر ای چون نیروگاههای زیربنایــیمورد  ساخت

ی هشتاد و مصادف با ورود در طول دهه. کردندپهلوی، یک راندمانی برای سیستم ایجاد می

شکار میهای سیست که واقعیتنسل سبز به زندگی اجتماعی
ٓ
 شود وسال حکومت اسRم ا

ن تئوری سادومازوخیستی بر درخت عینیت شکوفه میمیوه
ٓ
دهد  و نسل سبز به عنوان های ا

ترین اقشار او،  دردناك ترین این قربانی، كه عامی. شوداولین قربانی به مسلخ تاریخ دعوت می

زادی را  تا مغز استخوان درك كرده و  ابتدایــی ترین حقوق انسانی و حیوانی
ٓ
اش اشكال فقدان ا

كاهی و فساد اخRقی و فساد اقتصادی و سیاسی را
ٓ
ای كه سی سال حكومت از بابت فساد ا

روحانیت بر ایران تحمیل كرده  ، به صورتی روزافزون از دست داده، برای فهم كراهت استبداد 

ی دینی نیازی به تتبعات فلسفی در متون جان استوارت میل و تامس پین ندارد؛  او با غریزه

زادی را و لذت ای گذاشته است ، لذت حیاتیعت در نهاد هر جنبندهبقایــی كه طب
ٓ
بخش ا

زادی درك كرده ، و همین 
ٓ
زیست شرافتمندانه را و لذت ایستادگی و مقاومت را برای کسب ا

 می
ً
ست ، باید خواهد بداند که جنبش سبز چینكـته  راز جنبش سبز است و کسی که واقعا

هاست، بر  علیه تمام اقتدارهای نامشروع و فاسدی که بانیقر بفهمد که جنبش سبز قیام همین

و=یت "او را تا حدود زیر حقوق حیوانی خوار کرده اند و در راس تمام این اقتدارها ؛ نهاد 

زادی" ی فقیهمطلقه
ٓ
  . ستکه در ذات و موجودیت خود، اعRن جنگی بر علیه تمام اشکال ا

ن حماسهامروز سه سال از ظهور جنبش سبز می گذرد، اما علی   -۲
ٓ
ی ملی که رغم ا

گاهی توده
ٓ
سال اخیر را بالکل از اعتبار ۳۰های مسلط ها را جابجا کرد و گـفتمانمرزهای ا

ای و حرف حقی که بتواند با فرم جنبش سبز هماهنگ باشد، از انداخت، هیچ فریادی و زمزمه

 
ٓ
داران جنبش سبز ای برنیامده و مدعیان و سهامای در هیچ حوزهزادههیچ شخصیتی  و هیچ  ا

 در کار خود نیز درمانده
ً
اند و به لحاظ قدرت تکلم نیز ، صRحیت این نمایندگی از ایشان اساسا

. کنیم این انتظار بیهوده و کمرشکن خواهد بودبر این اساس ما خیال می. سلب شده است

ن عظمت 
ٓ
کـفایت، ، به علت گرفتار شدن زیر چنگ چند سخنگوی بیوقتی که جنبشی به ا

ن کRم و بیان خود را گم کرد، باید برگردد و به چهره
ٓ
ی شهید خود نگاه کند و حدس بزند که ا
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خرین لحظه چه می
ٓ
ن جوان مغروری که خیمه.  خواست بگویددوست او، در ا

ٓ
-بازی ولیشبا

ل نکرد و با  اقتداء به رئیس جمهور قانونی های فاسد را در شب انتخابات تحمفقیه و سپاهی

ن صحنه"خود 
ٓ
رایــی خطرناکتسلیم ا

ٓ
نشد و با مقاومت خود ، لرزه به هیکل استبداد دینی " ا

استادان  معلمان و  تا از سمت پدران و ه استکردوری صبانداخت، چهار سال انتظار کشیده و 

ن توحش انسان ،خود
ٓ
میز او را بمدنی مسالمتستیزی که کوششراز ا

ٓ
-و بیجهنم کهریزک  اا

و اکنون که در این چهار سال جز تکرار  و بفهمد؛ پاسخ داد، بشنودهای زندان اوین ناموسی

ور و تکراری های مRلگزاره یک مشت
ٓ
اند و در وقفه مطرح شدهتا امروز بی ۷۶ای که از سال ا

هایــی ها و عینیتا تمام واقعیتباند و ی عمل نیز جز سرافکندگی و انفعال ثمری نداشتهصحنه

این صRحیت را برای خود باید ، اکنون ه، چیزی نشنیدهدید تضاد داشتکه او به چشم خود می

به صحنه به نیابت از برادران دلیر و خواهران سلحشور خود در عاشوری تهران، که  باشدقائل 

ا الهام از شهدایش حرف حتی اگر لکنت داشته باشد، بزبان جنبش سبز خود باشد و بیاید و 

ن
ٓ
نالیز ا

ٓ
ن پدرانی به او بیاموزند، که هنوز در ا

ٓ
چه بزند و از اشتباه نترسد و منتظر نباشد تاریخ را ا

واسطه به گذشته و تاریخ خود چنگ او باید بی.  اند بر ایشان رفت، در مانده ۵۷که در سال 

ا چنان بازخوانی کرده اند که با مصالح ی پنجاه، تاریخ معاصر ایران ر بیندازد؛ پدران او در دهه

ی پنجاه سازگار باشد و از این بابت، بسیاری از حقایق دفرمه شده است و امروز سیاسی دهه

گاهی تاریخی در دههدگم
ٓ
ی های بازمانده از همان حقایق دفرمه شده، مانع اصلی ایجاد خودا

-ارتباط نسل سبز با سرمایهباعث شده  ۵۷سقوط روشنفکری در میان نسل انقRب. نود است

کنیم او ناگزیر از اریجینال بنابراین ما خیال می. خواهی اعصار گذشته قطع شود های مشروطه

نچه که سی سال از روشنفکر دینی و اصRح. بودن است
ٓ
- او باید به گذشته نقب بزند؛ به هر ا

ی خارج تکه تکههای ای و اپوزیسیونطلب و پدر مارکسیست و عموی مجاهد و دایــی توده

ن. اند شک کندکشور به خورد او داده
ٓ
نا

ٓ
که در جستجوی حقیقت باشند، به فکر ها بیش از ا

گاهیاند و روایتشان در صدر انقRبسرپوش گذاشتن به اشتباهات
ٓ
. بخش نیستشان زنده و ا

راءشان های ایجابی و محتوتواند و باید از ایشان الهام بگیرد، اما نه از حکمنسل سبز می
ٓ
ای ا

های ی ایشان ، ازجدیت و پشتكار و پایداری ایشان در دههایشان، بلكه از منش و روحیه
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سرد است و در میان نسل امروز كه خونین پنجاه و شصت كه یادگار جهان جدی عصر جنگ

مده
ٓ
ی نبرد انگلیس در بحبوحه ۱۷در قرن  .ستاند،خصلت نادری ی عصر سایبرنتیكبارا

ن چندین  حقوقی پادشاه
ٓ
نالیز ا

ٓ
گاهی سیاسی عصر ایجاد شد، که برای ا

ٓ
و پارلمان، بحرانی در ا

ها از دل همین کوشش لویاتانلویاتانلویاتانلویاتانساز ها نوشته شد که کـتاب تاریخهزار  رساله توسط بریتانیایــی

مد
ٓ
گاهی نافذ که بر ستیز دروغین ارزش. بیرون ا

ٓ
ن ا

ٓ
ها خاتمه بخشد و روح عصر کجاست؟ ا

شتی چیزهای نیکو را با چی
ٓ
شاید در . داند؛ ایران خیلی بزرگ است دهد؟ کسی نمیزهای مفید ا

داند شاید روح گرند کسی نمی. شودای کوچک مدادی دارد تیز میای دور، در خانهدره

. انداند و نیرویــی تاریخی را در ایشان دمیدهای، عّیارانی را ملهم کردهمسترهای ایران در گوشه

داران فرهنگ، و سرقفلداند؛ اما همه باید بکوشند به میدان بیایند و از طعن و لعن کسی نمی

  : نیز قضاوت تاریخ نهراسند؛ چرا که فردوسی گـفت 

یت بود در نهان
ٔ
نچه را

ٓ
یت بود در نهانز گـفتار ویران نگردد چهان     بگو ا

ٔ
نچه را

ٓ
یت بود در نهانز گـفتار ویران نگردد چهان     بگو ا

ٔ
نچه را

ٓ
یت بود در نهانز گـفتار ویران نگردد چهان     بگو ا

ٔ
نچه را

ٓ
        !!!!ز گـفتار ویران نگردد چهان     بگو ا

چه موقع بر امامت : روایتی نقل است كه روزی شخصی از امام جعفر صادق پرسید -۳  

درنگ غرق در شرم درنگ غرق در شرم درنگ غرق در شرم درنگ غرق در شرم ی حق فكر كردم و بیی حق فكر كردم و بیی حق فكر كردم و بیی حق فكر كردم و بیروزی به كلمهروزی به كلمهروزی به كلمهروزی به كلمه:" ندفرمود ایشانخود یقین كردی؟ و 

ن لحظه بود كه خود را شایسته بر امامت دانستم
ٓ
ن لحظه بود كه خود را شایسته بر امامت دانستمشدم؛ ا
ٓ
ن لحظه بود كه خود را شایسته بر امامت دانستمشدم؛ ا
ٓ
ن لحظه بود كه خود را شایسته بر امامت دانستمشدم؛ ا
ٓ
 یاین  رساله از ادعاالبته  صد"  شدم؛ ا

ن افتخار را دارد كه از فرط شرم نوشته استمنتزع  و سخنگویــی پیشوایــی
ٓ
شرم از  ؛است، اما ا

مندی كه نگاه كردن به سیمای معذب پسران و دختران شجاع و مردان و زنان ساده و شرافت

سال پیش بر علیه استبداد دینی، بر علیه تحقیر و بر علیه دروغ تا پای جان به میدان  چهار

مدند و از هشت ماه مقاومت دلیرانه
ٓ
ای ی ایشان در مقابل قتل و شكنجه و تجاوز، خاورمیانها

زادیخواهانه افتاد
ٓ
ن حماسه،  چهارو امروز با گذشت ، به شور ا

ٓ
بیان اصیل جنبش " سال از ا

زادی و نیز شان"سبز
ٓ
حیثیتی كه قصد بی اصRح طلبیقشری از ، زیر بمباران تبلیغاتی دشمنان ا

بریده از مردم  د یك انقRب اوراق شده به حاكمیِت كرده است جنبش سبز را زیر قیمت و مانن

؛ شرم از نگاه کردن از روی شرم نوشته است رسالهاین . شود بفروشد، روز به روز مهجورتر می

کند و ادعایش، برای تمام شهدا مادری میهای مادر ستار بهشتی که با زبان ساده و بیبه چشم

ن حقیقت بزرگی که انبومتکلم می
ٓ
ه روشنفکران متکبر و پرمدعا که بر کرسی شاملو و شود به ا
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ن ترس و  اباء دارند؛  شرم از نگاه کردن به سیمای صمد و ساعدی تکیه زده
ٓ
اند، از گـفتن ا

ن    ی ما لیاقت زیستن داشت ونجیب رامین پوراندرجانی که بیش از همه
ٓ
که فقط و فقط به جرم ا

زیر خاک است؛ و تمام راز جنبش سبز همین های شهدای کهریزک شهادت داد، اکنون بر زخم

اند اش را از او گرفتههای استبداد دینی ، غرور و شرماست که به یک ملِت بزرگ که زیر چنگال

اند، و با عادت دادِن او به انتخاب بین بد وبدتر و افتضاح ، قدرت تخیل  را از او سلب کرده

ایم؛ مغرور به اینکه ما نیز اینک مغرور و شرمندهمغرور بودن و شرمنده بودن را بیاموزد؛ و  ما 

ی عاشورای تهران در کنار ایستادگان بودیم و برای لحظاتی و در حماسه ۸۸در خرداد باشکوه 

لذت زنده بودن را چشیدیم و شرمنده از اینکه در دفاع از غرور شهدا پاکباز نبودیم و در 

سِر شرم و غرور نوشته شده است و چه از نشستگان هستیم ؛ این رساله از  ۹۲فروردین 

ن
ٓ
لوده نباشد  به لكنتکه خود را بیانی از جنبش سبز بداند ؛ افتخاری با=تر از ا

ٓ
های بیانی كه ا

كه ی حکومتی اصRح طلبقشر غالِب  یپایهبیهای سنجیروشنفكر دینی و مصلحتانگیز رقت

لوده نباشد به .رسالت خود را در دفرمه كردن بیان جنبش سبز جسته است
ٓ
و  هانظری تنگ ا

عظیمی از  که طیف ۶۰و  ۵۰ی دهه یهدر خو تعصبات شكست یپس ماندهها و توزی كینه

دهی یك مشاركت بزرگ و شكل" بیان جنبش سبز"و امكان درک امروز را  فلج کرده  روشنفكری 

زادی
ٓ
را قربانی فرقه بازی  خواهانه را كه بر علیه استبداد دینی از ایشان ستانده و ثروت مدنیا

كرده ... فرسایشی میان چپ و مذهبی و مجاهد و فدایــی و ملی و ملی مذهبی و پان ایرانیست و 

ای كه ی خود؛ او  به عینیت كریهی قربانی شدهست به گذشتهجنبش سبز زنهار نسلی. است

یك چیز بزرگ فهمد كه جای یك چیز بسیار بزرگ خالی است، نگرد و میبه ارث برده است می

ن، نه تنها امكان  زیست های زندگی، طعم میكه به تمام چیزها و تجربه
ٓ
بخشد و بدون ا

. های زندگی نیز غیرممكن استترین خوشیمندانه بلكه امكان لذت بردن از سادهشرافت

ی شدههای پایمالنفس ُخردشده و خRقیتجنبش سبز ، که اعتبار خود را از غرور و عزت

ن پای صندوقمیلیونی نسل سبز میقشرهای 
ٓ
های گیرد ، البته نه یک دعوای قدرت که تکلیف ا

ن به دست چند پاسدار قاچاقرای پRستیکی
ٓ
ی ای که کلید ا

ّ
Rدایناسورصفت چی و چند م

است، مشخص گردد، نه یک جنبش سیاسی که با تعویض چند صاحب قدرت تسلی یاید، 
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که  از موقعیت تاریخی خود به عنوان  وارث  پنج نسل ی نسلی است بلکه وجدان بیدار شده

زاد
ٓ
گاهی یافته و اعتبار جنبش خود و حرمت شهدای خود را از خواهانهمبارزات ا

ٓ
ی ایرانیان خودا

تیر و شهدای سیاهکل و حیثیت شهدای باغشاه و شهدای کوی امیرخیز و شهدای مطهر قیام سی

ست  که تمام داند ؛ قیام اخRقی ملتیدا نمیشهدای میدان چیتگر و شهدای میدان ژاله ج

بیند که در تمام این سی سال، منابع اش را لگدکوب اوباشی میهای مدنی و انسانیفضیلت

ی ایشان، هیچ حدی ومرزی طلبی نجیبانهاند و در سرکوب اصRحاش غارت کردهمادی و معنوی

خرین پناهگاه شرم و برای وقاحت خود قائل نشدند ؛  و جنبشی چنین نجیب، ب
ٓ
ه عنوان  ا

ن باید باشد  که چتر خود  را بر تمام غرور برای یک ملت بزرگ، بسیار عظیم تر و پر شكوه
ٓ
تر از ا

های دینی و نژادی و جنسیتی و غرور تمام پایمال ایران نگستراند و دفاع از حق تمام اقلیت

ن جا  كه جبههشدگان را وظیفه
ٓ
دشمنان او ائـتRفی عظیم میان  یی اول خود نداند؛ و از ا

ن مقام است كه همایشی هاست، البته شایستهها و فرقهی گروههای اخRقی همهرذیلت
ٓ
ی ا

های اعتقادی و ای باشد برای نیروهای اصیل و اخRقی و بلندنظِر تمام گروهباشد و کنگره

زادی" سیاسی؛ حول محور مشترك 
ٓ
  " گرایــیانسان"و " خواهیا

        زمین خودم بایستمزمین خودم بایستمزمین خودم بایستمزمین خودم بایستم    بگذار بربگذار بربگذار بربگذار بر
        ی دردی دردی دردی دردی الماس و رعشهی الماس و رعشهی الماس و رعشهی الماس و رعشهبر خاكی از برادهبر خاكی از برادهبر خاكی از برادهبر خاكی از براده

        ام را ام را ام را ام را بگذار سرزمینبگذار سرزمینبگذار سرزمینبگذار سرزمین
    زیِر پای خود احساس کنمزیِر پای خود احساس کنمزیِر پای خود احساس کنمزیِر پای خود احساس کنم
        بگذار صدای رویش خود را بشنومبگذار صدای رویش خود را بشنومبگذار صدای رویش خود را بشنومبگذار صدای رویش خود را بشنوم

گرگرگرگرهای خون را در چیتهای خون را در چیتهای خون را در چیتهای خون را در چیتی طبلی طبلی طبلی طبلپهپهپهپهپ ُر پ ُر پ ُر پ ُر رُ رُ رُ رُ 
١١١١        

ی ببرهای عاشق را در دیلمانی ببرهای عاشق را در دیلمانی ببرهای عاشق را در دیلمانی ببرهای عاشق را در دیلمانو نعرهو نعرهو نعرهو نعره
٢٢٢٢        

        ام من؟ام من؟ام من؟ام من؟زیستهزیستهزیستهزیستهوگرنه چه هنگام میوگرنه چه هنگام میوگرنه چه هنگام میوگرنه چه هنگام می
روزان و شبان را من؟روزان و شبان را من؟روزان و شبان را من؟روزان و شبان را من؟ی ی ی ی ی پیوستهی پیوستهی پیوستهی پیوستهكدام مجموعهكدام مجموعهكدام مجموعهكدام مجموعه

٣٣٣٣        
        
    

                                                           

 دوممبارزان در زمان پهلوی   تهران و محل اعدامنزدیک  ی تیر گر میدانچیت -۱
ن است  روستای سیاهکل که در استان گیRن، ایدیلمان منطقه - ۲

ٓ
 .بخشی از ا

 دشنه در دیس -احمد شاملو - ۳
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زادی
ٓ
ن ملتی که ا

ٓ
زادیا

ٓ
ن ملتی که ا

ٓ
زادیا

ٓ
ن ملتی که ا

ٓ
زادیا

ٓ
ن ملتی که ا

ٓ
        کنندکنندکنندکنندهای اساسی خود را با یک امنیت موقتی معامله میهای اساسی خود را با یک امنیت موقتی معامله میهای اساسی خود را با یک امنیت موقتی معامله میهای اساسی خود را با یک امنیت موقتی معامله میا

زادی هستند، و نه =یق امنیت
ٓ
زادی هستند، و نه =یق امنیتنه =یق ا
ٓ
زادی هستند، و نه =یق امنیتنه =یق ا
ٓ
زادی هستند، و نه =یق امنیتنه =یق ا
ٓ
        ! ! ! ! نه =یق ا

  بنجامین فرانکلین

زادی می
ٓ
زادی میشـما ا
ٓ
زادی میشـما ا
ٓ
زادی میشـما ا
ٓ
        خواهید؟خواهید؟خواهید؟خواهید؟شـما ا

ن هیاهو می
ٓ
ن هیاهو میپس چرا  بر سر بیش و کم ا
ٓ
ن هیاهو میپس چرا  بر سر بیش و کم ا
ٓ
ن هیاهو میپس چرا  بر سر بیش و کم ا
ٓ
        کنید؟کنید؟کنید؟کنید؟پس چرا  بر سر بیش و کم ا

زادی فقط می
ٓ
زادی فقط میا
ٓ
زادی فقط میا
ٓ
زادی فقط میا
ٓ
زادی باشدا

ٓ
زادی باشدتواند تماِم ا
ٓ
زادی باشدتواند تماِم ا
ٓ
زادی باشدتواند تماِم ا
ٓ
        تواند تماِم ا

زادی نیستتکهتکهتکهتکهو و و و 
ٓ
زادی، ا

ٓ
زادی نیستای از ا

ٓ
زادی، ا

ٓ
زادی نیستای از ا

ٓ
زادی، ا

ٓ
زادی نیستای از ا

ٓ
زادی، ا

ٓ
            ....ای از ا

 فریدریش اشتراوس

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ه گویـــد باز ه گویـــد باز ه گویـــد باز ه گویـــد باز ــــــــال خونیــــن د=ن کال خونیــــن د=ن کال خونیــــن د=ن کال خونیــــن د=ن کــــحححح
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                خـون که جوید باز؟     خـون که جوید باز؟     خـون که جوید باز؟     خـون که جوید باز؟         ّمِ ّمِ ّمِ ّمِ وز فلک خُ وز فلک خُ وز فلک خُ وز فلک خُ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اد  اد  اد  اد  ــــتان بتان بتان بتان بــــپرسـپرسـپرسـپرسـییییــــش از روی مـش از روی مـش از روی مـش از روی مـااااــرمــرمــرمــرمــــشــشــشــشــ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            از   از   از   از   ــــــــــــــــد بد بد بد بــــــــــــرویرویرویرویــــــــــــــــر بر بر بر بــــــــت اگت اگت اگت اگــــــــــــــــــــــــــــــــــــس مســس مســس مســس مســــــــــــــنرگـــنرگـــنرگـــنرگـــ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                گردان بود    گردان بود    گردان بود    گردان بود    هرکه چون =له کاسه هرکه چون =له کاسه هرکه چون =له کاسه هرکه چون =له کاسه 
            !!!!وید بازوید بازوید بازوید باززین جـفا رخ به خـون بشـزین جـفا رخ به خـون بشـزین جـفا رخ به خـون بشـزین جـفا رخ به خـون بشـ

  حافظ

...............................
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  بحران آزادی
  ستیزیو ماشین آزادی 

 
  

  : کلیات  - ۱-۱

زادی فی    
ٓ
نیاز است؛ همین زیباست، و برای اثبات شکوه خود، از هر علتی بینفسه ا

ن را نطلبیدهدفاع مینشیند و بیاست که ساکت می
ٓ
اند، او خود نگرد، و تا ملتی با  تمام وجود ا

، اندها ناز او را کشیدهترین ملتترین و بافرهنگترین و بااخRقباهوش. اندازدرا به پیش نمی

ن را به جان خریده
ٓ
ن کرده شانهایعزیزترین ارزشو  اندخطرهای ا

ٓ
اند؛ پس غرور و را فدای ا

 یک چیز زیباست ، اما باید دانست که این چیز زیبا، . علت نیستنیازی او بیبی
ً
زادی صرفا

ٓ
ا

زادی هاستی تمام فضیلتپایه
ٓ
گاهی هیچگاه محقق هایــی فضیلت ،و بدون ا

ٓ
چون اخRق و ا

زادیکه جبههاین. نخواهند شد
ٓ
 پیوندی ی ا

ً
ترین اخRقفاسدترین و بی میانستیزی عمدتا

گاهرهبران، با جاهل
ٓ
ترین قشرهای اجتماعی بوده است، تنها یک قرینه بر این ترین و ناا

 با .  ادعاست
ٓ
زادی، مبنای اخRق ا

ٓ
گاهینکه ا

ٓ
ست، اما باید توجه داشت که بدون حداقلی از و ا

گاهی و حداقلی از سرمایه
ٓ
زادی ناممکن خواهد بودا

ٓ
از این بابت است . ی اخRقی نیز نیل به ا

   :بین این سه عنصر برقرار دانست چنین نسبتیتوان که می

  
    ۱-۱ یشكل شماره
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زادی را برای چه می
ٓ
نا

ٓ
زادیکه در فقدان خواهیم؟ برای ا

ٓ
امکان رشد قوای اخRقی  ،ا

اعتبار خود را نه از فرامین  ،بر خRف اخRقیات مذهبی "اخRق مدنی"شود؛ چرا که مسدود می

- شماری میکه برای قطع دست مجرم و سنگسار او لحظه جوکینهزاهد مشتی یک خدای قهار و 

ن هاکردن رنج انسانها و درککنند، بلکه بر اساس دوست داشتن انسان
ٓ
ها و بخشیدن ا

ن اخRق مدنی وبناشده است 
ٓ
زاد و با مشارکت وجدان  ای کهاولین هدف ا

ٓ
در یک فضای ا

زاد تاسیس میانسان
ٓ
ها و پاسداری از غرور شود، کوشش برای شکوفا کردن خRقیتهای ا

ن ستهاانسان
ٓ
مضطرب و مرعوب و  بندگانیکه محتاج و یک چنین اخRقیاتی صدالبته بیش از ا

 نفسی است ، که مبانی اخRق مدنی را ری خور باشد، نیازمندان شهروندان مغرور و با عزتتوس

زادانه و داوطلبانه، 
ٓ
گاهانه و ا

ٓ
 نکـته عRوه بر این.  کنندهر لحظه در وجدان خویش تاسیس میا

زاده در چنگ سنت
ٓ
زادی، انسان ا

ٓ
ها و ماند، و فضیلتپناه میها بیباید توجه داشت که بدون ا

شوند، که بسیاری می ایهای اخRقیو ارزش های اجتماعیهای فردی او فدای ضرورتRقیتخ

ن
ٓ
 خاصیتیچیزهای مرده و بیواقعی عصر نیز نیستند؛ بلکه  هایو ارزش هاضرورت ،هااز ا

ناز اعصار دور بازمانده ،هستند که در قالب سنت
ٓ
را چون  هااند و صاحبان قدرت همچنان ا

زادی انسان این یک حقیقت بRمنازعی. کننده انسان استفاده میپتکی بر علی
ٓ
ست که هر جا از ا

ها و اقتدارهای عصر سربلند کرد، فهم او غنا یافت، ذوق او از زیر یوغ دگم او دفاع شد ، 

  .را وانهاد و اخRق او زیبا شد جویــی و تعصباتارتفاع گرفت،  کینه

  پای یک ضرورت معرفت شناختی نیز در میان است؛  عRوه بر این ضرورت اخRقی ،

گاهی ممکن"نیل به ماکسیسمم 
ٓ
زاد میسر نیست ،یک عصر " ا

ٓ
. بدون زیستن در یک فضای ا

زادی، حتی مشاهده
ٓ
نکه در فقدان ا

ٓ
شود و رسیدن به های خام نیز دشوار میی واقعیتبرای ا

 غیر ممکن
ً
گاهی عصر نیز  مطلقا

ٓ
زادی،  در وضعیت فقدا. مرزهای ا

ٓ
های خRق و ارتباط ذهنن ا

ن  جستجوگر با هم گسسته می
ٓ
که محصول فضای همفکری و ی زنده و انتقادی اندیشهشود و ا

تولید ست، البته ی مدنیهای جامعهها و تعامل پیوسته و پویای ایشان با =یهرقابت میان الیت

گاهی انتقادی زنده، شود ونمی
ٓ
در پرتو ساختارهای  مشکRت عصر،ها و واقعیت در فقدان این ا
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 در یک چنین وضعی نه تنها ذهنی بازمانده از اعصار دور شناسایــی و تفسیر می
ً
شوند و قطعا

شکار نیز دفرمه می ،شودرائلیسم حاکم به تمامی بازشناخته نمی
ٓ
شوند و در بلکه حقایق ا

گاهی"شود ؛ انبوهی از ی خام نیز گمراهی تولید میمشاهده
ٓ
که نه برای شناخت "ذبهای کاا

اند، از سمت کردن فضای شناخت طراحی شدهکاری و لوثحقیقت ، بلکه برای کـثافت

را به چنان  هاشود و ذهن تودهصاحبان قدرت مافیایــی و روشنفکران وابسته به ایشان تولید می

. ه کندهای عقل سلیم خود نیز تکیتواند به یافتهاو حتی نمیکشانند که حدی از انحراف می

ای  شود، تبدیل به یک مادهدانشی که در دانشگاه و یا در محافل روشنفکری رسمی تولید می

 قطع است و حتی به اندازهارزش میخنثی و بی
ً
ن با عینیت، مطلقا

ٓ
ی عقل شود که ارتباط ا

  . ی تاکسی نیز قدرت فکر انتقادی نداردسلیم یک راننده

زادیایده
ٓ
ن را  قدمتسنتی بسیار غنی دارد و  ،فکری تاریخ ایرانخواهی در میراث ی ا

ٓ
ا

القضات در ستیز با اقتدار شارعان های عارفان رادیکالی چون حRج و عینتوان تا حد کوششمی

زادی و زیبایــی و نجات و متکلمان دینی، و نیز تا تRش
ٓ
های حافظ شیرازی برای پیوند دادن ا

های های سنتی، شکلاین فرم. و زاهد ، عقب برد دادن انسان از زیر شRق مفتی و محتسب

زادیخام و قدیمی
ٓ
خواهی مدرنی هستند که در عصر پس از رنسانس انسجام نظری یافت، ای از ا

- گرایــی، شبکهو انسان گرایــیگرایــی، تجربهای از اصول چون فردگرایــی، عقلو با تاسیس رشته

ن میهای فرهنگی را شکل داد که به نیرو ای از ارزش
ٓ
زادی را ازی ا

ٓ
-ای زیبایــیحد ایده شد ا

ورد و به تمام اقتدارات  ءای فلسفی وسیاسی ارتقاشناسانه تاحد ایده
ٓ
-انسانداد و به میدان ا

  . شناسی اعRن جنگ دادی معنا، چه سیاست، چه زیبایــیستیزانه چه در حوزه

زادی
ٓ
ای انگلیسی و گر ی تجربهبه عنوان محصول فلسفه ،خواهی مدرن این شکل از ا

عصر روشنگری فرانسه، در ایران برای نخستین بار در متون گرای اومانیستی در عقلی فلسفه

قاخان کرمانی در نیمهفتح
ٓ
خوندزاده و سپس میرزاا

ٓ
و با  شودمطرح میی دوم قرن نوزدهم علی ا

موزه
ٓ
استبداد  ی نظری را بر علیهاستوارت میل، همزمان دو جبهههای ولتر و جانالهام از ا

و به صورتی رادیكال، با گشاید معنوی روحانیت شیعه و استبداد سیاسی سلطنت قاجار برمی
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این موج فكری، . شودمینظام فئودالیستی حاكم درگیر  روبناهای سیاسی، حقوقی و اخRقِی 

زادیاگزارانسی سال پس از طرح و بسط توسط بنیان
ٓ
دهد خواهان را پرورش میش، نسلی از ا

های ای از فضیلتعلیرغم ضعف بنیادهای فكری ، به صورت شهودی درك صریح و یكپارچهكه 

زادیخواهی دمكراتیك دارند؛ همان نسلی كه انقRب مشروطه را به سامان می رساند؛ نسلی كه  
ٓ
ا

=یش ذهنیبی
ٓ
زادی را مبنای تمام فضیلت ،هیچ ا

ٓ
های و با درك صریحی از پرنسیپ  داندمیها ا

گاهی اكـتیو یک اومانیستی، به 
ٓ
ائـتRف نیروهای برعلیه  نافذدیدگاه انتقادی و یک خودا

   . است دست یافته) استعمار -سلطنت - روحانیت-فئودالیسم( كار عصر محافظه

، تا استبداد ۱۲۹۰یی تاریخ ایران پس از بمباران مجلس، از هرج و مرج دههبا مشاهده

 ۱۵تا قیام ) ی ملیحزب توده و جبهه( ۲۰ی ران مدنی دهههای بیدارضاشاهی، از کوشش

تا پیروزی انقRب، و خRصه تا همین  ۵۰ی دههخرداد و ازقیام سیاهکل و مبارزات مسلحانه

زادی هرگز  که دیگر بینیممی ۱۳۹۲امروز در سال
ٓ
ن وحدت و انسجام نظر لیبرالی که به ا

ٓ
-ا

زادی را محور و هبخشید و دیدگاخواهان صدر مشروطه نیرو می
ٓ
های لیبرالی خالص ایشان که ا

رود و در قرن بیستم با شود و بالکل از بین میتکرار نمی ،های مدنی قرار دادهلو=ی فضیلت

 های حیاتصورت ی متوسط و تحصیRت عمومی و مدرنیزاسیوِن وجود رشد انفجاری قشر طبقه

-نه تنها تقویت نمی ست،ی لیبرالیهی رشد ایدکنندهکه خود تسهیل ،اجتماعی و اقتصادی

زادیها و جریانوتاز تمام ایدهی تاختشود، بلکه سرتاسر این قرن عرصه
ٓ
ستیز های فکری ا

خوندزاده از اساس بیمی
ٓ
قاخان و ا

ٓ
  .ماندصاحب میشود و میراث ا

فكری و سیاسی ایران، و زوال ساختارهای  هایشخصیتی كیفیت وقفهكاهش بی

زادیحقوقی و سیاس
ٓ
خواهانه در طول یك قرن اخیر سبب ی ونیز نهادهای مدنی به لحاظ وزن ا

نكه یك قرن مدرنیزاسیون ساختاری علی ۲۰۱۳گردیده است كه توده والیت ایرانی در سال
ٓ
رغم ا

 به لحاظ فهم لیبرالی و 
ً
و یك قرن روند دمكراتیزاسیون جهانی را پشت سرگذاشته اند، اساسا

نسبت به اجداد خویش در  ،های دمكراتیك و برخورداری از حقوق مدنیپایبندی به پرنسیپ

امروز بر روی هیچ خیابانی از تهران . تر قرار گیرندتر و شكنندهنیز در جایگاهی ضعیف ۱۹۰۷



 .......................21 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

های صفوی كه قلههللا نوری و نوابفضلنامی از بزرگان صدر مشروطیت نیست؛ اما نام شیخ

زادی و عمل فكر
ٓ
زادی ختم ترین اتوبانان معاصراند، بر بزرگستیز در ایر ا

ٓ
هایــی كه به خیابان ا

 به چه علت . شوند، حك شده استمی
ً
این وضعیت پارادوكسیكال محصول چیست و اساسا

زادی
ٓ
خواهی مدنی كه در است كه در عرض یك و نیم قرن، كوشش نهضت فكری و فلسفی ا

خوند زاده و رهبران فكری مش
ٓ
قاخان و ا

ٓ
ی است ، در حوزه یت منعکسروطبینش و منش ا

زادیروشنفكری مدنی به جریان
ٓ
) از جناح راست( ستیزی چون احمد فردید و حسین نصرهای ا

ل) از جناح چپ( و احسان طبری  
ٓ
 - احمد به عنوان خط روشنفكری سارتری و علی شریعتی و ا

 میوهشیعی می
ً
قشر ترین یهای تئوریك ایشان نیز به دست فاشیستی كوششرسد و نهایتا

  . شودروحانیت شیعه چیده می

ها میان فعا=ن خیابانی جنبش ها و همدلیکه محصول چهار سال همفکری  رسالهاین 

زادی در ایراِن 
ٓ
نالیز بحران ا

ٓ
ای ی صورتبندیامروز از طریق ارائه سبز است، تRشی است برای  ا

زادی
ٓ
ی این نیروها نیز در افزایندههم ی تعامل چند=یه وستیز، نحوهكه عRوه بر نقش عوامل ا

ن  قابل مشاهده باشند
ٓ
گاهی به سه مدار  سیاسی و در این روش، با تفكیك =یه.  ا

ٓ
های های ا

شناختی، و ارزیابی رویكرد بازیگران تئوریك و پراتیك تاریخ معاصر ایران نسبت فلسفی و زیبایــی

زادیبه ایده
ٓ
زادی به دست میوهای ضدخواهی دمكراتیك، طرحی ائـتRفی از نیر ی ا

ٓ
ید كه بر ا

ٓ
ا

زادی در ستیزی دائم بوده استعلیه ایده
ٓ
زادیعقبه.  ی ا

ٓ
ستیز در تاریخ های این ائـتRف ا

ن كه مدنظر ماست، در دو قرن ی ایران قابل پیگیری دوهزارساله
ٓ
ن هویت منسجمی ا

ٓ
ست؛ اما ا

ی یك ویروس، در گذر به مثابه و گرفتهی مدرنیسم به ایران شكل اخیر و همزمان با ورود ایده

تر به خود هشت ساله تكامل یافته و اشكال پیچیده ها و كودتاها و جنگها و انقRباز بحران

های اخیر به علت بحران فكر انتقادی و قطع ارتباط توده با روشنفكر گرفته است و در سال

مدنفتی با= به عنوان پشتوانه ،مدنی
ٓ
  ،دی خوو نیز دسترسی به درا

ً
Rو  نیز دستیابی به فرم كام

ی تجربه. غیرپاسخگویــی از قدرت سیاسی،  به ماكسیمم قدرت تاریخی خود دست یافته است

ترین اصول و چهال سال رکود فکری و نظرِی گـفتمان جنبش سبز، و قربانی شدن مقدس
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ن در مسلِخ مصلحتپرنسیپ
ٓ
-یمههای سیاسی حقیر و روزمره که یک عده روشنفکر نهای ا

بدون اند،  حامل این درس برای ماست که  د=ل در فضای فکری ایران باب کردهنیمه- دیپلمات

زادیهای شکست پنج نسل از درک دقیق از علت
ٓ
 لیبرالی، جنبش خواهانه در ایرانمبارزات ا

نسل سبز در ایران نخواهد توانست نیروهای روحی و روانی خویش را بسیج کند و یاس حاصل 

های بقایای ، نیروی او را هدر خواهد داد و او را از دسیسههای گذشتهنسلمری کوشش ثاز بی

زادی
ٓ
گاه خواهد کردنیروهای ا

ٓ
که ما ترویج یک ست میان انتفاوت بسیاری .  ستیز در ایران ناا

زادی
ٓ
نگرایش ا

ٓ
-ستیز را از سمت یک جریان مدرن، به یک اشتباه تئوریک نسبت بدهیم و یا ا

ن، تهای اقتصادی و نیز روانشناخیشهکه با کشف ر
ٓ
زادیی ا

ٓ
و  ستیز بنیادین یک میل ا

ن رویکرد بازبشناسیمسازمان
ٓ
 در این صورت شکل اندیشه ؛یافته را در ا

ً
ی انتقادی عوض طبعا

ن خوش
ٓ
که   ایلوحانهسادههای خیرخواهانه و البته بینیخواهد شد و  بدون این تغییر، ا

  ۵۷ی سیاسی فرض کرد، و در انقRب برای مبارزه و ابزاری  پوششیشناسی را فلسفه و زیبایــی

ی مهجور به باد داد، را به دست چند طلبه پدران و مادران ما ی خواهانههای دمکراسیکوشش 

  . همچنان بر  ساختارهای فکر و ذهن ما حاکم خواهد بود

  :ی ستیزیماشني آزاد یمعرف  -۱ -۲

زادی  کهاگر ادعا کنیم جا نخواهد بود بی         
ٓ
ایران امروز گرفتار چنان حدی از فقدان ا

غاز عصر یکجانشینی کره. نداشته استندارد و تاریخ سابقه و است، که در جغرافیا 
ٓ
ی زمین از ا

ن تمام شکل ایفرهنگی، اجتماعی و تاکنون موقعیتی سیاسی
ٓ
ها و را شاهد نبوده است که در ا

زادی انسان، از جلوه
ٓ
زادیهای ا

ٓ
زادی پوشیدن و ا

ٓ
های غریزی و حیوانی و نباتی گرفته تا ا

زادی فعالیت نوشیدن و خوردن و عشق
ٓ
زادی قومی و نژادی و جنسی و مذهبی تا ا

ٓ
ورزیدن تا ا

زادی سیاسی به صورتی یکپارچه توسط یک سادیسم سازمان
ٓ
زادی بیان و ا

ٓ
یافته صنفی و ا

شتیمحدود شود و 
ٓ
تا گرفته  روسپـیهای اجتماعی، از ذیر به تمام فرقهناپاز این بابت به صورتی ا

وقوع یک چنین . اعRن جنگ شودهمزمان  مذهبی، تقلیدمرجع درویش و از رقاص گرفته تا

ن تمام اسطوره در عصِر پس از ایبیمارگونه وضعیت
ٓ
زادیقرن بیستم که در ا

ٓ
 -ستیزانههای ا
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فریننده اند و برایکن شدهریشه -چون فاشیسم و استالینیسم
ٓ
های ی سنتملتی چون ایران که ا

زاداندیشی در متون عرفانی و میراث ادبی خویش هزارساله
ٓ
غاز قرن بیست بوده،ی ا

ٓ
از  م نیزو در ا

سیا
ٓ
- ، غرابت و پیچیدگی مسئله را بیشتر می ست پیشگامان تاسیس قانون و مشروطیت در ا

زادی در درپنجه ملت ایران امروز با اید�لوژی حاکمی پنجه. کند
ٓ
هستند که گویا جز ستیز با ا

هایش، هیچ رسالت دیگری برای خود قائل نیست و حتی حاضر است برای امحاء تمام فرم

زادی، منافع حیاتی جزئی
ٓ
های به خطر بیندازد و بر خRف سیستم نیز را خودشترین اشکال ا

 چنان لذتیاوشوند، ی حاکمیت خویش به سرکوب و جباریت متوسل میتوتالیتر که برای ادامه

زادی از سرکوب و ِکیفی
ٓ
زادیها میا

ٓ
اش ستیزی او نه برای تداوم حکومتبرد که انگار سرکوب و ا

 ساده .مندی از لذت سرکوب است، بلکه تداوم حکومت او برای  بهره
ً
لوحی بزرگی خواهد قطعا

زادی را در ایران امروز محصول یک حادثسابقهاگر بحران بیکه بود 
ٓ
ی ی سیاسی و ارادههی ا

 این قشر به لحاظ قدرت نظری و عملی -روحانیت  -سیاسی قشر حاکم
ً
 ،بپنداریم چرا که اساسا

هیچگاه در جایگاهی نبوده است که در کشوری چون ایران این جباریت قرون وسطایــی را به 

ن تداوم بخشد نیز کند و سی سال مستقرتنهایــی 
ٓ
یت، محصول این وضع به اعتقاد ما وقوِع . به ا

-در طول یکاست که بازیگران متعددی میان شیطانی و همزمانی نادر و استثنایــی  یک سنتز

زادی ونیم قرن اخیر  با همکارِی 
ٓ
به صورتی  که اندستیز را تشکیل دادهپیدا و پنهان، کمپلکسی ا

زادی و ایده لیبرالی در ایران کاستهبی
ٓ
سال اخیر  و در سی ۵۷پس از انقRب. ستاوقفه از شان ا

میزی سنت استبداد سلطنتی با سنت استبدادی روحانیت شیعه، این و به دنبال درهم
ٓ
ا

زادیتمام کوشش ،سال اخیر چهارکمپلکس به اوج  فعالیت خود رسیده و در 
ٓ
ی ستیزانههای ا

مده پس از کودتای ها به ثمر نشسته و  وضعیت پیشتاریخ معاصر از سمت تمام فرقه
ٓ
 ۸۸ا

 
ٓ
 برا

ً
نالیز تمام نیروهای ضد . کمپلکس است همینی وقفهبی دی عملکر مدهدقیقا

ٓ
با مطالعه و ا

زادی که در 
ٓ
، مستقیم و )۱۳۸۸و۱۳۶۰و۱۳۳۲و ۱۲۸۷(بزنگاه اساسی تاریخ ایران معاصر   ۴ا

زادیغیر مستقیم بر علیه ایده
ٓ
ن را فلج کردهخواهانه دسیسه چیدهی ا

ٓ
توان طرحی اند، میاند و ا

زادیاز یک ماشین 
ٓ
ن از طریق هشت موتور تامین می ،ستیزانه در نظر گرفتا

ٓ
: شودکه نیروی ا
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-سنتی(ی راستی راستی راستی راستروشنفکر روشنفکر روشنفکر روشنفکر ،مذهبیمذهبیمذهبیمذهبیروشنفکری روشنفکری روشنفکری روشنفکری ،) چینی-روسی(چپچپچپچپوشنفکری وشنفکری وشنفکری وشنفکری ،ر

فساد فساد فساد فساد و ) وابسته -رانتی(بورژوازی کمپرادور بورژوازی کمپرادور بورژوازی کمپرادور بورژوازی کمپرادور ، استبداد دولتیاستبداد دولتیاستبداد دولتیاستبداد دولتی، استعمار خارجیاستعمار خارجیاستعمار خارجیاستعمار خارجی

  

زادی  - ۱-۲ی شكل شماره
ٓ
  ستیزی در ایران معاصراجزاء ماشین ا

 در هر  ،در طول یک قرن اخیر
ً
، یک نسل ایرانی برای دستیابی  بارثلِث قرن یکتقریبا

زادی به پا خاسته و کوشش
ٓ
زادیبه ا

ٓ
ی استبداد سرکوب شده ی او به دست جبههخواهانههای ا

روسی و علمایــی چون شیخ شاه به همدستی لیاخوف که محمدعلی ۱۲۸۶در دوم تیر 

زادی
ٓ
که محمدرضاشاه به  ۱۳۳۲مرداد  ۲۸خواهان کرد؛ در هللا، باغشاه را مقتل ا

 زاهدی و همدستی کرومیت روزولت امریکایــی و علمایــی چون بهبهانی و اوباشی چون

ن رویاهای دمکراتیک یک 
ٓ
دولت ملی دکـتر مصدق را سرنگون کرد و همراه با ا

یت ۱۳۶۰در خرداد. تباه نمود
ٓ
های ملی ی تمام طیفهللا خمینی با سرکوب یکپارچهکه ا

فقیه وقت با کودتایــی که ولی ۱۳۸۸ولیبرال، فاشیسم دینی را تثبیت نمود؛ و در خرداد 

زادیاقشار میلیونی تودهانتخاباتی خیزش عظیم جوانان و 
ٓ
را حول جنبش  خواههای ا

...............................

،رشیعهشیعهشیعهشیعهروحانیتروحانیتروحانیتروحانیت

استعمار خارجیاستعمار خارجیاستعمار خارجیاستعمار خارجی، )هایدگری 

  .اخRقی تودهاخRقی تودهاخRقی تودهاخRقی توده

در طول یک قرن اخیر

زادی به پا خاسته و کوشش
ٓ
به ا

در دوم تیر . است

زادیفضل
ٓ
هللا، باغشاه را مقتل ا

همدستی کرومیت روزولت امریکایــی و علمایــی چون بهبهانی و اوباشی چون

ن رویاهای دمکراتیک یک  ،مظفربقایــی
ٓ
دولت ملی دکـتر مصدق را سرنگون کرد و همراه با ا

تباه نمودنسل را 

ولیبرال، فاشیسم دینی را تثبیت نمود؛ و در خرداد 

انتخاباتی خیزش عظیم جوانان و -نظامی
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 مهار نمود سبز با سبعیتی قرون
ً
زادی . وسطایــی موقتا

ٓ
نالیز نیروهای ضدا

ٓ
با مطالعه، مقایسه و ا

زادیمستقیم و غیرمستقیم در قلع ،که در تمام یک و نیم قرن اخیر
ٓ
خواهان و تضعیف وقمع ا

زادیماشین ی عملکردنحوهطرحی از ، اندهای لیبرالی کوشیدهجریان
ٓ
 هایستیزی و فرما

ید؛ جزء ماشین به دست میهشت  میانپنهان پیدا و همکاری 
ٓ
سنتزی پیچیده و خطرناک که ا

زادی در ایران است و هریک از هشت 
ٓ
نعامل اساسی خRء مطلق ا

ٓ
گاه به  جزء ا

ٓ
صورتی ناخودا

ن شرکت کرده چند=یهو ضمن تقسیم مسئولیتی 
ٓ
شاید در ابتدای امر تصور همکاری و . انددر ا

 به خون یکدیگر نیز یکدیگر متناقضمشارکت بین این هشت فرقه که در ظاهر با 
ً
اند و بعضا

زادی ناب" باشند، کمی عجیب بنماید؛ اما اگر معیار و ارزش مطلق را تشنه می
ٓ
فرض کنیم و " ا

ها و قرائن این شراکت شیطانی به نظر تک این عوامل را نسبت بدان بسنجیم، نشانهرفتار تک

  .خواهند رسید

زادیای که ممکن است در ابتدای نکـته
ٓ
ی ستیزانهامر ادعای ما را در خصوص ماموریت ا

زادی این هشت المان سست جلوه دهد، کوشش
ٓ
های هر یک از این عوامل برای دستیابی به ا

به عنوان مثال قشرهایــی از روحانیت شیعه هستند که در قرن . باشدهای خاص میدر حوزه

زادی سیاسی تا حد شکنجه و شهادت جنگی
ٓ
تا  تبریزی  ا=سRماز ثقه -انددهاخیر برای حصول ا

استبداد پهلوی و چینی نیز برای ستیز با -های روسیقشرهایــی از مارکسیست - طالقانیمحمود 

روزبه تا سرگرد وکیلی و مبشری و از  -اندترین شداید را متحمل بودهغیرانسانی استبداد دینی،

. است، که زینت اوراق تاریخ ماستهایــی به نام ایشان رکورد شده و فداکاری   -شهید جوانشیر

ی شصت تا هایــی از روشنفکری دینی نیز هستند که از عصرپهلوی و فاشیسم دینی دههطیف

اند؛ شهدایــی که قلم با ذکر نام ایشان ای از ستیز با دیکـتاتور وقت نیاسودههمین امروز، لحظه

پس چگونه و با چه  -رتا هدی صاب واقفیو مجیدشریف از محمد حنیف نژاد -شودتطهیر می

های گرامی را در کنار استبداد دولتی و استعمار خارجی و بدتر از همه ست که ما این ناممبنایــی

زادیپیمان با فساد اخRقی تودههم
ٓ
  ؟گنجانیممیستیز ها ، در ردیف عوامل ا
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گاهیمدارهای فهم و تفاوت فرم  -۱ -۳   ۱:های آ

ن پیش
ٓ
زادی ستیزی نحوه های عملکرد وکه مکانیزماز ا

ٓ
ی همکاری متقابل اجزاء ماشین ا

زادی به ذهنیت و عینیت انسان ایرانی نشان دهیم، مدلی برای را در جلوگیری از ورود ایده
ٓ
ی ا

بندی در این مدل =یه های ادراک در سه مدار طبقه. ی فهم و ادراک در نظر می گیریمسامانه

مدار فهم مدار فهم مدار فهم مدار فهم "،"))))تجربیتجربیتجربیتجربی- - - - تحلیلیتحلیلیتحلیلیتحلیلی((((دار فهم فلسفیدار فهم فلسفیدار فهم فلسفیدار فهم فلسفیمممم"، "مدار فهم زیبایــی شناسانهمدار فهم زیبایــی شناسانهمدار فهم زیبایــی شناسانهمدار فهم زیبایــی شناسانه: "شده اند 

نکه بتواند به ذهن نفوذ کند بایستی هر ایده ،بر اساس شکل شماتیک زیر" سیاسیسیاسیسیاسیسیاسی
ٓ
ای برای ا

ن ها به مانعی برنخورد
ٓ
  . بتواند از این سه مدار عبور کند و در ا

  
  موقعیت مدارهای فهم نسبت به یكدیگر و نسبت به ذهن شناساگر  - ۱- ۳یشكل شماره

و " ضرورت"،"منفعت" مبنای ارزش و حقیقت در مدار فهم سیاسی پارامترهایــی چون 

سر و یا  و های زیبا اما غیرمسئو=نهمدار فهم سیاسی جایــی برای تخیل. هستند "   نفسصیانت"

ی انسانی باید در مورد که فرد یا جامعه ستحقایق متافیزیکی نیست ، بلکه جایــیکله زدن با 

ن خود عینی هایو بحران مسائل
ٓ
گیری کند؛ حقیقت در این مدار ها تصمیمو پیامدهای فوری ا

ن و هدِف ی پراتیک است ، یک پدیده
ٓ
 منافع  ،بیشینه کردن منافع، و البته این منافعا

ً
لزوما

د و در بسیاری موارد، منافع نشورا شامل نمی و امنیت عینی مانند قدرت و ثروتمستقیم و 

اما . دهدایشان را تحت شعاع قرار می مستقیم تی افراد و طبقات اجتماعی، منافع روانی و هوی

                                                           

نقد " در تفکیک سه شکل آگاهی در فلسفي امانوئل کانت  سازی، رهیافتاشکال فهم در این مدلمبناي تفکیك  -۱

 .باشدمی" ي حکمو نقد قوه" نقد عقل نظري"، "عقل عملي
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نکه منفعت را با ارزش سازگار کند، دربارهدر این مدار، ذهن شناساگر بی ،در کل
ٓ
ی میزان ا

ن داوری می
ٓ
ن است قشرهایــی از مردم در این مدار گمراه شوند چرا که اغلب ممک. کندحصول ا

بین را منفعت خام ، چشممیلیک شود و افته، منفعتی واضح بازشناخته نمینیدر ذهن اموزش

 –۱۹۱۷بینیم که شعار راهبردی لنین در به عنوان یک مثال می .کندنابینا می

که بتواند از  شودبراساس شناخت صریح منافع اکـثریت چنان طراحی می -نان،صلح،زمین

. برق بیندازدهای ذینفع را تودهچشم ورکند و طرف به راحتی عبهای بیمدارفهم سیاسی توده

های منفعت یا سود ممکن است چند پارامتر متناقض البته باید عنایت داشت که شاخص

زادی، اخRق، امنیت، عدالت ، توسعه و افتخار  را به عنوان مثال زمانی که جامعه. باشند
ٓ
ای ا

 طلب می
ً
 با. كندتواما

ً
یکدیگر تضاد پیدا خواهند کرد و  در این حالت این شش عنصر قطعا

ورد و جنگ همدیگر را تهدید خواهند کرد ؛ شاید که طلِب 
ٓ
 ،افتخار، طبل جنگ را به صدا درا

زادی، در کوتاه
ٓ
امنیت را و عدالت  ،مدتامنیت را و توسعه را غیرممکن کند؛ شاید که سودای ا

 بایستی در مدار فلسفی حل شو
ً
 - تحلیلی(مدار فهم فلسفی.  ندرا نقض کند و  این تضادها لزوما

ن شبکه) تجربی
ٓ
ها و شود که بتواند ارزشای و الگویــی برای فکر ایجاد میمحلی است که در ا

مبنای . وفصل کندرا به صورت بهینه با هم هماهنگ کند و تناقض ایشان را حل هامنفعت

ذهن قادر است بر اساس ابزار  ،در این مدار. تجربهتجربهتجربهتجربه    وعقل عقل عقل عقل :ادراک در این مدار دو عامل است

ن با سایر ارزشعقل و تجربه درباره
ٓ
ها داوری ی حقانیت یک ایده، بر اساس نسبت و سازگاری ا

ن
ٓ
ن ها را و اولویتکند و حریم ا

ٓ
حال ممکن است یک ایده . نمایدها را نسبت به هم تعیین ا

مدار سیاسی عبور کند و به بتواند به علت جذابیت های ظاهری و ارضاء کردن منافع فوری، از 

تواند تناقض ذهن نزدیک شود، اما در مدار فهم فلسفی متوقف شود؛ چرا که ذهن هوشیار می

ن را بازبشناسد
ٓ
ن ایده شناسایــی کند و مفاسد ا

ٓ
به عنوان مثال گـفتمان .  ارزش ها را در بطن ا

جذاب باشد اما  به های فرانسه پاریس ممکن است در مدار سیاسی برای توده ۱۹۶۸انقRبیون 

رمانها ، تناقضسبب غنای فهم عقلی و تجربی توده
ٓ
ن ا

ٓ
هایــی که با ارزش سیاسیگرایــی های ا

مدار فهم فلسفی، . شودبه سادگی تشخیص داده می هاتودهست،  از سمت ی تمدن لیبرالیپایه
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ینده ی فهم سیاسی است و چنانچه بحرانی در ادراک فلسفی یک عصر حادث شود، درپایه
ٓ
ای ا

مد
ٓ
ها در شرایطی ظهور پوپولیست اغلِب . نزدیک بحرانی شدیدتر در فهم سیاسی پیش خواهد ا

دهند و ها قدرت داوری سیاسی را از دست میمی کنند که به علت بحران فکر فلسفی، توده

وازهتوانند تناقض ادعاها و ارزشنمی
ٓ
 البته. گر تشخیص بدهند ها را در کRم یک پوپولیست ا

 فیلسوفانه، بلکه هر باید تاکید کرد که منظور از فهم فلسفی در این مدل، نه کوشش
ً
های صرفا

گاهیکسب نوع تRش برای 
ٓ
و صدالبته در  ستتجربی-رهیافت عقلی اب ای فراتر از عقل سلیم،ا

 -علوم اجتماعی و انسانی چه در  چه در علوم طبیعی و -های علمیی فعالیتکلیه ،این تعریف

فهم سیاسی از طریق گسترش  اگر فرض کنیم که . شودبندی میذیل فهم فلسفی طبقه در

زادی
ٓ
موزش فکر سیاسی تقویت بسط مشارکت سیاسی و بیان و رسانه و ا

ٓ
فهم  شود ، ارتقاءا

موزش مبانی تفکر عقلی و منطقی و نحوه
ٓ
ها میسر ی فکر تجربی در تودهفلسفی نیز از طریق ا

   .  است

شناسانه استی ادراک است، فهم زیبایــیفهم که اساس و شالودهی سوم =یه
١

که در  

ی ای هست که بر مبنای شهود و در حیطههای کلی و جزئی، شامل تمام شناختمجموع

گاه ذهن اتفاق می
ٓ
ی شناخت و ها و انگیزهنسبت به علت عامل شناساگر ،افتد و اغلبناخودا

ن، 
ٓ
گاهی ندار داورِی برخاسته از ا

ٓ
گاهی دیگر، به فهم زیبایــی. دخودا

ٓ
شناختی نیز همانند دو فرم ا

تربیت و ابزار شود و ایجاد میی اجتماعی شدن فرد، در ذهن او صورت غریزی همراه با پروسه

ن رشد
ٓ
هایــی چون چون معماری، موسیقی ، ادبیات و رسانه ایهنری  هایدر عصر مدرن مدیوم ا

 فعالیتاینجا نیز . هستندون یسینما و تلویز
ً
 هایباید کرد که منظور از فهم استتیکی نه لزوما

ست که هر انسان ساده در زندگی ایشناختیروشنفکرانه و هنرمندانه، بلکه ذوق زیبایــی

ن روزمره
ٓ
ی دربازه کند واش را تعیین میپوشد، دکوراسیون منزللباس میی خود بر اساس ا

                                                           

ن بر فهم سیاسیکارکرد فهم زیبایــی یمبنای بحث درباره -۱
ٓ
فلسفی در این رساله،  -شناختی و نقش بنیادین ا

  اثر فريدريش شيلر است " شناسيي تربيت زيبايــيهايــي دربارهنامه"کـتاب  
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دم
ٓ
 ی برای عملکرد اجتماعی این حس،به عنوان مثال. کندها داوری میها و حادثهچیزها، امور، ا

داری را درک کند، ی بردهممکن است کراهت پدیده ۱۸۰۰شهروند متوسط امریکایــی در سال 

ن
ٓ
حقوقی  گرا هنوز به حد بلوغ نرسیده است، تصور برابرِی شناسی انسانزیبایــیکه جااما از ا

ی تحقیرشدن یک همنوع به خاطر رنگ نه، در مقایسه با صحپوستی سیاهبا یک برده شخود

و از این بابت میلی و عطشی تر و ناگوارتری تلقی شده ی زشتاش، در ذهن او صحنهپوست

سطح ی ی این قرن ، به لطف توسعهاما در میانه. شودایجاد نمیداری در او برای براندازی برده

ثار انشناسی انسمناسبات مدنی و بلوغ زیبایــیزندگی اقتصادی و 
ٓ
چون  هنرمدانیگرا که در ا

ن حد از حساسیت رسیده است، که با یک جرقهیافته انعکاسامرسون و ثورور والدو 
ٓ
-، او به ا

دمد، ای که ابراهام لینکلن در او مییا با الهام از قدرت اخRقی و" ی عموی تامکلبه" ی رمان 

ن کراهت را حتی به قیمت کشته  کراهت بردگِی  نتوانددیگر 
ٓ
یک همنوع را تحمل کند و رفع ا

ن است که  قرار دهدشدن فرزندانش در جنگ، اولویت اول خود 
ٓ
و این مثال برای تاکید بر ا

 ذوق و سلیقهمیل زیبایــی
ً
ی تزئین دکوراسیون اتاق و انتخاب موسیقی و رنگ شناختی نه صرفا

- حس زیبایــیفهم و . گزارانه نیز استRقی و ارزشهای اخی تمام احساسلباس، بلکه پایه

ها نه تحت ها و انقRبی جنگو  عمده انسان استبرای  و انگیزش ترین حسشناختی قوی

ی احساس خرد شدن و تحقیر ها بلکه به واسطهبودن انسانها و یا گرسنهتاثیر منافع ملت

 افتدست اتفاق میشناختیقوی زیبایــیشدن و نیاز به غرور و افتخار، که البته خود یک محرک 

گاه میمعمو= در حکم ابزاری نیز فهم فلسفی و 
ٓ
ن را از ست که حس استتیکی را به خودا

ٓ
ورد و ا

ٓ
ا

   .کندیافته بدل میحد یک شهود خام به یک فهم سازمان

توان ابزاری برای تحلیل گـفتمانی در سیاست، فلسفه و با تفکیک مدارهای فهم می

ورد و نیز به بسیاری از تناقضشناسی به زیبایــی
ٓ
ی كاركرد اجتماعی یک ذوق، ها دربارهدست ا

 ی برای این امر،به عنوان مثال. یک جریان فکری و یا یک اید�لوژی سیاسی پاسخگو بود

گرایانه های انسانبه سبب حساسیت ی اول قرن بیستم،در نیمهرائلیسم سوسیالیستی ادبیات 

اش، در فهم سیاسی و در مواردی در فهم نسان محروم در کانون توجهاتو قراردادن رنج ا
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دگماتیسم یک  علت گرفتاری دربه ست، اما صدالبته ایهای مترقیفلسفی نیز حامل ارزش

ن است که ،ختی و حد گذاشتن بر تخیل استتیکیزیبایــی شناسا
ٓ
با سرعت به سمت  محکوم به ا

زادیسرشتی 
ٓ
ن است که  دمیل بیابضد خRقیت  و ضد ا

ٓ
شناسی نهیلیستی زیبایــی و در قیاِس با ا

بخش تواند الهام، می )غیرسیاسی( دپولیتیزه منشیک  برخورداری از کافکا علیرغم فرانتس 

تی باشد  های ادبی و هنری در میان نسلترین و ضداقتدارترین روحیهانقRبی
ٓ
و از این های ا

ترین و شناختی اصیل، انقRبییك رادیكالیسم زیبایــی مقایسه با توان ادعا كرد كه در بابت می

نارشیستی
ٓ
؛ چرا که رادیکالیسم كار دارندای محافظهترین اشكال رادیكالیسم سیاسی نیز جلوها

سیاسی با مصادیق قدرت درگیر است و اغلب پس از کسب قدرت، همان اشکال قدرت را 

ی فهم و پایه بنیادهای قدرت درگیر استکند و اما رادیکال استتیکی با ذات و بازتولید می

یابد و ست که فقط با تغییر پوشش قدرت، تسکین و تسلی نمیتری ضداستبدادی بسیار عمیق

ن
ٓ
که به همین علت است که بسیاری جریاناِت سیاسی رادیکال در ایران امروز، به علت ا

توانند از ِی ندارد،  نمیاعتقادات لیبرالی و اومانیستی ایشان، عمق و غنای فلسفی و استتیک

زادی
ٓ
خواه ایرانیان سخن بگویند و اعتماد و احترام و وفاداری قشرهای سمت روح ا

به عنوان مثال قشرهایــی از روشنفکری دینی در ایران، به . ضداستبدادی جامعه را  جلب کنند

ن
ٓ
شان حتی ای اسیر است و فهم فلسفیشناسی اسطورهشان، در زیبایــیکه فهم استتیکیعلت ا

زادنیز رد نشده" شکاکیت دکارتی"ی از مرحله
ٓ
ن هستند که از حس ا

ٓ
ی خواهانهاند ، محکوم به ا

زادی زندان نصیب باشند و علیاصیل و منسجم در فهم سیاسی بی
ٓ
رغم اینکه یک عمر برای ا

زادی را نچشند و بینند، فیکشند و لطمه میمی
ٓ
ذکر الواقع حتی به لحاظ ذهنی نیز لذت درک ا

وری این نکـته است که علیرغم  انفکاک ذاتی سطوح فهم، هر اعتقادی در 
ٓ
این مثال برای یادا

ن های با=تر حد میی فهم، بر اشکال محتمل  اعتقاد در =یهیک =یه
ٓ
گذارد و امکان تحرک در ا

  . کندرا کانالیزه می

شنایک مثال 
ٓ
، نزاع همیشگی تناقض رادیکالیسم استتیکی و سیاسیبرای  تکراری و ا

ندر ایران به سبب . طرفداران هنر ناب و هنر متعهد است
ٓ
-ی ماقبلکه تفکر فلسفی در مرحلها
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بسیار سطح  -حتی نزد قشرهای الیت نیز- شناختیست و درک از ماهیت امر زیبایــیهگلی-کانتی

مصرف زی بیهمواره در برابر هنر متعهد و به عنوان چی "هنر برای هنر"، است پایین و عوامانه

نکه هنر برای هنر در شکل ناب و اصیل. استمانتال تحقیر شده و سانتی
ٓ
 اشحال ا

١
به سبب  ،

نکه انقRب و شورش خود را در =یه
ٓ
دهد، بر عکس هنر متعهد شناسانه انجام میی فهم زیبایــیا

و  تربسیار رادیکالماهیتی ست، اش در مدار فهم سیاسی و فلسفیهای رادیکالکه کوشش

، نگاهی نو به جامعه شناختی؛ چرا که با ارتقاء ذوق و حساسیت زیبایــیداردتر بخشرهایــی

ورد و این نگاِه رائلیسم حاکم پدید می
ٓ
ی نگریستن به یک گل و یا رادیکال که شاید در نحوه ا

ای بسیار محکم تواند پایهمی شمرگ خلق شده باشد، خودعشق یا مانند  ایهای بنیادیپدیده

های زیست اجتماعی حالتی ها به هنجاری و به نوع نگرش توده باشدبرای ارتقاء فهم سیاسی نیز 

هایــی که توان تصور كرد تودهمی برای درک این امرحساس، هوشیارانه و اکـتیو ببخشد؛ و 

سپری شود، برای کراهت داشتن از قانون  کنسرتفراغت ایشان در سالن تائتر و اوقات 

ی یا محاسبه -در مدار فلسفی –های حقوقی قصاص، نیازی به استد=ل سنگسار و قانون

نخواهند داشت و با حس استتیکی خود  -در مدار سیاسی - برای جامعه سودوزیان این قانون

  .چنین بربریتی را پس خواهند زد

 ،در امر سیاسی "حقیقت"که  بندی کردچنین جمعتوان بندی میبر مبنای این طبقه

ها و کمبودها و اقتدارهای نامشروع و وابستگیها، مشقتاز چنگ  انسان متعهد به رها کردن

تولید بیشترین راندمان و بیشترین امید برای زندگی شرافتمندانه است،   حقیقت در امر فلسفی 

گاهی
ٓ
بخشی ست و تعهد مستقیمی برای تامین منافع و برای رهایــیمتعهد به نفس شناخت و ا

ای ی تاثیر خود بر فهم سیاسی، چنین وظیفهواسطهطور غیرمستقیم و بههرچند که به –ندارد 

 به   - دارد
ً
 و صرفا

ً
به تعبیر - "وا=امر "و ستایش " زیبایــی" خلق حقیقت استتیكی نیز صرفا

اعتنا به تمام متعهد است و یک هنرمند مختار است که به صورتی غیرمسئو=نه، رها و بی -کانتی

                                                           

ن فرمالیسم سطحی البته  -۱
ٓ
ن شکل مبتذل و ا

ٓ
ی اخیر را اش که ادبیات و سینمای روشنفکری دو دههنه در ا

 .دهدم را با اداء و قر تشخیص نمیدر ایران به لجن کشیده است و فرق فر 
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در راه خلِق زیبایــی و  و هر مصلحتی را های اجتماعی ، بر  هر چیز نازیبایــی بشورد 

ن متحد هستند، فدا
ٓ
ن امر وا=یــی که تمام نظام اجتماعی برای له کردن ا

ٓ
کند؛ چرا  تصویر کردن ا

؛ اما شودکه نفس خRقیت استتیکی با ظهور اولین تعهد سیاسی یا فلسفی، غیرممکن می

ن 
ٓ
نکه ی خودش باشد، بیهای جامعههنرمند، خودش ملهم از زیباترین حسصدالبته اگر ا

ٓ
ا

گاهیبخشی خود، رهایــیبخواهد و عزم کند، در محصول فکر خRقانه
ٓ
ترین بخشترین و ا

 .های محیط خود را نیز منعکس خواهد کرد 

  
  ی غالب حقیقت در سه مدار فهممشخصه -۱-۳ی شكل شماره

گاهیها و فكرهای تاریختوان از ایدهمیهای فراوانی 
ٓ
ورد كه زیبا و ا

ٓ
- ساز به میان ا

ی اند اما مانند ایدهنفسه زیبا نبودهاند و فكرهایــی كه فیبخش نبودهاند، اما رهایــی

گاهی سیاسی را در عصر جدید گذاشته
ٓ
تواند بینش تلخ كسی نمی. اندبنیادی ماكیاولی، مبنای ا

گاهی بخش نداند و كسی نیز نمیو خشن ژوزف دو
ٓ
ن را رهایــیمستر را ا

ٓ
. بخش فرض كندتواند ا

زمایش فیزیولوژیكی ثابت كند كه یك نژاد به لحاظ اگر پژوهشگری بر اساس ده
ٓ
ها سال ا

اش، از تفكر سیاسی عاجز است و اعطاء حق رای به او ناصواب است، ساختار ژنتیكی ذهن

زمایشگاهیهای علممكن است كه بر اساس شاخص
ٓ
گاهیحِد  ،م ا

ٓ
بخشی كRم او قابل تكذیب ا

نبدان سبب كه كRم او رهایــی
ٓ
عمل سیاسی در فکر و جا که پای بخش نیست، ا

  . مطالعه به بایگانی سپردتوان پژوهش او را بی

به  ؛توان پاسخگو بودهای تاریخی تراژیکی را نیز میبر اساس این تفکیک، تناقض

شناختی که مکـتب زیبای روسو در مدار زیبایــیژاکگرایــی رادیکال ژانعنوان مثال انسان

...............................

های اجتماعی ، بر  هر چیز نازیبایــی بشورد تکلیف

ن متحد هستند، فدا
ٓ
ن امر وا=یــی که تمام نظام اجتماعی برای له کردن ا

ٓ
تصویر کردن ا

که نفس خRقیت استتیکی با ظهور اولین تعهد سیاسی یا فلسفی، غیرممکن می

ن 
ٓ
صدالبته اگر ا

بخواهد و عزم کند، در محصول فکر خRقانه

های محیط خود را نیز منعکس خواهد کرد گرایش

های فراوانی مثال

اند، اما رهایــیبخش بوده

گاهی سیاسی را در عصر جدید گذاشته
ٓ
بنیادی ماكیاولی، مبنای ا

و خشن ژوزف دو

اگر پژوهشگری بر اساس ده

ساختار ژنتیكی ذهن

ممكن است كه بر اساس شاخص

بدان سبب كه كRم او رهایــیاما نباشد، 

توان پژوهش او را بیمی میان است،

بر اساس این تفکیک، تناقض 

عنوان مثال انسان
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ن می
ٓ
ی های استتیکی روید و با پرورش شاعرانی چون لرد بایرون به اوج قلهرمانتیتیسم از دل ا

ید، هنگامی که در مدار سیاسی عزم ظهور میعصر نائل می
ٓ
ماکسیمیلین روبسپیر را به  ،کندا

وردنه میصح
ٓ
نکه از روبسپیر هیچ دفاعی نمیحال. ا

ٓ
توان ندیده توان کرد و شکوه او را نیز نمیا

گاهی بزرگ در مدار زیبایــی باید تاکید کرد کهاینجاست که . گرفت
ٓ
شناختی یا فلسفی شکل ا

 با شکِل 
ً
گاهی در مدار سیاسی می اساسا

ٓ
و تواند در این زیبا باشد و چیزی می تواند متناقض نیزا

ن کریه جلوه كند
ٓ
شکار است. در ا

ٓ
این . همین مسئله در نسبت میان نیچه ، هایدگر و هیتلر ا

سه مرد، یک نگرش واحد به جهان را در سه مدار استتیکی، فلسفی و سیاسی بسط دادند و 

ن
ٓ
شناسی دورتر شد و به مدار سیاسی جهت گرفت، ذوق انسانی قدر که از زیبایــیاین ایده هر ا

 ما به عنواناز این بابت است که . ای چرکین تغییر شکل دادطلبیعظمت اش بهعمیق

لنده و ارنستو چه های اومانیست، بر زیبایــیلیبرال
ٓ
ن نیرویــی که سالوادور ا

ٓ
گوارا را و نجابت ا

-دهیم؛ اما هنگامی که به رائلیسم حاکم بر مناسبات انسانی و محدودیتبرکشید، شهادت می

بسا اگر کنیم که چهنگریم، خیال میمی عت اخRقی نوِع انسانو به بضاهای ساختاری 

ن شتاب  تر نیامده بودپیشگرا از مدار استتیکی و فلسفی مارکسیسم انسان
ٓ
به دامن و با ا

 به بنگاهی از گزاره افتادمنازعات سیاسی نمی
ً
زادیو سریعا

ٓ
شد، شاید ستیزانه استحاله نمیهای ا

ن مدارها دست
ٓ
 -شدی نظریات ایجابی زیباتری مییافت و در عصری دورتر پایهمی به بلوغی در ا

ینده نیز خواهد بود
ٓ
-گاه حقیقتی زیبایــی توان ادعا کرد کهمی بر این اساس  -و بدون تردید در ا

ن ایده سبب كنندهدهد و زیبایــی خیرهشناختی ادعاهای خود را در مدار سیاسی بسط می
ٓ
ی ا

ن ندیده  شود كه عدم حقانیت سیاسیمی
ٓ
ای تولید گرفته شود و گمراهی سیاسی و یا فلسفیا

كننده نبوده است؛ و تاریخ قرن بیستم شاهد موارد نفسه گمراهای كه فیشود بر مبنای اندیشه

رون و هابرماس با پست -مانند جدل سارتر( ها بوده است بسیاری از این تناقض
ٓ
های مدرن ا

 )۱۹۷۰یدهه

گاهی، قابل توجه است ضاد شکلتری از تبرای درک جامع
ٓ
های حقیقت در مدارهای ا

روسو پس از روسو پس از روسو پس از روسو پس از :" روسو نوشته شده استژاکهای ژانی تناقضعبارتی از ویل دورانت که درباره
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زادی هرچه بیشتر فاصله می
ٓ
زادی برداشته بود، از ا

ٓ
ن فریاد نخستین که برای ا

ٓ
زادی هرچه بیشتر فاصله میا

ٓ
زادی برداشته بود، از ا

ٓ
ن فریاد نخستین که برای ا

ٓ
زادی هرچه بیشتر فاصله میا

ٓ
زادی برداشته بود، از ا

ٓ
ن فریاد نخستین که برای ا

ٓ
زادی هرچه بیشتر فاصله میا

ٓ
زادی برداشته بود، از ا

ٓ
ن فریاد نخستین که برای ا

ٓ
گرفت و به گرفت و به گرفت و به گرفت و به ا

ی عمومی؛ و سرانجام دریافت که در ی عمومی؛ و سرانجام دریافت که در ی عمومی؛ و سرانجام دریافت که در ی عمومی؛ و سرانجام دریافت که در برابر ارادهبرابر ارادهبرابر ارادهبرابر ارادهرفت ؛ به سوی تسلیم فرد در رفت ؛ به سوی تسلیم فرد در رفت ؛ به سوی تسلیم فرد در رفت ؛ به سوی تسلیم فرد در سوی نظم میسوی نظم میسوی نظم میسوی نظم می

زادی قربانی قوانین نیست بلکه زائیده
ٓ
زاد، ا

ٓ
زادی قربانی قوانین نیست بلکه زائیدهیک اجتماع ا

ٓ
زاد، ا

ٓ
زادی قربانی قوانین نیست بلکه زائیدهیک اجتماع ا

ٓ
زاد، ا

ٓ
زادی قربانی قوانین نیست بلکه زائیدهیک اجتماع ا

ٓ
زاد، ا

ٓ
زادی بر اثر یک اجتماع ا

ٓ
ن است و این ا

ٓ
زادی بر اثر ی ا

ٓ
ن است و این ا

ٓ
زادی بر اثر ی ا

ٓ
ن است و این ا

ٓ
زادی بر اثر ی ا

ٓ
ن است و این ا

ٓ
ی ا

یابد یابد یابد یابد اند، افزایش میاند، افزایش میاند، افزایش میاند، افزایش میاطاعت همگان از محدودیتی که همه به طور جمعی برای خویش قائل شدهاطاعت همگان از محدودیتی که همه به طور جمعی برای خویش قائل شدهاطاعت همگان از محدودیتی که همه به طور جمعی برای خویش قائل شدهاطاعت همگان از محدودیتی که همه به طور جمعی برای خویش قائل شده

های های های های ی اندیشهی اندیشهی اندیشهی اندیشهگـفت همهگـفت همهگـفت همهگـفت همهاش بود  و میاش بود  و میاش بود  و میاش بود  و میروسو منکر هرگونه تضاد واقعی در فلسفهروسو منکر هرگونه تضاد واقعی در فلسفهروسو منکر هرگونه تضاد واقعی در فلسفهروسو منکر هرگونه تضاد واقعی در فلسفه. . . . و نه کاهشو نه کاهشو نه کاهشو نه کاهش

نتوانم همهتوانم همهتوانم همهتوانم همهمن با یکدیگر سازگار اند ولی من نمیمن با یکدیگر سازگار اند ولی من نمیمن با یکدیگر سازگار اند ولی من نمیمن با یکدیگر سازگار اند ولی من نمی
ٓ
نی ا
ٓ
نی ا
ٓ
نی ا
ٓ
"....ها را با هم طرح کنمها را با هم طرح کنمها را با هم طرح کنمها را با هم طرح کنمی ا

١
این عبارت نشان  

زادی در مفهوم زیبایــیدهد که پروژهمی
ٓ
شناختی و در مفهوم ی فکری روسو تعریف همزمان ا

 
ٓ
ن شکلی از ا

ٓ
کند که فرد را ترویج می زادیسیاسی بوده است؛ رمانتیسیسم فردگرای روسو، ا

گر بدان محتاج است؛ اما همین خودش از چنگ سیستم اجتماعی سرکوب برای نجات فردیت

زادی را به صورت های سیاسی گذاشت و مسئلهفرد هنگامی که قدم به جهان عینیت
ٓ
ی ا

و وضع " اجتماعیقرارداد "شود از امضاء مفهومی اجتماعی دید، به تعبیر روسویــی ناگزیر می

زادی"بر  قانون و بستن قیدوبندهایــی
ٓ
زادی مدنی"خود، تا اینکه بتواند " های طبیعیا

ٓ
خود را " ا

رسمّیت و پایداری ببخشد و البته به ادعای خوِد روسو هیچ تضادی بین این دو افق رهایــی 

 نه تنها 
ً
کاهی نیز اساسا

ٓ
تناقضی میان وجود ندارد  و بر اساس درک ما از  تفاوت مدارهای ا

ثار دوره
ٓ
نارشیسیسم مستتر در ا

ٓ
ها ی جوانی روسو، با قراداد اجتماعی او وجود ندارد بلکه اینا

گاهی هستند و این نکـته
ٓ
هاست راه ست که مدتی بسیار ظریفیدو ظهوِر یک اراده در دو تراز ا

که هنوز رهایــی را بر ذهن انسان ایرانی بسته است و به سبب عدِم درِک همین نکـته است 

روح اسیر هستند، عقل و عشق  را رقیب یکدیگر /ایرانیان در زندان دوتایــی فRکت بار ماده

پروایــی برخاسته از پندارند و تدبیر و خردمندِی برخاسته از عقل فلسفی را با شوروشوق و بیمی

را به  گرایــی جان استوارات میلکنند که اگر فایدهبینند و خیال میحس عاشقانه در تضاد می

ن هستند که از جسارت روح حماسی و 
ٓ
عنوان یک منش فلسفی برگزینند، محکوم به ا

نکه تصور تجربهمندانهرادیکالیسم شوق
ٓ
،  ی مدرنیتهی اشعار لرد بایرون لذت نبرند؛ حال ا

                                                           

 به نقل از ویل دورانت، تاریخ تمدن، روسو و انقRب -۱
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زادی
ٓ
 محال است و ریشهبدون ترکیب این دو افق ا

ً
ی اختRفات هیشگی ولتر و خواهانه، اساسا

-ی روسو اومانیسم استتیکیی ولتر،اومانیسم فلسفی و پروژهدر این است که پروژهروسو نیز 

زادیست و در مقیاس کRن تاریخی، این دو پروژه، دو جلوهسیاسی
ٓ
- خواهانهی یک کوشش ا

زادی( اند 
ٓ
  :و  تا زمانی که ذهن ایرانی از زبان مولوی بگوید) خواه و دمکراتیکاستقرار تمدن ا

        !!!!کمت یونانیان  حکمت ایمانیان را هم بخوانکمت یونانیان  حکمت ایمانیان را هم بخوانکمت یونانیان  حکمت ایمانیان را هم بخوانکمت یونانیان  حکمت ایمانیان را هم بخوانچند و چند از حچند و چند از حچند و چند از حچند و چند از ح

  .ی عظیم، غافل خواهد بودهای این پروژهها و یکپارچگیالبته از درک مقیاس

گاهیهای فهم میبر اساس تفکیک =یه
ٓ
نالیزهایــی ا

ٓ
بخش از تاریخ معاصر ایران به توان ا

ورد و طیفی از تناقض
ٓ
ما  ،مثالی برای این امربه عنوان . های تاریخی را نیز توجیه نموددست ا

بخش هایــینهضت بیداری دولتی امیرکبیر و نهضت بیداری دینی بابیان را دو جریان مترقی و ر 

-دانیم که هردو روبناهای سیاسی و معرفتی قشر بورژوازی تجاری را نمایندگی میعصر قاجار می

یر سرکوب و تصور اینکه نهضت بابیه به دست امیرکب ،بدون تفکیک مدارهای فهم. کنند

شود، ممکن است ادعای پیشین را نقض کند؛ اما باید توجه داشت که نهضت کن میریشه

خان امیرکبیر ، و میرزاتقیختی دوران شنافلسفی و زیبایــی فهم اش را در ه کوشش انقRبیبابیّ 

های دو و در این حالت ممکن است اهداف و ارزش ندبود طرح افکندهدر مدار سیاسی نیز 

امیرکبیر سرکوب . دنان مترقی به علت تفاوت مدار انقRبی ایشان با یکدیگر تضاد بیابجری

ی مناسبات اجتماعی و اش، به عنوان مانعی در توسعهی اشکالتعصبات مذهبی را در همه

زادیداند، و بابیان نیز سیاسی ضروی می
ٓ
خواه را که با بینشی متفاوت، ایجاد پایگاه فکر دینی ا

ن روحانیت خلع ید و انحصار نماید، در دستور کار خود دارند و ایننهاد  بتواند از
ٓ
جاست که ا

گردد، الملک و اسماعیلیان بازمینظاماش به ستیز خواجهتراژدی مکرر تاریخ ایران که ریشه

 روی پرده می
ً
از توان میبا درک تفاوت ماهیت مدارها و تفکیک اشکال حقیقت،  ؛ رودمجددا

زاددهنده تناقضای خطی و هشّر داوری 
ٓ
-و بر این تراژدی در مطالعات تاریخی خRص شدهای ا

  .ناپذیر نگاهی هوشیارانه داشتهای اجتناب
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ن
ٓ
جا كه ما فهم سیاسی را محصول و بازتابی از فهم فلسفی و فهم استتیکی دانستیم و از ا

توان چنین کردیم؛ میگیری الگوهای فکر تاکید شناختی در شکلبر نقش زیربنایــی فهم زیبایــی

زادیایده: نتیجه گرفت
ٓ
 در مدار سیاسی ا

ً
مدار فلسفی یا استتیکی  خواه باشد، اما درای که صرفا

زادیهای فاقد خصلت
ٓ
مترقی خود را نیز  باشد، بRتردید در گذر زمان خصلت سیاسی خواهانها

لی برای این ؛ به عنوان مثافاسد خواهد شد از دست خواهد داد و فهم سیاسی او نیز 

ن، علی۴۰ی وضعیت، جریان روشنفکری دینی دهه
ٓ
که در فهم فلسفی به دگماتیسم رغم ا

بخش برای ای رهایــیبخش اندیشهتوانست ساماندینی گرفتار بود، اما در فهم سیاسی می

زادی
ٓ
خواه ایرانی باشد، و در طول دو دهه بهترین جوانان زمان خود را برای ستیز با استبداد ا

قرن تجربه و کسب اعتبار، حتی در ، پس از نیم۱۳۹۲یح کند؛ همین جریان امروز در سالبس

تواند مولد الگویــی برای تشخیص اصول و مبناهای عمل سیاسی نیز سرگردان است و البته نمی

ن انحرافات بخش باشد و این فرسایِش فهِم سیاسی را میعمل سیاسی رهایــی
ٓ
توان ریشه در ا

های جدیدی که مرکز ثقل ای دانست که در طول زمان و در برخورد با بحرانفلسفی و عقیدتی

زادیها را جابجا میارزش
ٓ
  .کنندخواه، مسدود میکنند، راه را فکر سیاسی ا

تی می 
ٓ
، عملکرد و ماهیت موتورهای  کوشیم تا بر اساس مدل ارائه شدهدر بخش ا

نالیز کنیم 
ٓ
زادی ستیزی را ا

ٓ
ریشه در  اجزاء را،این میان و همکاری  ل مشارکتاشکو اماشین ا

زادی در 
ٓ
  .مورد مطالعه قرار دهیمهن انسان ایرانی ذکن کردن ایده ی ا

   :ی عملکرد و آنالیز اجزاء ماشني حنوه  -۱ -۴

هشت  ادعای اساسی این طرح  این است که در طول تاریخ معاصر ایران، هر یک از 

زادی ستیزی 
ٓ
روحانیت شیعه، روشنفکری چپ، روشنفکری روحانیت شیعه، روشنفکری چپ، روشنفکری روحانیت شیعه، روشنفکری چپ، روشنفکری روحانیت شیعه، روشنفکری چپ، روشنفکری  -عنصر ذکر شده در ماشین ا

مذهبی، روشنفکری راست، استبداد دولتی، استعمار خارجی، بورژوازی کمپرادور، فساد مذهبی، روشنفکری راست، استبداد دولتی، استعمار خارجی، بورژوازی کمپرادور، فساد مذهبی، روشنفکری راست، استبداد دولتی، استعمار خارجی، بورژوازی کمپرادور، فساد مذهبی، روشنفکری راست، استبداد دولتی، استعمار خارجی، بورژوازی کمپرادور، فساد 

ی حداقل در یکی از =یه های فهم به عنوان یک عایق، در مقابل نفوذ ایده -اخRقی تودهاخRقی تودهاخRقی تودهاخRقی توده

زادی به ذهن
ٓ
زادی ای هطرحی از فرم ،در  این بند. مقاومت كرده است ایرانی ا

ٓ
در میان ستیزی ا

  .شودها به طور خRصه بررسی میاین جریان
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  ): چینی - مارکسیسم روسی( روشنفکری چپ ) 2

) روحانیت+فئودالیسم+استبداد+استعمار( گونه كه ذكر شد، پیوند ضدمدرنیستیهمان 

زادی ستیزی در قرن ی ماشینشكل اولیه
ٓ
همین های ی كوششبوده است؛ و به واسطه ۱۹ا

یین بابی سركوب  ؛شودپیوند است كه امیركبیر عزل و معدوم می
ٓ
جنبش رنسانس شیعی در ا

ژوازی ملی ایرانی در انقRب مشروطه  بور . ماندشود و  اصRحات سپهسا=ر نیز ناتمام میمی

برعلیه این پیوند به قیام برخاست اما شكست خورد، و در مدرنیزاسیون عصررضاشاه نیز فقط 

ن حفظ و تقویت گردید لیو در این پیوند تضعیف شدحانیت ضلع رو 
ٓ
 ساختار ا

ً
Rناتوانی و . عم

، و نیز به تحقق پیوستن رویای رهایــی در غلبه بر این ائـتRف بورژوایــیارادگی اقشار بی

به د=لت  ۱۲۹۰ی كه نخستین بار در دهه بلشویکی در مرزهای شمالی ایران،  سبب شد

های برخاسته از و نیز الیت ی متوسطبیداران طبقه ، مواوغلیحیدرعای چون مدنی روشنفکران

مد قدرت  و نیز رکود فرهنگی جامعه و نیز از 
ٓ
قشر فئودال ، که از توزیع نامشروع و ناکارا

مدهخباثت
ٓ
ینه ، بودندهای استعمار انگلیسی به تنگ ا

ٓ
روسی کمال مطلوب  ماركسیسم ی در ا

ندر واقع برای . را تشخیص بدهند
ٓ
كه ابزاری روشنفكر مدنی ایران، ماركسیسم روسی بیش از ا

ن می ،برای دفاع از حق كارگر و دهقان باشد
ٓ
شد همزمان به اهرمی سیاسی بود كه به كمك ا

روحانیت و فئودالیسم و به : نیافتگی ایران اعRن جنگ دادماندگی و توسعهچهار عامل عقب

و از سوی دیگر با استفاده  ی فئودالی ایران؛امعهو نیز به فساد اخRقی ج سلطنت و استعمار

ترین امور كه از دیتیل ،لنینیستی -ی نقد ماركسیستپذیری عظیم و گستردگی دامنهاز انعطاف

ائـتRفی شد میترین امور در مدار فلسفی و استتیكی را پاسخگو بود، در مدار سیاسی تا انتزاعی

ورد كه یك
ٓ
ن به یكعظیم به وجود ا

ٓ
رعیت  روستایــی و كارگر روزمزد وصل باشد و سر  سوی ا

ن به قله
ٓ
های روشنفكری ایران؛ و هویتی یكپارچه را برای این برش اجتماعی عظیم ایجاد دیگر ا

  .كرد

زند و ی دكـتر ارانی میی دوم سلطنت رضاشاه نبض بیداری مدنی ایران در حلقهدر نیمه

 كیفی
ٓ
شوند و نسل هنرمندان موزه تربیت میترین فعا=ن سیاسی و فرهنگی حول این ا
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ن هویت ملهم در دهه...عبدالحسین نوشین و،بزرگ علوی،مدرنیستی چون هدایت
ٓ
بیست از ا

در قیاس با  ایرانی-شناسی و فلسفی، ماركسیسم روسیاز این بابت در دو مدار زیبایــی هستند و

گاهیسقف فهم و 
ٓ
ناما  ،دارد مترقی و پیشرو خصلتی  ،عصر خود ا

ٓ
که در کانون فکر جایــیاز ا

زادی لیبرالی اش،سیاسی
ٓ
برای غارت نیروی کار فرض کرده داری ملی به عنوان ابزار سرمایه را  ا

زادی در ایران میبه تدریج بدل به یكی از سرسخت، است
ٓ
وابستگی . شودترین دشمنان ا

ن را به عنوان یك جریان مدنی تض تشكیRتی به ابرقدرت شوروی،
ٓ
كند و عیف میقدرت اخRقی ا

نجایــی نیز به لحاظ سیاسی
ٓ
ترین شكاف فعال در جامعه بورژوا را عمده/ كه شكاف پرولتاریااز ا

موزهفرض می
ٓ
ی مدنی را شكاف و تضاد منافع  دولت استبدادی با كلیت جامعههای او كند ، ا

افقی موازی  كند و ستیز با دیكـتاتور وقت را دربه عنوان مهمترین شكاف سیاسی فعال انكار می

ن باید. دهد بورژوازی قرار می یطیقهبا ستیز علیه 
ٓ
كه دولت یك توجه كرد در ایران به علت ا

 خودهویت فراطبقاتی دارد 
ً
( های سیاسی بزرگ یك طبقه است، در هنگام انقRب شو اساسا

شوندتمام طبقات اجتماعی بر علیه دولت بسیج می) ۵۷مشروطه و 
١
كه هر دهد و این نشان می 

ی اصلی نزاع به میان اقشار ملت و منتقل كردن جبهه/ی  شكاف دولتانگاری دربارهنوع سهل

ی مدنی ی مدنی، به لحاظ سیاسی چگونه موقعیت استبداد دولتی را نسبت به جامعهجامعه

از سوی دیگر هویت امریكاستیز قشر عظیمی از ماركسیسم ایرانی و بخصوص  .تقویت می كند

توزانه با در مدار سیاسی به ستیز كینه ؛در تعصبات روسی او داشت كه ریشهحزب توده 

زادی
ٓ
زادی  شودمیو سبب  انجامدمیهای لیبرالی ا

ٓ
كه او در مدار سیاسی تا حدی در مغاک ا

ترین از سفاک -تیر ۳۰البته تا قیام -در ستیز با دولت ملی مصدقستیزی غرق می شود که 

زادیبگیرد و  در بحبوحه جریانات ارتجاعی نیز پیشی
ٓ
خواهان ایران با فاشیسم ی مبارزات ا

یتبا  نیز، ۱۳۶۰نوپای دینی در سال  
ٓ
یت هللا خلخالی و ا

ٓ
ائـتRف هللا بهشتی تحت پرچم ا

 های دولتو برانداختن  کندجریان های لیبرال ائـتRف  بر ضد و حزب توده،  نیروهای خط امام

                                                           

 ايرانشكاف دولت و ملت در ی نظریههمايون كاتوزيان،  - ۱
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را اولویت سیاسی اول خود ) قت و دولت دكـتر بنی صدردولت مو( لیبرالی صدر انقRب را 

.فرض كند
١

  

  :روحانیت شیعه ) ب

به عنوان متولی انحصاری دانش در طول قرون و نیز به  قشر سنتی روحانیت شیعه

 به لحاظ ساختاری در هر سه 
ً
عنوان شریك دستگاه سلطنت از عصر صفویه به بعد، اساسا

زادیترین دشمن ایدهجدیشناختی زیبایــی-فلسفی-مدار سیاسی
ٓ
بوده است و حتی  در ایران ی ا

یت( ترین عمل سیاسی خود نیز در رادیكال
ٓ
) هللا خمینی به انقRب سفید شاه و ملتاعتراض ا

زادیانقRب سفید شاهاعتراض او نه به خصائل استبدادی 
ٓ
های اعطاء شده به زنان و ، بلكه به ا

 ،قشر مترقی روحانیت نیز که در انقRب مشروطه. استهای دینی در بندهای رفراندوم  اقلیت

زادیطیف سخنگویرهبر و 
ٓ
بادی و  ثقهخواه بوده و رجالی چون سیدهادی نجمهای ا

ٓ
ا=سRم ا

نکه در مدار تبریزی و محمود طالقانی را در جبهه
ٓ
ی نبرد با استبداد داشته است، علیرغم ا

زادیسیاسی روحیه
ٓ
نخواه ای ا

ٓ
 بوده محبوس  دینیکه در پارادایم دگماتیسم جایــیداشته، اما از ا

نجایــی نیز متوقف ، واش در حد متون مقدسو افق فکر فلسفی و استتیکی
ٓ
كه منافع او به از ا

زادی"لحاظ صنفی و ساختاری با 
ٓ
گاهی"و " ا

ٓ
نکه خودها تضاد داشته است، بیتوده" ا

ٓ
بخواهد  ا

شناسانه و بسط اخRقیات علمی، فلسفی و زیبایــی در برابرارتقاء فهممانع  ترین، جدیو بداند 

  .ها بوده استدر میان توده مدنی

  :بورژوازی کم<ادور) ج

و  ی ایران شدبر جامعهی اقتصادی مسلط طبقه ۱۳۴۲از سال  قشر بورژوازی کمپرادو 

ن نیزروحیه
ٓ
نعلی ی فرهنگی و منش هویتی برخاسته از ا

ٓ
به صورتی سطحی  کوشیدمیکه رغم ا

                                                           

زادياين كوششحد  -۱
ٓ
میزی ی جنونچنان مرحلهستيز به هاي ا

ٓ
رسيد كه روشنفكري متاثر از ماركسيسم  ا

ن ،۶۰هاي سالروسي در اوج اختناق-چيني
ٓ
زادي بيان و رسانه براي ا

ٓ
كه حكومت اسRمي از بابت سركوب ا

  . فتمورد انتقاد قرار نگيرد، راه انشعاب از كانون نويسندگان ايران را پيش گر 
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لهمان( های مدرن غربی تقلید نمایدی ارزشاز سلسله
ٓ
)  نامدزدگی میاحمد به درستی غربکه ا

زادی و در دو مدار فلسفی و زیبایــی
ٓ
زادی زن، ا

ٓ
شناسانه و در اموری چون هنر، موسیقی، ا

زادی... ادیان و
ٓ
  )مدرنیسم هویدایــی(خواهانه بگیردگاردی مترقی و ا

ٓ
که منشاء ناما به علت ا

از دولت استبدادی و نیز در کارپردازی  رانت و انحصارکسب سود و فعالیت اقتصادی او در 

 ترین دشمنان و البته به سبب ماهیت ضدملی خود، از جدیاست،  مصالح دول بیگانه

زادی بیان"
ٓ
زادی "و " ا

ٓ
زادی فعالیت"و همچنین " اطRعاتا

ٓ
و  در ایران است" های سندیکایــیا

زادی ستیزی خدمت قبیل امور دوشادوش استبداد دولتی به ماشیندر این 
ٓ
؛ بورژوای  کندمیا

و به تقلید از  نشست میدر اجرای تائتری از  شکسپیر  در حالی برخاسته از دل این طبقه،

همزمان که  کردفیگورهای هنردوستانه از خود صادر می و فرانسوی یک بورژوای انگلیسی

زادی ی ملی او چوننویسنده
ٓ
-غRمحسین ساعدی در زندان و به دست شرکای او در ماشین ا

نه  ،مترقی فلسفی و استتیكی او نیز به علت عدم اصالت گارِد  و البته شدمیستیزی  شکنجه 

زادی
ٓ
بلكه مشروعیت  ی مدرنیسم ایرانی نبود،و حتی پروژهخواهی ایرانی تنها در خدمت ا

های ی اخRقی مدرنیستکرد و اتوریتهمیها مخدوش میان تودهی لیبرالی را نیز در اخRقی ایده

لیبرالی در فضای ی لمپنست که روحیهی اقتصادیاز دل این طبقه .کرد ارتجاعی را تقویت می

ی مدرنیسم با از دست دادن و ایده) ۵توضیح در فصل(شود ی ایرانی منتشر میجامعه

-بندوبیهای ایرانی معنایــی معادل فساد و بیودههای اخRقی خود، در ذهن و زبان تفضیلت

ن است که بنیادگرایــی دینی روحانیت، چهرهباری و =قیدی می
ٓ
ای مشروع و یابد و در تضاد با ا

   . کندمردمی پیدا می

  : استعمار خارجی ) دال

نی دیگری از این ماشین، علیبه عنوان پایهعنصر استعمار خارجی نیز 
ٓ
همواره  کهرغم ا

این بابت همواره   و ازی غربی به ایران بوده است مدیومی برای انتقال فرهنگ، هنر و فلسفه

گاهیمترقی در نقشی 
ٓ
شناختی و فلسفی برای ایران و هر کشور جهان سومی زیبایــی هایارتقاء ا

زادیحکومت ملی و داشته است؛ اما به علت تضادمنافع با 
ٓ
ز خواهی دمکراتیک در ایران، اا
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زادی۴۰الی هر سی  ۱۹۵۰تا  ۱۸۵۰
ٓ
خواهان با سال یکبار در کودتایــی استبدادی بر علیه ا

کردن عناصر فاسد و ، با برکشیدن و تقویتو در مدار سیاسی  شودمیوقت همدست  استبداد

زادی ایران بدل وابسته تا با=ترین سطوح قدرت سیاسی در ایران، 
ٓ
-میبه مانعی جدی در راه ا

توان سه جریان و مصدق را می نهضت ملی دکـتر و مشروطه انقRب امیركبیر، اتاصRح .گردد

یند امیال ) ۱۹۵۰تا  ۱۸۵۰(ی ملی فرض کرد که در طول یک قرن سه اراده
ٓ
به عنوان برا

زادیاصRح
ٓ
 سه از این اند؛  ی سیاست ظهور کردهصحنهی ملت ایران، در خواهانهطلبانه و ا

و  اراده به سومی و روسیه دولت همكاری  به دومی بریتانیا، دولت همكاری  به اولی ، جریان

ن دولت دل از و نیاوردند، دوام سال دو سه از بیش یك هر ی امریکا،متحده ایا=ت اقدام
ٓ
-ا

قاخان هایــی چونتیپ های ملی،
ٓ
مدند و  بیرون زاهدی هللا فضل و قزاق رضاخان و نوری  ا

ٓ
ا

های ترین لحظهیک نیروی قهار خارجی در حساسصدالبته قابل تصور است در وضعی که 

مبارزات ضداستبدادی ملت ، سربرسد و با=نس قدرت را به نفع نیروهای ضدملی به هم بزند، 

زادی
ٓ
 امکان هرنوع پیشروی و کسب پیروزی پایدار برای ا

ً
حتی در کشور ( خواهان اساسا

  . منتفی خواهد بود) انگلیس یا فرانسه و یا امریکا نیز  

  :فساد اخالقی توده) ه

ی ما ایرانیان، منتسکیو به عنوان پارامتری که بیش از همه" فساد اخRقی توده" عنصر  

ن تصویر کردهپرتره" بابا اصفهانیحاجی" و جیمز موریه در " های ایرانینامه"در 
ٓ
اند، ای از ا

زادی
ٓ
یده است و خود نیز به ستیزی نیرو بخشمانند موتوری بوده است که به تمام اجزاء ماشین ا

زادی زنانصورت مستقل در فضاهای خُ 
ٓ
بسط پدرسا=ری  دختران و و رد از طریق محدود کردن ا

زار اقلیت و 
ٓ
زادی در ستیزی بی... های دینی و ا

ٓ
باید توجه داشت كه .  وقفه بوده استبا مفهوم ا

دهد، كاهش میی سیاسی لیبرال دمكرات كه اختیارات دولت را تا حد نگهبان شب فلسفه

 در شرایطی می
ً
ای از تعهدات مدنی تك شهروندان خود به سلسلهتواند عینیت بیابد كه تكصرفا

زادی :" نویسدژاك روسو میژان. بند باشندگرایانه پایهای انسانگیرانه و پرنسیپسخت
ٓ
زادی ا
ٓ
زادی ا
ٓ
زادی ا
ٓ
ا

موختی که قانونکاش به این ملت میکاش به این ملت میکاش به این ملت میکاش به این ملت می! ! ! ! ای روح پرفتوحای روح پرفتوحای روح پرفتوحای روح پرفتوح! ! ! ! مقّدسمقّدسمقّدسمقّدس
ٓ
موختی که قانونا
ٓ
موختی که قانونا
ٓ
موختی که قانونا
ٓ
تو و تو و تو و تو و     هایهایهایهایهای تو، انظباطهای تو، انظباطهای تو، انظباطهای تو، انظباطا
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توان و بر این اساس می" .تر استتر استتر استتر استهای تو تا چه حد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلهای تو تا چه حد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلهای تو تا چه حد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلهای تو تا چه حد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلضرورتضرورتضرورتضرورت

های اخRق مدنی، هر لحظه برای ها به سبب پایین بودن شاخصنتیجه گرفت هنگامی كه توده

ماده
ٓ
باش هستند، وجود نقض قرارداد اجتماعی به سود مصالح شخصی خویش در حالت ا

ی مدنی را دارد، نه تنها شّری سیاسی گر كه ادعای حفاظت از سرمایهخلهدولت مقتدر و مدا

زادی به صورتی شود بلكه خود بدل به یك ضرورت اخRقی میمحسوب نمی
ٓ
شود و ا

های اخRق مدنی جامعه بسیار در ایران به سه علت زیر شاخص .شودسیستماتیك  محال می

ن بوده است كه بتواند بستر یپایین
ٓ
  :ك دمكراسی پایدار باشد تر از ا

 تعریف حوزه/سنت استبدادی هزاران ساله و شكاف دولت - ۱ - ۱
ً
ی مشترك ملت كه اساسا

 .مسئولیت مدنی را غیرممكن نموده است

گیری وقفه و عدم شكلثباتی بیهای بیگانه و ناامنی و بیتهاجمات ادواری قدرت - ۲  -۲

 اجتماعی  هویتیساختارهای اقتصادی باثبات و منابع پایداری برای 

  گیری فكر فلسفی نقاد و اخRق ی اخRق و عدم شكلدر حوزه یهای فقهتسلط سنت - ۳ - ۳

 .مدنی

ن از سوی دیگر   - ۴
ٓ
رد  یک مرد  را به که در فضاهای خُ  ای"فساد اخRقی"تصویر ا

نیز یک ناسیونالیست افراطی و  اش و محدود کردن حقوق انسانی او دفاعمضروب کردن زن بی

 و فضای كRن درانگیزد، هنگامی که برمیرا به تحقیر کردن فرهنگ و زبان یک قومیت ایرانی 

هایــی از عRقه به اقتدار فرم،  یابدانعکاس میها در روشنفکر برخاسته از دل همین توده

زادی خصلت ،و از این بابت کندطلبی را بازتولید میغیرمشروع و نیز قدرت
ٓ
های جریانستیز ا

ی که در پرده دانستها توان انعکاساتی از همان فساد اخRقی تودهروشنفكری ایران را نیز می

مریت و 
ٓ
از این بابت ما . ظاهرشده است روحیات فاشیستیروشنفکری به صورت عRقه به ا

زادیهای تمام فرمهللا خمینی را که برای ستیز با چون روح شخصیتیظهور 
ٓ
به چنان اراده و  ا
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زادی، انتگرال تمام حسمسلح شده بود ی ناپذیر وصف قطعیت
ٓ
ستیزانه و عموم های کوچک ا

.ی سیاسی یافتدانیم، که در یک جان کنسانتره شد و ارادهمفاسد اخRقی انسان ایرانی می
١

 

ی از سه =یهدر هر کدام  و ی فهم،به این ترتیب می توان نشان داد که در سه =یه - ۵

به عنوان یک قراول و نگهبان منتظر نشسته  ،هشت عنصر این از یا چند عنصر  یکفهم، 

زادی به او شلیک کند و هنگامی که در مقام داوری و نقد قرار میی ایدهاست تا با مشاهده
ٓ
-ی ا

ن گیرد،
ٓ
زادی بهکه بدون ا

ٓ
این  بابِت  از ها را ی المان، بقیهتوجهی کندی خود ستیزانهنقش ا

تفسیرهای روشنفکر دینی و مارکسیست و از این بابت، قابل توجه است  داندمقصر میت جنای

سایرین را در که هر کدام تقصیرات  ۵۷از انقRب ... و ی مردمهاچپ و سلطنت طلب و توده

نالیزهای خود قرار داده
ٓ
ن  گرویرانو از نقش  اندمرکز ا

ٓ
، اندچشم پوشیدهملی  ویرانیخود در ا

ن مداری را که خودچرا که هر 
ٓ
 ا

ً
زادی شانکدام صرفا

ٓ
ن نقش ا

ٓ
اند، محور خواهانه داشتهدر ا

زادی در لجظه خواهند درک کنندنمیدانند و هیچ داوری می
ٓ
ای محقق می شود که منفعت که ا

ن دفاع  اوهمه بر حقانیت  او ی او و شهوداو، عقل او، تجربه
ٓ
. کنندگواهی دهند و بی وقفه از ا

یت هللا خمینی در استفاده از منش ۵۷در مورد انقRب ی جالب نکـته
ٓ
، هوشمندی عجیب ا

زادی ستیزانه
ٓ
یت . ها در =یه های مختلِف فهم استی این جریانا

ٓ
هللا همواره این هوشیاری را ا

زادیی داشت که ایده
ٓ
زادیستیزی خود را در استتار و بستها

ٓ
خواهی در مدارهای دیگر به بندِی ا

و در اولین ظهور سیاسی خود، به تصویب قانون کاپیتو=سیون اعتراض کرد و فروش برساند؛ ا

زادیدر صحنه
ٓ
خواه به خود گرفت؛ اما باید توجه داشت که در پوشِش ی سیاسی، گاردی ا

ندار روحانیت از مدرنیتههمین گارد، نفرت فرهنگی و عقیدتی ریشه
ٓ
چه که ی غربی و از هر ا

ای بود که باشد، پنهان شده بود و این منازعه، فرصت طRیــینسبتی با فرهنگ مدرن داشته 

زادیاستتیکی در بسته-یک ارتجاع فلسفی
ٓ
های خواهی سیاسی به روشنفکران و تودهبندی ا

                                                           

خر همين فصل " روشنفكرد ديني " ی مشارکتنحوهي درباره  - ١
ٓ
  .مورد بررسی قرار گرفته استدر بند ا
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به انقRب سفید پهلوی ایرانی فروخته شود ؛ او دومین ظهور سیاسی خود را نیز در اعتراض  

 
ٓ
هللا  البته نه مانند روشنفکران ایرانی با ماهیت یتشکل داد ، و در این مورد نیز مشکل اصلی ا

زادیبلکه با جنبه استبدادی این رفراندوم،
ٓ
ن خواهانههای ا

ٓ
چون به رسمیت شناختن  - ی ا

های دینی به سایر حقوق سیاسی  زنان و  اصRحات ارضی و نیز اعطاء حق سوگند اقلیت

سمانیکـتاب
ٓ
 حالتی استتیکی  -در مدار فلسفی بود و در اینجا نیز یک گرایش که  -های ا

ً
مطلقا

زادیطلبی از لحظهدارد، توانست با  فرصتارتجاعی و ویرانگر 
ٓ
-ستیزانهای حساس  که منافع ا

زادی  - به لحاظ ارزشی و عقیدتی -او
ٓ
گارد  خواه در مدار سیاسی منطبق شده است،با یک عمل ا

زادی
ٓ
ل احمد  مرجعی چون  فکرانگرایش روشنخواهی به خود بگیرد و با جلب حمایت ا

ٓ
چون ا

یت هللا در به ثمر رساندن  انقRب  .برند تجاری خود را تاسیس کند، جریانات روشنفکر دینیو 
ٓ
 ا

زادی ستیزی چپنیز با اجرای همین روش  ۵۷
ٓ
زادی ، خصلت ا

ٓ
ها را در مدار سیاسی، با ا

ها و فساد اخRق تودهو روشنفکری راست در مدار فلسفی، و ستیزی روشنفکران مذهبی لیبرال 

زادی ستیزترین انقRب تاریخ 
ٓ
روحانیت شیعه در مدار زیبایــی شناسانه  ترکیب کرد و توانست ا

یت هللا در ستیزش با مبانی فکری  غرب لیبرال، کل نیروی . بشر را به ثمر برساند
ٓ
در واقع ا

قای بازرگان را استحصال می کند و با 
ٓ
ی نیروی ایشان اتوریتهفکری روشنفکران مذهبی مانند ا

و  امریکا کند و سپس در جریان تسخیر سفارترا در ایران زائل می گرافکری مدرنیسم غرب

زادی ستیزانه ،های لیبرال مذهبیسرکوب جریان
ٓ
را به ها در مدار سیاسی ی چپتمام خصلت ا

مدهها ، امثال اسدهللا =جوردی را و سپس برای از میان بردن چپ  گیردخدمت می
ٓ
ی  که برا

ورد ی نیروهای اسRمی راو نیز ائـتRف یکپارچه فساد اخRقی توده هاست
ٓ
ن به میدان می ا

ٓ
، تا ا

کنندگان این حدی که مهندس بازرگان خودش به عنوان قربانِی رانِد قبلی این بوکس، از تشویق

نسرکوب است و با نهایت بی
ٓ
ی ای سفاکانهای به رفتارهکه توجهی و  اشارهاخRقی ، بدون ا

یت
ٓ
های سران حزب توده  هایــیهللا خمینی با زندانیان حزب توده بکند ، به بازجویــیبازجویان ا

دهداستناد می
١

یت
ٓ
یت، تا بتواند ا

ٓ
زاِد  ۵۷هللا از سال هللا را قانع کند که ا

ٓ
ی عمل دادن به در  ا

                                                           

زادی ایران  -۱
ٓ
 هشدارهای ما و اعترافات سران حزب توده، انتشارات نهضت ا
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یتتواند از صراحِت نقشهکرده است و هیچ نمیها  اشتباه میمارکسیست
ٓ
هللا برای سرکوب ی ا

یت هللا  در موضع گیری . های مدرن بو ببردجزءبه جزء این جریان
ٓ
ن هستیم که ا

ٓ
ها و ما شاهد ا

که در یک مدار سیاسی یا گزاری هایش مدام مدار عوض می کند و برای زدن هر فرقهسیاست

تحد می شود و  دیگر م ی دیگر در مدار  یفلسفی یا استتیکی حالت مترقی دارد ، با یک فرقه

شود و شکل یکپارچه ای به جهت گیری های عظیم او که هیچ وقت افشاء نمی اتلطااساس مغ

 البته باید توجه داشت . ستدهد ، همین تعویض مدارها در مواقع ضروری می
ً
این که او=

نجایــی
ٓ
نقش رهبر معنوی، تئوریسین سیاسی و رهبر سیاسی را ایفا می سه که همزمان شخص از ا

و  را  ندارد کند، قادر به چنین حدی از مانور در این مدارهاست و هر کسی امکان این چتربازی 

 چنین مردم
ً
تواند ای البته فقط در کشوری مثل ایران  میفریبی و روشنفکرفریبی گستردهثانیا

ن وجود ندارد؛ فکر انتقادی منسجم وجود ندارد؛
ٓ
 اتفاق بیفتد، که از اساس، فهم فلسفی در ا

ی ماقبل کانتی و فکر ست، فکر فلسفی در مرحلهی ماقبل ماکیاولیفکر سیاسی در مرحله

ترین ی ماقبل فرویدی و حتی روشنفکرترین قشرهای جامعه نیز از سادهروانشناسی در مرحله

های استتناج و استقراء محروم هستند و علیرغم یکصد و پنجاه سال دم زدن از توانایــی

ی نیچه و هایدگر و هوسرل و سارتر و ویتگنشاین ، ذهن ف زدن از فلسفهمدرنیزاسیون، و =

تربیت نکرده  -عRّمه طباطبایــی –ی علمیه ایرانی همچنان فیلسوفی در حد یک روحانی حوزه

 است 

مبنا بودن فهم استتیکی را بر فهم فلسفی و مبنا بودن فهم فلسفی را بر فهم  اگر فرِض  - ۶

های روشنفکری چپ و مذهبی رک سیستماتیكی از اشتباهات طیفتوان دسیاسی بپذیریم، می

ل احمد را که برای تضعیف استبداد پهلوی در مدار سیاسی،
ٓ
قای ا

ٓ
، ائـتRف با نهاد و شخص ا

گویــی به این طایفه، به جعل تاریخ مشروطیت برای تملق در پیش گرفتند وروحانیت را 

 ،روزمره  در مسلخ مانورهای سیاسیشناختی یفهم فلسفی و زیبایــبا قربانی کردن و پرداختند  

ورد
ٓ
شوب و سردرگمی کشاندند، به دست ا

ٓ
عبارت زیر .  تاریخ فکر ایران را به مدت نیم قرن به ا

ل احمد به خوبی نشان می
ٓ
قای ا

ٓ
نسل  ،دهد كه اولویت دادن به منافع در مدار سیاسیاز ا
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-نیز در فهم تاریخ، به چه  بیی چهل را در مدارهای فلسفی و استتیكی و 

اگر کار سیدجمال نگرفت یکی هم به این دلیل بود که اگر کار سیدجمال نگرفت یکی هم به این دلیل بود که اگر کار سیدجمال نگرفت یکی هم به این دلیل بود که اگر کار سیدجمال نگرفت یکی هم به این دلیل بود که :"  است گرفتار کرده

قاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت 
ٓ
 میرزاا

ً
Rقاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت نتوانست مث

ٓ
 میرزاا

ً
Rقاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت نتوانست مث

ٓ
 میرزاا

ً
Rقاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت نتوانست مث

ٓ
 میرزاا

ً
Rنتوانست مث

را هم برای ایشان خرید و را هم برای ایشان خرید و را هم برای ایشان خرید و را هم برای ایشان خرید و قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان 

هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت 

ن میی و نحوه از این جمله
ٓ
چه جایگاهی " حقیقت"توان دریافت که استد=ل ا

كاری ی  به پنهانحاضر است تا چه حد" اثر"و " جماعتدسترسی به"در مرام او دارد و او برای 

ی اش بپردازد و این حالت را نیز چنان بدیهی بداند كه بیشتر شایستهعقاید فلسفی و  استتیكی

  ! یك دیپلمات باشد تا روشنفكر

  
رایش اجزاء ماشین روی مدارهای فهم  -۱ -۴ی شكل شماره  

ٓ
  ا

ن است که ی بسیار مهم در خصوص مکانیزم عملکرد ماشینیک نکـته
ٓ
زادی ا

ٓ
عملكرد ا

ن از یكدیگر مستقل نیست و پیامد
ٓ
زادیهشت موتور ا

ٓ
دیگران  ی هركدام،ستیزانههای كوشش ا

دهد و هنگامی که خود نتوانستند های دیگران را نیز پوشش میرا نیز تقویت می كند و كاستی

ورند، فضایــی را ایجاد 
ٓ
شخصی را به علت پایگاه طبقاتی او و یا روحیات او به خدمت خود درا

                                                           

 ٦٧تهران، انتشارات خوارزمی،  ٦٧ص،در خدمت و خیانت روشنفکران

...............................

ی چهل را در مدارهای فلسفی و استتیكی و روشنفكری دهه

گرفتار کردههایــی پرنسیپـی

قاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت 
ٓ
 میرزاا

ً
Rقاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت نتوانست مث

ٓ
 میرزاا

ً
Rقاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت نتوانست مث

ٓ
 میرزاا

ً
Rقاخان کرمانی را از تظاهر به =مذهبی بازدارد تا فقط به معارضه با سلطنت نتوانست مث

ٓ
 میرزاا

ً
Rنتوانست مث

قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان قاجار بسنده کند و به این طریق انگ تکـفیر روحانیت تحجر زمان 

هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت هم برای خود و به این صورت بود که نهضت ایشان منزوی ماند و به جماعت دسترسی نیافت 

"اثر شداثر شداثر شداثر شدو بیو بیو بیو بی
١

از این جمله 

در مرام او دارد و او برای 

عقاید فلسفی و  استتیكی

یك دیپلمات باشد تا روشنفكر

  

یک نکـته

ن از یكدیگر مستقل نیست و پیامد
ٓ
هشت موتور ا

را نیز تقویت می كند و كاستی

ورند، فضایــی را ایجاد 
ٓ
شخصی را به علت پایگاه طبقاتی او و یا روحیات او به خدمت خود درا

ل احمد - ۱
ٓ
در خدمت و خیانت روشنفکران ،جRل ا
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زادیمی
ٓ
ن شخص به خدمت جزء دیگری از ماشین ا

ٓ
ید و از این حلقه دور کنند که ا

ٓ
ستیزی درا

:  ی عملكرد ماشین به این نحو استیك مثال شماتیك و اغراق شده از نحوه .نیفتد

زادی لیبرالی را از " سنتی-روشنفکر راست هایدگری "با همراهی " چینی-ماركسیست روسی"
ٓ
ا

ن را یا به  شمارداعتبار میاساسی 
ٓ
و یا به عنوان  كار یعنوان اهرم بورژوازی برای غارت نیرو و ا

ی كردهكند؛جوان تحصیلیك ضدارزش تلقی می زوال معنوی انسان مدرن، و محصول عامل

خواه مانند پدران مشروطهتوانست می كرد،ایرانی كه اگر براساس شهود غریزی خود داوری می

دل به  رادرك كند، با دلزدگی از الگوهای فكری غربی،رالی فکر لیبهای معنوی ارزشخود، 

و  های دینیسنتهای هویت بخش او در تجلیل از سپارد و از طریق ایدهمی" روشنفكری دینی"

زادی وحقوق بشر به منطق
ٓ
را به صورت " روحانیت شیعه"ای،  البRغههای نهجتقلیل ا

گاه رفرنسی برای حقیقت می
ٓ
حانی شیعه را نیز كه تا دیروز از دانشجوی پندارد و رو ناخودا

ن ( نفس رهبری می بخشد  كند وبه اواعتمادبهمی جسور  ترسید،تحصیلكرده می
ٓ
دقت شود كه ا

كرد،هیچوقت پای منبر روحانی نمی ی خودش عمل میتحصیلكرده اگر با شهودعامیانه

گاهیروحانی شیعه هم كه از تمام فضیلت) نشست
ٓ
اومانیستی دو گروه های های مدرن و ا

های سنتی و تضعیف ی انگیزشبا برانگیختن سلسله بری است،) چپ وروشنفكردینی( دیگر

ن فرد را بارورمی كند و برمی انگیزد روحیه
ٓ
 فلسفی تعصب –ی مدنی،بدترین گرایشات اخRقی ا

 گسترش می یابد،" فساداخRقی توده "این طریق  ازو  -شناختیزیبایــیو دگماتیسم 

بین او و ملت  كند،استبداددولت،رابه ضرورت تبدیل می" استبداددولتی"داخRقی توده، فسا

گردد و استعمارخارجی نیز می "استعمارخارجی "وابستگی به  اندازد و دولت ناگزیر ازشكاف می

روحیات . شودمی ایجاد" بورژوازی كمپرادور "كند و فضای رشد بورژوازی ملی را تضعیف می

غوش  كند وهای دمكراسی بورژوایــی متنفر میملت را از ارزش مپرادور نیزبورژوازی ك
ٓ
ایشان رابه ا

غاز می شودمی و یا هایدگری  روشنفكرچپ
ٓ
طرح  ۲درشكل شماره (اندازد و این سیكل از نو ا

زادی ماشین از سوی دیگر ساختار )ی متقابل این عوامل ارائه شده استشماتیكی از رابطه
ٓ
ا

ن به صورت ذاتی حائز راحی شده است که چنانطستیزی به نحوی 
ٓ
چه اگر یکی ازاعضاء ا
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زادی
ٓ
ن فضیلت به سرعت خنثی و بیفضیلتی ا

ٓ
 ،به عنوان مثال .شود اثرخواهانه باشند،ا

ن بینش مترقی او نسبت به علم،دین  و ایدائلیسم 
ٓ
روشنفکر مارکسیست یک فضیلت دارد و ا

زادیبی هماناکه  انحرافیک  و ستفکر دینیارتجاعی 
ٓ
 لیبرالی است؛ هایاعتقادی به ا

زادی درسال( روشنفکردینی
ٓ
زادی ) ۵۷طیف نهضت ا

ٓ
ن اعتقاد به ا

ٓ
نیز یک فضیلت دارد و ا

اخRق و  در اعتقاد به مرجعیت وحی او و یک گمراهی که همان در مدار سیاسی لیبرالی

یندمی صحنه به انهمزم صورت به ۵۷درسال  جریان دو این وقتی حال. ستشناسیمعرفت
ٓ
، ا

 مدار در را دینی روشنفکر مترقی گرایش مارکسیست روشنفکر که است ایشان عمل نتیجه

ن علیه بر و کندمی خنثی سیاسی
ٓ
 علیه بر نیز دینی روشنفکر و دهدمی سرویساستبداد دینی  به ا

 به. کندمی ائـتRف شیعه روحانیت با درمدارفلسفی و استتیکی هاماتریالیست مترقی نسبتا فهم

زادیماشین ترتیب این
ٓ
ی هر دوجریان را تصفیه کرده و از جنبه های،فضیلت ۵۷سال  ستیزی ا

زادی
ٓ
  .بردستیز هر یک از ایشان نیز به عنوان سوخت ماشین بهره میا

زادیفرقه این هر یك از که براین اساس است که باید توجه کرد
ٓ
 باتمام، ستیزهای ا

زادی هایشكل
ٓ
زادی مذهبی ندارد. کنندنمی منیدش ا

ٓ
روشنفكر . بورژوای كمپرادور مشكلی با ا

زادی بیان ندارد، دینی نیز مشكلی با
ٓ
زادی سندیكاهای  ا

ٓ
زادی زن و ا

ٓ
ماركسیست نیز مشكلی با ا

زادی زن مطمئن باشد،. صنفی ندارد
ٓ
زادی مذهب وبیان وا

ٓ
 روحانی شیعه نیز اگر از بابت عدم ا

ز ی شكلروی بقیه
ٓ
زادیادی ستیزی چندان جدی نیست وچه های ا

ٓ
 بسا ا

ً
 خواه نیزباشد ؛اتفاقا

زادی را می هریك از
ٓ
سنتز وهمكاری مشترك پنهان این هشت فرقه . طلبندایشان بخشی از ا

زادی رامحال می
ٓ
یت كند؛است كه وقوع تمام اشكال ا

ٓ
هللا و اگر دقت شود،فقط شخص ا

. های این هشت فرقه باشدای از امیال و ارزشتواند فصل مشترك حداقلیخمینی است كه می

،ازبابت ضدیت )هایدگری (باروشنفكر راست ایشان از بابت ضدیت بامدرنیسم غربی،

مریكا،
ٓ
زادی روشنفكر مذهبی،ضدیت با با باروشنفكرچپ،ضدیت باالحاد و سكو=ریسم، باا

ٓ
-ا

 با ونیسم،ضدیت باكم اعتقاد به انحصارات،بابورژوازی كمپرادور،های دمکراتیک و 

مبانی دمكراسی  مخالفت با ضدیت باسرمایه داری غربی، یااستعمارشوروی، استعمارغربی،
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اخRق مدنی و ضدیت با  پدرسا=ر اخRقیات سنتی اعتقاد استبداددولتی، با وجمهوریت،

فساداخRقی توده وبه لحاظ همكاری صنفی نیز باروحانیت شیعه فصل مشترك  ،بافردگرا

یتمامدعی ه. داشت
ٓ
نهللا میستیم فقط ا

ٓ
شفته را مهار كند،  توانست بحران نظری ا

ٓ
عصر ا

زادی مطلق،هیچ وجه مشتركی چراكه این هشت فرقه
ٓ
كه كارگزار تاریخ بودند،جز در ستیز با ا

ن . نداشتند
ٓ
یت خدا"و ا

ٓ
زادی " ای ازتاریخ كه درلحظه. مركز وقطب وكانون این گرایش بود"  ا

ٓ
ا

 امحاء جزئی ترین و نسبیاینهمه خصم خونی دا" ناب
ً
زادی نیز دور از رد،نهایتا

ٓ
ترین اشكال ا

زادی می:" گویدماکس اشتیرنر می. انتظار نخواهد بود
ٓ
زادی میشما ا
ٓ
زادی میشما ا
ٓ
زادی میشما ا
ٓ
خواهید پس چرا بر سر بیش و کم خواهید پس چرا بر سر بیش و کم خواهید پس چرا بر سر بیش و کم خواهید پس چرا بر سر بیش و کم شما ا

ن هیاهو می
ٓ
ن هیاهو میا
ٓ
ن هیاهو میا
ٓ
ن هیاهو میا
ٓ
زادی فقط میا

ٓ
زادی فقط میکنید؟ ا
ٓ
زادی فقط میکنید؟ ا
ٓ
زادی فقط میکنید؟ ا
ٓ
زادی باشد و تکهکنید؟ ا

ٓ
زادی باشد و تکهتواند تمام ا
ٓ
زادی باشد و تکهتواند تمام ا
ٓ
زادی باشد و تکهتواند تمام ا
ٓ
زادی نیستای از ای از ای از ای از تواند تمام ا

ٓ
زادی ا

ٓ
زادی نیستا

ٓ
زادی ا

ٓ
زادی نیستا

ٓ
زادی ا

ٓ
زادی نیستا

ٓ
زادی ا

ٓ
بر  و  "ا

زادی بیان،  ادعا کرد، توان ، می این عبارت اساس
ٓ
زادی فعالیت اقتصادی، ا

ٓ
مادامی که از ا

زادی اقلیت
ٓ
زادی اقلیتا

ٓ
زادی مطلق زن، ا

ٓ
زادی ملحدان و بیهای دینی، ا

ٓ
خدایان های قومی، ا

زادی فعالیت سندیکایــی و
ٓ
 دفاع نشود، حتی اگر یکی تمام این شکلاز و ... ، ا

ً
زادی تواما

ٓ
های ا

زادی سماز این قِ 
ٓ
زادی نیز پایدار نخواهد بود و های ا

ٓ
ن ا

ٓ
به ی چندسال طنیز برقرار باشد، ا

شهروندی را به  ۱۳۵۷بهمن ۲۲به عنوان مثال وقتی فردای روز  تدریج استحاله خواهند شد؛ 

گاه می ،جرم نوشیدن الکل هتک حیثیت کردند و شRق زدند
ٓ
بینی کند توانست پیشیک ذهن ا

زادی از مرجع 
ٓ
یتکه تا چند سال بعد ا

ٓ
هللا شریعتمداری نیز سلب خواهد شد و تا تقلیدی چون ا

زادی خروج از منزلچند سال بعد تئوریسین نظریه
ٓ
نیز نخواهد شد؛ چرا که  را ی و=یت فقیه ، ا

زادی به یکدیگر وابسته هستندتمام شکل
ٓ
ای حق زن برای محال است که در جامعه. های ا

ه صورت قانونی مجبور باشد یک عمر از سمت طRق گرفتن غصب شده باشد و یک زن محترم ب

ن جامعه شهروندان به صورت پایدار از 
ٓ
کسی که از او متنفر است مورد تجاوز قرار بگیرد، و در ا

ای یک شهروند در محال است که در جامعه. حق رای و حق تعیین سرنوشت برخوردار باشند

به علت عبادات یک  - وم باشدمحر در اماکن عمومی ای غذاخوردن ماه سال از حق سادهیک

ن جماعت انتظار حق رای داشته باشد  -قشری از مردم
ٓ
محال است که یک زن محترم در . و ا

صورت مسافرت به شهری دیگر، از حق اقامت در هتل و مسافرخانه محروم باشد و در عین 
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توان نتیجه به این ترتیب می. حال انتظار داشته باشد که با=ترین مقام مملکت را تعیین کند

راء مردم و سرقت مسلحانه
ٓ
راء گرفت غارت عظیم ا

ٓ
، نه یک ۸۸در خرداد سال ایشانی ا

زادی مردم در ی طبیعی غارت کردن تمام شکلپذیر، بلکه نتیجهی سیاسی اجتنابحادثه
ٓ
های ا

نکه بتواند از حق خود . سال اخیر بوده است ۳۰
ٓ
روحانی مستقل شیعه و روشنفکر دینی برای ا

ن برای
ٓ
پژوهی دفاع کند ناگزیر است از حق یک روسپـی برای فعالیت اقتصادی و از حق یک قرا

زاد دفاع نمایدهمجنس
ٓ
زادی مذهبی یک کارگر . گرا برای زندگی ا

ٓ
متعصب باید بفهمد مادامی که ا

زادانه مجاز نداند، محال است که سیستم اجتماعی حق او را برای 
ٓ
دخترش را برای معاشرت ا

مادامی که . به رسمیت بشناسد را کارفرمایش از ی حقوق قانونی خودا و مطالبهتشکیل سندیک

محال  ،شدهکرد زیر توحش یک نژادپرستی کور از حق انتخاب نام برای فرزندش محروم  شهروند

ی اوباش بسیجی در امان بماند، است که مجلس عروسی یک شهروند محترم تهرانی از حمله

 بدوی و مدنیرد به علت محرومیت از تکلم به زبان مادری از حقوق مادامی که شهروند ترک و ک

میز استخویش محروم می
ٓ
زادی احزاب تا چه حد تمسخرا

ٓ
همانطور که ! شود، حرف زدن از ا

رام استحاله تمام شکل
ٓ
رام ا

ٓ
زادی به هم وابسته هستند و از بین رفتن یکی، دیگران را نیز ا

ٓ
های ا

 کند، تمام فرم-می
ٓ
حاکم بر  دینِی زادی نیز به هم متصل هستند و بنیادگرایان های ستیز با ا

زادی پوشش به زنان هر چند در  فهمندو می داننداین ارتباط را به خوبی می ،ایران
ٓ
که اعظاء ا

ورد اما در میانکوتاه مدت رضایت سیاسی
ٓ
زادیای حاصل خواهد ا

ٓ
خواهی را در  مدت حس ا

  .ها تقویت خواهد کرد سایر حیطه

زادیی همکاری متقابل بین المانطرحی برای نحوه ۱-۵یل شمارهدر شک
ٓ
-های ماشین ا

زادیبر اساس این دیاگرام مشخص می. ستیزی ارائه شده است
ٓ
ستیزهای اقتصادی و شود که ا

اجتماعی و سیاسی و فرهنگی چگونه در قرن اخیر همدیگر را چه به صورت مستقیم و چه 

زادی را برای انسان غیرمستقیم همدیگر را تقویت کرده
ٓ
اند و با  بستن یک تار عنکبوتی، تحقق ا

-تضعیف/کنندگیی تقویتنیز طرحی از رابطه ۱-۶ی در شکل شماره .اندایرانی محال کرده

-در این طرح مشخص است که یک جزء می. عنصر ماشین، ارائه شده است ۴کنندگی میان 
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ن را تقویت تضعیف میتواند در عین حال که در یک مدار جزء دیگری را 
ٓ
کند، در مدار دیگری ا

اش، چه کند؛ به عنوان مثال روحانیت به علت ساخت اعتقادی سلسله مراتبی و پدرسا=رانه

ست، در ی استبداد =ئیک در عصر پهلویدر فهم استتیکی و چه در فهم فلسفی، تقویت کننده

یت
ٓ
مدن ا

ٓ
نیادگرای دینی، در مدار سیاسی عامل هللا خمینی و رادیکالیسم بکه پس از برا

 مختلف، های=یه در همزمان كنندگیتضعیف/كنندگیتقویت همین خاصیت. 

 دست خود سیاسی هایانتخاب در اشتباهات بزرگـترین به استبدادی دولت كه

 میان در گرایــیاسRم از شكلی بسط از ها،چپ با ستیز  در پهلوی دستگاه مثال

قای هایكـتاب كه رفتمی پیش حدی تا امر این در و كردمی حمایت كرده
ٓ
 ا

 این در.  نمودمی تكـثیر زندانیان میان در او، كردن محبوس با همزمان را 

- می كارگرفته به فلسفی مدار در دولتی استبداد تقویِت  ای که برایدینی روشنفكری 

 ارتجاعی یچهره ترمیم با -سیاسی مدار در حالهمان در) ماركسیستی تضعیف فکر

  .كندمی =ئیک پهلوی را تضعیف استبداد -

  
  كنندگی در میان اجزاء ماشیناشكال تقویت   - ۱ -۵ی شكل شماره

  

بی جهت تاثیر استتیکی خط  - خط قرمز، جهت تاثیر سیاسی  - ۱- ۶یشکل شماره
ٓ
سبز جهت تاثیر فلسفی و خط ا

  .دهد و عRمت مثبت یا منفی برای تعیین حالت تقویت یا حالت تضعیف استرا نشان می

...............................

تواند در عین حال که در یک مدار جزء دیگری را 

کند؛ به عنوان مثال روحانیت به علت ساخت اعتقادی سلسله مراتبی و پدرسا=رانهمی

در فهم استتیکی و چه در فهم فلسفی، تقویت کننده

یتحالی
ٓ
مدن ا

ٓ
که پس از برا

ن شد
ٓ
. تضعیف ا

كه شودمی سبب

مثال عنوان به. بزند

كردهتحصیل اقشار

 بازرگان مهندس

روشنفكری  وضعیت،

تضعیف فکر با(  شود

- شیعه روحانیت

شکل شماره
را نشان می
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. به صورت غیر مستقیم و یا ترکیبی هستند  های همکاری بین این عناصربسیاری از فرم

تواند به سه شكل همكاری نیز به  دو صورت تحریك یا تقویت است و تحریك و تقویت می

شناختی زیبایــی-فلسفی-دوستانه یا خصمانه یا منفعRنه و  در یكی از سه مدار سیاسی شكل

استتیکی -د که منش فلسفیباید توجه کر  ی برای تقویت خصمانه به عنوان مثال. اتفاق بیفتد

روشنفکر چپ از مهمترین عوامل تضعیف مرجعیت فکری روحانیت شیعه است؛ اما ظهور و 

کار لیبرال و قدرت گیری روشنفکری چپ در جامعه، به صورت غیرمستقیم،  اقشار محافظه

کند و در مدار سیاسی جایگاه بورژواهای ضدچپ را به سمت روحانیت شیعه متمایل میخرده

کنندگی خصمانه است؛ به عنوان موردی دیگر  بخشد، و این یک تقویتایشان را قوت می

پذیری هایــی که فاقد روح مدنی و مسئدولیتفساد اخRقی تودهکنندگی خصمانه، برای تقویت

  . كندتقویت می ،استبداد دولتی را به عنوان یك ضرورت  اجتماعی هستند،

- های چند=یه میان اجزاء ماشینیخی، اشکال همکاری های تاردر برخی وقایع و موقعیت

زادی
ٓ
های پنهان این همکاری برای فهم فرم. ستیزی، با چشم غیرمسلح نیز قابل مشاهده هستندا

وردهای از این موقعیتما نمونه
ٓ
  :ایمها در زیر ا

یت هللابر اساس مكانیزم عملكرد ماشین می  - ۱
ٓ
 نسبت به خمینی توان ادعا كرد كه سکوت ا

كرد، به كه منافع سیاسی او را تهدید می ۵۰ی بدعت شریعتی در اسRم شناسی در دهه

زادی
ٓ
ی شریعتی و عموم ای بود که اندیشهستیزانهعلت شناخت عمیق او از منافع ا

اینکه . کندروشنفكری دینی رادیكال با نقد مدرنیسم غربی در مدار فلسفی نصیب او می

یت هللا در پاریس وعده
ٓ
زادی فعالیت مارکسیستی ا

ٓ
ها را می دهد ، از هوشمندی ا

زادی
ٓ
ست که در مدار سیاسی می تواند از ستیزانه ایغریزی او برای استحصال منافع ا

وردها و برای غلبه بر لیبرالمارکسیست
ٓ
، و ۱۳۶۰اینکه در  خرداد . های عصر به عمل ا

ستانه
ٓ
ینی، احسان طبری و فرخ ی سرکوب تمام جریان های لیبرال و روشنفکری ددر ا

شکار و واضحی است برای کشیدن 
ٓ
ورد ، تRش ا

ٓ
نگهدار را برای مناظره تلویزیون می ا
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زادی ستیزان مدار سیاسی
ٓ
زادی  ،سطح منازعه به مدار سیاسی، و ائـتRف با ا

ٓ
علیه ا

زادیخواه سیاسیفکر  در که–ستیزان مدار فلسفی 
ٓ
  -هستند ا

که  ۵۰ی ی زن روز  دردههگرا به کازینوها و مجلههای اسRمی مجاهدین و چریکحمله - ۲

زادیدهندهبازتاب
ٓ
های فردی بود، خود به عنوان ی بینش ارتجاعی ایشان در خصوص ا

را به عنوان " مدرن پهلویاستبداد شبه"، "هافساد اخRقی توده"ای نشات گرفته از اراده

زادی
ٓ
-کند و این شکلی از تقویتیهای اجتماعی در برابر ارتجاع سیاه تقویت محامی ا

 .کنندگی خصمانه است

وقتی نورالدین کیانوری  کوشش دارد تحت نام ائـتRف نیروهای ضدامپریالیست ، بین  - ۳

زند و از صادق خلخالی برای ها پل میحزب توده و حزب جمهوری اسRمی بر علیه لیبرال

های متناقض را یفکند، تنها ارزش مشترکی كه این طریاست جمهوری حمایت میتصدی 

زادی"دهد، به هم پیوند می
ٓ
ن در فكر استتیكی. است" ستیزی ا

ٓ
 .این در فكر سیاسی و ا

یتتوصیه  - ۴
ٓ
قای بنی صدر پس از عزل او از ریاست جمهوری  مبنی بر ی ا

ٓ
هللا خمینی به ا

 این توصیه از روح دمکراتیک . اینکه به دانشگاه برگردد و به کار تحقیقاتی بپردازد
ً
مسلما

یت
ٓ
یت، که اگر اینشودهللا ناشی نمیا

ٓ
ن را از همکار قدیمی خودش ا

ٓ
هللا گونه بود ا

زادی داشت،شریعتمداری دریغ نمی
ٓ
یت هللا به نقش ا

ٓ
ی ستیزانهبلکه ناشی از بصیرت ا

هر  -این روشنفکران دینی در مدار فلسفی است که می تواند به ماشین او نیرو ببخشد

 -یشان مسئله دار استچند که در مدار سیاسی با ا

کرد دکـتر فاطمی خود تا مدتی فکر می:  ترور سید حسین فاطمی در گورستان ظهیرالدوله - ۵

شلیک از طرف سفارت انگلیس شده است، دوستان او نیز دست دربار را در این ماجرا 

در این ترور . انداندرکار بودهاما بعدها مشخص شد فداییان اسRم دست؛ دیدندمی

شکار دینیی بنیادگرایــی جیب و چند=یههمکاری ع
ٓ
، استبداد دولتی و استعمار خارجی  ا

 .است
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همکاری حسین نصر و احمد فردید به عنوان دو روشنفکر منتقد مدرنیته با محمدرضا  - ۶

كرد و می گدایــیهای مدرنیسم را از غرب ترین نشانهپهلوی به عنوان پادشاهی که مبتذل

زادی لیبرالی، 
ٓ
تواند ای میاز نوک پا تا فرق سر فرنگی بود، از چه زاویهجز تعهد به  ا

زادی
ٓ
دو نفر . شناسیمستیزی هیچ عنصر مشترکی بین این افراد نمیتوجیه شود؟ ما جز ا

 .اول در مدار فلسفی، سومی در مدار سیاسی

در تبریز گاوی از دست صاحب خود گریخت و به تصادف وارد  ۱۸۴۸هنگامی که در  - ۷

مر شد، روحانیون تبریز به این بهانه که امامزاده گاو را شفاعت کرده ا=ی صاحببقعه

ها را برای شکرگذاری به خیابان بازی را گشودند و تودهاست دکان شریعت و شعبده

گری انگلیس برای دامن زدن به این جهل و هیستری کنسول. ریختند و شهر چراغانی شد

میرزاتقی . یایــی این ادعا را مبارک دانستعمومی به محضر علما شتافت و با تقدیم هدا

زادی -امیرکبیر
ٓ
خوند هدیه. متوجه شد -ستیزی این اولین قربانی ماشین ا

ٓ
ی انگلیسی را از ا

.ها هشدار دادی این بوالفضولیپس گرفت و به سفارت انگلیس دربارهمرتجع 
١

این  

" خRقی تودهفساد ا"شکل همکاری عنصر استعمار و عنصر روحانی بری تقویت عنصر 

زادی 
ٓ
ن بلند شد؛ اما جزء دیگر ماشین ا

ٓ
ن را  خوب شناخت، علیه ا

ٓ
بود که امیر بینوا ا

 .از پشت به او خنجر زد -استبداد درباری  -ستیزی 

جین كردن بابیای و توحشی كه در روز شمعهیستری عمومی - ۸
ٓ
شده و  روایتها در تهران ا

هایــی از تاریخ است كه سه عضو ست، یكی از لحظهباعث حیرت گزارش نویسان خارجی

زادی
ٓ
در یك لحظه ) فساد اخRقی توده-روحانیت شیعه-استبداد دولتی( ستیزی ماشین ا

 . و بر روی یك قربانی متمركز شده اند

 ی دکـتر مصدق دور میاز حلقه ۱۳۳۲تا مرداد  ۱۳۲۹هر کس که از اسفند  - ۹
ً
شود سریعا

زادی
ٓ
یدستیزی درمیبه استخدام ماشین ا

ٓ
تیر حزب توده و استبداد دولتی، و بعد ۳۰ا ت. ا

عظمت دکـتر مصدق و .... .  چون بقایــی و مکی و کسانیتیر روحانیت شیعه و  ۳۰از 

                                                           

دميت، اميركبير و ايران، انتشارات اميركبير، تهرانفريدون  -۱
ٓ
  ۵۹ا
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ل -دکـتر فاطمی در این است که بر خRف نسل فرزندان خود
ٓ
احمد، شریعتی بازرگان ، ا

زادبا تمامیت ماشین -...و
ٓ
ه قدرت جزئی از اند  و ریاكارانه بستیزی به نبرد برخاستها

  .ماشین برای غلبه بر اجزاء دیگر ماشین طمع نداشتند

زادیترین حربهمهم
ٓ
هایــی ی سیاسی ، اصطکاکستیزی برای استتار در صحنهی ماشین ا

ن و به علت تضاد پایگاه ارزشی ایشان روی می
ٓ
 کار را به تصفیه است که بین اجزاء ا

ً
دهد و بعضا

را به دست فداییان اسRم و ترور مطهری به عنوان مثال ترور رزم -کشاندو ترور درون گروهی می
ٓ
ا

زادی –به دست گروه فرقان  
ٓ
 باید توجه داشت که اجزاء ماشین ا

ً
ستیزی هیچ مشترکات اکیدا

ورده است؛ اما ایجابی
ٓ
زادی به صورتی سلبی ایشان را دور هم گردا

ٓ
ای ندارند، و فقط ستیز با ا

ن
ٓ
ن تمام اهمیت حیاتیچنان همین ماموریت سلبی ا

ٓ
ای برای ایشان دارد که حاضراند به خاطر ا

بینیم این ماشین، بنابراین هنگامی که می. قربانی کنند نیز شان راهای ایجابی و حتی جانارزش

ن تجلیل می
ٓ
زادیارزشی را گرامی داشته و از ا

ٓ
ن کند باید بدانیم که نیرویــی ا

ٓ
ستیز را در پشت ا

قای ۵۷در صدر انقRب . ایده تشخیص داده است
ٓ
جا که در مدار مهندس بازرگان از ان نیز ا

زادی
ٓ
وزیری وتسلط بر قدرت رسیدن به نخست خواه داشت ، پس ازسیاسی گرایش مترقی و ا

زادیسیاسی، از ماشین
ٓ
ی ماشین فرمان حمله به او را صادر هیئت مدیره. ستیزی اخراج شدا

بنیادگرا گرفته تا =ئیك و چریك و  مذهبیكار و فظهروز، از روحانی محا ۲۷۵کرد و در عرض 

رحمانه دریدند و در هایــی چون احمد فردید نامبرده را به صورتی بیما�ئیست تا هایدگریست

زادیشود و ماشینفقیه تصویب میی همین مبارزات ضدلیبرالی است كه اصل و=یتبحبوحه
ٓ
-ا

قوط سلطنت بود، به صورتی ناباورانه ستیزی كه نگران پراكندگی قدرت سیاسی پس از س

زادی. دهداختیارات خود را افزایش نیز می
ٓ
- ستیزی محافظهدر نزاع با مهندس بازرگان، هیو=ی ا

ورد ترین ایدهکارانه
ٓ
رادیكالیسمی كه فقط  - هایش را نیز در پوشش رادیکالیسم موهوم به میدان ا

ن می
ٓ
ن اهمیت داشت و محتوای ا

ٓ
های فدایــی محمدمنتظری تا چریك توانست از شیخفرم ا

ها، با این رادیكالیسم در میان الیت و تودهو فکر فهم  و از بابت فقر عظیِم  -اقلیت متنوع باشد

زادی
ٓ
زاد کرده بود، به نفع خود بسیج کردنیروهای عاطفی کور توده ،ضدا

ٓ
. ها را نیز که انقRب ا

م، برای شناخت روانشناسی هیو= بسیار ی دولت موقت در این ایاای بر وضع مظلومانهمطالعه
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کند که در چه فرمی ظاهر شود در هیکل یک برای هیو= هیچ فرقی نمی. راهگشا خواهد بود

کمونیسم استالینیستی، یک فاشیسم الهی، یک کاستروئیسم مجاهد خلقی، یک فاشیسم 

ایگاه اجتماعی ایشان را کند، پها را به دقت بررسی میها و روحیهگرا، او تمام چهره=ئیک غرب

نگاه تمام نیروی خود را برای کند پسشان را استعRم میالمللیی بینکند، پشتوانهوزن می
ٓ
ا

اندازد و در وقت ضروری یک به یک به بقیه را به جان هم می.  کنددفاع از یک تن متمرکز می

ن ب. سازدشان میدست یکدیگر مقتول
ٓ
های ابت كه به مهارتاین ماشین در صدر انقRب از ا

قای خمینی در جذب طیف
ٓ
ها ها و نیز لیبرالهای تحصیلكرده و نیز برای سركوب چپسیاسی ا

قای دکـتر بهشتی عRقه داشت
ٓ
قای خمینی به ا

ٓ
قای خمینی این را . مشكوك بود، بیش از ا

ٓ
ا

-دانست و هوشیارانه دست دکـتر بهشتی را در تصدی ریاست جمهوری بست و با برکشیدن بنی

زادی صدر ، او را تضعیف کرد و کاریزمایش را شکست
ٓ
هنگامی که پایگاه  ستیزی نیز و ماشین ا

ناجتماعی دکـتر بهشتی 
ٓ
ن تکیه کرد، نامبرده را  تصور کردحدی  را کمتر از ا

ٓ
معدوم که بشود به ا

یتو به  کرده
ٓ
  هنگامی که در سال  هیو=یــی  ماشین این ؛ هللا خمینی فرصتی دوباره بخشیدا

زادی هشت سالهحس مینیز هنگامی که ۱۳۸۴
ٓ
ها در عصر اصRحات، مورد ی رسانهکند که با ا

قای احمدی
ٓ
پایین خود به نژاد را از میان اعضاء ناشناخته و ردهشناسایــی قرار گرفته است،  ا

های ترین جریانی شصت  از ضدمارکسیستفرستد و او را که در دههصحنه می

یت ی حسن حلقه(دانشجویــی
ٓ
ا

١
- برخاسته بود، با گـفتمان چپ) در دانشگاه علم و صنعت 

                                                           

يت از   -۱
ٓ
زاديگزاران ماشينخدمت ترینالخلقهعجیبدكـتر حسن ا

ٓ
بسیار او شناخت . ستيزي بوده استا

انقRب شاه و " به عنوان مدرس کـتاب تفاوتي نداشت كه  ش هیچبرايو  صريحي از منافع اين ماشين داشت 
 .به روحانيت شيعه فقيهي اصل و=يتپيشنهاددهنده، یا به عنوان  بدهد سرويسدستگاه پهلوي به " ملت

، در  ۶۰ذهن او در تشخيص منافع ماشين تا حدي بود كه در مجلس شوراي اسRمي سالميزان حدت
ينده پيشسخنراني بر عليه وزارت ميرحسين موسوي، خروج او را بر عليه ولي

ٓ
که بسا چهو  بيني كردفقيه در ا

زاديديابي منش قكري و عملي او بتواند تخميني از حركات ماشينر 
ٓ
این . به دست بدهد ۶۰ستيزي تا سال ا

ن بود که به چیزی عRقه داشته باشد؛ موتور محرک زندگی او نفرت بود؛ نفرت از هر چیزی انسان پست
ٓ
تر از ا

ن باشد؛ و از این بابت نفرت او از شخص دکـتر مص
ٓ
زادی در ا

ٓ
ور بوددق حیرتکه بویــی از ا

ٓ
چنین موجوداتی . ا

ندر  دل فساد اخRقی توده، در تیراژهای انبوه هرلحظه تکـثیر می
ٓ
زادی، پدیدهشوند و نفرت ا

ٓ
ای ها از ا

  . ست ی روانشناختیسیاسی نیست، بلکه یک پدیده
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ورد و با هوشمندی تمام در گوارا  به صحنه میچه او=دگرایــی و دوشادوش چاوز و کاسترو و 
ٓ
ا

طلبی، در قالب ترین وضعیت خود و با سوءاستفاده از بحران گـفتمان لیبرالی اصRحضعیف

زادی
ٓ
ی بسیار جالب اینکه تحت رسد و نکـتهبه قدرت می! استیز شبه چپ بنیادگر رادیکالیسم ا

اسRمی را نیز به تصویب و ترین قوانین تاریخ چمهوری چپ، ضدکارگری همین حکومت شبه

زادی ستیزی نیز که به علت قشرهایــی از شرکای او در ماشین ،حال رساند و در عیناجرا می
ٓ
ا

ی شخص تحت پوشش مبارزهاعتقادات مارکسیستی در وضعیت تبعیداند، از همین 

مریکایــی حمایت می
ٓ
از این بابت است که ما معتقدایم شناخت سطوح همکاری و . کنند ضدا

ن ی ماشینگزاری در هیئت مدیرهی سیاستنحوه
ٓ
زادی ستیزی به علت پیچیدگی ساختار ا

ٓ
ا

 ۶۰ تا ۵۷های های عملکرد این ماشین در سالبا استخراج شیوه. اهمیتی فوق العاده دارد 

گاهی
ٓ
مدحقایقی عجیب و ا

ٓ
گاهان نیز مفید خواهد . بخش به دست خواهد ا

ٓ
حقایقی که برای کارا

  .های سیاسی بسیاری نیز خواهد گشودبود و گره از قتل

  :ماشني  یتارخي یکارنامه  -۵-۲

ی مقاطع به صورت باید تصریح کرد که تمام این هشت عامل در طول قرن اخیر در کلیه

ای ، چند عامل از این عوامل نقش فعال خود را از دست اند و در هر برههنبودهتوامان فعال 

زادی
ٓ
به عنوان مثال در . ی ایشان بر دوش دیگران افتاده استستیزانهداده و بار وظایف ا

اند و  ، دو عنصر روشنفکر چپ و روشنفکر راست هنوز به صحنه نیامده۱۲۸۷کودتای 

زادی -دولتی غیردینی و غیر -روشنفکر مدنی
ٓ
 خاصیتی لیبرالی و ا

ً
Rخواهانه دارد، همچنین کام

نیز با داشتن گرایش ملی و  ایرانی عامل بورژوازی کمپرادور هنوز فعال نشده است و بورژوازی 

الضرب و حاج محمدتقی بنکدار دوشادوش روشنفکران امینمترقی به نمایندگی رجالی چون حاج

زادیلیبرال در جبهه
ٓ
استعمار "اما به جای این عوامل، عامل . یستاده استخواهی ای ا

ست و همچنین به سبب شود، بسیار قویکه از سمت دولت روس نمایندگی می" خارجی

استبداد "ها، دو عامل نیافتگی جامعه و روستانشینی و بیسوادی قشر اعظم تودهتوسعه

زادی بسیج نیز بسیار قدرتمندتر از قرن " هافساد اخRقی توده"و " دولتی
ٓ
بیستم ، بر علیه ا
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ن در این دوره روحانیت شیعه نیز علیرغم. هستند
ٓ
بهبهانی و طباطبایــی  - گرایش قشرهای بیدار ا

خوندخراسانی
ٓ
خواهی و پیوند منافع ایشان با بورژوازی تجاری که منشاء خدمات به مشروطه -و ا

زادیغیرقابل انکاری برای مشروطه
ٓ
-اش را از طریق شیخانهستیز خواهان است،  مسئولیت  ا

  . کندجمعه ایفاء میکاظم یزدی و امامهللا نوری و سید فضل

زادینیز از میان المان ۱۳۳۲مرداد۲۸در کودتای 
ٓ
ستیز، بورژوازی کمپرادور، های ا

روحانیت شیعه، استبداد دولتی و استعمار خارجی با تمام ظرفیت در صحنه هستند، روشنفکر 

زادی) ۱۳۳۱تیر۳۰تا (دکـتر مصدقچپ نیز در طول صدارت 
ٓ
-ستیزانهموفق شده است نقش ا

زادیاش را از طریق بهره
ٓ
ی های سیاسی برای تزلزل حاکمیت دولت به وسیلهگیری از ا

ی متوسط و اقشار کردن پایگاه اجتماعی وی در بین طبقهها و سستها و کارشکنیاعتصاب

قای ترین حملهرحمانهبیو  تحصیلکرده
ٓ
 و نوکر  مصدق به عنوان مزدور امپریالیسمکـتر د ها به ا

  . ایفاء کند، اما هنوز روشنفکردینی وارد صحنه نشده است شایستگیبه  امریکا

زادینیز که انگار انقRبی  ۵۷در انقRب
ٓ
مده ست برای از بین بردن تمام ا

ٓ
های به دست ا

تمام قدرت وارد صحنه  ی فضای پس از کودتاست، بادر یک قرن اخیر، روشنفکر دینی که زاده

زادیمی
ٓ
ستیزانه از تمام رقیبان و همکاران پیشی شود و در عرض بیست سال در ایفای وظایف ا

یتگیرد و در نوفلمی
ٓ
زادیی تمام کوششو چکیده هللا را که قرار است خRصهلوشاتو ا

ٓ
-های ا

صدر ، یزدی و بنی گیرد و به د=لت رجالی چون دکـترستیزانه باشد، چون نگینی در میان می

ن کRه تاریخی را بر سر طبقه
ٓ
در واقع روشنفکری دینی علیرغم . گذارد ی متوسط ایران میا

زادیگیری جهت
ٓ
-سیاسی، در مدارهای فهم فلسفی و فهم زیبایــی یصحنهاش در خواهانههای ا

زادی در میان طبقات تحصیلشناسانه در طول نیم قرن اخیر جدی
ٓ
 ایرانیانی کردهترین خصم ا

گاهی
ٓ
های مدرن، روحانیت شیعه بوده است و در میان طبقاتی که به علت تحصیRت و اخذ ا

زادیقدرت القاء ایده
ٓ
  .ستیزانه اش را نداشته، این قشر به نیابت ایشان وارد عمل شده استی ا

های اش، فضیلتلوحی در نظام شناختیبه علت سادهنیز همین جریان  ۵۷در جریان انقRب 

یتخواهانهجمهوری 
ٓ
ی هللا خمینی پیوند زد و تمام سرمایهی دکـتر مصدق را به بنیادگرایــی کور ا
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هایــی را که واریز کرد، و توده ترین دشمنانشخونیاجتماعی دکـتر مصدق را به حساب 

هللا را اعدام کرده بودند به سمت وارث او منحرف کرد و خود نیز هفتادسال قبل شیخ فضل

. انگشت گزیدعنوان نخستین قربانی این گمراهی یک عمر در خفت و پشیمانی خود نیز به 

شناسانه ذکر عبارتی از مهندس از عمق فساد این طایفه در مدار فلسفی و زیبایــیای برای نمونه

ن شهبازبلند پروازی  : "نیاز خواهد کردبازرگان، ما را از هر استد=لی بی
ٓ
ن شهبازبلند پروازی نژادایرانی ا
ٓ
ن شهبازبلند پروازی نژادایرانی ا
ٓ
ن شهبازبلند پروازی نژادایرانی ا
ٓ
بوده است که بوده است که بوده است که بوده است که نژادایرانی ا

شیانه    عRیعRیعRیعRیاگر در ااگر در ااگر در ااگر در ا
ٓ
شیانهعلیین مراتب با=ی خودهدف وپناهی ندیده ومنزل نگرفته است،ا
ٓ
شیانهعلیین مراتب با=ی خودهدف وپناهی ندیده ومنزل نگرفته است،ا
ٓ
شیانهعلیین مراتب با=ی خودهدف وپناهی ندیده ومنزل نگرفته است،ا
ٓ
های های های های علیین مراتب با=ی خودهدف وپناهی ندیده ومنزل نگرفته است،ا

زادی،ملت،اخRق    مانندمانندمانندمانند( ( ( ( کوتاه ذوقی،فکری واجتماعی سایرین،کوتاه ذوقی،فکری واجتماعی سایرین،کوتاه ذوقی،فکری واجتماعی سایرین،کوتاه ذوقی،فکری واجتماعی سایرین،
ٓ
زادی،ملت،اخRقموسیقی،علم،وطن،ا
ٓ
زادی،ملت،اخRقموسیقی،علم،وطن،ا
ٓ
زادی،ملت،اخRقموسیقی،علم،وطن،ا
ٓ
    وووو    موسیقی،علم،وطن،ا

  ی اینها با ریشخند و مسخره نگاه کردهی اینها با ریشخند و مسخره نگاه کردهی اینها با ریشخند و مسخره نگاه کردهی اینها با ریشخند و مسخره نگاه کردهبه همهبه همهبه همهبه همه. . . . نتوانسته استقرار گاه ونیرویــی به او بدهدنتوانسته استقرار گاه ونیرویــی به او بدهدنتوانسته استقرار گاه ونیرویــی به او بدهدنتوانسته استقرار گاه ونیرویــی به او بدهد) ) ) ) غیرهغیرهغیرهغیره
١

خرت نداشته باشد،در ورای     ترترترترایرانی باهوشایرانی باهوشایرانی باهوشایرانی باهوش... ... ... ...  
ٓ
ناست که اگر عقیده به خدا وحقیقت وا

ٓ
خرت نداشته باشد،در ورای از ا

ٓ
ناست که اگر عقیده به خدا وحقیقت وا

ٓ
خرت نداشته باشد،در ورای از ا

ٓ
ناست که اگر عقیده به خدا وحقیقت وا

ٓ
خرت نداشته باشد،در ورای از ا

ٓ
ناست که اگر عقیده به خدا وحقیقت وا

ٓ
از ا

درگذشته چنینن کرده است درگذشته چنینن کرده است درگذشته چنینن کرده است درگذشته چنینن کرده است . . . . خود رافدا کندخود رافدا کندخود رافدا کندخود رافدا کند    وووو    نفس و مشتهیات محسوس زندگی معطل بشودنفس و مشتهیات محسوس زندگی معطل بشودنفس و مشتهیات محسوس زندگی معطل بشودنفس و مشتهیات محسوس زندگی معطل بشود

ینده هم نخواهد زد
ٓ
ینده هم نخواهد زدوبه میل خود در زیر علمی جز علم دین سینه نزده و در ا
ٓ
ینده هم نخواهد زدوبه میل خود در زیر علمی جز علم دین سینه نزده و در ا
ٓ
ینده هم نخواهد زدوبه میل خود در زیر علمی جز علم دین سینه نزده و در ا
ٓ
"وبه میل خود در زیر علمی جز علم دین سینه نزده و در ا

٢
این عامیانگی  

که امروز نیز در نوک زبان مدیران  بازی با الفاظ، مسئولیتی هولناك درو این بی گستاخ

مد؟جمهوری اسRمی باقی مانده، در نیمه
ٓ
گـفتمان غالب ی دوم قرن بیست  از کجا پدید ا

داری و کمونیستی غرب و شرق را به روشنفکری عصر جنگ سرد که  شکست تمدن سرمایه

ی فلسفی بومی که حاوی نظریهکرد، او را برای اکـتشاف یک متفکر مذهبی جهان سوم القاء می

های جهانشمول باشد، گستاخ کرد و کار را به جایــی رساند که این مهندس ایرانی ارزش

، هنر و موسیقی و ... ی فرانسه، به اعتبار تکیه به اصول کافی و حلیه المتقین وکردهتحصیل

شیانه
ٓ
وون و واگنر و داوینچی ی کوتاه ذوقی بپندارد و به بتهادبیات و وطن و ملت و اخRق را ا

وار از انگل - فیزیک و مهندسی –ی علم طبیعی پیالگی ندهد و در حالی که در حوزهافتخار هم

ای متکلم شود که مشابه ی فلسفه به تّرهاتی بومیکند، در حوزهدستاوردهای مدرنیته تغذیه می

                                                           

    ۵۴تهران- شرکت سهامی انتشار -۲۲۴ص -انتهای بیذره -مهدی بازرگان -۱

 ۲۲۶ص -همان -۲
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ن را امروز فقط می
ٓ
قای معمر قذافی یافتا

ٓ
ن  همین. توان در کـتاب سبز ا

ٓ
رویکرد است که در ا

قای دکـتر بنی
ٓ
بخشد که در پاریس فرانسوا دکارت بنشیند و صدر این جسارت را میعصر به ا

ن در نقد فرهنگ وعلم و " اقتصاد توحیدی"کـتاب 
ٓ
را از خود صادر نماید که از صدر تا ذیل ا

زادی
ٓ
یات و احادیث و روایات بادیهاقتصادو ا

ٓ
صحرای حجاز نشینان های  مدرن  با استناد  ا

ی متوسط را فریفت و امروز  نیز در سال کردگان طبقهتحصیل ۵۷گـفتمانی که در سال . است

گاهدر ایران برای گمراه کردن توده دینیی نظری فاشیسم سرمایه ۲۰۱۳
ٓ
  .است های ناا

   یدین یسهم روشنفکر  -۶-۲

نکه هسته
ٓ
زادیبرای ا

ٓ
ست، شناسایــی دینیی روشنفکری ای را که در بن ایدهستیزانهی ا

زمایش خون "ی همانطور که در رساله. هستیمخاستگاه تاریخی او  به بررسیناگزیر  ،کنیم
ٓ
ا

های عینی و ذهنی به تفصیل پرداخته شد، تحمیل دین اسRم به ایران و ناسازگاری " شهداء

موزه
ٓ
ن با سنتا

ٓ
ک یهای فکری و شرایط تاریخی و جغرافیایــی ایران، سبب گردید که های ا

 ی اصلی  خود را در مصون نگاه داشتن  وظیفهنخبگان ایرانی تربیت شوند که  جریانی از

اسRمی تعریف کنند و  این پروژه را ی فکر ایرانی از گزند دگماتیسم شریعت های خRقانهسنت

  . اندیشی دینی پنهان کننددر پوشش روشن

ی شورش ، ابتدا به بهانه)اسRم روشنفکری دینی ایرانیان در قرون پس از(  بیداری دینی

( ی روح اسRمی در عصر بنی امیه، و تحت لوای دفاع از حق اهل بیت شكل گرفت بر استحاله

ن ، شاخه. و خود بعدها به دو مسیر منشعب شد...) غالیان و فرقه های كیسانیه و 
ٓ
ی معرفتی ا

ای عقRنی شریعت ی تقویت مبناهی اسRمی همت گماشت و به بهانهبه تاسیس فلسفه

این شاخه در دوران رونق خRفت عباسی،به . یونانی را كوبید یمحمدی، باب منطق و فلسفه

ی اسماعیلی به اوج خود رسید و متفكرانی چون فارابی و ابن سینا و ی شیعهدست فRسفه

ن را تثبیت كردند
ٓ
، با  ی بیداری دینی نیزشناسانهو زیبایــی ی هنری شاخه. ناصرخسرو  سنت ا

موزه
ٓ
را بنیان گذاشت  و تحت لوای  های مانوی، تصوف  اسRمیتلفیقی از  عرفان هندی و  ا

و تاسیس ، وجود، با تاسیس مكاتبی چون وحدت یدفاع از روح اسRم و معنویت خالص دین
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 گرایــی عارفانه، به تضعیف پایه هایمعرفتی و انسان گرایــیو نسبی تساهلهایــی چون ارزش

و  اش دست یافتشناسانهسنتی كه در مولوی و عطار به اوج زیبایــیینی پرداخت؛ گری دقشری 

القضات به جای گذاشت كه خون در گرایش رادیكال خود نیز شهدایــی چون حRج و عین

  .گرا در ایران استهای  انسانشناسیبخش زیبایــیجوشد و الهامایشان هنوز گرم است و می

موج نو لی چند در اواسط قرن نوزدهم میRدی سبب ظهور در تاریخ معاصر ایران، عوام

های فکری عصر در این عصر، اولین موج. در ایران گردید دینی روشنفکری  و رادیکالی از

رسیدن شمیم بیداری مغرب . ی تجار ایرانی به ایران رسیدروشنگری از طریق قفقاز و بوسیله

خستین قشرهای بورژوازی تجاری در ایران که گیری نمواجه است با شکل ۱۹قرن  زمین به ایراِن 

کنند و مشتاقانه در جستجوی ی فئودال ابراز وجود میاندک چون هماوردی برای طبقهاندک

های ایشان را به هم پیوند بزند و از حقوق ای هستند که منافع و امیال و ارزشروبناهای معرفتی

دار استعمار که تیول-روحانیت- لیسمفئودا-و عRیق ایشان در برابر ائـتRف سنتی سلطنت

های قدرت مادی و معنوی این عصر است دفاع نماید و بتواند محملی برای تحقق مادی ارزش

خان امیرکبیر در ساختار سیاسی قاجار و سپس ظهور میزاتقی. مدرن غربی در ایران ایجاد نماید

 پاسخی به این نیشدن میرزاحسینبرکشیده
ً
از ملی است و شکست سیاسی خان سپهسا=ر دقیقا

زادیو قتل هر دو ایشان به دست همان ائـتRف قدرتمند که شکل اولیه
ٓ
ستیزی در ی ماشین ا

از یکسو به علت  سنتی روحانیتهای  فقه در این عصر ارزش. افتدایران است، اتفاق می

وحانی، و از ی قشر ر مادی، و به سبب پیوند عمیق روحانیت با منافع فئودالی و فساد گسترده

 از پاسخگویــی به نیاز  ،مدرن  ها و اقتضاائت ضرورتدگرسو به علت عدم سازگاری با 
ً
مطلقا

ای با تمام وجود به دشمنی طلبانهی اصRحاقشار مترقی عاجز است و در برابر هر نوع ایده

هر ها ، قادر است هر جنبش خRقانه ای را در خیزد و به علت نفوذ عظیم نزد تودهبرمی

یین معنوی نو در چنین وضعی ؛ وای به سختی سرکوب کندحیطه
ٓ
ست که نیاز عصر به یک ا

گیرد و او هر چند به صورتی خام و توسط روحانی رادیکالی چون شیخ احمداحسایــی پاسخ می

مکـتب . طلبدی دینی عصر را به چالش میابتدایــی اما به عنوان یک پیشتاز، مبنای اندیشه
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رام قشرهای مترقی روحانیت و تجار را ادی معرفت محافظهشیخیه به سبب نق
ٓ
رام ا

ٓ
کار عصر، ا

ن به سیدکاظم رشتی میافسون می
ٓ
نکه ریاست ا

ٓ
رسد، تا حد یک اپوزیسیون کند و پس از ا

ی روشنفکری محمد باب و قیام بابیان به عنوان اولین طلیعهظهور علی.  شودفکری برکشیده می

نهضت  و مسیحی قابل مقایسه است ۱۶ها در قرن یزش پروتستاندینی مدرن در ایران،  با خ

 به نسخ را به رهبری مRحسین بشرویه و طاهره قره باب و قیام حروف حّی 
ً
العین که نهایتا

به سبب و  ،ی طبرسی انجامیدشریعت محمدی و کشف حجاب و قیام مسلحانه در قلعه

کردگان و تجار معتبر و تحصیلاش قشرهای انبوهی از خصلت ضدسنتی و ضدارتجاعی

زاده
ٓ
ستانه  ای چون محمدعلی زنجانی را بسیج نمودشاهزادگان، و روحانیان ا

ٓ
ی و در مقطعی تا ا

ن پروتستانیسم بورژوایــیفرمی از  توان، میفتح کل ایران پیش رفت
ٓ
که تشیع ایرانی  دانستای ا

اش ، یر مدارهای فلسفی و استتیكیبا تعمگذراند تا وارد عصر مدرن شود و بایستی از سر میمی

گاهی را در گـفتمان خویش با الماندرك از علم، ا
ٓ
با . های زندگی مدرن سازگار سازدخRق و ا

كار در برابر پروتستانیسم واكسینه الواقع روحانیت محافظهاست كه فیشکست این جریان 

ن پس می
ٓ
زادیبه یکی از اجزاء ماش کارمحافظهدیگر مذهب  شود و از ا

ٓ
ستیزی در ایران بدل ین ا

پس . گرددی مادی و معنوی ایران میی توسعهونیم قرن اخیر مانع عمدهو در طول یک شودمی

ستیز عصر همزمان به جنگ کلیت نظام ازادی از شکست جریان رادیکال روشنفکری دینی، که

بادیالسیدجمال"کار بیداری دینی به سمت روشنفکری محافظهنهضت رفته بود، 
ٓ
" دین اسدا

نجایــی. یابدگرایش می
ٓ
-که ایمان، اراده و اصولسید جمال به عنوان رهبر جدید این نهضت از ا

رمان
ٓ
گرایــی بشوید و از حد یک پیامبر تا حد یک گرایــی بابیان را نداشت، ناگزیر بود دست از ا

زادی
ٓ
تک اجزاء ا تکستیزی ترجیح دهد بدیپلمات پایین بیاید و به جای ستیز با کلیت ماشین ا

اتئRف با میرزای شیرازی بر علیه . های استراتژیک بنمایدماشین بر علیه دیگر اجزاء ائـتRف

السلطان و ی گسترده با ظلشاه بر علیه انگلیس و رابطهشاه، ائـتRف با ناصرالدینناصرالدین

ذاتی اسRم ،  و از سوی دیگر تاکید بر بازگشت به گوهر  ،تزاریسم روس و امپراطور عثمانی

شناسانه بالکل ی خود را در مدار زیبایــیدهد که روشنفکری دینی از این پس مبارزهنشان می
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های فقهی و سنتی سازش کرده، و تنها در مدار تعطیل کرده، در مدار فلسفی با چارچوب

زادی
ٓ
خواهانه دارد و باید تاکید کرد، در عصر انحطاط، که عمق سیاسی است که تعهدات ا

شناسانه است، کشیدن مبارزه به مدار سیاسی و قربانی کردن فلسفی و زیبایــی فهمحران در ب

گاهی
ٓ
ای که به نفع دستاوردهای سیاسی، ثمری جز ناکامی نخواهد داشت؛ ناکامی های بنیادینا

ن را بچشدهر روشنفکر قدرت
ٓ
  .طلبی محکوم است که طعم ا

ینی رادیکال در ایران بالکل از بین از زمان شکست باب تا امروز نهضت روشنفکری د

ن با از دست دادن روح رادیکال 
ٓ
رفت و دیگر هیچ سخنگویــی نیافت و قشرهای غیرسیاسی ا

-های نقادانه و رهایــیمنحرف شدند و با از دست دادن جنبه تاسیس شریعتبابیه، به سمت 

موزه های ایجابیبخش سنت باب، حول اید�لوژی 
ٓ
مدندهای بهایک دین جدید در ا

ٓ
.ءهللا گردا

١
 

- کار در بین تودهبر خRف سنت روشنفکری دینی رادیکال، نهضت روشنفکری دینی محافظه

سال اخیر دو موج فکری بزرگ ۱۵۰ای یافت و در طول کرده و عوام نفوذ گستردههای تحصیل

ی شریعتی در نیمه-و نهضت بازرگان ۱۹نهضت سیدجمال در اواخر قرن . در ایران ایجاد نمود

  . دوم قرن بیست

نکه ما بر بی
ٓ
کردن ستیز سیاسی و ثمری اقدامات این جریان روشنفکری در عمدهعلیرغم ا

های مکرر فشاریم و این امر را عمده دلیل شکستفاسد کردن فهم فلسفی و استتیکی پای می

ن می
ٓ
د=یلی که ذکر نگریم، به ای که به تاریخ میشناسیم، اما از زاویهاین ایده و بحران کنونی ا

-شریعتی را بالنسبه مترقی و پیشرو می/خواهد شد نهضت سیدجمال را بالکل و نهضت بازرگان

ن دفاع می
ٓ
ن و ضرورت تاریخی ا

ٓ
باید عنایت داشت نهضت سیدجمال . کنیمدانیم و از اصالت ا

موزشی مدرنی در کشور وجود 
ٓ
غاز شد که هیچ مدرسه، دانشگاه و نهاد ا

ٓ
در عصر تاریکی ا

                                                           

ي ازلي هويت داشتند، به عنوان رهبران جنبش دمكراتيك بقاياي اقشار راديكال بابيه كه با نام  فرقه -۱
الدين واعظ و ، جمال)المتكلمينملك( نصرهللا بهشتي .مشروطيت، در جريان بيداري مدني منحل شدند 

بادي كه سردمداران بيداري مدني در عصر مشروطه
ٓ
براي اطRعات بيشتر . اندهاند جمله ازلي بوديحيــي دولت ا

 ۲۰۰۶د=رام مشهوري، رگ تاك، جلد دوم، انتشارات خاوران، پاريس،:بنگريد
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  در مناسبات جهل ۹۰شت؛ بیش از ندا
ً
میز عصر درصد مردم روستانشین بوده و عمیقا

ٓ
ا

 روشنفکر مدرن هیچ دسترسیفئودالی غوطه
ً
ای به ایشان نداشت و تنها راه ور بودند و اساسا

 تنها راه نجات اخRقیات . شان شریعت بودی معنویتغذیه
ً
در این وضعیت مسلما

ن با ی عصر ، بازنگری و ب"شیءشده"
ٓ
ازخوانی زنده و خRق مفاهیم دینی و سازگار نمودن ا

خوندزاده را مترقی. های مدرن بودارزش
ٓ
ترین جریان فکری و هر چند که ما دکـترین فتحعلی ا

ن عصر می
ٓ
دانیم بدان علت که توانست دانیم، جریان سیدجمال را نیز پیشرو میمعنوی ا

ن بدهد و راهی به سوی یاورد و بعد تودهها بیرون بهای مدرن را از محافل الیتگزاره
ٓ
ای به ا

گاهی
ٓ
های مدرن را در دسترس اعماق قصبات و دهات بگشاید، تا از طریق مدیوم شریعت، ا

گیری او پاسخی بود به ضرورتی از بود چرا که شکل این جریان مترقی و اصیل. ها قرار دهدتوده

زادی و این موج بود که توانست در عصر مش. های عصرضرورت
ٓ
روطه ، بحث تناقض بین ا

ن، ارتباط بیش از که مذهب را 
ٓ
ها را با اید�لوژی مشروطه درصد توده ۹۰بنیادگریان با طرح ا

کردند، در بین  قشرهای وسیعی از شهرنشینان حل کند و نیروی اجتماعی مشروطه را قطع می

  .تقویت کند

رایش سیاسی   -شریعتی/موج بازرگان –نیز  موج دوم روشنفکری دینی برای درک
ٓ
باید به ا

ی افزایش نفوذ دول مرداد در نتیجه۲۸پس از کودتای . ایران در فضای پس از کودتا توجه نمود

ی دولت، استعماری و گسترش فساد سیستماتیک سازمان سیاسی و نفتی شدن بودجه

ودالیسم بر اش را با فئی مشترکبورژوازی ملی از اساس فلج شد و بورژوازی کمپرادور سلطه

 ،و فروپاشی فئودالیسم نیز ۴۱مناسبات اقتصادی تحکیم کرد و پس از اصRحات ارضی سال

تسلط مطلق یک قشر . حاکم مطلق ساختارهای اقتصادی گردیدطیف بورژوای وابسته، 

خورده بود و حمایت اش به منافع دول خارجی و استبداد دولتی گرهبورژوازی فاسد که منافع

رام تگاه قانونی دسیکپارچه
ٓ
رام ا

ٓ
ن سبب گردید که ا

ٓ
گزاری و قضایــی و دیپلماسی از منافع ا

 کمپرادوریزه گردند و بدین ترتیب طبقه
ً
ی بقایای بورژوازی ملی نیز یا مضمحل شوند و یا سریعا

ی پیمان گردید و اتوریتهاز اساس با دستگاه سیاسی نامشروع حاکم هم) اقتصادی( اول جامعه 
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در این مقطع،چهار فصل مشترک . از دست داددر جامعه خود را  جعیت اخRقی و مر  اجتماعی

: دادی ملی  را به سلطنت پهلوی پیوند میی جبههزادههای نجیب، لیبرال

 ) انحRل فئودالیسم+ گرایــیتوسعه+=ئیسیسم+ناسیونالیسم(
ً
در این وضعیت است كه اساسا

ن با وسعهمدرنیسم تی ملی با شبهحجم مشتركات جبهه
ٓ
گرای پهلوی از حجم مشتركات ا

-گرایــی رادیکال نیز معطر میوبوی چپ مسلح و اسRمقشرهای اپوزیسیون كه حا= به رنگ

 كاری هویتی و رضایت نسبی از وضع موجود،ست كه این محافظهشدند، بیشتر باشد و طبیعی

ید فکری از سمت این عناصر یک خط تول ۵۷تا ۴۲در ایشان بفرساید و از  را ی انتقادیاندیشه

های اصیل این جریان چون دکـتر سنجابی و دکـتر شایگان اینگونه بود که طیف. صادر نشود

ی بودند،  در دهه ی ملیهای جبههترک وطن کردند و اعضاء حزب ایران نیز که طیف تکنوکرات

با بریدگان حزب  های دولتیکاری ی مقاطعهشان برگشتند و در مناقصهیخانوادهبه کنار  ۴۰

ی ی متوسط که نیم قرن پیش دوشادوش طبقهدر این شرایط طبقه. توده به رقابت پرداختند

و یک دهه پیش جنبش ملی نفت را سامان داده بود ،به طور  انقRب مشروطه را، ،بورژوا

گاه خطر را حس کرد و دانست که به تنهایــی نمی
ٓ
تواند با دستگاه استبداد سیاسی که ناخودا

به . بود، بستیزد) ی بورژوازی کمپرادور طبقه-دول خارجی-سلطنت(همزمان سخنگوی منافع 

شامل ( ی سوم خرداد ، مصلحت دید که این بار با طبقه ۱۵این ترتیب بود که پس از شورش 

ائـتRف کند و ایشان را به میدان بیاورد و به معاونت او به ) نشینانحاشیه- دهقانان-کارگران

ی سوم در نبرد مشارکت دادن طبقه. ی عصر اعRن جنگ بدهداسی فاسد و وابستهاستبداد سی

زادی
ٓ
) مارکسیسم( ی سوم بر اساس منافع مادی او تهییج طبقه: خواهانه دو راه داشت سیاسی ا

زادی ) دین و شریعت(های معنوی و هویتی او ، تهییج او بر اساس عRقه
ٓ
که طیف نهضت ا

  .ها را به کارگرفتندولی و طیف مجاهدین خلق هر دو این انگیزشدومی، طیف چریک فدایــی ا

نالیز می
ٓ
های مبهم در تاریخ فكر معاصر ایران توان از یكی از پدیدهبر اساس این ا

ن نكـته اینكه چرا گرایش به تعلقات مذهبی و هویت دینی در میان قشر 
ٓ
كدگشایــی كرد و ا

نسل پدران ایشان و به خصوص نسبت به ی چهل و پنجاه، نسبت به ی دههكردهتحصیل
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های دینی و سنتی را به عنوان های ایشان در عصر مشروطه كه ستیز با  تعصبنسل پدربزرگ

.  تر باشددانستند، بیشتر و پررنگعامل اول عقب ماندگی ایران، رسالت هر روشنفكری می

به علت بحران در طور كه در بخش مدارها بحث شد، مواردی هست كه در یك عصر ، همان

شناختی از یكسو، و تراكم غیرقابل تحمل مطالبات در مدار سیاسی از فكر فلسفی و فكر زیبایــی

نبرعكس می -ایجابیت –كنندگی سوی دیگر، مسیر تعیین
ٓ
كه مدار استتیكی و شود و به جای ا

های صكه از شاخ" ضرورت"و  "منفعت"ی فهم سیاسی باشند، دو پارامتر فلسفی شكل دهنده

 دست بكار می
ً
را  "امر زیبا" شوند و مفهوم حقیقت در مدار سیاسی هستند، خودشان مستقیما

مدهالواقع زیبایــیی دفرمه شده كه فی"زیبا"این . كننددر مدار استتیكی دفرمه می
ٓ
ی اش نه برا

گاهی ممكن عصر و یا تحو=ت زیر بنای اقتصادی، بلكه ناشی از فشار ضرو توسعه
ٓ
رت ی حدود ا

كند؛ های جدیدی حامله میی خود، فهم  فلسفی را با ارزشهای سیاسی روزمره است، به نوبه

نارزشو این 
ٓ
ی حدود عقل و تجربه كه محصول توسعههای نوظهور فلسفی  نیز بیش از ا

اند هایــی پادرهوا و مصلحتی هستند، که با فشار امر سیاسی روزمره تولید شدهباشند، شبه ارزش

" ارزش"و " منفعت"ی ناهنجاری میان این وضعیت چنان حالت عجیبی و چنان رابطهو در 

ن نیز، خود در خلوت ایجاد می
ٓ
شود كه چه بسا رهبر و اید�لوگ یك نهضت و فداییان فناتیك ا

 مشكوك باشند
ً
ن چیز مقدسی كه مبنای ایمان و ایثار است، عمیقا

ٓ
  .خود، به ا

ل كرد كه بروز فناتیزم  مذهبی  در نسل شریعتی و توان استد= بدین ترتیب است كه می

صدر و یزدی و سحابی از میان ایشان به رهبری بنیامثال دكـتر  ای کهمذهبی-های ملیحلقه

میختن رسالتانقRب اسRمی بركشیده شدند،  و عRقه
ٓ
های مدنی و سیاسی  با ی ایشان به ا

گاهیبه منشاء و من وحیتکالیف مذهبی و تبدیل کردن 
ٓ
 مسئلهفلسفی و سیاسی بع ا

ً
ای ، اساسا

گرفته از نیاز ایشان به ی سیاسی ساده داشته و نشاتو یک ریشه هشناسانه نبودمعرفت

ی سوم برای شركت در مبارزه غلیه شاه و كسب قدرت سیاسی بوده است و برانگیختن طبقه

های مناجات"یبایــی شود در فهم استتیكی این نسل، زست كه سبب میهمین منفعت سیاسی

های هاجر و ناله زیباتر به نظر برسد از میراث فكری خیام و زكریای رازی " ابوذر در صحرای ربذه
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بغل  درزاد در صحرای حجاز از سه هزاره پیش تر به گوش ایشان برسد، اما شعر فروغ فرخ 

و تیزترین فهم  ی چهل بلند بود ،از اعماق زجرهای زن ایرانی در دهه كه ،گوش ایشان

نگاه كن تو نگاه كن تو نگاه كن تو نگاه كن تو :" دادهمان صدایــی كه با صراحت هشدار می. شنیده نشود استتیكی عصرش بود،

" !!!!تو فرورفتیتو فرورفتیتو فرورفتیتو فرورفتی! ! ! ! هیچگاه پیش نرفتیهیچگاه پیش نرفتیهیچگاه پیش نرفتیهیچگاه پیش نرفتی
١

این  رسانیشكل خدمتو شكل بسیار سمبولیكی از 

قای لطف هللا میثمی در خاطرهبه منافع و مصالح سیاسی روزمره،  "شناسی دفرمهزیبایــی"
ٓ
ای از ا

ی یک قصاب اجاره ی یک قصاب اجاره ی یک قصاب اجاره ی یک قصاب اجاره ی دوم خانهی دوم خانهی دوم خانهی دوم خانهدر خیابان نیروی هوایــی یک اتاق در طبقهدر خیابان نیروی هوایــی یک اتاق در طبقهدر خیابان نیروی هوایــی یک اتاق در طبقهدر خیابان نیروی هوایــی یک اتاق در طبقه"  :شودارائه می

ن خانه با دادگاه خسرو گلسرخی همزمان شد. . . . کردیمکردیمکردیمکردیم
ٓ
ن خانه با دادگاه خسرو گلسرخی همزمان شدزندگی ما در ا
ٓ
ن خانه با دادگاه خسرو گلسرخی همزمان شدزندگی ما در ا
ٓ
ن خانه با دادگاه خسرو گلسرخی همزمان شدزندگی ما در ا
ٓ
صاحبخانه در زیرزمین صاحبخانه در زیرزمین صاحبخانه در زیرزمین صاحبخانه در زیرزمین . . . . زندگی ما در ا

. . . . زدزدزدزدگاهی هم به اتاق ما سر میگاهی هم به اتاق ما سر میگاهی هم به اتاق ما سر میگاهی هم به اتاق ما سر می. . . . فروختفروختفروختفروختکشت و گوشت تازه به مردم میکشت و گوشت تازه به مردم میکشت و گوشت تازه به مردم میکشت و گوشت تازه به مردم میاش گوسفند میاش گوسفند میاش گوسفند میاش گوسفند میخانهخانهخانهخانه

خواستند خواستند خواستند خواستند اینها میاینها میاینها میاینها می. . . . برمبرمبرمبرمگر گلسرخی و یارانش را ببینم با چاقو سرشان را میگر گلسرخی و یارانش را ببینم با چاقو سرشان را میگر گلسرخی و یارانش را ببینم با چاقو سرشان را میگر گلسرخی و یارانش را ببینم با چاقو سرشان را میاااا    ::::یک روز گـفت یک روز گـفت یک روز گـفت یک روز گـفت 

مد و گـفت     ....ولیعهد را بدزدندولیعهد را بدزدندولیعهد را بدزدندولیعهد را بدزدند
ٓ
 نظرش برگشت ا

ً
Rمد و گـفت ولی چند روز بعد کام

ٓ
 نظرش برگشت ا

ً
Rمد و گـفت ولی چند روز بعد کام

ٓ
 نظرش برگشت ا

ً
Rمد و گـفت ولی چند روز بعد کام

ٓ
 نظرش برگشت ا

ً
Rگلسرخی از حضرت محمد گلسرخی از حضرت محمد گلسرخی از حضرت محمد گلسرخی از حضرت محمد     ::::ولی چند روز بعد کام

".کشی برای فقراستکشی برای فقراستکشی برای فقراستکشی برای فقراستو علی دفاع کرده است و طرفدار لولهو علی دفاع کرده است و طرفدار لولهو علی دفاع کرده است و طرفدار لولهو علی دفاع کرده است و طرفدار لوله
٢
   

ی ملی، ، و پس از سقوط جبههی چهلتوان گـفت که در فضای ایراِن دههدر مجموع می

 )۲ی پهلویو وابسته نامشروع=ئیسیسم ) ۱: ی مدرنیسم در ایران دو مدعی دارد پروژه

نکه یا جذب  یک نیروی سیاسی جوان و   ؛چینی- مارکسیسم روسی
ٓ
 راهی ندارد جز ا

ً
Rعم

ی بری طبقهرهبوروکراسی فاسد پهلوی شود و روح و روان خویش را به حراج بگذارد و یا اینکه 

                                                           

-ی این جریان که در دههانگیز خواهد بود سرگذشت نیروهای درجه سهاگر این فرض ثابت شود چقدر غمو   -١

هايش را نيز از دست داده ه علتدر وضعيتي ك های شصت و هفتاد و هشتاد نیز این عRیق مذهبی مصنوعی را 

نانگیز خواهد بود کوششچقدر غم. ی هویت خود قرار دادندپایهاست، 
ٓ
ی شهیدی چون هاله پژوهانههای قرا

نسحابی در عصری که دیگر علت
ٓ
ن قرا

ٓ
خماتوا و مارینا تسوههای ا

ٓ
ناا

ٓ
تایوا و بازی از بین رفته بود و بازشناختن ا

گاهینی بسیار ضروری ویرجینیا وولف برای زن ایرا
ٓ
ني تر میبخشتر و ا

ٓ
بود تا  تاویل گرامری از عبارت قرا

" ªن استخراج نشود" واضربوهن
ٓ
انگیز خواهد بود اوقاتی که چقدر غم. به نحوی که امر به کـتک زدن زنان از ا

وردن یک ایمان سیاسی نسRن خود در دههامثال این نگارنده مانند هم
ٓ
و یک ی هفتاد، برای به دست ا

 .علت تلف نمودند يك معلول بي به گزاري خدمت رایمعنویت استراتژیک و ب

  ۵، ص۱۸ي انداز ايران، شمارههللا ميثمي، چشملطف -۲
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مارکسیست شود و مخالفت تر ی حاكم به عهده گیرد و به عبارتی دقیقكارگر را بر علیه طبقه

های لیبرالی توسعه اش را با استبداد حاکم تا حد مبارزه با ساختار اجتماعی و انکار ارزشسیاسی

ید و در عصر غربت لاینجاست که روشنفکر دینی با هوشمندی به صحنه می. بخشد
ٓ
یبرالیسم ا

زادیی فکر عمومی، ایدهایرانی و هژمونی چپ بر حوزه
ٓ
 دینیخواهانه را در پوشش گـفتمان ی ا

ن هم میای میبخشد و تئوری نجات می
ٓ
زادیپردازد که از طریق ا

ٓ
خواه بود، هم نسبت به توان ا

ن ای در میااستبداد پهلوی موضع تهاجمی داشت و هم مارکسیست نبود و هم به بسیج توده

زادی در دهه( اقشار پایین جامعه دست زد
ٓ
در واقع اگر بخواهیم  )ی چهلرویكرد نهضت ا

توانیم استد=ل کنیم که اخRق مدنی و اخRق همدلی بیشتری با این جریان نشان دهیم می

بایستی از طریق قشرهای بورژوایــی جامعه توسعه یابد ، اینک به علت =ئیکی که می

وازی محقق نشده و فضایــی هرزه و ولنگار را در بین قشرهای سطح با=ی کمپرادوریزه شدن بورژ 

. ایجاد کرده بود ) کردگان و رهبران فرهنگ رسمیها و تحصیلداران و تکنوکراتسرمایه( جامعه

شد و از یک سو موجب نفرت اقشار جامعه از الگوهای اخRقی مدرن می این فضای ولنگار

کرد و از سوی دیگر سبب مرگ فکر اجتماعی و فکر ق میایشان را به هویت مذهبی مشتا

قای مهندس  لیبرالیسم دینی و بود - کردگانتحصیل -سیاسی در اقشار با=ی فرهنگی جامعه
ٓ
ا

 ،به این اقشار مذهبیتزریق اخRقیات  كوششی بود برای -به عنوان یک بورژوای ملی  -بازرگان 

ن  و جبرانه، به عنوان موتور مبارز  دینیو احیاء تکالیف 
ٓ
.  ی معنوی و اخRقیکمبود پشتوانها

ی ی د=یلی است که ما برای دفاع از اصالت موج دوم روشنفکری دینی در دههها مجموعهاین

نکه توانسته بود در مدار  ۴۰
ٓ
در اختیار داریم اما باید عنایت داشت که این جریان علیرغم ا

زادیمی برای مبارزههایــی را با هم هماهنگ کند و فر سیاسی، فضیلت
ٓ
خواهانه بپردازد، اما ی ا

های حاکم بر جامعه وفادار دانست و به های مذهبی و سنتبه علت اینکه خود را به ارزش

کوشید که با به خدمت گرفتن های فاسد ، عنوان یک جریان روشنفکری، به جای نقد سنت

 نتوانست در مداسنت
ً
ن نیرویــی سیاسی بسازد، اصو=

ٓ
شناسانه رهای فلسفی و زیبایــیها از ا

گاهی بخش داشته باشد و برای جلب حمایت سیاسی ، در 
ٓ
، ناگزیر  این مدارهانقش مترقی و ا



 .......................69 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

زادیدادن به سنتبه باج
ٓ
 قربانیهای ا

ً
بر اساس این . اش شدستیزانه شد و خود نیز نهایتا

زادی را در مدارسیاسی ۴۰ی ها ما روشنفکر دینی دههاستد=ل
ٓ
 و گمراهدر مدار فلسفی  ،خواها

  .دانیم می همدست و شریك استبداد ایرانیشناسانه در مدار زیبایــی

را  -موج سیدجمال و بازرگان –در مجموع ما هر دو موج روشنفکری دینی تاریخ معاصر 

-استتیکی اقشار الیِت و توده-هایــی که از سمت ایشان متوجه فهم فلسفیعلیرغم سیل گمراهی

 به عروج سیاسی روحانیت انجامید های جامعه ایر 
ً
ای رحمانهعلیرغم نقدهای بی -انی شد و نهایتا

ن 
ٓ
به علت نقش مقطعی ایشان در پاسخگویــی به یک بحران  -دانستیمکه ایشان را مستحق ا

نهیم؛ اما سوال اساسی ما این های ایشان را  نیز ارج میتاریخی، اصیل دانستیم و کوشش

ی بیسوادی و روستانشینی و عدم دسترسی روشنفكری مسئله که ۲۰۱۳امروز در سال است که

در عصری که به توده و انحصار درك اخRقی توده ها به گزاره های مذهبی مرتفع شده است و 

ی گیری روحیهها و مهترین خصم شکلعنصر دین خود در تمامیت خود منشاء عموم بحران

به علت گسترش ... در اخRق، علم، سیاست وست و الگوهای فلسفی عبور از دین نیز مدنی

ی مسئلههاست، و تحصیRت عمومی و ارتباطات با جهان غرب، به سهولت در دسترس توده

زادی
ٓ
خواهانه در ایران بوده است،  از موضوعیت ماركسیسم نیز كه زمانی خود خصم فهم ا

ن و از سورهای ی ایرانی نه بازخوانی رحمانیافتاده است و بحران اساسی توده
ٓ
های مدنی قرا

ن با فشار هرمنوتیك بر ضرورت
ٓ
های عینی، بلكه بحران اخRق مدنی و فكر مدنی منطبق كردن ا

 حرف ای است و چه کارکرد اجتماعیپاسخگوی چه مسئله . در نزد ایشان است
ً
ای دارد و اصو=

ین مورد قابل و برای درک اهمیت این پرسش ، نظر خود این جریان در است؟ اش چیحساب

    تاتاتاتا. . . . بودبودبودبود    ابزاری ابزاری ابزاری ابزاری     نگاهینگاهینگاهینگاهی    ابتداابتداابتداابتدا    همانهمانهمانهمان    ازازازاز    دینیدینیدینیدینی    روشنفکرانروشنفکرانروشنفکرانروشنفکران    بهبهبهبه    حاکمحاکمحاکمحاکم    روحانیتروحانیتروحانیتروحانیت    نگاهنگاهنگاهنگاه:"توجه است  

نان    وجودوجودوجودوجود    بهبهبهبه    کهکهکهکه    هنگامیهنگامیهنگامیهنگامی
ٓ
نانا
ٓ
نانا
ٓ
نانا
ٓ
نان    بابابابا    داشتند،داشتند،داشتند،داشتند،    نیازنیازنیازنیاز    ا

ٓ
نانا
ٓ
نانا
ٓ
نانا
ٓ
    تصور تصور تصور تصور     اینکهاینکهاینکهاینکه    محضمحضمحضمحض    بهبهبهبه    امااماامااما. . . . کردندکردندکردندکردند    میمیمیمی    همکاری همکاری همکاری همکاری     ا

ن    تنهاتنهاتنهاتنها    ندارند،نهندارند،نهندارند،نهندارند،نه    دینیدینیدینیدینی    روشنفکرانروشنفکرانروشنفکرانروشنفکران    بهبهبهبه    نیازی نیازی نیازی نیازی     دیگردیگردیگردیگر    کهکهکهکه    کردندکردندکردندکردند
ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
نها    بابابابا    مقابلهمقابلهمقابلهمقابله    بهبهبهبه    بلکهبلکهبلکهبلکه، ، ، ، کردندکردندکردندکردند    رادفعرادفعرادفعرادفع    ا

ٓ
نهاا
ٓ
نهاا
ٓ
نهاا
ٓ
    ا

روحانیت چه اکنون و چه در نیم قرن پیش     طور که بحث شد، نهادهمان    "١.پرداختندپرداختندپرداختندپرداختند    نیزنیزنیزنیز

                                                           

 ی امام خمینی و روشنفکران دینیابراهیم یزدی، مصاحبه درباره -۱
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 قدرت نفوذ و اثرگذاری بر طبقه
ً
 متون کردهی تحصیلاساسا

ً
ی جامعه را نداشته است و اصو=

ن به علت گسستگی از عینیت زندگی صنعتی،  از سمت طبقه
ٓ
کرده ی تحصیلفقهی و فکری ا

 به علت عدم اعتماد به نفس نمیجز برای تفریح و سرگرمی نمی
ً
- توانست خوانده شود و اساسا

توانست علم پوزیتیویستی غرب را که ا=غ و شتر  او را با توربین گازی جایگزین ساخته بود، 

و  نقش تبلیغاتی وشود، جاست که روشنفکر دینی پیدا میاین؛ نقد کند و زیر سوال ببرد

ترین اصول گیرد و با قبول دگماتیکدر فضاهای مدرن بر عهده میت روحانی ی برایبازاریاب

شناسانه فهم فلسفی و زیبایــی -اصولی چون عصمت، معاد، ظهور  -شریعت به عنوان پیشفرض

" زوال غرب"هایــی چون ی كـتاببا ترجمهکند و ترین قشرها فاسد میرا حتی در میان فرهیخته

مبلغ  -یــی كه هنوز كـتابی از كانت در اختیار انسان ایرانی نیستدر فضا -والتر لیپمن 

ن اعتماد بهبنیادگرایــی دینی و به  شوددمكراسی اروپایــی میورشكستكی لیبرال
ٓ
را  نفسی هم ا

برای گسترش بیداری اسRمی در  ی اسکیزوفرنی سران نظام اسRمیکه امروز پشتوانه بخشدمی

های رغم شکستبینیم که این عنصر علیامروز می. سرزمین شکسپیر و جان =ک است

اش نیز که همانا تواند داشته باشد  و  از مهمترین اشتباه نظری مکرر،یک نقد از خود نمی

سمانی کردن دستاوردهای مدرن و ارجاع دادن 
ٓ
زادی و عدالتا

ٓ
و حقوق  مفاهیم مدرنی چون ا

و گویا قسم خورده است که نفهمد با  دست برنداشته ستبه مستندات سست کRمی بشر

سازد و با ارجاع مکرر نظم تثبیت این گـفتمان، فکر مدنی و علمی شکاک را تا چه حد علیل می

ی سیاسی شهروند ایرانی دامن چه جهلی در فلسفه ،سیاسی مطلوب به حکومت علی در کوفه

زبان سیاسی به حکومت اسRمی، در مدار فلسفی چه خدمات شایانی ازاء چند زخمزند و به می

یت.دهدبه او ارائه می
ٓ
ای ای ای ای جلسهجلسهجلسهجلسه:"کنند ای را نقل میچنین خاطره ۵۸هللا طالقانی در سال ا

مریکایــی
ٓ
مریکا در زمان کندی هم بود و یک استاد دانشگاه ا

ٓ
مریکایــیداشتیم وزیر دادگستری ا

ٓ
مریکا در زمان کندی هم بود و یک استاد دانشگاه ا

ٓ
مریکایــیداشتیم وزیر دادگستری ا

ٓ
مریکا در زمان کندی هم بود و یک استاد دانشگاه ا

ٓ
مریکایــیداشتیم وزیر دادگستری ا

ٓ
مریکا در زمان کندی هم بود و یک استاد دانشگاه ا

ٓ
وقتی وقتی وقتی وقتی . . . . داشتیم وزیر دادگستری ا

ن استاد مان مطلع شدند، تکان خوردند، بهمان مطلع شدند، تکان خوردند، بهمان مطلع شدند، تکان خوردند، بهمان مطلع شدند، تکان خوردند، بهمان و اید�لوژی مان و اید�لوژی مان و اید�لوژی مان و اید�لوژی یک مقداری از مکـتبیک مقداری از مکـتبیک مقداری از مکـتبیک مقداری از مکـتب
ٓ
ن استاد خصوص ا
ٓ
ن استاد خصوص ا
ٓ
ن استاد خصوص ا
ٓ
خصوص ا

١"گـفتند امیدواریم یک روزی بیایید و ما را نجات دهیدگـفتند امیدواریم یک روزی بیایید و ما را نجات دهیدگـفتند امیدواریم یک روزی بیایید و ما را نجات دهیدگـفتند امیدواریم یک روزی بیایید و ما را نجات دهیدمیمیمیمی. . . . شناس هم بودشناس هم بودشناس هم بودشناس هم بودکه جامعهکه جامعهکه جامعهکه جامعه
 

                                                           

زادی تا شهادت،سید محمود طالقانی  -۱
ٓ
 ۵۹تهران، انتشارات ابوذر ،۵۶ص،-از ا
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ی حاّدی رسیده است که اگر در یک اسکیزوفرنیسمی که در این روایت است به چنان مرحله

ن جامعه
ٓ
مبو=نس به بیمارستان منتقل که گ داردی سالم گـفته شود،  جای ا

ٓ
 با ا

ً
وینده  را  سریعا

های ایران نشسته و ای که بر خرابهبنیادگراهای دینیاین لحن روشنفکر دینی امروز به . کنند

در ایران معاصر . هم یک استثنا نیست رسیده است واین مورد  زنند،=ف از مدیریت جهانی می

ن راهر سنگر فکری 
ٓ
 مصرف کرده و رها می ای که روشنفکر دینی ا

ً
نماید، بنیادگرای دینی سریعا

ن سنگر پناه میمی
ٓ
ید و در ا

ٓ
های نظری در واقع بنیادگرایــی دینی با بازیافت و مصرف زباله. گیردا

ست مشاهده کنیم برای فهم صحیح این موضوع کافی.دهداش ادامه میروشنفکر دینی به حیات

وینی چالهیتیپ حزب
ٓ
ی گـفتمانی رمانتیسیسم شیعی دکـتر گونه شیرههایــی چون مرتضی ا

قای احمدیشریعتی را در دهه
ٓ
نژاد به ی شصت در نقد غرب و ماشینیسم غربی کشیدند و تیپ ا

اش از لیبرالیسم غربی ایچگونه در انتقادات انور خوجه دینیعنوان عاجزترین گرایش فاشیسم 

روشنفکر دینی هر بار . گیردبه خدمت می ای را  که روشنفکری دینی وانهاده،ی نظری زرادخانه

اندازد، بنیادگرایــی دینی که خود از تولید نظریه عاجز است، که مانند یک مار زیرک پوست می

 می
ً
ن پوست را با خوشحالی به تن میسریعا

ٓ
ینه عشوهرود و ا

ٓ
یدمی کند و مقابل ا

ٓ
اصطRح . ا

مد و  که امروز پوشش فاشیسم پوپولیستی "سا=ری دینیمردم"
ٓ
است از همین توبره بیرون ا

همین  ، از سمت اللهی واماندهیک مشت حزبتئوری زوال غرب و لزوم مدیریت جهان بدست 

اگر امروز شهروند  .ی یک باشگاه ورزشی عاجز اندبه دهن کسانی انداخته شد که از اداره رجال

مار اعدام در شود و ایرانی با جرثقیل در مR عام اعدام می
ٓ
ایم، مقام اول جهان دست یافتهبه ا

نکه صدایــی از روشنفکر دینی بلند شود مظلومانه زیر دست اینکه شهروند بهایــی امروز بی
ٓ
ا

که عمرشان را با اقتداء به  ان دستگیرشدهمسیحینوکه امروز کشد، اینزجر می بنیادگراروحانی 

امروز علم حقوق در ایران  اینکه. مسیح وقف خدمات عمومی کرده بودند، زیر تیغ اعدام هستند

-های فكری گری ها و =ابالیمسئولیتیهمین بیی تا حد تمدن سومری سقوط کرده، از  نتیجه

قای خمینی لقب ابوذر را به طالقانی میاین. ست
ٓ
ن را میکه ا

ٓ
پذیرد، به قرینه بخشد و  همه نیز ا

ن حق را یا
ٓ
قریظه فته است که  کشتار بنینیز خود را علی دانسته است و به صورت ضمنی نیز  ا

گونه است که یک اشتباه در مدار این. قرار دهد ۶۷گیری خود در قتال سالرا  مبنای تصمیم
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سازی که امروز فاشیسم دینی رسم شبیهاین. ستفلسفی، منشاء هزار بحران در مدار سیاسی

ان مخالفان خود با وقایع سیاسی را با حوادث صدر اسRم در پیش گرفته و با کشف تشابه می

-طلحه و زبیر و عایشه، و قرار دادن خود به جای علی، مجوز هر نوع سبعیتی را به شکنجه

یا جز این است که این ترهات را از ای قدسی میدهد و به خشونت خود هالهگرانش می
ٓ
بخشد، ا

موخت که به جای اینکه فهم زنده
ٓ
نان ای از سقوط سیاسی عصر به دست بدهد، همچکسانی ا

نالیز بیجویــی از بنیدست از کینه
ٓ
وفایــی کوفیان نسبت به علی دست برنداشته اند و  امیه و ا

نالیز سیاسی دامن میوقفه نیز بر این روشبی
ٓ
گونه است که پس از جنایت زند و اینشناسی در ا

ن ۸۸عاشورای 
ٓ
 عمق ،های روشنفکری ها انسجام یابد و جریانکه فکر سیاسی تودهبه جای ا

کوشند می) حکومت و اپوزیسیون(فاشیسم سیاسی را به ایشان بنمایانند، هر یک از طرفین

بازی مضحک فلج خود را علی و دیگری را معاویه بنمایانند و فکر سیاسی توده در این تاریخ

  . بشود و به جای فهم سیاسی، به حل معماهای تاریخی مشغول شود

ی از تامس هابس نداشته است، اما رساله شاید استبداد انگلیسی مدافعی پرشورتر

زادی" لویاتان"
ٓ
هابس در مدار فكر سیاسی لزوم اقتدار و . خواهی بشر استبرگ مهمی از تاریخ ا

كند طلبانی چون فیلمر اثبات میتر از سلظنتتمركز قدرت و اقتدار نزد سلطنت را بسیار مستدل

ی اراده –ای ارجاع دادن به منابع قدرت سنتی اما در مدار فهم فلسفی، علت اقتدار شاه را به ج

كند؛ اقتدار شاه نه عنوان مظهر اقتدار خدا، بلكه ای مدنی و زمینی معطوف میبه مسئله  -الهی

ست و ی توسعه و رونق و شكوفایــی زندگی اجتماعیبرای برقراری امنیت و ثبات؛ امنیتی كه پایه

نكه در مدار سیاسی به
ٓ
رود، اما در مدار دستبوسی سلطنت مطلقه می بدین ترتیب علیرغم ا

ن را سست و بی
ٓ
توان درك صریحی از كند، با این مثال میاعتبار میفلسفی ، علت وجودی ا

زادیشكل خدمت
ٓ
وردستیزی رسانی روشنفكری دینی را به ماشین ا

ٓ
؛ چرا كه این به دست ا

 یكصدوهشتاد درجه برعكس این پروسه را در ایران پ
ً
كند؛ در مدار سیاسی یاده میعنصر دقیقا

نلحظه
ٓ
سوده نیست، اما از ا

ٓ
ن ا

ٓ
جایــی كه در ای از نقد حاكمیت و ستیز با اقدامات استبدادی ا

زادی"، " توسعه" ای چون های زمینیمدار فلسفی ، ارزش
ٓ
را به مرجع ... و "  اخRق مدنی" "ا

ن است كه در مدار الواقع محكودهد، فیای چون وحی و كRم مقدس ارجاع میغیرمدنی
ٓ
م به ا
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زادیسیاسی نیز كوشش
ٓ
ثمر بیابد و در منش فكری خود نیز كاركردی ی خود را بیخواهانههای ا

زادی و ضدمدنی بیابد
ٓ
سبب شده است كه حتی " شناخت"ی  غیرمدنی در این روحیه. ضدا

لودگییافتگان این مكـتب نیز ترین تربیتبلندپایه
ٓ
ی گرفتار باشند های فکری و تحلیلی عجیببه ا

نالیز انقRب ست؛استتیکی-که خصم درجه یک فهم فلسفی
ٓ
قای مهندس هاشم صباغیان در ا

ٓ
ا

كنم، بدون شك دست خدا را در پیروزی كنم، بدون شك دست خدا را در پیروزی كنم، بدون شك دست خدا را در پیروزی كنم، بدون شك دست خدا را در پیروزی های اول انقRب فكر میهای اول انقRب فكر میهای اول انقRب فكر میهای اول انقRب فكر میزمانی كه سالزمانی كه سالزمانی كه سالزمانی كه سال:" گوید می ۵۷

ن می
ٓ
ن میانقRب اسRمی و محافظت از ا
ٓ
ن میانقRب اسRمی و محافظت از ا
ٓ
ن میانقRب اسRمی و محافظت از ا
ٓ
های اول  خدا های اول  خدا های اول  خدا های اول  خدا كنم به خصوص در سالكنم به خصوص در سالكنم به خصوص در سالكنم به خصوص در سالمن فكر میمن فكر میمن فكر میمن فكر می. . . . بینمبینمبینمبینمانقRب اسRمی و محافظت از ا

فات و انحرافات ما را یاری كرد ویكی از بارزترین مثالبببب
ٓ
فات و انحرافات ما را یاری كرد ویكی از بارزترین مثالرای حفظ انقRب از ا
ٓ
فات و انحرافات ما را یاری كرد ویكی از بارزترین مثالرای حفظ انقRب از ا
ٓ
فات و انحرافات ما را یاری كرد ویكی از بارزترین مثالرای حفظ انقRب از ا
ٓ
هایــی كه برای هایــی كه برای هایــی كه برای هایــی كه برای رای حفظ انقRب از ا

ن امدادهای غیبی میامدادهای غیبی میامدادهای غیبی میامدادهای غیبی می
ٓ
مریكا به دست طبیعت در طبس و پس از ا

ٓ
ن توانم نام ببرم، شكست ا

ٓ
مریكا به دست طبیعت در طبس و پس از ا

ٓ
ن توانم نام ببرم، شكست ا

ٓ
مریكا به دست طبیعت در طبس و پس از ا

ٓ
ن توانم نام ببرم، شكست ا

ٓ
مریكا به دست طبیعت در طبس و پس از ا

ٓ
توانم نام ببرم، شكست ا

مشكRتی كه از نظر من تنها به دست خدا ممكن بود حل شود و مشكRتی كه از نظر من تنها به دست خدا ممكن بود حل شود و مشكRتی كه از نظر من تنها به دست خدا ممكن بود حل شود و مشكRتی كه از نظر من تنها به دست خدا ممكن بود حل شود و . . . . شكست كودتای نوژه بودشكست كودتای نوژه بودشكست كودتای نوژه بودشكست كودتای نوژه بود

"ی داشته باشدی داشته باشدی داشته باشدی داشته باشدكسی نمی تواند ادعایــكسی نمی تواند ادعایــكسی نمی تواند ادعایــكسی نمی تواند ادعایــ
١

 ،این سطح درك در حد رهبری قابل تصور است که و  

از فكر ضدمدنی  چه حدود هولناکی شود، منشاء هنگامی كه به اقشار پایین اجتماعی منتقل می

ای که حمایت الهی را در پشت سر یچنین روحیهاست و صدالبته قابل تصور است كه با 

 چنین پارامتری را به بیند،  که منشاء ای میفاشیسم دینی
ً
تمام مفاسد در ایران است و اساسا

کریتیکایــی و منطق فكر گیری شکلامكان کند،  عنوان یک فاکت در تحلیل سیاسی وارد می

نالیزهای جامعه شناختی از پدیده -علت
ٓ
مدن به ا

ٓ
ها تا چه حد مهجور معلولی و امكان نائل ا

و  ،هاها و منطقنی سرشار است از همین گزارهامروز سرتاسر متون روشنفكری دیو خواهد بود 

زادی
ٓ
گاهی در مدار فلسفی"داند كه ستیزی نیز كه هوشمندانه میماشین ا

ٓ
زادی "ی پشتوانه "ا

ٓ
ا

كنددر جامعه استقبال می هااست، مشتاقانه از طرح و بسط همین بینش "در مدار سیاسی
٢
 

که  ای بنیادگرای دینیبه ازاء هر یک نفر  ای ،های روشنفکرانهچرا که با بسط چنین گـفتمان

نفر ها شویند، ده گری میدست از قشری  ی بیداری دینی،وارد شدن به حلقه ابهدایت شده و 

                                                           

 ۱۲، ص۱۳۹۱تير۱۸ي شرق، ي روزنامهضميمه - ۱
يتاينكه با وجود مسدود شدن سايت روحانيون محافظه -۲

ٓ
يتكاري چون ا

ٓ
هللا دستغيب، هللا هاشمي و ا

اي بر شود، قرينهتحمل مي ۸۸در فضاي پس از كودتاي انتخاباتي سال " انداز ايرانچشم"اي چون نشريه

 .همين عواطف متقابل است
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انتقادی از کلیت دگماتیسم  درکمدنی، اخRق مدنی و  فهمشهروند تحصیلکرده از دستیابی به 

لمانی. مانندمذهبی بازمی
ٓ
لمانی ی اندیشهی اندیشهی اندیشهی اندیشهفلسفهفلسفهفلسفهفلسفه:" نویسدمی لودویگ فویر باخ فیلسوف ا

ٓ
لمانی ورز ا
ٓ
لمانی ورز ا
ٓ
لمانی ورز ا
ٓ
ورز ا

که این یک بر این باور است که زیر که این یک بر این باور است که زیر که این یک بر این باور است که زیر که این یک بر این باور است که زیر در حالیدر حالیدر حالیدر حالی. . . . باستان داردباستان داردباستان داردباستان داردتباینی راستین با قرزانگی سلیمانی تباینی راستین با قرزانگی سلیمانی تباینی راستین با قرزانگی سلیمانی تباینی راستین با قرزانگی سلیمانی 

فتاب هیچ
ٓ
فتاب هیچا
ٓ
فتاب هیچا
ٓ
فتاب هیچا
ٓ
فتاب نمیا

ٓ
ن دیگری هیچ چیز زیر ا

ٓ
فتاب نمیچیز تازه نیست،  ا

ٓ
ن دیگری هیچ چیز زیر ا

ٓ
فتاب نمیچیز تازه نیست،  ا

ٓ
ن دیگری هیچ چیز زیر ا

ٓ
فتاب نمیچیز تازه نیست،  ا

ٓ
ن دیگری هیچ چیز زیر ا

ٓ
که که که که در حالیدر حالیدر حالیدر حالی. . . . بیند که تازه نباشدبیند که تازه نباشدبیند که تازه نباشدبیند که تازه نباشدچیز تازه نیست،  ا

شود، اتسان غربی شود، اتسان غربی شود، اتسان غربی شود، اتسان غربی ها ناتوان میها ناتوان میها ناتوان میها ناتوان میدن ناهمسانیدن ناهمسانیدن ناهمسانیدن ناهمسانیاش با یگانگی، در دیاش با یگانگی، در دیاش با یگانگی، در دیاش با یگانگی، در دیمشغولیمشغولیمشغولیمشغولیانسان شرقی در دلانسان شرقی در دلانسان شرقی در دلانسان شرقی در دل

تفاوتی خود به تفاوتی خود به تفاوتی خود به تفاوتی خود به که شرقی، بیکه شرقی، بیکه شرقی، بیکه شرقی، بیدر حالیدر حالیدر حالیدر حالی. . . . کندکندکندکندها، یگانگی را فراموش میها، یگانگی را فراموش میها، یگانگی را فراموش میها، یگانگی را فراموش میدر دلمشغولی با ناهمسانیدر دلمشغولی با ناهمسانیدر دلمشغولی با ناهمسانیدر دلمشغولی با ناهمسانی

برد،  غربی حساسیت خود به چندگانگی را تا برد،  غربی حساسیت خود به چندگانگی را تا برد،  غربی حساسیت خود به چندگانگی را تا برد،  غربی حساسیت خود به چندگانگی را تا اعتنایــی میاعتنایــی میاعتنایــی میاعتنایــی میهمسانی سرمدی را به حد یک بیهمسانی سرمدی را به حد یک بیهمسانی سرمدی را به حد یک بیهمسانی سرمدی را به حد یک بی

"....بردبردبردبردگرمای تبسان تخیل پربارو بر با= میگرمای تبسان تخیل پربارو بر با= میگرمای تبسان تخیل پربارو بر با= میگرمای تبسان تخیل پربارو بر با= می
١

لودگیاین تحلیل هوشمندانه منشاء و 
ٓ
ذهن شرقی را  ا

- کند و نگاه سادهها را درک نمیها و منفعتها و ضرورتها و فضیلتکه هیچگاه تناقض ارزش

های همیشگی ها و ناکامیها و خوشبینیی او را به پیچیدگی امر رائل که منجر به بدفهمیلوحانه

نالیز می
ٓ
و نیز حرص نسبت به حفظ منافع  هادیدن ناهمسانی ناتوانی در. کنداو بوده است، ا

 از ست که سبب میصنفی و هویتی ا
ً
ن روشنفکر دینی اساسا

ٓ
شود روشنفکر ایرانی و در راس ا

زادی
ٓ
ا عاجز باشد و سی سال بو=یت   و با  وحی و عصمت وجمهوریت درک تناقض عقل و ا

ملت  ها پنهان کند ورا از دید توده اقضاین تن های ریاکارانه بکوشد تا فلسفهتولید انبوه شبه

. گرایــی فریب بدهدگرایــی به اسRمایران را نیز با  چسباندن اسRمیت به جمهوریت و ملی

تشفشان این تناقضات بود که در سی سال اخیر به صورتی غیرمسئو=نه انکار شده  ۸۸کودتای 
ٓ
ا

ن رابودند و تا سیلی سخت
ٓ
ندانستند و روشنفکر دینی سیلی را  شان بر صورت مردم نخورد مردم ا

خوندزاده در اعتراض به سRطین ایرانی که خود زمانی فتح.  هم خورده و باز نفهمیده است
ٓ
علی ا

ستان علی می
ٓ
ی کلبیت داشته باشد، ی کلبیت داشته باشد، ی کلبیت داشته باشد، ی کلبیت داشته باشد، کسی که نسبت به امام درجهکسی که نسبت به امام درجهکسی که نسبت به امام درجهکسی که نسبت به امام درجه:"نامیدند، نوشترا کلب ا

قایــی نمینسبت به نائب امام درجهنسبت به نائب امام درجهنسبت به نائب امام درجهنسبت به نائب امام درجه
ٓ
قایــی نمیی ا
ٓ
قایــی نمیی ا
ٓ
قایــی نمیی ا
ٓ
هم نائب امام چکونه خودش را هم نائب امام چکونه خودش را هم نائب امام چکونه خودش را هم نائب امام چکونه خودش را تواند داشت، در واقع تواند داشت، در واقع تواند داشت، در واقع تواند داشت، در واقع ی ا

"تابع و محکوم کلب امام بداند؟تابع و محکوم کلب امام بداند؟تابع و محکوم کلب امام بداند؟تابع و محکوم کلب امام بداند؟
٢

وقتی که و با استفاده از همین منطق  هم باید انصاف داد  

یت خدا را کریتیسایز کند؟چگونه می ،داندکسی خود را عبد خدا می
ٓ
تواند عبد مگر می تواند ا

                                                           

 ۸۲-تهران-نشر مرکز -۱۵۶ص -ی فریدون فاطمیترجمه -های جوانهگلی -١

خوندزاده، مکـتوبات کمالفتح  -۲
ٓ
 ۱۹۸۵، نشریات علم ، باکو ۶۱الدوله، صعلی ا
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که خودش  که او  مادامی اش را به رخ نائب امام بکشد؟ادعای حقوق شهروندی بکند وحق رای

یا کند، در مقام خس حس میخود را و در میقات خدا داند، خودش را عبد می
ٓ
که  هنگامی ا

 ماند؟    صدا بزند، جای اعتراضی برای او باقی می" خس و خاشاک"فاشیسم دینی نیز او را 

  : معمای بنیادگرایی دینی در ایران   -۷-۲

اعدام . بنیادگرایــی دینی هیچگاه پایگاه محکمی نداشته استی ملت ایران، در میان توده

ن عصر توسعههللافضلدردسر شیخبی
ٓ
-نوری به عنوان مجتهد اعلم تهران، و در اتمسفر دینی ا

نیز همراه شد و همچنین عدم نفوذ گـفتمان  شهروندان تهرانیشن و پایکوبی جنیافته، که با 

موزهفداییان اسRم و نواب صفوی در بین اقش
ٓ
-های سنتار ایرانیان و همچنین رشد سریع ا

زادی
ٓ
ن ی بابیه که اگر قدرت نظامی امیرکبیر جلودارخواهانهشکنانه و ا

ٓ
فتح ایران  ، تا حد نبود ا

ی فکر مارکسیستی حزب توده در میان اقشار اجتماعی و همچنین رشد فزاینده رفت؛پیش می

در تاریخ ایران قدیم نیز عدم رشد و باروری . ، قرائنی دال بر این ادعا هستند۲۰ی در دهه

- در خاک ایران و گرایش توده -ی فقه سنیترین شاخهبه عنوان قشری  –ی حنبلی تسنن شاخه

که  دو اصل تشیع  تحت پرچم گرایــی دگماتیکسنتاز های ایرانی به فقه شافعی و نیز انشعاب 

" توحید،معاد، نبوت"با اصول وحیانی را عنوان دو مفهوم اجتماعی و عرفی " عدل"و " امامت"

میخت و  و در مقیاس
ٓ
ن دوران فیدرهم ا

ٓ
- الواقع یک قدم روشنفکری رادیکال محسوب میهای ا

ن ، نشانهشد 
ٓ
زاداندیشی ملتی است که حتی بنیادگراترین فیلسوف ا

ٓ
  - ابوحامد غزالی –های ا

زادمنشی صوفیانه نمی
ٓ
توان ادعا کرد خصلت چند میاز این بابت . شویدنیز هیچگاه دست از ا

میز ایشان در طول دهقومی و نژادی ایرانیان و همزیستی مسالمت
ٓ
ها قرن  واز سوی دیگر نفوذ ا

موزهاگسترده
ٓ
ن از طریق مو=نا و حافظ و سلسلههای روادارانهی که عرفان ایرانی و ا

ٓ
ی جلیل ی ا

اند، همچون این سرزمین داشته شعر و ادب فارسی در طول قرون و تا اعماق قصبات و و=یات

واکسیناسیون مدام وجدان ایرانی در برابر دگماتیسم اعتقادی، او را در برابر بنیادگرایــی دینی 

ی بابی در ی الموت و سلحشوری شیعهی اسماعیلی در قلعهخیزش شیعه. مصون کرده است

رار باشد به فهم چه قدهد انسان ایرانی چنانست که نشان میی طبرسی دو شاهدیقلعه



 .......................76 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

ن فهم نه یک رادیکالیسم بنیادگرا و واپس
ٓ
همچون وهابیت  –گرا رادیکالی از دین تن بسپارد، ا

زادیبلکه رادیکالیسمی عقل -گری و سلفی
ٓ
گاهی و باور و ا

ٓ
خواه خواهد بود که در صورت خودا

-لی ذکرةچنانچه ع – رفتبلوغ حتی تا حد به دورافکندن بار رقیت شریعت نیز پیش خواهد 

العین در کنفرانس بدشت کشف حجاب نمود و  ا=سRم در الموت دین اسRم را فسخ کرد و قرة

یینفترت  
ٓ
 -.محمدی را  اعRم نمود  ا

یتبر اساس این مدعیات چگونه می
ٓ
او را که با  دینیهللا خمینی و بنیادگرایــی توان ظهور ا

به قدرت رسید، توجیه نمود؟  چگونه  ها و نخبگان طی انقRبی خونینی تودهحمایت قاطبه

زادی
ٓ
ن فضلستیزی چون شیخاست ملتی که مجتهد ا

ٓ
کشد، به طناب دار می کیفیتهللا را با ا

رساند و روحانیتی را که هفتاد سال بعد وارث بRمنازع سنت او را با چنان شوکـتی به قدرت می

اعظاء حق قضاوت به ایشان را حتی  - صاحب منصب رویایــی ایرانیان -خان امیرکبیرمیرزاتقی

نماید؟ دانست، بر جان و مال و ناموس و سیاست و اقتصاد خود مسلط میمنشاء فساد می

یت دینیواقعیت امر این است که فرض بنیادگرایــی 
ٓ
هللا خمینی تاکنون به سوء در خصوص ا

این  در. های او انجامیده استگیری ها و جهتهای سیستماتیکی در فهم سیاستبرداشت

ن چیزی که بنیادگرایــی دینی در ایران خوانده میمی بخش
ٓ
-کوشیم تا برای فهم روانشناسی ا

یتاز زاویه شود، 
ٓ
ن زاویه بنگریمهللا ای به ا

ٓ
یت ،که از ا

ٓ
به رادیکال دینی هللا نه تنها بنیادگرای ا

تنها به هیچ گرا هم نبود و نه اصول توان به جرات ادعا کرد که اومی ، بلکهرسد نظر نمی

ترین رجل ترین و اپورتونیستبلکه حتی ماکیاولیست ،ای پایبند نبودپرنسیپ مادی و معنوی

، حتی اگر ۵۷های انقRبی سالی چالشسیاسی قرن اخیر ایران نیز بوده است و در بحبوحه

و  زاده و صادق خلخالی، اصلباغی تا صادق قطبتمام جریانات از شاهپور بختیار و عباس قره

یتپرنسیپ و ارزشی را راهنمای عمل خود می
ٓ
هللا جز اصل قدرت، سرسوزنی به هیچ دانستند، ا

ها ی او نیز بر تمام جریاناصل دیگری پایبند و متعهد نبوده است و عامل تسلط خردکننده

رمانهمین بوده است؛ پراگماتیسمی مطلق در محاصره
ٓ
با پیگیری . های ریز و درشتگرایــیی ا
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یتگیری رد از تصمیمچند مو 
ٓ
اصولی مطلق او و توان تخمینی از بیهللا میها و مواضع اصولی ا

یت
ٓ
وردعمق اپورتیونیسم بیکران ا

ٓ
  .هللا به دست ا

شکارترین مورد از این فقرات چرخشهای یکصدوهشتاد درجه
ٓ
یتا

ٓ
هللا در انتخاب ای ا

تراکم نارضایتی سیاسی  ، به سبب۱۳۴۱ایشان در اصRحات ارضی . پایگاه طبقاتی خود است

دار، به سخنگویــی از منافع ی زمیندر قشر فئودال و وابستگی سنتی قشر روحانی به طبقه

و بر علیه انقRب سفید به میدان  ،خیزد و از حقوق فئودال در مالکیت نامحدوداربابی برمی

یدمی
ٓ
بان. ا

ٓ
ی متوسط در طبقه ی انقRب رای برندهدر پاریس، هنگامی که لبه ۵۷ماه سال در ا

-هایــی چون یزدی و بنیدید، پیرامون خود را از نمایندگان سیاسی این طبقه پر کرد و به لیبرال

زادی عمل 
ٓ
صدر تا حد سخنگویــی با اختیار تام و حتی تغییر محتوای سخنان او در ترجمه نیز ا

چشم پوشید  و به  ی و=یت فقیه نیزی متوسط از نظریههای دمکراتیک طبقهداد و به نفع ارزش

یت خدا . جلیل کردتصدر، مصدق را  نیز و=یت جمهور گردن نهاد و با عتاب بنی
ٓ
همین ا

بهمن پایش به تهران رسید و با همایش میلیونی طبقات اجتماعی در استقبال  ۱۲هنگامی که در 

ری های هواپیما طبقه عوض کرد، دست در دست مطهری و ناطق نو از خود روبرو شد، روی پله

( ی سوم ی سیاسی طبقهو به مشایعت رفیق دوست به بهشت زهرا رفت و خود را کارگزار اراده

یت. دانست) نشینانمستضعفین و کوخ
ٓ
هللا را با کاراکـتر وقتی این مانورهای ماکیاولیستی ا

رمان
ٓ
یتا

ٓ
بینیم که می ،کنیم مداری قیاس میهللا شریعتگرای نواب صفوی و حتی با شخصیت ا

یتلوبنیادگرایــی  و حتی اص فرض
ٓ
مثال دیگری . کننده استهللا تا چه حد گمراهگرایــی در مورد ا

یتاز بی
ٓ
شکار استپرنسیپـی ا

ٓ
. هللا در برخورد با علی شریعتی  و جریان روشنفکر دینی رادیکال ا

یت
ٓ
 ۵۶هللا که در نجف و در سال قبل از ورود به این مورد بهتر است به لحن یک سخنرانی ا

قایان روشنفکرها این است ... ... ... ... :  " است، دقت کنیم راد شدهای
ٓ
قایان روشنفکرها این است یک گله هم که من دارم از این ا
ٓ
قایان روشنفکرها این است یک گله هم که من دارم از این ا
ٓ
قایان روشنفکرها این است یک گله هم که من دارم از این ا
ٓ
یک گله هم که من دارم از این ا

که ملت پشت سرش ایستاده، این را از خودتان کنار که ملت پشت سرش ایستاده، این را از خودتان کنار که ملت پشت سرش ایستاده، این را از خودتان کنار که ملت پشت سرش ایستاده، این را از خودتان کنار ] ] ] ] روحانیتروحانیتروحانیتروحانیت[[[[که یک همچون جریان بزرگی که یک همچون جریان بزرگی که یک همچون جریان بزرگی که یک همچون جریان بزرگی 

 نمینزنید و نگویید ما اسRم مینزنید و نگویید ما اسRم مینزنید و نگویید ما اسRم مینزنید و نگویید ما اسRم می
ّ

Rنمیخواهیم، ُم 
ّ

Rنمیخواهیم، ُم 
ّ

Rنمیخواهیم، ُم 
ّ

Rف عقل است! ! ! ! خواهیمخواهیمخواهیمخواهیمخواهیم، ُمRف عقل استاین خRف عقل استاین خRف عقل استاین خRم بی. . . . این خRم بیاسRم بیاسRم بیاسRخوند اس
ٓ
خوند ا
ٓ
خوند ا
ٓ
خوند ا
ٓ
ا

 
ً
Rاص 
ً
Rاص 
ً
Rاص 
ً
Rدر در در در . . . . ها دارندها دارندها دارندها دارنداینها بهتر از شما توی مردم، بهتر یعنی که شما نفوذ ندارید، ایناینها بهتر از شما توی مردم، بهتر یعنی که شما نفوذ ندارید، ایناینها بهتر از شما توی مردم، بهتر یعنی که شما نفوذ ندارید، ایناینها بهتر از شما توی مردم، بهتر یعنی که شما نفوذ ندارید، این. . . . شودشودشودشودنمینمینمینمیاص
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خواهند، خواهند، خواهند، خواهند، میمیمیمی]]]]رارارارا    روحانیتروحانیتروحانیتروحانیت[[[[مردممردممردممردم. . . . ی خودش نافذ استی خودش نافذ استی خودش نافذ استی خودش نافذ استبین مردم نفوذ دارند؛ هر مRیــی در محلهبین مردم نفوذ دارند؛ هر مRیــی در محلهبین مردم نفوذ دارند؛ هر مRیــی در محلهبین مردم نفوذ دارند؛ هر مRیــی در محله

خوندی که مسائل سیاسی را نمی
ٓ
ن ا

ٓ
خوندی که مسائل سیاسی را نمیجمع بشوید دور ا

ٓ
ن ا

ٓ
خوندی که مسائل سیاسی را نمیجمع بشوید دور ا

ٓ
ن ا

ٓ
خوندی که مسائل سیاسی را نمیجمع بشوید دور ا

ٓ
ن ا

ٓ
ن مسائل را، تا او . . . . داندداندداندداندجمع بشوید دور ا

ٓ
ن مسائل را، تا او یادش بدهید ا
ٓ
ن مسائل را، تا او یادش بدهید ا
ٓ
ن مسائل را، تا او یادش بدهید ا
ٓ
یادش بدهید ا

"تا منبعد دنبالش باشد، تا بتوانید اجرا کنیدتا منبعد دنبالش باشد، تا بتوانید اجرا کنیدتا منبعد دنبالش باشد، تا بتوانید اجرا کنیدتا منبعد دنبالش باشد، تا بتوانید اجرا کنیدعمل کند عمل کند عمل کند عمل کند 
١

و  راستی این لحن ملتمسانهبهو 

کند، چه غیرمستقیم از تئوری اسRم منهای روحانیت شریعتی گRیه میطور بهکه  خاضعانه

تواند با تئوریسین و=یت مطلق فقیه  و یک بنیادگرای مصممی داشته باشد که خود نسبتی می

 مدعیی فیض میو واسطهرا نائب امام زمان 
ً
ست که شریک کردن داند؟ او در این عبارات صرفا

ی عوام مفید است و از حق ذاتی روحانیت در بازی انقRب به سبب نفوذ ایشان در شبکه

ن را از دریچهروحانیت برای رهبری سیاسی هیچ حرفی نمی
ٓ
 ا

ً
ی زند و ادعایــی هم ندارد و صرفا

  .دکنمصلحت و فوایدش توجیه می

یت
ٓ
شناسی ضد هللا به عنوان مرجع اعلم شیعه در عصر خود در برابر اسRمسکوت ا

ها و خوانش مارکسیستی او از سازی ها و عرفیای که تحریفروحانی علی شریعتی، در هنگامه

ای چون بازرگان و همچنین روهایــی چون مطهری و حتی روشنفکران دینیداد میانه ،اسRم

ورده بود، از شواهد مهم  ها رای سنتیقاطبه
ٓ
یت .این ادعاستدرا

ٓ
هللا تحت فشارهای شدید ا

گرفت و حتی به روحانیت برای برخورد با شریعتی، در محافل خصوصی علیه او موضع می

ها، اقدام نهایــی ی مصلحتصورت تلویحی او را تهدید به عاقبت احمد کسروی کرد اما به بهانه

ن انداخت؛حالرا مرتب به تاخیر می
ٓ
 عنصر ا

ً
که وقتی پای اصول در میان است، مسلما

در این . ای بیش نیست و چیزی نیست که دست و دل یک بنیادگرا را بلرزاندمصلحت بهانه

یتکه در درجه توان ادعا کردبه جرات می ،خصوص
ٓ
  هللای اول ا

ً
ترسید و از شریعتی می مشخصا

ن 
ٓ
که علی شریعتی خRقانه و هوشمندانه  زمانجرات درگیری با او را نداشت ؛ چرا که در ا

گـفت و از دل ها را برای پیوند زدن تکالیف مذهبی به مسئولیت سیاسی پاسخ میتقاضای توده

                                                           

بان  ۱۰در خمینی سخنرانی امام  -۱
ٓ
، ۴۸-۴۷، ص "شهیدی دیگر از روحانیت"مندرج در  کـتاب  ،۱۳۵۶ا

- ، احمد اشرف، علی"اجتماعی، دولت و انقRب در ایرانطبقات "کـتاب  ۲۰۰ص،  به نقل از ۱۹۷۸نجف 

 ۸۷نشر نیلوفر، تهران  ی سهیR ترابی فارسانی،بنوعزیزی، ترجمه
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یات مرده
ٓ
کشید، امثال خمینی و مطهری حرفی ی روم، نیروی اپوزیسیونری بیرون میی سورها

 درکی از مسائل عصر نداشتند که ب
ً
های ایجابی تولید توانند تئوری برای زدن نداشتند و اساسا

خیل جوانان مشتاقی را که به د=لت روشنفکری دینی، راهنمای عمل خویش را در  کنند  و

قای خمینی یک رساله. جستند، ارضا کننداسRم می
ٓ
ی و=یت فقیه از خود صادر نمودند که ا

ن از اندیشه
ٓ
لارزش نظری ا

ٓ
مد و افق فکبویه جلوتر نمیی سیاسی عصر ا

ٓ
ری این شخص نیز ا

 بیدرگیر شدن با شریعتی او را به مداری از چالش می. همین بود
ً
ن مدار مطلقا

ٓ
-کشاند که در ا

یت ،دانش بود و از این بابت
ٓ
ترسد، هللا را باید مثل یک هیو=یــی تصور کرد که از هیچکس نمیا

ن
ٓ
شناسد  را کار میمقیاس هیو=، هم به این دلیل که هیو= جز از هیبت یک هیو=ی دیگر، و ا

خر خواهد رفت و از هیچ برخوردی ابا نخواهد و می
ٓ
داند که او در صورت عصبانی شدن تا ا

یت. داشت
ٓ
ی این روحیه را داشت و از منابع عظیم تندخویــی که در پشت چهره ،خود، هللا

قای خمینی از طیف گسترده. افسرده و مهربان شریعتی بود، خبر داشت
ٓ
 ی حامیان شریعتیا

دانست که اعتقادات خودش و می مطلع بودی متوسط و قشر جوان دانشگاهی در میان طبقه

ها را برخواهد شناسانه در صورت علنی شدن، نفرت عمیق این تودهدر مدارهای فلسفی و زیبایــی

 انگیخت و او 
ً
برای  ،هاتواند در مدار سیاسی و با اتخاذ مواضع سلبی علیه پهلویمی صرفا

ن دو جوانان و 
ٓ
ن دانست که در ا

ٓ
قشر تحصیلکرده جذابیت داشته باشد؛ فلذا مصلحت را درا

البته لوحانه انجام داد و مدار سکوت کند و وارد قلمرو شریعتی نشود، کاری که مطهری ساده

  .بهایش را هم پرداخت

یت
ٓ
نهللا با شریعتی نیز امید هوشمندانهدلیل سوم مدارای ا

ٓ
- ی او بود به درو کردن هر ا

یتفی. کاشتندگراهای رادیکال مدرن مییزی که شریعتی و طالقانی و اسRمچ
ٓ
دید هللا میالواقع ا

هویت انقRبِی برخاسته از ی غربی و تجلیل های ایشان، در رد مدرنیتهکه تمام این کوشش

گیری کلی او داشت، اما در مدار هایــی که در مدار سیاسی با جهت، علیرغم اصطکاک شریعت

یت. کی دربست در خدمت منافع ایشان استیی و استتفلسف
ٓ
مشخص  ۵۶هللا در سال از لحن ا

ن بود که در یک پیچ  است که او امید اندکی
ٓ
به یک پیروزی انحصاری داشت و تنها امید او به ا
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های ایشان را  به حساب خود واریز کند و شخص ایشان را دور بزند که تاریخ،  ثمرات کوشش

 بدون هزینه تامین  همانگونه نیز شد
ً
Rو مرگ شریعتی و حذف طالقانی از صحنه، این امر را کام

  .نمود

یت خدا گواهی دهد، موضعتواند بیمثال جالب دیگری که می
ٓ
ن ا

ٓ
گیری ایشان اصولی ا

یت. است ۶۰قانون اصRحات ارضی در سال " ج"در خصوص بند 
ٓ
هللا در مقابل در این مورد ا

هفت بار  -مRکین و دهقانان  -نفعاسRمی و طبقات ذیجمهوری  فشار روحانیون چپ و راست

به نفع طرفین دعوا تغییر نظر داد و جز بادنمای قدرت طبقاتی هیچ توجیه و استد=ل دیگری 

.مرجع تقلید نبودامام و های ایشان به عنوان یک نیز مبنای تغییر سیاست
١

  

نچه
ٓ
یت اییكصدوهشتاددرجه مواضع تغییر از و مشاهدات قبیل این از كه ا

ٓ
 در هللا

ید،برمی تهران و پاریس
ٓ
نكه از بیشتر ا

ٓ
ور  باشد، مصمم و عصبی بنیادگرای یك یشایسته ا

ٓ
 یادا

 به و دارد قدرت شناسایــی و تشخیص در هولناكی شخصی شم كه است مكار سیاسی بازیگر یك

قای قول
ٓ
یت  "فهمدنمی هیچ قدرت زبان جز"صدر بنی ا

ٓ
-سالگی ۶۰معادل  كه ۴۱سال  تا هللا

  و نداشت جدی شركت سیاسی هایبازی  در بود اش
ً
- جبهه كه شد صحنه وارد عصری  در دقیقا

غاز را خود یساله ۱۶احتضار  عصر تودهحزب و ملیی
ٓ
 اصRحات یواسطه به و بودند كرده ا

 از وسیعی های، طیف ۳۰یدردهه شهرنشینی یتوسعه ازی ناشی گستردههایمهاجرت و ارضی

یا. بودندگرفته شكل نوظهور  طبقات بین سیاسی هایناراضی
ٓ
 سازگار روانشناسی با منطق این ا

ن هشتادسالگی در كه مردی كه است
ٓ
ن و ضداستكباری  هاینعره ا

ٓ
-سازش انقRبیی روحیه ا

ای در این جدی دلنگرانی وهیچ حساسیتی هیچ سالگی شصت تا كند،می صادر خود از را ناپذیر

یت كه معتقدیم ما بابت این از ؟استنداشته قبیل امور 
ٓ
نكه از بیشتر خمینی هللا

ٓ
 شیخ یك ا

 است كرده درك كاراكـتری  چنان یك برای را عصر نیاز است،كه بازیگر شیخ یك باشد، انقRبی

                                                           

- ، احمد اشرف، علی"طبقات اجتماعی، دولت و انقRب در ایران"نقل و تحلیلی از این ماجرا در کـتاب   -۱

مده است ۸۷ران نشر نیلوفر، ته ی سهیR ترابی فارسانی،بنوعزیزی، ترجمه
ٓ
 .،ا
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ن و
ٓ
ن او. است كشیده بیرون شیعه تاریخ هایبغض اعماق از را كاراكـتر ا

ٓ
 كندمی بازی  را نقشی ا

ن واقعیت حامل محمودطالقانی چونشخصی  كه
ٓ
که در برابر  است سبب بدین و است چیز ا

کند و به همین سبب نشینی میدرنگ عقبهشدار جدی طالقانی بر علیه حجاب اجباری، بی

طالقانی  چون ایواقعیهای انقRبی هاینعره برابر در كه چرا، ترسدمیاست که از علی شریعتی 

. شودمی افشاء راحتی به -ماهر هم قدر هر –بازیگر  یك صدای پژواك بودن جعلی شریعتی،و 

یت شخصیت هایتناقض از انبوهی براساس
ٓ
ركی با خمینی هللا

ٓ
 چندان بنیادگرا، یك تایپا

میزاغراق
ٓ
ن كه،این ادعای بود نخواهد ا

ٓ
یت ا

ٓ
 نبود نیز گرااصول نبود،یلكه بنیادگرا تنها نه خداا

 نبود و اعتقاد و ایمان دارای نیز ساده مسلمان یك یاندازه به بلكه، نبود گرااصول تنها نه و

ن تا سیاسی مانورهای در دستش سبب بدین
ٓ
 فقیهولی به عمر اواخر در بود،كه باز حدی ا

ای حفظ نظام سیاسی خود را بر هر واجب شرعی و داد نیز را اسRم یاولیه اصول نقض اختیار

  .مقدم دانست

یت دینی کنیم فرض بنیادگرایــیاین نگرش، ما فکر می بر مبنای
ٓ
نالیز برای ا

ٓ
هللا، در ا

انگیزد و از این هایــی برمیکند و تناقضهایــی ایجاد میخارجی ایشان نیز سوء تفاهمسیاست

های ایشان در چارچوب رائل پولیتیک افراطی  و فرض ی کنشکنیم مطالعهروست که خیال می

گاهیهایپر او به عنوان یک 
ٓ
نماکیاولیست شرقی هم ا

ٓ
برخی ، بخش خواهد بود و هم در پرتو  ا

شکار خواهد شد طلبانه نیزهای غلط بینش اصRحاستراتژی 
ٓ
نه شرقی، "به عنوان مثال شعار . ا

 بخش رهایــی اكسیری  مستعمره،چوننیمه یتحقیرشده ملت یك برای كه ایشان" نه غربی

داخلی  مصرف ها،ابرقدرت مقابل در ناپذیرسازش و دیکالرا گارد ی یکو با ارائه افتاد مطبوع

ن برانگیزفرم تنشعلیرغم  -الملل ی بینهای عرصهای یافت،  در واقعیتگسترده
ٓ
 محتوایــی -ا

در وضعیتی که بلوک شرق و غرب از افتادن ایران به . جویانه داشتبخش و مصالحهامنیت

غوش رقیب نگران بودند، این پیام به صورت 
ٓ
ها تلقی تلویحی تضمینی هوشیارانه به ابرقدرتا

شوروی به علت  ۱۹۸۰ی در ابتدای دهه. از بابت نپیوستن ایران به اردوگاه رقیب ،شدمی

ن گارد  توسعهضعف
ٓ
طلبانه را های داخلی، جز ماجراجویــی مربوط به افغانستان، دیگر ا
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مریکا اندازهنداشت و تا همین 
ٓ
در خاورمیانه خارج شود، برای او اسرائیل -که ایران از بلوک ا

 به پشتیبانی از  سلطنت واژگون. دستاورد بزرگی بود
ً
شده شهره بود و عRوه امریکا نیز که طبعا

گاه بود، کرده و الیتقشرهای تحصیلبر این از هژمونی فکر مارکسیستی در 
ٓ
پناهی و بی ایرانی ا

ن اندازه جاه حکومت امثال بازرگان و امیرانتظام را به چشم دید، 
ٓ
 ا

ً
طلب نبود که به طبعا

تاسیس حکومتی وفادار خوشبین باشد و نیفتادن ایران به سراشیبی کمونیسم خود حد معقولی 

-ای محافظهالواقع هستهفی ،ی این شعاری بنیادگرانهبنابراین پوسته. از ایدائل های او بود

و از سوی دیگر نیز  ؛شدابرقدرت تلقی میجویانه به دو کارانه را پنهان کرده بود و پیامی مصالحه

یتمی
ٓ
ها و لیبرال( هللا را در گرانیگاه مجاد=ت سیاسی نیروهای مدرن توانست شخص ا

یت) هامارکسیست
ٓ
این . هللا را تقویت کندقرار دهد و هر چالشی میان ایشان، جایگاه ا

گرایــی به فروش برساند، بندی بنیاد توانست کا=ی اپورتیونیسم را در بستههوشمندی که می

یتپتنتی است که می
ٓ
تسخیر  درای که هللا ثبت کرد؛ ایدهبایست در تاریخ علوم سیاسی به نام ا

ی خانهحرکت ساختارشکنی چون حمله به سفارت. رسدمی خود سفارت امریکا به اوج کارایــی

دیپلماسی  ای تلقی شد از حاکمیتالملل، نشانههای نظام بینیک کشور، به لحاظ عرف

ای از منافع سیاسی سلسله ،رمانتیک و غیرعقRنی در جمهوری اسRمی، اما در دل این عمل

و برای تحقق  المللی را برایشان داشتی بینشد که ارزش هر هزینهتامین می روحانیت حاکم

 قابل طراحی و اجراای عاقRنهاین منافع، دیپلماسی
ً
  .ء نبودتر از حمله به سفارت امریکا اساسا

یت
ٓ
های پیرامونش کرد که او و طلبههللا به طور غریزی درک میواقعیت امر این است که ا

کرد که با فرونشستن موج یافته نیستند و حس می=یق حکمرانی بر ایران زیبا، غنی و توسعه

ن طبقه
ٓ
 طلبی که در نظام پهلوی تربیت شده بود، تنی متوسط مرفه و جاههیجانات انقRبی، ا

ن کدخدای غیرمسئول نخواهند داد و چنان
ٓ
چه بتوانند سر بلند کنند و واقعیت را به و=یت ا

رام نخواهند نشست
ٓ
شکار و نهان را سامان داد تا به بهانه.  ببینند، ا

ٓ
ی از این بابت او کوششی ا

افزاری ایران را تا حداقل ممکن جهت حفظ ی سختهای اید�لوژیک، توسعهحفظ ارزش

ی ایشان به تداوم جنگ نیز کوششی برای این عRقه. محدود کند ،مامیت ارضیقدرت و ت
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وردن سطح رفاه و توسعه در ایران تا حدی بود که زیبنده
ٓ
ی و=یت کدخداها ویرانی و پایین ا

گاه داشت. باشد
ٓ
ایشان به عمد کشور را  ؛البته باید عنایت داشت که این عRقه حالتی ناخودا

به  -ی لزوم تعهدگرایــیبهانه به -گرایانها و تخصصبا حذف تکنوکرات کند، بلکهویران نمی

یتم
ٓ
دهد تا حدی های بسیار پایین قرار میهای توسعه و رفاه را در اولویتصورتی غیرمسئو=نه ا

ن را نقض کندترین مصلحت اید�لوژیک میکه کوچک
ٓ
و از این بابت است که یک  ؛توانست ا

در  -۱: تواند چهار منفعت زیر را توامان تامین کندفارت امریکا میحرکت ایشان مانند تسخیر س

در سیاست خارجی موضعی مقتدرانه و مستقل بگیرد  - ۲ها را فلج کند لیبرال ،سیاست داخلی

به لحاظ ساختاری اقتصاد  -۴حمایت و اعتماد جریان روشنفکری مسلط عصر را جلب کند - ۳

 .ها به عقب برگرداندایران را دهه

 معنای به ایرانی هایچپ برای اگر های عمدی با غرب،رابطه با امریکا و ایجاد تنشقطع

 بود، طبقهبی ضدسلطه و و مدرن  یجامعه سمت به حركت و داری سرمایه زندگی الگوی با ستیز

قای برای
ٓ
 جویانه شاهدبه صورتی کینه اخیر صدسال در كه ایطلبه یك عنوان به خمینی ا

بوده  خود ثروت و قدرت منابع بر -دانشگاه،هنر،تلویزیون -غربی تمدن مظاهر اندازی دست

مدهتمام  با ستیز معنای به است،
ٓ
یت.  مدرن بود تمدن هایبرا

ٓ
 هللاچگونه امکان داشت که ا

 داشته را روشنفكران حمایت حتی مترقی،كه پوششی در را خود ستیز تمدن و ارتجاعی میل این

یت و كردند ایجاد او برای را فضا این هاچپ دهد؟ باشد،انجام
ٓ
 حیف را فرصت این نیز هللا

ن و نكرد
ٓ
 جهانی، رشد به رو  تمدن با ارتباط قطع :كرد وارد ایرانی تمدن تن بر را كاری  یضربه ا

مریكای با ارتباط قطع پوشش در
ٓ
یت دیگر سوی از. خوارجهان ا

ٓ
 فضای در حركت این با هللا

 و ربود ایشان كـف از رادیكال، قشرهای بین در را هاماركسیست انقRبی یاتوریته نیز، داخلی

ُستانه درسویــی نیز  از
ٓ
 امكان و بود فقیه و=یت اصل شامل كه -اساسی قانون تصویب یا

ن علیهاعتراضاتی  داشت
ٓ
از  از و كرد منفعل و داد قرار ضعف موضع در را هالیبرال  -شود بلند ا

 طرفی هم 
ً
Rدر را بازرگان مهندس و یزدی دكـتر چون هایــیلیبرال سیاسی شراكت امكان عم 

 سیاسی قدرت یكپارچگی سوی به قدمی و كرد محال خارجی سیاست هایگیری تصمیم

ای که کمر های نفتی و بانکیفقیِه امروز در برابر تحریمی ولیاعتنایــی پهلوانانهبی. برداشت
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یت ، ار سال اخیر شکستهحیات اقتصادی و اجتماعی ایران را در چه
ٓ
-بر اساس همین سنت ا

گاه او به تضعیف بنیههللا خمینی، 
ٓ
ی متوسط و ی اقتصادی طبقهناشی از تمایل ناخودا

ست که صدالبته در صورت کمر راست کردن، و جان ایرانینیمه مولد شکستن کمر  بورژوازی 

ن
ٓ
ن مکه پتانسیلدر صورت ا

ٓ
عجون  سرکوب و فاسد و های واقعی رشد خود را درک کنند، ا

مدی
ٓ
از این بابت  . ای را که حکومت روحانیت در ایران تاسیس کرده، برنخواهند تافتناکارا

ی پرخاشگر ارتدکس و است که ما معتقدایم بنیادگرایــی حاکم بر ایران نه یک نظام اید�لوژیک 

سنگین و های این هزینه اشهای اعتقادیو پرنسیپ هایکه حاضر باشد برای پاسداری از ارزش

طلب و بیگانه از مردم است که منافع او با ، بلکه نیرویــی فرصتمتحمل شود کمرشکن را 

اش در قالب های ویرانگر و شیطانیای دارد  و طرح منافع ملی اختRف فاز یکصدوهشتاددرجه

و  - م جامعهی سوطبقهاقشاری از برای  -ای هویت بخشتوانند وجههمی دینییک بنیادگرایــی 

داشته باشد و یک مشروعیت  -هم برای طبقات اجتماعی پایین و هم برای جهان - فریبنده

ای از این بابت است که ما معتقدایم نظریه  .ای نیز برای او  نزد حامیانش تامین کنداخRقی

ستیزی و امریکاستیزی روحانیت حاکم گذاشته غرب اصالتکه اصل را بر " توهم توطئه"چون 

 اوکوشد تا اش، میستیزانههای امپریالیسمست و با اعتقاد به صداقت نظام اسRمی در کوششا

گاه سازد و غرب
ٓ
ستیزی او را با پند و اندرز از او را از بابت عدم تضاد مطلق منافع او با غرب ا

ن. گیردای سرچشمه میلوحانهفرض سادهبزداید، از چه پیش
ٓ
یک  جایــی که بهنظام اسRمی از ا

ن است که با برقرای رابطه۱۰قشر 
ٓ
ی عادی با درصدی فناتیک جامعه تکیه دارد، در هراس از ا

وردن حمایت و عRقه
ٓ
ی ی طبقهغرب و امریکا و تن دادن  به فرهنگ توسعه، بدون به دست ا

ن پایگاه ده درصدی را نیز از دست بدهد و شالوده متوسط،
ٓ
ی انسجام گـفتمانی او نیز از هم ا

های جهان غرب در منطقه نشاندهترین دستپایهبود در سطح دوند ؛ وگرنه حاضر میبگسل

ما . ها اعتماد داشتچه از تداوم حکومت خود، به ملت خود و نیز به غربیخدمت کند، چنان

سال اخیر بر ایران اما مطمئن هستیم کسانی که در سی ؛شناسیمنواب صفوی را بنیادگرا می

تن دادند و هر بار که با تشر و  ، سرخوشانهالجزایرقرارداد  معاهداتی چون حکم راندند و به 

مدند و هیچ شکلی از فساد مالی و 
ٓ
نهیب ابرقدرتی مواجه شدند، بدون حفظ ظاهر کوتاه ا
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ن دچار نباشند، شخصیتبا=ترین مقاماتاخRقی و اداری نبود، که رده
ٓ
شان بسیار شان به ا

ن است بسیار پایین
ٓ
ن، منافع تر از ا

ٓ
که حتی به ارزشی دگماتیک نیز پایبند باشند و به خاطر ا

مریکاستیزی دهه .خود را به خطر بیفکنند
ٓ
ی شصت یک بازی بود که جز مصارف داخلی و ا

، و دلبری از بخشی به قشرهای فناتیک مذهبی و تضعیف ساختار اجتماعی در ایرانهویت

های های مصدقی از ساخت قدرت و تضمین بحرانها و البته اخراج لیبرالی اجتماعی چپبدنه

هیچ علت  ای برای نظامی که اعتمادبنفس حکمرانی در فضای غیربحرانی را ندارد، دوره

ن نبود و اگر میان تمام رجال سیاسی دههپشتوانه دیگری  اید�لوژیک
ٓ
یک  ،ی شصتی ا

ن اعتقاد قلبیکه  وجود داشتشخصیت 
ٓ
ن شخصداستیزی امپریالیسم ای به ا

ٓ
 ،شت ، ا

های ارزشی و اید�لوژیک نظام و او بود که با دلسرد شدن از وجههمیرحسین موسوی بود و  هم

، تمام سطوح قدرت را اشغال کرد ،پرده که پس از مرگ امامی شار=تانیسم پشتمشاهده

نکه خروج کرد
ٓ
 .منزوی گردید و  بیست سال در خانه نشست و خارج نشد  تا ا
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        ای صاحب فتوی از تو پرکارتریم ای صاحب فتوی از تو پرکارتریم ای صاحب فتوی از تو پرکارتریم ای صاحب فتوی از تو پرکارتریم 
        همه باده از تو هشیارتر ایمهمه باده از تو هشیارتر ایمهمه باده از تو هشیارتر ایمهمه باده از تو هشیارتر ایمبا اینبا اینبا اینبا این

        تو خون کسان خوری و ما خون َرزانتو خون کسان خوری و ما خون َرزانتو خون کسان خوری و ما خون َرزانتو خون کسان خوری و ما خون َرزان
        انصاف بده کدام خونخوارتر ایم؟انصاف بده کدام خونخوارتر ایم؟انصاف بده کدام خونخوارتر ایم؟انصاف بده کدام خونخوارتر ایم؟
  خیام

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ست که ایمانست که ایمانست که ایمانست که ایمانی ما رسم غریبیی ما رسم غریبیی ما رسم غریبیی ما رسم غریبیدر رســـتهدر رســـتهدر رســـتهدر رســـته
ید و انصــاف گران است

ٓ
ید و انصــاف گران استارزان به فــروش ا
ٓ
ید و انصــاف گران استارزان به فــروش ا
ٓ
ید و انصــاف گران استارزان به فــروش ا
ٓ
        ارزان به فــروش ا

  قائم مقام فراهانی

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            امام مدرسه دی مست بود و فتوا داد،امام مدرسه دی مست بود و فتوا داد،امام مدرسه دی مست بود و فتوا داد،امام مدرسه دی مست بود و فتوا داد،
        ....كه می حرام، ولی به ز مال اوقاف استكه می حرام، ولی به ز مال اوقاف استكه می حرام، ولی به ز مال اوقاف استكه می حرام، ولی به ز مال اوقاف است

  حافظ

  

  

زاده"
ٓ
زادهای رهبر ا
ٓ
زادهای رهبر ا
ٓ
زادهای رهبر ا
ٓ
        !!!!ای رهبر ا

زاده؟
ٓ
زاده؟تجاوز هم ا
ٓ
زاده؟تجاوز هم ا
ٓ
زاده؟تجاوز هم ا
ٓ
        """"تجاوز هم ا

  دلیران عاشورای تهران

...............................
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  و فساد مذهبی بحران اخالق مدنی

 

 

  اخالقی ی  حبرانزمینه -۱-۲

پس از انقRب، به یک عنوان  ی هشتاد خورشیدی را در ایراِن چنانچه بخواهیم دهه

زاد اخRق و ارزشدهه" بخوانیم، ناگزیریم چنین بگوییم
ٓ
و از این بابت ؛ "های مدنیی سقوط ا

مدترین و سركوبفریبظهورفاسدترین، عوام
ٓ
گرترین دولت قرن اخیرترین، ناکارا

١
، طی 

-فقیه برای دستو کوشش ولیتاریخ ایران را در انتهای این دهه،  یت مسلحانهسرقبزرگـترین 

ترین شکل کودتااندازی به تمام منابع قدرت سیاسی به قیمت ارتکاب وقیحانه
٢

انعکاس را ،     

  . دانیمدر ساختار قدرت می اخRقی سیاسی این بحران

اجتماعی و سیاسی که در های اخRق فردی، تحلیل این بحران و سقوط عظیم شاخص

ها و سست اعتبار کردن تمام ارزشی قشرهای اجتماعی شد، و با بیگیر کلیهاین عصر دامن

هایــی شاخص -عاطفی روابطتجاری گرفته تا  روابطاز  -ها و پیوندهای انسانیکردن تمام پیمان

                                                           

مار مبارزه با فساد اداري، عواماطRق عنوان فاسدترين، به گواهي رده -۱
ٓ
- فريبي يكصدوشصتم ايران در ا

مارهاي كليدي 
ٓ
ارائه شده ) درصد بيكاري، درصد رشد،درصد تورم(ترين به گواهي تضادهاي عجيب ميان ا

گرترين به گواهي ، سركوبهای بدون حفظ ظاهریــیگوو انبوه دروغ توسط رئيس جمهور و سايرنهادهاي مسئول
مدترين به گواهي سقوط  ،تعداد زندانيان سياسي و حجم تعطيلي مطبوعات مستقل

ٓ
درصدي  صدسیو ناكارا

خارجي امروز و تحميل چنان انزواي ارزش پول ملي در عرض يكسال و نيز وضعيت بحراني سياست
والبته منظور از دولت نیز نه . زاروپانصدساله هرگز سابقه نداشته استاي بر  ايران كه در تاريخ دوهتحقيركننده

 .ست، بلکه کلیت نظام قدرت حاکم استچی دستگاه سیاسیالواقع تدارکاتصرِف دستگاه اجرایــی که فی
 می، در حالیدزدیدن رای مردم و شلیک کردن به صاحب رای -٢

ً
شد با اهرم نظارت استصوابی حق که اساسا

را مردم او سلب کرد و کاندیدای مورد وثوق مردم را ردصRحیت کرد ؛ولی وقاحت تا بدان حد است که انتخاب 
ن را به نام دیگری بخواند  و صاحب رای را هم بکشد؛ و مخالف می

ٓ
مار مشارکت را ببرد، ا

ٓ
خواهد رای را بگیرد، ا

استنادات قانونی و معترض را نه با های قانونی فرا بخواند و خودش کاندیدای خودش را به پایبندی به روش
دم

ٓ
خودش در حد یک کلینیکس نیز ارزشی  ربایانه در حصر کند و تشریفات قانونی، بلکه به صورت قلدرانه و ا

ن قانون 
ٓ
  . قائل نباشد برای ا
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ن در  حداقِل زیر را به  "اعتماد"چون 
ٓ
ممکن برای همزیستی اجتماعی رساند و ثمرات ویرانگر ا

ینه
ٓ
گستردگی ابعاد  اقتصادی امروز با چشم غیرمسلح قابل مشاهده است، به علت ی وضعیتا

ن، بسیار پیچیده
ٓ
کادمیک مورد و مبادی ا

ٓ
ن است که در سطوح کارشناسی و فنی و ا

ٓ
تر از ا

گاهی نیز نفوذ کرده که این فساد در حوزهبندی قرار گیرد، از سوی دیگر به علت اینجمع
ٓ
های ا

کادمی –
ٓ
ن حوزه -های روشنفکری ها و حلقها

ٓ
ای را ذینفع ها نیز عدهو از ثمرات شوم خویش در ا

ن حوزهنموده است، صدالبته نمی 
ٓ
  .ها به تمامی مورد شناسایــی گیردتواند در ا

مارهای رسمی سا=نه
ٓ
شود و های ایران ارجاع میمیلیون پرونده به دادگستری  ۱۳مطابق ا

یابدافزایش می  نیز میلیون ٤سا=نه که این رقم نیز 
١

های ارجاعی معادل است با کل پرونده ،

به دادگستری در کشور یک میلیارد نفری هندوستان
٢

چنانچه طرفین هر پرونده را ؛ حال اگر 

ی که مدعیان به اهای خصوصینظر کردن از انبوه شکایتدو نفر فرض کنیم، حتی با صرف

مدی دستگاه قضایــی و یا به سبب عدم تمکن مالی، به 
ٓ
سبب ناامیدی از سRمت و کارا

سالی که امکان طرح شکایت  ١٨نظر از جمعیت زیر و با صرف کنند،دادگستری احاله نمی

امروزه . درگیر یک دعوای قضایــی هستندحداقل درصد شهروندان ایران ۵۰بیش از  ندارند،

های اداری گرفته تا سمی و غیررسمی از فسادهای گسترده در محیط دستگاههای ر گزارش

که ... های علمیه وهای ورزشی، حوزهها، محیطها، دانشگاهنهادهایــی چون بیمارستان

هایــی پدیده یگسترده شود؛ و شیوععلیرغم سانسور شدید منابع خبری، همه روزه مخابره می

زادی گسترده، قتل  ناموسی، و ، کودک به عنفاسیدپاشی، تجاوز زناء با محارم، چون 
ٓ
ا

های خصوصی شهروندان و خرید و فروش علنی مدارك دانشگاهی و ی فیلمپخش گسترده

زادانه بر در و های علمی ها و مقالهسرقت و جعل مدارك دانشگاهی و پتنت
ٓ
ن نیز ا

ٓ
گهی ا

ٓ
که ا

دهد که در اعماق فضاهای یخ نشان می یبه عنوان نوک قله شود،دیوار شهر نصب می

                                                           

گاهي نيروي انتظامي - ۱
ٓ
 ۶، ص۱۳۹۱شهريور  ۲۳ي همشهري، روزنامه -به نقل از رئيس پليس ا

فتاب یزدی روزنامه -۲
ٓ
ل -۱۳۹۰مهر ۱۴ - ا

ٓ
چرا فضای کشور باید طوری "ی ، مقالهاسحاقبه نقل از یحیــی ا

 " شود که همه دزد به نظر برسند؟
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ن غیرممکن است، چه توحش و چه بربریتی روح و روان و جسم 
ٓ
خصوصی که دسترسی به ا

  .شهروند ایرانی را محاصره کرده است

دهد که پایداری نسبی این وضعیت غیرانسانی و عدم ظهور مقاومت های اکـتیو نشان می

افع هرکسی را به لحاظی به خود پیوند بزند  و اخRقی تا حدی توانسته است منبی اژدهای

تک های اخRقی تکهرکس را به نحوی از این مهلکه ذینفع سازد و با فراخوان دادن به رذیلت

نها را در منافع خویش شریک گرداند
ٓ
به . اشخاص، و مضمحل کردن فضایل روحی ایشان، ا

ی خصوصی را که یك کارخانهعنوان مثالی برای این فرضیه، قابل تصور است وضعیت مدیر 

لودگیاز بابت 
ٓ
سیستم . تضاد منافع دارد اژدهای فساد،نظام اداری، بانکی و قضایــی، با  ا

نکه این فرد را در منافع خود شریک کند، به ازاء زیان
ٓ
هایــی که وی از این وضعیت برای ا

حتی اگر این  .گذاردکشی از کارگر تا حد یک برده باز میمتحمل است، دست او را در بهره

  انسان شرافت
ً
مندی باشد و به لحاظ وجدانی مایل باشد که نه ظلمی بر كارگر روا کارفرما ذاتا

به سبب عدم قدرت برای ستیز با سیستم،  نه ظلمی از سمت دولت متحمل باشد،. دارد 

اخRقی را پذیرد و به عنوان کارگزار هیو=، ظلم و بیامتیازی را که هیو= به او داده است، می

ی خود در مقابل تحمل این کارگر نیز به نوبه. کندمنتقل می) کارگر( تر به یک مدار پایین

حق تسلط مطلق و  ،نظام حقوقی جامعه جباریت، امتیازی را از هیو= دریافت می کند و 

داند و دستش را تا حد کـتک زدن و تحقیرکردن و محبوس او را بر همسرش روا میوار ارباب

همسر این فرد  .شود گذارد و ظلم به یک مدار پایین تر منتقل میدن و تجاوز کردن باز میکر 

زادی -اخRقینیز از طریق اشکال مختلف بی
ٓ
ای از این به عنوان حلقه  -همچون کودک ا

ن را به فرزندش که ضعیف
ٓ
- ی این بازی است، هدیه میترین حلقهتوحش سازمان یافته، ا

مده. دهد
ٓ
ی اجتماع هنگامی كه پا به صحنه نیز اخRقیدر زیر یك چنین بهمنی از بی فرزند بارا

ای جز اقتدارگرایــی محرك او نیست و  جویــی و عRقهیــی جز كینهانگیزهالبته می گذارد، 

نكه به عنوان نیروی ضد شورش به خدمت گرفته
ٓ
ها شود و باتوم بر دست در چهارراه احتمال ا

اضی امثال همان كارفرما و تجمعات كارگرانی چون پدرش شود، مسئول سركوب تجمعات اعتر 
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گر جوان را كه باتوم بر دست بر و استبداد سیاسی حاكم، نیروهای سركوب

های خرد شده از همان فضاها و از طیف همان شخصیتهای تهران مسلط هستند، 

حاد یكل فساد شکل میبه این ترتیب است كه سلسله مراتب و س 
ٓ
گیرد و ا

های هیو= ، حاکمیت او را تسهیل می انکه خود بدانند به عنوان کارگزاران و اندام

 .کنند هرچند که همه از این بابت قربانی باشند

میان فساد اخRقی توده و فساد سیاسی حاكم ایجاد شده  ایناگسستنیامروز پیوند 

، اشكال مختلف فساد روزبه روز با مبتR كردن اشخاص و شیطانیی است و در این رابطه

از این بابت می توان چنین پیوندی را میان . نهادها و رابطه ها قلمرو خود را گسترش می دهند

 :اشكال مختلف فساد در ایران امروز مشاهده كرد

 

رایش اشكال فساد بر روی مدارهای فهم  -٢-١ی شكل شماره
ٓ
  ا

ها، خود موتور گسترش و ثبات فساد شیطانی مفاسد، فساد اخRقی تودهدر  این سیكل 

دستگاه سیاسی فاسد نیز به عنوان پاسدار تمام اشكال فساد، با استفاده از ابزار 

قدرت، از یك طرف ساختار اقتصادی جامعه را به فساد می كشاند و از سوی دیگر با سركوب 

زادی بیان و جریان های روشن
ٓ
كادمی، فساد معرفتی ا

ٓ
فكری مستقل و نیز با تحقیر و تضعیف ا

نجایــی حاکمیتبدین ترتیب . جامعه را تضمین می كند 
ٓ
داند به خوبی می  خودشكه فاسد از ا

عامل استمرار قدرت او فساد اخRقی جامعه بوده است،  با به فساد كشاندن عینیت 

گاهی( و ذهنیت 
ٓ
ن را تقویت می كند، به صورتی   )ا

ٓ
 .با واسطه  ا

...............................

و استبداد سیاسی حاكم، نیروهای سركوب ؛بعید نیست

های تهران مسلط هستند، خیابان

 .كندتامین می

انکه خود بدانند به عنوان کارگزاران و اندامجامعه بی

کنند هرچند که همه از این بابت قربانی باشند

امروز پیوند 

است و در این رابطه

نهادها و رابطه ها قلمرو خود را گسترش می دهند

اشكال مختلف فساد در ایران امروز مشاهده كرد

در  این سیكل 

دستگاه سیاسی فاسد نیز به عنوان پاسدار تمام اشكال فساد، با استفاده از ابزار . سیاسی است

قدرت، از یك طرف ساختار اقتصادی جامعه را به فساد می كشاند و از سوی دیگر با سركوب 

زادی بیان و جریان های روشن
ٓ
ا

جامعه را تضمین می كند 

عامل استمرار قدرت او فساد اخRقی جامعه بوده است،  با به فساد كشاندن عینیت که 

و ذهنیت ) اقتصاد(مادی
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ی شخصیتی تمام ای که سیستم اجتماعی به فاسدترین جنبهدر یک چنین هنگامهحال 

هر فرد را  را مستلزم شراکت او در فساد کرده است، "امکان بقاء"افراد فراخوان داده است و 

نده باشد های قوی اخRق و انسانیت در وجودش ز که ریشه قابل تصور است وضعیت شخصی 

. بر سر فضایل انسانی با او معامله کند باشد ی هگلی، سیستم نتوانسته "جان زیبا"و مانند 

در خانه، کوچه، خیابان، محل کار، روابط که محکوم است صدالبته یک چنین شخصی 

و با=دست و پایین دست و  دوست دوستی و حتی روابط عاطفی، از طریق همسر و رئیس و 

شود همه روزه سیلی از امواج ی ناشناسی که از بغل خودروی او رد میانندهو حتی ر ، همکار

نجابی
ٓ
های ورودی را تواند پالسنفس، نمیسRمت که به سببیــیاخRقی را دریافت کند و از ا

 عظیمی از رنج را به مدارهای پایین
ّ

دست انتقال دهد و یا مقابله به مثل نماید، ناگزیر است تل

در  راهای زیبا هر کسی اگر امروز درست دقت کند این جان. متراکم نماید در جان خویش

=م روحیشخصیت. کندپیرامون خود مشاهده می
ٓ
ایشان را منزوی، افسرده،  ،هایــی که تراکم  ا

ها، سیستم از هر فرصتی در وضعیت انحطاط ارزش. کندتر میخورده و هر روز تکیدهشکست

های کند و وقتی توانست با ضربهری از این اشخاص استفاده میگیزدن و انتقامضربه برای 

ن 
ٓ
پنهان خود، ایشان را تا حد ورشکستگی مالی،کاری و عاطفی و حتی اعتیاد تضعیف کند، ا

شکار وارد عمل می
ٓ
-، او را به بهانه اژدهاشود و به انتقام عدم همکاری او با موقع به صورت ا

ترین زیر خردکننده -عرضگینظمی، بیارادگی، بیاز بابت ضعف، بی -پسندهایــی محکمه

 سیستم هیو=ها و تحقیرها قرار میضربه
ً
ی، این بخش حساس پروژه را به یــدهد و معمو=

ن عمل میکند که به عنوان سرانگشتان ها واگذار میخانواده
ٓ
  .کنندا

بوده است ای حاکم جریان کلییک سال اخیر بینیم که در سیامروز اگر دقت کنیم می

افراد که  استعدادترینو در موارد بسیاری بی ترینطلبی ایرانی، فرصتکه در هر خانواده

 در پیشه
ً
 د=لی اقتصادی و  -انداخRقی اشتغال داشتههای متصل به ماشین بیعمدتا

ً
عمدتا

 د=لی فرهنگی و د=لی سیاسی
ً
ایگاه ترین افراد به لحاظ قدرت مالی و پبه عنوان موفق -بعضا

مده
ٓ
 در یک شرایط ترین روحترین و مستعدترین و حساساند و نجیباجتماعی با= ا

ً
ها که قاعدتا
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هایــی برای ناکامی ها و مثالباشند، سمبل شکست و سعادتبایستی مظاهر پیشرفت سالم می

در هر خانواده هستند و این یکی از ثمرات حکومت شریران در این کشور بوده است که در سی 

پاداش نگذاشتند و به هیچ نوع نجابت و شکوه هیچ سنخی از شرارت و هرزگی را بی ،سال اخیر

جویــی به نجبا و چرا که جان نانجیب و بی شکوه، با هیچ حدی از کینه ؛و فرزانگی رحم نکردند

   .فرزانگان سیر نمی شود

به پیوستگی اشکال مختلف  فساد، موکول همهای بهبحث مفصل در خصوص  علت

 می" ی فسادی فسادی فسادی فسادرسالهرسالهرسالهرساله"ی دیگری با عنوان رساله
ً
کوشیم تا ضمن طرح  است و در این فصل صرفا

گاهییک زاویه
ٓ
های کRنی بسنده و طرح علت های کلیی فساد، به بررسیبخش برای مطالعهی ا

گاهی شهودی و عقل سلیم  خود می
ٓ
نکنیم که هر انسان متوسط ایران امروز، با ا

ٓ
 هاتواند  بر ا

ن
ٓ
  .  ی شخصی  در تاییدشان تعریف کندها را درک کند و صدها خاطرهشهادت داده ، ا

  اخالق علیه اخالق  -۲-۲
  )دهد؟اخالق مذهبی چگونه فساد مدنی را توسعه می(

خوند زاده می
ٓ
ها در ها در ها در ها در گویند فرنگیگویند فرنگیگویند فرنگیگویند فرنگیشنودم که میشنودم که میشنودم که میشنودم که میمکرر از اهل تبریز میمکرر از اهل تبریز میمکرر از اهل تبریز میمکرر از اهل تبریز می:" نویسدفتحعلی ا

-کامل کرده اند؛ چه فایده در علوم دینیه در غفلت و ظلمت میکامل کرده اند؛ چه فایده در علوم دینیه در غفلت و ظلمت میکامل کرده اند؛ چه فایده در علوم دینیه در غفلت و ظلمت میکامل کرده اند؛ چه فایده در علوم دینیه در غفلت و ظلمت میعلوم صوریه یعنی دنیویه ترقی علوم صوریه یعنی دنیویه ترقی علوم صوریه یعنی دنیویه ترقی علوم صوریه یعنی دنیویه ترقی 

"اندانداندانداینگونه غلط اندیشیها را مR و واعظ  تعلیم دادهاینگونه غلط اندیشیها را مR و واعظ  تعلیم دادهاینگونه غلط اندیشیها را مR و واعظ  تعلیم دادهاینگونه غلط اندیشیها را مR و واعظ  تعلیم داده. . . . باشندباشندباشندباشند
١

با استناد به این گزارش از یك  

، در میان ایرانیان است داوری عامیانه در یكصدوپنجاه سال پیش، كه امروز نیز باور رایجی

ی اخRق با فرهنگ سنتی و فرهنگ مدرن خصوص نسبت مسئله توان به تناقض عجیبی در می

در یک قرن اخیر همواره به خود مشغول داشته است ، به عنوان  را ، كه ذهن  انسان ایرانی

نگرد، با او هنگامی که به زندگی مدرن غربی می. منشاء كـژفهمی او از اخRق مدنی توجه كرد  

زادیخود ، نگاه سطحی 
ٓ
- قیدی در اعتقادات و و بیغربی را که به شکل بی های فردی شهروندا

-جلوه می ، و فردگرایــی حادّ سنتی و گیهای خانواد اعتنایــی به شریعت و سست بودن وابستگی

                                                           

خوندزاده ، مکـتوبات  -١
ٓ
  ۱۹۸۵نشر علم، باکو، ۶۲ص، الدولهکمالفتحعلی ا
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پندارد و به القاائت روحانی شیعه و روشنفکر شرقی ، خود را  ی سقوط معنوی او میکند، نشانه

ازاء دستیابی به پیشرفت مادی و رفاه دنیوی و  دهد که انسان غربی بهتسلی می فریب با  این 

زادی
ٓ
هایش ، معنویت و انسانیت را قربانی کرده است؛ اما هنگامی که از طریق سفر به غرب یا ا

یابد حیرت درمینهایت با    ،شودواسطه روبرو میبا زندگی غربی به صورت بی... تماشای فیلم و 

انسانی ، در فرهنگ و استایل زندگی غربی به صورت  های اخRقی و معنوی وکه وا=ترین جلوه

تفكیك مشخصات دو نوع نظام ، برای درک این تناقض. یافته محقق استپایدار و سازمان

در  زندگیسطح دو از یكدیگر كه به ترتیب متعلق به  "اخRق مدنی "و ) غریزی ( اخRق سنتی 

ساخت  ترکیبی از  با ی سنتی کهعهدر جام. سنتی و مدرن هستند، راهگشا خواهد بودوضعیت 

محور و استبداد سلطنتی ی تولید فئودالی و گـفتمان معرفتی دینشیوه واجتماعی پدرسا=رانه 

ن  ست"اخRق سنتی یا غریزی "،شکل مسلط گـفتمان اخRقی ،شوداداره می
ٓ
که مبنای ا

 ای  از این سنخ گرایانهو منابع ارزشی جمع سنت وطن، وفاداری به پدر، قبیله، شاه، خدا ،

نکه ظرفیتاین نظام اخRقی تکلیف. است
ٓ
-های فردی را پایمال میها و خRقیتگرا، علیرغم ا

های یک ساخت اجتماعی پیشامدرن تناقض دهد، اما با ارزشکند و بسیاری از منابع را هرز می

یــی زنده را  برای معنا، ، الگوهاجامعهتواند با مهار کردن نیروهای ضدمدنی اساسی ندارد و می

های و فضیلت جامعه سازگار باشد و مصالح اخRقیات عصر تامین کند که با منافع و  ارزش

  .فردی را بارور کند

اقتصاد و  صنعتی و  حاکمیت مناسبت مدرن بر وضعیتی تولید به سمت با  تغییر شیوه

های معنوی و  رشد فضیلتی تواند محرک توسعهفرهنگ، دیگر اخRق غریزی نه تنها نمی

این نظام گـفتیم که  .شود می ترین منشاء تولید مفاسد اخRقیعمده ،انسانی باشد، بلکه خود

ی اخRقی در قرون گذشته، به علت تناسب با  ساختارهای اجتماعی می توانست پشتوانه

چ وجه قابل های اخRق غریزی در عصر سنتی به هیدر واقع  فضیلت و های فردی باشدفضیلت

توان حکم کرد که نیاکان ما به لحاظ منش انسانی و عظمت روحی  و انکار نیست و حتی می

ی با=تری ما در مرتبهمعاصران پرستانه نسبت به های وطنحس نیزبردباری در برابر مصائب و 
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گوی گری و عیاری و جوانمردی الهایــی که در ایام دور به شکل لوتیبوده اند ؛ همان فضیلت

ن علوهای روحی گونه از اخRقیاتکه ایناما باید عنایت داشت . ها بودتوده
ٓ
ست و که منشاء ا

 در ساكنان مضطرب وضعیت 
ً
نوستالژیک نیز دامن     هایبه غبطه سنتینیمه-مدرن نیمهبعضا

ها و مفاسد فراوانی نیز هست که در عصر سنتی چندان منشاء ناهنجاری  نفسهفی زند، خودمی

مدند و به همین علت در خاطرات و روایتبه نظر نمی غیراخRقیزشت و 
ٓ
ها و ادبیات بازمانده ا

ن
ٓ
ها در یک وضعیت مدرن، این ناهنجاری . ها پرداخته نشده استاز عصر قدیم چندان به ا

بر طبق . کنندشوند و زیست مدنی را فلج میمی  تبدیل به جدی ترین موانع اخRق و انسانیت

توان سنگسار زانیان را،  می توان محدود کردن زنان و دختران و له های اخRق سنتی میضابطه

کن کردن هر نوع خRقیت و کردن حقوق اجتماعی ایشان را، می توان پدرسا=ری را تا حد ریشه

گری در برابر قانون مدنی خدایان، و یاغیی دگراندیشان و بیابتكاری، و پوست کردن و شکنجه

ن و حتی فساد دستگاه حکومتی را توجیه نمود
ٓ
 ناهنجاری ذاتی که ناشی از و این امر بیش از ا

در  زندگی سنتی و زندگی و اقتضاائت ها بلکه ناشی از تفاوت ضرورت باشد،سنتی  یات اخRق

 نوع، معیار و وزن شود باعث میکه  استمدرن 
ً
ی های اخRقی در این دو گونهارزش اساسا

و در یک وضعیت پیشامدرن که ساخت اقتصادی فئودالی     .زیست اجتماعی تفاوت کنند 

نشیوه
ٓ
ابسته به وکه ی تولید کشاورزی حاکم است ؛ البته سود و ارزش افزوده بیش از ا

ن میزان چو(خRقیت و دانش فرد فرد نیروی انسانی شاغل باشد، متاثر از عوامل طبیعی 

کشی از نیروی کار است؛ و البته در و نیز اقتدار فئودال حاکم برای ببیشترین بهره) بارندگی

مرانه و پدرسا=رانه تضادی با منافع اقتصادی جامعه ندارد، بلکه  ،چنین وضعیتی
ٓ
اخRقیات ا

ن را تقویت نیز می
ٓ
ی فعالیت افزودهسود و ارزش ،کند؛ اما در یک وضعیت زیست صنعتی ا

های علمی و تکنیکی گزاری به قوای خRقه و مهارتو ارج توجهموکول به بیشترین  ،اقتصادی 

رسمیت شناختن و شکوفا کردن به نیروی کار است و شکوفایــی قوای خRقه نیز البته موکول به 

ن ،مراتب احترام و شانهاست؛ و سلسلهانسان" فردیت"
ٓ
که متوجه سلسله مراتب بیش از ا

وری سلسلهباشد، متوجه و یا اشرافیت خونی  یسفیدو ریش ی یر پ
ٓ
 .ستمراتب ابتکار و سودا
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گزاری حیات اقتصادی، دو نظام ارزش یگونههدف از ذکر این مقایسه این است که در دو 

های فضیلتفرم هرکدام در تعادل با فرم حیات اقتصادی ملت رشد کرده اند و  ،اخRقی مختلف

 تابع  نیز اخRقی عصر
ً
 وضعیت با قدم گذاشتن جامعه به . نظامات اقتصادی مستقر استاکیدا

شود و در های اخRقی جابجا میشناختی و در نتیجه ارزشهای زیبایــیمرکز ثقل حسمدرن ، 

زادی، انسان ( های اخRقی مدرن توانند مبانی ارزشکه نمی سنتی یاتبقایای اخRقاین وضع 
ٓ
ا

ن...) گرایــی، فردگرایــی،
ٓ
نها مقاومت را درک کنند و ا

ٓ
کنند و از میها را زیبا بپندارند، در برابر ا

نجایــی
ٓ
ها و مفاسد می توانند پاسخگوی مسائل عصر باشند، پایگاه ناهنجاری که خود نیز نمیا

ملت  "و اجتماعی بقاء سیاسی"ضرورت ، سنتی  یک وضعیت به عنوان مثال، در .  گردند

سمان و یا از کند که یک پادشاه حکم می
ٓ
مقتدر و غیرپاسخگویــی که مشروعیت خود را از ا

ای، چنین صورتبندی اجتماعیکند، بر تخت حکمرانی بنشیند؛ چرا که در اسطوره اخذ می

ن جامعه
ٓ
 ا

ً
ی مدنی متشکل و باثباتی که از شهروندان مسئول تشکیل شده باشد، وجود قطعا

تجاوز بیگانگان و یا شورش یاغیان، البته موکول ندارد و نظم و ثبات و امنیت جامعه در مقابل 

 منابع قدرت و ثروتبر  استبداد سلطنتی و این  ،بخش مقتدر است به وجود نیروی وحدت

 کلمهدر یک چنین ساخت سیاسی ؛جامعه تسلطی پدرسا=رانه دارد
ً
فساد " ی ای طبیعتا

پادشاه  از اموال عمومی جهت ی ی خودسرانهمحل چندانی برای طرح ندارد و استفاده" دولتی

برای جامعه یک فعل فسادانگیز اش، البته  به عنوان خود و وابستگانشخصی و مصالح منافع 

 ی دار مدرن با فروکاسته شدن اقتدار حکومت تا حد امانت وضعیتدر  . غیرقابل تحمل نیست

مطرح " دولتی فساد"ی منافع مردم، شکل جدیدی از فساد با عنوان یــقدرت اجتماعی و سخنگو

زادی بیان"فیلسوف اخRقی مدرن ، . می شود
ٓ
زادی رسانه"و " ا

ٓ
را به عنوان تنها روش مبارزه " ا

دهد  و در ها قرار میاخRقی در کانون ارزش های زیستضرورتبا این شکل فساد ، به عنوان 

زادی بیان خود به 
ٓ
و منشاءای  منبعیای عظیم، به در برابر مفسده عنوان مانعیاین وضعیت، ا

زادی بیان به شکل مطلق و  هایارزش برای حفظ و پایداری 
ٓ
 ا

ً
اخRقی تبدیل می شود؛ اما مسلما

در  ؛ممکن است باعث تعرض به برخی ارزش های اخRقی سنتی  شود ش،خدشه ناپذیر 



 .......................96 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

زادی بیان" اخRقیات سنتی در برابرپاسداران  که ست ی چنین تضادیهنگامه
ٓ
زادی "و " ا

ٓ
ا

نیت د و بدین ترتیب حتی اگر حسنن، مقاومت می کن اندپاسدار اخRقیات مدنیه ک" عقیده

" حکومتیفساد " انمدافعترین جدیای نیز داشته باشند، خواسته یا ناخواسته بدل به اخRقی

هیچ ارزشی برای هیچ شکلی از ممکن است فاسد نیز علیرغم اینکه در عمل،  حاکمیت. می شود

-به جنگ اخRق مدنی می ،هادر پوشش محافظت از اخRق مذهبی توده، نباشداخRق قائل 

  .ی انتقادی خRق قرار دهدرود تا مفاسد خویش را دور از دسترس اندیشه

ن ،از این بابت است كه در عصر مدرن 
ٓ
گرایانه در های اخRقیشترین وسواسکه ببا ا

ن اخRق مذهبی( ی مین سخنگویان اخRق سنتقالب پند و وعظ و خطابه از زبان ه
ٓ
) در راس ا

اخRقیات همین های رفتاری متعلق به معتقدان به ترین خروجیضداخRقی شود،صادر می

های فساد سیاسی و اخRقی و اقتصادی نیز همین مدعیان اخRق گاهترین تکیهاست و مهم

  .مذهبی هستند 

  های اخالق مدنی پایه -۳-۲

گاهی: اخRق مدنی دو پایه دارد 
ٓ
گاهیا
ٓ
گاهیا
ٓ
گاهیا
ٓ
زادی    ا

ٓ
زادیو ا
ٓ
زادیو ا
ٓ
زادیو ا
ٓ
این دو  وجودتحقق اخRقیات مدنی بدون  و  و ا

های ها و دگماخRق مدنی برخRف اخRق سنتی بر اساس حکم. شرط ضروری محال استپیش

یابد و در وجدان شهروندانی کلی استوار نیست، بلکه موجودی زنده است که هر لحظه رشد می

ن هستند
ٓ
زادانه انتخاب می ،که حامل ا

ٓ
گاهانه و ا

ٓ
اخRق مدنی از یک حقیقت . شودهر لحظه ا

گاهشود بلکه سلسلهمرجع و صلب ناشی نمی
ٓ
زادانه است که  انهی پویایــی از داوریهای ا

ٓ
و ا

ن مسئول هستندهمه
ٓ
  .ی شهروندان در تاسیس، انتخاب و تکمیل ا

گاهی بر نقش پایه
ٓ
ر مدرن نیاز به استد=ل نیست  که در عص چیزی " اخRق مدنی"ای ا

پوشی یك كودك از منافع چشم داشته باشد، چرا که در عقل سلیِم هیچ شهروند عصر جدیدی،

گاه است و نیز وفاداری یك برده به ارباب  او  خودبه نفع دیگری، در موردی كه
ٓ
از منافع خود ناا

عمل اخRقی  البتهاطRع است، های رهایــی خود بیخود در موردی كه او از حقوق و امكان

زادی جای خود را به اجبار داده در فضایــی  .شودنمیتعبیر 
ٓ
گاهی جای خود را به تکلیف و  ا

ٓ
که ا
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نجایــی که مبنای . توان ارزش اخRقی قائل شدها نیز نمیترین کنشاست، بر فداکارانه
ٓ
از ا

 نیز به تمام فضیلت
ً
گاه حتی اگر ذاتا

ٓ
گاهی است، شخص ناا

ٓ
راسته باشد،  از ها اخRق مدنی، ا

ٓ
ا

ترین انسان روی زمین توان ادعا کرد که پستبر این اساس میو  گوهر اخRق محروم است

گاهی باشد ، 
ٓ
ترین و دستیابی به اخRقیات مدنی را دارد، اما وارسته بختچنانکه در معرض ا

گاهی
ٓ
ی اقادر به انجام هیچ کنش اخRقی ،اشپارساترین شخص در صورت مسدود شدن راه ا

تواند سندروم بیماری مازوخیسم باشد تا نخواهد بود و حتی ایثارگری های او نیز بیشتر می

  .ی اخRقنشانه

زاد فکرمسلط شکل   
ٓ
گاهی در عصر جدید هنر، ادبیات، فلسفه و جریان ا

ٓ
 انتقادی ا

ناکارنینا"یا " مادام بواری "ی  رمانی چون صدالبته مطالعهو است
ٓ
 شوهرست که به یک " ا

ن شکیبایــی را می
ٓ
ن انصاف و ا

ٓ
بخشد که حتی از خیانت همسرش به پیمان زناشویــی، متعصب ا

ورد و از 
ٓ
ن سرچشمه " قتل در بستر" مذهبی که قانون توحشیدرکی روادارانه به دست ا

ٓ
از ا

ثار ادبی مدرن چون . گرفته نجات یابد
ٓ
گاهی" جنایت و مکافات " انبوه ا

ٓ
های داستایوفسکی و ا

ن است که به عامیعمیق  
ٓ
ن انصاف را داده است که از برخاسته از ا

ٓ
ترین شهروندان غربی ا

ورند و از خشونت قانون قصاص برهندو غیرکینه انسانیدرکی  نیز شخص قاتل
ٓ
 جویانه به دست ا

-ای از خیال بهرهاش لحظهترین رئیس و کارفرما که ذهنو البته قابل تصور است که بدجنس

د و کاستن و به تعویق انداختن حقوق و دستمزد او غافل نیست،  و انبوه کشی از  کارگر خو

اش را تسکین نیز نتوانسته است شرارت وجودش حریصها خوانیمنبری و روضهاندرزهای پای

گاهی"بخشد، فقط و فقط اگر 
ٓ
ن را میمی" ا

ٓ
ها  پرداخت یافت که  با ماهداشت و قدرت تخیل ا

و  چه زجر و شکنجه -ی که امروز در ایران به عرف تبدیل شده استکار  -نکردن دستمزد کارگرش

کند، حداقلی از انصاف  را گناه و فرزند دانشجویش تحمیل میی بیتحقیری بر او و بر خانواده

ن صحنهکرد و راضی نمیمراعات می
ٓ
های شد که برای یک منفعت جزئی، حاضر به تولید ا

ها برای یک کارگر نجیب نباشد و این سطح از اخRقیات مدنی ها و شرمندگیبار و تحقیرکراهت

نو ارتقاء قوه هاشناختی انسانفقط و فقط از طریق تقویت حس زیبایــی
ٓ
ها و اشباع ی تخیل ا
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گاهی"وجود ایشان از 
ٓ
زادیی کوششدر بحبوحه. گرایانه میسر استانسان" ا

ٓ
خواهان های ا

داری  به به قلم زن خانه" ی عمو تامکلبه"انتشاررمان  امریکایــی برای رهایــی بردگان از زنجیر،

چنان در ارتقاءحساسیت وجدانی جامعه و احساس مسئولیت ایشان " هریت بیچر  استو"نام 

براهام لینکن میبرای دفاع از حقوق  بردگان موثر می
ٓ
فرمان جنگ را من صادر فرمان جنگ را من صادر فرمان جنگ را من صادر فرمان جنگ را من صادر " گوید افتد که ا

ن را  صادر کرد
ٓ
ن را  صادر کردنکردم؛ َهرِیت ا
ٓ
ن را  صادر کردنکردم؛ َهرِیت ا
ٓ
ن را  صادر کردنکردم؛ َهرِیت ا
ٓ
گاهی"ی خطی میان اکید بر همین رابطهو با ت  """"نکردم؛ َهرِیت ا

ٓ
و سطح " ا

کنیم  بحران اخRق در ایران امروز ریشه در بحران ست که ما به جرات ادعا میاخRقیات مدنی

گاهی در میان او 
ٓ
زاد ا

ٓ
گاهی دارد؛ ملتی که هنر و ادبیات و تائتر و سینمای خRق او و جریان ا

ٓ
ا

 - اشها حتی در مورد نزدیک ترین کسانو درک هاتعطیل است، از دریای عظیمی از دانسته

ن  -همسر و فرزند خود
ٓ
توانست ها صدالبته میمحروم شده است که در صورت برخورداری از ا

. های  دیگران درک بهتری داشته باشدهای و حساسیتتری باشد و از رنجانسان بهتر و بخشنده

گاهی ، قدرت تخیل او را از تبعات و انسان امروز ایرانی شرور نیست، بلکه زیستن در 
ٓ
فقدان ا

ای از اخRقیات وجود دارد پیامدهای عمل غیراخRقی او از بین برده است ؛ در عصر مدرن =یه

گاهی و تربیت قوای زیبایــی
ٓ
شود و  این =یه از شناختی حاصل میکه فقط و فقط با کسب ا

شان، هر روزه در رسوایــی مالی و اخRقی اخRق،  نه با پند و اندرز چند روحانی فاسد که کوس

گاهی۱۶۴۸۱۹۵گوش ساکنان 
ٓ
های کیلومترمربع اراضی ایران طنین انداز است،   بلکه با ا

ن البته در اختیار چارلز دیکنز و ویکـتور هوگو و امیل زو=ست، میسر است و 
ٓ
مدرن که مدیوم ا

می با هنر و ادبیات و سانسور  ی حکومت اسRلوحانه است که خیال کنیم  مبارزهبسیار ساده

زادانه در 
ٓ
متون ادبیات داستانی، در کشوری که روزانه صدها هزار حلقه فیلم پورنو به صورت ا

ست که از ایشود، از بابت نگرانی روحانیت از فساد اخRقیها معامله میپیاده رو خیابان

ن حس استتیکیخیزذ؛ بلکه ترس حکومت دینی  از بابمتون ادبیات داستانی برمی
ٓ
- ت ا

ن، روحانی انتقادی
ٓ
ایست که در ذات هنر مدرن و ادبیات مدرن وجود دارد و در صورت شیوع ا

ن را نخواهد داشت و به  جرات ی فساد اخRقی و بهرهفاسد، امکان بسط و توسعه
ٓ
برداری از ا

-ها و بیقها، طRها، خیانتهای اجتماعی، قتلترین د=یل بحرانعمده توان ادعا کردمی
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کند،عدم درک متقابل، و عدم توانایــی  هایــی که امروز بنیان زندگی اجتماعی را تهدید میاعتمادی

دم
ٓ
های دیگر است وصدالبته علت ها در شناخت همدیگر و عدم توانایــی در درک رنج انسانا

گاهی
ٓ
ن، فقدان همین ا

ٓ
  .های مدرن است که کمر اخRق مدنی را در ایران شکسته استا

گاهی""""ر از غی
ٓ
گاهیا
ٓ
گاهیا
ٓ
گاهیا
ٓ
زادی""""ی دیگر اخRق مدنی ، پایه"ا

ٓ
زادیا
ٓ
زادیا
ٓ
زادیا
ٓ
در پارادایم اخRق سنتی از . ست"ا

نجایــی
ٓ
زادیها بر اساس یک سلسلهکه سازمان ارزشا

ٓ
-خصم بالقوه ،مراتب پدرسا=رانه است، ا

زادی گسترش مرز شود و تلقی میاخRق  ی
ٓ
اما در . کنداخRقی را  تهدید می ساخت، های فردیا

زادی کامل و، اخRق مدنی چنانچه فرد ساحت 
ٓ
های گزینه انبوهاز بین  عمل اخRقی را  در ا

لی برای به عنوان مثا. ای ارزش اخRقی بر عمل او مترتب نیستانتخاب نکرده باشد، ذره ممکن

نجایــی این امر 
ٓ
به لحاظ  او کهوفاداری یک زن محبوس و محدود نسبت به همسر خویش از ا

شود خیانت به شوهرش محروم بوده است، به هیچ وقت عمل اخRقی تلقی نمیعینی از امکان 

 در چنین شرایطی
ً
ت عمل اخRقی او  و او اساسا

ّ
   .نیز محروم است) وفاداری (از امکان درک لذ

توان حال چنانچه نقش بنیادی این دو عنصر را در تکوین اخRق مدنی بپذیریم، می

به جبر های زندگی اقصادی اجتماعی که زیرساخت در یک وضعیت ناهمگون تصور کرد که

زادیماندگی فرهنگی، و سرکوب زمینهاند، اما به سبب عقبمدرن شدهزمانه 
ٓ
گاهی و ا

ٓ
 ،های ا

هایش با واقعیات سنتی در ناسازگاری  گیری نداشته است، اخRقاخRقیات مدنی امکان شکل

مرده استحاله " شیء" و به حالت یک  دهدخود را از دست می" روح"روز به روز چگونه  عصر،

توان به صورت رّد مهرهای سوخته بر پیشانی مسئولین مثال شیء شدگی اخRق را می -گرددمی

ی هیچ ارزش و خاصیت که نه تنها نمایندهروح و بییک شیء بی -جمهوری اسRمی مشاهده کرد

سانی تبدیل به برده
ٓ
در چنین شرایطی اخRق . رددگی منافع شخص میفضیلتی نیست بلکه به ا

ای هست، اما در های جزئیگاه و پراکنده منشاء فضیلتوبیغریزی هرچند که به صورت گاه

توان ، میبه عنوان مثالی برای این امر. ستاخRقیکلیت خویش مهمترین پایگاه فساد و بی

زادی را ی برخورد نظام جمهوری اسRمینحوه
ٓ
طرح امنیت " وان های اجتماعی که تحت عنبا ا

- کاری و شامل حمله به زنان و دختران محترم در خیابان و ارتکاب زشت شوداجراء می" اخRقی
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شکار در یک چنین مواردی. ست، مشاهده کردحجابیهایــی هزاربار بدتر از خوِد بی
ٓ
ست که ا

نتی در پشت اخRقیات غریزی و س خود را های غیراخRقیچگونه میلشود دستگاه فساد می

ن هم شیء شده ترین و سطحی -سنتیی دفاع از اخRق و به بهانه کندپنهان می
ٓ
-ترین نشانها

نهای 
ٓ
بندند، تا  در فقدان اخRقیات مدنی بتواند از منافع بر ظهور اخRق مدنی می  را راه  -ا

  .و در عین حال فیگورهای اخRقی نیز گرفته باشد فاسد خویش پاسداری نماید

نجایــیامروز نظام 
ٓ
ور است و که تا خرخره در اعماق مفاسد غوطهاسRمی در ایران، از ا

گاه است که باطل
ٓ
 ا

ً
زادی بیان"ی او ، یافتهالسحر فساد عملی و نظری سازمانعمیقا

ٓ
زادی "، "ا

ٓ
ا

زادی عقیده"و " رسانه
ٓ
زادی برای خود سراغ ندارداست، دشمنی جدی" ا

ٓ
از طرف دیگر او . تر از ا

زادی ستیزی به خوبی میهبه عنوان رانند
ٓ
زادی بهداند که فرمی ماشین ا

ٓ
هم های گوناگون ا

زادی پوشش و 
ٓ
زادی حجاب و ا

ٓ
زادی بیان، با مبارزه با ا

ٓ
مRزمه ... پیوسته هستند و مبارزه با ا

م کردن اصول اخRقیات غریزی .  دارد
َ
و با  -اخRق سنتی -در واقع سیستم حاکم از طریق َعل

زادی
ٓ
. دهدهای اجتماعی خود را حامی و پشتیبان امنیت اخRقی جامعه نشان میمحدود کردن ا

زادی ، ناشی از عزم او برای وانمود دوست دارد که چنین نظام اسRمی 
ٓ
بکند که خصومت او با ا

، نه سنتیاز اخRقیات  در پشتیانیاما در واقع هدف او  پاسداری از اخRقیات جامعه است و 

ن از  نگرانیدل
ٓ
ن برای جلوگیری بابت ا

ٓ
- گیری اخRق مدنیرشد و شکل از، بلکه استفاده از ا

زادیسنتی را پوششی می یاتطرفداری از اخRق او. ست
ٓ
های مدرن و سازد برای محدود کردن ا

زادی بیان است، فساد گسترده وسیتماتیک 
ٓ
ن ا

ٓ
زادی های مدرن که یکی از شعبات ا

ٓ
 او بدون ا

نالیز کرد
ٓ
ن پرداخت را نمی توان حس کرد، ا

ٓ
ای لطهاو بدین ترتیب است که مغ ؛و به ستیز با ا

یدگیرد و اخRق در خدمت فساد درمیعظیم شکل می
ٓ
امروز هیچکس چون نظام اسRمی . ا

اخRقی هولناکی که در میان مردم شیوع یافته است ذینع نیست از فساد و بی ،حاکم بر ایران

- حاکم نمی روحانیت اما. کندد را تحمل میی فاسد است که حاکم فاسچرا که فقط یک توده

بایست به قشرهای او می ترویج کند چرا که تواند که به صورت مستقیم و علنی فساد مدنی را 

کند و با تبلیغ علنی فساد حمایت ایشان را حفظ  دتوانمذهبی سنتی نیز پاسخگو باشد و نمی



 .......................101 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

 
ً
ها را از طریق تقویت تواند تودهاو فقط می. امکانی ندارد که چنین رو بازی کند انچن اساسا

 تواند به صورتی ظاهرالصRح باسنتی میچرا که مطابق اصول اخRق . فاسد نماید سنتیاخRق 

گاهی 
ٓ
زادی و ا

ٓ
 سرکوب رقبایحتی  بستیزد و در این چارچوب،اخRق  اندشمنبه عنوان ا

گیرد، ، نه تنها مورد انتقاد قرار نمی اش نیزی منتقدانهمان و شکنجهاش و سنگسار متسیاسی

باشد که الهام بخش ما در این تحلیل می یی جالبنکـته. شودتلقی می هم ی ارزشیبلکه کنش

ن یج کرده استگها را نیز ست که امروز ذهن تودهتناقضی
ٓ
 استبداد دینیهم اینکه امروز و ا

به همان میزان  ،شودورتر میغوطه فسادو قضایــی و مالی و اخRقی در هرقدر که به لحاظ اداری 

و براساس این  !کندنیز پافشاری خود را بر طرح، تبلیغ، و اجراء گزاره های دینی بیشتر می

برویــی که در فساد اخRقی و مالی و سیاسی تا خرخره توان درک کرد که یک  مRی بیتحلیل می
ٓ
ا

های ترین فرمگیرانهونه است که به صورت هیستریکی از سختدر لجن فرورفته است، چگ

ناخRق مذهبی دفاع می
ٓ
زاده و بزرگوار  که هنوز سالمکند ؛ حال ا

ٓ
ی ترین نمونهکه روحانیون ا

زادیی ایران هستند، همواره در جبههاخRقیات در جامعه
ٓ
  .خواهان هستندی ا

   

  :ی فساد اخالقی دو پایه  -۴-۲

گاهی به عنوان با 
ٓ
زادی و ا

ٓ
ای نداریم جز اینکه چاره ،مدنی  یاتاخRق مبانیفرض ا

و " استبداد دولتی: "عامل بدانیم ۲مهمترین عامل سقوط اخRق را در ایران معاصر در 

میدان شیطانی، اولی در  مسئولیت؛ چرا که این دو عامل در یک تقسیم "روحانیت شیعه"

گاهی انسان ایرانی ، میدان معناو دومی در  ماده 
ٓ
زادی و ا

ٓ
همچون دو خصم خونی بر علیه ا

هللا را نیز تقدیم تاریخ شاه و شیخ فضلاند و حتی در این راه شهدایــی چون ناصرالدینجنگیده

خوندزاده مصرح استو این معنا در تعبیر فتح اندکرده
ٓ
حریت روحانی ما را اولیای حریت روحانی ما را اولیای حریت روحانی ما را اولیای حریت روحانی ما را اولیای "  :"علی ا
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ا در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل و تابع امرونهی ا در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل و تابع امرونهی ا در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل و تابع امرونهی ا در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد رذیل و تابع امرونهی دین اسRم از دست ما گرفته، ما ر دین اسRم از دست ما گرفته، ما ر دین اسRم از دست ما گرفته، ما ر دین اسRم از دست ما گرفته، ما ر 

" ))))مستبدمستبدمستبدمستبد( ( ( (     ی ما را نیز فرمانروایان دیسپوتی ما را نیز فرمانروایان دیسپوتی ما را نیز فرمانروایان دیسپوتی ما را نیز فرمانروایان دیسپوتخودشان کرده اند،حریت جسمانیهخودشان کرده اند،حریت جسمانیهخودشان کرده اند،حریت جسمانیهخودشان کرده اند،حریت جسمانیه
١
         

به  ،ی دانش داشته استروحانیت به سبب انحصار منابع و منافعی که در حوزهنهاد 

زادی تودهجدی ،صورت ساختاری 
ٓ
گاهی و ا

ٓ
- بوده است و هیچکس مانند او نمیها ترین خصم ا

 عقل سلیم نیز نمیها ذینفع باشد و نیافتگی ذهن تودهتوانسته است از توسعه
ً
 پذیرداساسا

ن بر تقلید عوام از مرجع
ٓ
حتی نظافت و حتی  -ترین امور زندگیتقلید در جزئیمکـتبی که اساس ا

ها باشد تا عقلی و علمی نزد تودهی فهم طرفدار توسعه ،بتواندباشد - ترین امور زناشویــیدیتیل

ی اش را به جنگ فلسفههای بطلمیوسیپس از رشد فکری ایشان ناگزیر شود منطق

المتقین را با علم فیزیک کوانتوم و روایات حلیهاش را با قوانین ببرد و احکام فقهی ویتگنشتاین

زادی و ع .تطبیق بدهد بیوژنتیک
ٓ
گاهی و ا

ٓ
قل و علم در قشر در طول قرن اخیر ستیز با ا

گاه و مستقیم بوده که عینیگسترده
ٓ
ن در ای از روحانیت به صورت علنی ، خودا

ٓ
ترین صورت ا

گاهی" با ستیز
ٓ
ست که در مخالفت شدید ایشان با تاسیس مدرسه در ایران و رنج جانکاهی ،"ا

شکارترین سمبل مب. بر رادمردی چون میرزاحسن رشدیه تحمیل کردند دانشاین مافیای 
ٓ
ی ارزها

زادی"ایشان با 
ٓ
یین باب و بهاء و اقلیتایسبعانههای نیز شکنجه" ا

ٓ
های دینی ست که پیروان ا

و نیز زنان  روحانیتخویش از سمت  اعتقاداتی مظلومی چون دراویش به علت و حتی فرقه

؛ برای درک ثمرات اجتماعی  اندمتحمل شدهایرانی به علت جنسیت خویش از دست این طایفه 

زادی این
ٓ
ی ستیزانه قابل توجه است که  شهروند عامی ایران در صدر مشروطیت در سایهنبرد ا

گاهی
ٓ
مده بود که در روز ا

ٓ
ن عصر، به چنان درکی از اخRقیات مدنی نائل ا

ٓ
بخشی بیداران لیبرال ا

مده و برای برابری دیهتصویب قانون دیه، 
ٓ
ی هموطن مسیحی و در مقابل مجلس شورا گرد ا

ن ایستاده ، شعار فضلی مسلمان، که امثال شیخبا دیه اشیهودی
ٓ
هللا نوری محکم در برابر ا

، به د=لت ٥٧ها پس از انقRب های همین تودهو هفتاد سال بعد کار نوادهداد و د=وری کرد؛ 

                                                           

خوندزاده ، مکـتوبات   -۱
ٓ
 فتحعلی ا
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کردن شکنجه کردن برادران و ویران شد، به زجر دادن وكه از منابر تبلیغ می ایدینیتعصبات 

   .کشیدی همسایگان بهایــی خود خانه

اش که منبع سود او را در عدم به علت نوع فعالیت صنفی نهاد روحانیتادعا کردیم که 

زادی توده
ٓ
گاهی و عدم ا

ٓ
گاهی و  بوده است،ها قرار داده است، حتی اگر نخواهد نیز ناگزیر ا

ٓ
با ا

زادی بستیزد
ٓ
ن فرد روحانی به خاطر فضایل شخصی. ا

ٓ
-های انسانو گرایشاش حال چنانچه ا

در  . اش را تعطیل کند گونه نیست که مبارزهدوستانه، شخص شریف و مهذبی باشد، این

زاده
ٓ
ن روحانی ا

ٓ
زادی  ،چنین موردی ا

ٓ
گاهی ستیزانه را در مدار سیاسی  -نبرد ا

ٓ
گاه( ا

ٓ
) مدار خودا

زادی نیز وارد عمل می عرصهکند و چه بسا در این تعطیل می
ٓ
گاهی و ا

ٓ
ود و با قشرهای شبه نفع ا

های ارتجاعی خویش را ستیزد؛ اما کوششه و همچنین استبداد دولتی میعغالب روحانیت شی

دهد و در این دو مدار از هر امکانی استفاده زیبایــی شناسانه با جدیت ادامه می- در مدار فلسفی

زادی دست نیابندکند تا تودهمی
ٓ
گاهی و ا

ٓ
  .ها به ا

یت سرگذشت بر مروری  امر، این برای مشهودی مثال عنوان به
ٓ
بسیار  منتظری  هللا

جای صحبتی و قضاوتی   او شخصی اخRقی در سRمت که محترم روحانی این است؛ روشنگر

- شصت برای دفاع از حقوق محبوسان و شکنجه یدهه در او یایثارگرانه مقاومت و نیست 

 جهل علت به ۵۸ سال در بود، خواهد ایران در سیاسی اخRق تاریخ برای ایسرمایه دیدگان،

 دینی استبداد به را خدمات بزرگـترین فلسفی مدار در سیاسی، امر مختصات و سازوکارها از

 اصل تثبیت با سحابی مهندس و صدربنی دکـتر چون بیدارانی هشدار رغمعلی و شودمی مرتکب

 برای را اقتصادی فساد و سیاسی فساد اشکال ترینهولناک نظری  ساختمان فقیه، و=یت

 این به بردنپـی از پس و بود مندیشرافت مرد شخص این الیته.  کرد تاسیس ایران در هادهه

 که بود البته طبیعی  و ستیزدمی اصل این با پیامدهای سیاسی یصحنه در عمر یک ، اشتباه

ن علت به او سیاسی هایکوشش
ٓ
 ما این و بماند ناکام است، باخته را فلسفی یعقبه ترپیش کها

 تاریخ در سیاسی ینظریه ترینضداخRقی منشاء ما، عصر در روحانی تریناخRقی كه امر

 تاکید میخود می ادعای بر ایقرینه است، ایران معاصر
ً
 تروحانیکه نهاد  کنیمدانیم  و مجددا
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هایش نیز ترین کوششاش به وحی و انحصارات روحانی حتی در انسانیبه سبب دلبستگی ذاتی

گاهی تودهوبه شکل ناخ
ٓ
زادی و ا

ٓ
گاه به ا

ٓ
اخRق او را فاسد از این رهگذر و زند ها ضربه میدا

- اتفاق بیفتد و تودهو شناسی ای چون زیبایــیانتزاعی رنماید، هر چند که این کوشش در مدامی

ن راحس نکنند صفتدیپلمات ی های عاجز و روشنفکر 
ٓ
چرا که اهمیت بنیادین فهم  ،ایرانی ا

  اخRقیاستتیکی و فهم فلسفی را بر فهم 
ً
هر مRی اندرزگو و حرافی را و  کننددرک نمیاساسا

اگر تمام این د=یل را . پندارند و با امانوئل کانت و اسپیوزا تمیزش نتوانند دادمعلم اخRق می

این طایفه به عنوان عامل اول قتل شناختی کنار بگذاریم و  فقط بنگریم به دگماتیسم زیبایــی

ناپذیری که از این رهگذر بر روح و روان انسان هنر موسیقی در ایران امروز،  و ضربات جبران

مد و تصور 
ٓ
عام انبوه کنیم جباریت و خشونتی که از این بابت و از بابت قتلایرانی وارد ا

ی اهد ماند و برای درک ریشهها برخاسته، نیازی برای استد=ل نخواستعدادها  میان توده

به تنها ملت دنیا تبدیل کرده  که پرداختن به  ۲۰۱۳تاریخی این فRکـتی که ایرانیان را در سال

علی ماند جز مراجعه به فتحای نمیفعالیت هنری برای ایشان عناوین مجرمانه دارد، چاره

خوندزاده که یکصدوپنجاه ساِل پیش گـفت
ٓ
چرا چرا چرا چرا ! ! ! ! ن و ای شار=تانانن و ای شار=تانانن و ای شار=تانانن و ای شار=تانانای واعظان و ای عالماای واعظان و ای عالماای واعظان و ای عالماای واعظان و ای عالما:"  ا

کنید؟ چرا از ترس کنید؟ چرا از ترس کنید؟ چرا از ترس کنید؟ چرا از ترس سازید؟ چرا عیش او را تلخ میسازید؟ چرا عیش او را تلخ میسازید؟ چرا عیش او را تلخ میسازید؟ چرا عیش او را تلخ میبیچاره عوام را نعمات پروردگار عالم محروم میبیچاره عوام را نعمات پروردگار عالم محروم میبیچاره عوام را نعمات پروردگار عالم محروم میبیچاره عوام را نعمات پروردگار عالم محروم می

پردازی پردازی پردازی پردازی گذارید که با سایر ملل مRقات کرده، علوم و صنایع یاد بگیرد؟ نغمهگذارید که با سایر ملل مRقات کرده، علوم و صنایع یاد بگیرد؟ نغمهگذارید که با سایر ملل مRقات کرده، علوم و صنایع یاد بگیرد؟ نغمهگذارید که با سایر ملل مRقات کرده، علوم و صنایع یاد بگیرد؟ نغمهجهنم او را نمیجهنم او را نمیجهنم او را نمیجهنم او را نمی

شاخانه مساز، حرام شاخانه مساز، حرام شاخانه مساز، حرام شاخانه مساز، حرام تیاتر، یعنی تماتیاتر، یعنی تماتیاتر، یعنی تماتیاتر، یعنی تما! ! ! ! به نغمات گوش مده، حرام استبه نغمات گوش مده، حرام استبه نغمات گوش مده، حرام استبه نغمات گوش مده، حرام است. . . . استاستاستاستحرامحرامحرامحرام! ! ! ! مکنمکنمکنمکن

تصویر تصویر تصویر تصویر ! ! ! ! ساز مزن، حرام استساز مزن، حرام استساز مزن، حرام استساز مزن، حرام است! ! ! ! رقص مکن، مکروه استرقص مکن، مکروه استرقص مکن، مکروه استرقص مکن، مکروه است! ! ! ! است، به تیاتر مرو، حرام استاست، به تیاتر مرو، حرام استاست، به تیاتر مرو، حرام استاست، به تیاتر مرو، حرام است

"!!!!تصویر مجسم در خانه نگه مدار، حرام استتصویر مجسم در خانه نگه مدار، حرام استتصویر مجسم در خانه نگه مدار، حرام استتصویر مجسم در خانه نگه مدار، حرام است! ! ! ! مکش، حرام استمکش، حرام استمکش، حرام استمکش، حرام است
١

  

های د=نه، رادمردیحال ممکن است این سول پیش بیاید که با این داوری سخت

زاداندیشی از قبیل مرحوم 
ٓ
حاد شریف روحانیت چگونه توجیه میروحانیون ا

ٓ
-طالقانی و دیگر ا

گاهیشود و یک چنان طایفه
ٓ
زادیی ا

ٓ
مده، یک ستیز ستیز و ا

ٓ
توانست هایــی چگونه میچنین برا

به عنوان " نهاد روحانیت"داشت؟ واقعیت امر این است که ما در این ادعا خود را با کلیت 

                                                           

خوندزاده، مکـتوبات، ص  -۱
ٓ
 ۱۲۹ا
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-ص خاص از یک جریان تا حدی سادهو استناد کردن به اشخا ،دانیمیک صنف طرف می

ی راهزنان از کل طایفه" عیاضفضیل "لوحانه خواهد بود که کسی به خاطر کرامات شخصی 

زادی
ٓ
ن نقد میدفاع کند و یا هنگامی که ما کلیت اید�لوژی فاشیسم را به خاطر نهاد ا

ٓ
-ستیز ا

 . های خوب بیاوردهایــی از فاشیستنمونه ،کنیم
ً
های همان تک چهره از طرف دیگر اتفاقا

ی روحانیت زیر شدیدترین فشارها و شریف روحانیت خود کسانی هستند که از طرف طایفه

 نمی -تا حد تکـفیر –ها اتهام
ً
ن طایفه باشندی خصلت کلیتوانند نمایندهبودند وقطعا

ٓ
در . ای از ا

بادینجمهادی واقع ما وجود بزرگوارانی چون شیخ
ٓ
سید محمود طالقانی ا=سRم تبریزی و ، ثقها

زادیرا که شرافت انسانی ایشان 
ٓ
، نه تنها  باعث باید باشد خواهان ایرانیالگو و مکـتبی برای ا

زادی جریان روحانیت نمی
ٓ
گاهی و ضدا

ٓ
که استد=ل خواهیم بلکه چنان ،دانیمنقض مفاسد ضدا

های دن از ارزشاین اشخاص را  نیز از بابت محدود شدن سطح رشد معنوی و بازمان کرد، خوِد 

روحانیت واقعیت امر این است که . پنداریممعنوی مدرن، قربانی عضویت در این طایفه می

قانجفی های فسادی چون محمدباقر شفتی و مRعلی کنیکه مجسمه ۱۹قرن 
ٓ
ن  و ا

ٓ
سخنگوی ا

ن عظمت انسانی در جان شخصی چون شیخ هادی نجماند چگونه میبوده
ٓ
-تواند الهام بخش ا

بادی 
ٓ
در در در در " " " " کنیم که فرمود عبدهللا نظر میدر پاسخ این سوال به حدیثی از محمدبن باشد؟ا

وردن نیز شرور است و هر ام از اینکه هرکس قبل از اسRمام از اینکه هرکس قبل از اسRمام از اینکه هرکس قبل از اسRمام از اینکه هرکس قبل از اسRمعجبعجبعجبعجب
ٓ
وردن شرور بود، پس از اسRم ا

ٓ
وردن نیز شرور است و هر ا

ٓ
وردن شرور بود، پس از اسRم ا

ٓ
وردن نیز شرور است و هر ا

ٓ
وردن شرور بود، پس از اسRم ا

ٓ
وردن نیز شرور است و هر ا

ٓ
وردن شرور بود، پس از اسRم ا

ٓ
ا

وردن پرهیزگار بود هم
ٓ
وردن پرهیزگار بود همکس پیش از اسRم ا
ٓ
وردن پرهیزگار بود همکس پیش از اسRم ا
ٓ
وردن پرهیزگار بود همکس پیش از اسRم ا
ٓ
وردن کس پیش از اسRم ا

ٓ
وردن او پس از اسRم ا
ٓ
وردن او پس از اسRم ا
ٓ
وردن او پس از اسRم ا
ٓ
ی جالب نکـته""""پرهیزگار استپرهیزگار استپرهیزگار استپرهیزگار استاو پس از اسRم ا

ی روایت، هوشمندی رسول در تشخیص این امر است که احکام ایجابی شریعت ریشهدر این 

ن را عوض کرده استها و پوشششرارت فردی را نخشکانده بلکه کانال
ٓ
بر مبنای منطق . های ا

ن فضیلت انسانی و معنوی که در منش این بزرگواران  کنیم زیبای این حدیث  ما فکر می
ٓ
که ا

ن ،است
ٓ
معارف اسRمی اخذ شده باشد، به عنوان خصلتی ذاتی در کاراکـتر که از قبل از ا

نان را به سمت برگزیدن و جذب کردن بهترین جلوه
ٓ
و طرد  ،های شریعتایشان بوده است و ا

ن و دگماتیک یضدانسان اتروحی
ٓ
الواقع یک چنین پرهیزگارانی حتی اگر به و فی کشانده است ا

 از سوی دیگر . بودندهای خوب میز کمونیستهایــی اپیوستند نمونهکمونیسم نیز می
ً
واقعا
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یتکسی چه می
ٓ
پیوست و سطح فکرش تا حد هللا طالقانی به سلک روحانیت نمیداند که اگر ا

ن را میی ثمالی محدود نمیالبRغه و بحارا=نوار و دعای ابوحمزهنهج
ٓ
یافت که از شد و امکان ا

ی، هنری و فلسفی غرب منعکس است، سیراب دریای عظیم معنویت مدرن که در میراث ادب

ی مجلسی با میراث شکسپیر و پترارک و ولتر و روسو محشور باشد، شود و به جای میراث عRمه

ن خRقیت 
ٓ
ن جان حساس و انسان دوستی بیکران  و ا

ٓ
قرن  ۱۴متون قدسی که از دل  نابیبا ا

ورد ، ز بیرون میی رو ای را برای پاسخگویــی به مسئلهچنان تفاسیر زنده پیش،
ٓ
توانست میا

ید؟ بر  سطوحیسطوح فهم معنوی را در ایران تا چه 
ٓ
با= ببرد و خود نیز به چه غنایــی نائل ا

ن یک شهود کلی
ٓ
 منبع ا

ً
که حتی در خصوص قشر  توان ادعا می ،ستاساس این ادعا که مسلما

زادی
ٓ
 دل متون از خود، سRمت نفس شخصیبلندنظری و اند با خواه روحانیت که توانستها

زادی هستند،قدسی
ٓ
 ضدفرد و ضدا

ً
استخراج کنند، گرایانه انسان مترقی و  خوانشی ای که ماهیتا

ن 
ٓ
یین شریعت توانسته باشد ایشان را یک گام در رشد معنوی یاری دهد اما به ازاء ا

ٓ
چنانچه ا

یت ؛ به عنوان مثالها قدم از غنای عقلی و معنوی عقب انداخته استیک گام، ده
ٓ
هللا ا

ن"طالقانی در کـتاب 
ٓ
نی، رهنمودهای زنده" پرتوی از قرا

ٓ
ی اخRقی و با تاویل و تفسیر متون قرا

ن فعا=ن فکری روشنفکری دینی نیز که در سیاسی استخراج می
ٓ
کند و قابل تصور است که ا

یات جنگ احد، نیز به تقلید از او ومهندس بازرگان، در سوره۲۰۱۳سال 
ٓ
ی یوسف و تفسیر ا

بست معرفتی و سیاسی ایران امروز هستند، به دنبال کشف رهنمودهایــی برای شکستن بن

خورند، با خود فکر کنند چگونه است که ذهن بخش برمیهنگامی که به یک کشِف لذت

گاهی محروم کرده است و هرگز و هرگز نمی
ٓ
-غیرمذهبی و =ئیک، خودش را از این منبع فیاض ا

گاه
ٓ
ن ا

ٓ
کنند، ی یوسف حاصل میبخشی که با تاویل و تفسیر سورههای لذتیتوانند بفهمند که ا

ن کRم، بلکه متعلق به جنبهنه متعلق به جنبه
ٓ
ن کRم استی وحیانی ا

ٓ
ی ادبی و هنری ا

١
و  

                                                           

زادی"کـتاب در جلد دوم  -١
ٓ
قای مهندس بازرگان به قلم حسن یوسف" در تکاپوی ا

ٓ
-که شرحی از زندگی ا

قای مهندس با مشاهدهست، خاطرهاشکوری 
ٓ
ن ا

ٓ
دینه افسوس ی مقا=ت ادبی مجلهای نقل است که در ا

ٓ
ی ا

 . کنندمسائل تلف میطور اینقدر وقت خود را با قصه و شعر و خورند از اینکه چرا این روشنفکران اینمی



 .......................107 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

ن هستند بیرون شناسی اسطورهبودند قدمی از زندان زیبایــیایشان  اگر قادر می
ٓ
ای که گرفتار ا

ن در بگذارند، صدها و هزارها بر 
ٓ
تورگنیف، " خاطرات شکارچی" ی کافکا و "محاکمه"ابر ا

تر و بود که بسیار زندهدر دسترس ایشان می... هرمان ملویل و " موبی دیک"، "جویس"اولیس 

تر برای انساِن گرفتار در مناسبات پس از عصر صنعتی و عصر بخشتر و البته رهایــیبخشتعالی

نارتباطات است و البته علت اصلی  
ٓ
زادیا

ٓ
ستیز قشر که در فصل اول ، ما بر خصلت ا

ن
ٓ
که به دگماتیسم فلسفی ایشان مرتبط روشنفکری دینی و  روحانیت تاکید کردیم، بیش از ا

ست که یکی از ثمرات نامیمون ایباشد، به  همین گرفتاری ایشان در  ساخت استتیک اسطوره

گاهِی ایشان، از
ٓ
ن،  محرومیت کامِل متون و اشکال ا

ٓ
میراث هنری و ادبی جهان است و یک  ا

ترین و پرهیزگارترین انسان ساکن زمین در سال ای حتی اگر در اخRقیچنین فهم استتیکی

گاه مولد حاد ترین اشکال فساد اخRقی ۲۰۱۳
ٓ
ست و  البته متجلی باشد، به صورت ناخودا

دهی یک فکر مانای از واقعیت و ساناتوانی روشنفکر دینی امروز در کسب درک یکپارچه

که حکومت دینی در ایران راه انداخته است، ریشه در  اکـتیوی بر علیه فساد کمرشکنی انتقادی

شود ایشان علیرغم سRمت همین محدودیت افق استتیکی دارد؛ محدودیتی که سبب می

ن اقلیت دینیاخRقی ذاتی هرگز نفهمند بی
ٓ
ق اش از حای که به خاطر عقیدهتفاوتی به رنج ا

ن دختر دانش تحصیل و کار محروم می
ٓ
موزی که به خاطر اعتقادات دینِی شود، و رنج ا

ٓ
ا

شود، برای یک انسان درس و در جمع همسا=ن خود طرد و تحقیر می  اش، در کRسوالدین

ور باشد و یک روشنفکر تا مدعی روشنفکری و مدعی معنویت ، تا چه حدود هولناکی باید شرم
ٓ
ا

شود، چشم وجدان باشد، که بر چنین فجایعی که در پیرامون او واقع میبی چه مرحله باید

ن اتفاق میببندد و صدالبته در ممکلتی که چنین صحنه
ٓ
افتد، کودتای انتخاباتی و هایــی در ا

-ها  پدیدهسحابیصابرها و هالهقتل و هتک حرمت و تجاوز به معترضان و زندانیان و قتل هدی

  .ای باید تلقی شوندهای طبیعی و روزمره
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گاه  -۵-۲   :یمدن یستیز با  آ

خوندزاده نخستین معلم اخRق مدنی در ایران در كـتاب مكـتوبات كمالفتح
ٓ
الدوله علی ا

  : نویسدچنین می

زادیت و حقوق انسانیت برخوردار     یییینشئهنشئهنشئهنشئهاگر تو از اگر تو از اگر تو از اگر تو از ! ! ! ! ای اهل ایرانای اهل ایرانای اهل ایرانای اهل ایران" " " " 
ٓ
زادیت و حقوق انسانیت برخوردار ا
ٓ
زادیت و حقوق انسانیت برخوردار ا
ٓ
زادیت و حقوق انسانیت برخوردار ا
ٓ
ا

طالب علم شده، طالب علم شده، طالب علم شده، طالب علم شده، گشتی؛ گشتی؛ گشتی؛ گشتی؛ بودی به اینگونه عبودیت و رذالت متحمل نمیبودی به اینگونه عبودیت و رذالت متحمل نمیبودی به اینگونه عبودیت و رذالت متحمل نمیبودی به اینگونه عبودیت و رذالت متحمل نمی
-ها بنا نمودی، وسایل اتفاق را دریافت میها بنا نمودی، وسایل اتفاق را دریافت میها بنا نمودی، وسایل اتفاق را دریافت میها بنا نمودی، وسایل اتفاق را دریافت میگشادی، مجمعگشادی، مجمعگشادی، مجمعگشادی، مجمعها میها میها میها میخانهخانهخانهخانهفراموشفراموشفراموشفراموش

تو در عدد واستطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتری، برای تو فقط یکدلی تو در عدد واستطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتری، برای تو فقط یکدلی تو در عدد واستطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتری، برای تو فقط یکدلی تو در عدد واستطاعت به مراتب از دیسپوت زیادتری، برای تو فقط یکدلی . . . . کردیکردیکردیکردی
شد برای خود فکری شد برای خود فکری شد برای خود فکری شد برای خود فکری اگر این حالت به تو میسر میاگر این حالت به تو میسر میاگر این حالت به تو میسر میاگر این حالت به تو میسر می. . . . جهتی =زم استجهتی =زم استجهتی =زم استجهتی =زم استو یکو یکو یکو یک

چه چه چه چه . . . . دادیدادیدادیدادیظلم دیسپوت نجات میظلم دیسپوت نجات میظلم دیسپوت نجات میظلم دیسپوت نجات می    کردی و خود را از قید عقاید پوچ و ازکردی و خود را از قید عقاید پوچ و ازکردی و خود را از قید عقاید پوچ و ازکردی و خود را از قید عقاید پوچ و ازمیمیمیمی
-و علم حاصل نمیو علم حاصل نمیو علم حاصل نمیو علم حاصل نمی    !!!!شود، مگر با علمشود، مگر با علمشود، مگر با علمشود، مگر با علماین حالت برای تو میسر نمیاین حالت برای تو میسر نمیاین حالت برای تو میسر نمیاین حالت برای تو میسر نمی    ؟؟؟؟فایدهفایدهفایدهفایده

بندد مگر با لیبرال بودن و لیبرال بودن بندد مگر با لیبرال بودن و لیبرال بودن بندد مگر با لیبرال بودن و لیبرال بودن بندد مگر با لیبرال بودن و لیبرال بودن و پروقره صورت نمیو پروقره صورت نمیو پروقره صورت نمیو پروقره صورت نمی    !!!!گردد با پروقرهگردد با پروقرهگردد با پروقرهگردد با پروقره
شود مگر با رستن از قید عقاید، چه فایده مذهب تو و عقاید تو، به شود مگر با رستن از قید عقاید، چه فایده مذهب تو و عقاید تو، به شود مگر با رستن از قید عقاید، چه فایده مذهب تو و عقاید تو، به شود مگر با رستن از قید عقاید، چه فایده مذهب تو و عقاید تو، به نمینمینمینمی

یا در صفحه    ....لیبرال بودن تو مانع استلیبرال بودن تو مانع استلیبرال بودن تو مانع استلیبرال بودن تو مانع است
ٓ
یا در صفحها
ٓ
یا در صفحها
ٓ
یا در صفحها
ٓ
ای از صفحات ایران از ترس علمای ای از صفحات ایران از ترس علمای ای از صفحات ایران از ترس علمای ای از صفحات ایران از ترس علمای ا

بیچاره لیبرال، بیچاره لیبرال، بیچاره لیبرال، بیچاره لیبرال، ! ...! ...! ...! ...ای بیچاره خلقای بیچاره خلقای بیچاره خلقای بیچاره خلق: : : : توانی دهن باز کنی و بگویــیتوانی دهن باز کنی و بگویــیتوانی دهن باز کنی و بگویــیتوانی دهن باز کنی و بگویــیشار=تان میشار=تان میشار=تان میشار=تان می
بیچاره پنزوربیچاره پنزوربیچاره پنزوربیچاره پنزور

که به ارباب خیال سالمه و صاحبان عقول که به ارباب خیال سالمه و صاحبان عقول که به ارباب خیال سالمه و صاحبان عقول که به ارباب خیال سالمه و صاحبان عقول چه کند؟ وقتیچه کند؟ وقتیچه کند؟ وقتیچه کند؟ وقتی    ١١١١
."."."."دهنددهنددهنددهندیعنی علما راه تکلم نمییعنی علما راه تکلم نمییعنی علما راه تکلم نمییعنی علما راه تکلم نمی    ،،،،سلیمه این ظالمانسلیمه این ظالمانسلیمه این ظالمانسلیمه این ظالمان

٢٢٢٢
        

ادبیات ، فلسفه و علوم انسانی در سی سال حکومت  ای که بر فرهنگ، هنر ،ضربه 

مد، در تاریخ پس از حمله
ٓ
ادعای . ی مغول در ایران نظیر نداشته استروحانیون در ایران وارد ا

مبنی بر اینکه دین اسRم پاسخگوی تمام نیازهای روحی، مادی  ۵۰و  ۴۰ی روشنفکر دینی دهه

 
ٓ
فات مدرنیسم نیز مبّراست، مشابه همان تّرهات و معنوی انسان مدرن است و در عین حال از ا

اسRوگراهای قرن نوزده روسیه، دفتری برای مرگ فرهنگ مدنی در ایران گشود و روحانی شیعه 

ستین پس از اخذ این اعتماد به نفس فرهنگی و بازخوانی و احیاء روح سیاسی
ٓ
اش در تاریخ، ا

تشی به خرمن فکر و اخRق و فرهنگ
ٓ
ن تا یک قرن در  با= زد و چنان ا

ٓ
ثار ا

ٓ
مدنی در ایران زد که ا

شان در ی میانسا=ن و مردان و زنانی که جوانیاینکه امروز در حلقه.  ایران پایدار خواهد بود

                                                           

 متفکر  -۱
خوندزاده -۲

ٓ
 ۵۹ص، مکـتوبات، فتحعلی ا
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یت
ٓ
 بیعصر ا

ً
صاحب رها شده هللا خمینی گذشت، فرهنگ و روشنفکری و فکر مدنی مطلقا

همین ویران کردن فرهنگ مدنی به  ما معتقد هستیم. ای از این امر استاست، تنها نشانه

ها و تعهدات مدنی در ی تقویت اید�لوژی دینی، امروز مهمترین عامل فقدان مطلق ارزشبهانه

توان در توصیفی که جان استوارت فرم این تاثیر را می. ایران و سقوط اخRقیات در ایران است

    حالتحالتحالتحالت    ایناینایناین    دردردردر... ... ... ... :"درک کردی فهم دینی ارائه داده است، به صراحت میل از وضعیت سلطه

    کهکهکهکه    نداردنداردنداردندارد    ایناینایناین    جزجزجزجز    کاری کاری کاری کاری     وووو    افتادهافتادهافتادهافتاده    فکرفکرفکرفکر    قلمرو قلمرو قلمرو قلمرو     خارجخارجخارجخارج    دردردردر    کهکهکهکه    ستستستستچیزی چیزی چیزی چیزی     مذهبیمذهبیمذهبیمذهبی    اخRقاخRقاخRقاخRق    وووو    ایمانایمانایمانایمان    گویــیگویــیگویــیگویــی

    وووو    عالیعالیعالیعالی    هایهایهایهایقسمتقسمتقسمتقسمت    بابابابا    شانشانشانشانسخنسخنسخنسخن    رویرویرویروی    کهکهکهکه    دیگردیگردیگردیگر    متنفذمتنفذمتنفذمتنفذ    عقایدعقایدعقایدعقاید    تاتاتاتا    کشد،کشد،کشد،کشد،    اندیشهاندیشهاندیشهاندیشه    دور دور دور دور     بربربربر    حجابیحجابیحجابیحجابی

ن    دردردردر    نتوانندنتوانندنتوانندنتوانند    ست،ست،ست،ست،انسانیانسانیانسانیانسانی    طبیعتطبیعتطبیعتطبیعت    ییییکنندهکنندهکنندهکنندهدرکدرکدرکدرک
ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
    باور باور باور باور     [[[[    وووو    ایمانایمانایمانایمان    مرحلهمرحلهمرحلهمرحله    ایناینایناین    دردردردر. . . . کنندکنندکنندکنند    رخنهرخنهرخنهرخنه    ا

    کهکهکهکهحالیحالیحالیحالی    کند؛ درکند؛ درکند؛ درکند؛ درمیمیمیمی    جلوگیری جلوگیری جلوگیری جلوگیری     بندگانبندگانبندگانبندگان    فکرفکرفکرفکر    بهبهبهبه    نویننویننویننوین    وووو    زندهزندهزندهزنده    معتقداتمعتقداتمعتقداتمعتقدات    ورودورودورودورود    ازازازاز    مومنانمومنانمومنانمومنان    ]]]]اخRقیاخRقیاخRقیاخRقی

نها    استاستاستاست    منتظرمنتظرمنتظرمنتظر    قراولیقراولیقراولیقراولی    مثلمثلمثلمثل    جز اینکهجز اینکهجز اینکهجز اینکه    دهد،دهد،دهد،دهد،نمینمینمینمی    انجامانجامانجامانجام    هاهاهاهادلدلدلدل    وووو    مغزهامغزهامغزهامغزها    برایبرایبرایبرای    کاری کاری کاری کاری     نیزنیزنیزنیز    خودشخودشخودشخودش
ٓ
نهاا
ٓ
نهاا
ٓ
نهاا
ٓ
    رارارارا    ا

"دارددارددارددارد    نگهنگهنگهنگه    خالیخالیخالیخالی    کماکانکماکانکماکانکماکان
١

نجایــیارزش 
ٓ
فرهنگ خود را های که در تمام حیطههای مذهبی از ا

ها، از ورود هر شکلی از ارزش اخRقی، داند، همچون عایقی بر روی ذهنمتولی انحصاری می

کند؛ از سوی دیگر خود اجتماعی و مدنی که مستقل از اید�لوژی مذهبی باشند جلوگیری می

 به دلیل عدم تطابق ارزش
ً
ن با عینیت عصر صنعتی، اید�لوژی دینی حاکم نیز او=

ٓ
 های ا

ً
و ثانیا

ن نمی
ٓ
های اخRقی خود را نیز به تواند سرسوزنی حتی ارزشبه سبب فساد متولیان و مروجان ا

در این وضعیت که شریعت ذهن را ایزوله کرده و راه را بر تولید . اذهان عایق شده تزریق نماید

ن میهای مدنی میها و فضیلتو ترویج هر شکلی از ارزش
ٓ
دهد، چه بندد و خود نیز چیزی به ا

ها به میدان های معنوی و کیفی که مشروع باشند ، غریزهافتد؟  در خRء عظیم ارزشاتفاقی می

یند و شهر به تسلط غریزهمی
ٓ
ید؛ انسان مدنی منقرض میها درمیا

ٓ
شده های متورمشود  و غریزها

دممثل هیو=های سیری 
ٓ
های مدنی،  و زنند؛ در خRء مطلق ارزشها بیرون میناپذیری از وجود ا

                                                           

زادي، ترجمهاي دربارهجان استوارت ميل، رساله - ۱
ٓ
، انتشارات ١١٤ا=سRمي، صي جواد شيخي ا

  ١٣٨٥علمي و فرهنگي، تهران 
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های غریزی، های مذهبی شیءشده که خودشان منشء فساد هستند،  خواهشدر فRکت ارزش

ی ماقبل تمدن، طبیعت برای مادی، کّمی و حتی حیوانی که به صورت پیشینی و در مرحله

-صیانت نفس در وجود هر جانوری و گیاهی  تعبیه کرده است، سرتاسر هر وجودی را پر می

ست که از شوند و  در این وضعیت طبیعیها میداوری اء، منبع، و معیار تمام ارزشکنندو  منش

محبت به خویشاندان خونی، به فرزند  -کل اخRقیات، جز  اخRقیات غریزی چیزی باقی نماند

ن برخوردارند...و مادر و
ٓ
مذهب، انسان مدنی را   -به عنوان  محبتی غریزی  که حیوانات نیز از ا

خواهد و جز اطفاء کند که فقط میه جای انسان مذهبی، یک جانور غریزی تولید میکشد و بمی

به عنوان .  اش هیچ محرکی در او وجود نداردترین شهواتایترین و لحظهترین و خامفوری 

توان به وضعیت فرهنگی  ایران امروز توجه کرد ؛ گیری این وضعیت، میمثالی برای شکل

ن  یک 
ٓ
ی متولیان دین، نوجوان دبیرستانی که به علت حساسیت سانسورگرانهکشوری که در ا

خوندزاده 
ٓ
" ی اخRقی ملتی تزکیهتنها وسیله" از خواندن رمان و تماشای تائتر که به قول ا

های پورنو از در غریزه هر روز به دست ای فیلماست، محروم مانده، اما در عیِن حال حجم فله

 نام او می
ً
شناتر است تا نام صمد بهرنگی و بازیگران فیلمرسد و طبیعتا

ٓ
های پورنو برای او بسیار ا

چرا که زور روحانی شیعه به . ی مظلوم روشنفکر اخRقی در ایرانغRمحسین ساعدی و سRله

اینکه امروز موفقیت مالی . رسدهای صنعت پورنو نمیرسد اما به ستارهامثال صمد و ساعدی می

ن کـثیف و تمکن اقتصادی، حتی
ٓ
ی هولناکی بر فراز ها باشد، با فاصلهترین فعالیتاگر منشاء ا

دوستانه، های انسانهای موفقیت اجتماعی قرار گرفته و مطرح کردن  فضیلتتمام شاخص

های مدنی، در برابر کسب پول و سرمایه، با ریشخند ایثارگرانه و وطن دوستانه و تمام این حس

های های مدنی، به علت استبداد ارزشهمین وضعیت مرگ ارزش یشود، ثمرهعوام مواجه می

ی برای تحصیل  و کسب دانایــی،  جز اینکه امروز در ایران هیچ ارزش. ستی مذهبیءشدهشی

کنکور تبدیل به صنعتی . شود کنکور و توفیق اقتصادی به کودکان القاء نمیبرای موفقیت در 

چهارم بودن ه امروز در کشور ایران با وجود یکخندد، اینکعظیم شده و به ریش علم می

ی ورزشی منتشر ی فضای ورزشی نسبت به متوسط جهانی، در هر روز بیست روزنامهسرانه
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که  در حالی -شودی مستقلی برای نقد ادبی و هنری تحمل نمیشود و در عوض یک نشریهمی

مار  روزنامه
ٓ
لمان فقط ا

ٓ
 روزنامههفته نا ۲ی ورزشی در کشوری چون ا

ً
ی مه است و اساسا

ن ممالک وجود نداردورزشی
ٓ
دهد که روحانیت حاکم برای ستیز با فرهنگ نشان می -ای در ا

ای بسپارد و بازی های مدنی حاضر است تن به هر شعبدهگیری  ارزشمدنی و ممانعت از شکل

ر و موسیقی و سینما بازی نیز به  تنها حکومت دنیا تبدیل شود که به تائتدر جریان این شعبده

بشخور فرهنگی برای جوان ایرانی 
ٓ
اعRن جنگ داده است؛ امروز استبداد دینی بیش از سه ا

) ی زردنامهیا هفته( ی ورزشی و  روزنامهکـتاب کنکور و تست،سی دی پورنو ، : نگذاشته است

-رزگی جوانانمسئولیتی و هاز سوی دیگر نیز مادران و پدران همین نوجوانان شب و روز از بی

کنند در وضعیتی اجتماعی که ارزش تبلیغ شده توسط شان گRیه دارند و یک لحظه تصور نمی

یا انسان سالم کسی های غریزی شخص هرزهترین میل، از هرزه)سوپراگو(جامعه 
ٓ
تر است، ا

  های اجتماعی فاصله داشته باشد؟نیست که بیش از همه نسبت به ارزش

  :ساختارهای منزلتی فروپاشی  -۶-۲

ن  
ٓ
ی و=یت فقیه ، در حول ایده۶۰تا  ۵۷های که در طی سالنهاد روحانیت پس از ا

ن
ٓ
- گرانه از کـف شرکای سیاسیکه قدرت را به صورتی غاصبانه و سرکوبتشکل یافت و پس از ا

ن، هیچگاه عظمت جایگاه سیاسی خود را باور  ۵۷اش در انقRب 
ٓ
 ربود، و حتی پس از تثبیت ا

ن شان از خود صادر نکرد و روحیه
ٓ
ای را در پیش گرفت که به قول نکرد و رفتارهایــی در خور ا

گر به یک کشور بوده استمهندس بازرگان بیشتر شبیه اقوام مهاجم و اشغال
١

ی ، تا روحیه

 خود را =یق و شایسته. یک حاکم مشروع
ً
 او چون  هیچگاه قلبا

ً
ن جایگاه ندانست، سریعا

ٓ
ی ا

لود و هیستریک چنگال به صورت هر شریک و انویا دچار شد و به صورتی اضطراببه پار 
ٓ
ا

نکه حکومت مذهبی در سال . منقدی  کشید
ٓ
عموم قشرهای تحصیلکرده و  ۱۳۶۰پس از ا

                                                           

 ١١٥ص، مهدی بازرگان،دو حرکت انقRب ایران در -١
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- های مدیریتی خود حذف کرد، امثال مهندس بازرگان به صورتی سادهتکنوکرات را از حلقه

ی کشور عاجز خواهد بود، ت از توان مدیریتی و فنی ادارهلوحانه با این امید که جریان روحانی

البته واقعیت امر هم . هایــی از سمت روحانیت نشستندها و تغییر سیاستنشینیمنتظر عقب

ن کـفایت بودند که  شاخصهمین بود، و طلبه
ٓ
 فاقد ا

ً
مده در میان متون فقهی مطلقا

ٓ
-های بارا

ببخشند و سنگی روی سنگ بگذارند و در طبقات اجتماعی های رفاه و توسعه را در ایران بهبود 

ن ماشین تبلیغاتی هزار . رضایتی حاصل نمایند
ٓ
اما یک مسئله در اینجا ندیده گرفته شد و ا

نکه تبلیغات در جهان مدرن به . ی نهاد روحانیت بود ساله
ٓ
باید توجه کرد که بسیار پیش از ا

ی ماشین تبلیغات سنتی خود، به وسیله یک شاخه از  صنعت تبدیل شود، نهاد روحانیت

های ایرانی مسلط بوده است و  در طول این قرون به صورت غریزی و ها  بر مغز و روح تودهقرن 

شناختی بسیار عمیقی از ملت ایران در دست داشت  و در جامعه- تجربی ، فهم روانشناختی

د را بهبود ببخشد، با به میدان های رفاه و رشتواند شاخصنیز عزم کرد که وقتی نمی۱۳۶۰سال

وردن همین ماشین، و انحصاری کردن رسانه و خفه کردن رقیبان و سوء استفاده از فضای 
ٓ
ا

 ارتباط ایران را با جهان رو به رشد قطع کند و در یک ژله
ً
ای هویت در عصر جنگ، اساسا

ایجاد . وض کندهای ایرانی عهای پیشرفت و تعالی را در ذهن تودهانزوای قهقرایــی شاخص

. های بنیادی بودای برای این تغییر ارزشفضای جنگی و تسلط گـفتمان مقاومت نیز خود زمینه

گونه شد که در گـفتمان جدید، تخصص و رفاه و دانایــی و خRقیت و پیشرفت جای خود را بدین

ترکیب  با.های مدرن دادگری علیه ارزشزیستی و سرسپردگی و تعصب و پرخاشبه تعهد و ساده

رجه سه و چهاری که حکومت داتوپیاگرایــی مارکسیستی و شیعی و نیز با تکیه بر نیروهای جوان 

ترین طبقات اجتماعی برکشیده بود و حاضر بودند برای حفظ قدرت اسRمی از اعماق پایین

ورده به هر سفاکی
ٓ
ز ای تن بدهند، معجونی از یک ایدائلیسم لمپنی ایجاد شد که با تغذیه ابادا

موزه
ٓ
لهای غیرمسئو=نها

ٓ
توانست برتری یک ابوذر را بر صدها زکریای احمد و شریعتی، میی ا

-رازی و ابن سینا اثبات کند، و تحت این پوشش نظری، عصبیت دینی را برای جنگ با ارزش

تقارن این وضعیت فرهنگی با سقوط مادی و معنوی نیروهای . های مدنی به خدمت بگیرد

ترین نیروهای اجتماعی نسل جوان طرد، منزوی و منفعل شدن باکیفیتاصیل، و کشته، 
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 مرد کوچه حتی مفهوم )۳۰و  ۲۰های متولدین دهه(ی شصت دهه
ً
، سبب شد که اساسا

های اجتماعی بالکل ویران گردید و مراتب منزلتساختار و سلسله. پیشرفت فردی را نیز گم کند

ی نامحدودش هرگز نتوانست یک ساختار و سلسله پرنسیپـایدائلیسم لمپنی نیز به علت بی

  .ها را در جامعه حاکم سازدمراتب مشروع و پایداری از ارزش

هیچ کـفایت مدیریتی و البته از میان اسRمی نیز که اغلب بیکار جمهوری مدیران تازه

نتجربه برکشیده شده بودند، اقشار جوان و بی
ٓ
 به ناحق و غصبی بودن جایگاه از ا

ً
جا که عمیقا

هر نوع استعداد، عRقه، ابتکار و خRقیتی نیز بودند و به علت خود واقف بودند، و فاقد 

ای نیز برای ارتقاء سطح مهارت خود نداشتند، محوریت زدوبند بر مناسبات سیاسی، انگیزه

و خRقیتی پیدا کردند و تحت  ای عمیق را نسبت به هر نوع اصالت، استعداد، ابتکارکینه

ی بقاء به هیچ فضیلت و اجازه... سازی و هایــی چون انقRب فرهنگی و اسRمیپوشش طرح 

ن. صRحیتی از این دست را ندادند
ٓ
جا که حکومت فقیهان،  جز یک سلسله از سوی دیگر از ا

های العملهای کRن و دستور پندها و شعارهای کلی، فاقد هر نوع اصول ثابت، پرنسیپ

اش جهت بدهد، روشی موقت و های اقتصادی و اجتماعیگزاری جامعی بود که به سیاست

زمون و خطایــی برای اداره
ٓ
ی کشور در پیش گرفت و نخست وزیر او سازمان برنامه و بودجه را ا

ست، تعطیل کرد و در طول سی ای دخالت در تقدیر الهیریزی به این اتهام که هر نوع برنامه

حاکمیت این وضعیت انارشیستی، مردم با حیرت شاهد بودند که در پیرامون ایشان  سال

بدارچی
ٓ
فروشی تا داری، قشرهایــی از سمبوسهگری تا حد کارخانهقشرهایــی در عرض یکسال از ا

ای نیز از چاقوکشی تا حد حد تجارت اسلحه، قشرهایــی از روضه خوانی تا حد وزارت، و عده

یند میکارگردانی سینما با=
ٓ
ومرج نگریستند؛ قشرهای سالم و و واج به این هرج ها هاجتوده. ا

  .های ایشان به بازی جدید سرخوشانه تن دادندطلب=یق ایشان افسرده شدند و فرصت

ن بود که ادعا کنیم عRوه بر نقش تئوریک روحانیت که در  
ٓ
تمام این توضیحات برای ا

های اجتماعی و ها و منزلتبندهای پیشین ذکر شد، بحران عظیم ساختار اجتماعی و ارزش

امروز . ویرانی قشربندی اجتماعی، خود مهمترین عامل در بحران امروز اخRق در ایران است

 از ثباتی وضع اجتمابی
ً
مده که هیچ شهروندی اساسا

ٓ
عی چنان حالتی مالیخولیایــی در ایران پدید ا
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ست عاجز مانده ی ایجاد اخRق مدنیای که مقدمهامکان تعریف یک هویت فردی و حتی حرفه

بینیم که به جان و مال داری میکارخانه.  داند فردا کجا خواهد بودکس نمیالواقع هیچفی. است

گوارا  در اتاق کارش؛ د=لی کند و خود مارکسیست است و عکس چهیحم نمو ناموس کارگر ر 

دانی که بینیم که شاعر نهیلیست است، دیپلماتی که صوفی خاکسترنشین است، فیزیکمی

کند، قهرمان برداری میبین است، استاد دانشگاهی که در بنگاه ملکی کRهرمال و کـف

ها و ها و توانایــیوضعیتی عجیب که عRقه. است ی مواد مخدرکنندهای که پخشبدنسازی 

-به عنوان مثال فارغ.کند گذاری اجتماعی ایفاء نمیصRحیت فرد به هیچ وجه بازتابی در ارزش

ی علوم سیاسی در یک دانشگاه معتبر، ممکن است به علت بیکاری به التحصیل ممتاز رشته

ن همکه نویسندهای مشغول به کار شود عنوان تایپیست در روزنامه
ٓ
-شاگردی بیی مقا=ت ا

سواد او در همان دانشگاه بوده است،  که فقط به علت داشتن کارت بسیج و شرکت در 

ورده است و بدینمجالس روضه
ٓ
- گونه تایپیستخوانی، مقام انحصاری نویسندگی را به دست ا

مده اند که از نویسنده
ٓ
هایــی در تلویزیون، که از تراند، و مجری ها نویسندهی کـتابهایــی با= ا

از . تر برای وزارت و وکالتکنند، شایستهدانشمندان و مقامات مسئولی که با ایشان مصاحبه می

مد نفتی نیز چون یک عایق بسیار قوی، بین حقیقت
ٓ
ها قرار گرفته و ها و واقعیتسوی دیگر درا

ن است که ای رایگانی که ایجاد میافزودهبا ارزش
ٓ
ین شکاف مطلق میان ارزش کند مانع از ا

 اگر . واقعی و ارزش اعتباری و نیز بهم ریختگی محض سلسله مراتب اجتماعی حس شود
ً
مسلما

مدی نبود سیستم سیاسی برای حفظ بقاء نیز شده به حداقلی از تناسب میان 
ٓ
این منبع درا

که در یک  دادداد و کسی را در مقام ریاست دانشگاه قرار نمیها تن میها و صRحیتکرسی

مدوضعیت رقابتی و بدون حکم دولتی، از حد نگهبانی درب فرعی دانشگاه نیز با=تر نمی
ٓ
  . ا

تک شهروندان وارد ای را بر تکوقفهیافته، استرس و تنش روحی بیثباتی سازماناین بی

-داند فردا کجا خواهد بود؛ هر لحظه ممکن است دونالواقع هیچکس نمیکند، چرا که فیمی

تواند ثباتی به رفتارها و منش و بالطبع نمی. ترین زیردست او تا حد ریاست بر او ارتقاء یابدپایه

تر از او یک مهارتسوادتر و بیای بیدر پیرامون هر شهروند ساده ، عده .شخصیتی خود بدهد

ورند  و از این رهگذر است که اهایــی عظیم از منابع نامعلوم به دست میشبه سرمایه
ٓ
و حسی از ا
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-ی او نیز به علت کمیکند و محیط و خانوادهعرضگی و ناتوانی را به ناحق در خود حس میبی

گونه است این. کنندها، همین حس خوارکننده را به او القاء میشدن و مادی شدن مطلق ارزش

کسیمم شود در هر پست و مقامی خود را برای ماترین شهروند، ناگزیر میترین و قانعکه سالم

ماده کند و هیچ حد و مرزی سوءاستفاده از اختیارات
ٓ
ارتقاء برای بهبود وضع خود، بدون اش ا

ی هولناکی داند در این وضعیت، چه زجر وشکنجهو فقط خدا می. های خود نشناسدصRحیت

شود؛ چرا که یک چنین شخصی در این بر انسان اصیل، انسان مستعد و انسان خRق وارد می

و در این شرایط که موفقیت هیچ شاخصی ندارد و پارامتر شانس و " ه علیه اخRقجنگ هم"

است، در کجای بازی قرار های فردیکننده تر از صRحیتبازی بسیار تعیینگستاخی و رابطه

دانیم و معتقدایم این بحران گیرد؟  ما این مهلکه را جنگ سیستماتیک جامعه با اخRق میمی

خرین ی ساختاری دریشه
ٓ
ارد و در صورت عدم وقوع یک تحول اجتماعی و سیاسی بزرگ، تا ا

های فضیلت مدنی را در جامعه مصرف خواهد کرد و تا حد تا مرگ مطلق مدنیت ها و ذرهقطره

  .ی کشور  پیش خواهد رفتدر ایران و تجزیه

  : در دفاع از بنیاد اخالق مذهبی   -۷-۲

روحانیت  در فساد اخRق مدنی ایران امروز، ممکن طرح این مباحث انتقادی از نقش 

است این سوءتفاهم را ایجاد کند که این متن نیز همراستا با  متون انتقادی ضددینی ، نفس 

داند، و چنین فرضی را باید به تاکید رد کرد و افزود  که این شریعت را منشاء این مفاسد می

سواد،  بلکه به هایــی اّمی و بیهای وحی و چوپانی انبیاء را  نه به عنوان واسطهمتن سRله

گاهیعنوان روشنفکران مدنی عصر باستان و بنیان
ٓ
مدگان به های انتقادی و نائلگزاران ا

ٓ
ا

ترین  الگوها و اصیلترین با=ترین حدود تخیل و تعقل و اخRقیات عصر خودشان ، شایسته

نمارکس پیش از . داندای میبرای هر روشنفکر مدنی
ٓ
- می" هاستهاستهاستهاستدین افیون تودهدین افیون تودهدین افیون تودهدین افیون توده"که بگوید ا

ن بابت است که ." های نظری بشریت استهای نظری بشریت استهای نظری بشریت استهای نظری بشریت استدین فهرست مبارزهدین فهرست مبارزهدین فهرست مبارزهدین فهرست مبارزه"گوید که 
ٓ
و این تاکید از ا

گاهی
ٓ
های جامعه در اعصار باستان بوده و برخRف شریعت ، مدیوم و فرم  مسلط برای تصعید ا

روشنفکرانه داشته و هر خیزش امروز که یک نهاد صلب هزاران ساله است، یک شکل زنده و 
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بخش سطوح اخRقی های عصر خود و الهامای خود عصیانی بر غلیه شیءگشتگی ارزشدینی

 تناسبی با نگاه ما " دین"تری بوده است و  نگاه انسان دو هزار سال پیش به مفهوم متعالی
ً
ابدا

صی بود که در محمد مصطفی همان شخ. به عنوان یک نهاد نداشته است " دین"به مفهوم 

شرکت جست و در به رسمیت بخشیدن به حقوق مدنی غیر  """"الفضولالفضولالفضولالفضولحلفحلفحلفحلف"جوانی در پیمان 

ی عمر خود یاد اعراب در مکه پیشقدم شد؛ او همیشه از این پیمان به عنوان زیباترین خاطره

رزو کرد که 
ٓ
 ا

ً
در در در در     شد و منشد و منشد و منشد و منکاش چنان پیمانی دوباره بسته میکاش چنان پیمانی دوباره بسته میکاش چنان پیمانی دوباره بسته میکاش چنان پیمانی دوباره بسته می"کرد و حتی بعد از بعثت نیز کرارا

ن شرکت می
ٓ
ن شرکت میا
ٓ
ن شرکت میا
ٓ
ن شرکت میا
ٓ
ی نگارنده، روشنفکران =ئیک و متفکران مدنی وظیفه دارند به عقیده"  کردمکردمکردمکردما

-داران بیداری مدنی عصر باستان، از چنگ اهانتپیامبران و اولیاء مذهبی  را به عنوان سلسله

های مومنانی که برای قدسیت بخشیدن به عنصر وحی و نبوت، تا حد متهم کردن ایشان به 

دهند، و امکان شعاع  قرار میهای مدنی ایشان را تحتروند و فضیلتیسوادی پیش میجهل و ب

از این بابت . سازند، نجات بخشندنگاه تاریخی و الگوگیری انسان مدنی را از ایشان محال می

دانیم، اما پیروان روشنفکر ایشان را بیدار مدنی است که ما اولیاء مذاهب را بیدار مدنی می

تواند با چرا که شخص اول مذهب، خود الهام یافته است و از رهگذر الهام می. یمشناسنمی

یین بحران زنده
ٓ
گاهی زمان خود چنگ بیندازد ، اما پیروان ا

ٓ
ویزد و به مرزهای ا

ٓ
ی عصر خود درا

گاهی شیءشده، دسترسی به 
ٓ
یک پیامبر دیگر تحت الهام نیستند بلکه محصور در یک ا

گاهی ممکن عصر 
ٓ
 محال استماکسیمم ا

ً
  .برای ایشان اساسا

های عصر و تر شدن بحراناز سوی دیگر باید عنایت داشت با گذشت زمان و با پیچیده

گاهی عصر، به تعبیر مارکس هر ایده
ٓ
ای که در روزگاری دور شکلی مترقی و  گسترش مرزهای ا

ن به علت از تواند خود تبدیل به دگمی اسیرکننده شود و نظام ارزشی بخش داشت، میرهایــی
ٓ
ا

ن علت
ٓ
هایــی که این ایده برعلیه ان برخاسته است، روح سرزنده و رادیکال خود را دست دادن ا

ن
ٓ
لت دست حافظان وضع از دست داده و به جای ا

ٓ
که الهام بخش نیروهای مترقی عصر باشد، ا

ر که کند و هر قدست که هر اید�لوژی بزرگ را تهدید میاین سرنوشتی. گیردموجود قرار می

-در یک اید�لوژی نسبت به عناصر انتقادی و زیبایــی - قانون –سهم عناصر ایجابی و تشریعی 
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ن فزونی می
ٓ
ن بیشتر باشد، امکان این زوال در ا

ٓ
گیرد به همین علت است که ما  شناختی ا

نجایــی
ٓ
مان به پیامبران و نیز به امامان شیعه که نگاهبرخRف مومنان و روشنفکران دینی از ا

های ایشان داریم، و به علت هی انسانی و مدنی است، بخت مساعدتری برای فهم فضیلتنگا

ن ایده
ٓ
یینفهم تاریخی از میراث ایشان، از بابت نقش ا

ٓ
ها در گسترش فساد در ایران ها و ا

نان ، بلکه به پیروان 
ٓ
اندیش و جاهل ایشان متعرض هستیم، که با دگمامروز، البته نه  به ا

گزار شریعت اند و اگر بنیان، مغز فلسفی خود را فلج کرده"عصمت"ولی چون پایبندی به اص

ای او در دوران صحرانشینی  را مبنای های اسطورهدید که احکام و روایتبود و مینیز امروز می

اند  و با استناد به کRم و منطق اسطوره، کرده ۲۰۱۳زندگی مدنی و تفکر حقوقی خود در سال

ها و گذارند و  شخص او را نیز در معرض اتهاممدنی و فکر انتقادی زنده حد میی بر اندیشه

توان درک کرد که  ی خیال نیز میبخشید و به قوهدهند، هرگز ایشان را نمیها قرار میبدبینی

چه در قرن بیستم ظهور دلی و سرخوشی محمدبن عبدهللا چنانشخصی به هوشمندی و زنده

کلی نیز به وضعیت عصر  یک نظرنیک و داروین و فروید مطلع شود و کند و از معارف کپر 

ن
ٓ
 وقت خود را به معاشرت با امثال  کافکا و جویس و وینگشتاین بگذراند،که بیندازد، امکان ا

ن است که با 
ٓ
ور کسالت پیرانخیلی بیشتر از ا

ٓ
که هنوز در پیچ و خم یک های علمیه حوزها

ن سرگردان هستندی هزارساله و تفکیک متشابایده
ٓ
حتی یک لحظه  ،هات و محکمات قرا

.همنشین باشد
١

  

ـّام  میگـفت پیغمبر كه نفختگـفت پیغمبر كه نفختگـفت پیغمبر كه نفختگـفت پیغمبر كه نفخت ـّام  میهای حق         انــدر ایــن  ایــ ـّام  میهای حق         انــدر ایــن  ایــ ـّام  میهای حق         انــدر ایــن  ایــ رد  َســَبـقهای حق         انــدر ایــن  ایــ
ٓ
رد  َســَبـقا
ٓ
رد  َســَبـقا
ٓ
رد  َســَبـقا
ٓ
        ا

        ُچنـیـن نفـــخــات  راُچنـیـن نفـــخــات  راُچنـیـن نفـــخــات  راُچنـیـن نفـــخــات  راگوش و هش دارید این اوقات را          در ُرباییــد ایــن گوش و هش دارید این اوقات را          در ُرباییــد ایــن گوش و هش دارید این اوقات را          در ُرباییــد ایــن گوش و هش دارید این اوقات را          در ُرباییــد ایــن 
مد مر شما را دید و رفت           

ٓ
مد مر شما را دید و رفت           نـفـخه ا
ٓ
مد مر شما را دید و رفت           نـفـخه ا
ٓ
مد مر شما را دید و رفت           نـفـخه ا
ٓ
        بخشید و رفتبخشید و رفتبخشید و رفتبخشید و رفتخواست،جانخواست،جانخواست،جانخواست،جانرا میرا میرا میرا میهرکههرکههرکههرکهنـفـخه ا
ن هـم وانـمانی خواجـه كاش!         !         !         !         ی دیگر بیـامد هوش باشی دیگر بیـامد هوش باشی دیگر بیـامد هوش باشی دیگر بیـامد هوش باشنــفـخـهنــفـخـهنــفـخـهنــفـخـه

ٓ
ن هـم وانـمانی خواجـه كاشتا از ا
ٓ
ن هـم وانـمانی خواجـه كاشتا از ا
ٓ
ن هـم وانـمانی خواجـه كاشتا از ا
ٓ
        !!!!تا از ا

        

                                                           

مطرح شده در این فصل  جز شهود و عقل سلیم  هیچ رفرنس  هایگونه که در بند یک تصریح شد، بحثهمان -۱
نتر و مستدلهای مفصلدیگری ندارند و صورت

ٓ
مده است" ی فسادرساله"در ها  تر ا

ٓ
 .ا
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شویم؛                                                                      شویم؛                                                                      شویم؛                                                                      شویم؛                                                                      ما در راه مشروطه کشته میما در راه مشروطه کشته میما در راه مشروطه کشته میما در راه مشروطه کشته می! ! ! ! امامامامای مردم من میرکریمای مردم من میرکریمای مردم من میرکریمای مردم من میرکریم
        کشند؛ کشند؛ کشند؛ کشند؛ مرا میمرا میمرا میمرا میدانستم که دانستم که دانستم که دانستم که من میمن میمن میمن می

        ....شومشومشومشوممن یک انگشت میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل هم نمیمن یک انگشت میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل هم نمیمن یک انگشت میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل هم نمیمن یک انگشت میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل هم نمی
  میرکریم بّزاز

        

        

نکه دیگران را         
ٓ
نکه دیگران را عشقی را چرا کشتند؟ برای ا
ٓ
نکه دیگران را عشقی را چرا کشتند؟ برای ا
ٓ
نکه دیگران را عشقی را چرا کشتند؟ برای ا
ٓ
عشقی را چرا کشتند؟ برای ا

.                                                                .                                                                .                                                                .                                                                بترسانند؛ اما دیگران نترسیدندبترسانند؛ اما دیگران نترسیدندبترسانند؛ اما دیگران نترسیدندبترسانند؛ اما دیگران نترسیدند
چرا؟                             چرا؟                             چرا؟                             چرا؟                                                     

ن
ٓ
نبرای اینکه شهر تهران به ا
ٓ
نبرای اینکه شهر تهران به ا
ٓ
نبرای اینکه شهر تهران به ا
ٓ
:                                                               :                                                               :                                                               :                                                               ها گـفتها گـفتها گـفتها گـفتبرای اینکه شهر تهران به ا

        !!!!های من نترسیدهای من نترسیدهای من نترسیدهای من نترسیدبچهبچهبچهبچه
  محمدتقی بهار

        
        

!                                                                                                                            !                                                                                                                            !                                                                                                                            !                                                                                                                            نترسیدنترسیدنترسیدنترسید!  !  !  !  نترسیدنترسیدنترسیدنترسید
        ما همه با هم هستیمما همه با هم هستیمما همه با هم هستیمما همه با هم هستیم

  های جنبش سبزتوده

...............................
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  ی ماهیت جنبش سبزدرباره

  

        

        

        

        

  :های اجتماعی جنبش سبزریشه  -۱-۳

-ی قشر جوان و طیفو اقبال گسترده ۸۸توان ادعا کرد که انتخابات سال به  جرات می

نکه حاکمیت نیمه، واپسین شانس نظام اسRمی بود ی متوسط به موج سبزهای طبقه
ٓ
-برای ا

-اینکه در سی. نماید ی خودش بر ایران را ، برای یک نسل دیگر تمدیدغاصبانهنیمه-مشروع

غاز می
ٓ
وجه تصادفی شود، به هیچامین سالگرد انقRب اسRمی، این جنبش عظیم خیابانی ا

 یعنی یک نسل کامل. نیست
ً
کت چه شد که نظام اسRمی در اولین مشار . سی سال دقیقا

ی دوم خرداد را متحمل شود، و ، ناگزیر شد ضربه۷۶ی شصت در خردادسیاسی متولدین دهه

، با بحران جنبش سبز  ۸۸ی هفتاد در خرداددر اولین موج مشارکت سیاسی متولدین دهه

های مواجه گردید؟ واقعیت امر این است که نظام بنیادگرای دینی در ایران هیچگاه بین توده

ای کرده پایگاهی نداشته است و هر کس با بررسی سطحی، و قشرهای تحصیل ی متوسططبقه

شان های فکری و گرایش ۵۰ی استایل ایدائل جوانان دههاز روحیات، عRیق اجتماعی و =یف

ن بود، از سلطهکه در مذهبی
ٓ
زاداندیشی چون شریعتی سخنگوی ا

ٓ
ی فقهای ترین حالت متفکر ا

های انقRب ی شصت و بر ویرانهملهم از نواب صفوی، در دههسوپرکنسرواتیست و قشرسیاسی 

ن جوانان متحیر خواهد شد
ٓ
طور كه در فصل اول توصیف شد، به قدرت رسیدن همان. ا

بنیادگرایــی دینی در ایران حاصِل سنتز عجیب و استثنایــی از حوادث مختلف در سه مدار 
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یتشناسانه در فضای خاص جنگ سرد و زیبایــی -فلسفی-سیاسی
ٓ
هللا البته مرهون هوشمندی ا

ن پیروزی تاریخی برای روحانیت بوددهی این المانخمینی در ترکیب و جهت
ٓ
. ها و کسب ا

یت
ٓ
های ایرانی در مدار سیاسی را با جهان هللا توانست عRیق ضدامریکایــی و ضدلیبرالی چپا

هنی و فساد اخRقی ماندگی ذبینی مذهبی و ضدغربی روشنفکری دینی در مدار فلسفی ، و عقب

ها که شناختی ترکیب کند، از خRء عظیم فهم سیاسی در تودهها در مدار زیبایــیتوده

سال پس از کودتا با سانسور و سرکوب و خفقان ایجاد کرده بود استفاده ۲۵محمدرضاپهلوی در 

د، بر فوج کند، از نفرت مردم نسبت به مدرنیسم فاسد و ولنگار اقشار بورژوایــی حاكم نیرو بگیر 

ی ساختاری پهلوی پس از کودتا ایشان را به نشین که توسعههویت حاشیهعظیم قشرهای بی

های =زم را در خصوص عدم شهرها ریخته بود سوار شود، با شعار نه شرقی، نه غربی، تضمین

الملل خط امان بگیرد و پس از ی بینتعهد به بلوک رقیب، به دو ابرقدرت بدهد و در صحنه

ن جریاننکه با استفاده از این هارمونی چند=یه، موتور و=یت فقیه را روشن کرد، تکای
ٓ
- تک ا

وقتی . های مترقی و غیرمترقی را چون داربست از نمای فاشیستی ساختمان و=یت ِدمونتاژ کند

-وپنج میلیون هم بگویند بله، من میاگر سی: "که ایشان در سومین سال و=یت خود فرمودند

 متمرکز شده و دیگر ماشینایلحظه!" هگویم ن
ً
Rزادیست که قدرت کام

ٓ
شان بدون ستیزی ا

  .تواند کار کندها نیز میحمایت توده

کارمندان، (ی متوسط توان حاصل ائـتRفی بین طبقهرا می ۵۷در یک نگاه کلی انقRب 

بر ) نشیناشیهکارگران، دهقانان و قشرهای ح(ی سوم و طبقه) ورانعموم دانشجویان، پیشه

 ۶۰تا  ۵۷که نظام اسRمی از سال این. دانست) هامالکان، بورژواها و بروکرات( یعلیه طبقه

های این دو طیف موتلف توانست سازمان بیابد، به علت تضاد منافع، عRیق و ارزشنمی

قای مهندس بازرگان پس از . است
ٓ
ود و شوزیری به زیر کشیده میماه از نخست ۹اینکه دولت ا

شود که برخRف مهندس بازرگان، صدر واگذار میهای مذهبی از قدرت به دکـتر بنیسهم لیبرال

دهد که در این عصر حتی طیف بورژوازی ی ضدامریکایــی بود ، نشان مییک لیبرال با روحیه

قای خمینی بسیار عRقه داشت که . شودملی نیز جزء سهامداران انقRب قلمداد نمی
ٓ
شخص ا
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ی های طبقهتابیفقیه با هم متحد داشته باشد؛ اما بیطبقه را تحت حاکمیت و=یت این دو

نمتوسط در تن دادن به بنیادگرایــی دینی، که در بی
ٓ
سازمان  صدر و دکـتر بنی - تابی رهبران ا

یت -مجاهدين
ٓ
های هللا از قدرت مدیریتی و قابلیتمنعکس است، و همچنین هراس ا

مدگان طب
ٓ
ی متوسط، که در یک شرایط برابر و یک روند دمکراتیک، قهتکنوکراتیک برا

 او را به سمت شان  را از حاکمیت بیرون میروحانیون حاکم و ایادی و وابستگان
ً
راندند، نهایتا

( ی متوسط،از پایگاه طبقاتی نظام قانع کرد دست کردن قدرت، حتی به قیمت حذف طبقهیک

های لیبرالی و تعهد و تاکید اولی بر ارزش/ خصصرجایــی در قالب تضاد ت/ صدرتضاد بنی

ی ترین جلوهگرایــی، سمبولیزهزیستی و مکـتبی دیگری بر سادهتکنوکراتیک، در مقابل تکیه

-، نظام اسRمی، با عزل بنی۶۰خرداد  ۳۰تا  ۶۰ی از نیمه) تضاد ارزشی این دو طبقه است

زادی در صدر، تهدید و تكـفیر جبهه
ٓ
ماجرای راهپیمایــی علیه قصاص و جنگ ی ملی و نهضت ا

ی ی اول و طبقهها و نمایندگان طبقهخیابانی با مجاهدین در روز سی خرداد، تمام طیف

ی مهم اینجاست که چند هفته مانده به این راند و نکـتهی انقRب بیرون میمتوسط را از دایره

قایان طبری و کیانوری و نگهدارتسویه
ٓ
وان رسمی حزب توده و چریک با عن( حساب طبقاتی، ا

یزدی برای مناظره با دكـتر بهشتی و مصباح) ی کارگرفدایــی اکـثریت و در حکم سخنگویان طبقه

-حزب( شوند، تا تمام مدعیان رهبری و سخنگویــی طبقات مستضعفبه تلویزیون دعوت می

  .ان دهندی متوسط نشبه صورتی سمبولیک اتحاد خود را به طبقه) هاها و مارکسیستاللهی

یت
ٓ
به عنوان بانی اصلی انقRب و  ( ی متوسط را توانست حذف طبقههللا چگونه میا

مدن ثبات سیاسی نظام متحمل شود؟ ) حداقل نیمی  از پایگاه طبقاتی نظام
ٓ
بدون به لرزه درا

نکه ی افراطتنها راه او، اعمال فاشیسم سیاسی شدید و دمیدن بر کوره
ٓ
گرایــی دینی بود، برای ا

درصدی از طرفداران فناتیک  ۱۰درصدی نظام، یک قشر  ۳۰تا  ۲۰واند در میان پایگاه بت

رایــی فیزیکی میایجاد نماید؛ چرا که در وضعیت دوقطبی حاد که چالش به حد صف
ٓ
رسد، ا

ای که به لحاظ طرفدار فناتیک دهند و هر جبههدیگر کمیت نیروها اهمیت خود را از دست می
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-وضع با=تری را خواهد داشت و فاشیسم دینی تنها با این روش میبرتری داشته باشد، م

زادی
ٓ
  . ی متوسط راخنثی کندخواهان طبقهتوانست اکـثریت عددی ا

ی روحانی اش به دست طبقهی متوسط، سرقت انقRبتوان گـفت طبقهبه طور کلی می

 خاستگاه طبقاتی متوسط به پایین داشتند و
ً
یا برای ارضاء و  و مدیران جوانی که یا عمدتا

زادیبخشی به اقشار پایین جامعه ، به جنگ با گرایشهویت
ٓ
-خواهانه میهای دمکراتیک و ا

ای ای د=یل نتوانست در برابر توتالیتاریسم شیعیرفتند را به تلخی درک کرد، اما به سبب پاره

ایرانی را تحت  های استبدادی سیاسی طبقات پایین سنکرون کرده و سنتکه خود را با  اراده

 میلیتاریزه شده بود، پوشش دستگاه و=یت، احیا نموده و به بهانه
ً
ی ناامنی و جنگ، سریعا

بدین ترتیب بود که رهبران او منزوی و مطرود و تبعید شدند، و . مقاومت پایداری داشته باشد

ی شصت دهه هایشان رفتند و به زادوولدهایخود ایشان نیز نومید و خسته و افسرده به خانه

  .مشغول شدند

های دمکراتیک و ی متوسط و سخنگویانش نتوانستند در برابر غارت ارزشچرا طبقه

زادی
ٓ
ن به یک پوپولیسم ارتجاعی بایستند؟ به دو دلیلی انقRب و استحالهخواهانها

ٓ
:           ی ا

ن علت که طبقه ))))۱۱۱۱
ٓ
ن کشاندن ناگزیر شده بود برای به میدا ۵۰ی ی متوسط در دههبه ا

ها، اعتقادات ی سوم بر علیه استبداد پهلوی و نیز برای غلبه بر هژمونی فکری کمونیستطبقه

های مبارزاتی و عقیدتی مکـتب شیعه سازگار کند و اش را با سنتسیاسی، فلسفی و استتیکی

موزه
ٓ
ن ا

ٓ
هایــی دهشد فساد یک نظام از سرتاپا دینی را توجیه نمود و توهای دفرمه نمیاکنون با ا

علی شریعتی را زیر بغل زده بودند، برای ستیز با امام و " امت و امامت"دیروز کـتاب  را که تا

یت خدا گالوانیزه کرد
ٓ
ن انحراف خطرناک در مدار فلسفی و زیبایــی. ا

ٓ
شناسانه، حا= در واقع ا

داد و روحانیت شیعه نیز ، پس از اش را میهای واقعیداشت در مدار سیاسی میوه

بار اصلی انقRب بر دوش  ))))۲۲۲۲.کردندها وقت تلف نمیسال انتظار، برای چیدن این میوه۱۰۰۰

بر دوش رهبران سیاسی این  -۵۷از کودتا تا –سال مبارزه  ۲۵ی متوسط بود و خستگی طیقه

ای چون چریک های کارگری دقت شود که حتی رهبران و اعضاء جریان -کردطبقه سنگینی می
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ی ی متوسِط نوظهور در دههاین طبقه  - ی متوسط بودندبرخاسته از طبقه هایفدایــی نیز بچه

ن را نکشیده باشد و 
ٓ
زادی سیاسی، هیچ نازی نداشت که نظام پهلوی ا

ٓ
پنجاه، جز دسترسی به ا

یت. به لحاظ رشد اقتصادی و اجتماعی تا حد اشباع مورد حمایت بود
ٓ
هللا و اعوان او که ا

 سهم قلیلی در مبارزا
ً
ت انقRبی داشتند؛ در طول سه سال کشمکش خونین و با به عمدتا

وردن طبقات حاشیه
ٓ
ی دفاتر ی مساجد به شبکهنشین و روستایــی و تبدیل شبکهمیدان ا

ورند، و حزبی، قدرت را باهوشیاری از دست نمایندگان فکری و سیاسی طبقه
ٓ
ی متوسط در ا

و با  -به لحاظ مالی یا فرهنگی –درصدی اقشار فرودست  ۳۰تا۲۰خود با اتکاء به حمایت 

تمام نهادها  را قبضه  -کردهللا را تغذیه میکه بسیج و حزب –درصد هوادار فناتیک ۵تکیه بر 

نروحانیت حاکم برای تثبیت سلطه. کردند
ٓ
مدی او عیان نشود، ی خود ، و برای ا

ٓ
که ناکارا

اگزیر از قطع ارتباط با فرهنگ ناگزیر بود که نظام ارزشی جامعه را عوض کند و برای این کار ن

ها را در یک زوال و انزوا فروببرد و این کار را در پوشش ستیز با و تمدن غربی بود تا توده

ی روحانیت و برای له کردن رویاها و به اراده. امپریالیسم و فساد تمدن غربی به پیش ببرد

اجتماع برکشیده شدند و به  کرده، قشری از مدیران از اعماقعRیق قشرهای فرهنگی و تحصیل

جویــی از صاحبان فرهنگ و دانش و مصدر نشستند که به علت عدم تربیت فکری و کینه

زادیتخصص و ثروت، حتی به ساده
ٓ
حق  - ی متوسطهای فردی و اجتماعی طبقهترین ا

ای را نیز که در نیز رحم نکردند و رفاه اقتصادی نسبی -خوراک، پوشش، نوشیدن و موسیقی

پهلوی حاصل شده بود از بین بردند و ایشان را درگیر جنگی خانمانسوز نیز کردند و  عصر

تش کشیدندمنابع مادی و معنوی
ٓ
ی متوسط ، گیج و خسته و مغبون و طبقه. شان را به ا

سال زمان =زم بود محبوس شد و تنها سی. ناتوان به خانه رفت، اما کینه و بغض او کشته نشد

روی دوش او  ۶۰ی و تضادهای فکری دهه ۵۷بار خستگی انقRب که یک نسل جدید که

دوباره کلید بخورد و نسلی نو به نیابت از والدین  ۶۰نباشد، به میدان بیاید ، تا نبرد سال 

  .مالباخته، به روحانیت بنیادگرای حاکم، اعRن جنگ بدهد
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  :ی اصالحات جتربه -۲-۳

اسRمی به سه علت ناگزیر بود در      ی هفتاد خورشیدی، جمهوری در ابتدای دهه

  :نظر کندهای کلی خود تجدیدگیری و سیاستجهت

یت  - ۱
ٓ
  معنوی/ی متمرکز سیاسیهللا خمینی و فقدان اتوریتهمرگ ا

ی وجودی نظام سقوط بلوک شرق و امحاء مناسبات جنگ سرد که فلسفه  - ۲

ن وابسته بود اش از ارزشاسRمی و تعریف
ٓ
 به ا

ً
 ها و امنیت ملی شدیدا

ی ی شصت و ظهور مطالبات طبقهپایان جنگ هشت ساله و فضای انقRبی دهه  - ۳

ن دهه
ٓ
 . خاموش بود متوسط که در ا

ی مادی و معنوی قشرهایــی از در این وضعیت، نظام اسRمی که خود را کارگزار اراده

ی هایــی از طبقهدانست، ناگزیر بود که طیفمیکار  فرهنگی های محافظهی سوم و =یهطبقه

را  نیز در قدرت شریک کند و میدان را برای مشارکت ) بورژوازی وابسته و رانتی و تجاری ( اول 

تقسیم قدرت بین . ایشان بگشاید؛ هرچند که با ایشان تضاد فرهنگی و ارزشی داشته باشد

قای خامنه
ٓ
( ی سومی و سخنگوی قشرهایــی از طبقهای و هاشمی که اولی کلیددار قدرت معنوا

و دومی کلیددار قدرت مادی و ) ی سیاسی و فرهنگیهویت بنیادگرایــی مذهبی، در =یه

) گذاری توسعه، رفاه، تعدیل اقتصادی و سرمایه( ی اولسخنگوی منافع قشرهایــی از طبقه

ی متوسط که طبقهاز ابتدای این دهه است . ستگردید، بازتابی از این تحول پایگاه طبقاتی

شود ناگزیر بود تا عصر او صبح که از خانه خارج می. شودی قیچی گرفتار میبین دو تیغه

قانون را از سمت برکشیدگان تسلط اقتصادی یک کاپیتالیسم شرقی فاسد، مبتذل، رانتی و بی

ری بود گشت ، پای تلویزیونی که در حکم منبی اول تحمل کند و عصر که به خانه بازمیطبقه

-روضه( ی سوم کار طبقههای بنیادگرایــی دینی و عRیق قشرهای محافظهبرای تبلیغ ارزش

ن روبروست در زجری که طبقه. زجر بکشد...) ها و خوانی
ٓ
ی متوسط در این وضعیت با ا

غاز این دهه، که به شکل
ٓ
-گیری گـفتمان اصRحتکاپوهای نمایندگان فکری و سیاسی او در ا

وری روشنفکری دینی لیبرال حول حلقهطلبی، احیاء 
ٓ
های فلسفی دکـتر سروش ی کیان و نوا
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و بنیادگرای دینی در همکاری ) لمپن بورژوا( دو طیف بورژوازی رانتی . انجامید، منعکس است

غاز دهه
ٓ
بخشیدند، اولی با قدرت مدیریت ی هفتاد، امتیازهایــی به هم میشوم خویش در ا

بخشید، دومی نیز با حمایت معنوی اری نظام را توسعه میافر تکنوکراتیک خود قدرت سخت

و همچنین با بازگذاشتن دست   -با شعار معروف دشمن هاشمی دشمن پیغمبر است -خود 

ترین حِد خواری و برخورداری از انحصارهای اقتصادی بدون کوچکبورژوا در رانتلمپنطبقه

ت اطRعات با تاسیس هفتصد شرکت پاسخگویــی به جامعه؛ و در همین دوران است که وزار 

-شود و امثال سعید امامی لذتبازرگانی به عنوان بخش خصوصی وارد فعالیت اقتصادی می

بنیارگرایــی دینی که در +لیبرالیسمچشند و ائـتRف خطرناک لمپنهای اقتصاد لیبرالیستی را می

ن خواهیم پرداخت، شکل می
ٓ
ینده به ا

ٓ
.گیردفصل ا

 
رامهههای میانی ددر سال

ٓ
رام  ی هفتاد، ا

ٓ
ا

اندازهای ایشان، سبب بروز های این ائـتRف پر شد و تضاد منافع، عRیق و چشمظرفیت

-نیمه-دولتیبورژوازی نیمه. های سیاسی و فرهنگی میان ایشان گردیدای از اصطکاکشبکه

نک های باگرفتن دستورالعملبا تعدیل اقتصادی دولت هاشمی و با درپیش ۷۰رانتی سال 

ای  برخاسته از سقوط بلوک کمونیسم، به سرعت باد جهانی و نیز با انرژی و نیروی اخRقی

-دید و تنشی خود میخارجی بنیادگرایــی دینی  را مانعی برای توسعهکرد و دیگر سیاستمی

مریکا
ٓ
زاد شدن پتانسیل -زدایــی از رابطه با ا

ٓ
از سوی . دانستهای خود میاروپا را امکانی برای ا

دیگر بنیادگرایــی دینی نیز که در اغاِز اتئRف انتظار داشت در ازاء سپردن اقتصاد به 

-ی اول، در فرهنگ و سیاست انحصارات را قبضه کند، به دریج درک میهای طبقهتکنوکرات

کرد که تسلط قشر تکنوکرات بر منابع و ساختارهای اقتصادی، پیامدهای فرهنگی و سیاسی 

های اینک طیف. ند و در دراز مدت با=نس این ائـتRف را به هم خواهد زدکخطرناکی ایجاد می

ای رفاه در تقابل های زنجیرهفروشگاهیافتند که تاسیسحزب موتلفه به شم سیاسی خود درمی

) مانند طرح نواب( شهری های جنوبفروشی نظام سنتی بازار و همچنین نوسازی بافتبا خرده

قای هاشمی چگونه بازوهای سیاسی او را از سمت تکنوکرات... و تاسیس فرهنگسراها و 
ٓ
های ا

اختRف این . کندی سوم فربه میی متوسط را به زیان طبقهکند و قشر جمعیتی طبقهقطع می
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دو طیف در تدوین  لیست انتخاباتی مجلس پنجم و تاسیس حزب کارگزاران علنی شد و در 

ی قشرهای طبقه هران و اصفهان ، حضور مشتاقانهی انتخاباتی تهمین انتخابات در حوزه

ن زمان منزوی و منفعل بودند، ضربه
ٓ
ای را بر فاشیسم دینی ی خردکنندهمتوسط که تا ا

ی های انبوه طبقه، که توده۱۳۷۶تحمیل کرد و سرانجام در انتخابات ریاست جمهوری 

عظیم با قشرهای  سال خون دل خوردن و دوری از قدرت، در ائـتRفی ۱۶متوسط پس از 

مدند و رئیس جمهورشان را به نظام ) به نمایندگی حزب کارگزاران( بورژوازی نوظهور 
ٓ
به میدان ا

رایش طبقاتی نیروهای سیاسی. اسRمی تحمیل کردند
ٓ
توان اقدامی ست که میبر اساس همین ا

های کراتی غRمحسین کرباسچی را تRشی لجبازانه برای انتقام گرفتن از تکنو چون محاکمه

دانست  ۷۰ی سالپازدن به قرارومدارهای عاشقانهی بورژوایــی، از بابت پشتحامی طبقه

قای خاتمی با وضعیت دکـتر بنیومقایسه
ٓ
-های محافظهصدر  از سوی طیفی مدام وضعیت ا

رایش طبقاتی
ٓ
  . ای استکار، و تهدید او از این بابت نیز بازتاب یک چنین ا

قای ۷۶پس از دوم خرداد 
ٓ
کوشید تا این ائـتRِف متناقض اما پربرکت را حفظ خاتمی می ا

های فرهنگی و خانهی اول، و  وزارتهای طبقهکند و با سپردن قدرت اقتصادی به تکنوکرات

، بتواند در برابر ائـتRف ) نوری و مهاجرانی( ی متوسطهای طبقهسیاسی به سخنگویان ارزش

ی صداوسیما، شورای نگهبان، مجلس، سپاه، قوه( یان ی نهادهای تحت امر بنیادگرایکپارچه

-مقاومت کند و البته به سبب عدم اعتماد به نفس در مواردی نیز می) قضاییه و امامان جمعه

بادی به وزارت اطRعات، از فاشیسم کوشید تا با انتصاب بنیادگرایان تندرویــی چون دری نجف
ٓ
ا

طلب از این در واقع اصRح.  ای را انکار كندریشهدینی حاکم امان بگیرد و وجود هرنوع تقابل 

  :            شودلحطه است که در میان سه حق انتخاب گرفتار می

ی اول، که با اتخاذ گزینه   مدارا با بنیادگرا؛مدارا با بنیادگرا؛مدارا با بنیادگرا؛مدارا با بنیادگرا؛        - - - - ۳۳۳۳فریب بنیادگرا فریب بنیادگرا فریب بنیادگرا فریب بنیادگرا     - - - - ۲۲۲۲ستیز با بنیادگرا ستیز با بنیادگرا ستیز با بنیادگرا ستیز با بنیادگرا     - - - - ۱۱۱۱  

های ه لحاظ پتانسیلهای مردم پشت او هستند؛ اما او خود به لحاظ نظری و نیز بتوده

ن را نداشت
ٓ
نیز  -فریب بنیادگرا -ی دوماتخاذ گزینه. شخصیتی و نبود رهبریت قاطع، بضاعت ا

صدالبته راه به جایــی نمی برد، چرا که بنیادگرا یک نیروی تاریخی هزار ساله است که شّمی 
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های زبانیریناش دارد و در دو قرن اخیر هیچگاه فریب شیبسیار تیز برای درک منافع حیاتی

داند كه دمكراتیزه كردن مناسبت قدرت و فرهنگ، طلبان را نخورده است و خوب میاصRح

ی وجودی او مدت ثباتی و امنیتی برای او تامین كند، اما در بلند مدت فلسفهحتی اگر در كوتاه

 ) مدارا( ی سوم اتخاذ گزینه.  را مضمحل خواهد كرد
ٓ
مدن با نیز صدالبته موكول به كنار ا

طلبی دلسرد ی فناتیك اصRحصورت بدنهقرمزهای اوست، كه در اینبنیادگرا و پذیرفتن خط

شود و در این صورت هیچ تضمینی نیست كه ی اجتماعی او تضعیف میشوند و پشتوانهمی

های تقسیم قدرت پا زدن به توافقی پشتی این وضعیت، دچار وسوسهبنیادگرا با مشاهده

طلبی از دوم جریان اصRح.  طلب ضعیف شده را از قدرت بیرون نراندRحنیفتد و اص

 هنوز بین این سه جهت ۱۳۹۲تا  همین امروز در سال ۱۳۷۶خرداد
ً
گیری در نوسان نیز اساسا

  . است و همین بRتكلیفی است که امروز توان رهبری بر جنبش سبز را از او سلب کرده است

در حالت قهر و انفعال با  ۱۳۷۶تا خرداد ۱۳۶۰خرداد ی متوسط که از اقشار طبقه

کردند، پس از دوم خرداد، ارزش مشارکت سیاسی خود را در یافتند و در نظام اسRمی مدارا می

هایــی سریع و یکساِل اوِل پس از پیروزی، با پشتیبانی فعا=نه از دولت خاتمی، پیشرفت

میزی در برخورد با بنیادگر برخوردهای موفقیت
ٓ
وردندا

ٓ
ی فضای از توسعه: ایان به دست ا

ای و به کنترل های زنجیرهها گرفته تا بازشدن فضای دانشگاه، افشاء قتلمطبوعات و رسانه

وردن وزارت اطRعات، قیام کوی دانشگاه، فتح انتخابات شورای اول و 
ٓ
و بدین ترتیب ... درا

اول و در راس ایشان حزب  یهای بورژوازی رانتی طبقه، طیف۷۸بود که از ابتدای سال

رام
ٓ
رام از موج مشارکت سیاسی نگران شدند و به واسطهکارگزاران ا

ٓ
ی انحصاراتی که در مافیای ا

پرده و نیز در نظام حقوقی و قضایــی نظام اسRمی داشت، از پیامدهای این قدرت پشت

اختRفات . دی استبداد حاکم احساس اضطراب کردندمکراتیزاسیون تند و از تضعیف اتوریته

 جدا شدن طیف هاشمی رفسنجانی از اصRح
ً
طلبی  در درون شورای شهر اول و نهایتا

ها ، و تRش او برای ریاست بر مجلس ششم و تRش برای برقراری با=نس میان ارزش۱۳۸۸سال

زادی
ٓ
-ی اصRحخواه، نگرانی این طیف را از تفوق روحیهو منافع بنیادگرایان دینی و اقشار ا
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زادیدهد ؛ اما اکنون دیگر طبقهانه بر منابع قدرت را نشان میطلب
ٓ
خواه ی متوسط و قشرهای ا

ن بودند که خود را به ائـتRف با این اقشار نیمهتر و پرانرژی جامعه قوی
ٓ
مافیایــی نیمه -مدنیتر از ا

ر های سکو=ر زیانتخابات پرشکوه مجلس ششم و پیروزی انحصاری دمکرات. نیازمند بدانند

گیر به رهبری اکبرگنجی و ماه جنگ مطبوعاتی نفس ۶پرچم حزب مشارکت که پس از 

مد، عRوه...سعیدحجاریان و 
ٓ
بر شکستن کمر بنیادگرایــی حاکم، با اخراج طیف به دست ا

کار که های بورژوازی رانتی محافظهای را نیز بر طیفی خردکنندههاشمی از مجلس، ضربه

ورد روند اصRحات را در پیش گرفته بودندی کند کردن اکنون وظیفه
ٓ
.وارد ا

١
این پیروزی   

را نیز پس از شانزده سال انفعال، در پوشش حمایت  ۶۰های ضدانقRبی سالتاریخی که طیف

مد  و اقدام  ایشان به ترور سعید از اصRح
ٓ
ورد، بسیار بر بنیادگرایــی دینی گران ا

ٓ
طلبی به میدان ا

ی كنفرانس برلین دوماه پس انتخابات مجلس ششم و برانگیختن غائلهحجاریان، یكماه پس از 

از انتخابات و فرمان رهبری به توقیف فله ای مطبوعات، سه ماه پس از انتخابات، تبعات 

ن بود و نیز تاکید صریح بنیادگرایــی مبنی بر اینكه هیچگاه به بازی دمكراسی تن 
ٓ
مستقیم ا

  .نخواهد داد

ن مشارکت تودهصRحدر این مقطع،  جریان ا
ٓ
ن پیروزی مطلق و ا

ٓ
ای اكـتیو، طلبی که ا

گنجید، خود نیز از قدرت سیاسی نویــی که همچون یک هیو=ی ی او نیز نمیحتی در مخیله

مده بود، هراس زده شد و سعی کرد با انتخاب
ٓ
ام  مردم تهران بر ۲۷خفته بیدار شده و به صحنه ا

سا را مهاریاست مجلس، این نیروی سیل
ٓ
ن بکاهد و ا

ٓ
این یک خیانتی به امید ر کند و از شتاب ا

                                                           

نامیدند، به علت منافعی که در  حفظ ساخت مافیایــی قدرت مدرن میها که خود را راستاین طیف -١
ی اقتصادی بر دمکراتیزاسیون تحت عنوان شعار مقدم بودن توسعه ی ضددمکراتیک خود را راداشتند ، روحیه

مد سرانه تا و می قدرت سیاسی، پنهان کرده بودند
ٓ
د=ر، ۱۵۰۰۰کوشیدند تا اثبات کنند بدون افزایش درا

ی اقتصادی شان از بسط این گـفتمان، اولویت بخشیدن به توسعهدمکراسی پایدار محال است و منظور واقعی
مرانه نس

ٓ
مدن با تمام اشکال فساد و ی سیاسی و تRش برای فریب جامعهبت به توسعها

ٓ
ی مدنی جهت کنارا

مدی
ٓ
ن بودند و چند سال مطلقهای بود که ولیناکارا

ٓ
ی غیرپاسخگو و مافیاهای سیاسی متصل به او ، منشاء ا

قوای مقننه و و قضائیه  پاسداران طی کودتای سیاسی، تمام قدرت اقتصادی کشور  راقبضه کرد ودیگر که سپاه
لت دست خود کرد، حد ساده

ٓ
شکار شدلوحی و بیرا نیز ا

ٓ
 . صداقتی نهفته در این ادعاها ا
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تمکین از حکم حکومتی در قانون ( مردم بود؛ و همین خیانت اول، خیانت دوم را زائید 

غاز شد) مطبوعات
ٓ
-پرنسیپـی محض، شخصیترهبری مردد، بی: و  از این لحظه بود که زوال ا

دم
ٓ
رامش فعال، رکود، روزمرگیهای پایین، ا

ٓ
تا انتخابات دوم ... تفاوتی، بیهای کوچک، ا

نژاد به شهرداری درصدی در شهر تهران و عروج دکـتر محمود احمدی۵شورای شهر و مشارکت 

  تهران

  :طلبی های سقوط اصالحعلت  -۳-۳

ی مجلس ششم، ظرفیت های دمكراتیك قانون و پس از فتح قاطعانه ۷۹از ابتدای سال

اش مبنی بر امكان رغم اعتقاد بنیادینعلیطلب اساسی تكمیل شد  و عنصر اصRح

 به محاصره
ً
Rی نهادهای انتصابی و اختیارات مطلق دمكراتیزاسیون قدرت در ساختار نظام، عم

مد ولی
ٓ
میزی مسدود شد و هر اراده. فقیه درا

ٓ
ن پس  راه هر پیشرفت مسالمت ا

ٓ
-ی اصRحاز ا

لوایح دولت . محكوم به انفعال گردید ای جز در صورت نبرد رو در رو با منابع قدرت،طلبانه

شد و طلب تصویب و سپس در شورای انتصابی نگهبان بRاثر میطلب در مجلس اصRحاصRح

-اش، به مجمع تشخیص مصلحت كه از اشرافیت محافظهدر صورت پافشاری مجلس بر مصوبه

ت نیز صداوسیما شد؛ و طی این مدكار نظام و  منسوبان رهبری تشكیل شده، ارجاع و وتو می

یند غیرممكن میبا زمینه
ٓ
. نمودسازی و سانسور ، امكان مشاركت و حتی اطRع توده را از این فرا

غاز شد و تا سقوط كامل خود پیش رفت
ٓ
یند فلج ا

ٓ
هر کسی که هشت سال . و بدین ترتیب، فرا

پرسد  که چرا طلب امید بسته بود، حق دارد این را از خود بمشتاقانه به پیروزی جریان اصRح

دریغ توده و الیت ایرانی، از رهبری مطالبات رغم پشتیبانی یكپارچه و بیطلبان علیاصRح

  دمكراتیك ایشان عاجز ماندند؟

طلبی توجه بایست به بحران عمیق هویت در جریان اصRحها میی علتپیش از همه

 
ً
امكان تعریف هر نوع اصل و  کرد؛ او حامل چنان تناقضات و تضادهای بنیادینی بود كه اساسا

-طلب به عنوان تندروترین قشر نظام، در یك دههاصRح. نمودپرنسیپـی را برایش غیرممكن می

شتی
ٓ
مریكا داشت و در ی قبل از جنبش دوم خرداد ا

ٓ
ناپذیرترین روحیه را نسبت به غرب و ا
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زاد سازی اقتصادی و نیز  ستیز با لیبرال
ٓ
زادی كه اینك ی ملی و های جبههمخالفت با ا

ٓ
نهضت ا

نان میخود را سخنگوی  عقایِد دهه
ٓ
یافت، لیدر و الهام بخش و حتی خصم جناح ی شصت ا

ی البته با دگرگشت مبانی نظری و هویتی این جریان كه در ابتدای دهه. راست حکومت بود

وری هفتاد و در پروسه
ٓ
ی حلقه های دكـتر سروش وی بازگشت از شریعتی به بازرگان، و نیز در نوا

 ۷۶تا  ۶۸گرایان محقق شد، بحران هویتی رهبران و الیت ها كه ایشان را از كیان و طیف عرفی

ها هزار مدیر ده –طلبان ی مدیریتی اصRحمنفعل كرده بود، تا حدودی ترمیم شد، اما در بدنه

از  روحیه و پرنسیپ حاکم،  بیش -بودندطلبان میها سخنگوی اصRحمحلی كه در شهرستان

ن
ٓ
ی شصت های حکمرانی دههی مدنی باشد، به سنتكه درخور رهبران دمكراتیك جامعها

  .  بردنسب می

و از مقطعی كه نیاز به درگیری با منابع متراكم قدرت ناگزیر شد،  ۷۹از ابتدای سال 

زادی) حكومت(های انتصابیشكاف میان منافع حلقه
ٓ
ی جامعه(های تودهخواهانهو نیز منافع ا

-طلبی در وضعی افتادند كه  هر روز میبه ماكسیمم حد خود رسید و  رهبران اصRح) مدنی

ترین مسائل روزمره نیز میان مردم و نظام یكی را برگزینند؛ و طبیعی است که بایستی در كوچك

ها ترین تصمیمدر این وضعیت، و در فقدان اصل و پرنسیپ هویتی جامع و فراگیر ،  كوچك

ن هر شخصی خود را مركز ثقل عقRنیت و تدبیر می. تفرقه استعامل 
ٓ
داند و شخِص خودش را ا

كاری خائنانه  جدا کرده است؛ و پندارد كه رادیكالیسم احمقانه را  از محافظهای میمرز بهینه

ای بRدرنگ میان مردم و نظام ، نظام  را دسته: بدین ترتیب، اصRح طلب دو دسته شد

ی ی اول روزنامهطلبی رادیکال و اصیل، صفحههای ایشان علیه اصRحجویــییببرگزیدند و ع

-ی مدنی میی جامعهطلبان نیز كه خود را بركشیدهکیهان را پر کرد، و قشر اقلیتی از اصRح

ن
ٓ
جا که هیچ الگویــی و چارچوبی برای بسیج اجتماعی و منازعه در سطح با= دانستند، از ا

طلبی دند و بین مردم و نظام سكوت کردند و یا اینکه از گـفتمان اصRحنداشتند، یا منفعل ش

  .  خارج شدند
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طور كه در بحث مدارها مطرح گردید، امر سیاسی از امر فلسفی یا استتیكی منفك همان

بستی در مدار فهم فلسفی است ، اما باید توجه داشت در مقاطعی از تاریخ، بحرانی و بن

ن، هر نوع پیشرفتی در مدار سیاسی به سمت یك شود كه بدون حادث می
ٓ
غلبه كردن بر ا

كند؛ به عنوان مثال در پذیر پیدا میوضعیت دمكراتیك، حالتی سست و ناپایدار و برگشت

عظیم ترین انقRب سیاسی ممكن بر علیه استبداد سلطنتی روی داد، اما هفت  ۵۷بهمن  ۲۲

زادی
ٓ
ن خروش ا

ٓ
ت فقیه در حالی توسط نمایندگان همان مردم خواهانه، اصل و=یماه پس از ا

ن به مراتب از اختیارات شاه سرنگون شده بیشتر بود و تمام 
ٓ
تصویب شد، كه اختیارات ا

ی اول دستاوردهای مدار سیاسی، به علت عدم عمق فلسفی اعتقاد دمكراتیك، به نقطه

مرداد  و به قبل از  ۱۳تر،  به بلكه حتی بسیار عقب ۱۳۵۷بهمن  ۲۱البته نه به ( برگشت 

نجایــینیروی اصRح!) ۱۹۰۷ابRغ مشروطیت در 
ٓ
كه در مدار فكر فلسفی گرفتار طلب نیز از ا

ی نور کوشید امیال لیبرالی خود را  از صحیفهضددمكراتیك ترین اعتقادات بود و حتی می

یت
ٓ
زاداندیش استخراج کند ، طبیعیهللا خمینی و فتوای چند مرجعا

ٓ
ه در این بود ک تقلید ا

های کRن بشود  و نه تنها گیری دچار حد با=یــی از تناقضات در جهت) منازعه با نظام(وضع 

زادی
ٓ
خواه جامعه را تحت ائـتRف خود هویت ببخشد ؛ بلکه حتی از نتواند تمامیت قشر ا

سازی چون رد صRحیت یك ها نیز عاجز شود و در موارد سرنوشتگیری ترین تصمیمكوچك

، جز انفعال و واگذاری تك ۱۳۸۲ی مجلس ششم در سال نمایندگان و كل هیئت رئیسهسوم 

تك منابع قدرتی كه در چهار سال اول حكومت اش با خون دل خود و حامیان اش به دست 

مده بود، چاره ای نیابد
ٓ
  . ا

های بیداری طلب، حامل و وارث سنتاز سوی دیگر باید عنایت داشت كه اصRح 

 هیچ ارتباطی و تعاملی با جریان بیداری مدنی ایران كه  در دهه دولتی است و
ً
ی شصت اساسا

به دست خودش سركوب شده است، نداشت و نظام اسRمی نیز بر این نکـته وقوف داشت 

ای جز بسیج طلب چارهكه در صورت قطبی كردن نبرد و ایستادن در مرزهای درگیری، اصRح

طلبی دولتی در ایران هیچگاه به شهادت تاریخ، اصRح ی مدنی نخواهد داشت و بناجامعه
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مگر در مورد  -نخواسته است و نتوانسته است با بسیج مردم به جنگ حاكمیت برود

دریغ که به رهبری کاریزماتیک دکـتر مصدق و به پشتیبانی بی ۱۳۳۱ای چون سی تیراستثنایــی

علت است كه پس از شكست در  و به همین -های غیردولتی تکیه داشتبیداری مدنی و الیت

ی ترور حجاریان، كنفرانس استبداد دینی طی سه ماه، با سه پروژه  -۷۸اسفند–مجلس ششم 

مد و دیگر لحظه
ٓ
ای در قطبی كردن نبرد تردید نکرد و برلین و تعطیلی مطبوعات به میدان ا

ن ۸۲حتی در انتخابات مجلس 
ٓ
ینی بود، بطلبی قابل پیشكه شكست اصRحنیز با وجود ا

طلب را رد صRحیت كرد، تا بتواند تخیمینی از ذخایر چهارهزار كاندیدا و هشتاد وكیل اصRح

وردتصمیمی  در جبههعظیم فRكت و بی
ٓ
  .  ی رقیب به دست ا

طلب تر كه عنصر اصRحای و بسیار مهمغیر از عوامل اشاره شده، باید به یك علت ریشه

م از توانایــی رهبری جنبش دمكراسی خواهی ایرانی عاجز درصدی مرد۷۰را با وجود حمایت 

ن نیروی اصRح. كرده است، توجه نمود 
ٓ
ی هفتاد و هشتاد در ای كه در دههطلبیسردمداران ا

ای كه در یك فضای رقابتی تربیت یافته  ساخت سیاسی ایران بركشیده شد، نه یك نیروی مدنی

شان بركشیده شده باشد، بلكه یك نیرویــی جتماعیو نفوذ ا های سیاسیی صRحیتو به واسطه

ی پنجاه و شصت بودند كه حکومت اسRمی برای ای از میان نسل جوانان دههدستچین شده

ی شصت ایشان را تربیت ی مدنی در دهههای روشنفكری چپ و لیبرالی جامعهسركوب طیف

طور كه در همان. جای دادای در مدیریت های كRن كرد و در یك فضای حمایتی و گلخانه

تی در مورد فقدان روشنفكری مرجع در ایران امروز استد=ل خواهد شد، فضای كشتار 
ٓ
فصل ا

ی پنجاه و مهاجرت پس از انقRب و جنگ هشت ساله و منازعات خونین سال شصت و دهه

های مدنی در ایران با حكومت بنیادگرایــی ی شصت، و مخالفت جدی الیتهای دههسركوب

های ستیز نظام اسRمی باعث گردید نیروهای درجه یك و الیتدینی و مهمتر از همه ذات نخبه

، هر یک به شکلی از میدان به در شوند؛ و قشرهای درجه دو ۵۰تا  ۲۰طبیعِی نسل متولدین 

 درجه سه
ً
نو  عمدتا

ٓ
 حد بضاعت ا

ً
ها  از حد نمایندگی افکار عمومی نسل خودشان ای كه اساسا

ستند، در مقام مدیریت سیاسی و اجرایــی قرار گیرند و البته طبیعی است که چنین كمتر ه
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های سیاسی درجه یك، حمایت و ای هیچگاه نتوانند در سطح شخصیتهای مصنوعیالیت

قای مهندس موسوی به عنوان یك شخصیت سیاسی اصیل (اعتماد جامعه را جلب كنند 
ٓ
كاری ا

به  .شان باشندی قدرت واقعی نسلو بازتاب دهنده.)  در مدت یكماه  به سهولت انجام داد

قای محمدرضا خاتمی در انتخابات مجلس ششم، حدود دو و نیم میلیون رای از 
ٓ
عنوان مثال ا

یتتهران کسب می
ٓ
هللا طالقانی در مجلس خبرگان قانون کنند، یعنی چیزی معادل با رای ا

ن ادعا کرد كه او به لحاظ شخصیتی حتی توابه جرات می ۱۳۹۲اساسی؛ و البته امروز در سال

دهم این نیروی اجتماعی را نیز نداشت و سند این ادعا نیز عملکرد ظرفیت نمایندگی حتی یک

شان از مجلس، حتی ی اجتماعی در حدی بود که با اخراجمشارالیه در حیف کردن این پشتوانه

دوق انداخته بود، به دفاع از شان را در صنهزارم این جمعی نیز که با شور و شوق نامیک

 به بر این اساس باید توجه داشت كه عنصر اصRح. ایشان برنخاستند
ً
طلب حكومتی ذاتا

ن اعتماد به
ٓ
نفس است كه از ساخت قدرت ساختار مافیایــی نظام حاكم وابسته است و فاقد ا

ی اصRح خارج شود و به نیروی مدنی خود مستظهر باشد  ؛ بنابر همین علت است كه نیرو 

طلب چهار سال است كه می كوشد گـفتمان جنبش سبز را خفه كند و با منحصر كردن كشتارها 

قای احمدی نژاد،  به عامل اصلی كودتا  ۸۸های سالو سركوب
ٓ
شتی  -فقیهولی–به ا

ٓ
پیام ا

بفرستد و بدان علت است كه امروز جرات و صRحیت دفاع از رهبر دربند خود ، میرحسین 

از دست داده و در حال التماِس صRحیت برای  شركت در انتخابات بعدی  موسوی را نیز

او منابع انحصاری و   داند در صورت متRشی شدن ساخت كلی قدرت،است؛ چون كه خوب می

ن است كه در یك 
ٓ
مافیایــی قدرت را از دست خواهد داد و صRحیت مدنی او نیز بسیار كمتر از ا

زاد و رقابتی او را در ر 
ٓ
زادیخواه قرار دهدفضای ا

ٓ
  .اس نیروی ا

  چگونه ظهور کرد؟"  مري نوروزی"    -۴-۳

در ایراِن قدیم و تا همین یک تا  دو قرن پیش، رسمی در قصبات و و=یات ایران جاری  

ن، در روزهای  اول هر سال، مشهورترین مجنون شهر را به تخت 
ٓ
بوده است که بر اساِس ا

سمبولیک و برای تفریح و سرگرمی، دیوانگان را مصدر امور نشاندند و به صورتی حکومت می
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. شد گـفته می" میر نوروزی " کرد، ای که بدین ترتیب قدرت را تصاحب میبه دیوانه. کردندمی

های متخصص و های پس از انقRب، و در كوشش روحانیت برای طرد طیفدر کشمکش

چنین پیشامدی به صورت جدی در ی قدرت، مشابه یک های طبیعی جامعه از دایرهالیت

السلطنه و نجبایــی ایران اتفاق افتاد و در کشوری که یکصدسال پیش رجالی چون احتشام

چون داور و فروغی و مصدق را بر مصدر داشت، قدرت سیاسی به دست عناصری چون 

و  )  معروف به َمَمد رینگو( و محمد منتظری ) ُكشبا نام مستعار صادق گربه( صادق  خلخالی 

 با=ترین تجربهمهارت و بیدانش ، بیافتاد و قشرهایــی بی... 
ً
شان، ی اجرایــیپرنسیپ که بعضا

قای خوانیپادویــی در بازار تهران و پخش پلو در روضه
ٓ
 به تعبیر ا

ً
های حزب موتلفه بود ، بعضا

، سریال اینکه در ابتدای انقRب. وزارت برکشیده شدند فروشی تا کرسیرجایــی از سطح دست

ترین که روایت عروج تصادفی یک چوپان بر تخت سلطنت بود، محبوب" سلطان و شبان" 

پنداری با چوپان، مدتی از پخش سریال شود و نظام اسRمی به علت همذاتسریال مردم می

قای مهرجویــی"بانو"جلوگیری کرد و همچنین توقیف شدن فیلم 
ٓ
داستان نوکرهایــی که  -ی ا

میر "دهد که سیستم حاکم نیز نسبت به موقعیت نشان می -کنندفتح میی ارباب را خانه

گاهی داشت"نوروزی 
ٓ
است که رجال سیاسی عصر واقعیت امر این. وار مدیران و رهبرانش خودا

شخصیتِی ناشی از شرکت در یک نظام استبدادی ، با تمام پهلوی هر چند که به فساد و بی

راسته بودند،  اما به سبب پا
ٓ
شان که حداقلی زدگیشان و نیز به علت غربیگاه فئودالیوجود ا

از فرهنگ و پرنسیپ و تحصیRت را برای ایشان الزامی کرده بود، =اقل به صورت سطحی یک 

راستگی
ٓ
اما این میرهای نوظهور . ست، با خود داشتندی هر دولتمردیای را که =زمهنجابت و ا

 میکردند، ای تغذیه میاز یک منبع ارزشی
ً
لودگی ظاهری و شلختگی  را نیز که اساسا

ٓ
توانست ا

ی خود های عامیانهتوزی ای از فضیلت بداند و بنیادگرایــی دینی را نیز پوششی بر كینهنشانه

  .بكند 

سال حاکمیت خود توانستند یک نوع ی شصت در طول سیمیرهای نوروزی دهه

 بهنجابت و اشرافیت سطحی
ً
ورند و  او=

ٓ
علت شریك شدن در قدرت مستقر و  ای به دست ا



 .......................135 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

  به سبب درك  مسئولیت خطیر كشورداری در طول زمان، خود را از فاز میرنوروزی با= 
ً
ثانیا

-ستیز و اشرافیتستیز، علمهای ذاتی جمهوری اسRمی به خاطر اصل نخبهبکشند، اما سنت

ز از بابت تاكید صریح ستیزش بسیار مستعد پرورش میرنوروزی بوده است؛ از این لحاظ،  و نی

قای  ۸۶رهبری انقRب در سال 
ٓ
مبنی بر برگشتن انقRب به ریل اصلی خود پس از صدارت ا

مدن احمدیاحمدی نژاد، می
ٓ
ی او بر طیف هاشمی، شباهت نژاد و غلبهتوان در مدل با= ا

یت
ٓ
ن ی محمدرضا پهلاراده. هللا خمینی بر پهلوی شناسایــی كردعجیبی  با مدل پیروزی ا

ٓ
وی بر ا

 به علت وابستگی به قدرت ای مدرن و غرببود که یک نظام توسعه
ً
گرا تاسیس کند؛ اما او=

 به علت شخصیت پایین خود و نیز به علت ماهیت مافیایــی
ً
- رانتی قدرت سیاسی-بیگانه و ثانیا

ن را نیز نداشت که به وجهه
ٓ
 قصد نداشت و توان ا

ً
 های لیبرالی و دمکراتیکاقتصادی، ابدا

ای او، نظامی رانتی، فاسد و بدون راندمان بنهد و بناچار نظام توسعهیک نظام مدرن گردن 

-های دمکراتیک و لیبرالی یک نظام مدرن، سبب حذف ، انزواء و گوشهسرکوب وجهه. بود

قانونی بر کشور ی هرزه و بیمدرنیتهی پنجاه شبهنشینی رجال سالم و مستقل گردید و در دهه

نیروهای . زاد مظهر نظام پهلوی شدندو غRمان خانه  کلکسیونی از رجال فاسد،. دسایه افکن

های ارتباطی سال سرکوب و از دست دادن کانال ۲۵های اصیل به علت دمکرات و مدرنیست

شان، در این وضعیت از مقابله با سیستم عاجز هستند و ها و رکود فکری خود با توده

یت
ٓ
ی ساواك ها از ضربات خردكنندهها و چپكه برخRف لیبرالهایــی هللاینجاست که ا

یند و برای ستیز با شبه مدرنیسم فاسد، نیروی سنت را به مصونیت داشتند، به میدان می
ٓ
ا

وردمیدان می
ٓ
ها، هنوز شرر خردی از اخRق و همان نیرویــی که در وضعیت مرگ تمام ارزش. ا

ن می
ٓ
تواند منبع اعتماد ی تاریخی خود میرمایهسوزد و با احضار سمعنویت در اعماق ا

یتبر این اساس می.  اجتماعی باشد
ٓ
ها هللاتوان شخص محمدرضا پهلوی را عامل اصلی عروج ا

یافته جا زد ، بوروکراسی او نظام فاسد خویش را مترادف ایران مدرن و توسعه. در ایران دانست

های اخRقی مدرن را راه رشد تمام ارزش هو شد،"  قیصر" قانون او در برابر چاقوی فیلمبی

ی مدنی ای خارج از فضای حاکمیت او در جامعهمسدود کرد و اجازه نداد که هیچ ارزش مدنی
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 -نژادتیپ جزنی و حنیف -های الیت طبیعی درافتادشکل بگیرد ، از میان نسل جوان، با تیپ

فاسد عار نداشتند، برکشید،  مغزها را های درجه سه و چهار را که از پادویــی برای دربار و الیت

موزش سیاسی محروم كرد و اینجاست که 
ٓ
ایزوله کرد و یك نسل از ایرانیان را از هر نوع ا

ورده " سنت"
ٓ
لترناتیو مبارزه به میدان ا

ٓ
به عنوان تنها نهاد مستقل و مدنی، و به عنوان تنها ا

قای احمدی. شد
ٓ
ن مدرنیسم نژاد نیز در ماکـتی کوبر این اساس، ظهور ا

ٓ
 واکنشی به ا

ً
چک دقیقا

قای هاشمی به تقلید از تکنوکرات ولگار و مبتذلی بود که تکنوکرات
ٓ
های حزب های پیرامون ا

-همان. های بنیادگرایــی دینی مستقر کرده بودندو در چارچوب ارزش) منصور و هویدا( ترقی 

گاهی
ٓ
ها و یک نزد تودههای دمکراتگونه که سرکوب جریان مستقل روشنفکری و سرکوب ا

گرایــی چون ی پهلوی را در برابر پوپولیست سنتمدرنیتهاستضعاف فهم سیاسی ایشان، شبه

زاداندیشان در عصر هاشمی رفسنجانی كه تا حد تRش چاره و بیخمینی بی
ٓ
دفاع کرد، سركوب ا

 - ندر ماجرای اتوبوس ارمنستا-ی شاعران و نویسندگان مطرح، جمعی كلیهبرای قتل دسته

ها برای تسهیل ی مدنی  و تحمیق سیاسی تودهها با جامعهگسترش یافت و قطع ارتباط الیت

ن شبه
ٓ
 تکنوکراتمدرنیتهدر استقرار ا

ً
های رانتی هاشمی را گرفتار ی فاسد نیز، نهایتا

گرا و اژدهای هزارسری کرد که اینبار به علت فلج مطلق فکر سیاسی نزد نئوخمینیسم سنت

فاشیستی نیز باز ی توامان از ابزارهای شبه سوسیالیستی و شبهستش در استفادهها، دتوده

قای احمدی. بود
ٓ
ی هاشمی داشت، های حلقههایــی که به تکنوکراتنژاد در تمام نقدها و حملها

قای خمینی نیز در نقد فساد کرد، همانبزرگی را بیان می" حقیقتشبه"الواقع یک فی
ٓ
طور که ا

ی نقد یک روحیه. نمودها جذاب میحقیقت بزرگ بود، که نزد تودهیک شبه پهلوی سخنگوی

فقط دمکراسی غربی فقط و های نظام لیبرالنما که از تمام خصلتلیبرالِی لمپن و غربی

ن هم به صورت ضدملی، غیرمولد، گسیختهداری عنانسرمایه
ٓ
اش را برگزیده است، ا

اش با نظارت استصوابی الیسِم شرقی که انتخاباتغیرپاسخگو و رانتی ؛ و یك چنان کاپیت

اش بنا به شهادت با=ترین مقامات نظام، ی قضاییهشود و قوهالیگارشی روحانیت برگزار می

اش در بازرگانی خارجی  با بخش خصوصی در رقابت ابزار دست مافیاهاست و نظام اطRعاتی
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های نامرئی شرکت دارد و  ت اسکلهاش در قاچاق مواد مخدر و مدیریاست و نیروی نظامی

های اش زیر پنجهی =ستیک است و دانشگاهی شکر و تولید کنندهمرجع تقلیدش وارد کننده

اش در خدمت یک امام معصوم غیرپاسخگو با منافع خارجیی علمیه است و سیاستحوزه

ا  نه از طریق اش ر ای دارد،  صدالبته سود، راندمان و ارزش افزودهدرجه ۱۸۰ملی تضاد 

وری علمی و تکنولوژیک و مهارت
ٓ
های شهروندان، های مدیریتی و شكوفا كردن خRقیتنوا

بلکه بناچار با غیرشفاف کردن ساخت قدرت و غیرپاسخگوبودن به جامعه و له کردن قشر 

ی کارگر و قشر جوان بیکار و فرستادن پنجاه در صد جمعیت زیر خط فقر و صدالبته استفاده

مد نفتی به عنوان پوششی برای ضعف ئو=نهغیرمس
ٓ
کند؛ و های مدیریتی، تامین میاز درا

خود گیرد که یک طیف لمپن بورژوا شکل می ۷۰ی و هم دهه ۴۰ی اینجاست که هم در دهه

شکارا در روحیات ایشان فساد و زند،اما تودهی توسعه و مدرنیزاسیون جا میرا نماینده
ٓ
ها ا

اگر "اندیشند بینند  و با خود میرا بر هر فضیلتی و کـفایتی غالب می.....  طلبی وتکبر و فرصت

 " گسیخته است، ما را به روستایمان برگردانیدمدرنیته و توسعه این هرزگی لجام
ً
و اساسا

ی شوند و  نکـتهی انتقادی بلند مینژاد نیز از همین زاویهیخمینی و احمد. تقصیری نیز ندارند

یتاین است که علیقابل توجه 
ٓ
هللا خمینی و دكـتر رغم جذاب بودن نقدها و مواضع سلبی ا

تر ام از موضع یک اید�لوژی مترقینژاد بر عیله پهلوی و هاشمی، این نقدها هیچکداحمدی

مراتب  فاسدتر از مدلی بود که مورد نقد ایشان گرفت بلکه خود به لحاظ ایجابی بهانجام نمی

نجایــی که امتحانی در عمل پس نداده بود و نیز به علت سطح بسیار گرفت؛ اما قرار می
ٓ
از ا

ی پنجاه و هفتاد، و نیز سقوط مطلق فکر ها در فضای استبدادی دههپایین فهم سیاسی توده

گیری فکر انتقادی اصیل را محدود کرده بود، و نیز عدم فلسفی در ایران که امکان شکل

لترناتیو سی
ٓ
های سلبی و هایــی که جز جنبهاسی دیگری، این ایدهامكان تنفس برای هر ا

هویت و خسته و های بیشان هیچ محتوایــی نداشتند، برد پیدا کردند و تودهیگرانهپرخاش

وردندمدرنیتههای یک شبهتحقیرشده در پنجه
ٓ
بر . ی فاسد را حول نیروی سیاسی سنت گردا

Rدر عمل و نظر، و هنگامی که ناکامی  طلبیحاین اساس در پایان دولت خاتمی و شکست اص
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ی بیداری دولتی اثبات شد و روشنفکری مدنی نیز به علت ی دمكراتیزاسیون در حیطهپروژه

ها را نیافت و بحران مطلق ارزش، و ی شصت و هفتاد امکان رهبری و بسیج تودهاستبداد دهه

مد، طبقهتناقض حاد میان امکان
ٓ
ی اول جامعه یک بقهی متوسط و طها و رویاها پیش ا

تفاوتی به خود گرفته و اقشاری از طبقات متوسط به پایین جامعه، با حالت منفعل و بی

نژاد با زیرکی بیدار کرده بود جمع شوروشوق پیرامون اژدهای پرخاشگر نئوخمینیسم که احمدی

  .شدند

کت  -۵-۳   : اخالقی  فال

ط اخRقی نظام اسRمی حاکم بر توان اوج سقورا می ۸۸های انتخاباتی سال مناظره

مده از سی. ایران دانست
ٓ
ساعت  ۹سال حاکمیت روحانیون ، به مدت چهار رجل سیاسی برا

جز متهم کردن همدیگر به دزدی و شیادی و دروغگویــی و فساد و سوءاستفاده از قدرت، 

نکه اتهام فساد را از خ
ٓ
ود یا حرفی برای زدن نداشتند؛ و جالب اینکه هر جریانی بدون ا

قای . اش رد کند، قصد داشت مردم را قانع کند که رقیب من، از من فاسدتر استحامیان
ٓ
ا

مهندس موسوی به عنوان کاراکـتری که تاروپودش با سایر رهبران جمهوری اسRمی تفاوت دارد 

یتو به عنوان شخصی که پیش از شاگردی اندیشه
ٓ
اش فکری و هللا خمینی، هویتهای ا

مکـتب دکـتر شریعتی مدیون بود، و بیست سال سکوت و انزوای او نیز  اش را بهسیاسی

قای احمدیقرینه
ٓ
نژاد در بهت و حیرتی ای بر این افتراق اساسی بود، در ابتدای مناظره با ا

-علت لکنت او را می. خرداد باز نشد ۲۵عجیب فرو رفت و به لکنتی دچار گردید که تا عصر 

او به علت بیست سال دوری از قدرت باور نداشت که   -۱: وجو کردتوان در سه علت  جست

مده باشد که در دروغسطح منازعه
ٓ
نقدر پایین ا

ٓ
های با=ترین مقامات نظام پردازی ی سیاسی ا

ظاهر و رعایت تشریفات نیز از بین رفته نیز، دیگر حتی حفظ پرستیژهای کRن نظام و حفظ

قای سابقهصدرصد درپشت صراحت کRم بیی اول دریافت که او از همان لحظه -۲. باشد
ٓ
ی ا

ن سخنان غیرمسئو=نه و احمدی
ٓ
نژاد، تایید ضمنی بیت رهبری نیز وجود دارد و پشتیبانی از ا

 تا حد تایید تقلب انتخاباتی نیز پیش خواهد رفت
ً
 -۳. ساختارشکن از سوی رهبری، قطعا
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قای احمدیموضع اپوزیسیونری 
ٓ
ردن تاریخ جمهوری اسRمی اتخاذ نژاد برای زیر سوال بای که ا

ن قرارداد و بدین ترتیب او را 
ٓ
کرد، موسوی را به جایگاه مدافع کلیت نظام و اشرافیت سیاسی ا

رسید ی مناظره چنان به نظر میگاه در صحنه. پایان محکوم کردهای بیای از دروغبه سلسله

قای احمدی
ٓ
ن صحبتکه ا

ٓ
متفرعنانه از دهان شیطانکی خارج های نژاد وجود خارجی ندارد و ا

مده، و جز شود که از اعماق وجدان مهندس موسوی و مسئولین دههمی
ٓ
ی شصت نظام برا

وری بازی تاریخ هیچ هدف دیگری ندارد
ٓ
ن احمدی. برای گزیدن وجدان ایشان و یادا

ٓ
نژاد در ا

 همان  های اصیل جمهوری اسRمی؛ اوصحنه یک میر نوروزی بود، پاسدار و وارث سنت
ً
دقیقا

قای مهاجرانی به عنوان رفتاری را با موسوی انجام می
ٓ
قای خاتمی و ا

ٓ
قای مهندس و ا

ٓ
دهد که ا

. ی شصت با پیرمرد نجیبی چون مهندس بازرگان مرتکب شده بودندمیرهای نوروزی دهه

میخته با ادعاهای اخRقی
ٓ
-نژاد فصاحت داشت، چرا که از سنتاحمدی! وقاحتی نامحدود ا

 در مدار سیاسی بوداگر او دروغی می. گرفت ام نیرو میهای نظ
ً
او در بدترین . گـفت، صرفا

قای مهندس موسوی محکوم به دروغحالت نرخ تورم را جابجا می
ٓ
تر بود؛ هایــی بزرگکرد؛ اما ا

های این میرنوروزی او ناگزیر بود که تاریخ را جعل کند و از کلیت نظام مستقر در برابر حمله

قای احمدیدر حالی. دفاع نماید نفستازه
ٓ
ترین مسئولین نظام را به نژاد بلندپایهکه ا

هر کس از سمت دستگاه هر کس از سمت دستگاه هر کس از سمت دستگاه هر کس از سمت دستگاه "کرد که کرد، مهندس موسوی ادعا میفساداقتصادی متهم می

 صحیح را در شرایطی می" قضایــی تحت تعقیب نیست، مبّراستقضایــی تحت تعقیب نیست، مبّراستقضایــی تحت تعقیب نیست، مبّراستقضایــی تحت تعقیب نیست، مبّراست
ً
زد که در و این حرِف ظاهرا

دار فساد دولتی در ت امر رهبری،ِ منشاء و سرسلسلهبیست سال اخیر، دستگاه قضایــِی تح

قای موسوی قصد نداشت که از فاز اصRح. ایران است
ٓ
طلبی خارج شود و بنابراین محکوم بود ا

نژاد برای فریب او در مقابل روش عجیب احمدی. پناه ببرد" چیز "که الکن و ناتمام باشد و به 

گاه، هم گـفتماندادن توده
ٓ
ی متوسط و اش را؛ اما طبقهگم کرد و هم طبقهاش را های ناا

گاه  جامعه او را پیدا کردند
ٓ
ن. اقشار ا

ٓ
ن پیرمرد نجیب حتی نمیا

ٓ
تواند از ها هنگامی که دیدند  ا

سRمت خودش دفاع کند، ناگزیر شدند به خیابان بیایند و به موسوی خط بدهند و رهبرِی 

 پس و فتح خیابان جنبش خیابانی سبز. خود را به او پیشنهاد بدهد
ً
ها توسط رنگ سبز، دقیقا
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غاز شد
ٓ
طلبی خارج شد و به مردم ی اصRحموسوی از حلقه. از شکست موسوی در مناظره ا

ما ادعا . ای عمیق ایشان را از نظام جدا کرده بودکینه ۶۰پیوست؛ همان مردمی که در سال 

قای مهندس موسوی از حلقه
ٓ
شد، محکوم بود که از ج نمیطلبی خار ی اصRحداریم چنانچه ا

قای احمدی. نژاد شکست بخورداحمدی
ٓ
 ا

ً
ست که در طول نژاد ویروسیچرا؟ چون اساسا

نان ایجاد شده استسال حاکمیت اصRحهشت
ٓ
این . طلبان، برای مهار گـفتمان انتقادی ا

ن ااندازد؟ خصلت گـفتمان اصRحطلبی را از کار میویروس چگونه گـفتمان اصRح
ٓ
ست طلبی ا

گاه در این مدار در مدار سیاسی گاردی منتقدانه، اما مداراجویانه  با نظام اسRمی دارد و هیچ

نها نزدیک نمیبه خط قرمز
ٓ
خورد و به های نظام را میکه در مدار فلسفی پایهشود، حال ا

شود و در حد ها درک و جذب نمیهمین علت است که رادیکالیسم ایشان هیچگاه توسط توده

موزشماند، چرا که تودهها محدود مییتال
ٓ
-لب، یک فحاشِی سیاسِی بیبهی جانندیدههای ا

و البته از یک جهت حق هم ( کنند پایه را از صدها اید�لوژی ضداستبدادی بهتر درک می

قای احمدی) دارند
ٓ
تواند با سوءاستفاده از گسیختگی نژاد روشی را ابداع کرده بود که می؛ ا

طلبان به نظام حمله تر از اصRحدر میان ایرانیان، در مدار سیاسی بسیار رادیکال ذهن و عین

ن را درنوردد؛ اما در عین حال به لحاظ اید�لوژیک قرمزکند و حتی خط
ٓ
در مدارهای (های ا

ترین و نه تنها گارد انتقادی نداشته باشد، بلکه از فاشیستی) شناسانهفلسفی و زیبایــی

نجایــیان حامی نظام نیز دفاع کندتندروترین گـفتم
ٓ
سال استبداد دینی، که در طول سی؛ و از ا

 قدرت فهم منطقی و استنتاجقشر عظیمی از توده
ً
های ساده  و فکر سیاسی را از دست ها اساسا

ن هم به صورت پراکنده هیچ چیز را نمیداده
ٓ
باِر فهمند، گـفتمان مغلطهاند و جز سطح امور و ا

ن و فرم پرخاش این میر نوروزی 
ٓ
ن، جذابیتی تودهگرانهجوان به علت لحن تند ا

ٓ
ای را میان ی ا

گذرد،  ایجاد ی مباحثات سیاسی و فرهنگی میشان دور از حلقهاقشاری از جامعه که زندگی

قای خاتمی و گـفتمان اصRح. کندمی
ٓ
قای احمدی نژاد با ا

ٓ
-بر این اساس ما معتقدایم چنانچه ا

ورد، به صورت واقعی چه کرد،طلبی رقابت می
ٓ
بسا همان میزان رایــی را که با تقلب به دست ا

  .پذیرفتتحقق می
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  : ی سیاسی جنبش سبززمینه  -۶-۳

پذیری نظام جمهوری ی اصRحطلبی، درجهی حاکمیت اصRحی هشت سالهدوره 

شکار کرد
ٓ
هنگامی طلب حتی جریان اصRح. اسRمی را برای عموم بازیگران و ناظران سیاسی ا

ی مققننه و مجریه و حمایت هفتاددرصدی مردم را در اختیار داشت، هیچگاه که قوه

درصد فراتر  ۲۰تا۱۰اش در قدرت از نتوانست از موضع حاکم سخن بگوید و سطح مشارکت

هایــی ی اهرمی او در با=ترین سطوح قدرت منعکس نشد بلکه به وسیلهنرفت و نه تنها اراده

. در اختیار و=یت مطلقه قرار داده بود، روز به روز نیز محدودتر گردیدکه قانون اساسی 

قای خامنهی مواجههنحوه
ٓ
دردسر طلب روشی بسیار قانونی، ساده و بیای با جریان اصRحی ا

به او بخشیده  ۱۱۰ی ای که اصل های چند=یهایستاد و از طریق اهرمایشان کنار می. بود

الخصوص صداو سیمای ی قضاییه  و علیبان، سپاه پاسداران، قوهبود،  از طریق شورای نگه

ایشان در . گذاشتطلبانه را عقیم میهای اصRحانحصاری ، به صورتی گازانبری تمام کوشش

شکارا  از مواجهه با رای بیست میلیونی او هراس 
ٓ
یکی دوسال ابتدای حاکمیت دولت خاتمی، ا

ن حدیاندک متوجه شد که شخداشت؛ اما اندک
ٓ
نیست که  صیت سید محمدخاتمی در ا

ن اهرمی ی اجتماعیبخواهد از مافیای قدرت، استقRل بجوید ، به پشتوانه
ٓ
اش تکیه کند و از ا

 به عنوان یک بیدار دولتی رده پایین 
ً
در حد علی امینی و نه در  –سیاسی بسازد؛ و او اساسا

. ستنفرت او از استبداد حکومتیها بیش از اش از قدرت اجتماعی تودههراس -حد مصدق

طلبی ایجاد كرد، هایش بحرانی برای اصRحجهان هر جا که از طریق اهرممسلمینامرولی

موختنداصRح
ٓ
: طلبان امتیازی به او بخشیدند و بدین ترتیب راه مواجهه با خاتمی را به او ا

- شکنی بازوهای و=یت میطلبانه را درمقابل کار اوج خفت اصRح. روز یک بحران ۹ایجاد هر 

توان در تصرف نظامی فرودگاه امام در روز افتتاح، و نیز در انحRل مجلس ششم مشاهده 

توانستند له نمیهای سیاسی معظمگرفت و اهرمهایــی که سطح بحران با= میدر لحظه. کرد

او   - بوعاتمانند کوی دانشگاه و یا مورد قانون مط –طلب را مهار کنند دولت و مجلس اصRح

او در چنین مواردی، کل قدرت سیاسی را از نهادهای تحت امرش . کردروش دیگری را اجرا می
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 با اصRحبه سمت خود جذب می
ً
در چنین موقعی، . شدطلبان طرف میکرد و خودش شخصا

طلب که هرگز نتوانسته بود ادبیاتی انتقادی برای مواجهه با رهبری بیافریند، با عنصر اصRح

قایان جنتی و یزدی و =ریجانی حمله ولرز و تحت فشار طبقهرست
ٓ
ی اجتماعی خود به امثال ا

کردند، غافل از اینکه قدرتی نزد ایشان نیست که ضربه بخورد و تمام قدرت، مثل خون در می

مد، ضربهشخِص اول مملکت به صحنه می. بدن ولی مطلق جمع شده است
ٓ
ی کاری را وارد ا

شد و هم به اش مستهلک میهم قدرت سیاسی: شدطلب از دو سمت له میکرد و اصRحمی

ی همین روحیه. داداش را از دست میاعتبار شدن نزد حامیانش، قدرت اجتماعیعلت بی

طلبانه که جرات ذهنی برای رویارویــی مستقیم با رهبری را از او سلب کرده  و سبب اصRح

فقیه را بر ایشان مسلط ح با=  و تعیین کننده ، ولیهای سطگردیده بود که در تمام بحران

قای خامنه
ٓ
ن  اشتباه تاریخی انداخت ۱۳۸۸ای را در انتخابات کند، ا

ٓ
ایشان  در کودتای . به ا

تواند با استفاده از همین مصونیت شخصی، بحران را از سر که میخرداد نیز با تصور این ۲۲

 رهبری کودتا را بر عهده 
ً
طلبان هیچوقت  اصRح"او با اطمینان از اینکه . گرفترد کند، شخصا

نژاد زیر ضربه خواهند جرات زدن مرا نخواهند زد و در نهایت امر ، امثال جنتی و احمدی

. طلب نبودکرد، چرا که موسوی اصRحبار قضیه فرق میاما این. ، وارد این قمار شد"بود

س را به مردم نشان داد، مردم نیز ، و
ٔ
قتی که تمام قدرت و تمام خون استبداد دینی موسوی را

کردند و اینجا بود در بدن ولی مطلقه متراکم شده بود، جرات کردند و به قلب استبداد شلیک 

اعتبار شد؛ و  جنبش سبز پای به تا=ر تاریخ طلبی بیکه کودتا شکست خورد ، گـفتمان اصRح

  .گذاشت 

سطح بهت در حدی بود که انگار از . ورفتخرداد، ایران در بهتی عمیق فر  ۲۳صبح روز 

ی رهبری طلب به مداخلهعنصر اصRح. تک شهروندان در یک شب سرقت شده استمنزل تک

رایــی خطرناکاین صحنه" ی سفیدانهوفصل ریشو حل
ٓ
له خود را اما معظم. امیدوار است" ا

ن" باخت مطلق"یا " برد مطلق"وارد بازی 
ٓ
ن حجا که اصR کرده است و از ا

ٓ
طلب را عاجزتر از ا

داند که رقابتی انتخاباتی را تا حد ستیزی انقRبی با= ببرد، امیداوار است که با دفع وقت و می
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راماحاله
ٓ
رام تخلیه کندی مسئله به شورای نگهباِن تحت امر خود، انرژی اجتماعی را ا

ٓ
. ا

شدید از سمت  میرحسین موسوی به عنوان یک بیدار دولتی، از یک سمت متحمل فشاری 

مدن است و از سمت دیگر نیز متحمِل فشار سنگین 
ٓ
شرکای خود در حاکمیت، برای کوتاه ا

طلبی سنت اصRح. اندست که او را مظهر و پاسدار جمهوریت خود دانستهپناهیهای بیتوده

قای موسوی به عنوان حکومتی پاسخی برای این مصیبت ندارد و از  تصمیم
ٓ
گیری عاجز است و ا

سی که در کانون بحران است، محکوم است که برای حفظ شرافت خود راه دکـتر مصدق را ک

ن انتخاِب پرشکوه  دست بزند
ٓ
مانند این روز تلخ را در صد . برگزیند، و بین مردم و نظام ، به ا

، ۱۳۳۲مرداد۲۸، در  ۱۲۸۷تیر۲در . سال گذشته هر نسل از ایرانیان یکبار تجربه کرده اند

ها و امیدهای یک انگار که تاریخ، تمام کوشش. ۱۳۸۸، و اکنون در خرداد۱۳۶۰در خرداد

ن نسل را کند و عکسنسل را در یک روز غارت می
ٓ
العمِل هر نسلی به این غارت، سرنوشت ا

های رضاشاه نسلی که در بمباران پارلمان و قتال باغشاه سکوت کرد و زیر چکمه. کندتعیین می

د سکوت کرد و به دست محمدرضاشاه یک عمر تحقیر شد؛ نسلی مردا۲۸له شد؛ نسلی که در 

تفاوتی نظاره کرد و تمام دارایــی مادی سکوت کرد و ظهور فاشیسم دینی را با بی ۶۰که در سال 

ی مشترک تمام این کودتاها یک چیز بوده نقطه. سال به یغما رفتاش در طول سیو معنوی

زادیسرکوب خواهش: است
ٓ
-خرداد در بیت ولی۲۲در شِب . ی ایرانیجامعهی خواهانههای ا

زادیامر
ٓ
هللا شاه، محمدرضاشاه و روحستیزی با حضور ارواح محمدعلی، هیئت امنای ماشین ا

اما این بار بازی فرق . دادندموسوی خمینی تشکیل جلسه داده و به دیکـتاتور قوت قلب می

ی سیاسی بود و اراده های مردم را شاملدرصد توده۵۰ی متوسط بیش از بار طبقهاین. کردمی

ورترین و میلیون جوان در صحنه بودند که سی ۳۰بار این. او قابل انکار نبود
ٓ
سال زجرا

زادیترین شکلسادیستی
ٓ
ستیزی دینی را تجربه کرده و انرژی ساختارشکن نامحدودی های ا

زادیاین. داشتند
ٓ
زاد از های بزرگ و خواهان بود و دولتبار دنیا پشت ا

ٓ
افکار عمومی جهان ا

زادیبار رسانه در انحصار ماشیناین. کردندهای ایشان حمایت میکوشش
ٓ
ی ستیز نبود و حوزها

خرداد، داغی را بر دل ۲۵بنابراین ملت ایستادند و در عصر . کشیدعمومی در اینترنت نفس می
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میلیون  ۱۰فر از یک شهر حضور سه میلیون ن. استبداد ایرانی گذاشتند  که هرگز سابقه نداشت

نفری در تظاهراتی بدون مجوز که با تهدید و کشتار نیز همراه بود، نشان داد که فاشیسم دینی 

. ی ایرانیان را تا چه حد دست کم گرفته بوداش، روح مدنی یکپارچههای ناشیانهدر عددسازی 

گری بیداران میانجی ی مردم با حاکمیت به حدی رسیده بود که دیگر جایــی برایسطح منازعه

دولتی باقی نماند و در این لحظه ولی امر مسلمین متوجه شد که در محاسبات خود مبنی بر 

لوح بوده است و ترین دشمن خود تا چه حد سادهطلبان به عنواِن خطرناکفرض اصRح

او  ترین ایرانیان که از عمق تاریخ و فرهنگخواهی در روح و روان عامیهای جمهوری ظرفیت

طلبان تر از اصRحتر و رادیکالتواند خطرناکهای حساس تا چه حد میجوشد، در لحظهمی

ظرفیتی که از ذخایر معنوی كهن . رمق، هستی و نیستی نظام و=یــی را به جنگ بطلبدبی

-خاست، در قیام طاهر و یعقوب و شعوبیان صیقل میها برمیها و بابكایشان، از نهاد مزدك

برو میهیکل حRج بر با=ی دار الهام میخورد، از 
ٓ
گرفت، در اعماق گرفت،  از قیام سربداران ا

ن که در زیر رسوبات تاریخ روشن انقRب مشروطه می
ٓ
جوشید و اکنون شرر بسیار خردی از ا

توانستند پیام البته ایشان می. گرفتریشخند میگر موجود را به مانده بود، تمام عینیت سرکوب

های نجیب را که یک ماه قبل از کودتا از زبان خانم رهنورد به ایشان ابRغ این توده تهدیدامیز

  : شده بود، نادیده نگیرند، که گرفتند

ها خوب بدانند در این ایل غریب        گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز                   ها خوب بدانند در این ایل غریب        گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز                   ها خوب بدانند در این ایل غریب        گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز                   ها خوب بدانند در این ایل غریب        گر پدر مرد تفنگ پدری هست هنوز                   گرگگرگگرگگرگ
        !!!!ی چوبی پسری هست هنوز ی چوبی پسری هست هنوز ی چوبی پسری هست هنوز ی چوبی پسری هست هنوز توی گهوارهتوی گهوارهتوی گهوارهتوی گهواره                    گرچه مردان قبـیله همگی کـــــــــشته شدند        گرچه مردان قبـیله همگی کـــــــــشته شدند        گرچه مردان قبـیله همگی کـــــــــشته شدند        گرچه مردان قبـیله همگی کـــــــــشته شدند        

    ست؟ مري حسني کی  -۷-۳

نسل سبز و : و جنبش سبز، دو موتور محرک قائل هستیم ۸۸ما برای قیام سبز سال 

-، هر دو از هویتی که بدان شناخته می۸۸این دو عنصر در خرداد . شخص میرحسین موسوی

عنوان دو نیروی سیاسی نو و ناشناخته از شدند یکصدوهشتاد درجه تغییر جهت دادند، و به 

مدند و ترکیب درستی از این دو نیرو بود که اصل و=یت فقیه را با ی تاریخ بهپشت پرده
ٓ
درا

کاری و میر حسین موسوی در حدی به محافظه. بزرگـترین چالش  تاریخ خود مواجه ساخت
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ن او را کاندیدای رسمی نظام طلباتعصبات اید�لوژیک به نظام متهم بود، که قشری از اصRح

قای دکـتر سروش بر او تاختند؛ نسل سبز نیز که همواره از سمت بزرگ
ٓ
ترهایش نامیدند و امثال ا

و همایش  ۸۸پس از کودتای . های اجتماعی متهم بوددر مسئولیت ایبه یک حالت منفعRنه

زادیخرداد، این دو روحیه بالکل عوض شد؛ موسوی تا حدی به رادی ۲۵عظیم 
ٓ
خواه کالیسم ا

طلب از او ترسید و تندرو به او تذکر داد؛ نسل سبز نیز تا چنان حدی از جهت گرفت که اصRح

رمان و عقیده پیش رفت که یاد چریکشهادت
ٓ
ی پنجاه را زنده ای دهههای حرفهطلبی بر سر ا

ن، ما. کرد و  میانسا=ن را به اضطراب انداخت
ٓ
هیت این دو این معمایــی است که بدون حل ا

شکار نخواهد شد
ٓ
مدند؟ واقعیت امر این است که دوشباهت این. نیروی سیاسی ا

ٓ
ها از کجا ا

شكار در زندگی سیاسی دکـتر مصدق و مهندس موسوی وجوددارد كه كلید ورود ما به این 
ٓ
ا

ی سیاست سكوت ی میانسالی در صحنههر دو بیست سال در دوره -۱:  مسئله خواهد بود

رمانی ارزشهر دو پیونددهنده -۲. منزوی شدندكردند و 
ٓ
(  های دو نسل متفاوت بودندها و ا

- عظمت محمدمصدق در این بود كه توانست فضیلت) . ها ونسل هفتادساله هاسالهنسل سی

نسل مشروطه كه . را به هم پیوند بزند) ۱۳۲۰ نسل مشروطه ونسل(  های دونسل متفاوت 

شنایــی صوراسرافیل وعلی های سرخی چون جهانگیرخانگل
ٓ
مدند، ا

ٓ
ن برا

ٓ
اكبردهخدا از ا

ن به مشام اش بRواسطه و عمیقی ازفضیلت
ٓ
های تمدن مدرن لیبرالی  نداشت و تنها عطری از ا

زادیخورده بود،اما در عوض حامل و وارث روحیه
ٓ
ن رادیكالیسم سنتی ا

ٓ
- ی انقRبی، و ا

ن تا د=وری ای بود که ریشهخواهانه
ٓ
این روحیه . رفتنی در تاریخ ایران عقب میهای باستای ا

ن
ٓ
زادیچیزی بومی، کهنه و اصیل بود  و بیش از ا

ٓ
گاهانه و مدنی باشد، از فرم خواهیکه ا

ٓ
ای ا

جوشید و پیش از های شریفی که از دل تاریخ میسنت. گرفتعیاری باستانی در ایران الهام می

القضات را و مازیار و مانی و مزدك و عین این در میدان عمل و نظر،یعقوب لیث و حRج وبابك

ورده بود
ٓ
ی نسل اول مشروطه در مقابل اتئRف استعمار در ایستادگی شجاعانه. به میدان ا

ن عصر تاریك، و به
ٓ
خصوص روس و استبدادقاجار و استثمار فئودالی و استحمار شریعت در ا

شکاری از این فضیلت ایدر خیزش د=واران کوی امیرخیز و پرچمداری ستارخان، رگه
ٓ
های ا
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ی اوایل قرن بیستم حاد شده و های نوجویانه و نوخواهانهکهن ملی وجود دارد که البته با میل

و به لطف سالگی بود كه این جریان را درك کرد و درونی کرد مصدق درسی. جهت گرفته است

زادی به دست های الهامات همین نسل سلحشور است كه توانست درك صریحی ازفضیلت
ٓ
ا

ورد و یك عمر در تمام بزنگاه
ٓ
 ینسل جوان و مترقی دهه. ها برعلیه استبداد موضع بگیردا

ها ی سوسیالها، سیدحسین فاطمی و در جبههی لیبرالنیز كه سمبل ایشان در جبهه ۱۳۲۰

ست، این مزیت را داشت كه نخستین نسلی باشد كه بدون وابستگی به اشرافیت خلیل ملكی

های فرهنگ مدرن و اش به تحصیل در اروپا بگذرد و بتواند فضیلتمتی، جوانیحکو

ن رادرك كرده و درونی كند و در روان خویش نظام ارزشی 
ٓ
دستاوردهای مادی ومعنوی عظیم ا

اش را ایفا اینجاست كه محمدمصدق نقش تاریخی سنتی را با نظام ارزشی مدنی جایگزین کند و

ن اندازه حدمی
ٓ
ی شناختی دارد كه در هفتادسالگی، ت ذهن و سRمت در شبکهكند؛ او ا

ساله را بفهمد و امیال مترقی نسل او را درك كند و او را از حد یك ژورنالیست  ۳۰ حسین فاطمی

های تاریخ،گوش به فرمان او ماجراجو تا مقام وزارت خارجه با= بكشد و در حساس ترین لحظه

زادی هایسRمت اخRقی و پرنسیپ. باشد
ٓ
ی مصدق به او این امكان را می دهد كه خواهانها

شتی دهدها و مزیتفضیلت
ٓ
گاهی . های دو نسل و دو عصر را باهم ا

ٓ
شرافت نسل مشروطه را با ا

منشی شخصیتی خود نیز که ریشه در تربیت اربابی و ، و از بزرگ۱۳۲۰ی نسلیافتهنظام

ن بیفزاید و این
ٓ
ن نیروی متراكم شكل میفئودالی او داشت، چیزی را به ا

ٓ
. گیردجاست كه ا

ن عصر تاریک که قشر عظیم توده
ٓ
 در ا

ً
ها، نیرویــی که به لحاظ کمیت بسیار ناچیز بود و اساسا

ها بودند و قشر متوسط شهرنشین بسیار نازک بود و روستانشین و تحت تسلط ارباب

ی دانشگاهی حصیلکردهبا استبداد داخلی اشتراک منافع داشت و نیروی تامپریالیسم خارجی 

شد؛ اما به رهبری قدرتمندی محسوب نمی نیز دل در گرو مارکسیسم داشت، نیروی سیاسی

کاریزماتیک دکـتر مصدق کیفیت بسیار با=یــی یافت و هنر یک رهبر سیاسی  نیز در دستیابی به 

ن خلوص ها و فضیلتتواند با ترکیب ارزشهمین سنتزی است که می
ٓ
سیاسی را های کوچک، ا

ورد
ٓ
توان از خیزش نسل تر، میبا استفاده از این مدل تاریخی،البته در سطحی پایین.  پدید ا
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دریغ شخص میرحسین موسوی از جنبش و ایستادگی و پشتیبانی بی ۱۳۸۸ جدید در سال

خته
ٓ
وردی استبداددینی،درك بهتری به دست خیابانی سبز، در برابر تیغ ا

ٓ
میرحسین موسوی . ا

ن اینشت، كه سایر اصRحچیزی دا
ٓ
ن بودند، و ا

ٓ
که تمامیت طلبان داخل حاكمیت، فاقد ا

-گرایــی مبارزان دههای از شرافت اخRقی و اصولهویت خود را مدیون نظام اسRمی نبود و رگه

كه میرحسین در فضای مبهم قبل از انتخابات خود را هنگامی. ی پنجاه در شخصیت او بود

-اصول"نگر  گمان بردند كه مراد او از های سطحیرفی كرد،  ذهنطلِب اصولگرا معاصRح

ن را تهی کردهست كه محافظهشده ایفاحشهیهمان واژه" گرایــی
ٓ
-كاران حاكمیت و=یــی روح ا

ن را مترادف با دفاع بی
ٓ
نکه مراد میرحسین، . اندقیدوشرط از وضع موجود دانستهاند و ا

ٓ
حال ا

. ه بود؛ پایبند بودن به یک ارزش غیرقابل معامله تا حد مرگگرایــی به معنای دقیق کلماصول

گاهان خیال كردند، مراد هنگامی كه موسوی درمناظره
ٓ
ای خود را فردی انقRبی معرفی كرد، ناا

نكه  است؛ ۱۳۵۷ی انقRبهای پوسیده و شیء شدهاو از انقRبی، پایبند بودن به ارزش
ٓ
حال ا

. ایستادن تا پای مرگ بر علیه انحطاط وضع موجود. كلمه بودمعنای دقیق " انقRبی" مراد او از

ی سیاسی، فرهنگ واژگانی او را از تجاوزی که در این مدت بیست سال انزواء و دوری از عرصه

ن جذبهها رواداشته شده، مصون میبر ناموس واژه
ٓ
ای بود که در این داشت و همین امر راز ا

ی ایران امروز حاکم است، اعتماد صدها هزار نفر را تا حد بحران اعتماد هولناکی که بر جامعه

ها و مجاهدین مندانه با چریكسRمت اخRقی ذاتی، معاشرت شوق. کردمرگ به نفع او بسیج

راسته بودن به رگهدهه
ٓ
موزهگرا، تلمذ بیای از هویت چپ انسانی پنجاه و ا

ٓ
های واسطه از ا

زباندهای فاسد قدرت درجمهوری اسRمی،گذر عمر و انقRبی علی شریعتی، بیست سال دوری ا

ی ظلم و های حاکم بر نظام اسRمی، قرار گرفتن در دایرهدستیابی به درك سالمی از واقعیت

ای او که از نقاشی و تبعیض سیاسی پس از مرگ امام و نیز چنددیسیپله بودن کاراکـتر حرفه

ن امكان را داد كه بتواند شكل شد، به این رجل جاهمهندسی تا سیاست را شامل می
ٓ
طلب ا

زادیخواهانه 
ٓ
ن بیفزایدامیال ا

ٓ
 درك كند و خود نیز چیزی به ا

ً
جوان . ی نسل جدید را سریعا

راسته بود،اما یك فقدان چریك و مجاهد دهه
ٓ
ی پنجاه به عموم فضایل روحی و اخRقی ومدنی ا
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زا
ٓ
ن اینكه ا

ٓ
ن فقدان، البته ضرورت عصراش بود، و ا

ٓ
ی جوان دهه. خواه نبوددیداشت و ا

گسیخته ترین ی اخRقی و لجامهشتاد نیز اگر فرض كنیم به سبب زیستن در كـثیف ترین دوره

ن اینكه به شكل استبداد سیاسی از عموم فضیلت
ٓ
های مدنی بری بود، یك مزیت داشت و ا

زادی دیده بود، و نیز از بامقتضای عصرش و به اعتبار رنج
ٓ
بت زیستن در هایــی كه از فقدان ا

زادیفضای انقRب ارتباطات که دید او را به واقعیت
ٓ
زاد  گشوده بود، شدیدا ا

ٓ
خواه های جهاِن ا

زادی
ٓ
اینجاست كه میرحسین . ای منفعRنه، بدون جدیت وبدون سلحشوری خواهیبود،اما ا

ن نقش تاریخی را ایفا میها و ضعفموسوی علیرغم تمام تناقض
ٓ
كند، و روح هایش، ا

زادیسلحشوری و اصولگرایــی مبارزان چپ دهه
ٓ
 زند؛خواه نسل سبز پیوند میی پنجاه را به تن ا

ن را نداشتساز كه هیچ اصRحعملی دلیرانه و تاریخ
ٓ
  .طلب دیگری توان و بضاعت ا

ارتباط او با  ی مكـتب شریعتی بود؛میرحسین موسوی شاگرد و دانشجوی بRواسطه

ناصرصادق، شریعتی جهت همدردی سراغ میرحسین  شریعتی درحدی بود كه در سوگ

ودوستانش می رود؛
١

میرحسین و همسرش به لحاظ خواستگاه فكری و اعتقادی، بسیار دور  

ن انحرافات كه تبدیل به كارگزار روحانیتی شوند كه علی شریعتی اسRم را منهای 
ٓ
بودند از ا

حزب جمهوری (  حانیتاما چه شد كه میرحسین در دستگاه رو . داشتایشان دوست می

مد؟ اولین عامل،قدرت  )اسRمی
ٓ
ی تیز، او با شامه. طلبی عظیم شخص او بودُبرخورد و با= ا

یت
ٓ
اش، هللا متمركز شده بود،به خوبی حس كرد و باهوش سیاسیبوی قدرت عظیمی را كه نزد ا

ن جاه. كندعRقه به قدرت، همیشه عRقه به حقیقت را محدودمی. راه جماران را یافت
ٓ
طلبی ا

رمان شریعتی درك نكند و عظیم سبب شد كه میرحسین،انحراف
ٓ
اش را به لحاظ نظری،از ا

یت هللا را ندیده بگیرد و با معیار قرادادن شبه
ٓ
هایــی پادرهوایــی چون فضیلتجباریت بیكران ا

- دهدارستیزی،خویشتن را با این گمان سابودن، سرمایهزیستی، انقRبیاستكبارستیزی، ساده

از سوی . د=نه بفریبد،كه خمینی موعوِد شریعتی، و منتقم چهارده قرن مظلومیت شیعه است

یت
ٓ
یت. هللا نیز به این نسل عRقه داشتدیگر ا

ٓ
هللا خیلی دوست داشت که پیرامون خود را ا

                                                           

 ش،=معي ،ي شريعتيبه نقل از يادنامه ،دفتر شركت سمرقند -۱
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ایشان كه ی ضدغربی و ضد لیبرالی ساله پر بکند و به کمک روحیههای سی،چهلجوان

رایش طبقاتی قدرت، در ایراِن عصر پهلوی بود، بر  ۱۹۶۰محصول فضای روشنفكری 
ٓ
جهان و ا

شان خواه، بنیان هویت سیاسیگرایــی مشروطهنسل مهندس بازرگان كه غرباشرافیت فكری 

یت. بود، غلبه كند
ٓ
. هللا از شخص مهندس موسوی نیز یک دلیل عمده داشتحمایت شخصی ا

یت
ٓ
ی سوم ها و اقشارطبقههوشمندی را داشت كه بفهمد منبع نیروی عظیم او، تودههللا این ا

 میل نداشت عنان سیاست. اندجامعه
ً
گیری اقتصادی كشور، به گزاری و تصمیمبنابراین ابدا

قایان خامنه(  دست طیف راست حاكمیت
ٓ
برکشیده  .بیفتد)  ای وهاشمی وجریان بازاراصحاب ا

زادیایشان بر جریان یشدن روحانیون و غلبه
ٓ
ی سیاسی و ، مدیون اراده ۶۰تا۵۷خواههای ا

دانست،اقتصاد را ی سوم بود و او خود را متعهد میکاری عقیدتی قشرهای غالب طبقهمحافظه

اید�لوژیک، گراترین بخش جریانات مذهبی بسپارد که در عیِن تعصبات به دست چپ

مدی
ٓ
طلب علی شریعتی امر چه كسی بهتر ازیك شاگردجاه ای نیز داشته باشند ؛ و برای اینکارا

ازسوی دیگر او در سیاست و فرهنگ نیز نیاز داشت . كه حاضر است به استاد نیز خیانت كند

خواست در سیاست فاشیست باشد و او می. كه جبارترین و بنیادگراترین روحیه را حاکم سازد

ت و بااشخاصی كه خودش بر ایشان ی و=یالبته درچارچوب ایده( در اقتصاد سوسیالیست

موسوی -ایی كشور،زوج متناقض خامنهبنابراین تركیب ایدائل او برای اداره) . تسلط تام دارد

ژی و=یت فقیه  بود؛كه اولی فاشیسم سیاسی ودومی سوسیالیسم اقتصادی را بر مبنای اید�لو

  .سامان ببخشند

  : ی رهربی جنبشمسئله  -۸-۳     

ن 
ٓ
ی موسوی و نسل سبز به عنوان دو موتور جنبش الیزی كه در خصوص رابطهبر اساس ا

ن ارادهسبز شد، می
ٓ
رایش سیاسی را  در ا

ٓ
ای هایــی سیاسیتوان مشابه یک چنین وضعیتی از ا

البته در سطوحی  - طالب را و دکـتر محمد مصدق را ابیابنهایــی چون علیمشاهده كرد که  تیپ

نشین ی میانسالی خانهمیرحسین موسوی ، در حدود دو دهه، در دورههمانند  - تر متفاوت

ستانهگراهای سیاسیتمام این رجال، اصول. کرد
ٓ
ی تثبیت یک قدرت نو  قرار ای هستند که در ا
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. مقام خمینیاولی در برابر خلفای ثRثه، دومی در برابر رضاشاه و سومی در برابر قائم. اندگرفته

قرار دارند؛ چرا که افکار عمومی جامعه در برابر قدرت نو،گارد انتقادی ایشان در موضع ضعف 

های عصر نیز خسته از نابسامانی سیاسی دوران،حالتی منفعل و منزوی به خود ندارد و رادیکال

های انتقادی خود عدول کند، یا باید تا یک چنین کسی چنانچه نخواهد از پرنسیپ. گرفته اند

رایش سیاسی ، فتنهحد مرگ و در موضع ضعف
ٓ
جویــی کنند، یا اینکه یک نسل صبر کنند تا ا

یند و لشگر خود را از ایشان تشکیل دهند
ٓ
. جامعه تغییر یابد، نیروهای جدید سیاسی به میدان ا

ای هستند که اشرافیت عصر عثمان های کوفیسربازان لشگر علی، فرزندان همان خانواده

ا مضمحل ساخته بود و فداییان مصدق نیز فرزندان کمرشان را شکسته بود و هویت ایشان ر 

ی عصر رضاشاه با دلی ی بورژوازی نوکیسههای طبقه متوسطی که تحت سلطههمان خانواده

اگر دقت کنیم شانس مهندس موسوی برای ریاست جمهوری در . خونین سکوت کرده بودند

 بیش از  سال  ۸۴و   ۷۶سال
ً
و اصراری که متوجه او بود،  بود، اما او با وجود اقبال ۸۸قطعا

ن سال
ٓ
قای خامنهدر ا

ٓ
-ای ، حدس میها به میدان نیامد، چرا که با شناخت دقیق از روحیات ا

فقیه ممکن است تا حد جنگ خیابانی ارتقا یابد و این سطح  از زد که رویارویــی او با ولی

نکه به مدیر و تکنوکرات و حامی مالی نیاز داشته 
ٓ
باشد، به لشگر خیابانی رویارویــی، بیش از ا

ن لشگر خیابانی
ٓ
ی ایشان توانست ای بود که موسوی به پشتوانهنیاز دارد و نسل سبز ، البته ا

ن شخصیت. از مافیای قدرت نظام اسRمی خارج شود
ٓ
ای که از های سیاسیالبته باید تاکید کرد ا

ــاستی را به شکلی کنند، چنین سیـــــبرداری سیاسی میچنین تغییر پایگاه نسلی بهره ــــــــــــ

گاهــــانه در پیش نمی
ٓ
گاهی صدالبته مستلزم شم مصلحت گیرند و یک چنینخودا

ٓ
بینی ناخودا

ن مسلح هستند ست ، که شخصیتایسیاسی
ٓ
  .های بنیانگزار به ا

قای مهندس موسوی در بیانیه
ٓ
های پس از انتخابات بارها به صراحت اعRم کرد که من ا

ن هستمرهبری جنبش 
ٓ
 به . سبز را بر عهده ندارم و فقط عضوی از ا

ً
این اظهارنظر ایشان عمدتا

ن دیده های معمول رهبران سیاسی با تودهحساب تعارف
ٓ
ها گذاشته شد و واقعیِت پشت ا

زاد از دل توده ۸۸داری که پس از کودتای نیروی سیاسی عظیم و ریشه. نشد
ٓ
های خاموش ا
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زادیهای تودهه کرد و الگویــی برای انقRبزدشد و دوست و دشمن را حیرت
ٓ
خواهان ای برای ا

ی تمام نیروهای در این نیرو خRصه و کنسانتره. خاورمیانه شد، کمیت بسیار با=یــی داشت

زادیسیاسی حاصل از یک
ٓ
خواهانه متراکم گردید که صدوپنجاه سال ناکامی در مبارزات ا

ن، جهت
ٓ
ن بهمدیریت ا

ٓ
ن و حتی شناخت ا

ٓ
قای مهندس  دهی ا

ٓ
سادگی از سمت شخص ا

باید توجه داشت که رهبری یک جنبش ملی، جریانی نیست که در . موسوی بسیار دشوار بود

ها باشد و از ایشان نیرو بگیرد و پشت مردم پناه بگیرد و برای عمل، منتظر اذن و حرکت توده

مد، او نیز منفعل شود
ٓ
ای دو سویه دارد و هرهبری با مردم رابط. وقتی نیروی مردم پایین ا

جوید ای و انبوه مردم، او را مینیروی خام، فله. تقسیم مسئولیتی زیبا بین ایشان برقرار است

او اگر به لحاظ شخصیتی ظرفیت ) ی اول قبل از انتخاباتهفته( شود و به سمت او جاری می

ن را پس می
ٓ
و استرس و افتخار شانه زند و از زیر بار مسئولیت این حجم نیرو را نداشته باشد، ا

اما اگر صRحیت رهبری داشته ) اشمیلیونی ۲۰رفتار خاتمی در قبال رای ( کند خالی می

ن را در جان خویش به خلوص میباشد، این نیرو را دریافت می
ٓ
رساند، چیزی نیز از کند، ا

ن نیروی عظیم امافزاید و در لحظهی اخRقی خویش بدان میسرمایه
ٓ
ا ای حساس که ا

نتروپیک از توان تصمیم
ٓ
ن نظم میا

ٓ
ن را به مردم بازمیگیری عاجز است، به ا

ٓ
( گرداند بخشد و ا

کاری که موسوی در شب کودتا انجام داد و با الهام از خشم مردم، روح مقاومت سلحشورانه را 

نکه حزبی پیشتاز داشته باشند با توده) به پیروانش القاء کرد
ٓ
ها فرم مقاومت را بدون ا

Rخرداد همکاری هارمونیک و باشکوه  ۲۵کنند و در عصر های فردی و جمعی کشف میقیتخ

ی اول پس از کودتا  همکاری بین  رهبری و در واقع در هفته. رسدرهبری و مردم به اوج می

وردند؛ اما در توده در سطحی بسیار ایدائل جریان داشت و هیچکدام در این شرکت کم نمی
ٓ
ا

 و از طریق . ویه، یک جای خالی وجود داشتی دو ساین رابطه
ً
طی این مدت رهبری مستقیما

نجایــی) C(پس مسیر بای
ٓ
که جنبش با سطح بسیار با=یــی از انرژی با مردم مرتبط بود ولی از ا

ن در زیبایــی-عاطفی، در محور سیاسی
ٓ
شناسانه جریان داشت، خRء عنصر واسطه و فقِر ا

  .شدمدار فلسفی حس نمی
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  ۳-۱ی شکل شماره

 در فرم و نمی اطRع بودندها از تاریخ بی
ً
دانستند که این غارت عظیم، دقیقا

تی منشاء چه جباریت و فساد و قهقرای مرداد اتفاق افتاده و در طول دهه
ٓ
های ا

ور در حال کردند که چیزی بسیار شوم و شرمهولناکی خواهد بود، اما به غریزه حس می
ٓ
ا

ن
ٓ
های یک اتفاق کریه شهودی بو برده بودند که در پنجه- ها به فهم غریزی ا

قای احمدیاین  حِس 
ٓ
ن مرد مننژاد و هلکراهت در سخنرانی پیروزی ا

ٓ
مبارزخوانی ا

او با . کردرهبری جنبش نیز در مدار سیاسی این فشار را دریافت می. دل به اوج رسید

نو خروجی
ٓ
کرد به خوبی فهمید که این ها را در مدار سیاسی کدگشایــی میهایــی که ا

رایش نیروها و جبهه
ٓ
رایِش تکرار حادثه یک پیشامد سیاسی عادی نیست و ا

ٓ
ن یک ا

ٓ
ها حول ا

ن می
ٓ
یدشده است و بوی تاریخ از ا

ٓ
های اش و دریافتاو با شّم هنرمندانه و شخصیت اخRقی. ا

-بخشد، به خوبی فهمید که غارت این سیر کانون ظلم به هر کسی میصریحی که بودن د

- ست که در تمام جامعه، در تکایمیلیون رای، غارت تمام چیزهای خوب، شریف و انسانی

سال مردم ، علیرغم سی. ها رنج و پایداری ذخیره شده استتک شهروندان در طول قرن 

ه از سرگذرانده بودند، نسبت به یک امر ای کی مدنیعام روحیهسرکوب و جباریت و قتل

مسئولیتی و هایــی که تا چند ماه پیش از سمت نخبگان به بیتفاوت نبودند؛ توده

مدند تا ثابت کنند شررهای پایین بودن سرانه
ٓ
ی مطالعه متهم بودند، تا پای جان به میدان ا

گاه و مسئول در عمق جان
ٓ
  . زدسو شان مییک روح مدنی خRق، خودا

های عاطفی نزد توده و ماه از کودتا، و فروکش کردن موج انگیزشپس از گذشت هشت

غاز می) های فکری و سیاسیالیت( ی صنفی قشر واسطه 
ٓ
هایــی در توده. شودا

 

...............................

  

  

ها از تاریخ بیتوده

مرداد اتفاق افتاده و در طول دهه ۲۸کودتای 

هولناکی خواهد بود، اما به غریزه حس می

ن. جریان است
ٓ
ا

این  حِس . گرفتار اند

دل به اوج رسیدساده

و خروجی هاداده

رایش نیروها و جبهه
ٓ
حادثه یک پیشامد سیاسی عادی نیست و ا

ن می
ٓ
شده است و بوی تاریخ از ا

صریحی که بودن د

میلیون رای، غارت تمام چیزهای خوب، شریف و انسانی

تک شهروندان در طول قرن 

سرکوب و جباریت و قتل

تفاوت نبودند؛ تودهمدنی بی

پایین بودن سرانه

گاه و مسئول در عمق جان
ٓ
یک روح مدنی خRق، خودا

پس از گذشت هشت

ی صنفی قشر واسطه رهبری، وظیفه
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های عاطفی تا حد مرگ برانگیخته هستند، ی اول پس از کودتا به محرک دریافتکه در هفته

ن 
ٓ
خشم غریزی، چگونه باید نیروی مقاومت و حساسیت پایدار بماند؟ پس از فروکش ا

های فکری، بایست به میدان بیایند و با طرح زمینههای فکری و سیاسی میاینجاست که الیت

-های خام و غریزی تودههای فهم انتقادی که به دریافتمعرفتی، تاریخی و پرداختن چارچوب

گاه از ف تودهها جهت بدهد و انسجام ببخشد ، عواط
ٓ
 حاصل درکی کلی و ناخودا

ً
ها را که صرفا

گاه او تثبیت کند و فرهنگ و ناهنجاری 
ٓ
های وضع موجود است، به شکلی یکپارچه در خودا

ن تودهادبیات انتقادی
ٓ
های نامحدودی را که های عاصی بتوانند رنجای بیافریند که در پرتو ا

ای هماهنگ فهم کنند و اینجا بود ، به صورت شبکهداردوقفه بر ایشان روا میاستبداد دینی بی

شکار گردید
ٓ
قای موسوی یا محبوس شدند، یا با تهدید حلقه. که عمق بحران ا

ٓ
ی اول معاونان ا

 با افزایش سطح منازعه، از مبارزه استعفا رفتند و به 
ً
و ارعاب ساكت شدند و یا اینكه اساسا

ن حلقه
ٓ
بایستی رهبری جنبش را به ای كه میكری ف-های سیاسیی الیتتعطیRت رفتند؛ ا

ها وصل كنند و ادبیات جنبش سبز را بیافرینند، در این مرحله های محلی و نیز به تودهالیت

مدی
ٓ
ها یكبار كه توده ۸۹بهمن  ۲۵ای شدند كه حتی پس از قیام كنندهای فلجگرفتار ناكارا

و اكـتیوی را ا ایشان  هر حركت خRقانهدیگر فرصت رهبری را برای ایشان احیاء كردند، امكان 

توان در علل زیر های فRكت این اقشار در ساماندهی جنبش سبز را میعلت. سلب كرده بود

  :خRصه كرد

های سیاسی خود جزء مافیای سیاسی نظام اكـثریت این الیت :سیاسی الیت فقر) 2

 حاكمیت را برمیاسRمی بودند و در یك نبرد قطبی میان حاكمیت و مردم، ال
ً
گزینند ، بته قلبا

كردند و از سر رودربایستی ادای هرچند  كه این نیروها از بیان صریح این امر شرم می

ورده و درمیسخنگویــی جنبش سبز را درمی
ٓ
ورند ، اما میا

ٓ
كوشیدند تا به نفع حاكمیت، سطح ا

نمنازعه را كاهش دهند، بی
ٓ
ن بی. بگیرندكه امتیازی به نفع مردم از حاكمیت ا

ٓ
ای كه كـفایتیا

ی جنبش ملی سبز حتی فاقد كیفیِت ی تلویزیونی رسا، به عنوان رسانهسبب شد شبكه

ن فRكت محافظه NGOی یك رسانه
ٓ
ای كه سبب شده است  امروز كارانهمحلی باشد ؛ و ا
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فقیه ، ولیهای خبری جنبش سبز بر علیه باند از سایت" ایران" ی دولتیگارد انتقادی روزنامه

- اصRح. گیردصRحیتی ذاتی این عناصر سرچشمه میتر باشد، از همین بیتر و جدیقوی

طلبان اصیل نیز كه كـفایت و صRحیت اخRقی یك نیروی دمكراتیك را داشتند گرفتار بحران 

ن
ٓ
طلبی، جنبش سبز  توانستند با اتكاء به ذخایر گـفتمانی اصRحها نمیهویتی شدیدی شدند؛ ا

نالیز و مدیریت كنند، جنبش سبز یك منازعهر 
ٓ
ی سیاسی ساده نبود كه بتوان با ارجاع دادن ا ا

ن به سیرهریاكارانه
ٓ
یتی مطالبات ا

ٓ
وردی ا

ٓ
ن را به بیان درا

ٓ
ها پس از هشت توده. هللا خمینی ا

ن در کشتارگاه کهریزک را در ذات و 
ٓ
ماه مقاومت، راز توحش استبداد دینی و سفاكی عامRن ا

ی یافتند و بر این اصِل بنیادی قانون اساسی، شعار مرگ سر اهیت تئوری و=یت مطلقهم

ماه ستیز جانبازانه، قدرتی اخRقی با=یــی به ایشان ها كه هشتدادند و سخنگویــِی این توده

طلبان اصیل و عبور از بخشیده بود، البته موكول به یك موتاسیون شخصیتی در میان اصRح

کـفایتی خود را  برای این امر بود كه البته این عناصر، بی ۷۶ی رسیدهبستنگـفتماِن به ب

، توجیه کردند و مردم نیز این جمله را چنین شنیدند "ما چریک نیستیم"پشت این توجیه که 

 ."ما هیچ نیستیم"که 

ی طول دههدر فکر انتقادی و گـفتمان روشنفکری در ایران،  : فکری  الیت فقر  ) ب

بحران كمرشكنی شده است كه مبتRی اخیر و به خصوص پس از شكست جریان اصRحات، 

نیازهای جدید،  او بالكل گسیخته است؛ های عینیی ذهنیت انسان ایرانی را با تجربهرابطه

شناسی اخRق و زیبایــی ،ی دانش های جدید در عرصههای جدید  و تقاضاها و تناقضمسئله

سیاسی ، از  متفکران شوند كه  هنرمندان و فیلسوفان و و عمومی طرح میبه صورت گسترده 

ن پاسخگویــی و حتی جمع
ٓ
 از سرعت تحول فهم توده درماندهبندی ا

ً
. اندها عقب ماندهو علنا

ی امروز باشد  ، بایستی  در پیشانی رهبری فکری جامعهای  که امروز  مینسل روشنفکری 

نچه که در
ٓ
بر سر او رفت، به اجماعی دست نیافته ؛ و به علت  ۵۷انقRب  همچنان از تحلیل ا

ن
ٓ
-که هویت روشنفکری او در عصر جنگ سرد شکل گرفته است  در بسیاری موارد، ارزشا
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هایــی که در میانسالی بدان متعهد شده، در تناقضی های عصر جوانی خود را با ارزش

-بست كامل رسیده است و دونه بنب در ایران اخRق مذهبی.بیندای مییکصدوهشتاد درجه

مدی اخRِق 
ٓ
جنگ "که امروز ایران را به وضعیت ناشی از شریعت را  پایه ترین عوام نیز ناكارا

نرسانده، به غریزه دریافته" همه علیه همه
ٓ
ها و متون ها و نمایشنامهکه در رماناند و پیش از ا

ن را منعکس ببینند، در جوک
ٓ
ایش با هوشمندی و یه زبان خود بیان هاسامها و اسفلسفی ، ا

ن روشنفکری مدنی مرجعی که باید به میدان بیاید واما  کند؛می
ٓ
فکر ی های گشودهافق ا

الواقع در دیدرس انسان ایرانی نیست؛ ، فیانداز عمومی قرار دهدرا در چشم انتقادی

که در عصر قبل از هایــی روشنفکری مسلط بر فضای فکری ایران امروز، به عنوان قشر الیت

اند، یا متعلق به ی پهلوی هویت یافتهزدهجنگ سرد و در تضاد با استبداد =ئیک و غرب

-سنت روشنفکری چپ و یا متعلق به جریان روشنفکری دینی هستند و به علِت همین پایگاه

ن  پتانسیل می
ٓ
انبوه  هایها و عRقهباشند که ماهیت لیبرالی خواهشهای هویتی، امروز فاقد ا

 . ی متوسط را درک کرده و نمایندگی کنندقشرهای جوان و قشرهای طبقه

تی می
ٓ
گاهی در جنبش سبز را به عنوان كوشیم كه علتدر فصل ا

ٓ
های اساسی  بحران ا

زادیموانع اساسی شكل
ٓ
نالیز كنیمگیری هویت ا

ٓ
ن. خواهی دمكراتیك در ایران ، ا

ٓ
قدر كه هر ا

زادی نسل میانسا=ن ایران به لحاظ
ٓ
-اعتقادی، متكـثر و متفرق است و به جای یك هویت ا

خواه و های ماركسیستی، مذهبی، ناسیونالیستی، مشروطههویتخواهی غالب، انبوه خرده

ها و محافل ایشان مسلط است، نسل سبز در ایران استعداد بسیاری برای نائل بر حلقه... 

مدن به یك هویت یكپارچه
ٓ
ن با یك اومانیسم و ملی دارد كه فكر دمك ا

ٓ
راسی لیبرالی در ا

نسل سبز بدان جهت این استعداد یكپارچگی را دارد كه او= . اخRقی اكـتیو تركیب شده باشد

زادیده
ٓ
ن جملگی قربانی یك هیو=ی ا

ٓ
اند و درك ستیز بودهستیز و انسانها میلیون عضو ا

ن
ٓ
ن متنفرند، چه در میان چه كه نمیایشان از ا

ٓ
قشر روشنفكری، و چه در میان خواهند و از ا

نسل سبز به عنوان كارگر با عضو دیگر نسل سبز به . شهروند عادی، اشتراكات فراوانی دارد

عنوان یك بورژوا منافع مشترك بیشتری دارد تا هر یك از ایشان با پدران كارگر یا بورژوای 
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گر، حیثیت وبسیاسی سرك-های فاشیسم فرهنگیخویش؛ چرا كه هر دِو ایشان، زیر پنجه

ببینند؛ از سوی دیگر نسل سبز های یك زیست شرافتمندانه را برباد رفته میانسانی و حداقل

زادی دارد و گرفتار دگم
ٓ
در . نیست ۱۹۹۰های اید�لوژیك ماقبل دركی ساده و صریح از ا

های دانشجویــی، دانشجوی كرد و گیلك و ترک و بلوچ و ی اخیر در خوابگاهطول دو دهه

های ها ساعت در  پای سفرههای طبقاتی مختلف داشتند، میلیونجنوبی، كه هر یك خاستگاه

هایــی در حد یك احترام، در حد بها دادن ، فقدان های سادهها و نداشتهدانشجویــی از فقدان

ها، هایشان، صحبت و همدلی كرده اند و در این همفكری ها و استعدادها و عشقبه عRقه

ن اژدهای گستاخ و پرخاشگری كه غذای خود را از غرور لهی مدرباره
ٓ
ی شدهاهیت و جنس ا

ن
ٓ
نها تامین میا

ٓ
ها هیچ هدفی برای خود قائل كند و جز ستیز با حقوق و حرمت انسانی ا

گیری همین هویت مشترك های مشتركی دست یافته اند و  امید به شكلنیست، به دیدگاه

گاهی در جنبش سبز، كه محصول بحران دارد بزرك است، كه ما را وامی
ٓ
نالیز بحران ا

ٓ
که به ا

گاهی دمكراتیك در میان نسل پدران
ٓ
مند باشیم؛ چون كه فهِم علِت یك فRکت است، عRقه ا

  .   ، نخستین قدم برای عبور از فRكت است
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سایسوادی به علت ابعاد غولسوادی به علت ابعاد غولسوادی به علت ابعاد غولسوادی به علت ابعاد غولابوالهول بیابوالهول بیابوالهول بیابوالهول بی
ٓ
سایا
ٓ
سایا
ٓ
سایا
ٓ
        اش، خصائل سیاسی یافتاش، خصائل سیاسی یافتاش، خصائل سیاسی یافتاش، خصائل سیاسی یافتا

        فشردفشردفشردفشردها را درهم میها را درهم میها را درهم میها را درهم میکرد؛ ارزشکرد؛ ارزشکرد؛ ارزشکرد؛ ارزشها را کر میها را کر میها را کر میها را کر میدرای او گوشدرای او گوشدرای او گوشدرای او گوش
        ....نمودنمودنمودنمودو سجایا را پایمال میو سجایا را پایمال میو سجایا را پایمال میو سجایا را پایمال می

  لئو تروتسکی

        ی ناشنوای انسانی ناشنوای انسانی ناشنوای انسانی ناشنوای انسانی نیمهی نیمهی نیمهی نیمهتاریخ دربارهتاریخ دربارهتاریخ دربارهتاریخ درباره
زادی و خرد حساس نیست،     

ٓ
زادی و خرد حساس نیست، که به صدای ا
ٓ
زادی و خرد حساس نیست، که به صدای ا
ٓ
زادی و خرد حساس نیست، که به صدای ا
ٓ
        که به صدای ا

        ....کندکندکندکندنزد شما گله مینزد شما گله مینزد شما گله مینزد شما گله می
  لودیگ فویرباخ

            پیماید،پیماید،پیماید،پیماید،هنگامی که منحنی تطورات تاریخی ، قوس صعودی میهنگامی که منحنی تطورات تاریخی ، قوس صعودی میهنگامی که منحنی تطورات تاریخی ، قوس صعودی میهنگامی که منحنی تطورات تاریخی ، قوس صعودی می
او واقعیات را او واقعیات را او واقعیات را او واقعیات را . . . . شودشودشودشودی اجتماعی تیزبین و جسور و باهوش میی اجتماعی تیزبین و جسور و باهوش میی اجتماعی تیزبین و جسور و باهوش میی اجتماعی تیزبین و جسور و باهوش میاندیشهاندیشهاندیشهاندیشه

ن را با با رشتهدرمیدرمیدرمیدرمی
ٓ
ن را با با رشتهیابد و ا
ٓ
ن را با با رشتهیابد و ا
ٓ
ن را با با رشتهیابد و ا
ٓ
اما اما اما اما . . . . زندزندزندزندها پیوند میها پیوند میها پیوند میها پیوند میها و کلیتها و کلیتها و کلیتها و کلیتی تعمیمی تعمیمی تعمیمی تعمیمیابد و ا

پیماید، حماقت، فرمانروای پیماید، حماقت، فرمانروای پیماید، حماقت، فرمانروای پیماید، حماقت، فرمانروای وقتی منحنی سیاسی قوس نزولی میوقتی منحنی سیاسی قوس نزولی میوقتی منحنی سیاسی قوس نزولی میوقتی منحنی سیاسی قوس نزولی می
ی گرانمایه و تعمیم درست، ی گرانمایه و تعمیم درست، ی گرانمایه و تعمیم درست، ی گرانمایه و تعمیم درست، از قریحهاز قریحهاز قریحهاز قریحه. . . . گرددگرددگرددگرددی اجتماعی میی اجتماعی میی اجتماعی میی اجتماعی میاندیشهاندیشهاندیشهاندیشه

شود و هر کوششی را برای شود و هر کوششی را برای شود و هر کوششی را برای شود و هر کوششی را برای ند، حماقت، دلیر و گستاخ میند، حماقت، دلیر و گستاخ میند، حماقت، دلیر و گستاخ میند، حماقت، دلیر و گستاخ میمامامامااثری نمیاثری نمیاثری نمیاثری نمی
یابد که یابد که یابد که یابد که حماقت به غریزه درمیحماقت به غریزه درمیحماقت به غریزه درمیحماقت به غریزه درمی. . . . گیردگیردگیردگیردتصمیم درست به باد تمسخر میتصمیم درست به باد تمسخر میتصمیم درست به باد تمسخر میتصمیم درست به باد تمسخر می

ن اوست و شروع می    میدان ازمیدان ازمیدان ازمیدان از
ٓ
ن اوست و شروع میا
ٓ
ن اوست و شروع میا
ٓ
ن اوست و شروع میا
ٓ
    ی خاص خود، اعماِل ی خاص خود، اعماِل ی خاص خود، اعماِل ی خاص خود، اعماِل کند به شیوهکند به شیوهکند به شیوهکند به شیوها

                                                                       !!!!قدرت کردنقدرت کردنقدرت کردنقدرت کردن
 تروتسکیلئو     

...............................
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  اهی در جنبش سبزگحبران آ

  

  

  

  

  

  

ح حبران   -۱-۴   :شر

-ها حس میشناختی ملتای ابتدا در فهم زیبایــیو تحول اجتماعی ضرورت هر انقRب

شود؛ عدم هماهنگی میان روبناهای اخRقی و حقوقی و معرفتی حاکم، با زیربناهای اقتصادی و 

-ها در ذهن و عین فاصله میسلسله مراتب ارزشکند  و بین ها را دفرمه میاجتماعی، ارزش

ها، در هر محیطی، یا های جدی، اصیل و مستعد در یک چنین بحرانی از ارزشانسان. اندازد

ی عمومی، اپورتیونیسمی خوار و گیرند و در حوزهحالتی عاصی و یا حالتی منزوی به خود می

ری عصر قدیم از شناسایــی بحران حاکم های فکسنت. شودمقدار در تمام مناسبات تکـثیر میبی

" و" میل"ای عظیم میان دّره. شوندعاجزاند و به تدریج خود نیز بدل به موانع فهم می

میان . شودبا ارزش ایجاد می ”منفعت“و نیز " ارزش"با " میل"تر میان ای عظیم، و دّره"منفعت

ن
ٓ
ن را میا

ٓ
 ا

ً
نچیزی که شخص قلبا

ٓ
نچه جامعه او ایجاب می چیز که منفعتطلبد، با ا

ٓ
کند و با ا

نکند شکافی دردناك ایجاد میبه عنوان ارزش به او القاء می
ٓ
که شود  که  در این وضعیت  هر ا

 رشد میلمپن
ً
اش  با کردن اهداف و  منافعکند؛ چرا که لمپن نیازی به هماهنگتر است سریعا

ای که در وجود اوست شرافتمندیها و هنجارها ندارد و هر شخص به میزان اصالت و ارزش

فهمند که های طبیعی به صورت شهودی میقشرهای حساس و الیت. شودمحکوم به زجر می

یک چیز غلط در راس قرار گرفته است و از تمام چیزهای غلط که در سطوح بسیار خرد جریان 
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رامتر میچیِز غلط روز به روز گستاخ. کنددارند، حمایت می
ٓ
رام خشود و ا

ٓ
ود را به عنوان الگوی ا

غاِز چنین پروسه. کندایدائل موفقیت و سعادت نیز معرفی می
ٓ
ندر ا

ٓ
های جا که نشانهای، از ا

شکار می
ٓ
ن طیفچیز غلط به شکلی پراکنده ا

ٓ
گاهی ایشان شوند، قشر هنرمند و ا

ٓ
هایــی كه ا

شناسانه یمسلح به ابزار شهود است، نخستین کسانی هستند که چیز غلط را در مدار زیبایــ

ن اعRم جنگ میحس می
ٓ
کند ؛ به تدریج این شورش به فهم فلسفی نشت می. دهند کنند و به ا

ن باطل بزرگ را که منشاء تمام چیزهای متفکران می
ٓ
کوشند تا به کمک عقل، تجربه و دانش، ا

ن را با واقعیت
ٓ
در . های عینی و ذهنی کشف کنند غلط است شناسایــی کنند و ارتباط متقابل ا

-ی قرن نوزده ظهور نسل متفکرانی چون هرتسن و بلینسکی پس از طغیان زیبایــیروسیه

ای چون لنین و پلخانف ی نسل پوشکین و نیکRی گوگول ، و ظهور متفکران فلسفیشناسانه

شناختی نسل تولستوی و تورگنیف و داستایفسکی نمودار یک چنین پس از انقRب زیبایــی

گرابطه
ٓ
ی غربی نیز در تاریخ تکوین مدرنیته. ستاهی استتیکی و فلسفیای میان سطوح ا

ثار هنری اومانیستنخستین جلوه
ٓ
های عصر پترارک و داوینچی و سرداران های تمدن مدرن در ا

ن، ایدهشناسانه ظهور میرنسانس زیبایــی
ٓ
ی الهیات و مدار ی اومانیسم به حوزهکند؛ پس از ا

های ارت، بیکن و سپس فیلسوفان عصر روشنگری، زبانشود و لوتر، دکفلسفی کشانده می

ن نهضت عقل
ٓ
کنند و پس از تثبیت فردگرا را جستجو می- اومانیست-گراتکلم فلسفی ا

-کند و رهبران و الیتشناختی است که شورش به مدار سیاسی نشت میدستاوردهای معرفت

ها وهویت بخشی به ل تودههای عصر جدید با منافع و امیاهای سیاسی با هماهنگ کردن ارزش

خر انقRب وارد صحنه ی بیداران محلی ، تودهی عمومی وشبکهنخبگان حوزه
ٓ
ها را در سکانس ا

گاهیکردن سلسلهالبته برای اجتناب از خطی فرض. کنندمی
ٓ
استتیکی -فلسفی-های سیاسیی ا

گاهی فلسفیهای خاصی از تاریخ که حوزهباید توجه کرد که در دوره
ٓ
-استتیک گرفتار بن-های  ا

های بنیادین در حیات اجتماعی شناسایــی نشده و به بست و بحرانی حاد هستند، ناهنجاری 

هایــی بحران سیاسی تا شوند؛ در چنین وضعیتکانون مباحثات انتقادی عصر کشانده نمی

نکه از فهمی دردناک  و غیرقابل تحملی پیش میچنان مرحله
ٓ
های رود که فهم سیاسی بدون ا
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استتیک ملهم باشد، ناگزیر، یک موتاسیون و جهشی را تجربه کند و خود، -بنیادین فلسفی

گاهی شود و بر اساس همین منطق است  که گوته می
ٓ
- انگیزشی برای ارتقاء در مدارهای دیگر ا

گاهی زیبایــیگاه بنگاه بنگاه بنگاه بن:" گوید
ٓ
گاهی زیبایــیبستی در ا
ٓ
گاهی زیبایــیبستی در ا
ٓ
گاهی زیبایــیبستی در ا
ٓ
شود که فقط با یک فهم اخRقی حاّد  شود که فقط با یک فهم اخRقی حاّد  شود که فقط با یک فهم اخRقی حاّد  شود که فقط با یک فهم اخRقی حاّد  شناختی ایجاد میشناختی ایجاد میشناختی ایجاد میشناختی ایجاد میبستی در ا

ن غلبه کرد    توان برتوان برتوان برتوان برمیمیمیمی
ٓ
ن غلبه کردا
ٓ
ن غلبه کردا
ٓ
ن غلبه کردا
ٓ
گاهی توان ادعا کرد که گاه بنو با همین منطق می."  ا

ٓ
بستی در نظام ا

گاهیکRن عصر ایجاد می
ٓ
توان حد و مرزهای های برخاسته از عمل سیاسی میشود که فقط با ا

ن را  و امکان 
ٓ
ن را تخیل کردا

ٓ
  .های غلبه بر ا

ی کمرشکنی تا چنان مرحله ، سطح بحران سیاسی و اجتماعی ۱۹ی قرن در ایراِن میانه

ملت ایران و -رسیده است که درصورت درک نشدن و پاسخ نگرفتن، راهی تا فروپاشی دولت

شوبهای بزرگبلعیده شدن کشور به دست قدرت
ٓ
ها و تر و یا فروپاشی تمامیت ارضی با ا

ا در بر مرزهای هایش ر عثمانی به عنوان امپراتوری روبه زوال اروپا دندان. های محلی نداردطغیان

-ی استعماری هیچ حدومرزی برای قبضهساید و روس و انگلیس به عنوان دو قوهشرقی ایران می

برداری از ایران به عنوان یک ی بازاهای داخلی ایران و فلج کردن اقتصاد ملی و محلی، و بهره

، نه از بابت شودمستعمره ندارند و اگر تمامیت ارضی ایران در این دوره حفظ میکشور نیمه

. هاستمردان، بلکه از بابت توازن قدرت حساس بین ابرقدرتلیاقتی و کـفایتی در سطح دولت

ن
ٓ
ن نیز از ا

ٓ
مد و فیسلطنت قاجار و نظام فئودالیستی حامی ا

ٓ
الواقع منفور جایــی که فاسد و ناکارا

پیشکاری و پادویــی ی خارجی و ایفای نقش ای جز تکیه کردن به قوهملت ایران هستند، چاره

 های بزرگ فئودال در ایالتهای بیگانه ندارند و برخی خاندانبرای قدرت
ً
ها، خود را علنا

دانند ؛ از سوی دیگر نهاد روحانیت نیز که تداوم و ی منافع دول خارجی میگماشته و نماینده

ند و به درستی و دای خود را در جلوگیری از هر نوع نوسازی اجتماعی و فرهنگی میبقای سلطه

را برخRف ... صراحت، ورود هر فرمی از تاسیسات مدرن چون مدرسه و دانشگاه و دادگستری و

گاهی و حوزهانحصارات خود در حوزه
ٓ
های محکم نفسه از پایهکند، فیی قضایــی فرض میی ا

نند ضدانسانی که ما -با در نظرگرفتن یکپارچگی این ائـتRف ضدملی. انحطاط در ایران است

 اژدهایــی چندسر، تمام مصادر قدرت مادی معنوی را در قبضه داشت،  قابل تخیل است اراده



 .......................161 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

ن جان
ٓ
ن عصر تاریِک جهل تودهها و روحیهو قدرت اخRقی ا

ٓ
ای،  نوسازی های بزرگی که در ا

گاهی توده-سامان اجتماعی
ٓ
-سیدجمال. ی همت خود قرار دادندای را وجههسیاسی و ارتقاء ا

ای در مسجد شاه،   طی خطابه -از رهبران روشنفکری مدنی در صدر مشروطیت-اعظ الدین و

غاز قرن بیستم، به صورت مجمل چنین معرفی می
ٓ
:" کنداجزاء این ائـتRف اژدهایــی را در ا

نهزار کارخانههزار کارخانههزار کارخانههزار کارخانهروزگاری در کاشان دوازدهروزگاری در کاشان دوازدهروزگاری در کاشان دوازدهروزگاری در کاشان دوازده
ٓ
نی نخریسی و حریربافی دایر بود؛ اکنون از ا
ٓ
نی نخریسی و حریربافی دایر بود؛ اکنون از ا
ٓ
نی نخریسی و حریربافی دایر بود؛ اکنون از ا
ٓ
ها بیش از ها بیش از ها بیش از ها بیش از ی نخریسی و حریربافی دایر بود؛ اکنون از ا

ی استبداد و ی استبداد و ی استبداد و ی استبداد و ماندگی نتیجهماندگی نتیجهماندگی نتیجهماندگی نتیجهاین انحطاط و عقباین انحطاط و عقباین انحطاط و عقباین انحطاط و عقب. . . . ی کوچک باقی نماندهی کوچک باقی نماندهی کوچک باقی نماندهی کوچک باقی نماندهنهنهنهنهچهار، پنج کارخاچهار، پنج کارخاچهار، پنج کارخاچهار، پنج کارخا

گناه گناه گناه گناه باید بگویم که دراین خواری، روحانیون و رهنمایان قوم شما بیباید بگویم که دراین خواری، روحانیون و رهنمایان قوم شما بیباید بگویم که دراین خواری، روحانیون و رهنمایان قوم شما بیباید بگویم که دراین خواری، روحانیون و رهنمایان قوم شما بی. . . . ستستستستقانونی قانونی قانونی قانونی بیدادگری و بیبیدادگری و بیبیدادگری و بیبیدادگری و بی

زندگی کوتاه است و زندگی کوتاه است و زندگی کوتاه است و زندگی کوتاه است و : : : : کنندکنندکنندکننداینان بنابه مصلحت خویش دائم از با=ی منابر تلقین میاینان بنابه مصلحت خویش دائم از با=ی منابر تلقین میاینان بنابه مصلحت خویش دائم از با=ی منابر تلقین میاینان بنابه مصلحت خویش دائم از با=ی منابر تلقین می. . . . نیستندنیستندنیستندنیستند

ن! ! ! ! ستستستستبه از دنیاداری به از دنیاداری به از دنیاداری به از دنیاداری     داری داری داری داری دیندیندیندین!!!!اعتباراعتباراعتباراعتباربیبیبیبی
ٓ
نهرکس به دنیا و ا
ٓ
نهرکس به دنیا و ا
ٓ
نهرکس به دنیا و ا
ٓ
ببندد،  از یاد خدا ببندد،  از یاد خدا ببندد،  از یاد خدا ببندد،  از یاد خدا چه در اوست دلچه در اوست دلچه در اوست دلچه در اوست دلهرکس به دنیا و ا

گین این دشمناِن دوستگـفتهگـفتهگـفتهگـفته. . . . شودشودشودشودغافل میغافل میغافل میغافل می
ٓ
گین این دشمناِن دوستهای زهرا
ٓ
گین این دشمناِن دوستهای زهرا
ٓ
گین این دشمناِن دوستهای زهرا
ٓ
-نما شما را همچنان در بند نادانی و بینما شما را همچنان در بند نادانی و بینما شما را همچنان در بند نادانی و بینما شما را همچنان در بند نادانی و بیهای زهرا

کند و به کند و به کند و به کند و به دهد و غارت میدهد و غارت میدهد و غارت میدهد و غارت میتان هم به صورتی دیگر شما را عذاب میتان هم به صورتی دیگر شما را عذاب میتان هم به صورتی دیگر شما را عذاب میتان هم به صورتی دیگر شما را عذاب میپادشاهپادشاهپادشاهپادشاه... ... ... ... داردداردداردداردسوادی میسوادی میسوادی میسوادی می

زادیگرانبهاترین نعمتگرانبهاترین نعمتگرانبهاترین نعمتگرانبهاترین نعمتاتکای زور و قدرت، اتکای زور و قدرت، اتکای زور و قدرت، اتکای زور و قدرت، 
ٓ
زادیها را که ا
ٓ
زادیها را که ا
ٓ
زادیها را که ا
ٓ
از این دو خطر از این دو خطر از این دو خطر از این دو خطر . . . . ربایدربایدربایدربایدست از شما میست از شما میست از شما میست از شما میها را که ا

-ی پولی را که شاه و روحانیون نگرفتهی پولی را که شاه و روحانیون نگرفتهی پولی را که شاه و روحانیون نگرفتهی پولی را که شاه و روحانیون نگرفتهماندهماندهماندهماندهاند که باقیاند که باقیاند که باقیاند که باقیداخلی که بگذریم، خطر ثالث بیگانگانداخلی که بگذریم، خطر ثالث بیگانگانداخلی که بگذریم، خطر ثالث بیگانگانداخلی که بگذریم، خطر ثالث بیگانگان

ن پارچهتان میتان میتان میتان میاند، به نیرنگ از دستاند، به نیرنگ از دستاند، به نیرنگ از دستاند، به نیرنگ از دست
ٓ
ن پارچهربایند، و جای ا
ٓ
ن پارچهربایند، و جای ا
ٓ
ن پارچهربایند، و جای ا
ٓ
دوام و چیزهای تجملی دوام و چیزهای تجملی دوام و چیزهای تجملی دوام و چیزهای تجملی های رنگیِن بیهای رنگیِن بیهای رنگیِن بیهای رنگیِن بیربایند، و جای ا

له را روشن کردم و دریافتید که علت فقر و  ذلت شما سه طایفه بیشتر له را روشن کردم و دریافتید که علت فقر و  ذلت شما سه طایفه بیشتر له را روشن کردم و دریافتید که علت فقر و  ذلت شما سه طایفه بیشتر له را روشن کردم و دریافتید که علت فقر و  ذلت شما سه طایفه بیشتر حا= مسئحا= مسئحا= مسئحا= مسئ. . . . دهنددهنددهنددهندمیمیمیمی

"روحانیون، درباریان و بیگانگانروحانیون، درباریان و بیگانگانروحانیون، درباریان و بیگانگانروحانیون، درباریان و بیگانگان: : : : نیستندنیستندنیستندنیستند
١

  

طلب همانطور که در فصل گذشته بحث شد، ظهور باب و امیرکبیر به عنوان دو اصRح

توانست شد مگر با تکیه کردن به دینی و دولتی، در دل این وضعیت دوزخی، محقق نمی

ی اجتماعی که ی بورژوازی تجاری در ایران،  به عنوان یک طبقههای طبقهپشتیبانی اولین =یه

گاهی
ٓ
های نوسازی ، بیشترین درک را از ضرورتهای منبعث از منافع  و عRیق طبقاتیبه سبب ا

اش نیز از ی گروندگاناجتماعی و فرهنگی داشت؛ باب ، خود تاجر نیل بود و عمده-سیاسی

نان بزرگ ایران بودند؛ اما نهضت بابیه علیتاجر 
ٓ
که بر بنیادهای مدنی و اجتماعی ریشه رغم ا

                                                           

زادی، سیدجمال واعظ اصفهانی، -۱
ٓ
 ۱۳۵۷نشر توس،  ۴۲ص ،اقبال یغمایــی به نقل از کـتاب شهید راه ا
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ن
ٓ
گاهی انسان ایرانی در عصر محمدشاه، زیر سقف فقه و شریعت داشت، به سبب ا

ٓ
که افق ا

و پا بزند  ای دستشناسی اسطورهباور و زیبایــیی وحیمحدود بود، ناگزیر بود که در حد فلسفه

گاهی مدنی و نتواند
ٓ
ن نیروی شیطانیای و فهم عینیبه خودا

ٓ
ای که فردیت او را مجروح ای از ا

اش را در مقام کرد، دست بیاید  و بناگزیر  لکنتاش را سد میکرد و راه خRقیت و شکوفایــیمی

رغم این محدودیت اما علی. جویــی و پاکبازی در مقام عمل تRفی کندسخنگویــی ، با ستیزه

العین به عنوان کاراکـتر زن شورشی که تا ختی، ظهور شخصیتی چون طاهره قرهشنامعرفت

توان سندی بر این رود را میهای دینی و اجتماعی پیش میی اعRن جنگ به تمام سنتمرحله

گاهی مدرن ایستاده است؛ 
ٓ
ن روزگار، در یک قدمِی ا

ٓ
ادعا دانست که ذهن ایرانی در ا

ن وصفی که طاهره دربارهمدرنیته  رادیکالیسم فردگرا، شروِع تکلم
ٓ
ی سحر وجود است؛ و ا

گاهی انسان ایرانی از فردیت لگدمالخودش می
ٓ
غاز خودا

ٓ
ی خودش است، البته شدهسراید ، ا

ن حدی از فردیت برکشیده
ٓ
نشده است که بتواند با در روزگاری که هنوز هیچ انسان ایرانی تا ا

ی صدور فرمان مشروطیت ، پس از سرکوب بابیان و قتل امیر، تا لحظه . مدیوِم رمان تکلم کند

ن های ایشان  برای درک و رفع علتی تحو=ت و ادراکات ذهن بیدار ایرانی و کوششکلیه
ٓ
های ا

ورده است ،  در دو جریان  ای که جامعهبست سیاسی و زوال فرهنگیبن
ٓ
را به حالت فلج درا

  : شودروشنفکری غالب متجلی می

خوندزاده     - - - - ۲۲۲۲))))روشنفکری دینیروشنفکری دینیروشنفکری دینیروشنفکری دینی((((خط سیدجمالخط سیدجمالخط سیدجمالخط سیدجمال - - - - ۱۱۱۱
ٓ
خوندزاده خط ا
ٓ
خوندزاده خط ا
ٓ
خوندزاده خط ا
ٓ
    ))))روشنفکری مدنی لیبرالروشنفکری مدنی لیبرالروشنفکری مدنی لیبرالروشنفکری مدنی لیبرال( ( ( ( خط ا

گیرد؛ جریانی که های بیداری در حول و حوش این دو قطب شکل مینهضتی از  حلقه

-شاه  به مدار سیاسی قدم میی قتل ناصرالدینپس از یک نسل کوشش فکری ، در لحظه

کند و در عرض چند سال، با ترکیب  منافع و یت میگذارد؛ به صورتی غیررسمی اعRم موجود

های روشنفکر  بورژوازی شهرنشین و نیز اقلیتتجاری و اقشار خردهعRیق قشر بورژوازی 

ی بیداران ایران، از زیر روحانی و فئوال ، فرمان مشروطیت را به عنوان سند افتخار جامعه

  .   گذراند امضاء شاه قاجارمی
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سیدجمال پاسخی جامع به کلیت بحران زمانه بود؛ سیدجمال به خط فکری و عملی 

نکه هویت خاورمیانه
ٓ
تکلیف با کرد که بدون تعیینای داشت، به درستی درک میعلت ا

ی استعمار ، هرگونه اصRحات سیاسی ناپایدار خواهد بود و همین احساس ضرورت و مسئله

ن اولویت
ٓ
-کرد که  از درگیر شدن با هویت دینی جامعهمیگزاری بر امر سیاسی، او را ناگزیر از ا

خوندزاده( ی سنتی اجتناب کند 
ٓ
قاخان و ا

ٓ
چرا که عامل یکپارچگی هویت مذهبی ) برخRف ا

توانست حائلی در برابر بازوهای دید که میمیان ایران و عثمانی و مصر را تنها سد استراتژیکی می

ن او به علت. سیاست  استعماری انگلیس ایجاد کند
ٓ
گرا داشت، که شخصیتی سیاسی و عملا

تواند با استخراج و برد که میبینی گمان  میانگار بود و با خوشی فرهنگ سهلی مسئلهدرباره

ن تخفیف یافته و  ترویج یک فهم نوگرایانه از اسRم، که نقش روحانیت و تعصبات فرقه
ٓ
ای در ا

ن زدوده شدها و سنتهی سالم و مفید از دین که جنبهغیر از یک هسته
ٓ
اند،  های دگماتیک از ا

تواند خطراِت ی سالم نیز  نیز در نظام اخRقیات مدنی مستحیل شده باشد، میو همین هسته

دید که او با هوشمندی می. فرهنگی ناشی از مبنا قرار دادن هویت دینی را، حل و فصل کند

ن وجود دارد که می) حانیترو -استعمار- فئودالیسم-دربار(تضادهایــی در دل ائـتRف 
ٓ
توان از ا

ی اعطاء امتیاز تنباکو به برداری کرد؛ به عنوان مثال نگرانی اصلی روحانیت شیعه دربارهبهره

های ناسیونالیستی روحانیت به محافظت از  حاکمیت ملی و شرکت انگلیسی، نه از بابت عRقه

ایشان از ورود فرهنگ و مناسبات غربی  اقتصاد ملی در برابر نفوذ خارجی، بلکه از بابت نگرانی

یتهمانند انگیزه(ی ایرانی بود به جامعه
ٓ
هللا خمینی در مخالفت با انقRب سفید و ی ا

اما سیدجمال توانست همین میل ارتجاعی روحانیت را اهرمی برای ستیز با ) کاپیتو=سیون

سیدجمال عزم داشت که با جرح و ی استبدادی نماید؛ در واقع بازوی استعماری و تضعیف قوه

زادیهای فکری و عقیدتی، ظرفیت اجتماعی دین را، اهرم مبارزهتعدیل در پرنسیپ
ٓ
- ی ملی ا

لوسوسه( خواه در مدار سیاسی بنماید 
ٓ
و  ) احمد را وسوسه کندای که مقرر بود یک قرن بعد ا

و عبدالحمید عثمانی بر علیه شاه ای که بخواهد با ناصرالدینطلبانهجاهیک چنین ِپلن البته  

ی مدنی در ایران و مصر و عثمانی بر علیه استعمار غرب ائـتRف کند، با انقRبیون جامعه
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) چون ارنست رنان( سRطین ایران و مصر و عثمانی ائـتRف کند ، و با مکـتب روشنفکری غربی

در یک مدار به ائـتRف با  بر علیه ارتجاع دینی ائـتRف کند و در عیِن ستیز با همه، هرکس را نیز

های جهان واقعی، طبیعی بود که راه به های و محدودیتخود قانع کند، در برخورد با واقعیت

کاش کاش کاش کاش :" ی مرگ گـفت روشنفکر بود و وقتی در لحظه- دیپلمات-سیدجمال یک پیامبر. جایــی نبرد

-ار مردم میار مردم میار مردم میار مردم میی حاصلخیز افکی حاصلخیز افکی حاصلخیز افکی حاصلخیز افکتخم افکار حاصلخیزم را به جاری دربار سRطین، در مزرعهتخم افکار حاصلخیزم را به جاری دربار سRطین، در مزرعهتخم افکار حاصلخیزم را به جاری دربار سRطین، در مزرعهتخم افکار حاصلخیزم را به جاری دربار سRطین، در مزرعه

های تئوریک بستن به زدوبندهای سیاسی و دادن باجکه کاش به جای دلیعنی این" افشاندمافشاندمافشاندمافشاندم

گاهی توده
ٓ
ی کردم و به جای یک سفرنامهها کمک میبرای دستاوردهای پراتیک، به ارتقاء ا

ی روشنفکر "مفهوم التقاطی . گذاشتممارکوپولویــی، یک الگوی فکر و عمل برای ایشان به جا می

 هیچ دین و مذهبی  نداشت و " دینی
ً
میراث همین تناقضات شخصیتی سیدجمال است، او قلبا

یین یک پیامبر دیگرباشد و اگر چنین انسانی، نارسیسیم
ٓ
ن بود که مومن به ا

ٓ
اش نیز  با=تر از ا

محمدباب را در پشت سر نداشت، هیچ بعید نبود که خودش مبعوث نشود و یک ی علیتجربه

گوست کنتی رادین 
ٓ
  .مونتاژ نکند -و ِبَرند  شرقی  البته با مدل -اجتماعی ا

خوندخط فتح
ٓ
است،  ۱۹ی دوم قرن زاده، دومین خط روشنفکری مسلط در نیمهعلی ا

ن را  نمایندهکه در تقابل با خط سیدجمال می
ٓ
ی راستین روشنفکری لیبرال در ایران توان ا

    ماماماما    دستدستدستدست    ازازازاز    اسRماسRماسRماسRم    دیندیندیندین    اولیایاولیایاولیایاولیای    رارارارا    ماماماما    روحانیروحانیروحانیروحانی    حریتحریتحریتحریت: " کندهنگامی که فتحعلی تصریح می. است

اند ؛ اند ؛ اند ؛ اند ؛ گرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد ذلیل و تابع امر و نهی خودشان کردهگرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد ذلیل و تابع امر و نهی خودشان کردهگرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد ذلیل و تابع امر و نهی خودشان کردهگرفته، ما را در جمیع امورات روحانیه بالکلیه عبد ذلیل و تابع امر و نهی خودشان کرده

ای کاش ثالثی پیدا شدی و ما را از این ذلت و ای کاش ثالثی پیدا شدی و ما را از این ذلت و ای کاش ثالثی پیدا شدی و ما را از این ذلت و ای کاش ثالثی پیدا شدی و ما را از این ذلت و ! ! ! ! نروایان دیسپوتنروایان دیسپوتنروایان دیسپوتنروایان دیسپوتاااای ما را نیز فرمی ما را نیز فرمی ما را نیز فرمی ما را نیز فرمحریت جسمانیهحریت جسمانیهحریت جسمانیهحریت جسمانیه

زاد نمودی، 
ٓ
زاد نمودی، سرافکندگی و عبودیت ا
ٓ
زاد نمودی، سرافکندگی و عبودیت ا
ٓ
زاد نمودی، سرافکندگی و عبودیت ا
ٓ
اما نه به رسم نبوت یا امامت که خRف مشرب من است، اما نه به رسم نبوت یا امامت که خRف مشرب من است، اما نه به رسم نبوت یا امامت که خRف مشرب من است، اما نه به رسم نبوت یا امامت که خRف مشرب من است، سرافکندگی و عبودیت ا

مشخص است که او  هویت خود را در مرزبندی با ." بلکه به رسم حکمت و فیلسوفیتبلکه به رسم حکمت و فیلسوفیتبلکه به رسم حکمت و فیلسوفیتبلکه به رسم حکمت و فیلسوفیت

دهد و شکل می) خط بابیه(گران دینی و رنسانس) خط سید جمال( جریانات روشنفکری دینی 

با بحثی که در . رن نوزده گواهی داد توان بر اصالت فکر لیبرالی ایرانیان در قاز این عبارت می

خوندزاده در هر سه مدار فکر، حامل 
ٓ
گاهی انجام شد، خط فکری ا

ٓ
خصوص تفکیک مدارهای ا

گاهی"ترین فرم مترقی
ٓ
ن عصر، برای ذهن ایرانی" های ممکنا

ٓ
شناختی او  در فکر  زیبایــی. ستا
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ها کند و نخستین نمایشنامهرفی میرا برای ایرانیان مع" فن شریف تائتر و دراما"برای اولین بار 

قا تبریزی نیز در خلق درام ایرانی  به د=لت و راهنمایــی او را به زبان فارسی می
ٓ
نویسد و میرزا ا

فریند ؛ او های کریتیکای ادبی را به زبان فارسی  میاز دگرسو نخستین تجربه. مستظهر است
ٓ
ا

گاهی مدرن تاکی
ٓ
ن روشنفکرِی محافظهد میبر مفهوم کریتیکا به عنوان کلید ا

ٓ
-کند و در پاسِخ ا

های سیاسی، بر کRم صریح و تند بودن ظرفیت جامعه و مصلحتی پایینکاری که به بهانه

کشی مخالف شروط کشی مخالف شروط کشی مخالف شروط کشی مخالف شروط مRیمت و پردهمRیمت و پردهمRیمت و پردهمRیمت و پرده:"نویسدگرفت، میها خرده میفتحعلی در نقد سنت

ل و ارنست رنان ل و ارنست رنان ل و ارنست رنان ل و ارنست رنان کشی امر مشکل است؛ مثR بوقکشی امر مشکل است؛ مثR بوقکشی امر مشکل است؛ مثR بوقکشی امر مشکل است؛ مثR بوقکریتیکاست؛ در کریتیکا مRیمت و پردهکریتیکاست؛ در کریتیکا مRیمت و پردهکریتیکاست؛ در کریتیکا مRیمت و پردهکریتیکاست؛ در کریتیکا مRیمت و پرده

تعرض و واعظانه و ناصحانه و تعرض و واعظانه و ناصحانه و تعرض و واعظانه و ناصحانه و تعرض و واعظانه و ناصحانه و تصنیفات خودشان را چطور بنویسند که مRیم و باپرده و بیتصنیفات خودشان را چطور بنویسند که مRیم و باپرده و بیتصنیفات خودشان را چطور بنویسند که مRیم و باپرده و بیتصنیفات خودشان را چطور بنویسند که مRیم و باپرده و بی

ن
ٓ
نمشفقانه و پدرانه باشد؟ ا
ٓ
نمشفقانه و پدرانه باشد؟ ا
ٓ
نمشفقانه و پدرانه باشد؟ ا
ٓ
دول اروپا بدین نظم و ترقی و بدین دول اروپا بدین نظم و ترقی و بدین دول اروپا بدین نظم و ترقی و بدین دول اروپا بدین نظم و ترقی و بدین ... ... ... ... وقت دیگر کرتیکا نخواهد شدوقت دیگر کرتیکا نخواهد شدوقت دیگر کرتیکا نخواهد شدوقت دیگر کرتیکا نخواهد شدمشفقانه و پدرانه باشد؟ ا

نصایح؛ بایداز نصایح؛ بایداز نصایح؛ بایداز نصایح؛ بایداز اند، نه از دولت مواعظ و اند، نه از دولت مواعظ و اند، نه از دولت مواعظ و اند، نه از دولت مواعظ و درجه از معرفت و کمال، از دولت کریتیکا رسیدهدرجه از معرفت و کمال، از دولت کریتیکا رسیدهدرجه از معرفت و کمال، از دولت کریتیکا رسیدهدرجه از معرفت و کمال، از دولت کریتیکا رسیده

های ولتر و اوژن سو و الکساندر دوما اطRع داشته باشید تا اینکه حقیقت این های ولتر و اوژن سو و الکساندر دوما اطRع داشته باشید تا اینکه حقیقت این های ولتر و اوژن سو و الکساندر دوما اطRع داشته باشید تا اینکه حقیقت این های ولتر و اوژن سو و الکساندر دوما اطRع داشته باشید تا اینکه حقیقت این تصنیفات و  رمانتصنیفات و  رمانتصنیفات و  رمانتصنیفات و  رمان

قول بر شما ثابت شود و بر شما یقین حاصل شود که در مزاج بشری، مواعظ و نصایح  بعد از قول بر شما ثابت شود و بر شما یقین حاصل شود که در مزاج بشری، مواعظ و نصایح  بعد از قول بر شما ثابت شود و بر شما یقین حاصل شود که در مزاج بشری، مواعظ و نصایح  بعد از قول بر شما ثابت شود و بر شما یقین حاصل شود که در مزاج بشری، مواعظ و نصایح  بعد از 

" ....بخشدبخشدبخشدبخشدانقضای دور طفولیت و اوایل جوانی هرگز تاثیر و فایده نمیانقضای دور طفولیت و اوایل جوانی هرگز تاثیر و فایده نمیانقضای دور طفولیت و اوایل جوانی هرگز تاثیر و فایده نمیانقضای دور طفولیت و اوایل جوانی هرگز تاثیر و فایده نمی
١

ر از فهم او غی    

موزه
ٓ
استوارت میل را برای ترویج عقRنیت و های ولتر و جاناستتیکی،در ادراک فلسفی نیز،  ا

جهان مفلوکی  –کند گرایــی مدرن  و منطق علوم طبیعِی ،به  جهان فکر ایرانی معرفی میانسان

ا خیال خودش ر " الوجودممکن"و " الوجودواجب"افتاده با که هنوز مانند یک طفل عقب

اش در کشف عنصر اگزیستانِس به این عظمت، راحت کرده بود و اوج رادیکالیسم فکری 

های و بدین ترتیب راه را برای تیپ لیبرال  -هورقلیایــی و زیر سوال بردن معاد جسمانی بود

قاخان کرمانی می
ٓ
در  فهم سیاسی نیز همراستا با فهم فلسفی، با تاکید . گشایداومانیستی چون ا

شاه ) استبداد( دیسپوتیسموقفه بر مدار ، بیهای مشروطیت قانونها و فضیلتبر مزیت

تازد و حکومت خودکامه را نه بعنوان شِر سیاسی، بلکه به عنوان محور تمام مفاسد خودکامه می

ن را نیز در افقی موازی با ستیز برعلیه 
ٓ
اخRقی و اجتماعی،  در کانون تمام نقدها، و ستیز با ا

                                                           

خوندزاده، الفبای جدید و نقل از فتحبه  -۱
ٓ
   ۵۷، نشر احیاء، تبریز، پاییز ۲۳۳کـتوبات،صمعلی ا
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ی ضداستبدادی  از حد یک نزاع دهد  و با برکشیدن  مبارزهنوی روحانیت قرار میاستبداد مع

کند  که قرار است در نسل ی فکری را ترسیم میسیاسی تا حد یک ضرورت اخRقی ؛ یک پروژه

ینده، فعا=ن سیاسی
ٓ
الدین واعظ به عنوان رهبران المتکلمین و جمالای چون ملکا

ن ب
ٓ
توانند  ائـتRف استبداد سیاسی و استبداد معرفتی  را تشخیص مشروطیت ، در چارچوب  ا

خواه جامعه القاء ی مشروطههای خود همین خط فکری را به بدنهدهند و در تمام خطابه

  .نمایند

- خاورمیانه-ی استعمار نیز برخRف سیدجمال که بر نقش هویت دینیدر پاسخ به مسئله

علی بر ناسیونالیسم ایرانی انگشت ند؛ دکـترین فتحکای  به عنوان یک حائل سیاسی تاکید می

ها بسیاری از روشنفکران امروز که از لحاظ کردن افق تاریخی در داوری بر اندیشه. گذاردمی

ها را دلیلی بر وجود انحراف در ضدانسانی پهلوی-غافل هستند، ظهور ناسیونالیسم ضدایرانی

خوندزاده
ٓ
قاخان فرض می-ناسیونالیسم ا

ٓ
 توجه نمیکنند ا

ً
کنند به این امر که در برابر و او=

-اش را برای فتح بازارهای ژاپن منزوی  میهای جنگیامی که کشتی۱۹استعمار وحشی قرن 

زادی
ٓ
ی استعمار برکنار توانست از پاسخگویــی به مسئلهخواه شرقی نمیفرستاد، یک متفکر ا

خوندزاده عصری زمانه. باشد
ٓ
یسم ایرانی و لیبرالیسم ایرانی به هم ست که سرنوشت ناسیونالی ا

 در فقدان یک دولت ملی و حاکمیت ملی که بر اقتدار ملوک
ً
الطوایفی گره خورده اند چرا که  او=

 در برابر نفوذ اقتصادی و 
ً
زادی معنایــی ندارد؛ ثانیا

ٓ
و گردنکشی راهزنان در ایران خاتمه بخشد، ا

ن سیاسی روس و انگلیس، امکان تنفسی برای بورژ 
ٓ
لترناتیِو ا

ٓ
 تنها ا

ً
وازی ایرانی نیست و ثالثا

شد، یک هویت کار موعظه میگرایــی که از منابر روحانیت محافظههویت دینی واپس

زادی
ٓ
ن خواه میناسیونالیستی ا

ٓ
خوندزاده تیغ دودمی بود که با ا

ٓ
توانست باشد و ناسیونالیسم ا

ن زخم زد و  البته بسیار موذیانه است گر همزماشد ، به دین ارتجاعی و  به استعمار مداخلهمی

زادیکه میوه
ٓ
ن های این ناسیونالیسم مترقی و ا

ٓ
خواه قرن نوزدهمی را در قرن بیستم، در ا

بانهناسیونالیسم دلقک
ٓ
ای بدانیم که محمدرضاشاه و تیپ روشنفکری شووینیست درباری و ما

ن بودند ؛ درحالی
ٓ
زادکه ثمرهپادوهای حزب رستاخیز مبلغ ا

ٓ
- گرای فتحعلیخواهی ملییی ا
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ن 
ٓ
ن توشه برگرفتند و ا

ٓ
قی است  که کسانی چون صادق هدایت از ا

ّ
Rن هویت ادبِی خ

ٓ
قاخان، ا

ٓ
ا

زادیهویت سیاسی وطن
ٓ
ن خواهیپرست و ا

ٓ
ست که دکـترحسین فاطمی و محمد مصدق مظهر ا

نتونی ایدنبودند و ملت
ٓ
ها بدان اقتداء ها و رهبران خاورمیانه برای به دور افکندن بار رقّیت ا

  .نمودند

الدین المتکلمین، صوراسرافیل، جمالرهبران جنبش مدنی مشروطیت ، شامل  ملک

بادی، علی اکبر دهخدا، روح
ٓ
های فکری در دل همین کوشش... القدس و واعظ، یحیــی دولت ا

ن گـفتمان لیبرالِی منسجم و ادبیات انتقادی
ٓ
در  ای که  بلوغ و اصالت خود راتربیت شدند و ا

های صدرمشروطیت القدس و البته در شبنامهی قانون و اختر، صوراسرافیل، روحمتون روزنامه

غاز قرن بیستم، هم میمنعکس می
ٓ
شکاری دارد بر اینکه انسان ایرانی در ا

ٓ
دانست کند، د=لت ا

ن شهامت اخRقی و نیز دانست که چه نمیخواهد و هم به دقت و صراحت میچه می
ٓ
خواهد و ا

ن را نیز داشت که برخRف روشنفکری ریاکار امروز، تبعات و مسئولیت
ٓ
ها و اعتبار اجتماعی ا

ن باورهای 
ٓ
ی دقیقی بر جریان مطالعه. لیبرالی را به جان بخردتعهدات سیاسی و اجتماعِی ا

زادی
ٓ
گاهی ا

ٓ
ی این فصل است و هدف از اشاره خواهانه در این دوران ، خارج از برنامهتکوین ا

 
ٓ
ن بحران های تاریخی این فکر، کوشش برای  یافتن تکیهغازگاهبه ا

ٓ
نالیز ا

ٓ
گاهی تاریخی برای ا

گاهی کمرشکنی
ٓ
ی مدنی ایرانی را گرفتار خود کرده است ؛  بحرانی که ست که امروز جامعها

تر و هایــی به مراتب زندهی صوراسرافیل در یكصدسال پیش، پاسخسبب شده مقا=ت روزنامه

داشته باشد، در  ۲۰۱۳فرهنگی ایران در سال -اجتماعی-ر در مورد بحران سیاسیتهوشمندانه

هایــی كه روشنفكر امروز را گرفتار بازی ها و مصلحتگویــیها ، هماننگری مقایسه با انبوه سطحی

حد این فRكت به . ترین اشكال حق نیز عاجز كرده استخود كرده و  او را از انعكاس ساده

توان گـفت  یك صفحه از  بازجویــی میرزارضای كرمانی در یك كه به جرات میجایــی رسیده است 

که در این چهار سال  از   هدفیها صفحه افکار انتقادی پراکنده و بیو نیم قرن پیش، از میلیون

سمت جریان غالب روشنفکری ایران تولید شده است،  برای ارتقاء فهم و شناخت انسان ایرانی 

ن ضحاكی كه ب
ٓ
کند،   راهگشاتر اش را تامین میا خوردن مغر پسران و دختران او قوت روزانهاز ا
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روشنفکری "ی میان  به عنوان واسطه"  روشنفکرعمومی"ست که ایاین یک امر بدیهی. است

شکار را به صورت علنی بگوید و از این طریق، " مولد
ٓ
و قشرهای اجتماعی وظیفه دارد که حق ا

ی نیز به عنوان تاسیس کننده"  روشنفکری مولد"ارتقاء بدهد؛  و  حد جرات و تخیل ملت را

ن 
ٓ
گاهی انتقادی،  وظیفه دارد که حق پنهان را که کلیت ائـتRف قدرت،  برای پنهان کردن ا

ٓ
ا

شکار کند ؛ و بی
ٓ
پرنسیپـی حاکم بر فضای فکری ایران امروز سبب عزم کرده  است،  کشف و  ا

های بنیادی در میان روشنفکران برای یافتن ریشه شده است که نه تنها جوش و خروشی

- های کمرشکن فاشیسم دینی نباشد، بلکه عنصر روشنفکر با اصل قرار دادن مصلحتشرارت

شکاری که مردم کوچه و بازار نیز بدان های سیاسی روزمره، حتی از تکلم
ٓ
ن حق ا

ٓ
کردن به ا

 مرزی  ها را نیز چنانسنجیمتکلم هستند، ابا کند و این مصلحت
ً
بدیهی بداند که انگار اساسا

ی همین گمراهی،  قشرهایــی از روشنفکری میان روشنفکر با دیپلمات وجود ندارد؛ و در نتیجه

های های فرهنگ لیبرالی غرب تا حد متاخرترین نظریهتولید شوند که در نقد مصائب و بحران

ر دفاع از حرمت و حیثیت عصر پساصنعتی مسلح باشند، اما از توان طرح یک فکر سازنده د

امان زیر جباریت حکومت ی خودشان و همکاران و برادران و خواهرانشان که بیپایمال شده

روحانی مورد تجاوز هستند، عاجز باشند؛ در مواجهه با شکوه و زیبایــی قیام دوستان خود در 

ند تا با متصل اعتنایــی بزنند و از سوی دیگر بکوش،خودشان را به نفهمی و بی  ۸۸عاشورای 

زادی
ٓ
شوبکردن قیام ا

ٓ
استریت، از ی لندن و جنبش والهای چندروزهخواهان  خاورمیانه  به ا

ها را در ذهن ی این قیامگر نیز دلبری کنند و ماهیت استبدادستیزانهاستبداد دینِی سرکوب

غازکنندهتوده
ٓ
در طول .  کنند بودند، لوث ۲۰۰۹ی ها در خاورمیانهی این قیامهای ایرانی که ا

ی جنبش سبز كه مرد و زن كوچه بر علیه جنایات استبداد دینی به هم مبارزات هشت ماهه

زادی و كرامت انسانی خود لطمه دیدند و كشته دادند، سهم روشنفكر مدنی 
ٓ
پیوستند و به نفع ا

ژ  كاهش تیرای مطالعه و ایران كه تا چند ماه قبل از كودتا، همین توده را از بابت كمبود سرانه

وری ناچیز بود و در طول سه سال گذشته نیز جریان كردند، در حد شرمكـتاب تحقیر می
ٓ
ا

ن خواستبیداری مدنی هرگز توانی و اراده
ٓ
زادیای و جراتی برای انعكاس ا

ٓ
خواهانه نیافت های ا
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ی عصر اصRحات، مرجعیت خود را نیز در این مورد از خوردهو گرفتار در گـفتمان شكست

گاهی و بحران . ست دادد
ٓ
نالیز بحران ا

ٓ
ن است كه بر اساس ا

ٓ
كوشش اصلی ما در این فصل بر ا

كادمی شد،  ادعا کنیم که گیر دانشگاه و حلقهفكر و نظر كه در عصر پس از انقRب دامن
ٓ
های ا

و  دوسال پس  ۸۸كنیم علت رکود ظاهری جنبش سبز ، چهار سال پس از خیزش خیابانی سال 

میز  و بیها و وضعیت رضایتعملی توده، نه ناشی از بی۸۹همن ب۲۵از همایش 
ٓ
تفاوت ا

و  ی فکری ی متوسط و جوانان، بلکه به سبب فقدان پشتوانهی سوم ، طبقهقشرهای طبقه

زادی
ٓ
ی روشنفکری مدنی سبب گردیده بحران مطلق در حوزه. خواهانه استنظری برای كنش ا

داد، پاسخی ها را از کنش فعا=نه بازمیی که ذهن تودهاها وموانع ذهنیهیچ یک از تناقض

ن افزوده می
ٓ
امروز . شودنگیرند و با پروپاگانداگری دستگاه تبلیغاتی حکومت نیز بر شدت ا

ای که به لطف امکانات عصر ارتباطات از های روزمرهتجربهانسان متوسِط ایرانی با انبوه 

ورد و نیز بهوشعیت جهان متمدن بدست می
ٓ
زادی و  ا

ٓ
حکم غریزه دریافته است که تنها ا

تواند داروی ی دانش، اخRق و فرهنگ است كه میهای لیبرال در حوزهحاکمیت ارزش

هایش به صورتی خام و ها و درد دلها و گRیهدردهای او باشد و این را به هزار زبان در خاطره

مدنی در ایران، به علت اسیر بودن در های گوناگون  روشنفکر کند؛ اما گرایشابتدایــی ابراز می

زادیسنت
ٓ
ی عصر جنگ سرد، و نیز به علت عدم اراده و عدم توانایــی برای ستیزانههای ا

. ندارندها ها و عRقهدرگیری مستقیم با قدرت استبدادی، چارچوبی برای انعکاس این خواهش

های فلسفی از ضعف بنیان از سوی دیگر ماشین تبلیغاتی عظیم روحانیت نیز با سوء استفاده

زادیفکر لیبرالی در ایران، روز به روز در حمله به ارزش
ٓ
یت .شودخواهانه جسورتر میهای ا

ٓ
 هللا

ن    وووو    دیندیندیندین    بهبهبهبه    ارتباطیارتباطیارتباطیارتباطی    هیچهیچهیچهیچ    تنهاتنهاتنهاتنها    نهنهنهنه    امروزامروزامروزامروز    نواقصنواقصنواقصنواقص" : گویدگلپایگانی می صافی
ٓ
نقرا
ٓ
نقرا
ٓ
نقرا
ٓ
    همههمههمههمه    بلكهبلكهبلكهبلكه    ندارد،ندارد،ندارد،ندارد،    قرا

"استاستاستاست    احكاماحكاماحكاماحكام    بهبهبهبه    پایبندیپایبندیپایبندیپایبندی    عدمعدمعدمعدم    وووو    مقدسمقدسمقدسمقدس    شرع شرع شرع شرع     قوانینقوانینقوانینقوانین    بهبهبهبه    نكردننكردننكردننكردن    عملعملعملعمل    ازازازاز
١

و بدین ترتیب   

ی ممکن با رشد اقتصادی صفر درصد و سن فحشاء روحانیت  حاكم  که امروز فاسدترین جامعه

به دادگستری محصول اوست، هنگامی که از  ی پروندهمیلیون رجوع سا=نه ۱۳سال و   ۱۶

                                                           

 ۶۸۳شمار ،۹۱ مرداد ۱۱ الحسين، ی يالثاراتنامههفته از نقل به -۱
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شود و نیز میتر کند ، اكنون گستاخبابت فقدان فکر انتقادی در جامعه احساس امنیت می

ها و سانسورها و انحصارات فرهنگی در سی سال اخیر، و قبضه ترین کنترلگیرانهعلیرغم سخت

کردن تمام مصادر قدرت فرهنگی و سیاسی و نظامی ، علت بحران اخRقی معاصر را به عدم 

دهد و از  این بابت از نسبت می -سنگسار و قطع دست مجرم –اجرای کامل احکام اسRم 

ای هم وجود نداشته باشد،که معه طلبکار نیز هست و البته هنگامی که روشنفکری مدنیجا

ی او را بگیرد و از او حساب بخواهد،یقه
 

ی جلوگیری ست که پرروتر هم بشود و به بهانهطبیعی

های دانشگاهی در دستور كار هایــی چون تفكیك دختر و پسر را در محیطاز فساد ، طرح 

شش دفاع از اخRق سنتی، روند اضمحRل اخRق مدنی را شتاب ببخشد و با بگذارد تا در پو

زادی
ٓ
  . ها، راه فساد اخRقی و سیاسی و اقتصادی خود بگشایدسرکوب ا

های اجتماعی که حاصل امروز انسان متوسط ایرانی بحران اخRقی حاکم را بر تمام حوزه 

-کند؛  اما به هیچ عنوان نمیمی ست تا مغز استخوان حسسی سال حکومت استبدادی دینی

ن پند و اندرز و امر و نهی اخRقی است، چگونه او و فرزند
ٓ
 تواند تصور كند مذهبی که سرتاپای ا

ن جرات ذهنی را ندارد که  این فهم 
ٓ
 ا

ً
و رئیس و همسایه اش را فاسد و ریاکار کرده است و اساسا

لودگی فضای کسبعجیب را تصدیق کند و قادر نیست ارتباط این بحران اخ
ٓ
وکار و Rقی را با ا

لودگی مناسبات عینی درک کند
ٓ
و اینگونه است که با بروز این تناقضات و عدم وجود یک . ا

های شهودی و کند، دریافتجریان روشنفکری مدنی که ذهنیت او از عینیت جامعه تغذیه می

ورده ، هیچگاه به صورت
ٓ
گاهی که توده زیر شRق واقعیت بدست ا

ٓ
گاه ناخودا

ٓ
ی یکپارچه در خودا

زادیشوند و ایناو تثبیت نمی
ٓ
ن نیروی رادیکال ا

ٓ
  . شودخواهانه خنثی میجاست که ا

 : حبران یتارخي یزمینه -۲-۴

زمایش خون شهداء" ی همانگونه که در رساله
ٓ
به تفصیل بحث شد، ما سنت " ا

 بیداری مدنیبیداری مدنیبیداری مدنیبیداری مدنیو  بیداری دولتیبیداری دولتیبیداری دولتیبیداری دولتی، بیداری دینیبیداری دینیبیداری دینیبیداری دینی:  روشنفکری را در ایران در سه فرم شناسایــی کردیم

های روشنفکری دینی و دولتی و ضمن بررسی خاستگاه تاریخی ایشان و ضمن تشریح محدودیت

زادیخواه در عصر مدرن، بر نقش محوری بیداری مدنی در این 
ٓ
برای رهبری جنبش دمکراتیک ا
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یند تاکید کردیم
ٓ
 .  فرا

ٓ
ن عصر تاریک بر اساس این ادعا جنبش مشروطه بدان سبب توانست در ا

زادینیافته، حامل چنان حد اعRیــی از ایدهو توسعه
ٓ
ی بیداران خواهانه باشد که در میانههای ا

) بهبهانی و طباطبایــی( و بیداران دینی ) السلطنه، مشیرالدوله و ناصرالملکاحتشام( دولتی 

ی انقRب به المتکلمین و صوراسرافیل و اعضاء کمیتهبیداری مدنی قدرتمندی به رهبری ملک

هایــی که تضاد منافع بیدار دینی و ی مدنی حضور داشتند و در لحظهعنوان موتور محرک جامعه

زادی
ٓ
ها توانست تودهکرد، میخواهی دمکراتیک، جنبش مشروطیت را فلج میبیدار دولتی با ا

زادی. را بیدار کرده و متشکل کند
ٓ
 خواهان ودر هر حال پس از شکست مشروطه و قتال ا

رهبران بیداری مدنی در باغشاه، دیگر نسل روشنفکری مدنی لیبرال در ایران منقرض گردید و 

پس از وقوع جنگ جهانی و تعطیلی پارلمان و فترت سیاسی و ظهور بلشویسم  ۱۲۹۰ی در دهه

زادیدر همسایه
ٓ
گیری خواهی، و قدرتی شمالی و انفعال بورژوازی ملی در دفاع از جنبش ا

ی خواه ، دیگر بیدار مدنی لیبرال در ایران بار نیامد و سیطرهنوان استبداد ترقیرضاشاه به ع

- از این لحظه است که علی. لنینیسم بر فضای بیداری مدنی ایران برقرار شد-مطلق مارکسیسم

های بیداری مدنی ایران، بیداری مدنی هایــی چون دکـتر تقی ارانی بر خرابهرغم ظهور شخصیت

زادیدر ایران به لح
ٓ
شود و دیگر نه تنها رهبری خواهانه به قطع نخاع دچار میاظ گرایش ا

زادی
ٓ
چون ( گیرد بلکه در این مسیر از بیداری دینیها را بر عهدی نمیخواه تودهقشرهای ا

یت
ٓ
نیز ) صدرچون دکـتر مصدق و دکـتر بنی( و بیداری دولتی ) هللا طالقانیمهندس بازرگان و ا

رسد که در اش به جایــی میافتد بلکه عمق گمراهی نظری ها عقب میافتد  و نه تنعقب می

زادیهای حساس بر علیه کوششلحظه
ٓ
شود و به سهم ی ایشان نیز وارد عمل میخواهانههای ا

ن را فلج می
ٓ
طور که در فصل اول تصریح شد، در طول قرن بیستم در واقع همان. کند خویش ا

ی استالینیسم و فاشیسم به دو شاخه) ینی و غیر دولتیغیر د( جریان روشنفکر مدنی ایران 

بایست ای که میتجزیه شد و نسل روشنفکرمدنی لیبرال منقرض شد و بدین ترتیب بیداری مدنی

زادی
ٓ
خواهی باشد، در طول قرن بیستم به علت  انحراف در عمق مدارهای در خط مقدم ا

زادیماشینشناسانه، خود دو موتور جدید برای فلسفی و زیبایــی
ٓ
ستیزی در قرن بیستم تدارک ا
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مد
ٓ
ی قابل توجه در گرایش فکری بیدار مدنی نکـته. دید و خود به خدمت استبداد ایرانی درا

، جز )عصر رنسانس و روشنگری ( غرب ۱۸۴۸تا ۱۵۰۰ایران این است که گـفتمان روشنفکری 

قاخان به ایران راه نیافت و در طول قر 
ٓ
خوندزاده و ا

ٓ
ثار نسل ا

ٓ
ن اخیر، گـفتمان روشنفکری در ا

ی توفق سیاسی و اقتصادی لیبرال دمکراسی در غرب و گرایش که متعلق به دوره ۱۸۴۸پس از 

ای، هایدگری، سارتری و در سه فرم مارکسی، نیچه –روشنفکر غربی به نقد لیبرالیسم مستقر 

 دریدایــی
ً
های نیک ارزشحاکمیت هژمو. بازار فکر مدنی در ایران را اشباع کرد -ستاخیرا

ی دو هایدگری از سمت دیگر به مثابه -ایطرف و گـفتمان نیچهلنینیست از یک-مارکسیست

ن گردید که فلسفه
ٓ
)  ۱۸۵۰تا  ۱۵۰۰از ( اومانیستِی پس از رنسانس -گرای عقلعایق ، مانع از ا

موزه
ٓ
دند بندی شهای دکارت، بیکن، =ک، اسپینوزا، ولتر، روسو، کانت، میل صورتکه در ا

کلیسا تمدن لیبرال غربی را مستقر کردند، به ایران راه -و با شکستن ائـتRف سنتی سلطنت

یابد؛ چرا که مطابق جهان بینی لنینی و هایدگری این نظام اید�لوژیک به عنوان روبنای فکری 

 -گر، پیشاپیش و نخوانده و ندانسته در ایران محکوم شد و حقوقی نظم بورژوایــی فاسد و  غارت

ل
ٓ
زادیاحمد را به چنان فساد نظری و حتی عنصری چون ا

ٓ
خواهان صدر مشروطه ای کشاند که ا

و  مغز روشنفکری   -هللا نوری را بیرق حریت ایران ببیند فضلرا طرد کند و نعش ننگین شیخ

اروپا اشباع شود  ۱۸۴۸های سنت روشنفکری پِس از مدنی ایران در قرن بیستم در حالی با گزاره

نیز خالی بود و همین امر را  به ۱۸۴۸-۱۵۰۰حتی از اصول و مبتدیات سنت روشنفکری که 

شناسی در ایران امروز دانست و توان علت اساسی مرگ عقل، فکر، فلسفه و زیبایــیجرات می

نکه زیر پنجه ۲۰۱۳علت اصلی اینکه انسان ایرانی، هنوز در سال 
ٓ
ستیزترین و های عقلبا ا

تئوکراسی در خواری نامحدود مستغرق است، همچنان از نقد عقل مدرن ستیز ترین شکل علم

های فلسفی ی او در چارچوبستیزانههای عقلکه کوششبردار نیست و از  فهم ایندست

-سرویس می) ۱۵۰۰های ماقبل با ارزش( چگونه به فاشیسم دینِی حاکم )۱۸۴۸پس از(مدرن 

خونی مغز ایرانی در تفکر منطقی و دهد، عاجز است و همین مرگ فکر فلسفی و کم

ی دوم قرن بیست برای فریب دادن ست که روحانیت سنتی شیعه را در نیمهپوزیتیویستی
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ن اعتماد بنفس را بخشید که از مسئلهتوده
ٓ
ی مستحبات نماز های عاجز جسور کرد و به ایشان ا

ا سودا کنند و ی مدرن و صنعتی ر و اصول طهارت دست و رو نشسته، رهبری فکری جامعه

هزار سال پیش عنصری چون مرتضی مطهری در جایگاه رفرنس فلسفی ملتی تکیه بزند که یک

نکه بیکن
ٓ
مده باشند، ای و دکارتپوزیتیویست سوداگری چون زکریای رازی  بسیار پیش از ا

ٓ
ای ا

  .بودبذر های رائلیسم تجربی شکاک را  در ذهن او کاشته

هنگامی كه سلطنت پهلوی به ،  ۱۳۵۷ست كه در سالی همین بحران فكر ادر نتیجه

- ، لیبرالریزدمیاش، فرو كـفایتی سیاسی و از دست دادن پایگاه طبقاتیعلت فساد و بی

دانستند ، های ایرانی كه خود را وارث انقRب مشروطه، و نهضت ملی دكـتر مصدق میدمكرات

یتی ی فكری شیعهبه لحاظ نظری، در برابر زّرادخانه
ٓ
هللا خمینی به معاونت دكـتر بنیادگرا كه ا

عاجز و ناتوان باشند؛  و به لحاظ ، ی از اعماق بغض های تاریخ شیعه استخراج كرده بودتشریع

ن اقتدار تشكیRتی باشند كه در برابر ظهور فاشیسم مذهبی بایستند و فوج
ٓ
های عملی نیز فاقد ا

زادیخواه و دمكرات ایرانی نیز كه .  طبقه متوسط را بیدار كرده و به صحنه بیاورند
ٓ
دو رجل ا

زادیبرای ایستادگی  و صRحیتی جسارت
ٓ
مهندس بازرگان و دكـتر ( داشتند خواهان و بسیج ا

هرچند كه به لحاظ عملی، درك صریحی از غارت روح دمكراتیك انقRب داشتند، به ) صدربنی

موزهعلت گمراهی نظری 
ٓ
زادیهای دینی شان، و مبنا قراردادن ا

ٓ
،  شانیخواهانهدر اید�لوژی ا

ن بودند كه در جهّنم تناقض
ٓ
های فكری از درد به خود بپیچند و صدای محكوم به ا

  .های مسحور طنین نیندازدشان در گوش توده یدادخواهانه

نسل از ۴نیز كه كاری ترین ضربه را به رویاهای دمكراتیك  ۵۷پس از انقRب 

زادیخواهان ایرانی وارد كر 
ٓ
ن را به یك پوپولیسم ا

ٓ
مستحیل كرد، بیدار مدنی ایرانی در  دینید، و ا

ی شصت که از شکست سنگین دهه پس. ی تناقضات فكری، به فلج مغزی دچار شدچنبره

نثابت کرد کارگر و دهقان ایرانی 
ٓ
ای که قهرمانان چپ ها و عواطف طبقاتیعRقه كه بهبیش از ا

-د ، از منبر روحانیت شیعه و از پرچم اهل بیت هویت میپایبند باشنبه پایش خون ریختند، 

، بیداری مدنی ۹۰پس از ورشکستگی سیاسی و اقتصادی و نظری بلوك شرق در سال گیرند و 



 .......................174 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

زادیای که به سبب سنتبیداری مدنی. در ایران به ُكمای مطلق رفت
ٓ
-اش نه میستیزانههای ا

های دمكراتیك ملت باشد، به وی گرایشتوانست سخنگخواست واقعیت را درک کند و نه می

ی تئوریک جمهوری ای دچار شد که پس از شکستن پوستهثمری نظری و عملیچنان بی

 ۷۰ی  ی متوسط در ابتدای دههطبقه نو جان گرفت  -هللا خمینیبعد از وفات روح - اسRمی

جامعه را شکست  بست نظری به نام عبدالکریم سروش بود که بن" بیدار دینی"نیز،  این یک 

زادیفکر و راهی برای 
ٓ
، در حالیکه بیداران مدنی همچنان در بند تاویل خاطرات گشود خواها

البته افسردگی . جویــی از امپریالیسم  جهانی بودندگرومیکو و  بازخوانی كـتاب سرخ ما�  وكینه

یفی از این ی طگرایش عاجزانه. ی شصت برای بیدار ایرانی بسیار گران تمام شدعمیق دهه

گلسرخی تا  خسرو  گوارا تا بودا، ازهگارد، از چهبیداران به عرفان، پل زدن از تروتسکی تا کیرک

شكاری سهراب 
ٓ
از هم گسیختگی روانی  . ( ست از حد اضمحRل روحی ایشانسپهری ، سندرم ا

قای داریوش مهرجویــی " درخت گRبی"و " هامون" روشنفكری مدنی این عصر،  در فیلم 
ٓ
با ا

  )صراحت و هوشمندی به تصویر كشیده شده است

. را سمبل فRكت بیداری مدنی در ایران دانست  ۷۶بر این اساس می توان دوم خرداد 

ن اعتماد عظیم تودهجایــی که محمد خاتمی نقطه
ٓ
ای را کسب ی تRقی بیداری دینی و دولتی، ا

نهمه لکنت و اکراه سخنگوی میل
ٓ
زادیخواهانههای کرده و علیرغم ا

ٓ
ی متوسط نوظهور ی طبقها

های دمكراتیك باشد ، در این مقطع، به چنان حدی از بیداری مدنی که باید پیشرو جنبش. شد

های لیبرال دمکراتیک را به بیدار دینی و رسیده بود  که دفاع از ارزش گمراهی و فساد نظری 

اش، ی گذشتهزاندیشی جدی دربارهدولتی، به روحانی  و بوروكرات سپرد و  خود به جای یک با

وردگسیختهگرایــی لجاماش، یا به نسبیو سیر گمراهی
ٓ
های تا زخم –ی  پست مدرنیستی روی ا

رمان
ٓ
، که ۱۹۹۵و  یا سرخوش از این شد که در  -را التیام بخشد ۵۰ی گرایــی دههشكست  ا

رمانهای ارتدکس دنیا نیز چپ
ٓ
، بزرگـترین حزب اندگرایــی پرولتاریایــی دست شستهاز ا

و بدین ترتیب است كه ).  جریان منصور حكمت( کمونیست کارگری جهان را داشته باشد

ی ایرانی بیگانه می ، به كلی از رائلیسم حاكم بر جامعه۱۳۷۰بیداری مدنی ایران، پس از سال
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 ،گرسركوب های طبقه متوسط زیر فشارهای یك توتالیتاریسم مذهبیشود و  در عصری كه توده

ی لیبرالی را طلب می كنند،  به جای مشتاقانه ایده ،و اخRقی ی تناقض های معرفتیو درچنبره

نكه پس از یك قرن گمراهی،  به ارزش
ٓ
ی بازگردد و  با تولید اندیشه  بنیادی مدرنیسمهای ا

زادی
ٓ
زادی انتقادی ا

ٓ
خواه، ذهنیت را به عینیت پیوند بزند،  به سبب گرفتاری در سنت های ا

ی شمارد و به واسطهعصر روشنگری را  ناكام و شكست خورده می متیزانه ، همچنان اومانیسس

نیچه و هایدگر و  منتقدان لیبرال دمكراسی غربی، با گرایش به موج فكری پست مدرن، مبنای 

ای و  تبارشناسی كوشش های فكری خود را بر  دیکانستراکشن دریدایــی و پرسپکـتیویسم نیچه

گاه، اكنون كه نمی تواند از موضع ماركسیستی و فوكویــی می
ٓ
گذارد تا به صورت ناخودا

ها ی نفی كRن روایتی جهانی حقوق بشر را نقد كند، به بهانهمذهبی، اعRمیهیا  ما�ئیستی و 

زادی
ٓ
باءواجدادیو بر اساس سنت ا

ٓ
ی فلسفه اعتبارزدایــی از به صورت ضمنی به   اش، ستیزی ا

زادیروشنگری و 
ٓ
حاكمیت استبدادی  نیز  با هوشمندی به  البته پای بفشارد ، و های لیبرالی ا

این انحراف ایشان میدان بدهد تا از طریق ایشان، ذهن توده ها را كه به صورت غریزی پس از 

ستانه
ٓ
لوده و پریشان كندیكصدسال گمراهی، در ا

ٓ
گاهی قرار گرفته است، ا

ٓ
            .ی ا

به قشر جمعیتی ) متولدین پس از انقRب( نسل سبز و همزمان با ورود  ۱۳۷۶تا سال 

های و رقیق شدن گـفتمان) ی هفتادیدهه( ی متوسط نوظهور ی طبقهفعال، و توسعه

زادی۵۷ایدائلیستی سال 
ٓ
های لیبرالی و بخش پویشخواهی كه الهام، در فقدان بیداری مدنی ا

توانستند به صورت دولتی میطلبی نسل نو باشد، بیداری دینی و بیداری پاسخگوی هویت

مال تودهكنندهحداقلی منعكس
ٓ
ی ایران فردا در ی كیان و ماهنامهها باشند، و  تیراژ مجلهی  ا

راء طیف تکنوکرات ی دههمیانه
ٓ
در انتخابات مجلس ) حزب کارگزاران(ی هفتاد و میزان ا

تناقضاِت  اما پس از دوم خرداد و  رو شدن تدریجی. پنجم، گواه این وضعیت است

زادیدینی و اصRحروشنفکری 
ٓ
خواهی دمكراتیك و تضادهای مداومی كه بین طلبی حکومتی با ا

ها در مدار سیاسی با تصاعد حسابی، و در شد،  مطالبات نظری تودهخرد و وحی حادث می

مدار فلسفی با تصاعد هندسی رو به رشد گذاشت و در این وضع است كه تقاضا بر عرضه 
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و خRءای در مدار فلسفی ایجاد شد که رجالی چون سعید حجاریان و اکبر گنجی  پیشی گرفت

را به عنوان بیداران حکومتی و مذهبی ناچار کرد که حتی به قیمت قربانی کردن هویت 

شان، وظایف بیداران مدنی را ایفاء کنند و البته با توجه به ی خود و منافع صنفییکپارچه

ها نتوانست به چارچوب بیداری دینی و دولتی، این كوشش های هویتی ایشان درریشه

  .  گـفتمانی همبسته و جامعی بینجامد و پاسخگوی بحران باشد

  : های حبران فکر مدنی علت -۳-۴

های هفتاد و هشتاد خورشیدی در ایران  سبب قطع ارتباط بحران فكر مدنی در دهه

نی ایرانی گردید و  روشنفكری مدنی با جامعه
ٓ
سبب تقویت   ،فقدان فكر انتقادی ناشی از ا

هایــی چون روشنفكری دینی گردید ی معنوی جریانی سیاسی روحانیت حاكم و اتوریتهاتوریته

 به  فقر مطلق در فكر فلسفی و زیبایــی شناختی در ابتدای دهه
ً
 .ی نود در ایران انجامیدو نهایتا

نه  ،۸۸عظیم مردمی در جنبش سبز سال سطح این بحران تا حدی توسعه یافت كه در  خیزش

زادی
ٓ
به عنوان یک  خواه نیافت بلكه خود نیزتنها بیداری مدنی  مرجعیتی برای قشرهای  ا

ما سه عامل در این بخش   . های مردم خط و جهت می گرفتاز  گرایشات توده ، کنندهمصرف

نالیز   های این بحران ، مورد طرح و ها و را به عنوان ریشه
ٓ
                                        : دهیمرار میقا

گاهیُدگمُدگمُدگمُدگمبحرانبحرانبحرانبحران) ) ) ) ۳۳۳۳بحران نهیلیسم بحران نهیلیسم بحران نهیلیسم بحران نهیلیسم ) ) ) ) ۲۲۲۲ی نسلیی نسلیی نسلیی نسلیبحران عصر و  مسئلهبحران عصر و  مسئلهبحران عصر و  مسئلهبحران عصر و  مسئله))))۱۱۱۱
ٓ
گاهیها و بقایای ا
ٓ
گاهیها و بقایای ا
ٓ
گاهیها و بقایای ا
ٓ
  های دفرمههای دفرمههای دفرمههای دفرمهها و بقایای ا

 

  ۴- ۱یشکل شماره
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  :ی نسلی مسئله  -۱-۳-۴ 

ی هفتاد و هشتاد را می توان یكی از علت های اساسی بحران روشنفكری مدنی در دهه

یعنی نسلی كه در این  ؛نامید ۱۳۵۰تا  ۱۳۲۰افول فكر مدنی در میان بیداران نسل متولدین 

ن برمیدر حوزهروشنفكری  یهابایست قطبها میدهه
ٓ
مد و  سخنگوی ی عمومی از  دل ا

ٓ
ا

تائتر و  های روشنفكری از سینما و امروز در عموم حوزه  . بودی مدنی میمنافع و عRیق جامعه

نهای مرجع و قطبفلسفه و نقد ادبی ، فقدان جریانشعر تا 
ٓ
- گونه كه در دهههای فكری  به ا

تشخیص است و فقدان همین های چهل و پنجاه و شصت وجود داشت، به سادگی قابل 

های مرجع كه اعتبار متمركزی متوجه ایشان باشد، از یكسو سبب پراكندگی قدرت مدنی و قطب

ها و بدتر از همه انحRل ساختارهای منزلتی و جریانخرده از دگرسو سبب تسلط حاكمیت بر

پایین و وتاز عناصر سطحی تاختگزاری  گردیده و میدان فكر را عرصههای ارزششبكه

        . . . . الحال نموده استمتوسط

ست  كه در فضای پس از كودتای ؛ نسلی ۱۳۵۰تا  ۱۳۲۰قشر جمعیتی متولدین 

ساز او در و به گواهی نقش تاریخاش شكل گرفت سیاسیبیست و هشت مرداد بالید و تربیت 

به .  ترین نیروهای تاریخ معاصر ایران از میان ایشان برخاستندهای پنجاه و شصت ، كیفیدهه

ی مدرنیزاسیون نامتوازن و غیردمکراتیك عصر پهلوی مشخصهعلت بحران هویت عظیمی كه 

با=یــی از روح مدنی و مشاركت سیاسی و های این نسل حد بسیار دوم است،  در میان توده

پذیری وشکست پدرانش در ی تسلیمگرفتن از روحیهاجتماعی شكل گرفت ؛  نسلی که با درس

ی پس از جنگ جهانی دوم،  مرداد، و با الهام گرفتن از موج مبارزات ملی و استعمارستیزانه ۲۸

ها و نیروی استعمارِی رت پهلویمسئولیتی تاریخی برای خود قائل شد و در ستیز برعلیه شرا

رمان
ٓ
ن  و  البته به نفع ا

ٓ
امان کشته داد و طعم پیروزی را نیز امان جنگید و  بیهایش،  بیحامی ا

لاین نسل . چشید 
ٓ
هایــی چون احمد و بازرگان و تیپتحت رهبری فکری و سیاسی شریعتی و ا

ی شاملو و فروغ و اخوان و سپهری ی هنر و ادبیات نیز از پـطبری و  جزنی بزرگ شد و در صحنه



 .......................178 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

مد و شبکه
ٓ
گاهی ایشان تحت تاثیر فضای سارتری و چهبرا

ٓ
و البته در  ۱۹۶۰ی گوارایــی دههی ا

ی لیبرالی، ضدیت با ها، به سمت ضدیت با ایدهواکنش به =ئیسیسم بورژوایــی فاسد پهلوی

های سنت رین شکلغرب، و در قشری نیز ضدیت با مدرنیسم حتی تا حد تجلیل ارتجاعی ت

ن. پیش رفت
ٓ
که تمام ذخایر فکری، اخRقی و این نسل موتور یک انقRب عظیم شد و پس از ا

گاهی او یکسره به غارت رفت، سامانه ۵۷اش در قمار انقRب سیاسی
ٓ
متRشی شد، عین و ی ا

زا و زن  از هم گسیخت و شکافی بین امر رائل و امر ایدائل ایجاد شد که مرد اشذهن
ٓ
ده را ا

ن نبودطاقت 
ٓ
ن نسل توسط یپایینی از االحال و سطحو بدین ترتیب قشرهای متوسط ؛تحمل ا

های و قشر الیت رفتندگدرجه یک قرار  هایشخصیتنقRب برکشیده شدند و در مقام اغاصبان 

ای وتراکم اعتبار در هیچ حوزههیچ نوع تمرکز و دیگر   طبیعی به انزوایــی و لکنتی دائمی فرو رفتند

ن ایجاد نشد و خRء جدی رجال بزرگی در حدود رهبری 
ٓ
ن شکل گرفت  -هاقطب – در ا

ٓ
  .در ا

نجا كه هر نوع اقتدار و مرجعیتی را  نیز نظام اسRمی زذات نخبه ستیز و اشرافیت ستی
ٓ
از ا

ی در دهه ؛داشتپنرقابت و منازعه با خود می و فرهنگ، های فكرترین حوزهدر انتزاعی

ی هفتاد نیز با كشتار و در دهه ،میلیتاریزه كردن فضای فرهنگ و سركوب بی حدومرز شصت با 

زاداندیشان و متفكران مستقل و از سوی دیگر با قطع ارتباط قطبای فله
ٓ
های و تهدید ا

های قدرتمند را در رقابت سالم و رشد طبیعی جریان امكان ،شاناجتماعی هایگاپروشنفكری با 

ثار  .ی محال نمودهای فكر مدنحلقه
ٓ
محصول همین امر است كه امروز در بازار شعر ایران ا

ی فعالیت هنری شان در دهه دورانبراهنی كه  -رویایــی –رحمانی  -فروغ-اخوان-نسل شاملو

میانسال كه امروز مراجع شعر ایران  ی معناداری بر فراز تمام شاعرانگذشت، با فاصله ۴۰

 ای
ً
ای   های محفلی و باندی ، اتوریتهجز در حلقهن شاعران میانسال هستند، قرار گرفته و اساسا

سینما نیز   در . ها نیز قابل مشاهده استعرصهسایر البته این بحران به سادگی در  .ندارند 

 هیچگاه نتوانست در خلق قطب- مهرجویــی-كیارستمی-نسل بعداز علی حاتمی
ً
-بیضایــی اساسا

به شكوفایــی دست یابند و مرجعیتی به دست  تا حد ایشانها ذوق توده نمایندگیهای هنری و 

ورند و به جای الیت
ٓ
های طبیعی که در فضای رقابت و پویایــی فکر خRق برکشیده شوند، ا
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مدند؛ سههای درجه دو و درجهتیپ
ٓ
ای با حمایت نظام اسRمی و تحت شرایط انحصار با= ا

نیز ... شكیبایــی و سوسن تسلیمی وای چون محسن مخملباف و خسرو های سینمایــیشخصیت

به عنوان كسانی كه فلز شخص درجه اول در وجودشان بود، به گناه عضویت در این نسل 

ی هفتاد و هشتاد دهه فكر هنری نیزی در حوزه .هیچگاه فرصتی و قراری برای شكوفایــی نیافتند

 سبب گردیده همچنان مراجع. از فقری عظیم در رنج است
ً
نقد ادبی در ایران  فقری كه اساسا

ثار رضا براهنی در دهه
ٓ
كادمیك شفیعی كدكنی و عبدالحسین زرین كوب ا

ٓ
باشند ی چهل و كـتب ا

گاهی انتقادی دوران باشند، بازار نشر ساز که مظهر و چکیدهو به جای چند کـتاب جریان
ٓ
ی ا

 بندیشده و سرهماشباع شده است از صدها و هزارها کـتاب رونویسی
ً
-شدهسرقتشده و بعضا

نترین انگیزهست که متعالیای
ٓ
ها ارتقاء یک استاد دانشگاه از مقام استادیاری به ی نگارش ا

ی روشنفكری كه بتوانند اعتماد و احترام های زندهفقدان جریان. دانشیاری بوده است

ی شكست ای را جلب كنند، سبب گردیده كه همچنان بقایای تئوری های تودهگسترده

ن ایام حفظ كرده ،نجاهپی دههی خورده
ٓ
ن دیسكورس های مسلط ااند به عنوبا اعتباری كه از ا

بدان سبب كه بنیان فكر  این امر سبب بحران مضاعف گردیده است ؛ عصر مطرح باشند و 

نان برای حل معضRت دهه
ٓ
برای بحران های ارزشی و  ونجاه شكل گرفته است پی انتقادی ا

ندارند بلكه در مواردی خود نیز حجاب  بخشپاسخی رهایــیتنها  هویتی و اخRقی امروز نه

.می افزایند فکری های و خود بر تناقض ها و تضاد دحقیقت انتقادی هستن
١
 هایی علتمطالعه 

 ۱۳۵۰تا ۱۳۲۰در نسل  های طبیعیعام جسمی یا روحِی  الیتو قتل بحران روشنفكری بزرگ

                                                           

استعمار و  يمفهومهاي چارچوب ۱۹۹۰به عنوان مثال در فضاي سياست بين الملل پس از سال -١
در حال توسعه با  ميان ملِل  اشکال جدید رابطهو  هامپرياليسم ديگر كاركرد جنگ سردي خود را از دست داد

 ،هنگامي كه به علت فقدان روشنفكري مدني در اين وضعيت حال . ه استهاي سرمايه داري تعريف شدقدرت
بقاياي فكر ماركسيستي اجتماعي متوقف است، هايها در فكر توده و  اليتبازتعريف مفاهيم و نو كردن بينش

ي ضدغربي خود به افكار الملل و القاء روحيهي نظام بينهاي كهنهجاه با دامن زدن به شكاف پني دهه
كنند و به صورتي غيرمستقيم در خدمت اهداف ها را نيز از حقايق مخدوش ميعمومي، مشاهدات عيني توده

يندانيت درميي و استبدادي روحستيزانهغرب
ٓ
  ا



 .......................180 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

و در این بخش ما ناگزیر هستیم  به شرحی کلی تواند موضوع یک پژوهش مستقل باشد؛ می

  .  ی بنیادی بسنده کنیمدرباره

-، ما صدالبته موج کشتارها و تصفیه ۲۰-۵۰در بحران فقدان روشنفكری بزرگ در نسل 

ست که این نسل همان نسلی. دانیمی پنجاه و شصت را عامل اول میهای دههها و برادرکشی

ترین پسران و دخترانش چه از طیف مارکسیست، چه و بافرهنگترین ترین و باهوشبا اخRق

ی پنجاه و شصت از بین رفتند و این امر اللهی در دو دههمذهبی، چه تکنوکرات و چه حزب

ن گردید
ٓ
های سیاسی گروهی از الیت. سبب افت شدید کیفی در ذخایر مادی و معنوی ا

های اقتصادی و اجتماعی و قشر الیت ی پنجاه کشته شدند،رادیکال در مبارزات چریکی دهه

شان با به صورت میلیونی مهاجرت کردند و ارتباط ۵۷تکنوکرات غیرسیاسی با انقRب ویرانگر 

ی این رجال نیز یا در جنگ هشت ساله و یا در ستیز ماندهباقی. ی ایرانی گسیخته شدجامعه

ی شصت، یا به مقتل در دهه) نفرزندان مکـتبی و مجاهد مهندس بازرگا( اللهی مجاهد و حزب

انعکاس این . شان به لکنت ابدی مبتR گشتندرفتند و یا در افسردگی مرگ دوستان و همرزمان

ی مدیریتی ی انسانی سازمان مجاهدین خلق و حتی در بدنهی انسانی در سرمایهتلفات سرمایه

  نظام جمهوری اسRمی نیز به وضوح قابل مشاهده است

ی شتار و سركوب، می بایستی ظهور نسلی از روشنفكری بزرگ را در دههغیر از عامل ك

چهل، و در میان بزرگـترهای نسل سرخ ، به عنوان عاملی برای تضعیف روشنفكری بزرگ در 

تی دخیل دانست
ٓ
های فكری از شعر و ادب و نقد ادبی نسل سرخ در تمام حوزه. عصر و نسل ا

ای ی چهل بزرگ شد و همواره الگوهای پیامبرگونههای فكری دههو فلسفه، تحت شعاع غول

ل
ٓ
را به عنوان ... احمد و فردید و شاملو و گلشیری و براهنی و اخوان وچون شریعتی و ا

ن جریان روشنفكری بزرگ در دهه. پرچمداران روشنفكری در پیشاپیش خود دید
ٓ
ی چهل ظهور ا

ن دهه را به غنی
ٓ
سیاست و شعر و موسیقی و نقد ادبی ترین مقطع تاریخ ایران در فکر و که ا

های نسل سبز که پدربزرگ ۱۲۹۰-۱۳۲۰بدل کرد از این بابت قابل توجیه است که نسل 

ی رشد ی زندگی ایشان بود، به واسطهترین حادثهمرداد مهم ۲۸شوند و کودتای تلقی می
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زادترین مقطع تاریخ دو قرن اخیر ایران است،  ۱۳۲۰ی فکری در دهه
ٓ
توانستند نیروهای که ا

زاد کنند و شخصیت مستقلی بیابند؛ از سوی دیگر زیستن در عصر جنگ خRقه
ٓ
ی خود را ا

ی عظمت جهانی و عصر تحو=ت بزرگ، روحی بزرگ و مستقل به ایشان بخشید که خود =زمه

-توان در تسلط خردی عملكرِد تخریبی این پارامتر  را میمثال جالبی برای نحوه. ستفکری 

  .های شاعران جوان نسل بعدشان مشاهده کرد رویایــی بر تیپ-براهنی-ی طیف شاملونندهک

ن
ٓ
كه بفهمیم فقدان روشنفكری بزرگ در میان میانسا=ن ایران امروز،  چگونه برای ا

كند، بسیار مفید است كه به تفاوت میان روشنفکر سطح فكر و تخیل را در جامعه فلج می

نجایــی. دقت كنیم ایموسس و روشنفکر واسطه
ٓ
-که خود بنیانمتفکر و روشنفكر موسس  از ا

گاهی عصر است و انتزاعیگزار و سامان
ٓ
ی او نیز با یک امر عینی در تماس و ترین مسئلهبخش ا

ای زنده، و فسادناپذیر با عینیت خودش دارد و در صورت تضاد ارزش تناظر است، رابطه

ن جذهنی با واقعیت
ٓ
مادگی را دارد که که کل نظام ارزشهای عینی،هر لحظه ا

ٓ
اش را سارت و ا

ی شناخت او از فساد دگماتیسم در امان باشد شود که شبکهبازنگری کند و همین امر سبب می

گاهی ها در ذهن او فیلتر نشوند؛ اما متفکر واسطهشو حقایِق متناقض با ارز 
ٓ
نجایــی که ا

ٓ
ای از ا

متن "گری جیشونده، بلکه با واسطه و میانحولخود را نه در تماسی مستقیم با عینیت مت

ورده است؛ ثانیه" بزرگ
ٓ
گاهی مستقر به دست ا

ٓ
تابد که در ای این ناامنی را برنمیو نظام ا

گاهی بزرگ(ای که با هزار زحمت از پدر و یا از اربابچارچوب ارزشی
ٓ
دریافت کرده، بشورد و ) ا

قای مهندس .  هویتی سرگردان شودمعنایــی و بیی بیدر هاویه
ٓ
به عنوان مثالی برای این امر، ما ا

ای كه در فكر فلسفی و سیاسی داشت، یک متفکر درجه بازرگان را علیرغم خطاهای بنیادی

غاز دهه. دانیمی سیاسی مییک و یک موسس در صحنه
ٓ
ی چهل و پس از اینکه با شهود او در ا

های لیبرال ی ملی و تمصدق در جبههیابد که شعارهای منفعل وارثان دکـتر مو تجربه درمی

ن، ُبعد تودهدمکراتیک بی
ٓ
ن نمیای خود را از دست دادهرمق ا

ٓ
توان با هژمونی اند و با تکیه بر ا

ها در مدار فلسفی و هژمونی سیاسی =ئیسیسم ناسیونال پهلوی در مدار فکری مارکسیست

ور کند و با یک بدعت سیاسی مبارزه کرد، صاحب این جرات نظری هست که از پدر عب
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موزه
ٓ
رمان لیبرالیسم ایرانی پیوند بزند و از این خRقانه، ا

ٓ
ی سیاسی و اخRقی مکـتب تشیع را با ا

ها پل بزند و هم در عRقه به مدرنیسم با =ئیسیسم فاسد پهلوی طریق هم به قلب توده

زادی لیبرالی، حفاظی امرزبندی نماید، و هم در برابر حمRت چپ
ٓ
ید�لوژیک تاسیس ها به ا

 در همان سالی که . ببینیم ۱۳۷۰حال، وضعیت فکری همین شخص را در سال . نماید
ً
دقیقا

های ایرانی تحت ده بلوک شرق فروپاشیده و خطر مارکسیسم مرتفع شده و از سوی دیگر توده

مهندس بازرگان در این وضعیت . اندی بنیادگرا از دین سیاسی منزجر شدهسال حکومت شیعه

ن معلول ی او مفقود شدههای عینی نظریهکه علت
ٓ
اند، همچنان به صورتی دگماتیک دل به ا

خر عمر، تمام ایدهمرده نمی
ٓ
ن فکر کرده، سند سپارد و در سال ا

ٓ
ای را که یک عمر بر روی ا

خرت تنها هدف انبیاء" ی کند و در رسالهجمع کرده و نظریه پرداخته، نفی می
ٓ
خرت تنها هدف انبیاءا
ٓ
خرت تنها هدف انبیاءا
ٓ
خرت تنها هدف انبیاءا
ٓ
در حد " ا

زاد چندان غیرقابل تصور . زندی سکو=ریسم را کلید میروژهبضاعت خودش پ
ٓ
برای یک وجدان ا

ن مرحوم نیست که چنان
ٓ
سال ی سیاکنون حیات داشت و کارنامه - و نیز مرحوم طالقانی - چه ا

ی هر چیز اخRقی و انسانی وقفهکرد و از رشد هولناک فساد و زوال بیحکومت دینی را درک می

های امروز ایران، گرفت واز سوی دیگر تحو=ت فکری و ارزشی تودهخبر می در طی این دو دهه

ن جسارت و شهامت اخRقی و فکری میو نیز روند حركـتی جهان را درك می
ٓ
- کرد، صاحب ا

ای در اعRن جنگ به کلیت دین سیاسی در هر لباس و شكل و تفسیر و روایتی بودند که لحظه

زادیتردید نکنند و خود در خط اول و 
ٓ
گرا بایستند؛ چون که خواهان  انساندر پیشاپیش  ا

ن
ٓ
چون . روشنفکری موسس، دستگاه فكری راخادم حقیقت می بیند، نه حقیقت راخادم ا

چون حقیقت در ذهن ایشان تابع . داند و نه بالعکسها را در خدمت انسانیت میارزش

. سیار ساده و صریح داردهای محفلی نیست و شکلی بهای فنی و نیز رودربایستیمحدویت

چیز "شناختی  از تشخیص چون حتی اگر در عالم نظر، به علت فقر فکر انتقادی و زیبایــی

 بد "عاجز باشد،  به لحاظ عینی و عملی، درک صریح و سالمی از " خوب
ً
دارد و " چیز مطلقا

ن کسی که ناموس و حیثیت و غرور ملت زیر چکمه
ٓ
ازی به ی اوست، نیبرای اعRن جنگ به ا

ندارد؛ اما ببینیم وارثان و بازماندگان ایشان اکنون چه " ایده"جناب صدور فرمان از سمت عالی
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های خRقانه و اش، جنبههای عینیثمر و مرده که با مفقود شدن علتای بیایدهکنند؟ از می

گاهی
ٓ
ویختهبخشا

ٓ
ی روح عصر هکنندای که نه تنها دیگر منعکساند ؛ ایدهاش را از کـف داده، ا

بخش شده است و قشر اعظمی از ایشان به نیست بلکه خودش نیز مانعی برای فهم رهایــی

اند، که حتی تا حد عقل سلیم مرد کوچه نیز توان هایــی گرفتار شدهگویــیچنان همان

مذهبی -اگر به مدافعات فعا=ن ملی. ی ایرانی را نداردها و مسائل جامعهپاسخگویــی به بحران

 گـفتمان متون ایشان هیچ نظر کنیم، می ۸۸های پس از کودتای دادگاهدر 
ً
بینیم که اساسا

-چنان با سادهایشان هم. ی چهل نداردهای دههتفاوتی با مدافعات مهندس بازرگان در دادگاه

یهلوحی می
ٓ
ن و نهجکوشند نیات مدنی خود را با کشف ا

ٓ
البRغه مستند کنند و هایــی از قرا

نی حاکم را با همان روشی به چالش بکشند که =ئیسیسم پهلوی را در نیم قرن استبداد دی

  .شوند تر و مهجورتر میپیش، و همین است که در بیست سال اخیر هر روز ضعیف

های طبیعی این ی چهل و پنجاه، که الیتهای فاشیستی دههغیر از دو عامل سرکوب

ی پدران مقتدر، برای و نیز زیستن زیر سلطهنسل را با حذف فیزیکی یا روانی مواجه کرد، 

رمان
ٓ
گرایــی توصیف سومین علت این بحران باید گـفت هنگامی که یک ارزش اید�لوژیک که ا

ن تا حد دگماتیسم با=رفته و عمل
ٓ
ن غالب شده که وسیله به هدف شRق میا

ٓ
-گرایــی چنان بر ا

مای با واقعیت پیدا میزند،  ناسازگاری اساسی
ٓ
ن بههای جهان واقعی لحظهدهکند و برا

ٓ
لحظه با ا

رامدرمی
ٓ
ویزند، ا

ٓ
ن جریان ضعیف میا

ٓ
رام نیروهای کیفی، اصیل و باهوش  ا

ٓ
شوند و عناصر ا

ن اید�لوژی برکشیده میسطح
ٓ
نکه فرد اصیل بدون . شوندپایین در چارچوب ا

ٓ
چرا؟ برای ا

زدن به هر کنشی عاجز  ها، از دستها و پرنسیپهماهنگ کردن میل و منفعت خویش با ارزش

زارد و از او انرژی میها مدام ذهن او را میتضاد میان ارزش. شود می
ٓ
گیرد؛ اما عنصر لمپن که ا

لوده و 
ٓ
 در فضای ا

ً
 یک بازیگر است، از هماهنگ کردن عین و ذهن معاف است و اتفاقا

ً
اساسا

گاهی
ٓ
کند و سیر پیشرفت او می های قاطع ، راحت تر و با دست بازتری عملبحرانی  و در خRء ا

  .گیردسرعت می
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ی پنجاه روی های فکری دههی شصت  این اتفاق برای تمام جریانی اول دههدر نیمه

زادی، و حتی طیف حزبداد؛ برای چریک
ٓ
ایدائلیسم . اللهیفدایــی، توده، مجاهدین، نهضت ا

ل به ریش امر ایدائل ی پنجاه در برخورد با دیوار سفت واقعیت هزار تکه شد، امر رائدهه

مدند، بچه
ٓ
هیو=ها مضطرب خندید و در میدان اندیشه و هنر و سیاست ، هیو=ها عاجز ا

البته باید تاکید کرد در این . تفاوت شدند، و انتر به سلطنت رسیدها بیشدند، متوسط

نءشده به سادگی نمیهای شیوضعیت ارزش
ٓ
های سال ی اعتباری که درها با باقیماندهمیرند؛  ا

رام روح خود را از دست میدور داشتند، همچنان تنفس می
ٓ
رام ا

ٓ
دهند و با هیکلی کنند، اما ا

بار خود ادامه ی عصر به حیات رقتی زندهی ظهور اندیشهعاجز و کسل اما متکبر، تا لحظه

و در یک چنین بحرانی هر کسی امکان رشد دارد، جز متفکر بزرگ و فکر بزرگ، چرا . دهندمی

  . به وحدت نظر و عمل از نیاز یک شعله به اکسیژن بیشتر است" فکر موسس"که نیاز یک 

ها، پدرسا=ری، شکست سرکوب: ایمما تاکنون سه عامل برای این پدیده ذکر کرده

رمان
ٓ
اما باید . های واقعی این نسل شدمنجر به سرخودگی و انزوای الیت ی پنجاه كهگرایــی دهها

-ها همدیگر را تقویت میافزایــی برقرار است و اینتاکید کرد که بین این سه عامل، خصلت هم

ی شصت بیشترین ضربه را به به عنوان مثال، فضای سانسور و سرکوب فرهنگی دهه. کنند

 نمییابیکری و هویتزند که در مقطع رشد فنسل جوانی می
ً
تواند نسل ست و این عامل اساسا

شان ی چهل کسب کرده و موقعیتهایــی چون شاملو را که اعتبار خود را در دههپدربزرگ

( ، پارامتر دوم )سرکوب(ست که پارامتر اولدر چنین وضعیتی. است، فلج کندتثبیت شده

ی شصت چه ر کنید نسل جوان دههحال در این وضعیت تصو . کندرا تقویت می) پدرسا=ری 

امکان محدودی برای عصیان و طرح افکندن هویت مستقل خویش را دارد و در همین وضعیت 

 نیز تقویت می) هاهای طبیعی و عروج متوسطسقوط الیت(نیز پارامتر سوم
ً
شود، چرا که اصو=

- بر علیه تمام شکل كشینیروی درجه اول، برای ظهور ،نیاز به سطح با=یــی از عصیان و گردن

های اقتدار نامشروع در پیرامون خود دارد؛ اما عنصر درجه دو یا عنصر متوسط نیازی به این 

چه در حاکمیت و چه در  -امر ندارد و کار او از طریق دستیاری برای پدرها و پدرسا=رها
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 رود و چنین است که عنصر متوسط از بحران عصر جاِن  نسپیش می -روشنفکری مستقل
ً
بتا

-تیپ غRمحسین ساعدی دق -شودی بزرگ محال میبرد اما روح بزرگ و اندیشهسالم به در می

مدن با هر حدی از حقارت است، مرگ می
ٓ
شود و انبوه روشنفکری فرصت طلب که قادر با کنار ا

وردن ادای ادبیات ادامه می
ٓ
برای درک بهتر این  -دهدالبته بدون برداشتن جراحت ، به درا

ن وضعیت
ٓ
گونه باید به این مسئله توجه کرد که نیروی درجه یک به لحاظ روحی و شخصیتی ا

ها تر بیاید و با متوسطنیست که اگر امکان خRقیت بزرگ از او سلب شد، یک درجه پایین

-ی سی و چهل زنده میچون صادق هدایت اگر در دههکسی . ابدا اینگونه نیست. رقابت کند

ها معاشر گردد تا اینکه با امثال ناتل افتادهدارالمجانین با عقب بود که دربود راضی می

ن گند"خانلری، به تعبیر شعر عقاب، 
ٓ
ن گندبنشیند و بخورد از ا
ٓ
ن گندبنشیند و بخورد از ا
ٓ
ن گندبنشیند و بخورد از ا
ٓ
فکر بزرگ یک دوران چنانچه ".  بنشیند و بخورد از ا

ن روحجان
ٓ
تمام را به نیمههای معذب و هایــی را تسخیر کند و نتواند به خلوص و عینیت برسد، ا

کشاند که ایشان حتی از انجام وظایف برباددهی میو خویشتن چنان حدی از جنون و تباهی

در روزگار صلح، مرد در روزگار صلح، مرد در روزگار صلح، مرد در روزگار صلح، مرد " نویسدشود و چنین است که نیچه میعادی یک شهروند نیز عاجز می

  ."افتدافتدافتدافتدجنگی به جان خود میجنگی به جان خود میجنگی به جان خود میجنگی به جان خود می

کن شدن و انزواء شناختی مهمی را نیز در ریشهغیر از این سه عامل، ما یک عامل جامعه

-برای فهم این عامل می. دانیمدرجه یک در میان نسل سرخ دخیل می های فکری شخصیت

این نسل در مقایسه با نسل بایستی به اتفاق خاصی که در ترکیب جمعیتی قشر شهرنشین 

مد نفتی  ۱۳۴۲تا  ۱۳۳۲از سال . افتاد، نظر افکنیم ۱۳۲۰-۱۲۹۰
ٓ
برابر شد و با  ۱۰درا

ی یل مهاجرت از روستاها به شهر و حاشیهافزایش نرخ توسعه و رشد بورژوازی وابسته، س

غاز گردید. شهرها فزونی گرفت
ٓ
این . با وقوع اصRحات ارضی نیز موج دوم این مهاجرت ا

گونه که در عمدتا به لحاظ تحصیRت و سطح مهارت کیفیت پایینی داشتند و همانمهاجران 

بشخور فرهنگی
ٓ
ی ده بود، در شهر نیز پیراموروستا تنها ا

ّ
Rن روحانیون جمع شدند و شان م

موزشی و فرهنگی رو به زوال بود، 
ٓ
نیروی اجتماعی روحانیت را که با مدرنیزه شدن دستگاه ا

یابد و این کند که منبر او توسعه میی چهل حس میروحانیت از ابتدای دهه. تقویت کردند
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یتهمان لحظه
ٓ
-نهاد سیاسی میهللا طالقانی تبدیل به یک ای از تاریخ است که مسجد هدایت ا

یت. شود
ٓ
ی یک شعر یا جمله" سربازان من در گهواره اندسربازان من در گهواره اندسربازان من در گهواره اندسربازان من در گهواره اند" کند هللا خمینی عنوان میوقتی که ا

خوندی خویش که صدها سال با تودهادبی ایراد نمی
ٓ
ها در ارتباط مستقیم فرمایند بلکه با شّم ا

-امر اعRم میاش را از همین فهمد ، درکشناسی سیاسی را به صورت غریزی میاست و جامعه

مده از  خانواده
ٓ
ی در هر حال توسعه. های همین قشر نظر دوخته استکند و به کودکان برا

بالکل  ۲۰-۵۰شود کیفیت فرهنگی متولدین نسل سبب می ۵۳تا  ۳۲افزاری دوران سخت

تزریق این خیل جمعیتی  به اقشار شهرنشین، و از سوی دیگر خفقان حاکم بر . متحول شود 

ی های سیاسی و فرهنگی،تنها یک راه برای هویت یابی این طبقهنفکری و الیتفضای روش

 ۱۳۳۰های اجتماعات سیاسی دانشجویان سال اگر به عکس. مذهب و سنت: گذاردنوظهور می

ندقت کنیم می
ٓ
-جا که سهم قشرهای متوسط به با=یــی که استایل زندگی مدرن را بیبینیم از ا

د، با=ست، الگوی ظاهر و پوشش و در نتیجه سلوک و عRیق هیچ مقاومتی برگزیده بودن

ست و جوان روستایــی نیز که به دستگاه مدرن وارد سیاسی و فرهنگی نیز یک الگوی  مدرنی

به بعد فرزندان طبقات پایین اکـثریت عددی  ۴۰سپارد؛ اما از سال شود تن به این الگو میمی

جستجوی هویت و استایل مستقلی نیز برای خویش یابند و در های دانشگاهی میرا در محیط

یند و البته با مشاهدهبرمی
ٓ
 ۲۸ها پس از ی پهلویزدهای که مدرنیسم غربی حد فRکت اخRقیا

ن گرفتار شده، البته حق نیز دارند 
ٓ
باید توجه کرد این ایام مصادف است با تیدیل . مرداد به ا

زدگی فاسد تیپ دکـتر اقبال و اردشیر به غربگرایــی مترقی تیپ فاطمی و خلیل ملکی غرب

ن مدرنیسم لمپنی
ٓ
كردند، و ای كه امثال هویدا نمایندگی میزاهدی و حسنعلی منصور و ا

ی بورژوازی ملی به بورژوازی کمپرادور و بنابراین است که در نسل همچنین  استحاله

 نسبت به نسل  ۲۰- ۵۰متولدین
ً
تد؛ با وجود رشد و افاتفاق عجیبی می ۱۲۹۰- ۱۳۲۰اساسا

افزاری جامعه، در طیف جوان، عRیق سنتی و ارتجاعی بسیار شدیدتر از مدرنیزاسیون سخت

ی سوم و نیز اقشاری از شان است و این خود محصول انعکاس عRیق همان قشر طبقهپدران

 ی متوسط که انسجام هویتی خویش را در گریز از مدرنیسم فاسد عصر یافتههای طبقهالیت
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شود و در گرا میی غرب=ئیسیسم فاسد پهلوی، سبب بدنامی ایده. اند،  در روح جمعی است

بخش ای نجیب و تعالیگرا، به گرایشات دینی چهرهفقدان الگوهای اخRقیات مدنی و انسان

مریکایــی و ضد لیبرالی روشنفکری جهان در . کندعطا می
ٓ
نیز به  ۱۹۶۰از سوی دیگر موج ضدا

مده از خانواده. شودی این چرخش هویتی میپشتوانه لحاظ معنوی
ٓ
-حا= دیگر فوج اقشار برا

های تهران را پر کرده اند  نه تنها هیچ قدرت تر که دانشگاهی متوسط و طبقات پایینهای طبقه

ن غرب
ٓ
ی ضدمدرن کنند ، بلکه برای روحیهروح حس نمیزدگی بیاخRقی مشروعی نیز در ا

زادییک كیفیت منفعRنهخویش که تا دیروز 
ٓ
بخش نیز قائل ای داشت، اینك یک معنای ا

شریعتی طلبند و در این گره از تاریخ است که علیهستند و سهم خود را از معنویت عصر می

ل احمد به ی مدرن سوسیالیست مبعوث میبرای تولید هویت شیعه
ٓ
قای ا

ٓ
شود و اینجاست که ا

 بوی قدرت 
ً
-ی غربکند، رسالهاش میاجتماعی تا حد جنون مستعنوان روشنفکری که اساسا

نویسد و  تاریخ مشروطیت ایران را چنان به نفع سRیق سیاسی این اقشار دفرمه زدگی را می

هللا تا حد شهادت برکشیده شود؛ مکاتب ضدغربی احمد فردید و امثال فضلکند که شیخمی

ویزند، خود عشوهبا غرب و مدرنیته درمی ایشایگان و نراقی و نصر نیز که هر کدام از زاویه
ٓ
-ا

نراقی یک  -نصر-البته گـفتمان ضد غربی فردید. ستهای همین نیروی اجتماعیای برای =یهگری 

ی متوسط و طبقات پایین جامعه  دهی به نخبگان طبقهدکان دونبش بود که عRوه بر سرویس

ر نیز از طریق ستیز با لیبرالیسم غربی در مدار فلسفی، به بورژوازی فاسد و استبداد =ئیک عص

داد و یک واحد گرا به ایران، در مدار سیاسی سرویس میو پیشگیری از نفوذ عقل نقاد و انسان

زادی ستیزی را ، در دو مدار، به دو مشتری می
ٓ
  . فروختکا=ی ا

بدین ترتیب با تغییر قشربندی جمعیتی و در واکنش به الیتیسیسیم فاسد و نامشروع 

یابد  و ما استتیکی اتوریته می-زدگی گستاخ در بازار فکر فلسفیدوران،  یک عوامیت و عوام

-همین عامل  را مهمترین محرک سقوط کیفیت فکری و فرهنگی در میان اقشار نسل سرخ می

. شناسیمگرایــی را نمیتر از عوامی فکر و فرهنگ هیچ سمی مهلکدانیم؛ چرا که در حوزه

یت
ٓ
ستیز برکشیده گرایانه و اشرافیتشناسی عوامخمینی ،  با تکیه بر همین زیبایــیهللا شخص ا
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ستیزی سطحی، ی عوامیت شیعی و غربی شصت نیز از طریق دمیدن بر کورهشد و در دهه

قای خمینی به دو قشر و طبقه عRقه. گرایــی پرداختبدهی خود را  این عوام
ٓ
: ی عجیبی داشت ا

ی ها به حاشیهی پهلویکه در موج توسعه) مستضعفان(ی سومقهقشر جوان و برشی از طب

ی صفر هویت قرار داشتند؛ همان تیپـی که شهرها کشیده شده بودند و البته در درجه

شغالدونی"غRمحسین ساعدی در داستان 
ٓ
او از بین . کند شان را افشاء میشدنراز برکشیده" ا

ی ضدغربی و ضد مدرن ایشان  تا از طریق روحیهرا انتخاب کرد  ۲۰-۵۰اقشار جمعیتی، نسل 

ید و از بین طبقات اجتماعی نیز همین بر مشروطه
ٓ
خواهی غریزی نسل بازرگان و طالقانی فائق ا

های ضدمدرن و مذهبی را انتخاب کرد تا با تکیه به ارزش - مستضعف –ی سوم قشر طبقه

زادی
ٓ
ن تکیه کندی اقشار مدرن خواهانهایشان، در سرکوب رویاهای ا

ٓ
        . ، به ا

ی کاری ، با فروپاشی شوروی و متحول شدن الگوهای هویتی ضربه۱۹۹۰در سال 

مد، چرا که بازنگری جدی
ٓ
ای در مبانی ارزشی و دیگری بر روشنفکری مجروح این نسل وارد ا

، " استعمار"، "توسعه"، "امنیت"ای چون هویتی و لزوم تعریف مجدد مفاهیم کلیدی

مد که بازماندگان نسل سرخ در فقدان روشنفکری بزرگ و زیر سرکوب ... و " عدالت"
ٓ
=زم ا

ن را نداشتندی قطع کانالواسطهفاشیسم دینی  و نیز به
ٓ
. های ارتباطی ایشان با جامعه، قدرت ا

وقوع انقRب ارتباطات در اواخر قرن بیست، و تحول عظیم در مناسبات اجتماعی و اقتصادی 

ن تکه دامنه
ٓ
شناختی نیز کشیده شد، عامل دیگری بود که ایشان های زیبایــیا گـفتمانی تاثیر ا

گیری و تراکم اعتبار را در را از نمایندگی روح عصر جدید ناتوان کرد و در مجموع امکان شکل

گری که های پرخاشهای مرجع ناممکن کرد و ماندند متوسطهای برجسته و قطبشخصیت

        . با تحقیر کردن یکدیگر، در جستجوی هویت و اعتبار بودند سطح بودند والبته همه با هم هم

 :نهیلیسم حبران  -۲-۳-۴

 در  دورانباید توجه داشت كه بحران روشنفكری در 
ً
امروز مختص ایران نیست و اساسا

 و  ۱۹۶۰ی تمام جهان ، پس از دهه
ً
ژان پل سارتر در فلسفه و هنر     پس از موج  مشخصا

. ای منقرض شدسنخ روشنفكری بزرگ و تودهو به خصوص پس از پایان جنگ سرد، اروپایــی، 
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اما باید توجه داشت كه این روند در جهان همزمان است با موج سوم دمكراسی  و گرایش 

 ،در نتیجه ؛ه ساختارهای حقوقی و سیاسی  جهان لیبرالبها ها و دولتروزافزون عموم ملت

 نیاز به روشنفكری بزرگ نیز كه افول روشنفكری بزرك در وضعیت
ً
ی روی داده است كه اساسا

ی مدنی در ستیز با استبداد و توتالیتاریسم ضد انسانی باشند، از بین رفته پشتیبان جامعه

اما در ایران این فقدان و زوال در وضعیتی روی می دهد كه در نیم قرن اخیر  شاخص . است

به صورت مرتب به نفع یك توتالیتاریسم  ...ن و های انسان گرایــی و ساختارهای سیاسی مدر 

 قانون 
ً
نسبت  ۲۰۱۳حاكم بر ایران در سال  اساسیدینی تضعیف و ویران شده اند و  مشخصا

ها به مراتب در وضعیت حقوق اقلیت مدنی وبه لحاظ حقوق  ۱۹۰۷به قانون مدنی سال

ها ژی  به علت رشد سریع تكنولوو از سوی دیگر   فقیرتری است و روز به روز نیز فقیرتر می شود

به لحاظ دسترسی به امكانات  ۲۰۱۲در عصر ارتباطات، توتالیتاریسم دینی مستقر در سال 

زادیسركوب و تهدید جامعه
ٓ
به صورت هولناكی تواناتر و .... های مدنی و ی مدنی و نقض ا

ای است كه در چنین وضعیت عینی. ستهای قرون وسطایــیتر از جبارترین حكومتخطرناك

نمی توان افول روشنفكری بزرگ در ایران را همراستا با موج  افول روشنفكری بزرگ در جهان 

ن را امری طبیعی فرض كرد
ٓ
  . تعبیر كرد و ا

های فدایــی خلق، تفسیری از خط روشنفكری گزاران چریكامیر پرویز پویان از بنیان

لجRل
ٓ
ن چنین استا

ٓ
ل:" احمد دارد كه نقل به مضمون ا

ٓ
لمشكل ا
ٓ
لمشكل ا
ٓ
لمشكل ا
ٓ
احمد این است كه پیش از احمد این است كه پیش از احمد این است كه پیش از احمد این است كه پیش از مشكل ا

این تحلیل هوشمندانه را می توان به كلیت " .غلبه بر سنت، به نهیلیسم مدرن دست یافتغلبه بر سنت، به نهیلیسم مدرن دست یافتغلبه بر سنت، به نهیلیسم مدرن دست یافتغلبه بر سنت، به نهیلیسم مدرن دست یافت

انگاری موج ابزوردیسم هنری و هیچ. در ایران تعمیم داد ۱۹۷۰جریان روشنفكری پس از 

رمان
ٓ
-اركسیستشهر مفلسفی كه در عصر پس از جنگ جهانی دوم و بخصوص پس از رسوایــی ا

یافته بسط های روشنفكری غرب شد، در شرایطی بر جهان توسعهگیر قطبلنینیستی دامن

یافت كه نیروی سنت از بین رفته بود و كلیت نظام حقوقی و سیاسی به حكم عقل مدرن 

ن شد و تاسیس شده و اداره می
ٓ
نكه بنیادهای مدنیت  ،حقایق انتقادی شكاكانها

ٓ
علی رغم ا

كشید، اما به چالش می - ومانیسم، چون عقل گرایــی، چون حقوق بشرچون ا –غربی را 
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نها از مدار زیبایــیدامنه
ٓ
یافت و ساختارهای شناسی و فلسفی به مدار سیاسی نشت نمیی تاثیر ا

اما در ایران موج  - ۱۹۶۸جز در مورد انقRب -كردحاكم را به صورتی غیرمسئو=نه تهدید نمی

سنت استبداد شرقی، در مدار  ،د شد، كه در مدار سیاسینهیلیسم مدرن در وضعیتی وار 

شعر كRسیك  ای چونهای سنتیذوقسنت استبداد دینی و در مدار زیبایــی شناسی  ،فلسفی

ی خود را  نسبت به موج مدرنیسم حفظ كرده بودند و مدرنیسم نه ی خردكنندههمچنان اتوریته

یك حالت اقلیت و  ،ه خود در برابر سنتتنها به وضع موجود و مستقر تبدیل نشده بود بلك

پسامدرن غربی كه در  بنیادهای فکر ست كه در چنین وضعیتی. اپوزیسیونری شكننده داشت 

است، در ایران نه تنها كاركردی  بخشهایــی انتقادی و رهایــیشناختی حامل ارزشمدار زیبایــی

شود تا بتوانند  در جنگ یابد بلكه خود ابزاری در دست متولیان سنت مینمی بخشرهایــی

وسطایــی را در فهم سیاسی و هایــی قرونی سنتفرسایشی خود با مدرنیسم تجهیز شوند و سلطه

نیافته ، یك بدین ترتیب در یك شرایط توسعهتداوم بخشند و  شناختیفلسفی و زیبایــی

وانگاردیسم زیبایــی
ٓ
و استبداد شود برای دفاع از ارتجاع فلسفی ای میوسیلهخودش شناختی ا

کند  که خوری  تربیت میالخلقه و شاعران مهجور و توسری های ناقصو انبوه رادیکال سیاسی

ن فهمند  هرگز نمی
ٓ
زبان را تحمل  است که حتی اقتدار موجود در ساختقدر رادیکالکسی که ا

کشف کند و حساسیت او به اقتدارستیزی به حدی رسیده است که با تبارشناسی معناها و نمی

کند؛ البته بسیار انسان شیاد و ترین معناها، از معنا عبور میخورده با بنیاد مقدساقتدار گره

شکارترین اقتداری که با باتوم با=ی سر او ایستاده ندیده ریاکاری باید باشد که گستاخ
ٓ
ترین و ا

را دستکاری  اشبه او تملق بگوید، و  موضوع و لحن اجرای هنری  بگیرد و برای دریافت مجوز 

  .  کند

های روشنفكری رواج در حلقه ۱۳۷۰نگاهی به موج شعری پسامدرنیستی كه از سال 

غاز دهه. یافت، برای درك بهتر این تناقض راهگشاست
ٓ
با  ایجریان شعری  ،ی هفتاددر ا

این نهضت . شودغالب شعر روشنفكری می خطعنوان شعر  پسانیمایــی یا شعر زبان ،  بدل به 

های  معرفتی خود را ی پنجاه است و پایهدر واقع واكنشی به شكست هنر متعهد دهه شعری كه
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وانگاردیزهگذاشته است، گام ۱۹۷۰ی پساساختارگرایــی دهه بر
ٓ
-كردن فكر زیبایــیهایــی در ا

شناختی در شعر ایران برداشت اما به علت عدم اصالت نظری در طول دو دهه نه تنها سنتی 

ن برنخاست، بلكه خود نیز بدل به پایگاهی  برای شعر و نقد ادبی
ٓ
ایجاد نكرد و شاعر بزرگی از ا

  .شناسی انتقادی شدانحراف در زیبایــیبرای 

شود، شناختی از فكر سیاسی میهایــی كه در عصر جدید بر استقRل فكر زیبایــیاستد=ل

به اشتباه تا حد در ایران به علِت فقدان مبانی فكر فلسفی  كه حدها و مرزها را تعیین كند، 

استقRل فكر استتیكی از وضعیت عینی و رائلیسم مستقر نیز تعمیم پیدا كرده است؛ و این 

به عنوان مثال در .  ی جریان روشنفكری شده استتعمیم، منشاء گمراهی بسیار بزرگی در بدنه

مده است كه عRی یك استبداد دینی سركوبوضعیتی كه عینیت حاكم تحِت سلطه
ٓ
وه بر گر درا

حیات فكری، زیست مدنی را نیز فلج كرده و حتی حقوق انسان قرون وسطایــی را نیز از انسان 

دریغ كرده است، سنكرون شدن فهم استتیكی با استانداردهای مستقر در پاریس و نیویورك ، 

نروایتی نقد كلی كRنپوشی كردن از انعكاس بحران عینی، به بهانهو چشم
ٓ
كه ها، بیش از ا

بخش باشد، كوششی غیرمسئو=نه برای امتناع از درگیری با میل استتیكی مترقی و رهایــی یك

شناختی است، صدالبته برای جلب محبت و وضع موجود و ِدپولیتیزه كردن فكر زیبایــی

ن. گرحمایت توتالیتاریسم مداخله
ٓ
بایستی در مدار سیاسی تعهد كه هنر و فلسفه نمیاعتقاد به ا

ست كه فكر انتقادی را از فساد دگماتیسم مصون ایی مترقیبپذیرند، یك روحیهو تكالیفی را 

 در شرایطی كه حاكمان مدار سیاسی خود به علت اعتقاد به جامعیت می
ً
كند، اما اصو=

-شناختی نیز بسط میی سیاسی خود را تا حد فكر فلسفی و زیبایــیاید�لوژی اسRمی، سلطه

ن به صراحت 
ٓ
های مردم را های مردم را های مردم را های مردم را ی هدایت ذهنی هدایت ذهنی هدایت ذهنی هدایت ذهنحکومت اسRمی وظیفهحکومت اسRمی وظیفهحکومت اسRمی وظیفهحکومت اسRمی وظیفه:" کنداعRم میدهند و  رهبر ا

"بر عهده داردبر عهده داردبر عهده داردبر عهده دارد
١

و برای پیشبرد سRیق ذوقی خود تا حد كشتار متفكران دگراندیش و به دره  

روند، امتناع از ایستادگی و مقاومت، =اقل انداختن اتوبوس شاعران و نویسندگان پیش می

در  برابر نیروی استبدادی حاكمی كه روز به روز ! صنفی برای دفاع از حریم روشنفكری و منافع

                                                           

یتمندرج شعار انتخاباتی  -۱
ٓ
 ۱۳۶۰ای در انتخابات ریاست جمهوری هللا خامنهدر پوسترهای ا
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کند و ی اول فکر خRق را فلج میدهد، صدالبته در مرتبهی دخالت خود را نیز بسط میدامنه

ی اخRقی =زم برای نمایندگی فكر مدنی ها و اتوریتهی بعد به از دست رفتن پرنسیپدر مرحله

كند و بحران ی استتیكی را نیز با خود سنكرون میروز سلیقهشود و این منش منفعRنه روزبه می

ها و یابد كه فكر انتقادی خام عوام كه در قالب جوكی روشنفكری تا حدی گسترش میدر بدنه

تر باشد و اندازهای روشنفكری نیز هوشمندانهترین چشمشود از رادیكالها مطرح میشوخی

ن ذوق و فرم  شعری رادیكال نمای دهه! صری روح عتری برای مطالعهمرجع مناسب
ٓ
ی هفتاد  ا

نجایــی
ٓ
های نجیب دوران ی انسانكه بازتابی از فكر نقاد و معذب عصر خود نیست  و نالهنیز از ا

دهد و پایگاه دهد، به تدریج حمایت نیروهای هوشمند و  اصیل را از دست میرا بازتاب نمی

شود چرا كه قادر است به صورت همزمان دو  مزیت مهم  ای میمایهپایین و میاناقشاری سطح

  :را برای ایشان تامین كند

خطر و مصرفی تولید كند كه تحت حمایت بنیادگرایــی دینی است شكلی از روشنفكری بی  - ۱

ن برخوردار است، مورد رشك  
ٓ
وانگاردیسم فوكویــی از  ا

ٓ
زادی عملی كه این ا

ٓ
و  حد ا

  !نیز هست ی فمی علمیهروحانیون مستقل جوزه

 معافیت هنرمند و روشنفكر را از از از  تئوری  - ۲
ً
ای هویت روشنفكری اخذ می كند كه اساسا

هر نوع تعهد شخصی و اخRقی و مدنی صادر كرده است و اشكال غیرمسئو=نه و 

ای از روشنفكری را نه تنها تئوریزه كرده است، بلكه به غیرمدنی و منفعRنه و عیاشانه

    . كندپكیج فكری عصر نیز عرضه می عنوان پیشروترین

به این ترتیب این نهیلیسم پسامدرن در تركیبی عجیب با روح غیرمدنی انسان شرقی  

نمیدرهم
ٓ
میزد، بدون ا

ٓ
های های مدنی و پرنسیپكه شخصیت او در كوران مسئولیتا

-ولید میاومانیستی عصر مدرنیته تربیت یافته باشد ودر این حالت سنخ عجیبی از روشنفكر ت

ی اخRقی ندارد  و به ی خود نیز نفوذ فكری و اتوریتهشود كه دیگر حتی در حد اعضاء خانواده

ی مدنی و های روشنفكری مدنی كه روزگاری دژهای جامعهپایگاه  این ترتیب در طول دو دهه

ن بود، به پاتق
ٓ
و كنند  باشی میهای عیاشی و خوشها و محافل و حلقهپاسداران حیثیت ا
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در همین عصر است كه كند؛ و ای نمیحاكمیت توتالیتر نیز در حمایت از این موج كوتاهی

خطر با حمایت نظام اسRمی به عنوان فرم عرفان بی خسینمای غیرمدنی عباس كیارستمی و سن

در  پایان همین دهه است كه به صورتی گسترده  و ایدائل سینمای روشنفكری تبلیغ می شود 

ثار فریدریش نیچه مجوز نشر می گیرند و در طول دهه
ٓ
های روشنفكری ایران به ی هشتاد حلقها

ور ضمن انتزاع از نبرد خونین  سنت
ٓ
های شهر جریان مدرنیسم كه در خیابان -سرعتی سرسام ا

ید و به انحصار غالب فكر پست مدرن  درمی ،دارد 
ٓ
در وضعی كه به لحاظ عینی نظام حقوقی ا

فرمان موسی تنزل كشور بر اساس وحی اداره می شود  و  نظام اخRقی حاكم بر جامعه تا حد  ده

یافته است، اخRق كانتی و اسپینوزایــی زیر تاخت و تاز نقد دریدایــی و بودریاری و لیوتاری قرار 

" تاریخ جنون"زند ی فاشیسم دینی ضجه میدر وضعیتی که عقل مدرن زیر تازیانه ها. می گیرد 

ی عقل رسد و روشنفکر ایرانی نگران قربانی شدن جنون در برابر سلطهفوکو به چاپ دهم می

در وضعیتی كه كسانی به جرم اعتقاد دینی خود از حق تحصیل و زندگی محروم هستند ،  .است

در  ندارد و پیت اول خود میرا اولو" حقوق بشر" روشنفكر ایرانی سست كردن مبنای فلسفی 

به دست " ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه" ای چون های مدرن ابتدایــیزمانی که سازمان

شود، اداره میبر اساس استخاره شوند و کشور تقدیر باور منحل می بنیادگرای مذهبِی یک 

 و جنگدساختارگرایــی مدرن میمدرن و ی بوروکراسی و عقل ابزاری روشنفکر مدنی بر علیه سلطه

ورده، و در ماندهدر حالی که عقب
ٓ
ترین اشکال فکر بطلمیوسی شهر را به تصرف خود درا

ی شهر عیاشانی ویتگنشتاین به های روشنفکرانهکشند، در حلقههای عمومی شیهه میرسانه

کانت و دکارت و  اند، به ریشهای روانی مبتR شدهدست، که زیر فشار مRها به انواع بیماری 

و خیال  - انددر حالی که هنوز لیاقت و جرات فهمیدن کانت را هم نیافته –خندند گالیله می

غازاین وضعیت است كه در  در ! کنند که این یعنی رادیکالیسممی
ٓ
نود همچنان امیدهای  ا

زادی ایشانتوده
ٓ
دینی و دولتی مدنی ، كه به بیداران به روشنفكران  نه  های ایرانی برای دفاع از ا

نامید مظلومانه۲۰۱۲در سالبسته است و همچنان 
ٓ
زادیی  ا

ٓ
- ها برای تحقق رویاهای ا

وری یخواهانه
ٓ
یتهای فقهی و فتواهای شان به  نوا

ٓ
هللا منتظری و صانعی روحانیونی چون ا
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ن سو  نیز 
ٓ
یابد كه حتی میهش كـتاب متفكران مدنی تا حد هشتصد نسخه كا ژ تیرااست و از  ا

    .شودسینا نیز رقم اندكی محسوب میبرای عصر رونویسی كـتاب در دوران بوعلی

گم -۳-۳-۴ گاهیها و حبران د   های دفرمه بقایای آ

های دمكراتیك و ای اجتماعی كه حامل ارزشی متوسط شهرنشین به عنوان طبقهطبقه

زادی
ٓ
زادیخواهانه است، در طول قرن اخیر سه بار برای ا

ٓ
های تحقق دمكراسی و كسب ا

سیاسی قیام كرده است و هر سه خیزش سیاسی او به یك علت مشخص ناكام مانده است؛ او 

اش ناگزیر بوده است برای قیام بر علیه استبداد به علت ضعف و كاستی در پایگاه طبقاتی

-ت این ائـتRفهای اجتماعی و طبقاتی دیگری ائـتRف كند و اقتضاائسیاسی و فرهنگی، با برش

های دمكراسی ها در مدار سیاسی او را ناگزیر به دفرمه كردن مبانی اید�لوژیك و پرنسیپ

زادی
ٓ
ی متوسط شهرنشین كمتر از ده در انقRب مشروطه به علت اینكه طبقه. خواه كرده استا

ن برندگی سیاسی
ٓ
تی ست كه هم استبداد سلطنایدرصد تركیب جمعیتی را شامل است و فاقد ا

موزش و پرورش و قضا بشكند،ناگزیر از اتRف با 
ٓ
را تهدید كند و هم انحصار روحانیت را نیز در ا

و همچنین قشرهای بیدار جریان  - كه البته نیرویــی مترقی و ملی است -بورژوازی تجاری عصر

های بیدار روحانیت شیعه است؛ و همین ائـتRف است كه پس از انقRب فئودالی و نیز طیف

طه دست رهبران راستین انقRب را در برچیدن محاكم شرعی و نیز در تصویب قانون مدنی مشرو 

تواند ُبعد اجتماعی به انقRب ببخشد و نمیبندد و نیز از همین رهگذر است كه دمكراتیک می

در  ی مادی و معنوی در ایران بود، ترین مانع توسعهرعیتی را كه بنیادی -ی اربابحل مساله

ن حد ار بگذارد و صدالبته به همین علت است كه نابسامانی گـفتمان مشروطهدستور ك
ٓ
خواه تا ا

شوند  طلبی  چون سعدالدوله به جایگاه رهبری برکشیده میهای فرصتیابد  كه تیپتوسعه می

ها عملیها و بیپرنسیپـیشود و انبوه بیخواهان تحمیل میو صدارت  امین السلطان بر مشروطه

توجهی به هشدارهای انجمن تبریز در مورد السلطنه، و بیهایــی چون احتشامتیپاز سمت 

-ی اسلحهشاه، و بRتکلیفی سران مشروطیت در روز بمباران و تخلیهمقاصد شیطانی محمدعلی
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از همین ... شاه وی بهارستان در شب قبل از حمله برای جلب محبت و اعتماد محمد علیخانه

  .   ترهگذر قابل توجیه اس

زادیکردن پرنسیپنیاز به ائـتRف طبقاتی و دفرمه –همین امر 
ٓ
 -خواهی دمکراتیکهای ا

زادی
ٓ
خواه را در چهل سال بعد و در جریان نهضت ملی دكـتر مصدق نیز، نهضت جریان ا

های مذهبی ها و نیز جریانناگزیر از ائـتRف با قشرهایــی از بورژوازی كمپرادور و حتی فئودال

ی خود ی ارضی را در برنامهایشان هیچگاه نتوانست حل مسئلهپیمانی با همعلِت هم نمود و به

تیر بقایــی و مكی و كاشانی بر علیه هاست كه پس از سیی همین طیفبگنجاند و نیز به دسیسه

ی ملی هیچگاه شود جبههخیزند و نیز ائـتRف با همین اقشار است كه سبب مینهضت برمی

ای كه حزب توده های گستردهكلیت نیروی اجتماعی مترقی باشد و به بسیجنتواند سخنگوی 

اگر . بخشید، دست بیابدهای جوان را هویت میداد و كل دانشگاهیان و طیفانجام می

الدین واعظ را المتكلمین و جمالالقدس، ملكجهانگیرخان صوراسرافیل، دهخدا، روح

زادی
ٓ
ن جریان مدنی ا

ٓ
خواهی بدانیم که روح مشروطیت در بینش و منش نمایندگان راستین ا

زادیایشان متجلی بود و دکـتر حسین فاطمی را نیز می
ٓ
خواهی رادیکال توان وارث همین جریان ا

شاه بر علیه همین گروه، و عزم او برای جویــی شخصی محمدعلیفرض کنیم، کینه۱۳۳۲در 

جویــی در قرینه با کینه -و فراریاندر میان تمام مغلولین باغشاه  –ها قتل عام همین روحیه

به عنوان تنها شهید  -محمدرضاشاه برعلیه شخص دکـتر فاطمی و دستور شخصی برای قتل او 

زادیی نوع نگاه ماشینتواند سرنخی به دست بدهد دربارهمی  - ی ملیجبهه
ٓ
ن  خط ا

ٓ
ستیزی به ا

زادی
ٓ
بخش گارد مترقی و رهایــی خواهی دمکراتیک در ایران ؛ که در هر سه مدار فهم،اصیل ا

  .دارد 

ی متوسط طور كه در فصل قبل به تفصیل بحث شد، طبقهنیز همان ۵۷در انقRب 

زادیشهرنشین به علت قلت پایگاه طبقاتی
ٓ
خواه كه اش و نیز به علت اضمحRل بورژوازی ملی ا

زادی
ٓ
( طبقات سوم باز ناگزیر داد، اینخواهی قرار میطبقات بورژوایــی جامعه را در صف ا

را بسیج كرده و با ایشان پیمان ضداستبدادی ببندد و به ) ی شهری حاشیه -دهقانی - كارگری 
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زادیواسطه
ٓ
خواهی ی همین پیمان سیاسی، در مدار فلسفی تا چنان حدی از انحراف در اصول ا

رکسیسم ی ماشود یا از دروازهشود كه برای خوشایند این طبقات ناگزیر میدمكراتیك گرفتار می

زادی لیبرالی را از دایره
ٓ
 ا

ً
ی وارد شود و رهبری سیاسی را به قشر کارگر تعارف بزند و  یا اساسا

 طیف هایش حذف کند  و به قلم علی شریعتی ، اومانیسم را اسRمیزه ارزش
ً
کند و  اساسا

خواه او، عامل اصلی استبداد های مشروطهروحانیت شیعه را كه شصت سال پیش پدربزرگ

های دانستند، به عنوان رهبر سیاسی به رسمیت بشناسد و تمام كوششفرهنگی و معنوی می

های یك نسل كامل بود، به علِت ها و ایثارها و مجاهدتی رنجكه عصاره ۵۷منتهی به انقRب 

- مرداد، از هم ۲۸رود که در همین خطای فلسفی و استتیكی به تاراِج بنیادگراهای لمپنی می

  .هللا زاهدی بودندگویندگان فضلشادباش پیمانان و

ی ی نسلی و مسئلهمسئله( بندی باید چنین گـفت که دو علت نخستین برای جمع

زادیسبب می) نهیلیسم
ٓ
گاهی انتقادی و بیان اصیِل ا

ٓ
خواه  نتواند شکل بگیرد و شود که ا

گاهی نیروی بالقوه
ٓ
ها و ؛ انبوه دگمی سیاسی خود را بسیج کند و در چنین خRء کمرشکن  ا

ای که در طول قرن گذشته و برای پاسخگویــی به مسائل سیاسی روزمره در های دفرمهگـفتمان

نکه امروز موضوعیت خود را نیز از اند، علیهای چهل و پنجاه و شصت شکل گرفتهدهه
ٓ
رغم ا

زادیاند، همچنان اتوریتهدست داده
ٓ
کنند و میخواه تحمیل ی خود را بر ذهن نسل نو و قشر ا

زادی
ٓ
بندند؛ بقایای همین اعتقادات ورشکسته خواه میبندها و زنجیرهایــی گران بر پای فکر ا

است که در طول چهار سال اخیر قدرت خیال و خRقیت را از کوشندگان جنبش سبز سلب 

زادیخیال میهمچنان کرده و قشر عظیمی از ایشان 
ٓ
خواه در ایران را باید از کنند که بیان ا

ی چهلی که فهمند که این ضرورت ممکن بود  در دههون قدسی و فقهی مستند کنند و نمیمت

زادی در ایران یک استبداد =ئیک غرب
ٓ
زده و حامی اصلی او غرب استعمارگر بود و دشمن ا

 امروز در سال 
ً
 ۲۰۱۳رقیب او مارکسیبست لنینیست، موضوعیتی داشته باشد، اما قطعا

ه هست و نیست او به دست متولیان متون و حقوق قدسی به غارت ی انسان ایرانی کمسئله

ها، چه در فهم سیاسی و فلسفی و رفته، صدالبته جایــی برای طرح ندارد و انبوه همین دگم
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های چربی راه خون رسانی به مغز ایرانی را مسدود کرده اند و با رفع استتیک، امروز مانند لخته

ن
ٓ
سیژنی دریافت خواهند کرد و  راه فکرهای نویــی که خود را های خسته اکهاست که این ذهنا

نی تاریخ مدیون نمیهای پوسیدهبه ایجابیت
ٓ
  . ها گشوده خواهد شدداند، برای ا

شكار كردن یكی از تمایزات بسیار مهم جنبش سبز با سایر 
ٓ
هدف از این مقدمه صدالبته ا

ن اینكه برانهضت
ٓ
ی متوسط ی اولین بار طبقههای دمكراتیك قرن اخیر ایران است و ا

كرده به عنوان بیش از شصت درصدر تركیب جمعیتی ایران، به اكـثریت شهرنشین و تحصیل

ن انحرافات نظری و بی
ٓ
هایــی كه برای مجاب كردن و بسیج پرنسیپـیعددی دست یافته است و ا

زادی کردن سایرطبقات اجتماعی بدان گرفتار بود، در این جنبش موضوعیت ندارد و ایده
ٓ
ی ا

های سیاسی، در پیوند ناگسستنی با هیچ نگرانی از بابت مصلحتتواند بیبار میلیبرالی این

ای دست یابد اش مطرح شود و به جامعیت و یكپارچگیهویت اومانیستی و نیز سكو=ریستی

ن ضربه خورده است و بدون لكنت از تمام 
ٓ
زادی"كه در قرن اخیر در هر بزنگاهی از فقدان ا

ٓ
" ا

  . دفاع نماید

  :های انتقادی شاخص   -۴-۴

اند که برشمردیم سبب شدهگرا در ایران انسان فکر دمکراتیِک  سه عاملی که برای فقر

ترین ، به لحاظ وضع عینی در ضعیف اشدشمنانترین خونی این ایده امروز زیر چنگال

رایش طبقاتی جامعه ؛ اما از سوی دیگر تغییر باشدترین وضع ممکن قرارگرفته وشکننده
ٓ
شدید ا

های لیبرال دمکراتیک و نیز ی متوسط، و نیز موج حرکت جهانی به سوی ارزشبه نفع طبقه

زادیهای رقیب ، ایدهورشکستگی اید�لوژی 
ٓ
خواه را به لحاظ بالقوه در جایگاهی نشانده ی ا

شتی دادن  
ٓ
گاهی تاریخی و ا

ٓ
-یدائلها و اارزشمنافع،است که در صورت کسب یک خودا

- هایش، می تواند به سرعت بر موانع عینی چیره شود و با تکیه به فوج های رو به رشد حامیان

زادی. اش، به پیروزی سیاسی نیز دست یابد
ٓ
 و امروز فاقد رهبری سیاسی یک،دمکرات خواهیا

ن طبقه ستفکری 
ٓ
ن باشدی بورژوازی سالم و قدرتمندی که و نیز محروم از ا

ٓ
، اما به پشتیبان ا

های ای به خود گرفته و ارزشی افكار عمومی در عصر اینترنت، ُبعد تودهوقفهعلت رشد بی
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ن تا حد عقل سلیم عمومی شده است و چه بسا دیگر از رهبری كاریزماتیك و فرهمند 
ٓ
بنیادی ا

مخالفان کRسیک ) كRن(امروز مهمترین دشمنان این فکر در سطح ماكروسكوپـی

زادی
ٓ
( ستیزی برشمردیم، و در سطح میكروسكوپـی که به عنوان موتورهای ماشین ا

ی ایرانی است که چه به لحاظ روانی و چه به لحاظ ها، اقشار و طبقاتی از جامعه

گاه برعلیه  ،مادی و چه هویتی
ٓ
از نابسامانی امروز ایران ذینفع هستند و حتی اگر به صورت خودا

گاه به استمرار
ٓ
ن كمك می كنند و بقای گیرند ،  به صورت ناخودا

ٓ
مرگ مطلق . ا

های ذینفع بتوانند منافع و فکر فلسفی در ایراِن معاصر نیز سبب شده است که امروز گروه

زادیو ضدمدنی خویش را در پوشش خودخواهانه
ٓ
دوستانه خواهانه و انسانهای ا

گاهی لیبرالیروشنفکری لیبرال قدرتمند،  نیز مطرح کنند و در فقدان
ٓ
تر و را روز به روز متناقض ا

متدهایــی برای کوشیم تا با طرح چند شاخص و ابزار نظری در این بخش ما می.  

زادی ستیز خلع سRح این ُخرده
ٓ
که عملکردشان به پیشنهاد کنیم  گـفتمان های ا

زادی  ،های اجتماعیصورت پنهان و در عمق =یه 
ٓ
شکار ماشین ا

ٓ
بسیار خطرناک تر از عملکرد ا

زادیتوانمی هایو شاقولاین ابزارها 
ٓ
گاهی ا

ٓ
به  خواهانه،ند، در فضای بحران ا

زادی ستیز در جهتصورت کلی و غیردقیق، در تشخیص 
ٓ
های سیاسی و فکری گیری جوهر ا

ن تشخیص دهندو اشكال انحراف را در  مختلف موثر باشند
ٓ
  :بنیاد ا

 
زادیگـفتمانخردهشناسایــی ابزارهای نظری برای   -۴-۱ی شكل شماره

ٓ
  ستیزهای ا

...............................

ن تا حد عقل سلیم عمومی شده است و چه بسا دیگر از رهبری كاریزماتیك و فرهمند 
ٓ
بنیادی ا

امروز مهمترین دشمنان این فکر در سطح ماكروسكوپـی. نیاز باشدبی

ن هستند 
ٓ
زادیا

ٓ
که به عنوان موتورهای ماشین ا

ها، اقشار و طبقاتی از جامعهنیز گروه) خرد

مادی و چه هویتی

ن جهت می 
ٓ
گاه به استمرارا

ٓ
گیرند ،  به صورت ناخودا

فکر فلسفی در ایراِن معاصر نیز سبب شده است که امروز گروه

خودخواهانهعRقه های 

نیز مطرح کنند و در فقدان

.  تر کنندشکننده

خلع سRح این ُخرده تشخیص و 

صورت پنهان و در عمق =یه 

این ابزارها  ؛ستیزی است

صورت کلی و غیردقیق، در تشخیص 

مختلف موثر باشند
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 : شاخص مدارها –2 

زادی"ی طور که در رسالههمان
ٓ
به تفصیل بحث شد، شکل حقیقت در "  ستیزی ماشین ا

 با یکدیگر متفاوت استزیبایــی - فلسفی-سه مدار استتیکی
ً
شنفتگی . شناختی اساسا

ٓ
در وضع ا

های ارتجاعی و حافظ وضع موجود می توانند با سوء استفاده از حقانیت فکری جامعه، گروه

شکار و ضروری در مدار سیاسی بستیزند و از این 
ٓ
یک ایده در مدار فلسفی، با یک حقیقت ا

که  توانند در وضعیتیبه همین ترتیب این قشرها می. طریق به تقویت باطل سیاسی بپردازند

استتیکی است با سوء استفاده از حقانیت یک فکر در  -عمق بحران جامعه در مدار فلسفی

شوبی هولناک را در مدارهای فهم استتیکی
ٓ
به . فلسفی ایجاد کنند -مدار سیاسی، بحران و ا

شکار برای این امر عRقهعنوان مثال
ٓ
-ی عجیب حاکمیت جمهوری اسRمی و نیز طیفهایــی ا

شکلی از این وضعیت ... ا به تئوری پست مدرنیسم ایرانی و سینمای عرفانی و های لمپن بورژو 

که از عقل سلیم شهروند متمدن برخوردار است، پست مدرن پاریسی یا نیویورکی یک . است

 روا نمیطم
ً
 فکرها در روایتی او مبنی بر نفی کRنشناسانهگیری زیبایــیدارد كه جهتلقا

و دستگاه دادگستری و پلیس و نهادهای حاکمیتی را به  ؛ت یابدفلسفی، به مدار سیاسی نش

نارشیست گانگسترها وصورتی غیر مسئو=نه به 
ٓ
انسان غربی هر اندازه . بسپارد های غیرمسئولا

رماناش، بر عجز و ناكامی پروژهشناحتیکه در فکر زیبایــی
ٓ
-های جاهی روشنگری در تحقق ا

گاهیی قرن هجدهمیطلبانه
ٓ
یابی بحران مدرنیته یافته است، و در فكر فلسفی ، ریشه اش خودا

را اولویت اول خود می داند، اما در مدار سیاسی خود را منتفع و بهره مند از دستاوردهای عینی 

ن به میان ، و  داندتی میاومانیس فردگرا و  مدرنیته و خردگرایــی
ٓ
هنگامی که پای دفاع عملی از ا

ید، صد البته 
ٓ
ن متعهد به پاسداری اا

ٓ
نکه در ایران به علت قح. استز ا

ٓ
ی مطلق طحال ا

میزش حوزه فلسفه، 
ٓ
و نیز با حمایت حاکمیت، های فکر انتزاعی با مسائل پراتیک محض، و ا

 بدل میترین گزارهانتزاعی
ً
نهادهای مدرن در  دشمنانشود به های پست مدرنیسم فلسفی سریعا

به . برای تایید استبداد سیاسی حاکم بر جامعه ابزاری  ،مدار سیاسی و به صورت غیر مستقیم

بقایای مارکسیست " قشری از توان به همکاری پنهان میبرای این امر  ملموسعنوان مثالی 
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ن  .در ایران امروز با  روحانیت حاکم بر ایران نظر کرد" روسی-چینی
ٓ
روشنفکر مترقی چپ با ا

گاهیهنر به حوزهی علم و اش و نیز به عنوان وارد کنندهفرهنگ غنی
ٓ
ی ایرانی در های تودهی ا

قرن بیست، هرگز به صورت مستقیم متمایل به حمایت از حکومت بنیادگرایــی ضد علم و 

ضدهنر و ضد انسان بر ایران نیست؛ اما گسترش نقدهای او از کاپیتالیسم غربی از مدار 

ج است، به بنیادگرا سیاسی به مدار فلسفی، و در یک وضعی که فکر فلسفی جامعه بالکل فل

" باطل فلسفی و زیبایــی شناختی"یک " شبه حقیقت سیاسی" بخشد که از یكاین امکان را می

ن  تولید کند و به نفِع 
ٓ
ای که همچنان قوانین مجازات تمدن سومری را در ایران شرعیبدویت ا

کنیم وضعیت میحال برای مثال تصور . بدهداعRن جنگ  گرایــی لیبرالانسان، به کنداجرا می

ی مارکسیسم را نیز از سرگذرانده اش تجربهجوانیی دورهدر  ی پنجاه و دهه را در ایراِن  شخصی

کلفت شده گردنیک لمپن بورژوای  مندی از فضای رانت و انحصار، بدل و امروز با بهره است

ران که ی کـثیف در ایهای سرمایهبا پایبندی به قانون شخص قابل تصور است که این است؛

- و زیردستان ترین رویه را نسبت به کارگرانخبیث کند،ی خود را سه برابر میهر سال سرمایه

هر و  ادعاها بر تعصبات ضدامپریالیستی خود نیز بسیار مصر است  و در وااما در ظ ؛دارد اش

را با انگ وابستگی به غرب و سرمایه داری  ای چون جنبش سبزهای مدنیهر محفلی خیزش

این موجود . رد هجمه قرار می دهد و لحظه ای از تاختن به امپریالیسم جهانی غافل نیستمو 

داشت یک چنین لمپن بورژوای رانتی، بیش از  عنایتعجیب چگونه تولید شده است؟ باید 

زادی بیان و رسانه و نیز انحصارات ضد لیبرالی ذینفع است
ٓ
و  ؛هر کس از نبود حقوق انسانی و ا

گاه می داند که خطر یک حکومت مارکسیستی ضدسرمایه دیگر از سوی دیگر ب
ٓ
ه صورت ناخودا

سیاسی ظاهر نخواهد  یصحنهاز سر امثال او رفع شده است و مارکسیسم دیگر هیچگاه در 

به این ترتیب است که این لمپن بورژوای زیرک در عین حال که به هویت مارکسیستی . شد

نمترقی اش می بالد و در ظاهر نیز 
ٓ
جا كه گاردی انتقادی و مترقی می گیرد، اما در واقع ، از ا

ی غیرعقRنی، غیرشفاف و سایهتعادلی ذینفع است  و در ومرج وضعیت گذار نیمههرج  در 

غیرانسانی بودن مناسبات حقوقی و اقتصادی ، و بدون درگیر شدن در مصیبت تولید و 
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یافته حتی با که در جهان توسعه کندای کسب میدرصدی ۴۰۰تا  ۳۰۰مالیات،سودهای 

-گشایــی نیز حاصل نمیاکـتشاف و اختراع و حتی با قاچاق اسلحه و مواد مخدر و حتی با کشور 

گاه
ٓ
یندی ناخودا

ٓ
رمان، شود، طی فرا

ٓ
گرایــی را به صورتی غیرمسئو=نه چنان حد رادیكالیسم و ا

ن را به ایجابیتتوسعه می
ٓ
 امكان هیچ نوع كنموكول می موهوم های ذهنیبخشد و ا

ً
Rد، تا عم

سیبی به وضع  هاو در جهان عینیت ای در مدار سیاسیحركت و تغییر عینی
ٓ
ممكن نباشد و ا

كاری سیاسی ارتدكس كه در پوشش رادیكالیسم فلسفی سرخ نوعی محافظه. موجود وارد نیاید

فلسفی در ایران ست که در بحران فکر هایــیاین روحیه  یک نمونه از ویروس  .پنهان شده است 

یند گذار در ایران تولید و تکـثیر شده و با شاخص انتقادی مدارها می توان 
ٓ
و فرسایشی شدن فرا

ن جلوگیری کرد
ٓ
انسان ایرانی در طول قرن اخیر و با گرفتاری در  .از توزیع انبوه مفاسد روحی ا

ساده در مورد زندگی ها، قدرت تفکر دروپیکر و انبوه التقاطهای بیی انبوه اید�لوژی چنبره

زادی میعینی خودش را از دست داده است؛ او خیال می
ٓ
 در کند دفاع از ا

ً
بایستی لزوما

های متعالی و برای دفاع از یک حقیقت بزرگ ای از ارزشای و سلسلهچارچوب دفاع از شبکه

حق او صورت گیرد؛ او باید بفهمد که غرور و حیثیت شخص او و فرد او به عنوان شهروند، و 

مندانه،  برای شکوفایــی خRقیت خود و پیگیری سعادت خود در چارچوب یک زندگی شرافت

ن است که بدون بر فراز تمام ارزش
ٓ
زادی اگر زیباست، برای ا

ٓ
های اید�لوژیک قرار دارد ؛ و ا

زادی عقیده،  دفاع از حقوق مدنی او و حرمت او و پیشگیری از غارت 
ٓ
زادی بیان و نشر و ا

ٓ
ا

 .یافته و پایدار غیرممکن استها، یه صورت سازمانکلفتاو به دست اوباش و گردن دسترنج

 : هاشاخص  تناسب -ب

گاهی در باید توجه داشت که علیرغم تفاوت شکل حقیقت در سه مدار فهم، پکیج
ٓ
های ا

از  یکدیگر مستقل نیستند و  بر اساس برخی توابع تبدیل می توان متناظر یک   ،این سه مدار

البته این تناظرها به صورت . ی زیبایــی شناختی را در مدار فلسفی یا سیاسی تشخیص دادایده

  ،شناختی خاصی زیبایــینیستند؛ به این معنا که پایبندی به یک ایده "یک به یک"
ً
لزوما

ای را در  مدار فلسفی اما محدوده ؛کندگرایش به یک جهت گیری فلسفی منحصر را اقتضا نمی
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به . ها و اغتقادها را محدود می کندی انتخابمشخص می کند که مانند یک مکان هندسی دایره

ی گرایش به فلسفهبه سوررائلیسم هنری در مدار استتیکی و یا  ، عRقهعنوان مثال 

نمی تواند متناظر با اعتقاد به حكومت بنیادگرایــی مذهبی در مدار سیاسی  شتاین، البتهویتگن

ن. در فکر فلسفی باشد ای چون عصمت و یا مفاهیم اسطوره باشد
ٓ
قدر جسارت کسی که ا

عبور کرده باشد،  -حتی بنیاد افRطونی و کانتی نیز -ای فلسفی دارد که از هرنوع بنیادگرایــی

سبیRن است و از روشنفکری دینی بزند، یا به لحاظ فکری در مقام  مهجوران و ابنالبته اگر دم 

های اعتقادی كه فرمبر اساس این شاخص می توان ادعا کرد در صورتیکه شیاد است و یا  این

یك شخص در یك مدار، با سطوح اعتقادی دیگر او در سایر مدارها حداقلی از تناسب را 

ن فرم اعتقادی شناسایــی كرد و توان نداشته باشد می
ٓ
شكلی از انحراف یا عدم اصالت را در ا

زادی
ٓ
  .ستستیزی چنین انحرافی محلی مناسب  برای زاد و ولد ویروس ا

گاهی کریتیکال در ایران ، سبب تولید انبوهی از هویت
ٓ
های فاسد و بحرانی شدن وضع ا

شخصیت و اعتقادات خود، در  هیچ هراسی و استرسی از ناهمگونینامتوازنی شده است که بی

کنند که طلبانه، رویکردی را اتخاذ میهر عرصه و مداری از عمل و نظر به شکلی فرصت

توان ای ایشان داشته باشد ؛ به عنوان مثال میبیشترین هماهنگی را با منافع عینی و لحظه

حقوقی اومانیسم فردگرا را اللهی را در ایران امروز تصور کرد  که مبانی یک استاد دانشگاه حزب

مانعی برای دستیابی به حقوق شرعی خود و ازدواج با چهار زن به صورت همزمان،  و اطفاء 

ی داند؛ این جانور عجیب که حتی مشاهدهای خود میای و متعهها زن صیغهاش با دهشهوات

ور است؛  برای ستیز با فلسفه و حقوق لیبرالیحیرت ٢٠١٣او نیز در سال 
ٓ
، البته  حق خود ا

داند که به میشل فوکو پناه ببرد و متاخرترین نظریات فلسفی غرب را به عنوان  توجیهی بر می

کند و البته هرگز نیز در وضعیتی داری خوداستفاده میضد منتقدان کردارهای ماقبِل عصر برده

ن رادیکالیسم ای خود ، با کلاسطوره- گیرد که از بابت تناقض اعتقادات  مذهبیقرار نمی
ٓ
یت ا

امروز با سوء استفاده از همین وضعیت است که عنصر . فوکویــی، پاسخی به کسی پس بدهد 

زاد
ٓ
ی عمل ، با خیال راحت ، کو=ژ و تواند، در هر مدار فکر و در هر عرصهستیز عصر مییا
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زادی
ٓ
نستیزترین عقاید تاریخ بشر را با هم ترکیب کند، بیمونتاژی عظیم از ا

ٓ
از بابت عدم که ا

ن
ٓ
حاکمیِت یک . ی خود پس بدهدها پاسخی به وجدان خود یا به فکر انتقادی زمانهتناسب ا

ی قضائیه به دست ی مقننه و قوهای در سطح کRن، و سپرده شدن ریاست قوهچنین روحیه

ای از امثال همان استاددانشگاهی که ذکر خیرش رفت، سبب ترویج اشکال بسیار پیچیده

صیتی در سطح عموم ملت و حتی در قشرهای الیت شده است؛ به عنوان مثال فساد شخ

هایــی که روکشی از یک سیمای مذهبی را با خود دارند و تنها پایبندِی ایشان به این روکش هویت

ست، و همین شخص در مواردی  مذهبی نیز تظاهر به نماز و روزه و این قبیل وظایف مکانیکی

هایــی هایش شد و زحمتطلبیاین بینش مذهبی، مانع برخی فرصت که محتوا و اصول اخRقی

برایش تولید کرد، با شعار اینکه  زندگی در جهان مدرن و عصر دیجیتال مستلزم  عقRنی کردن 

ترین شکل عقRنیت و البته منظورش از عقRنیت نیز د==نه -های حیات است، برخی ساحت

کنند و در یک ی اخRق کانتی دنده عوض می، به فلسفهی اخRق مذهبیاز فلسفه - ابزاری ست

مد که   اخRق کانتی گرایانهموقعیت  دیگر، هنگامی که پای تعهدات مدنی و انسان
ٓ
ای به میان ا

مده از اومانیسم کانتی بر  او تکلیف می
ٓ
 به فلسفهو اخRق برا

ً
ی اخRق عصر کنند، سریعا

اخRقیات اومانیستی را از بابت دگماتیسم افRطونی نهفته در کنند و پساصنعتی دنده عوض می

که در  حیات فکر اخRقی غرب،  -گیرند و عوض کردن این سه دنده بنیادهایش به تمسخر می

تواند در نیم البته می" گرااللهی فوکویــی عقلحزب"برای این  - سال طول کشیده است ٥٠٠

می از لجن را در اطراف او خلق کند که جز ساعت اتفاق بیفتد و کمپلکسی چنان متراک

ی الواقع هیچ رانه و محرکی پشتوانهترین منافع او فیترین نیازهای و فوری پاسخگویــی به غریزی 

ن نمی
ٓ
ن در ی این پدیده و علتبحث جامع درباره. باشدا

ٓ
مطرح " ی فسادرساله"های ظهور ا

 
ٓ
ن در این قسمت، یادا

ٓ
ها وری این امر است، که با ابزار تناسبشده است و هدف از اشاره به ا

زادیهای رشد و زادوولِد ارگانیسمتوان شکلمی
ٓ
حساب و تناسبی و بیستیز را که از بیهای ا

  . کنند، شناسایــی کردکـتابی بازار فکر و تعطیلی کریتیکا در ایران تغذیه می
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  : هاشاخص مینیمم -ج

بنیادی مسئولیت و تکالیف اجتماعی بر در این رساله بر نقش هایــی که با استد=ل

ی ممکن است این سوء تفاهیم ایجاد شود که برای پاسداشت روحیه ،ذکر شد اخRقیات مدنی

ای، زندگی خود را وقف منافع مانند یک چریک حرفه ناگزیر است که مدنی، هر شهروند عادی

وءتفاهم باید تاکید کرد که باید گـفت که صدالبته اینگونه نیست و برای رفع این س .عام نماید

 بر تناسب حداقلی اصرارِ 
ً
راء و ارزشاین بحث صرفا

ٓ
فلسفی و استتیکی -های سیاسیای میان ا

رمان سیاسی
ٓ
 به داشتن هیچ عقیده و ا

ً
ای مکلف نیست؛  اما است و یک شهروند ایدائل اساسا

رخورداری از مواهب از سوی دیگر باید عنایت داشت كه هر انسانی از بابت زیستن در شهر و ب

های گذشته، حداقلی های نسلها و خRقیتها و رنجمندی از زحمتهای شهر و بهرهو امکان

ناز وظایف و تعهدات را دارد  که 
ٓ
الواقع از مقام شهروندی عزل شده است و ها فیبدون ایفاء ا

مفهوم، بهتر است  البته لیاقت زیستن در شهر را از دست داده است؛ قبل از پرداختن به این 

   : ی دمکراسی مدرن دارد، توجه کنیمروسو که مقام پدری را بر  نظریهبه عبارتی از ژان ژاک

زادی غذایــی پرنیروست؛ ولی به هاضمه" 
ٓ
زادی غذایــی پرنیروست؛ ولی به هاضمها
ٓ
زادی غذایــی پرنیروست؛ ولی به هاضمها
ٓ
زادی غذایــی پرنیروست؛ ولی به هاضمها
ٓ
ن ملل . . . . ای پرقدرت احتیاج داردای پرقدرت احتیاج داردای پرقدرت احتیاج داردای پرقدرت احتیاج داردا

ٓ
ن ملل من به ا
ٓ
ن ملل من به ا
ٓ
ن ملل من به ا
ٓ
من به ا

کنند که کنند که کنند که کنند که خیزند و جسارت میخیزند و جسارت میخیزند و جسارت میخیزند و جسارت میگر، به شورش برمیگر، به شورش برمیگر، به شورش برمیگر، به شورش برمیفاسدی که با شنیدن یک کلمه از یک توطئهفاسدی که با شنیدن یک کلمه از یک توطئهفاسدی که با شنیدن یک کلمه از یک توطئهفاسدی که با شنیدن یک کلمه از یک توطئه

زادی حرف بزنند حالدربارهدربارهدربارهدرباره
ٓ
زادی حرف بزنند حالی ا
ٓ
زادی حرف بزنند حالی ا
ٓ
زادی حرف بزنند حالی ا
ٓ
ن، در جهل کاملی ا

ٓ
نکه نسبت به مفهوم ا

ٓ
ن، در جهل کاملا

ٓ
نکه نسبت به مفهوم ا

ٓ
ن، در جهل کاملا

ٓ
نکه نسبت به مفهوم ا

ٓ
ن، در جهل کاملا

ٓ
نکه نسبت به مفهوم ا

ٓ
کنند کنند کنند کنند اند و خیال میاند و خیال میاند و خیال میاند و خیال میا

زاد بودن، کافی
ٓ
زاد بودن، کافیکه برای ا
ٓ
زاد بودن، کافیکه برای ا
ٓ
زاد بودن، کافیکه برای ا
ٓ
زادی مقّدس....خندمخندمخندمخندمپروا باشند، فقط میپروا باشند، فقط میپروا باشند، فقط میپروا باشند، فقط میست شورشی و بیست شورشی و بیست شورشی و بیست شورشی و بیکه برای ا

ٓ
زادی مقّدسا
ٓ
زادی مقّدسا
ٓ
زادی مقّدسا
ٓ
ای روح ای روح ای روح ای روح ! ! ! ! ا

موختی که قانونها میها میها میها میکاش به این بیچارهکاش به این بیچارهکاش به این بیچارهکاش به این بیچاره! ! ! ! پرفتوحپرفتوحپرفتوحپرفتوح
ٓ
موختی که قانونا
ٓ
موختی که قانونا
ٓ
موختی که قانونا
ٓ
های تو تا های تو تا های تو تا های تو تا های تو و ضرورتهای تو و ضرورتهای تو و ضرورتهای تو و ضرورتهای تو، انظباطهای تو، انظباطهای تو، انظباطهای تو، انظباطا

هایــی ها و ضرورتها، انضباطاز بابت قانون"  ....تر استتر استتر استتر استحد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلحد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلحد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلحد از یوغ حکمرانان جابر، مشکلچه چه چه چه 

زاد و شركت در قرارداد اجتماعی بر ما تحمیل كرده است، میكه زیستن در جامعه
ٓ
-ی مدنی ا

ای برای هر شهروند سادهکه ای از اخRقیات مدنی را تعریف كرد  ی حداقلیتوان یك محدوده

زادی و امنیتبرخورداری 
ٓ
ن است  ،از موهبت ا

ٓ
  .موظف به رعایت ا

        ایایایایتعهدات حرفهتعهدات حرفهتعهدات حرفهتعهدات حرفه    - - - - تعهدات مدنی پایه     بتعهدات مدنی پایه     بتعهدات مدنی پایه     بتعهدات مدنی پایه     ب    - - - - الفالفالفالف
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 ربطی ها و پایهحداقل ،تعهدشکِل این دو 
ً
های زیست اجتماعی و مدنی است و اساسا

راء سیاسی 
ٓ
-بر روی این دو  .نیز ندارد و به صورتی پیشینی او  را مکلف كرده اند   شهروندبه ا

ها و عقاید سیاسی ی تعهدات است که منش و کاراکـتر شهروند مدنی شکل می گیرد و ارزشپایه

و  بعدها بر روی این تعهدات بنا می شود،  ۲و فلسفی و استتیکی به عنوان منابع هویتی درجه 

گاهی تهای مینیم تعهدات شهروندان، به گسترش فساد در =یهصدالبته 
ٓ
دریج مدارهای با=تر ا

 .یز فاسد می کندرا ن

مسئولیت پذیری در برابر سرنوشت شهر، محیط زیست،  ::::تعهدات مدنی پایهتعهدات مدنی پایهتعهدات مدنی پایهتعهدات مدنی پایه - ۱

مادگی برای دفاع از شهر در 
ٓ
شركت فعا=نه  در حیات مدنی و پایبندی به قوانین،  و ا

  . برابر قانون شكنی، تعدی و تهدید حقوق مدنی

در یک صنف و حرفه برای او  هر شخصیتعهداتی که عضویت  ::::ایایایایتعهدات حرفهتعهدات حرفهتعهدات حرفهتعهدات حرفه     - ۲

 د=لت
ً
ن دامنه ،های سیاسی ندارد، اما در شرایط خاصایجاد می کند و این تعهد لزوما

ٓ
ی ا

شنا برای این امر،  یک استاد محترم  . به سیاست نیز كشیده می شود
ٓ
به عنوان مثالی ا

های سیاسی ای برای شرکت در تحصنها هیچ الزام اخRقیدانشگاه بر اساس شاخص مینیمم

اش ندارد؛  اما اگر و امضاء بیانیه ها و دفاع از حقوق سیاسی دانشجویان و هموطنان

چنانچه سیستم استبدادی دسترسی او را به اطRعات محدود کند و امکان پژوهش و کار 

ای او را به صورتی خودسرانه و غیرپاسخگویانه محال سازد و یا  چنانچه شان و حرمت حرفه

اش شكسته و همکار او به علت ارتکاب امری مرتبط با وظایق شغلی و صنفی دانشجوی او

ای ایجاب می ی سیاسی در میان نیست بلکه تعهدات حرفهاشود، اینجا دیگر پای وظیفه

تر از تمام فعا=ن و مبارزان سیاسی بر علیه این تر و جدیکند که این شخص بسیار بیش

ی سالم، ست که در یک جامعهاین یك تعهد سندیكایــی. بیداد برانگیخته و حساس باشد

تش نشان، نویسنده و حتی  یك روسپـی نیز فارغ از اعتقادات 
ٓ
یک قصاب، بنا، معلم، ا

ن مکلف 
ٓ
که امروز روشنفکر ایرانی در این.  هستندسیاسی و فرهنگی، به صورتی پیشینی به ا

شاه نیز اجداد او تجربه  عجز و خفتی مستغرق است که در زمان محمدشاه و ناصرالدین
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ای از تعهدات سیاسی و مسئولیتی او در تفکیک همین تعهدات حرفهنکرده اند، ناشی از بی

حاد .  بوده است خالی كردن از اولی تحت پوشش معافیت از دومیاجتماعی و شانه
ٓ
پایبندی ا

ه خود ی مدنی به این دو حداقل تعهدات مدنی، جنانچه صورت فرهنگی پایداری بجامعه

ن جامعه بدون نیاز به مبارزه 
ٓ
و درگیری با قدرت سیاسی بتواند  پایداری بگیرد، چه بسا كه ا

البته باید توجه داشت که تعهدات در برابر حقوق . یك وضعیت دمكراتیك را تضمین كند 

ی خود را از جامعه دریافت ها حقوق پایهشود و در یک وضعیت بحرانی که انسانتعریف می

موزش، حق انتخاب شغل و حرفه و ( نند نمی ک
ٓ
زادی عقیده و بیان، ا

ٓ
...) احترام، اعتماد، ا

 انتظار  پایبندی به مینیمم تع
ً
گیرانه ای نیز  از او انتظاری سختدات مدنی و حرفههاساسا

است و در ایران امروز همین بحران است که کمر زیست مدنی را شکسته است و  جامعه 

چرا که  ؛ی یک قاتل را نیز از دست داده استنیز صRحیت محاکمهحتی به لحاظ اخRقی 

ارتکاب قتل از سمت کسی که از حقوق حیوانی خود نیز محروم بوده است و  جامعه امکان 

حق اشتغال و حق تامین مسكن و  به لحاِظ ( ورود او را به زندگی مدنی محال کرده است 

ن محروم نیستندحق ازدواج به عنوان سه حق پایه كه حتی حیوا
ٓ
در کدام ) نات نیز از ا

تواند قابل مجازات باشد؟ این بحران امروز منجر به  وضعیت مکـتب فکری و حقوقی می

شده است که هر شهروندی خود را حتی از ایفاء مینیمم تعهدات  یاخRقی و فرهنگی حاد

روز در ازاء این  ای و عاطفی نیز معاف کرده است و از سوی دیگر نیز روز بهاجتماعی، حرفه

ی خود را نیز به عنوان یک شهروند از دست می دهد و به علت بحران معافیت، حقوق پایه

  "زیِرپا گذاشتهتعهدات  "را  با  "از دست رفته حقوِق "فکر انتقادی نمی تواند ارتباط این 

ی پردهتفاوتی فرهنگی خود را بر های اخRقی و بیمبا=تیدرك كند  و عوارض هولناک بی

ی سیاست نیز  به و در پرده درصد و رشداقتصادی صفردرصد چهلاقتصاد به صورت تورم 

 . وسظایــی  تجربه كندگری قرونشکل یك سركوب
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  :هایدوتایی مغالطه –دال 

ن انسجام میتمهمترین ابزار تئوریكی كه گـف
ٓ
ی یابد، مغلطهمان فساد از طریق ا

فلسفی در ایران باعث شده است كه ذهن ایرانی در برابر فقر مطلق فهم . هاستدوتایــی

زادی لطه نیز بیاترین اشكال مغساده
ٓ
پناه باشد و حجم عظیمی از ادبیات اخRق ستیز و ا

ی ایران معاصر، از در تاریخ اندیشه .ستیز از این طریق به دستگاه شناخت او تزریق شود

نجایــی
ٓ
گاهی ) ۱۸۵۰تا  ۱۵۰۰از ( که میراث فکر فلسفی عصر مدرن ا

ٓ
به ایران راه نیافت و در ا

ن پیچیدگی
ٓ
ن دقت و شکاکیت و ا

ٓ
-ایرانی جذب و درونی نشد، ذهن ایرانیان امروز فاقد ا

کانتی به تفکر انسان غربی تزریق کرده است و این فقر -نیوتنی-ست که ذهنیت دکارتیهایــی

- تاج و تفکر منظم در سادههای ابتدایــی برای استقراء و استنفکر استد=لی و فقدان مهارت

تا امور سیاسی  -از ناتوانی در برقراری تفاهم و درک مشترک بین یک زن و شوهر - ترین امور 

کRن به وضوح قابل تشخیص است و  البته محصول همین فقر است برکشیده شدن 

نژاد تا با=ترین سطح قدرت، و توانایــی او در فریفتن انسان شخصیتی چون محمود احمدی

وسط ایرانی در حالی  که سرتاپای بیان و گـفتمان او از مغالطه ساخته شده است و هیچ مت

توان یافت که صدها عبارت دیگر در همان متن را جمله و عبارتی از او در یک سخنرانی نمی

هایــی توان در سوءاستفادهترین شکل این فقر فلسفی را میحادترین و دردناک. نقض نکند

های های فاسد از طریق گرفتار کردن ذهن ایرانی در دام دوتایــیتمانمشاهده کرد که گـف

دوتایــی  توان بهای از این کاربردها  میشوند و  برای نمونهمفهومی و ارزشی ، مرتکب می

زادی. اشاره کردشر / خیر
ٓ
ستیزی حقانیت خود را از طریق امروز تك تك عوامل ماشین ا

گویــی باطل بودن نقیض،  ،دالبته در ذهن دوبعدیكنند و صاثبات بطRن خصم اثبات می

در  دینیطلب كه ظهور بنیادگرایــی عنصر سلطنت. تواند علتی بر حقانیت گزاره باشد می

مدی و فساد حكومت روحانیت را علت  ایران
ٓ
محصول مستقیم مفاسد او بوده است، ناكارا

ار اگر بربریت صادق ؛ طوری كه انگشمردی پنجاه برمیحقانیت منش سیاسی خود در دهه

های صوری اثبات شود، حقانیتی برای هویدا و امرای فاسد پهلوی دست و خلخالی در دادگاه

تنها ابزاری كه برای اثبات معصومیت خود  ،استبداد دینی نیز از سوی دیگر شود؛پا می
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نتی
ٓ
های و با بر شمردن خیانت كندتزهای خود جستجو میدارد، مفاسدی است كه در ا

های غربی و یا اشتباهات جریان مجاهدین ، به عنوان سه های ابرقدرتپهلوی یا جنایت

نتی
ٓ
وپا کوشد تا در ذهن دوبعدِی ایرانیان مشروعیتی برای خود دستتز کRسیک خود، میا

طلب حکومتی که از هایــی از جریان اصRح، بخش ۸۸ساِل پس از کودتای ۴کند؛ در طول 

زادی
ٓ
کوشند تا یک دوتایــی شوم را در وقفه میبش سبز هراس دارند، بیخواهی جننیروی ا

عنصر ) ی چریكیو یا مبارزه و تسلیم در برابر کودتاگران  یا انفعال( ذهن جامعه تثبیت کنند 

زادیاصRح
ٓ
خواهان از این بابت که چرا طی هشت سال طلب حکومتی هرگاه که با پرسش ا

مده بود، های قحکومت خود ، حتی از حفظ حریم
ٓ
درت که با خون دل مردم به دست ا

ی کادوپیچ شده به رهبری عاجز بودند و چرا با دست خود مجلس ششم را به صورت هدیه

طلب برانداز نیست و با همین منطق ساده خود را دهد که اصRحتقدیم نمودند، پاسخ می

ستانهقانع می
ٓ
-ببرد و تا حد پادویــی بیتی تحمل ذلت را برای خود با= کند که  روز به روز ا

های کارش به جایــی برسد که در صفحات اول روزنامه ۹۲فقیه پایین بیاید و در فروردین ولی

قای احمدی
ٓ
فقیه نقد کند و با نقد دولت نژاد را از بابت نافرمانی در مقابل اوامر ولیخود ، ا

ن حدی که یک عقل سلی
ٓ
م خیال کند کودتایــی، به حکومت کودتایــی تملق بگوید، تا ا

و کشتار مردم، بلکه از بابت  ۸۸نژاد نه از بابت همکاری او در کودتای مخالفت او با احمدی

و خارج شدن از ائـتRف با باندهای مافیایــی  مجروح کردن مافیای قدرت در نظام اسRمی

 هاست که او توانسته است در این چهاری دوتایــیقدرت است و  با استفاده از همین مغالطه

گاه از ؛ تا اینکه او هیچراه خیال و خRقیت را در ذهن فعا=ن جنبش سبز مسدود كند سال  

یا  امثال گاندی و لوترکینگ و بنیان
ٓ
گزاران مقاومت مدنی ، مگر جز این بوده که خود نپرسد ا

  .کننده جستجو کردندهای فلجراه رستگاری ملت خود را در فرارفتن از این دوتایــی

گاهی کاذب"امروز نظام 
ٓ
عصر با سوءاستفاده از خRء فکر انتقادی، به ساختن " ا

ن تا  مشغول است های انحرافی دوتایــیاین انبوهی از 
ٓ
حقیقتی دستكاری بتواند از رهگذر ا

 –معنا / دوتایــی ماده –عین / ذهن هایــی از قبیلدوتایــی ؛شده را پوشش مفاسد قرار دهد

گیری منبع حجم عظیمی از مغالطات است، كه امكان شكل ...و  احساس/ دوتایــی عقل
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زادی
ٓ
و  بسیار بایسته و شایسته است که در قالب  ندنخواهانه را زایل می كگـفتمان منسجم ا

نالیز نمونه ،پژوهشی های طرح 
ٓ
 یهایــی از این مغالطات در متونبه روش تحلیل گـفتمانی و با ا

ی فكر برای مسلح كردن ذهن و توسعه یــیهاروششوند، كه امروز در ایران منتشر می

تاسیس شوند؛ البته به دست پژوهشگران شرافتمندی که انتقادی  در برابر  این مغالطات 

کادمی" بازی پژوهش" گرفتار فضای
ٓ
ی زجر انسان ایرانی، های ایران نیستند و  از مشاهدهدر ا

نی، که در این سی سال ی حیثیت علوم انساکنند که برای اعادهمعذب هستند و درک می

های جامعه، البته ترین دردها و فقدانالوقع تعطیل بوده است، پرداختن به بنیادیفی

  . ترین کار استضروری 

   :حد صفر حقیقت -ه

گاهی ،نیل به حقیقت چیزی نیست جز دست یافتن به زیباترین
ٓ
-ترین و رهایــیبخشا

گاهی رادیکال ... .ها وها، سنتطبیعت، انسانانداز  و تفسیرها از اشیاء، ترین چشمبخش
ٓ
ن ا

ٓ
ا

نارشیستی قرن نوزدهمی که حقیقت را از هر نوع بنیاد و جوهر قطعی، بRمنازع و غیرتاریخی 
ٓ
و ا

ن را وابسته به چشم
ٓ
غازین اندازها و موقعیتمحروم دانست و ا

ٓ
ها و منافع فرض کرد، امروز در ا

رغم م شهروندان نیز عمومیت یافته است؛ اما علیویکم، تا حد عقل سلیهای قرن بیستدهه

رایش قدرت عصر اسیر این نسبی
ٓ
گرایــی فلسفی رادیکال که حقیقت را در زندان نظام دانایــی و ا

-ای که محل توجه به عینیتکرده است، باید توجه داشت که در مدار فهم سیاسی ، در عرصه

ایق وجود دارند  که در طول قرون ای از حقست، هستههای زندگی اجتماعیو ضرورت ها 

های زندگی مدنی در عصر مدرن تبدیل شده اند و به صورت پراگماتیك، چنان اخیر، به پایه

توان حكم كرد باشند و مینیاز میاند كه از هر نوع اثبات فلسفی بیای از قبول عام را یافتهدرجه

شد؛ به عنوان مثال تنفر از  شان مخدوش نخواهدكه تا زمان انقراض حیات انسانی حرمت

كند ، ی نژاد پرستی كه حقوق مدنی یك انسان را به جرم رنگ پوست او از سلب میروحیه

ن دیگر نیاز به مباحثه و گـفت
ٓ
طور است حس گو داشته باشد؛ همینحسی نیست كه اثبات ا

ن روحیه
ٓ
حق  ای كه زن را به جرم جنسیت خود از حق تحصیل و حق اشتغال وكراهت از ا

ی ها حقایقی نیستند كه متعلق به یك حوزهداند؛ اینشكوفا كردن استعدادهای خود محروم می
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نو یا یك مكـتب فلسفی خاص باشند، و می) شرق یاغرب( تمدنی 
ٓ
ی عصاره و چکیده ها راتوان ا

وری . ها حیات تاریخی، از شرق تا غرِب عالم تصور کردهای نوع انسان در طول قرن فضیلت
ٓ
 یادا

و در پراگماتیسم امریکایــی با عنوان " عقل سلیم"ی تامس پین با عنوان این اصل که در فلسفه

ن بابت است که در ایران امروز به علت بحران " حقیقت پراگماتیک"
ٓ
ن یاد شده است، از ا

ٓ
از ا

گرایــی فلسفی رادیکال به فکر انتقادی و قطع ارتباط مطلق میان ذهنیت و عینیت، نسبی

مده است صورت مبتذ
ٓ
مده است و در حکم ابزاری درا

ٓ
لی به خدمت مراجع اقتدار سیاسی درا

برای فلج کردن فکر انتقادی ؛ کار این وقاحت به حدی رسیده است که شخصی چون 

های مافیای سیاسی و فساد اقتصادی ، برای محمدجواد =ریجانی به عنوان یکی از سرحلقه

ن رائلیته
ٓ
اند، به کـثیفی که بر ایران امروز حاکم کرده یپوشش گذاشتن و پنهان کردن ا

ورترین شکل گستاخی میبرد و در حیرتبودریار پناه می"  پاد واقعیت"مفهوم
ٓ
کوشد تا ا

ترین اشکال اقتدار سیاسی و فرهنگی به ترین مفاهیم فلسفی را برای دفاع از ارتجاعیرادیکال

گاهی که انب
ٓ
های کاذب راه را بر حقیقتوه خردهخدمت گیرد؛ در یک چنین بحران حادی از ا

زادی
ٓ
گاهی، اخRقیات، تعهدات، خواه بستهفهم انتقادی ا

ٓ
اند و در وضعی که حدومرزهای ا

شده و هر مصلحت جزئی و حقیری به خود اجازه الواقع گمهای مدنی و اجتماعی فیمسئولیت

ای برقراری مجدد اتصال و های عصر حد بگذارد ، بهترین راه بر ترین حقیقتدهد که بر کRنمی

گاهی
ٓ
های پایه، ارتباط میان امر ذهنی و امر عینی ، پناه بردن به حقیقت پراگماتیک است؛ به ا

گاهی. کنندها تغذیه میبه حدود صفر حقیقت که بRواسطه از عینیت
ٓ
ها به علت ماهیت این ا

گاهی عصرسامانه"غیرسوبژکـتیوشان ، فساد 
ٓ
ن" ی ا

ٓ
توانند در نقش است و می ها را فاسد نکردها

ای كه ی ملیبرای درك بهتر این مفهوم، بایستی به تجربه. ی راهنما به خدمت گرفته شوندستاره

  .از سر گذراندند، توجه كرد  ۸۸ایران را در كودتای سال 

راء  ۲۲استبداد دینی در روز  
ٓ
میلیونی مردم را  سرقت كرد و در فردای روز  ۴۰خرداد ا

انتخابات در عین نظامی كردن كل فضای كشور و قطع ارتباطات اینتنرنی و تلفنی، رای غارت 

نگاران ی مردم را ابزاری برای تبلیغ مشروعیت خود و تحقیر مخالفان و دستگیری روزنامهشده

دهد كه استبداد دینی، تا چه حد انسان ایرانی را  ناچیز شرمی نشان میاین حد از بیقرار داد؛ 
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زادی عملی برای وقاحت خود قائل بوداراده و بیو بی
ٓ
 ۲۵در . عرضه فرض كرده بود و چه ا

مدند و با تظاهرات سكوت همبستگی  ۸۸    خرداد
ٓ
ایرانیان در حد چندین میلیونی به خیابان ا

فرین خود را
ٓ
دستگاه استبداد . در دفاع از جمهوریت به سرقت رفته، به نمایش گذاشتند غرورا

تش گشود؛ حد 
ٓ
دینی به روی این معترضان نجیب كه به دهان خودشان چسب زده بودند، ا

ن انسانی كه حیثیت او را به یغما بردهصفر حقیقت حكم می
ٓ
اند و حق صریح او را برای كند ا

زاد، كه اصلی از قانون 
ٓ
اساسی كشور است از او سلب كنند و در مقابل اعتراض تجمعات ا

خاموش او نیز اسلحه بكشند، اگر در برابر این حد از گستاخی خاموش بنشیند ، دیگر 

ن نیست كه یك ملت نامیده شود  و اگر چند سال بعد به تحریك یك ابرقدرت شایسته
ٓ
ی ا

ومی دنیا سربلند و از حق حاكمیت تواند در افكار عمتكه كردند، نمیخارجی قلمرو  او را تكه

ها و ملی خود حرف بزند؛ ولی ایرانیان یك ملت هستند و ملتی را كه چندهزار سال از دل حمله

ها خونین و زخمی سربلند كرده و حاكمیت ملی خود را احیاء كرده است، ملتی راكه در غارت

-تواند ترساند، میاند، میگ شدهی او بزر ها بر سر سفرهها و حRجها و خیامها حافظطول قرن 

 وجود نداری توان تحقیر كرد، نمیتوان كشت، اما نمی
ً
Rتوان انكار كرد و به او گـفت كه تو اص .

سوزانند جنایتی اتفاق افتاده كشند و میدرند و میدزدند و میی موسوی را میهنگامی كه ترانه

دم را انكار میشرمی، با یك شو است؛ اما وقتی كه در نهایت بی
ٓ
كنند، تلویزیونی وجود این ا

ناموسی شما قائل نیستم و تو را تفاوتی و بییعنی اینكه ای ملت ایران من هیچ حّدی برای بی

ن
ٓ
ن را به خود نمیقدر ناچیز و پست میا

ٓ
دهم كه یك حفظ ظاهری برای دانم كه حتی زحمت ا

نكه پاسخ دادن به این وقاحت، و حد صفر حقیقت یعنی ای. سرقت ناموس تو ترتیب بدهم

های او چیزی نیست كه موكول به صRحدید روشنفكران و رهبران فكری ملت و یا دیپلمات

ورده و زخمترین بحرانباشد؛ ملتی كه هزاران سال است از دل کمرشکن
ٓ
های خود را ها، سربرا

ی بقاء که یك غریزهترمیم کرده و حیات اجتماعی و فرهنگی خود را تداوم بخشیده، معلوم است 

فهمد که اگر  پاسخی به این گستاخی ندهد یعنی اینكه نه یك ملِت در نهاد خود دارد و می

ای =یق ی توسری خوردهبلكه یك مشت برده  ی سكونت در كشوری مثل ایران،شایسته

ز :"گویدوقتی كه بنجامین فرانكلین می. هاستصدهابار بدتر از این موقعیت
ٓ
ن ملتی كه ا

ٓ
ز ا

ٓ
ن ملتی كه ا

ٓ
ز ا

ٓ
ن ملتی كه ا

ٓ
ز ا

ٓ
ن ملتی كه ا

ٓ
-ادیادیادیادیا
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زادی هستند و نه =یق های اساسی خود را با یك امنیت موقتی معامله میهای اساسی خود را با یك امنیت موقتی معامله میهای اساسی خود را با یك امنیت موقتی معامله میهای اساسی خود را با یك امنیت موقتی معامله می
ٓ
زادی هستند و نه =یق كنند، نه =یق ا
ٓ
زادی هستند و نه =یق كنند، نه =یق ا
ٓ
زادی هستند و نه =یق كنند، نه =یق ا
ٓ
كنند، نه =یق ا

گوید كند؛ از حد صفر حقیقتی میاز یك مفهوم عمیق فلسفی و روشنفكرانه صحبت نمی" امنیتامنیتامنیتامنیت

ن، پشتوانه
ٓ
-ی دو قرن غرور برای انسان امریكایــی  بوده است و او را از گردنهكه پایبندی به ا

الحمایه ، به ابرقدرت اول جهان ی بحرانی عبور داده و از حالت یک ملت وابسته و تحتها

ی انسانی وجود نفس برای انسان و جامعهای از حیثیت و عزتاش کرده است ؛ درجهتبدیل

ن هر خطر و هر 
ٓ
دارد كه اگر پایمال شود، دیگر همه چیز از دست رفته است و برای حفظ ا

-های یك ملت در پاسداری از همین حداقلمعنوی نسل یان خرید؛ قوهزیانی را باید به ج

ینده منتقل مییابد و به نسلشود و رشد میهاست كه تقویت می
ٓ
  .شودهای ا

ن موكول به مباحثات روشنفكری و " حد صفر حقیقت"
ٓ
چیزی نیست كه تشخیص ا

زمایشگاهی و نیز مقا=ت پژوهشی
ٓ
دانشگاه در ایران برای ارتقاء از ای باشد كه اساتید تحقیقات ا

ن بخشی از حقیقت است كه وجدان یك مقام استادیاری به دانشیاری تدوین می
ٓ
كنند؛ بلكه ا

زاد كه برده نیست و شخصیت
ٓ
تواند ای تمركز و سكوت میاش له نشده است، با لحظهانسان ا

ن را حس كند؛ همان
ٓ
خرداد در خیابان  ۲۵ها در روز ی ایرانیچیزی كه همهدر قلب خود ا

زادی تهران، با مشاهده
ٓ
ن را حس كردیم ؛ هر ملتی و هر ا

ٓ
ی سیل برادران و خواهران خود، ا

ن لحظه، هایــی از غرور و سربلندی دارد كه در روزهای سخت و در نشیبنسلی لحظه
ٓ
ها، یاد ا

ن تایلوی نقاششعف را و امید را به او القاء می
ٓ
 ۲۵ی را كه در كند و ایرانی برای درك زیبایــی ا

ن اثر هنری 
ٓ
شناس و ی هیچ زیبایــیای را كه در عاشورای تهران خلق كرد، به تاییدیهخرداد و ا

  .هیچ روشنفكر متفرعنی ، البته نیازی ندارد

ن جلوه
ٓ
ن جلوهكاشكی پرده برافتادی از ا
ٓ
ن جلوهكاشكی پرده برافتادی از ا
ٓ
ن جلوهكاشكی پرده برافتادی از ا
ٓ
        ی ُحسنی ُحسنی ُحسنی ُحسنكاشكی پرده برافتادی از ا

        تا  هـمـــــه  خـلـق  ببیـــــنــند  نگارسـتـــــــــــان  راتا  هـمـــــه  خـلـق  ببیـــــنــند  نگارسـتـــــــــــان  راتا  هـمـــــه  خـلـق  ببیـــــنــند  نگارسـتـــــــــــان  راتا  هـمـــــه  خـلـق  ببیـــــنــند  نگارسـتـــــــــــان  را
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        !!!!چمن است اینچمن است اینچمن است اینچمن است این
        چمن استچمن استچمن استچمن است

تشبا لکهبا لکهبا لکهبا لکه
ٓ
تشهای ا
ٓ
تشهای ا
ٓ
تشهای ا
ٓ
        خوِن گلخوِن گلخوِن گلخوِن گلهای ا

        بگو چمن است این، تیماج سبز میرغضب نیستبگو چمن است این، تیماج سبز میرغضب نیستبگو چمن است این، تیماج سبز میرغضب نیستبگو چمن است این، تیماج سبز میرغضب نیست
        ست تا بهارست تا بهارست تا بهارست تا بهارحتی اگر دیری حتی اگر دیری حتی اگر دیری حتی اگر دیری 

        ....بر این مسلخ برنگذشته باشدبر این مسلخ برنگذشته باشدبر این مسلخ برنگذشته باشدبر این مسلخ برنگذشته باشد
  شاملو

  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    پرواز ، در خِط دور بود             پرواز ، در خِط دور بود             پرواز ، در خِط دور بود             پرواز ، در خِط دور بود             
های مشوش                                                                                                     های مشوش                                                                                                     های مشوش                                                                                                     های مشوش                                                                                                     و عمیق ذهنو عمیق ذهنو عمیق ذهنو عمیق ذهن

ایمان بال را باور نداشت                                                                                                      ایمان بال را باور نداشت                                                                                                      ایمان بال را باور نداشت                                                                                                      ایمان بال را باور نداشت                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    در معبر قفسدر معبر قفسدر معبر قفسدر معبر قفس

        ....زدزدزدزدامید چهچهه میامید چهچهه میامید چهچهه میامید چهچهه می
  شهید محمد مختاری 

        
        
        

        ماندماندماندماندنمینمینمینمی    گویند که اینطور گویند که اینطور گویند که اینطور گویند که اینطور بعضی از محققین طایفه میبعضی از محققین طایفه میبعضی از محققین طایفه میبعضی از محققین طایفه می
        ....دفعه یک شکل عجیب و غیرموقعی ظهور خواهد کرددفعه یک شکل عجیب و غیرموقعی ظهور خواهد کرددفعه یک شکل عجیب و غیرموقعی ظهور خواهد کرددفعه یک شکل عجیب و غیرموقعی ظهور خواهد کردکاری یککاری یککاری یککاری یکهمه مغشوشهمه مغشوشهمه مغشوشهمه مغشوشو از اینو از اینو از اینو از این    

  الدولهامین
        
        

تش را در میان خاکستربه معاینه میمن درخشیدن پارهمن درخشیدن پارهمن درخشیدن پارهمن درخشیدن پاره
ٓ
تش را در میان خاکستربه معاینه میهای ا
ٓ
تش را در میان خاکستربه معاینه میهای ا
ٓ
تش را در میان خاکستربه معاینه میهای ا
ٓ
بینم                                                                         بینم                                                                         بینم                                                                         بینم                                                                         های ا

تش افروختو زودا که پارهو زودا که پارهو زودا که پارهو زودا که پاره
ٓ
تش افروختهای ا
ٓ
تش افروختهای ا
ٓ
تش افروختهای ا
ٓ
.                                                                                                                            .                                                                                                                            .                                                                                                                            .                                                                                                                            ه گردده گردده گردده گرددهای ا

تش را برمی
ٓ
تش را برمیدوپاره چوب، ا
ٓ
تش را برمیدوپاره چوب، ا
ٓ
تش را برمیدوپاره چوب، ا
ٓ
افروزد                                                                                 افروزد                                                                                 افروزد                                                                                 افروزد                                                                                 دوپاره چوب، ا

        ....گیردگیردگیردگیردی عمل قرار میی عمل قرار میی عمل قرار میی عمل قرار میو همیشه سخن مقدمهو همیشه سخن مقدمهو همیشه سخن مقدمهو همیشه سخن مقدمه
گویم                                                                                                                   گویم                                                                                                                   گویم                                                                                                                   گویم                                                                                                                   من از سر تعجب همواره میمن از سر تعجب همواره میمن از سر تعجب همواره میمن از سر تعجب همواره می    

        !"!"!"!"امیه بیدارند یا خواب؟امیه بیدارند یا خواب؟امیه بیدارند یا خواب؟امیه بیدارند یا خواب؟دانستم بنیدانستم بنیدانستم بنیدانستم بنیکه کاش میکه کاش میکه کاش میکه کاش می
  ابومسلم خراسانی

...............................
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  ایم؟ایستاده خدر كُجای تاری

  

  

  

  وضع موجود  -۵ -۱

 ۸۸خرداد انتخاباتی کودتای به دنبال  اخیر و  سال چهار در طولکه  کمرشکنی بحران

 و شد دامنگیر نظام اسRمیی سطوح سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در همه
ً
، صرفا

ن بابت او را به سقوطی فوری نمی
ٓ
 از ا

ً
لترناتیوها و منتقدان اودر میان کشاند که صرفا

ٓ
هیچ  ا

ی عمل به امروز در صحنه. تراكم اعتبار و اقتدار و هیچ قدرت اخRقی متمركزی وجود ندارد

ن
ٓ
كمی وجود داشته باشند كه كه چند گرایش فكری و سیاسی معدود با اعتبار متراجای ا

ها و نیز طبقات اجتماعی متوجه ایشان باشد، با صدها و جریانحمایت و اعتماد سایر خرده

هزارها مدعی متفرق مواجه هستیم که هر كدام دو الی سه درصد نیروی اجتماعی را نمایندگی 

ندارد و یکی از های فكری جامعه نیز هیچ قطبیت و مرجعیتی  وجود می كنند و در میان الیت

 ۵۷ها در شكست كمرشكن انقRب شراكت تمام این جریان" بحران مرجعیت"علل اصلی این 

گری علیه همدیگر و است كه سبب شده است كل حیات فكری و سیاسی ایشان به پرخاش

ن انقRب بگذرد تا حدی كه میمتهم
ٓ
توان كردن یكدیگر به عنوان عامل پیروزی روحانیت در ا

ای كه مجموع یافتهمیزان پرخاشگری این جریانات علیه همدیگر بر میزان نقد سازمان ادعا كرد

كنند، غالب است و همین بحران پراکندگی مشروعیت است که ایشان متوجه استبداد دینی می

های گالوانیزه توده دهد ظرفیتی و صRحیتی برای جلب اعتماد جامعه و متحد کردن اجازه نمی
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مدیها و ظلمرنج یشده در کوره
ٓ
یدها ها و ناکارا

ٓ
ستانه امروز . به دست ا

ٓ
ی چهارمین در ا

 های فرسایندهسطح عمده درگیر بحران ۴در  استبداد دینی در ایران،نظام  سالگرد كودتا، 

  :است

ساز نظام حتی در میان بخش و هویتهای مشروعیتدر سطح فرهنگی تمام گزاره) ۱

های اساسی تناقض. انداعتبار خود را از دست داده نیز اعیکارترین قشرهای اجتممحافظه

ن میمیان ایدائلیسم بنیادگرایانه
ٓ
با فساد و هرزگی  ،داندای که حاکمیت خود را سخنگوی ا

مدی  مطلق ِ
ٓ
یافته ، فسادی که تا مغز ، ریاکاری سازمانحدومرز بیدستگاه حاکمه ، ناکارا

شکارا ،  ی قضائیه و مقننهو روسای قوه رئیس جمهور استخوان نفوذ کرده و تا حد معاون اول 
ٓ
ا

 تحمل می
ً
های ترین طیفکارترین و سنتیسبب گردیده که امروز حتی محافظه ،شود و علنا

شاهد این زوال  اجتماعی نیز در بهترین حالت با خشم و نارضایتی خاموش و منفعRنه،

نیز، کلیت گـفتمان ارزشی نظام و  انوانمیلیونی ج هادهدر ذهن و زبان قشر . روزافزون باشند

اس امو تولید جوک و اس ترین ارجاعات او نیز جز برای مورد تمسخر قرار گرفتنحتی مقدس

  .گیردمورد استفاده قرار نمی بوکبرای پربار کردن صفحات فیس

صد درصدی ارزش پول ملی در عرض یك و نیم كاهش سیدر سطح اقتصادی، ) ۲

درصدی ظرفیت ۷۰صفر درصد، تعطیلی و کاهش زیر رسیدن نرخ رشد اقتصاد به حد سال، 

های کRن به مدیران شدن مدیریتهای ملی و بزرگ، سپرده، فلج کامل در پروژهیتولید

سال ۲۴نشینی کـفایت مدیریتی ندارند و خانهنیز یک نانوایــی  یادارهنوظهوری که در حد 

نهم و دهم، تسلط مطلق چکمه بر اقتصاد، سنکرون شدن  ی مدیریتی نظام در دولتسرمایه

های چندین میلیارد=ری ذیل شعار جهاداقتصادی، فساد اقتصادی با فساد سیاسی و اختRس

بستنی، تحت عنوان شعار تولید و چوب بیلواردات هولناک که حتی تا حد وارد کردن دستهو 

میلیون  ۲ی سا=نه راه چندانی ندارد، مطالبهوسعه یافته و تا مرزهای نفت در برابر غذا ت ملی

  ...و ی شصت و هفتاد فرصت شغلی از سوی نسل متولدین دهه
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 میان رهبران ارشد و بنیان سابقهدر سطح سیاسی، شکاف بی) ۳
ً
گزاران نظام که بعضا

و  ترین مقامات را تا حد سخنگویــی اپوزیسیون ضدانقRب سوق داده استبرخی از بلندپایه

ان تام اعتماد میان بلندپایه ترین صاحبان قدرت كه امكان هر نوع صلح و سازش مافیایــی بحر 

را در میان ایشان مشكل كرده و تRش رئیس جمهوری بركشیده شده از كودتا، برای بسیج 

  !نفرت ملت از كلیت نظام، جهت كسب رای

ان عرب، سابقه در روابط با همسایگان، جهسطح سیاست خارجی، بحران بیدر ) ۴

ی حقوق بشر که ای به مسئلهی هستهطرف، گره خوردن مسئلهاروپا، امریکا و عموم دول بی

و تحریم های نفتی و  ای بر نظام اسRمی تحمیل کرده استانزواء ، تحقیر و تحریم خرد کننده

  ...بانكی و  

ی نههای کاری و خردکننده از سمت این چهار سطح بحران بر تروزی نیست که ضربه

نجایــی ؛نظام اسRمی فرودنیاید
ٓ
اند و از هم که تمام این سطوح بحران به هم مرتبطاما از ا

های اصولی در سایر سطوح غییر سیاستتبدون  ،اقدام برای حل یک بحران ،کنند تغذیه می

مدن از وضعیت فلج اقتصادی که رهبر انقRب .  بحران غیرممکن است
ٓ
در به عنوان مثال درا

ن را از پی چهار
ٓ
بدون کاهش سطح تنش در  طلبد،می جامعهام نوروزی پس از کودتا عاجزانه ا

این به هم پیوستگی سطوح بحران را به  ،حاکمیت. ی دیگر غیرقابل تصور استسه عرصه

خود را در یک  ۸۸اما قادر به هیچ حرکـتی نیست چرا که با کودتای ،کندخوبی حس می

پدیری در یک نشینی و انعطافست که کوچکـترین عقبوضعیت دوقطبی حاد درگیر ساخته ا

تواند دومینووار تمام مواضع و سنگرهای او را یکی پس از دیگری تا حد سقوط سطح می

مده از تقلباز طرف دیگر چالش .فروبریزد
ٓ
-نظام را ناگزیر از تکیه ،های انتخاباتیهای حاد برا

بنیادگرایــی  -و اینک قشرهای میلیتاریستی هترین حامیان خود کردتندترین و فناتیک به کردن

شتی سیاسی توانند مجری سیاستنمی ،اندهای قدرت یافتهکه دست با= را در حلقه
ٓ
های ا

امروز نظام برای ارضاء کردن طرفداران فناتیک خود ناگزیر است روزبه روز در سطح .  باشند

، در ی متوسط بیشتر کندگیری بیشتری اعمال کند و شکاف خود را با طبقهفرهنگی سخت
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در سطح اقتصادی به  ی بیشتری بگیرد وطلب فاصلهرهبران اصRحبا نیز سطح سیاسی 

و در سطح  ها از انفجار نارضایتی جلوگیری کندقیمتبا کنترل  کند و فقط صورتی روزمره عمل 

هر نوع  فلذا  امکان. ی بنیادگرایــی بدمدبر کورهخارجی تنش را بیشتر کند و نیز سیاست 

ست که ممکن است قشرهای فناتیک و بنیادگرا را دلسرد و هایــیاصRحی مستلزم ریسک

گاه خواهد ی خود نیز بدون تکیهمنفعل کند؛ و در این صورت نظام حتی برای امور روزمره

  .ماند

مرداد بحرانی حاد در سطح سیاسی و بحرانی نسبی ۲۸محمدرضا پهلوی پس از کودتای 

-بیناقتصادی و بحران ح و بحران با سط اما این دو مدارِ  ؛ی را متحمل شددر سطح اجتماع

ها و ایجاد رونق اقتصادی، ابرقدرت تکیه بر پشتیبانیو او توانست با  ندهمراستا نبود المللی

سال  ۱۰ناراضیان سیاسی به مدت  ،بحران اجتماعی را مهار کند و با تضعیف بحران اجتماعی

و یک چنین وضعیت ترمیمی برای حکومت اسRمی ا مستقر گردید منفعل شدند و دولت کودت

که در چهار سال اخیر در جنگ سرد با مردم خود و با جهان خارج و حتی با سران سیاسی 

های کRن امروز سیاست .توانست داشته باشدبرد، البته موضوعیتی نمینظام خود به سر می

 موقتی و لحظه
ً
Rمی به صورتی کامRشوند؛ نظام توان غلبه و کنترل ای وضع مینظام اس

ن است که از انطباق ایهای دستگاه حاکم فقط برای ها را از دست داده و تمام کوششبحران

به عنوان  .ی نهایــی بحران بزرگ را به تعویق بیندازداین چهار بحران جلوگیری نماید و لحظه

نکه تقاضای اشتغال حجم میلیونی قشر جوان 
ٓ
ظرفیت پذیرش ، را به عقب بیندازد مثال برای ا

هایــی که انبوهی از مهندسان امروز در دانشگاه. استها را تا چندین برابر افزایش داده دانشگاه

زمایشگاهی ندارند، تربیت می
ٓ
موزشی و ا

ٓ
شوند، که اینها تا در حد یک دماسنج نیز امکانات ا

شد و مدار سیاسی را از بیخ خواهند  ای وارد بازار اشتغال خواهندچند سال بعد به صورتی فله

ن حکومتی که کند و عقل سلیم نیز می
ٓ
- نفر کاندیداهای ریاست۴نفر از ۲امروز  گوید که برای ا

ن - اش راجمهوری 
ٓ
ن چهار نفر هم در حالیا

ٓ
کاندیدا و با اعمال شدیدترین ۱۰۰۰از بین را که ا

بگیر موساد در حبس عامل سیا و حقوقبه عنوان برانداز و محارب و  - اندشده ها برگزیدهحذف



 .......................218 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

ننگه داشته و علی
ٓ
ن رغم ا

ٓ
اعدام است، حتی جرات ها بار دههمه اتهاماتی که مجازات ا

ی زندانیان عادی چون حق مرخصی بازجویــی از ایشان را ندارد و حتی قادر نیست حقوق ساده

توان ثبات و اقتدار نمی ، البته تصوری ازو مRقات و برخورداری از وکیل را به ایشان ببخشد

   .داشت 

 های دولتساله۳۳تمام روسای دولت وچهارمین سالگرد انقRب، در سیاینکه امروز 

صدر و موسوی از بازرگان و بنی( گری، انحراف کـفایتی، جاسوسی، فتنهبه فساد، دزدی، بی

انحراف و رمالی  کت در کودتا، انگانژاد که او نیز با وجود شر و هاشمی و خاتمی تا احمدی

مده استبه استقبال خورده و سرنوشت محتوم
ٓ
و خانواده و  فرزندان شوند محکوم می ) اش ا

های خیابانی با باتوم و ی ایشان سمبل معنویت نظام است در ردگیری شهدایــی که هتوز پرتره

.  اخRقی کاملسقوط این هاست از ترین نشانهبRمنازع ،گیرند گاز فلفل مورد پذیرایــی قرار می

ی امروز در چهارمین سالگرد کودتای انتخاباتی و به دنبال حصر دو کاندیدایــی که نتیجه

نژاد بر علیه کلیت نظام ، احمدی- ی مشایــیکشی حلقهانتخابات را نپذیرفتند و به دنبال گردن

مار ادعایــی کودتشخص ولی
ٓ
اگران ، و فقیه در موقعیتی قرار گرفته است که حتی با استناد به  ا

ن کاندیدایــی که نتیجه۲۰۰با  صرف نظرکردن از
ٓ
ی انتخابات را پذیرفت، با هزار رای ا

میلیون رای،  در حال ستیز و منازعه است و در  ۴۰میلیون و هشتصدهزار رای از مجموع ۳۹

ن است که در انتخابات بعدی ، دو جریان 
ٓ
را  از نظام خارج کند و " انحراف"و " فتنه"خیال ا

نود نیز نمیبا خ
ٓ
مارهای کودتایــی خودم، چه که من فتنه و انحراف میگوید ا

ٓ
نامم، حتی با ا

رای دوره قبل انتخابات را در پشت خود دارد  و البته باید انصاف داد که  ۹۹
ٓ
و نیم درصد ا

در حد (ی سیاسی قبضه کردن تمام مصادر قدرت ، برای یک رهبری با چنین حدی از پشتوانه

ن دارد که ، جا)درصدنیم
ٓ
ست نیز نامیده شود و جای امیدواری " ی سیاسیحماسه"ی ا

قای خاوری و شبکه۹۰ایشان در سال " جهاد اقتصادی"طور که فرمان همان
ٓ
ی ، به دست ا

نیز به دست یک " ی سیاسیحماسه"ی عمل پوشید، فرمان هزار میلیاردی جامه۳اختRس 

  .   به تحقق بنشیند" انسان کامل"
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  موتور حمرک جنبش سبز   -۲-۵

زادیامروز موتور محرک تمام جنبش
ٓ
ی خاورمیانه نسل جوان یا خواهانه در منطقههای ا

 وارث ساختارهای حکومت. هستند۱۹۸۰ی متولدین دهه
ً
های مستقر در این منطقه عمدتا

ن توازن قدرت بین دو بلوک غرب و  دورانیبازمانده از عصر جنگ سرد و یادگار 
ٓ
هستند که در ا

پس از  .های نظامی در منطقه قرار داده بودشرق، مصلحت ایشان را بر استقرار دیکـتاتوری 

به علت غیردمکراتیک بودن ساختار قدرت و عدم پویایــی و  عدم  ،۱۹۹۰سقوط بلوک شرق در 

مدی و فسا
ٓ
 ی اداری و مالی درایند گستردهتوانایــی در تطبیق خود با تحو=ت عصر، ناکارا

 در سه مشخصه با هم این قدرت. به اوج رسید ایی خاورمیانههاحکومت
ً
های حاکم عمدتا

مدی-فساد-استبداد: مشترک هستند
ٓ
- ای که در شرایط عادی هیچگاه نمیسه مشخصه. ناکارا

برای حفظ توازن  -الملل از ایشان توانند در حکومتی پایدار جمع شوند؛ اما حمایت نظام بین

امنیتی، سبب پایداری ایشان در نیم -و تسلط نگاه نظامی  -و تامین منافع استراتژیک منطقه

حتی چهار علت اساسی، به  ۱۹۴۰-۱۹۷۰از سوی دیگر نسل متولدین. قرن اخیر بوده است

یق را های نا=این دیکـتاتوری  ای برای عصیان علیه ای و ارادهروحیه بعد از اتمام جنگ سرد نیز

  :اندنشان نداده

نجایــی  - ١ - ١
ٓ
که مبنای تفکر انتقادی و سیاسی مارکسیسم در ذهن قشرهای رادیکال، از ا

هویتی سیاسی و انفعال ایجاد کرد و ایشان را بوده است، شکست بلوک شرق نوعی بی

  .گری رادیکال بازداشتاز درک سیستماتیک واقعیت موجود و کنش

نجایــی کار،در میان قشرهای محافظه - ٢ - ۲
ٓ
ها و بنیادگراها ی کمونیستکه هراس سلطهاز ا

گر با نوعی احساس امنیت ی دیکـتاتور سرکوببر ذهن ایشان سلطه داشته است، چهره

 .مترادف بود و امکان ستیز جدی با او در ذهن ایشان منتفی بود
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- یهیچگاه نم ی این نسلهاهای جمعی ، تودهرسانهبر  هاتسلط حکومتبه علت  - ٣ - ۳

های دمکراتیک به دست توانستند درک صریح، سالم و مستقل ، نسبت به ارزش

 .بیاورند و مغز ایشان در تصرف پروپاگاندای دولتی بود

های نظامی و امنیتی و از سوی به بعد به علت كاهش شدید هزینه ۱۹۹۰از سال  - ۴ - ٤

ی تولید و هزینههای گمركی، دیگر به علت انقRب ارتباطات و نیز به علت كاهش هزینه

خدمات تا حد زیادی كاهش یافت و رفاه و رونقی در زندگی قشرهای متوسط در تمام 

نجایــیجهان ایجاد شد و در نتیجه
ٓ
-كه در سختیی همین امر،  نسل میانسا=ن امروز از ا

 صلحها و كمبودها و اضطراب
ً
مده است، در فضای نسبتا

ٓ
میز های دوران جنگ سرد بارا

ٓ
ا

ای به زندگی پیدا یك حس رضایت از وضع موجود و یك عRقه ۱۹۹۰از  و پررونق پس

ی مشاركت سیاسی برای ایشان های این نسل نیز كه خاطرهكردند و در میان الیت

ی استبدادهای شرقی عصر جنگ ی ترس و مرگ و شكنجه در دورهمترادف بود با خاطره

به  پیشرفت و رفاه شخصی در  عRقگی به مشاركت مدنی و گرایشی بیسرد، یك روحیه

مد
ٓ
 .این دوران به وجود ا

زادی تهران و در  ۲۰۰۹نسلی که در ژوئن - ۵
ٓ
با الهام از جنبش سبز  ۲۰۱۱در میدان ا

ی انقRب ی برندهو به عنوان لبهفتح كرده  ایران در سرتاسر خاورمیانه میدان تحریر را

 دمکراتیک چهره
ً
 و دقیقا

ً
مد که از  ی خاورمیانه را عوض کرد، دقیقا

ٓ
به همان دلیل به صحنه ا

اند و ۱۹۸۰ها متولدین این. شان را منفعل کرده بود، بری بودندمحدودیتی که پدران چهارهر 

گاهی ایشان از رسوبات فكری و دگمسامانهای از جنگ سرد ندارند، هیچ خاطره
ٓ
های ی ا

ن عصر، بری است و از هم
ٓ
راك منافع غرب لیبرال و نظام پیمانی و اشتاید�لوژیك بازمانده از ا

ناپذیری را نسبت به كه در ذهن پدران ایشان، نفرت ترمیم داری با دیكـتاتورهای شرقیسرمایه

ای در وجدان ایشان نیست جویــیغربی ایجاد كرده است، هیچ خاطره و كینه هایدمکراسی

نجایــی كار ایشان نیزقشرهای محافظه
ٓ
-را تجربه نكرده های كمونیستسلطه اضطرابكه از ا
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هیچ جذبه و و یا رهبران نظامی اقتدارگرا المسلمین ای چون اخوانهای دینیاند، جریان

های ایشان نیز از القاائت و ذهن رادیکال ی وجودی و هویت بخشی برایشان نداردفلسفه

 - لنینیسم -دگماتیک مارکسیسم
ً
نجایــی ستبری ما�ئیسم مطلقا

ٓ
زندگی در ای از كه تجربهو از ا

ها و دستاوردهای عصر ارتباطات به عنوان وضع طبیعی و پایه تلقی عصر گذشته ندارد، امكان

 از سوی دیگر به عنوان اولین نسلی که با انگیزد  وشود و احساس موهبتی در او برنمیمی

ای جسته بزرگ شده است از چنگ استبداد رسانههای خارجی و رسانه اینترنت  دسترسی به 

المللی رشد یافته و حس نسبت به نسل گذشته، افكار عمومی او در فضایــی بینت و اس

نزیبایــی
ٓ
كه با عرف محلی حاكم هماهنگ باشد، با ذوق شناختی او در برخی موارد بیش از ا

عینی  هیچ دلیل گر سیاسی، این كنشفوقشهروند نیویوركی سنكرون است  و به چهار دلیل 

 .ندارد و كـفتارها ها و اسدهاها و قذافیبارکبرای تحمل م ای یا ذهنی

در ایران، نسل متولدین پس از انقRب، که ما از ایشان به نام نسل سبز نام بردیم در  - ۶

زادی بودهوچند سالهطول زندگی بیست الی سی
ٓ
است که  ی خود دچار چنان حدی از فقدان ا

این نسل به علت گرفتار شدن در امروز . نداشته استبشر سابقهما ادعا کردیم در تاریخ 

زادیترین شکل ماشینیافتهچنگال مجهزترین و تکامل
ٓ
زادیا

ٓ
های بدیهی و ستیزی ، از چنان ا

های قرن بیستم نیز هرگز نظیر نداشته ترین حکومتمضحکی محروم است حتی در فاشیستی

در موسیقی و رقص تا ها و استعدادهای او ترین تمایRت غریزی گرفته تا عRقهاز ساده. است

نجا که در ... حق پوشش و معاشرت  و تفریح و
ٓ
مدرسه، دانشگاه، خیابان، محیط کار، او  از ا

همان  -ناگزیر بوده تحت اقتدار سادیستِی معلمان ، مدیران و کارفرمایان نسل خمینی باشد

-ترین و بیکه توسط نطام اسRمی نا=یق ۱۳۲۰- ۱۳۵۰ای از متولدین قشر اجتماعی

همواره خود را با سیستمی مواجه   -هایشان برکشیده شدند و بر صدر نشستندترینشخصیت

مد است  - ۳ست فاسد و مافیایــی -۲گر است سركوب -۱دیده است که 
ٓ
 ناكارا

ً
  - ۴مطلقا

ً
عمیقا

مدی مطلق، مضحك -۵ضد فرد است و 
ٓ
میزش فساد مطلق با ناکارا

ٓ
تر از همه اینكه در عین ا

مدی را با روكشی از یك ایدائلیسم مذهبی نیز پوشانده و خود را این معجون فساد 
ٓ
و ناکارا
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ها كه كمپلكسی از كـثافت. داندشده نیز میمنادی تاسیس ارزش و معنویت در جهان ماشینی

گرفت، وجود دشمن را دلیل این روحیه گری مورد اعتراض قرار میوقتی از بابت سركوب

كرد كه بسیج لشگر مخلص شد ؛ ادعا مییایــی او گRیه میكرد؛ وقتی از فساد مافقلمداد می

مدی و خداست و حیف و میل منابع در راه خدا عبادت محسوب می
ٓ
شود؛ و اگر از بابت ناكارا

ها و كرد كه زیر فشار تحریمشد، ادعا میعرضگی او در تامین یك رفاه حداقلی گRیه میبی

ای از معلمان مکـتبی و شبکه. فقر و فRكت نیست ای جز تحملمبارزه با ابرقدرت جهانی چاره

نکه 
ٓ
مدیران ارزشی و روسای بسیجی و فرماندهان بسازوبفروش و کارفرمایان رانتی که بیش از ا

امروز نیز که . ی تمسخر برای نسل سبز بوده اند=یق احترام و الگوگیری باشند، همواره سوژه

ن و همچنین این نسل به سن اشتغال و تقاضای کار رسیده ا
ٓ
ست، به علت زیاد بودن موالید ا

ی به علت مصادف شدن زمان ورود ایشان به بازار کار با فلج مطلق اقتصادی در دوره

سال حکومت روحانیان و عدم تناسب  ۳۰حکومت کودتایــی و همچنین با روشدن ثمرات 

ِی شصت و های اقتصادی با رشد اجتماعی، همان وضعیت سرکوبگر اید�لوژیک دههظرفیت

 . کندهای اقتصادی تجربه میبار در بازار کار و اشتغال و زیر شRق واقعیتهفتاد را این

جالب اینکه . ای وجود داردی ایرانی دو الی سه نفر بیکار حرفهامروز در هر خانواده - ۷

های مهندسی دانش و تحصیRت دارند؛ اما سیستم این بیکاران حتی تا سطوح دکـتری و رشنه

حد بیکاری در میان این برش جمعیتی بیش از . اقتصادی غیرمولد  از جذب ایشان عاجز است

این جوان بیکار هیچ امکانی نیز برای . اما بیکاری فقط یک روی مسئله است.  درصد است۴۰

گذرانی و معاشرت اجتماعی و حتی تفریح و عRفی نیز ندارد و محکوم است از صبح تا وقت

رزوی مسکن و در . ی منزل اتراق کندواده در گوشهشب زیر فشار خان
ٓ
یک جوان بیکار و در ا

خیزد از بابت نداشتن خیاِل ازدواج، بانرح تورم بیش از چهل درصد،هر روز که از خواب برمی

نکه ی زندگی، یک قدم نسبت به کل جامعه بیشتر عقب میهای اولیهسرمایه
ٓ
افتد و بیش از ا

او هیچ شانسی برای تامین . بردتر مینرخ تورم هر روز او را عقب امکان پیشرفت داشته باشد،

 . مسکن و سرپناه به عنوان یک حق حیوانی ندارد
ً
پارتمان در تهران تقریبا

ٓ
قیمت هر مترمربع ا
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تواند داشته باشد این ست که یک کارشناس ساده در یک ماه میاندازی برابر پس ۱۰تا  ۵بین 

ی یک ی اشتغال او حل شده است، تهیهشانس که مسئلهوشیعنی اینکه برای یک جوان خ

ن سال زمان می ۲۰الی  ۱۰مترمربعی ، سرپناه سی
ٓ
- هم به شرطی که بهترین سالخواهد و ا

چشم بپوشد و ... های عمرش را به بردگی مطلق تن بسپارد  و از هر نوع تفریح و مسافرت و 

سالگی در کنج  ۴۰بسا تا کند ندارد و چهجویــی ی مسکن را نیز صرفهی اجارهحتی  هزینه

یعنی اینکه سیستم در . با این حساب او شانسی برای ازدواج ندارد. ی پدری تاب بیاوردخانه

یافته، راه او را برای هر حرکـتی و امکانی جهت شرکت در زندگی اجتماعی یک حرکت سازمان

نشیند درخت می ی شاخهازدواج ، که حتی گنجشکی که رو - کار-بسته است وسه حق مسکن

ن برخوردار است، از او دریغ شده است
ٓ
حال اگر این وضعیت غیرانسانی و غیرحیوانی .  از ا

ن را تحمل افتاد، به نحوی میی قاجار اتفاق میمیRدی و یا حتی در دوره ۱۰۰۰در سال 
ٓ
شد ا

به او تحمیل شده  و توجیه کرد؛ اما باید دقت کرد که این محرومیت هولناک و این انزوایــی که

وسال اروپایــی و امریکایــی و حتی سنست که در دنیای پیرامون او جوان هماست، در عصری 

دهم استعداد و پشتکارد و ذوق و ای و بنگRدشی و مالزیایــی و سنگاپوری، گاه با یکترکیه

مد یکسالها برابر او برخوردار است و هزینههوش او، ده
ٓ
این  ی یک مسافرت او از کل درا

بیشتر است و  این جوان  بیچاره به راحتی از طریق ماهواره و اینترنت، شاهد واقعیت 

نظام سادیستی حاکم حتی اگر .  است که بیرون از  مرزهای اتاق نامرتب او جریان داردجهانی

ناو لحظه
ٓ
 گذارد و باجا نیز او را راحت میای برای فرار از اندوه خویش به خلوتی پناه ببرد، ا

ها و با اقدامات گری در تعیین نوع تفریحات و تهدید شRق و زندان برای نوشیدنیمداخله

 به ساده ۱۲ای چون دستور تعطیلی مراکز تفریحی از ساعت سادیستی
ً
-شب به بعد، رسما

حتی اگر یک چنین فردی از زیر فشار افسردگی .  دهدگذرانی او نیز اعRن جنگ میترین وقت

زارهای خان
ٓ
ن حق نیز محروم است؛ چرا و ا

ٓ
واده، شبی را بخواهد دور از خانواده سر کند، از ا

های شهر ها و مسافرخانهی پذیزش هیچ فرد مجردی را به هتلکه اماکن جمهوری اسRمی اجازه

ی استبداد حکومتی با پدرسا=ری دهد و این فقط یک پرده از همکاری گستردهخودش نمی
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ج دادن به این نسل و تعدی به حقوق فردی او، خانواده و از بابت رن. ستخانوادگی

زاد و حتی حاکمیت زمینه. اندحاکمیت به یک توافق ضمنی دست پیدا کرده
ٓ
ی هر نوع روابط ا

های علمی و ای را بین دختران و پسران این نسل حتی در محیطدوستانه و حتی رسمی

ها نیز هر نوع حقی را برای روابط نوادهمسدود کرده و عرف قشر عظیمی از خا.... دانشگاهی و

دوستانه و عاطفی خارج از فرم ازدواج را برای ایشان غیرمجاز دانسته، از سمت دیگر نیز تمام 

ها را برای ازدواج و تشکیل خانواده از بین برده و حتی چنانچه کسی نیز به علت ثروت امکان

کاری برای تشکیل خانواده عبور کرده های مالی و و یا نفوذ خانوادگی،  از این محدودیت

زاد 
ٓ
باشد، او نیز به علت محدودیت شدید سطح روابط و تخریب مناسبات اجتماعی سالم و ا

شنایــی بیابد هیچگاه نمی
ٓ
 ۳۰افزایش سطح طRق تا حد .  تواند در یک شرایط سالم با کسی ا

ها معلول این وضعیت ها و اسیدپاشیهای خانوادگی و خیانتی جنایتدرصد و سیل گسترده

ایست که نهاد خانواده در همکاری با حاکمیت برای این قشر ایجاد کـثیف و مادوِن حیوانی

شنایــی و معاشرت و 
ٓ
کرده است و جز به شرط بردگی مطلق، امکان هیچ نوع زندگی و رابطه و ا

را برای او ای ازدواج و اشتغال و تفریح و حتی انزواء و هر چیز سالم، انسانی و حتی حیوانی

داند و از جالب اینجاست که  سیستم اجتماعی خود را نیز از او طلبکار می. نگذاشته است

 ! ناسپاسی و عصیان او در حیرت است

بینیم که دولتی ایران نظر کنیم، میهای دولتی و نیمهامروز اگر به وضعیت کارخانه - ۸

ی شصت یانسالی که در دههقشر م. وضعیت کارگران و کارشناسان در سه سطح متفاوت است

ن )ساله ها۶۰الی۵۰(استخدام شده است 
ٓ
، به علت رونق نسبی بازمانده از عصر پهلوی در ا

اند و های سوسیالیستی دولت وقت، به صورت رسمی استخدام شدهدوره و نیز سیاست

قشرهای زیادی از ایشان حتی اگر مفت بخورند و مفت بگردند، از حقوق و مزایا و تامین 

این قشر در وضعیتی مساعد نیز در ( اند غلی برخوردارند و به شدت تحت حمایت قانونش

قشر دوم گروهی هستند که که در رونق نسبی ) اندهای زندگی را تامین کردهحداقل ۷۰ی دهه

-اقتصاد در عصر هاشمی و خاتمی و در عصر تعدیل اقتصادی به صورت پیمانی استخدام شده
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ی ترهایشان وضعیت دشوارتری دارند؛ اما در سایهو به نسبت بزرگ) هاهسال ۵۰الی  ۴۰(اند 

های جمهوری اسRمی و قبل از واریز شدن حجم ی تکنوکراترونق نسبی اقتصاد در دوره

مانند ( انسانی ی شصت به بازار تقاضا، از حقوق حیوانی و حقوق نیمهعظیم متولدین دهه

ی هایــی که در دههاند و قشر سوم نیز جوانر شدهبرخوردا) مسکن، بیمه و امنیت شغلی

ی انفجار اند و  سن اشتغال ایشان مصادف با دورههشتاد یا صورت قراردادی استخدام شده

ها در دولت امام زمان بوده و اکنون به متقاضیان کار و  رکود تورمی و ویرانی اقتصاد و تحریم

استرس و در ها و به صورتی فولایا و حمایتها و مز صورتی وحشیانه و بدون کمترین تضمین

 بدون بیمه، زیر بهرهازاء دریافت دستمزدی بسیار بی
ً
.اندکشیارزش و بعضا

١
   

امروز این قشر جمعیتی چه به عنوان کارگر، مهندس، پزشک و  استاد دانشگاه در  

مار ده.  اندکشیبدترین حالت، بیکار و در بهترین حالت زیر بهره
ٓ
ر پزشک بیکار و ها هزاا

مد زیر فارغ
ٓ
-د=ر به صورت حق ۱۰۰التحصیRن دکـترا و کارشناسی ارشد که ماهانه با درا

 یک دکـتر های خصوصی تدریس میالتدریسی در دانشگاه
ً
کنند، امروز سبب شده که بعضا

بوده است، از رفاه،  ۶۰و  ۵۰ی های دههاش دستفروشی در خیابانی پدری جوان که  حرفه

رقابت شدید و . ای در حد دوران جوانی پدرش نیز محروم باشدبه زندگی و شان اجتماعیامید 

عدم تناسب بین میزان تقاضای کار و میزان تولید اشتغال، و توحش حاکم بر بازار کار،امروز 

های کارفرمایان خویش نیز،که به جایــی رسیده است که حتی دختران این نسل نیز از هوسرانی

های عصر ها و فئودالشان، دست اربابارات و تفوق بر  مستخدمانبه لحاظ اختی

شخصیتی مطلق و لمپنیسم حاکم از سوی دیگر بی. اند، در امان نباشنداسپارتاکوس را بسته

ن مدیران و شخصیت
ٓ
سال ای ، که توسط جمهوری اسRمی  از دل نسل میانهای سیاسیبر ا

نکه امکان اشتغال و ازدواج و اند در حدی اگلچین شده و برکشیده شده
ٓ
ست که به جای  ا

نکه پنج میلیون هایــی را به مجلس میشان را تسهیل کنند، طرح زندگی فرزندان
ٓ
برند، برای ا

                                                           

نکه کارفرما از پرداخت حق بیمه ۲۹ماه و  ۲امروز عقد قرارداد کار به مدت  -۱
ٓ
ی کارگر و مهندس روز، برای ا

 .خود معاف باشد، تبدیل به عرف شده است
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سالی را که دیگر هیچ وقت امکان ازدواج نخواهند داشت و همسران دختر جوان با=ی سی

به صورت همسران دوم و سوم و  شوند، ها افسرده و معتاد میی شان در کنج خانهبالقوه

ورند
ٓ
  .چهارم و با تاسی به سنت رسول اکرم به عقد خود درا

امروز نظام اسRمی برای به عقب انداختن بحران اشتغال و مسکن و ازدواج، بدون 

نکه ظرفیتی برای دانشگاه
ٓ
ن بیفزاید، میزان پذیرش ا

ٓ
ها ایجاد کند و کیفیت و کمیتی به ا

سال اخیر با= برده است تا از این طریق بتواند  ۱۰برابر در عرض  ۱۰ها را تا حد دانشگاه

 کRسهای بیواردین این نسل را از طریق معطل کردن در دانشگاهتازه
ً
های کیفیتی که بعضا

ن
ٓ
شپزخانهها در حد انبار  کارخانها

ٓ
ست ، از ورود ی مسکونیی یک خانههای مستعمل و یا ا

-ها، به ازاء از دست دادن چهار سال زندگیالتحصیRن این بیغولهفارغ.  به بازار کار باز دارد

شویتس
ٓ
موزشی، نه تنها هیچ مهارتی اجتماعی و یا فن و دانشی که سرمایهشان در این ا

ٓ
ی های ا

موزند، بلکه به علت بسته بودن مطلق امکان فعالیتشان شود نمیزندگی
ٓ
 –های دانشجویــی ا

- دی قشر اعظمی از استادان میانسالی که در فضای ناشایستهسواو بی  -حتی در حد صنفی

اند و از فردای دریافت ی شصت و هفتاد استخدام شدههای دههسا=ری تام و از میان بسیجی

شان، اغلب، انگیزگی استادان جواناند و بیمدرک دکـترا =ی کـتابی را هم بازنکرده

دان کهریزک بهتر است، اعتیاد است و قرص هایــی که فقط کمی از زندستاوردشان از خوابگاه

هایــی که به علت در پیش بودن سربازی و ناامیدی از اشتغال، جز دود و افسردگی و عشق

ن باقی نمیی شعر بیو یک مجموعه سیگار و کینه
ٓ
حد رنجی که این . ماندکیفیت چیزی از ا

زادی برده است ، سبب گردیدهنسل از بابت فقدان تمام فرم
ٓ
ترین است که عامی های ا

زادی به عنوان منشاء و قشرهای این نسل نیز بتوانند درک سالم و صریحی از ضرورت
ٓ
های ا

فرض حیاتی هر ارزشی چون های انسانی و همچنین به عنوان پیشفنداسیون تمام فضیلت

ورند؛ بصیرتی که در عمل و در کوره... امنیت، اخRق، توسعه و 
ٓ
ها و ی رنجبه دست ا

مده و چه بسا بسیار عمیقها و خفقانامانینابس
ٓ
گاهیها به دست ا

ٓ
ای باشد که با تر و نافذتر از ا

مده باشدده
ٓ
  .ها سال تتبع در متون فلسفی حاصل ا
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تفاوت و =ادری نسبت به مسائل این نسل به عنوان یک قشر بی ۸۸تا قبل از کودتای 

 مترادف همین " هامینسل سو"مورد هجمه بود، و اصطRح  اجتماعی و سیاسی،
ً
مشخصا

نکه روشنفکری به او روحیه بکار برده می
ٓ
شد؛ اما هنگامی که ایشان به پا خواستند و بدون ا

ترین دیکـتاتوری تاریخ ایران که قدرت دینی خط بدهد و پدری او را  برانگیزاند، بر علیه مخوف

مدند و در جنگ 
ٓ
میخته، در حد مرگ به میدان ا

ٓ
خیابانی عاشورا لرزه بر و دنیوی را به هم ا

ن روحیه
ٓ
شکار شد که ا

ٓ
تفاوت نیز نه کنشی از ی سرسری و بیهیکل و=یت شیعی انداختند ، ا

ی روشنفکری حکومتی و های ورشکستهارزشبه  ای بوده استکجیسر انفعال، بلکه دهن

-ضاد میهایشان با واقعیت تها، تمام تئوری مدنی و مذهبی که سی سال است در تمام بزنگاه

های ای که از ایران برای او به جا گذاشته اند و بر خرابهیابد ، اعتراضی بود به  میراث ویرانه

اعتراضی بود به پدرانی که .  ها و هنجارها را دارنداین ویرانه نیز از او انتظار احترام به سنت 

ن انقRب بی
ٓ
های سنجیحتشکوه، هنوز یک کـتاب راهگشا که فارغ از مصلسی سال پس از ا

ن انقRب ننوشتهسیاسی رایج باشد، در باره
ٓ
اند تا او بداند قربانی چه هیو=یــی شده است؟ ی ا

ی نظر سرسوزنی اهل نرمش نبود و لیبرالیسم فرانسوی اعتراضی بود به ایدائلیسمی که در حوزه

ن قانع نبود ؛ اما اش مسخره می" فراترنیتی"را  به علت عدم تحقق 
ٓ
در هنگام عمل، کرد و به ا

ن را ترین اشکال فاشیسم  پیش میلیسی وقیحتا حد کاسه"  بینیواقع"به اسم 
ٓ
رفت و اسم ا

" های پادرهوایــی هرزه ای چون اعRم انزجاری بود از  انبوه واژه. گذاشتطلبی میاصRح

ن"مردمسا=ری دینی"و " های مختلف دینقرائت
ٓ
 مدلول ا

ً
وقت مشخص ها هیچکه اساسا

ن بزرگانی که سی سال به او انتخاب بین بد و بدتر را ثمر و رقتد؛  از اقتدار بینش
ٓ
انگیز ا

نکه او خوب را تخیل کرده بود 
ٓ
خر سر خودشان به افتضاح رضایت دادند، حال ا

ٓ
موختند و ا

ٓ
ا

.بود
١

  

                                                           

خیال زار انتخاب بین بد و بدتر رویید و دانیم که در شورهکه ما سهراب را گل سرخی را میاز این بابت است  -۱
 .اش را نیز از ما گرفته بودندپر کرد؛ از چیزی که قدرت تخیلخوب ما را از 
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گذرد این هر روز که زمان می  .شناسیمما این نسل چهل میلیونی را موتور جنبش سبز می

هایش را نیز با خود به شود و ارزشتر میجمعیتی به مرکز ثقل جمعیت فعال نزدیکبرش 

وردصحنه می
ٓ
موخته است که حکومت و فرهنگ سی سال زیستن زیر جباریت  . ا

ٓ
دینی به او ا

هایش نیز محل ای و نژادی و ملی و قومی، در بهترین قرائتو فرقه مذهبی هر نوع تعصب 

زادی ایران را خواهد نوشت  ستاین نسلی. کی خواهد بودهای مهلزادولد چه ویروس
ٓ
که تاریخ ا

ن طبقات ی ایشان ی اجتماعی عمدهبا موانعی روبرو خواهد بود که زمینه البته در این راه
ٓ
ا

ن اقشار نسلی
ٓ
کشی فعلی ذینفع هستند که خود را از بربریت و بهره ایاقتصادی و اجتماعی و ا

-هایــی  پنهان میها و منطقها و تحلیلذینفع بودن پشت عبارت شان را ازدانند و احساسمی

نسل جوان امروز باید بداند   شان را مرد کوچه نیز به شهود فهمیده است؛ اعتباری که بی کنند

بدان  ،شودمیندرصدی، اگر صدایــی از پدران او پدران او بلند  ۴۰الی  ۳۵در وضعیت تورم 

نها نیستندگسیختگی اخRقی و اقتصادی این لجام و این تورم انعلت است كه قربانی
ٓ
بلكه  ، ا

ن مهندس و پزشك و كارگر 
ٓ
پارتمان یک ی بدبختی هست كه نرخ رشد قیمت ساله ۳۰و  ۲۵ا

ٓ
 ا

ن سال بیشتردر یك سال، از ماكسیسم حد پس انداز او  مسکونی
ٓ
های میانسال. است در ا

در موقعیتی  و هشتاد تامین كرده اند امروز های هفتاد های زندگی را در دههایرانی كه حداقل

ناند که بیقرار گرفته
ٓ
لحظه به لحظه در حال سرقت از دسترنج که خواد بخواهند یا بدانند، ا

و . نیروی كار جوانی هستند كه برای دست یافتن به حقوق حیوانی خود در حال تقRست

تر شده است و در پیرامون او بهاء جوان ایرانی باید بفهمد كه وقتی شان او از سگ و گربه كم

ن سی میلیون میلیون ارتقاء می ۱۳۰میلیون تومانی در عرض یكسال به  ۱۰۰یك ملك 
ٓ
یابد، ا

ماری در علم اقتصاد وجود دارد كه . متراكم از جیب او و از دسترنج او سرقت شده است پوِل 
ٓ
ا

ن
ٓ
اعم از امRك و ( ملت  از تقسیم قیمت كل امRك و مستغRت یك كشور بر قیمت كل ثروت ا

 ۱۰شود؛ نرخ نرمال این رقم در جهان حاصل می...) های كشاورزی وها و قیمت زمینكارخانه

درصد ثروت هر ملت، ثروت مولد است و  ۹۰الی  ۸۵درصد است و این یعنی اینكه  ۱۵الی 

درصد  ۵۰در ایران به لطف حكومت روحانیون و اشرار ، این رقم به حد . بقیه ثروت مرده
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رسیده است
١

و این یعنی اینكه نصف ثروت جامعه از منابع مولد گریخته و در قیمت امRك  

پارتمان 
ٓ
  متراكم شده است و این یعنی اینكه قیمت واقعی هر ملك و ا

ً
حد نرمال  برابرِ  ۵تقریبا

حمت ز خواهد با كار و كوشش و خRقیت و است و این یعنی اعRم جنگ علیه نسلی كه می

ن دستمزد) كار(دستمزد دریافت كندخود 
ٓ
ن مسكن ،و با ا

ٓ
  ازدواج كند ،مسكن تهیه كند و با ا

ورد و وقتی كه 
ٓ
درصد ثروت كشور در قیمت امRك  ۵۰و سه حق حیوانی خود را به دست ا

های كشاورزی ایران قیمت كل زمین باهای یك خیابان تهران شود و قیمت ساختمانمتراكم می

  ی اینكهبرابر است، این یعن

شغل وجود ندارد چون که تولید وجود ندارد و اگر شغلی هم باشد در بخش  - ۱

  د=ر برای كارشناس جوان ۱۵۰د=ر برای كارگر و زیر  ۱۰۰زیر غیرمولد و با حقوق 

ن در نازی  - ۲
ٓ
ن در اروپا و مسکن وجود ندارد چون که قیمت ا

ٓ
باد تهران از قیمت ا

ٓ
ا

د=ر است، بیشتر است ۲۵۰۰گر بیش ازامریکا و در مناطقی که حداقل حقوق کار 
٢

 

و در  ایرانی - با فرهنگ فاسد اسRمی ازدواجی هم اگر وجود داشته باشد - ۳

ی صیغهخرابه
ّ

Rردوبدل ، موكول به گر قمی برای جوان ایرانی درست کرده ای که م

زادی سكه ۱۰۰۰الی  ۳۰۰رقمی معادل  شدن
ٓ
میلیون  الی یك و  ۵۰۰معادل ( ی بهار ا

مار رسمی ) نیم میلیار تومان
ٓ
ساعت كه در ایران هر طRق در  ۱۵است كه البته با ا

سمانی هم مشخص استافتداتفاق می
ٓ
خر و عاقبت این پیوند ا

ٓ
  .، ا

                                                           

  ۴۶ی، شمارهانداز ایرانی چشم، ماهنامه"بورژوازی مستغRت"اطهاری،  به نقل از کمال  -۱
پارتمان در منطقهبهاء يك  -۲

ٓ
باد تهران معادل ي نازي مترمربع ا

ٓ
ميليون تومان است، كه معادل سه برابر  ۵/۲ا

ي شرق، به نقل از روزنامه. (قيمت مسكن در شهر رم و دو برابر قيمت در شهر فرانكـفورت است
پارتماني شصت مترمربعي در جنوب شهر تهران، )  ۵،ص۱۳۹۱تير۲۴

ٓ
معادل بر اين اساس قيمت يك واحد ا

مد يك كارشناس بدون سابقه. يكصدوپنجاه ميليون تومان خواهد بود
ٓ
هزار  ۸۰۰ي كاري را حال چنانچه درا

با توجه ( و نصف حقوق او را به عنوان پس انداز فرض كنيم ) با يك و نيم برابر خوش بيني( تومان فرض كنيم 
با تقسيم يكصدوپنجاه ميليون ) نانه استبيبهاء كمرشكن، اين نرخ نيز بسيار خوش به لزوم پرداخت اجاره

 .ماه  ۳۷۵تومان به چهارصدصزار تومان، به رقم عجيب  
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ی اقتصاد د=لی غیرمولد در مروز حد فساد مافیایــی در بازار اشتغال ایران و حد توسعها

ن صرف واردات می ۹۰كشوری كه 
ٓ
مد نفتی ا

ٓ
رسیده است كه حتی  جایــیبه  ،شوددرصد درا

شنای ذینفوذ  دکـتر هایزنبرگ نیوتن و شخص مهندس 
ٓ
نیز در صورت نداشتن یك فامیل و یك ا

شوند؛ وقتی كه اقتصاد غیرمولد تامین یك شغل ساده عاجز می ز، ا و یا در بازار در باند قدرت

شود كه می خواهند با فروش دانش و خRقیت ترین ضربه بر قشری وارد میاست، كمرشكن

برومندانه را تامین کنند، حداقلخود 
ٓ
نجایــی جامعه ۱۳۵۰ی در دهه .های زندگی ا

ٓ
 ی ایرانیاز ا

- ی با بضاعت پایین وارد بازار كار میای مولد داشت، یك جوان بااستعداد كه از خانوادهقوه

ی مولد جامعه قرار دهد عداد و خRقیت و پشتكار خود را در خدمت قوهشد، می توانست  است

، های ثروتمند و مرفه خود كه فاقد استعدادهمنسلبا ی خود را و در عرض یكسال فاصله

 و با  چند ماه دستمزد خود مسکن تهیه کند؛  او هستند ، جبران كندی خRقهو قوای  دانش 

 نوع كار و اشتغال نیز به علت غیرتولیدی ی مولد تعاما در شرایطی كه قوه
ً
طیل است و اساسا

برای او تامین نمی  اندازی برای پیشرفت را و چشم هیچ لذتی ،ز به قوای خRقهابودن و عدم نی

ن  از حد کار اداری و منشیگری و بازاریابی  ۹۰و در  كند
ٓ
درصد موارد، سطح مهارِت =زم برای ا

گاه نخواهد نسان خRق و تحصیلکرده اگر یک عمر هم بکوشد هیچرود، البته این ابا=تر نمی

ن اجتماعی
ٔ
بازاری که با دانشی در حد زیر دیپلم، با ای در حّد پادوی یک حاجیتوانست شا

ی طR در عرض یکساعت ، دستمزد یکسال او را یک تماس تلفنی و با خرید و فروش چند سکه

ورد ، به دست بیاوردبه دست می
ٓ
ست و الیِت نسل سبز قربانی. بانی مشخص استپس قر. ا

ن . ی مولد جامعه است، قربانی اصلی در بین قربانیان استنسل سبز که حامل قوه
ٓ
حتی ا

ی خود و نفوذ فامیلی ، توانایــی برجستن از قشری از نسیل سز نیز که به علت تمول خانواده

خانواده ناگزیر به تن دادن به یک  کند، به علت وابسته شدن بهاین موانع اقتصادی را پیدا می

پدرسا=ری وقیح و کمرشکن هستند؛ گـفتیم که شکاف فرهنگی و ارزشی بین نسل سبز و نسل 

های ارزشی و فرهنگی شود که اختRف سلیقهاش بسیار زیاد است و همین امر سبب میوالدین

وابستگی مالی   -اردیحاّدی میان فرزند و خانواده وجود داشته باشد و خانواده در چنین مو
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گاه می - فرزند
ٓ
های ذوقی و ارزشی خود را از کانال وابستگی کوشد تا سلیقهبه صورت ناخودا

های خود برای ازدواج و دخالت در اقتصادی بر فرزند تحمیل کند؛ و حتی تا حد تحمیل گزینه

ست ی ایرانیهاشناسی جامعهترین شئونات زندگی مشترک نیز پیش بیاید و این وظیفهجزئی

اند، حد چگونه به تولید انبوه رسیده" علی سنتوری "هایــی چون که باید به ما بگویند شخصیت

های  مرفه و نیز در میان دانشجویان بهترین اعنیاد به شیشه و کراک در میان فرزندان خانواده

به رکورد  های ایران  چرا به چنین درجات غیرقابل مهاری رسیده است؟  در دستیابیدانشگاه

-درصدی طRق در میان جوانان، سهم همین اعمال سلیقه۳۰دقیقه و نرخ  ۴یک طRق در هر 

افند، چقدر های  ارزشی و حتی شخصی،  که با سوءاستفاده از ضعف مالی قشر جوان اتفاق می

سالگی نیز از موهبت حیوانی مسکن  ۵۰الی ۴۰است؟ و اینکه یک کارشناس جوان امروز تا 

ن  ۶۰کند که ای تحمیل میاست، چه تبعات روحی و روانی را با خود به جامعهمحروم  
ٓ
درصد ا

  ها هستند؟   همین جوان

باید موقعیت خودش را به عنوان نسل سبز ها این است که  گیری تمام این بحثنتیجه  

رک ی امروز داخRقی جامعه-اقتصادی- قربانی ردیف اول استبداد دینی و ائـتRف فساد سیاسی

رحم کند و  ارزش جنبش سبز خود را و اهمیت موقعیت تاریخی خود را بفهمد و زیر این فشار بی

هایــی گرفتار است، بداند که در فردستیز، اعتمادبنفس خود را از دست ندهد و اگر در بحران

هایشان ، هر یک به ها برادر و خواهر او نیز در کنج اتاقاین گرفتاری تنها نیست و میلیون

ن  کنند  ؛ اوشکلی و در فرمی ، همان میزان بحران و گرفتاری را تجربه می
ٓ
-اصRحنباید فریب ا

ن 
ٓ
چهار طول اوباشی را كه جنبش سبز او را رمانتیسیسم كور نامیدند و در طلبی مافیایــی و ا

لق و امروز برای تم جنبش سبز او را نیافتند  زبرای دفاع ا ای و لیاقتیای و ارادهعرضه ،سال

هللا عسگرلو=دی با یگدیگر مسابقه های فسادی چون حبیبگویــی به بیت رهبری و جرثومه

 ر منفعل و فاسداقشاهمان  انسخنگویخودشان  ،گذاشتند، بخورد؛ چون كه این افراد

رایش كنونی قدرت و ثروت هایــی ی عظیم ذینفعوشبکه
ٓ
گاهی در ایران امروز  هستند كه از ا

ٓ
 و ا



 .......................232 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

تی به نقش شبکه.   باشندمی منتفع
ٓ
فساد که منافع ایشان به  یــیهای عظیم ذینفعدر بند های ا

گاهی و فساد اقتصادی جامعه 
ٓ
    .خواهیم پرداخت، گره خورده است  اخRقی، فساد ا

  ۹۰یهماشني آزادی ستیزی در دهساختار   -۳-۵

رایش و نحوه  ۵-۱ی شماره در شكل
ٓ
زادیی ارتباط اجزاء  ماشینا

ٓ
طول   ستیزی درا

اجزاء این ماشین چه به صورت مستقیم و یا غیر . ی هشتاد نشان داده شده استدهه

مستقیم، یا از طریق سركوب نظامی، سیاسی و فرهنگی و یا از طریق  منحرف كردن ذهن 

زادیها و فعال كردن شكافتوده
ٓ
استبداد و یا /های سیاسی فرعی برای پنهان ساختن شكاف ا

زادیاز طریق دفرمه كردن 
ٓ
-خواه ، به تضعیف نیروهای لیبرالی عصر  میمفاهیم بنیادی فكر ا

-ست كه در هر سه مدار سیاسیدینی فاشیسمقلب ماشین مثلث  ،در این طرح . پردازند

مادهشناختی بر علیه ایدهزیبایــی-فلسفی
ٓ
زادی در ا

ٓ
این سه عنصر  در .  باش كامل استی ا

زادی را به لحاظ اخRقی معنوی روحانیت شیعه ، ایدهی ی اول با  استفاده از اتوریتهمرحله
ٓ
ی ا

كاهش اعتبار و  ، در مواردی كه به علت) ی شصتی دههمانند نمونه(  بدنام می كنند

زادی مشروعیت روحانیت ،
ٓ
خواهی كـفایت این كوشش فرهنگی و تبلیغاتی برای كاهش موج ا

ید وبه میدان می) استبداد دولتی (عنصر دوم نكرد،  
ٓ
زادی به روشدر این مرحله  ایده ا

ٓ
های ی ا

ها در ی هفتاد و جلوگیری از انعكاس امیال تودهی دههنمونه( شود سیاسی سركوب می

زادی )نهادهای قدرت ، از طریق ابزارهایــی چون ردصRحیت
ٓ
خواهی با= در مواردی كه  موج ا

مانند ( شود ارد عمل میگرفت و  بحران به روش سیاسی نیز  پاسخ نگرفت، بازوی نظامی و

زادی فیزیكی نیروی قدرت لختو با ) ٨٨وضعیت پس از تقلب انتخاباتی سال
ٓ
را    خواها

  .سركوب نماید
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ن ضروری است برای درك بهتری از نحوه
ٓ
: ی عملكرد ماشین معرفی اجزاء جدید ا

١

  

                                                           

قای کمال اطهاری اخذ شده است در مصاحبه با نشریه" مدرن ولگار
ٓ
و انداز ایران، ی چشماز ا

 .مطالعه است ی رشد و کارکرد بورژوازی غیرمولد ، از منابع اینهای ایشان از نحوه

زادی ستیزی در دهه - ٥- ١ي
ٓ
رايش موتورهاي ماشین ا

ٓ
مل اجزاءاي تعو نحوه ٩٠یا

 

...............................

برای درك بهتری از نحوه

  
1111    

  

  

  

مدرن ولگارپست"اصطRح  -١
های ایشان از نحوهتحلیل

يشكل شماره  
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 :احتاد مال و لوطی    -٥ -٤

کند به پیوندی اشاره می" روحانیت؛ از پراكندگی تا قدرت" ی دکـتر هما ناطق در رساله

ها که در اواسط قرن نوزدهم  و در عصر قاجار ایجاد میان قشری از روحانیت و قشری از لمپن

.شد
١

های شهری برای فرار از مجازات، ها و لمپنی قدرت بر این اساس بود که =تاین شبکه 

ن بست میپس از اقدام به جنایت به بیوت روحانیون پناه می
ٓ
نشستند و از بردند و در ا

نجایــی
ٓ
ن ایام بیوت روحانیت مصون از تعرض بود و بستا

ٓ
نشینی در عرف عصر رسمیت که در ا

این . ین مجرمان ایجاد کندای برای اتوانست مصونیت حقوقیالتجاء به روحانیون می داشت،

 عناصر مجرمی بودند، در ازاء این مصونیت به خدمت روحانی لمپن
ً
های شهری که عمدتا

مدند و به عنوان یک شاخهدرمی
ٓ
نمودند و در ی نظامی، از منافع فئودالی ایشان دفاع میا

.جستندسرکوب و ایذاء مخالفان و منتقدان و طلبکاران روحانیت شیعه شرکت می
٢

  Rف مRائـت

هزار و لوطی در عصر محمدشاه به چنان حدی رسید که محمدباقر شفتی عام بزرگ شیعه سی

ی ثروت و نفوذ نامحدودش تا حد منفک کردن لمپن را در اصفهان سازماندهی کرد و بواسطه

ی نظامی محمدشاه برای فتح مجدد اصفهان از اصفهان از دولت مرکزی پبش رفت و حمله

.وطی پیامد این وضعیت بودچنگ مR و ل
٣

نیز همایش میدان توپخانه  یتمشروط یدورهدر   

ن شیخ
ٓ
بر " دین نبی"های تهران و حومه را برای دفاع از هللا نوری تمام چاقوکشفضلکه در ا

ورد ، نشانهعلیه مشروطه
ٓ
در عصرپس از انقRب ؛ ستای از این ائـتRف تاریخیطلبان گرد هم ا

یت
ٓ
ی نظامی ی روحانی و قوهبهشتی قصد داشت با احیاء این ائـتRف بین قوههللا نیز شخص ا

نیروی روشنفکری را در صدر انقRب سرکوب " اتحاد چکمه و نعلین" غیردولتی و تحت عنوان 

ن از ارگان ۵۷های انقRب درسالتاسیس کمیته. كند
ٓ
قای مطهری برای استقRل ا

ٓ
  های و تRش ا

                                                           

غاز اقتدار سياسي مRيانمقاله -هما ناطق -۱
ٓ
ورد، شمارهره ينامهفصل -ي ا

ٓ
  ۱۳۸۷،تابستان۸و۷،صص۸۳ی ا

 همان -۲
  ۱۹۸۸، نشر پيام، لندن۵۵و۵۴هما ناطق، ايران در راهيابي فرهنگي، ص -- ۳
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رسمی
١

ن به 
ٓ
قای مهدوی و سپردن ریاست ا

ٓ
پاسداران به کنی و سپس تشکیل سپاها

یت
ٓ
شکارترین شکل ،هللا محRتیفرماندهی ا

ٓ
غاز دهه. ستهای احیاء این ائـتRف تاریخیا

ٓ
ی در ا

سعید امامی در كشتار روشنفكری مستقل از یكسو و مفاسد  -هفتاد نیز همكاری تیپ فRحیان

هنین ایشان از تعقیب قضایــی اخRقی و اقتصادی ایشان از دیگرسو و نیز 
ٓ
مصونیت ا

ن. ستی مR و لوطیترین شكل معاشقهسمبولیزه
ٓ
و در اعترافات  ۷۸گونه که در سال ا

امیرفرشاد ابراهیمی
۲

شکار شد لمپن
ٓ
( های نوپو های بسیج و شبکههایــی که در قالب کمیتها

-نیت سرویس میبه شکل یک میلیشیای لباس شخصی به روحا) ی پیرو و=یتنیروهای ویژه

 به همان روحیات لوطیان عصر 
ً
 و دقیقا

ً
دادند، به لحاظ عمق فساد و سطح لمپنیسم دقیقا

یت
ٓ
شان دست بردند و در تحت حمایت كارفرمایان روحانیهللا شفتی و مRعلی كنی نسب میا

دم -ایخود را برای ارتکاب هر مفسده
ٓ
.دانستندباز می -...کشی، زنبارگی و دزدی، ا

٢
حمله به  

به دست نیروی نظامی غیرمسئولی انجام شد كه در اسناد دولتی با  ۷۸كوی دانشگاه در سال 

نام برده شد و این نیروها بر اساس اعترافات امیرابراهیمی و سایر " نیروهای خودسر"عنوان 

یت
ٓ
ی و هللا مصباح یزدقرائن ، مستقل از دستگاه قضایــی و از طریق ارتباط با روحانیونی چون ا

                                                           

 ۲۲ي ي شهروند، شمارهي حسن =هوتي، ماهنامهبه نقل از يادنامه -۱
 ۱۳۷۹تهران - ۱۸يشماره -ي پيام امروزبه نقل از ماهنامه - امير فرشاد ابراهيمياعترافات   -۲
مده است، هاي بسيج كه شرح حالي اعضاء كميتهبراي مقايسه با روحيه  -۳

ٓ
شان در اعترافات اميرابراهيمي ا

ي ي ي ي اول سدهاول سدهاول سدهاول سدهي ي ي ي مقامات مذهبي به ويژه در نيمهمقامات مذهبي به ويژه در نيمهمقامات مذهبي به ويژه در نيمهمقامات مذهبي به ويژه در نيمه:" نقل روحيات لوطيان به قلم خانم هما ناطق جالب خواهد بود
حساب با حساب با حساب با حساب با معنا كه در هنگام تسويهمعنا كه در هنگام تسويهمعنا كه در هنگام تسويهمعنا كه در هنگام تسويههم بدانهم بدانهم بدانهم بدان. . . . كردندكردندكردندكردنداستفاده مياستفاده مياستفاده مياستفاده مي" " " " هاي ضربتهاي ضربتهاي ضربتهاي ضربتگروهگروهگروهگروه""""، از اين اوباش به عنوان ، از اين اوباش به عنوان ، از اين اوباش به عنوان ، از اين اوباش به عنوان ۱۹۱۹۱۹۱۹

ن و يا در رقابت با قدرت حاكم از سپاه لوطي بهره مي
ٓ
ن و يا در رقابت با قدرت حاكم از سپاه لوطي بهره مياين و ا
ٓ
ن و يا در رقابت با قدرت حاكم از سپاه لوطي بهره مياين و ا
ٓ
ن و يا در رقابت با قدرت حاكم از سپاه لوطي بهره مياين و ا
ٓ
كردند، به دزدي و كشتن كردند، به دزدي و كشتن كردند، به دزدي و كشتن كردند، به دزدي و كشتن اجيرشان مياجيرشان مياجيرشان مياجيرشان مي. . . . گرفتندگرفتندگرفتندگرفتنداين و ا

هاي اجتماعي و شورش عوام هاي اجتماعي و شورش عوام هاي اجتماعي و شورش عوام هاي اجتماعي و شورش عوام در ناخرسنديدر ناخرسنديدر ناخرسنديدر ناخرسندي. . . . فرستادندفرستادندفرستادندفرستادندداشتند و يا جهت غصب امRك به روستاها ميداشتند و يا جهت غصب امRك به روستاها ميداشتند و يا جهت غصب امRك به روستاها ميداشتند و يا جهت غصب امRك به روستاها ميرقيب واميرقيب واميرقيب واميرقيب وامي
اين قشون مسلح را كوچكـترين بهره از سواد و اين قشون مسلح را كوچكـترين بهره از سواد و اين قشون مسلح را كوچكـترين بهره از سواد و اين قشون مسلح را كوچكـترين بهره از سواد و . . . . دادنددادنددادنددادندگرفتند و اجرت ميگرفتند و اجرت ميگرفتند و اجرت ميگرفتند و اجرت ميلوطيان را جهت سركوب به كار ميلوطيان را جهت سركوب به كار ميلوطيان را جهت سركوب به كار ميلوطيان را جهت سركوب به كار مي

ب
ٓ
زمند پول بودند و نان و ا

ٓ
باصول دين نبود؛ جملگي ا

ٓ
زمند پول بودند و نان و ا

ٓ
باصول دين نبود؛ جملگي ا

ٓ
زمند پول بودند و نان و ا

ٓ
باصول دين نبود؛ جملگي ا

ٓ
زمند پول بودند و نان و ا

ٓ
شان از اجير شدن به راه دستبرد به امRك و اموال مردم شان از اجير شدن به راه دستبرد به امRك و اموال مردم شان از اجير شدن به راه دستبرد به امRك و اموال مردم شان از اجير شدن به راه دستبرد به امRك و اموال مردم اصول دين نبود؛ جملگي ا

مدفراهم ميفراهم ميفراهم ميفراهم مي
ٓ
مدا
ٓ
مدا
ٓ
مدا
ٓ
زار زنان برميميميميمي""""باج شرعيباج شرعيباج شرعيباج شرعي""""به نام دين به نام دين به نام دين به نام دين . . . . ا

ٓ
زار زنان برميگرفتند و در كوچه و بازار به هتك ناموس و ا
ٓ
زار زنان برميگرفتند و در كوچه و بازار به هتك ناموس و ا
ٓ
زار زنان برميگرفتند و در كوچه و بازار به هتك ناموس و ا
ٓ
مدندگرفتند و در كوچه و بازار به هتك ناموس و ا

ٓ
مدندا
ٓ
مدندا
ٓ
مدندا
ٓ
"              ا

غاز اقتدار سياسي مRيانمقاله -هما ناطق
ٓ
  ۷ص - ي ا

۴ -  

  ۱۳۷۹تهران - ۱۸يشماره -ي پيام امروزبه نقل از ماهنامه -اعترافات امير فرشاد ابراهيمي -
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قای احمدی نژاد به شهرداری تهران و . شدندفاضل لنكرانی، به كارگماشته می
ٓ
با انتخاب ا

ی پنجاه شركت نداشتند و جمهوری، نسل لوطیان جوانی كه در مبارزان انقRبی دههریاست

ی شصت بودند تا با=ترین سطوح قدرت بركشیده شدند ی روحانیت حاكم در دههپروردهدست

ا=نبیاء سیاسی نیز بسط یافت و قرارگاه خاتم-امنیتی ایشان به سطوح اقتصادی-یو نفوذ نظام

وردژه به عنوان بازوی اقتصادی سپاه انحصار بزرگـترین پرو 
ٓ
تRش . های ملی را به دست ا

در  -ی قدرت و سركوب پایگاه اجتماعی ایشانطلبان از دایرهروحانیت حاكم برای حذف اصRح

نان به لوطیان جوان  - ۸۸جریان انتخابات سال
ٓ
، تا حد سپردن اختیارات تام  را وابستگی ا

نكه در جنبش اعتراضی سال . دادقضایــی و اجرایــی افزایش 
ٓ
، مشروعیت اخRقی ۸۸پس از ا

ها =تترین حد خود رسید، با به خدمت گرفتن زندانیان جرایم اجتماعی و نظام حاكم به پایین

وری شده بودندی شهر جمعهاز حاشی ۸۷در سال  هایــی کهو لوت
ٓ
های در سركوب، ا

مدترین بخشتری به خود گرفت و ائـتRف مR و لوطی اشكال صریح،انتخاباتی
ٓ
- با سپردن پردرا

های چندمیلیارد د=ری تا پروژه مخابراتهای اقتصادخصوصی به سرداران سپاه؛از شركت 

رایش نظامی خود بر علیه جامعه، پرده
ٓ
زادی ستیزی لب ماشینقکرد؛ برداری صنعت نفت از ا

ٓ
ا

ست که قدرت مادی و معنوی غیرمسئول را در یک پیکیج ی مR و لوطیاتحادیه ۹۰ی در دهه

ورده استتاید�لوژیک به خدمت استبداد دول
ٓ
  .ی درا

  ستملn لیربال کی   -۵ -۵
  ای را دوست دارد؟و بورژوازی غريمولد چه نوع  آزادی 

زادی لیبرالی غرب، هرزگی. شخصیتبیلمپن لیبرال یعنی لیبرال 
ٓ
اش را لیبرالی که از ا

موخته است، از فردگرایــی خودخواهی
ٓ
ن بیا

ٓ
اش را، از تفاوتی مدنیاش را، از تساهل و مدارای ا

داری غربی نیز، فضای شکوه بورژوازی غربی اداها و اطوارهایش را ؛ و از کل فرهنگ سرمایه

زادی  اقتصادی بی
ٓ
زادیقیدوشرط را البا

ٓ
بیان و نشر و پارلمان مستقل و قضای مستقل ته بدون ا

-خواری و  البته مفاسد اقتصادی او باشند، خیلی دوست دارد ؛ چرا  كه لمپنكه مانع رانت

او . رانتی در ایران است -الواقع سخنگوی منافع و عRیق  بورژوازی غیرمولِد د=لیلیبرال فی
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گرایــی بی چون علم طبیعی ، فلسفه ، حقوق بشر ، انسانای به جوهر لیبرالیسم غرهیچ عRقه

ندارد چرا که چنین گرایشاتی او را با دین و دولت و سنت و البته با استبداد دولتی ... و 

لمپن لیبرال، . ای نیستدرخواهد انداخت و عنصر لمپن لیبرال را چنین بضاعتی و چنین اراده

د و حاضر است هر خفتی را تحمل کند تا با قدرت نفسی ندار ست که هیچ غرور و عزتلیبرالی

اش را نه از ابداعات افزودهطور که بورژوازی غیرمولد، سود و ارزشهمان. حاکم درگیر نشود

های علمی، نه از ابتکارات مدیریتی و شکوفایــی خRقیت منابع تکنولوژیک، نه از پژوهش

اش را در لمپن لیبرال نیز نفوذ فکری کند، انسانی، بلکه از رانت، نفوذ و انحصار کسب می

ورد؛ سیستم استبدادی حاکم روشنفکری اصیل را و ی رانت و انحصار به دست میسایه
ٓ
ا

زادیلیبرالیسم اصیل را كه ریشه در سنت
ٓ
ی صدر مشروطیت و نهضت ملی خواهانههای ا

ضای کند و فکند، سوسیالیسم اومانیست را خفه میفاطمی و مصدق دارد، سرکوب می

. کندست، تامین میخطری برای استبداد شرقیانحصاری را برای لمپن لیبرال که منقد بسیار بی

های پراکنده و فاقد حقیقتای از شبهلیبرال که حامل سلسلهدر این فضاست که گـفتمان لمپن

ر یابد و از رهگذی متوسط جذابیتی میهای طبقهرادیکال است، در میان توده قدرت انتقادی

زادی توده همین انحصارات است که او 
ٓ
زادی بیان و شفافیت اطRعات هراس از ا

ٓ
های مردم و ا

مدترین دولتهم ،دارد و به این دلیل
ٓ
در  مشارکتتر از بخشها را نیز لذتپیمانی با ناكارا

ن نیز ی لمپنو بدین سبب است كه روحیه داندملی و مدنی می هایجنبش
ٓ
لیبرالی برخاسته از ا

ی انتقادی رادیكال است و بر خRف سنخ لیبرالیسم غربی، حاضر است تا فاقد هر نوع اندیشه

رایش قدرت موجود به وارد نیاید و 
ٓ
سیبی به ا

ٓ
مدترین اشكال استبداد مدارا كند تا ا

ٓ
با ناكارا

زادی را نخواهد برهمین اساس است که
ٓ
زادی را فقط تا حدی . لمپن لیبرال محکوم است که ا

ٓ
او ا

ن برخوردار باشد و بتواند بر فاشیستطمی
ٓ
ها و بنیادگراها چیره باشد ولی نه لبد که خودش از ا

ن حدی كه ذهن ایرانی قوه
ٓ
ورد و منافع و ضرورتتا ا

ٓ
های زیست ی فكر انتقادی به دست ا

كه  ایبرای درك بهتر خاستگاه این نیرو ضروری است كه به سیر تاریخی .دمكراتیك را درك كند

  . را تولید كرده است، توجه كنیم این نیرو 
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زادی در فصول گذشته به
ٓ
ی بورژوازی ملی ایران در عصر خواهانهروحیات مترقی و ا

هیچ جنبش تئوریك  ۱۹۰۷تا  ۱۸۴۰قاجار اشاره شد  و بر این نکـته  تاکید کردیم كه از سال 

ن نداشته باش
ٓ
ن عصر سهمی پیشرو در ا

ٓ
تاجر عصر قاجار . دیا پراتیكی نبود كه بورژوازی تجاری ا

شنایــی را با موج توسعه
ٓ
نالیز ی جهان خارج دارد لحظهبه عنوان صنفی كه بیشترین ا

ٓ
ای از ا

سوده
ٓ
خاطرات "و " خاطرات حاج ابراهیم بیگ" خاطر نیست و  دو كـتاب بحران عصر خود ا

ن قدرت اخRقی با= در بورژوازی تج. شواهدی بر این روحیه است" حاج سیاح
ٓ
اری بخشی از  ا

ن عصر، به واسطه
ٓ
ن كاری است كه طلیعهی تضاد منافع با فئودالیسم محافظها

ٓ
های زوال ا

شكار شده است و بخشی نیز به سبب احساس خطر از نفوذ  كمپانی
ٓ
های خارجی است كه ا

ای را در او كنند و یك حس ملیمند، منافع او را تهدید میتحت حمایت دیپلماسی دول قدرت

ی ماندهو بخشی نیز از بابت نگرانی از فرماسیون سیاسی، حقوقی و فرهنگی عقبكنند بیدار می

ن عصر ناگزیر  . جامعه كه امكان رشد و شكوفایــی او را محدود کرده است
ٓ
بورژوازی تجاری ا

شده در تجارت را به بخش صنعتی که راندمان بیشتر و ظرفیت ی انباشتاست که سرمایه

منتقل کند و تحقق این امر بدون تاسیس نهادهای مدرنی چون گذاری بیشتری دارد، سرمایه

ی حمل و نقل امن ها و شبکهمدرسه، دانشگاه، قانون، دیپلماسی دولتی پاسخگو،بنادر، راه

استعمار  -دربار فاجار -فئودالیسم -روحانیت( غیرممکن است و اعضاء ائـتRف بزرِگ ... و 

ی ساختاری منفعتی خاص در برابر این توسعههر یک به علت ) خارجی و فساد اخRقی توده

زادیایستاده است و از بابِت همین تضاد منافع با ماشین
ٓ
است که بورژوای  ۱۹ستیزی قرن ا

زاد۱۲۸۸تجاری دوران قاجار از زمان ظهور بابیه تا فتح تهران در 
ٓ
خواه ایرانی در راس نیروی ا

الضرب که به نمایندگی از بازرگانان و در حضور شاه، به زبان عباراتی از زبان حاج امین. است

گاهی این طبقه در صدر مشروطیت است
ٓ
مده، گویاترین تصویر از وضعیت ا

ٓ
هیچ کس نباید هیچ کس نباید هیچ کس نباید هیچ کس نباید :" ا

قایان علما می............دخالت و تصرف در کار مجلس کنددخالت و تصرف در کار مجلس کنددخالت و تصرف در کار مجلس کنددخالت و تصرف در کار مجلس کند
ٓ
قایان علما میا
ٓ
قایان علما میا
ٓ
قایان علما میا
ٓ
هیچ هیچ هیچ هیچ . . . . خواهند نیایندخواهند نیایندخواهند نیایندخواهند نیایندخواهند بیایند، میخواهند بیایند، میخواهند بیایند، میخواهند بیایند، میا

قایان بدتر ا. . . . کندکندکندکندفرقی به حال ما نمیفرقی به حال ما نمیفرقی به حال ما نمیفرقی به حال ما نمی
ٓ
قایان بدتر اا
ٓ
قایان بدتر اا
ٓ
قایان بدتر اا
ٓ
قایانا

ٓ
قایانز شما، شما بدتر از ا
ٓ
قایانز شما، شما بدتر از ا
ٓ
قایانز شما، شما بدتر از ا
ٓ
ما در سال هرچه از گیر دزد ما در سال هرچه از گیر دزد ما در سال هرچه از گیر دزد ما در سال هرچه از گیر دزد . . . . ز شما، شما بدتر از ا
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وریم، به رّمال میدرمیدرمیدرمیدرمی
ٓ
وریم، به رّمال میا
ٓ
وریم، به رّمال میا
ٓ
وریم، به رّمال میا
ٓ
داریم، داریم، داریم، داریم، قدر از دست حکام و شاه و صدراعظم نگاه میقدر از دست حکام و شاه و صدراعظم نگاه میقدر از دست حکام و شاه و صدراعظم نگاه میقدر از دست حکام و شاه و صدراعظم نگاه میدهیم، هرچهدهیم، هرچهدهیم، هرچهدهیم، هرچها

قایان نخواهیم بردباید دِر خانهباید دِر خانهباید دِر خانهباید دِر خانه
ٓ
قایان نخواهیم بردی شرع بدهیم؛ ما دیگر حکمی از ا
ٓ
قایان نخواهیم بردی شرع بدهیم؛ ما دیگر حکمی از ا
ٓ
قایان نخواهیم بردی شرع بدهیم؛ ما دیگر حکمی از ا
ٓ
."ی شرع بدهیم؛ ما دیگر حکمی از ا

١
  

ز هم گسیختگی اولتیماتوم روس و شكست مشروطه و ابه دنبال   ۱۲۹۰ی در دهه

رمانو دل دولت مركزی در عصر جنگ جهانی اول
ٓ
، احساس های مشروطه سردی عمومی از ا

رمانژوایــی جایگزین  اقشار بور  ذهننیاز به امنیت، ثبات و توسعه در 
ٓ
خواهانه مشروطه گرایــیا

بورژوازی خردهدر این دوره . ایشان را با اقشار طبقه متوسط قطع كرد شد و پیوند سیاسی

مدن در پیرامون قهرمانان محلیشهرنشین 
ٓ
و  و پسیان ای چون میرزاكوچك و خیابانیبا گردا

رجالی چون مدرس و بهار، همچنان به صورتی پراكنده وفاداری خود را به روح دمكراتیك 

، ۱۹۱۹مشروطه حفظ كرد؛ هر چند كه به تدریج منفعل شد و پس از ایستادگی در برابر قراداد

خرین 
ٓ
رضاشاه را می  ظهور از این بابت . ی عشقی خفه شدصدای مقاومت او در گلوی میرزادها

چون علم و  –انقRب مشروطه  افزاری سختهای غیردمكراتیك و رویاهای توان تحقق بخش

كار بورژوازی ملی مستقر های محافظهدانست كه با حمایت طیف -....توسعه و =ئیسیسم و 

ت وابستگی به قدرت بیگانه و نیز به سبب فساد دستگاه سلطنتی، اما به تدریج به عل ،شد

بیژن جزنی در . های سیاسی بورژوازی ملی ایرانی با استبداد پهلوی اول اصطكاك یافتعRقه

 عسلماهداند كه ای میاعدام تیمورتاش و عزل فروغی را لحظه" ی ایرانسالهتاریخ سی"ی رساله

های نوظهور بورژوازی كمپرادور دست با= و طیف به پایان رسیدشاه رضا باوازی ملی ایرانی  بور 

.یافتندرا در ساختار سیاسی 
٢

  

مرداد،  اقشار  ۲۸ها و بخصوص پس از كودتای هلویپدر دوران دو نسل حكومت 

بورژوازی شهرنشین بورژوازی ملی یا منحل شدند و یا به سرعت كمپرادوریزه شدند و اقشار خرده

هایــی چون و از موقعیت شدند لی عصر وصی بورژوازی وابستههایــی به بدنهدهنیز چون زائ

                                                           

ها در انقRب مشروطیت ایران، ، به نقل از هما ناطق، جنگ فرقه۱۲۶ص" ظهیرالدولهخاطرات " از کـتاب  -۱
 ۶۲، تابستان۳ی ، شماره ۴۹ی الفباء ، صنشریه

  ی بیژن جزنیسالهبه نقل از تاریخ سی   -۲
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های خارجی فروشی به نمایندگی تجاری كمپانیوری و خردههای کوچک،پیشهمدیریت کارگاه

بورژوازی سنتی به عنوان یك  در این دوره است كه به تدریج قدرت اخRقی طبقه . ارتقا یافتند

، همزمان با تورم قشر بورژوازی  ۳۰ی ی دههاز میانه. رود حلیل میت جریان ملی به تدریج

یابد كه كرده تسلط مییك روحیه و هویت فكری جدیدی در میان اقشار تحصیلوابسته، 

. های لیبرالیولنگارانه بدون اعتقادات دمكراتیك و بدون پرنسیپ مدرنیسمعبارتست از یك 

لزدگی جRلغربی این همان روحیه ایست كه در رساله
ٓ
های بسیار احمد هر چند با تعمیما

نالیز قرار گرفت  - انگارانهنابجا و سهل
ٓ
اعتبار و ابهت  ای كههمان روحیه. مورد شناسایــی و ا

سمت به اخRقی مدرنیسم را در ذهن بیدار ایرانی مخدوش كرد و وجدان قشرهایــی از ایشان را 

ن هویت ههمان روحی .متوجه كردستیزی هایدگری غرب
ٓ
ای كه روشنفكری دینی در مرزبندی با ا

زادی از جبهه
ٓ
ای كه در همان روحیه ؛ی ملی انشعاب یافتسیاسی گرفت و با عنوان نهضت ا

ن
ٓ
به برای نقد مدرنیسم محكم  گاهیتكیه پس از یك قرن تقR، روحانیت شیعه ،تضاد با ا

ورد
ٓ
  .دست ا

مد
ٓ
، طیف  ۴۰ی اصRحات ارضی در ابتدای دههو با  فتی پس از كودتانبا افزایش درا

ن بدل به یك  "ن لیبرالیپلم"ی ژوازی كمپرادور به سرعت باد كرد و روحیه بور 
ٓ
برخاسته از ا

ی كه سرتاسر ادبیات داستانی دهه شد در میان اقشار تحصیلكرده  استایل شخصیتی و هویتی

ن داستان شدهی اغراقكوششی برای بازنمایــی و تحقیر این روحیه است و نمونه ۴۰
ٓ
شوهر " ی ا

مریكایــی
ٓ
ثار داستانی ساعدی و براهنی است" ا

ٓ
ل احمد و نیز ا

ٓ
قای ا

ٓ
نكه مپنل . ا

ٓ
لیبرال بیش از ا

زادی .موید یك شخص باشد، موید یك روحیه است 
ٓ
که به  شدهخواهی غیرمدنی و كنترلنوعی ا

ن با لیبرالیسم  مافیای قدرت استبدادی وابسته است؛
ٓ
ی تفاوت اصیل ایرانی به اندازهو تفاوت ا

دمیت"
ٓ
دمیتمجمع ا
ٓ
دمیتمجمع ا
ٓ
دمیتمجمع ا
ٓ
احمد قوام " حزب دموكراتحزب دموكراتحزب دموكراتحزب دموكرات"در صدر مشروطه و تفاوت " ی انقRبی انقRبی انقRبی انقRبكمیتهكمیتهكمیتهكمیته"با " مجمع ا

توان در ی این جریان را میعقبه. است ۱۳۳۰دكـتر مصدق در ی ملیی ملیی ملیی ملیجبههجبههجبههجبههبا  ۱۳۲۶در سال

 هایــی چونتیپدر عصر مشروطه . پرنسیپـی نظری و عملی ملكم خان جستجو كردبی
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قوام و بعد از كودتا منصور و هویدا احمد در عصر قبل از كودتا  الوله،و وثوق ناصرالملك

  .های این روحیه هستندنماینده

یت
ٓ
غاز دههبا پایان جنگ هشت ساله و مرگ ا

ٓ
ی هللا خمینی و فروپاشی بلوك شرق ، در ا

حكومت اسRمی سیاست تعدیل اقتصادی در دستور كار هنگامی که هفتاد خورشیدی نیز، 

به سمت بورژوازی امRک و بورژوازی غیرمولد ایرانی شکل غالب بورژوازی گیرد و قرار می

رام لمپن لیبرالیسم دههتجاری و بورژوازی رانتی کانالیزه می
ٓ
رام ا

ٓ
ی چهل که در شخص شود، ا

-ی ایدائلرهبر سیاساکبر هاشمی ی هفتاد در کاراکـتر علیامیرعباس هویدا متبلور بود، در دهه

دلیل موقعیت انحصاری برای ٤لیبرالی به ی لمپندر این عصر روحیه.كنداش را جستجو می

  :رشد یافته است

مدن از زیر ضربهفروپاشی پایگاه ماركسیست  - ١
ٓ
 گراهای انتقادی چپها و  و درا

-سیاست تعدیل اقتصادی در عصر هاشمی و نیاز حكومت به رشد یك بورژوازی كنترل  - ٢

 شده

ژیكی كه در متن  برخورداری از انحصارات فرهنگی به عنوان تنها دیسكورس غیراید�لو  - ٣

ای داشت و به همین علت جذابیتی توده.... فعالیت و نشر وی حكومت اسRمی اجازه

ن است
ٓ
 .میان قشرهای مدرنیست متوجه ا

ز نفوذ سیاسی ی اجتماعی بیداری مدنی، در عین برخورداری ای توامان از سرمایهاستفاده  - ٤

 بیداری دولتی

غیراید�لوژیک کردن گـفتمان نظام اسRمی، با ی هفتاد این جریان فكری در طول دهه  

ژوایــی  ه علت تضاد منافع اقشار بور سازی  مناسبات قدرت برداشت و بگام های مثبتی در عرفی

  خارجی و فرهنگی بنیادگرایــی دینی حاكم، در انتخابات هفتم ریاست جمهوری با با سیاست

ی بنیادگرایــی دینی، ی متوسط و حمایت از خاتمی در مقابل ائـتRف گستردهپیوستن به طبقه

ورد و تکنوکراتخصلت
ٓ
ن مدیران دولت هایــی مترقی به دست ا

ٓ
مده از ا

ٓ
های اسRمی برا

 . اصRحات شدند
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نفس پیدا کرد و در به لحاظ تئوریک نیز اعتماد به یلیبراللمپن یروحیهاد ی هشتدر دهه

های اسRمی را در ی چپاتوریتهشرق و شهروند،  نشریاتیطلبی، از طریق ی رکود اصRحدوره

و گـفتمانی را سامان داد که به علت تعطیلی مطلق فکر  شکستطلبی گـفتمان اصRحتولید 

شکار نمیصاری اید�لوژی در حکومت اسRمی، تناقضفلسفی و تاریخی و جو انح
ٓ
ن  ا

ٓ
شد های ا

های قشر بورژوازی رانتی را به عنوان اصول لیبرال دمکراتیکی که  و ارزش عRیقتوانست می و

و به صورتی سطحی  ه القاء كندكردهبه اقشار تحصیلیافته مستقر است، در جهان توسعه

ها در عالم این تناقض. بدهدبورژوای رانتی پیوند منافع ی متوسط را به ی سیاسی طبقهاراده

از  نژاد، و با شکست از محمود احمدی١٣٨٤تیر  ٢در ی نظر هرگز شناسایــی نشد اما مرده

ی طور که در دهههمان. ای کمرشکن را متحمل شدضربههای حاکم بر جامعه واقعیت

در ) مستضعفین و حاشیه نشینان -دهقان -غیرماهر اقشار كارگر( ی سوم های طبقهتوده۵۰

نارشیسم سنت
ٓ
یتگریز از مدرنیسم فاسد پهلوی دوم به ا

ٓ
هللا خمینی پناه بردند، در گرای ا

نكه اقشار طبقهدهه
ٓ
ی متوسط از دستاوردهای دمكراسی  لرزان عصر ی هشتاد نیز پس از ا

مدند و بقهاصRحات ناامید و منفعل شدند ، بار دیگر این اقشار ط
ٓ
ی سوم بودند كه به میدان ا

قای هاشمی تجسم یافته بود، اینای كه در حلقهلیبرالیی لمپنبرای نه گـفتن به روحیه
ٓ
بار ی ا

نارشیسم بنیادگرای احمدی
ٓ
وردندا

ٓ
توان یك دوقطبی بر این اساس می. نژاد را به میدان ا

بنیادگرا که در واقع  -لیبرالدوقطبی لمپن. خطرناك را در تاریخ معاصر ایران مشخص كرد

در این دو قطبی، فساد اخRقی . ست) ارتجاع مذهبی/ مدرنیسم فاسد و غیراخRقی (دوقطبی 

-لیبرالی را تقویت میاندازد و ارتجاعی دومی، موضع لمپنها را به دامن بنیادگرا میاولی، توده

ی قیچی ، هویت خود را دو تیغه قرن است كه در فرار از اینی متوسط ایرانی نیمكند و طبقه

 قربانی یكی از این دو روحیه استدهد، اما در صحنهشكل می
ً
ترین سمبولیزه. ی سیاسی دائما

ست که دو ی هویدا به دست صادق خلخالیی محاکمهی این دو قطب در صحنهشکل مواجهه

قرن اخیر، سنت مقطب فساد در تضاد با یکدیگز قرار دارند؛ و ذهن ایرانی که در طول نی

لیبرالی اصیل و مدرنیسم اخRقی خود را که در سیمای مجاهدان باغشاه و دکـتر مصدق و دکـتر 
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بیند که بین این دو سنت فاسد گرفتار فاطمی متجلی بود، گم کرده است، خود را ناگزیر می

رحق بداند و هم را بی هویدا و امثالریشهها، مدرنسیم بیی بربریت خلخالیباشد؛ با مشاهده

طور که امروز  ها متوسل شود؛ هماناز چنگ مفاسد او نیز به صادق خلخالی و محمد منتظری 

زادینیز زیر جباریت ولی
ٓ
ن ا

ٓ
- فقیه دلش برای باند اشرف پهلوی تنگ شده است و در فقدان ا

ویتی و همبارزات دمکراتیک او را برای او زنده کند؛ چنان به این بی خواهی اومانیستی که سنت

نبینی چرکین عادت میخودکم
ٓ
ها، شکوه لیبرالی لمپنکه به دسیسهکند، که امروز پس از ا

نژاد به بغل اکبر هاشمی جنبش سبز خود را از یاد برده است، او را برای فرار از بغل احمدی

ماده می
ٓ
خود های کنند؛ انگار که این ملت قسم جRله خورده است که از تاریخ رنجرفسنجانی ا

پرسد نفس خود را از دست داده، که حتی از خود نمیهیچ درسی نیاموزد و چنان غرور و عزت

شوم؛ من در چه تر میای گرفتار شده ام، که روز به روز ذلیلام و به چه گمراهیمن چه کرده

ی  مسیر غلطی قرار گرفته ام که اراذلی چون احمد جنتی و احمدخاتمی که به تحقیق جرثومه

ی رای، پسر مرا بکشد؛ به دختر من تجاوز ی زمین هستند، به جرم مطالبهفساد روی کره

ارزش کند،  صبح تا شب کند، رئیس جمهور مرا دربند کند، پول ملی مرا تا حد کاغذ توالت بی

ن
ٓ
قدر گستاخ باشد که چهارسال بعد از من رای در رادیو و تلویزیون به من فحاشی کند و ا

وشنفکری لمپن لیبرال این مسئولیت را برای خود قائل است تا نگذارد شهروند بخواهند؟ و ر 

ی او بلند است، بشنود و او را شدهنجیب ایرانی هرگز صدای وجدان او را که از اعماق غرور له

-ای که شکل غالب حیات اقتصادی د=لیحد و مرز خو بدهد و در جامعهشرمی بیبه یک بی

  . خریداران بسیار دارد ست ، البته این روحیه

زاد، در لمپن لیبرال فی
ٓ
نفسه خطرناك نیست و چه بسا در یك وضعیت دمكراتیك و ا

تواند كاتالیزوری جریان لیبرالیسم اصیل منحل باشد، ولی در یك وضعیت استبداد دینی می

ل عصر ای برای نیروهای غیرمدنی و منفعبرای بسط  قدرت استبداد دینی باشد، و پایگاه هویتی

لیبرالیسم یك روحیه است و هر روشنفكری با عقاید طور كه تصریح شد، لمپنهمان. باشد

زادی
ٓ
شود و قدرت های مدنی لیبرالی عاری میخواهانه چنانچه از سجایای اخRقی و مسئولیتا
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حمایت قشرهای روشنفكری . كند بدهد، این روحیه در او حلول میفکر انتقادی را از دست 

قای هاشمی رفسنجانی جلوه۱۳۸۴یران در انتخابات ریاست جمهوری مدنی ا
ٓ
ای از همین از ا

ها به ایشان نیز، پیامی و هشداری از بابت از دست رفتن اعتنایــی تودهروحیه بود و البته  بی

 .همین قدرت اخRقی نزد این اقشار بود

نلیبرالی از ، عنصر لمپن۸۸اكنون نیز در چهارمین سالگرد کودتای 
ٓ
جا كه به صورتی ا

گری میان دولت و ملت را از دست داده یكطرفه از قدرت اخراج شده است، توان میانجی

حاكمیت اسRمی . دهدهای تئوریك خود ادامه میاست، اما كوشش برای این امر را در پایگاه

زادیی شركت در مناسبات قدرت را  به او خواهد داد كه او بتواند مطالبات به شرطی اجازه
ٓ
-ا

ی مدنی عصبی را به تسلیم و مدارا در برابر خط قرمزهای نظام ها بكاهد و روحیهی تودهخواهانه

ی مدنی را بفریبد؛ البته الواقع جامعهكنند، قانع كند و فیاسRمی كه روز به روز نیز پیشروی می

این معامله ابا  ای در وجود دارند، از شركت درقشرهایــی از این جریان كه یك اصالت لیبرالی

-های عفونتگویــیاند  و به چنان تملقكنند، اما قشرهایــی سرخوشانه به این بازی تن دادهمی

-اند و چنان در عطش بازگشت به مافیای قدرت سیاسی میباری به استبداد دینی گرفتار شده

زادیتر و مشایــی، جلوه و منشی مدنی- نژاد-سوزند که در مقایسه با ایشان، باند احمدی
ٓ
- ا

های همكاری این عنصر با ماشین در چند بند زیر شكل.  اندتری در جامعه یافتهخواهانه

زادی
ٓ
  :شودستیزی در وضعیت سیاسی و فرهنگی امروز ذكر میا

ی پنجاه با سوءاستفاده از فقدان فهم تاریخی زنده، درپوشش نقد رادیکالیسم مارکسیستی دهه  - ١

زادی ۵۷و رادیکالیسم دینی 
ٓ
را نیز غیرمستقیم زیر سوال  ۱۳۳۲ و ۱۲۸۶ خواهان رادیکال،ا

زادیخواهی می
ٓ
های گیری صورت، و امكان شكلعصر را نیز فلج کندمدنی برد تا نیروی ا

هرنوع . ای، چون نافرمانی مدنی را نیز در جامعه منتفی سازدرادیكالی از مقاومت توده

زادیچسباند تا لیبرالرادیکالیسم را به مارکسیسم می
ٓ
کاری خواهی را معادل محافظهیسم و ا

ن
ٓ
لوتر کینگ تا چه حدی در حدی که انسان ایرانی هیچگاه نفهمد مارتینمعرفی کند؛ تا ا

ن حد که ذهن ایرانی خیال کند لیبرالیسم یعنی خو 
ٓ
زمان خود متهم به رادیکالیسم بود و تا ا
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هرگز نفهمد که پدران  اوست  وای که نیروی مادی دست کردن به هر  قدرت کـثیف و مافیایــی

زادی
ٓ
های مدنی در مقابل اقتدارات لیبرالیسم اروپایــی برای دفاع کردن از حقوق انسانی و ا

اند  ؛ لمپن هایــی کردهاند و چه مجاهدتکلیسای مسیحی چه خطراتی را به جان خریده

ن متهم کند و ای و باشکوهی را به اید�لوژیک بودلیبرال وظیفه دارد که هر چیز انسانی

ی ایرانی بفهمد برادران و خواهران هنرمند او در اروپای شرقی برای  شدهنگذارد روشنفکر له

غلیه بر توتالیتاریسم ضدانسانی، تا چه حدودی از قدرت اخRقی برکشیده شدند و چگونه 

تی تمام هستی خود را برای بیدار کردن وجدان ملت و بسیج ایشان بر علیه استبداد کمونیس

 .به خطر انداختند

كRن روایت و " كوشد تا تاویل كند و میها تاكید میژی  ها و مرگ اید�لوروایتبر مرگ كRن - ٢

ن" اید�لوژی 
ٓ
ی ها و تعهدات و در كل، كلیهچنان توسعه دهد كه بتواند مرگ مسئولیترا ا

-یك سو قشر لمپنی غیرمدنی از با بسط این روحیه. های مدنی را نیز در بر بگیرد ارزش

كند واز سوی كردن مناسبات اجتماعی و اخRقی پیدا میبورژوایــی دست بازتری برای كا=یــی

اوج گرفته است،  به   ٨٨ها كه پس از خرداددیگر حساسیت سیاسی و مدنی میان توده

های اومانیستی كه از شود و از یك طرف نیز پایبندی به ارزشارج میعنوان سنتی منسوخ بی

وِر هویت  لیبرالی غربی است، به عنوان یك دگم های اخRقی و مسئولیتولفهم
ٓ
ا

نجایــیشود و فساد اخRقی تودهاز موضوعیت خارج می(!) اید�لوژیك
ٓ
كه به ی ایرانی نیز از ا

زادی را درك كند، این نوع انحرافات تواند مسئولیتخواهد و نمیتعبیر روسو نمی
ٓ
های ا

 .كندذب میضدمدنی را به راحتی ج

خواهد و از سوی بورژوازی غربی را می هایوبرخورداری  هااز یکسو تمام مزیتلیبرال لمپن

، و از چشم بپوشد خواهد از مزایایــی که استبداد دینی برای او ایجاد کرده استدیگر نیز نمی

به صورت داند و این بابت سنت انتقادی روشنفكری مدنی را مانعی و دردسری در برابر خود می

ی پنجاه ، كلیت میراث روشنفكری مدنی را نیز زیر ضمنی با نقد روشنفكری ماركسیست دهه

برد و در عصری كه روحانیت شیعه به عنوان حزب سیاسی حاكم، بر فلسفه و هنر و سوال می
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كادمیك نیز  چنگ انداخته است، این روحیه
ٓ
لیبرالی، روشنفكر را از ی لمپنعلوم انسانی ا

خیال خطر و منفعل و بیكوشد تا سنخی از روشنفكری بیدهد و  میاجتماعی زنهار می تعهدات

ی را هویت ببخشد و برای این منظور حتی ابایــی ندارد كه از مرگ بقایای روشنفكری بزرگ دهه

كن كردن روشنفكری مدنی مستقل به استبداد دینی چهل نیز ابراز خوشحالی نكند و برای ریشه

لاکنون روشنفکران ادبیاکنون روشنفکران ادبیاکنون روشنفکران ادبیاکنون روشنفکران ادبی:"نویسد ؛  هنگامی كه میمشاوره ندهد
ٓ
لای چون ا
ٓ
لای چون ا
ٓ
لای چون ا
ٓ
احمد ، شاملو، احمد ، شاملو، احمد ، شاملو، احمد ، شاملو، ای چون ا

بادی، نه رهبران سیاسی جامعههوشنگ گلشیری و محمود دولتهوشنگ گلشیری و محمود دولتهوشنگ گلشیری و محمود دولتهوشنگ گلشیری و محمود دولت
ٓ
بادی، نه رهبران سیاسی جامعها
ٓ
بادی، نه رهبران سیاسی جامعها
ٓ
بادی، نه رهبران سیاسی جامعها
ٓ
ی ایران که شهروندان بزرگ ی ایران که شهروندان بزرگ ی ایران که شهروندان بزرگ ی ایران که شهروندان بزرگ ا

ها ها ها ها ی حکمت و عامل رونق فرهنگ است و سالی حکمت و عامل رونق فرهنگ است و سالی حکمت و عامل رونق فرهنگ است و سالی حکمت و عامل رونق فرهنگ است و سالشان مایهشان مایهشان مایهشان مایهی عصر ماه هستند که زبانی عصر ماه هستند که زبانی عصر ماه هستند که زبانی عصر ماه هستند که زبانو فرهیختهو فرهیختهو فرهیختهو فرهیخته

نان ظهور کنند؛ این روشنفکران البته ناظرانی هوشمند بر کار ملک باید بگذرد که بزرگانی چون باید بگذرد که بزرگانی چون باید بگذرد که بزرگانی چون باید بگذرد که بزرگانی چون 
ٓ
نان ظهور کنند؛ این روشنفکران البته ناظرانی هوشمند بر کار ملک ا
ٓ
نان ظهور کنند؛ این روشنفکران البته ناظرانی هوشمند بر کار ملک ا
ٓ
نان ظهور کنند؛ این روشنفکران البته ناظرانی هوشمند بر کار ملک ا
ٓ
ا

ی صادق هدایت توی یک ی صادق هدایت توی یک ی صادق هدایت توی یک ی صادق هدایت توی یک ای نیستند؛ چرا که به گـفتهای نیستند؛ چرا که به گـفتهای نیستند؛ چرا که به گـفتهای نیستند؛ چرا که به گـفتهمداران حرفهمداران حرفهمداران حرفهمداران حرفهو ملت هستند؛ اما سیاستو ملت هستند؛ اما سیاستو ملت هستند؛ اما سیاستو ملت هستند؛ اما سیاست

" دهند دست متخصص و نه دست امثال من و تودهند دست متخصص و نه دست امثال من و تودهند دست متخصص و نه دست امثال من و تودهند دست متخصص و نه دست امثال من و تومملکت درست و حسابی سیاست را میمملکت درست و حسابی سیاست را میمملکت درست و حسابی سیاست را میمملکت درست و حسابی سیاست را می
١

و 

های ی مسئولیتای عظیم کلیهکوشد با مغالطهلیبرال میبدین ترتیب است که عنصر لمپن

بکوبد و زیر سوال ببرد و  روشنفکر "  مداری سیاست"مدنی روشنفکر را، با اثبات لزوم احتراز از 

معاف کند و این استد=ل موذیانه " های مدنیمسئولیت"از " سیاسی نبودن"ی را به بهانه

" متخصصان سیاست"جهان است كه به جای کند كه ایران تنها كشور درست را در شرایطی می

ن حكومت می
ٓ
خواب شهروندان كنند که حتی دخالت در تخت، نمایندگان غیرمسئول خدا بر ا

دانند و حتی اگر هنرمند هم در سیاست دخالت نکند ، این مRی گستاخ را هم حق خود می

ن
ٓ
شاء مفاسد اخRقی که حافظ شیرازی  هنر خود را در خدمت افاست که  ششصد سال پس از ا

کند  و با سوءاستفاده از قدرت سیاسی او قرار داد،  برای وارثان حافظ تعیین تکلیف اخRقی می

سال است که هنر را  داند و سیشناسی شاعر را حق الهی خود میخود، دخالت  در فکر زیبایــی

ن.  و موسیقی را و تائتر در ایران را به فRکت کشانده است
ٓ
ه با تعارفات بسیار کاو پس از ا

یا احزاب و حاکمان : " دهدکند، ادامه میمتملقانه،  روشنفکر را از مسئولیت مدنی عزل می
ٓ
یا احزاب و حاکمان ا
ٓ
یا احزاب و حاکمان ا
ٓ
یا احزاب و حاکمان ا
ٓ
ا

ای و با استقبال از زوال رهبری روشنفکری ، نویسندگان اغیران را برای ای و با استقبال از زوال رهبری روشنفکری ، نویسندگان اغیران را برای ای و با استقبال از زوال رهبری روشنفکری ، نویسندگان اغیران را برای ای و با استقبال از زوال رهبری روشنفکری ، نویسندگان اغیران را برای توانند با رفتار حرفهتوانند با رفتار حرفهتوانند با رفتار حرفهتوانند با رفتار حرفهمیمیمیمی

                                                           

ذر -ی شهروند امروزنامهی هفتهبه نقل از سرمقاله -محمد قوچانی  -۱
ٓ
 ۸۶ا
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از نهاد سیاست، اگر از نهاد سیاست، اگر از نهاد سیاست، اگر از نهاد سیاست، اگر     زدگی نجات دهند و بپذیرند که استقRل نهاد ادبیاتزدگی نجات دهند و بپذیرند که استقRل نهاد ادبیاتزدگی نجات دهند و بپذیرند که استقRل نهاد ادبیاتزدگی نجات دهند و بپذیرند که استقRل نهاد ادبیاتهمیشه از سیاستهمیشه از سیاستهمیشه از سیاستهمیشه از سیاست

ن کمتر نیستضروری ضروری ضروری ضروری 
ٓ
ن کمتر نیستتر از استقRل نهاد ادبیات از نهاد حکومت نباشد، از ا
ٓ
ن کمتر نیستتر از استقRل نهاد ادبیات از نهاد حکومت نباشد، از ا
ٓ
ن کمتر نیستتر از استقRل نهاد ادبیات از نهاد حکومت نباشد، از ا
ٓ
."تر از استقRل نهاد ادبیات از نهاد حکومت نباشد، از ا

١
" و عبارت "  

ن معناست كه كه به صورتی دیپلماتیك اداء شده است، فی" استقبال از زوال رهبری استقبال از زوال رهبری استقبال از زوال رهبری استقبال از زوال رهبری 
ٓ
الواقع به ا

و امیرعRیــی  ای روحانی مرتجع كه سی سال است هر روشنفکر مستقلی چون محمدجعفر پوینده

دم
ٓ
های درجه را کشتی و فرهنگ را به زوال کشاندی و  بازار انتشار كـتاب و مجله را به انحصار ا

ورده
ٓ
و ! ای و تیراژ کـتاب را در ایران به حد کمتر از افغانستان رساندیسه و چهاری مثل من درا

ور و تست پر کردی و ها قلم کـتاب کنکاانتشار را با میلیونهای هنری و ادبی ممنوعجای کـتاب

همین طور ادامه بده ؛ شاملو و گلشیری مردند و چند ! خوب است!  علم را هم به لجن کشاندی

تا پیرمرد دم مرگ دیگر هم اگر بمیرند، دیگر كار تمام است؛ تو كه کل نهاد ادبیات را نسل در 

و هشتاد ت و هفتاد ی شصمیانسا=ن ایران خفه کردی و هزاران هزار استعداد جوان را  در دهه

فرین بر تو
ٓ
ن! به قتل مادی و معنوی كشتی، ا

ٓ
نمن هم ا

ٓ
قدر فضا را امن و قدر جسور شده ام و ا

های ها و مشاورهبینم که این حرفوکار میکسوکـتاب، و فضای روشنفکری را بیحساببی

ور خجالت
ٓ
چه و خیابان کند ، در کورا که اگر روشنفکر اروپایــی و امریکایــی بشنود حیرت می ا

روشنفكران روشنفكران روشنفكران روشنفكران :"کنمای را که تو راه انداختی، من هم تئوریزه میعام روشنفکری کشم و قتلفریاد می

    هاست تنهاست تنهاست تنهاست تن    روشنفكری جهان سالروشنفكری جهان سالروشنفكری جهان سالروشنفكری جهان سال. . . . هاست مرده استهاست مرده استهاست مرده استهاست مرده است    ایران دل در گرو معبودی دارند كه مدتایران دل در گرو معبودی دارند كه مدتایران دل در گرو معبودی دارند كه مدتایران دل در گرو معبودی دارند كه مدت

اكنون رمون اكنون رمون اكنون رمون اكنون رمون . . . . انداندانداند    های سنتی و روشنفكری های سنتی و روشنفكری های سنتی و روشنفكری های سنتی و روشنفكری     اما روشنفكران ایران هنوز مقلد قبلهاما روشنفكران ایران هنوز مقلد قبلهاما روشنفكران ایران هنوز مقلد قبلهاما روشنفكران ایران هنوز مقلد قبله. . . . زار و نزاری داردزار و نزاری داردزار و نزاری داردزار و نزاری دارد    

ندره مالرو می
ٓ
رون و ا

ٓ
ندره مالرو میا

ٓ
رون و ا

ٓ
ندره مالرو میا

ٓ
رون و ا

ٓ
ندره مالرو میا

ٓ
رون و ا

ٓ
. . . . انداندانداند    های جدید نخبگان را ببینند كه از روشنفكران عبور كردههای جدید نخبگان را ببینند كه از روشنفكران عبور كردههای جدید نخبگان را ببینند كه از روشنفكران عبور كردههای جدید نخبگان را ببینند كه از روشنفكران عبور كرده    تواند نسلتواند نسلتواند نسلتواند نسل    ا

این بار نباید خبرها به ایران دیر این بار نباید خبرها به ایران دیر این بار نباید خبرها به ایران دیر این بار نباید خبرها به ایران دیر . . . . ایران نیز دیر یا زود باید از این سنت روشنفكری عبور كندایران نیز دیر یا زود باید از این سنت روشنفكری عبور كندایران نیز دیر یا زود باید از این سنت روشنفكری عبور كندایران نیز دیر یا زود باید از این سنت روشنفكری عبور كند

".این بار نباید ساعت مان را به وقت قرن پیش اروپاتنظیم كنیماین بار نباید ساعت مان را به وقت قرن پیش اروپاتنظیم كنیماین بار نباید ساعت مان را به وقت قرن پیش اروپاتنظیم كنیماین بار نباید ساعت مان را به وقت قرن پیش اروپاتنظیم كنیم. . . . برسدبرسدبرسدبرسد
٢

و بدین ترتیب طی  

گرفتن وضعیت سیاسی و فرهنگی حاکم بر فریبانه، ضمن نادیدهای عظیم و روشنفکرمغالطه

اند، و وسطایــی بر تمام مصادر قدرت مادی و معنوی چنگ اندختهایران امروز که مRهای قرون

                                                           

 همان  -۱
 ی شهروند امروزنامههفته -ی نکوهش روشنفکری همحمد قوچانی، مقال  -۲
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فکری کوشد تا سنخ روشناند، میرسانده ۱۸و  ۱۷وروز اروپای قرن وضع ایران را به حال

 به روشنفکر امروز ایران که از حقوق  ۲۰۱۳گرای پاریس و لندن سال ی تخصِدپولیتیزه
ً
را عینا

-اش نیز هرگز به او اجازه نمیانسانی و حیوانی خود محروم است، پیشنهاد کند و البته منافع

از "که به قول او " نسل نخبگان جدید اروپایــی"دهند که یک لخظه فکر کند اگر همان 

گری روبرو شوند که بازگردند و با کلیسای مداخله ۱۸اگر به قرن " اندنفکران عبور کردهروش

های داند، البته همین تکنسیسنی الهی خود میجنگ با علم و هنر و حقوق انسانی را وظیفه

:" گـفتدیدرویــی خواهند بود که به روسو میدانشگاه سوربن، همان ولترها و دا=مبرهایــی و دنی

و نه تنها در کنج ." بیا دست به دست هم بدهیم و کلیسا را به دریا بریزیمبیا دست به دست هم بدهیم و کلیسا را به دریا بریزیمبیا دست به دست هم بدهیم و کلیسا را به دریا بریزیمبیا دست به دست هم بدهیم و کلیسا را به دریا بریزیم! ! ! ! د=ور د=ور د=ور د=ور     روسویروسویروسویروسوی

ها راضی نحواهد ها و فئودالگرایــی نخواهند نشست و به کارمندی و پادویــِی کشیشتخصص

و البته در این مغالطه ضمن .  ی خودشان خواهند بودشد، بلکه رهبران فکری و سیاسی جامعه

اش را با پاریس دو قرن گذشته تنظیم دهد که مبادا ساعتایرانی را زنهار میاینکه روشنفکر 

قرن قبل تنظیم کند و به تبلیغ و  ۱۴ی اش را با مدینهدهد که ساعتکند، به خودش اجازه می

یتتملق
ٓ
ترین رفرنس علم حقوق در ایران امروز را تا حد ایهایــی بپردازد که پایههللاگویــی از ا

ورده هایاسطوره
ٓ
هن پایین ا

ٓ
ن را به فRکـتی کشاندهعصر ماقبل ا

ٓ
ی  ارزش اند که سنجهاند و ا

جان انسان ایرانی، هنوز قیمت شتر اعراب صحرانشین باشد و بدین ترتیب است که هویت 

ید و در حالیلیبرالی در خدمت بنیادگرایــی دینی درمیلمپن
ٓ
پیمان و که در مدار سیاسی هما

های گرفتن متاخرترین نظریهدر مدار فلسفی ضمن به خدمت شریک انحصارات اوست،

کند ؛ روشنفکر را از قرن عصرپساصنعتی، فکر انتقادی مدرن را منسوخ و از مدافتاده تلقی می

گرایــی و البته فروختن دهد و او را به تکنیسینری و تخصصزنهار می) عصر روشنگری ( ۱۸

ی کل"نگرجزءتخصص"
ّ

Rکند که ایران را به لحاظ فساد اداری در عداد ینگری دعوت مش به م

های اول های جهان و به لحاظ اعدام مجرمان و حبس دگراندیشان در رتبهترین کشور مفلوک

جریان لمپن لیبرال در . جهان و به لحاظ اقتصادی در مقام بهشت پولشویــی جهان قرار داده

طور نشجویــی را اعRم کند و همانی هشتاد اصرار عجیبی داشت تا مرگ جنبش دااواسط دهه
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نتونی گیدنز را  به عنوان روشنفکر بی
ٓ
خطر جدید مثالی و الگویــی برای مرگ که ذکر نام امثال  ا

ورد، برای این فقره نیز امثال بندیکت و فیشر را به عنوان نمونهروشنفکری در غرب مثال می
ٓ
- ا

اند و ماجراجویــی شستهمروز دست از زند که امثال می ۱۹۶۸ای از رهبران دانشجویــی رادیکال 

زادیهای دردمند منفعلچرا او در شرایطی که توده.  کارمند دولت شده اند
ٓ
- اند و تنها صدای ا

ها بلند است، جنبش لرزاند، از عمق دانشگاهگاه تن استبداد دینی را میبهای که گاهخواهانه

 از وضعدانشجویــی را به مرگ دعوت می
ً
دارش ست  و چه سرمایهموجود راضی کند؟ چون عمیقا

زاد و رقابت 
ٓ
 در یک شرایط ا

ً
و چه متفکرش بدان سبب که موقعیتی را در چنگ گرفته که ابدا

نکه گاهی تیغاش را نمیاستحقاق
ٓ
 های فاشیسم به تنش فرو میرود، با اینداشت، با ا

ً
حال ابدا

مدن خیل مایل به تغییر کلیت وضع موجود به یک وضعیت دمکراتیک، مشا
ٓ
رکـتی و به میدان ا

زادیخRقیت توده
ٓ
-ها در یک فضای رقابتی نیست و  به همین سبب دیدن هر نوع جریان ا

ور است و البته دیدیم که خروش جنبش دانشجویــی 
ٓ
خواهی رادیکال بسیار برای او  اضطراب ا

ان این عصر بر علیه کودتاگران و تقدیم شهدایــی که الحق زیباترین دختران و پسر  ۸۸در پاییز 

زادی
ٓ
  . های ریاکارانه گذاشتخواهیبودند، چه داغ ننگی بر دامان این سنخ ا

زادییکی دیگر از وظایف پرسنلی روشنفکر  
ٓ
خواهی  دکـتر لمپن لیبرال حمله به سنت ا

نمصدق و تجلیل از عناصر مافیایــی
ٓ
که دکـتر مصدق ای چون احمد قوام است و دلیل این امر ا

زادی
ٓ
ی تاریخ ایران که همانا قیام دمکرات صدر مشروطه است و زیباترین پردهخواهی مظهر ا

تیر باشد، در دفاع از دولت ملی او و بر علیه دولت احمد قوام بوده است  و عنصر  ۳۰مدنی 

زادیخواهی مصدق استداند خودش نسخهلمپن لیبرال که می
ٓ
، در نقد مصدق تا ی جعلی ا

ن مر حدی گستاخ می
ٓ
زاده را از پارلمان فرمایشی محمدرضاشاه و از حلقهشود که  خروج ا

ٓ
ی د ا

!کندگریزی او  قلمداد میها و پیوستن او را مردم، دلیل بر قانونها و جمال امامیذوالفقاری 
١
یا  
ٓ
ا

نمتفکر لمپن
ٓ
چنان نسبت به مقدمات پارلمانتاریسم جاهل  است که امثال دکـتر اقبال لیبرال ا

گرا بداند و خروش دکـتر مصدق و دکـتر ادوهای اشرف پهلوی را قانونو اسدهللا علم و هژیر و پ

                                                           

 ۱۳۹۰ی مهرنامه، فروردین نژاد، ماهنامهموسی غنی  -۱
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! گریزی فرض کند؟ نه خیرفاطمی را بر علیه مسخ و فسخ روح مشروطیت و روح قانون، قانون

ن کاغذ و مرکبی نیست که نصیری و او خوب می. هاستتر از این حرفاو عاقل
ٓ
داند که قانون ا

ن باشند و دکـتر فاطمی به عنوان میوه زاهدی و قاتRن افشارطوس پایبند
ٓ
ی مشروطیت ایران از ا

ن بگریزد
ٓ
کند؟ چون تشبّث به جسد قانون در وضعیتی که قانون جز پس چرا تجاهل می. ا

خرین پناهگاه گران و سرکوبسندی هرزه در خدمت غارت
ٓ
گران هیچ خاصیت دیگری ندارد، ا

نیز ، طرفداری از استبداد سلطنتی را در  ۱۳۵۷بهمن  ۱۷ست که در های ایرانیلیبراللمپن

دهی لیبرال برای نقد مصدق و سرویسلمپن. پشت تظاهرات قانون اساسی مخفی کرده بودند

غیرمستقیم به روحانیت بنیادگرا که دشمنان خونی دکـتر مصدق هستند، تا حد جعل مفاهیم 

کند، که پولیسم وصل میرود و محبوبیت ملی دکـتر مصدق را چنان به پوعلوم انسانی پیش می

براهام لینکلن و نلسون ماند= نیز به با این تعریف هر شخصیت تاریخی مردمی
ٓ
ای چون ا

ن حد به قدرت پوپولیسم متهم می
ٓ
شوند؛ و دلیل این امر این است که خوِد لمپن لیبرال تا ا

 هر 
ً
نوع رهبر غیردمکراتیک و تقسیم مافیایــی قدرت اعتقاد دارد  ،که ناگزیر است  اساسا

شود، به پوپولیسم متصل کند تا سیاسی مردمی را که در یک قدرت استبدادی برکشیده می

گزاران تقلب انتخاباتی در السلطنه را که از بنیانهای فاسدی چون احمد قوامبتواند تکنوکرات

 ۱۳۳۲ای منفور مردم بود، که شهروندان تهرانی در سالبود و تا درجه ۱۳۲۶ایران در سال 

تیر را را راه انداختند، به عنوان تیپ ایدائل  ۳۰برای عزل او از کرسی دکـتر مصدق، قیام 

  . کندکاراکـتر سیاسی به انسان ایرانی معرفی می

مدترین ابزارها برای شناسایــی هویت لمپن
ٓ
ی هلیبرالی، بررسی نگاه او به مسئلیکی از کارا

-ی عصر پهلویلیبرال در بورژوازی وابستهچرا که خاستگاه روشنفکری لمپن.  است" استعمار"

-لیبرالی وجود دارد که بتواند غربی عجیبی در دل هویت لمپنست و از این بابت وسوسه

زادی
ٓ
خواهان ایرانی در عصر قاجار و ستیزی ارتجاعی حکومت اسRمی را با استعمارستیزی ا

را ) استعمارستیزی ( ای عجیب ، مشروعیت و حقانیت دومی بیامیزد و طی مغالطهمپهلوی دره

به این معنا که سنت  . بدنام کند) ستیزی بنیادگرای مذهبیغرب(زیر لوای فساد نهفته در اولی 
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های ضداستعماری امیرکبیر ، از استعمارستیزی مصدق و فاطمی را به عنوان  میراث مجاهدت

ارزش و انحرافی جلوه دهد و نقش ستیزی ارتجاعی خمینی بیبه غربطریق وصل کردن  

زادی
ٓ
  . ستیزی ایران معاصر انکار کنداستعمار خارجی را در ماشین ا

زمایش خون شهداء"ی در رساله 
ٓ
بحث شد که موقعیت استثنایــی دکـتر مصدق در " ا

زادی
ٓ
ن علت است که او در هویت فلسفیتاریخ ا

ٓ
گراترین اش غربکیاستتی - خواهی ایران به ا

راسته نبود و از رجل سیاسی ایران بود و هیچ
ٓ
کس مانند او به منش لیبرالی و اومانیستی غربی ا

زادیاین. سوی دیگر در هویت سیاسی نیز سرمشق تمام استعمارستیزان خاورمیانه بود
ٓ
- که ا

و الگوی فکری   میل را سرمشقاستوارتهای لیبرالی بنجامین فرانکلین و جانخواه ایرانی سنت

نتونی ایدن و هندرسون و نیکسون چون 
ٓ
خود بداند، صدالبته بدان معنا نیست که در مقابل ا

شخصیت پهلوی بودند، چرا که این روحیه در تضاد گوشی باشد که که رجال بیبهنوکران حلقه

از . شتبا منش فکری و عملی پدران لیبرالیسم غربی است و دکـتر مصدق البته این روحیه را دا

ی امروز دول ابرقدرت که منافع خود را با  بسط دمکراسی سوی دیگر باید توجه داشت که چهره

ندر جهان سوم همراستا می
ٓ
 نباید ما را نسبت به خوی جبار و امپریالیستی ا

ً
ها در دانند، ابدا

 ۱۹۹۰خصوص پس از ی اخیر و بهماهیت استعمار در چند دهه. گذشته به تردید بیندازد

 متحول شده ) پایان جنگ سرد(
ً
و نیز با ورود به عصر ارتباطات و اقتصاد پساصنعتی اساسا

-ی پدرانهای استعمارستیزانهاست و این نباید سبب شود که ما با دیدی غیرتاریخی، کوشش

ن مان را در مقابل جباریت امپریالیستی قرن نوزدهمی و قرن بیستمی بی
ٓ
اهمیت جلوه دهیم؛ ا

تولیدات صنعت ملی خود و نیز رحمی که برای گشودن بازار مصرف برای اضافهبیامپریالیسم 

وردن منابع و معادن، صنایع ملی و محلی را نابود می
ٓ
کردبرای به انحصار درا

١
و ضمن ائـتRف با  

انداخت و با های دمکراتیک ملی را برمیترین اقشار سیاسی جوامع جهان سومی، دولتلمپن

                                                           

های های نّساجان هندی، دشتوقت بینوایــی به این شدت نرسیده بود؛ استخواندر تاریخ تجارت، هیچ"  -۱
بر اقتصاد  استعماری  بRیایــی که نیرویی گزارش رسمی حکومت هند به دولت انگلیس درباره" هند را سفید کرد

وردمحلی و نیروی مولد مستعمرات وارد می
ٓ
دمیت، امیرکبیر و ایران،ص .ا

ٓ
، نشر  ۴۰۴به نقل از فریدون ا

 خوارزمی
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ٓ
هللا زاهدی های فاسدی چون فضلقاخان نوری به جای امیرکبیر، و  نظامینصب اوباشی چون ا

ی دمکراتیزاسیون را در کشورهایــی نظیر ایران که چه به دلیل به جای دکـتر مصدق، پروسه

منابع نفتی و معدنی و چه به دلیل موقعیت ژ�پولیتیک، جذابیتی برای ایشان داشتند، فلج 

  .کردمی

ن
ٓ
ی عRیق فرهنگی و نیز منافع اقتصادی بورژوازی کنندهکه منعکس جایــیلیبرالیسم از ا

ام هیچ اخوتی با دمکراسی  ۱۸و   ۱۷قرون ملی بوده است، هرچند که در بدو پیدایش خود در  

 دمکراسی را لعنت می
ً
ن چون ولتر علنا

ٓ
کردند، اما همواره در نداشت، و حتی پدر معنوی ا

بورژوایــی عجین بود و در امریکا و فرانسه و انگلیس ، ی پیدایش با ناسیونالیسم لحظه

لیبرال ایرانی لمپنگرایــی مستظهر بودند ؛ اما بنیانگزاران فکر لیبرالی همواره به یک هویت ملی

زادی
ٓ
-خواه دکـتر حسین فاطمی و ناسیونالیسم دلقککه البته هیچ تفاوتی میان ناسیونالیسم ا

بانه
ٓ
ی دربار پهلوی قائل نیستما

١
زادیتا حدی بر تضاد روحیه ، 

ٓ
خواهی مصّر است ی ملی با ا

ی ی ی ی از نظر سیاسی ما لیبرال نداشتیم؛ هیچ گرایش سیاسی به عنوان نمایندهاز نظر سیاسی ما لیبرال نداشتیم؛ هیچ گرایش سیاسی به عنوان نمایندهاز نظر سیاسی ما لیبرال نداشتیم؛ هیچ گرایش سیاسی به عنوان نمایندهاز نظر سیاسی ما لیبرال نداشتیم؛ هیچ گرایش سیاسی به عنوان نماینده" : "نویسدکه می

های طو=نی در های طو=نی در های طو=نی در های طو=نی در علت هم شاید این است که مدتعلت هم شاید این است که مدتعلت هم شاید این است که مدتعلت هم شاید این است که مدت. . . . تفکر لیبرالیستی در ایران به وجود نیامدتفکر لیبرالیستی در ایران به وجود نیامدتفکر لیبرالیستی در ایران به وجود نیامدتفکر لیبرالیستی در ایران به وجود نیامد

گرایانه و به اصطRح ناسیونالیسم سوسیالیستی گرایانه و به اصطRح ناسیونالیسم سوسیالیستی گرایانه و به اصطRح ناسیونالیسم سوسیالیستی گرایانه و به اصطRح ناسیونالیسم سوسیالیستی ای، جمعای، جمعای، جمعای، جمعی ما فضای اید�لوژیک قبیلهی ما فضای اید�لوژیک قبیلهی ما فضای اید�لوژیک قبیلهی ما فضای اید�لوژیک قبیلهجامعهجامعهجامعهجامعه

برویش را میی لیبرالی داشت نمیی لیبرالی داشت نمیی لیبرالی داشت نمیی لیبرالی داشت نمیحاکم بود که اگر کسی عقیدهحاکم بود که اگر کسی عقیدهحاکم بود که اگر کسی عقیدهحاکم بود که اگر کسی عقیده
ٓ
برویش را میتوانست ابراز کند؛ ا
ٓ
برویش را میتوانست ابراز کند؛ ا
ٓ
برویش را میتوانست ابراز کند؛ ا
ٓ
بردند و به بردند و به بردند و به بردند و به توانست ابراز کند؛ ا

"دادنددادنددادنددادنداو لقب نوکر خارجی میاو لقب نوکر خارجی میاو لقب نوکر خارجی میاو لقب نوکر خارجی می
٢
ن لیبرالی که در و  به این برادر لمپن 

ٓ
لیبرال باید متذکر شد که، ا

کند و تو نگ نوکری خارجه را بخورد، هویت خود را پنهان میمغز تو قرار دارد و از ترس اینکه ا

الوله بودند که حاکمیت ملی الواقع همان امثال وثوقکنی که نامش را ببری، فینیز شرم می

قاخان .  ایران را در ازاء رشوه به شاه انگلیسی فروختند
ٓ
وارثان ولتر و دنی دیدرو در ایران،ا

الدین واعظ بودند القدس و جمالجهانگیرخان صوراسرافیل و روحالمتکلمین و کرمانی ، ملک

زادی شرمنده باشند .که  البته جرات 
ٓ
ن بود که از ستیز به نام ا

ٓ
و شهامت اخRقی ایشان بیش از ا

                                                           

 ۹۰فروردینی مهرنامه، نژاد، مصاحبه با نشریهموسی غنی  -۱
 همان -۲
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های لیبرال غربی، از انگ نوکری بیگانه بترسند؛ چون که پاکدامن و از بابت دفاع از ارزش

ن ذهنیت گمراهی که از کل اخRقی ملتهای ی فضیلتبودند و  عصاره
ٓ
شان بودند و البته ا

ن فهمد و امثال قوام و وثوقاش را می Laissez faireفرهنگ غنی لیبرالی فقط 
ٓ
الدوله را مظهر ا

ن لحظهمی
ٓ
ن است که بتواند راز غرور شهدای باغشاه را درک کند؛ راز ا

ٓ
ای  را داند، مهجورتر از ا

میرزا زدند، و او وقتی که بلند شد و ی شRق به یحیــیصد ضربهشاه های محمدعلیکه فراش

زادی    :"عبایش را پاک کرد، رو به سایر همبندان کرد و گـفت
ٓ
زادیا
ٓ
زادیا
ٓ
زادیا
ٓ
خواهان فرانسه بیشتر از من کـتک خواهان فرانسه بیشتر از من کـتک خواهان فرانسه بیشتر از من کـتک خواهان فرانسه بیشتر از من کـتک ا

های پاریس ، بلکه در هتل و یک چنین لیبرالی که از هویت فرانسوی نه عیاشی" ....خوردندخوردندخوردندخوردند

موخته، صکـتک
ٓ
زادی را ا

ٓ
اش است و های اخRقی ملتی فضیلتدالبته عصارهخوردن برای ا

اش را هللا نیز چنین کنند، پاسخفضلزند و اگر شیخالبته  کسی هم انگ نوکری بیگانه به او نمی

قای کند و همین لیبرالیسم اصیل ایرانیاز ملت تهران دریافت می
ٓ
ن فضای به قول ا

ٓ
ست که در ا

ها و ی زرتشتیپیش را برای دفاع از برابری حق دیههای یکصد سال ، تهرانی"ایقبیله"دکـتر

ورد؛ کاری که لیبرال امروز ها با مسلمانان در مقابل مجلس اول گرد میها و یهودیمسیحی
ٓ
ا

ای  و اراده، البته جرات ، شهامت ۲۰۱۳ای سالشده و غیرقبیلهایران در در فضای شهری 

نفکران هوادار مصدق هستند و کمتر کسی جرات نفکران هوادار مصدق هستند و کمتر کسی جرات نفکران هوادار مصدق هستند و کمتر کسی جرات نفکران هوادار مصدق هستند و کمتر کسی جرات اکـثر روشاکـثر روشاکـثر روشاکـثر روش:" گویددر ادامه میاو . برایش ندارد

گاهان عافیتایایایایکند از او انتقاد کند؛ تابو شکنی کار پرهزینهکند از او انتقاد کند؛ تابو شکنی کار پرهزینهکند از او انتقاد کند؛ تابو شکنی کار پرهزینهکند از او انتقاد کند؛ تابو شکنی کار پرهزینهمیمیمیمی
ٓ
گاهان عافیتست که تاکنون ا
ٓ
گاهان عافیتست که تاکنون ا
ٓ
گاهان عافیتست که تاکنون ا
ٓ
طلب را به طلب را به طلب را به طلب را به ست که تاکنون ا

"سکوت واداشته استسکوت واداشته استسکوت واداشته استسکوت واداشته است
١
طلبانه زیر عبا و قبای روحانی فاسد و بدین ترتیب خودش را که عافیت 

ورده، و در خزیده و انحصار چاپ مجله و نشر و بیان عقیده را 
ٓ
در عوِض نقد مصدق بدست ا

ن را در ایران ریشه کن وضعی که هیچ ارزش اومانیستی و لیبرالی
ٓ
ای نیست که همین روحانی ا

کند که به تابوشکنی مصدق برخاسته است؛ نکرده باشد،  به عنوان قهرمان فضایــی معرفی می

فقیه معصومی که یر عبای ولیگوید که تو اگر تابوشکن بودی، زو عقل سلیم ایرانی  به او می

ی مصدق بدبخت را برای نشان صد درصد کاهش داد، یقهارزش پول ملی تو را در یکسال سی

ن شتری گرفتار نمیدادن پهلوانی خودت نمی
ٓ
شد که در پاسخ مردی که از او گرفتی و به وضع ا

                                                           

 همان -۱
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یــی ای فرخندهاز کجا میاز کجا میاز کجا میاز کجا می"پرسیده بود
ٓ
یــی ای فرخندها
ٓ
یــی ای فرخندها
ٓ
یــی ای فرخندها
ٓ
و پاسخ شنیده !" توتوتوتو    از حمام گرم کویاز حمام گرم کویاز حمام گرم کویاز حمام گرم کوی:" گـفته بود" !!!!رو رو رو رو ا

لودگی زانوی تو مشخص است و " !!!!این پیداست از زانوی تواین پیداست از زانوی تواین پیداست از زانوی تواین پیداست از زانوی تو: "بود
ٓ
یعنی اینکه حمام رفتن تو از ا

میزان اصالت این برادر لیبرال و  شهامت او هم برای تابوشکنی، در این چهار ساِل پس از 

گرفتند و صدایــی  چی سپاه،  تمام اقتصاد و فرهنگ کشور را را به چنگکودتا که برادران قاچاق

  .های پRستیکی بلند نشد، البته مشخص استنیز از یکی از این لیبرال

مده از بورژوازی رانتیوقتی عنصر لمپن  
ٓ
-د=لی ایران، بی- لیبرال و روشنفکر برا

موزهرحمانه علی شریعتی را زیر تیغ نقد می
ٓ
ن بهانه که ا

ٓ
های او بنیادگرایــی شیعی را به برد،به ا

ای برای درگیری با خوِد بنیادگرایــی دینی و از سوی دیگر کمترین جرات و ارادهقدرت رسانده 

یا عقل سلیم  می
ٓ
ی پذیرد که نقد او از شریعتی به علت انحرافات دینی در اندیشهندارد، ا

 ! ست؟نخیرشریعتی
ً
که - گرایــی شریعتی مشکل اصلی روشنفکر لمپن لیبرال نه با اسRم! ابدا

یت اگر اینگونه بود به
ٓ
بلکه با اومانیسم  -گـفتهللا بروجردی و خمینی و مطهری مجیز نمیا

زادی
ٓ
نکشد و تودهی شریعتی هنوز نفس میست که در عمق اندیشهایخواهانها

ٓ
که ها بدون ا

ها از او بنمایند، همچنان یک هزارم ارادت و احترام لیبرالاعتنایــی به انبوه انتقادات لمپن

ن مقلبی
ٓ
کنند چرا؟ چون نقد علم شهید دارند به کل صاحبان این نقدها  نثار نمیای را که به ا

زادی
ٓ
ی شریعتی، بلکه برای سرکوب ستیز در اندیشهایشان ریاکارانه و نه برای کشف عنصر ا

زادی
ٓ
اش است و شناسانهگرایــی عمیق او در مدار زیبایــیخواهی رادیکال او و انسانکردن ا

هرقدر هم که دانش تاریخی نداشته باشد، به خاطر ایرانی .فهمدتوده هم این را به شهود می

اش، برای تشخیص دادن فرزندان اش و نیز غنای فرهنگ باستانیعمر بلند حیات سیاسی

روشنفکر مهجور، از محبت جویــی چند شبهواقعی خودش شم بسیار تیزی دارد؛ و  با عیب

ها پسرهای خوب داند اینچون که میکاهد؛ خود به امثال صمد و ساعدی و شریعتی نمی

ی ایرانی خوردهاند؛ و هرقدر هم که اشتباه کرده باشند، ریاکار نبودند ؛ انسان زخمایران بوده

هایش، صادقانه و دردمندانه  ها و قدرنشناسیها و بدکرداری ثباتیها و بیرغم تمام تناقضرا علی

  نداعتنا نبوددوست داشتند  و به سرنوشت او بی
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-ی او با لیبرالیسم اصیل دارد، لمپندر مجموع به علت تضادهای بنیادینی که روحیه 

زادیلیبرال
ٓ
دانیم؛ تضادهایــی که به ستیزی در ایران امروز میها را  از موتورهای فعال ماشین ا

  :شرح ذیل قابل تعریف است

تواند از و نمیاش در دنی دیدرو و ولتر و جان استوارت میل است لیبرال اصیل، ریشه - ۱

زادی ناب و اومانیسم ناب و هژمونی سیاسی مذهب، در وضعیتی که 
ٓ
ستیز با دشمنان و ا

زادیستیزان و انسانمذهب مهمترین پایگاه عقل
ٓ
ستیزان است، خودداری کند ستیزان و ا

-خوار فقهای شیعه و تملقلیبرال نه تنها اینگونه نیست بلکه خود در حکم ریزهو لمپن

یت
ٓ
 .هاست استهللاگوی  ا

زادی اقتصادیلیبرال اصیل می - ۲
ٓ
ن ا

ٓ
ای كه هایک و میلتون فریدمن عمرشان را برای داند ا

زادی بیان و رقابت و در 
ٓ
زادی اطRعات و ا

ٓ
ن گذاشتند، اگر در یك فضایــی كه ا

ٓ
دفاع از ا

ن مستقر نباشد، حدودی از بربریت را میكل، ارزش
ٓ
تواند های لیبرالیسم فرهنگی در ا

- زمین ایجاد كند، كه از حد تخیل بشر نیز خارج است؛ چون كه لیبرال اصیل میروی 

ن سرمایه
ٓ
های قمی ائـتRف كرده باشد ای كه با مافیای فرهنگی و سیاسی طلبهداری فهمد  ا

ن حاكم شّر باشد و برادران او کارچاقی قضائیهو رئیس قوه
ٓ
الواقع کن مافیاها،  فیی ا

  .تترین شکل فاشیسم اسزشت

ی سنت و مذهب، با استبداد دولتی نیز رحمانهلیبرال اصیل مکلف است همراه با نقد بی  - ۳

قای لیبرال =ئیک ایرانی که نمونهاش بستیزد و تیپ لمپندر هر شکل
ٓ
ن امثال ا

ٓ
ی ا

الدین شفاست، علیرغم پیشتازی در نقد دین، خود همیشه رعّیت استبداد =ئیک شجاع

  صRحیت اند و لذا به علت بوده
ً
گرفتاری در مفاسد اخRقی استبداد =ئیک،  اساسا

تش نقد ایشان در تودهاخRقی نقد مذهب را نداشته
ٓ
ها اند و نیز بدین سبب است که ا

 .نگرفته است

زادیلیبرالی از پایههویت لمپن
ٓ
ستیزی در ایران امروز است، چرا های خطرناک ماشین ا

کند و از رسوی ک پکیج فکر لیبرالی به جامعه عرضه میکه مفاسد عقیدتی خود را به عنوان ی
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گاهی
ٓ
رادیکال عصر است و حاکمیت نیز از های دیگر تداوم  حیات او  نیز موکول به ستیز با ا

ندهد و حتی ایشان را به تلویزیون دعوت میاین بابت به ایشان فضا و مجوز می
ٓ
ها در کند؛ا

زادیکنند و در مدار سیاسی حاکمیت را نقد می
ٓ
خواهان عین حال در مدار فلسفی پایگاه ا

 تملقی به حاکمیت بگویندکنند، بیرادیکال را بمباران می
ً
نکه مستقیما

ٓ
اینگونه است که نزد . ا

به عنوان تنها دیسکورس غیراید�لوژیک عصر که شوند و گـفتمان ایشان ها افشاء نمیتوده

.یابدکرده نفوذ میامکان انتشار دارد، بین قشر تحصیل
١

  

ای را که بدون حمایت مستقیم و غیرمستقیم های مصنوعی و گلخانهما نسبِت این لیبرال

ورند، با لیبرالحاکمیت یک روز هم دوام نمی
ٓ
های اصیل که در عصر مشروطه و عصر مصدق ا

مدند و در دهه
ٓ
 مشابه با نسبتیبه میدان ا

ً
 ی نود نیز میدان التحریر را فتح خواهند نمود، دقیقا

  :سوار و سواران واقعی دیده استبینیم که مو=نا میان کودکان چوبمی

!                                                   !                                                   !                                                   !                                                   اند و خود ز جهل افراشتهاند و خود ز جهل افراشتهاند و خود ز جهل افراشتهاند و خود ز جهل افراشتهحاملحاملحاملحامل
        !!!!راکـــــــب ومحمــــــول ره پنداشــــــتهراکـــــــب ومحمــــــول ره پنداشــــــتهراکـــــــب ومحمــــــول ره پنداشــــــتهراکـــــــب ومحمــــــول ره پنداشــــــته

        باش تا روزی که محمـــو=ن حــــقباش تا روزی که محمـــو=ن حــــقباش تا روزی که محمـــو=ن حــــقباش تا روزی که محمـــو=ن حــــق
َبــقتازان بگذرند از تازان بگذرند از تازان بگذرند از تازان بگذرند از اســـــــباســـــــباســـــــباســـــــب

َ
َبــقُنـــــه ط
َ
َبــقُنـــــه ط
َ
َبــقُنـــــه ط
َ
        ُنـــــه ط

        های خویــــشهای خویــــشهای خویــــشهای خویــــشگهی بینـیـد زاری گهی بینـیـد زاری گهی بینـیـد زاری گهی بینـیـد زاری وانوانوانوان
        اید از پای خویشاید از پای خویشاید از پای خویشاید از پای خویشَمرکـبـی ســـازیدهَمرکـبـی ســـازیدهَمرکـبـی ســـازیدهَمرکـبـی ســـازیده

  

  

                                                           

.  کاری ظهور کردی محافظهپیامبر جدید این نهضت در جبهه طلب محشور بود امالیبرال همیشه با اصRحلمپن - ۱
قای اسفندیار رحیم

ٓ
؛ شخصیتی که با سوءاستفاده از فقدان لیبرالیسم بینیممشایــی را یک چنین شخصیتی میما ا

زادیصاحب بودن گـفتمان واقعی جنبش سبز، و بیگرا در ایران امروز، نااصیل و انس
ٓ
خواهی در پشت یک ا

زادیپنهان شدهسطحی در مدار سیاسی 
ٓ
 فاسد و بی؛ یک ا

ً
ی ی بدنهریشه که فقط بتواند عRقهخواهی مطلقا

زادی
ٓ
زادیای چون حجاب و امثالهای اجتماعیجامعه به ا

ٓ
های اساسی و دمکراتیک ارضاء هم را بدون تحقق ا

ن 
ٓ
زادی خدمت تیفاشیسداری فاسد و شبهیک سرمایهنیز کند و صدالبته مقصد ا

ٓ
ست و به همان اندازه به ا

نژاد به طبقات محروم و مستضعف در این هشت سال خدمت کرد و حداقل گرایــی احمدیخواهد کرد که عدالت
 .د=ر رسانید  ۱۰۰د=ر به  ۳۰۰حقوق کارگر ایرانی را از 
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  روسی در ایران-بقایای چپ چینی -۶-۵

زادی-پیش از بررسی نقش بقایای چپ روسی
ٓ
- ستیزی ایران امروز، میچینی در ماشین ا

  : ی مارکسیسم ایرانی را از یکدیگر تفکیک کردبایستی دو جریان عمده

گرایانه را همواره مقدم بر مارکسیسم دمکراتیک و اومانیستی که تعهدات انسان - ١

ن دانسته استاعتقادات ایجابی مارکسیستی و دگم
ٓ
  . های سیاسی ا

های سیاسی استالیستی بوده و در فکر مارکسیست اید�لوژیک که وارث سنت - ٢

ترین مقاطع ه در حساسرائلیسم دولتی فلج بوده و البت-استتیکی نیز تا حد سوسیال

زادیی  عملی و نظری با لیبرالیسم مشروطهتاریخ، از طریق مبارزه
ٓ
-خواه ایرانی به  ا

  .ستیزان ایران خدمت کرده است

ن هنر و ادبیات قرن بیستم گرا جریانیهای انسانطیف مارکسیست   
ٓ
ست که بدون ا

 وجود نداشت و بزرگـترین سرمایه
ً
ران در قرن اخیر یا در دل این های فکری ایایرانی اساسا

ن ملهم بودند
ٓ
هایــی چون صمد بهرنگی، غRمحسین تیپ. سنت تربیت شدند و یا اینکه از ا

ی روشنفکری ایران توان نمایندگان راستین چپ اومانیست، در نسل گذشتهساعدی را می

ود ی هفتاد نیز شخصیتی چون محمدجعفر پوینده که کوشش فکری خدانست و در طول دهه

را بر احیاء چپ انتقادی گـئورگ لوکاچ و لوسین گلدمن گذاشته است و از سوی دیگر پرداختن 

ای از توان ردی و نشانهرا در افق سیاسی خود قرار داده است، می" ی حقوق بشرمسئله"به 

وار ی این جریان دانست که حتی در زیر چنگال سعید امامیحیات پربار و مسئو=نه
ٓ
ها و زیر ا

  . کندی هفتاد نیز راه خود را گم نمیهای ابتدایــی دههدر سال یاس

البته باید تاکید نمود که این دو قطب چپ ایرانی را هیچ شاخص دقیقی از یکدیگر 

یابند و ی نیروهای چپ در طیفی مابین این دو قطب، هویت خود را میکند و عمدهمتمایز نمی

به قطب ) فهم استتیکی(یک مدار فهم  بسا که یک فرِد خاص همزمان که درحتی چه

ی اش، در لحظهشخصی مارکیسیسم روسی متعلق است، به لحاظ سRمت ذاتی و بلندنظری 

زادی بستیزد و 
ٓ
حساس تاریخی، بسیار دلیرتر از مدعیان فکر لیبرالی، به نام و به احترام  ا
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فضای پس از کودتای  ی افسران حزب توده و درهای قهرمانانی که در شاخهبسیاری از کوشش

ی مدنی را حفظ کردند، در این چارچوب باید درک کرد و ارج سنگر مقاومت جامعه ١٣٣٢

های گوناگون چپ ایرانی هرچند که های فکری و تمایزات ارزشی طیفی بنیانمطالعه.گذاشت 

این تواند بسیار راهگشا باشد اما موکول به یک کوشش پژوهشی است و البته از امکانات می

رسانی گـفتمان چپ رساله بیرون است و هدف ما از این بحث تRشی برای درک اشکال خدمت

زادی -روسی
ٓ
  . ستیز حاکم بر امروز در ایران استچینی به ائـتRف ا

ن
ٓ
ارایــی در برابر سلطنت ی پنجاه به علت صفكه در دههماركسیسم ایرانی علیرغم ا

بخش داشت و عصر، شكلی مترقی و رهایــی کمپرادور ی وابسته به امپریالیسم و متكی بر بورژواز 

ترین جوانان عصر خود باشد ترین و بافرهنگترین، بااخRقتوانست هویت بخش باهوشمی

ی چپ ایرانی در اندیشه. تR شدبم ایجدیبه زوال فكری  ۶۰-۵۷پس از شكست كمرشكن 

ا  تجربه كرد كه به تدریج چنان بحران هویتی ر  ۱۹۹۰طول سی سال اخیر و به خصوص پس از 

ن، سبب تعطیلی مطلق " هویت"كوشش برای ترمیم 
ٓ
جستجوی "و جلوگیری از فروپاشی ا

ترین حتی قدرت جذب و درك بدیهی ،ی شناختی او نیز در این پروسهشد و شبكه" حقیقت

قشرهایــی از و بدین ترتیب است كه . ها را كه با هویت او در تضاد بودند، از دست داد واقعیت

نالیز هوشمندانه ای از انقRب 
ٓ
گاهی  در پرتو ۵۷چپ ایرانی سی سال است به جای ا

ٓ
های به ا

مده در عصر پس از 
ٓ
ی امپریالیستی برای كوشد تا كلیت انقRب را توطئهمی ، ۱۹۹۰دست ا

" كمربند سبز حول اردوگاه سرخ "های چون جلوگیری از نفوذ كمونیسم جلوه دهد و با تئوری 

گاه  توده و  ۵۷اجتماعی انقRب -فكری -های سیاسیی پیچیدگیلیهك
ٓ
فرینی خودا

ٓ
 نقش ا

ً
و اساسا

 تRشی برای ترمیم هویت صنفی 
ً
ن نادیده بگیرد و این رویكرد كه مشخصا

ٓ
الیت ایرانی را نیز در ا

و سیاسی اوست، هنگامی كه در میان اقشار توده و الیت ایرانی توسعه می یابد، بدل به  منبع 

 :شود می عظیمی از مفاسد و انحرافات در فكر سیاسی و فكر فلسفی

عروج شركت و معاونت در  انسان ایرانی به كمك این تئوری خود را از شرمندگِی  - ۱ 

 .كندبنیادگرایــی دینی تبرئه می كند و كل قضیه را به یك توطئه تبدیل میسیاسی 
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ت دادن كلیه ی پیشامدهای تاریخ ها و نسببا بخشیدن اشكالی هیو=یــی به ابرقدرت - ٢

گاهی اكـتیو را از انسان ایرانی سلب می معاصر به اراده
ٓ
ی غرب، اعتمادبنفس و خودا

  .مسئولی و زیست غیرمدنی و غیرسیاسی را به او می دهدكند و مجوز بی

قای منصور حكمت رهبر كمونیست    
ٓ
ی هفتاد خورشیدی، در های كارگری ایران در دهها

نالیزی از انقRب "  نخوردگانتاریخ شكست"ی مقاله
ٓ
دهد كه كلیت این مقاله و ارائه می ۵۷ا

ن بهترین سند برای شناسایــی فساد نظری در بقایاِی 
ٓ
حكمت . ستچپ ایرانی منطق حاكم بر ا

جمهوری اسRمی وجود خود را در درجه ی اول مدیون جمهوری اسRمی وجود خود را در درجه ی اول مدیون جمهوری اسRمی وجود خود را در درجه ی اول مدیون جمهوری اسRمی وجود خود را در درجه ی اول مدیون ، ، ، ، برخRف نظرات رایجبرخRف نظرات رایجبرخRف نظرات رایجبرخRف نظرات رایج:" می نویسد

خون
ٓ
خونشبكه ی مساجد و خیل ا
ٓ
خونشبكه ی مساجد و خیل ا
ٓ
خونشبكه ی مساجد و خیل ا
ٓ
قدرت مذهب در میان مردم قدرت مذهب در میان مردم قدرت مذهب در میان مردم قدرت مذهب در میان مردم     ،،،،منشاء این رژیممنشاء این رژیممنشاء این رژیممنشاء این رژیم. . . . دهای جزء نبوددهای جزء نبوددهای جزء نبوددهای جزء نبودشبكه ی مساجد و خیل ا

عRقگی مردم به مدرنیسم و انزجارشان از فرهنگ غربی ، سرعت بیش عRقگی مردم به مدرنیسم و انزجارشان از فرهنگ غربی ، سرعت بیش عRقگی مردم به مدرنیسم و انزجارشان از فرهنگ غربی ، سرعت بیش عRقگی مردم به مدرنیسم و انزجارشان از فرهنگ غربی ، سرعت بیش نبود، قدرت تشیع، بینبود، قدرت تشیع، بینبود، قدرت تشیع، بینبود، قدرت تشیع، بی

سرسوزنی به سرسوزنی به سرسوزنی به سرسوزنی به ................در این خزعبRت در این خزعبRت در این خزعبRت در این خزعبRت . . . . ازحد شهرنشینی و كمبود تمرین دمكراسی و غیره نبودازحد شهرنشینی و كمبود تمرین دمكراسی و غیره نبودازحد شهرنشینی و كمبود تمرین دمكراسی و غیره نبودازحد شهرنشینی و كمبود تمرین دمكراسی و غیره نبود

كشیدند كشیدند كشیدند كشیدند     ۵۷۵۷۵۷۵۷ی انقRب ی انقRب ی انقRب ی انقRب نیروهایــی به جلوی صحنهنیروهایــی به جلوی صحنهنیروهایــی به جلوی صحنهنیروهایــی به جلوی صحنهجریان اسRمی را همان جریان اسRمی را همان جریان اسRمی را همان جریان اسRمی را همان . . . . نداردنداردنداردندارد    وجودوجودوجودوجودحقیقت حقیقت حقیقت حقیقت 

برای اسRمی شدن برای اسRمی شدن برای اسRمی شدن برای اسRمی شدن . . . . كه تا دیروز بغل رژیم شاه را گرفته بودند و ساواكش را تعلیم می دادندكه تا دیروز بغل رژیم شاه را گرفته بودند و ساواكش را تعلیم می دادندكه تا دیروز بغل رژیم شاه را گرفته بودند و ساواكش را تعلیم می دادندكه تا دیروز بغل رژیم شاه را گرفته بودند و ساواكش را تعلیم می دادند

ها و ها و ها و ها و انقRب ایران پول خرج شد، طرح ریخته شد، جلسه گرفته شد، هزاران نفر از دیپلماتانقRب ایران پول خرج شد، طرح ریخته شد، جلسه گرفته شد، هزاران نفر از دیپلماتانقRب ایران پول خرج شد، طرح ریخته شد، جلسه گرفته شد، هزاران نفر از دیپلماتانقRب ایران پول خرج شد، طرح ریخته شد، جلسه گرفته شد، هزاران نفر از دیپلمات

مكراسی ماه ها عرق ریختند تا از یك مكراسی ماه ها عرق ریختند تا از یك مكراسی ماه ها عرق ریختند تا از یك مكراسی ماه ها عرق ریختند تا از یك های باشرف دنیای دهای باشرف دنیای دهای باشرف دنیای دهای باشرف دنیای دی تا ژورنالیستی تا ژورنالیستی تا ژورنالیستی تا ژورنالیستببببمستشاران نظامی غرمستشاران نظامی غرمستشاران نظامی غرمستشاران نظامی غر

زده و به انزوا كشیده شده، یك رهبری انقRب و یك زده و به انزوا كشیده شده، یك رهبری انقRب و یك زده و به انزوا كشیده شده، یك رهبری انقRب و یك زده و به انزوا كشیده شده، یك رهبری انقRب و یك ای و كپكای و كپكای و كپكای و كپكمانده، حاشیهمانده، حاشیهمانده، حاشیهمانده، حاشیهسنت عقبسنت عقبسنت عقبسنت عقب

لترناتیو حكومتی برای جامعه
ٓ
لترناتیو حكومتی برای جامعها
ٓ
لترناتیو حكومتی برای جامعها
ٓ
لترناتیو حكومتی برای جامعها
ٓ
."بسازندبسازندبسازندبسازند    ۵۷۵۷۵۷۵۷ی شهری و تازه صنعتی ایران سال ی شهری و تازه صنعتی ایران سال ی شهری و تازه صنعتی ایران سال ی شهری و تازه صنعتی ایران سال ا

١
و محصول  

ی ضدماركسیستی همین بینش سطحی است كه كل جریانهای تاریخ معاصر را تداوم یك پروسه

خمینی، بازرگان، سنجابی، مدنی، فروهر، یزدی، خمینی، بازرگان، سنجابی، مدنی، فروهر، یزدی، خمینی، بازرگان، سنجابی، مدنی، فروهر، یزدی، خمینی، بازرگان، سنجابی، مدنی، فروهر، یزدی، :  " ببیند كه از سوی غرب اداره می شوند 

موزگار، صدر، رجایــی و بهشتی نامصدر، رجایــی و بهشتی نامصدر، رجایــی و بهشتی نامصدر، رجایــی و بهشتی نامبنیبنیبنیبنی
ٓ
موزگار، هایــی هستند كه باید به دنبال محمدرضاپهلوی، ا
ٓ
موزگار، هایــی هستند كه باید به دنبال محمدرضاپهلوی، ا
ٓ
موزگار، هایــی هستند كه باید به دنبال محمدرضاپهلوی، ا
ٓ
هایــی هستند كه باید به دنبال محمدرضاپهلوی، ا

ورده شود؛ به عنوان مهرهشریفشریفشریفشریف
ٓ
ورده شود؛ به عنوان مهرهامامی، بختیار، اویسی، ازهاری و رحیمی ا
ٓ
ورده شود؛ به عنوان مهرهامامی، بختیار، اویسی، ازهاری و رحیمی ا
ٓ
ورده شود؛ به عنوان مهرهامامی، بختیار، اویسی، ازهاری و رحیمی ا
ٓ
هایــی كه یكی پس هایــی كه یكی پس هایــی كه یكی پس هایــی كه یكی پس امامی، بختیار، اویسی، ازهاری و رحیمی ا

یند تا شاید راه انقRب و اعتراض مردم را سد كننداز دیگری به صحنه میاز دیگری به صحنه میاز دیگری به صحنه میاز دیگری به صحنه می
ٓ
یند تا شاید راه انقRب و اعتراض مردم را سد كنندا
ٓ
یند تا شاید راه انقRب و اعتراض مردم را سد كنندا
ٓ
یند تا شاید راه انقRب و اعتراض مردم را سد كنندا
ٓ
"ا

٢
نو علی  

ٓ
كه رغم ا

                                                           

  يكيي الكـترون،  به نقل از نسخه" تاريخ شكست نخوردگان" ي منصور حكمت، مقاله -١

  همان -٢
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ن اندازه اعتمادبه -جرات ندارد نهضت لیبرال
ٓ
- بورژوایــی دكـتر مصدق را زیر سوال ببرد، اما ا

ض نفس دارد كه نمایندگان فكر لیبرالی و وارثان مصدق را در صدر انقRب پادوی امپریالیسم فر 

زادی) كردندبا مصدق می ۱۳۳۰او در  پیشینیان طور كه همان( كند 
ٓ
ی خواهی نجیبانهو ا

زادیهمین سنخ مهندس بازرگان را كه از همه سو با 
ٓ
ستیز محاصره شده رادیكالیسم ضدملی و ا

های ارزشی و محصول همین كـژاندیشی. بداند ازهاری و شریف امامی  بود، تداوم حكومت

 از درك بدیهیامروز اقشاری از ماركسیست شودسبب می كه است تعصبات
ً
-های ایرانی اساسا

ن را به غریزه می
ٓ
فهمند ، عاجز باشند و جز ترین مصالح ملی كه عوام كوچه و خیابان نیز ا

مریكایــی هیچ قطبكینه
ٓ
زادی ا

ٓ
 نمای دیگری برای فهم سیاسی و فلسفی نداشته باشندجویــی به ا

ماهیت  نتواند شود اوست که سبب میضد لیبرالی -بات ضدبورژوایــیتعص گرفتاری در همین  و

هر نوع كوشش او در نقد لیبرالیسم  و در نتیجه، بحران استبدادی را در ایران امروز درك كند 

 در مدار سیاسی از طرف استبداد دینی حاكم  بر ایران، برای بمباران اومانیسم 
ً
غربی  نیز سریعا

زادی غربی مورد بهر 
ٓ
کوشیم تا اشکال مشارکت این در چند بند زیر می .گیردبرداری قرار میهو ا

زادی
ٓ
  :ستیزی را ترسیم کنیمجریان در تامین منافع ماشین ا

ن - ١
ٓ
کارگر /سرمایه و در واقع تضاد بورژوا/جایــی که شکاف اساسی جامعه را تضاد کاراز ا

حکومت دینی به حقوق ای چون جنبش سبز که کند، در وضعیت قیام اجتماعیفرض می

-ی مدنی چنگ انداخته است، از شناسایــی مرکز ثقل منازعه ناتوان میتمامیت جامعه

زادیشود و نمی
ٓ
 .ی جنبش سبز را درک کندخواهانهتواند ماهیت ا

ن   - ٢
ٓ
کند، در ستیز جایــی که خط مقدم مبارزه را ستیز با امریکا و غرب فرض میاز ا

ی الواقع نه ستیز با استعمار غربی ، بلکه ستیز با همهسطحی نظام اسRمی با غرب که فی

-جوید و به لحاظ زیبایــیای میدستاوردهای مدرن بشریت است، نور امید و رستگاری 

تواند تصور کند که یک حکومت ضدامپریالیستی را دشمن اصلی فرد و شناختی نمی

 . ی ایرانی فرض کندجامعه
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ن - ۳
ٓ
-به امر سیاسی ، یک بینش  انترناسیونالیستی ی نگاه اوزمینهجایــی که پیشاز ا

زادیست، مبارزه
ٓ
وردن مطالبات خواهانهی ا

ٓ
ی ایرانیان را که کوشش برای به دست ا

یافته و حتی کشورهای سیاسی و فرهنگی و حقوق مدنی مرسوم و مستقر در جهان توسعه

رماندرحال توسعه است، با ارزش
ٓ
نهای بزرگها و ا

ٓ
ست مدار فلسفی ها درتری که عمق ا

ی  انسان ایرانی را که زیر چنگ مR و لوطی برای حق مدنی کند ، و مسئلهمخلوط می

بیند و با ی روشنفکری پاریس و نیویورک در یک افق میجنگد، با مسئلهی خود میساده

میختن ضرورت
ٓ
 در هم ا

ً
های صریح مدار سیاسی با معضRت کRن مدار فلسفی ،اساسا

 .سازدارزشی و پیوند میان ذهنیت و عینیت او را غیرممکن می امکان انسجام

ها، باید عنایت داشت که به دلیل فقر سنت لیبرالیسم رغم تمام این حرفالبته علی

ناخRقی و اومانیستی در ایران ، بهترین لیبرال
ٓ
- هایــی هستند که در دورههای امروز ایران نیز ا

راسته بودندسانی جوانی  به هویت چپ اخRقی و چپ ان
ٓ
هنگامی که یک چپ . گرا ا

گاهی ایران امروز، روحیهها و افقی پنجاه، بنا به ضرورتاومانیست دهه
ٓ
ی لیبرالی به های ا

شود که از تعهدات اخRقی و انسانِی لیبرال بودن گیرد، یک لیبرال اصیلی  تولید میخود می

کراتیک ندارد، و از ستیز با فاشیسم نیز ی غیردمها روحیهلیبرالرود و مثل لمپنطفره نمی

تواند در هر سه مدار به نفع ست که میایترسد و این روحیه یک کمپلکس بسیار سازندهنمی

زادی شهادت بدهد و منش کریتیکایــی داشته باشد
ٓ
در دل ساخت قدرت حکومت اسRمی . ا

قای نیز، از میان تمام مدعیان و دکان
ٓ
مهندس موسوی بود که به دلیل داران لیبرالیسم، فقط ا

زادیی چپ خود توانست یک روحیهگذشته
ٓ
را از  خواهی دلیر و مردمی و باپرنسیپی  ا

زادی
ٓ
ها را پیدا کند و خواهان و جلب اعتماد تودهخودش نشان بدهد و صRحیت سخنگویــی ا

گر هم در منازعه با فساد  فاشیسم دینی تا حد درگیری خیابانی پیش برود ؛ از سوی دی

ها نیز از بین بقایای چپ اید�لوژیک لیبرالبدبختانه خطرناک ترین و و =قیدترین  لمپن

رمانخیزند؛ قشرهایــی که خیال میبرمی
ٓ
گرایــی شکست خورده، پس باید به هر کنند چون ا
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 لیبرالیسم را به اعتنا بود و در این ضRلت تا حدی پیش  میارزش و پرنسیپـی بی
ً
روند که اساسا

مدن با هر قدرت استبدادی
ٓ
ن. کنندای تحریف میمعنی مدارا و تساهل با فاشیسم وکنار ا

ٓ
ها ا

رمانفکر می
ٓ
اعتنایــی طرفی و بی، هرزگی فکری و بی۵۰یگرایــی دگماتیک دههکنند راه غلبه بر ا

-ست و  در این کـژفهمی حتی از شجاعت دیروز خود نیز شرم میدر برابر هر نوع اصل و ارزشی

ما ما ما ما /   /   /   /   سیصد گل سرخ و یک گل نصرانیسیصد گل سرخ و یک گل نصرانیسیصد گل سرخ و یک گل نصرانیسیصد گل سرخ و یک گل نصرانی" کنند و شعر د و به بزدلی امروزشان افتخار نیز میکنن

را  " رقصیدیمرقصیدیمرقصیدیمرقصیدیمدر مجلس عاشقان نمیدر مجلس عاشقان نمیدر مجلس عاشقان نمیدر مجلس عاشقان نمی/ / / / ترسیدیمترسیدیمترسیدیمترسیدیمگر ما ز سر بریده میگر ما ز سر بریده میگر ما ز سر بریده میگر ما ز سر بریده می/  ترسانیترسانیترسانیترسانیرا ز سر بریده میرا ز سر بریده میرا ز سر بریده میرا ز سر بریده می

ن ملتیهای ادبیات ایران و شایستهکه از زیباترین رباعی
ٓ
زادگانی چون ی فرهنگ ا

ٓ
ست که ا

ن را دلیلی بر ماهیت ضدلیبرالی اند، نقل میالقضات از دامان او بلند شدهو عین حRج
ٓ
کنند و ا

داند و چون مفاهیم را بر مقیاس جهان  کوچک خودشان و  منافع فرهنگ و ادبیات ایران می

تر کنند که هرکس ترسوتر باشد، لیبرالکنند، خیال میبندی میشان طبقهایناچیز لحظه

ترین و سلحشورترین متفکران ها شجاعرسد که اگر لیبرالشان نمیته به عقل ابزاری است و الب

شد  و ها تدریس میخانهو عملگرایان تاریخ نبودند، هنوز  فیزیک بطلمیوسی داشت در مکـتب

زادی را از گردنهپزشکی در مرحله
ٓ
های ناهموار قرن ی جادو و جمبل مانده بود و کسی نبود که ا

- ها و نازیستقرن هجدهمی و قرن نوزدهمی رد کند و در قرن بیستم، شِر فاشیست هفدهمی و

دمها را از سر انسان کم کند؛ و حق اقلیت
ٓ
ورد ؛ خوارها بههای دینی و نژادی را از چنگ ا

ٓ
درا

دم
ٓ
ن ا

ٓ
رمانیا

ٓ
ست که برایشان مانده است؛ در وضعی  که خبر سنگساِر زن هایــی که ترس تنها ا

ی فاسد ایرانی صدای 
ّ

Rورده، از ترِس چند م
ٓ
اعتراض فرانچسکو توتی فوتبالیست ایتالیایــی را درا

هایــی زیر پتو گذارند حرفکه اسم خودشان را روشنفکر لیبرال میروند و در حالیزیر پتو می

نمی
ٓ
نزنند که حتی طرح ا

ٓ
کند و جز در فرم درددل ها انسان را شرمنده میها و پاسخ دادن به ا

ن تعریفی تواننمی
ٓ
وردن ا

ٓ
ن، یادا

ٓ
ن پرداخت و تنها تسکین ما در برابر ا

ٓ
ست که به ا

موخت و زندگی
ٓ
قاخان کرمانی از لیبرال بودن به ما ا

ٓ
ن قرار دادمیرزاا

ٓ
دمی :"اش را نیز الگوی ا

ٓ
دمیا
ٓ
دمیا
ٓ
دمیا
ٓ
    ا

زاد    کلیکلیکلیکلی    بهبهبهبه    خودخودخودخود    خیا=تخیا=تخیا=تخیا=ت    وووو        افکارافکارافکارافکار    دردردردر    کهکهکهکه
ٓ
زادا
ٓ
زادا
ٓ
زادا
ٓ
    مذهبی،مذهبی،مذهبی،مذهبی،    وووو    دینیدینیدینیدینی    تهدیدتهدیدتهدیدتهدید    وووو    نویدنویدنویدنوید    وووو    وعیدوعیدوعیدوعید    وووو    وعدوعدوعدوعد    ازازازاز    وووو    باشدباشدباشدباشد    ا
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    وووو    دغلدغلدغلدغل    رفتارشرفتارشرفتارشرفتارش    ازازازاز    وووو    سستیسستیسستیسستی    وووو    تواهنتواهنتواهنتواهن    کردارشکردارشکردارشکردارش    ازازازاز    وووو    باشدباشدباشدباشد    نداشتهنداشتهنداشتهنداشته    ترسترسترسترس    وووو    طمعطمعطمعطمع    وووو    بیمبیمبیمبیم    وووو    امیدامیدامیدامید

"نشودنشودنشودنشود    دیدهدیدهدیدهدیده    نادرستینادرستینادرستینادرستی
١
   

ری ای نمیای نمیای نمیای نمیبه سرو گـفت کسی میوهبه سرو گـفت کسی میوهبه سرو گـفت کسی میوهبه سرو گـفت کسی میوه
ٓ
ری ا
ٓ
ری ا
ٓ
ری ا
ٓ
        !!!!ا

زادگان تهی
ٓ
زادگان تهیجواب داد که ا
ٓ
زادگان تهیجواب داد که ا
ٓ
زادگان تهیجواب داد که ا
ٓ
!!!!اندانداندانددستدستدستدستجواب داد که ا

٢٢٢٢        

  :طلب و روشنفکر دینی وضعیت  اصالح -۵ -۷

بیداری دولتی و روشنفكر دینی به عنوان نمایندگان طیف طلبی حکومتی اصRح جریان

ترین و امروز به لحاظ عینی و ذهنی در ضعیف ،در مدار سیاسی و بیداری دینی در مدار فلسفی

تضادها میان عینیت بیرحم با تئوری . ی اخیر قرار دارندشكننده ترین موقعیت خود در دودهه

ن و امروز به ماكسیمم حد قابل تصور خود رسیده است و حتی رهبرا  ،بندی شدههای سرهم

سعی دارند تا با  به جای پرداختن به تضادهای بنیادی،های این دو جریان نیز امروز تئوریسین

تشفشان تضادها و تناقض ها كه در جریان كودتای . سیاست صبروسكوت روزگار بگذارانند
ٓ
ا

.  در بدنه ی این دو جریان شده است ایگستردهش ز ه زد، امروز سبب ریوار ف  ۸۸اتخاباتی 

سال اخیر كه زیر  چهارو سرعت تحو=ت فكری توده ها در  ۸۸و=ت سیاسی در سالسرعت تح

اند،  و حجم عظیم شRق واقعیت ها بنیادهای فكر فلسفی و استتیكی را به پرسش گرفته

كه به ناگهان به سطح مباحث روزمره  ،ی تاریخ فكر در ایران قرن اخیرهای حل نشدهمسئله

ورده شده است، باری فوق ط
ٓ
اعت برای متفكران و عملگرایانی است كه هنوز از  رنج و زحمت ا

با شكاف گسترده و ) دولتیبیدار ( طلب امروز عنصر اصRح. اندشانه خالی نكرده ۵۷انقRب 

 امكان هرنوع مشاركت اكـتیوی را 
ً
Rرایش خصمانه ای كه میان ملت و دولت افتاده است، عم

ٓ
ا

مگر به قیمت دفرمه كردن اشكال هویتی خویش از دست داده است و تغییر منایع هویتی ریشه 

ساز شتهای سرنوقدرت نظری و پایداری اخRقی و صدالبته ریسكمستلزم  دار نیز صدالبته 

گاهی از ماهیت جنبش سبز یطلبجریان اصRح های پس از كودتا،در سال. است
ٓ
 ،به علت ناا

زادیخواهانهدر راس مبارز هیچگاه نه تنها 
ٓ
، بلكه تمام كوشش  ی جنبش سبز قرار نگرفتی ا

                                                           

قاخان کرماني، سه مکـتوب ، ص  -۱
ٓ
 ، به کوشش و ویرایش بهرام چوبینه۱۱۳ميرزا ا

 سعدی  -۲
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ایم ما معتقد .كردن و پنهان كردن شعارهای حیاتی جنبش سبز انجام دادخود را نیز برای دفرمه

طلبی که پس از ظهور جنبش سبز او را به شدت منفعل و مردد و معضل اصلی جریان اصRح

پرنسیپـی مطلق ، بیداد و قدرت اخRقی او را برای نمایندگی ملت مخدوش کردبRتکلیف جلوه 

ماده. اوست
ٓ
  ست، بیبر سر هر چیزی  و امتیاز دادن ی معامله و مذاکرهاو هر لحظه ا

ً
نکه اصو=

ٓ
ا

 هدف او چیقرمزهای او، اصول موضوعهند خطمشخص ک
ً
ست؟ گـفتیم که منشاء ی او و اساسا

گرایــی او بود و پرنسیپ غیرقابل فسخ او در ، اصول ۸۸قدرت مهندس موسوی پس از کودتای 

مدند
ٓ
راء و اعتماد قشرهایــی که بر سر نام او پای صندوق رای ا

ٓ
همان رویکردی که . وفاداری به ا

ها نیز از ترین لحظهسال حاکمیت خود حتی در حساسطول هشت طلب درعنصر اصRح

ن عاجز بود
ٓ
طلبی در طول هشت سال و در هر بزنگاهی، کلیت دیسکورس اصRح. اتخاذ ا

 /ی سودمحاسبه
ً
زیان هر استراتژی بوده است؛ غافل از اینکه وقتی رهبری یک جریان که اصو=

جز  ،هاترین لحظهان خود القاء کند، در حیثیتیها را به حامیها و پرنسیپبایستی سرمشقمی

یا حق ندارندی طرفها، تودهنداشته باشدسود و زیان هیچ شاخصی برای داوری 
ٓ
 دار او نیز  ا

رمان
ٓ
های سیاسی حزب متبوع در هر موردی که با تضادی میان مصالح شخصی خویش با ا

 سخنگویــی از خویش انگشت بگذ فردیمنافع درنگ بر خود، روبرو شوند، بی
ً
یا اصو=

ٓ
ارند؟ ا

 در موارد گوناگون منافع سمت اقشار چند ده میلیونِی توده
ً
های متکـثر و متفرقی که قطعا

هایــی که ارزشی و ها و پرنسیپمتضادی با یگدیگر دارند، بدون پایبندی به حداقلی از اصل

ای را برای ی لحظههاها و مصلحتتعهدی فراتر از منافع طبقاتی و نژادی و دینی و منفعت

 ایشان تعریف و القاء کند، امکان دارد؟

طلب و روشنفکر دینی به سبب تضادی که اصRح در طول چهار سال گذشته ائـتRف

- بیكرد شان میکه ناچار  نددر موضعی قرار گرفت ،منافع ایشان با منافع جنبش سبز پیدا کرد

و منافع خود با  اهای حداقلی از ارزشزنند  تا بتوانند هماهنگیبمحابا به جعل تاریخ دست 

نجا كه این دو جریان به صورت ریشه  .های سیاسی روز ایجاد کنندضرورت
ٓ
ای از سوی دیگر از ا

گاه عRقه
ٓ
ای عمیق دارند تا هیچگاه نبرد عقل و وحی، از وضع موجود خرسند هستند و ناخودا

زادی
ٓ
تا  به سود یکی از طرفین یکسره نشودخواه و مستبد و خRصه نبرد حاکمیت و مردم نبرد ا
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ن
ٓ
ی وجودی خود را حفظ نمایند و در مواقع ی این دو نیرو اتوریته و فلسفهبتوانند در میانهها ا

دانند که استبداد دینی ی خود میمقتضی مورد وثوق طرفین نزاع قرار بگیرند، امروز وظیفه

ها را کنترل ی انتقادی تودهی اندیشهحاکم را از ورشکستگی نظری خود نجات ببخشند و دامنه

مده پس از کودتا در حالی که توده به شخص ولیدر وضعیت پیش. نمایند
ٓ
کنند، فقیه حمله میا

قای احمدیاین دو عنصر به سرعت وارد عمل می
ٓ
شخص گیرند تا نژاد را زیر تیغ میشوند و ا

تازند، ایشان به فقیه میاصل و=یت را از زیر تیغ نقد دربیاورند، زمانی که توده به فقیهولی

کنند، زمانی که توده به به صورت فقیه را عامل انحظاط این اصل قلمداد میسرعت شخص ولی

 ،کنندشناسایــی می ی ایرانیجامعهرا به عنوان عامل فRکت  بینی دینیبنیادهای جهانغریزی 

د، و به همین ترتیب گویا خود را تازنایشان به سرعت به اسRم سیاسی و واصل و=یت فقیه می

 ای یک مدار کاهش دهند و نهها را در هر منازعهی انتقادی تودهبینند سطح اندیشهموظف می

گاهی
ٓ
غریزی و  ها نباشند، بلکه حرکتی مفاسد و نابسامانیبخش ایشان در کشف ریشهتنها ا

ب برای جلوگیری از فروپاشی طلامروز اصRح. ی ذهن ایشان را نیز منحرف نمایندخودانگیخته

دفاع نماید و فساد کنونی را حاصل انحراف  استبداد دینیهویتی خود ناگزیر است که از کلیت 

ای از جعلیات تاریخی متوسل ی امام و عدول از قانون اساسی قلمداد کند و به شبکهاز سیره

ن در منازعه
ٓ
یتشود که بر اساس ا

ٓ
صدر ، رالی چون دکـتر بنیجمهور لیبهللا بهشتی با رئیسی ا

ن روحانی فاشیست را  مظهر مردم
ٓ
صدر را با تشبیه به سا=ری و عقRنیت و نجابت، و دکـتر بنیا

قای احمدی
ٓ
قای عزت. زنندجا می... نژاد به عنوان دیکـتاتور وا

ٓ
و  هللا سحابی پس از سی سال رنجا

زادی ایحرمتیبی
ٓ
امر "ای چون توتالیتاریستی مفاهیم از بابت  ی ملت ایرانو تودهخواهان که ا

در  انداز ایرانانداز ایرانانداز ایرانانداز ایرانچشمچشمچشمچشمی ای با ماهنامهضمن مصاحبه اند،متحمل بوده" به معروف و نهی از منکر

زادی قلمداد می ،۸۹سال 
ٓ
 این اصل دینی را به عنوان منشاء و مبداء ا

ً
کنداساسا

١
برای اثبات  و  

ن نیز به جای استد=ل
ٓ
سفیدانه و های ریشیک حرف  شناختی،های فلسفی و جامعها

نهای سیاسی را ارائه میجویــیمصلحت
ٓ
-دهد که البته عقل سلیم انسان متوسط ایرانی بطRن ا

                                                           

  ۶۷شماره   -۹۰خرداد  -انداز ایرانی چشمماهنامه  -۱
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ها از پنجاه سال پرسد چه شده است که این شخصیتفهمد و از خود میها را به شهود می

 هیچ نیاموختهمبارزه
ً
  درکی ضداستبدادی خود، تقریبا

ً
از مفهوم قدرت از حد  شاناند و اساسا

ی ضمن تجلیل از روحیه مصاحبههمین در جلوتر نیامده است ؛  او " الملکنظامخواجه"

یت
ٓ
 هذیان هایــی عجیبهللا بهشتی و با مغالطهدمکراتیک ا

ً
جمهوری  حزب،  گونهو تقریبا

ن کند و برایاسRمی را از تمام اتهامات استبدادی و انحصارگرانه تبرئه می
ٓ
بتواند طی جعلی که  ا

های ضدو=یتی چون ی بهشتی با لیبرالتاریخی؛ وجود شکاف سیاسی میان روحانیون حلقه

یت و دکـتر بقایــی ناگزیر  صدر را پنهان کند، بازرگان و بنی
ٓ
شخصیتی مرموز و کلیدی از حسن ا

حتی از  تا کوشد میایجاد کند و با جا زدن ایشان به عنوان عوامل اصلی تصویب و=یت فقیه ، 

یت
ٓ
.هللا بهشتی و خمینی ننشیندبابت استقرار این اصل نیز گردی بر دامان ا

١
قای لطف 
ٓ
هللا ا

اصل  ،ای عجیبلطهاطی مغ،طلبان امروز ی روشنفکردینی و از اصRحمیثمی از شهدای زنده

و  ستمریم رجوی -ی سیاسی مسعودتر از فلسفهو=یت فقیه را بدان سبب که دمکراتیک

ن امکان تعالی دارد    نسبتنسبتنسبتنسبت"
ٓ
ن امکان تعالی داردبه ا
ٓ
ن امکان تعالی داردبه ا
ٓ
ن امکان تعالی داردبه ا
ٓ
مورد محترم و کند و به عنوان یک شخص ، مترقی قلمداد می"به ا

و طوری بر این استد=ل برد میو سرگیجه فرو وثوق، یک جوان نابلد را در مغاکی از گمراهی 

ی کند که انگار قسم خورده است چون  جریان فکری و هویتی خودش  به مرحلهتاکید می

ی تخیل، جز و=یت سید علی یا مهندس مسعود، و به علت فقر قوه ورشکستگی رسیده  است

ستانه با=تر برود و در چیزی در ذهنش نمی
ٓ
گنجد، نگذارد حد تخیل نسل نو هم  از این ا

اند، او نیز برای ای که به او دادهپوشش این استد=ل عجیب نیز،  در ازاء مجوز نشر انحصاری 

.پخش کند ی فقیه پیام بازرگانیولی مطلقه
٢

قای ابوالحسن بنی 
ٓ
صدر به عنوان یک ا

یتها و حیلهروشنفکردینی لیبرال هنگامی که از بابت عدم درک خدعه
ٓ
هللا خمینی مورد های ا

و با  "کردیم مرجع تقلید شیعه دروغ بگویدما باور نمی"دهد که گیرد، پاسخ میسوال قرار می

ن ؛کشدرا تا حد عصمت با= می تروحانینهاد کلیت  ،این عبارات غیرمسئو=نه
ٓ
كه بسیار حال ا

قا شهاب نجفی مظاهر فساد در ایران قرن داند كه مRعلیبهتر از ما می
ٓ
کنی و محمدباقر شفتی و ا

                                                           

 همان -۱
 ۶۷شماره - انداز ایرانی چشمی ماهنامهسرمقاله  -۲
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ها و مفاسدی به مراتب هللا نیز البته به خاطر جنایتفضلو اعدام شیخ اندنوزدهم بوده

 اگر درسنگین
ً
از حافظ تا صائب و عبید  -کل تاریخ ادبیات ایران تر از دروغ گـفتن بود و اساسا

گویــی و مR و زاهد و روحانی اگر به یک صفت شهره بوده باشد، به همین دروغ  -زاکانی

  .ست ریاکاری 

سیب
ٓ
زادیبا عنایت به این ا

ٓ
ای كه خواهانهشناسی هویتی و با توجه به سنخ مطالبات ا

مدی و فساد حكومت دینی ورتر میشعلهی بیداران روز به روز در اعماق جامعه
ٓ
شود، و ناكارا

ن دامن می
ٓ
زادیما خیال میزند، نیز روز به روز به ا

ٓ
ی در دههخواهی دمکراتیک کنیم جنبش ا

مدنای رسیده است که جز با دستیابی به خلوص با= و به چنان مرحله ۹۰
ٓ
به درک  نائل ا

زادی
ٓ
تواند کلیت نیروی اجتماعی خویش را از یاش، نمخواهانهمنسجمی از تاریخ مبارزات ا

ورد و بسیج کندبه در ی تاریخ پرده
ٓ
هنگامی که فهم تاریخی متناقض است، نیرو  به سادگی .  ا

طلب و روشنفکر امروز اصRح. گرددی حساس متمرکز نمیشود و هرگز در لحظهمنفعل می

 به مصلحت خود نمی
ً
ها در مدار سیاسی تا حد نقد ودهی انتقادی تدانند که اندیشهدینی مظلقا

یتسیره
ٓ
  ی و مذهبیو در مدار فلسفی تا حد نقد نظام فکری و اخRقی دین ،هللا خمینیی ا

زادی
ٓ
. خواهانه در ایران محقق نخواهد شدارتقاء یابد و بدون تحقق این دو مرحله انسجام فکر ا

 باید عنایت داشت که در لحظه
ٓ
نکه کمیت نیروی طرفین های قطبی شدن کنتاکت، بیش از ا

نکه  استبداد دینی حاکم . اهمیت داشته باشد، کیفیت نیروها تعیین کننده است
ٓ
با وجود ا

 بودن اید�لوژیک علت ست، اما بههای ایرانیاش کمتر از بیست درصد تودهپایگاه اجتماعی

چالش  یاش، پنج درصد طرفدار فناتیک را پشت سر خود دارد، که در لحظهسیاسی دستگاه

ورد، و نبرد خویش را با اصRحبزرگ ایشان را به صحنه می
ٓ
تاریخ برای . کندطلبان یکسره میا

نقدر صبر خواهد کرد که در میان 
ٓ
انتقال قدرت به اکـثریت هشتاددرصدی مخالفان استبداد، ا

طرفداران متعصب . این هشتاددرصد ناراضی نیز حداقل پنج درصد طرفدار فناتیک ایجاد شود

زادیو م
ٓ
خود بدانند و برای دفاع  شرافتو  حیثیتی خواهی دمکراتیک را خRصهصممی که ا

ن تا حد مرگ بسیج باشند
ٓ
  .از ا
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 به هیچ
ً
Rبه هیچمن عم 
ً
Rبه هیچمن عم 
ً
Rبه هیچمن عم 
ً
Rكنمكنمكنمكنممثل توصیه نمیمثل توصیه نمیمثل توصیه نمیمثل توصیه نمیبهبهبهبهجویــی و معاملهجویــی و معاملهجویــی و معاملهجویــی و معاملهكس برای انتقامكس برای انتقامكس برای انتقامكس برای انتقاممن عم        

دهم كه ترسوها و بزد=ن پشت سپر عدم خشونت دهم كه ترسوها و بزد=ن پشت سپر عدم خشونت دهم كه ترسوها و بزد=ن پشت سپر عدم خشونت دهم كه ترسوها و بزد=ن پشت سپر عدم خشونت هم نمیهم نمیهم نمیهم نمی    اما اجازهاما اجازهاما اجازهاما اجازه    
        ه شونده شونده شونده شوندپناهندپناهندپناهندپناهند

        مهاتما گاندی        
        
        

        ی پرپیچ و خم، سهل است اگر بینم ستمی پرپیچ و خم، سهل است اگر بینم ستمی پرپیچ و خم، سهل است اگر بینم ستمی پرپیچ و خم، سهل است اگر بینم ستمزان طّرهزان طّرهزان طّرهزان طّره""""
ن کس که عّیاری کند؟

ٓ
ن کس که عّیاری کند؟از بند و زنجیرش چه غم، ا
ٓ
ن کس که عّیاری کند؟از بند و زنجیرش چه غم، ا
ٓ
ن کس که عّیاری کند؟از بند و زنجیرش چه غم، ا
ٓ
        از بند و زنجیرش چه غم، ا

  حافظ
        
  

        خواهی كه دادت بر درد صد سلسله بیداد راخواهی كه دادت بر درد صد سلسله بیداد راخواهی كه دادت بر درد صد سلسله بیداد راخواهی كه دادت بر درد صد سلسله بیداد را
    !!!!منت بكش، گردن بنه زنجیر استبداد را منت بكش، گردن بنه زنجیر استبداد را منت بكش، گردن بنه زنجیر استبداد را منت بكش، گردن بنه زنجیر استبداد را 

  وصیت شهدای باغشاه
  
  

        سر دوراهی ، یه قلعه بودسر دوراهی ، یه قلعه بودسر دوراهی ، یه قلعه بودسر دوراهی ، یه قلعه بود
  !!!!پرندهپرندهپرندهپرنده    سه خشت از شغال، یه خشت ازسه خشت از شغال، یه خشت ازسه خشت از شغال، یه خشت ازسه خشت از شغال، یه خشت از

  شاملو
  
  
  

        !!!!دونمق یوخدور دونمق یوخدور دونمق یوخدور دونمق یوخدور ! ! ! ! اولمق واراولمق واراولمق واراولمق وار
        . ). ). ). )مرگ هست؛ اما برگشت نیستمرگ هست؛ اما برگشت نیستمرگ هست؛ اما برگشت نیستمرگ هست؛ اما برگشت نیست((((

  میرحسین موسوی

...............................
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  شود کردچه می

  کارها  که نباید کرد؟و چه
 

 

 

 

 

  

زادی  - ۱
ٓ
تش به خانه"ای که امروز ستیزی ستیزی و انسانویروس ا

ٓ
تش به خانها
ٓ
تش به خانها
ٓ
تش به خانها
ٓ
و " ی پارسایان انداختهی پارسایان انداختهی پارسایان انداختهی پارسایان انداختها

ست که در یکصد سال اخیر گذاشته، ویروسیی مادی و معنوی ایرانیان را به حراج سرمایه

از هر کودتا و انقRبی جان سالم بدربرده و با از سرگذراندن هر تحول سیاسی، یک درجه 

زادی .تر شده و جهش ژنتیکی یافته استپیچیده
ٓ
ستیز در عصر قاجار و نیز در دوران نیروی ا

زادی را با تكیه بر قدرت ی لمپنی و قلدری عوامانه داشت و ستیز اول یك روحیهپهلوی 
ٓ
با ا

هایــی چون امیربهادر جنگ در حكومت قاجار، تیپ. داده استفیزیكی و زور بازو انجام می

یرم
ٓ
در عصر پهلوی دوم .  ی لمپنی هستندی رضاشاه مظهر این قوهخان و درگاهی در دورهو   ا

زادی
ٓ
 ستیز به لطف د=رهای نفتی و نیز برای مقابله و ستاین نیروی ا

ٓ
خواِه زادی یز با نیروی ا

ن را جوانی بیست، كه بدنهدهه
ٓ
- ی اروپا در دوران رضاشاه تشكیل میهای تحصیلكردهی ا

را از سرگذراند و خصلت تكنوكراتی را نیز به خصلت لمپنی دادند، تحصیRت دانشگاهی 

ی كه در هایــتكنوكرات -لمپن. تر شدخود افزود و بدین ترتیب این ویروس یك درجه پیچیده

را و بعد از كودتا امثال ارتشبد زاهدی و ارتشبد نصیری مظهر ی قبل از كودتا سپهبد رزمدوره
ٓ
ا

ن هستند
ٓ
زادیاین قوه. ا

ٓ
نكه ضربه ۵۷ستیز در جریان انقRب ی ا

ٓ
ی سنگینی با وجود ا

متحمل شد، اما توانست از طریق یك موتاسیون هویتی، یك روند تكاملی دیگر طی كند و 

اكنون دیگر : اقتضای عصر، خصلت بنیادگرایــی مذهبی را نیز به فضایل خود بیفزایدبنابه 
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-تكنوكرات-وغریبی تولید شده بود كه خصلت لمپنكمپلكس بسیار پیچیده و ویروس عجیب

بست و به های دوران قاجار را میاش، دست فراشبنیادگرایــی داشت و در لمپنی و قلدری 

های امریكا و در فناتیزم مذهبی نیز به کـترا از بهترین دانشگاهلحاظ تكنوكراتی تا حد مدرک د 

زادی. ای در حد خوارج صدر اسRم مجهز بودسرسختی
ٓ
ن لمپنیسم ا

ٓ
ستیز قجری كه اكنون ا

بینی انتقادی نیز برای خود جز قلدری ادعایــی نداشت، توانسته بود یك اید�لوژی و جهان

ز 
ٓ
های جامعه و پایمال کردن منابع ها و خRقیتادیسامان بدهد و نه تنها از بابت سركوب ا

ن شرم
ٓ
بخش به دنیا زده نباشد، بلكه روش و منش خود را به عنوان الگوی ایدائل و رهایــیا

های انقRبی جامعه، شکنجه نیز پیشنهاد كند و ضمن معرفی خود به عنوان مظهر فضیلت

اش كس هویتی كه خاصیت لمپنیاین كمپل .کردن منتقد و مخالفش را نیز عبادت فرض کند 

ی سوم، و خصلت اش برای ارضاء طبقهی متوسط، فناتیزم شیعیبرای ارعاب طبقه

ی شصت ی اول جامعه شكل گرفته بود ، در پایان دههاش برای ارضاء طبقهتكنوكراتیك

 ی چنینهایــی چون سعید امامی نشانهدست با= را در تمامی منابع قدرت یافت و ظهور تیپ

زادیاین قوه. ستفضایــی
ٓ
نی ا

ٓ
طلبان كه در دوران هشت سال حكومت اصRحستیز پس از ا

  ۱۳۸۴متحمل شد، در سال ائـتRف روشنفکران جامعه های سنگینی را از سمت ضربه

مد و برای اولین بار مقام ریاست جمهوری را نیز در اختیار گرفت
ٓ
 به صحنه ا

ً
.  مجددا

قای احمدی
ٓ
ی هشتاد چون معمایــی غریب بركشیده شد و بر دهه نژاد كه درشخصیت ا

مده از كمپلكس 
ٓ
 تجسم شخصیت برا

ً
 و دقیقا

ً
با=ترین كرسی مدیریتی كشور نشست دقیقا

ی جالب در مورد این ویروس این است که او ؛ نکـتهبنیادگراست –تكنوكرات  -تاریخی لمپن

اش یک اصالتی نیاش و هم تعصبات دیاش، هم تحصیRتی شصت، هم قلدری در دهه

ن عصبیت مدیران جمهوری اسRمی در دهه. داشت
ٓ
ی شصت به عنوان نسل اول انقRب، ا

ست، دارا بودند و =اقل در ای را که مستلزم حفظ هر قدرت نوپایــی"ابن خلدونی"به مفهوم 

 بدان سبب بود شان تشخص داشتند و ثابتیستیزانهاعتقادات انسان
ً
قدم بودند و این او=

موزشه ریشهک
ٓ
ن سبب كه اینان زمانی به ی تربیت و ا

ٓ
 به ا

ً
شان در عصر پهلوی بود و ثانیا
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ی بنیادگرایــی مذهبی پیوستند، كه این جبهه موقعیت اپوزیسیونری داشت و هنوز جبهه

ن شكل نگرفته بود؛ اما مدیران نسل دوم انقRب، حلقه
ٓ
های قدرت مافیایــی در پیرامون ا

ی شصت گذراندند و امروز هایــی که جوانی خود را در دههت سالههمان چهل، پنجاه و شص

قای احمدیسرسلسله
ٓ
ی اجراء و برادران =ریجانی در نژاد در ریاست قوهدار ایشان ایشان ا

 فاقد هرگونه شخصیت و پرنسیپـی 
ً
ن اینكه مطلقا

ٓ
سایر قوا هستند، خاصیت عجیبی دارند و ا

 جز نفس قدرت، هیچ تعه
ً
ای به هیچ چیز دیگر، حتی بستگید، تعلق و دلهستند و اساسا

ی شصت، نیروهایــی های دههتكنوكرات-بنیادگرا-لمپن. نظام نیز ندارندهای بنیادی به ارزش

رقابتی با= كشیده های نسل و عصر خویش و در یک فضای نیمهبودند كه از دل الیت

ی هفتاد و هشتاد و رانتی دهه های جدید که در فضایتکنوکرات- لیبرال-بودند؛ اما این لمپن

مده
ٓ
غوش ساخت مافیایــی قدرت بارا

ٓ
شان و اینان هم لمپنیسم. اند خاصیت عجیبی دارنددر ا

قایان رحیمی و رحیم -ستشان تقلبیهم مدرک دکـترایشان و هم تعصبات شیعی
ٓ
-امثال ا

ا و اطواری یك اد مذهبی فقطهایــی چون =ریجانی و قالیباف كه از بنیادگرایــی مشایــی و تیپ

بسیجی تا مغز -تکنو-این تیپ لمپن  -.برای ایشان مانده است که پوشش مفاسدشان است

قای احمدی
ٓ
زادی عملی در ارعاب تمام =یهاستخوان فاسد است و اینکه ا

ٓ
های نژاد به چنین ا

که شخصی چون او به عنوان گیری از ایشان دست یافته، اینمدیریتی کRن نظام و باج

از دل همین جریانات در تقلب انتخاباتی، چنین ناسپاسانه با  ایشان معامله  یبرکشیده

جوید ، نشان ها بر علیه ایشان مینفرت تودهکند و راه حفظ قدرت سیاسی را در بسیج می

دهد که عمق فساد و ضعف قدرت اخRقی در دل روابط قدرت تا چه حدی پیش رفته می

ی مدنی قطبی کرده است و برای این نبرِد قطبی ، جامعه امروز نظام نبرد خود را  با. است

ن عاجز است
ٓ
این . البته نیروهای کیفی و اصیل و متعهدی =زم خواهد داشت که از  تامین ا

مده از کودتا ، با سوءاستفاده از بدنامی رهبری نظام در میان توده
ٓ
-که امروز رئیس دولِت برا

شخصیت نیروهای کمکه امروز است و ایندهفقیه را به سیبل خودش تبدیل کر ها، ولی

درند، پیرامون قدرت و برای تصدی یک ریاست در حد فدراسیون ورزشی ، یکدیگر را می
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ن اسمنشانه
ٓ
های ایرانی صRحیت اعظمی که به لیبرالای از این بحران شخصیت است  و ا

-زمانی میزمانی میزمانی میزمانی می:" گویدوقتی مسیح می. ست"قدرت اخRقی"غلبه بر این اوباش را خواهد داد، 

." علمای فریسی بیشتر باشدعلمای فریسی بیشتر باشدعلمای فریسی بیشتر باشدعلمای فریسی بیشتر باشد    پارسايــي پارسايــي پارسايــي پارسايــي     توانید بر فریسیان چیره شوید، که پارسایــی شما ازتوانید بر فریسیان چیره شوید، که پارسایــی شما ازتوانید بر فریسیان چیره شوید، که پارسایــی شما ازتوانید بر فریسیان چیره شوید، که پارسایــی شما از

ن
ٓ
غلبه کند، که تعصب و  بسیجیبسیجیبسیجیبسیجی- - - - تکنوتکنوتکنوتکنو- - - - لمپنلمپنلمپنلمپنتواند بر این زمانی می یعنی اینکه لیبرال ایرانی ا

اسد بر اش، از تعصبات یک مشت بنیادگرای دینی فگرایانههای انسانجدیت او بر ارزش

خرین "گوید که گاندی می. شان بیشتر باشدیستیزانههای سادومازوخیستی و انسانارزش
ٓ
خرین ا
ٓ
خرین ا
ٓ
خرین ا
ٓ
ا

اش  این است که زندگی اش  این است که زندگی اش  این است که زندگی اش  این است که زندگی سRح انسان پارسا برای قانع کردن مردم به درستی باور و عملسRح انسان پارسا برای قانع کردن مردم به درستی باور و عملسRح انسان پارسا برای قانع کردن مردم به درستی باور و عملسRح انسان پارسا برای قانع کردن مردم به درستی باور و عمل

ن ارزشی قرار دهد که تبلیغ میخودش را نمونهخودش را نمونهخودش را نمونهخودش را نمونه
ٓ
رمانی و تجسم ا

ٓ
ن ارزشی قرار دهد که تبلیغ میی ا

ٓ
رمانی و تجسم ا

ٓ
ن ارزشی قرار دهد که تبلیغ میی ا

ٓ
رمانی و تجسم ا

ٓ
ن ارزشی قرار دهد که تبلیغ میی ا

ٓ
رمانی و تجسم ا

ٓ
و لیبرال ایرانی نیز "  کندکندکندکندی ا

راسته شدن به وا=ترین حدود اخRق مدنی در منش و شخصیت خود، به  موظف
ٓ
است با ا

نتوده
ٓ
نی ایرانیان بفهماند که ستیز او با فاشیسم دینی، پیش از ا

ٓ
ها که از بابت سرکوبگری ا

زادیدر حیطه
ٓ
-ایاخRقی و دیوسیرتیهای اجتماعی و سیاسی باشد، از بابت فساد و بیی ا

ن خو دادهست که این قوم، ای
ٓ
 .اندرانیان را به ا

رسد كه فقط با یك فهم اخRقی تند رسد كه فقط با یك فهم اخRقی تند رسد كه فقط با یك فهم اخRقی تند رسد كه فقط با یك فهم اخRقی تند گاه بحران زیبایــی شناسی به حدی میگاه بحران زیبایــی شناسی به حدی میگاه بحران زیبایــی شناسی به حدی میگاه بحران زیبایــی شناسی به حدی می: " گوته می نویسد - ۲

ن غلبه كردمیمیمیمی
ٓ
ن غلبه كردتوان به ا
ٓ
ن غلبه كردتوان به ا
ٓ
ن غلبه كردتوان به ا
ٓ
وردیم می ۴ای كه در این و ما نیز بر اساس تجربه" توان به ا

ٓ
-سال به دست ا

فقط می توان با یك حدی می رسد كه چنان گاه بحران فكر سیاسی به :" توانیم اضافه كنیم

ن چیره شدفهم زیبایــی
ٓ
ن فهم استتیكی تند نیز به قول گوته  """"شناختی تند بر ا

ٓ
حال اگر ا

 یک  موكول به یك فهم اخRقی تند باشد،  بدین ترتیب در این وضعیت  فقط باخودش 

ن . كه می توان بن بست سیاسی را شكست  ستیاخRقانقRب 
ٓ
اما باید توجه داشت كه ا

ن موكول به فهم اخRقی تند است، خود در شناختیو زیبایــی یاسیبحران س
ٓ
ای كه حل ا

حادث شده است پس این اخRقیات  ی ایرانیدر جامعه ی بحران و خRء فهم اخRقینتیجه

زادیی معنوی مبارزهکه پشتوانهتند را 
ٓ
از كجا باید تامین خواهانه در مدار سیاسی باشد، ی ا

  كرد؟
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ترین ترین و کـثیفترین، رذلچه بخواهیم هرزهدر این لحظه از تاریخ چنان کنیمما خیال می - ۳

ن فرد یک ایرانی
ٓ
ترین، اگر بخواهیم باشخصیت. ستانسان جهان را شناسایــی کنیم، ا

ن فرد نیز یک ایرانیپارساترین و شریف
ٓ
فRت . ستترین شخص جهان را نیز پیدا کنیم، ا

ن رو که کاریدور ملتها بوده است، از ایران ارض تناقض
ٓ
های شرق و غرب بوده و فرهنگ ا

میزهکنونی
ٓ
- ای از پنج فرهنگ ایرانی، ترکی، یونانی، عربی و هندی و بسیاری خردهاش ا

میزه. ستهای دیگر افرهنگ
ٓ
ن شخص نیک و برگزیده، ا

ٓ
های این تنوع ی زیباترین حسا

ورده و خرد یونانی را با فتوت عر 
ٓ
ب و شجاعت ترک و هوش ایرانی و فرهنگی را در خود گرد ا

زادگانی چون 
ٓ
میخته و گل سرخی چون حافظ شیرازی که الهام بخش ا

ٓ
پارسایــی هندو به هم ا

رمانی اوستگوته و نیچه بوده است، نمونه
ٓ
ن شخص رذل نیز بدترین صفت. ی ا

ٓ
ها و ا

میخته و سادومازوخیسمی متکبر و کینههای فرهنگی را به همروحیات این شکل
ٓ
 جو وا

و البته در   ۵۷ستیز در جان خویش متراکم کرده که مظاهر او در ایران پس از انقRب زیبایــی

بر این اساس ما معتقدایم که در طی این سی سال، استبداد دینی . شماراندایران امروز بی

ورد و چنان منزلت
ٓ
گاهی را چنان پایین ا

ٓ
زادی و ا

ٓ
های اجتماعی را در هم ریخت  و  چنان حد ا

ترین و خردترین های مدنی کاست که امروز دیگر وقوع امر اخRقی در سادهدر فضیلتاز ق

های منفعت. ای، تجاری و حتی عاطفی نیز محال شده استروابط دوستانه، حرفه

مدار از بابت پایبندی به ها چنگ انداخته و مرد و زن اخRقخودخواهانه بر تمام رابطه

ن
ٓ
ی یک سالهحاکمیت سی. خورد که کوتاه بیایدق میقدر از سمت سیستم شRاخRق، ا

کرد، سبب یافته که نیروی خود را از فساد اخRقی ایرانیان تامین میسادومازوخیسم سازمان

در کنج  - ...چون اعتماد و عزت نفس و ایثار و خRقیت و  - شد بهترین گرایشات روحی هر فرد 

زار را پس فریب این لجن. و به صحنه بیایند روح او بپوسند و بدترین صفات او بیدار شوند

های ایرانی که امروز تا اعماق پستی و خودخواهی فرو بدترین قشرهای توده. باید خوردنمی

هایــی ی یک خوک نیز روح مدنی ندارند، فضیلترسد به اندازهرفته اند و گاه به نظر می

ن ا .شان محبوس استپنهان و بالقوه دارند که در کنج روح
ٓ
مکان باریکی وجود دارد که که ا
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ن باقی نمانده، به یک های توسری خورده را، که در این سیفضیلت
ٓ
سال جز شرر خردی از ا

ن مدنیت انسانحریق ملی بدل کرد و سرمایه
ٓ
ن ایدهگرایانهی ا

ٓ
ی ای قرار داد که بدون ا

ن پایدار نخواهد 
ٓ
-این همان پروسه. بودلیبرالی در ایران فاسد خواهد شد و روح جمهوری در ا

لمانی را از میراث عرفانی و ای
ٓ
لمان پس از هیتلر طی شد و سنت فرهنگی ا

ٓ
ست که در ا

زادیستیز،  به سمت ذخیرهناسیونالیسم انسان
ٓ
ن ملت یعنی میراث گوته و ی معنوی ا

ٓ
خواه ا

-ست که گاندی انجام داد و به تمام فضیلتاین مشابه همان شاهکاری . کانت جهت بخشید

ن ملت  به فساد 
ٓ
 .کشیده شده، فراخوان دادهای اخRقی پنهان در اعماق روح ا

شده و روشنفکری " حقیقت"تفاوتی به امروز در ایران، علم و پوزیتیویسم پوششی برای بی  - ۴

نگر است که امروز در ، و همین تکنیسینری جزء"واقعیت"تفاوتی به نیز پوششی برای بی

گاهی
ٓ
ی انتفادی و فکر علمی را در ایران فلج کرده است و اندیشه های کRن،فضای بحران ا

ن جسارت را داده که نهاد علم و روشنفکری را عروسک خیمهبه یک مRی بی
ٓ
بازی شبسواد ا

ای که بخواهد از این فRکت قدمی با=تر رود ، باید از این خود فرض کند ؛ و روشنفکر مدنی

ن عقRنیت و فراست ها مبرا باشد و  به یک روحیهعفونت
ٓ
ی کریتیکایــی مسلح شود  که در ا

لیبرالی با معنویت اومانیستی و شجاعت رادیکالی و شکاکیت =ئیسیستی با یکدیگر به 

زادیما معتقدایم فقط با این روحیه است که می. اندصلحی پایدار رسیده
ٓ
ستیزی شود ماشین ا

های بد و ضدمدنی و ، تمام خصلتبرا فلج کرد چرا که این ماشین، پس از انقR ۹۰ی دهه

زادی تمام فرقه
ٓ
های ترین رذیلتها را به خدمت گرفته و جزئیها و حرفهها و  طبقهضد ا

تک شهروندان را از اعماق شهرها و روستاها بیرون کشیده و این کمپلکس لجن را اخRقی تک

فریده و چنین کمپلکسی را فقط  می
ٓ
ن تمام فضیلت توان  با کو=ژی پاسخ داد کها

ٓ
های در ا

مده
ٓ
ی اند؛ میراث و ذخیرهممکن در روح ایرانی با یکدیگر به صلح رسیده اند و به میدان ا

زادیهای اومانیست نسل گذشته در ایران امروز چناناخRقی چپ
ٓ
-خواهی اخRقچه با ا

ویــی و جشان  بر روح حقیقتشان دینیی قشرهای بیدار روشنفکری مذهبی که تعصبمدارانه

ی عمل نیز، سنت سیاسی گذارد، ترکیب شود و در صحنهگرایــی در ایشان حد نمیانسان
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ی های دههدکـتر مصدق را به عنوان میراث مشترک، چراغ راهنمای خود بداند و از شّر دگم

 –به عنوان محصول یک ضرورت تاریخی  -پنجاهی و شصتی رها شود و از بار اندوه گذشته 

ی اجتماعی اقشار میلیونی نسل سبز که به حکم تجربه و عقل بر پشتوانه، و بار شودسبک

زادی را باطل
ٓ
تواند که از سمت دانند، تکیه کند، میهایشان میالسحر تمام بحرانسلیم، ا

زادینیمه
ٓ
و تRش ما  خواه صحبت کندی خوب ایرانیان، و به نمایندگی از تمامیت نیروی ا

ارج انگاشتن مجاهدات در این پروژه، نه اقدامی برای بیبرای تفکیک مدارهای فهم نیز 

وردن ابزاری روشنفکرانه در نسل
ٓ
ست که به های گذشته، بلکه تRشی برای به دست ا

ن بتوان تکهوسیله
ٓ
ی ایرانی را که در قرن های فکری و عملی جامعهی فضیلتهای پراکندهی ا

زادیاخیر نیروی محرک کوشش
ٓ
های نو به ست، احیاء کرد  و در پوششاخواهانه بودههای ا

به عنوان مثال شخصیتی چون صمد بهرنگی كه چون . ی حركت امروز بدل نمودسرمایه

های فدایــی و گرایــی مدرن در ایران است، امروز جز از سمت چریكگنجی برای انسان

نهای كارگری مورد رجوع نیست؛ حالجریان
ٓ
( كه با تفكیك محتوای اعتقادی صمد ا

ن ی زیبایــیو زنده كردن روحیه) اومانیسم( از فرم اعتقادی او ) اركسیسمم
ٓ
جدا از  - شناختی ا

-ی الگوی اخRق انسانهایــی چون صمد را  به مثابهتوان سرمایهمی  -اشمحتوای فلسفی 

زادیگرایانه، به پایه
ٓ
توان شور و با تفكیك مدارها می.  خواهی امروز بدل کردهای هویت ا

شناختی، با عقRنیت فردگرای های قرن نوزده را در مدار زیبایــیی رمانتیكسازندهسودایــی 

قرن هجدهم در مدار فلسفی و نیز دمكراسی اجتماعی قرن بیستمی در  مدار سیاسی تركیب 

كرد و بدین ترتیب به یك هویت دمكراتیك خRق، اكـتیو و انتقادی دست یافت كه شم تیزی 

زادی
ٓ
نخودر شناخت حقیقت ا

ٓ
زادی ستیزی در هر سه اهانه داشته باشد و از ا

ٓ
جا كه ماشین ا

جانبه فعال است، شكست او میسر نخواهد بود مگر با دستیابی به مدار فكر به صورتی همه

زادی
ٓ
  .شناسی مسلح شده باشدخواه یكپارچه كه در سیاست و فلسفه و زیبایــییك هویت ا

ن رسیده استیال میبر اساس منطق ارائه شده در بند گذشته، ما خ - ۵
ٓ
که   از کنیم که وقت ا

های گذشته ی شهداء و روشنفکران نسلتاریخ معاصر ایران و محاکمهنسبت به جویــی کین
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گاهی نائل 
ٓ
ن خودا

ٓ
دست برداریم و تاریخ را چون یک موجودیت یکپارچه بپذیریم و به ا

های و موقعیتهای عملی و نظری گذشتگان  بستكه چنانچه خود ما نیز در بنبیاییم 

-بودیم، چه بسا كه گریزی از اشتباهات و انحرافات ایشان نمیتراژیك ایشان گرفتار می

های ها و تناقضداشتیم  و از این بابت شایسته است كه بار تاریخ را به عهده بگیریم و رنج

زادی فرض کردیم، رنج خودمان بدانیم از 
ٓ
ن ارواح شریف را که خودمان ایشان را دشمن ا

ٓ
ا

گیری ارواح که این روزها در ایران مد شده است، قدمی جلوتر بگذاریم و حتی این بازار یقه

ن ارواح ، خودش را به 
ٓ
ن باشد که روشنفکری مدنی امروز، به نیابت از ا

ٓ
چه بسا شایسته ا

ن دوران را خوردند ۵۷ایرانیان تاراج شده در انقRب 
ٓ
، که فریب اتوپیاگرایــی روشنفکران در ا

زادی.   دیدند، بدهکار فرض کندو لطمه 
ٓ
ستیزی در این رساله هدف از طرح انتقادی ماشین ا

های گذشتگان ، بلکه گشایش امکان سازی برای شهداء و به تمسخر گرفتن کوششنه پرونده

ها  برای مشاركت در یك طرح ی جریانتخیل برای ائـتRفی از کلیت نیروهای اصیل همه

زادی
ٓ
نالیز  ۵۷كه فراتر از تعصبات شكست خورده در انقRبی بزرگ است خواهانها

ٓ
باشد و ا

ن انگیزه است كه علت ی روشنفکری در نسل گذشته نیزنقادانه
ٓ
های مرگ روشنفكری با ا

ی هشتاد موشكافی كنیم  و اجازه ندهیم که مستبدان و ذینفعان این وضع را بزرگ را در دهه

هنگامی که . یکال را در نسل نو تضعیف کنندیک حالت طبیعی جلوه دهند و نیروی فکر راد

روشنفکر نسل سبز از . شود فهمد، ذهنش برای حل بحران خRق میکسی علت امری را می

های اش را باز کرده روشنفکر نسل پدرش را زیر سرکوب و تحقیر و کنار زیرسیگاری وقتی چشم

رمانی روشنفکر همان 
ٓ
است؛ او " حمید هامون"ُپر دیده است و خیال کرده است که شکل ا

های مشخص باید قانع شود که این وضع طبیعی نیست و منشعب از یک سلسله علت

ن علت
ٓ
ن بندها ها در این عصر زائل شده و مرتفع گشتهتاریخی است که بسیاری از ا

ٓ
اند و ا

که بر پای پدران بود، دیگر بر پای ما نیست و ما محکوم به زیستن در قاف جگرخراشی که او 

گاهی در صورت شکل ۹۰ی کنیم دههما خیال می. جربه کرد، نیستیمت
ٓ
گیری یک خودا

های بزرگی است که بر یکصدوپنجاه سال شکست ی فکرها و ایدهتاریخی رادیکال، دهه

گرد خاتمه خواهند بخشید و گام گذاشتن در این راه پربركت، مقدم بر همه وناکامی و عقب
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نجا كه امیدش و غرورش خواهد ؛ قدچیز قدرت تخیلی می
ٓ
رت تخیل پیروزی؛ و نسل سبز از ا

تواند حامل این امید و  این ی شصت خرد نشده است، میهای دههدر زیر بار شكست

 .تخیل زیبا باشد

        !!!!عـــمــــرتـان  بـاد  و مـــــراد  ای  ســـــاقیــــان  بــــزم  جـــــمعـــمــــرتـان  بـاد  و مـــــراد  ای  ســـــاقیــــان  بــــزم  جـــــمعـــمــــرتـان  بـاد  و مـــــراد  ای  ســـــاقیــــان  بــــزم  جـــــمعـــمــــرتـان  بـاد  و مـــــراد  ای  ســـــاقیــــان  بــــزم  جـــــم
        نشــــــد پــر مــــی بـــه دوران  شــمانشــــــد پــر مــــی بـــه دوران  شــمانشــــــد پــر مــــی بـــه دوران  شــمانشــــــد پــر مــــی بـــه دوران  شــماگـــــــــر چــــــه جــــــــام مــــا گـــــــــر چــــــه جــــــــام مــــا گـــــــــر چــــــه جــــــــام مــــا گـــــــــر چــــــه جــــــــام مــــا 

        دهد دست این غرض یارب، که همدستان شونددهد دست این غرض یارب، که همدستان شونددهد دست این غرض یارب، که همدستان شونددهد دست این غرض یارب، که همدستان شوندکیکیکیکی
        خــــــــاطــر مـــجــــمــــوع مـــــا  ،  زلـــف پـــریـــــشـــان شـــمـــــاخــــــــاطــر مـــجــــمــــوع مـــــا  ،  زلـــف پـــریـــــشـــان شـــمـــــاخــــــــاطــر مـــجــــمــــوع مـــــا  ،  زلـــف پـــریـــــشـــان شـــمـــــاخــــــــاطــر مـــجــــمــــوع مـــــا  ،  زلـــف پـــریـــــشـــان شـــمـــــا

 

ی سیاسی با یک گیم کامپیوتری عاجز هستند لوحان که از درک تفاوت مبارزهای از سادهعده  - ۶

زادی توسط فاشیستپس از 
ٓ
مدند و به زعم خود ۸۸بهمن  ۲۲ها در فتح میدان ا

ٓ
، به میدان ا

نالیز کردندعلت
ٓ
ی سیاسی چیزی باید عنایت داشت که  مبارزه. های شکست جنبش سبز را ا

زادی
ٓ
ن جنبش ا

ٓ
در این نبرد نیروی دشمن . خواه، هر روز پیروزی را تجربه کندنیست که در ا

نتروپیک است و  محدود ولی بالفعل است،
ٓ
نیروی دوست نیز نامحدود، ولی بالقوه و خام و ا

ن بالقوه را بالفعل کنند و به نیرو کیفیت ببخشند 
ٓ
مفتخر . این هنر رهبران جنبش است که ا

ست که فقط در ایران ایاش در یک روز خاص مضحکهبودن نیروی حاکم از بابت پیروزی 

 برای تدتجربه می
ً
 ۲۲هم . بایستی پیروز باشداش، هر روز میاوم سلطهشود؛ چرا که او اساسا

ن اتفاق ! ۸۹بهمن  ۲۵بهمن و هم  ۲۴بهمن، هم  ۲۳، هم  ۸۸بهمن
ٓ
اما برای نیروی مبارز، ا

 بازی تمام خواهد شد
ً
ن روز اساسا

ٓ
جنبش . بزرگ فقط در یک روز خواهد افتاد و در فردای ا

تش کشید و فرم جدیدی 
ٓ
ی سیاسی را در عصر پس از از مبارزهسبز که یک خاورمیانه را به ا

جنگ سرد به دنیا معرفی کرد و برای اولین بار امکانات عصر ارتباطات را به خدمت جنبش 

ورد، بسیار بزرگ
ٓ
زادی مدنی درا

ٓ
ن است که در روزی زیبا جشن پیروزی را در میدان ا

ٓ
تر از ا

قیت این است که جشن پیروزی وا. برگزار نکند و بر گردِن این شیر پیر، روبان سبز را نیندازد

ن شادمانی ملی . در دل ملت ایران مانده است ۸۸خرداد  ۲۳
ٓ
چرا که تن رنجور ایران به ا

 محتاج بود؛ ما حدس می
ً
قای عمیقا

ٓ
زنیم که چه بسا ولی امر مسلمین، با ریاست جمهوری ا
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ن جشن پیروزی خیلی می
ٓ
اصلی  ترسیدند و علتموسوی نیز چندان مشکلی نداشت، اما از ا

ن جشن پیروزی می
ٓ
انرژی . توانست رفراندوم سقوط تلقی شودکودتا نیز همین بود، چرا که ا

ورد و در میدان ای که نسل سبز در هفتهعظیم ساختارشکنانه
ٓ
ی قبل از انتخابات به صحنه ا

ها برابر نیروی =زم برای سقوط نظام بود و سرکوب کشف حجاب نمود، ده) عج(عصرولی

ن کینهی وحشیانه
ٓ
- های کهریزک که فقط در جهنم خدا یافت میجویــیپس از انتخابات و ا

-ی عمق زجری بود که ولیگنجند، نشان دهندهای نمیشوند و در تخیل هیچ انسان مدنی

ن هفته
ٓ
ن  سرور ملی و در ا

ٓ
ن جشن را برگزار خواهیم فقیه از ا

ٓ
ی سبز متحمل شده بود؛اما ما ا

گر چیزهای دیگری نیز از بار همراه با استبداد فاسد و سرکوبنولی ای! در یک روز خوب. کرد

نبین خواهند رفت؛ چیزهایــی بسیار مهم که هر نسل سبزی 
ٓ
. شناسدها را خوب میای ا

 .اندهاست، ایران ، این شیر پیر را به بند کشیدهچیزهایــی که قرن 

        نیامدنیامدنیامدنیامد    عارعارعارعار    هیچهیچهیچهیچ    بندتبندتبندتبندت    کزکزکزکز                                زنجیـــرزنجیـــرزنجیـــرزنجیـــر    بهبهبهبه    بســتهبســتهبســتهبســته    پیـرِ پیـرِ پیـرِ پیـرِ     شیـرِ شیـرِ شیـرِ شیـرِ     ایایایای

    ....نیامدنیامدنیامدنیامد    کوهسارکوهسارکوهسارکوهسار    بهبهبهبه    بارانبارانبارانباران                        باریدباریدباریدبارید    توتوتوتو    جانجانجانجان    بهبهبهبه    غمغمغمغم    کهکهکهکه    چندانچندانچندانچندان

طلبی را فلج كرده است و مقام سخنگویــی گـفتمان اصRح ۸۸بحرانی كه از خرداد سال  - ۷

های گـفتمان شود كه یکی از پایهاکـثریت را از او سلب کرده است، از این امر ناشی می

طلب فقیه است و  عنصر اصRحمستقیم با مقام ولیی ، عدم درگیری و منازعهطلبیاصRح

زادی عمل ۳و رده  ۲های رده هرچند كه برای زدن مقام
ٓ
ای كه منصوب رهبری هستند، ا

فقیه را ای با ایشان دارد، كه نقد علنی ولیكاملی دارد، اما از طرف دیگر قرارداد نانوشته

ن برای نظام،   ۸۸مافوق اختیارات خود فرض کند؛ و به دنبال كودتای
ٓ
و تبعات كمرشكن ا

-گیری كرد، اصRحفقیه را ناگزیر به قبضه كردن تمام مصادر قدرت و تصمیمكه شخص ولی

در طول بیست . طلب به همین علت دچار فلج مغزی شد و ارتباط او با جامعه گسسته شد

فقیه ه ولیی امنیتی برای رهبری ایجاد كرد كطلبی چنان حاشیهسال گذشته، گـفتمان اصRح

طلب با انداخت، و اصRحها را به جان نهادهای مدنی میبا خیال راحت اوباش و لمپن

ن" نیروهای خودسر"اطRق عنوان 
ٓ
-فقیه را از اتهام مدیریت و هدایت و سازمانها،  ولیبه ا
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 رویارویــی مستقیم از یطلباصRحگـفتمان ناتوانی همین کرد و دهی این گانگستریسم مبّرا می

ن بود که به معظم فقیهبا ولی
ٓ
زادی عملی را داد كه له ا

ٓ
طرح شعار مبارزه با فساد،  باچنان ا

های بیست سال اخیر را همواره به عنوان مسئول فساد اقتصادی و اداری زیر تیغ قرار دولت

دهد، طوری كه انگار شخص خودش یك عارف سالكی هست كه از دور بر قدرت سیاسی 

نكند، نظارت می
ٓ
ی فساد و سپاه پاسداران ی قضائیه به عنوان عمود خیمهكه نهاد قوهحال ا

 تحت هدایت رهبر هستند و به هیچ شخص به عنوان بزرگـترین قاچاق
ً
چی كشور، مستقیما

ای كه انحصار مطلق رادیو و تلویزیون ، انحصار مطلق رهبری . دیگری نیز پاسخگو نیستند

ی مقننه را نیز از طریق شورای نگهبان  در چنگ گرفته و قوهی قضائیه را نیروی نظامی و قوه

ورده است، و با پروندهو قوه
ٓ
سازی ی مجریه را نیز با كودتای سپاه پاسداران به عقد خود درا

مالی و اخRقی  برای روحانیون فاسد مجلس خبرگان، کنترل ایشان را نیز به دست گرفته 

تواند فیگور مقام ست كه امروز میطلبین اصRحاست، فقط و فقط با لطف و حمایت گـفتما

- را از خود صادر كند، حال" رفع فقر و فساد و تبعیض"غیرمسئول را به خود بگیرد و شعار 

ن
ٓ
ن ولیا

ٓ
  مورد لطف و عنایت   ۸۸فقیهی كه در شعارهای  جنبش سبز سال كه ا

ً
، مستقیما

ی از ایران نیست كه یا از شخص او  مردم قرار گرفت ، فقر و فساد و تبعیضی در هیچ گوشه ا

اش با این طلبی در رابطهو یا از بیت او سرچشمه نگرفته باشد و مادامی كه گـفتمان اصRح

ازمقام سخنگویــی  -كاری كه مهندس موسوی به فراست انجام داد -مركز فسادتجدید نظر نكند

زادی
ٓ
 .  است خواه، البته منعزل است؛ و این حرف، حرِف عقل سلیمقشرهای ا

از جنگ از جنگ از جنگ از جنگ     ۸۸۸۸۸۸۸۸ی سال ی سال ی سال ی سال فتنهفتنهفتنهفتنه:" گویدفرمانده سپاه پاسداران در چهارمین سالگرد جنبش سبز می   - ۸

نجایــی" ....تر بودتر بودتر بودتر بودی ایران و عراق خطرناكی ایران و عراق خطرناكی ایران و عراق خطرناكی ایران و عراق خطرناكهشت سالههشت سالههشت سالههشت ساله
ٓ
كه او به عنوان مسئول سركوب، در از ا

خط مقدم جنگ با مردم قرار داشته است، البته درك صحیحی از عمق اجتماعی جنبش سبز 

ن را بزرگ دارد و به
ٓ
داند؛ از سوی دیگر قشرهایــی از ترین تهدید علیه استبداد دینی میحق ا

طلبی مافیایــی كه حیثیت ملی و مردمی خود را در چهار سال گذشته از دست جریان اصRح

ناند، علیداده
ٓ
كه جرات و اعتماد بنفس نقد جنبش سبز را در سطح افكار عمومی رغم ا
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ن را زیر سوال میندارند، در فضاهای حاشیه
ٓ
برند، و رشادت دختران ای و جلسRت محفلی ا

و پسرانی را كه برای دفاع از رای خود و حیثیت خود، و حق قانونی خود برای برگزاری 

مدند، با انگ 
ٓ
زاد و دفاع از ناموس خواهران و برادران خود تا حد جان به میدان ا

ٓ
تجمعات ا

زادی در شرمترین و بیراد خطرناكاین اف. كنندمحكوم می" رمانتیسیسم كور "
ٓ
ترین دشمنان ا

ها همان كسانی هستند كه مهماتما گاندی را و مارتین لوتركینگ را نیز به این. ایران هستند

رمان
ٓ
های غیرضروری به بینانه و غیرقابل تحقق و تحمیل هزینههای غیرواقعجرم پایبندی به ا

ن. رنج دادند  ملت،
ٓ
ای ، ود و دانست هر چیز زیبا و مغرور و انسانیكه باید هوشیار بحال ا

ن. گیردهر چیز باشكوهی، از رویا و تخیل انسان سرچشمه می
ٓ
-هایــی كه به نام یك واقعا

زادی
ٓ
بانه با قدرت تخیل ا

ٓ
هایــی هستند كه پیش از این جنگند، همانخواهان میگرایــی تاجرما

. را و عالیجناب لوترکینگ را دلسرد كننداند اسپارتاكوس را و مسیح را و مارتین لوتر كوشیده

ن پدرانی نسل متولدین 
ٓ
پس از انقRب در ایران كه ما ایشان را نسل سبز نامیدیم، فرزندان ا

اند و از این بابت در میان میانسا=ن امروز ۱۳۵۷ی هستند كه قربانی انقRب به تاراج رفته

ی نسبت به هر چیز با شكوهی که از اایران، خصومتی بیش از حد و غیرمنطقی و غیرمنصفانه

زاد انسانیغرور و اراده
ٓ
مایگی سرچشمه بگیرد، وجود دارد؛ پافشاری هیستریكی بر میان ی ا

سال گذشته هدف و بی سر و تهی كه در پانزدهطلبی بیو تسلیم، در پوشش جعلی یك اصRح

 معلوم نیست كه چه می
ً
اش چیست و هد و هدفخواهر روز ذلیل تر از دیروز شده و اساسا

ی همتی دارد و در طول چهار سال پس از حماسهاصو= چه خط قرمزی برای اینهمه بی

شان یجنبش سبز  نیز جز گدایــی یك مردمسا=ری مافیایــی از دیوسیرتانی كه طعام روزانه

بینی این واقع.  استمغز سهراب و حیثیت ترانه است، هیچ ابتكار عمل دیگری نداشته

الواقع از دست داده است، هیچ حد و مرز فیپذیری بیافراطی كه مرزهای خود را ذلت

رمانبینانهاصالتی ندارد و در خوش
ٓ
-گرایــی غیرمسئو=نه و ارادهترین حالت یک واكنشی به ا

ن بودند و نسل سبز به گرایــی رادیكالی است كه همین پدران ما در دهه
ٓ
ی پنجاه گرفتار ا

یف اول فاشیسم دینی، موطف است كه به او هشدار بدهد كه ای پدر گرامی عنوان قربانی رد



 .......................281 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

این حس . كنی نیستتری كه امروز میخطایــی كه دیروز كردی مجوز كافی برای خطای بزرگ

ی ای دارد، در سطح سیاسی نیز به وسیلهكارانه كه در میان میانسا=ن بعد تودهمحافظه

شود؛ قرار دادن حس و تخیل  در برابر و تئوریزه میقشر روشنفكران لمپن لیبرال توجیه 

ن
ْٓ
بی كه هیچ ارزش انسانی روسویــی و ارزش اخRقی كانتی هم عقل، ا

ٓ
یك عقل ابزاری تاجرما

ن نیستپشتوانه
ٓ
احساس كه به زعم این عناصر مولد دوتایــی /تاكید بر دوتایــی عقل. ی ا

ترین اقشار را نیز وز ذهن فرهیختهست كه امر ایترین مغالطهانقRب هستند، بزرگ/اصRح

طور که در بحث همان. كننده گرفتار كرده استکننده و البته فلجاندازهای گمراهبه چشم

زادیماشین
ٓ
نا

ٓ
كه بنیادهای فکر مدرن از او دریغ ستیزی مطرح شد، ذهن ایرانی به علت ا

گرایــی انگلیسی به عنوان پدر فایده جان استوارت میلجان استوارت میلجان استوارت میلجان استوارت میلشده است، نمی تواند درك كند که 

-ملهم باشد؛ حال وردوورثوردوورثوردوورثوردوورثو و  كولریجكولریجكولریجكولریجگرایــی چون های احساستواند از رمانتیكچگونه می

نكه همان
ٓ
گرایــی ناب رمانتیك رقیب هم طور که مطرح شد، عقل عصر روشنگری با  حسا

ن
ٓ
مدار زیبایــی  مند درحِس اومانیستی قدرتكه با نیستند و عقل در مدار فلسفی، بدون ا

از هر نوع كنشی  -عقRنیت د=لی - شناسی پشتیبانی شود، جز تولید عقRنیت ابزاری غیرمولد

عاجز است و از این بابت باید از شّر خردگرایانی كه سهم  نیروی بیكران حس و خیال را در 

زادی
ٓ
گری سپـیبینی، مجوز رو كنند، و به اسم تدبیر و واقعخواهانه انكار میپیشبرد اهداف ا

ن نیز منافع سیاسی خود را پنهان میسیاسی را صادر می
ٓ
کنند، به شیطان كنند، و در پشت ا

ن انسان
ٓ
ای كه جنبش سبز را یك رمانیسیسم كور نامیدند، باید خوردههای توسری پناه برد؛ ا

سال جز تحقیر شدن و سركوب  ۳۰بدانند  جنبش سبز به قشرهای میلیونی نسل سبز كه 

مندانه هیچ چیز از پدران كاستن از حد توقعات خود برای یك زندگی ساده و شرافتشدن و 

موخت كه می توان ایستاد و مقاومت كرد و زخمی شد ؛ اما تحقیر 
ٓ
خود نیاموخته بودند، ا

ن نشد؛ می
ٓ
كند و ما را ناگزیز به معرفی می" بدتر"ی كه خود را به عنوان رقیب " بد"توان به ا

فیلسوف پراگماتیست امریكایــی  ریچارد رورتیریچارد رورتیریچارد رورتیریچارد رورتی. ی محکم گـفتاند، یک نهدانتخاب خود می

یعنی اینكه باید از خوب ." تر استتر استتر استتر استترین دشمن خوبترین دشمن خوبترین دشمن خوبترین دشمن خوبخوب همیشه جدیخوب همیشه جدیخوب همیشه جدیخوب همیشه جدی:" دهدهشدار می
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-تر و زیباتر و منطقیبرحذر بود؛ چون كه خوب، هزاران استد=ل بلد است كه خود را موجه

معرفی كند، " ترخوب"تر از ندارد كه خود را خوببنماید؛ خوب هرگز جرات " ترخوب"تر از 

ن
ٓ
را همواره محال فرض كند و این " ترخوب"قدر شیاد و موذی هست كه امكان تحقق اما ا

-ست كه حق سیاهان را و حق اقلیتی عالیجناب رورتی، راز غرور شهروند امریكایــیجمله

ن اصرار ن میهای جنسی را و حقوق مدنی خود را از چنگ مصادر قدرت بیرو 
ٓ
كشد و ا

میز روی تئوری جنون
ٓ
 ۲۰۱۳ست كه امروز درسال نیز راز خفت انسان ایرانی" بد و بدتر"ا

گردد كه ی می"بد"تر است و او هنوز دنبال یك عقب مانده ۱۹۰۷اش از سال قانون اساسی

گـفتمان ی هایــی كه تحت سلطهفرضبنابراین باید از چنگ پیش. از چنگ بدتر به او پناه ببرد

ن شدهاصRح
ٓ
ایم و راه را برای خیال و خRقیت نسل سبز و پیشبرد طلبی حكومتی گرفتار ا

انسانی كه برای دفاع از حیثیت خود و حق خود . چنبش سبز مسدود كرده است، رها شد

 یك های یك حیات حیوانی از قدرت جبار و متجاوز نافرمانی میبرای حداقل
ً
كند، لزوما

رمان
ٓ
ا و رمانتیك نیست، بلكه یك انسان ساده و سالم است كه هنوز غرور او و گر شورشی ا

 له نشده است
ً
Rكه به مدت سه ماه  ۸۸تفاوت جنبش دانشجویــی سال . فردیت او كام

ن راه نداد، با جنبش دانشگاه
ٓ
های كشور را تصرف كرد و وزیر متقلب دولت كودتا را به ا

رماندر این است ك ۵۰و  ۴۰های دانشجویــی دهه
ٓ
گرا و اتوپیاباور ه دانشجوی نسل سبز ا

داند كه در جهان خواهد و خوب میمندانه را میهای یك زندگی شرافتنیست؛ او حداقل

مندانه بدون دمكراتیزه كردن ساخت قدرت و بدون های یك زندگی شرافتامروز، حداقل

زادی بیان و رسانه و بدون استقRل نهاد قضاء و بدون محترم شمرد
ٓ
های ن حقوق اقلیتا

هیچگاه به صورت پایدار محقق نخواهد شد و این راز جنبش سبز ...جنسی و دینی و نژادی و

رمان. است
ٓ
ننسل سبز ا

ٓ
مندانه به های یك حیات شرافتجا كه حداقلگرا نیست اما از ا

رمان ها ایستادههای كوچك و فروتنانههمین خواسته
ٓ
 ی او گره خورده، تا حد مرگ بر این ا

ن درنمیزبانی عنصر اصRحاست و با تهدید و ارعاب اوباش و و شیرین
ٓ
گذرد، به طلب از ا
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ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند،  زیر بار این جور ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند،  زیر بار این جور ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند،  زیر بار این جور ما را بكشند، پارچه پارچه بكنند،  زیر بار این جور اگر اگر اگر اگر :" گـفت قول دكـتر مصدق كه می

 : و به قول حافظ که گـفت." رویمرویمرویمرویم    اشخاص نمیاشخاص نمیاشخاص نمیاشخاص نمی

ن ماه         گردن نهادیم، الحکم
ٓ
ن ماه         گردن نهادیم، الحکمگر تیغ بارد در کوی ا
ٓ
ن ماه         گردن نهادیم، الحکمگر تیغ بارد در کوی ا
ٓ
ن ماه         گردن نهادیم، الحکمگر تیغ بارد در کوی ا
ٓ
        ÅÅÅÅگر تیغ بارد در کوی ا

    !!!!ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم    یا جام باده، یا قصه کوتاهما شیخ و واعظ کمتر شناسیم    یا جام باده، یا قصه کوتاهما شیخ و واعظ کمتر شناسیم    یا جام باده، یا قصه کوتاهما شیخ و واعظ کمتر شناسیم    یا جام باده، یا قصه کوتاه

های روشنفکری ایراِن امروز در این رساله مطرح شد، ممکن است با نقدهایــی که از طیف  - ۹

ن بیداری مدنی قدرتمندی که پایه
ٓ
زادیاین سوال ایجاد شود که ا

ٓ
ی نسل خواهانههای فهم ا

مد؟  ما فکر می نو را سامان خواهد داد، از کجا خواهد
ٓ
-ی خانهکنیم که از اعماق ناشناختها

ممکن است این ادعا شاعرانه به نظر برسد اما به قول میرزا رضای کرمانی، ما به این   .ها

ن. یقین داریم" خیال بزرگخیال بزرگخیال بزرگخیال بزرگ"
ٓ
ی رسمی فرهنگ، هنر، فلسفه ، که امروز صحنهچرا؟ برای ا

 نمی
ً
سال حاکمیت میرهای نوروزی در سی. شودسنجیده بایست به عنوان بضاعت ایران ابدا

ی فرهنگی ایرانیان اجرا کرده کردن سرمایه ای را برای لگدکوباخیر سیاست هوشمندانه

نجایــی. است
ٓ
ی نسل جوان  و اقشار ی نخبهبا کلیت طبقه ۷۰و ۶۰یکه در طول دههاو از ا

رهنگ مورد نفرت ی ففهمید که در حوزهفرهنگی، تضاد ارزش و منفعت داشت و خوب می

های مصنوعی قلبی ایشان است، با سوءاستفاده از بحران گـفتمان روشنفکری فراگیر، الیت

ی را از دل این نسل برکشید و در جایگاه روشنفکری بزرگ قرار داد و از  عرصه ۴و  ۳درجه 

شناسی، انحصار نشر کـتاب و شعر و داستان و سینما و موسیقی گرفته تا فلسفه و جامعه

ورد؛ این را به انحصار این الیت... شریه و تولید فیلم و اجرای تائتر و ن
ٓ
های مصنوعی درا

زاد و رقابتی، یکالیت
ٓ
 مطلع بودند که در یک فضای ا

ً
صدم این های مصنوعی نیز که عمیقا

نتوانستند تصاحب کنند، علیموقعیت را نیز نمی
ٓ
که به لحاظ محتوایــی و به اقتضای رغم ا

ها و ی شاملوها و ساعدیشان و شاگردی در مدرسهو فرهنگی و روشنفکری  ی ادبیحرفه

-ی اپوزیسیونری و گارد منتقدانه نسبت به فاشیسم دینی داشتند، اندکها، روحیهبیضایــی

شان در حفظ این کارانه گرفتار شدند و به علت اقتضای منفعتای محافظهاندک به روحیه

گاه به صورت همدست و شریکانحصارات نامشروع، به صورت ناخو
ٓ
جرم سیستم فرهنگی دا
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مدند تا حتی امکان جوانه زدن و رشد به هیچ جریان روشنفکری که لیاقت و سرکوب
ٓ
گر درا

های طبیعی را داشته باشند، ندهند، چه برسد به امکان نشر و امکان کـفایتی در حد الیت

؛ و البته فاشیسم دینی  نیز از ی اجتماعیطرح شدن و امکان ارتباط برقرار کردن با زمینه

ی فرهنگی پشتیبان این های مستقل، در این مجاهدهطریق سانسور و سرکوب جریان

و تائتر و سینما به ) شعر و داستان(که امروز بازار مطبوعات و نشر ادبی این. ها بودجریان

ی چنین مرحلهانگیزی رسیده است؛ اینکه مقام شاعر و ادیب و هنرمند به چنین حد رقت

نذلت
ٓ
نها نگاه میباری رسیده که جامعه چون انگل خود به ا

ٓ
که ایران کند و با وجود ا

زمایشگاه ناهنجاری 
ٓ
الواقع انسان ایرانی، جهان ست و فیهای روانی و اجتماعیبزرگـترین ا

ی و کند، اما ادبیات و علوم انسانروزه در زندگی عینی خود تجربه میتخیلی کافکایــی را همه

ن در چنین فRکـتی قرارگرفته که حتی وظیفه
ٓ
-ی مشاهده و بررسی این بحرانعلوم اجتماعی ا

های اصیل روشنفکری در دهد که جریانها را نیز برای خود قائل نیست؛ این نشان نمی

ها ها از دل نسل نو که در کانون تحقیرها و مصیبتاند و وجود ندارند؛ این جریانایران مرده

اند و نفس جوشند و زیر قشر عظیم عنتربازی رسمی و غیررسمی همچنان زندهرند، میقرار دا

ن است که در روح شاملوی بزرگ و روح ساعدی بزرگ و روح صمد، بزرگ. کشند می
ٓ
تر از ا

های فکر و هنر و اما این وارثان که قلعه. وارث رها شودصاحب و بیعرض سی سال بی

هایــی که امثال شاملو و چیز خود، و در چنگال انواع مصیبتخRقیت را با گذشتن از همه

توانستند تحمل کنند، اش را هم نمی، حتی یک شب و یک ساعت۴۰ی بزرگان هنر دهه

قهاند، علیحفظ کرده
ّ

Rی عظیم، صاحب غرورهای عظیم نیز هستند و برای رغم نیروهای خ

و  ۴ح پایینی که بین نیروهای درجههای سطگاه وارد بازی هایشان ، هیچطرح و نشر کوشش

خواهد و صدالبته نیروی بزرگ، فضای بزرگ نیز می. اندعنترها و حاکمیت برقرار است نشده

امروز نیروی عظیم اجتماعی، .  تواند باشدنظرانه لذتی برای او نمیهای تنگدر این مافیابازی 

طلبد و روشنفکری کمک می های فاشیسمسخنگو در زیر پنجهصاحب و بدونپراکنده و بی

 از مطالبات ایشان منفک است؛ اما هستند جریان
ً
های واقعی روشنفکری در مسلط، مطلقا
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نگارنده این افراد را  . ها سرخوشانه پاسخ خواهند داد ایران، که به صدای دادخواهی توده

اند، شتههایشان امکان ظهور نداسال اخیر حتی در حد انتشار یک خط از کوششکه در ده

خورده در تماس بوده از نزدیک درک کرده و با روح دردمند این هیو=های حساس و توسری 

قای شاهین نجفی که در عرض دو سال حق خود را از مافیای . است
ٓ
قای محسن نامجو و ا

ٓ
ا

شان عصر ستاندند، از همان فضاها بلند شدند و ایشان نیز این اقبال را داشتند که فرم هنری 

- گری ی ایشان شد و از میان اقیانوس هوچیها بدل به رسانهر بود و ذوق سالم تودهپاپیو=

ها و ها، سRمت ذوق رادیکالی را در نزد ایشان تشخیص داده و ارج گذاشت و سایر فرم

که امروز تیراژ کـتاب جریان فکری مسلط با این. اندها هرگز این موقعیت را نداشتهمدیوم

ن نیست که  ۱۰۰۰یت رقبا، به حد وجود عدم امکان فعال
ٓ
نسخه رسیده است، به معنی ا

گاهی ندارندمردم عRقه
ٓ
تواند بپذیرد ملتی که هشت ماه با می عاقلیکدام انسان .  ای به ا

ها و تجاوزها در مقابل فاشیسم دینی ایستادند و جنگ خیابانی ترین شکنجهوجود سبعانه

ی ایشان کردهخوابیدن روی نفت، فرزندان تحصیل عاشورا راه انداختند، مردمی که با وجود

بادانی ترکیه را در حال و افسرده در کنج خانه پیر میبیکار و بی
ٓ
شوند، مردمی که رشد و ا

ن سوی خلیج را میبغل گوش خود می
ٓ
ی فکری خورند، مسئلهبینند و حسرت ریگزارهای ا

زار نمیمهمی روح و روان
ٓ
گاهیشان را ا

ٓ
 اینگونه ! نیاز باشند؟ نه خیرنو بیهای دهد و از ا

ً
ابدا

ن دارد که مانند اروپای شرقی در سال . نیست
ٓ
 امروز جای ا

ً
هایــی با تیراژ کـتاب ۱۹۹۰اتفاقا

اما نه توسط برکشیدگان میرهای نوروزی یا توسط . یک میلیون نسخه در ایران نوشته شوند

ز ترس مR به پای منقل یک های ولگاری که امدرن ها یا توسط پستلیبرالتوسط لمپن

زادیگرایــی مبتذل پناهنده شدهنسبی
ٓ
خواهان جوانی که در راه هستند و بر اند،  توسط ا

کسان که فراخوان حافظ همان. شکوه عنترها در ایران خاتمه خواهند بخشیدفستیوال بی

    :شودشیراز  از ششصد سال پیش در گوش ایشان زمزمه می

ی      گویم چو گویم چو گویم چو گویم چو سخن در پرده میسخن در پرده میسخن در پرده میسخن در پرده می
ٓ
ی      گل از غنچه بیرون ا
ٓ
ی      گل از غنچه بیرون ا
ٓ
ی      گل از غنچه بیرون ا
ٓ
        گل از غنچه بیرون ا

        !!!!که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی     
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-ای برای ترجمه و نشر منابع و كـتابدو نسل اخیر روشنفكران مدنی در ایران، میل و اراده   -۱۰

اند؛ او= بدان علت كه گرفتار =ئیسیسم های بنیادی لیبرالیسم را نداشتههای مرتبط با ارزش

بودند، و این ایده توان بسیج سیاسی نداشت و ازسوی دیگر بدان علت ها نامشروع پهلوی

 بدان علت كه ایشان محتاج جلب حمایت 
ً
كه بورژوازی عصر فاسد و وابسته بود و سوما

روحانیون و قشرهای مذهبی بودند  و از این بابت خRء و فقر تا حدی رسیده است كه امروز 

ها ی كـتابی ترجمهنسه و امریكا نیز جز بازماندهای چون تاریخ فراحتی در موضوعات پایه

 منبعی در دست ایرانی نیست
ً
امروز حتی اگر یك شهروند ایرانی اراده . چاپ شوروی اساسا

زادی
ٓ
خواهی امریكایــی  را بشناسد و كند كه بنجامین فرانكلین و تامس جفرسن و پیشگامان ا

شنا شود، فیبا سنت
ٓ
بنابراین ضرورت .  ان این امر را نداردالواقع امكهای فرهنگی ایشان ا

زادی ی متون اساسیدارد نهضتی برای تالیف و ترجمه
ٓ
غاز شود، تا فكر ا

ٓ
خواه بتواند مبانی ا

ورد
ٓ
زادی به دست ا

ٓ
 .هویتی خویش را بازیابد و الگوهایــی اخRقی برای دفاع از ا

صر ایران بر اساس امروز، بازخوانی انتقادی از تاریخ معا های فكر لیبرالیاز ضرورت

زادی"ی محوریت ایده
ٓ
ن احیاء روحیه" خواهی دمكراتیكا

ٓ
-ی مشروطهاست  و از رهگذر ا

. شان زیر ضربه استنفسكردن تاریخ قهرمانی برای ملتی كه غرور و عزتخواهی و زنده

سبب شده است كه بسیاری از   ۵۰و  ۴۰های ی ضد لیبرالی روشنفكری  در دههروحیه

زادی میراث فکر
ٓ
های ایشان مورد خواهانه در ایران معاصر و ایران قدیم در روایتو عمل ا

امروز دست  های ناقص و گزینشی ،اعتنایــی قرار گیرد و بقایای همین روایتسانسور و بی

مدن به درکی منسجم  از تاریخ غنی سنت
ٓ
زادینسل جوان را در نائل ا

ٓ
خواهانه در ایران  های ا

از فرهنگ انتقادی مشروطیت از دفتر مشروطه و تاریخ معاصر كنده  بسته است ؛ صفحاتی

زادی
ٓ
خواهی ایرانی شده است که بدون وصل كردن این صفحات، كلیت و جامعیت تاریخ ا

ای محكم برای هویت لیبرالی باشد، از پشت تواند پایهساله دارد و می۱۰۰۰های كه ریشه

مد های سیاسی روزمره بیرونسنجیی مصلحتپرده
ٓ
باید توجه داشت كه بدترین . نخواهد ا

ای كه كند، و تنها ایدهبرای عوام ایجاد می ی هویتیاشكال فاشیسم نیز یك شكوه و جذبه
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زادیاش، شكوه جعلی فاشیسم را در نزد تودهكنندهتواند با زیبایــی خیرهمی
ٓ
- ها رسوا كند، ا

زادی هیچكدام به تنهایــی زیبا نیستاما تكه. است
ٓ
زادی"ند و تنها های ا

ٓ
است كه  "كلیت ا

زادی "بر این اساس مادامی كه از. زیباست
ٓ
دریغ دفاع به صورتی یكپارچه و بی "كلیت ا

زادی چیره خواهد های پراكندهبر تكه  ،های منفعلنشود، كلیت فاشیسم در ذهن توده
ٓ
ی ا

  . بود

تر از انسان ای مظلومکس و هیچ موجود و هیچ جنبندهواقعیت امر این است که امروز هیچ   -۱۱

های هر گوشه را که نگاه کنیم، انسان نشسته است با هیکلی مجروح و زخم. نیست

زاده در این وضعیت باید بندگی هر . باید به پرستاری انسان شتافت. شمارشغیرقابل
ٓ
مرد ا

بندگان انسانی که . نوع خدایــی و باوری  را رها کند و به پرستاری انسان و تیمارداری او بشتابد

یات خدا  به نام وحی، عقل و مال و ناموسخدا سرش را شکسته
ٓ
. انداش را غارت کردهاند و ا

زادی و انصاف و عقل و اخRق را نیز شامل 
ٓ
امروز هر دفاع درستی از انسان، دفاع از عدل و ا

هاست و فاشیسم دینی حاکم هر دفاعی ها و مصیبتامروز انسان در کانون ظلم. خواهد بود

کند نه برای تجلیل از ایشان، بلکه ساختن پوششی برای له که از خدا و و اولیاء خدا می

ساعدی را . از این بابت است که ما صادق چوبک را دوست داریم . کردن انسان است

دوست داریم، صمد را و فروغ را دوست داریم اما کسانی چون سپهری راکه انسان مدنی در 

اینگونه است که حافظ و خیام و نظامی را . دوست نداریم هایشان نیست،کانون ارزش

شناسی گرای ایشان، در تقابل با زیبایــیشناسی انساندوست داریم و بر بازشناسی زیبایــی

 ضداومانیستی
ً
امروز در . کنیمست، تاکید میعرفانی امثال مو=نا که در بنیادهای خود شدیدا

-دنی و ضدمدنی مهمترین مانع در برابر فهم انسانشناسی ایران معاصر،  عرفان غیرمزیبایــی

مدن به فهمی زنده  از میراث فکر گرایانه
ٓ
یــی رادیکال است و ضرورت یک انقRب در نائل ا

گاهی در ایراِن هزاره
ٓ
ها، بر هزار انقRب سیاسی و ماجراجویــی خیابانی اولویت دارد؛ وادب و ا

نچون که ماشین
ٓ
زادی بیش از ا

ٓ
ی فرهنگی و  سیاسی باشد، یک پدیدهی که یک پدیدها

ن را چون اژدهایــی فرض کرد که در شهر میست و میاخRقی
ٓ
اش را از گردد و طعامتوان ا
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های شهر اتفاق ها و خانهی اتاقای که در گوشهستیزانههای انسانعملباورها و خردهخرده

ن در مدار سیاسی زده افتد، تامین میمی
ٓ
رود و در کنجی از فهم شد، میکند و حتی اگر سِر ا

 .کندشناختی زادوولد میزیبایــی

    :نویسد ای در سوگ صمد بهرنگی چنین میاحمد شاملو در مقاله   -۱۲

شود، نه پرپر شود، نه پرپر شود، نه پرپر شود، نه پرپر شود، نه فرونشستن بامی، باغی که تاراج میشود، نه فرونشستن بامی، باغی که تاراج میشود، نه فرونشستن بامی، باغی که تاراج میشود، نه فرونشستن بامی، باغی که تاراج میست که ویران میست که ویران میست که ویران میست که ویران میشهری شهری شهری شهری 

شود، نه شود، نه شود، نه شود، نه میمیمیمی    و سنگری که تسلیمو سنگری که تسلیمو سنگری که تسلیمو سنگری که تسلیم! ! ! ! شکند نه فرومردن شمعیشکند نه فرومردن شمعیشکند نه فرومردن شمعیشکند نه فرومردن شمعیشدن گلی، چلچراغی که درهم میشدن گلی، چلچراغی که درهم میشدن گلی، چلچراغی که درهم میشدن گلی، چلچراغی که درهم می

بایست با بایست با بایست با بایست با تعهدی که به حق میتعهدی که به حق میتعهدی که به حق میتعهدی که به حق می. . . . انگیز تعهد بودانگیز تعهد بودانگیز تعهد بودانگیز تعهد بودی حیرتی حیرتی حیرتی حیرتصمد چهرهصمد چهرهصمد چهرهصمد چهره. . . . از پای درافتادن مبارزی از پای درافتادن مبارزی از پای درافتادن مبارزی از پای درافتادن مبارزی 

چرا که هیچ چیز در هیچ دوره چرا که هیچ چیز در هیچ دوره چرا که هیچ چیز در هیچ دوره چرا که هیچ چیز در هیچ دوره !  !  !  !  هیو=ی تعهدهیو=ی تعهدهیو=ی تعهدهیو=ی تعهد! ! ! ! غول تعهدغول تعهدغول تعهدغول تعهد. . . . مضاف غول و هیو= توصیف شودمضاف غول و هیو= توصیف شودمضاف غول و هیو= توصیف شودمضاف غول و هیو= توصیف شود

سایشای همچون تعهد هنرمندان و روشنفکران خوفای همچون تعهد هنرمندان و روشنفکران خوفای همچون تعهد هنرمندان و روشنفکران خوفای همچون تعهد هنرمندان و روشنفکران خوفو زمانهو زمانهو زمانهو زمانه
ٓ
سایشانگیز و ا
ٓ
سایشانگیز و ا
ٓ
سایشانگیز و ا
ٓ
ن ن ن ن ککککخرابخرابخرابخرابزن و خانهزن و خانهزن و خانهزن و خانهبرهمبرهمبرهمبرهمانگیز و ا

بهاترین گنج عالم را پاس بهاترین گنج عالم را پاس بهاترین گنج عالم را پاس بهاترین گنج عالم را پاس ست که گرانست که گرانست که گرانست که گرانچرا که تعهد اژدهایــیچرا که تعهد اژدهایــیچرا که تعهد اژدهایــیچرا که تعهد اژدهایــی. . . . ها نبوده استها نبوده استها نبوده استها نبوده استها و ناکاستیها و ناکاستیها و ناکاستیها و ناکاستیکـژی کـژی کـژی کـژی 

زادی و حق حیات ملت. . . . داردداردداردداردمیمیمیمی
ٓ
زادی و حق حیات ملتگنجی که نامش ا
ٓ
زادی و حق حیات ملتگنجی که نامش ا
ٓ
زادی و حق حیات ملتگنجی که نامش ا
ٓ
بایست از بایست از بایست از بایست از این اژدهای پاسدار میاین اژدهای پاسدار میاین اژدهای پاسدار میاین اژدهای پاسدار می. . . . هاستهاستهاستهاستگنجی که نامش ا

ن گنج
ٓ
ن گنجدسترس مرگ دور بماند تا ا
ٓ
ن گنجدسترس مرگ دور بماند تا ا
ٓ
ن گنجدسترس مرگ دور بماند تا ا
ٓ
باید اژدهایــی باشد باید اژدهایــی باشد باید اژدهایــی باشد باید اژدهایــی باشد میمیمیمی. . . . را از دسترس تاراجیان دور بداردرا از دسترس تاراجیان دور بداردرا از دسترس تاراجیان دور بداردرا از دسترس تاراجیان دور بدارد    ]  [دسترس مرگ دور بماند تا ا

شتی و بدین سبب باید هزار سر داشته باشد و یک سودا بیم و بیبیم و بیبیم و بیبیم و بیبیبیبیبی
ٓ
شتی و بدین سبب باید هزار سر داشته باشد و یک سودا ا
ٓ
شتی و بدین سبب باید هزار سر داشته باشد و یک سودا ا
ٓ
شتی و بدین سبب باید هزار سر داشته باشد و یک سودا ا
ٓ
اما اگر یک سرش اما اگر یک سرش اما اگر یک سرش اما اگر یک سرش . . . . ا

        . . . . پاسدار خواهد ماندپاسدار خواهد ماندپاسدار خواهد ماندپاسدار خواهد ماندباشد و هزار سودا چون مرگ بر او بتازد، گنج بیباشد و هزار سودا چون مرگ بر او بتازد، گنج بیباشد و هزار سودا چون مرگ بر او بتازد، گنج بیباشد و هزار سودا چون مرگ بر او بتازد، گنج بی

ن
ٓ
نصمد سری از این هیو= بود و کاش کاش کاش این هیو= از ا
ٓ
نصمد سری از این هیو= بود و کاش کاش کاش این هیو= از ا
ٓ
نصمد سری از این هیو= بود و کاش کاش کاش این هیو= از ا
ٓ
-گونه سر، هزار میگونه سر، هزار میگونه سر، هزار میگونه سر، هزار میصمد سری از این هیو= بود و کاش کاش کاش این هیو= از ا

" " " " داشتداشتداشتداشتداشت، هزاران میداشت، هزاران میداشت، هزاران میداشت، هزاران می
١١١١        

زاده زیست و در برابر این تعابیر در باره
ٓ
ن هم از زبان شاملو که یک عمر ا

ٓ
ی تعهد، ا

شکست . شناسی انتقادی امروز بسیار راهگشاستهیچ دگمی سر خم نکرد، برای زیبایــی

مدرن های پستشدن طیفباعث گستاخ ی پنجاه، امروز های دگماتیک دههتعهدگرایــی

حتی  -دگرایــی روشنفکری و هنری را ولگار و لمپن لیبرال، تا حدی شده است که هر نوع تعه

از اساس زیر سوال  -تا حد تعهد به نفس هنر و به نفس علم و  به حیثیت کار روشنفکری 

شناختی صادر کنند و در تفاوتی مدنی و هرزگی زیبایــیببرند و مجوز =زم را برای هر نوع بی

                                                           

 ۵۴تهران ،۱۲۵ص ،) مجموعه مقا=ت( از مهتابی به کوچه  ،احمد شاملو -۱
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که به نیروی غریزه ستیز، هنرمند متعهد و روشنفکری مسئول، های حقبرابر این گـفتمان

توان زیبایــی و حقیقت را فهمد که در ذیل حاکمیت فاشیسم ، بدون تعهد ، نمیمی

از این . دهندها گوش میاند و به این هذیاندفاع نشستهشناخت،  ساکت و منفعل و بی

های بخش است و هستهترین شکل تعهد را  درک کرد، که رهایــیتوان نابعبارت شاملو می

ن از ه
ٓ
قید تعهد مطلق و بی. تعهد به انسان و به فردیت انسان.  ر نوع دگماتیسمی مبراستا

این . های انسان سادهشرط به نجابت انسان ساده، به حق انسان ساده، به خRقیت

ای نیز حداقِل حد تعهد و مسئولیتی است که نه تنها هر روشنفکر، بلکه هر شهروند مدنی

گرایانه است که پیامبر لیبرالیسم ، فرانسوا ولتر را انسانهمین تعهد . بدان محتاج است 

ن مرد ساده" ژان کا=س"انگیزد تا در عصر جهالت دینی به دادخواهی برمی
ٓ
ای برخیزد، که ا

زیر تیغ جباریت دینی بود، و  با دادخواهی از ژان کا=س ، افق های اومانیسم نظری را روی 

و ذهن فاسد قشری از روشنفکر ایرانی ! بود؟ به انسانولتر به چه متعهد . زمین ترسیم کند

که امروز قصد کرده است معنای تعهد را به پادویــی پدرانش برای سفارت روس خRصه کند و 

ن را به تمسخر بگیرد و کلیت مفهوم را لوث کند، چه می
ٓ
فهمد که انسان چیست؟  امروز در ا

ستیزی چنان ه مRی سادیست، در انسانهای روشنفکرانه بود کمسئولیتیی همین بینتیجه

ی را بدزدد و بدرد و بکشد و بسوزاند و بر باد دهد و بعد وجود چنان وقیح شد که دوشیزه

بینند و منتظر اند تا از جوانمردی انسانی را  از اساس انکار  کند؟ توده این صحنه را می

ای دادی و از روشنفکری فکری بلند ای و از کان مروتی لعلی و از عیاری فریادی و از کاوهنعره

هنگر و ستارخان اسبهایــی هستند که کاوهاین ها همان توده. شود
ٓ
فروش و مسیو علی ی ا

ایشان بلند شدند و امروز نیز در وقت مقتضی هنگامی که دوافروش و میرکریم بزاز از بین هم

ن و مسیو علی و میرکریم که ستارخا. شان یقین کردند باز بلند خواهد شدکـفایتی رهبراناز بی

پاد "و " حاد واقعیت"های سخیف و سوپرمارکـتی و ها و مقالهشان را از مجلهراه و روش

-و مفاهیمی از این دست که پست مدرن ولگار  ایرانی برای پنهان کردن و ندیده"  واقعیت

نگرفتن این واقعیِت لجن به لجن
ٓ
ننمی اند، که یادها پناه بردهکشیده شده  به ا

ٓ
ها گیرند ؛ ا
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اند و به همین علت هم هست که هر روز  در بازار مکاره با این واقعیت خشن پنجه در پنجه

  فاسد نمیفهم شهودی
ً
Rشود و به حکم غریزه ، وقت عمل را تشخیص شان هیچوقت کام

یا ها خواهد رفت اگر جلوداری میظلمی که بر ترانه رفت و بر ترانه. دهندمی
ٓ
از داشت، ا

ن معنویت بود 
ٓ
ن فرانسوی لیبرال صاحب ا

ٓ
ظلمی که بر ژان کا=س رفت کمتر بود؟ پس چرا ا

خواهد معنویت را باِز پرمدعا که  به قول امثال خاتمی و حسین نصر میو این شرقِی معنویت

ن عاجز بود؟ امروز مقیاسبه جهاِن مادی
ٓ
ها گم شده است چرا که شده تعلیم دهد، از ا

وری کند و چنین است ت که زنهار بدهد و تشر بزند و حدها و حداقلتری نیسبزرگ
ٓ
ها را یادا

اگر احمد شاملو  امروز . تفاوتی فرورفته استداند تا چه حد در باتRق بیکس نمیکه هیچ

ن جرات را نمی
ٓ
ن دو روشنفکر مدنی نیز ا

ٓ
شرت و کت اسپورت را کردند که تیحیات داشت ا

تفاوتی و بی اعتنایــی خودشان را ها بیی لمپن لیبرالمجله ی اولست کنند و در صفحه

امروز پشت پنهان کنند ؛ " ما سیاسی نیستیمما سیاسی نیستیمما سیاسی نیستیمما سیاسی نیستیم" ی نسبت به تعهدات مدنی روشنفكر زیر جمله

ن دو  رعّیت این جمله خیلی حرف
ٓ
ها پنهان شده است و کسی هم نیست که بگوید  مگر ا

شان را  به سرباز مغول تسلیم کنند  و قیام سربداران از سبزواری که راضی نشدند همسر

  غیرت ایشان شعله گرفت، سیاسی بودند؟ 

امروز هر کس که جرات نقد بنیادگرایــی دینی را در ایران ندارد، روح معذب دکـتر شریعتی را    -۱۳

نکه امثال دکـتر شریعتی را به عنوان اعضای . کندزیر ضربه و اهانت خرد می
ٓ
ما با وجود ا

زادیف
ٓ
ایم، اما از ترین نقدها دانستهرحمانهی بیستیزی در مدار فلسفی شایستهعال ماشین ا

ن او را بسیار با=تر و مقام او را بس جلیلسوی دیگر به لحاظ اخRق و منش 
ٔ
تر از فردی، شا

ن می
ٓ
ترین اقشار روحانیت ی افرادی ببینیم که زیر تسلط لمپندانیم که او را زیر ضربها

بدون تردید اگر . کنندجراتی برای مقاومت ندارند و حتی چاپلوسانه نیز با او مدارا می شیعه

زادی ، لرزه به کاخ به 
ٓ
علی شریعتی امروز حیات داشت فریادهایش در دفاع از انسان و ا

ن داد و  چنان به او میانداخت و به استبداد دینی امان نمیو=یت می
ٓ
تاخت که امثال ا

بردن نام شاگرد طور که امروز جرات همان -اش را نیز نداشتندات بردن ناممنتقدان حتی جر 
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کنیم که همین ریاکاری در نقِد شریعتی است ما خیال می -او، میرحسن موسوی را نیز ندارند

ن نقد در تودهکه سبب می
ٓ
تش ا

ٓ
شکار شدن بطRن مطلق شود ا

ٓ
ها درنگیرد و با وجود ا

ساله نیز همچنان یک صفحه از شریعتی را با انیوه  ۱۷ی شریعتی، امروز جوان اندیشه

نکه شریعتی حتی اگر اشتباه مجلدات رنگارنگ این افراد ترجیح می
ٓ
دهد؟ چرا؟ برای ا

توانست مطهری را خرد داشت، اما ریاکار نبود، انسان را  دردمندانه دوست داشت، او می

ا ظلم مستقر عصر خود مدارا جو نبود، اما بکند اما نکرد، چون نسبت به هیچکس کینه

ن  ماشین کرد، و توده گمراه نیست ، این را مینمی
ٓ
کریتیکایــی که صRحیت نقد فهمد  و ا

زادیماشین
ٓ
ها ابا کند؛  نقد بایستی از این سنخ ریاکاری ستیزی را برای خود قائل باشد، میا

زادی
ٓ
یتا

ٓ
روجردی ست و هللا بخواهانه مصدق، از سمت کسی که خود مجیزگوی امثال ا

ی هیوم از سمت کسی که هنوز رفسنجانی است، نقد فلسفهخمار عشق امثال هاشمی

ست که خواهی نیست؛ ترازویــیست، نقد پایگاه کینبا=ترین افق فکری اش مرتضی مطهری 

، کندیک منتقد صادق، وقتی که بین دو خصم داوری می. کندهای عصر را وضع میتناسب

کند که سکوت کند و  کی از طرفین را نداشته باشد، شرافت حکم میچنانچه جسارت نقد ی

مده از مبارزات . دیگری را نیز زیر ضربه نگیرد 
ٓ
از این بابت است كه ما به عنوان صدایــی برا

بوسان اعلیحضرت را در جشن خیابانی جنبش سبز ،  از کسانی که جرات نقد تواّبان و دست

های خون ایران برده اند ندارند، اما چپ و راست روح  ایشان امروز پنجه بهسپاس، که هم

گیرند و با خوارشماری ان شهداء،  از بابت شجاعت شریفی چون بیژن جزنی را زیر ضربه می

نی امروزشان نیز خود را تبرئه مینداشته
ٓ
دمکنند، تصویر خوبی در ذهن نداریم؛ ا

ٓ
های ها را ا

حساب و کـتاب است و کنند چون فضا بیخیال میدانیم که یــی میغیرمسئول و درجه سه

ی توانند کا=ی بزدلی را هم به عنوان اندیشهکننده نمانده است، میحقوقی برای مصرف

نانتقادی فروش 
ٓ
. که اینطور نیستبرسانند و با لگد زدن به نعش هیو= پهلوانی کنند؛حال ا

در این فRت بزرگ که مغزهای  ما باید بدانیم روشنفکر بودن. ایران کشوری کوچکی نیست

ه
ّ
ن شرکت های مشتعلی غزالی و عینخطرناکی چون خیام و بوعلی و  کل

ٓ
القضات  در ساختن ا
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ی دهیم که کلمهدر هر حال ما به این برادران اطRع می. ستاند، خیلی ادعای بزرگیکرده

ن"حق مجروح است اما هنوز نمرده است و به قول نیمایوشیج 
ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
دارد از پـی کاروان دارد از پـی کاروان دارد از پـی کاروان دارد از پـی کاروان که غربال که غربال که غربال که غربال ا

یدمیمیمیمی
ٓ
یدا
ٓ
یدا
ٓ
یدا
ٓ
 "ا

ن:" نویسد فریدریش شیلر می   -۱۴
ٓ
نحقیقت ا
ٓ
نحقیقت ا
ٓ
نحقیقت ا
ٓ
اندازه قربانی خواهد خواست که فلسفه ناگزیر شود اندازه قربانی خواهد خواست که فلسفه ناگزیر شود اندازه قربانی خواهد خواست که فلسفه ناگزیر شود اندازه قربانی خواهد خواست که فلسفه ناگزیر شود     حقیقت ا

""""دارترین کار خود را برای رویارویــی با خطا ببینددارترین کار خود را برای رویارویــی با خطا ببینددارترین کار خود را برای رویارویــی با خطا ببینددارترین کار خود را برای رویارویــی با خطا ببینداولویتاولویتاولویتاولویت
١

از این بابت است که ما خیال     و

ای، کشتار های جادههزار هموطن در تصادف۲۰ی بیش از  کنیم ، مرگ سا=نهمی

ی اول اعدام های ناموسی، رتبههای خانوادگی  و قتلمان، افزایش سیل قتلمعترضان مدنی

. . . ساله و های میلیونها و دریاچهو حتی خشک شدن رودها و تا=ب... سرانه در جهان  و 

نهایــیاینها قربانی
ٓ
ن دست اندر کار است، از بابت ا

ٓ
 کهست که فساد فهم فلسفی ما در ا

خر او هم نیست و 
ٓ
رویارویــی با خطای مسلط عصر ، نه تنها  اولویت اول او، بلکه اولویت ا

و در عصری که به  ی قم  رها کردهی علمیهمیراث دنی دیدرو و ولتر را در زیر شRق حوزه

زادی
ٓ
سوزیم، برای  فرق تفاوت و تفاوط دریدایــی یقه میبیان در حسرت افغانستانلحاظ ا

ن .دراند  می
ٓ
" جرات دیدن و دانستنجرات دیدن و دانستنجرات دیدن و دانستنجرات دیدن و دانستن"قدر از ما قربانی خواهد گرفت تا به قول کانت فلسفه ا

ن
ٓ
وریم؛ دیدن و دانستن ا

ٓ
نچه را که ادوارد سعید از دهبه دست ا

ٓ
تر طرفها هزار کیلومتر ا

ن را ندیده میمی
ٓ
ن    تاتاتاتا    خواهمخواهمخواهمخواهممیمیمیمی    منمنمنمن :"گیریمبیند و ما در جلوی چشم خود را  ا

ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
نا
ٓ
    برومبرومبرومبروم    پیشپیشپیشپیش    جاجاجاجاا

    ایایایایمنازعهمنازعهمنازعهمنازعه    دردردردر    مقدس،مقدس،مقدس،مقدس،    متونمتونمتونمتون    یایایایا    قدسیقدسیقدسیقدسی    بینشبینشبینشبینش    مدافعانمدافعانمدافعانمدافعان    تمامتمامتمامتمام    بابابابا    استاستاستاست    ناچارناچارناچارناچار    نفکرنفکرنفکرنفکرروشروشروشروش    بگویمبگویمبگویمبگویم    کهکهکهکه

    وووو    خشونتخشونتخشونتخشونت    وووو    استاستاستاست    حسابحسابحسابحساب    وووو    حدحدحدحدبیبیبیبی    هاهاهاهاایناینایناین    هایهایهایهایویرانگری ویرانگری ویرانگری ویرانگری     زیرازیرازیرازیرا    شود؛شود؛شود؛شود؛    درگیردرگیردرگیردرگیر    همیشگیهمیشگیهمیشگیهمیشگی

     وووو    نظرنظرنظرنظر    اختRفاختRفاختRفاختRف    هیچهیچهیچهیچ    تحملتحملتحملتحمل    تابتابتابتاب    استبدادشاناستبدادشاناستبدادشاناستبدادشان
ً
 مطمئنا
ً
 مطمئنا
ً
 مطمئنا
ً
زادِی . . . . نداردنداردنداردندارد    رارارارا    تنوعیتنوعیتنوعیتنوعی    هیچهیچهیچهیچ    مطمئنا

ٓ
زادِی ا
ٓ
زادِی ا
ٓ
زادِی ا
ٓ
    عقیدهعقیدهعقیدهعقیده    قاطعقاطعقاطعقاطع    ا

    برابربرابربرابربرابر    دردردردر    تسامحتسامحتسامحتسامح    یایایایا    وووو    ِدژِدژِدژِدژ    ایناینایناین    کردنکردنکردنکردن    رهارهارهارها    دفاعدفاعدفاعدفاعبیبیبیبی    وووو    استاستاستاست    سکو=رسکو=رسکو=رسکو=ر    روشنفکرروشنفکرروشنفکرروشنفکر    نفوذناپذیرنفوذناپذیرنفوذناپذیرنفوذناپذیر    دژِ دژِ دژِ دژِ     بیانبیانبیانبیان    وووو

ن،    اصولاصولاصولاصول    ازازازاز    یکیکیکیک    هرهرهرهر    دستکاری دستکاری دستکاری دستکاری 
ٓ
ن،ا
ٓ
ن،ا
ٓ
ن،ا
ٓ
    بهبهبهبه. . . . ستستستستروشنفکری روشنفکری روشنفکری روشنفکری     تعهدتعهدتعهدتعهد    وووو    حرفهحرفهحرفهحرفه    بهبهبهبه    کردنکردنکردنکردن    خیانتخیانتخیانتخیانت    واقعواقعواقعواقع    دردردردر    ا

یات    کـتابکـتابکـتابکـتاب    ازازازاز    دفاعدفاعدفاعدفاع    کهکهکهکه    استاستاستاست    دلیلدلیلدلیلدلیل    همینهمینهمینهمین
ٓ
یاتا
ٓ
یاتا
ٓ
یاتا
ٓ
    وووو    کـتابکـتابکـتابکـتاب    خودخودخودخود    خاطرخاطرخاطرخاطر    بهبهبهبه    همهمهمهم    رشدی،رشدی،رشدی،رشدی،    سلمانسلمانسلمانسلمان    شیطانیشیطانیشیطانیشیطانی    ا

                                                           

نشر  ،ی محمود عبادیانترجمه،۵۱صشناختی،ی تربیت زیبایــیهایــی دربارهنامهفریدریش شیلر،         -۱
 اختران
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زادِی     حقحقحقحق    زیرپاگذاشتنزیرپاگذاشتنزیرپاگذاشتنزیرپاگذاشتن    نوعنوعنوعنوع    هرهرهرهر    خاطرخاطرخاطرخاطر    بهبهبهبه    همهمهمهم
ٓ
زادِی ا
ٓ
زادِی ا
ٓ
زادِی ا
ٓ
-مقالهمقالهمقالهمقاله    نویسان،نویسان،نویسان،نویسان،رمانرمانرمانرمان    ،،،،    نگاراننگاراننگاراننگارانروزنامهروزنامهروزنامهروزنامه    بیانبیانبیانبیان    ا

     ایایایایمسئلهمسئلهمسئلهمسئله    مورخانمورخانمورخانمورخان    وووو    شاعرانشاعرانشاعرانشاعران    نویسان،نویسان،نویسان،نویسان،
ً
Rکام 
ً
Rکام 
ً
Rکام 
ً
Rییییبهانهبهانهبهانهبهانه    بهبهبهبه    کهکهکهکه    اقتدارگرایانیاقتدارگرایانیاقتدارگرایانیاقتدارگرایانی    بابابابا... ... ... ... شودشودشودشودمیمیمیمی    تلقیتلقیتلقیتلقی    مهممهممهممهم    کام    

."کردکردکردکرد    وگووگووگووگوگـفتگـفتگـفتگـفت    توانتوانتوانتواننمینمینمینمی    باشند،باشند،باشند،باشند،    کهکهکهکه    هرکجاهرکجاهرکجاهرکجا    دردردردر    اند،اند،اند،اند،ناسوتیناسوتیناسوتیناسوتی    حقحقحقحق    مدعّی مدعّی مدعّی مدعّی     =هوتی=هوتی=هوتی=هوتی    فرمانفرمانفرمانفرمان    ازازازاز    دفاعدفاعدفاعدفاع
١
 

قای عبارات، این در
ٓ
ن سعید پروفسور  ا

ٓ
- روشنفکری  کار شروع یمقدمه که گویدمی را چیزی ا

ن به باید باشد، داشته وجدان اگر ایرانی روشنفکر و ست
ٓ
 نداشته اگر و کند مراجعه وجدان ا

یا که بپرسد او از و کند رجوع خود سلیم عقل به باشد
ٓ
- پرنسیپ این به پایبندی بدون من ا

 باشند قائل من برای صRحیتی ایران ملت که  باشمداشته انتظار توانممی چگونه ، پایه های

  و
ً
   بگیرند؟ جدی مرا یحرفه و مرا حرف اساسا

کوشم که از توهین کوشم که از توهین کوشم که از توهین کوشم که از توهین هرچند خیلی میهرچند خیلی میهرچند خیلی میهرچند خیلی می:" نویسدی عقل سلیم میتامس پین در رساله   -۱۵

شتیی کسانی که طرفی کسانی که طرفی کسانی که طرفی کسانی که طرفغیرضروری اجتناب کنم، اما بر این باورم همهغیرضروری اجتناب کنم، اما بر این باورم همهغیرضروری اجتناب کنم، اما بر این باورم همهغیرضروری اجتناب کنم، اما بر این باورم همه
ٓ
شتیدار ا
ٓ
شتیدار ا
ٓ
شتیدار ا
ٓ
اند به شرح زیر اند به شرح زیر اند به شرح زیر اند به شرح زیر دار ا

نان اعتماد کرد؛ ضعیفافراد افراد افراد افراد : : : : انداندانداندبندیبندیبندیبندیقابل دستهقابل دستهقابل دستهقابل دسته
ٓ
نان اعتماد کرد؛ ضعیفذینفع یعنی کسانی که نباید به ا
ٓ
نان اعتماد کرد؛ ضعیفذینفع یعنی کسانی که نباید به ا
ٓ
نان اعتماد کرد؛ ضعیفذینفع یعنی کسانی که نباید به ا
ٓ
ها ها ها ها العقلالعقلالعقلالعقلذینفع یعنی کسانی که نباید به ا

ن    ]]]]و و و و [[[[............توانند بفهمند و متعصبان که هرگز نخواهند فهمید توانند بفهمند و متعصبان که هرگز نخواهند فهمید توانند بفهمند و متعصبان که هرگز نخواهند فهمید توانند بفهمند و متعصبان که هرگز نخواهند فهمید که نمیکه نمیکه نمیکه نمی
ٓ
نبسیاری از مردم که ا
ٓ
نبسیاری از مردم که ا
ٓ
نبسیاری از مردم که ا
ٓ
قدر قدر قدر قدر بسیاری از مردم که ا

کنند ؛ اهریمن به حد کافی به کنند ؛ اهریمن به حد کافی به کنند ؛ اهریمن به حد کافی به کنند ؛ اهریمن به حد کافی به های اندوهناک زندگی میهای اندوهناک زندگی میهای اندوهناک زندگی میهای اندوهناک زندگی میخوشبخت هستند که دور از صحنهخوشبخت هستند که دور از صحنهخوشبخت هستند که دور از صحنهخوشبخت هستند که دور از صحنه

ندِر خانهدِر خانهدِر خانهدِر خانه
ٓ
نی ا
ٓ
نی ا
ٓ
نی ا
ٓ
ی دارایــی و هست و ی دارایــی و هست و ی دارایــی و هست و ی دارایــی و هست و را حس کنند که بر همهرا حس کنند که بر همهرا حس کنند که بر همهرا حس کنند که بر همهتا بختکی تا بختکی تا بختکی تا بختکی ها نزدیک نشده است ها نزدیک نشده است ها نزدیک نشده است ها نزدیک نشده است ی ا

مده است    ]]]]ماماماما[[[[نیستنیستنیستنیست
ٓ
مده استفرود ا
ٓ
مده استفرود ا
ٓ
مده استفرود ا
ٓ
"....فرود ا

٢
 می 

ً
ن اقشاری که در طول این تقسیم بندی را عینا

ٓ
 ۴توان بر ا

اند و حرف سال گذشته به طور مستقیم و غیرمستقیم بر علیه گـفتمان جنبش سبز نوشته

را به عنوان سه مانع " تعصب"و " جهل"، "منفعت"اند ، منطبق دانست و سه عامل زده

زادی
ٓ
در فضای . خواه را در مغز این اقشار مسدود کرده است بزرگی فرض کرد که راه فکر ا

و  " مهرنامهمهرنامهمهرنامهمهرنامه"ی اند؛ نشریهی روشنفکرِی منتقد حق انتشار داشتهپس از کودتا، دو نشریه

" روشنفکران دینی"و  "هالیبراللمپن"فکری که به ترتیب پاتق " انداز ایرانانداز ایرانانداز ایرانانداز ایرانچشمچشمچشمچشم"ی ماهنامه

هد که استبداد دینی چگونه با هستند و بازخوانی تمام مطالب این دو نشریه نشان می

                                                           

گه، زمستان، ترجمه۱۰۶ص، انهای روشنفکر ادوارد سعید، نشانه -۱
ٓ
 ۸۶ی محمد افتخاری،نشر ا

 ۱۳۸۱مستقیم، انتشارت نقش جهان، تهران ی رامینترجمه ،۴۹تامس پین، عقل سلیم، ص -۲
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زادی
ٓ
مندی از اهرم سانسور و حق انحصاری خواه و با بهرهاستفاده از بحران روشنفکری ا

فهم (ها، جاهل)فهم سیاسی(هاتواند در عالم فکر نیز ائـتRفی از ذینفعاعطاء مجوز، می

را  مونتاژ کند و فساد فکری این دو جریان را که ) فهم استتیکی(های دینیو متعصب) فلسفی

-روشنفکردینی در مدار فلسفی -لمپن لیبرال در مدار سیاسی( هر کدام در یک مدار است

زادی) استتیکی
ٓ
ی جنبش سبز، با یکدیگر خواهانه، برای به انحراف کشاندن گـفتمان ا

نب. ترکیب کند 
ٓ
رایش مطالب تولیدی  در این دو ماهنامه و عملکرد ترکیبی ا

ٓ
ها در ذهن ررسی ا

گاهی
ٓ
ن ا

ٓ
-یک مخاطب برای ستیز با هویت جنبش سبز و کوشش ایشان برای خنثی کردن ا

-ها به دست میی هر شهروندی در برخورد با انبوه تجربهای که هر ذهن سادههای غریزی 

ورد،  خود یک موضوع پژوهشی بسیار
ٓ
ینده است، تا  ا

ٓ
راهگشا و مفید برای ایرانیاِن قرن ا

یندگان بتوانند از حد فRکت فکر کریتیکایــی در اجداد بی
ٓ
فخر خودشان تخمینی به دست ا

گاهی، چه زحمت
ٓ
زادی و ستیز با ا

ٓ
نان برای ستیز با ا

ٓ
هایــی را به جان بیاورند و بفهمند که ا

 .   اندخریده

نی ایرانی بیبحران امروز جامعه   -۱۶
ٓ
از این  .كه بحران سیاسی باشد، بحران هویت استش از ا

زادی
ٓ
نبابت است كه پیروزی ا

ٓ
قدر به تعویق خواهد افتاد تا در مدار خواهان در مدار سیاسی ا

ای را های خود هماهنگیها و منفعتها، میلفلسفی و استتیكی بتوانند میان ذوق،  ارزش

و این میسر نخواهد شد  ت مدنی اكـتیوی را ببخشندبرقرار كنند و به  كوشندگان خود، یك هوی

گاهانه
ٓ
یک بیداری دولتی  برای اینكه چرا؟. ی طیف روشنفكری مدنیمگر با مشاركت خودا

زادیخواهی او حد دارد، و حدش تا جایــی
ٓ
زادیخواه باشد اما ا

ٓ
ِقَبل این از ست که ممکن است ا

زادی ، نیروهای مدنی
ٓ
او و كلیت فرماسیون قدرت را  نفوذ سیاسیاعتبار و ای رشد نکنند که ا

 با . تهدید كنند
ً
گاه و معمو=

ٓ
گاه نیست، بلکه ناخودا

ٓ
البته این مواظبت به صورت خودا

های نظری خاصی، از جمله با توجیه لزوم پیشروی جزء به جزء، و برشمردن و اغراق پوشش

زادیخواهان مدنی
ٓ
السلطنه در مقابل کاری که احتشام - کردن در خصوص ضررهای تندروی ا

جریان . گیردانجام می -طلبان تندرو کردندامثال صوراسرافیل، و خاتمی در برابر اصRح
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نقدر اصRح
ٓ
زادی را ا

ٓ
طلب داخل جمهوری اسRمی حتی اگر اختیارش را داشته باشد، حد  ا

زادیخواهی مدنی قدرتمندی شكل بگیرد و اتوریته و مرجعیت بیابدتوسعه نمی
ٓ
او .  دهد که ا

زارها و انحصارهای رقیب سیاسی مستبدش در امان بماند
ٓ
زادی را تا حدی دوست دارد تا از ا

ٓ
. ا

گاه است بیدار دینی نیز، که خود از تمام شدن عصر و فلسفه
ٓ
او فقط در  –ی وجودی خویش ا

زادیخواهان طبقهبرابر ماركسیست هاست كه فلسفه
ٓ
ی ی وجودی دارد و جذابیتی برای ا

-و با اضطراب و نگرانی، خود را  به ناحق مورد وثوق نخبگان ملت می -كندیمتوسط پیدا م

ن =ئیک
ٓ
نقدر دوست ندارد که به لطف ا

ٓ
زادی را ا

ٓ
 -های اخRقی قدرتمندی باربیایندبیند، ا

مدی اخRق دینی را که اولین عامل سقوط  - الهام یافتگان ولتر و دنی دیدرو 
ٓ
و ناکامی و ناکارا

ها برای نجات از ی میل نهانی تودهاست،  افشاء کرده و  منعکس کنندهاخRقی ایران امروز 

و به این سبب است .  انداز اخRقیات مدنی برای جامعه باشندو طرح  فساد اخRقیات سنتی

زادی کنیم مادامی كه  هستهکه ادعا می
ٓ
ای از بیداران مدنی لیبرال، كه گرفتار  سنت های ا

زادی خواهی دمكراتیك  شركت ی روشنفكری ایران ستیزانه 
ٓ
نیستند، در هدایت  جنبش ا

زادی خواهی دمكراتیك را به د=لت بیدار دینی و بیدار دولتی 
ٓ
نكنند ، محال است كه بتوان ا

 .به پیروزی پایدار رساند

های سیاسی  در ایران امروز به جایــی رسیده حد فRکت اخRقی و مخدوش شدن هویت  -۱۷

از  حقوق اقشار میلیونی  ای و تعهدی برای دفاعوظیفه روشنفکری و یا  است كه اگر شهروندی

ی خود ایشان در حد یکسال تا دو سال از دریافت دستمزدهای معوقهكارگران که بسیاری از 

ای و بسیاری نیز از ترس پیوستن به اقیانوس بیکاران، به تحمل شرایط کاری  ،محروم هستند

اند و بدون درخواست ی دوران فئودالی قانع شدههاتر از وضع رعیتبه مراتب جبارانه

های عRقهافكار عمومی او را به  اند، برای خود قائل باشدمزد به کار مشغولدست

نمتمایل خواهند دانست، حال تیماركسیس
ٓ
نكه دفاع از حقوق سادها

ٓ
-ی انسانی ، قبل از ا

فقدان . های عصر استماركسیستی بگنجد، بر دوش اومانیست ی اعتقاداتكه در منظومه

 این جریانات  هویت اومانیستی در فكر لیبرالی ایران سبب گردیده كه قدرت و نفوذ اخRقی
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از این . دنامر را طبیعی بپندار نیز این  ایشاندر میان اقشار پایین جامعه در حد صفر باشد و 

زادی با عدالت، از طریق به عهده
ٓ
های مسئولیت گرفتن بابت است كه ضرورت دارد تناقض ا

موزهانسان
ٓ
است، " جان استوارت میل"ای چون ی لیبرال های اخRقیگرایانه كه در بطن ا

ی اقشار محروم و تحت فشار كه امروز از همه سمت زیر پاسخ  بگیرند و نسبت به مسئله

 درصدی ۴۰و فساد اقتصادی و تورم  اند و بیشترین ضربه را نیز از استبداد سیاسیضربه

  غیرمستقیم متحمل هستند، نهمستقیم و ان به صورت ایشهم
ً
ی فكر از زاویه لزوما

هنگامی که سهم  .ایجاد شود یبلكه از موضع اومانیستی یك حالت اكـتیو، سوسیالیستی 

ی کا= کاهش شدهدرصِد کل قیمت تمام۱۰تا حِد کمتر از" نیروی انسانی مولد"کل دستمزد 

نمی
ٓ
درصد است، و هنگامی که ارزش  ۳۰تا  ۲۰ش بیش از فرو که سهم خردهیاید، حال ا

ها و ارزش وقت و کار و زحمت های مافیایــی نسبت به ارزش انساناشیاء و کا=ها و رابطه

یابد، این تنها فقط مقام کارگر نیست که در خطر است، بلکه ایشان، هر لحظه افزایش می

ن انسان است که در مقابل ماده و در مقابل شیء به خ
ٔ
امروز با کاهش . طر افتاده استشا

 ۷۰تا  ۵۰سال، قیمت تمام کا=ها از حدونیمهفتاد درصدی ارزش پول ملی در عرض یک

ن
ٓ
ن کا=هایــی که سهم نیروی انسانی در تولید ا

ٓ
ها بیشتر درصد افزایش یافته، البته به غیر از ا

فقط با کاستن ی ایران  امروز فقط و است؛ و این بدان سبب است که اقتصاد ورشکسته

دارد و این نیروی کار البته نه تواند بازار را سرپانگهست که میانسانیُمدام از ارزش کاِر نیروی

گیرد که تحت تنها قشر کارگری، بلکه قشر کارشناسی و مدیریتی جوان را  نیز دربرمی

باوجدان باید پس یک لیبرال . اندد=ر قانع شده ۱۵۰های زیر اضطراب بازار کار به حقوق

درک کند که محال است درفضایــی که ارزش انسان در مقابل ارزش شیء، در چنان حدود 

-توان اجارهباری رو به نزول است که با حقوق یک کارگر و یا یک مهندس جوان نمیخفت

پارتمان معمولی را پرداخت و یک سرپناه تامین کرد، ادعای حقوق بشر و حقوق 
ٓ
بهای یک ا

ترین اقشار جامعه نیز غیرممکن است، چون که وقتی کلیت مفهوم ی مرفهمدنی حتی برا

ن ساقط شد، دیگر چه جای این صحبت
ٔ
 ها؟  انسان از شا



 .......................297 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

، بحث شددر این رساله به کرات  ادعایــی کهبا عنایت به مباحث بند گذشته و با ارجاع به    -۱۸

گرایانه در  مانیستی و انساناوهای پرنسیپفقدان  ، فRکت فکر لیبرالی در ایران  العلل علت

ن است و این نیز بدان سبب است که كه متولیان و سخنگویان فكر لیبرالی هسته
ٓ
های  ا

 از 
ً
ای و نه كه نه عRقه اندبرخاستهلیبرالیسمی وابسته و لمپن -طیف بورژوازی رانتیعمدتا

زادی اصراری به تبیین مبانی اومانیستی و اخRقِی 
ٓ
با گذر از همین و  اندخواهی داشتها

از تواند ست که هویت لیبرالی میهای اومانیستیپرنسیپ محدودیت و با تکیه بر همین

-ی جهانی حقوق بشر، پاسخی شایسته برای مسئلهموضعی انسان گرایانه و برمبنای اعRمیه

ن را با پس ماندهی قومیت
ٓ
 نی برتمبحاکم که ی نظرانههای درك تنگها داشته باشند و ا

بازمانده از ناسیونالیسم ضدانسانی  (  است قرن بیستمدر امنیت ملی  های منسوخدكـترین

. ست، جایگزین كندها با امنیت ملیتعارض حقوق قومیت معتقد به و) عصر رضاشاه

-از موتورهای فعال ماشین" استعمار"ناسیونالیسم در عصر مصدق بدان سبب كه عنصر 

زادی
ٓ
بخش داشت، اما در عصر امروز كه نه تنها عنصر استعمار ستیزی بود، خصلتی رهایــیا

زادی
ٓ
خواه ایرانی برای نقد و نفی از تركیب ماشین حذف شده است بلكه حتی جریان ا

ی معنوی بر سنت لیبرال دمكراسی غرب دارد، دامن زدن به بنیادگرایــی دینی، نیاز به تكیه

های قومی و تضعیف هویت طلب ایرانی، جز فعال كردن شكافناسیونالیسم عظمت

زادیانسان
ٓ
- گرا دستاورد دیگری نخواهد داشت و هدف از طرح این بحث این است که ا

ای که تاکنون های اخRقی و اجتماعیبردن به انبوه مسئولیتخواهی دمکراتیک فقط با پـی

ن
ٓ
فاشیسم  اش باطلبی، منازعهها را انکار کرده و ندیده گرفته است و از فرط فساد یا عافیتا

زادیاست که می - دینی را به یک جنگ قدرت سطحی معطوف کرده است
ٓ
-تواند چتر یک  ا

چون فعا=ن  -های اجتماعیها و خرده جریانخواهی بزرگ و فراگیر را بر فراز تمام جریان

به اعتماد ایشان را جلب کند و  د و انبگستر  - فمینیستی و فعا=ن کارگری و فعا=ن قومیتی

زادی در كانون مطالبات نباشد، هیچ یك از در  وضعیتی كه كلیت مفهوم  و=ند کهایشان بقب
ٓ
ا

زادی هایتكه
ٓ
زادی فعالیت اقتصادی،  ا

ٓ
به صورت پایدار محقق نخواهند شد و مادامی که از ا

زادی اقلیت
ٓ
زادی بیان، ا

ٓ
زادی فعالیت سندیکایــی، ا

ٓ
زادی اقلیتا

ٓ
زادی زن، ا

ٓ
-های دینی، ا
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زادی ملحدان و بی جنسی وهای و اقلیت های قومی
ٓ
های خدایان و در كل تمام این شکلا

 دفاع نشود، حتی اگر یکی از این قسم
ً
زادی تواما

ٓ
زادی نیز ا

ٓ
ن ا

ٓ
زادی نیز برقرار باشد، ا

ٓ
های ا

  . ی چندسال به تدریج از بین خواهد رفتطپایدار نخواهد بود و 

حقوقی ضددمکراتیک نظام حقوقی ضددمکراتیک نظام حقوقی ضددمکراتیک نظام حقوقی ضددمکراتیک نظام ساخت ساخت ساخت ساخت "شایسته است که جنبش سبز ایرانیان، مادامی که    -۱۹

ی امورات و مقدرات سیاسی، که کلیه"  ی قدرت غیرپاسخگوی قدرت غیرپاسخگوی قدرت غیرپاسخگوی قدرت غیرپاسخگوسیکل  بستهسیکل  بستهسیکل  بستهسیکل  بسته"و "  اسRمیاسRمیاسRمیاسRمی

فقیه غیرمسئول وابسته فرهنگی، اقتصادی ، امنیتِی مملکت  را به هوا و هوس شخِص ولی

ن باز نشود،  قدرت سیاسی راهی برای انعکاس اراده کرده، متحول نشود و 
ٓ
حاکم ی ملی در ا

ن قشری از جامعهرا یک بیگانه
ٓ
ی ایران که به ی غاصب و متهاجم به ایران فرض کند؛ اما ا

گاهی گرفته تا فساد اخRقی  - هر علتی
ٓ
همه تجربه،امیدی برای اصRح پس از این -از فساد ا

ای و زدوبندهای های طایفهسفیدیفاشیسم دینی از طریق سازوکارهای شبه قانونی و ریش

کنند، با احمد جنتی و احمد خاتمی دارند و از سیمای شهدای جنبش سبز شرم نمی مافیایــی

ن عقل سلیمی رجوع کنند که می
ٓ
نباید به حکم ا

ٓ
کاندیدای  ۴از   نفر ۲ كه حكومتی گوید  ا

 اتهامی تفهیم و جرمی هیچ بدون و اساسی قانون در مصرح  اصول نقض با را جمهوری ریاست

 و اعتقادی هیچ است،  كرده دربند ، خود زور به اتكاء با فقط و فقط و محاكمه، بدون و

 كه است غاصب یك عنوان به و زور حكم به فقط و فقط و ندارد قانونی هیچ به التزامی

 این فقیهولی كه مادامی كندمی حكم سلیم عقل. دارد تصرف در را حكومتی تشكیRت

زاد را هاگروگان
ٓ
حتی بر  نكند، محاكمه است، معتقد بدان خود كه قانونی اساس بر یا و ا

 كه وقتی. ندارد دیگر انتخابات یك برگزاری  برای اساس قانون اساسی خوِد نظام نیز صRحیتی

قای
ٓ
دم    یكیكیكیك    گزارشگزارشگزارشگزارش    كـتابكـتابكـتابكـتاب    منمنمنمن    وضعیتوضعیتوضعیتوضعیت    دركدركدركدرك    برایبرایبرایبرای:" گویدمی میرحسین ا

ٓ
دما
ٓ
دما
ٓ
دما
ٓ
    رارارارا    ماركزماركزماركزماركز    گارسیاگارسیاگارسیاگارسیا    ربایــیربایــیربایــیربایــیا

دم چنگ در من! من دوستان ای" اینكه یعنی "بخوانیدبخوانیدبخوانیدبخوانید
ٓ
 حكم سلیم عقل و" هستم رباهاا

و یا حتی یک دوست و یک  او منتخب جمهور رئیس كه وضعی در شهروند، یك كند،می

شنای او در
ٓ
دم تصرف ا

ٓ
 كه رایــی صندوق پای در شركت از صحبت حتی اگر رباهاست،ا

ن از را خود اعتبار
ٓ
دمبربا ا

ٓ
دم با یا كه ستانسانی یك بدارد، روا كند،می اخذ متجاوز  و ا

ٓ
 رباا
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 برای مرزی  و حد هیچ اینكه یا نیست، و قائل خود شرمیبی برای حدی هیچ یا و است شریك

ن صندوق، اعتراف صریح  به  سراغ مردم حماقت
ٓ
ندارد؛ و حتی تصوِر شرکت کردن در پای ا

 
ً
Rحیت و لیاقت  داشتن حق رای را ندارم، چون که اصRن است که مِن شهروند ایرانی ص

ٓ
ا

و صندوق رای ) Paper(ی رای ، یک تکه کاغذ فهمم؛ چون که برگهنمیرا " حق رای"مفهوم 

ای به نام قانون اساسی "قرارداد اجتماعی"نیست، بلکه میثاق و ) Box(هم فقط یک جعبه

ن قرار دارد که اگر قرار باشد چنین با وقاحت و خونسردی لگدمال شود، و یکی از 
ٓ
پشت ا

ن صندوق راِی هرطور که دل) حاکمیت(طرفیِن قرارداد
ٓ
ن را  نقض کند، البته ا

ٓ
اش خواست ا

ن فهمیدن و برای است سلیم عقل حكم هااین.  پRستیکی، فرقی با سطل زباله ندارد
ٓ
 نیازی  ا

 توان لحظه یك نیز خروس یك اگر حتی و نیست دانشگاهی تحصیRت از حدی هیچ به

نبا اشاره یافت،خواندن این کلمات را می
ٓ
     . كرد می تایید را ی سر ا

ن گل که هر دم، در دسِت بادی
ٓ
ن گل که هر دم، در دسِت بادیا
ٓ
ن گل که هر دم، در دسِت بادیا
ٓ
ن گل که هر دم، در دسِت بادیا
ٓ
        ستستستستا

    !!!!گو شـــرم بادش از عندلــــیبانگو شـــرم بادش از عندلــــیبانگو شـــرم بادش از عندلــــیبانگو شـــرم بادش از عندلــــیبان

ن   -۲۰
ٓ
 مRزم است با عصبیت، چه که ما از کلنل فتحبر اساس ا

ً
موختیم، کریتیکا اساسا

ٓ
علی ا

انصافی؛ چون که  در عالم کریتیکا واگذاشتن صراحت، و کـتمان پرخاشگری، و گاه حتی بی

ن ، از ارتکاب بی ستحس واقعی ، جنایتی
ٓ
های جزئی و حتی انصافیکه در مقایسه با ا

موردی که شاید با یک عذرخواهی و تصحیح برطرف شوند، اضطرابی بیهای گری پرخاش

ن نیست که شخص مهذب سخن بگوید و در ساختارهای "  اخRق کریتیکا " نباید داشت؛ 
ٓ
ا

ن را تاسیس می
ٓ
 هر  کنندمسلط عصر که اغلب صاحبان قدرت ا

ً
، محبوس باشد و اتفاقا

در " اخRق نقد."افتدخRقیت بزرگی بدون دریدن مرزهای عرف و ادب عصر اتفاق نمی

بانهی و دیپلماتپاستوریزه سخن گـفتن و گزینش ریاکارانه
ٓ
ن ما

ٓ
ی کلمات نیست ؛ بلکه در ا

ناست که مضامین سخن مدعی را تغییر ندهیم، به بنیاد اندیشه
ٓ
م ی او بتازیم نه ا

َ
که با َعل

ادبی بی اخRقی و بی. کردن یک مثال فرعی از یک گوشه، محور استد=ل او را تحریف کنیم

ها بند درست ادعای او را ندیده بگیریم و با پیدا در نقد ان است که در پاسخ به مدعی ده
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ا کردن و کوبیدن یک بند ضعیف  از متِن او خواننده را نیز گمراه کنیم و در پایان نیز ب

رزوی توفیق بکنیم
ٓ
ی که امروز لقلقه" نقد سازنده" ای چون مفاهیم هرزه. ریاکاری برای او ا

هاست، از همین کـژاندیشی روشنفکرانه در تعمیم اشتباه مفاهیمی چون زبان فاشیست

ی تساهل و مدارا فقط در عرصه. ی انتقادی برخاسته استی اندیشهتساهل و مدارا به حوزه

-اند در فکر زیبایــیتوانستهنا دارد وگرنه امثال احمد شاملو چه تساهلی میعمل است که مع

داشته باشند که رسالت خود را در به بیراهه " مهدی حمیدی"شناختی خود با گمراهانی چون 

ها قرار های او و چاپلوسی برای سنتکشاندن ذهن و زبان یک ملت و فلج کردن خRقیت

ا منشاء تعصب و جهل بدانیم چه تساهلی؟ چه احترامی؟ ای ر اند؟ اگر ما اندیشهداده

ن است که به گـفته
ٓ
نکه مخالف بتواند اندیشه" ی ولترتساهلی اگر هست در ا

ٓ
نکه مخالف بتواند اندیشهبرای ا
ٓ
نکه مخالف بتواند اندیشهبرای ا
ٓ
نکه مخالف بتواند اندیشهبرای ا
ٓ
اش را اش را اش را اش را برای ا

که در خفا از محدودیت او خوشحال باشی و  نه ان" بیان کند حاضر باشی جان ات را فدا کنیبیان کند حاضر باشی جان ات را فدا کنیبیان کند حاضر باشی جان ات را فدا کنیبیان کند حاضر باشی جان ات را فدا کنی

ن، حس واقعیاز محرومیت او برای بیان عقایدش بشکن بزنی و 
ٓ
ات را ریاکارانه اما در نقِد ا

سانسور کنی و روح فکر انتقادی را بکشی؛ وگر نه همین فرانسویان که بنیانگزاران تساهل 

درند که ما  مسلمانان ریاکار هستند، چنان در نقد تائتر و موسیقی،همدیگر را  تا حد مرگ می

دانند گمراهی هم شوخی ندارند و می چون جدی هستند و با. توانیم بکنیمتصورش را هم نمی

بردار نیست و از این بابت است که ما معتقدیم اخRق کریتیکا نظری شوخی بردار و تقیه

ن ندارد و روحیه
ٓ
 نمیهیچ ارتباطی به فرم ا

ً
بایستی ی متساهل لیبرالی در مدار سیاسی، ابدا

ن اخRقیات ریاکارانه
ٓ
-نیمه -دیپلماته مشتی نیمهای در مدار فلسفی فرض شود کمعادل با ا

گویــی به اند و  مفهوم تساهل و مدارا را تا حد تملقد=ل در ایران باب کردهنیمه -روشنفکر

دمصاحبان قدرت  و مدارا با فاشیست
ٓ
. اند رباها و متجاوزها جعل و منحرف کردهها و ا

اکاری و البته ترس اخRقی برای فکر کریتیکایــی، خودسانسوری و ریترین بیبدترین و کـثیف

 هنگامی که پای حیاتیاست و همچنین مصلحت
ً
ترین مفاهیم و گرایــی سیاسی ، مخصوصا

دم از تکرار  این بدیهیات در سال . ترین اصول در میان استمقدس
ٓ
کشد خجالت می۲۰۱۳ا

ایم؛  این درسی بود که یکصد و پنجاه سال پیش اما چه کنیم در همین بدیهیات هم فلج
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موخت  و  قشر عظیمی از پدران و مادران و پدربزرگ علیفتح
ٓ
خوند زاده به ایرانیان ا

ٓ
ها و ا

ن ماندهمادربزرگ
ٓ
اند و پس از نیم قرن مصیبتی که از همین رهگذر متحمل های ما هنوز در ا

تر روز نیز گمراهاند، به جای بیدار شدن، روزبهاند، و سی سال زحمتی که به ما دادهشده

 . شوندمی

قای مهندس میرحسین ، رهبری سیاسی جنبش سبز را در با=ترین  ۴در طول    -۲۱
ٓ
سال گذشته ا

ای از عهدشکنی ترین قدمی از سمت ایشان که نشانهداشته اند و  کوچک حِد انتظار به عهده

ن باشد، بروز نیافته است
ٓ
ای که نسبت به عملکرد رغم نهایت احترام و قدرشناسیما علی. در ا

-فقیه کودتاگر داریم، ؛ اما ایشان را یک رهبری نمیی او و خروج او از بیعت با ولیقهرمانانه

های فکری او باشیم، چرا که در مدارهای گیری قید و شرط مطیع جهتدانیم که به صورتی بی

ن رشد کرده است، بیفلسفی و زیبایــی
ٓ
ن شناختی، با سنتی که او در ا

ٓ
وقفه در ستیزایم و ا

شان و دانیم؛ اما به علت شخصیت اخRقیاز ارکان استبداد دینی در ایران می ایسنت را پایه

ن به مشام مینجابت او و مقاومت دلیرانه
ٓ
رسد و نیز از بابت ی او که چیزی عمیق و تاریخی از ا

قای مهندس میرحسین در راه دکـتر مصدق، نسبت به ایشان حسن
ٓ
ظن داریم، قدم گذاشتن ا

مشکوک نیستیم و نقد ما از منش سیاسی او صمیمانه است و با  های اوسنجیبه مصلحت

ن لشگر سبزی می
ٓ
دانیم که در عاشورای تهران، به نام نهایت افتخار خود را جزء کوچکی از ا

داران میرحسین، تهران را فتح کردند ؛  مهندس موسوی، نه به عنوان یک دیپلمات علم

زادی
ٓ
خواه، یک طفلی هستند که همراه ما در این جنبش حکومتی، بلکه به عنوان رهبر ملی ا

وزیر اند، این جنبش به ایشان شخصیت بخشیده و او را از مقام نخستسبز بزرگ شده

مقامی امیرکبیر و مصدق و گزاری مافیای قدرت روحانیون،  تا حد قائمفاشیسم دینی و خدمت

ستور نافرمانی دربرابر کودتاگران و ایشان نیز با صدور د.  ساز برکشیده استتا حد مقام تاریخ

تشکیل   جنبش سبز ، به نسل سبز هویت و شخصیت و قدرت خیال بخشیده است،  و روح 

ن دمیده است
ٓ
قای موسوی در گـفت. رادیکالیسم اخRقی را در ا

ٓ
وگوی خبری پیش از کودتا ا

 دو تا سه
ً
ام و همین ُکد اندهی تاریخ مشروطیت خوهزار صفحه دربارهاعRم کردند که من اخیرا
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فهمد و کسی که تاریخ مشروطیت را بلد دهد که او ارزش قیام خود را میبه ما امیدواری می

پیمان بودن با ارواح بزرگ بهارستان  و دلیران فهمد که تصور یک لحظه  همباشد، خوب می

در این ای باغشاه، چنان حسی از  لذت و غرور و سربلندی دارد ، که با هیچ قدرت مادی

بین دنیای رنگارنگ و فانی قابل قیاس نیست و از این بابت است که ما به این همکاری خوش

های عمیق و دردناکی که این مرد در خلوِت محصور کوی اختر بینیهستیم و امید داریم درون

هم اش را نیز با فگذراند، بتواند به ایشان کمک کند تا اصول اعتقادی و نظام ارزشیاز سر می

زادی
ٓ
ن انسجامی که هر خواهانهسیاسی ا

ٓ
ورد، تطبیق دهد و به ا

ٓ
ای که پس از کودتا به دست ا

ی تربیت اخRقی و او ریشه. سازی باید بدان مسلح باشد، دست بیابندرهبر قاطع و جریان

تواند از سنت خمینی عبور کند و بر است و از این بابت میاش در علی شریعتیمعرفتی

ن مفصلی قرار دهد که ایران ُخرد شده و مان اصRحریاکاری گـفت
ٓ
ید و خود را در ا

ٓ
طلبی فائق ا

کسی چه . فقیه  را به عصر دمکراسی جوان ایرانی وصل خواهد کردی دوران ولیتحقیرشده

ورده می
ٓ
داند، شاید تاریخ ایران نقش نویــی در پس پرده دارد که این نقاش پیر را به میدان ا

    .است

        پیمانهپیمانهپیمانهپیمانه    وووو    جامجامجامجام    حافظحافظحافظحافظ    زززز    دیشبدیشبدیشبدیشب    داشتمداشتمداشتمداشتممیمیمیمی    عجبعجبعجبعجب

مدمیمیمیمی    واروارواروارصوفیصوفیصوفیصوفی    کهکهکهکه    کردمکردمکردمکردمنمینمینمینمی    اشاشاشاشمنعمنعمنعمنع    ولیولیولیولی
ٓ
مدا
ٓ
مدا
ٓ
مدا
ٓ
        ....ا

اندازهای جنبش سبز نامید، در طول چهار این رساله كه خود را بیانی از ارزش ها و چشم  -۲۲

نسال پس از كودتا نگاشته شده و انگیزه
ٓ
ن ، بیش از ا

ٓ
که کوششی برای ی اصلی نگارش ا

ن توحش سازمان
ٓ
زادییافتهشناسایــی ماهیت ا

ٓ
- ای باشد که استبداد دینی در این مدت بر ا

خواهان ایران رواداشت، زجر غیرقابل تحملی بود که امثال این نگارنده از دست جمع کـثیری 

ی سبز متحمل شدند؛ از بابت عدم انعکاس صادقانهداران ناصالح جنبشاز مدعیان و سهام

بیان واقعی کوشندگان خیابانی جنبش سبز های واقعی جنبش سبز و پنهان کردن کRم و ارزش

ی ایرانیان در برابر ایستادگی دلیرانه. ثمرهای سیاسی سخیف و بیسنجیدر پشت مصلحت

، پرتوی جدید بر تاریخ معاصر ایران افکند و حقایقی را که تا  ۸۸کودتا و پیامدهای کودتای 
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ورده و 
ٓ
گاهی پیش از این در معرض دید نبودند، به معرض مشاهده ا

ٓ
ضمن بسط مرزهای ا

زادیایرانیان از تاریخ کوشش
ٓ
های کور تاریخی شان، گره از بسیاری نکـتهیخواهانههای ا

گاهی و بر اساس های نوگشودهاین رساله نیز که با تکیه بر همین =یه. گشوده است
ٓ
ی ا

اشد، به گرا و لیبرالیسم اخRقی بخوانشی از تاریخ معاصر که حول محور لیبرالیسم انسان

مدن به چنین چشم
ٓ
مد  ، برای نائل ا

ٓ
گرا، انتقادی و اندازی که منشاء هویتی انساننگارش درا

گاهی، 
ٓ
سلحشور باشد و فاشیسم زمانه را  در میدان فکر  و عمل خلع سRح کند، در سه مدار ا

ای ملهم بوده است، که های تاریخیاز منش و روحیه و ذوق و میراث فکری و عملی شخصیت

 .ایسته است این فصل را  به نام ایشان ببندیمش

زادی
ٓ
زادیدر فهم سیاسی ا
ٓ
زادیدر فهم سیاسی ا
ٓ
زادیدر فهم سیاسی ا
ٓ
المتکلمین،جهانگیزخان صوراسرافیل، دکـتر مصدق و دکـتر ملک: خواهخواهخواهخواهدر فهم سیاسی ا

قاخان کرمانی و در فتح: در فهم فلسفیدر فهم فلسفیدر فهم فلسفیدر فهم فلسفی - فاطمی
ٓ
خوندزاده و میرزاا

ٓ
:  شناختیشناختیشناختیشناختیفهم زیبایــیفهم زیبایــیفهم زیبایــیفهم زیبایــیعلی ا

 .زادفرخ  العین، فروغصادق هدایت، غRمحسین ساعدی، طاهره قره

انسان بزرگ کسی نیست که اشتباه نکند؛ انسان بزرگ کسی نیست که اشتباه نکند؛ انسان بزرگ کسی نیست که اشتباه نکند؛ انسان بزرگ کسی نیست که اشتباه نکند؛ :" :" :" :" ی جالبی با این عنوان دارد لنین جملهدر در در در 

های جنبش اما این متن به عنوان بیانی از ارزش" " " " ست که اشتباه کلیدی نکندست که اشتباه کلیدی نکندست که اشتباه کلیدی نکندست که اشتباه کلیدی نکندانسان بزرگ کسیانسان بزرگ کسیانسان بزرگ کسیانسان بزرگ کسی

مده است،  از تمام ها و این روحیهسبز که با تکیه بر میراث این شخصیت
ٓ
ها به حرف در ا

ن بودند، در برابر هر 
ٓ
زادی ایران منشاء ا

ٓ
حرکات تئوریک و پراتیکی که این پدران و مادران ا

مین جز از کند و از ملککسی دفاع می
ّ
بابت امتناع از شلیک کردن  به لیاخوف در پشت المتکل

بام بهارستان، از دکـتر مصدق جز از بابت عدم تسلیم اختیارات کامل نظامی به دکـتر فاطمی در 

قاخان جز از بابت همراهی در حرکات جاهد
ٓ
ی سید جمال، طلبانهو شب قبل از کودتا، از میرزاا

ایمان بیاوریم به "در میان مجموعه شعر " هفت سالگی" از فروغ جز از بابت قرار دادن شعر 

غاز فصل سرد
ٓ
قاحاجی"، از هدایت جز از بابت انتشار مجموعه داستان "ا

ٓ
و نیز تراوشات " ا

های ضدمصدقی اش، از غRمحسین ساعدی جز از بابت شرکت در تظاهراتی قلمانهنژادپرست

از این ده تن فقط دو نفر عمر طبیعی . ای نداردی نوجوانی، هیچ گRیهحزب توده در دوره

زادیکرده
ٓ
خواه و ستیزی شهید شده اند ؛  البته ما خوناند؛ پنج تن نیز به دست ماشین ا



 .......................304 ...................قتل سهراب﴾ ی﴿پرونده    ..................................

 

نجوی این ارواح نیکینه
ٓ
و  ۸۸ها خودشان کارشان را بلد هستند؛ اما باکودتایستیم، چون که ا

حیایــی و هتک حیثیتی که نهاد استبداد دینی، به نمایندگی از ماشین کشتار نسل سبز و بی

زادی ستیزی، بر روح و روان و تن جامعه
ٓ
ها باز شد، ی مدنی ایران روا داشت، این پروندها

مدند و خونها ارواح شریف مشروطه قلیان
ٓ
خواهان خویش را ملهم را رها کردند و به میدان ا

ای که در های جنبش سبز و به عنوان قشر جمعیتینسل سبز  به عنوان حامل ارزش.  نمودند

ورده است تا ی نود اكـثریت ایران را تشكیل خواهد داد، فرصتی تاریخی به طول دهه
ٓ
دست ا

زادی تهران را دادگاهی برای هزاران سال ی قتل سهراب را به جریان بیندازد پرونده
ٓ
و میدان ا

کشی در تاریخ ایران بکند؛ سهراب زیباترین سمبل تاریخ ایران است و شاید که تقدیر سهراب

خر تاریخ اسطوره در ایران باشد
ٓ
ن است که پیروزی او بر اژدهای استبداد،  فصل ا

ٓ
  .نسل سبز ا

ورده  و 
ٓ
تر که یک تِن ند چه قماری از این گرامیداخوب میاو فرصتی تاریخی به دست ا

اش را از حبس های ملی بنماید و روح معذب پنج نسل از پدرانمهدورالدم را رهن این فضیلت

او نجیب است، نجیب .  طلب نیست، بینوا هم نیستاو خشونت. تاریخ معاصر ایران برهاند

 تماشایــیو بی
ً
دم نجیب، واقعا

ٓ
  . ستدفاع ؛ و خشم یک ا

        طاول که کشید از غم هجران بلبلطاول که کشید از غم هجران بلبلطاول که کشید از غم هجران بلبلطاول که کشید از غم هجران بلبلزین تزین تزین تزین ت

        ....زنان خواهد شدزنان خواهد شدزنان خواهد شدزنان خواهد شدی گل، نعرهی گل، نعرهی گل، نعرهی گل، نعرهتا سراپردهتا سراپردهتا سراپردهتا سراپرده
  ۹۲بهشت اردي
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  : یک  ضمیمه
  ۱۳۵۸مرداد -ی اولمشاره -کتاب مجعهبه نقل از امحد شاملو  هایگوییپیش

  
تواند دوران پر ادباری که گرچه منطقاً عمری دراز منی. روزهای سیاهی در پیش است

کنون نهاد تريهداشت، از هم  ئی از ی خود را بر زمینهی خود را آشکار کرده است و استقرار سلطها

این چنني . جویدنفی دموکراسی، نفی مّلیت و نفی دستاوردهای مدنیت و فرهنگ و هرن می

گزیر پایدار خنواهد ماند و جرب تاریخ بدون تردید آن را زیر غلتک سنگني خویش در  دورانی بنا

کش اندوههم خواهد کوف بار زیانی متحمل خواهد شد که ت؛ اما نسل ما و نسل آینده در این کشا

ی آزادی را دمشن زده هر اندیشهگمان سخت کمرشکن خواهد بود؛ چرا که قشریون مطلقبی

پس . مشارنددارند و کامگاری خود را جز به شرط احماء مطلق فکر  و اندیشه غريممکن میمی

کنون میهمخنستني هدف نظامی که  های قدرت خود را به ضرب �اق و دشنه کوشد پایها

های ها و هجوم علنی به هستهخانهاستحکام خبشد و خنستني گام خود را با به آتش کشیدن کتاب

کز فرهنگی کشور برداشته، کشتار همه ی متفکران و آزاداندیشان فعال هرنی و جتاوز آشکار به مرا

  .جامعه است

کنون ما در آس اند کنان به حرکت درآمدهبادمناها ناله. اميی طوفانی روبنده ایستادهتانها

های سکوت پناه برد؛ زبان در کام و توان به دمخهمی. نی از آفاق برخاسته است.و غباری طاعو

امان بگذرد؛ اما رسالت تارخيی روشنفکران، پناه امن جسنت را سر در گریبان کشید تا طوفان  بی

گاه کننده است؛ پس از حنجرهجتویز منی های خونني فریاد خواهیم کشید و کند؛ هر فریادی آ

پوش روشنفکران متعهد در جنگی نابرابر به میدان سپاه کفن. حدوث طوفان را اعالم خواهیم کرد

ئی باشد از هجومی که ی هشداردهندهآید، نشانهیی که بر اینان وارد میاند؛ بگذار لطمهآمده

کن این حمدودهاوردها ی فرهنگی  و مدنی خلقمتامی دست ی جغرافیایی در معرض آن های سا

  .قرار گرفته است
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  :  ۲  هضمیم
  :آمیز مندان مبارزات مدنی غريخشونتبه عالقه پیام گاندی

  )ی حممود تفضلی، انتشارات امريکبريترمجه" ی مردم برابر اندهمه"به نقل از کتاب (

  
شان ینزدیکی بتیا به من گفتند که وقتی پلیس به آنها هجوم برد و خانهای در اهاىل قریه""""

ها دهکده را رها کردند و گرخيتند و موقعی که افزودند را غارت کرد و مزاحم زنانشان شد، آن

بودم به عدم خشونت ب<دازند، من از اند که من توصیه کردهجهت به چنني اقدامی پرداختهبدان

خشونت من چنني من به ایشان اطمینان دادم که مفهوم عدم. ه پایني افکندمشرمساری سرم را ب

ها به نريومندترین  صورتی به دفاع از که زیر محایت ایشان ها انتظار داشتم که آنمن از آن. نیست

گر با مششري از مال و شرف و مذهب خود تر میبسیار طبیعی و انسانی ....  هستند، ب<دازند بود ا

بود که بدون فکر آزار رساندن به مزامحان و تر میکردند و خیلی مردانه و جنیبانهیدفاع م

شرفانه است که به خاطر جنات جان اما بسیار نامردانه و بی. پرداختندمتجاوزان به دفاع می

خویش از اجنام وظیفه بگریزند و اموال و ناموس و مذهب خویش را دستخوش مزامحان و 

کاران رها کنن دانند چگونه توامن روش اهیسمای خود را به کسانی بیاموزم که میمن می. دخطا

من خشونت را هزاران بار بر حتقري شدن متام یك ملت و . ترسندمبريند، نه کسانی که از مردن می

پذیرد که از مقابله با خطرات ی عدم خشونت من هرگز منینظریه.... مشارمیك نژاد مرجح می

من . دهممال خشونت و گریز بزدالنه، مسلماً من خشونت را بر بزدىل ترجیح میمیان اع. بگریزم

دهم که هم منی کنم اما اجازهمثل توصیه منیبهجویی و معاملهکس برای انتقامعم� به هیچ

کدىل گمان می. ترسوها و بزدالن پشت س< عدم خشونت پناهنده شوند کنند که گرخينت با کمال پا

تر و بهرت است، خمصوصاً وقتی که ر در مقایسه با مقاومت در برابر آن، کاری درستاز مقابل خط

پای جان در میان باشد و من به عنوان معلم عدم خشونت باید تا آجنا که برامي مقدور است به 

  ."مقابله با این اعتقاد پست ب<دازم
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  : گفتار آخر

ای هیچ عنوان به کـتابی و کـتابخانهاین رساله در وضعیتی نوشته شد که نگارنده  به 
خذ 

ٓ
و یا از روی تکه  از روی حافظه بوده استیا دسترسی نداشته و  ذکر منابع و ما

خذ و عدم های پراکنده ؛ یادداشت
ٓ
ها و قولدقت در برخی نقلو عدم ذکر بسیاری ما

ن همیبه های کار پژوهشی بلکه اعتنایــی به دیسپلیننه از بابت بینیز یا اشارات 
ن   ها راها و محدودیتاین محرومیتالبته نگارنده . دلیل بوده است 

ٓ
عذری برای ا

؛ و کندمعاف   های عالمانهجویــیعیبگیری و سخترا از  او   داند که دسترنجنمی
، یا ندیده  های متن را ببخشدانظباطیها و بیکاستیکسی ندارد که هم انتظار 

که در چنین مواردی به  اگر نظری خواهد بود ،نهایت انصاف و بلند؛  ولی بگیرد
-کلیت استد=ل و روح کلی ادعاها توجه شود و خطای موجود در یک مورد حاشیه

ی کلیت استد=ل نباشد ؛ ربارهدمبنای داوری خاص، و یا یک مثال تاریخی  ،ای
دم تذکرهایها و اگر تذکرات ، تشویق

ٓ
زادها

ٓ
قای های ا

ٓ
  نونای مثل ا

ٓ
قای پ و ا

ٓ
قای و ا

-و سخاوت بلندنظرانه هایبود از حمایتنبود و نگارنده محروم می سینو خانم  =م

 ای که صبوری روح امید و  از و البتهی اول خود، دهندهی معلِم اول و بشارتمندانه
ن بوده شهدای جنبش سبز در فضای ایراِن پس از کودتا،مادران 

ٓ
این  ،اند منشاء ا

ن شب
ٓ
ن های بسیار بدرساله در چنگال ا

ٓ
رحمی که هر مروت ومطلقا بیبی روزهای و ا

ننویسنده
ٓ
   .الواقع وجود نداشتاسیر شده بود و فیشناسد، ها را میی ایرانِی ا

        از این سموم که بر طرف بوستان بگذشتاز این سموم که بر طرف بوستان بگذشتاز این سموم که بر طرف بوستان بگذشتاز این سموم که بر طرف بوستان بگذشت
        عجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنیعجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنیعجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنیعجب که بوی گلی هست و رنگ نسترنی
        به صبر کوش تو ای دل که حق رها نکندبه صبر کوش تو ای دل که حق رها نکندبه صبر کوش تو ای دل که حق رها نکندبه صبر کوش تو ای دل که حق رها نکند

        ـی بــه دســـت اهـرمنــیـی بــه دســـت اهـرمنــیـی بــه دســـت اهـرمنــیـی بــه دســـت اهـرمنــیایـن عـزیـز نگـیـنـایـن عـزیـز نگـیـنـایـن عـزیـز نگـیـنـایـن عـزیـز نگـیـنـچـونچـونچـونچـون
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