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در چند و چون عوامل پيدايش آلرتناتيو
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رسمقاله
در چند و چون عوامل پيدايش آلرتناتيو

 اسامعيل نوری عال

ــاد  ــاده منا و پيچيده بني ــی س ــه مقوالت ــو از جمل ــش آلرتناتي ــد پيداي رون

اســت کــه همــواره بايــد آن را بــر اســاس دانــش »تحــوالت اجتامعــی« 

)social evolution( بررســی و درک کــرد. امــا، در عــن حــال، »تحــول 

اجتامعــی« خــود موضــوع پيچيــدهء ديگــری اســت کــه اگرچــه بظاهــر 

مــی تــوان آن را فهميــد و دربــاره اش ســخن گفــت امــا، در واقــع، واجــد 

مفروضــات پيشــينی متعــددی اســت کــه بــدون عنايــت بــه آنهــا منــی 

ــارت  ــه عب ــرار داد. ب ــی ق ــی علم ــرض بررس ــوع« را در مع ــوان »موض ت

ــش  ــد پي ــم چن ــی از »تحــوالت اجتامعــی« ســخن مــی گوئي ديگــر، وقت

ــود و  ــال موج ــن ح ــی، و در ع ــود بديه ــخن خ ــی را در س ــزارهء اصل گ

ــا  ــارهء آنه ــدون در نظــر گرفــن و بحــث درب ــم کــه ب ــه، مــی گريي نهفت

ــا  اساســاً مفهــوم »تحــول« - در همــهء زمينــه هــای تجربــی - بــی معن

مــی شــود. ايــن گــزاره هــا را مــی تــوان بصــورت زيــر توضيــح داد:

1

1. گزارهء »تغيري«
نخســتن گــزاره مســترت در »تحــول« هامنــا مفهــوم »تغيــري«   

)change( اســت. يعنــی وقتــی ســخن از تحــول مــی گوئيــم خودبخــود 

بــه حــدوث تغيــريی اشــاره مــی کنيــم. امــا اگرچــه تغيــري در ذات تحــول 

ــت. ــن آن نيس ــا ع ــود دارد ام وج

در واقــع، تغيــري را مــی تــوان در دو قالــب شــناخت، يکــی    

تغيــريی کــه طــی آن در ماهيــت تغيــري کننــده تفــاوت محسوســی ايجــاد 

منــی شــود و يکــی تغيــريی کــه طــی آن ماهيــت تغيــري کننــده بصورتــی 

ــود. ــی ش ــون م ــل درک دگرگ قاب

- از آنجــا کــه عنــارص هســتی و طبيعــت همــواره در حــال   

تغيرينــد، مــی تــوان مثــال هــای بــی شــامری از »تغيــري غــري ماهــوی« را 

نشــان داد. دريــا در مــوج و خــروش، و لــذا در تغيــري دامئــی اســت، امــا 

ــد. ــی کن ــوض من ــا ع ــت دري ــزی را در ماهي ــري چي ــن تغي اي

- امــا آبــی کــه در معــرض گرمــا بــه بخــار تبديــل مــی شــود   

گــردد.  مــی  »تحــول«(  )يــا  ماهــوی  تغيــريی  دچــار 

2. گزارهء »جابجائی« و »تبديل«
ــورت« در  ــا دو »ص ــکل« ي ــِی« دو »ش ــه جائ ــا ب ــزاره »ج ــن گ دوم

ــی  ــار م ــه بخ ــل ب ــه تبدي ــی ک ــل آب ــت. مث ــري اس ــان تغي جري

شــود. پــس در دل تحــول هــم مفهــوم »تغيــري« و هــم 

ــد. ــود دارن ــل« وج ــوم »تبدي مفه

تحــول يعنــی از حالــی بــه حالــی تغيــري کــردن   

و تبديــل شــدن. مفهــوم »تطــور« هــم همســايهء »تحــول« 

ــه »طــور«ی ديگــر در آمــدن.  اســت، يعنــی از »طــور«ی ب

در فارســی هــم واژہء »دگرگونــی« بهمــن معنــا اســت. »گونــه« ای جــای 

ــد. ــی ده ــر م ــه ای ديگ ــه گون ــود را ب خ

3. گزارهء »عامل تغيري« )کاتاليزر(
ــم  ــري« را از ه ــوع »تغي ــن دو ن ــه اي ــا آنچ ــزاره ي ــومن گ س  

اســت. تغيــري«  »عامــل  نــوع  دو  وجــود  کنــد  مــی  جــدا 

آنچــه »تغيــري« مــی کنــد امــا »تحــول« منــی يابــد و همچنــان   

بهــامن شــکل کــه دارد باقــی مــی مانــد دارای عاملــی اســت کــه بطــور 

طبيعــی بــا آن هميشــه همــراه اســت. دريــا مــوج دارد چــرا کــه عامــل 

بــاد موجــب پيدايــش مــوج اســت. در واقــع آب و بــاد و مــوج مجموعهء 

ــد. ــده ان ــه در هــم خلي متغــريی هســتند ک

امــا بــرای ايجــاد »تحــول« نيازمنــد بــه عامــل تغيريی هســتيم   

کــه از بــريون يــک »مجموعــهء متغــري« بــر آن اثــر مــی گــذارد و آن را از 

شــکلی بــه شــکلی در مــی آورد. بــه ايــن عامــل تغيــري »کاتاليــزور« هــم 

ــه مــی شــود. گفت

ــر  ــه دو عن ــته در آب آن را ب ــان الکرتيس ــردن جري وارد ک  

کنــد. مــی  تفکيــک  هيــدرون  و  اکســيژن 

4. گزارهء »روند«
چهارمــن مفهومــی کــه ذاتــی »تحــول« اســت »رونــد« )يــا   

ــري و  ــی مس ــد يعن ــام دارد. رون ــت« - process( ن ــا »فرگش ــد« ي »فرآين

ــک  ــر ي ــی ب ــی خارج ــر عامل ــت اث ــی آن، بعل ــه ط ــريی ک ــان تغي جري

مجموعــه، کل »مجموعــه« از حالتــی بــه حالتــی دگرگونــه در مــی آيــد. 

ــم،  ــر بگريي ــتقيم را در نظ ــی و مس ــک خط ــريی ت ــر مس اگ  

ــر  ــم و در رس ديگ ــري« را داري ــوع تغي ــکل اول موض ــک رس آن »ش در ي

ــن منــی  ــه شــکل دوم ممک ــل شــکل اول ب آن شــکل دوم اش را. و تبدي

ــته  ــري گذاش ــی تأث ــري خط ــر مس ــی« ب ــی بريون ــه »عامل ــر آنک ــود مگ ش

ــده را  ــري يابن ــوع تغي ــِی( موض ــا دگرگون ــور )ي ــول و تط ــات تح و موجب

ــازد. ــم س فراه

ــی  ــم، م ــر گردي ــاندن ب ــِد«( جوش ــا »رون ــال )ي ــه مث ــر ب اگ  

ــه شــکل بخــار اســت  ــل ب ــل تبدي ــی قاب ــم کــه شــکل آب در صورت بيني

کــه عامــل حــرارت بــر اولــی وارد شــده و آن را بســوی شــکل دوم روانــه 

ــازد.  س

پــس هــرگاه کــه از »تحــول« ســخن مــی گوئيــم حداقــل بــا   

داريــم:  کار  و  رس  مفهــوم  چهــار 

- شکل اول،   

- روند يا مسري و جريان حرکت شکل اول،

- عامل خارجی تغيري،  

- و باالخره شکل دوم، که فرآورده و محصول کارکرد »روند« است.

در واقــع، هــرگاه بــه تفســري و تعبــري يــک تحــول مــی پردازيــم، در واقــع، 

کنــش هــا و واکنــش هــای ايــن چهــار مفهــوم را توضيــح مــی دهيــم: 

تحــول ناشــی از جوشــاندن آب مــرشوط اســت بــه وجــود مايعــی 

ــام آب و ســپس وارد کــردن حراراتــی مناســب بــه آن و  ــه ن ب

آنــگاه طــی شــدن مســري گــرم شــدن آب تــا زمانــی کــه بــه 

نقطــهء جــوش مــی رســد و آنــگاه مايــع قــرار گرفتــه در 

معــرض حــرارت تبديــل بــه بخــار مــی شــود.
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در فراســوی ايــن مثــال هــای »مــادی«، هيــچ پديــدهء   

ــده  ــن پيــش گــزاره هــا نباشــد. پدي ــع اي ــز نيســت کــه تاب اجتامعــی ني

ــی  ــريات زمان ــن تغي ــا اي ــد ام ــري ان ــار تغي ــواره دچ ــی هم ــای اجتامع ه

ــورد  ــدهء م ــريون پدي ــی از ب ــه عامل ــه »تحــول« مــی شــوند ک ــل ب تبدي

نظــر را دچــار تغيــريی کنــد کــه بــه دگرگونــی ماهــوی پديــده بيانجامــد.

ــد  ــی« باي ــول اجتامع ــورد »تح ــه در م ــر ک ــهء ديگ ــا نکت ام  

مــورد نظــر قــرار گــريد، مرکــب و پيچيــده بــودن پديــده هــای اجتامعــی 

ــری  ــه ام ــی را ب ــر اجتامع ــک ام ــل ي ــد تبدي ــود رون ــه خودبخ ــت ک اس

ديگــر غامــض تــر از مثــال هــای فــوق مــی کنــد. يعنــی، اگــر مــی شــد 

»تحــول« را بــا مثالــی ســاده، مثــل تبديــل شــدن مايــع بــه بخــار، منايــش 

ــتجوی  ــت در جس ــی الزم اس ــوالت اجتامع ــوهء تح ــرای درک نح داد، ب

ــود.  ــده ای ب ــب و پيچي ــور مرک ام

ــهء  ــادِی آشــپزی و تهي ــال م ــوان از مث ــی ت ــورد م ــن م در اي  

ــی دارای  ــدهء مرکــب« اســت؛ يعن ــک »پدي ــذا ي ــرد. غ ــذا اســتفاده ک غ

اجــزاء مختلفــی اســت کــه بــا طــی کــردن »رونــد آشــپزی« در هــم مــی 

آميزنــد و بــه پديــدهء مرکــب امــا درهــم آميختــه ای بــه نــام غــذا تبديــل 

مــی شــوند. در اينجــا، بجــای مايــع آب، ظرفــی پــر از آب را داريــد کــه 

در آن مــواد مختلــف مــورد نظرتــان را ريختــه ايــد. ايــن مــواد در کنــار 

هــم مجموعــه ای را تشــکيل مــی دهنــد کــه هنــوز غــذای مــورد نظــر 

شــام نيســت و شــام بايــد آنهــا را از مســري يــک رونــد بگذرانيــد تــا بــه 

ــوب شــام اســت برســيد.  آنچــه مطل

ــه انجــام رســاندن  ــرای آغازيــدن و ب شــام مــی دانيــد کــه ب  

رونــد مــورد نظــر خــود محتــاج يــک »عامــل تغيــري« هســتيد کــه در ايــن 

مــورد نيــز عامــل مزبــور »حــرارت« نــام دارد. شــام ظــرف پــر از مــواد 

خــام را روی منبــع حرارتــی مــی گذاريــد و رونــد »پخــن« را آغــاز مــی 

کنيــد و هنگامــی کــه ايــن رونــد بطــور کامــل طــی شــد شــام نيــز بــه 

ــد. ــيده اي ــه، رس ــذای پخت ــا غ ــکل دوم، ي ش

آنچــه در ايــن مثــال اهميــت دارد وجــود »شــکل اول مرکب«   

يــا »مجموعــهء مــواد خــام اوليــه« اســت کــه قــرار اســت اجزائــش در 

معــرض حــرارت قــرار گرينــد، بــا هــم ترکيــب مــی شــوند و »شــکل دوم« 

ــد. ــی آورن ــود م ــاده« را بوج ــذای آم ــا »غ ي

بــی  نيــز در »شــکل عــادی و  اجتامعــی  پديــده هــای   

تحــول« خــود )کــه مــی توانــد محمــل تغيــري باشــد امــا تحــول نپذيــرد( 

ــا را در  ــه اگرچــه روندهــای گذشــته آنه ــی هســتند ک مجموعــهء اجزائ

يــک مجموعــه جــا داده امــا بــدون تحــول بعــدی رهاشــان کــرده انــد. 

ــاد  ــر نه ــد. ه ــه ان ــی اينگون ــب دارای نهادهائ ــع اغل جوام  

مجموعــه ای از اجــزاء اســت و اگرچــه تغيــري مــی کنــد امــا عمومــاً در 

وضعيــت عــادی دچــار تحــول يــا دگرگونــی منــی شــود. مثــالً مــی تــوان 

بــه نهادهــای دولــت و قــوای ســه گانــه و بخــش هــای دولتــی و مدنــی و 

غــريهء جامعــه نگريســت. رؤســای جمهــور مــی آينــد و مــی رونــد، 

ــوض  ــات ع ــر انتخاب ــه در ه ــوهء مقنن ــردم در ق ــدگان م مناين

ــع  ــد و توزي ــادی و تولي ــای اقتص ــتگاه ه ــوند، دس ــی ش م

بــکار خــود مشــغولند و، در مجمــوع، جامعــهء بزرگــی را 

مــی بينيــم کــه در تغيــري دائــم اســت امــا شــکل آن تحــول 

ــد. ــی منــی ياب و دگرگون

حــال اگــر بخواهيــم ايــن مجموعــهء بی تحــول را   

دگرگــون کنيــم آشــکارا نخســت بايــد »شــکل دومــی« را بعنــوان »حاصــل 

رونــد تحــول« در ذهــن داشــته باشــيم و نيــز بدانيــم کــه کــدام »عامــل 

ــد. ــول کن ــکل دوم متح ــه ش ــکل اول را ب ــد ش ــی توان ــی« م خارج

همــهء بحــث هائــی کــه در مــورد دگرگــون ســازی )رفــورم(   

يــا منقلــب کــردن شــکل هــای اجتامعــی )انقــالب يــا رولوســيون( مــی 

شــود، در واقــع بيــان حــدوث »تحــول« انــد و، در نتيجــه، در درون خــود 

خــر از بــکار افتادگــی يــک »عامــل تغيــري« مــی دهنــد: رژيــم پادشــاهی 

ــی  ــدرت م ــازه )شــکل دوم( بق ــم ت ــزد و رژي ــی ري ــرو م )شــکل اول( ف

رســد. در واقــع شــکل دوم درهــم آميختگــِی نويــن هــامن اجزائــی اســت 

ــري  ــل تغي ــک عام ــش ي ــی پيداي ــتند. يعن ــود داش ــکل اول وج ــه در ش ک

دهنــده، و قــرار گرفــن شــکل اول در برابــر تشعشــع آن، رونــد تحولــی 

را موجــب مــی شــود کــه بــه شــکل دوم مــی انجامــد.
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ــر رشح آن  ــع ديگ ــه در مناب ــو«، ک ــف »آلرتناتي ــر از تعري اگ  

آمــده اســت، بگذريــم و آن را بعنــوان حاصــل يــک »تحــول اجتامعــی« 

بررســی کنيــم در مــی يابيــم کــه الزمــهء پيدايــش آن نيــز وجــود همــهء 

آن گــزاره هــای چهارگانــه از يکســو و، وجــود اجزائــی »نــا بهــم پيوســته« 

در شــکل اول، و نيــز ظهــور يــک عامــل تغيــري بــرای آفرينــش شــکل دوم 

ــد( اســت. ــا ماحصــل رون )ي

در اينجــا بجــای پرداخــن بــه چرائــی و رضورت وجــود   

ــارهء آن بســيار ســخن  ــه ای اســت و درب ــو، کــه مبحــث جداگان آلرتناتي

ــد  ــه باي ــکل دوم ک ــک ش ــورت ي ــم آن را بص ــی خواهي ــده، م ــه ش گفت

ــه  ــد مطالع ــود آي ــول بوج ــد تح ــکل اول از رون ــدن ش ــق گذران از طري

ــکل اول  ــت ش ــه در قام ــه ای ک ــه مجموع ــم ک ــد بداني ــس باي ــم. پ کني

ظاهــر مــی شــود چيســت و چــه عامــل تغيــريی مــی توانــد اجــزاء نابهــم 

ــهء  ــکل دوم مجموع ــا را، کالً، بش ــزد و آنه ــم بيامي ــتهء آن را دره پيوس

بهــم پيوســتهء هــامن اجــزاء درآورد.

برای اين کار می توان، از يک گفتگوی ساده آغاز کرد:  

 

پرسش: به چه پديدهء اجتامعی آلرتناتيو می گوئيم؟  

ــی«  ــاد ترکيب ــک »نه ــو ي ــِی آلرتناتي ــدهء اجتامع ــخ: پدي پاس  

ــکل  ــک ش ــته« ي ــزاء ناپيوس ــدن »اج ــم ش ــن و دره ــه از پيوس ــت ک اس

اوليــه، و بــر اثــر طــی طريقــی کــه »رونــد آلرتناتيــو ســازی« نــام دارد، 

بوجــود مــی آيــد تــا جانشــن پديــدهء ديگــری کــه بــا آن متضــاد اســت 

ــود. ش

پرسش: اجزاء اين شکل اول ترکيبی چيستند؟  

پاســخ: بســتگی بــه مــورد دارد. مثــالً يــک جبهــه يــا ائتــالف   

يــا اتحــاد عليــه يــک رژيــم سياســی از »بهــم پيوســِن« احــزاب و ســازمان 

ــدف  ــت و ه ــه دارای ماهي ــود ک ــی ش ــاخته م ــی س ــروه هائ ــا و گ ه

مشــرتکی هســتند.

ــرای  ــت و هــدف مشــرتک ب ــا وجــود ماهي ــس آي پرســش: پ  

بهــم پيوســن ايــن اجــزاء کافــی اســت؟

پاســخ: ابــداً. ايــن احــزاب و ســازمان هــا و گــروه   

ــد و شــکل  ــا بهــم منــی پيوندن ــه تنه هــا بخــودی خــود ن

دوم مــورد نظــر )آلرتناتيــو( را بوجــود منــی آورنــد بلکــه، 

در صــورت فقــدان آن عامــل مؤثــری کــه مــی توانــد رونــد 
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GITIMADARI

در هــم آميخــن آنهــا را کليــد بزنــد، بيــش از آنکــه بســوی هــم گرايــش 

ــوند. ــی ش ــم دور م ــند از ه ــته باش داش

پرسش: آيا اين دور شدن عامل مؤثر خودش را دارد؟  

ــرای حفــظ وضــع موجــود  ــل آری. ب ــه، دلي ــل ن پاســخ: عام  

و مامنعــت از حرکــت هــای تحولــی نيــازی بــه »عامــل« نيســت بلکــه 

اينگونــه وضعيــت دارای »دليــل« خــاص خويــش اســت. اينگونــه داليــل 

هــم يکــی دو تــا نيســتند. خــود محــوری، تــرس از هژمونــی بقيــه، ايــران 

ــادر  ــه ص ــرف زدن و اعالمي ــط ح ــردن و فق ــه کار نک ــادت ب ــتيزی، ع س

کــردن، خــو کــردن بــه زندگــی رايــج، و مقاومــت در برابــر هــر حرکــت 

ــت بســوی اتحــاد و  ــه حرک ــدهء »وضــع موجــود«... حــال آنک ــم زنن به

ــت. ــر اس ــل« مؤث ــد »عام ــد نيازمن ــی جدي ــاد ترکيب ــک نه ــاخن ي س

پرســش: و آن عامــل مؤثــر بــرای بــراه افتــادن رونــد آلرتناتيــو   

چيســت؟ ســازی 

پاسخ: همهء حرف بر رس همن است!  
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ــوان فــرآورده  ــم. هــر غذائــی )بعن ــال آشــپزی برگردي ــه مث ب  

ــهء خــاص خــود را الزم  ــد آشــپزی( مــواد اولي و ماحصــل و نتيجــهء رون

ــوان خــورش قيمــه  ــهء خــورش قرمــه ســبزی منــی ت ــواد اولي ــا م دارد. ب

بادمجــان درســت کــرد. تشــخيص اينکــه مــواد اوليــهء الزم بــرای رســيدن 

ــه  ــاز برنام ــد شــناخت هــدف و ني ــرآورده« چيســت نيازمن ــک »ف ــه ي ب

ــت.  ــد اس ــزان رون ري

حــال، اگــر نــام ايــن »فــرآورده« عبــارت از »آلرتناتيــو« )بــه   

معنــی نــريوی ضــد و جانشــن( باشــد آنــگاه آشــکار اســت کــه ويژگــی 

ــد  ــی خواه ــی م ــن يک ــه اي ــای آنچ ــی ه ــو را ويژگ ــن آلرتناتي ــای اي ه

جانشــن آن شــود تعيــن مــی کنــد.

حکومتــی کــه صــد ســال پيش مرشوطــه خواهــان مــا بعنوان   

ــد و  ــيم کردن ــود ترس ــن خ ــت در ذه ــود« نخس ــع موج ــو »وض آلرتناتي

ســپس کوشــيدند تــا آن را در عمــل پيــاده کننــد، از طريــق رونــد »خــالف 

آفرينــی«، ويژگــی هــای خــود را از هــامن وضــع موجــود مــی گرفــت. 

مملکــت قانــون نداشــت؟ پــس مرشوطــه خواهــان خواســتار حکومــت 

قانــون بودنــد. شاه/ســلطان همــه کاره بــود؟ آنهــا برانداخــن ســلطنت 

ــاهی  ــه »پادش ــيد ب ــان نرس ــه زورش ــم ک ــی ه ــتند و وقت ــی خواس را م

ــود؟  ــی و غــري مســئول« راضــی شــدند. حکومــت اســتبدادی ب ترشيفات

ــد.  ــتار بودن ــت را خواس ــوق مل ــدهء حق ــن کنن ــت تأم ــا حکوم آنه

امــروز هــم مــا مشــغول انديشــيدن بــه آلرتناتيــوی در برابــر   

وضــع موجوديــم. و »وضــع موجــود« چيســت؟: حکومتــی بــا دو صفــت 

ــد جــز  ــو هــم منــی توان ــس آلرتناتي ــی« و »اســتبدادی«! پ ــارز »مذهب ب

ــی )ســکوالر( و غرياســتبدادی )دموکــرات( باشــد.  ــی غــري مذهب حکومت

ــرات«  ــو ســکوالر دموک ــک »آلرتناتي ــاِد ي ــر ايج ــن فک همچن  

ــه  ــزی )اتحــاد( ســازمان هــا و گــروه هــای سياســی ب ــه از درهآممي - ک

دســت مــی آيــد - اقتضــا مــی کنــد کــه »مــواد اوليــه«ی 

کارمــان هــم همگــی ســکوالر دموکــرات باشــند و در اهــداف 

ــند. ــت ببخش ــت و مرکزي ــم اولوي ــن مفاهي ــه اي ــود ب خ

ــا  ــد ب ــس، موجــودی اپوزيســيون را هــم باي پ  

همــن فيلــرت تصفيــه کــرد. در ميــان مــواد اوليــهء اتحــاد 

بــرای ســکوالر دموکراســی منــی تــوان بــه حضــور و دخالــت 

ــد  ــای معتق ــخصيت ه ــی ش ــا و حت ــروه ه ــا و گ ــازمان ه س

بــه حکومــت مذهبــی و حکومــت اســتبدادی ميــدان داد. آنهــا بــه درد 

اتحــاد بــرای ايجــاد )يــا پخــت و پــِز( آلرتناتيــو ســکوالر دموکــرات منــی 

ــو  ــن عامــل عــدم تحقــق آلرتناتي ــد و وجودشــان در واقــع مهمرتي خورن

ــت. ــرات اس ــکوالر دموک س

هــم  بايــد  دموکــرات  ســکوالر  آلرتناتيــو  ســاخن  بــرای   

ــکوالر  ــه س ــد ب ــای باورمن ــخصيت ه ــا و ش ــازمان ه ــتجوی س در جس

ــا آن دســته از ســازمان هائــی را کــه  ــود و هــم کوشــيد ت دموکراســی ب

از ايــن مقولــه غافــل بــوده انــد امــا اســتعداد پذيــرش آن را دارنــد رس 

عقــل آورد و هــر دم - بــا گســرتش گفتــامن ســکوالر دموکراســی و تبليــغ 

رضورت ايجــاد آلرتناتيــوی ســکوالر دموکــرات از تجمــع و تشــکل آنهــا - 

ــزود. ــا اف ــداد آنه ــر تع ب

ــی  ــم م ــيون« بنگري ــود اپوزيس ــع موج ــه »وض ــر ب ــال اگ ح  

بينيــم کــه، در واقــع، شــايد هيچــگاه در تاريــخ کشــورمان تعــداد 

ســازمان هــا و شــخصيت هــای معــرتف بــه رضورت اتــکاء بــه گفتــامن 

ســکوالر دموکراســی تــا ايــن حــد زيــاد نبــوده باشــد؛ آنگونــه کــه مــی 

ــب« در ســپهر  ــوان ادعــا کــرد کــه ســکوالر دموکراســی »گفتــامن غال ت

اپوزيســيون برخاســته عليــه حکومــت اســالمی اســت.

ــا کــرت و تعــدد وســيع ســازمان هــا و شــخصيت هــای  ام  

ســکوالر دموکــرات را منــی تــوان منطقــاً هــامن »عامــل مؤثر«ی دانســت 

ــو ســازی ســکوالر دموکــرات الزم اســت.  ــد آلرتناتي ــرای رشوع رون کــه ب

ايــن وضعيــت - کــه بخــودی خــود دســت آورد بســيار بــزرگ و اميــدوار 

کننــده ای محســوب مــی شــود - حکــم فراهــم آوردن رسســختانهء 

ــازندهء  ــه« و س ــواد اولي ــی، »م ــت کنون ــه، در وضعي ــی را دارد ک اجزائ

آلرتناتيــو ســکوالر دموکــرات را دارنــد. امــا ايــن مــواد اوليــه خودبخــود و 

بــه هــامن »داليــل« کــه ذکــر شــدند، بجــای گرايــش داوطلبانــه بســوی 

هــم، مرانــه بــر جدائــی و تنافــر خــود بــا يکديگــر ارصار مــی ورزنــد.

يعنــی، هامنگونــه کــه رونــد آشــپزی محتــاج منبــع حــرارت   

ــم آوردن  ــر فراه ــالوه ب ــدا و ع ــم، ج ــازی ه ــو س ــد آلرتناتي ــت، رون اس

ــواد  ــن م ــه اي ــت ک ــری اس ــل مؤث ــود عام ــد وج ــه«، نيازمن ــواد اولي »م

ــه  ــزی، ب ــد درهآموي ــک رون ــري ي ــی مس ــرده و در ط ــک ک ــم نزدي را به

بيانجامــد. پيدايــش آلرتناتيــو مطلــوب 
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بــه يــک تجربــهء نزديــک توجــه کنيــم. پــس از کودتــای 28   

مــرداد 1332 ســازمان هــای سياســی رسکــوب شــده )و طبعــاً اپوزيســيون 

حکومــت کودتــا(، بجــای هامهنگــی و هــم آوائــی بــا يکديگــر، مبــدت 

ــا يکديگــر نهادنــد. حــزب تــوده دشــمن  ــا را بــر دشــمنی ب 25 ســال بن

جبهــهء ملــی شــد و جبهــهء ملــی دشــمن حــزب تــوده. در داخــل هــر 

ــا  يــک شــکاف هــای متعــدد پيــش آمــد. مســکويچ هــا و پکنــی هــا ب

هــم دشــمن شــدند، مذهبــی هــا و مليــون الئيــک داخــل جبهــهء ملــی 

ــی  ــای فدائ ــک ه ــک اردوگاه چري ــد. در ي ــدا کردن ــن پي ــوء ظ ــم س به

ــلامن  ــق مس ــن خل ــر مجاهدي ــی ديگ ــت و در اردوگاه کمونيس

بوجــود آمدنــد و در برابــر هــم صــف کشــيدند؛ و آنچــه در 

ــه  ــود ک ــا ب ــت حکومــت کودت ــا ياف ــه دوام و بق ــن ميان اي

خــود حتــی دســت بــه اصالحــات زد، اقدامــات اقتصــادی 

و فرهنگــی و اجتامعــی متعــدد کــرد و، در عــن حــال، بــر 

ــع و  ــان اش را قل ــد و مخالف کــورهء اســتبداد سياســی دمي

قمــع کــرد.
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GITIMADARI
امــا در ســال 1355 بــود کــه حکومــت تصميــم گرفــت تــن   

ــورد  ــل در م ــث مفص ــای بح ــد. ج ــی بده ــای سياس ــايش فض ــه گش ب

ــن  ــل اي ــه دالي ــم ک ــی داني ــت. م ــا نيس ــن دادن« اينج ــن »ت ــی اي چرائ

امــر متعددنــد، بيــامری کشــندهء ديکتاتــور )شــاه(، مشــکالت اقتصــادی 

ناشــی از تزريــق بــی برنامــهء پــول بــادآوردهء نفــت بــه داخــل سيســتم 

اقتصــادی ناآمــاده ای کــه تنهــا توليــد کننــدهء تــورم شــده بــود، نتايــج 

ــزرگ  ــه دهــات بســياری را ســوزانده و شــهرهای ب اصالحــات ارضــی ک

ــود،  ــري در آورده ب ــت هــای حاشــيهء شــهری فق را در محــارصهء جمعي

سياســت مبــارزه بــا افــکار چــپ از طريــق تقويــت نريوهــای مذهبــی، 

و نيــز بقــدرت رســيدن دموکــرات هــا در امريــکا بــا شــعارهای حقــوق 

ــالح  ــه اصط ــاد ب ــه ايج ــن در دادن ب ــب ت ــه، موج ــه و هم ــرشی، هم ب

ــود. ــاز سياســی« شــده ب »فضــای ب

ــی از  ــه يک ــرد ک ــی ک ــاب م ــی ايج ــن وضعيت ــی چن مهندس  

نريوهــای مخالــف حکومــت شــاه دســت بــاال )هژمونــی( را پيــدا کنــد و 

ايــن نــريو »مذهبــی هــای سياســی شــده و خواســتار حکومــت مذهبــی« 

بودنــد. پيدايــش ايــن فضــا آفريننــدهء رونــد اتحــاد نريوهــا عليــه شــاه 

ــد. ــلطنتی ش ــت س ــو حکوم ــاد آلرتناتي ــرای ايج ب

ــت  ــا صف ــه ب ــی ک ــهء نريوهائ ــد، هم ــاز ش ــه آغ ــد ک و رون  

»اپوزيســيون حکومــت شــاهی« شــناخته مــی شــدند - مذهبــی و غــري 

مذهبــی، ملــی و غــري ملــی، باســواد و بــی ســواد - همگــی در معــرض 

تشعشــع عامــل مؤثــری بــه نــام »انقــالب« قــرار گرفتــه و مشــغول ذوب 

شــدن در يکديگــر شــدند تــا آلرتناتيــوی را بيافريننــد کــه در نوفلوشــاتوی 

حومــهء پاريــس در قامــت حکومــت اســالمی خمينــی پخــت و پــز مــی 

شــد.  
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ــه  ــا ب ــل ســاله، م ــاً چه ــی تقريب ــا طــی طريق ــز، ب ــون ني اکن  

وضــع موجــود حکومــت از يکســو و وضــع موجــود اپوزيســيون ســکوالر 

ــز  ــرای پخــت و پ ــم. مــواد الزم ب دموکــرات، از ســوی ديگــر، رســيده اي

يــک آلرتناتيــو نويــن کــه بايــد جانشــن حکومــت اســالمی شــود بقــدر 

کافــی مهيــا اســت امــا در درون خــود ايــن مــواد يــک نــريوی درونــی کــه 

بتوانــد رونــد آلرتناتيــو ســازی را کليــد بزنــد هنــوز وحــود نــدارد. همــه 

دم از رضورت اتحــاد مــی زننــد، همــه يکديگــر را بخاطــر اتحــاد نکــردن 

رسزنــش مــی کننــد، امــا از اقــدام در راســتای ايجــاد اتحــاد نيــز خــری 

نيســت و هــر کــس و هــر نهــادی هــم کــه در ايــن زمينــه اقــدام مــی 

کنــد بالفاصلــه ديگــران را از گِــرد خويــش مــی پراکنــد و بــر انشــقاق و 

ــد. ــالف و تفــرق دامــن مــی زن اخت

همــهء ايــن اوضــاع خــر از آن مــی دهنــد کــه هنــوز   

»عامــل مؤثــر و آغــاز کننــده«ی رونــد ايجــاد آلرتناتيــو پيــدا يــا ســاخته 

نشــده اســت. پــس، در هــر دو ســوی خــط جداســاِز حکومــت فعلــی و 

آلرتناتيــو ســکوالر دموکــرات اش، اوضــاع در حالــت تعليــق بــه رس مــی 

ــد  ــدهء رون ــد زنن ــر و کلي ــل مؤث ــش عام ــار پيداي ــرد و انتظ ب

ــت. ــتولی اس ــز مس ــه چي ــر هم ــازی ب ــو س آلرتناتي

البتــه مــی تــوان قــوهء مخيلــهء خــود را بــکار   

انداخــت و کوشــش کــرد تــا امکانــات ظهــور ايــن عامــل 

زد: حــدس  را  مؤثــر 

- انفجــاری شــدن اوضــاع داخــل کشــور و آغــاز   

خودبخــودی هــای  شــورش 

- مــرگ رهــر حکومــت اســالمی و عــدم توفيــق بازمانــدگان   

جانشــينی رسيــع  تکليــف  تعيــن  بــرای 

ــی،  ــف حکومــت فعل ــم کشــورهای ديگــر در تضعي - تصمي  

چــه از طريــق تحريــم و عــدم همــکاری و چــه از راه حملــهء نظامــی

ــم و ايجــاد دوره ای از  ــی رژي ــاال گرفــن اختالفــات درون - ب  

اقتصــادی  - سياســی  هــای  رسگردانــی 

- پيدايــش نوعــی رهــری در اپوزيســيون کــه بتوانــد اعتــامد   

مــردم داخــل کشــور و رهــران بالقــوهء جنبــش ســکوالر دموکراســی در 

داخــل کشــور را بســوی خــود جلــب کنــد.
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امــا مــی دانــم کــه آنچــه نوشــته ام بــه حکايــت »بالتکليــف   

بــودن تقــدم مــرغ بــر تخــم مــرغ و بالعکــس« هــم شــباهت دارد. مــی 

گويــم رشوع رونــد آلرتناتيــو ســازی بــرای ايجــاد ترکيبــی از ســازمان هــا 

و شــخصيت هــای ســکوالر دموکــرات مســتلزم عاملــی مؤثــر اســت امــا، 

ــه  ــرده ام( ک ــرار ک ــا هــم تک ــه باشــم )و باره ــد گفت ــن حــال، باي در ع

ــه  ــری محســوب مــی شــود ک ــو هــم عامــل مؤث ــش آلرتناتي خــود پيداي

مــی توانــد بــا رهــری مقاومــت و مبــارزهء مردمــی حکومــت مذهبــی 

ــد.  ــی کن ــی را متالش کنون

علــت اينکــه ايــن يــک »عامــل« را در رديــف عوامــل ذکــر   

ــا«،  ــت. »م ــم« اس ــاوت مه ــک »تف ــود ي ــاورده ام وج ــاال ني ــده در ب ش

انحــالل طلــب  و  اردوگاه ســکوالر دموکــرات  در  بعنــوان حــارضان 

اپوزيســيون حکومــت اســالمی، در پيدايــش عوامــل مؤثــری کــه در بــاال 

برشــمردم دخالتــی نداريــم و نخواهيــم داشــت، امــا ايــن يکــی مســتلزم 

دخالــت آگاهانــه و عامدانــهء »مــا« اســت.

بــه عبــارت ديگــر، ارادهء »مــا« بــه آغازيــدن رونــد آلرتناتيــو   

ســازی مــی توانــد خــود آن »عامــل مؤثــر«ی باشــد کــه انحــالل حکومــت 

اســالمی را ممکــن مــی کنــد؛ امــا مــرشوط بــر اينکــه هــم عقــل و منطــق 

داشــته باشــيم، هــم بــر خودخواهــی هــا و خــود محــوری هــای خــود 

لــگام زنيــم، هــم از هژمونــی يکديگــر نهراســيم و هــم ســينه ای ماالمــال 

از عشــق کشــور و ملــت خــود داشــته باشــيم.

کــه اگــر ايــن همــه مهيــا بــود هــامن ســال 88 هــم جنبــش   

انجاميــد. منــی  نوميــدی  و  شکســت  بــه  ايــران  جوانــان  ســبز 

27 ارديبهشت 1396 - 17 ماه مه 2017
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جنبش سبز با روحی قهرآمیز
گفتــامن »سکوالریســم نــو«، کــه پنــج ســالی مبانــی نظــری   

اش برســاخته شــده بــود، کار عملــی خــود را بــا ســکوالر شــناخن بدنــهء 

ــرای  ــی ب ــبز را صــف آرای ــش س ــرد و جنب ــاز ک ــش ســبز« آغ کالن »جنب

ــه  ــاور داشــت ک ــا حکومــت اســالمی شــناخت. ب ــز ب ــر آمی ــارزهء قه مب

ــالم  ــی از اس ــام و رهای ــی نظ ــان فروپاش ــا خواه ــان ه ــردم در خیاب م

سیاســی مســتبد شــده انــد. بــا شعارهایشــان اصــول بنیادیــن و منادهــای 

مقــدس رژیــم را خــوار ســاخته و پیــام شــان را بــا رصاحــت اعــالم کــرده 

انــد. ایــن گفتــامن رصیحــا اعــالم داشــت کــه: 1( رهــران جنبــش ســبز 

در پــی مــردم آمدنــد و زمانــی کــه دیدنــد مــردم خواســت شــان را بــر 

ــان  ــیدند و خواه ــب کش ــازند، عق ــی س ــی آن م ــام و فروپاش ــی نظ نف

آرامــش مــردم شــدند. 2( رژیــم حاکــم بــر ایــران امــا از آنجــا کــه مــدت 

هــا بــود بــه دو اردوی مخالفــان و موافقــان »اصالحات سیاســی« تقســیم 

ــه کار و  ــران  محافظ ــن ره ــبز هم ــش س ــش جنب ــا فروک ــود، ب ــده ب ش

اصــالح طلــب بــا نفــوذ را بطــور قهرآمیــز از رس راه برداشــت و در حــر 

نشــاند، بــی آنکــه جــان و روح قهــر آمیــز جنبــش ســبز را مريانــده باشــد. 

3( پــس ازایــن اقــدام هــا، اتفاقــی کــه همیشــه بــه اســتحالهء نیروهــای 

سیاســِی »هــم وعــده« بــا مــردم مــی انجامــد، در ایــران کامــالً روی داد 

ــر  ــز تغیی ــط قهرآمی ــران« از رشای ــرر« و »نگ ــای سیاســی »مت و نیروه

قــدرت سیاســی، بــه آرام کــردن مــردم مشــغول شــدند و ســعی در 

خوابانــدن روحیــهء مبــارزه در مــردم منودنــد. گروهــی کــه رضر سیاســی 

ــل و  ــا، در داخ ــی ه ــد آمریکای ــان و ض ــالح طلب ــل اص ــد، مث ــی کردن م

ــز،  ــی نی ــد. گروه ــش گرفتن ــادی را در پی ــت زی ــور فعالی ــارج از کش خ

نگــران رشایــط کشــور پــس از رژیــم حاکــم، در پــی رشایــط »بــا ثبــات« 

بودنــد. بــا ایــن حــال، بــا گذشــت زمــان و هرجــا کــه مــردم توانســتند 

ــز  ــه روح قهرآمی ــد ک ــان داده ش ــد، نش ــادی بزنن ــوند و فری ــی ش گروه

جنبــش ســبز زنــده مانــده اســت.

رژیمی فاسد و دوراز اصالح
گفتــامن »سکوالریســم نــو«، بــا ســخت جانــی   

ــاور بــه اندیشــه و عمــل، تبديــل بــه رشط مهــم و  و ب

غیــر قابــل انــکاری در ســاختار حکومــت آينــدهء ايــران در 

ــران شــد. از مصــاف چــه اتهامــات، چــه  ســپهر سیاســی ای

رسزنــش هــا، چــه اندرزهــا، و چــه برحــذر داشــن هایــی کــه 

ــد  نگذشــت. ثابــت کــرد کــه درک خــاص و عــام از سکوالریســم نیازمن

تدقیــق و بازبینــی اســت.  هرچــه چهــرهء مذهبــی رژیــم ایــران عبــوس 

ــه کار  ــر ب ــو، بشــاش ت ــه گفتــامن سکوالریســم ن ــدان ب ــر شــد، باورمن ت

خــود ادامــه دادنــد. امــا مــوج بعــدی مخالفــت بــرای کــم ارزش بــودن 

ــم  ــه سکوالریس ــد ک ــتدالل وارد ش ــن اس ــم از راه ای ــوم سکوالریس مفه

در شــکم دموکراســی جــای دارد و فرزنــد طبیعــی دموکراســی اســت و 

ــی را  ــز زحمــت فراوان ــن نگــرش نی ــر آن نيســت. ای ــد ب ــه تأکي ــازی ب نی

ــا در مقــاالت و فیــس بــوک و رســانه هــا  ــل کــرد ت ــن اردو تحمي ــر ای ب

بگوییــم کــه ترکیــب »ســکوالر دموکراســی« خــود یــک ترکیــب آبســن 

تحــول هــای سیاســی الزم بــرای آینــدهء ایــران اســت و مــردم مــا را از 

هجــوم دوبــارهء مذهــب و ایدئولــوژی هــای زمــان محفــوظ مــی دارد. 

ــز  ــران« نی ــا »دیگ ــا »خــود«، کار ب ــامن ســازی، کار ب ــن گفت ــار ای در کن

هرگــز از دیــد نیفتــاد و اتفاقــاً بــرای رســیدن بــه نقطــهء تعــُن آن، متــاس 

هــا و گفتگوهــای بســیاری روی داد. رشح و وصــف ایــن شــده هــا، ایــن 

تجربــه هــای زیســته، در ایــن مقالــه فضــای بســیاری مــی بــرد و بــرای 

عالقــه منــدان ارجــاع بــه آرشــیو ســایت »پایــگاه رســمی جنبــش ســکوالر 

ــم. ــه مــی منای ــران« را توصی دموکراســی ای

امــا آنچــه کــه مــدام بــه اهــل گفتــامن »سکوالریســم نــو«   

تــوان اثبــات اســرتاتژی شــان را مــی داد هــامن درماندگــی رژیــم از پنهان 

ســاخن ماهیــت خشــن و دور از اصــالح خــودش بــود: متامــی رؤســای 

جمهــور قبلــی گوشــه نشــین شــدند؛ مشــکالت اقتصــادی کشــور را فقیــر 

ــه ســفرهء مــردم طبقــهء متوســط و تنگدســت  ــی ب ــرد؛ »برجــام« نان ک

ــح  ــی یافــت؛ نظــارت اســتصوابی وقی ــاورد؛ اعــدام هــا ادامــه و فزون نی

تــر از قبــل عمــل کــرد؛ قــوهء قضاییــه پرفســادتر شــد؛ مافیــای اقتصــادی 

ــاد  ــوژی ايج ــرد؛ و آنســوتر ایدئول ــل ک ــر عم ــب ت ــپاه پاســداران مهی س

»کــامن شــیعه« ســخت شکســت خــورد. رژیــم نشــان داد مــدرن منــی 

شــود و اصالحــات را منــی فهمــد. بطــور کامــل آشــکار شــد کــه تســلط 

مالیــان بــر دســتگاه فکــری و اندیشــه ورزی و ارزش هــای کشــور 

ــردم در  ــه روز م ــای ب ــت ه ــا خواس ــا ب ــه ج ــت و هم ــم نیس ک

تضــاد بــوده و ماهیــت رژیــم بــا آزادی بیــان و اندیشــه در 

تنافــر اســت. و عاقبــت اينکــه در چنــد ســال اخیــر رژیــم 

ــان  ــه در می ــت ک ــوان گش ــم نات ــن مه ــامن ای ــز از کت نی

شــیعیان افراطــی کشــورهای منطقــه بــا خــرج پــول نفــت 

طرفدارانــی دارد امــا در دیپلامســی منطقــه منــزوی وعقــب 

ــاده اســت.  افت

آلرتناتیو؛ اتحادی در پاسخ به تاریخ
محسن ذاکری

اینــک کــه در  حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان عضــو هســتم و بــه گذشــتهء نــه ســالهء فعالیــت سیاســی پشــت رس نــگاه مــی کنــم، مــی بینــم در 

میــان گفتــامن ســکوالر دموکراســی در بیــن اپوزیســیون برومنــرز، تنهــا مفهومــی کــه همچنــان بــی بــرگ و شــکوفه باقــی مانــده اســت همیــن مفهــوم 

»آلرتناتیــو« اســت. ایــن مفهــوم از ســوی دیگــران جــدی گرفتــه نشــده اســت و حتــی بعنــوان نوعــی توهــم دیــده شــده اســت. گروهــی آن را پدیــدهء 

سیاســی بالقــوه دیــده انــد کــه در مــاه هــای نزدیــک بــه فروپاشــی رژیــم جمهــوری اســالمی بالفعــل خواهــد شــد. بــرای گروهــی نیــز ایــن آلرتناتیــو در 

اردوگاه »ســازمان مجاهدیــن خلــق« و طرفــداران پادشــاهی آقــای رضــا پهلــوی بصــورت بالقــوه وجــود دارد. امــا اینهــا هیــچ کــدام بــرای تطمیــع نظــر 

طرفــداران داشــن یــک آلرتناتیــو ســکوالر دموکــرات و جــان یافتــه از اتحــاد کالن گــروه هــای سیاســی اپوزیســیون برومنــرز کفایــت منــی کننــد. بــی شــک 

اشــتباهاتی در تاکتیــک و راهــکار از ســوی بانیــان و باورمنــدان تفکــر مذکــور نیــز در راه تشــکیل آلرتناتیــو روی داده اســت. و باالخــره اينکــه اینجاییــم! 

باری، در بخش اول این نوشتار بدان می پردازیم که چرا رشایط ایران بسوی ناامیدی مردم می رود و چرا آیندهء مردم و رژیم قهرآمیز   

است؛ و در بخش دوم نگاه مان به آنسو می رود که جایگاه مردم را چگونه باور داریم. 
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ــتبد، دو  ــرب و مس ــم مخ ــن رژی ــات ای ــن حی ــار و م درکن  

ــه آرامــی در دو دهــهء گذشــته در ســپهر سیاســی کشــورمان  ــده ب پدی

گوشــت و اســتخوان یافتنــد و قــد بــر افراشــتند. نخســت اینکــه، بــاور به 

رضورت جدایــی مذهــب و ایدئولــوژی از حکومــت در آینــدهء سیاســی 

کشــور مســتحکمرت و ســخت جــان تــر شــد. دیگــر آنکــه گفتــامن اصــالح 

طلبــی رنــگ باخــت و نحیــف شــد و اکنــون گفتــامن مبــارزهء قهرآمیــز 

بــرای رسنگونــی رژیــم بطور»طبیعــی« دارد جایگزیــن آن مــی شــود. خر 

ــی را هــر روز بیشــرت در مقــاالت و ســخنان  ــد از اصــالح طلب قطــع امی

ــاه گذشــته  ــن دو م ــی مــی شــنویم. در همی ــه هــای سیاســی ایران نخب

چنــد تــن از مطــرح تریــن افــراد اپوزیســیون اقــرار کردنــد کــه اصالحــات 

دیگــر مقــدور نیســت و ســخن از مبــارزه قهرآمیزاســت. اگــر تــا دیــروز 

گفتــامن »سکوالريســم نــو« برخــی از ســکوالرها را بــه ســوی بــاور بــه 

انتخابــات آزاد مــی بــرد، امــا امــروز یــا فــردا آن ســکوالرها هــم آرام آرام 

خواهنــد گفــت کــه رژیــم درمانــی جــز ایــن نــدارد کــه رشش کــم شــود. 

کامن سکوالریسم و تیر آلرتناتیو
درون کشورســخن از امــکان تولــد و رشــد آلرتناتیــو ســکوالر   

ــه  ــه چگون ــر از گذشــته شــده اســت. اینک ــگ ت ــرات بســیارکم رن دموک

نیروهــای باورمنــد بــه رسنگونــی نظــام بتواننــد بــه تبلیــغ و جــذب نیــرو 

در داخــل بپردازنــد، بــا اوصافــی کــه از رشایــط داخــل مــی بینیــم، تقریبــاً 

غیرممکــن اســت. امــا امــکان تولــد ایــن آلرتناتیــو در خــارج از كشــور، 

چنانچــه رضورت آن موجــب انگیــزه و کنــش گــردد، هنــوز وجــود دارد. 

ایــن »تیــر و کــامن« تنهــا ویــژهء ملــت مــا نیســت. همــهء   

ــق  ــی مطل ــت خواه ــتبداد و متامی ــار اس ــا گرفت ــال ه ــه س ــی ک مردمان

ــد.  ــار دارن ــتی را در انتظ ــن رسنوش ــوند چنی ــی ش ــان م ــت هاش حکوم

نخســت یــک جایگزیــن »تئوریــک« بــرای سیســتمی سیاســی کــه بــه بــن 

بســت رســیده برگزیــده مــی شــود و ســپس نیــروی قهــری گــرد آمــده 

در پشــت ایــن تئــورِی نجــات بخــش وارد عمــل مــی گــردد تــا خواســت 

ــردد.  ــل گ ــت تحمی ــر  حکوم ــردم ب م

بیــاد دارم در فیلــم بیــاد ماندنــی »رســتگاری از شاوشــنگ«   

دیالوگــی بیــن »تیــم رابینــز« و »مــورگان فیریــامن« بــر رس اختــالف 

نظــر بــر رس ماهيــت »امیــد« برقرارمــی شــود کــه شــاید پیــام 

ــن  ــا ای ــردد. ام ــکار نگ ــی آش ــده ای برا حت ــر بینن ــر ه آن ب

ــدان هــا  ــاک در زن ــده ای ترســناک و دردن ــوگ از پدی دیال

ــان! و واقعيــت آنکــه  ــه زندانب ــد بســن ب ــد: امی مــی گوی

امیــد بســن بــه رژیــم هایــی از جنــس رژیــم ایران درســت 

ــا  ــم ه ــه رژی ــه اینگون ــا ک ــت. از آنج ــت اس ــن دس از همی

»پاســخگو« نیســتند، از همــهء مرزهــای اخالقــی و انســانی مــی گذرنــد؛ 

و تــا جایــی پیــش مــی رونــد کــه بــرای مــردم راهــی جــز قطــع امیــد و 

قیــام قهرآمیــز باقــی منــی گذارنــد. و جالــب اینجاســت کــه دورنگرهــای 

درون رژیــم هــای اســتبدادی نیــز پیوســته ایــن مــوج قهــر را مــی بیننــد 

و بفکــر فــرار و گریــز از آن هســتند و تــا آنجــا کــه بتواننــد از امکانــات 

داخــل و خــارج بــرای حفــظ رژیــم کمــک مــی گیرنــد امــا ذات و گوهــر 

وجــود اســتبداد بســیار دیــر بــه شکســت بــاور مــی کنــد و گاهــی هرگــز 

بــه آنجــا منــی رســد.

بــرای ایــران، ســال هــای گذشــته، از ســوی نیروهــای گوناگون   

تــالش هــای بســياری بــرای جــان بخشــيدن بــه ايــن تئــوری نجــات بخــش 

صــورت گرفــت و بدیــل هــای وزیــن و کــم وزنــی بــرای آینــدهء سیاســی 

ایــران مطــرح شــده اســت. از دیــد نگارنــدهء ایــن ســطور، سکوالریســم 

قدرتریــن رقیــب بــرای مبــارزه بــا نــه تنها اســالم سیاســی ایــران، بلکه کل 

خاورمیانــه اســت؛ مــرشوط بــر اینکــه متکــی بــه »دموکراســی برآمــده از 

دل حقــوق بــرش« باشــد. پــس بــی جــا نیســت بگوییــم کــه سکوالریســم 

بــرای مبــارزه بــا اســالم سیاســی مســتبد حاکــم بــر کشــورمان تبديــل بــه 

کامنــی شــده، و از ایــن کــامن تیــری بایــد بــر چشــم دشــمن زد؛ و ایــن 

ــم اسالمیســت  ــر رژی ــو سیاســی«  در براب ــش »آلرتناتی ــامن پيداي ــر ه تی

مســلط بــر ایــران اســت.

نــه اصالحــات، نــه مبــارزات مدنــی آرام، نــه انتخابــات   

آزاد، نــه روابــط اســرتاتژیک دراز مــدت بــا روســیه و چیــن، نــه روابــط 

ــن  ــران از ای ــرای برونرفــت مــردم ای ــچ کــدام، ب ــکا، هی ــا آمری ــه ای ب ژل

ــک  ــران مســتلزم ی ــم در ای ــی رژی ــد. دگرگون ــی ندارن دوران ســیاه کارآی

ــم زاده شــده  ــت رژی ــا ماهی ــه ب ــه در مقابل ــز اســت ک ــهء قهرآمی واقع

اســت. ماهیــت رژیــم ایــران، بویــژہ پــس از امتحــان دو دهــهء اخیــر، 

ــا  نشــان داده اســت کــه برون رفــت از اســتبداد سیاســی حــارض تنهــا ب

دگرگونــی بنیادیــن و قهرآمیــز ممکــن اســت. امیــد مــردم بــرای رســیدن 

ــود،  ــوق خ ــت و حق ــر رس كرام ــم ب ــا رژی ــه ب ــی نامنصفان ــی  حت توافق

مــدام در حــال جــان کنــدن اســت و دیــری نخواهــد پائیــد کــه همیــن 

ــازد.  ــد هــم جــان ب امی

مرتصدان آلرتناتیو شدن
حقیقــت ایــن اســت کــه، علــی رغــم کــم کاری ها   

ــارج  ــیون خ ــته، اپوزیس ــه گذش ــای ده ــتباه کاری ه و اش

کشــور مــدام در فکــر آلرتناتیــو بــودن و شــدن ســیر کــرده 

اســت. در ايــن راســتا تــالش هــم زیــاد شــده امــا حاصــل 

هــامن چنــد خطــی اســت کــه در ابتــدای ایــن ســطور گفتــه 

ایــن »تیــر و کــامن« تنهــا ویــژه ملــت مــا نیســت. همــهء مردمانــی کــه ســال هــا گرفتــار 

اســتبداد و متامیــت خواهــی مطلــق حکومــت هاشــان مــی شــوند چنیــن رسنوشــتی را در 

انتظــار دارنــد. نخســت یــک جایگزیــن »تئوریــک« بــرای سیســتمی سیاســی کــه بــه بن بســت 

رســیده برگزیــده مــی شــود و ســپس نیــروی قهــری گــرد آمــده در پشــت ایــن تئــورِی نجــات 

بخــش وارد عمــل مــی گــردد تــا خواســت مــردم بــر  حکومــت تحمیــل گــردد. 
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شــد. دو گــروه موجــود - طرفــداران مجاهدیــن خلــق و پادشــاهی رضــا 

ــردم  ــر م ــه گی ــیع و هم ــت وس ــال و حامی ــدام از اقب ــوی - هیچک پهل

برخــوردار نیســتند. آن یکــی وعــدهء حکومــت »اســالمی« دموکراتیــک را 

مــی دهــد و بــا شــعار نحیــف و ســطحی »جدایــی دیــن از دولــت« مــی 

خواهــد نگرانــی مــا مــردم را از »اســتبداد دینــی و تفســیرهای مکتبــی 

اش از  حقــوق بــرش« دور منایــد، و ایــن یکــی هــم مــی خواهــد زمينــهء 

بازگشــت رژيــم پادشــاهی را، کــه کــم هــم بیــن ایرانیــان مخالــف نــدارد، 

از هــم اکنــون فراهــم کنــد.

ــد کــه  ــن پرســش هــم پاســخی در خــور مــی جوی اینــک ای  

»آیــا جــز ایــن دو آلرتناتیــو دیگــری در میــان مــی توانــد باشــد؟ و 

کننــد؟«  مــی  چــه  آلرتناتیــو  ایــن  ايجــاد  بــرای  دیگــران 

ــم.  ــی کن ــک م ــروه تفکی ــه ســه گ ــران« را ب ــن »ديگ ــن ای م  

ــو حکومــت  ــد آلرتناتی ــه مــی خواهن ــرادی ک ــروه هــا و اف ــن گ ــه ای البت

ــم را  ــن رژی ــری« ای ــه »اصــالح ناپذی ــی ک ــی آنهای اســالمی بشــوند، یعن

ــم، جــای  ــا پــس از فروپاشــی رژی ــد ت ــد و مــی خواهن ــن مــی دانن بیقی

آن را بگیرنــد، دارای اشــکاالت اســرتاتژیک و ایدئولوژیــک هســتند. ولــی 

ــز دیگــری اســت. یعنــی  ــاک آنهــا چی ــراد بــزرگ و خطرن مهــم تریــن ای

هــامن چیــزی کــه قبــل از انقــالب، پــس از انقــالب و در دوران اصالحــات 

بــا آن روبــرو هســتیم. آنهــا هنــوز توجــه شــان از مهــم تریــن فاعــل و 

ــردم! ــت: م ــی دور اس ــن دگرگون ــدهء ای ــاد کنن ايج

بــرای اینکــه بدانیــم ایــن نقــص بــزرگ در تحلیل اپوزیســیون   

از کجــا رسچشــمه مــی گیــرد و درمــان آن چیســت، بایــد بحــث فرهنگــی 

ــا ارجــاع  ــاه مــدت، و ب ــا، در کوت و تاریخــی وســیعی را مطــرح کــرد ام

ــی از  ــتای خالص ــه در راس ــه آنچ ــت ک ــد گف ــر، بای ــای اخی ــه ه ــه ده ب

ــارزه  ــی مب ــان سیاس ــاز و جری ــن ف ــهء ای ــان در تاریخچ ــت مالی حکوم

روی داده اســت بیــش از هــر چیــز از دو ناســازه رنــج بــرده اســت: 

ــیون و  ــارزهء اپوزیس ــد مب ــان بلن ــل زم ــه، بدلی ــت اینک نخس

ــن  ــردم، ای ــوه م ــت انب ــورداری از حامی ــال برخ ــدن اقب ندی

اپوزیســیون منفعــل شــده و تــا آنجــا بــه خطــا رفتــه 

ــش  ــه واکن ــود را ب ــد خ ــازی کل امی ــون قامرب ــه همچ ک

مــردم داشــته اســت. دیگــر آنکــه، شــدن و نشــدن هــای 

اهــداف کوتــاه مــدت و غیــر واقعــی کنــش هــای سیاســی 

ــغ داشــته اســت. ــا دری ــاور مــردم را از آنه ــد و ب اپوزیســیون خــود امی

برای مردم و با مردم 
ــرای  ــه ب ــری ک ــروه هــای دیگ ــاال و هــم گ ــروه ب هــم دو گ  

آلرتناتیــو شــدن تــالش مــی كننــد، در انتخــاب و طراحــی اســرتاتژی شــان 

دو کمبــود و نقــص بســیار بــزرگ دارنــد: 1( بــرای فــردای رفــن رژیــم 

برنامــه ای ارائــه منــی کننــد و 2( در دگرگونــی قــدرت سیاســی نقشــی 

سازنده، و نه»شورشی«، را برای مردم ایران قائل نیستند.  

نقــص اول تــا زمانــی کــه آلرتناتیــو تشــکیل نشــود بــر طــرف منــی گــردد 

زیــرا عمــالً تــا آلرتناتیــوی نباشــد کــه متکــی بــه قــدرت و دانــش گــروه 

هــای متفــاوت اپوزیســیون کار منایــد، ممکــن نیســت بتــوان بــرای کوتــاه 

ــی و  ــای عمل ــه ه ــم برنام ــی رژی ــس از فروپاش ــدت پ ــدت و دراز م م

شــدنی را طــرح و پیــش بینــی منــود. امــا کمبــود دوم ایــن بدیــل هــای 

آلرتناتیــو، کــه عــدم توجــه بــه نقــش مــردم اســت، ســخن امــروز اســت.

بــرای ســاخت  تالشــگرانی کــه در چنــد دهــه گذشــته   

آلرتناتیــو در کریدورهــای »وزارت خارجــهء آمریــکا« رسگــردان بــوده و از 

شــایعه تــا واقعیــت، و از درخواســت تــا تهدیــد را بــرای جلــب حامیــت 

آمریــکا بــکار بســته انــد، کــم نبــوده انــد. اینهــا در صــف اول کســانی 

ــد  ــی کنن ــا م ــم ادع ــت ک ــا دس ــد و ی ــاور دارن ــه ب ــد ک ــی گرين ــرار م ق

بــرای آزادی مــردم ایــران تــالش مــی کننــد؛ امــا در کنــش آنهــا نشــانی 

ــا اســتفاده از  از انتظــار خیــزش مردمــی نيســت. بلکــه مــی خواهنــد ب

نیــروی نظامــی و سیاســی غــرب رژیــم را ضعیــف ســازند تــا بــه مــردم 

ــد. ــک کنن کم

امــا اگــر بپرســيم کــه »پــس از اینگونــه دخالــت بيگانــه چــه   

روی خواهــد داد؟« پاســخ اینهــا بــی شــک آن اســت کــه »مــردم« کار را 

بدســت خواهنــد گرفــت! براســتی کــدام مــردم و چنــد درصــد مــردم؟ 

ــم  ــن رژی ــان رف ــه خواه ــی ک ــد داد »هــامن مردم ــاً پاســخ خواهن طبع

هســتند«. امــا ایــن نکتــه ای اســت کــه همیشــه در منطقــهء خاکســرتی 

ــد. ــی مان ــن مباحــث م ای

و  اپوزیســیون  مبــارزهء  بلنــد  زمــان  بدلیــل 
ندیــدن اقبــال برخــورداری از حامیــت انبــوه 
مــردم، ایــن اپوزیســیون منفعــل شــده و تــا 
آنجــا بــه خطــا رفتــه کــه همچــون قامربــازی کل 
امیــد خــود را بــه واکنــش مــردم داشــته اســت. 
دیگــر آنکــه، شــدن و نشــدن هــای اهــداف 
کوتــاه مــدت و غیــر واقعــی کنــش های سیاســی 
اپوزیســیون خــود امیــد و بــاور مــردم را از آنهــا 

ــغ داشــته اســت. دری

ــاخت  ــرای س ــته ب ــه گذش ــد ده ــه در چن ــگرانی ک تالش
آلرتناتیــو در کریدورهــای »وزارت خارجــهء آمریــکا« 
رسگــردان بــوده و از شــایعه تــا واقعیت، و از درخواســت 
تــا تهدیــد را بــرای جلــب حامیــت آمریــکا بــکار بســته 
انــد، کــم نبــوده انــد. اینهــا در صــف اول کســانی قــرار 
مــی گرينــد کــه بــاور دارنــد و یــا دســت کــم ادعــا مــی 
کننــد بــرای آزادی مــردم ایــران تــالش مــی کننــد؛ امــا در 
ــزش مردمــی نيســت.  ــا نشــانی از انتظــار خی ــش آنه کن
ــی و  ــروی نظام ــتفاده از نی ــا اس ــد ب ــی خواهن ــه م بلک
ــردم  ــه م ــا ب ــازند ت ــف س ــم را ضعی ــرب رژی ــی غ سیاس

ــد. کمــک کنن
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GITIMADARI گروهــی دیگــر هنــوز بــه نوشــن »ذکر مصیبــت« مشــغولند.   

هــی مــی نویســند کــه چــه هــا گفتــه شــد و چــه هــا پیــش بینــی شــد 

ــوس روی  ــدام افس ــالب روی داد. م ــن انق ــا ای ــا / ام ــد، ت ــا ش ــه ه و چ

افســوس مــردم مــی گذارنــد و از آن تپــه مــی ســازند کــه فــالن نویســنده 

ــان  ــود، و در پای ــده ب ــه دی ــالن تاریخــدان آنگون ــود، ف ــه ب ــه گفت اینگون

ــع از  ــم در واق ــار و دربندی ــه گرفت ــون ک ــه اکن ــند ک ــی رس ــا م ــه اینج ب

»ماســت کــه بــر ماســت«. اینــان مــدام مــی خواهنــد بــه مــردم بگوینــد 

»ای مــردم« برخیزیــد کــه ایــن مصیبــت را نخبــه گان مــا از پیــش دیــده 

ــا اشــتباهات و اســتبداد خــود مــا را  ــم ب ــد و آن رژیــم و ایــن رژی بودن

ســیاهروز ســاخته انــد. اینــان البتــه مــی خواهنــد بینــش هــای »دائــی 

جــان ناپلئونــی« جامعــه را بــه نگــرش هــای واقعــی و مــادی بگرداننــد 

تــا مــردم بــا بــاور بیشــرت بــه خــود و شکســت پذیــر دیــدن رژیــم بپــا 

ــر  ــای دموکراســی ب ــن لحــاظ و در راســتای ســاخت زیربن ــد. از ای خیزن

ــدم  ــرب تق ــه غ ــروه متوســل ب ــر گ ــروه ب ــن گ ــردم، ای ــدرت م ــای ق مبن

دارنــد. امــا در هــر حالــت آن دســت یــاری بســوی »آمریــکا« گشــوده 

هــا، و ایــن دســت  بــه ســوی »بیــداری« مــردم بــاال زده هــا، هیچکــدام 

امیــدی را در مــردم منــی آفریننــد کــه اگــر ایــن رژیــم بــرود چــه خواهــد 

ــی قــدرت کجاســت. ــن دگرگون ــگاه شــام مــردم در ای شــد و جای

ــوان  ــی ت ــد م ــاور دارن ــه ب ــی هســتند ک دســتهء ســوم آنهای  

از اتحــاد نیروهــای اپوزیســیون، کــه ســکوالر و دموکــرات ملتــزم بــه 

ــه نقــش و   حقــوق بــرش، دل کنــده از اصال حــات، و معتقــد ب

قــدرت مــردم در ایــن دگرگونــی بــزرگ هســتند، آلرتناتیــوی 

ــن اســرتاتژی  ــه ای ــه نظــر مــی رســد ک موقــت ســاخت. ب

ــادی  ــد آوردن اتح ــه رضورت پدي ــاور ب ــای ب ــر مبن ــه ب ک

ــر  ــی ب ــی مبتن ــه دموکراس ــد ب ــکوالر، پایبن ــای س از نیروه

حقــوق بــرش و رسنگونــی خــواه شــکل مــی گــريد و  پــس از 

قــوام یافــن در خــارج از کشــور در ســمت و ســوی همپیامنــی بــا داخــل 

کشــور مبــادرت کــرده و درایــت نشــان مــی دهــد، در حــال حــارض تنهــا 

و بهرتیــن راه بــرای بــا مــردم بــودن اســت. امــا ایــن دســته هــم تــا ایــن 

لحظــه توشــه شــان چنــدان پــر بــار نیســت و بســیار کــم حاصــل بــوده 

اســت. 

چرا این اتحاد مهم است؟
ملــت ایــران دانســته و یــا ندانســته، خواســته و یــا نخواســته،   

در چهــار دهــه پــس از انقــالب بــا دریایــی از ناشــنیده هــا، نادیده هــا 

و نامتصورهــا روبــرو شــده اســت. از کوچه هــای نقــد از خــود تــا نقــد 

ــی و نســل  ــرای تســلی نســل قبل ــخ خــود بارهــا گذشــته اســت. ب تاری

ــت.  ــه اس ــخن گفت ــون س ــای گوناگ ــان ه ــه زب ــدی ب ــل بع ــود و نس خ

ــا شــک  ــه و ناسیونالیســتی خــود ب ــر بســیاری از باورهــای ملی گرایان ب

نگریســته اســت. باورهــای متافیزیکــی و آســامنی خــود را یــا باختــه و 

یــا در باخــن آن افســوس خــورده اســت. زنانــی متفــاوت و مصمــم تــر 

از همیشــه را بــرای داشــن حقــوق اجتامعــی برابــر بــا مــردان پرورانــده 

اســت. معنــای بــودن در اینســو و یــا آنســوی مــرز مدرنیتــه را بــا شــک 

و تردیــد و نيــز یقیــن اندیشــیده اســت. و از همــه مهــم تــر، بــا وجــود 

زندگــی در ســايهء یکــی از خشــن تریــن و عبــوس تریــن حکومــت هــای 

تاریــخ کشــورش، در رد خشــونت و دوری از انتقــام و پرهیــز از دوبــاره 

ــان داده  ــت نش ــت و لیاق ــدن، هم ــن گردی ــی خونی ــهء انقالب ــه ورط ب

ــاخت  ــای س ــه ه ــل و بره ــن مراح ــه در ای ــبز(. اینک ــش س ــت )جنب اس

ایــران نویــن، اپوزیســیون خــارج از کشــور چــه نقشــی ایفــا کــرده، جــای 

ــا از اپوزیســیون  ــه ه ــن زمين ــر حــال و در اي ــا به ــاد دارد، ام  ســخن زی

ــده نشــده اســت. خــارج از کشــور کــم کاری دی

پــس کجــای کار ایــن اپوزیســیون همیشــه لنــگ زده و کــم   

اتحــاد!  اســت؟  داده  نشــان  را  کاری 

آنجــا کــه اپوزیســیون منــره اش بــد و در امتحــان نــا موفــق   

اســت هامنــا جائــی اســت کــه درس اتحــاد و ایجــاد امیــد بــرای مــردم 

ــال جابجایــی قــدرت  ــر آن تســلط دارد. مــردم هــر کشــوری کــه بدنب ب

سیاســی باشــند از اتحــاد نخبــه گان و ســازمان هــای سیاســی اســتقبال 

مــی کننــد. زیــرا اتحــاد آنهــا مــردم را بــه هــم نزدیــک مــی کنــد. بــرای 

ــه و نیشــخند و انتقــاد مــردم درون کشــور  ــن هــم بیشــرتین طعن همی

ــا و  ــن آنه ــی بی ــرتاق و پراکندگ ــن اف ــارهء اپوزيســيون، وجــود همی درب

ــوده اســت.  ــه ب ــک روی بيگان ــی ت ــه هــای جنگ ــه اراب ــاور ب ب

اتحــاد ســازمان هــای ســکوالر، دموکــرات و پایبنــد بــه   

 حقــوق بــرش و مدرنیتــه و ايجــاد آلرتناتيــوی کــه بــر اســاس همــهء ايــن 

آرزوهــای بــزرگ شــکل مــی گــريد نویــد بزرگــی بــرای مــردم مــا خواهــد 

ــدون  ــه ب ــرا ک ــبز. زی ــش س ــای جنب ــوج ه ــی م ــه بزرگ ــدی ب ــود؛ نوی ب

مــردم، بــرای مــردم کاری منــی تــوان کــرد! 

ارديبهشت 1396 - مه 2017

هلسینکی، فنالند 

مــی تــوان از اتحــاد نیروهــای اپوزیســیون، کــه 
ســکوالر و دموکــرات ملتــزم بــه  حقــوق بــرش، 
دل کنــده از اصال حــات، و معتقــد بــه نقــش و 
قــدرت مــردم در ایــن دگرگونــی بــزرگ هســتند، 
آلرتناتیــوی موقــت ســاخت. بــه نظــر می رســد 
ــه  ــاور ب ــای ب ــر مبن ــه ب ــرتاتژی ک ــن اس ــه ای ک
نیروهــای  از  اتحــادی  آوردن  پديــد  رضورت 
ســکوالر، پایبنــد بــه دموکراســی مبتنــی بــر 
حقــوق بــرش و رسنگونــی خــواه شــکل می گــريد 
ــن در خــارج از کشــور در  ــوام یاف ــس از ق و  پ
ــور  ــل کش ــا داخ ــی ب ــوی همپیامن ــمت و س س

ــادرت کــرده و درایــت نشــان مــی دهــد. مب
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واقعــاً تامــل برانگیــز اســت، کــه چــرا ایرانیــان تــا بــه   

ــه  ــه در داخــل و ن ــه ایجــاد یــک تشــکیالتی منســجم، ن ــادر ب امــروز ق

ــه رسکــوب  ــه شــود ک ــران نشــده اند. ممکــن اســت گفت در خــارج از ای

حکومتــی در داخــل حتــی اجــازه تجمــع بــه  بیــش از پنــج نفــر را هــم 

ــرای  ــه امــکان ایجــاد یــک تشــکیالت وســیع ب ــا چــه رســد ب منیدهــد، ت

ــی، در خــارج  ــون ایران ــن شــش میلی ــرا ای ــی چ ــت. ول ــدازی حکوم بران

از کشــور، و فــارغ از گزنــد مامــوران اطالعاتــی رژیــم، قــادر بــه ایجــاد 

ــب  ــه اغل ــت، ک ــز اس ــده اند؟ حیرت انگی ــیعی نش ــکیالت وس ــان تش چن

ایــن ایرانیــان مخالــف حکومــت اســالمی میباشــند و خواهــان برچیــده 

شــدن کامــل آن نیــز هســتند. آیــا موانعــی در راه وجــود دارد؟ آیــا  یکــی 

ــل  ــد؟ داخ ــران باش ــارب دیگ ــالع از تج ــدم اط ــد، ع ــع میتوان از آن موان

کشــوری ها ممکــن اســت بگوینــد کــه از دســت آنهــا کاری بــر منی آیــد، 

چــون زیــر دســتگاه رسکــوب هســتند امــا خــارج از کشــوری ها چگونــه 

ایــن ناکامــی خــود را توجیــه میکننــد ؟ بــا اینکــه هیــچ خطــر جــدی آنهــا 

را تهدیــد منیکنــد، بــر ایــن ادعــا پــا فشــاری میکننــد کــه محــل ســاخن 

آلرتناتیــو در داخــل ایــران اســت. البتــه عــده ای هــم وجــود دارنــد کــه 

ــد کــه  ــن طــور مطــرح میکنن خــود را اصالح طلــب توصیــف کــرده و ای

چــون احتیاجــی بــه تغییــر نظــام نیســت، پــس مســاله آلرتناتیوســازی هم 

خــود بخــود منتفــی اســت . عکــس ایــن فرضیــه هــم میتوانــد بــه ذهــن 

خطــور پیــدا کنــد، کــه شــاید بخشــی از رسنگونی طلبــان، کــه  مخالــف 

ــدن کّل نظــام  ــر چی ــان اصــال خواهــان ب آلرتناتیوســازی هســتند، در نه

هــم نیســتند.

در داخــل کشــور، طــی ســی و هشــت ســال گذشــته، رژیــم   

ــرد.  ــن ب ــا متــام ســازمان های مخالــف خــود را از بی موفــق شــده تقریب

میخواهیــم بدانیــم علــل و عوامــل موفقیــت ســی و هشــت ســاله 

ــس  ــا متجان ــب ن ــه در تناس ــا ریش ــت؟ آی ــوده و چیس ــه ب ــم، چ رژی

ــان داده  ــل نش ــته ذی ــا دارد؟ در نوش ــارف نیروه ــا نامتع و ی

خواهــد شــد کــه دیگــران هــم، همیــن مشــکالت امــروزی 

مــا را داشــته انــد. ولــی ایــن چهــار ملــت پــس از کســب 

تجــارب تلــخ خــود، توانســته اند، بــا تشــخیص  راه از چــاه، 

ــوند.   ــروز ش ــد پی ــدی بع ــازند و چن ــود را بس ــو خ آلرتناتی

تجربه الجزایر

کشــور الجزایــر بــا مســاحتی حــدود ســه برابــر خــاک فرانســه، از ســال 

ــد  ــود. احم ــه ب ــتعمره فرانس ــال مس ــدت 132 س ــه م ــا 1٩62 ب 1830 ت

بــن بــال، متولــد ســال  1٩18 و رهــر آتــی جنبــش آزادیبخــش آن کشــور، 

ــار در ارتــش فرانســه خدمــت  ــود کــه دو ب مســلامنی ســنی مذهــب ب

کرده بــود و هــر دو بــار هــم بــه خاطــر رشــادت ها و لیاقت هــای 

نظامــی، مــدال گرفتــه بــود.

در ســال 1٩47، یعنــی دو ســال بعــد از خامتــه جنــگ جهانــی   

ــع از  ــوی ها مان ــون فرانس ــت و چ ــاز گش ــورش ب ــه کش ــال ب ــن ب دوم، ب

ــازمانی  ــاخن س ــدند، راه س ــر ش ــع الجزای ــات مجم ــت او در انتخاب رشک

مخفــی در داخــل الجزایــر انتخــاب منــود. تعــداد اعضــا تشــکیالت او، کــه 

ــر  ــی حکومــت اســتعامری فرانســه در الجزای ــرای جایگزین ــوی ب آلرتناتی

محســوب میشــد، بــزودی بــه 1800 نفــر رســید. ایــن آلرتناتیــوی بــود کــه 

ــن  ــود. رشــد بی ســابقه ای ــن ب در داخــل مســتعمره درحــال شــکل گرف

تشــکیالت حاکــی از ایــن حقیقــت بــود کــه رشایــط عینــی انقــالب ضــد 

ــادی  ــرات بنی ــردم خواهــان تغیی ــی م ــده، یعن اســتعامری، فراهــم گردی

ــرات  ــد. و آن تغیی ــه شــیوه ســابق زندگــی کنن ــد ب شــده اند و منیخواهن

ــود. ــزی کمــرت از کســب اســتقالل کشورشــان نب هــم، چی

ــال  ــان، در س ــن جری ــی ای ــر اصل ــوان ره ــه عن ــال ب ــن ب   ب

1٩50 دســتگیر و زندانــی گردیــد. ولــی چــون تجــارب نظامــی داشــت، 

ــه راهــی مــر  ــزد و بالفاصل ــدان بگری توانســت بعــد از دو ســال از زن

ــو  ــتند آلرتناتی ــویان توانس ــود فرانس ــدان ب ــه او در زن ــی ک ــد. موقع ش

درون کشــوری او را متالشــی کننــد. در همیــن جــا کمــی  مکــث بکنیــم. 

ــتگیر  ــتند او را دس ــت، میتوانس ــت داش ــارج اقام ــال در خ ــر بن ب ــا اگ آی

ــود،  ــده ب ــتگیر ش ــروزی دس ــران ام ــل ای ــوری مث ــر در کش ــد؟ و اگ کنن

ــی در  ــه مــر رفــت ول ــد؟ و چــرا ب ــه رسش می آوردن ــی ب چــه بالی

ــارزه   ــه مب ــه ادام ــا خــروج او از کشــورش، ب ــد؟ آی آن جــا منان

ــوال  ــن س ــه ای ــواب هم ــخ ج ــبختانه تاری ــه زد؟ خوش لطم

هــا را داده اســت. بــاری بــن بــال در ســال 1٩54 »جبهــه 

ــی در خــارج از  ــی« را در ســوییس، یعن آزادی بخــش میهن

کشــور تشــکیل داد و از هامن جــا رشوع مبــارزه مســلحانه 

را اعــالم و مدیریــت آن را هــم خــودش بــه عهــده گرفــت. 

تجربهء آلرتناتیوسازی در کشورهای الجزایر، مکزیک، روسیه و کوبا
سهراب کامنچی

پیش درآمد
در مــورد آلرتناتیوســازی مطالــب زیــادی گفتــه و یــا نوشــته شــده، و بــه نظــر میرســد کــه بحــث و مشــاجره در ایــن مبحــث ادامــه پیــدا کنــد. 

ــای  ــی حکومته ــی اســت، کــه قصــد رسنگون ــار ملت ــن نوشــتار، بررســی مــکان آلرتناتیوســازی توســط اپوزیســیون هــای چه ــر ای غــرض از تحری

ــه و در چــه مــکان  ــه اهــداف مــورد نظرشــان، چگون ــرای رســیدن ب ــم، کــه دیگــران ب ــم دریابی ــد. میخواهی مســتقر در کشورشــان را داشــته ان

هایــی  آلرتناتیــو حکومــت هــای خودشــان را ســاخته اند. آیــا موفــق شــده اند و یــا شکســت خــورده انــد؟ مــا میتوانیــم موافــق و یــا مخالــف 

نتایــج ایــن تغییــر و تحــوالت در آن کشــورها باشــیم، ولــی آنچــه کــه مــورد مطالعــه و بررســی ماســت، مــکان آلرتناتیوســازِی ایــن ملتهــا اســت.
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ــرده  ــدر ب ــامل ب ــان س ــی ج ــره و تریپول ــرور در قاه ــه او از دو ت ــا آنک ب

ــود، امــا  اصــل حفاظــت از جــان خــودش  ــی هــم شــده ب ــود و زندان ب

ــا  ــر پ ــی زی ــه آزادیبخــش میهن ــوان رهــر شــناخته شــده جبه ــه عن را ب

ــاره  ــت و دوب ــر بازگش ــه الجزای ــاره ب ــال  1٩56 دوب ــت، و در س گذاش

ــاره  ــوده را دوب ــت آزم ــاید میخواس ــد. ش ــدان ش ــی زن ــتگیر و راه دس

بیآزمایــد. ولــی خوشــبختانه پــس ارتــکاب اشــتباه دّوم، کارش بــه کهریزک 

الجزایــر نرســید! رهــر انقــالب حــدود شــش ســال زنــدان بــود و فقــط 

بعــد از پیــروزی انقــالب آزاد شــد. او یــک ســال بعــد از آزادی، در اولیــن 

انتخابــات توانســت از دیگــران پیشــی بگیــرد و رییــس جمهــور الجزایــر 

ــابقش، از  ــرزم س ــط هم ــی توس ــا کودتای ــد، ب ــدی بع ــی چن ــود. ول ش

ســمت خــود برکنــار، و بــه قــول امــروزی هــا بــه حــر خانگــی رفــت.

ــد   ــاره ش ــال اش ــی بن ب ــه زندگ ــن رو ب ــته از ای ــن نوش در ای  

ــور  ــه حض ــت ک ــن اس ــم. درس اول ای ــاد بگیری ــی  از آن ی ــا درس هائ ت

فیزیکــی بن بــال در الجزایــر، قبــل از برچیــده شــدن حاکمیــت اســتعامر 

ــود. درس دوم  ــوب میش ــبه محس ــتباه محاس ــور اش ــه در آن کش فرانس

ــه  ــی ب ــد اســتعامر فرانســه در مســابقه رسکــوب، حت ــن اســت کــه ق ای

ــر کســی  ــروز اگ ــران ام ــید. در ای ــوری اســالمی هــم منیرس ــنه جمه پاش

یــک ســازمان 1800 نفــری را، جهــت رس نگونــی نظــام تشــکیل دهــد، 

ــود  ــم بش ــت رژی ــتگاه امنی ــار دس ــی کاری گرفت ــی مخف ــد از کل و بع

ــردد.  ــدام میگ ــراوان اع ــای ف ــکنجه ه ــد از ش ــدت و بع ــن م در کمرتی

ــای  ــل آق ــا مث ــد از کشــور  خــارج بشــوند و ی ــا بای ــران، ی بن بالهــای ای

نوریــزاد از بــام تــا شــام، بــه رهــر نامــه بنویســند و او را نصیحــت کننــد!

امــا درس ســوم ایــن داســتان، تشــکیل »جبهــه آزادی بخــش   

میهنــی« در خــارج از الجزایــر، یعنــی در ســوییس و نــه حتــی در مــر 

و لیبــی میباشــد. دلیلــش هــم ســاده بــود چــون در ســوییس، بن بــال از 

مزایــای امنیتــی نســبی برخــوردار بــود. بــد نیســت یــاد آوری بکنیــم، کــه 

ــرور نافرجــام را  ــار ت ــار دســتگیری و دو ب ــه یکب ــن دوران او تجرب در ای

در کارنامــه خــود داشــت. بســی مایــه تاســف اســت کــه بــن بــال هــم از 

مــرض تقدیــس داخــل کشــور در مقابــل خــارج کشــور، بــر حــذر منانــد، 

و روی ایــن اصــل، طــی هــامن شــش ســال غیبــت او، هــواری بومدیــن 

فرصــت کــرد تــا در غیــاب او شــبکه های رضوری بــرای کودتــای بعــدی را 

ســازماندهی کنــد. امــروز بعــد از گذشــت بیــش از پنجــاه ســال، میدانیــم 

کــه بن بــال در مقایســه بــا بومدیــن انســانی بســیار  روشــنفکر تر بــوده 

و متایلــی هــم بــه دخالــت اســالم در ارکان حکومتــی نداشــته اســت.

تجربه مکزیک

جنبــش هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی مکزیــک   

بیــن ســال هــای 1٩10 و 1٩20 ظهــور کردنــد. تحلیلگــران یکــی از 

ــز مــردم مکزیــک را، اعــامل دیکتاتــوری 31 ســاله  علــل خیــزش قهر آمی

پورفیریــوی دیــاس دانســته اند . دیــاس از ســال 1876 تــا 1٩10 )بــا 

ــه مــدت ســی و  ــا 1884( ب ــار ســاله از 1880 ت ــاه چه ــک تنفــس کوت ی

ــه ناحــق پســت ریاســت جمهــوری  یــک ســال، در  شــش دوره ب

مکزیــک را اشــغال کــرده بــود. او در ســال 1٩10، و در آســتانه 

ــم،  ــار هفت ــرای ب ــود، ب ــی خ ــه زندگ ــن ده ــه نهمی ورود ب

ــر  ــز ب ــوری  خی ــت جمه ــت ریاس ــودن  پس ــا آرزوی رب ب

ــر  ــر او مادام العم ــه از نظ ــوری ک ــت جمه ــت. ریاس داش

بشــامر میآمــد و چســبیدن بــه مقــام  را حــق الهــی خــود 

میدانســت. عشــق دیــاس نســبت بــه حفــظ قــدرت در متــام 

ابعــاد آن، شــباهت زیــادی بــه رفتــار حســنی مبــارک در مــر و موگابــه 

در زیمبــاوه داشــت. در ایــران خودمــان هــم از ایــن مومیایی هــای 

ــم. ــته و نداری ــم نداش ــی ک سیاس

ــان دادن  ــل ســال 1٩10، جهــت پای ــر، در اوای ــه هــر تقدی ب  

ــه  ــواده مرف ــک خان ــرده ای  از ی ــل ک ــاس، جــوان تحصی ــه اســتبداد دی ب

ــوب  ــب در جن ــی دموکراســی طل ــادرو« حزب ــه اســم »فرانسیســکو م ب

مکزیــک تاســیس کــرد تــا بتوانــد در انتخابــات رشکــت کــرده و بــا 

ــی هــامن طــوری  ــد. ول ــاس را یکــره کن ــک کار دی ــای دموکراتی اهرمه

کــه رســم متــام مســتبدین تاریــخ بــوده و هســت، دیــاس دســتور 

دســتگیری »مــادرو« را داد، و او را زندانــی کــرد. مــادرو در زنــدان بــر 

ــات کذائــی خــود را برگــزار کــرد و »انتخــاب«  ــاس انتخاب میــرد کــه دی

هــم شــد. بعــد از چنــد ماهــی مــادرو از زنــدان گریخــت و بــه آمریــکا 

ــه حــزب خــود را  ــارزه مســلحانه ب ــه دســتور مب ــود ک رفــت. از آنجــا ب

ــاس،  ــف دی ــق و مخال ــای مواف ــش ه ــگ ارت ــزودی جن ــرد. ب ــادر ک ص

جغرافیــای مکزیــک را فــرا گرفــت. بــزودی لشــگر هــای دیــاس در 

ــه   ــاس اســتعفا داد و ســال بعــد مــادرو ب ــد. دی جنــگ شکســت خوردن

ــود.  ــاز کارزار ب ــازه آغ ــن ت ــی ای ــک رســید، ول ــوری مکزی ریاســت جمه

ــدود ده  ــتند، ح ــوع پیوس ــاس بوق ــت دی ــد از شکس ــه بع ــی، ک نردهای

ســال طــول کشــیدند و طــی آن بیــش از یــک ملیــون نفــر جــان باختنــد. 

اختالفــات بیــن خــود انقالبیــون از یــک طــرف و شــیطنت های کســانی 

ــد از طــرف دیگــر، متــام مکزیــک را  کــه قــدرت را از دســت داده بودن

بــه جهنمــی شــبیه عــراق امــروزی تبدیــل منودنــد. برخــی از مورخیــن 

انقــالب مکزیــک را، مهمرتیــن حادثــه قــرن بیســتم در امریــکای التیــن 

ــی  ــن داران ــه زمی ــک ب ــه ای مهل ــالب رضب ــن انق ــق ای دانســته اند. تعمی

ــج  ــعت پن ــرت از وس ــا بیش ــالک آن ه ــاحت ام ــی مس ــه گاه ــرد ک وارد ک

کشــور اروپایــی بــود. طرفــداری کلیســای کاتولیــک از مســتبدین و زمیــن 

داران بــزرگ نیــز، بــه حیثیــت ایــن کلیســای ســنتی لطمــه بزرگــی وارد 

کــرد. در جریــان ایــن انقــالب رسداران بزرگــی مثــل »املیانــو زاپاتــا« و 

»پانچــو ویــا« رشــادت ها بــه خــرج دادنــد ولــی رس انجــام بــا دســتیاری 

خیانــت پیشــه گان، بدســت انقالبیــون جدیــد و ارتجاعیــون ســابق بدیــار 

عــدم فرســتاده شــدند.

انقــالب مکزیــک در کشــور مــا زیــاد شــناخته شــده نیســت،   

و رشح حــوادث آن از حوصلــه و هــدف ایــن نوشــته خــارج اســت. 

درســی را کــه میشــود از ایــن انقــالب گرفــت، ایــن اســت کــه آلرتناتیــو 

»مــادرو« در داخــل مکزیــک ســاخته شــد، ولــی راس آن بــه زودی بــه 

ــاد  ــود از آن ی ــم بش ــری را ه ــاید درس دیگ ــد. ش ــل گردی ــارج منتق خ

گرفــت کــه ]آن[ آلرتناتیــو دارای یــک مرامنامــه منســجمی نبــود، چــون 

ــش از آن.  ــه بی ــود و ن ــک خواســت ضــد اســتبدادی ب هدفــش فقــط ی

جنبــش او نتوانســت در مقابــل امــواج بعــدی انقــالب، کــه بســیار 

ســهمگین هــم بودنــد، دوام بیــاورد. خــود مــادرو و بــرادرش، فقــط ســه 

ــنتی  ــوم س ــق رس ــدند و طب ــار ش ــر کن ــود ب ــاغل خ ــد، از مش ــال بع س

آن رسزمین هــا مقتــول گشــتند. انقــالب مکزیــک شــباهت عجیبــی بــه 

انقــالب مرشوطیــت خودمــان دارد و نامــداران هــر دو انقــالب هــم 

ــک  ــالب مکزی ــه در انق ــت ک ــب اس ــد. عجی ــابه یکدیگرن مش

ــی و رسدار  ــم خــان ارمن ــر از ســتارخان، باقرخــان، یپری غی

اســعد، مــا شــیخ فضــل اللــه نــوری را هــم میتوانیــم پیــدا 

کنیــم، البتــه در لباس هــا، وبــا کاله هــا و عاممه هــای 

ــان. ــژہ خودش وی
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تجربه روسیه

در مــورد ســه انقــالب روســیه کــه در ســالهای 1٩05، فوریــه   

ــه  1٩17 و اکتــر 1٩17 بــه وقــوع پیوســتهاند خــروار هــا کتــاب و مقال

ــر،  ــالب اکت ــی انق ــا، یعن ــالب ه ــن انق ــن ای ــت. آخری ــده اس ــته ش نوش

موافقیــن و مخالفیــن فراوانــی داشــته و دارد. 

ــازی  ــکان آلرتناتیوس ــی م ــا بررس ــته، عمدت ــن نوش ــدف ای ه  

ــا  ــازی و ی ــات رضورت آلرتناتیوس ــه اثب ــت و ن ــخص اس ــط مش در رشای

نتایــج حاصــل از آن. انقــالب روســیه روی زندگــی اغلــب ملت هــا 

ــا پیآمدهــای آن،  ــرات و ی ــه گاهــی آن اث ــی گذاشــت، ک ــرات فراوان تاثی

ــد از  ــی را بع ــداد تاریخ ــن روی ــا ای ــروز م ــد. ام ــاز بوده ان رسنوشت س

ــن  ــی لنی ــالب، یعن ــر آن انق ــی ره ــرور زندگ ــا م ــال، ب ــد س ــت ص گذش

رشوع میکنیــم. رصف نظــر از موافقــت و یــا مخالفــت بــا اندیشــه ها و 

ــگاران او را اســتاد  ــب صاحــب نظــران و تاریخ ن ــن، اغل ــرد لنی ــا عملک ی

ــن لقــب واقعــاً شایســته  ــر ای ــد. اگ ــرن بیســتم لقــب داده ان ــک ق تاکتی

او باشــد، عقــل ســلیم حکــم میکنــد کــه بدانیــم کــه نظــر و عمــل ایــن 

اســتاد تاکتیــک، در رونــد انقــالب کشــورش چگونــه بــوده اســت. ممکــن 

اســت شــوخ طبعــی ایــراد بگیــرد کــه تاکتیک هــای همیــن اســتاد باعــث 

ــو  ــا چاق ــه ب ــم ک ــواب میگویی ــد. در ج ــیه ش ــردم روس ــی م ــون بخت نگ

ــاند.  ــل رس ــه قت ــی را ب ــم کس ــد و ه ــار را کن ــت خی ــم پوس ــود ه میش

اســتفاده از یــک تاکتیــک سیاســی و یــا نظامــی، اگــر بــا اســرتاتژی مــورد 

نظــر، در تضــاد نباشــد، کامــال موجــه اســت. مســلم اســت کــه تاکتیــک 

و اســرتاتژی نبایــد در تضــاد باشــند. مثــال مــا هرگــز نبایــد بــرای از بیــن 

بــردن اعــدام، موافقــان اعــدام را بــه قتــل برســانیم. و دیگــر اینکــه منــی 

ــرتع آن  ــون از مخ ــم، چ ــول نداری ــک را قب ــالن تاکتی ــم ف ــم بگویی توانی

نفــرت داریــم. ولــی عاقــالن در ســاخن »حــزب آینــده نگــر« خودشــان 

ــد!  ــره میرن ــه راهکارهــا چــه از »چــپ« و چــه از »راســت« به از هم

بــه هــر تقدیــر میدانیــم کــه تــزار الکســاندر ســوم در ســال   

ــودش،  ــان خ ــه ج ــد ب ــوء قص ــرم س ــه ج ــن را ب ــزرگ لنی ــرادر ب 1887 ب

ــه ســختی  ــاله، کین ــن 17 س ــه لنی ــن واقع ــر ای ــه خاط ــه دار کشــید. ب ب

ــه  ــاد. او را ب ــی آن افت ــه فکــر رسنگون ــدل گرفــت و ب از کل تزاریســم ب

ــد.  ــار بازداشــت کردن ــن ب ــرای اولی ــرادرش ب خاطــر عمــل تروریســتی ب

بعــد از آزادی، در دانشــکده حقــوق رشوع بــه تحصیــل کــرد. آن کینــه 

ــه  ــته او را ب ــه محــرک او محســوب میشــد، خــود خواس برادر کشــی، ک

محافــل سوســیال دموکــرات روســیه، کــه مخالــف تزاریســم بودنــد 

کشــاند. چنــدی نگذشــت کــه او را بــه خاطــر فعالیــت سیاســی خــودش 

ــد.  ــه زندانــش منودن ــد و روان ــاره دســتگیر کردن ــرادرش، دو ب و ســابقه ب

جالــب اســت کــه حکومــت تــزاری، بعــد از آزادی بــه او اجــازه داد کــه 

بــه دانشــگاه دیگــری بــرود و تحصیالتــش را بــه امتــام برســاند. اگــر او 

ــران امــروزی زندگــی میکــرد فــوری دانشــجوی ســتاره دار میشــد.  در ای

تقریبــا 22 ســالش بــود کــه فــارغ التحصیــل شــد. لنیــن در 26 ســالگی 

بــرای بــار ســوم دســتگیر و بعــد از چنــد ماهــی زنــدان، بــه مــدت 

3 ســال بــه ســیری تبعیــد گردیــد. در ایــن تبعیــد او در خانــه 

یــک دهقــان مرفــه زندگــی میکــرد، و غیــر از آزادی کــم و 

کــری نداشــت. کارش مطالعــه و ورزش بــود. در ســیری 

ــه  ــد رسمای ــود، »رش ــم خ ــبتا حجی ــاب نس ــه او کت ــود ک ب

داری در روســیه« را نوشــت. وقتــی او در تبعیــد بــر 

ــرات روســیه،  ــن کنگــره حــزب ســو ســیال دموک ــرد، اولی می

در ســال 18٩8 در درون روســیه برگــزار شــد. امــا – و ایــن هــامن امــای 

تاریخــی اســت –، فقــط یــک روز بعــد امتــام آن کنگــره، همــه رشکــت 

کننــده گان در آن، دســتگیر شــدند. ایــن منونــه بــه لنیــن نشــان داد کــه 

در داخــل روســیه ســاخن آلرتناتیــو و یــا تشــکیل کنگــره، حداقــل در آن 

ــر نیســت. ــزاری، امــکان  پذی ــط پلیســی روســیه ت رشای

لنیــن بــا درس آمــوزی از ایــن تجربــه بالفاصلــه بعــد از پایــان   

ــا دیگــر  ــا ب دوران تبعیــد از روســیه خــارج شــد و بــه ســوییس رفــت ت

فعــاالن سیاســی مثــل پلخانــف »طرحــی نــو در انــدازد«. در کنگــره دوم 

حــزب سوســیال دموکــرات روســیه، در  ســال 1٩03 کــه در لنــدن برگــزار 

شــد، لنیــن فعاالنــه رشکــت کــرد. او شــالوده حزبــی را ریخــت کــه در 

مرکــز آن »انقالبیــون حرفــه ای« و  در پیرامونــش دیگــر اعضــای معمولــی 

حــزب قــرار میگرفتنــد. محــور ایــن تشــکیالت نویــن روزنامــه ای بــود بنام 

»اخگــر« کــه هدفــش، هم نــوا کــردن اندیشــهها و باورهــای حــزب بــود. 

کتــاب معــروف »چــه بایــد کــرد؟« لنیــن هــم در همیــن دوران نوشــته 

ــاه  ــد کــرد؟« جوابــی کوت ــه ایــن ســوأل کــه »چــه بای شــده اســت. او ب

داد، بــا ایــن مضمــون کــه »بایــد بــه دوران پراکندگــی خامتــه داد«. آیــا 

ــل در خــارج از کشــور  ــی خــود، حداق ــدوران پراکندگ ــد ب ــا هــم نبای م

خامتــه بدهیــم؟ و یــا بهــرت آن اســت کــه دســت روی دســت بگذاریــم و 

منتظــر »حملــه« آمریــکا باشــیم؟ 

ــدت  ــرای م ــیه ب ــالب 1٩05 روس ــن در دوران انق ــاری لنی ب  

کوتاهــی بــه کشــورش  بازگشــت، ولــی چــون هنــوز هــم خطــر 

دســتگیری وجــود داشــت، بــزودی دوبــاره از روســیه خــارج شــد. ممکــن 

اســت اگــر لنیــن بــه کشــوری مثــل ایــران برگشــته بــود، عــده ای جمــع 

ــا  میشــدند و میگفتنــد »آقــا« نــرو، محیــط عمــل همین جــا اســت. و ی

مثــال بدگویــی بحــق و یــا نابحــق اســتالین را میکردنــد مبنــی بــر اینکــه، 

از دســت ایــن »گرجــی« کاری بــر منیایــد جــز راهزنــی! فرامــوش نکنیــم 

کــه اســتالین مدتــی در گرجســتان طلبگــی پیشــه منــود و بعدهــا هــم 

ــی رو آورد.  ــف راهزن ــغل رشی ــه ش ب

امــا لنیــن برگشــت و در مجمــوع 15 ســال در خــارج فعالیــت سیاســی 

ــرای  ــد از ســقوط تزاریســم، ب ــی بع ــل 1٩17، یعن ــا در آوری ــرد و تنه ک

ــیه در  ــه او در روس ــت ک ــب اس ــد. جال ــزل گزی ــیه من ــه در روس همیش

ــه در  ــح داد ک ــم ترجی ــیونرها ه ــیال رولس ــویک ها و سوس دوران منش

ــم  ــگاه ه ــد. در مخفی ــه ده ــود ادام ــی خ ــت حزب ــه فعالی ــگاه ب مخفی

البتــه بیــکار ننشســته بــود و کتــاب مشــهور »دولــت و انقــالب« )تیــرت 

ــن  ــت و همی ــت( نوش ــالب« اس ــت و انق ــاب »حکوم ــن کت ــی ای واقع

کتــاب بــود کــه راهنــامی بلشــویک ها بــرای رسنگونــی حکومــت 

موقــت شــد. لنیــن نــه تفنگــی به دســت گرفــت و نــه نارنجکــی پرتــاب 

ــاخه  ــر دو ش ــران ه ــن ره ــی تری ــه اصل ــم ک ــا میدانی ــروز م ــرد. ام ک

سوســیال دموکراســی روســیه، کــم و بیــش، حــدود 20 ســال در خــارج 

از روســیه بــر بردنــد. البتــه لنیــن بعضــی از کادرهــای اجرائــی خــود 

ــرده  ــی در درون روســیه ک ــور انجــام وظایف ــامش اســتالین، مام را، از ق

ــارج   ــل و خ ــرف داخ ــران ح ــروز ای ــل ام ــی مث ــود. در آن دوران کس ب

ــور  ــل کش ــد در داخ ــو بای ــت، آلرتناتی ــم منیگف ــی ه ــزد. کس را منی

ســاخته بشــود. چــون فــوری جــواب اش را دریافــت میکــرد: 

مگــر داســتان دســتگیری مناینــدگان کنگــره اول یــادت 

ــران  ــان ره ــت از ج ــه حفاظ ــتند ک ــه میدانس ــه؟ هم رفت

طــراز اول انقــالب اولویــت دارد. مــا در تاریــخ اخیــر 

مملکــت خودمــان دیده ایــم، کــه بــا مخفــی کاری در 

رشایــط پلیســی پیرشفتــه امــروزی، نــه امــکان ادامــه حیــات 
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GITIMADARI
وجــود نــدارد و نــه امــکان ســاخن آلرتناتیــو. حتــی در منطقــه کردســتان 

ــه  ــی کــه ب ــا آن های ــران هــم، کار سیاســی مشــکل تر شــده اســت. ام ای

مخفــی کاری مبــارزان داخــل کشــور امیدوارنــد، بهــرت اســت از رسنوشــت  

ــا آن  ــه و ی ــز کســانی مثــل دکــرت حســین فاطمــی، خــرو روزب غم انگی

ــت  ــن واقعی ــد ای ــا بای ــد. ضمن ــی بگیرن ــک افســانه ای« درس عرت »چری

را قبــول کــرد، کــه احتــامل زنــدان رفــن و اعــدام شــدن، در ایــن رژیــم 

ــی اســت. ــم قبل ــب بیشــرت از رژی مبرات

تجربه کوبا

انقــالب کوبــا تاثیــر زیــادی، در عمــل و نظــر جوانــان   

چپ گــرای ایرانــی، در نیمــه دوم ســالهای چهــل شمســی گذاشــت. البتــه 

کســان دیگــری هــم بودنــد کــه تجربــه چیــن و انقــالب آن را بــه عنــوان 

دفرتچــه دســتور العمل خــود میدانســتند. کوبــا از یــک طــرف و چیــن از 

طــرف دیگــر الگو هــای »مناســبی« شــدند بــرای رس نگــون کــردن رژیــم 

ــگ  ــام »جن ــل ســارتر تحــت ن ــاب ژان پ آن دوران. ترجمــهء فارســی کت

ــکر«   ــراز ش ــر ف ــان ب ــاب »طوف ــن کت ــی ای ــم اصل ــا« ) اس ــکر در کوب ش

اســت(، ایــن انقــالب را بــه مــردم ایــران شناســاند. بعدهــا نوشــته های 

چــه گــوارا هــم بــه ایــران رســید و الگوبــرداری کامــل شــد. امــا برگردیــم 

ــا. ــازی در کوب ــالب و آلرتناتیوس ــتان انق ــل داس ــه اص ب

فیــدل کاســرتو رهــر انقــالب کوبــا در ســال1٩53 موقعــی که   

یــک وکیــل دادگســرتی 27 ســاله بــود، بــا صــد و بیســت و پنــج چریــک، 

ــزرگ  ــن شــهر ب ــع در دومی ــا، واق ــزرگ کوب ــادگان ب ــن پ خواســت دومی

آن کشــور یعنــی ســانتیاگو را بــه  تــرف درآورد. ایــن عملیــات نظامــی 

خیلــی زود شکســت خــورد و عــده زیــادی از چریک هــا کشــته شــدند. 

ــتگیر  ــا دس ــد، ام ــدر بردن ــامل ب ــان س ــرادرش ج ــرتو و ب ــدل کاس ــا  فی ام

شــدند. چــون پــدر زن فیــدل کاســرتو، ســمت وزارت در دولــت باتیســتا، 

ــه  ــدام ب ــازات او از اع ــم مج ــت، حک ــا را داش ــع کوب ــور آن موق دیکتات

ــت  ــه او در دادگاه، تح ــن دفاعی ــت. م ــل یاف ــدان تقلی ــال زن ــزده س پان

عنــوان »تاریــخ مــرا ترئــه خواهــد کــرد« مشــهور شــد. بعــد از گذشــت 

ــن  هیجــده مــاه چــون باتیســتا احســاس قــدرت میکــرد، متــام محکومی

ــکادا را عفــو کــرد.  ــه مون ــه ب ــدهء حمل پرون

بــا  بــود، کــه  فیــدل کاســرتو  در هــامن دوران زنــدان   

جمع بنــدی تجــارب شکســت های خــود، کــه کــم هــم نبودنــد، بــه فکــر 

ــا  ــد از آزادی از کوب ــاد. او بع ــور افت ــارج از کش ــو در خ ــاخن آلرتناتی س

خــارج شــد و در مکزیــک رشوع بــه یارگیــری منــود. البتــه تهیــه ابــزار و 

آالت جنگــی هــم از اولویــت خاصــی بــر خــوردار بــود. 

چه گــوارای آرژانتینــی هــم کــه حــوادث گوامتــاال را در   

ســال 1٩54، بچشــم خویشــن دیــده بــود، بــا رسی پــر شــور بــه یــاران 

کاســرتو پیوســت. آنهــا کــه جمعــا بیشــرت از هشــتاد و دو نفــر نبودنــد، 

ســوار در یــک کشــتی محقــر، کــه کاســرتو آنــرا خریــداری کــرده بــود، 

ــدند.  ــا ش ــازم  کوب ــک، ع ــال 1٩56 از مکزی ــامت در س ــداری مه ــا مق ب

ــای  ــتند، گردان ه ــاحل گذاش ــا در س ــار روز پ ــد از چه ــی بع وقت

باتیســتا بــه صــورت پیش بینــی نشــده ای منتظر شــان بودنــد. 

داســتان حملــه بــه پــادگان مونــکادا تقریبــا تکــرار شــد، بــا 

ــرادران کاســرتو و چــه گــوارا دســتگیر  ــن تفــاوت کــه ب ای

ــه  ــن مهلک ــه از ای ــری ک نشــدند. در مجمــوع شــانزده نف

جــان ســامل بــدر بــرده بودنــد، توانســتند بــا  تحمــل 

مصائــب زیــاد خــود را بــه کوه هــای ســییررا مائســرتا در 

رشق کوبــا برســانند. ایــن گــروه توانســت طــی ســه ســال جنــگ هــای 

ــال 1٩5٩  ــه س ــه، در اول ژانوی ــان منطق ــت دهقان ــا حامی ــم، و ب نامنظ

باتیســتا را از کوبــا متــواری کنــد و قــدرت را بدســت بگیــرد. ایــن واقعــه، 

کــه جزییــات آن را رژی دبــره فرانســوی در کتــاب »انقــالب در انقــالب« 

ــخه  ــیاهکل، نس ــی در س ــه نوع ــت، ب ــیده اس ــر کش ــه تصوی ــل ب مفص

بــرداری شــد ولــی نتیجــه نــداد و یکبــار دیگــر در آزمایشــگاه تجربــه، آن 

هــم در ایــران خودمــان، ثابــت شــد کــه الگــو بــرداری نعــل بــه نعــل، 

از یــک رویــداد انقالبــی، اشــتباه محــض اســت. از حــوادث تاریخــی، کــه 

انقالبــات هــم جزئــی از آن محســوب میشــوند، بایــد یــاد گرفــت، ولی رو 

نویســی کامــل و مذهبــی وار از آنهــا، چیــزی جــز بالهــت نــام نــدارد.

نتیجه گیری

ــه  ــود ک ــن ب ــه، ای ــار تجرب ــن چه ــن ای ــا از نوش ــزه م انگی  

پاســخی داده باشــیم بــه ایــن پرســش کــه آیــا دیگرانــی هــم بوده انــد که 

در داخــل کشورشــان، بخاطــر فشــارهای پلیســی معضــل آلرتناتیوســازی 

ــد؟ ــرده ان ــاب ک ــدام راه را انتخ ــا ک ــوده، آنه ــن ب ــر چنی ــته اند؟ اگ داش

ایــن چهــار تجربــه نشــان میدهــد کــه در رشایطــی کــه   

فشــار نیروهــای امنیتــی داخلــی از یــک حــد معیــن گذشــت، مخالفــان، 

انحالل طلبــان و یــا رس نگونی طلبــان راهــی ندارنــد جــز اینکــه آلرتناتیــو 

خــود  را دور از دســرتس نیروهــای رسکوبگــر امنیتــی، یعنــی در خــارج 

بســازند . بهــرت اســت ســاده لوحــی را کنــار بگذاریــم. زیــرا امروز دســتان 

دراز جمهــوری اســالمی، حتــی در خــارج از کشــور هــم جــان مخالفــان 

جــدی رژیــم را بــه مخاطــره انداختــه اســت. کشــن دکــرت شــاپور بختیــار، 

ــن نظــر اســت.  ــد درســتی ای ــدی موی ــرت قاســملو و رشفکن دک

21 آوریل 2017 برابر با اول اردیبهشت ماه 1396

کواال المپور  -  مالزی
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GITIMADARI پرســش: آقــای اعتــامدی، شــام بــا پيشــينهء سياســی بلنــدی بــه هيئــت

مؤســس حــزب ســکوالر دموکــرات ايرانيــان پيوســته و در اولــن انتخابات 

داخلــی آن بــه ســمت دبــريکل حــزب تعيــن شــده ايد. بــد نيســت کــه 

ــن حــزب هــم شــده  ــورد اي ــرای خاطــر هــواداران و کنجــکاوان در م ب

بــا شــام بيشــرت آشــنا شــويم. از تولــد و جوانی تــان براميــان بگوئيــد؛ از 

اينکــه چگونــه بــه فعاليــت هــای سياســی عالقمنــد شــديد.

ــاغ شــاه تهــران و  ــه ای در پشــت  ب پاســخ: مــن در ســال 1329 در محل

در خانــه ای قدیمــی  بــه دنیــا آمــدم. خانــوادهء مــادری ام اهــل تهــران 

و ســاکن میــدان حســن آبــاد بودنــد و پــدرم از خانــواده ای روحانــی از 

ــا 16  ــی  ام  ت ــود. کودکــی و نوجوان ــا و اهــل کرمانشــاه ب ــٔه آل آق طایف

ــی شــد و بعــد از  آن، بــه  ســالگی در هــامن منطقــهء محــل تولــدم طّ

ــراه  ــال 1345 هم ــد، در س ــش آم ــواده پی ــه در خان ــکالتی ک ــل مش دلی

بــا پــدر و مــادرم و 4 بــرادر و یــک خواهــر بــه منطقــهء جنــوب شــهر 

ــه  ــامن محل ــال 1358 در ه ــا س ــم و ت ــاد رفتی ــهء نازی آب ــران و محل ته

ــرای  ــط ب ــی در آن محي ــی، زندگ ــاز نوجوان ــتیم. در رسآغ ــکونت داش س

ــاکن در  ــان س ــت مردم ــرد. باف ــن ک ــرا تعي ــی م ــيوهء زندگ ــه ش هميش

ــود. خانواده هــای  ــر خــوردار ب ــوع خاصــی  ب ــه از تن ــاد و جوادی نازی آب

و  تولیــدی  کارگــران چنــد مرکــز  و  کارکنــان  بــه  وابســته 

ــه  ــران، کارخان ــازی ته ــت س ــهء چی ــل کارخان ــادی )مث اقتص

ــات،  ــای و دخانی ــار چ ــران، انب ــیلوی ته ــی، س ــن نبات روغ

تاسیســأت راه آهــن مرکــزی، کشــتار گاه یــا ســالخ خانــهء 

ــرگاه  ــف گاه و تعمی ــازی، توق ــور س ــهء بل ــران، کارخان ته

رشکــت واحــد اتوبورسانــی، و کارگاه هــای کوچــک صنعتــی( 

اکریــت جمعیــت ایــن مناطــق را تشــکيل  می دادنــد. بخــش 

زیــادی از ایــن جمعیــت از مهاجریــن اســتان هــای مختلــف کشــور، و 

ــود. ــه ب بیشــرت از اســتان آذربایجــان، تشــکیل یافت

مــن، در طــول ســال های دهــهء 1340، کــه دوران نوجوانــی   

و دانــش آمــوزی ام بــود، در ايــن محيــط شــکل مــی گرفتــم؛ محيطــی 

کــه فقــر و محروميــت و تبعيــض بــر رسارس آن ســايه افکنــده و متايــل 

ــن  ــون اي ــرد و چ ــی ک ــعله ور م ــن ش ــی را در دل م ــت خواه ــه عدال ب

وضعيــت را ناشــی از هيئــت حاکمــه و رژيــم مســلط بــر کشــور 

می دانســتم مبــارزه بــا آن را نيــز امــری بديهــی مــی شــمردم؛ بخصــوص 

کــه رشــد جمعیــت جــوان، دانــش آمــوز و دانشــجوی منطقــه بــا وقــوع 

ــا  ــام و کوب ــر، ویتن ــز در کشــور هایی  چــون الجزای انقالب هــای قهــر آمی

ــر در  ــن ام ــود و هم ــان شــده ب ــتبدادی همزم ــه حکومت هــای اس علي

بیــن محافــل جــوان ایــن مناطــق باعــث شــکل گرفــن و رشــد بــاور بــه 

ــود. ــران شــده ب ــی در ای ــن اقدامات ــه چنی ــزوم دســت زدن ب ل

در دو ســال آخــر دورهء دبیرســتان بــود کــه مــن در هــامن   

ــز و داوود  ــل پروی ــان، مث ــم آن زم ــن رژی ــی  از مخالفی ــا برخ ــه ب منطق

ابراهیمــی، دو بــرادری کــه بعد هــا بــه گــروه فلســطین پیوســتند، و رضــا 

بَرهمنــد، از نظامیــان عضــو حــزب تــوده کــه در هــامن زمــان بــا تیمســار 

مدنــی در ارتبــاط بــود، و علــی برنــاک، صاحــب انتشــارات کاویــان، آشــنا 

شــدم  و از آن راه بــا افــکار مخالفیــن رژیــم گذشــته نيــز آشــنائی پيــدا 

کــردم.

پرسش: آيا اين آشنائی جنبهء تشکيالتی هم داشت؟

ــرداد  ــهء ام ــس از واقع ــال های پ ــه س ــا اینک ــه. ب ــخ: ن پاس

ســال 32 منجــر بــه نوعــی ســکوت و بــی  عملــی  از ســوی 

روشــنفکران علیــه ضعف هــا و اشــکاالت حکومــت شــده 

بــود، در دهــهء 1340 رشایــط تــازه ای کــه بــه آنهــا اشــاره 

بــدون تشــکيالت را شــکل  کــردم زمزمه هــای اعرتاضــی 

مصاحبه با اعضای حزب

حزب سکوالر دموکرات ايرانيان خانه ای فکری و تشکيالتی

گفتگو با حسن اعتامدی؛ دبري کل حزب سکوالر دموکرات ايرانيان
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مــی داد. نســل جوانــی کــه آگاهی  هــای الزم را فاقــد بــود و امــکان 

تشــکل یابی  و کســب تجربــهء الزم بــرای حفــظ خــود در موقعیت هــای 

پلیســی  را نداشــت، طبعــاً بــه ســاد گی رضبــه پذیــر بــود. در آن ســال ها 

ــی و پلیســی   ــط امنیت ــد، در رشای ســازمانی سیاســی و مخفــی کــه بتوان

ــه ســاد گی میــر  ــد ب ــن منای ــت متــام اعضــا خــود را تأمی آن دوره، امنی

نبــود. البتــه محافلــی پراکنــده وجــود داشــت، بــدون ارتبــاط بــا هــم، و 

بــا امکاناتــی بســیار انــدک و البتــه ســوداهائی بــزرگ در رس. ارتبــاط مــن 

ــود  ــرار ب ــردم برق ــام ب ــر ن ــش ت ــه پی ــارصی ک ــا عن هــم در آن ســال ها ب

و امــا البــد بــه خاطــر جــوان بودنــم روابطــم بــا آنهــا بــه گرفــن کتــاب 

ــدود  ــی مح ــون روس ــدهء انقالبی ــه ش ــای ترجم ــی از من ه ــا جزوات و ی

مــی شــد.

ــرات  ــت در تظاه ــرای رشک ــم ب ــت ه ــه موقعي ــه دو س البت  

سياســی برايــم پيــش آمــد. مثــالً، در ســال 1346، همــراه بــا دبیــر 

ادبیــات ام، منصــور دیبــا، در مراســم خاکســپاری زنــده یــاد تختــی 

رشکــت کــردم. در آن زمــان مخالفیــن حکومــت شــایع کــرده بودنــد کــه 

ــن  ــانده اســت. چنی ــل رس ــه قت ــی را ب ــار، تخت ــتور درب ــه دس ــاواک ب س

شــایعه  ای باعــث شــده بــود تــا کســانی  ماننــد بیــژن جزنــی و گروهــی 

از دانشــجویان ناراضــی  دانشــگاه تهــران نيــز در ســازماندهی آن مراســم 

رشکــت داشــته باشــند. در واقــع رشکــت در مراســم خاکســپاری تختــی 

اولیــن اقــدام عملــی  سیاســی و اعرتاضــی مــن بــه حکومــت بــود. روشــن 

اســت کــه هميشــه جوانــی  16 یــا 17 ســاله، بــدون داشــن آگاهــی   هــای 

ــه  ــا حســاس ب ــازمانی سیاســی، ام ــا س ــا تشــیکالت و ی ــاط ب الزم و ارتب

محیــط اطــراف خــود و زندگــی  دیگــران، و مشــاهدهء تناقضــات و 

تبعیــض هــای موجــود در ســطح جامعــه، خــود بــه خــود در 

مســیر اعــرتاض بــه وضــع موجــود قــرار می گیــرد. در اســفند 

مــاه ســال 1348 هــم در ســازماندهی دانــش آمــوزان ســال 

آخــر دبیرســتان رســتاخیز، در محلــهء کشــتارگاه و جوادیــه 

تهــران، علیــه افزایــش قیمــت بلیــط اتوبــوس هــای شــهری 

ــن  ــه همی ــه ب ــی ک ــزاری تظاهرات ــز برگ ــد و ني ــت واح رشک

منظــور در مقابــل دانشــگاه تهــران بــر پــا شــد، رشکــت فعــال داشــتم. 

ــا  ــی ب ــز و داوود ابراهيم ــاط پروي ــن از ارتب ــع م در آن موق  

گروهــی کــه بعد هــا بــه نــام »گــروه فلســطین« معــروف شــد اطالعــی 

نداشــتم. پرویــز را بیشــرت در پــارک نازی آبــاد، هنگامــی کــه بــرای درس 

خوانــدن بــه آنجــا می  آمــد می دیــدم و تنهــا ارتباطــی  فــردی بــا او 

ــز  ــطین، پروی ــروه فلس ــتگیری گ ــا دس ــال، ب ــامن س ــا در ه ــتم. ام داش

ــز  ــه او ني ــا ســالمت رنجــر، ک ــد. ب ــدان افتادن ــه زن ــی ب و داود ابراهیم

بعدهــا همــراه بــا آن دو بــرادر در ارتبــاط بــا گــروه فلســطن دســتگري 

ــی   ــد از مدت ــی بع ــز ابراهیم ــتم. پروی ــی داش ــالم و عليک ــم س ــد ه ش

کوتــاه از زنــدان آزاد شــد و بــرای ادامــهء تحصیــل به دانشــگاه برگشــت. 

مجموعــاً در محلــهء مــا او در بیــن افــراد مخالــف رژیــم بیشــرتین تأثیــر 

ــت. ــن داش ــر روی م را ب

يــک جريــان ديگــر هــم کــه ســال هــا بعــد در زندگــی مــن   

اثــر گذاشــت مربــوط بــه آمــاده شــدن بــرای امتحانــات نهائــی دبريســتان 

ــواده اش در  ــا خان ــه ب ــی ک ــر رفيع ــام اک ــه ن ــتم ب ــتی داش ــود. دوس ب

اندميشــک زندگــی مــی کــرد و مــن را دعــوت کــرد کــه بــه آن شــهر بــروم 

و مشــرتکاً درس بخوانيــم. در ســال 1349 و در شــهر اندیمشــک بــود کــه 

مــن بــا يکــی از دوســتان اکــر رفيعــی بــه نــام فریــدون فرشــته خو آشــنا 

ــه  ــود و ب ــی پرشــور و نشــاط و خــوش گــذران ب ــدون، جوان شــدم. فری

هیــچ وجــه مذهبــی نبــود و فــردی باهــوش، رفیــق بــاز، خــون گــرم و 

تــا حــدی ماجراجــو و متاميــل بــه مســائل سياســی بــود. مــا در هــامن 

ــدون  ــتان فري ــان دورهء دبیرس ــد از پای ــم. بع ــم گرفتي ــال 1349 ديپل س

ــان دورهء  ــد از پای ــول شــد و بع ــی قب ــروی هوای ــی نی در رشــتهء خلبان

آموزشــی در ایــران بــه امریــکا رفــت تــا آمــوزش خــود را در آنجــا کامــل 

کنــد. امــا ظاهــراً و تــا آنجــا کــه مــی دانــم در آنجــا از عهــدهء آزمایــش 

هــای مرحلــهء دوم خلبانــی بــر منــی آیــد و رد مــی شــود. بــا ایــن حــال 

او بــه ایــران بــاز منــی گــردد و ســاليانی چنــد را در امریــکا مــی مانــد، و 

تنهــا در آســتانهء انقــالب اســت کــه همــراه بــا ابراهيــم یــزدی بــه ایــران 

می آیــد و در ايــن بازگشــت اســت کــه مــا دوبــاره بــا هــم رابطــه پيــدا 

مــی کنيــم و ايــن رابطــه بخشــی از زندگــی مــرا، بــه شــکلی کــه توضيــح 

خواهــم داد، شــکل مــی دهــد.

ــدون  ــان ب ــتان و همچن ــن دوره دبیرس ــان یاف ــا پای ــاری، ب ب  

ــف سیاســی  ــه و مخال ــا تجرب ــرادی ب ــا اف ــه ارتباطــی ب داشــن هیچگون

رژيــم و در نبــود هرگونــه انگیــزهء سياســی، بــه خدمــت ســپاهی گــری 

ترویــج و آبادانــی رفتــم و بعنــوان ســهميهء ســازمان حفاظــت محيــط 

ــدم. ــزام ش ــر اع ــیهء کوي ــهرهای حاش ــه ش ــت ب زيس

در بهمــن مــاه هــامن ســال خــر حملــهء يــک گــروه چریکــی   

بــه پاســگاه ســیاهکل بــار دیگــر توجهــم را بــه مســایل و فعالیت هــای 

سیاســی جلــب منــود و در اواخــر ســال 52 نيــز شــاهد ســومین شکســت 

ــروه  ــی گ ــهء علن ــورت محاکم ــته بص ــم گذش ــف رژی ــای مخال ــروه ه گ

معــروف بــه گلرخــی کــه ظاهــراً آنــان نیــز بــه مشــی  چریکــی معتقــد 

ــد شــدم. بودن

نوعــی  دچــار  جوانــی  آغــاز  هــامن  در  يعنــی  پرســش: 

يافتيــد؟ چــه  در  را  چــاره  شــديد؟  رسخوردگــی 

پاســخ: رسخوردگــی نــه امــا، بطــور کلــی، اينگونــه حــوادث 

ــر  ــی  تاثی ــرش ب ــه پذي ــرا ب ــه م ــه رفت ــا رفت ــت ه و شکس

ــا حکومــت  ــی ب ــارزات مســلحانه و مخف ــه مب ــودن آنگون ب

 در ســال 1346، همــراه بــا دبیــر ادبیات ام، منصــور دیبا، 

در مراســم خاکســپاری زنــده یــاد تختــی رشکــت کــردم. 

ــی و گروهــی از دانشــجویان  ــژن جزن ــد بی کســانی  مانن

ناراضــی  دانشــگاه تهــران نيز در ســازماندهی آن مراســم 

رشکــت داشــتند. روشــن اســت کــه هميشــه جوانــی  16 

یــا 17 ســاله، بــدون داشــن آگاهــی   هــای الزم و ارتبــاط 

ــا تشــیکالت و یــا ســازمانی سیاســی، امــا حســاس بــه  ب

ــط اطــراف خــود و زندگــی  دیگــران، و مشــاهدهء  محی

تناقضــات و تبعیــض هــای موجــود در ســطح جامعــه، 

ــه وضــع موجــود  ــرتاض ب ــه خــود در مســیر اع خــود ب

ــرد.  ــرار می گی ق
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کشــاند، بــی آنکــه فکــر نارســایی ها و تبعیض  هــای آشــکار موجــود 

ــان از  ــت، همچن ــت وق ــا حکوم ــارزه ب ــر مب ــرم فک ــه و، الج در جامع

ذهــن مــن دور شــده باشــد. در واقــع تشــنهء راهــی نــو بــودم کــه بــا 

واقعيت هــای روز جامعــه بخوانــد. 

خــودم،  در  سیاســی  کــم  دانــش  احســاس  حــال،  بهــر   

بی  تحرکــی مخالفیــن سیاســی، ســکوت و بــی  تفاوتــی مــردم و بــی  اثــر 

بــودن نقــش روشــنفکران نســبت بــه رفــع ضعف هــای سياســی، باعــث 

شــده بــود کــه در هــامن ســال تصميــم بگــريم بــا ســفر بــه اروپــا مســري 

زندگــی خــود را تغيــري داده و آن را بصورتــی ديگربــار معنــا کنــم. 

پــس ایــران را بــه مقصــد کشــور اتریــش تــرک کــردم و بعــد از اقامــت 

کوتاهــی در ایــن کشــور بــه آملــان رفتــم و از آنجــا بــه انگلســتان و در 

ــیدم. ــوئد رس ــه س ــر ب آخ

ــاروی  ــه روي ــارزه چگون ــا امــر سياســت و مب ــن ســفر ب پرســش: و در اي

شــديد؟

پاســخ: مــن قبــل از ايــن ســفر می دانســتم کــه دانشــجویان ایرانــی  در 

ــم  ــه رژی ــیون« علی ــام »کنفدراس ــه ن ــکیالتی ب ــور در تش ــارج از کش خ

گذشــته فعالیــت می کننــد و در نتيجــه، بــا رســيدن بــه اروپــا رشکــت در 

جلســات هفتگــی گروه هــای مختلــف عضــو کنفدراســیون را آغــاز کــردم 

ــد و  ــات و جزواتــی را کــه هــر کــدام از آنهــا منتــرش مــی کردن و نرشی

نيــز بخشــی از جــزوات و کتاب هــای ترجمــه شــده توســط حــزب تــوده 

و یــا گروه هــای طرفــدار مائــو و چیــن را مــی خوانــدم. 

پرسش: کدام شان برايتان جذاب تر بودند؟

ــروه  ــی آن دوره، گ ــث سیاس ــات و مباح ــب نرشی ــن مطال ــخ: در بی پاس

»جبهــه ملــی،  بخــش خاورمیانــه« بیشــرتین تاثیــر را بــر مــن گذاشــت. 

ايــن ســازمان توســط گروهــی از نســل دّوم جبهــه  ملــی، امــا  با گرایشــات 

چــپ کمونیســتی تشــکیل یافتــه و از ســال  1352 در ارتبــاط بــا ســازمان 

فداییــان و ســازمان مجاهدیــن قــرار داشــت. از ميــان رهــران ايــن گــروه 

مــی توانــم از احمــد شــايگان، بهــروز معظمــی، کامبيــز روســتا، منوچهــر 

ــل بيگــی، ســعيد صــدر، حســن ماســالی، خــرو  ــدون اي ــدی، فري حام

ــتاره  ــروه س ــود را گ ــدا خ ــه ابت ــرم ک ــام ب ــرتی ن ــرو کالن ــا و خ پارس

مــی خواندنــد و در ســال 1348 بــرای آموخــن شــيوه هــای مبــارزه بــه 

فلســطن رفتــه بودنــد و در ســال 1356 نــام جمــع خــود را بــه »گــروه 

اتحــاد کمونیســتی« تبديــل مــی کننــد. در واقــع آشــنائی مــن از دور و 

نزدیــک بــا اينگونــه اشــخاص و بخصــوص فريــدون ســابقی و بعد  هــا بــا 

زنــده يــاد کامبيــز روســتا، ســعيد صــدر، حســن ماســالی، خــرو کالنــرتی 

ــد سوسياليســتی، کمونيســتی و  ــرا در مســري عقاي ــروز معظمــی م و به

بخصــوص چــپ نــو انداخــت. 

پرســش: ايــن درک کمونيســم کــه از آن يــاد مــی کنيــد چــه 

داشــت؟ مشــخصاتی 

ــن از  ــم( درک م ــون ه ــی اکن ــان )و حت ــخ: در آن زم پاس

»چــپ« درکــی انســان گرایانــه بــود. مــن کمونیســم را بــر 

اســاس نخســتین ســند آن، »مانیفســت حزب کمونیســت«، 

اجتامعــی«  »عدالــت  برقــراری  بــرای  عملــی  ضامنتــی 

می دانســتم کــه البتــه در هــر جامعــه ای و با هــر فرهنــگ و خصوصیاتی 

قابــل اجــرا مــی توانســت باشــد. در عیــن حــال، می دانســتم کــه بــرای 

ــزار الزم را  ــط و اب ــه رشای ــت ک ــی  رضوری اس ــن هدف ــه چنی ــیدن ب رس

فراهــم آورد. مــن، در آن زمــان و در بیــن متــام ســازمان  هــای چــپ آن 

دوره، درک گــروه سوسیالیســتی »جبهــهء ملــی« را منطقی تــر می دیــدم 

و بــر خــالف هم نســالن خــودم، بــه هیــچ وجــه مرعــوب و یــا شــیفتهء 

ــای  ــک ه ــازمان چري ــوده« و »س ــزب ت ــون »ح ــی  چ ــازمان  های ــام س ن

فدایــی خلــق«، کــه بزرگرتیــن ســازمان  های چــپ را تشــکیل می دادنــد، 

نبــودم. بخصــوص بديــن مســئله يقــن داشــتم کــه یکــی  از ویژگی هــای 

ــک و سیاســی آن  ــدم وابســتگی های ایدئولوژی ــورد نظــرم ع ــازمان م س

بــه قطب هــای کمونیســم، چــه چیــن و چــه شــوروی، بــود. شــاید یکــی  

ــه ســوابق خانوادگــی و سیاســی رهــران ســازمان  ــر ب ــن ام ــل اي از دالی

بر می گشــت کــه بیشرتشــان از وابســتگان بــه جریــان جبهــه ملــی  

بودنــد.

پرسش: ارتباط شام با اين سازمان چقدر ادامه يافت؟

پاســخ: ببينيــد؛ درگــري شــدن در فعاليــت هــای ايــن ســازمان در دوری 

از ايــران، و آن هــم در زمانــه ای کــه وســائل ارتباطــی بســيار محــدود 

ــرای  ــرت اســت ب ــه به ــن فکــر رســاند ک ــه اي ــرا ب ــی  م ــس از مدت ــود، پ ب

ادامــهء فعالیت هــای سیاســی بــه ایــران بــاز گــردم. ایــن تصمیــم را بــا 

یکــی  از اعضــاء قدیمــی  گــروه، فریــدون ثابقــی، در میــان گذاشــتم و از 

طریــق او، در ســفری بــه آملــان، بــرای رشکــت در هجدهمیــن کنگــرهء 

کنفدراســیون، و در قــراری خــارج از کنگــره، بــا خــرو کالنــرتی، از 

اعضــا رهــری گــروه و مســئولین منطقــه، مالقــات کــردم تــا از هامنجــا 

امکانــات بازگشــت بــه ایــران را برایــم فراهــم کننــد. در آن زمان 5 ســالی 

بــود کــه مــن در خــارج ايــران بــر بــرده بــودم و در هــامن مالقــات بود 

ــان  ــا ســازمان فدایی ــور رابطــهء خــود را ب کــه متوجــه شــدم گــروه مزب

قطــع کــرده و قــرار اســت تشــکیالت مســتقلی را در ایــران ایجــاد منایــد. 

لــذا قــرار شــد کــه تــا آمــاده شــدن امکانــات الزم بــرای ایــن منظــور، بــه 

ســوئد برگــردم و منتظــر مبانــم. 

ــاند؛  ــی رس ــالب م ــال انق ــه س ــام را ب ــزودی ش ــه ب ــاری ک ــش: انتظ پرس

ــت؟ ــور نيس اينط

ــر  ــوئد، و ب ــه س ــتم ب ــد از بازگش ــاه بع ــد م ــت. چن ــت اس ــخ: درس پاس

ــن  ــاال گرف ــران، ب ــاز شــدن فضــای سیاســی در ای ــا ب خــالف انتظــارم، ب

فشــار ســازمان های طرفــدار حقــوق بــرش، رشوع حرکت هــای اعرتاضــی 

علیــه سانســور و اختنــاق توســط برخــی  از اعضــاء کانــون نویســندگان و 

رهــران جبهــه ملــی،  و نيــز برگــزاری شــب های شــعر »گوتــه« در تهــران 

و انتشــار نامه هــای رسگشــاده، جــّو جامعــهء داخــل کشــور بــه رسعــت 

سیاســی شــد.

آنــگاه، رشوع حرکت هــای  اعرتاضــی در ایــران و ایجــاد   

قطــب بندی هــای تــازه در بیــن گروه هــای مختلــف، بــر 

روی ســازمان های سیاســی خــارج از کشــور و از جملــه 

کنفدراســیون های گوناگــون نيــز تاثیــر گذاشــت و در 

هــامن ســال 57 انشــعاباتی در بیــن آنهــا و از جملــه 

در ســازمان جبهــه ء ملــی  بخــش خــاور میانــه صــورت 

ــازمان  ــا از آن س ــتی« م ــاد کمونيس ــروه اتح ــت و »گ پذیرف



1
3
9
6
ر 

 بها
م 
و
د
ی 

ره 
ام

ش
 

ی 
ر
دا

م
ی 

گیت

22

GITIMADARI

ــد. ــدا ش ج

ســپس انتشــار ســومین شــامرهء دورهء اول نرشیــه »رهایــی«   

کــه ارگان گــروه مــا بــود بــا آمــدن خمینــی بــه پاریــس همزمــان شــد و 

مــا در آن بــه نقــد مواضــع سیاســی خمینــی و مذهبیــون پرداختــه و بــا 

طــرح موضوعاتــی، همچــون آن مرحلــه از انقــالب ایــران، بــا انقالبیــون 

مذهبــی و خمينــی مرزبنــدی کرديــم. بنــا بــه تحلیــل هــای منــدرج در 

ــخصی   ــی مش ــیون سياس ــرف فرماس ــالمی« مع ــالب اس ــه؛ »انق آن نرشی

ــا نیروهــای وابســته  نبــود و بنابرایــن، هــر نــوع اتحــاد و همبســتگی ب

ــی  نتیجــه و نافرجــام مــی منــود. ــه آن ب ب

در عــن حــال، معتقــد بوديــم کــه درک مــا از سوسیالیســم   

درکــی بــر اســاس معیار هــای علمــی  اســت و هــدف مــا زمینــه ســازی 

ــاه طبقــهء کارگــر و حقــوق  ــرای پیرشفــت جامعــه، رشــد اقتصــاد، رف ب

ــی  ــِر آگاه ــهء کارگ ــه طبق ــق ب ــی متعل ــزب سیاس ــاد ح ــران، و ایج بگی

ــه  ــا اضاف ــود. ام ــکیل ش ــه تش ــود آن طبق ــط خ ــد توس ــه باي ــت ک اس

ــا را  ــل م ــه تحلی ــپ اينگون ــای چ ــایر گروه ه ــان س ــه در آن زم ــم  ک کن

»کمونیســتی« منــی دانســتنند.

پرسش: کی به ايران برگشتيد؟

ــد روز پیــش  ــد از اعضــا گــروه، از چن ــی چن ــه اتفــاق تن پاســخ: مــن، ب

ــی  ــم و طول ــران بودی ــه ای ــاده ورود ب ــردم آم ــورش های م ــوع ش از وق

نکشــید کــه عوامــل گوناگــون جهانــی، منطقــه ای و داخلــی دســت بــه 

دســت هــم داده و موجــب شــدند کــه رژيــم حاکــم در روز 22 بهمــن 

57 رسنگــون شــود و مــا نيــز دو روز بعــد از مــرز بــازرگان گذشــته و بــه 

ایــران رســیدیم. 

پرسش: برای کار سياسی عليه حکومت مذهبی خمينی؟

ــه ديگــر خــود را جــزو جبهــهء  ــا، ک ــود. گــروه م ــن ب ــامً چن پاســخ: حت

ملــی منــی دانســت، اندکــی بعــد بــا نــام »ســازمان وحــدت کمونیســتی« 

اعــالم موجودیــت منــود و بــا انتشــار دور دوم نرشیــه ء »رهایــی«، 

ــه  ــبت ب ــاوت نس ــی متف ــه درک ــد ک ــی درآم ــازمان چپ ــا س بصــورت تنه

ســایر ســازمان های چــپ ایرانــی  از سوسیالیســم و دموکراســی و انقــالب 

داشــت.

پرسش: در دوران جنگ ايران و عراق هم در ايران بوديد؟ 

پاســخ: بلــه، مــن هفــت ســال، يعنــی تــا ســال 1364، در ايــران مانــدم. 

هرچنــد کــه بــا آغــاز رسکــوب گروه هــای مخالــف از ســوی رژیــم 

مذهبــی حاکــم بــر کشــورمان، از خــرداد ســال 60 بــه بعــد، بــه مــرور 

ــم  ــام اعضــا و رهــران ســازمان های سیاســی اپوزیســیون رژی ــاً مت تقریب

از ایــران خــارج شــدند. از ســال 1363 ســازمان وحــدت کمونیســتی، بــا 

ــوزی و  ــش دانش آم ــا بخ ــه ب ــع رابط ــا قط ــد و ب ــازماندهی جدی س

دانشــجویی خــود، بــه فعالیــت ادامــه داد و نرشیــهء »رهایــی« 

ــازمان، در  ــوادارن س ــی«، ارگان  ه ــام رهای ــبنامهء »پی و ش

ــرش و پخــش می شــد.  ــی منت ــط بســيار ســخت امنیت رشای

در ایــن دوره مســئولیت بخــش اعظــم انتشــارات و پخــش 

ایــن دو نرشیــه بعهــدهء مــن بــود.

پرســش: طــی آن هفــت ســال، اتفاقــات و تجربيــات سياســی چــه تأثــريی 

در فکــر شــام داشــتند؟ 

پاســخ: می توانــم بگويــم کــه فعالیــت مســتمر بعــد از انقــالب در 

ــا  ــا خطــرات شــدید امنیتــی، تجربیــات ب ــران، علیرغــم تــوأم بــودن ب ای

ــک  ــد کاذب و ی ــدم رش ــه فهمی ــت آنک ــود. نخس ــم من ــی را نصیب ارزش

ــکا  ــا و ات ــل اعتن ــدان قاب شــبهء گروه هــای سیاســی بعــد از انقــالب چن

نیســت؛ مشــکالت فرهنگــی  جامعــه، حتــا در بیــن »روشــفکران«، عمیــق 

و ســخت اســت؛ و تفکــر مذهبــی حتــی  در بیــن کســانی کــه خــود را 

ــت. ــه دار اس ــز ریش ــد نی ــه می دانن ــم و اندیش ــل عل اه

مــن، بــا مشــاهدات عینــی و تجربــی خــود  در جامعــه   

ــم  ــه گرفت ــی  فاصل ــه مســایل اجتامع ــگاه پوپولیســتی ب ــرور از ن ــه م ب

و واقعیت هــای موجــود در جامعــه بخصــوص  ضعــف فرهنگــی  و 

ــه  ــردم، و ب ــف م ــان گروه هــای مختل ــع  خــود در مي ــا مناف بیگانگــی ب

دريافتــم. را  کارگــران  ویــژہ 

در واقــع، در آن دوران، در غيــاب بخــش اعظــم رهــران   

گروه هــای سیاســی، بســیاری از اعضــا و کادر هــای جــوان وابســته 

ــن  ــی از بی ــد و حت ــدان بودن ــف، در زن ــی مخال ــازمان های سیاس ــه س ب

اعضــا و کادر هــای ســازمان مــا نیــز عــده ء زيــادی بــه مــرور از کشــور 

بیــرون رفتــه بودنــد و جامعــه تقریبــاْ یکدســت و جنــگ بهانــهء مناســبی 

ــود. فکــر  ــم شــده ب ــه رژی ــوع اعــرتاض نســبت ب ــرای رسکــوب هــر ن ب

تهیــهء احتیاجــات روزانــه از جملــه دغدغــه هــای عمــده ء مــردم بــود؛ 

رسکــوب کردســتان بعنــوان پايــگاه اصلــی مقاومــت مبارزيــن و مخالفــن 

باعــث عقــب نشــينی نريوهــای احــزاب و ســازمان های  حکومــت 

ــل  ــوژہ توســط عوام ــام ن ــش از آن قي ــد. پي ــه گردي ــن منطق سياســی اي

گوناگــون داخلــی و خارجــی از هــم پاشــيده شــده بــود و اغلــب اعضــاء 

و رهــران آن زندانــی و يــا اعــدام شــدند و عمــالً ســايهء يــأس بــر 

رسارس ايــران گســرتده شــده بــود و ديگــر انگیــزه و امیــدی بــرای تغییــر 

وضــع موجــود باقــی  منانــده بــود. مــا باقی  مانــدگان امــا، در عــن داشــن 

مســئوليت های خانوادگــی، متــام تــالش خــود را مــی کردیــم تــا شــمعی 

ــد.  ــن مبان ــک روش در آن روزگار تاري

پرســش: منظورتــان از خانــواده چيســت؟ آيــا در آن دوران ازدواج کــرده 

بوديــد؟ بــا چــه کســی و چگونــه؟

ــتان  ــه داس ــردم ب ــد برگ ــش باي ــن پرس ــه اي ــخ دادن ب ــرای پاس ــخ: ب پاس

فريــدون فرشــته خو کــه قبــل از گرفــن ديپلــم بــا او در اندميشــک آشــنا 

شــده بــودم و در هــامن ســال هــا بعلــت ســفرش بــه امريــکا رابطه مــان 

قطــع شــد. بعــد از انقــالب و در هــامن روزهــای نخســت ورود بــه ایــران 

او را در منــزل خواهــر اکــر رفيعــی مالقــات کــردم و متوجــه شــدم کــه 

ــا دولــت موقــت و شــورای انقــالب رابطــه داشــته و در هــامن زمــان  ب

بعنــوان مســئول امنیــت فــرودگاه مهرآبــاد مشــغول بــه کار شــده اســت. 

در آن زمــان محــل ســکونت خانــوادهء مــا در کــوی گيشــا در غــرب 

تهــران بــود و آنچــه رابطــهء مــا را تشــديد کــرد آن بــود کــه 

مســري فــرودگاه تــا خانــهء فريــدون از نزديکــی کــوی گيشــا 

می گذشــت و او تقريبــاً هفتــه ای دو بــار رس راه خانــه اش 

ــا مــا شــام می خــورد. بــه منــزل مــا می آمــد و ب

ــرد آن  ــديد ک ــا را تش ــتی م ــه دوس ــه ای ک واقع  

ــهرام  ــی ش ــه تق ــد ک ــالم ش ــا اع ــی از روزه ــه در يک ــود ک ب
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GITIMADARI
ــم گذشــته،  ــی در دوران رژي دســتگري شــده اســت. در ســال 1354، يعن

تقــی شــهرام پــس از فــرار از زنــدان و در غيــاب مســعود رجــوی کــه در 

ــه رهــری ســازمان می رســد و ســپس  ــه نوعــی ب ــود، ب ــده ب ــدان مان زن

گرايشــات مارکسيســتی پيــدا مــی کنــد و در داخــل آن ســازمان دســت 

ــد. از  ــی می زن ــاداِت مذهب ــده در اعتق ــی مان ــارص باق ــهء عن ــه تصفي ب

ميــان ســازمان های چــپ، ســازمان مــا، بجــای اســتقبال از مارکسيســت 

شــدن او و کادر رهــری مجاهديــن، نســبت بــه ايــن تصفيه هــا معــرتض 

ــه رسدی  ــط ب ــروه تقــی شــهرام رواب ــا و گ ــن م می شــود و در نتيجــه ب

می گرايــد. 

حــال، در ســال 1358، حکومــت جديــد شــهرام را شناســائی   

و دســتگري کــرده بــود. بعــد از ايــن واقعــه شــبی فريــدون از فــرودگاه 

بــه منــزل پــدری ام آمــد و ضمــن صحبــت راجــع بــه حــوادث روز، بــه 

مــن گفــت کــه او مأمــور شــده اســت کــه از تقــی شــهرام در خانــه ای 

امــن در خیابــان جــردن نگهــداری کنــد. علــت آن بــود کــه زنــدان اويــن 

هنــوز بــکار مجــدد نيفتــاده بــود و از دســتگري شــدگان در خانــه هــای 

امــن نگهــداری مــی شــد. رفتــار فريــدون برايــم عجيــب بــود. او، عــالوه 

بــر ارتبــاط بــا ســازمان مــا از طريــق مــن، بــا ســازمان مجاهديــن هــم 

رابطــه داشــت و اکنــون هــم نســبت بــه تقــی شــهرام ســمپاتی نشــان 

مــی داد و می گفــت کــه در آن خانــه وســائل راحــت او را فراهــم کــرده 

و حتــی وســائل نوشــن را هــم برايــش تهيــه کــرده اســت. مــن از او در 

مــورد جزئیــات رابطــه اش بــا بازداشــت شــهرام و محــل نگاهــداری اش 

ــی داد. ــرا پاســخ م ــام پرســش های م ــی پرســیدم و او مت م

بــی درنــگ ايــن خــر را بــا ســایر مســئولین ســازمان خــودم   

در میــان گذاشــتم و ســازمان هــم از طریــق کانــال هــای ارتباطــی اش بــا 

ســازمان »پیــکار« و »گــروه نــرد بــرای آزادی طبقــهء کارگــر« و »فدائیــان 

ــاند. ــروه رس ــه گ ــن س ــه ای ــر را ب ــت« خ اقلی

ــدون  ــا فری ــم ب ــن مالقات ــد روز از آخری بعــد از گذشــت چن  

فرشــته خــو، مجــدداً او را مالقــات کــردم و در مــورد وضعیــت شــهرام 

از او پرســیدم و بــا توجــه بــه ســمپاتی فریــدون بــه شــهرام، در هــامن 

مــدت کوتاهــی کــه او را از نزدیــک دیــده بــود، پیشــهاد اجــرای طــرح 

ــدون در  ــه او دادم. فری ــداری اش را ب ــل نگه ــهرام از مح ــی ش ــرار تق ف

ــن پیشــنهاد موافقــت کــرد و دو روز بعــد  ــا ای ــه یــک روز بعــد ب فاصل

ــی کــه در ســه  کروکــی محــل بازداشــت و ســاختامن و تعــداد مأمورین

شــیفت آن محــل را کنــرتل می کردنــد بــه مــن داد. 

ــام بــه ســه ســازمانی کــه از قبــل در  ــا ارســال پی ــار ب ایــن ب  

جریــان ایــن امــر قــرار گرفتــه بودنــد خواســتیم تــا بــا عملیاتــی مشــرتک 

ــم، چــون شــک نداشــتیم کــه  ــهء امــن نجــات دهی شــهرام را از آن خان

رژیــم شــهرام را اعــدام خواهــد کــرد. پاســخ و واکنــش هــر ســه گــروه، 

بــرای انجــام اقدامــی مشــرتک، منفــی و یــا ســکوت بــود. از بیــن اعضــاء 

ــهرام  ــرای نجــات ش ــدام ب ــتای اق ــر در راس ــا 3 نف ــان ام ــازمان خودم س

ــا ایــن حــال نظــر اکریــت مســئولین ســازمان  ــد. ب اعــالم آمادگــی کردن

مــا هــم ایــن بــود کــه رشکــت مــا بــه تنهایــی در ایــن عملیــات باعــث 

حساســیت رژیــم نســبت بــه مــا خواهــد شــد و در صــورت پيــش 

آمــدن درگیــری بــا نگهبانــان محــل بازداشــت در هنــگام 

عملیــات نجــات، بهانــهء بزرگــی بــرای رسکــوب ســازمان مــا 

ــی  ــروه های ــامالً گ ــاد و احت ــم خواهــد افت ــه دســت رژی ب

ــديد  ــه تش ــن ب ــت و مجاهدی ــوده، اکری ــزب ت ــون ح چ

ــن  ــا دام ــه م ــبت ب ــم نس ــوی رژی ــی از س ــن واکنش چنی

خواهنــد زد و دیگــران هــم از مــا حامیــت نخواهنــد کــرد .

ــه  ــان ادامــه داشــت و او ب ــا فریــدون همچن رابطــهء مــن ب  

ــد  ــت می کن ــد مراقب ــه بتوان ــه نحــوی ک ــه از شــهرام ب مــن می گفــت ک

و فعــالً جایــی بــرای نگرانــی نیســت ولــی در عیــن حــال، معتقــد بــود 

ــدا خواهــد کــرد و  ــر پی ــن وضــع تغیی ــدان اوی ــه زن ــال او ب ــا انتق ــه ب ک

ــه همــن  ــد. ب ــه او باقــی منی منان در آن رشایــط دیگــر امــکان کمکــی ب

دليــل فریــدون، بعدهــا در یکــی از روزهایــی کــه بــا شــهرام هــم ســفره 

می شــود، تصمیــم مــی گیــرد بــا ابتــکار خــودش شــهرام را فــراری بدهــد. 

امــا شــهرام بــه ابتــکار و چــراغ ســبز فریــدون اطمینــان منی کنــد و تــن 

بــه فــرار منی دهــد چــرا کــه فکــر می کنــد می خواهنــد بــا صحنــه 

ــانند. ــل برس ــه قت ــرار ب ــگام ف ــازی، او را در هن س

عاقبــت روز انتقــال شــهرام از خانــهء امــن بــه زنــدان اویــن   

ــا  ــد ت ــدون خواهــش می کن ــل از آن شــهرام از فری ــرا رســيد. شــب قب ف

ــواده اش برســاند. او  ــه دســت خان ــی ب دســت نوشــته هایش را از طریق

ــو  ــم خواهــش ت ــق می توان ــن از دو طری ــه م ــد ک ــی گوی ــه شــهرام م ب

ــا از  ــتی و ی ــدت کمونیس ــازمان وح ــق س ــا از طري ــم: ي ــرآورده کن را ب

مجــرای مجاهدیــن خلــق. و شــهرام ترجيــح می دهــد کــه نوشــته هایش 

ــد. ــتی برس ــدت کمونیس ــازمان وح ــت س ــه دس ب

ــن  ــن، م ــدان اوی ــه زن ــهرام ب ــال ش ــس از انتق ــد روزی پ چن  

همــراه بــا فریــدون فرشــته خــو بــه خانــهء امــن خیابــان جــردن رفتیــم 

و در آنجــا بــا فضــای غــم آلــود اطــاق بازداشــت شــهرام روبــرو شــدم؛ 

اطاقــی کــه پشــت پنجره هایــش را تیغــه کشــیده بودنــد و راه بــه 

ــم و آن  ــدون گرفت ــی نداشــت. دســت نوشــته های شــهرام را از فری جای

ــن دســت  ــه اي ــود ک ــرار ب ــدم. حــال ق ــام آن را خوان ــح مت ــا صب شــب ت

نوشــته ها را بــه خانــوادهء او تحويــل دهيــم. مــا بوســيلهء همــر يکــی 

از اعضــاء ســابق گــروه، حســن ماســالی، کــه بــا »هرمــن شــهرام«، يکــی 

از خواهــران تقــی شــهرام، آشــنائی داشــت توانســتيم دســت نوشــته ها 

ــانيم. ــادر شــهرام برس ــه دســت م را ب

پرسش: عاقبت فريدون چه شد؟

پاســخ: مــن فقــط مــی دانــم کــه او مدتــی بعــد از ايــران خــارج شــد امــا 

ديگــر اثــری از او بــه دســت نيــاورده ام.

ــه  ــی شــهرام، ک ــد تق ــا فرزن ــه تنه ــم ک ــی داني ــا م پرســش: ببخشــيد؛ م

رسوش نــام دارد، در ايــران و در ســوئد بــا شــام بــر بــرده و بــه نوعــی 

در دوره ای نقــش پــدر او را بــر عهــده داشــته ايــد. مــی شــود کمــی هــم 

در ايــن مــورد توضيــح دهيــد؟

ــا فاطمــه میــرزا جعفــر  پاســخ: تقــی شــهرام در دوران رژيــم گذشــته ب

عــالف، کــه او نيــز از اعضــاء و رهــران ســازمان مجاهديــن خلــق بــود، 

ازدواج کــرده بــود و حاصــل ايــن ازدواج پــری بــود بــه نــام »رسوش«.  

رسوش ســه ماهــه بــود کــه مــادرش در يــک درگــريی بــا مأمــوران ســاواک 

در خيابــان منريیــه کشــته مــی شــود و رسوش توســط يکــی ديگــر 

از اعضــاء ســازمان مجاهديــن بــه شهرســتان و خانه هــای 

تيمــی ديگــر منتقــل مــی شــود و بعــد از مدتــی زندگــی در 

ايــن خانه هــا بــرای مدتــی بــه پاريــس بــرده مــی شــود و 

پــس از دعواهــای درونــی ســازمان مجاهديــن چنــد مــاه 

پیــش از انقــالب 57 بــه ايــران بازگردانــده و بــه خانــوادهء 

ــزرگ و  ــر پدرب ــر نظ ــود و زي ــی ش ــپرده م ــهرام س ــی ش تق
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GITIMADARI

ــر حــال تســليم نوشــته های شــهرام  ــريد. به ــی گ ــرار م ــزرگ اش ق مادرب

بــه خانــواده اش موجــب شــد کــه مــن بــا ايــن خانــواده آشــنائی بیشــرتی 

پيــدا کنــم.

ــا  تقــی شــهرام در ســال 1359 اعــدام شــد و مدتــی بعــد، ب  

امنیتــی شــدن شــديد فضــای کشــور، خواهــرش هرمــن تصمیــم گرفــت 

بــه اتفــاق رسوش و بــه صــورت غیــر قانونــی از ایــران خــارج شــوند. او 

ــم. مــن هــم  ــا فراهــم کن ــرای آنه ــن امــکان را ب ــا ای از مــن خواســت ت

توانســتم رشایــط خــروج غیرقانونــی آنهــا را فراهــم کنــم. امــا بــا اینکــه 

بــه رابطــی کــه مســئول عبــور آنهــا از مــرز بــود اطمینــان کامــل داشــتم، 

ــال  ــئولیتم در قب ــاس مس ــود و احس ــه ب ــودم را گرفت ــام وج ــی مت نگران

ــود.  ــدر ب ــک پ ــئولیت ی ــش از مس رسوش بی

بهــر حــال، در آخریــن قــرار مالقــات بــا هرمــن و رسوش کــه   

در بعــد از ظهــری پائیــزی در رســتورانی در شــامل خیابــان پهلــوی انجــام 

شــد، مــن نحــوهء خــروج از ایــران را بــرای او رشح داده و پاســپورت اش 

را بــه او دادم. امــا هرمــن، در نابــاوری متــام مــن، گفــت کــه او و رسوش 

از ايــن کار منــرف شــده اند و دیگــر قصــد خــروج از ایــران را ندارنــد. 

ــه يکديگــر را  ــه خــود ب در هــامن روز مــن و هرمــن احساســات ناگفت

ــرهء رسوش و در  ــق در چه ــادی عمي ــی و ش ــرق زندگ ــم و ب ــان کردي بي

آن جمــع ســه نفــره درخشــيدن گرفــت و عاطفــهء میــان مــن و رسوش 

ــم و  ــا هــم ازدواج کردی ــن ب ــن و هرم ــد م ــاه بع ــک م ــر شــد. ی ژ رف ت

بنوعــی جــای خالــی پــدر و مــادر رسوش را پــر کرديــم. زندگــی تــازه اگــر 

چــه تــوام بــا نگرانــی و دلواپســی های فــراوان همــراه بــود امــا وجــود 

ــه  ــازه ای ب ــادگار دو تــن از مبارزیــن راه آزادی، گرمــای ت رسوش، تنهــا ی

جانــم بخشــیده بــود. و چنــدی بعــد هــم همــرم بــه مــن اطــالع داد 

کــه بــاردار اســت.

پرسش: شام از کجا مخارج زندگی خود را تأمن می کرديد؟

پاســخ: مــن توانســته بــودم يــک کارگاه صنعتی فلــزکاری و تــراش کاری را 

در جــاده ســاوه و بــه کمــک دو تــن از دوســتانم بــه راه انداختــه و اداره 

کنــم کــه رشح اش مفصــل اســت. امــا بهــر حــال زندگــی مــا براحتــی مــی 

گذشــت. تنهــا يــک نکتــه وجــود داشــت و آن هــم اينکــه اگرچــه قــرار 

نبــود در مــواردی چــون پخــش اعالمیــه و شــبنامه در ســطح شــهر رشکت 

داشــته باشــم، شــب ها، بــدون اطــالع بقیــهء افــراد ســازمان و همــرم، 

در محله  هــای جنــوب شــهر شــبنامه پخــش می کــردم. ايــن امــر باعــث 

ــه شــدن کنجکاوی هــای همــرم شــد کــه می خواســت علــت  برانگيخت

دیــر آمدن هایــم روشــن شــود و چــون فهميــد کــه شــب ها چــه 

ــد،  ــارداری خــود را می گذارن ــا اینکــه دوران ماه هــای آخــر ب ــم، ب می کن

ــرای  ــی ب ــرد پوشش ــوان ف ــه عن ــت ب ــامن وضعی ــا ه ــت ب ــم گرف تصمی

پخــش اعالمیــه در محله هــای مختلــف شــهر بــا مــن همــراه شــود. پــس 

از مدتــی  انجــام ایــن کار باعــث نگرانــی ام شــد از بابــت ایــن کــه اگــر در 

حــال پخــش شــبنامه ها بــا مأموریــن رژیــم روبــرو شــویم چــه اتفاقــی 

ــد رخ دهــد؛ آن هــم  در رشایطــی  ــی توان ــان م ــرای او و فرزندم ب

ــده منی  شــد.  ــر وضــع موجــود دی ــه تغیی ــدی ب ــر امی ــه دیگ ک

ــب  ــرای اغل ــناخته ای ب چــپ و کمونیســیم موجــودات ناش

ــر  ــده ای دیگ ــرای ع ــول ب ــل قب ــر قاب ــکاری غی ــردم و اف م

شــده بودنــد.

پرسش: در آن رشايط چاره را در چه يافتيد؟

ــه  ــا ب ــد و م ــا آم ــه دني ــال 1363 ب ــان س ــا« در آب ــان »ره ــخ: پرم پاس

اتفــاق رسوش در اواخــر پاییــز ســال 1364 بطــور عــادی از ایــران خــارج 

ــدگان  ــم و از آنجــا بکمــک کمیســاریای پناهن ــه رفتي ــه ترکي شــدیم و ب

ــه، وارد ســوئد شــديم.  ــل در ترکی ســازمان مل

پرسش: آيا در سوئد هم فعاليت سياسی را از رس گرفتيد؟

پاســخ: بديهــی اســت. هــوا و غــذای روحــی مــن کار سياســی بــود. در 

آن ســال ها چپ هــا و ســازمان مجاهدیــن فعــال تــر از بقیــهء جریانــات 

سیاســی در خــارج از کشــور بودنــد. وضــع ســازمان مــا هــم در خــارج 

ــه  ــرتی ب ــدهء بیش ــور، ع ــل کش ــالف داخ ــر خ ــود و ب ــوب ب ــیار خ بس

ــد. مــن، در  ــات و کتاب هــای ســازمانی مــا توجــه نشــان مــی دان نرشی

هــامن ماه هــای نخســت، بــه دعــوت مســئول کمیتــه خــارج از کشــور 

ســازمان، و نيــز ســایر اعضــا پنــج نفــره آن کميتــه، بــه عضویــت کمیتــه 

ــري  ــا بازتکث ــای م ــی از کاره ــدم. يک ــازمان مان درآم ــور س ــارج از کش خ

بــود و در عــن حــال نرشیــهء  ارگان ســازمان  نرشیــهء »رهایــی«، 

»اندیشــهء رهایــی« را هــم بــه عنــوان ارگان خــارج از کشــوری ســازمان 

منتــرش می کرديــم.

ــوای  ــکل و محت ــامن ش ــن دوره ه ــان در اي ــت هایت ــا فعالي ــش: آي پرس

ــت؟ ــابق را داش س

پاســخ: نــه. مــن در هــامن چنــد ســال نخســت بعــد از خــروج از ایــران 

ــاده و آن را  ــا افت ــدی از چپ ه ــاد جدي ــاد اتح ــکاری در ايج ــر هم بفک

مثــل يــک مأموريــت و پــروژہ بــا دوســتانم در میــان گذاشــتم و حتــی 

در ســه  نوبــت هــم در ســه  پــروژہء مربــوط بــه ایــن فکــر، بــه نام هــای 

»اتحــاد چــپ کارگــری«، »طرحــی نــو« و »تریبونــال بیــن امللــل« فعاالنــه 

رشکــت کــردم امــا هــر ســه  طــرح نــاکام ماندنــد و باالخــره هــم، در ســال 

1370 )1991(، اعضــا ســازمان در ایــران در یــک تــور امنیتــی گرفتــار و 

دســتگیر شــدند و بــه ناگزیــر کمیتــه و تشــکیالت خــارج از کشــور هــم 

منحــل شــد.

پرسش: فکر برگشن به ايران را منی کرديد؟ 

ــا 9 ســال بعــد،  ــه، امــکان بازگشــت وجــود نداشــت و مــن، ت پاســخ: ن

ــون  ــای گوناگ ــان در عرصه ه ــپ، همچن ــای چ ــایر گروه ه ــا س ــراه ب هم

طريــق  از  تــا،  می کــردم  ســعی   و  داشــتم  پراکنــده  فعالیت هائــی 

ــرون  ــرای ب ــی  ب ــی، راه ــن سیاس ــایر فعالی ــا س ــو ب ــری و گفتگ همفک

رفــت از پراکندگــی اپوزیســیون چــپ پيــدا کنیــم؛ کوششــی کــه اغلــب 

ــا  ــکاری ب ــدن از هم ــد ش ــی ناامی ــه در پ ــا اينک ــد. ت ــه می مان بی نتيج

ــان،  ــن آن ــدن تالش هــای اتحــاد در بی ــی  نتیجــه مان ــات چــپ و ب جریان

بــا کمــک تنــی چنــد از همفکرانــم، انجمنــی فرهنگــی  و سیاســی 

را در اســتکهلم تاســیس کردیــم کــه برگــزاری کالس هــای 

فلســفه ، روانشناســی  و برگــزاری جشــن های ملــی  از جملــه 

فعالیت هــای آن بــود.

پرســش: جالــب اســت.  در آن دوران در همــه جــای دنيــا و 

در ميــان محافــل ايرانــی، رفتــه رفتــه کار فرهنگــی جانشــن 



1
3
9
6
ر 

ها
 ب

م 
و
د
ی 

ره 
ام

ش
 

ی 
ر
دا

م
ی 

یت
گ

25

GITIMADARI
ــه  ــه چ ــن زمين ــام در اي ــر ش ــای ديگ ــد. فعاليت ه ــی ش ــی م کار سياس

بــود؟ 

پاســخ: مــن و عــده ای از فعــاالن سیاســی و اجتامعــی در هــامن ســال ها 

پــروژہء تشــکیل »اتحادیــهء رسارسی ایرانیــان در ســوئد« را بــا بودجــهء 

دولــت ســوئد و بــا کمــک متــام گروه هــای سیاســی و انجمن هــای 

دموکراتیــک ایرانــی  بــه راه انداختیــم. مبنظــور تاســیس و انتخــاب هیــت 

رئیســهء »اتحاديــه«، ایرانیــان در رسارس شــهر های مختلــف ســوئد 

مناینــدگان خــود را بــرای رشکــت در کنگــره ای دو روزه انتخــاب کردنــد. 

ــتکهلم  ــان در اس ــی ایرانی ــی سیاس ــن فرهنگ ــوی انجم ــم از س ــن ه م

کاندیــدای ایــن انتخابــات بــودم و بعــد از انتخابــات مرحلــهء نخســت 

بــه منايندگــی از جانــب ايرانيــان شــهر اســتکهلم در اولیــن کنگــره هــم 

ــه انتخــاب  ــت رئیســهء اتحادی ــر عضــو هیئ ــوان یکــی  از هفــت نف بعن

شــدم.

پرسش: و تا چه مدت به اين کار مشغول بوديد؟

پاســخ: خيلــی طــول نکشــيد. اکریــت اعضــاء ایــن هیئــت دارای 

ــه در امــر  ــن اتحادی ــت ای ــا دخال ــف ب ــی و مخال گرایشــات اصــالح طلب

سیاســت بودنــد و مناینــدگان جریانــات سیاســی انحــالل طلــب را 

ــا  ــهء کار ب ــه ادام ــد ک ــب ش ــر موج ــن ام ــتند. اي ــار می گذاش ــالً کن عم

ایــن ســازمان برایــم غیــر ممکــن شــود؛ هــر چنــد کــه انديشــهء داشــن 

ــه »غــري سياســی« متشــکل از همــهء  يــک ســازمان »فــرا گروهــی« و ن

ــی  ــر م ــذاب ت ــم ج ــه روز براي ــب روز ب ــی انحالل طل ــات سياس گرايش

شــد.

ــده و ســليقه  ــالف عقي ــت اخت ــه بعل ــود ک در ســال 2000 ب  

بناچــار از همــرم جــدا شــدم. در هــامن ســال مــن دســت بــه اقــدام 

ــدهء  ــی 4 ســاعته زن ــه رادیوی ــک برنام ــدازی ی ــدی زدم و آن راه ان جدي

روزانــه، در 6 روز هفتــه بــود؛ کاری کــه بیشــرتین نیــرو را از مــن 

ــا  ــان ب ــاخن ایرانی ــنا س ــو آش ــن رادی ــای ای ــدف برنامه  ه ــت. ه می گرف

ــب  ــد مذه ــه نق ــن آنک ــود، ضم ــان ب ــی ش ــی  و تاریخ ــت فرهنگ هوی

انصــاری  شــیعه توســط اســالم شناســانی چــون پرفســور مســعود 

ــن  ــای ای ــی داد. برنامه ه ــکیل م ــو را تش ــن رادی ــمت هایی  از کار ای قس

رادیــو بــه مــدت 10 ســال بطــول انجامیــد و اثــرات بســیار مثبتــی بــر 

ــکا  ــه امري ــه ب ــی  در ســوئد گذاشــت. و هنگامــی هــم ک ــهء ایران جامع

ســفر کــردم بــرادرم، کــورش اعتــامدی، راديــو را اداره می کــرد و مــن هــم 

تلفنــی در بخش هائــی از برنامــه رشکــت می کــردم.

پرسش: منظورتان از سفر به امريکا چيست؟

ــه  ــا توجــه ب پاســخ: راســت اش اينکــه در اواخــر هــامن ســال 2000، ب

اعتقــاد جديــد مــن در مــورد ايجــاد يــک »اپوزيســيون ملــی و فراگــري«، 

یکــی  از اقوامــم کــه از نزدیــکان شــاهزاده رضــا پهلــوی محســوب 

می شــد بــه مــن توصيــه کــرد کــه بــا شــاهزاده ديــداری داشــته 

ــه از دوران  ــتا، ک ــز روس ــا کامبی ــر را ب ــن فک ــن ای باشــم. م

ــی و  ــی صمیم ــودم و  روابط ــنا ب ــا او آش ــيون ب کنفدراس

نزدیــک داشــتیم، در میــان گذاشــتم. او در ابتــدا موافــق با 

ایــن فکــر نبــود امــا پــس از مدتــی  کم کــم بــه گفتگو هــای 

اولیــه بــا رضــا پهلــوی بــه صــورت غیــر علنــی توســط مــن 

ــخصیت ها و  ــد از ش ــی چن ــا تن ــات ب ــن مالق ــورد ای ــت داد. در م رضای

رهــران گروه هــای چــپ و قومــی هــم مشــورت کــردم و رشایــط آنهــا را 

بــرای تشــکیل جبهــه  ای از مخالفیــن رژیــم جویــا شــدم.

در  و  پاریــس  در  پهلــوی  رضــا  شــاهزاده  بــا  مالقــات   

ــتقبال و  ــا اس ــی آن ب ــت و ط ــورت گرف ــاهزاده ص ــزرگ ش ــزل مادرب من

ــان  ــدم و ايش ــه ش ــوی مواج ــا پهل ــوی رض ــیاری از س ــاده رویی بس گش

ــی  ــای سياس ــدگان نحله ه ــم آوردن مناين ــرد ه ــرای گ ــدام ب ــا اق ــم ب ه

بــود. موافــق  اپوزيســيون 

ــن  ــا چن ــم. آي ــدس بزن ــام را ح ــهء ش ــاء روحي ــم احي ــی توان ــش: م پرس

ــود؟ نب

ــه فعاليت هــای  ــرای برگشــن ب ــازه ب ــر حــال راهــی ت ــه. به پاســخ: البت

واقعــاً سياســی بــاز شــده بــود. مــن، از چنــد مــاه بعــد از ایــن مالقــات، 

ــورد  ــات در م ــه تبلیغ ــودم، رشوع ب ــی خ ــای رادیوئ ــق برنامه ه از طری

اهمیــت اتحــاد گروه هــای مختلــف اپوزیســیون پرداختــم و ســپس، 

بــا تشــکیل کمیتــه ای بــه همیــن منظــور در مــاه مــی ســال 2001 

کنفرانســی 3 روزه ای را، بــا عنــوان »چگونگــی گــذار بــه دموکراســی در 

ایــران«، بــا رشکــت رهــران 18 ســازمان و حــزب چــپ، قومــی و راســت، 

ــه   ــک ب ــه نزدی ــم کــه طــی آن، رشکــت روزان در اســتکهلم برگــزار منودی

ــس، امید هــای بســیاری را  ــن کنفران ــن سیاســی در ای ــر از فعالی 300 نف

ــود. ــرده ب ــاد ک ــت ایج ــن نشس ــدگان در ای در دل  رشکت کنن

آنــگاه جريــان خــروج باقــر پرهــام از ایــران و مالقــات او بــا   

رضــا پهلــوی پيــش آمــد و کم کــم فکــر تاســیس تشــکیالتی بــرای تبلیــغ 

ــران،  ــه دموکراســی در ای ــا هــدف دســت یافــن ب اتحــاد اپوزیســیون، ب

ــی،  ــران بیگ ــخ، کام ــامن تاری ــت. در ه ــود گرف ــه خ ــری ب ــکل جدی ت ش

یکــی  از مشــاورین و دســتیاران جــوان و خــوش فکــر رضــا پهلــوی هــم 

در مســیر ایــن پــروژہ قــرار گرفــت و بــا گســرتش خــر آغــاز ایــن پــروژہ، 

گروهــی از مرشوطه خواهــان جــوان و طرفــداران رضــا پهلــوی نيــز 

نســبت بــه ایــن اقــدام سیاســی جدیــد توجــه نشــان دادنــد؛ چــرا کــه در 

واقــع ایــن اولیــن تشــکیالتی بــود کــه رضــا پهلــوی خــود را متعلــق بــه 

می دانســت. آن 

پرسش: نام اين تشکيالت چه بود؟

ــا حضــور جمعــی  ــام تشــکیالتی کــه در ســال 1381 )2002( ب پاســخ: ن

ــارصی از چپ هــا و  ــوی، و عن ــداران رضــا پهل از مرشوطه خواهــان، طرف

ــا  ــوس آنجلــس و ب ــا حضــور باقــر پرهــام، ضمــن نشســتی در شــهر ل ب

تصویــب اساســنامه و مرامنامــه ای دمکراتیــک و ســکوالر تاســیس یافــت 

»اتحادیــهء ملــی  بــرای دموکراســی در ایــران« بــود.

و در هــامن نشســت، مــن بــه عنــوان دبیــر کّل و ســخنگوی ایــن 

تشــکیالت نــو پــا انتخــاب شــدم. بــه نظــر مــن، ایــن تشــکیالت اولیــن 

ســازمان دموکراتیــک مــدرن و ســکوالر در خــارج از کشــور بــود کــه 

ــود. ــه ب ــد یافت در رشایطــی نامناســب تول

پرسش: نامناسب؟ منظورتان چيست؟

پاســخ: نامناســب از ايــن جهــت کــه در آن زمــان بخشــی از 

اپوزیســیون ایرانــی ، و بیشــرت جریانــات چــپ، اعتقــادی بــه 
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دموکراســی نداشــتند و اصــالح طلبــان رژيــم در ســطح وســيعی در بــن 

اپوزيســيون خــارج کشــور نفــوذ داشــتند. بنابرایــن هنــوز زمینــهء اتحــاد 

متــام نیرو هــا فراهــم نشــده بــود.

ــش  ــان نق ــن جري ــانی در اي ــه کس ــام چ ــر پره ــای باق ــز آق ــش: ج پرس

ــتند؟ داش

پاســخ: مــن در ســال 2003، طــی قــراری توســط رسهنــگ اویســی، رییس 

دفــرت شــاهزاده، بــه پاریــس رفتــم و در آنجــا  بــرای اولیــن بــار با شــهریار 

آهــی، کــه مشــاور شــاهزاده بودنــد، آشــنا شــدم. در آن مالقــات، آقــای 

ــا  ــا ارتباطــات خــودم را ب اویســی از قــول شــاهزاده از مــن خواســت ت

کســانی کــه از قبــل بــا آنــان در مــورد گفتگــو بــر رس اتحــاد اپوزیســیون 

انجــام داده ام بــه آقــای آهــی هــم معرفــی کنــم و قــرار شــد بخشــی از 

ایــن موضــوع از طریــق زنــده یــاد کامبیــز روســتا انجــام بگیــرد. تلفــن 

کامبیــز روســتا را بــه شــهریار آهــی دادم و پیــش از آن بــه روســتا  اطــالع 

ــد  ــاس خواه ــا او مت ــی  ب ــهریار آه ــوی، ش ــا پهل ــاور رض ــه مش دادم ک

گرفــت. ســپس بــه ســوئد بازگشــتم.

شــاخهء  تأســيس  راســتای  در  ســوئد  بــه  بازگشــتم  در   

»اتحاديــه ملــی« در ايــن کشــور اقــدام کــردم و بــزودی واحــد اســتکهلم 

ــرت  ــه بیش ــد ک ــه ش ــد اتحادی ــن واح ــو، بزرگرتی ــن 30 عض ــا داش آن، ب

آکســیون های اعرتاضــی، جلســات فرهنگــی و سیاســی و جشــن های 

 4 اجــرای  حــال  عــن  در  مینمــود.  برگــزار  شــهر  ایــن  در  را  ملــی  

ــر  ــه پ ــو را ب ــن رادی ــه، ای ــی در 6 روز هفت ــده رادیوی ســاعت برنامــه زن

بــود.  منــوده  تبدیــل  محلــی  رادیــو  شــنونده ترین 

چنــدی بعــد هــم تلويزيــون »آزادی« در لــوس آنجلــس آغــاز   

بــکار کــرد و امکانــات خــود را در اختيــار »اتحاديــهء ملــی« گذاشــت و 

از مــن نيــز خواســته شــد کــه بــرای همــکاری بــا آن بــه ايــن شــهر بــروم. 

مــن نيــز پــس از انجــام مالقــات ديگــری بــا رضــا پهلــوی و شــهریار آهــی 

در پاریــس، بــه واشــنگن و ســپاس بــه لــوس آنجلــس رفتــم و کارم را در 

ــردم. ــون »آزادی» رشوع ک ــه در تلویزی ــی اتحادي ــتای معرف راس

امــا چنــد هفتــه بعــد پــروژہء جدیــدی بــا عنــوان »رفراندوم«   

ــی از شــخصیت های سیاســی اپوزیســیون،  ــل توجه از ســوی بخــش قاب

مطــرح گردیــد و از مــن هــم خواســته شــد تــا ضمــن امضــای ایــن طــرح 

بــه تبلیــغ آن در تلویزیون هــای لــوس آنجلــس بپــردازم. 

پرســش: پــروژہء رفرانــدوم بــرای تغيــري قانــون اساســی خيلــی بــا رس و 

صــدا آغــاز شــد امــا چنــدان عمــری پيــدا نکــرد. نقــش شــام در آن چــه 

بــود؟ 

پاســخ: مــن بــا ایــن پــروژہ موافــق نبــودم و از همینجــا هــم اختــالف من 

بــا برخــی از اطرافیــان رضــا پهلــوی رشوع شــد. آن روزهــا اطرافیــان رضــا 

پهلــوی، کــه در گــروه هــا و دســتجات مختلــف پراکنــده بودنــد، از طــرح 

ــس  ــای لس آنجل ــانه ه ــب رس ــد. اغل ــی کردن ــت م ــدوم حامی رفران

نیــز در اختیــار مبلغیــن و طرفــداران ایــن طــرح بودنــد.

در  جلســه ای  در  زمــان،  هــامن  در  مــن،   

ــا حضــور شــاهزاده، کامــران بيگــی، رسهنــگ  واشــنگن، ب

ــرای  ــی ب ــه مل ــاء »اتحادی ــی و اعض ــهریار آه ــی، ش اویس

دموکراســی در ایــران« و همچنــن حــزب مرشوطــهء ایــران، 

در پاســخ بــه پرســش شــاهزاده در مــورد اینکــه »شــام 

چــرا طــرح را امضــاء نکــرده و در بحــث هــای تلویزیونــی از آن دفــاع 

ــم  ــان ه ــردم و ایش ــان ک ــم را بی ــل مخالفت ــه دالی ــد؟« قاطعان منی کنی

ــد در  ــد روز بع ــت. چن ــن را پذیرف ــل م ــع دالی ــور جم ــراً در حض ظاه

ــده  ــناخته ش ــای ش ــره ه ــن از چه ــور دو ت ــا حض ــرتک ب ــه ای مش جلس

ــدی  ــان مه ــتانم آقاي ــور دوس ــوی، و در حض ــا پهل ــدار رض ــال طرف و فع

زمانــی، داود قاســملوئی و مــراد معلــم رســامً بخاطــر مخالفــت بــا طــرح 

ــم. ــرار گرفت ــد ق ــورد تهدی ــدید م ــگری ش ــا پرخاش ــدوم ب رفران

پرســش: مخالفــان پــروژہء رفرانــدوم زيــاد بودنــد. بــا آنهــا هــم ارتباطــی 

داشتيد؟

پاســخ: بلــه، پيــش مــی آمــد. مثــالً يکــی ديگــر از مخالفــان ايــن پــروژہ 

ــث  ــت باع ــن مخالف ــه هم ــود ک ــی ب ــد مدن ــادار احم ــاد دري ــده ي زن

ــی  ــک روز، در پایــان گفتگوی ــی ي ــان شــد. يعن ــا ايش ــنائی مــن ب آش

ــدای   ــو ص ــه از رادی ــد ک ــورج فرازمن ــاد ت ــده ی ــهء زن ــی در برنام رادیوی

ایــران در لــوس آنجلــس پخــش مــی شــد، از طریــق متــاس تلفنــی 

ــاق دوســت مشــرتک  ــه اتف ــه ب ــرار شــد ک ــو، ق ــا رادی ــی ب تيمســار مدن

ــن  ــیم. ای ــته باش ــان داش ــا ايش ــی ب ــی ، مالقات ــدی زمان ــای مه ــان، آق م

مالقــات صــورت گرفــت و طــی آن تيمســار مدنــی بطــور خصوصــی از 

مــن خواســت تــا بــه رضــا پهلــوی بگویــم کــه بهــرت اســت بجــای پــروژہء 

رفرانــدوم، او و شــاهزاده، بــه مــوازات هــم، بــر رس موضــوع »اتحــاد« 

ــا در زمــان مناســب وارد همکاری هــای رســمی  بشــویم.  ــد ت ــغ کنن تبلی

ــات از  ــد از آن مالق ــه بع ــود ک ــم آن ب ــنائی ه ــن آش ــج اي ــی از نتاي يک

ســوی زنــده یــاد مدنــی بــرای رشکــت در کنگــرهء شــاخه ای از جبهــهء  

ــوت  ــود  دع ــه ب ــان را پذيرفت ــری ايش ــه ره ــکو ک ــی در سانفرانسيس مل

شــدم و بــه اتفــاق خانــم مهــرا ملکــی و آقایــان مــراد معلــم و مهــدی 

ــا اهمیــت  ــاط ب ــی  در آن کنگــره رشکــت کــردم و ســخنانی در ارتب زمان

ــتم. ــان داش ــه بی ــیون در آن جلس ــاد اپوزیس اتح

ــران  ــان گ ــدم برايت ــا طــرح رفران پرســش: مخالفــت شــام ب

متــام نشــد؟

پاســخ: چــرا. مخالفــت مــن بــا طــرح رفرانــدوم و توجهــم 

بــه کوشــش در راســتای پــروژہء اتحــاد اپوزيســيون موجــب 

ــون  ــرای کار در »تلویزی ــنهادی ب ــت پیش ــی درياف در پ
مــن و تــو« بــه لنــدن رفتــم و نزدیــک بــه ســه  ســال در 
آنجــا کار کــردم. در آن ســه ســال از کار و مســٔولیتی کــه 
ــادن  ــا، دور افت ــودم ام ــتم راضــی  ب ــاق خــر داش در ات
از فعالیت هــای سیاســی از يکســو و آمــدن افــرادی 
جدیــد و دخالت هایــی  حســاب شــده در محتــوا و فــرم 
کار در بخــش خــر، باالخــره کارم را در »مــن و تــو« بــه 

پایــان رســاندم و بــار دیگــر بــه ســوئد بــاز گشــتم. 
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GITIMADARI
شــد تــا فشــار طرفــداران رضــا پهلــوی و ســلطنت طلبــان هــر روز 

ــی در  ــر سیاس ــای غی ــز برخورد ه ــی و ني ــه محل ــد نرشی ــق چن از طری

ــرت  ــن بيش ــه م ــد علي ــذار می گردی ــس برگ ــوس آنجل ــه در ل ــاتی ک جلس

شــود. آنهــا مــرا عامــل حــزب تــوده و مأمــور کنــرتل رضــا پهلــوی و نيــز 

مخالــف طــرح رفرانــدوم خوانــده و قصــد داشــتند کاری کننــد کــه مــن 

از آمریــکا خــارج شــوم. رس انجــام هــم، بعــد از نزدیــک بــه یــک ســال، 

ــه ســوئد بازگشــتم. ــکا ب از آمری

پرسش: چه زندگی پر تالطمی. در بازگشت به سوئد چه کرديد؟

پاســخ: دو مــاه پــس از برگشــتم، بــا ارصار کامبیــز روســتا، بــرای رشکــت 

ــرح  ــدگان ط ــاء کنن ــر از امض ــد نف ــی  و چن ــور س ــا حض ــتی ب در نشس

رفرانــدم بــه برلیــن رفتــم. در آنجــا و بعــد از دو روز رشکــت در آن 

نشســت متوجــه شــدم کــه بــا آن جمــع هــم، کاری بــه نتیجــه نخواهــد 

ــی  ــو و نشســت های هفتگ ــتم و کار رادی ــوئد بازگش ــه س ــذا ب ــید. ل رس

ــن از  ــاز گشــت م ــا ب ــال، ب ــر ح ــا به ــم. ام ــی  گرفت ــه را پ ــد اتحادی واح

آمریــکا بــه ســوئد  و بعلــت اعــامل سیاســت هایی  کــه از طریــق برخــی  

از اطرافیــان رضــا پهلــوی صــورت می گرفــت، عمــالً کار تشــکیالت 

ــد. در  ــی مان ــم باق ــه« متوقــف شــد و فقــط خســتگی کار براي »اتحادي

ــا همــهء خســتگی از  ــازه ام در ســوئد، ب عــن حــال در دوران اقامــت ت

ــت«  ــو َس ــون »اس ــام، در  )2007( 1386 در تلویزی ــی رسانج ــای ب کاره

ــه ای هفتگــی داشــتم و در  ــود برنام ــه ب ــه ســازمان کومل ــق ب ــه متعل ک

ــز  ــف نی ــای مخال ــاد گروه ه ــت اتح ــه اهمی ــان ب ــه همچن ــامن برنام ه

می پرداختــم.

پرسش: من منتظر اقدام بعدی شام هستم؛ بعد از آن چه کرديد؟

ــت  ــی درياف ــه در پ ــا اينک ــت ت ــی گذش ــن م ــن چن ــی م ــخ: زندگ پاس

پیشــنهادی بــرای کار در »تلویزیــون مــن و تــو« بــه لنــدن رفتــم و 

ــال از کار و  ــه س ــردم. در آن س ــا کار ک ــال در آنج ــه  س ــه س ــک ب نزدی

ــادن از  مســٔولیتی کــه در اتــاق خــر داشــتم راضــی  بــودم امــا، دور افت

فعالیت هــای سیاســی از يکســو و آمــدن افــرادی جدیــد و دخالت هایــی  

حســاب شــده در محتــوا و فــرم کار در بخــش خــر، باالخــره کارم را در 

ــاز گشــتم.  ــه ســوئد ب ــار دیگــر ب ــان رســاندم و ب ــه پای ــو« ب »مــن و ت

پرسش: آيا در طی آن سه سال فکر سياسی را کنار گذاشته بوديد؟

ــه  ــدم ک ــنا ش ــی آش ــا مقاالت ــال 2006، ب ــدود س ــن از ح ــه. م ــخ: ن پاس

ــا نــام »جمعــه گــردی هــای اســامعيل نــوری عــال« منتــرش مــی شــد.  ب

ــهء  ــال نرشي ــوری ع ــدن،  ن ــه لن ــم ب ــا رفتن ــان ب ــم، همزم ــد ه ــال بع س

»سکوالريســم نــو« را بــراه انداخــت و انتشــار مقــاالت هفتگــی اش را در 

آن ادامــه داد. مــن بــه ايــن نوشــته هــا کــه تعریــف دقیق تــر و نوتــر و 

ــه  ــا پيــش رشط سکوالريســم( ارائ ــری از دمکراســی را )ب ــه روز ت ب

ــودم. ــده ب ــد ش ــد عالقمن می دادن

ــه آشــنائی  ــه ب ــا مقــاالت چگون ــن آشــنائی ب پرســش: و اي

ــيد؟ ــکاری کش ــوری و هم حض

پاســخ: بعــد از بازگشــت از لنــدن بــه ســوئد، متوجــه شــدم 

کــه بــرادرم، کــورش اعتــامدی، در جلســاتی بــا حضــور آقــای نــوری عــال 

رشکــت می کنــد و آنهــا در فکــر برگــزاری نشســتی بــا عنــوان »کنگــرهء 

ســکوالر دموکــرات هــای ايــران« هســتند. قــرار بــود کــه رشکــت کنندگان 

در آن جلســات از ديگــران هــم بــرای همــکاری دعــوت کننــد. مــن هــم 

ــث  ــی  بح ــد از مدت ــم و بع ــات رفت ــن جلس ــه ای ــرادرم ب ــوت ب ــه دع ب

ــه  ــت کمیت ــره، عضوی ــن کنگ ــکیل ای ــی  تش ــورد چگونگ ــو در م و گفتگ

برگــزاری را پذيرفتــم.

يکــی از پيشــنهادات آقــای نــوری عــال ايــن بــود کــه قبــل از   

تشــکيل کنگــره ســندی را بــرای تعريــف مشــخصات يــک فــرد ســکوالر 

ــن  ــزودی اي ــم. ب ــرش کني ــاء منت ــردآوری امض ــا گ ــته و ب ــرات نوش دموک

ســند بــا نــام »پيــامن نامــهء عــر نــو« و بــا حــدود ســيصد امضــاء )کــه 

ــرش شــد.  ــود( منت ــا ب ــن هــم جــزو آنه ــام م ن

در عــن حــال، کميتــهء برگــزاری کنگــره )کــه تصميــم گرفتــه   

ــرای  ــنگن را ب ــهر واش ــد( ش ــزار کن ــاالنه برگ ــورت س ــره را بص ــود کنگ ب

برگــزاری نخســتن کنگــره و صــد و هفتمیــن ســالگرد انقــالب مرشوطــهء 

ايــران را بــرای تاريــخ برگــزاری اش انتخــاب کــرد و در نتيجــه، مــن هــم 

ــنگن  ــهر واش ــی  ش ــره راه ــت در کنگ ــور رشک ــرادرم، مبنظ ــاق ب ــه اتف ب

ــود. ــال ب ــوری ع ــای ن ــا آق ــن ب ــات م ــن مالق ــن اول شــدیم و اي

ــالم  ــوع اع ــم موض ــرهء اول ه ــهء آن کنگ ــن جلس در آخري  

ــه  ــد و ب ــرح ش ــران« مط ــی ای ــکوالر دموکراس ــش س ــت »جنب موجودي

تصويــب رســيد و مــن بــه اتفــاق هموندانــی ديگــر مأمــور اداره امــور 

آن شــديم. در واقــع از آن کنگــره تــا امــروز زندگــی مــن رصف گســرتش 

نظــری و عملــی گفتــامن ســکوالر دموکراســی شــده و اکنــون هــم 

ــا تشــکيل حــزب ســکوالر دموکــرات  خوشــحامل کــه يــک ســال اســت ب

ــروان  ــا ره ــا م ــده ت ــود آم ــکيالتی بوج ــری و تش ــه ای فک ــان خان ايراني

ــوده و  ــترت ب ــی« مس ــام »رهائ ــه در ن ــيب آنچ ــراز و نش ــر ف ــای پ راه ه

هســت بتوانيــم از طريــق ايــن شــاهراه بســوی رس منــزل مقصــود کــه 

ــم. ــی آزاد و آبــاد و بــی تبعيــض و دور از اســتبداد اســت بتازي ايران

ــا  ــه ب ــه اينگون ــون ک ــيد. ممن ــته نباش ــامدی؛ خس ــای اعت ــگر: آق پرسش

گشــاده روئــی مــا را بــا گذشــتهء خــود آشــنا ســاختيد. امــا ايــن کافــی 

نيســت. مهــم حــال و آينــده و مرکــب نوين شــام که ســکوالر دموکراســی 

ــورد در شــامره هــای  ــن م ــد در اي ــر اجــازه دهي ــه اســت. اگ ــام گرفت ن

آينــدهء »گيتــی مــداری« پــای صحبــت شــام خواهيــم نشســت.

اعتامدی: ممنون و در خدمت هستم.

ایــن مصاحبــه در اردیبهشــت مــاه 1396 برابــر بــا مــاه مــی 2017 

ــت.  ــورت گرفتــه اس ص

آقای اعتامدی مقیم استکهلم در سوئد می باشند. 



1
3
9
6
ر 

 بها
م 
و
د
ی 

ره 
ام

ش
 

ی 
ر
دا

م
ی 

گیت

28

GITIMADARI

اندیشه های یک سکوالر دمکرات



1
3
9
6
ر 

ها
 ب

م 
و
د
ی 

ره 
ام

ش
 

ی 
ر
دا

م
ی 

یت
گ

29

GITIMADARI
اندیشه های یک سکوالر دمکرات

چکیده ی گفتگوی تلویزیون میهن با مراد عزیزی 

مــراد عزیــزی در معرفــی خــود مــی گویــد کــه متولــد تریــز، از والدیــن 

گیالنــی اســت و در تهــران تحصیــل کــرده اســت. بــرای ادامــه ی 

ــه  ــه و ب ــا گریخت ــت و از ماالری ــده اس ــتان ش ــی هندوس ــل راه تحصی

ــه  ــرت ب ــن هج ــه و ای ــکا رفت ــه آمری ــپس ب ــت. س ــته اس ــران بازگش ای

ــا  ــوده اســت. ســابقه ی سیاســی ت ــا دوران انقــالب همزمــان ب ــکا ب آمری

آن هنــگام نداشــته اســت و بــا پیــروزی انقــالب، بــا جریانــات سیاســی 

آشــنا شــده اســت. پــس از مدتــی بــه ایــران بازمیگــردد و بــا پــاره شــدن 

پاســپورتاش در فــرودگاه در ایــران مانــدگار شــده و از تحصیــل بــاز مــی 

ــرادی  ــرش و اف ــدد. وی و هم ــن می پیون ــازمان مجاهدی ــه س ــد. ب مان

ــه  ــه ترکی ــار ب ــاد و چه ــال هفت ــد. س ــدان میافتن ــه زن ــواده اش ب از خان

ــن آوری  ــد اســت و دارای مــدرک مهندســی ف ــون در فنالن می رســد. اکن

اطالعــات می باشــد. در فنالنــد در ســمت مرتجــم مشــغول بــوده اســت 

ــه را ادامــه  و پــس از تحصیــالت مهندســی، کار و آمــوزش در ایــن زمین

ــت.  داده اس

پرســش: ایــن جوانــی کــه دســتگیر شــد و بــه ترکیــه رفــت و ســپس بــه 

فنالنــد رســید ارتباطــش بــا مجاهدیــن چــه شــد؟

ــه  ــن گون ــه بفهمــم ای ــردم ک ــالش ک ــرآن ت ــق ق ــدن دقی ــا خوان پاســخ: ب

جهــان بینــی چیســت و در چــه مســیری پیــش مــی روم. و بتدریــج 

بــه ایــن رســیدم کــه مجاهدیــن منــی تواننــد آنچــه خواســت مــردم مــا 

ــز از یــک جهــان باالتــر ســخن  ــرا آنهــا نی ــه آنهــا بدهنــد. زی اســت را ب

می گوینــد و از یــک تفکــر الهــی جــان یافتــه و »ایــن جهانــی« نیســت 

و انتقــاد و بهبــود را پذیــرا نیســتند. البتــه بســیار دســت بــه عصــا افــکارم 

ــا  ــردم. ت ــی اســالم را مطــرح می ک ــای عرفان ــی دادم و رویه ه ــروز م را ب

ــوری  ــامعیل ن ــای اس ــه گردی ه ــا جمع ــم و ب ــارج راه یافت ــه خ ــه ب اینک

عــال آشــنا شــدم و سکوالریســم را بهرتیــن راه بــرای آینــده ی کشــورمان 

دیــدم. البتــه کار سیاســی منی کــردم و بیشــرت در محیــط پیرامــون خــودم 

روی افــکار و بینــش خــودم و دیگــران کار میکــردم. از جنبــش ســبز بــه 

بعــد، بــا امضــای بیانیــه ی »مــا ایرانــی بــدون تبعیــض مــی خواهیــم« و 

ســپس بــا آشــنایی بــا »شــبکهء ســکوالرهای ســبز« بــه ایــن مســیر افتــادم 

و اکنــون اینجــا هســتم. 

پرســش: در مقدمــه گفتیــد کــه در جوانــی سیاســی نبودیــد امــا تبعیــض 

ــن  ــه مجاهدی ــه شــد کــه سیاســی شــدی و ب ــد. امــا چگون را برمنی تافتی

پیوســتی؟

پاســخ: مــن هــم موافقــم کــه عدالت خواهــی در هــر انســانی هســت و 

از خانــواده نیــز بــه انســان میرســد. منونه هــای ملی-مذهبــی هــم بــرای 

ــا نظــام شــاه  ــد. امــا مــن مشــکل خاصــی ب مــا چنیــن الگوهایــی بودن

ــن در  ــرای م ــم ب ــودم. پرســش مه نداشــتم و سیاســی هــم نب

کنــار جریانــات سیاســی، پــس از »هیــچ گفــن« آقــای خمینی 

در هواپیــام ایجــاد شــد، و حساســیت مــن بدنبــال آن رشوع 

شــد. در آمریــکا در جلســات گوناگونــی در گروه هــای 

بحــث سیاســی رشکــت می کــردم. کتــب رشیعتــی را هــم 

می خوانــدم. بــا مکاتــب دیگــر آشــنا می شــدم و اینهــا 

همــه جاذبــه داشــت. امــا تــا زمانــی کــه بــه ایــران بازنگشــته و گرفتــار 

نشــده بــودم در رشایطــی قــرار نگرفتــه بــودم کــه بخواهــم ایفــای نقــش 

کنــم و رسانجــام تــا بدانجــا رســیدم کــه دیــدم بایــد بــه نوعــی مــن هــم 

مبــارزه کنــم و در ایــن میــان مجاهدیــن را انتخــاب کــردم.

روی  مــی خواهیــم«  تبعیــض  بــی  ایرانــی  »مــا  بیانیــه ی  پرســش: 

ــی،  ــگاه قبل ــه از آن ن ــه شــد ک ــز داشــت. شــام چگون سکوالریســم مترک

نــگاه عرفانــی )کــه ســکوالر هــم نیســت( بــه ایــن نــگاه ســکوالر 

رســیدی؟

ــن  ــرای م ــن ب ــدن م ــت ش ــش از آتئیس ــه پی ــی، ک ــرش عرفان ــخ: نگ پاس

ــا  ــرا زیب ــت و آن ــکل گرف ــن ش ــرای م ــدر ب ــوی پ ــت، از س ــود داش وج

می دیــدم و البتــه بــه گذشــته مربــوط می شــود. ایــن دگرگونی هــا 

ــم  ــا سکوالریس ــا ب ــد. ام ــکل می گرفتن ــیار آرام ش ــم بس ــه ه در اندیش

آشــنایی پیــش آمــده بــود و بویــژہ سکوالریســم سیاســی از ایــن دســت 

ــون  ــی همچ ــای تکمیل ــا تعریف ه ــا آن رس و کار دارم و ب ــروز ب ــه ام ک

»نــو« و »دموکراســی«، گیرایــی داشــت. مــا دیگــر تنهــا بــا بیــرون کــردن 

ــوژی  ــر ایدئول ــه ه ــتیم بلک ــراه نیس ــت هم ــب از سیاس ــن و مذه دی

ــد.  ــی دور مبان ــدرت سیاس ــت در ق ــد از دخال ــز بای ــواه نی ــت خ متامی

ایــن نگــرش توســط اســامعیل نــوری عــال مطــرح شــد و راهــکاری بــرای 

رهایــی از حکومــت اســالمی ایــران و حتــی نجــات منطقــه از مشــکالت 

ــا  ــم م ــال از سکوالریس ــوری ع ــای ن ــف آق ــد. تعری ــد باش ــان می توان ش

ــران جــاری اســت  ــت اســالمی ای ــه در حکوم ــر آنچــه ک ــر ه را در براب

ــی  ــه زمان ــن بیانی ــرنو ای ــد. از ای ــرار می ده ــود ق ــرا می ش و اج

کــه مکتــوب شــد و می رفــت کــه راهــی بــرای آینــده باشــد، 

ــرای مــن الزم منــود.  امضــا کــردن آن ب

پرســش: سکوالریســم، خــود، حزبــی شــده اســت و احــزاب 

همیشــه بــه نزدیــکان خــود و سیاست شــان بیشــرت توجــه 

نشــان می دهنــد، چگونــه درآینــده نــگاه تبعیضــی را از 

بتدریــج بــه ایــن رســیدم کــه مجاهدیــن منــی تواننــد آنچــه 
ــا  ــرا آنه ــد. زی ــا بدهن ــه آنه ــا اســت را ب ــردم م خواســت م
ــک  ــد و از ی ــی گوین ــخن م ــر س ــان باالت ــک جه ــز از ی نی
تفکــر الهــی جــان یافتــه و »ایــن جهانــی« نیســت و انتقــاد 
ــه عصــا  ــه بســیار دســت ب ــرا نیســتند. البت ــود را پذی و بهب
افــکارم را بــروز مــی دادم و رویــه هــای عرفانــی اســالم را 

مطــرح مــی کــردم.
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ــد؟ ــگاه می داری ــان دور ن خودت

ــای  ــا ایدئولوژی ه ــه م ــت، چنانچ ــیر نیس ــن مس ــکلی در ای ــخ: مش پاس

متامیــت خــواه را از خــود مجــزا بدانیــم و از ســویی پایبنــدی بــه 

ــرای نظــام سیاســی کشــور مجــاز ندانیــم. آنچــه کــه  ایدئولوژی هــا را ب

ــم و بیشــرت هــم از ســوی نیروهــای  ــا کنــون دیده ای مــا در کشــورمان ت

چــپ، برهمیــن روال بــوده اســت کــه یــک ایدئولــوژی و طرفــداران آن 

ــود  ــه خ ــژہ ای را ب ــگاه وی ــر، جای ــورد نظ ــه م ــه جامع ــیدن ب ــرای رس ب

ــوان گفــت کــه ســکوالر دموکراســی امیــدی  ــد. پــس مــی ت مــی داده ان

ــه ای را  ــی جامع ــارب منف ــن تج ــدور از ای ــوان ب ــه بت ــرای اینک ــت ب اس

ســاخت. پرســش ایــن اســت، کــه آیــا ایــن هــم ایدئولــوژی خواهــد بــود؟ 

بویــژہ کــه مــا هــم در منطقــه داشــته ایم حکومت هایــی کــه مدل هــای 

ســکوالری را داشــتند امــا بــاز متامیت خــواه بودنــد و بــه دیگــران آزادی و 

اجــازه فعالیــت از جملــه در آداب مذهبی شــان را منی دادنــد. پــس چــه 

تضمینــی هســت کــه مــا هــم گرفتــار ایــن متامیــت خواهــی هــا نشــویم؟ 

پاســخ ایــن اســت کــه: مــا سکوالریســمی کــه پایبنــدی بــه دموکراســی و 

حقــوق بــرش را مــد نظــر قــرار دهــد تاکنــون نداشــته ایم، سکوالریســمی 

ــه  ــدی ب ــم پایبن ــن فکــر می کن ــچ کــس منی دهــد. م ــه هی ــاز ب ــه امتی ک

دموکراســی و حقــوق بــرش سکوالریســم را از متامیــت خواهــی دور مــی 

دارد. 

پرســش: شــام چگونــه بــا ایــن مقولــه ی حــزب ســازی در خارج از کشــور 

کنــار آمدیــد بویــژہ کــه خــود آقــای نــوری عــال بــا اینگونــه حــزب ســازی 

ــات  ــا طبق ــل اروپ ــد مث ــا بای ــه حزب ه ــگاه ک ــن ن ــا ای ــود؟ ب ــف ب مخال

مختلــف را منایندگــی کننــد، امــا مثــال در ایــران مــا، حــزب تــوده مناینــده 

ــردم،  ــات م ــا طبق ــد ت ــری ش ــرت فک ــردم و بیش ــیع م ــای وس طیف ه

آنــگاه آینــده ی حــزب شــام چگونــه اســت؟

ــه  ــه چگون ــه اندیشــیده ام ک ــن نکت ــه ای ــن هــم ب پاســخ: م

شــد کــه نظــر تغییــر کــرد و بســوی تشــکیل حــزب 

ــد و  ــگاه جدی ــن ن ــه ای ــل هــم ب ــا تام ــدری ب ــم. و ق رفتی

ناگهانــی نگریســتم. مــا کــه در ایــران حقــی نداریــم، ایــن 

ــه  ــدم ک ــه دی ــدن مرامنام ــا خوان ــی ب ــا وقت ــم. ام را میدانی

ــرز  ــت، و در برومن ــل اس ــات قائ ــهء حی ــد مرحل ــود چن ــرای خ ــزب ب ح

دوره ی پیشــگامی را برگزیــده اســت، توانســتم خــودم را بــا ایــن دوره ی 

ــوری  ــرای جمه ــوی ب ــکیل آلرتناتی ــو تش ــم. از آنس ــق ده ــگامی وف پیش

ــا  ــگان نشــد ب ــع نخب ــا جم ــده ب ــن ای ــی اســت. ای اســالمی هــدف اصل

ــرای کار  ــدهء حــزب ب ــه ای ســازمان ها هــم نشــد. و بدینجــا رســیدیم ک

گروهــی بیشــرت مفیــد اســت. در قالــب یــک حــزب، بــه روز می مانیــم و 

زمــان عکس العمــل بــه مســائل را از دســت منی دهیــم. و کار تشــکیالتی 

ــت.  ــب اس ــل مناس ــس العم ــادهء عک ــد و آم ــده می مان زن

ــم  ــاز گردی ــون ب ــی تاکن ــد از دوران جوان ــه گفتی ــه آنچ ــر ب ــش: اگ پرس

ــزی  ــورای مرک ــت در ش ــه عضوی ــت ب ــوان دور از سیاس ــون از آن ج اکن

حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان رســیده اید، و ســخن از آلرتناتیــو 

مــی زنیــد. ایــن آلرتناتیــو چیســت؟ همه گیــر اســت یــا حــزب شــام ایــن 

ــو را مــی ســازد؟  آلرتناتی

پاســخ: آلرتناتیــو بایــد بــدور از اســتبداد و بازســازی اســتبداد مبانــد 

و تضمیــن ایــن مهــم بــا نیــروی ضــد تبعیــض ســکوالر دموکراســی 

اســت. حــزب مــا هــم، شــاید بــا نقــش محوری تــر، بــرای ایــن آلرتناتیــو 

همه گیــر تــالش می کنــد. آلرتناتیــو بایــد هــم اقبــال و توجــه جهانــی و 

نیــز هم میهنــان مــا در درون مرزهــا را بــا خــود داشــته باشــد. بنابرایــن 

ــا ایــن آلرتناتیــو همــراه شــود بایــد پایبنــد  هــر نیرویــی کــه بخواهــد ب

ــه ســکوالر دموکراســی و حقــوق بــرش باشــد. آنهایــی کــه از ایــن دو  ب

دورمانــده انــد بجاســت کــه بازبینــی دراصــول شــان بنامینــد و بــا زمــان 

پیــش برونــد. تاکیــد بــر اعالمیــه جهانــی حقــوق بــرش نیــز یــک مســئله 

ــش منی شــود.  ــل ســال پی ــه چه ــوط ب روز اســت و مرب

پرســش: آقــای نــوری عــال در گفتگــوی تلویزیونــی بــا تلویزیــون اندیشــه 

ــار ایــن پیش بینی هــا و دیدگاه هــای  از آقــای ترامــپ دفــاع کــرد. در کن

موجــود بــرای کار آقــای ترامــپ و حامیــت حــزب شــام از آقــای ترامــپ، 

شــام چــه نظــری داریــد؟

پاســخ: بلــه آقــای ترامــپ در اروپــا هــم شــگفتی و بدبینی هــای زیــادی 

را آفریــده اســت، دگرباشــان، گرمایــش زمیــن و دیگــر موضــع گیری هــای 

ــرای  ــت و ب ــن اس ــی آفری ــز نگران ــی نی ــخصیت های اروپای ــرای ش او ب

حــزب مــا هــم جــز ایــن نیســت. امــا زمانــی کــه مــا از زاویــهء ایرانــی 

ــت را  ــن دول ــذاری ای ــر گ ــس تاثی ــم، پ ــگاه می کنی ــکا ن ــت آمری ــه دول ب

از زاویــه ی نــگاه مــا در رابطــه بــا خاورمیانــه و کشــورمان ارزیابــی مــی 

کنیــم. آقــای اوبامــا همــراه مــردم مــا نشــد و در خاورمیانــه هــم رشایــط 

بســیار بــدی را بــه جــای گذاشــت. آقــای ترامــپ و حــزب دموکــرات ناقد 

ایــن سیاســت های اوبامــا هســتند کــه بــه اشــتباه جانــب حکومــت ایــران 

را گرفتــه اســت تــا مــردم زیــر تیــغ را. مــا بایــد در موضــع خــود بلنــد 

بگوییــم و یــادآوری کنیــم کــه اکنــون دولــت جدیــد آمریــکا چــه قــول و 

وعده هایــی مــی دهــد و خواهــان اجــرای آنهــا بشــویم. 

زمان گفتگو:   5 آذر ماه 1395 برابر با 25 نوامر 2016 

لینک گفتگو:  

»https://youtu.be/hOLlElkzP98«

دفرت انتشارات حزب سکوالر دموکرات ایرانیان

آلرتناتیــو بایــد بدورازاســتبداد و بازســازی اســتبداد مبانــد 
ــروی ضــد تبعیــض ســکوالر  ــا نی ــن مهــم ب ــن ای و تضمی
دموکراســی اســت. حــزب مــا هــم، شــاید بــا نقــش 
ــالش مــی  ــر ت ــه گی ــن آلرتناتیوهم ــرای ای ــر، ب محــوری ت
کنــد. آلرتناتیــو بایــد هــم اقبــال و توجــه جهانــی وهــم 
هــم میهنــان مــا درون مرزهــا را بــا خــود داشــته باشــد. 
ــو  ــن آلرتناتی ــا ای ــد ب ــه بخواه ــی ک ــر نیروی ــن ه بنابری
همــراه شــود بایــد پایبنــد بــه ســکوالر دموکراســی 
وحقــوق بــرش باشــد. آنهاییکــه ازایــن دو دورمانــده انــد 
بجاســت کــه بازبینــی دراصــول شــان بنامینــد و بــا زمــان 
پیــش برونــد. تاکیــد براعالمیــه جهانــی  حقــوق برشنیــز 
یــک مســئله روزاســت و مربــوط بــه چهــل ســال پیــش 

منــی شــود. 

https://youtu.be/hOLlElkzP98
https://youtu.be/hOLlElkzP98
https://youtu.be/hOLlElkzP98
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دهــد  مــی  بربــاد  را  ایرانــی  زندگــی  آنکــه 

اســت اســالمی  جمهــوری 
ــی؛ عضــو  ــالد آقای ــا می ــن ب ــون میه ــوی تلویزی ــده گفتگ چکی

ــان  ــرات ایرانی ــکوالر دموک ــزب س ح

قبــل از معرفــی خودتــان از شــام می پرســم دربــاره ی ایــن تجمعــی کــه 

در شــیراز روی داد چــه نظــری داریــد؟

ایــن رفتــاری اســت کــه در برابــر کنش هــای حکومــت روی داده اســت 

ــت  ــه حکوم ــه ک ــد و آنگون ــد بکنن ــه می توانن ــت چ ــر حکوم و در براب

ــردی  ــردم ف ــد و م ــاک منای ــور را پ ــخ کش ــد تاری ــی توان ــد من می خواه

بــزرگ از تاریــخ را گرامــی مــی دارنــد. البتــه بایــد امیــد داشــت کــه از 

ــود و  ــده نش ــد زایی ــتی تن ــرش ناسیونالیس ــار و نگ ــا رفت ــن حرکت ه ای

ــزرگ را مدنظــر داشــته باشــیم.  ــه مــدارای کــورش ب روی

پرسش: خودتان را معرفی منایید!

پاســخ: زاده ی تهــران هســتم، 1362 متولــد شــده ام و دوره هــای درســی ام 

را در تهــران گذارنــده و رشــته دامپــروری را در رشــت خوانــدم . 

پــس از آن در رشــته کامپیوتــر تحصیــل کــردم. بــا هم دوره هــای 

خــود در دبیرســتان گــروه مقاومتــی بنــام »حــزب ســفید« را 

تشــکیل دادیــم و تــالش ایــن بــود کــه کاری بکنیــم و امــا 

دیگــر همونــدان رهــا کردنــد و رفتنــد و مــن تنهــا مانــدم. 

ــری  ــچ رای گی ــه در هی ــود. از جمل ــی نب ــان علن ــه کارم البت

ــت.  ــود نداش ــی وج ــل دموکرات ــرا بدی ــم. زی ــت نکردی رشک

»دوران طالیــی امــام« مهنــدس موســوی هــم مــا را شــگفت زده می کــرد 

حتــی اگــر از دیــد موســوی ایــن شــعار مستمســکی بــرای حفــظ جریــان 

ــی  ــاس فروپاش ــا احس ــان ب ــرس اصالح طلب ــال ت ــه هرح ــود. ب ــودش ب خ

نظــام افــزون شــد و بــه توجیــح و تحریــف شــعارها مشــغول شــدند و 

مبــارزه مــردم را بــه گوشــه راندنــد و همــه ی مــا را نادیــده گرفتنــد. البته 

واژہ اصالح طلبــان مصــداق نــدارد زیــرا دعــوا بــر رس قــدرت بــرای ثــروت 

اســت و نــه اصــالح. بــه هــرروی پــس از خــروج از ایــران بــه »شــبکهء 

ســکوالرهای ســبز« همونــدی خــود را اعــالم کــردم. ایــن شــبکه متفــاوت 

بــود زیــرا از بزرگرتیــن نــام در برابــر حکومــت اســالمی اســتفاده می کــرد 

یعنــی سکوالریســم. و آقــای نــوری عــال نیــز ایــن مفهــوم را خــوب زیــر 

پوشــش و بازبینــی قــرار مــی داد. 

ــکا  ــدای آمری ــق ص ــه اف ــه در برنام ــال از جمل ــوری ع ــای ن ــش: آق پرس

ــن جنبــش  ــه ای ــا کنگــره اول ســکوالر دموکرات هــا گفــت ک همزمــان ب

ــا  ــی ب ــه می بین ــا را چگون ــن ادع ــام ای ــت. ش ــکوالر اس ــش س ــبز ذات س

ــم! ــم منــی بینی ــی هــم ک ــار دین ــران رفت ــردم ای ــه اینکــه از م توجــه ب

پاســخ: ســخن از سکوالریســم فلســفی نیســت و الزم هــم نیســت. امــا 

ــه  ــت و تکی ــور مملک ــهء ام ــان در هم ــت مالی ــوذ و دخال ــردم از نف م

ــن  ــا ای ــان ب ــدام ماالی ــه م ــده اند و اینک ــته ش ــث خس ــه و حدی ــه آی ب

روش جــای پــای خــود را محکــم مــی کننــد غیرقابــل تحمــل شــده اســت. 

ازایــن رو بلــه، ایــن نگــرش کــه مــال و دیــن از حکومــت جــدا، نگرشــی 

اســت کــه پایــه دارد. حتــی اگــر ســاده هــم فهمیــده باشــند کــه دیــن از 

سیاســت جــدا، امــا بــدان بــاور دارنــد. شــعارهایی در جنبــش ســبز داده 

ــت اندازی  ــت و دس ــتوه از دخال ــکایت و س ــعارها ش ــن ش ــد و ای می ش

دائــم دین مــداران بــه زندگــی و امــور خصوصــی مــردم بــود. ایــن هــامن 

اقبــال بــزرگ سکوالریســم اســت. و البتــه عکس العمــل مــا بــه ســخنان 

ــه دوران  ــه ن ــود ک ــن اســاس ب ــای موســوی هــم برهمی و شــعارهای آق

طالیــی امــام بلکــه سکوالریســم و باورهــای زمینــی. 

پرســش: اگــر بــه جنبــش تونــس بنگریــم کــه خــود ســوزی زحمتکشــی 

ــداوم،  ــا وجــود رضبه هــای م ــران، ب ــا در ای ــی منجــر شــد، ام ــه انقالب ب

ــن دســت،  ــای از ای ــوار منتظــری و رســوایی ه ــن اواخــر ن ــه ای از جمل

ــل  ــو کاری بکــن. دلی ــم کــه ت ــه ســمت دیگــری مــی گیری انگشــت را ب

چیســت؟ 

ــم و در قاهــره  ــر هــم رفت ــدان تحری ــودم و می ــن در مــر ب پاســخ: م

راهپیامیــی بزرگــی هــم بــود. امــا مــردم مربــه عــرب بــودن منی نازنــد 

و بــه تاریخ شــان می نازنــد. جوانــان مــری به راحتــی مــن را بیــاد 

حســاب  در  دالر  میلیــون   50 اینکــه  می انداختنــد.  ایــران  جوانــان 

همــر حســنی مبــارک بــود مــردم را شــگفت زده و در میــدان تحریــر 

نگــه می داشــت. امــا در ایــران مــوارد بســیار زیــاد اســت و ارقــام 

ــم.  ــرو نبودی ــرات روب ــا حکومــت تئوک ــا ب ــس ام ــرت. در تون بســیار بزرگ

ــردم  ــا اینحــال م ــرات ســخت جان تر هســتند. ب حکومت هــای تئوک

ایــران امیــد بــه دگرگونی هــا دارنــد و بدنبــال آن هســتند تــا 

کاری روی دهــد. مــا کــه در بــرون مــرز امیــد مــی بخشــیم، 

اگــر ســاکت بشــویم، نتوانســته ایم چــراغ ایــن حرکــت را 

ــه جایــی  ــم. می شــود حرکــت کــرد و ب ــگاه داری روشــن ن

رســید. 
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پرســش: اکنــون کــه احزابــی تشــکیل مــی شــوند، حتــی بــا قــد و قــوارهء 

ــده ی  ــس آین ــت، پ ــر ماس ــم در براب ــرات ه ــت تئوک ــازی، و حکوم مج

حــزب را چــه مــی بینــی؟

ــای  ــدرت در آرمان ه ــه ق ــت یابی ب ــدت دس ــک در دراز م ــخ: بی ش پاس

مــا جــا دارد. امــا امــروز بــا آنچــه داریــم پیــش مــی رویــم. از آنســو در 

ســال 88 مــا بــا رشایــط اضطــراری روبــرو شــدیم و بــه ســقوط حکومــت 

نزدیــک شــده بودیــم. در آینــده بــروز بحــران هــای از ایــن دســت در 

ــش  ــی، نق ــای اجتامع ــن تنش ه ــا ای ــی ب ــت. همراه ــی اس ــران حتم ای

ــی  ــه رضر مــردم باشــد کار اصل ــد ب ــده از آنچــه مــی توان هشــدار دهن

ماســت. بایــد بــاور داشــت کــه مــردم بــر می خیزنــد و بایــد مــا بیــدار 

و همــراه باشــیم. 

ــد  ــد و می گوی ــش مشــکالت می گوی ــران مــدام از افزای ــار ای پرســش: آم

کــه اکریــت مــردم کــه تلویزیــون نــگاه می کننــد بــاالی 55 ســال 

هســتند. آقــای نوری عــال می گویــد آنچــه مــا می کنیــم میــراث مــا بــرای 

نســل بعــد اســت. اینــک شــام ایــن خــالء دوری نســل جــوان از سیاســت 

ــی؟ ــه می بین را چگون

ــا  ــتند. ام ــکالت هس ــن مش ــر ای ــتند و درگی ــال هس ــان فع ــخ: جوان پاس

ــم  ــن ه ــود م ــد. خ ــال منی کنن ــاالت را دنب ــائل و مق ــه مس ــان روزان این

ــه  ــش و از جمل ــال کن ــه انجــام منــی دهــم. بیشــرت دنب ــکار را فعاالن این

ــی  ــه حرکت ــاز ب ــران نی ــرنو در درون ای ــتند. از ای ــی هس ــری خیابان درگی

ــرود.  ــش ب ــرد و پی ــاده باشــد و نظــم بگی ــه راه افت هســت ک

پرســش: بایــد گفــت کــه ســال 88 رسخوردگــی بزرگــی بــرای مــردم پیــش 

آمــد. درحالیکــه در رشوع و بطــن آن جنبــش، هــامن ســال کمــک هــای 

مردمــی بــه تلویزیــون مــا هــم بی ســابقه بــود. امــا بعــد مــردم دلــرد 

شــدند. شــام چطــور دلــرد نشــدید؟

پاســخ: مــن 18 تیرمــاه ســال 78 در درون خیابــان شــاهد وقایــع بــودم. 

ــت شــیطانی  ــک حکوم ــا ی ــه ب ــته شــد ک ــی کاش ــن باورهــای ژرف در م

کــه از پســتی و پلیــدی کــم ندارنــد روبــرو هســتیم. گذشــت. رسکــوب، 

ــن  ــاز ای ــد، ب ــاز در ســال 88، ده ســال بع ــا ب ــردم را کشــت. ام ــد م امی

مــردم بــدون کمــک خــارج و تنهــا تــا آنجــا رفتنــد کــه حکومــت کامــال 

ــاد. اینجــا بــود کــه فهمیــدم کــه کار در مقابــل جمهــوری  ــرزه افت بــه ل

ــاز  ــال ٩8 ب ــاید س ــد. ش ــردی می خواه ــتکار و اراده و پایم ــالمی پش اس

اتفاقــات بزرگــی روی دهــد. جمهــوری اســالمی جــز ایــن بلــد نیســت و 

منی دانــد. مــا بایــد هشــیار باقــی مبانیــم. هــر چنــد حکومــت اســالمی 

ــرای روز  ــیاهی ب ــای س ــت و برنامه ه ــخت جان اس ــرات س ــران، تئوک ای

رفــن اش بــرای کشــور ریختــه اســت امــا بایــد محکــم مبانیــم.

پرســش: از کنگــره تورنتــو بــا جریــان شــام همــراه بــوده ام. دیــدم 

ــوی  ــه س ــود را ب ــت خ ــد و انگش ــد و رفته ان ــیاری آمده ان بس

نوری عــال می گیرنــد کــه دموکــرات نیســت. شــام او را 

چگونــه می بینیــد؟

پاســخ: مــن ســعی کــرده ام کــه بــا تاریــخ کار احــزاب آشــنا 

بشــوم و می بینــم کــه ایــن نــگاه منفــی کــه ایرانیــان کار 

ــا باشــد.  ــد پاشــنهء کار م ــد نبای ــد بکنن تشــکیالتی منی توانن

ــن  ــر رس ای ــال ب ــای نوری ع ــا آق ــن ب ــت. م ــه هس ــر همیش ــالف نظ اخت

ــا بشــود.  ــک کشــور ایالت ه ــران ی ــه ای ــش دارم ک ــالف بین ــئله اخت مس

ایشــان ایــن را بهرتیــن می بیننــد امــا مــن بــه دالیلــی زیــادی منی بینــم. 

بــا ایــن حــال مشــرتک مــا سکوالریســم اســت و می توانیــم بــا هــم کار 

ــه  ــگان کاری ک ــر و شــکیبایی و حجــم رای ــن از روش کاِر پیگی ــم. م کنی

ایشــان انجــام می دهنــد، بزرگــواری را بیشــرت می،بینــم تــا چیــز دیگــری. 

ــر از  ــر رنگ ت ــی پ ــا گاه ــت و طبع ــه ی ماس ــاط هم ــل ارتب ــان عام ایش

بقیــه مــی منایــد و فکــر می کنــم ایــن طبیعــی اســت. ازهمــه ی این هــا 

ایــن را نتیجــه می خواهــم بگیــرم کــه اینگونــه اختالف هــا دلیلــی کافــی 

بــرای نبــود همــکاری نیســت و برعکــس بایــد کار کــرد تــا نتیجــه گرفت.

 

پرســش: در پایــان فکــر مــی کنیــد کــه چگونــه مــی تــوان بــه نقطــه ی 

اتکایــی رســید کــه اتحــاد را ایجــاد کنــد و مثــال جوانــان طرفدار شــاهزاده 

رضــا پهلــوی و دیگــران بــه نیــروی توفنــده ی متحــد تبدیــل شــوند؟

ــم  ــه داری ــاوت ک ــی متف ــرش های ــدا از نگ ــم ج ــی توانی ــا م ــخ: م پاس

دور سکوالریســم بــا هــم همــکاری مناییــم. مــن درایــن هیــچ اشــکالی 

ــپ  ــی چ ــای خیل ــا طیف ه ــم م ــرت سکوالریس ــر چ ــه درزی ــم ک منی بین

ــر  ــا قــدری پراگامتیک ت ــد م ــی راســت را هــم داشــته باشــیم. بای و خیل

ــاد می دهــد  ــی را برب ــی ایران ــه زندگ ــه آنک ــم ک ــگاه بکنی ــه مشــکل ن ب

بیایــد  چــه  هــر  گفتنــد  مــی  اســت. چپ هــا  اســالمی  جمهــوری 

از امپریالیســم بهــرت اســت و طبعــا بــه مــدل حکومتــی مدرن تــر 

ــی امــروز  ــی از راه برســد. ول ــد مالی می اندیشــیدند و گــامن منــی کردن

ــد  ــن رو بای ــت. از ای ــالمی اس ــوری اس ــا جمه ــی م ــکل اصل ــداً مش ج

بگویــم کــه پاســخ پرســش شــام ابــدا آســان نیســت زیــرا اگــر جــز ایــن 

ــم.  ــی دادی ــورت م ــزرگ را ص ــر کاری ب ــهء دیگ ــا هفت ــود م ب

ــر  ــتم اکت ــت و  هش ــا بیس ــر ب ــاه 1395 براب ــت آبامن ــو: هف ــان گفتگ زم

ــا 2016 ب

لینک گفتگو:

»https://youtu.be/acZcwkF7Qfc«

 

دفرت انتشارات حزب سکوالر دموکرات ایرانیان  

https://youtu.be/acZcwkF7Qfc
https://youtu.be/acZcwkF7Qfc
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GITIMADARI
ــو(  ــی )اب ــا کرمي ــاد عبدالرض ــده ی ــخرنانی زن س

در چهارمیــن کنگــرهء ســکوالر دموکــرات هــای 

ــران    ای

ســالم دارم خدمتتــان و خســته نباشــید! مــن خــودم کــه خیلــی  خســته ا م، 

ــت،  ــال ام س ــّن و س ــش س ــن علت ــید. م ــوری نباش ــام اینج ــدوارم ش امی

پیــرم، تحملــم کــم اســت؛ ولــی  شــام االن ماشــاالله پیداســت کــه شــور 

ــد. و شــوقش را داری

ــاید دو  ــنیده ام، ش ــروز ش ــروز و ام ــن در دی ــه م ــه ک ــم، آنچ ــرض کن ع

یــا ســه  و یــا چهــار درصــد روی ایــن رفتنــد کــه چــه بایــد کــرد. همــه 

چیزهائــی را میگوئیــم کــه الزمــه اش بعــد از جمهــوری اســالمی اســت. 

ــد  ــم، نبای ــه اینکــه نکردی ــه ن ــم. البت ــچ بحثــی  را روشــن نکردی ــی  هی ول

ــن جمهــوری  ــد ای ــم کــه چطــور مــی بای حــق گــذاری نکــرد، منــی گوی

ــت  ــده اس ــران ش ــی  در ای ــر حرکت ــد. ه ــت ش ــالمی را از رشش راح اس

جمهــوری اســالمی حتــام خفــش کــرده. یکــی از آنهــا ایــن حرکــت اســت 

ــه نتوانســت. دو ســاله  ــران«[ ک ــرات هــای ای ]»کنگــرهء ســکوالر دموک

پیــش هــم در بوخــوم ، از همه شــان بایــد تشــکر کــرد و دســت مریــزاد 

ــودن، باهــم  ــدن، باهــم ب ــدن، از هــم نرنجی ــت. حــاال از هــم رنجی گف

ــای  ــن ج ــود، و ای ــته بش ــه درش بس ــن خان ــتند ای ــی  نگذاش ــودن، ول نب

ــم. ــرش کنی ــه ت ــدوارم اضاف احــرتام دارد و دســت خــوش و امی

در آنجــا بحــث ایــن بــود کــه آقــا مــا وقتــی  کــه می خواهیــم بــا 

ــا هــم  ــی ب ــا مــا چــه اختالفات ــم آق ــم، اول میگوئی همدیگــر حــرف بزنی

داریــم؛ بنابریــن منی توانیــم بــا هــم باشــیم. بنــده اگــر جســارت نباشــد 

عــرض کــردم، مخصوصــا بــه جنــاب آهــی، بــه آقــای دکــرت نــوری عــال، 

ــم  ــم. بیائی ــر اســاس مشــرتکامتان کار بکنی ــا ب ــا جــان م ــم آق همــه گفتی

بگوییــم کــه آقــا، ماهــا چــه مشــرتکاتی بــا هــم داریــم. بــه جــای اینکــه 

مثــال بگوئیــم مــن، عــرض کنــم کمونیســت ام، تــو لیرالیســتی، تــو اینــی 

، اینهــا نــه! بگوییــم آقــا مشــرتکامتان چــه هســتند؟ مثــال مــی گوئیــم آقــا 

مــا اینجــا کــه همــه نشســته ایــم رصف نظــر از اینکــه چــه عقیــده ای 

داریــم همــه بــه خودمــان می گوئیــم ایرانــی !؛ بنابریــن یکــی  از اصــول 

مــا ایــن اســت کــه ایرانــی  هســتیم. داد و بیــدادی کــه داریــم بــا 

جمهــوری اســالمی ]ایــن اســت کــه[ مــی گــو ییــم آقــا جــان، ایــن دیــن 

و مذهــب بایــد بــه دور از سیاســت باشــد؛ بنابریــن ایــن هــم یــک چیــز 

مشــرتک اســت کــه آقــا دیــن از سیاســت جداســت، پــس دخالــت نکن در 

کار.  ]و یــا اینکــه[ زن و مــرد بایــد حقــوق مســاوی داشــته باشــند. ایــن 

احتیــاج بــه تفکــر و ایدئولــوژی ایــن چیزهــا نــدارد. زن و مــرد از نظــر 

حقوقــی بایــد اختیــارات مســاوی داشــته باشــند. اینهــا اصولــی ســت کــه 

بــر مبنــای اشــرتاک بیــن انسانهاســت. هیــچ احتیاجــی  ]هــم[ نیســت بــه 

ایدئولــوژی یــا بــه چیــز دیگــری.  حــاال همیــن موضــوع مشــرتکات کــه 

همــه قبولــش بکنیــم، یــک چیــز پیــش مــی آورد، طبیعــی هــم اســت: 

یــک »عقیــده« بــه وجــود مــی آیــد کــه اینهــا مشــرتکامتان  هســتند؛ مثــال 

پنــج تــا یــا دو تــا یــا یــک ]نقطــه اشــرتاک داشــته باشــیم.[

حــاال هــر کــدام از ماهــا کــه معتقــد بــه ایــن اصــل هســتیم به 

طریقــی یــا از زاویــه ای ایــن را میبینیــم کــه ایــن هــامن واژٔہ 

ــدٔه  ــده«. عقی ــل »عقی ــت در مقاب ــلیقه« اس ــروف »س مع

واحــد اســت، ایــن اســت ]کــه مثــال[ مــا ایرانــی  هســتیم، 

ــن اســت  ــن ای ــان اســت. حــاال ســلیقه م ــن هــم اصومل ای

کــه بــه ایــن صــورت می شــود بــه اینجــا رفــت، رفیقــت مــی 

گویــد نخیــر، بــه ایــن شــکل بایــد بــروی . و ایــن درســت نقطــه ای اســت 

کــه در ایــن ســی   پنــج، هفــت و هشــت ســاله اخیــر الاقــل باعــث شــده 

ــردم  ــرض ک ــه ع ــه هــم نچســبند. اینک ــازمانی ب ــچ دو س ــه هی اســت ک

بایــد بــه ایــن ســازمان گفــت دســت مریــزاد از ایــن خــط  هــا گذشــته 

ــاد  ــده ب ــاد! و زن ــده ب ــا! زن ــاد آق ــده ب ــم اســت. زن ــن مه ــا بحــال.  ای ت

هــم خــودم؛ یــک کــم ســهم تــوش داشــته ام )خنــده و تشــویِق حضــار(. 

ــی  ــا م ــه اینج ــه ب ــه ک ــل قضی ــه اص ــت ک ــن اس ــئله ای ــاال مس ــاال، ح ح

رســد انشــعاب و انشــقاق رشوع می شــود کــه مــن تفکــرم ]ایــن 

اســت و[ اینجــوری مــی گویــم و مــی بینــم، تــو مــی گویــی کــه  نخیــر، 

اینجــوری مــی بینــم، و بعــِد آن هــم مــی گویــی کــه حــاال کــه منی شــود 

ــم،   ــه امثاله ــه کرالل ــد ک ــی گوی ــم م ــوری اســالمی ه ــظ! جمه خداحاف

ــان کنــد )خنــده حضــار(، همیشــه ایــن کار را بکنیــد. ولــی   خــدا زیادت

ایــن بــار نتوانســته ایــن کار را بکنــد؛ بــا متــام کمبودهــا و اشــکاالتی کــه 

داشــتیم، تــا اینجــا آمدیــم و قــدم بعــدی از ایــن خیلــی  بلنــد تــر خواهــد 

بــود، حتــام!؛ چــون مــا اســاس را بــر ایــن مــی گیریــم. ممکــن اســت مثــال 

یــک کســی  بــا تفکــرات مــن موافــق نباشــد و اتفاقــا اســاس ایــن سیســتم 

فکــری ایــن اســت کــه بــا تفکــرات هــم کامــال صــد درصــد و مــع بــل 

]  بــا حتــی[ یکــی  نیســتیم، و بایــد هــم نباشــیم بــرای اینکــه بکوشــیم کــه 

آهســته آهســته بــا هــم بتوانیــم کنــار بیائیــم.

ــدا  ــد پی ــده واح ــه عقی ــا ک ــه. اینج ــم از قضی ــل، دور نیافت ــع الحاص م

ســلیقه های  بــه  می کنــد  برخــورد  واحــد  عقیــده  ایــن  می کنیــم، 

مختلــف و، ایــن ســلیقه های مختلــف پــل رصاط قضیــه اســت کــه 

ــادن اســت. عــرض کــردم  ــه انشــعاب، جدایــی و از کار افت همیشــه مای

مــی شناســم ســازمان هایــی کــه حداقــل شــش و هفــت ســال اســت کــه 

بنــده هــم چنــد جلســه درشــان بــوده ام. بــرای یــک »کــره« یــا یــک 

»فتحــه« هنــوز نتوانســن یــک چیــزی، یــک اتحــادی ایجــاد بکننــد. خــب 

ــری  ــد »واو« ]و دیگ ــن میگوی ــرد. چــون ای ــه منی شــود کار ک اینجــور ک

ــی   ــد بگوی ــه بای ــد ک ــی »واو« و، مــی گوی ــد بگوی ــه[ نبای ــد ک مــی گوی

ــن هســت.  ــده. ای ــده حضــار(. همینجــوری هــم مان »وا«  )خن

ــت پیــش مــی  ــد دو حال ــه وجــود مــی آی ــه ب ــف ک حــاال ســلیقه مختل

ــا  ــود م ــه خ ــم ک ــاد بگیری ــک، ی ــد. ی ــی آی ــش م ــت پی ــد حال ــد، چن آی

بکوشــیم در عینــی کــه عقیــده واحــد را داریــم، بکوشــیم بــه طریقــی رس 

ایــن ســلیقه مختلــف کنــار بیــام باهــم، یــا بگذریــم و کوتــاه بیاییــم و یــا 

قبــول بکنیــم و یــا حلــش بکنیــم و یــا نــه ]اگــر دیدیــم کــه[ هیچ کــدام 

از اینهــا منی شــود، جــدا نشــویم. آن وقــت بپذیریــم کــه آقــا، یــک 

مرجعــی، یــک جایــی باالتــر و قویــرت از مــا هســت کــه می توانــد ایــن 

قضیــه را حــل کنــد. آن هــم یــا عــرض کنــم رفرانــدوم اســت یــا مجلــس 

مؤسســان اســت یــا اینکــه نــه، چیــزی کــه تــا بــه حــال بــوده: خودمــان 

را جــای ایــن دو تــا بگذاریــم؛ یعنــی  هــم مجلــس مؤسســان باشــیم هــم 

ــن هــم  ــد باشــد و ای ــن بای ــر!؛ ای ــه نخی ــم ک ــدوم باشــیم و بگویی رفران

منی شــود. 

ــر را، در  ــم همدیگ ــل بکنی ــه تحم ــیم ک ــه برس ــن نکت ــه ای ــا ب ــر م اگ

عینــی کــه هنــوز اختــالف ســلیقه بجاســت، ولــی  اختــالف عقیــدٔه 

ــو  ــتقل جل ــده مس ــر آن عقی ــه خاط ــامن ب ــد و ه ــر نکن تغیی

برویــم، مــن فکــر می کنــم شیشــه عمــر جمهــوری اســالمی 

ــه االن  ــهری ک ــن ش ــو ای ــا ت ــم. اتفاق ــت آورده ای را بدس

هســتیم، پدربــزرِگ ایــن شــیوهء تفکــر، مرحــوم »هلمــوت 

اشــمیت« مــی گفــت کــه دموکراســی یعنــی »کومپرومیز«، 

ــا هــم رس  ــدن ب ــار آم ــی  »دموکراســی«؛ کن ــز یعن کومپرومی
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چیــزی، کوتــاه آمــدن.  اگــر مــا بتوانیــم بــه ایــن نکتــه برســیم و  ای کاش 

ــه چــه  ــم ک ــورد[ بحــث مــی کردی ــن ]م ــن دو روز بیشــرت روی ای در ای

جــوری بایــد ایــن را حــل کنیــم.

ــه  ــی  ک ــید: وقت ــم، ببخش ــارت می کن ــم، جس ــذرت می خواه ــی  مع خیل

ــش  ــلیقه پی ــالف س ــه اخت ــن ک ــتیم و همی ــط بایس ــن خ ــفت روی ای س

ــاس ایدئولوژیکــی، حزبــی،  ــد هــم لب آمــد جــدا بشــویم؛ حــاال هــر چن

ایــده ای، رویــش ]=روی ایــن جدایــی[ بپوشــانیم بــاز معلــوم اســت کــه 

ــالف  ــک اخت ــلیقه ی ــالف س ــن اخت ــت.  ای ــا نیس ــدام از اینه ــه، هیچ ک ن

ســلیقه بینشــی نیســت. معــذرت می خواهــم یــک اختــالف ســلیقه 

دانشــی نیســت، بلکــه بینشــی اســت. بــاز اشــتباه گفتــم )خنــده حضــار 

(. پیــری اســت می خواهــم ایــن را عــرض کنــم کــه ایــن اختــالف ســلیقه 

ایــن نیســت کــه از نظــر ایدئولوژیکــی باشــد کــه بگویــم بــا ایــن طرفــم 

ــت.  ــی اس ــت، منش ــی نیس ــت، بینش ــی اس ــه منش ــل؛ بلک ــن دلی ــه ای ب

منشــی بــه ایــن صــورت کــه وقتــی  بنــده کنــار مــی آیــم بــا آقــای نــوری 

ــز اســت ]در تضــاد  ــا ایــن ســلیقه مــا چی عــال رس اینکــه ایــن ســلیقه ب

اســت[ کنــار منــی خواهــم بیایــم و ]بــا خــودم[ مــی گویــم کــه وقتــی  

کنــار بیایــم یعنــی  او رئیــس اســت و مــن دوم ام، نــه، و یــا بــر عکــس. 

و همیشــه هــم اینجــوری شــده اســت. 

حــاال اگــر ایــن قضیــه، ایــن موضوعــی کــه از دیــروز تــا بــه حــال رویــش 

هســتیم و بعــد از ایــن هــم خواهیــم شــد ]یعنــی اینکــه بعــد از ایــن 

هــم بــا وجــود اختــالف ســلیقه هــا بــر محــوِر عقایــِد مشــرتک گــرد هــم 

ــه شــده  ــواِن اصــل پذیرفت ــه عن ــه نظــر مــن ]دیگــر ب ــم آمــد[ ب خواهی

ــران[،  ــای ای ــرات ه ــره ســکوالر دموک ــکل ]کنگ ــن تش ــر ای ــت[، دیگ اس

ــه دارم اینجــا  ــی  ک ــن حرف ــده ای ــی نیســت . االن بن ــن تفکــر،  افتادن ای

میزنــم نظــر]ی[ اســت ]کــه[ آورده ام، امــا دقیقــا نظــر رفیــق دیگرمــان 

نیــز هســت کــه آقــای نــوری عــال ایشــان را مــی شناســد و متأســفانه بــه 

ــل باشــد:  ــود منیتوانســت در اتومبی ــرده ب ــه ک خاطــر عمــل جراحــی ک

آقــای مهنــدس پرویــز رضغامــی. درســت همیــن تفکــرات را گفتــه اســت 

کــه از قــول مــن آنجــا هــم بگــو کــه مــن هــم اینــم و همیــن را قبــول 

ــزی  ــن چی ــی  ای ــول دارم.  یعن ــن هــم قب ــد م دارم . هرچــه شــام بگوئی

اســت کــه بــه ایــن زودی نخواهــد افتــاد، بلکــه روی ریــل خواهــد افتــاد؛ 

کــه گفــت ایــن نظــر مــن هــم هســت، از قــول مــن بگــو کــه آنهایــی کــه 

تــو مــی گویــی  نظــر آقــای پرویــز رضغامــی هــم هســت. پیــام ایشــان 

هــم هســت.  گفتیــم خیلــی  متشــکر. اینجــور قضیــه پیــش بــرود ]خــوب 

ــا  ــم کاره ــش بروی ــورت پی ــن ص ــه ای ــود ب ــر بش ــاال اگ ــود[.  ح ــی ش م

ــار آمــد، خیلــی   خیلــی  خیلــی  ســاده تــر مــی  شــود. می شــود باهــم کن

ــار آمــد.  ــا هــم کن جــدی هــم می شــود ب

ــا انشــعاب و انشــقاق قاطــی  مــی شــود  ــاز ب ــه ب ــز دیگــری هــم ک چی

هــامن مســئله منشــی بــه کار مــی آیــد ایــن ســت کــه مــی گوینــد خیلی  

خــوب، پــس مــا مــی آئیــم بــا شــام همــکاری  مــی کنیــم یــا شــام بیائیــد 

ــزاده ام،  ــن امام ــه م ــه، ن ــن ن ــه نظــر م ــه، ب ــد. ن ــکاری بکنی ــا هم ــا م ب

ــن  ــه ای ــم ب ــا معتقدی ــا جــان م ــم آق ــا مــی گوئی ــو امامــزاده ای. م ــه ت ن

کــه یــک عقیــدٔه مشــرتکی داریــم؛ ایــن عقیــدٔه مشــرتک را هــر کــه 

بــا ســلیقه و فرمــی مــی بینــد . خــود شــام هــم در آن شــهری 

کــه هســتید در آن کشــوری کــه هســتید بــا دوســتانی کــه 

داریــد بنشــینید و روی ایــن موضــوع متریــن کنیــد. آقــا مــا 

مــی گوئیــم مثــال کــه مــا هــم روی ایــن موضــوع هــا بــا 

هــم متریــن بکنیــم، بــا هــم چیــز بکنیــم کــه یــواش یــواش 

بــزرگ بشــود، ایــن شــهر بــه آن شــهر یــا ایــن کشــور بــه آن 

کشــور ]وصــل شــوند[. آن وقــت می شــود یــک ســازمان یــا یــک، عــرض 

کنــم کــه، تجمــع بزرگــرتی گذاشــت. روی ایــن موضــوع!

ــه مجــرد  ــا ب ــن اســت کــه مســئله جــوری باشــد کــه م ــه  ای اصــل قضی

کوچکرتیــن اختالفــی مجــزا نشــویم از هــم، نپاشــیم از هــم. و اگــر ایرانی  

هســتیم هــم را می شناســیم، پــس کاله رس خودمــان نگذاریــم؛ ایرانی  هــا 

ــی   ــد. ول ــی  هــم اشــتباه دارن ــات، خیل ــی  جه اســتثنائی هســتند از خیل

ــز  ــادن، هیــچ چی ــو یــک خطــی  کــه افت ــادن، ت ــه یــک چیــزی کــه افت ب

ــت  ــه رسع ــرود ب ــش ب ــن موضــوع پی ــر. ای ــرد دیگ ــی گی ــان را من جلوش

ــا عمــل ایرانی  هــا را خواهــد گرفــت کــه مســئله خیلــی   رسارس تفکــر ی

ســاده اســت. بلــه در عیــن اینکــه عقیــدٔه مــا ایــن ســت کــه جمهــوری 

اســالمی بایــد بــرود حــاال هــر کــدام مــا مــی گوئیــم بــه صورتــی  بایــد 

ــی   ــو بگوی ــن موضــوع جــدا منــی شــویم. اگــر ت ــچ هــم از ای ــرود. هی ب

ــی   ــرود. ول ــه صــورت »آ« ب ــم ب ــرود، مــن مــی گوی ــه صــورت »ب« ب ب

بــه هــر حــال اصــل قضیــه کــه بایــد جمهــوری اســالمی بــرود بــه جــای 

خــودش محفــوظ اســت. اگــر ایــن کار، بــازم عرضــم ایــن اســت کــه ایــن 

کار را اگــر انجــام بدهیــم، تصــور مــن ایــن اســت، حــاال ممکــن اشــتباه 

کــرده باشــم، ایــن مــی توانــد اصــل قضیــه ]یعنــی[ ایجــاد تجمــع، ایجــاد 

نیرویــی کــه بتوانــد زمینــه را آمــاده بکنــد ]را همــوار ســازد و آنــگاه مــی 

ــم؛ ]مســائلی  ــن مســائلی  کــه همیشــه مطــرح می کنی ــرای ای ــم[ ب توانی

همچــون[ چــه باشــد، چــه نباشــد، سکوالریســم، غیــر سکوالریســم، دیــن 

داشــن، بــی  دیــن بــودن و متــام ایــن مســائل ]بــا هــم بــه توافــق برســیم 

و[ آن وقــت روی آن مــن میشــود اینهــا را پیــاده کــرد. 

ــتم  ــه رس ــم »ب ــارت می کن ــتادم جس ــت اس ــن در خدم ــر از ای ــی  غی ول

ــه مبخــش«.  اول  ــه دشــت آهــوی ناگرفت ــد رخــش /   ب بگــو ای خداون

ــم. ــن کارهــا را بکنی ــم بعــد هــم ای ــار بگذاری جمهــوری اســالمی را کن

 از اینکــه ایــن همــه فرصــت بــه مــن دادیــد خیلــی  متشــکرم.  بــاز هــم 

ــوده و هــم  ــم عرائضــی کــه کــردم هــم نظــرات خــودم ب عــرض می کن

تفکــر و پیــام رفیقــم جنــاب پرویــز رضغامــی. خوشــحال هــم هســتم کــه 

بنــده را هــم دعــوت کردیــد. امیــدوارم پیــش بریــم قضیــه را )تشــویِق 

حضــار(.

ــاه  ــهریور م ــران، 20 ش ــای ای ــرات ه ــکوالر دموک ــره س ــن کنگ چهارمی

1395 برابــر بــا 11 ســپتامر 2016  

بــرای مشــاهده ســخرنانی زنــده یــاد عبدالرضــا کرميــی )ابــو( نــگاه کنیــد 

: به

»https://youtu.be/-sldjPcyxqY«

آخرین بازبینی از این لینک در ماه می 2017 صورت گرفته است. 

ــزب  ــو ح ــی، عض ــی  قَه ــی  گُل ــد عل ــای محم ــط آق ــخرنانی  توس ــن س ای

ــت. ــده اس ــوب ش ــان، مکت ــرات ایرانی ــکوالر دمک س
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GITIMADARI»!آل ترناتيو«
هادی خرسندی

1991 - 1370

***************

حيف شد، پيدا نشد، آل ترناتيو

بهر ما، در عرض ده سال - ترناتيو

بسکه شد تکرار اين لفظ غريب

ذهن ما را کرده اشغال- ترناتيو

چيست اين آلرتناتيو لعنتی

اين همه قيل- ترناتيو، قال- ترناتيو

خوردنی، پوشيدنی، نوشيدنی است

چيست اين آلرتناتيو، مال-ترناتيو؟

بايد آن را مثل نان با دست خورد

يا فقط با کار و چنگال-ترناتيو؟

بايدش از سقف آويزان کنيم

یا گذاريم اش به یخچال- ترناتيو

می خرندش روی ليرت و روی مرت

يا به کيلو يا به مثقال- ترناتيو؟

می شود آلرتناتيو قدری گرفت

از فالن عطار و بقال- ترناتيو؟

يا که بايد وارد صحبت شويم

با فالن جن گري و رمال- ترناتيو

با پَن اَم، با ارفرانس، با ار فلوت

می رسدريال يا اينکه ال عال- ترناتيو؟

بايد از دکرت امينی خواست اش

با قبول حق دالل- ترناتيو؟

رفت بايد در پی آن تا عراق

نزد آن وردار و ورمال- ترناتيو؟

يا که بايد خواست از دکرت بختيار

دارد از پاريس ارسال- ترناتيو

پيش آقای بنی صدر است اگر

می دهد بی جار و جنجال- ترناتيو

مشکل ما را، از اين بابت، نزيه

می تواند بود حالل-ترناتيو

يا که دريادار احمد می کند

هديه بر ما بی نَک و نال- ترناتيو

يا رضاشاه بدون تاج و تخت

رو کند در حکم تکخال- ترناتيو؟

استخاره کرد بايد بهر آن

يا که می گريد کسی فال- ترناتيو

راستی را، چيست ما را زان ميان

آرزو ناتيو و آمال- ترناتيو

در پی آل ترناتيو دلنشن

مرغ دل ها می زند بال- ترناتيو

کاشکی اين ملت بيچاره داشت

بهر پيدا کردن اش حال- ترناتيو

وای بر احوال ما بی عرضه ها

بچه های رستم زال- ترناتيو!

 1991 - 1370

دو شعر از هادی خرسندی

ــال  ــندی 26 س ــادی خرس ــعر را ه ــن ش ــح: اي توضي

ــان اگرچــه واژهء  ــدن گفــت. در آن زم ــش در لن پي

ــب  ــو اغل ــا از يکس ــت ام ــی داش ــو« رونق »آلرتناتي

ــوی  ــا، از س ــتند و ي ــی دانس ــش را من ــردم معناي م

ــی  ــور عموم ــد تص ــنيده بودن ــر آن را ش ــر، اگ ديگ

ــت  ــی اس ــخص« معين ــو »ش ــه آلرتناتي ــود ک ــن ب اي

کــه قــرار اســت جانشــن ولــی فقيــه شــود. در ايــن 

شــعر بــا نــام هــای مــورد نظــر آن روزگار آشــنا مــی 

شــويم: دکــرت علــی امينــی، شــاپور بختيــار، دريــادار 

احمــد مدنــی، حســن نزيــه، ابوالحســن بنــی صــدر، 

ــوی.  و رضــا پهل
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GITIMADARI

وقتی خدا بیفتد
هادی خرسندی

از آسامن هفتم وقتی خدا بیفتد

ترسم خدا نکرده بر روی ما بیفتد

پیچد به سقف گردون الله اکر او

آنگاه با معلق از اوج ها بیفتد

تنها اگر بیفتد چندان خطر ندارد

ترسم که دسته جمعی با انبیا بیفتد

اما خدا که کاری با انبیا ندارد

روزی اگر بیفتد حتام جدا بیفتد

پرهیبت و وزین است پروردگار عامل

قر میکند زمین را گر جفت پا بیفتد

هادی برو حذر کن از شعر کفر گفن

حاال مگر قرار است اصلن خدا بیفتد؟

بعله چرا نیفتد؟، شیطان اگر هلش داد

او ناگهان بر این ارض از آن سام بیفتد

شاید به عشق اسالم، چون رهران غربی

بر خاورمیانه در آسیا بیفتد

شاید به کعبه افتد، آپارمتان شخصی

یا سینه زن، پریشان، در کربال بیفتد

یا چون رسد محرم، آن ایزد تعاال

شخصاَ برای رشکت در آن عزا بیفتد

شاید ز حرص و آز مال و منال دنیا

بر گنبد طالی موسی الرضا بیفتد

شاید ز فرط شهوت، با دادن وجوهات

در خانه ی عفافی بهر زنا بیفتد

وقتی که میدهد پاپ رشوه به گادفادر

ایزد به یک اشاره از مافیا، بیفتد

شاید چو شاعر ما عاشق شود به لندن

یک شب در ایستگاه ویکتوریا بیفتد

حتام خدا »ِســــکوالر« خواهد شدن )اگر نیست(

گر نصف روز گیِر »نوری عال« بیفتد

آخوند هیچ دینی او را منیشناسد

گر بی خر بیاید، گر بیهوا بیفتد

انگشت های بسیار گردد نثار کونش

گر ناگهان میان آل عبا بیفتد

وقت مناسک حج، در زیر پای حجاج

له میشود خداوند گر در منا بیفتد

بعد از سقوط گردد اهل دروغ و حقه

در بین بندگانش وقتی که جا بیفتد

هادی چنین خدائی بی عدل و داد و انصاف

افتاد هم که افتاد، بگذار تا بیفتد

منبع: فیسبوک هادی خرسندی
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GITIMADARI

»زن« در اندیشهء میرزا فتحعلی آخوندزاده 
بخش دوم 

کمــدی  نامه هــاِی  منایــش  در  »زن«  نخســت:  قســمت 
آخونــدزاده

ــوان جــزو اولیــن فمینیســت هــای ایرانــی  ــدزاده؛ کــه او را مــی ت آخون

دانســت، بنیــان گــذار ادبیــات رئالیســتی و منایشــنامه نویســی در 

»جهــان اســالم« اســت و بیــن ســال های 1850 تــا 6- 1855 میــالدی 

ــتان  ــک داس ــل«( و ی ــودش »متثی ــول خ ــه ق ــا ب ــه )ی ــش نام ــش منای ش

ــودش  ــر خ ــر نظ ــا زی ــه بعد ه ــت ک ــته اس ــان آذری نوش ــه زب ــاه ب کوت

توســط محمــد جعفــر قراجــه داغــی  ترجمــه شــده انــد. در پنــج تــا از 

منایــش نامه هایــش نقــش اول و یــا دوم را زنــان دارنــد ]4[. 

مهمرتیــن دغدغــه او در منایــش نامــه هایــش، تــا آنجــا کــه بــه مســاله 

»زن« بــر مــی گــردد، نقــد چنــد همــری، نقــد ازدواج اجبــاری و 

ــت.  ــات اس ــع خراف ــِت زن و رف ــبِی فردی ــردِن نس ــته ک برجس

ــه ســال 1850  ــگارش اش ب ــه ن ــران«، ک ــر خــان لنک در »رسگذشــت وزی

ــی  دارد  ــه در پ ــکالتی ک ــری و مش ــد هم ــردد، چن ــر می  گ ــالدی ب می

ــد. موضــوع بســیار مهــم  ــه توصیــف شــده ان ــع گرایان ــی  واق ــه صورت ب

دیگــری کــه در ایــن منایــش نامــه مشــهود اســت، ازدواج اجبــاری  ســت؛ 

و آخونــدزاده تالشــش بــر ایــن اســت کــه بــر ایــن نــوع ازدواج هــا نقطــه 

پایانــی گذاشــته شــود. وزیــر بــه زنــش، »شــعله خانــم«، می  گویــد کــه 

ــو ...  ــه ت ــن و رتب ــه م ــد »درج ــان بدهن ــالن خ ــه ف ــرش را ب ــر خواه اگ

زیادتــر خواهــد شــد« ]5[. بــدون در نظــر گرفــن نظــر زن تــدارک 

ــرده و  ــد ک ــا کاال پنداشــن زن را نق ــدزاده ام ــد. آخون عروســی می  چینن

ایــن منایــش نامــه را بــا وصــال عاشــق و معشــوق بــه شــکلی رومانیــک 

بــه یکدیگــر بــه پایــان رســانده اســت.

در منایــش نامــه » خــرس قولدورباســان« ) خــرس دزدافکــن( کــه تاریــخ 

نــگارش آن هــم بــه ســال 1850 میــالدی بــر میگــردد، بــی  اختیــاری زن 

در انتخــاب همــر یکــی  از مهمرتیــن موضوعــاِت قابــل بحــث اســت. 

مــردی بــا نــام »بایــرام« و دخــرتی بــا نــام »پریــزاد« عاشــق یکدیگرنــد؛ 

امــا »پریــزاد« دارای حــق انتخــاب در زندگــی  ا ش نیســت و قیمــی دارد. 

آخونــدزاده ایــن موضــوع را کــه هنــوز در برخــی  از مناطــق ایــران 

ــف  ــه توصی ــن گون ــزاد« ای ــان »پری ــه چشــم می  خــورد از زب ب

کــرده اســت: »چــه کنــم، از دســتم چــه بــر می  آیــد؟ 

ــار هــر دو در دســت  ــم و مــادرم، و اختی ــدرم مــرده، من پ

عمــوم اســت. بــرادر نــدارم، کمکــی  نــدارم و عمــوم هــم 

ــه و  ــد، گل ــری بده ــه دیگ ــرا ب ــه م ــد ک ــز منی  خواه هرگ

ــد« ]6[.  ــر بیفت ــه دســت غی ــده ب ــدرم مان ــه از پ ایلخــی ک

»زلیخــا« نامــی  نیــز بــه »بایــرام« کــه عاشــقی  ســت در بــن بســت زمانــه 

می  گویــد: »دخــرت میــل نداشــته باشــد، چــه طــور می  تواننــد شــوهرش 

ــدا،  ــه خ ــرا ب ــا ت ــه، زلیخ ــد: »ای ــواب می  گوی ــرام در ج ــد؟« و بای بدهن

ــه  ــد؟ ب ــی آی ــر م ــی ! بچــه دخــرت ازش چــه ب ــو چــه حرفیســت می  زن ت

ــد  ــد بع ــد؟ از اول کمــی آخ و اوخ می  منای ــگاه می  کن ــه ن خواهــش او ک

ناچــار شــده تــن بــه قضــا می  دهــد. مــن می  مانــم بــا آه و نالــه و درد 

ــا  ــد اســت و ب ــه من ــن اوضــاع گل ــرام« از ای ــن »بای و غــم« ]7[. و همی

خــودش در خلوتــی می  گویــد: »مــن گیــرم پریــزاد مــرا دوســت مــی  دارد، 

از دســتش چــه بــر مــی آیــد؟ از فرمــان عمــوش تجــاوز می  توانــد بکنــد؟ 

از عهــده همــه اهــل اوبــه می  توانــد بــر آیــد؟ میــان ما هــا بــه خواهــش 

ــد؟« ]8[.  ــوش می  ده ــه گ ــرت ک دخ

بــه هــر حــال در ایــن منایــش نامــه »زن«، یــا »پریــزاِد« دســتان، 

ــودش را در  ــت خ ــا رسنوش ــد؛ ام ــروز می  ده ــودش ب ــی از خ تالش های

ــرای آزادی زن در  دســت نــدارد. در نهایــت ایــن مرد هــا هســتند کــه ب

مســالهء انتخــاب همــر می  جنگنــد. »کریــم« نامــی  بــا عمــوی »پریزاد« 

ایــن گونــه بــه مجادلــه بــر می  خیــزد: »کریــم: مــن هرگــز منی  گــذارم تــو 

آن  دخــرت ]پریــزاد[ را از اینجــا بیــرون کنــی . تــاروردی ]نامــزدی کــه بــاب 

دل نیســت[ را دلــش منی  خواهــد، بــه زور هرگــز منــی توانیــد ایــن را بــه 

او بدهیــد. دخــرته مــال بایــرام اســت.« و مشــهدی قربــان، کــه عمــوی 

همیــن دخــرت باشــد، در جــواب می  گویــد: »دخــرت بــرادر خــودم اســت، 

اختیــارش را دارم، بــه هــر کــه می  خواهــم می  دهــم، تــو پرچانگــی 

ــق  ــت ح ــچ وق ــو هی ــد: »ت ــت می  گوی ــم« در رد قیومی ــن.« و »کری نک

نــداری بــه آن دخــرت بزرگــی کنــی « ]9[. در نهایــت »دیــوان بیکــی« یــا 

هــامن حاکــم روس منطقــه اســت کــه ناجــی زن داســتان مــی شــود، رو 

بــه مرتجــم ا ش می  کنــد و می  گویــد: »کاملــوف، از دخــرته بپــرس از ایــن 

دو تــا جــوان کــدام را می  خواهــی شــوهر کنــی ؟« و »پریــزاِد« داســتان 

می  گویــد کــه »مــن هرگــز بــه تــاروردی منــی  روم.« بدیــن ترتیــب 

»دیــوان بیکــِی« روس نتیجــه می  گیــرد کــه »پــس معلــوم می  شــود کــه 

ــد[.  ــت کن ــرام وصل ــا بای ــد ب ــی  خواه ــرود ]م ــرام ب ــه بای ــد ب می  خواه

مشــهدی قربــان ]عمــوی ایــن دخــرت![ دســت از ایــن دخــرت بکــش. 

بگــذار بــرود بــه بایــرام« ]10[. 

 1855 ســال  در  کــه  مرافعــه«  »وکالء  نامــه  منایــش  در 

ــری دارد.  ــش دیگ ــت، »زن« نق ــده اس ــته ش ــالدی نوش می

دیگــر ایــن مرد هــا نیســتند کــه در بزنگاه هــا ناجــی 

ــرد  ــر م ــه در براب ــت ک ــود »زن« اس ــه خ ــد، بلک »زن« ان

ســاالری ها می  ایســتاد و تــالش می  کنــد کــه در انتخــاب 

ــه افــکاِر  ــه اندیشــه هاِی میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده« در شــامرهء نخســِت »گیتــی مــداری« منتــرش شــد، ب ــا عنــوان »نگاهــی  ب در نوشــتار پیشــینم کــه ب

سیاســِی آخونــدزاده )1878 – 1812(  پرداختــه شــد ]1[. در ایــن نوشــتار بــه »زن« در اندیشــهء او خواهــم پرداخــت. نوشــتاِر پیــش رو بــه دو بخــش تقســیم 

شــده اســت. در قســمت نخســت بــه »زن« در منایــش نامه هــاِی کمــدی ا ش خواهــم پرداخــت ]2[. در قســمت دوم جایــگاهء »زن« را در مهمرتیــن اثــرش 

»مکتوبــاِت کــامل الدولــه« )یــا هــامن »مکتوبــات«(  بررســی خواهم کــرد ]3[. ایــن نوشــتار بــا جمــع بنــدی کوتاهــی بــه پایــان می  رســد.

م. رضایی تازیک
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GITIMADARI
همــر پــای روی حــرف »بزرگرت« هــا بگــذارد. بــرای منونــه »عزیــز بیــک« 

ــی ،  ــد: »چــرا منی  فهم ــم« می  گوی ــه معشــوقه ا ش »ســکینه خان ــی  ب نام

مگــر خــودت خــر نــداری؟ دیــروز آقــا حســن تاجــر، زن ملــک التجــار 

را بــا زن کدخــدا و زن مــال باقــر نــزد عمــه ات فرســتاده، خوســتگاری تــو 

ــم  ــد، عمــه  ات هــم قــول داده اســت« ]11[. و ســکینه خان را کــرده ان

بــه او در پاســخ می  گویــد: »و وی عمــه ام حــرف بــی  خــودی زده باشــد 

]گفتــه اســت[، آنکــه بشــنود کــی  اســت؟ ]چــه کســی  بــه ایــن حرفهــا 

ــا عمــه اش می  نشــیند و  گــوش می  کنــد؟[« و همیــن »ســکینه خانــم« ب

پرخاشــگرانه بــه او می  گویــد کــه »مــن کــی  بــه تــو اذن داده ام مــرا بــه 

آقــا حســن شــوهر کنــی ؟ مــن حــاال نــه پــدر دارم و نــه بــرادر، خــودم 

وکیــل خــودم هســتم« و ادامــه می  دهــد کــه »دیگــر اختیــار خــودم را 

ــه شــوهر بدهــد«  ــرا ب ــد م ــه از دســت منی  دهــم. هیچکــس منی  توان ک

]12[. »ســکینه« نــه  گوشــش بــه ســنت هاِی نامعقــوِل مردســاالرانه 

نــه  بــه خرافات هایــی  کــه عمــه اش، »زبیــده«،  بدهــکار اســت و 

ــدا و وی،  ــیده( خ ــود را خراش ــتی  روی خ ــده: )دو دس ــد: »زبی می  گوی

ــا در  ــه ذرّه ای رشم و حی ــه برگشــته اســت. دخرت هــای زمان واه واه، زمان

رویشــان منانــده اســت. ســکینه، مــن مثــل تــو دخــرت چشــم ســفید ندیده 

ام. مــا هــم یــک وقتــی  دخــرت بودیــم. بــزرگ داشــتیم ]احــرتام بزرگرت هــا 

را داشــتیم[. از رشم و حیــا منیتوانســتیم پیــش روی بزرگهامــان رس بلنــد 

ــا از والیــت کــم  کنیــم. از بــی  آبرویــی شــام ها  ســت کــه طاعــون و وب

ــا و  ــر، وب ــه: »خی ــد ک ــخ می  ده ــه پاس ــکینه« قاطعان ــود.« و »س منی  ش

طاعــون از نادرســتی مــردان حرامــزاده اســت. پــدر نامردی، اســم شــصت 

هــزار تومــان شــنیده، بــه خاطــر او ]ایــن پــول[ پــی  مــن بلنــد شــده، بــه 

خواســن مــن طالــب می  شــود« ]13[. ســکینه دارای فردیــت و اراده 

نســبی اســت و قــرار نیســت کــه مردهــا قیــم اش باشــند: »آقــا کریــم: 

ــم هــم گــوش  ــم ســکینه خان ــا شــام حــرف مــی زن ــک، مــن ب ــز بی عزی

ــود  ــا خ ــد، ب ــد: »بفرمایی ــی گوی ــواب م ــک« در ج ــز بی ــد.« و »عزی کن

ســکینه خانــم هــم مــی توانــی حــرف بزنــی. او را مثــل ســایر دخــرت هــا 

تصــور نکــن. پایــش بیافتــد خــودش هــم حــراف اســت. از جــواب دادن 

عاجــز نیســت.« ]14[. 

در »موســی ژوردان، حکیــم نباتــات و درویــش مســتعلی شــاه، مشــهور 

بــه جادوگــر«، کــه در ســال 1850 نوشــته شــده اســت، چنــد زن، متوســِل 

بــه جادوگــری بــه نــام »مســتعلی شــاه« مــی شــوند تــا بتواننــد از رفــن 

ــده  ــر وع ــد. جادوگ ــت کنن ــس مامنع ــه پاری ــی ب ــک« نام ــهباز بی »ش

نابــودِی پاریــس را مــی دهــد و زنهــا هــم از او ایــن امــر را مــی پذیرنــد. 

ــی«،  ــد، »غالمعل ــی زن ــاز م ــر رس ب ــن ام ــن ای ــه از پذیرف ــا کســی ک تنه

شــاگرد درویــش جادوگــر اســت کــه مــی گویــد: »هرگــز عقلــم بــاور منــی 

کنــد ایــن امــر مشــکل صــورت پذیــرد« ]15[. خــود جادوگــر در خلــوت 

بــا خــودش مــی گویــد: »ایــن طایفــه زنــان عجــب بیچــاره و ســاده لــوح 

مــی شــوند! بــدون تصــور و تامــل بــاور مــی کننــد کــه مــن در قــره بــاغ 

نشســته پاریــس را در طرفــه العیــن زیــر و رو مــی توانــم کــرد« ]16[. 

خالصــه داســتان ایــن اســت کــه جادوگــر مدعــی مــی شــود کــه شــهر 

پاریــس را نابــود کــرده اســت و، هــم زمــان هــم مهــامن فرانســوی، 

کــه »موســی  ژوردان« باشــد، از راه مــی رســد و خــر نابــودی 

پاریــس را مــی دهــد. ایــن منایــش نامــه بــا ایــن دیالــوگ بــه 

پایــان مــی رســد: 

ــن  ــم از دســت ای ــه شــام نگفت ــم مــن ب ــری: خان »خــان پ

ــرد؟ مــن  ــز جــان در منــی ب ــچ چی ــر[ هی ــِش ]جادوگ دروی

هنــوز مــی ترســم کــه از خرابــی پاریــس شــهرهای دیگــر را 

ــردد ]...[. رضب رســیده خــراب گ

شــهربانو خانــم: بلــی بعــد از ایــن آن تعجــب نیســت. عجــب آن اســت 

ــد.  ــاور نکنی ــه جــادو ب ــد؛ ب ــا هــا مــی گوین ــه م کــه مردهــا همیشــه ب

.]...[

خــان پــری: ایــه، خانــم مردهــا اگــر عقــل دارنــد چــرا مــا آنهــا را در هــر 

ــم«  ــم مــی کنی ــم، هــر چــه مــی خواهی ــار گــول مــی زنی قــدم هــزار ب

 .]17[

ــت؛  ــی داش ــیار متفاوت ــای بس ــیر ه ــوان تفس ــی ت ــنامه م ــن منایش از ای

چنانکــه شــده اســت. مــن امــا معتقــدم کــه ایــن کار آخونــدزاده بیشــرت 

نقــدی ســت بــر خرافــه گســرتده در بیــن زنــان آن روز تــا ســتودن »زن«. 

قسمت دوم: »زن« در »مکتوباِت« آخوندزاده
برابــری نســبی زن و مــرد در زندگــی و رفــع حجــاب از زن یکــی از 

موضوعاتــی ســت کــه آخونــدزاده در مهمرتیــن اثــرش »مکتوبــات« 

عمیقــا بــه آن پرداختــه و بــرای اثبــات نظــر خــود، بــی هيــچ ابائــی، بــه 

نقــد مهمرتيــن منبــع خلقيــات اســالمی، يعنــی آيــات قرآنــی، پرداختــه 

ــن قلمــرو خــود را در صــف پيــرشوان »سکوالريســم فلســفی«  و در اي

)کــه بــا سکوالريســم سياســی تفــاوت ماهــوی دارد( قــرار داده اســت.

او اندیشــه هــا و اعتقــادات خــودش پیرامــون دالئــل ایجــاِد حجــاب و 

همچنیــن اســتدالالتش در رد حجــاب از زنــان را در »مکتوبــات« از زبــان 

»حســن بــن محمــد بــزرگ امیــد اســامعیلی« کــه بــا لقــب »علــی ذکــره 

الســالم«  مشــهور اســت، آورده. )»علــی ذکــره الســالم« چهارمیــن حاکــم 

و اولیــن امــام اســامعیلی هــای نزاریــه اســت؛ در املــوت حکــم رانــده و 

بیــن ســال هــای 1255یــا 1256تــا 1166 میــالدی زیســته اســت(.

از زبــان »علــی ذکــره الســالم« در کنــار مــواردی همچــون ازدواج پیامــر 

بــا زینــب، همــر فرزنــد خوانــدهء پیامــر کــه »زیــد« باشــد، بــه رابطــه 

ــز  ــوان نی ــلامنان، و صف ــر مس ــوگلی پیام ــوان و س ــر ج ــه، هم عایش

ــا  ــت. ب ــده اس ــه دی ــاب را در آن واقع ــدِن حج ــل برآم ــه و دلی پرداخت

دیــدی انتقــادی مــی پرســد کــه »چــرا عایشــه تنهــا بــه جســتجوی گــردن 

بنــد بــر میگــردد و بــه هیــچ کــس منــی گویــد کــه کجــاوه را تــا برگشــن 

ــا از همــه لشــگر عقــب  ــوان تنه ــد؟« ]18[. و »چــرا صف ــگاه بدارن او ن

مانــده، بــه رس او مــی رســد و او را بــر شــرت خــود ســوار مــی کنــد؟« و 

نتیجــه مــی گیــرد کــه »عایشــه دروغ مــی گویــد« کــه گــردن بنــدش را 

گــم کــرده. و ادامــه مــی دهــد کــه »در ایــن واقعــه کار نامرشوعــی بــه 

مقتضــای برشیــت از عایشــه صــادر شــده اســت ]امــا[ حــق دارد. عیــب 

ــب  ــر و صاح ــرد پی ــه م ــود را ب ــوان خ ــرت ج ــه دخ ــت ک ــدر او اس در پ

یــک تــوده زنــان داده بــود کــه در هــر مــاه زیــاده از یــک دفعــه بــاو 

نوبــت صحبتــش منــی رســید« ]19[. خالصــه اینکــه رابطــهء عایشــه بــا 

صفــوان »باعــث بــر آن شــد کــه پیغمــر از فــرط محبــت بــه او ]عایشــه[ 

ــرد  ــازل ک ــاب را ]...[ ن ــه حج ــدت رشــک در مراقبــت از او آی و از ش

]کنــد[ و نصــف بنــی نــوع بــرش را کــه طایفــه انــاث اســت الــی مــرور 

دهــور بحبــس ابــدی انداخــت ]انــدازد[« ]20[. آخونــدزاده قــرآن را 

کتــاب پیامــر اســالم، محمــد، مــی دانســت و نــه کالم خــدا؛ و 

منظــورش هــم از آیــه حجــاب کــه خــودش آن را بــه زبــان 

ــه پارســی  ــی نقــل کــرده و در ادامــه ترجمــه آن را ب عرب

مــی آورم آیــه هــای 30 و 31 ســوره ی نــور اســت: 

»بــه مــرداِن مومــن بگــو تــا دیــده از نــاروا بپوشــند 

ــا  ــرای آنه ــود ب ــن خ ــه ای ــد ک ــظ کنن ــود را حف ــروج خ و ف
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نیکوتــر اســت و خــدا بــه آنچــه مــی کننــد آگاه اســت و زنــان مومــن را 

بگــو کــه چشــم از نــاروا بپوشــند و فــروج و اندامشــان را از عمــل زشــت 

محفــوظ دارنــد و زینــت و آرایــش خــود را جــز آنچــه قهــرا ظاهــر مــی 

شــود بــر بیگانــه آشــکار نســازند؛ جــز بــرای شــوهران خــود و پــدران و 

ــرادران خــود و پــران  ــدران شــوهران و پــران و پــران شــوهر و ب پ

بــرادر و خواهــران خــود و زنــان خــود )یعنــی زنــان مســلامن( و کنیــزان 

ــر  ــوز ب ــان از زن و مــرد و طفــل کــه هن ــاع و اطرافی ملکــی خــود و اتب

عــورت و محــارم زنــان آگاه نیســتند. و آن چنــان پــای بــه زمیــن نزننــد 

کــه خلخــال و زیــور پنهــان پاهایشــان معلــوم شــود. و بــاز گردیــد بــه 

ــان، شــاید رســتگار شــوید« ]21[.   ســوی خــدای مومن

ــالم«،   ــره الس ــی ذک ــاِن »عل ــان از زب ــم، همچن ــری ه ــتان دیگ ــه داس ب

ــر.  ــان پیام ــی از زن ــه«، یک ــه قبطی ــتان »ماری ــت؛ داس ــرده اس ــاره ک اش

پیامــر ایــن زن را »بــر خــود حــرام میکنــد و یــک مــاه او را منــی بینــد. 

ــی  خــدای شــام صــر کــرده منــی توانــد، آیــه طعنــه بــه پیغمــر م

فرســتد« ]22[. در اینجــا آخونــدزاده بــرای مدعــی خویــش آیــه نخســت 

ــی  ــر م ــیش را ذک ــن پارس ــه م ــی آورده ک ــه عرب ــم را ب ــورهء تحری از س

ــدا  ــه خ ــه را ک ــان خــود آنچ ــردن زن ــی ک ــرای راض ــر ب ــم: »ای پیغم کن

بــر تــو حــالل کــرده چــرا بخــود حــرام مــی کنــی حــال آنکــه خــدا رحــم 

کننــده بخشــاینده اســت« ]23[. و ســپس بــا زبانــی کنایــه آمیــز و تــوام 

ــد: »از ایــن قبیــل آیــت هــا در خصــوص زن پرســتی  ــز مــی گوی ــا طن ب

پیغمــر شــام و ســایر مزخرفــات ماننــد آنهــا در کتــاب او ]قــرآن[ بیشــامر 

ــز  اســت و ایــن مزخرفــات را مــا بایــد در رس قــر مــردگان خودمــان نی

ــواب بشــوند« ]24[.  ــا شــاد و داخــل ث ــه ارواح آنه ــم  ک بخوانی

 آخونــدزاده، هــامن طــور کــه پیشــرت نیــز اشــاره شــد، معتقــد بــود کــه 

نــزوِل آیــاِت حجــاب ریشــه در رابطــه شــخصی پیامــر بــا زنــان داشــته 

اســت. در یکــی از پانویــس هــای »مکتوبــات« بــه رصاحــت مــی گویــد: 

ــی  ــر عمدگ ــاع حرمخانــه پیام ــان اوض ــالت در بی »جمیــع ایــن تفصی

مخصــوص دارد بعلــت اینکــه ازیــن تفصیــالت ســبب نــزول آیــه حجــاب 

در حــق طایفــه زنــان رصاحتــا هویــدا مــی گــردد« ]25[.  

ــاب،  ــع حج ــتار رف ــالم« خواس ــره الس ــی ذک ــاِن »عل ــت از زب و در نهای

ممنوعیــت چنــد همــری و برابــری تحصیــل زن و مــرد مــی شــود: »ای 

جامعــت! طایفــه انــاث را در حبــس و حجــاب نــگاه داشــن قطــع نظــر 

ــرای  ــت، از ب ــف برشی ــن نص ــق ای ــت در ح ــم اس ــم عظی ــه ظل از آن ک

ــاث را  ــه ان ــز خســارت ال تحصــی دارد. از امــروز طایف ــور نی ــه ذک طایف

در حبــس و حجــاب نــگاه مداریــد و ایشــان را بــی تربیــت نگذاریــد ]از 

دانــش محــروم نکنیــد[ و در حــق ایشــان ظلــم و ســتم را روا مبینیــد، و 

زیــاده بــر یــک نفــر زن مگیریــد چنانکــه مــن زیــاده بــر یــک زن نــدارم 

ــه  ــل پــر خــود ب ــن دخــرت کوچــک خــود را مث و هــر کــس بعــد از ای

ــزرگ و کوچــک و  ــدن و نوشــن مشــغول نســازد و هــر کــس از ب خوان

از غنــی و فقیــر زیــاده بــر یــک نفــر زن بگیــرد مســتحق بازخواســت و 

ســخط مــن خواهــد شــد« ]26[. 

آخونــدزاده معتقــد بــود کــه »وحشــیِت خصــاِل طایفــهء ذکــور و 

ــعِ ایشــان« و »شــیوع معصیــت لواطــه« ریشــه در  خشــونِت طبای

همیــن آیــه حجــاب دارد و بــر ایــن بــاور بــود کــه آیــه حجــاب 

دردی را درمــان نکــرده و »معصیــت زنــا بواســطه نــزول آیــه 

حجــاب از میــان طوایــف اســالم رفــع نشــده اســت« ]27[.  

ــه  ــه گفت ــرده، ب ــی اش ک ــب خیال ــه مخاط ــپس روی ب س

ــد: »ای جــالل  ــا اســتناد کــرده و مــی گوی فیلســوفان اروپ

الدولــه! فیلســوفان یوروپــا چنانکــه آیــه حجــاب را، همچنین 

آیــه تجویــز کــرت زوجــات را از ســهوهای بــزرگ پیامــر مــا مــی شــامرند 

و مــی گوینــد کــه در ضمــن کــرت زوجــات عــالوه بــر مفاســد عدیــده و 

قطــع نظــر از ظلــم فاحــش در حــق جــزو ضعیــف نــوع بــرش دو گونــه 

فســاد پــر واضــح اســت: یکــی خصومــت جاویــد فیامبیــن خویشــاوندان 

و بخصــوص فیامبیــن بــرادران و خواهــران کــه از مــادران مختلفــه 

متولــد مــی شــوند؛ دیگــری قلــت مثــرات تناســل فیامبیــن ملــت اســالم 

]نــرخ پاییــن زاد و بلــد بیــن ملــت اســالم[« ]28[. 

ــی  ــد همــری دارد. م ــت در مســاله چن ــت عدال ــر رعای ــدی هــم ب نق

گویــد: »امــا آنچــه در قــرآن جهــت رعایــت عدالــت در ایــن مــاده گفتــه 

شــده اســت کــه ›و ان خفتــم و ان ال تعدلــوا فواحــده ‹ ]اگــر بیمناکیــد 

کــه مبــادا عادالنــه رفتــار نکنیــد فقــط بــه یــک تــن اکتفــاه کنیــد، ســوره 

ــت  ــراد از عدال ــر م ــه اگ ــت اینک ــت؛ بعل ــد اس ــوم[ زای ــه س ــاء، آی نس

ــت در  ــن عدال ــت، ای ــق اوس ــور در ح ــدم ج ــای زن  و ع ــت رض رعای

هــامن روز رفــع شــد ]از بیــن رفــت[ کــه مــرد بــر رس زن اول خــود زن 

دیگــر گرفــت. ]...[ دیگــر در ایــن مــاده عدالــت وجــود ذهنــی نــدارد 

کــه مبوجــب هــامن آیــه رعایــت الزم آیــد و امــکان وقــوع از قــوه بــه 

ــاده  ــک م ــرآن در ی ــزل ق ــه ُمن ــد از آنک ــد.  ]...[ بع ــته باش ــل داش فع

ظلــم را جایــز دیــده اســت بــاز در هــامن مــاده بــا وجــود بقــای ظلــم 

ــن در  ــا الیطــاق و جمــع ضدی ــش تکلیفــی ســت م ــت امــر کردن بعدال

یــک مــاده و در یــک جــا خیالــی ســت محــال.«  مــا مــی بایســت »اال 

تعدلــوا« را بــه معنــای »تخفیــف ظلــم« در نظــر بگریــم تــا »مضمــون 

آیــه صحیــح گــردد«. بــه هــر حــال »معنــی عدالــت را در حــق طایفــه 

زنــان، فیلســوفان فرنگســتان بهــرت فهمیــده انــد کــه زنــان را در جمیــع 

ــد« ]29[.   ــا مــردان رشیــک شــمرده ان حقــوق برشیــت و آزادیــت ب

آخونــدزاده، ســید علــی محمــد یــا هــامن »بــاب« و بابگــری را هــم منــی 

پســندید و معتقــد بــود کــه »بــاب«  نیــز »بــه ایــن پرپوچــات ]عقایــد 

دینــی و مذهبــی[ لبــاس دیگــر پوشــانده، بــه میــدان آمــده اســت.« امــا 

ــرده  ــان ک ــرآن خــود بی ــا در ق ــر رفق ــرار تقری ــه از ق ــاب ک »دو حکــم ب

اســت« را »حکــم فیلســوفانه« مــی دانســت. یکــی از آن احــکام مربــوط 

ــوم  ــع رس ــاث در جمی ــه ان ــه طایف ــی اینک ــت: »یک ــوف زن اس ــه حق ب

آزادیــت و کل حقــوق برشیــت بایــد بــا طایفــه ذکــور مســاوی باشــد و 

بایــد بطایفــه انــاث نیــز مثــل طایفــه ذکــور تربیــت داده شــود« ]30[. 

از »قــرة العیــن« کــه از پیــروان »بــاب« بــود بــه نیکــی یــاد کــرده و او 

ــه روزگار«  ــرت و همــت و وجیه ــه غی ــع و صاحب را »دخــرت آتشــین طب

ــه  ــی از او ب ــادری و مردانگ ــا »به ــه ه ــر معرک ــت. در اک ــته اس دانس

ــران  ــت ای ــل دول ــه در مقاب ــا ک ــورش ه ــب ش ــیده و در اغل ــور رس ظه

ــان  ــن سلســه جب ــرة العی ــه اســت ق ــوع یافت ــاب وق ــروان ب از طــرف پی

ــت« ]31[.  اس

جمع بندی
همــه انســان هــا مــی تواننــد دچــار دگرگونــی اندیشــه شــوند، اندیشــه 

ــد.  ــه بگیرن ــا فاصل ــا از آنه ــد و ی ــل بدهن هــاِی پیشینشــان را صیق

ــگاه  ــت. ن ــوده اس ــتثنی نب ــر مس ــن ام ــم از ای ــدزاده ه آخون

ــا لحــاظ  او بــه »زن«، اگــر کــه آثــارش را در جامعیــت و ب

تاریــخ نــگارش شــان مطالعــه کنیــم، نگاهــی تکامــل یافتــه 

اســت. 

در منایــش نامــه هایــش »زن« جایــگاه ویــژہ ای دارد؛ امــا 

هیــچ شــمه ای از گفتــامن »برابــرِی زن و مــرد« در معنــای 
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واقعــی کلمــه در آنهــا بــه چشــم منــی خــورد و ایــن در حالــی ســت کــه 

»مکتوبــات«اش تبلــور گفتــامِن »برابــرِی زن و مــرد« در معنــای واقعــی 

کلمــه اســت ــــ بــا متــام نقدهایــی کــه مــی تــوان بــر نــگاه او بــه »زن« 

در ایــن کتــاب داشــت. 

برخــی از انســان هــا قادرانــد کــه فراتــر از روِح زمانــهء جامعــهء 

خودشــان بیاندیشــند و عمــل کننــد؛ چنانکــه آخونــدزاده بــه ایــن مهــم 

دســت یافتــه. امــا ــــ مــن حــد اقــل ایــن گونــه فکــر مــی کنــم ــــ کــه 

انســان قــادر بــه ارشاف کاملــی از روابــط مردســاالرنه و یــا زن ســاالرنهء 

ــه  ــل همیش ــن دلی ــه همی ــود؛ و ب ــد ب ــود نخواه ــه خ ــر جامع ــم ب حاک

درصــدی از مردســاالری یــا زن ســاالری تــا پایــاِن »نیســتی« اش بدرقــه 

راه او خواهــد بــود. آخونــدزاده هــم از ایــن امــر مســتثنا نبــوده اســت. 

بیانگــر ایــن مهــم، نیــم نگاهــی ســت بــه نامــه هایــی کــه بــه دوســتان 

هموطــن اش همچــون »مستشــار الدولــه« و یــا »ملکــم خــان« نوشــته 

ــر  ــه پ ــت ک ــن اس ــر رس ای ــخن ب ــا س ــه ه ــن نام ــت. ]32[. در ای اس

ــا چــه آالت  ــد، ب ــی مــی دان ــان های ــد، چــه زب ــدزاده چــه مــی کن آخون

موســیقی ای آشناســت، قــرار اســت بــه کــدام دانشــگاه بلژیکــی بــرود و 

ــن نامــه هــا خــری نیســت.  ... امــا از دخــرتش در ای

ــه »مردســاالری  ــن گون ــه ای ــورد آن اســت ک ــن م ــه ی آخــر در اي و نکت

نهــان« تنهــا مختــص بــه مــا ایرانــی هــا نبــوده )و نیســت(، بلکــه یکــی از 

بزرگرتیــن اندیشــمندان »جهــان غــرب« کــه کارل مارکــس باشــد نیــز، در 

نامــه هــای خصوصــی اش بــه فردریــک انگلــس بــا انــدوه مــی نویســد 

ــن  ــی از همی ــه دخــرت اســت ]33[ . )و یک ــر بلک ــه پ ــداش ن ــه فرزن ک

ـــ گــذر از  دخرتهایــش بــود کــه »رسمایــه« او را بــه انگلیســی برگردانــد(.ـ 

مردســاالری، در تئــوری و عمــل،  مســتلزم رونــدی طوالنــی مــدت اســت.  

پانویس ها

1.نــگاه کنیــد بــه »گیتــی مــداری«، شــامره نخســت، کــه در ادامــه لینــک 

آن مــی آیــد:
«http://isdparty.org/data/documents/Gitimadari-N1.pdf»

ــدزاده،  ــه آخون ــد ب ــگاه کنی ــدزاده ن ــرای مشــاهده »متثیــالِت« آخون 2. ب

میــرزا فتحعلــی: متثیــالت. شــش منایــش نامــه و یــک داســتان، بــا 

ــی، چــاپ ســوم،  ــران، انتشــارات خوارزم ــدری، ته ــح علیرضــا حی تصحی

1356هجــری شمســی  ]چــاپ اول 1288– 1291هجــری قمــری[. 

3. آخونـــدزاده، میـــرزا فتحعلـــی: مکتوبـات، بـه کوشـــش باقـر مومنـی، 

تریـز، نـــرش احیـاء، 1350.

4. نگاه کنید به:

Brands, Horst W.: Azerbaidschanisches Volksleben und 

modernistische Tendenz in den Schauspielen Mīrzā Fetḥ-ʿAlī 

Āḫūndzāde’s, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1958, p. 71.

5. متثیالت، ص. 77.

6. هامن، ص. 92. 

7. هامن، صص. 97-98.

8. هامن، صص. 118-117. تاکید ها از من است.

9. هامن، صص. 149-150.

10. هامن، ص. 154.

11. هامن، صص . 254-255. 

12. هامن، صص . 255-257.

13. هامن، ص . 259.   

14. هامن، ص. 267.

15. هامن، ص. 357.

16. هامن، ص. 359.

17. هامن، صص. 369-370.

18. مکتوبات، صص. 124-125. 

19. هامن، ص. 125.  

20. هامن، صص. 126-127.  

21. ایــن ترجمــه از پانویــِس مومنــی رونویســی شــده اســت. نــگاه کنیــد 

بــه: مکتوبــات، صــص. 126-125، پانویــس یــک. 

22. مکتوبات، صص. 130-131.  

23. ایــن ترجمــه از پانویــِس مومنــی رونویســی شــده اســت. نــگاه کنیــد 

بــه: مکتوبــات، ص. 131، پانویــس یــک.

24. مکتوبات، ص. 131.

25. هامن، ص. 133، پانویس یک.

26. هامن، صص. 135-136.

27. هامن، ص. 179، »قید« )پانویس آخوندازده(.

28. هامن، ص. 175.

29. هامن، ص. 181.

30. هــامن، صــص. 178-177. و در ادامــه مــن آمــده اســت: »و مــادام 

کــه طایفــه انــاث شــوهر اختیــار نکــرده اســت گشــاده رو شــود و بعد از 

اختیــار کــردن شــوهر حفــظ نامــوس تقاضــا مــی کنــد کــه پــرده نشــین 

ــد.«  ــرتاز کن ــگان اح ــا بیگان ــاط ب ــالط و ارتب ــد و از اخت ــتوره باش و مس

)هــامن، ص. 178(. در مــورد ایــن چنــد جملــه مومنــی توضیحــی ارایــه 

ــه مرجــع  ــای فارســی ک ــت: »در نســخه ه ــر اس ــرار زی ــه ق ــه ب داده ک

ــه  ــه ای ک ــن در نســخهء تاجیکــی جمل ــوده و همچنی ــی ب نســخهء ترک

بــا ›و مــادام‹ رشوع و بــه ›احــرتاز کنــد‹ ختــم میشــود ]بشــود[ وجــود 

نــدارد و در نســخه تاجیکــی بجــای آن نوشــته شــده اســت: ›و طایفــه 

ــور گشــاده رو باشــد.‹« )هــامن، ص. 178،  ــه ذک ــل طایف ــز مث ــاث نی ان

پانویــس شــامرهء یــِک مومنــی(.

31. هامن، ص. 178.

32. آخونـدوف، میـرزا فتحعلـی: الفبـای جدیـد و مکتوبـات، گردآورنـده 

حمیـد محمـدزاده، رداکـرت حمیـد آراسـلی، باکـو، نرشیـات فرهنگسـتانِ  

علـومِ  جمهـوریِ  شـورویِ  سوسیالیسـتی آذربایجـان، 1963.

33. نگاه کنید به:

Berger, Michael: Absolute. Karl Marx. Freiburg: orange 

press, 2005, p. 127. 



1
3
9
6
ر 

 بها
م 
و
د
ی 

ره 
ام

ش
 

ی 
ر
دا

م
ی 

گیت

42

GITIMADARI


