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نقش شیر و خورشید در طرح روی جلد کتاب برگرفته از کهن ترين نقش شير و خورشيد 

است که روی يک مهر (يا سيلندر) بدست آمده و در آن شير نماد ميترا (خدای مهر 

و پيمان و قانون) بشمار می آيد و بانوی ايستاده بر پشت او آناهيتا است، نماد زمين 

و آب و باروری و اهدا کننده  «فر» شاهی به فرمانروايان ايرانی. پس از ورود اسالم 

به ایران، نقش آناهيتا، بخاطر زن بودنش، حذف شد و خورشيد بر پشت شير تنها 

ماند. اما در ادبيات فولکوريک ما اين خاطره ازلی ديگرباره بصورت مفهوم «خورشيد 

خانم» از پشت شير طالع شد و به خورشيد چهره زنی را که متأسفانهـ  و البد از ترس 

اسالميونـ  چارقد به سر دارد بخشيد. در عهد قاجاريه شمشيری هم به دست شير 

داده شد و در قانون اساسی مشروطه شير و خورشيد را نماد ايران دانسته و در دوران 

قاجار از آن شمشير بعنوان ذوالفقار علی ياد کردند. سکوالريسم، با هواخواهی صلح 

و آزادی، و با اعالم تساوی حقوقی و نقش اجتماعی زنان و مردان و رفع تبعيض از 

زنان ايران، به خاطره ازلی و غرورآفرين مردممان باز می گردد.

درباره نقش شیر و خورشید در طرح روی جلد 
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مقدمه

تمام سعی اگرچه و سکوالریسم است درباره من مقاالت مجموعه دومین این کتاب

تعریفمفاهیم بنیادی به که تا آنجا اما، آید برایخودکتابیمستقل بشمار کردهام که

مقاالت از دیگری مجموعه از کتاب خواننده این میشود، مربوط نظری مباحث و

نیاز بی شده منتشر نو» سکوالریسم «مبانی عنوان با پیرامون سکوالریسم، که من

بود. نخواهد

میکوشد کتابحاضر چنداندلواپسمباحثنظرینیست ومستقیمًا بدینسان،

سی تحمل از پس که، دهد نشان و نگریسته ایران در سیاست گسترده صحنه به تا

(غیر سکوالر حکومتی جز آفرینش راهی ملت ایران مذهبی، حکومت یک سال و

روی خود ندارد. پیش در و...) مذهب، مذهبی، جدا از

که در  چاپ میرود؛ سالی ۱۳۸۸ به زیر سال از پس بالفاصله کتاب عین حال، در

پیموده ساله صد ره یکشبه و آمده دنیا به سبز» «جنبش نام به عزیزی موجود آن

«سکوالر» است خود گوهر در که چرا این جنبش دهد نشان می کوشد کتاب است.

بیرون کشورمان معاصر تاریخ شکم از را مکتبی و مذهبی غیر حکومتی میخواهد و

بیافریند. بی تبعیض» آن «ایرانی ظل در و کشیده

سفرم، و عمر و راه رفیق و مراقبتهای همیشگی همدلیها مدیون را کتاب نوشتن
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نامش نمیخواهد هرگز که میدانم گرانقدر دوستی کمک های و میرزادگی، شکوه

این که می کنم تشکر نیز مختار تقی آقای قدیمم دوست از باشد. مطرح مقام این در

و از دقت چاپ رفته زیر به و شده صفحهبندی ایشان کتاب، در دستگاه انتشاراتی

است. برخوردار ایشان مراقبتهای و نظرها

سبز» «جنبش سکوالر به که میکنم تقدیم یارانی همه به را حال، کتاب عین در

کرده دراز دنیا سراسر برایگرفتندستهمفکرانشاندر را یافتهودستخود اعتقاد

را  کشور خارج مجموعه سکوالرهای سبز در سال۱۳۸۹ که شدهاند مصمم بر این و

سازند. مبدل سنگین وزن مستقل و نیروئی به

اسماعیل نوریعال

اردیبهشت۱۳۸۹ ، کلرادو دنور،

بخش اول

و اسالمیستها سکوالرها



فصل اول

بنبست * برای خروج از کوشش

متناوضاعسیاسیایران آنهمدر فایده طرحاندیشههایمبتنیبرسکوالریسم،

بنبست از خروج بر را راه است که آن مذهبی فعلی، حکومت برقراری دوران در

عایق به آن مخالفان برابر در کار حکومت اسالمی، آغاز از هم که، ویژه ای می گشاید

اگر گفته بود نخواهد تازهای حرف اگرچه یعنی، است. شده تبدیل هدف رسیدن به

«بدیل» فقدان را ایران و «قرون وسطائی» مذهبی در «نابهنگام» حکومت که شود

فکرمیکنم اما است، داشته نگاه پا «سکوالر»)سر مذهبی(یا «آلترناتیو»)یغیر (یا

بدیهی روشن و امری را خود مفهوم «آلترناتیو» ما که هم نکته این ای به اشاره

که می رسد بنظرم نباشد. یعنی، فایده بی شدهایم رد روی آن از سرسری و انگاشته

آن، همدوش مفاهیم و «آلترناتیو» مفهوم به که است همیشه الزم بیش از امروز

برخی وکجفهمیهائیکه غفلتها از و بیاندیشیم یعنی«رهبری»و«دولتسایه»،

بگیریم. درس داشتهایم آن به نسبت گذشته در ما از

محور کنیم که آغاز «دولت» مفهوم از نخست که نباشد بد شاید اما این کار برای

نقش قاهر «دولت» و نهاد به هرگاه میرود. بشمار اشاره در باال مورد مفهوم سه هر

وقتی بخصوص آدم ها بیاندیشیم، و و جوامع زندگی در ویرانگر آن سازنده یا عظیم و

دولتهای وقایعشرا دقایقو میبینیمکهچگونه نسلخویشبنگریم، رفته عمر به
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خواهد تنمان و کرده اند، تعیین گشودهایم دنیا به چشم آن در که جامعهای بر حاکم

با را خود و آینده حال زندگی چگونه ایرانیان ما که تلخ این واقعیت هیبت از لرزد

کارکردووظیفه هیچگونهاطالعیاز یا بیپروائیکامل به دستکسانیمیسپاریمکه

داشتن«برنامهای با یا، ونقشدولتدرجامعهندارند وبرمسند قدرتش مینشینند و

گرفتن امکانات گسترده بکار با و، دست گیرند در را دولت زمام پنهان»، میآیند تا

و خط کشیهای ارزشها و نهان» آن ها «برنامه مردمانی که با از روزگار دمار آن،

آورند. در نمیخوانند آن از ناشی

همه بر و ندارد سیاسیجا مدرن قالبتعاریف در تنها میگویم اینجا در دولتیکه

طریق از را کنترل جوامع و متمرکز کرده در خود را که حاکمیت تاریخی نهادهای

دستداشته جامعه در دیوانساالری) مجموع، در ارتشی(و، مالیـ نهادهایاداریـ

و جوامع، تعریف روند تحوالت تاریخی از هر مرحله در که هرچند است؛ صادق اند

الملک نظام دولت خواجه آنچه مثًال، یعنی، باشد. کرده تغییر دولت و کارکرد نقش

اثر عصر آن مردمان زندگی انجام میداده همانقدر بر سلجوقیان حاکمیت ظل در

امامی، حاکمیت فقهای درون در احمدینژاد، محمود دولت آنچه اکنون که داشته

میگذارد. اثر ایرانیان تک تک زندگی بر میدهد انجام

تعیینمیکند را پس،اندیشیدنبهنهادیکهقاطعاً وواقعًاچگونگی حالوآیندهما

باشد آنمشغول امروزی باید به جامعهای شهروند هر کاری باشد که مهمترین شاید

او که بگیرد چنان باال میبرد دولتش عملکرد از که مشقتی کار صبر نکند تا آنقدر و

اغلب که بزند انقالبی و شورش به دست خویش، آمیز مخاطره ناچار، برای خالصی

«دولت مورد کالمیدیگر، باید در به ندارد. فرقی هیچ جمعی دسته خودکشی با

تا کوشید بود و نظر و عقیده و تعرضی صاحب فعال بصورتی حاکم برخود» دلخواه

کرد. پیدا نیز را و نظرها آن عقیدهها کردن اجرائی های راه

حرمت و حق آن در کنیم که انسان زندگی که در جامعهای آنیم خواستار اگر ما

رفاهش، خرج خودش، نمی پردازد) مالیات اگر (حتی ملیاش و ثروت باشد، داشته

از اینکه جز نداریم چارهای هیچ شود، اجتماعی اش و اقتصادی زیربنای و آیندهاش

«دولت» آن در که را بیافرینیم فضائی و دست برداریم خود تاریخی ولنگاری های

به رسیدن و او باشد. حرمت و حقوق و ثروتها پاسدار و خدمتگزار ملت به تبدیل

دارد)، کننده نظر قضاوت به خوشبختانه (که این بستگی متأسفانه یا مقصود، این

آنکه نمی آید، مگر دست به دیگری حماسی امر هر و انقالب قیام و و شورش با لزومًا

امروزیندولت مورد توافقعام قرار گرفته،خواست هایملتروشن پیشاپیشمفهوم

برای را خود کسانی و گرفته بررسی قرار خواستها مورد آن تحقق برنامههای شده،

راستای تحققبرنامهها نشستنپشتفرمان ماشیندولتو اداره کردنحرکات آندر

امروزی راننده»نمیتواندکمکیبه افتادنجامعه «تغییر جز این، باشند. کرده آماده

دموکراسی بنماید. و عدالت رفاه و و فالح مستقیم صراط در

و مشکالت دریابیم نخست که کرد از اینجا آغاز را کار لوازم تعیین میتوان پس،

اینمشکالت آوردنفهرستیاز فراهم پساز آنگاه، خواستهایمردممانچیستو

و گفت خواست ها پاسخ این به میتوان چگونه که بپردازیم امر این خواستها، به و

کارمان بیفایده بگویدکه اگر در این مرحله کسی به ما مرتفعساخت. آنمشکالت را

و و گرفتاری هاست مشکالت این مادر و زاینده رژیم جمهوری اسالمی که چرا است

خود از تا کافی است تنها کنیم، حل را مشکلی نمیتوانیم نیاندازیم را بر رژیم این تا

قرار انحالل آستانه رژیم در واین به تخته خورد دری گیرم بپرسیم که ـ دو هر اوـ  و

تشکیل را دولت جدید آمادهاند تا کسانی و کس چه میشود؟ چه آنوقت گرفت؛

کنند؟ اجرائی را برنامهها چگونه میخواهند این چیست؟ برنامههاشان دهند؟

چقدر هستند؟ چه کسانی دست خواهند گرفت را به مدیریت امور که آدمهائی

تخصص و میگیرند اطالع عهده بر کاری که چقدر در کرد؟ اعتماد آن ها میشود به

مهارت دارند؟ و

مردم ما که باید پرسید آنگاه باشد منفی پرسشها این به حریف ما پاسخ حال اگر

بپردازند؟ موجود وضع به تخریب ازا»ی بهتری «مابه کدام سودای به

یک خرید از اهمیتتر کم آوردندولتینو، کار سر بر و تعویضیکرژیم آیا براستی

کسیکت آیا دور برویم؛ راه گزینششغلاست؟چرا انتخابرشته تحصیلیو و خانه

آیا برانداختهایم؟ حکومت هامانرا است که ما اینراحتیعوضکرده به وشلوارشرا

را و پارچه اش نوع سنجید، را اندازههایش کرد، امتحان باید را شلوار و کت نه اینکه
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پوشید، را مناسبتهائی می توانآن چه در دید گرفت، نظر را در میزاندوام آوریاش

داریم دوست را دوختش مدل و رنگ آیا است، یا مناسبتر هوائی و آب کدام برای یا

ما قرار ندارد؟ آیا  تجربه انقالب۱۳۵۷ پیش روی آیا که بپرسیم خود از آنوقت نه. و یا

را  سپس۱۵ سالی و قم عمری را در که مردی خمینی، آیتاهللا که میدانست کسی

آن«شورای با بودوچیزیازحکومت و چم و خمهایشنمیدانست، نجفزیسته در

پیروزیانقالبهم اعضائش مشخصو معلوم نبودند، از بعد مدتها تا انقالبش»که

بکند؟ بدستشمیسپاریم چه کشوریکه پیبرافتادنرژیمسلطنتی، با بود، در قرار

عقاید او از چیزی آب درآمد) دروغ از هم ها آن (که بعدًا همه تجریدی کلیاتی آیا جز

کافیبود را تعریفمیکرد، کهحزبتوده«خطامام» آیا، مثًال، آنگونه میدانستیم؟

آورند؟ در را و مردمیبودن امپریالیست ضد تازه ادای دولت گردانندگان که

ما مردم خودمان بپذیریم اینکه جز نیست چیزی تعمق من حاصل این بنظر

لباس  از تعویض ۱۳۵۷ آسان تر سال در را زندگیمان بر مسلط دولت و حاکمیت

گریه هیکلمان بر یا تازه لباس نجنبیده، دریافتهایم که بخود آنگاه، و کردیم عوض

در پوشیدن دلقک ها درد که به است کوتاه و پاچههایش آستین یا آنقدر و میکند

سرافکنده بعدی نسلهای برابر در ما نسل که است اینگونه و میخورد... سیرک

قرار داده که دولتی اقتدار سایه و نفهمیده در نسنجیده را ها آن که شده است؛ چرا

تا بکند چکار می خواهد نمیدانسته دولتی که هم ـ دارد هم را با عالم عیوب جمله

که دستآوردهای هفت خیال داشته هم برسند و انقالبی» شان «آرزوهای به مردم

وحشیانه هنجارهای به را ما و دهد بر باد را شدگی امروزی و پیشرفت دهه هشت ـ

اجتماعاتپیشامدرنبرگرداند.

توده گیر، هیجانات فریب که کس بپذیریم هر آن که است آن واقعیتر نتیجه

در وغرضمندانهکسانیرا کهگهگاه بیسوادی هایعامیانه و وعدههایکلی توخالی،

به دست ماشین دولت را فرمان بکوشد تا بخورد و ساحت سیاسی ظهور میکنند،

نیز بسازد. همهمان آن بدبختیهای متعاقب با ندارد که کسان بسپارد چارهای این

کنخانهای بنا پیلبانان دوستی/ یا مکنبا «یا که: اینحکمت عامیانه را شنیدهایم

پیل!» خورد در

فکر اینکه از نیست گریزی آنگاه منطقی میآید شما نظر به نوشتم آنچه اگر باری،

عاقلتر  اگر داشت ۵۷ شرکت انقالب در که نسلی از ایران جوان کنونی نسل کنیم

و پیکر در بی دچار هیجانهای بیهوده و است آزمودهتر کار تجربهتر و با نباشد بسیار

شرایطی که «گیرم میپرسد: ما از و و از خود نمی شود گود کنار از «فراخوان»های و

در آن لحظه اما غیره؛ و کنیم بلند صدا و بیائیم خیابان به توانستیم فراهم شد و

چه و شوند؟ ما مطرح برتر خواستهای بعنوان باید چه ها خواهد بود؟ چه ما شعار

برای اینرهبریآماده چهحد کرد؟وخودشانتا را رهبریخواهند کسانیما کسو

کیستند؟» نفراتشان و مطرحکردهاند کجا برنامههاشانرا هستند؟

همه ـ با خرداد دوم خاتمی و جریان از ایران پیش جوانان سال استقبال سیزده

خاتمی دامان بر بزرگ لکه ای همچون که وعدهای خلف و رفت بکار آن در که فریبی

شعارهائی دهند، هم دست به دست گروهی اگر که بود آن نشانه خود ـ  نشست

وشناختهشده آدمهایآشکار و واقعیتزندگیمردممطرحکنند، بر ناظر ملموسو

ـ به صندوقها در رأی ریختن ـ الاقل برای مردم را باشند، میتوانند انبوه داشته نیز

فکر از استقبالجوانان ایرانآنروز نشانداد که همچنین آنتجربه خیابانبکشند.

اصالح خیانت تا ـ نیز میآورد پائین «تغییر» را هزینههای منطقًا که «اصالحات»

درایتشان بود. و عقل نشانه خود ـ بود نشده طلبان آشکار

سیاستورزان جانب از درستی به اگر وضعیت، این نوشتم، که همانگونه اما،

نمیتواند نه، چه و بخواهیم چه الزم صورت نگیرد، آن اقدام در مورد نشده و ارزیابی

و ویران کننده دیگری پایان نیابد. شورش کور به

ضرورت درک به را ما الجرم بحثی چنین که بگویم دهید پی این نکات، اجازه در

و دولت با مبارزه به سامان دادن برای آزمایششده سنجیده و «آلترناتیو»ی وجود

چقدر «آلترناتیو» این درباره نیستیم میرساند. اما راضی عملکردش از که حکومتی

اختالط دو از که کنم تفاهمیتأکید سوء روی بر بیشتر من بگذارید کردهایم؟ بحث

میآید. پیش و «رهبری» «آلترناتیو» مفهوم

باید از «نوع» کاری هر برای جانشین) و مابه زا (یا آلترناتیو که واقعیت آن است

یک دولت، مجموعه ای استو آلترناتیو آدمیدیگر یک آدم آنکار باشد! آلترناتیو خود
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شوند. جانشین آن میتوانند بصورتی منسجم آدم ها که از

«آلترناتیو و بحث «رهبری» بدیهی، امر همین به عنایت نکردن با اغلب، ما اما

کمیدقت می توان با آنکه حال مخلوطمیکنیم. می گیریمو اشتباه هم را با سازی»

کار» سر بر «دولت یک «آلترناتیو» نیستند. «نوع» یک از مفهوم دو این که دریافت

اپوزیسیون(که انواعش یکرهبر و، لذا، برای«دولت شدن» باشد آماده بایدیک نهاد

درمیانمابسیاراستبیآنکههیچکدامتشکیالت وبرنامهای پشت سرداشته باشند)

نیاز آلترناتیو پیدایش برای اینکه مهمتر نکته باشد. آلترناتیو یک جانشین نمیتواند

اختیار داشتن در بدون معین رهبر آنکه یک حال نیست رهبر یک چندانی بوجود

کمتر شد یا اگر شود و رهبر خوانده نمیتواند کشور اساسًا آلترناتیو برای اداره یک

دارد. وجود کارش موفقیت برای تضمینی

بخش اگر پیش، سی سال داریم: خود معاصر تاریخ در نمونه بارزی مورد این در

خدمت به کشور) خارج از چه و از داخل ملی (چه جبهه و آزادی نهضت از عمدهای

پاریس همانحومه ممکنبود سالهایسالدر بودند، او نیامده آیتاهللاخمینیدر

و به «رهبری به ایران را او یعنی آنچه ایران نرسد. به زودی پایش و به آن بماند

نزدیک و دور از که بود آدمیانی وجود که او، خود جنم و سابقه نه رساند، انقالب»

حال در رژیم از به دولت مربوط نهادهای گرفتن تحویل و آماده زده حلقه او گرد بر

را آشکار»ی «دولت موقت هم و «شورای انقالب مخفی» هم ها بودند. آن سقوط

بگیرد، تحویل را گذشته رژیم دیوانساالری فربه و ارتش آوردند که میتوانست بوجود

از نارضایتی جبهه در و دیوانساالری، اما ارتش همان کسانی از داخل بمدد آن هم

اینگونه زبان همپالگیهایش نه خمینی و آیتاهللا زمستان۵۷، واقعیت آنکه در آن.

موقت»، «دولت اما بودند. آشنا کارشان خم و پیچ با به نه و میفهمیدند را نهادها

برای تثبیت را راه و عمل کرد قوی، انرژی کننده یا تبدیل یک ترانسفورماتور، مثل

به پایان برد، را وظیفه اش آنکه از پس خود، که چند (هر رهبری خمینی گشود

شد). انداخته دور به کثیفی و شده استفاده دستمال همچون بالفاصله

«آلترناتیو»، «رهبری» و نهاد دو اگرچه که گرفت میتوان نتیجه بدینسان

اجرائی نظر اما، از بخصوصدرشرایطبحرانیتغییر اجتماعی،الزم وملزومیکدیگرند

آلترناتیو رهبری آن میسازند بر وجود را کسانی که آلترناتیو تحققپذیری، وجود و

آن میتواند خود بگیرد شکل یکی که اگر این بسا چه حتی و دارد تقدم و اولویت

بیافریند. دیگریرا

نیز میتوان درهمان جریاندومخردادبروشنیمشاهده را ایننکتهاخیر مثالبارز

مالحظه و پایتخت، به پاسدار و بسیج فرماندهان بازگشت جنگ، شدن تمام کرد.

باید خیلی یقینًا عادی شرایط در انقالب (که با بیگانه عدهای آنان غیبت در اینکه

کلید پیدایش ثروت نشستهاند، و قدرت صندلیهای میدادند) بر پس حسابها را

زد. ـ شناخته شدند طلب اصالح و خردادی دوم عنوان با بعدًا که ـ را ناراضیهائی

مطرحکرد بازنگریمصادیقانقالبرا کیان»بوجود آمد و هنگامیکه، مثًال،«حلقه

عنوان با را بود دیگران او اگر و یا نبود خاتمی خبری نام محمد دینکاری به از هنوز

عنوانگوشتدم جبهه به به مسئولتبلیغاتجنگ (یعنیکشاندن بچههای مردم

ارشاداسالمی کابینههاشمیرفسنجانی وزیر روزنامهکیهانو نماینده امامدر و توپ)

پسازجنگبهخرجدولت میشناختند. اصالحطلبانـ که بخشعمدهایاز آن ها

درلندن بهتحصیلعلوم اجتماعی مشغولشدهوپس ازآشنا شدنبامفاهیم امروزی

ها آن ریشه که بودند دریافته در احتجاجات خود ـ بازگشتند کشور به سیاسی علوم

در سری ها آن اگر و است فقیه مربوط والیت و اسالمی حکومت وجود به همچنان

مصالح بنا بر پس، فقیه است. والیت حکومت وجود بخاطر در آوردهاند سرها میان

در اگرچه که جریان «رفرماسیون» شدند مربوط به مفاهیم سیاسی متوجه خود،

تدریجی»استو ربطی معنایواقعیآن«تغییر اما ایرانبه«اصالحات»ترجمهشده

رفته ندارد. بدینسان، است) سیاسی جراحی عمل نوعی (که اغلب اصالحات به

پایانگرفتنریاستجمهوری آستانه در توانستند، و آمدند بزرگیگردهم گروه رفته،

در کنندگان شرکت از برخی بوجود آورند. برای خود برنامههائی و احزاب هاشمی،

نزدیکشدنزمان با نوشته های خود شرحداده اندکه این«جریانآلترناتیوسازی»در

چهره وجود یک نیازمند طلبی» اصالح «جنبش که شد داده تشخیص انتخابات

آمده آلترناتیو بوجود یعنی کند. بازی را جنبش رهبر نقش که بتواند است شاخص

سمبولیک) نمادین و بصورت (الاقل خود رهبری برای چهرهای دنبال به آنگاه و بود
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زمانی افتادند که خاتمی محمد سید یاد به آنان از برخی که بود و اینجا میگشت؛

ملی بود. آنک رئیسکتابخانه و ارشاد استعفاء داده بعنوان وزیر پیشتر ازسمتخود

چند در انکار او و و اصرار آن ها خاتمی با اصالح طلبان از نمایندگانی مالقات شرح

فقیه ولی موافقت به را منوط انتخابات صحنه به او ورودش اینکه تا است. آمده جا

می دانیم. همه که میآید پیش همان پس آن از و میکند

زیر در که نیست (مهم آلترناتیو که هستیم روبرو موردی با آشکارا ما، اینجا در

یافتن رهبری برای خود سپس و آمده بوجود نخست آن) علیه یا باشد یک رژیم چتر

درست خود در انتخاب آن روزگار طلبان اصالح آیا اینکه است. کرده اقدام قابل ارائه

بیرونصفوفردههای از یافتنرهبریبرایآلترناتیوساختهشده اینکه و عملکردند

بنظر و، یا نهمیتواندخود موضوعبحثدیگریباشد درستیبود تشکیالتی شانکار

اینپرسش منفیاستچرا استکه پاسخ به همینجا تاریخمعاصر نشان داده تا من،

همان پایاصالح طلباناصلی در تور گذشتدوسهسال،دستو پساز دیدیم، که

ماندند. باز حرکت از ناگزیر، به و، بودند گیر کرد بافته خاتمی برای که استورههائی

است رهبریمقدم بر وجود هم آلترناتیو وجود حال،سخناصلیآن استکه بهر

خواهد قادر کند خود پیدا عینی واقعی و آلترناتیوی وجود وقتی چنین اینکه هم و

بیافریند. رهبرش را که بود

زمینه این اینکه در و آن بگذارم میان در شما با را نکته مهمی الزم است اینجا در

سازمان قالب در را کارکردهای و منظم «آلترناتیو» چنین ما اپوزیسیون صفوف در و

به مزبور که آلترناتیو با اینمالحظه مجاهدینخلقوشورایمقاومتشدارا هستیم،

بگیرد قرار لحاظایدئولوژیکبودننمیتوانددرصفوفاپوزیسیوندموکراتوسکوالر

از من قصد واقع، در میایستد. بیرون من کنونی سخنان گستره از نتیجه، در و،

و غیرایدئولوژیک سکوالر «اپوزیسیون اکنون باشم گفته که است آن نکات این طرح

آن وجود از بیرون در و چه کشور داخل در چه چنین چیزی اگر اسالمی»، حکومت

پشتفرمان ماشین دولت نشستن بر استبرای  داشته باشد، بیشازهمیشه ناگزیر

و چه با باشد موقت» «دولت آلترناتیو این اسم چه زند، دست به آلترناتیوسازی

امر اگر یعنی، بپردازد. آمادگی و تمرین و برنامه ریزی کار به سایه»، «دولت شناسه

تا دستبه ساختن دارد وا آنانرا کنار همبنشاند و مشترکی بتواند آدمیانموجهیرا

اعضاء و سازندگان بزنند آنگاه ـ برنامه با و موجود واقعًا گیر اما همه نه ـ آلترناتیوی

را کسی منافع مردمکشور اساس مصالحو توانست بر چنانتشکلیبراحتی خواهند

بنشانند. صدر بر و کنند پیدا سکوالر و رهبر جنبش چهره شاخص بعنوان نیز

از که است آمدهای جان به مردم انتظار به صریح پاسخگوئی واقع در کاری چنین

مزمن انتظاری به نیز خود آمدهاند اما بجان امام زمان ظهور انتظار درباره صحبت

موجه نشستهاند. برایپیدایش یکآلترناتیو

مدد دولتهای دنیا نیز به همچنین، این نکته اهمیتیاساسیدارد که مردمانو

به کنند. مثًال، برقرار پیوند ایران ملت با تا بود خواهند قادر چنین آلترناتیوی وجود

پشتیبانملت گفتهاند که کرارًا دولتمردانآمریکا چگونه اینواقعیتتوجه کنیمکه

چرا اما باشند. مدد کارشان ایرانیان ملی خواستهای تحقق در تا آماده اند و ایرانند

چنینامریصورتنمیگیرد؟بنظرمن،درستبدینخاطرکهمردمایراننمایندگانی

نوکرانوالیتفقیهقدعلمکنند ونشاندهندکهاینآدمیان برابر ندارند کهبتواننددر

آیا صورت این در نیستند. ما مردم واقعی نماینده بشر حقوق و تمدن و آدمیت ضد

یک فقدان در که، قدرتهای جهانی نیز در این اندیشه باشند که نیست طبیعی

رفتن پی در که کنند موافقت حکومتی انحالل با میتوانند چگونه موجه، آلترناتیو

آورد بوجود آشوبیکنترلناپذیر ژئوپلیتیکدنیا خودمیتوانددرحساسترینمنطقه

بیاندازد؟ انداز در دست دراز مدتهای برای را جهان مردم دیگر کنونی زندگی و

برای جهان، وسیله ای مؤثر و نه دولتهای مردم نه همچنان، هنوز و بدینسان،

ندارند دست را در فقیه والیت حکومت با خشونت بدون اما واقعی ناسازگاری آغاز

انقالب ویرانگر یک و کور یک شورش به وضعیت می تواند این کشور داخل در اگر و

بیانجامد،در جهانبیروناز ایراننیزنظرهاالجرمبهسوی گزینه هایعملیاتنظامی

را همچون چتری سخت ویرانگر و خطر جنگی جلب میشود سریع جراحی کننده و

میگسترد. کشورمان سر باالی بر مخوف

که ایتالیائی سیاسی شخصیت از یک نقل قولی با را فصل این که نیست بد

با کنم که، دعوت خوانندگانم از رسانده و به پایان برگرفتهام فردا سایت رادیو از
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شدن به و تعبیرکرده و تفسیر را نوشتهام، این سخنان مقاله این در آنچه به عنایت

ناشدنشان بیاندیشند: و

وازسیاستمدارانمطرحاینکشور، ایتالیا جانیورنتی،معاونسابقوزارتخارجه

حربههای است: «باید از گفته ایتالیا، به احمدینژاد سفر مفتضح محمود جریان در

بینالمللی، در سطح ایران منزوی ساختن تحریمها و همچون تشدید دیپلماتیکی

قرار کار دستور در را از «اپوزیسیون دموکراتیک» ایران فعال حمایت و کرد استفاده

چالش اقلیتهای قومیبه و اجتماعی جنبش های سوی از که این رژیم زیرا داد،

یکبرنامه ریزیراهبردیمی توان با و می شود به روزضعیفتر روز است، کشیدهشده

آماده ساخت.» ایران در حکومت تغییر برای موقعیت را

آن «اپوزیسیون دموکراتیک» از این که بپرسیم و کنیم را قاضی کالهمان بیائید

این خوانده میشود؟ قرائنی دموکراتیک چه بنا بر و دارد؟ کجا قرار در کیست؟

معناهایظاهریاش روشنشدسخنانآقایجانی ورنتیرا هممیتواندر پاسخکه

کرد. رد یا و پذیرفت، فهمید،

دلیل  را بدین و من آن شده است خرداد ۸۸ نوشته انتخابات پیش از سال دو یعنی خرداد ماه ۸۶ـ  در * این مطلب
اصالحطلبان کوشش و است مانده باقی حل ناشده هنوز ما صورت مسئله میپندارم که آورده ام حاضر کتاب در

نیست. روبرو با توفیق چندان نیز مذهبی یک آلترناتیو آفرینش برای حتی

سکوالرها،بعنوانخواستارانجدائینهادمذهبازنهادحکومت،گاهبجایعنوان

ـ در هرکجای استفادهمیکنندو«مسلمان»را عنوان«اسالمیست» «مسلمان»از

را بعنوان «اسالمیست» و اسالم، دین به معتقد بعنوان انسان ـ باشد که جهان

میدهند. قرار استفاده مورد است حکومت در مذهب ادغام به معتقد که مسلمانی

هم متضاد «اسالمیست» را و دو واژه «سکوالر» اسالمی جوامع در میتوان لذا،

سرچشمه غربی سیاسینویس روزنامهنگاران فرهنگ از واژگانی تفاوت این دانست.

بینشرکتکنندگان به مفاهمه و کاربرددرست شانمیتواند آنها به توجه و گرفته

کند. کمک گفتگو یک در

است کسی مسلمان نیست. توضیح به چندانی نیاز «مسلمان» لفظ مورد در

روز معاد عبداهللا، و بن محمد پیامبری اهللا، (وحدانیت اسالم اصلی دین اصول که

تا۱۲ امامی)  امامی گرفته قبولداشتهباشد.حتیشیعیانگوناگون(ازسه را قیامت)

فرزندان امامت اصل دو مثًال، و، کردهاند اسالم دین در که دستکاری ها همه با نیز،

آن شوند افزودهاند، نمیتوانند منکر نخستین اصل سه به آن را اهللا عدالت و فاطمه

آن از دید که هرچند است، کافی اصل سه آن به اعتقاد برای «مسلمان»بودن که

عواقب این امر که نمیشوند؛ محسوب شیعه اولیه» اصل «سه آن معتقدان به ها

فصل دوم

اسالمیست؟ یا مسلمان
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نیست. ما بحث مورد اما دارد را خود

از خبری بنیادین مسلمانی اصل سه این در که کنیم باید توجه حال، عین در

حکومت از باشند و اسالمی داشته حکومت باید حتمًا مسلماننشین اینکه جوامع

باشد اساس رساله آیتاهللاها بر کشور اساسی قانون منظور بنیان نهادن هم اسالمی

آخوند اطالعاتش هم لزومًا وزیر مثًال، و، بنشیند حکومت تخت بر آنان از یکی و

یا کافر بودن مسلمان به مسائل نیز این تمام و نفی پذیرش و باشد، وجود ندارد.

مردمان مربوط نیست.

حکومت سیستم یک به اعتقاد نوعی از حکایت امامت» «اصل که هم، تشیع در

پایان عصر امامت درشعبمختلف شیعه، بحث دربارهوجوببرقراری مذهبیدارد،با

این از بخصوص، انتفایموضوعمحسوبمیشود و به حکومتمذهبیامری سالبه

تاریخیبکلی از نظر «امام زمان») بودن غایب به (با اعتقاد دوازده امامی تشیع نظر،

است. خالی سیاسی توان و توش از

برای وجوب جوازی هیچ نیز داشته حکومت مدینه شهر در اسالم پیامبر اینکه

یافت را آیه ای نمیتوان قرآن هم در متن آینده نیست. حکومتهای اسالمیبودن

باب از میشود بیشتر گفته هم آنچه و کند. حکایت امر این بر وجوب صراحتًا که

رسول خدا و از مردم که شده اینکه امر استتا نصصریح. تعبیر و تفسیر استنباط و

امر» «صاحبان موجب شود که نیز نمی تواند کنند بین خود اطاعت امر صاحبان و

بدانیم. مذهبی» «حکومتگران همان را

مذهبیکردن برای منطقی زمینه هیچ اسالم»، دین «اصول به توجه با بنابراین،

جانشینانش برای پیامبر از مرگ پس اینکه وجود ندارد. جوامع اسالمی در حکومت

روز سیاه به را متمدن و جهان پرداختند به کشورگشائی اسالم نام به دنیا چپاول

کنیزی و به بردگی را اسالم پیامبر بیخبر از ظهور آزاد سرزمینهای مردم نشاندند و

براینامسلمانانجزیهومالیاتبرقرار گرفتندودارالحربو داراالسالمدرستکردندو

هیچکدام حکمروائی کردند غاصبانه و ظالمانه بصورتی اسالم نام به و قرنها کردند

باشد. بنامحکومتاسالمی، پیشینیهایبرایایجاد حکومتی مذهبی، نمیتواند

اسالمی» «حکومت بعنوان خلفا حکومت  به  تفاریق، به هم، مسلمانان

اسالم خدای حکمرانانش و و خلیفه که بین بودند واقف بخوبی نمینگریستند و

نداردوحکومتنخستین جانشینانچهارگانه وحیانیوجود قلبی و ارتباطروحیو

آلوده جائر و جابر حکومتهای معمول فساد انواع به قرن، ربع یک ظرف در پیامبر،

نشانمذهبی خود خلفا قرمطیانوشیعیانگوناگونبا مبارزهخوارجو است. گشته

نیز خلفا مخالفان اگر تازه، میرانده. فرمان نام اسالم به است که حکومتی نبودن

میکردند، نام علم این به را کسی و گاه میگشتند، خود «امام عادل» دنبال به

آن عملی تضمین را بعنوان امامت و «امامت»، نه «عدل» بوده واقعیشان منظور

بیعت او با مردم معنای«حاکمعادل»یبودکه به «امامعادل» عدلمیخواستند.

این بود ساختگی) برخوردار واسطه هزار (به هم پیامبر خون از اگر او حال میکردند.

محسوب می شد. مهم یک امتیاز خود

هماهنگکردن پی در بیشتر نیز (آخوند، فقیه، حجت االسالم....) دینکاران

نام به و دستگیرند در را خود قدرت اینکه پی تا در بودند خود شرایع با حکومتها

و، عباسی و اموی وجود خلفای با یعنی، برانند. مردمان حکم بر اهللا» «حکومت

هم خلیفه خود را که آنگاه سالطین عثمانی، و مغول خانهای وجود با سپس،

اقران، خونریزی سرآمد در بودند و کامل مرشد صفوی، که سالطین و میدانستند،

را سلطنتاش و نام ببیند که خواب سلطنت داشت را جرأت آن آخوندی کمتر

بگذارد. «حکومتاسالمی»

قدرتبکلی نیش دینکارانمتمایل به بستهشدنباب اجتهاد، عالمتسنن، با در

و امیریآویزانبود، آخوندی به هر صفویه، قبلاز تا تشیع نیز، در و بود شده کشیده

پیدا کردند مجبور نامحدود دینکارانجبل عاملیفرصت بیداد تا عصر صفویه هم در

بگریزند. خانه به خانه افشار نادرشاه و افغان محمود دست از شدند

و وابسته شدن حکومت از گرفتن آخوندها، با دوری که بود عصر قاجار تنها در

بوجود را تقلید» و «اجتهاد سیستم توانستند شهرستانی، بازاریان و فئودال ها به

(یعنی قالده تبدیل به «مقلدان» را جامعه افراد آن، طریق بیاندازند و، از جا آورده و

روس علیه بیابند و فتوای جهاد قدرتی قاجار پادشاه برابر گردنداران) بکنند و در به

مشروطه شریک شوند نهضت در و نقش پیدا کنند تنباکو تحریم در اعالم کنند و
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دست شریعت به قید را انقالب از ناشی اساسی قانونی تا بکوشند این یکی، در و،

ساختخود«اسالمی» کنندـکهالبتهوبالفاصلهبابیاعتنائیروشنفکرانیکه پشت

آن اقدامات مقابل در نتوانستند و گشتند روبرو بودند شده پنهان رضاخانی هیکل

بیحجابی و و دانشگاه و دبیرستان و مدرسه برقراری جلوی و کنند مخالفتی او ها و

را خود توانست بشود و ایران نمیخواستند آنان که آنچه بگیرند و شد را مرده تشریح

جهان متمدن افقهایبازتر و لجنقرونوسطایبلندخویشبیرونبکشد کمر از تا

ببیند. را

مجلس که در این بود آخوند ها آرزوی حداکثر هم انقالب مشروطه جریان در

وتو» باشد «حق صاحب که داشته باشند پنج نفره نگهبان مجمع یک شورای ملی

ـ آرزوئی اعالم کند امامی دوازده تشیع را کشور رسمی مذهب هم اساسی قانون و

را آن و شد مشروطه ثبت اساسی که در قانون هرچند نیامد، اجرا در به هرگز که

لکهدار کرد. برای همیشه

همه با مسلمان، جوامع در همه که قاطع گفت ضرس به میتوان یعنی،

آخوندهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قدرتهای همه با و مسلمانبودنشان،

تصور آخوندی نمیتوانست میگرفتند، هیچ باج از مردم خدا به نام که گردنکلفتی

اساسی جامعه قانون را عملیه»ی خود «رساله و بقدرت رسد خود که میتواند کند

بهمجلسمشورتیولیفقیه تبدیلنمایدوبکندهمه گرداندومجلسشورایملی را

چشیدهایم. را آن زهر خویش دیده و چشم سی ساله به این در که آنچههائی

از یکی و جزئًا به اسالم دین به کًال مسلمان مدت، مردم تاریخ بلند این همه در

میگرفتند را میخواندند، روزهشان را نمازشان اعتقاد داشتند، آن صدگانه مذاهب

کهحکمحاکمیاست نه«حکماهللا»، میدانستندکهحکم، ایناحوال، همه و، در

فرصت که زمانی تا البته واجب؛ از او و اطاعت است اولیاالمر است حاکم چون که

کنده شود. تاریخ آهنگر کاوههای دست به حاکم کلک و بدست آید

اسالمی بعنوان حکومت سرزمین های که آنچه گرفت در نظر را هم این باید البته

«پود» و سلطهجویان زورگویان حکومت « «تارِ از بافتهای یافت تطور تاریخ طول  در

(یا آلترناتیو)ی بدیلی نتیجه، ظلم او بود و، در مشروعساز و شریعت آخوند آمریت

نبودن حکومت واقف و اسالمی بودن بتوان به آن با مقایسه کمک به که نداشت

هست که بود و بررسی قابل صورتی در تنها حکومت» «اسالمیبودن مسئله شد.

مقایسه کرد. دیگری سیستم با را بتوان آن

استقاللطلب خاورمیانه در جریان نهضتهای که است مقایسهای همان این و

استعمار این واقع، در آمد. پیش در کشور ما) مشروطه جنبش جریان در جمله از (و

«بدیل»متفاوتیرا با خود بهمنطقهوسیع غربمسیحینشین بود که «آلترناتیو»یا

جنگهای از «دارالحرب بازمانده از در جائی که دیدند ها و آن آورد مسلماننشینان

در گیرنده و تصمیم سرنوشت حاکم خود مردم که است چنین شده قرار صلیبی»

برای هم مذهبشان را و ایمان و دین و باشند خویش روزمره قوانین زندگی مورد

پس از دراز سفر برای و توشه ای بوده آخرتشان دنیا فکر این در و دارند خود نگاه

کنند. فراهم خود مرگ

یعنی،آشنائیمردمسرزمینهایمسلماننشینبامفاهیمیهمچونسکوالریسم

و باوری)، (کثرت ملت)، پلورالیسم دموکراسی (حاکمیت غیرمذهبی)، (حکومت

ممکن غرب استعمار با مسلمانان رویاروئی همراه همگی (انسانمداری)، اومانیسم

بهچندوچونسیستمحکومتی توانستند این«بدیل»حکومتی، برابر آناندر و شد

کار و نتایج کنند ارزیابیاش و بیاندیشند آن پیرامون و بنگرند سرزمینهای خویش

با استعمار قرار دهند. خود طلبانه استقالل مبارزات لوحه سر را

استعمار»تفکیک با برای یک«مسلماندرگیر درمبارزه آنبودکه نکتهاساسیدر

اگر شیخفضلاهللانوریاز آسانینبود. کار غیره دموکراسیوسکوالریسمو از استعمار

حفظوضعموجود بخاطر تنها و آزادی»سخنمی گفتاین امر صرفًا قبیحه «کلمه

در قالب را استعمار مذهبی، نواندیش اسدآبادی جمالالدین سید حتی یا نبود. او،

فرهنگمسیحیتبازمانده از جنگهایصلیبیهممیدیدند و، درنتیجه،پدیده هائی

میکوشیدند. محو آن و در مییافتند نیز «نجس» دموکراسی را همچون

مناطق بومی در عکس العملهای آفرینش با همراه استعمار، که بود اینگونه و

پاره به دو خاورمیانه، جوامعمسلمانرا در غیرمستقیم خود تحتسلطه مستقیمو

تقسیم کرد.
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را ماشینحکومتغربیتعمقکردوچاره کار یکپاره کنجکاوانهدرسوختوساز

دانست، قطعامور دنیا از راهنمائیهای آخوندهای مدعیسخنگوئی از جانب خدا در

در مردمیکه (به معنیمجموعه و بدنبال«ملتسازی» انسانمحوریرویآورد به

فرهنگ و زبان و پوست رنگ به و، بی اعتناء میکنند زندگی سیاسی مرز یک داخل

و رفتند باشند) مساوی حق در برابر قانون دارای باید گوناگونشان، سنتهای و

و انتخابات برگزاری و مدنی و قوانین اساسی و دارالشورای ملی و عدالتخانه آرزوی

مشروطه حکومت به نام کوشش هاشان چیزی دل و از عقاید کردند آزادی تضمین

ما یافت. را خود نشیب فراز و پر تاریخ و کشید بر جمهوری) سر و پادشاهی (بصور

حقوق و دموکراسی بر مبتنی ملی و سراسری گسترده و حکومت به معتقدان این

این به اعتقاد با می توانند، مسلماناننیز معتقدیمکه بشر را «سکوالر»میخوانیمو

باور که شوند محسوب خویش، انسانهای «سکوالر» دینی ایمان حفظ اصول و

است. فساد و تبعیض و حکومت منشاء استبداد در مذهب یک ورود دارند

دیگر، که داستان پاره چه در کشور خودمان، نشین و کلجهاناسالم در چه اما،

نو، و جهان کهنه همچون تعبیراتی (و نمی دید مسیحیت و بین اسالم جز تقابل را

کار چاره میدانست) استعماری توطئههای از جزئی نیز را مدرنیته و سنت تقابل یا

که اسالم رسید نتیجه این به و یافت داشت تعلق استعمارگران به آنچه هر در نفی را

که ساخت «دینی سیاسی» آن از و کشیده بیرون سالهاش رخوت صدها از باید را

و هویت و موجودیت که آنجا از باشد. این عدهـ  آخوندها شریعت مجری حاکمش

نفی به ـ بزودی به مغرب زمینیان میگرفتند واکنش نسبت از خود را شاخصههای

و ناشیانه شده و، مشغول اسالمی بدیل ارزشهای معرفی و غربی ارزش های کلیه

ممکن بپذیرند که بیآنکه پرداختند، اسالمی سیستمی کردن هم سر به شتابزده،

استآنچهدر سیر تحوالتاجتماعیجوامعغربیپیشآمدهجنبهایعام(یونیورسال)

پیوندی یهودی) بعدها، (و مسیحی ـ غربی فرهنگی ارزشهای با لزومًا و داشته هم

معادلهای آفرینش سالی را به و پنجاه واقع صد در باشد. آن ها نداشته اختصاصی

اقتصاد از که بود اندیشهها این دل از و دادند اختصاص غربی پدیدههای «اسالمی»

ـ شد اسالمی استخراج بشر حقوق حتی مردمساالری اسالمی و تا گرفته اسالمی

و علمی. فرامذهبی منطق مایهای در و پایه بدون داشتن و واکنشی در روند همه

اهدافاستعماریخود، نیز برایپیشبرد مغربزمینیانهمینامر را اینکه طرفه

به و یافتند سودمند میکرد، اقتضاء را نشین مسلمان جوامع داشتن نگاه عقب که

انجمن اسالم، فدائیان اخوانالمسلمین، همچون پدیدههائی پرداختند. تقویت آن

هم ریشه ای حزباهللا همگی و مذهبی، القاعده، طلبی اصالح و امام خط حجتیه،

داشتهاند و کمونیستها) گرفته تا کاپیتالیستها استعمارگران (از فکر در اتاقهای

نقشاین«گروههای نشانمیدهد واقعیتتجربیتاریخیمعاصر که آنجا تا و دارند؛

نقش اساسی تر از و مهمتر بسیار مسلماننشین جوامع ویران کردن واکنشی» در

است. بوده کشورهایمنطقه در استعماری نیروهای مستقیم دخالت

اندیشمندان از برایاینگروه فرهنگسیاسیخود در رفته، رفته مغربزمینیان،

حکومتی استقرار و غربی چیز هر طرد خواهان که مسلمان مبارزان و کوشندگان و

بوده آن) شیعه سنی و مختلف وجوه اسالمی (در مذاهب آن با درآمیختن حاصل از

«مسلمان» تفاوت توضیح و در کردند اختراع «اسالمیست» را برچسب هستند و

امروزه، بطوریکه داشتند؛ توجیهاتفراوانیعرضه بودنبا «اسالمیست»بودننیز

که دهیم میخواهیم نشان واقع در میخوانیم «اسالمیست» را کسی هنگامیکه

و حکومتی» قدرت خواهان سیاسی به «اسالم است که مزبور مسلمانی شخص

سیستمحکومتیخاصیباصفت«اسالمی»،کهعکس برگردانسیستمحکومتهای

معتقد سیستمی چنین که به مسلمانی آنکه حال اعتقاد دارد. است، غربی مدرن

آخوندی شرایع بستهای و بند از فارغ کشور یک در که میدهد ترجیح و نیست

را خود مذهب و دین باشد که آزاد و زندگی کرده انسانی تعبد غیر هرگونه از آزاد و

نمیشود. «اسالمیست» خوانده کند عمل آن اصول و به داشته

مییابیم کهچگونه بهسی سالهگذشتهکشورمان بنگریمدر که دیدگاه اینتمایز از

در خمینی سخنان به کنید (رجوع عامدانه و آگاهانه فریبکاری با «اسالمیست ها»

غربی شعارهای مدد به حکومت غیرمذهبی اما استبدادی را، یک توانستند پاریس)

جایگزین آزادیخواهیوجمهوریطلبیوحاکمیتملی،سرنگونکردهوحکومتیرا

چهره زده و کناری خود را غرب از وام گرفته دروغین رفته پوسته رفته کنند که آن
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ساخته آشکار را خویش سکوالریسم و دموکراسی و انسانمداری اصول واقعی ضد

هر در بر ایران، مسلط که حکومت میتوان براحتی ادعا کرد که امروز بطوری است.

نه حکومت و «اسالمیست»ها است حکومت طلباش، اصالح و بنیادگرا شکل دو

ملی چنین رژیمیربطی بهحکومتغیرمذهبیو غیر آنان. دموکراتیکمسلمانانو

و مذاهبدیگر بهحقوقصاحبانادیانو که جامعهایدارایاکثریتیمسلمانندارد

بیاعتقادانبههرگونهدینوشریعتیاحتراممیگذاردوخادمهمهآحاد«ملت»است

نمیکند. تفاوتی بیحجاب و حجاب با اعتقاد، و بی و مؤمن مرد، و زن برایش و

برنامه دارای رهبرانو«کتابهایمقدس»و «اسالمیسم»یکایدئولوژیاست؛

وجود تفاوتی عمومی و خصوصی سپهر بین برایش است؛ جامعه اجزاء همه برای

به و امر سرک کشیده نیز خوابهای مردم اتاق تا درون که و رهبرانش مجازند ندارد

در هم آن است چاره ایدئولوژی اسالمیسم یک و چون کنند. منکر از نهی معروف و

است. مذهب، و از هرگونه مکتب جدا یا و مذهب، بی مکتب حکومتی خواستاری

همین اساسهمهست بر عرف سیاسی«سکوالر»خواندهمیشود. حکومتی کهدر

بهائیان یا مسیحیانویا کهمیتوان چنیننتیجهگرفتکهسکوالریسمبامسلمانانـ 

همچون زرتشتیانـسرجنگنداردودرسرزمینهایمسلماننشیناسالمیسمرا و

میدهد. خود قرار آماج در غیرانسانی و ایدئولوژی مزاحم یک

بعد فصول در (چنانکه که اسالمیستها، بین اختالفات داخلی مورد در اما و

یا فرصتطلبانه مداخالتی آن در هم میشود که سکوالر باعث اغلب دید) خواهیم

خاموش چراغ با حرکت لحاظ به بدانیم، که است آن مهم باشند، داشته ناآگاهانه

«جمهوری حکومتی موسوم به اساسی قانون پیش، سی سال اسالمیست ها در

عام ارزش هرگونه از و شود نوشته آنان میل مطابق یکسره نمیتوانست اسالمی»

ـ ملیـمدرنیخالیباشد.درنتیجه،به کوششاسالمیستهائی (یونیورسال)بشری

اغلب کسانی که و خامنه ای و رفسنجانی و منتظری و بهشتی چون خمینی و

حکومت قانون اساسی نگهبان شورای و رهبری خبرگان سرنشین مجلس اکنون

دو هیوالئی همچون که آمد بوجود غربی» سیستم «سیستمی بدیل اسالمیاند،

که (همان سری خود داشت با اسالمیسم را نشانه های همه سرش یک سر بود؛

مدرنیت نشانههای از دیگرش برخی سر و خوانده میشود) «اصولگرائی» اکنون

را اسالمی» «مدرنیسم میخواهد همان سری که (یعنی میکرد حمل خود را در

سال و سی سازد). ممکن خود مذهبی ـ سیاسی نواندیشی و اصالحگری قالب در

مردمان، با مال جان و از فربهشدن و دیگران کشتار بر عالوه سر، این دو که است

نیزجنگیدهاند. یکدیگر

به «بنیادگرایان») روشناست.هریککمر با«اصول گرایان»(یا تکلیفسکوالرها

در تشکیکی تردید و زمینه این و در است دیگری بسته آن براندازی محو و و انحالل

مبارزهسکوالرها راه اما وجوداسالمیستهایاصالحطلب مهمترینسد نیست. کار

آنان علیه توضیحی سکوالرها و نظری حمالت بهمین حجم و است بنیادگرایان با

بنیادگرایانمطرحمی کنندو میکوشند مورد بیشتر ازحجممطالبیاستکهدر بسا

ابهامی از شان سخن اصالحطلبان، که همواره گفتار در که را ابهامات گستردهای تا

را آشکار سازند. آن و نیات پشت داده وجود دارد توضیح دوگانه سرشار است،

نواندیشانمذهبیـسیاسیایرانفریادبر امروزه، هنگامیکهاصالحطلبانو مثًال،

و یافته، سلطه جمهوریتاش بر آن اسالمیت و بهم خورده رژیم «تعادل میآورند که

خام بسر خیال این در واقع در است»، مانده «مغفول» اساسی قانون اصول مترقی

کرد. برقرار تعادلی اسالمیستی هیوالی این سر دو بین که اساسًا میتوان میبرند

سی جدال طی همین در که، بود غافل نباید نیز مشاهده از این حال عین در

اصالح طلب اسالمیستهای خود مذهبی، سر دو رژیم اصالح برای کوشش و ساله

بصورت را ها آن که میتوان شدهاند تقسیم گانه سه گروههائی حداقل به بتدریج نیز

باز شناخت: از هم زیر

دارندکه اعتقاد میتوانآنانرا «اسالمیستهایخامفکر»خواند، گروهی، که .۱

از مبارزات صدساله معنیو برآمده با الفت بیناسالمیت وجمهوریت الفتیاصیلو

و بازگشتبه زدودنزیاده روی ها جز چیزی معنایاصالحات استو بوده ایران مردم

اینانهمانکسانند کههمچنانکارخانه تعادلشاهینترازوی اینحکومتنیست.

اسالمیشده پدیده روز هر و نگاه داشته دایر ضربپدیده هایغربی«اسالمیشده» را

خوب همه چیزهای چون پیشفرض که این با ارائه میدهند، به جهان را جدیدی
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را غیراسالمی پدیده که هر است کافی شدهاند و پیشبینی دارند وجود اسالم در

بدیلی «اسالمی»ساخت. شناخت، و برایشمعادلو آنرا و کارکرد گرفت، ساختار

لزومی که خوبند اگر و بد. یا خوبند و غربی یا پدیدههای عام که نیستند اینانمتوجه

پدیده یک برای باید بدند چرا اگر وجود ندارد و ها اسالمی آن معادل ساختن برای

به عمل «اسالمی کردن» در که بخصوص آورد؟ بوجود اسالمی  بدیلی معادل و بد

جز حاصلی و در آمده آب غربی از پدیدههای و کارکرد ساختار برعکس کردن معنای

می توان براحتی موسوی را میرحسین خاتمی و محمد نیاورده است. ببار خسران

دانست. این گروه زمره در

بقصد نهاد، نام «اصالح طلبان سرگردان» را ها آن میتوان که دیگری، گروه .۲

اصالح«سیستم بدیلاسالمی»، میکوشنداما،ازآنجا کهخودشاندرازلکار خویش

پذیرفتهاند، تالشهاشان اسالمیسماست) مادر (که پیشفرضهایاسالمسیاسی را

«اسالمیستهای ساختهای دست را در برابر بدیلهائی که است آن راستای در

که (چرا نباشند هم «غربی» آنها، با بودن متفاوت عین در که، بیافرینند اصولگرا»

آنگاه اهلتوهم یکاصلاسالمیستیاست). بودنپدیدههایغربینیز بد به اعتقاد

حرکات حملبر اینکوشش اصالح طلبانسرگردانرا وخوش بینیهایسادهلوحانه

این حال آنکه دست می زنند، خویش فریب به و ها کرده آن و مصلحتی تاکتیکی

اصالحطلباناگرهمتاکتیکی بکارمیبرندبرایفریفتن همیناهلتوهماستونهدر

اینجا،معمایجالبی پیشمیآیدکهسرگردانیاهل بدینسان، در اصولگرایان. برابر

واکنش اسالمیستی» حاصل «بدیلهای که آنجا از میسازد: چندان دو را گروه این

بدیلسازی اصالحطلبان روند پدیدههایغربیمحسوب میشوند، اسالمیستها به

شود روبرو غربی اصلی پدیدههای با واکنشی، بصورتی یکسو، از است، ناچار مذهبی

میبینیم، که است همین علت به نکند. نفی را اسالمیسم مبانی سوی دیگر، از و،

که اعالم میدارد آن طی که مصاحبهای همان در سروش عبدالکریم دکتر مثًال،

دینی» «دموکراسی برقراری لزوم از بالفاصله می پذیرد، را سیاسی» «سکوالریسم

خود هم در نتیجه، و، نمییابد هم تعارضی دو این بین بظاهر میگوید و سخن هم

میکشاند. را به سرگردانی خویش مخاطب هم و

که قدم آنان با هر چرا که دانست اصالحطلبی» «خوارج میتوان را گروه سوم .۳

یا سیاسی دیگر اسالم (نام رژیم» «اسالمیت از کامل خروج قدم به یک برمیدارند

با را خود عاطفی ناف مدت، بلند در بتوانند، اگر و میشوند نزدیکتر اسالمیسم)

«مسلمان» یک به «اسالمیست» یک توانست که از خواهند اسالمیست ها ببرند

ملکوت و غیب عالم با دل شخصی مقیاس در که مسلمانی شوند؛ متحول و تبدیل

الهیدارداما،درمقیاساجتماعی،آدمی معتقدبهضرورتسکوالریسمبرایبرقراری

اکبر گنجی دموکرات، است. و یعنی حکومت ملی و فرامذهبی، حکومت فرادینی

دانست حافظ آشکار این سخن مصداق میتوان را او اصالحطلبی است و چنین

کافر است ابروئی کمان دست دل به که خویش می لرزم / ایمان سر بر بید «چو که:

کیش!»

خود یکهتازیهای و یکهخواهیها بر  بنیادگرا  اسالمیست های هرچه باری،

دوم و اول از گروه اصالح طلب اسالمیستهای که بود امیدوار می توان بیافزایند،

بپپوندند. سوم گروه به و شده جدا

از عدهای اینکه به سکوالریسم، واقعی یک معتقد برای میدانم که اگرچه و

بجائی را خود تا میکوشند تالشی جانفرسا و تعب فراوان و رنج با اسالمیست ها

بودهاندجای چندانیبرای هیجان وشادمانی در آنایستاده ابتدا برسانندکه آنها از

ندارد اما،اگرقبولکنیم کهبدونچنینتحولیجبهه اسالمیستهاهموارههمچون

به مشفقانه که ناچاریم آنگاه میکند نابودی به تهدید را ما جوان جامعه خطری

جهنماسالمیسمبشتابیم. استقبال فراریاناز



نژادی، ایرانیانمردمیچندملتی،چندقومی،چندمذهبی، چند بپذیریم که اگر

صورت همین اصل بدیهی انکار نخواهیم با و اگر و چند فرهنگیاند، رنگی، چند

که، می رسد ایننتیجه سلیمیحتی به عقلمختصر آنگاه هر را پاککنیم، مسئله

فرهنگی و رنگ و و نژاد مذهب و قوم و ملت هیچ این مردم، سعادت تأمین برای

را خود هنجارهای و کرده و ارزشها استفاده سیاسیـ  نظامی قدرت از بتواند نباید

که ملت است تمام متعلق به حکومتی مطلوب حکومت و تنها سازد بقیه مسلط بر

باشد باید سکوالر عقل حکم حکومتی به و چنین میشود ملی» خوانده «حکومت

نگیرد. هیچ گروه خاصی را طرف و

ارزشها تسلط از ممانعت یعنی سکوالریسم که میبینیم بنگریم که منظر این از

در از ممانعت طریق از جامعه، کل بر جامعه از بخشی تبعیضآفرین هنجارهای و

و هنجارها. ارزشها آن قرار گرفتن قدرت

یا در آورند، خود فرهنگ و رنگ به مردم ایران را همه بخواهند اگر بلوچها مثًال،

خواهند (بعضیها کنند به آذری گفتن سخن به را مجبور همه بخواهند آذریها اگر

به اینموضوعهم خواهم جائیدیگر «فارسها چنیننمیکنند؟» که گفتکه مگر

به پذیرشو اجرایاصولعقایدبهائی مجبور بهائیها بخواهند همهرا اگر و پرداخت)،

فصل سوم

احزابمذهبی وحکومتملی
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آن به ما جامعه اکنون که خواهد داد همین فاجعه ای رخ نظیر همواره آنگاه کنند،

برایتجسمآنچنداننیازی به تخیلپردازینداریم الاقل ما ایرانیانـ ـ مبتالاستو

میکنیم. تجربه خونمان گوشت و پوست و بصورتی روزمره با را نتایجش که چرا

اتحاد انجمنوجبههو که«حزبسیاسی» (حال اسمشگروهکار باشد یا آنجا از و

نکته این قدرت»، «ماشین به رسیدن برای است وسیلهای نمی کند) فرقی غیره، و

نژادی و مذهبی قومیتی و حزبی دارای ویژگیهای ملیتی و که اگر است بدیهی نیز

فاجعهای همان نتیجهاش قدرت برسد، به خودبخود، اگر باشد فرهنگی و رنگی و

احزابسیاسیوجود اینگونه اینسخن بدان معنا نیست که البته شد. ذکر استکه

اگر واقع، در احزاب اما اینگونه دموکراتیک جامعه یک آیند. در بوجود نباید یا ندارند

به نکنند، کشور متحد یک در داخل مرزهای محلی، مصروف مسائل را خود هم

ماشینقدرت برای رسیدن به اساسًا که بود نهادهای تجزیه کنندهایخواهند ناگزیر

را ها به آن بحث مربوط نتیجه، در و، است آن تسلط از قصدشان فرار نمی کوشند و

مطرح کرد. دیگری متن باید در

درعینحال، هنگامیکهدرحوزهگفتگوپیرامونمالحظاتمربوطبهسکوالریسم

اکثریت» اینگستره،بحث های مربوطبه«اقلیتـ بایدتوجهکنیم که،در داریم، قرار

ملیت تسلط و توفق برای دلیلی اکثریت نمیتواند عقاید و آراء و ندارند دخالتی هم

که اجتماعی پارههای دیگر بر فرهنگ آن اکثریت و رنگ و نژاد و مذهب و قومیت و

اکثریت بهانه«در اکثریتنمیتواند به بهدیگرسخن، اقلیتخواندهمیشوند باشدو،

«سکوالریسم» بزند. تعطیل به دست بودن»

پایهخواستها بر در ساحتسکوالریسم،هیچ حزب سیاسینمیتواند کنم: تکرار

خاص فرهنگ و رنگ و و نژاد و مذهب و قومیت یک ملیت به محدود آرمانهای و

برای رسیدن سیاسی فعالیتهای بحثها و در حوزه مسائل، اینگونه و فعالیت کند

میشوند. بیگانه محسوب و مسائلی خارجی قدرت، به

درعینحال، هرحزبسیاسی غیرتجزیهطلبکهبرای تسلطهنجارها وارزشهای

اساسنامهها، تمام ناگزیر، به و، است سکوالر حزبی فعالیت نکند خاص قشر یک

خواهند ملت همه فراگیر هم اصول و برنامه هایش و آرمانها و اهداف آئیننامهها،

نژادی مذهبی و و قومیتی و برخوردهای ملیتی ناشی از تبعیضات انواع در رفع و بود

که کند تأکید چنان تبعیضات این بر آنکه نه کوشید، خواهد فرهنگی و رنگی و

تقویتآنانباشد. زمینه ساز

(اگر احزاب غیرسکوالر از این نوع دو با معاصر در دوران کشورمان ایران، در ما،

بنیاد بر گرفته شکل احزاب یکی بودهایم: روبرو بگوئیم «ضد سکوالر») نخواهیم

بجای و آذریو بلوچیکه احزاب کرد از قومیتو زبانو فرهنگ (مثلبرخی ملیتو

ساز و کرده رنگ تفاوتها را پر متحد، ایران خود در چارچوب محلی مسائل طرح

احزاب مذهب (مثلهمه شالوده احزاب ساختهشده بر یکیهم جدائیمیزنند)، و

بگیریم اسالم قدیمی از فدائیان اسالمی؛ فعلی حکومت شده در پذیرفته برسمیت

متمرکز میتوان نیز گاه متأخر). اسالمی مشارکت و حزب مؤتلفه اسالمی حزب تا

(مثل«حزبداشناک» که کرد یکحزبمشاهده در را دویاینشالوده ها شدن هر

بهر دارد). اصلبنیادینتکیه بعنواندو «ارمنیبودن»وهم«مسیحیبودن» بر هم

را ما جامعه و و تبعیض آفریناند ضد سکوالر احزاب کًال این اصول و حال، آرمان ها

بخشها تمایلدر ایجاد حاصلکارشانچیزینیستجز یا و میکشانند تجزیه به یا

گشتن. و مستقل جدا شدن برای جامعه و تبعیض تحت ستم قشرهای و

مرکز» از تمایالت گریز و «نیروها آفریننده احزاب ضدسکوالر کالمیدیگر، به

و نیروها ایجاد سکوالر حزب یک خاصیت نخستین آنکه حال می شوند محسوب

بر مبتنی اجتماعی ساختار یک در خویش جایگاه پذیرنده و همبستگیگرا تمایالت

بخواهیم اگر من، اعتقاد به نتیجه، در است. سیاسی دموکراسی و آزادی و عدالت

نداریم چارهای سهمیداشته باشیم دموکراتیک آینده و و آباد آزاد ایران ساختن در

تمییز و آن غیر از را سکوالر احزاب سکوالریسم، اصول اعمال طریق اینکه، از جز

تشخیص دهیم.

****
که،صورت مسئله ایران استچرا احزاب مذهبی در اینفصلتمرکز بر قصدمن در

بر جامعه تسلط حکومت و احزاب اسالمیتبعیض آفرین و وجود ما کنونی و اصلی

و مذهبیاند ستم کننده تحمیل همواره خود اقدام نخستین در که احزابی است؛
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بیانجامد. قومی نیز ستم به خود میتواند مذهبی ستم این هرچند که قومی، نه

ستم مذهبی نسبت جاریشدن و صفوی دولت امامیدر تشیع هم تسلط نمونه آن

خود انحالل و سنی افغانهای شورش به که حد آن تا بود، ایران مذهبان سنی به

دولتصفویانجامید.

این«واقعیتعملی» موضوع«احزاباسالمی»نخستباید برایپرداختنبه اما

بخواهد اگر سیاسی، نهاد و تشکل هر کنونی، شرایط در که، بگذاریم کنار بحث از را

قانون اساسی که مجبور است کند، فعالیت صحنه و در شود برسمیت شناخته

نمی توان در نتیجه، بپذیردو، را حکومت(شاملاصولمذهب رسمیو والیتفقیه)

(حتیاگر اهدافش حزبیرا یافتکهدرصحنهعلنیسیاسیکشورمانفعالباشداما

یعنی،شرایط نمی پذیرد. جدائی مذهبازحکومتباشد) اعالمبداردکهآندواصلرا

نه در این تشکل سیاسی را یک تا «اسالمیت» ناگزیر میکند را ما جامعه بر حاکم

که کدام آن جستجو کنیم تا دریابیم برنامههای که در حوزه اهداف و پذیرش ناگزیر،

میشود. محسوب اسالمی» سیاسی «حزب یک تاریخًا و اصالتًا سیاسی تشکل

احزاب اینجا نیز در که است الزم مالحظات، نظر گرفتن اینگونه در لذا، با

حزب  حتی شدند موجب (که  ۵۷ انقالب بر دینکاران پیروزی از پس سامانیافته

به و نهاده کناری به آورد) را در ادای اسالمیگری هم توده ـ لنینیست مارکسیست

تأکید میکردند خود اسالمیت بر انقالب از پیش دوران در که بپردازیم تشکلهائی

میچرخد. همان پاشنه بر نیز درشان اکنون هم و

علت اصلی واقع در یافت. آزادی» «نهضت در میتوان را حزبی چنین نمونه یک

(همچون ایران جبهه ملی سرشناس افراد از برخی جدائی که با حزب، این تشکیل

به دادن بر اهمیت آنان  تصمیم گرفت، صورت جبهه از آن بازرگان)  مهندس

اینگونه در کالممهندس بازرگان، تشکیالت جدیدشانهم، و «اسالمیت»شانبود

مصدقی هستیم». و مسلمان، ایرانی «ما شد که تعریف

تعریف سکوالریسم در محدوده هر دو و مصدقی بودن» «ایرانی کنید که توجه

میگنجندچراکه ایرانیبودندارایوجهتخصیصینیستومصدقی بودنهمهمواره

شده تعریف ایران» ملت همه برای خواهی دموکراسی و آزادی و «استقالل بصورت

سنجاق این مجموعه به خواهی» نیز «جمهوری پی انقالب، شرط در (البته است

«مسلمان بودن»  شود). اما ۲۸ مرداد گرفته انتقام کودتای ـ البد ـ تا است شده

نتیجه، با و، در سکوالر محسوب می شود ضد اقدام یک دقیقًا سیاسی حزب این

میگیرد. و مصدقی بودن» در تعارض آشکار قرار بودن «ایرانی

واقع در «مسلمان»هم هست، مصادیقیدیگر، بر عالوه اعالممیکند، حزبیکه

بیابم دست نظامی» ـ «دولتی قدرت بر میخواهم من که میگوید ابتدا همان از

اصل شکناپذیر یک سازم. این مسلط جامعه بر را اسالمی هنجارهای و ارزشها تا

توضیحدهند که برایاینکه کنونی«نهضتآزادی» کوشش هایاعضاء همه است و

چیزی را از «نیت خامنهایمتفاوتاست نیز یا آیتاهللاخمینی اسالم با اسالم آن ها

نمیکاهد. فرو اسالمیکردنجامعه»

مسلمان با را و آن میزند سیاسی حزب تشکیل به دست مسلمانی که واقع، در

اگر به ما که میدارد اعالم همگان به آشکارا میکند، تعریف حزبش خویش و بود

باتکیهبرماشین«دولتونیروهایانتظامی(بخوان قدرترسیدیمخواهیمکوشیدتا

را ارزشی و هنجار هر بدهیم و همه اقشار جامعه را بهخورد «سرکوبگر)» اسالممان

منافات می گیرد) بر در را (که از خمینی تا بازرگان «ما» ارزشهای و هنجارها با که

ممنوع سازیم. باشد داشته اگر حتی تفاوت سهل است که

براستی،اگرقصد یک«حزبسیاسی»خدمتبه«عموممردم یککشور»استو

تضمینکند،چهمرضیداردکهبخواهد آزادیورفاهوحقوقهمگان را میخواهدکه

که می گویند شنید خواهیم البته تعریف کند؟ هم با «مسلمان بودن»اش را خود

میخواهیممنافعوخواست هایارزشی چوناکثریتملتایرانمسلمانهستندما

هم «بقیه!» که دهیم اجازه حال، عین در و، کنیم تأمین را جامعه این فرهنگی و

بحث در این که دانستهایم قبًال اما باشند. برخوردار حقوقی از اکثریت این زیر سایه

شد. متوسل اقلیت» ـ «اکثریت گانه دو به نمی توان

تعریف در احزاب، اینگونه میگویم اغلب است که باال مطالب همه به توجه با

بسود همواره که هستند مصلحتی گاه و واقعی گاه تضادهائی دچار خود، بنیادی

همین«نهضت میدانیمکه بخشی از مثًال عناصرضدسکوالرحلوفصلمیشوند.
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خود «نهضت» آن از بیرون در و اکنون، ادعای استقالل کرده خود نیز برای آزادی»

«مسلمان و ایرانی تعریف دیگر، همان عبارت و، به میخواند «ملی ـ مذهبی» را

که حالی در کاسته است، مذهبی فرو و ملی دو کلمه این را به بودن» مصدقی و

در مورد این وجود داشت آزادی» «نهضت شکلگیری در همان تضاد بنیادین که

است. موجود نیز نهاد

یعنی،چگونهمی توان(بعنوانیک حزبسیاسیونه آدمیانیمنفردوبهمناپیوسته)

(=ملی) واژه نخستین که حالی عین در یعنی، بود؟ «مذهبی» هم و «ملی» هم

(=مذهبی) دوم واژه می گیرد، خود در سایه را «ملت» تمام و دارد همگانی شمولی

است. شده گرفته مذهب از حزب این کارمایه که میدارد اعالم واقع در

تبدیلصفت«اسالمی»به«مذهبی»،بهتلویح این نکتهاضافهکنمکهاینانبا وبر

است. مسلمانان اختصاصی برای صفتی «مذهبی» که صفت میگویند هم چنین

یافت میشوند؟ هم دیگر مذاهب از کسانی مذهبی» این «تشکیالت در آیا واال

***
جالبی نظر، ماه این از خرداد ماه، بپردازیم. تجربههای عملی به اندکی نیز حال،

را  آن ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ (که شورش ارتجاعی حدوث ماجرای بجز که چرا است؛

همه که داده رخ آن نیز در دیگری حوادث اسالمی» میخوانند) مبداء «انقالب

دکتر علی که مرگ میدانیم شاهد هستیم. مثًال، را سالگردشان بزرگداشت ساله

دو این آزادی» «نهضت و افتاده است اتفاق ماه در این نیز چمران دکتر و شریعتی

بمناسبتفرا رسیدنسالگرد وفاتشان و و شهدایخودمیداند عمده از اعضاء تنرا

هست) مراسمی و بوده نهضت آزادی منزلگاه ارشاد» (که «حسینیه ساله در همه

میکند. گذار بر

و، از حکومت اسالمی موقت دولت تشکیلدهنده آزادی نهضت میدانیم که نیز

تشکیلمجلسمؤسسانیکه بهمجلس در اصرار طریقنفی رفراندومقانوناساسیو

دینکاران امامی رساندن بقدرت آیتاهللا خمینی برای کارگزار شد، تبدیل خبرگان

واقعیت در عمل فاعل بودن ناگاه و آگاه (عمومًا است بوده عشری) اثنی (فقهای

پایان به کار این در ها آن مصرف تاریخ آنکه از پس تنها و ندارد) تأثیری عمل حدوث

کوشیده بیرون نهادند، جمع خود از حیل آنان را با انواع دینکاران امامی  و رسید

دیگر و، در کنار سازد مطرح دینکاران حکومت «اپوزیسیون» خود را بعنوان تا است

و ورچیند گاه لب و کند شرکت انتخابات در بخواهد گاه اسالمی»، معتدل «احزاب

کند. بازی شرکت نکردن در اعالم نه، که تحریم اعالم زیرلبی

بیاندیشیمکهبراستی حرفاصلیاین«حزبمذهبی» چیست؟مندرجستجوی

و شریعتی (که اسالم ما اسالم آن ها می گویند که نتیجه رسیده ام این فقط به خود

خوردهاند. اسالم را ما حق ها و آن است آخوندها بهتر اسالم از باشد) هم چمران

آزادیهائی از ما تحت حکومت اسالمی جامعه و نیست هم سختگیر خیلی ما

بود. خواهد برخوردار

آزادی، نهضت تشکیالت در رئیس کمیته آموزش مثًال، آقای معتمدیمهر،

که است گفته شریعتی دکتر مورد در حزب، این پیش سال ماه خرداد مراسم در

خویش میگفت دشمن فکری و داشت اعتقاد اندیشهها و «به تعدد افکار شریعتی

عدالتطلبیفریبی دیکتاتوری، جامعه در زیرا تقدسآزادیتحملکنید، خاطر به را

(۱) نیست». بیش

وقتی را واژه این ما است. «تحمل» واژه دارد اهمیت جمله این در آنچه من برای

او فکری!» «دشمن سرکوب جای به قرار داریم اما قدرت مسند در که میبریم بکار

است بی معنا نباشد «تحملکردن»هم دستما قدرت در اگر «تحمل»می کنیم. را

«تحمل» کند! را ما او که کنیم خود خواهش فکری» «دشمن از باید در واقع، و،

بصورت (که «تساهل» واژه نهضت آزادی، ذهنی اعضاء آفاق در بگویمکه میخواهم

میدهد خود را به «تحمل» جای «رواداری» تبدیل کرد) میتوان آن را به شیوائی

«تحملکننده» دست در شمشیر را همچنان اما پسندیده ای است صفت البته که

ساقط شده «دشمن» از «فکری» صفت که داد تشخیص وقت هر تا ابقا میکند

بزند! بالفاصله گردنش را

استفاده خود نام در «آزادی» واژه از حزبی تشکل یک هنگامیکه حال، عین در

یک دست از شدن آزاد خواستار یا دارد: توجه موضوع دو از یکی به همواره میکند

کند؟ اما پاسداری را آمده بدست آزادیهای میخواهد یا و است، نظام دیکتاتوری



اسماعیل نوریعال ایران۴۲ برای نو ۴۳سکوالریسم

انقالب از ها در پیش آن چیست؟ آیا رسانای «نهضت آزادی» واژه در نام این وجود

رژیم که مشروطیت» اساسی «قانون بگوئیم حتی (یا شاه رژیم که داشتهاند اعتقاد

پاسداری آن باید از که کرده را فراهم برایشان آزادیهائی بود) کنار نهاده را آن شاه

مبتنی آزادیهای منظورش مسلمًا میگفت سخن آزادی از مصدق دکتر اگر کرد؟

آزادی جز چه چیزی ها بود. اما استمرار آن کوشش برای احیاء و اساسی و قانون بر

از استفاده در یارانش و بازرگان میتوانست مورد نظر اسالمی حکومت استقرار برای

باشد؟ واژه این

در آزادی، نهضت جوانان شاخه عضو غروی، مهندس آقای باال، مراسم در همان

مورد دکترچمران میگوید:«آنچهکهباعثشددکترچمرانعضو نهضتآزادی شود

آیندگانخود برایآینده و و نهضتمیبیند در ودل مشغولیهاییاستکه نگرانیها

میتوانست بودن» «نهضتی خصلت تنها و بود آزادی بیقرار چمران سوزاند. می دل

بخشد». التیام را او قراری بی این

همان معادل آزادی» برای از «بیقراری که منظور است آشکار کامًال نیز اینجا در

اساس تعریف بر چمران، سکوالر نیست. دموکراتیک آزادیهای برقراری به اشتیاق

بود شده دیگری) تشکل هر (و نه آزادی عضو نهضت آن برای بازرگان، مهندس

الاقل ـ و انقالب اسالمی باشد. مصدقی آنگاه و سپس ایرانی و مسلمان اول که

در و کرده را آرزویش او بود که چیزی همان درست بود ـ زنده چمران که زمانی تا

کیان از دفاع در را هم جانش عاقبت دیده بود و برایش تعلیم فلسطین اردوگاههای

داد. دست از آن

فعلی اسالمی حکومت اپوزیسیون از جانب که افسانههائی از یکی ضمن، در

آن به هم اسالمی احزاب اعضاء از زیادی عده مسلمًا و می شود، شایع و ایران بافته

این که در روحانیت» است «جامعه اسالمی بدون افسانه دارند، اعتقاد صمیمانه

بعنواننظریهپرداز اعظمآنمطرحمی سازند (که علیشریعتی را مورد بخصوصدکتر

نیز شبستری مجتهد و کدیور و سروش نظیر از اسالمیون شماری روزها این البته

بر که، بنا می نامم چرا را افسانه پردازی این نظریه من می شوند). قرار داده کنار او در

دیندر آن وجود یافت که نمیتوانجامعهایرا معتقدم نگاهی به تاریخهمه جوامع،

که دینکاری قشرهای مختلف و مذاهب مادر مدت، بلند دین، در آن و باشد داشته

نباشد. هستند مذاهب آن اصول پاسدار

بر را معتقدان رهبری که هستند از افراد مجموعه ای «دینکاران» از من منظور

دارند، بر عهده را مذهب خود و دین مقدسه متون تعبیر تفسیر و و کار داشته عهده

که میدانیم ایرانی، ادیان مثًال، در حوزه نه. چه و بگیرند دستمزد این کار چه برای

سوء من، بنظر روحانی نیستند. این، قشر دارای بهائی معتقدند که دیانت پیروان

ایننکته اشارهمیکنم به تنها نمیخواهمدرگیر آنشومو اینجا تفاهمیاستکه در

«تفاوت»هائی دیگر تنها مذاهب و ادیان سازمانهای با دینکاران بهائی سازمان که

کلیسیای دینکاران و علیه شورش نیز با دین مسیح داخل نیز، پروتستانتیسم دارد.

دینکاران بیشماری از سازمانهای بازسازی به دیگر، بصورتی اما، آغاز شد کاتولیک

مسیحیانجامید.

بر تودهگیرند که و نهادهائی اجتماعی آنان، از هر یک از برآمده مذاهب ادیان، و

مطالعه نمی توان و شکل می گیرند «مقدس» اصطالح به استورههائی و متون بنیاد

چنین توده ها هم گذاشت. تودهها آن عهده بر را استورهها و متون این برداشت از و

برایشان را کار این بتوانند که «متخصص»هائی یافتن پی در و نمی پذیرند را امری

چه بر میآیند؛ کنند برایشان تضمین را مرگ از عذاب پس از و رهائی داده انجام

نخواهند. چه بخواهند و سروش شریعتی و آقایان

و ادیان سخنگوی و نماینده و پاسدار آنان دینکاران، قشر پیدایش از پس آنگاه،

در مآًال مبارزات مذهبی، پیروزی صورت در نیز، سیاسی و قدرت می شوند مذاهب

که در نظریه پردازانی بنگریم میبینیم که این منظر از متمرکز میشود. دست آنان

سنتی دینکاران از دستهای برانداز تنها میکوشند روحانیت» بی «مذهب ایجاد راه

خودشان اتفاقًا و هستند آمده بیرون زرورق از دینکاران از دستهای کن صاف جاده و

رسیده بقدرت دینکاران تازه پای و دست زیر در که محسوب میشوند کسانی اولین

میشوند. لورده و له

در مراسمامسال حسینیه اندکیبه اینسخنانآقایمعتمدیمهر خوباست که

بود شریعتی امروز دکتر اگر میگوید: «من فکر میکنم که آنجا توجه کنیم، ارشاد
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تشیع و اسالم هم دغدغه باز و میکرد عمل گذشته از و دلسوزتر پرکارتر مراتب به

بدعتها و برابر در منتشر می کرد. او باره در این و کتاب مقاله صدها و را داشت

روحانیون، شده آزمون مقابل آموزههای در نمیکرد و سکوت میلیاردی رانتهای

حاکمان شیعه علوی، مسئولیت یادآوری با او میداد. گسترش دینی را روشنفکری

تدریس در بود، از حاضر امروز او اگر البته و می کرد. رسوا را زمان و یزیدان و زر زور و

چند وثیقههای قید به حتمًا و میشد ممنوعاالنتشار گفته هایش محروم و دانشگاه

بود». میلیونی آزاد صد

این سخنانآناستکهمی بینماینآقایان ازهیچتجربه ای درس برابر حیرت مندر

آن گرفتارند در دینی» «روشنفکری عنوان با که باطلی» «دور متوجه نمیگیرند و

جاده حرارت تمام، با خودشان، تاریخ، تمامی طول در که و نمیفهمند نمیشوند؛

حتی خودشانـ  نیز هر پیروزی پی در و بودهاند به قدرت دینکاران صافکن رسیدن

شدهاند. محروم خویش اجتماعی ـ از حقوق مذهب آن مرتدان و منکران از بیش

که این نیست سکوالریسم، تنها به آدمیانی معتقد بعنوان ما، کار حال، بهر اما،

درونی تضاد از ناشی مفسده و کنیم راهنمائی و نصیحت را متوهم اشخاص این

تعریف هایسلبیو مهماستوقوف بر برایما آنچه رخشان بکشیم. به افکارشانرا

دوستان شناختن برای مستحکم ساختن مواضعی آن از و است ایجابی سکوالریسم

حزب و نیرو هیچ یک آدم سکوالر در این راستا، بنظر من، سیاسی اش. دشمنان و

مذهب و دین به اشارهای برنامههای خود و و اهداف نام در که را سیاسی تشکل و

رو بازی دست اگر دینکاران با چرا که و همکاری نمی داند. قابل اعتماد داشته باشد

و مذهبی فکلی باشد، سیاستکاران روشن باید از آغاز هم تکلیفشان می کنند و

و ها نیستند آن آن از بنیادًا میکنند که تکرار شعارهائی را توهم، یا به دروغ کالهی،

تماممیشود. بضررسکوالرها تعلقدارندوکارشانهممستقیمًا اردوگاهسکوالرها به

با میشود ناچار است که، معتقد سکوالریسم به که دینداری هر که است اینگونه

صفوف و در کناره بگیرد مذهب آن به مربوط سیاسی از حزب مذهب خود، حفظ

کند. مبارزه همگانی رفاه و عدالت و آزادی برای سکوالرها

است نیست؟ پس، چگونه مدنی و علمی کاری سیاست» مگر آیا «کار براستی

در را نخستین کنیم، جدا صادق» از «طب را پزشکی» «علم میتوانیم ما که

نه (و «شفائی» عطاری و بیماران دکههای به را دهیم و دومی درس دانشگاههامان

کنار تفکیک ها را اینگونه «علمسیاست»میرسیم وقتیبه اما بگذاریم «دوائی») وا

بیپایه آیات برایمان عطاری دکههای ساکنان همان که میدهیم اجازه و میگذاریم

ما آیا دهند؟ سر مذهبی» روحانیت» و «ملیگرائی بی «دین و دینی» «روشنفکری

نرسیده آن وقت آیا و نیامده ایم؟ پیشتر سانتیمتری چند ملکمخان میرزا عصر از

که در پی دینداران سیاستکار با احتجاج صرف را عمر ارزشمندمان و است که انرژی

جامعه بر کل خود دین ارزشهای و هنجارها «تحمل!») مبحث (از همان تحمیل

و چند فرهنگی ما رنگی، چند نژادی، چند مذهبی، چند چند ملیتی، چند قومی،

هستند نکنیم؟

در مذهب معتقد به حضور اما روحانیت، ضد میکنم که مذهبیون فکر من

میشود، رو جاده تاریخ پیچ اول سر دستش خود روحانیتی که از بیش حکومت،

فریبخوردگی همه این از باید چگونه و کی ما و میکنند. و کردهاند تلف را ما وقت

نیفتیم؟ دامچاله این در دیگرباره و بگیریم درس

پانويس:

شهادت و سالگرد شریعتی دکتر رحلت سالگرد ید، سالگرد خلع مناسبت به ایران آزادی مراسم نهضت گزارش .۱
۰۷۳۲۲۰ شماره مقاله جون ۲۰۰۸، ۴ تیر ۱۳۸۷ يا شنبه سه گويانيوز، سايت چمران، دکتر



با اسالمی، حکومت قبلی جمهور رئیس خاتمی، محمد سید پیش، چندی

چهارمین در که او کرد. روشن را مسئلۀ سکوالریسم با تمام تکلیف خود صراحت

رئیس حضور با و اسالمی دایرة المعارف محل در اصالحات» «تبیین مبانی نشست

حکومت برقراری با تنها نه چرا که داد توضیح میگفت سخن باران، بنیاد اعضای و

یکی آن در ایران نشدن برقرار برای مبارزه بلکه است مخالف سکوالریستی در ایران

برد این مورد بکار در او که فرمولی اوست. به وابسته اصالحات» جنبش «مبانی از

می شود سکوالریسم استقرار باعث که شرایطی میخواهد «اصالحات است: چنین

نیاید». بوجود

اشاره خمینی آیت اهللا افکار نظری مجموعۀ در فقیه والیت اصل به او، نخست

کم و بیش والیت فقیه مورد (ره) در امام کالمی ـ فقهی «نظریۀ میگوید: کرده و

که  در این زمینه داشتند ۴۷ـ۴۶ درسهایی را سال های در ایشان است. روشن

بود شده ایشان شروع رهبری قبل به سال چند از بود که توجیهکننده حرکت هایی

در آیا و دخالتکنند در سیاست میتوانند آیا روحانیون که بود مطرح مسائل این و

خمینی امام یابد؟. تحقق میتواند دین بر مبتنی حکومت نام به چیزی غیبت عصر

گرایش های به پاسخی [نظرشان] انجام داد و این کار را میتوان که میگفتند (ره)

چهارم فصل

مبانیضد سکوالریستیاصالحطلبی
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در روحانیون و علما دخالت اصًال و می دانست سیاست از جدا دین را که خاصی بود

می کرد. جامعه سرنوشت نسبت به بیتفاوتی و پیشنهاد میدانست ناروا را سیاست

تناقضی قطعًا دادند... پیشنهادجمهوریاسالمیرا روشن، عمل همبطور ایشاندر

وجود نمی تواند میخواستند، فقیه والیت ایشان با که و اسالمیتی جمهوریت میان

در آن تناقض وجود کند، بیان را بدرستی تفکراتش اگر فرد عادی یک داشته باشد.

جایگاه واالیی و فقه فلسفه و حکمت و عرفان در عالمی که به فرد برسد ندارد، چه

داشت!»

میکند: اشاره امر سه به فرمول، این توضیح در سپس، و

ناشی و بوجود آمده زمین در مغرب پدیدۀ اجتماعی یک سکوالریسم، بعنوان .۱

داد: تسری و دیگر منتقل کرده جوامع به را آن و نمیتوان جوامع است آن شرایط از

اجتماعی و شرایط تاریخی با متناسب است، آمده بوجود در غرب سکوالریسم «اگر

غلط است... اینکه نیستند، شرایط دارای این که جوامعی به تسری آن آنجاست و

جایی در بخواهیم را میسر شده شرایط تاریخی خاص جامعه ای با در که را چیزی

تناقض میخواستند مشکالت کسانی که از یکی نیست. ممکن کنیم، ایجاد دیگر

و کنند سنت حل کامل نفی و مدرنیته در شدن هضم با را و مدرنیته سنت میان

و کدامشرایط پدید کدامجامعه سکوالریسم در است. همینمساله ناکاممیمانند،

پیاده شدن قابل اصال دارد و وجود آن شرایط هستیم، ما جامعهای که در آیا آمد؟

است؟»

دینمیکوشد: راستایامحاء در عقل، طریقمرکزیتدادنبه از سکوالریسم، .۲

انسان بدوننیاز بهچیزیخارج یعنیعقلخود این عقل[را قبولدارند]، «سکوالرها

و ازطریق آن زندگی کند اینعقل تکیه آن، ازجملهوحی. [میگویند] انسانباید بر از

مراد زندگی است و ملموس و وجه دنیا همین آن هم موضوع و را راه ببرد خودش

یا هم دیگر جهان دیدگاه، این در دنیاست... همین زندگی در هم «برخورداری» از

رها شده به خودش انسان ندارد: زندگی این جهان در تاثیری اگر هست، یا نیست و

ایران آنکه حال کند». دخالت زندگی این در نباید انسان خود جز چیز هیچ و است

میشود. اداره فقیه ولی نظر که زیر خداوند است به معتقد و مسلمان کشوری

برقراری جمله از ـ باشد انحرافاتی هم و دارای مضرات میتواند سکوالریسم .۳

آنچه «سکوالریسم، برخالف تخریب میکند: جامعه را که ـ رضاشاهی نوع استبداد

در بود دین ستیز بود، شاه رضا ایران زمان ترکیه و مثل کشورهایی بوده، در غرب در

دخالت دین عدم معنی به بلکه نیست ستیزی دین معنی به سکوالریسم که حالی

است». اجتماعی حیات عرصه در

الحکما»، «فیلسوف این جانب از هم آن فوق، که استداللهای میکنم فکر من

شبهات که شدهاند سرهمبندی منظور بدین صرفًا و بوده آبکی و ضعیف بینهایت

روند آغاز را مسئول دولت خاتمی که جانب «رقیبان» اصول گرا(!) از آمده پیش

میان در که نیست شک همه، این دفع کنند. با میدانند کشور سکوالریزهشدن

سکوالریسم با کامل، مبارزه آگاهی با و آغاز از هم دوم خردادی، اصالحات» «مبانی

خاتمی، آقایمحمدرضا ایشان، برادر است.ششسالپیشنیز، جایمهمیداشته

با صراحتاعالم داشت که «ما، آنزماندبیرکلحزبمشارکت اسالمیبود، در که

میجنگیم». سکوالریسم و مذهبی ارتجاع جبهۀ دو با واحد، آن در

قناعت استداللهایآقایخاتمیبههمینمختصر مورد باری، اگرچه میتواندر

پاسخ هائی که میآید دریغم پرداخت اما همین زمینه در مهمتری مسائل به و کرد

را استداللها چرا این که نشان ندهم و ننشانم استداللهای ایشان برابر در را کوتاه

میدانم. شده سرهم بندی و آبکی

از آنجا غربی است» پدیدهای «سکوالریسم تاریخی که دروغ» ـ «راست این .۱

آخرین به ساخته و نیت، گوهر سکوالریسم را رها سوء با اشخاص، که میآید پدید

و سکوالریسم» «گوهر می گویم میپردازند. اندیشه این اجتماعی خاستگاههای

در مذهب» با حکومت شدن «یکی عدیده ای است که مشکالت توجه به منظورم

دو» این کردن «جدا فکر پیدایش به رسیدن و آورد بوجود میتواند جامعه ای هر

مثًال، ندارد. جوامع و تاریخی اجتماعی شرایط ربطی به که است طبیعی امری نیز

بشر در حقوق منشور که نخستین پذیرفتهاند جهانیان اکنون که است این مگر نه

شده منتشر و تدوین کورش هخامنشی بوسیله سال پیش اندی و پانصد و هزار دو

یک از پذیرفتن مختلف، ادیان به معتقدان بین حقوقی تساوی با پذیرش آن، در و
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امتناعشده است؟ اعمالمیشود» بوسیلۀحکومتپشتیبانیو «مذهب رسمیکه

شرایط ربطیبه بود آمده بوجود پیش هزاره سه بابلدر فتح هنگام به شرایطیکه آیا

در و آمریکا استقالل پی جنگهای آیا در یا اروپا دارد؟ و فئودالی جوامع مسلط بر

مبانی از را کهسکوالریسم قانون اساسی اینکشور، استقاللو زماننوشتناعالمیۀ

شباهتیبهشرایطکشورهایاروپائی آمریکا دانسته،شرایطجامعه تشکیلجهاننو

است؟ داشته سکوالریسم ضرورت مطرحشدن بهنگام

بهعبارتدیگر، اصلجامعهشناختی«پیوندپدیدههایاجتماعی باشرایطمسلط

نباید اما میشود محسوب مهمی اصل اگرچه میآیند»، بوجود آن در که جوامعی بر

فراموشکردکه اغلبپدیدههایاجتماعیدارایگوهرهائیبشری،عام (یونیورسال)،

هویتی مختلف جوامع در ثبوتشان و ظهور و بروز نحوه تنها و هستند منتشر و

گوهر در اجتماعی، مهم پدیدۀ مثًال، «آزادی»، این میدهند. ها آن به «محلی»

اصول استفاده از با و نمی توان است آدمیان طبع همۀ به وابسته و امری عام خود

آن نمیتوان که است خاص «محلی» و امری که آزادی گرفت نتیجه جامعهشناسی

نامیده اسالمی» «جمهوری آنچه خود آیا براستی داد. تسری نیز دیگر جوامع به را

قانون اساسیجمهوری شدهازاقتباس پدیده های جوامعدیگربوجودنیامدهاست؟ آیا

اسالمیآمیزه معوجی ازهنجارهای۱۴ قرنپیشجامعهایبدویباساختارهایمدرن 

عضویت و بشر حقوق اعالمیۀ پای در ایران نماینده امضاء نیست؟ آیا جوامع غربی

نشان خود گرفته، شکل اعالمیه این بنیاد بر که مللی سازمان در اسالمی جمهوری

آنپیشبینیها به وابسته وحقوقبشر ـ مزبور آنندارد که پیشبینیهایاعالمیۀ از

اعمالاند قابل سان یک به آسیا و آفریقا و آمریکا در که منتشرند و عام اصولی ـ

نه میگیرد؟ مگر و بوی محلی بخود رنگ آن اصول است که اجرای صرفًا نحوۀ و

و میگویند سخن کثرتگرائی و دموکراسی ضرورت از خاتمیکرارًا آقای خود اینکه

پای وقتی اما، می دانند؛ نیز ایران «اسالمی» باصطالح جامعۀ در اجرا قابل را آن ها

کنند معرفی غربی پدیدهای را آن میکوشند سفسطه با آید، می بمیان سکوالریسم

نیست؟ ایران در تعمیم قابل که

تمام اصرار با ایشان باشد میان در سکوالریسم پای حال، هنگامیکه در عین .۲

انگشت با «دین» سکوالریسم تنافر بر و کرده خودداری «مذهب» لفظ بکاربردن از

یکسوی در داردکه بین«دین»و«مذهب»درهایعمیقوجود میگذارند،حالآنکه

درسوی رسوالناوست، و پیامبریرسولی از و معنایپذیرش خداوند آن، «دین»به

دینکارانی فقها و بوسیله شرایع استکه معنایمجموعهای از دیگرش«مذهب» به

کار داردومیکوشد و زندگیاجتماعیمردم سر و رفتار روزمره و با خاصتدوینشده

یکنواخت کند. و را منظم آن

اصلی اش بوجود هدف و دین ندارد با سکوالریسم کاری است که آن واقعیت

که رسولی و خدا و دین هر به بتوانند مردمان ها آن متن بر که است شرایطی آوردن

درگیری باشند. داشته آزادی خود نیایشی ترتیب و آداب در و بگروند دارند دوست

سکوالریسمبا«مذهب» است.آقای خاتمی این رابطه رابهطرز عجیبیمعوجمیسازد

خالصه ظواهر در را شریعت کنیم و خالصه شریعت در دین را ما می گوید: «اگر و

از عقل انسان دین، آدمی است یا با مقابل عقل کنیم که دین در تلقی چنان کنیم و

جایخدا آزاد و متفکر و انسان مقابلهمدیگرند در انسانو خدا میشود و یا نیاز بی

این در باشد، حاکم دین تا و متفکر باشد انسان نباید آزاد بنابراین میکند، تنگ را

صورتمطمئنباشیدکهسکوالریسمخواهدآمد»؛وتوضیحنمیدهد کهآن شخص

دینکاران! یا هستند تقلیلدهندهسکوالریست ها و نهاد «خالصهکننده» یا

دینکاران اینجا نیز سکوالریسم با خودمذاهب و در توجه داشتکه همچنینباید

تلقی کثرتگرائی و تنوع از مظهری انواع آن ها را فعالیت و وجود و ندارد کاری آن

که هدفشان دادهاند نشان دینکاران و شرایع و مذاهب که آنجا از میکند. اما،

این و کل جامعه است بر خودشان ارزشها و آداب استقرار یکرنگکردن جامعه و

میشود اشکالمختلف«حاکمیت» خوانده به قدرتیکه طریق دستیابیبه از را کار

گرفتاری و مزاحمت ایجاد منجر به قدرت با نتیجه، پیوندشان در و، می دهند انجام

بیاعتقادان و بیدینان و نیز کافران و مذاهب دیگر و ادیان پیرو شهروندان برای

مذهبیو از برقراریاینپیوندجلوگیریمیکند وحکومتفرا میشود، سکوالریسم

ادیانمخالف با که«سکوالریسم کهنه اینحربۀ توسلبه ایدئولوژیک میخواهد. فرا

نیست. بزرگ دروغگوئی یک به دستزدن جز چیزی است»
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نمونه آوردن و تمایل دارد، استبداد برقراری به خود در ذات سکوالریسم اینکه .۳

پشت در که که نیروئی چرا بیش نیست؛ ای نیز مغلطه و آتاتورک، رضاشاه دوران از

اعمالسکوالریسمدر جامعهوجوددارددارایطبیعتی «واکنشی»است وبخاطر سر

جلوگیریازتسلطمستبدانۀهنجارهاوارزشهایمذاهباستکهاعمالزورمیکند.

منکر یا آتاتورکی را رضاشاهی نوع استبداد وجود بخواهم بی آنکه عبارت دیگر، به

حقوق اگر نمی بینم. سکوالریستی ضروریات اعمال با رابطه را در استبداد شوم، آن

آنچه در خود آزاد باشند، آنگاه پوشش نوع انتخاب که مردمان باید در بشر میگوید

آناست به دینکارانوابسته این«حق»مقاومتمیکند نهادمذهباکثریتی و برابر

وادار نیز را ادیان پیروان دیگر که مسلمانان تنها نه است که ها آن تحمیلی نیروی و

سکوالریسم، بعنوان وسیلهای هنگامی که لذا، میکند. چادر و حجاب پوشیدن به

واکنشی استبه ناگزیر بمیدانمیگذارد پا منتشر، و ساختنحقوقعام برقرار برای

پس، نمیتوان اعمال کنشمستبدانۀ دینکارانرا خنثینماید. زورمند دستبزند تا

که، هرچند مربوط ساخت، استبداد لزومًا به پدیدۀ را سکوالریسم برقراری زور برای

واداشت و «همۀ» زنان را شد اعمال ایران در حجاب رفع در امر نوع زوری که مثًال،

بشر حقوق ضد عملی خود کنند حجاب کشف آنان، از برخی میل علیرغم که،

تجربیات اینگونه اساس بر سادهاندیش اذهان که است ممکن می شود. محسوب

حقوقبشر فراهمسازد» را برایامحاء مدعیشوندکه«سکوالریسممیتواند زمینه

خویش آزادیخواهانۀ از گوهر مواردی سکوالریسم چنین در نمیکنند که توجه اما

نمیشود. به دیگر سکوالریسم خوانده که مذهبی میشود تبدیلبه خود و تهیشده

همشکل زور برای اعمال به زدن دست و سکوالریسم مبانی از عدول عبارت دیگر،

باقی نمیگذارد. چیزی سکوالریسم خود از جوامع سازی

عام و راستین گوهر که در مییابیم دقیق شویم، نکات باال اگر در بدینسان،

کوتاهکردندستدینکاران متولیمذاهب سکوالریسمتا کنونچیزینبودهاستجز

منکر» می خوانند از نهی و معروف به «امر را آن مختلف زبانهای به که خود آنچه از

در را شرعیهاش حدود تا میدهند بخویشتن حق خدا» «نمایندگان عنوان به و

سازند. جاری جامعه سراسر

لفافۀ در ایشان که مییابیم در کنیم، خاتمیدقت آقای سخنان در اگر حال،

مدون به شرح زیر را ها آن می توان که دارند نظر در را دیگری استدالالت فوق نکات

کرد:

است. اسالمی کشوری ایران .۱

رئیس امامیبوجودآمده و بنیادشریعتشیعۀدوازده ۲.سیستم حکومتیایرانبر

است. مذهبی مراتب سلسله در مرتبه ظاهرًا بلند دینکاران از یکی نیز حکومت این

قوانیندنیویاستوحکومت زمینۀ درچنینسیستمی،شریعتالهیمادر و .۳

بکار ـ عامی و عارف بر ـ شریعت اعمال این مورد در را خود قوای است موظف

برد.

۴.درنتیجه،سکوالریسم،کهحضور دینکاران درحکومتبرایاعمالشریعت شان

میگیرد. قرار ایران بر حکومتی مسلط سیستم تخالف با در میداند، ناصواب را

سیستم  این حفظ برای شد ۱۳۷۶ زده خرداد آن در دوم اصالحاتی که کلید .۵

میکند در چنین سیستمی را انکار هرآنچه وجوب و، در نتیجه، با بود شکل گرفته

میگیرد. قرار تخالف و تضاد

می شود سکوالریسم استقرار باعث که شرایطی می خواهد «اصالحات پس، .۶

نیاید». بوجود

نیزگرفتکهدرزیرچترحکومت اینهمهکهگفتهشد،میتوانایننتیجهرا از اما،

اشتراکنظر یکنکته یکدیگر»در مخالفبا اما «نیروهایمجاز همۀ ایران، اسالمی

یک هر و است کشور دینکاران امامیبر حاکمیت تداوم استقرار و آن و دارند منافع و

میشود سکوالریسم استقرار باعث که «شرایطی تا میکوشند خود شیوۀ خاص به

در ایران جامعۀ کنونی دردهای درمان باشد که معتقد کسی اگر لذا، نیاید». بوجود

امحاءحکومت دینکارانو برقرارینظم ونسق مدرنحاکمیت نهفتهاست، بایدبداند

ها آن به دادن رأی حکومتی و مجاز جناحهای از یک به هر کردن پیدا گرایش که

ابقای به دادن رأی چیز از هر ـ قبل رژیم کرارًا متذکر شده رهبر شخص که همانگونه

رژیم آنگونه از برنامه کدام با جناح کدام اینکه دربارۀ سپسمیتوان و رژیم است خود

نشست. بحث به ببینند روی آسایش حدودی نیز تا مردم که می کند محافظت



کشورمان مذهبی» اصالحطلبان و «نواندیشان بوضعیت منطق دیدگاه از اگر

زندگی امروز با مقتضات را و مذهب شیعه امامی اسالم دین میخواهند که بنگریم

کردن جدا طریق (از حکومت سکوالر یک استقرار دید که دهند، خواهیم وفق بشر

در پیگیری آوردنامکاناتالزم بهترینراهحل برای فراهم هم)، مذهباز حکومتو

مذهبیاست. نواندیشی روند

تحمیل لزوم و معین قیود یک مذهب حکومت را از هم «جداسازی»، این

خوانده «ارتداد» آنچه پیدایش از جلوگیری و جامعه بر آن ارزش های و ایدئولوژی

نواندیشان دست ـ مذهبی تحمیالت و فشارها غیاب در ـ هم و میکند آزاد میشود

(یا مزاحمت «اصولگرایان» و ایذاء بدون بیم از و راحت دل تا با میگذارد باز را

طرح به خود نظر مورد در زمینه های مشغول شوند و خویش بکار «بنیادگرایان»)

روزآمد بپردازند. و اندیشههای نو

بهم)، متصل پراکنده اما یا متمرکز دینکاران از مذهبی (متشکل سازمان یک

مذهب از و سنتی رسمی» های «قرائت از پاسداری را خود بدیهی، وظیفه بصورتی

را ضروری الزم احکام صدور و اجتهاد اجازه کسی به خود ارکان به جز می داند و

ـ بقدرت سیاسی دینکاران از مجموعهای چنین وقتی بخود، خود نمیدهد. آنگاه،

پنجم فصل

گریزنواندیشیمذهبیازسکوالریسم
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اندیشه برای چیز، فضا هر از قبل و طبیعی بشکلی مییابد، ـ دست البته نظامی، و

تطبیق برای ضروری نواندیشیهای بروی درها و شده تنگ مذهبی مبانی در آزاد

میشود. بسته روز شرایط با دین

بناچار، دارای ایدئولوژی مذهبی، یک بر نهاده حکومت بنیان هر سوی دیگر، از

اجتماعی ـ تحوالت تاریخی ایجابات و ضرورتها برابر در و است ساختاری متصلب

و ـ ناهمزمانی حاکم است، دچار آن بر که جامعهای در نسبت با و، میکند مقاومت

جلوگیری و سرکوب خود جز بقای برای راهی مدتی اندک در میشود، و ـ ناهمزبانی

نمیبیند. نوآوری از

اینجهانیبیشترین قربانیان ایدئولوژیکو یکحکومتاستبدادیـ اگر در باری،

برگزیده سیاسی قدرت حاکمه مخالفان و سیاست از میان اهل «سرکوب» این

اهل نسبتبهکسانیکه یکحکومتمذهبیاینحساسیتسرکوبگر در میشوند،

را سقف در زیر نواندیشی مذهبی و حکومت اصالح ساختار قصد اما آن مذهباند

صد چندان می شود. دارند

فریبنده  اصطالح جز و اسالمی» بوجود آمد «جمهوری نام با ۱۳۵۷ در آنچه

چند خمینی آقای که کرد اخذ نسخهای از را خود مشخصات بقیه «جمهوری»،

حیات تجدید لزوم مورد در ـ خود «حکومت اسالمی» کتاب سالی پیشتر در

نوع هر ظهور به نسبت که نشان داد آغاز همان بود، از نوشته ـ «خالفت اسالمی»

سختگیرتر بسیار خود پیروان مذهبی در میان نواندیشی و سیاسی اصالحطلبی

اساسی نص صریح قانون که با ـ روحانیت ویژه مردم است. تشکیل دادگاه بقیه از

وسیع کشتار ـ، می شود محسوب قانونی غیر نهادی نتیجه، در و، داشته مغایرت

و ید خلع مجاهدین خلق، تا گرفته «فرقان» گروه از مختلف مذهبی، گروههای

فراریدادن خانهنشینکردنآیتاهللامنتظری، عزلو لباساز آیتاهللاشریعتمداری،

فقطاندکیاز و... تعطیلحجتیه، بنیصدر،کشتنصادققطبزاده، رئیسجمهور

افرادی بودنسبتبه دینکاران امامی بهقدرترسیده سختگیریهایقشرخاصیاز

مبارزه انقالب پیروزی آنان برای و پابپای داشته ها جای آن صفوف در ابتدا از که

و دیگر به پیروان ادیان نسبت هنوز سختگیری که بود در حالی و این بودند. کرده

بود که آزاد توده حزب و، مثًال، بود نکرده پیدا و پیگیر شکلی منظم «بیدین ها» نیز

بنشینند، گفتگو به سرشناس دینکاران با تا بفرستد تلویزیون به را رهبرانش حتی

و آزاداندیشانغیر دینیراحتتر بودند بشدتسرکوب نشده سازمانهایچپ هنوز

نافیشدتعمل که می گویم آنچه بپردازند. خود افکار علنبه تبلیغ در میتوانستند

نامتمدنانهوضدبشریحکومتگراننسبتبهاینگروههانیستوبیشتربهگستردگی

سرکوب اشاره دارد.

کشیده محاکمه به دینکاران بسیاری از است. پیدا کرده ادامه امروز تا روند این

زندان روانه و شده کشیده زیر به از مسند وزارت نوری عبداهللا االسالم شدهاند. حجة

محبس راهی داده و دست از را خود روزنامه خویینی ها االسالم حجة میشود،

اسالمی طعم زندان االسالمها کدیور و اشکوری و مجتهد شبستری حجة میشود،

جایگاه که خانقاههاشان شیعی سرکوب میشوند، درویشی فرقههای میچشند، را

«علی،علی»گفتنشانبودهبر سرشانخرابمی گردد، عبدالکریمسروشنواندیشبه

برچسب با مجاهدین، و میرود، اعدام چوبه دم تا آغاجری هاشم میآورد، پناه غرب

میشود. اعدام و شکنجه و شایسته ظاللت و کفر عین اسالم شان منافقین،

اال «ال اله و من» «همه با «وحدت کلمه»، مذهبی حکومت حکومت در واقع

حتی که «حق» تنها می بیند که نه گوسفندانی مؤمن را بشکل توده است، اهللا»

در میتی همچون مقلدی تسلیم، بصورت و شده سلب آن ها از اندیشیدن «توان»

را و آنچه دوخته سخنگویانش رهبر و دهان چشم به و گردن به قالده کف غسال،

ولی چرا، ساحتحکومتمذهبیجای چونو در نمی یابند تصدیقمیکنند. در که

تصرف در پی که قدرتی نیست. نو فکرهای آوردن و اقوال به اندیشیدن و جای اما، و

و نظامی و توان میافتد، اسالمیست مذهبی باند یک اعضاء کف به حکومت نهاد

بر را همیشه تاریخ راه در می کند، مصرف خود حکومت حفظ در راه کشوری را مالی

میبندد. است «نواندیشی» و «بدعت» هرچه

پیشخوانصحنه اینپرسشرا بر میخواهم مطرحشد، پسزمینه آنچه بر حال،

میتوانیم چگونه آنگاه ـ را بپذیریم آن واقعیات و مفروضات این اگر ـ که بگذارم

اندیشه رد و طرد برای را مسلمان سیاسی اصالحطلبان مذهبی و نواندیشان تالش
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اگر یعنی، کنیم؟ توجیه حکومت مذهب از فکر جدائی برابر در مبارزه و سکوالریسم

برمنطقصرفتکیهکنیم، بنظربدیهیمیآیدکه انتظارداشتهباشیممهمترین تنها

تبلیغ اندیشههای و و فکر عمل آزادی خواستار که ـ نواندیشان را اصالحطلبان و

چنین اما چرا ببینیم. درصفوفاولمبارزه برایاستقرار سکوالریسم ـ خودهستند

را و سخنرانیهایمتعددخود نویسندگانمذهبیاصالحطلبمقالهها نیست؟چرا

وقتیمیخواهندسقوطدینداران سکوالریسماختصاصمیدهند؟چرا بهضدیتبا

چرا میبینند؟ سکوالریسم دچار را آنان کنند خاطرنشان پرستی دنیا ورطه به را

جامعهخودمان را جامعهای سکوالریسم را برایجوامعپلورالیستیتجویزمی کننداما

سکوالریسم ندارد؟ چرا به نیازی که میبینند ساحتی تک ـ عددیاش اکثریت در ـ

را جهان جریان میگیرند و یکی دینی بی با مسلط، معنی در یک را، سکوالریسم

ـ دیدیم قبل فصول در که همانگونه ـ چرا و میکنند؟ تبیین دین به بازگشت نوعی

میشود، محسوب طلبان کرده اصالح سر خاتمی، که سید محمد همچون کسی

می داند؟ سکوالریسم مخالفت با «اصالحات» را اصلی معنای

ـ بضاعتم حد در ـ این پرسش ها را به پاسخ محتمل یکی دو تا بکوشم بگذارید

خانمها)ی احتماًال (و آقایان این دهیم که احتمال میتوانیم نخست کنم. مطرح

بیدینی عین یا «سکوالریسم دارند که باور ضمیر خویش کنه در نواندیش واقعًا و

هستند جامعهای نگران ها آن صورت این در میشود». منتهی بیدینی به یا و است

داده دست را از خود «معنویت» رفته رفته سکوالریسم» «فساد ذاتی بخاطر این که

ظاهر در میپندارندکهسکوالریسم، یعنی، به«منجالبمادیگری!»فرومیغلتد. و

آن را و میکند باز انواعفکر همه درهایجامعه را بر طلب جدائیمذهبازحکومت،

اعماق در واقعًا گفتم آنچه اگر باقیمی گذارد. بیدفاع فسادانگیز افکار هجوم برابر در

بصورتیکه بخواهند، نواندیشانایرانیوجود داشته باشد، آنگاه طبیعی استکه باور

ببندند. فیلتر نشده افکار هجوم «درها» را بر روی آن کباب، نه بسوزد و سیخ نه

نیازمنددسترسیبه قدرت فائقهحکومت  نفوذفساد، بر  آنگاه،همین بستن درها

برقراریحکومتاسالمیدر ادامه با نواندیشانکًال اینگونهاصالحطلبان و یعنی، دارد.

را آدمیان پاچه خیلی که کنند «اصالح» بطوری را میخواهند آن اما موافقند ایران

خودداری کند. «ناالزم!» خونریزیها از و نگیرد

و نواندیشان اصالحطلبان همه اجماع مورد نکته این میفهمم، من که آنجا تا

جلوگیری برای لفظ «اسالمی» لفظ «جمهوری» در کنار گرفتن قرار که است

آقای اسالمی» «جمهوری که است و معتقدند رونده زیاده اجحافات همین از

به نگاهدارد و مذهبی را جامعه طالقانی میتوانست هم آیتاهللا و بازرگان مهندس

باشد. واقعی مهرورزی عطوفت و و هم دارای ببندد کننده» راه فاسد «سکوالریسم

باشد؟ چیزی میتواند چگونه طالقانی نوع اسالمی جمهوری این اما

آیتاهللا غیاب اصالحطلبان اسالمی، در و نواندیشان که است تجربه نشان داده

از گروهی یکبار چندگاه از هر و داشتهاند خاص ارادت منتظری آیتاهللا به طالقانی،

برای گیرند. بهره ایشان رهنمودهای از مختلف فرصتهای در تا رفتهاند قم به آنان

خانگی حصر تلخ تجربه با ـ آقای منتظری داشته که وجود شائبه این نیز خیلیها

سکوالر حکومتهای فواید متوجه خود بخود ـ اجتماعی حقوق از شدن محروم و

و کنونی فقیه با ولی سر است که این از هم حکومت های مذهبی شده و مضرات و

مهر سال۸۸  براستیچنیناست؟در آیا اما است. قدرت مطلقهاشمیانهاینداشته

پیشاهنگیآقایاناصالحطلبی با اعضاء سازمانمجاهدینانقالباسالمی، ایاز عده

آیت اهللامنتظری برایدیدار و محسن آرمین، نبوی، بهزاد همچونمحمدسالمتی،

این در هم آیتاهللا بودند. رفته قم به جمهوری!» ریاست انتخابات امر در «رایزنی و

«بسیارمهم» خواندند، بلندگوهاشانآنرا مالقاتطیسخنانی،که اصالحطلبانو

حکومت نه با اصل و است آقای خامنه ای ایشان با اصلی اختالف که دادند نشان

«ولی کنید: جمله از سخنان ایشان توجه والیت فقیه. به چند و امامی دینکاران

مسئولین نشود، تصویب قانون خالف اسالم مقننه قوه در که کند نظارت باید فقیه

این نه نکند، قضاوتی اسالم قوه قضائیه خالف نکنند، و کاری اسالم خالف اجرایی

توجه با حال، دخالتمستقیمکند».(۱) غیره اقتصادیو سیاسیو امور همه در که

امثالآیت اهللامنتظری از «والیتفقیه»، ازخودمیتوان پرسیدکه ایننوعتلقیاز به

به می توان چگونه نواندیشان» و «اصالحطلبان میان در درشتشان و ریز پیروان و

پرداخت؟ پلورالیسم از هواخواهی و سکوالریسم به گرایش جستجوی
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است و الزم نواندیشان، و اصالحطلبان تقلید مرجع بر گفته بنا است، قرار اگر

ـ نمیکند دخالت امور» «همه در کهـ  اگرچه باشد حاکم ایران جامعه کل بر فقیهی

مسئولین نشود، تصویب قانون خالف اسالم مقننه قوه در که کند نظارت «باید اما

با دیگر قضاوتینکند» قضائیهخالفاسالم قوه و نکنند، کاری اجراییخالف اسالم

پرداخت؟ سکوالریسم بحث درباره میتوان به چگونه آقایان این

نکته این به مبسوط بصورتی نمیخواهم اینجا در سخن، برای طوالنینشدن

دخالتنمیکند، این«ولیفقیه» مظلوم وگوشهنشین، کهدر همهکارها بپردازمکه

بکش و بکوب و بگیر دستگاه به اگر سازد عملی را خود «نظارت» میتواند چگونه

فعلی از حکومت اسالمی بهتر حاصلی میتواند چگونه این اندیشه مجهز نباشد؟ و

باشد؟ داشته

آقای نوع و والیت منتظری آقای نوع دعوا تنها بین والیت که بگویم میخواهم

از و اعدام کردن در آوردن چشم و شکنجه کار در اولی و احیاناٌ اینکه خامنهای است

نوع دو این بین عقیدتی، و مبانی نظری در جز این، به است. القلبتر رقیق دیگری

دارد؟ وجود ماهوی و اساسی فرق کدام فقیه

و نواندیشان که است اخالقی» «دغدغه این براستی آیا که میتوان پرسید حال

تجربه واقعیتآناستکه است؟ مخالفتبا سکوالریسمکشانده به اصالح طلبانرا

اسالمی در امامی همه گروههای اجماع نظری میدهد که نشان روزمره و عملی

نفی جمهوریت یا تأیید (با اسالمی حکومت محفوظماندن برای اصرارشان و ایران،

جامعه» ندارد و «اخالقیات مورد در نگرانیهای آنان به ربطی چندان آن) معنای بی

امامی «مصلحتنگر» و دروغگو، تسلطشریعتتقیهکننده، بخاطر ما جامعه اتفاقًا

را اخالقی لطمات منتظری) بیشترین تا گرفته (از خمینی آقایان این ـ اسالمی

معنویت سقوط و همه بیاخالقی ما این در تاریخ شاید کمتر که بطوری است، دیده

است. داشته اجتماعیسابقه

(از کشور کنونی حاکمان با امامی نواندیشان و اصالحطلبان اختالفات در واقع،

پدیدهای دیدشان از (که است بشر حقوق سر بر نه احمدی نژاد) تا گرفته خامنهای

در مساواتی چنین مرد (که حقوق زن و بر سر تساوی و نه میشود) محسوب غربی

(که و بیان عقیده آزادی نه و ندارد) وجود مقدسان نیمه و مقدس از کتب یک هیچ

و کافرند). اینان نجس و از دین خارج دیگر تمام عقاید آنان صاحبان نزد همه در

اختالف هم و عقیده هم اجماع دارای اسالمی حکومت حیات ادامه لزوم بر همگی

کاپشن حدعبایشکالتیخاتمیو اغلبدر آنهماختالفسلیقهایکه سلیقهاند،

میشود. فرو کاسته احمدینژاد

به مکفی چندان را اخالقی» «پاسخ من که می شود نکات موجب به این توجه

که است کوشش این کنم. در پیدا عمیقتر و کاراتر پاسخی بکوشم تا و نیابم مقصود

نهادینه گشتهدرجان بنظرم میرسدمشکلاینآقایانبا سکوالریسممشکلیکامًال

انسان آن در که است پدیدارشناسی دینیشان، بین و جهان معرفت اعماق در آنان،

منکر»است از نهی به معروفو موضوع«امر «نیازمند هدایت»و جهوال»و «ظلومًا

محتاج و «صغار «والئی» «توتالیتر» و جامعهای بشری نیز جامعه در نتیجه، و،

یک هیچ چیزی جز نگاه نوع این از ببینم، می توانم من که آنجا والیت» است. تا

این آید. و نمی بیرون می کند ارعاب» عمل «تهدید و بنیاد بر که «فلسفه سیاسی»

تاب تحمل به ندرت که اکثریتی است نگاه یک کنون، صفویه تا از عهد الاقل نگاه،

آنانرا باید به ضربشمشیر کهدستش برسد قدخمیده «اقلیت ها» را دارد وهرکجا

دهند. تلخ بار و برویند کج آنان همچون نونهاالنشان نگذارد و کند صاف

است) اصول و فقه و حکمت شریعت و دارای شاخههای (که سیاسی فلسفه این

زبانمیخوانیمکهافعالبه دودسته فلسفه ای متعدیاست.بهچهمعنی؟دردستور

«الزم»و«متعدی» تقسیممی شوندو متعدیها افعالیهستندکه بهمفعولاحتیاج

کتکزدن دنبالکتک و طلب میکند فعل کشتنمفعول«کشته شونده» را دارند.

کل پدیدههای و محدود نمیشود زبان افعال یک به قضیه تنها این است! اما خورده

کرد. تقسیم متعدی و الزم پدیدههای به میتوان را نیز اجتماعی

مذهب سازمان یافته جوامع، در تمام است که، شناختی یک واقعیت جامعه این

زورش کجا که هر و دستش کار دارد، دم با همه مردمان و است پدیده ای متعدی

این میکند. در واقع، رد شانههاشان از طناب و میکشد دمار از گردهشان برسد،

این از گریزی را ایدئولوژی به دلبسته و وابسته آدمیان و است ایدئولوژی خاصیت
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نیست. فکر طرز

و مورد میان بنیادگرا این در و است سکوالریسم خود ضد گوهر در اسالمیسم

قدرت و سیاسی خود بنیاد در دو این هر چرا که ندارد، وجود تفاوتی اصالح طلب

مییابید کنید در توجه ایران در مذهبی نوین نواندیشی تاریخ به شما اگر طلباند.

است بوده دارای ماهیتی سیاسی ناپذیر گریز بصورتی روز اول، نواندیشی از این که

به نقل از خمینی، آقای اینکه است. میکرده بیان مذهبی زبان با را اما این ماهیت

تفکر یک ما است» بیان سیاست عین ما «دیانت مدرس، گفته است حسن سید

یعنی، گرفته است. هم را مذهبی ما نواندیشی همواره دامن حکم و این است. ثابت

دارای ماهیتیسیاسیبوده همیشه قطاعاسالمی جامعه ما در نواندیشیمذهبینیز

«فردانیت»خالیبوده استو درهیچیکاز از و ناگزیر، خطابی «جمعی»داشته به و،

فدائیاناسالموخمینی تا (از سیدجمالالدین گرفته نمودهای نواندیشیمذهبینیز

نظری رشته فکر یافتکه نمی توانموردیرا طالقانیوشریعتیوسروش) بازرگان و و

مهم شعار شود. آغاز غیب عالم با او قلبی ارتباطات و معنوی نیازهای و «فرد» از

نمازها بهتر از همه جمع آمدن) (روز جمعه نماز مع الجماعه» است، «یداهللا اسالم

جمعی است.  دسته و کاری دارد و روز معین ماه و خدا فصل خانه است؛ زیارت

اندیشه»ای «دستگاه هر که کرد حکم میتوان شناختی، جامعه نگاه یک در

خاک و گرد نمیتواند هرگز آغاز کند از «جمع» را فلسفی اش تفکر بخواهد که

ازخودبزدایدوسیاستزدگیمذهبیهمچیزینیستجزاندیشیدن سیاستزدگیرا

انداختن رنگارنگی و گونهگونی از به«صف»کردن شان، «جمع»، همگون کردن به

ـ جهان آدمی است و جان رنگارنگ طبیعت عملی خالف ـ که این کار برای و شان،

نیست و تشیع اسالم امر خاص این نیست. سرکوبگر به قدرت دستیابی جز چاره ای

بوده است. مترتب ایدئولوژیها و مذاهب همه بر تاریخ در طول و

میخواهمبگویمکه فلسفهروحانیواخالقی واجتماعیومعرفتیاسالمیسمهم

سیاسی سرشتی دارای اول همان قدم از خودـ  آغاز کننده جمع از طبیعت بر بنا ـ

سیاستشان جدائی ندارد از براستی ـ کار اینجای تا ـ اسالمیستها دیانت و است،

بخود بگیرد. سکوالر و پلورالیستی روی و رنگ نمی تواند لذا، و،

اسالمیستی هم هرگز اصالح گری و نواندیشی میچرخد، پاشنه این بر در تا و،

مذهبی نواندیشان اینکه بگیردـ  مگر بخود سکوالر و تکثرگرا و روی رنگ نمیتواند

کار این ندیدهام که که کنند؛ تبدیل «فرد» به «جمع» از را اول عمارت» «خشت ما

تاکنونبرای آنانممکنبودهباشد. بههمین دلیلهمهستکهاگرچه «سکوالریسم»

تنبیه از و تضمین میکند جامعه را اعضاء همه اندیشه دینی فکر و آزادی گونه همه

بین که آنجا از ـ اما مینماید، جلوگیری ارتدادجویان و نواندیشان و بدعت گزاران

مطلوب طبع نمیتواند ـ می اندازد فاصله اسالمیستها متعدی مذهب و قدرت

ـ و حاکمانشان چالشهای بین خودشان ادامه عین آن ها در و ما شود نواندیشان

نخواهند داد. اسالمی انحالل حکومت به تن

ها آن که میشود باعث مذهبی نواندیشان گریز تکثر سیاسی سرشت حال، بهر

سکوالریسمسر آشتی نتوانند با هرگز ـ مبانیاندیشهخود نظر در طریقتجدید از جز

این از ـ کل جامعه سطح در ما را ـ سکوالریسم به اعتقاد آنکه حال باشد. داشته

و یا میسازد زندگیمدرنبینیاز با عرقریزان روحیبرایاثباتهمخوانیاسالم همه

اندیشه لذت دیگر از سوی و میکاهد اندیشنده فرو فرد به سطح را چنین این نیازی

میآورد. فراهم دینان، یکجا، و بی مؤمنان برای را آزاد

ـ مبدلشود بخواهد به پدیدهای سکوالر اگر نواندیشی مذهبیما همـ  من، بنظر

آورد به یاد ماهویسیاسیخویشپاکسازی کندو عناصر از را باید خود هر چیز قبلاز

کافرون ومستکبرون و مؤمنون و مردمو جماعتو اینکه الناسو پیش از که انسان،

و توابینو الهیونو معنویون و مجاهدون و محاربون مستضعفون و مهاجرون و انصار

خود بنیاد متشخص و و ممتاز و یکتا و یگانه و منفرد موجود غیره باشد، یک و

نافش بند وقتی دنیا میرود. و از عور و لخت و دنیا میآید عور به و لخت که است

واقعگرایانه برای که، می شود به ذات موجودی قائم میبرند، مادرش و جفت از را

معنوی و و آرایش مادی لباس ما به اگر داد. قرار محور کار را باید خود او اندیشیدن،

فردانیت به و ننگریم عرضیاتی نسبی بعنوان «انسان منفرد» این نظری و فلسفی و

قراردادن و تحدید و آزار را از ما نمیتواند و اصالحگری هیچ نواندیشی نگذاریم ارج او

بدارد. باز مغزشویانه روشهای معرض در او
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در که اقتصادی، زمینه در تنها انسان میشود، نه گرگ انسان که است اینگونه و

نیز. ایدئولوژیهایمتعد گستره

پانويس:

فردا،  راديو سايت ، ۰۳/۰۷/۱۳۸۷ رهبر با مالقات تا رهبری با اتمام حجت انتخاباتی؛ از اخبار یگانه، بیژن .۱
۲۴ سپتامبر ۲۰۰۸

«انحاللطلبی سکوالر» و مذهبی» «اصالحطلبی دو اردوگاه بین من، گمان به

از طرفداران طیف گستردهای آن دارد که در رنگ قرار «منطقه خاکستری» یک

به تعلیق و بالتکلیفی حالت به خود بدانند، بیآنکه اغلب مذهبی، حکومت انحالل

برایتوضیح میکنند. «اصالحطلبان»پیدا گاهشباهتهایعمدهایبا می برند و سر

پیرامون نظرات برخی به تشریح است در ابتدا الزم خاکستری» «منطقه این اوصاف

بپردازم. سکوالر انحالل طلبی و اصالحطلبی قطب دو

من موردنظر اینپرسشآنچه در کنیدکه براستی «اصالحطلبی»چیست؟توجه

فرنگی واژه به مفهوم اال اگر و از اینمفهوم است، تلقی«ما»یایرانی استبرداشت و

بار معنائی واجد به معنای«دگردیسی» و«تغییرشکل» است(و «reformation»که

میآوریم که بحث در دیگری مفاهیم و تعاریف از سر بپردازیم نیست) مثبت یا منفی

«ما» ی که است آن پرسش پس، است. خارج بکلی فصل این مطلب موضوع از آن

«اصالح طلبی» نام را، که ثمری بی روند و چشیده را انقالب که مزه تلخ ـ ایرانی

چه به و میفهمیم چگونه را «اصالحطلبی» اکنون ـ کردهایم مشاهده گرفته، بخود

کسی«اصالحطلب»میگوئیم؟

اصالحطلب کسی است خاص، سیستم یک با رویاروئی در و معموًال من، بنظر

فصل ششم

«منطقهخاکستری»درجغرافیایاپوزیسیـون
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که میبیند مشکالتی و معایب آن در ولی میکند قبول را سیستم که موجودیت آن

اساسًا، کند. یعنی، دعوت کوشش این به هم را دیگران و بکوشد آن ها رفع در باید

ـ سپس ـ و سیستم حق بودگی یک بر قبول داشتن موجودیت و و پذیرفتن بدون

من یا معلومنیستکهچگونهمی توان«اصالحطلب»بود؟ پذیرشاصالحپذیریآن،

تنظیم من میل مطابق را که خود باشم داشته سیستم توقع یک از میتوانم چگونه

باشم؟ نداشته قبول را سیستم آن موجودیت اساسًا اگر کند

برگزیده دولتها فرضاولسیاسیآن استکه جهان معاصر در میدانیمکه همه

از بینالمللی در مجامع آنانند، خدمتگذار هستند، نماینده ملتها نتیجه، در و،

آسایش و راحت لوازم آوردن به فراهم داخل موظف در میکنند، دفاع ها آن حقوق

بیشترین و با صورت مقتصدانهترین به را مملکت مالی منابع مردم خویشند، رفاه و

که نمیگذارند و میدارند پاس را مردم حقوق میگیرند، بکار ممکن بهرهگیریهای

قدرت که میدانند و هستند مقابل مردم پاسخگو در شود، اجحاف و ظلم کسی به

استفاده از ـ با وقت بخواهند هر میتوانند، مردم این مردم گرفتهاند و از خود را

زیر کشند. را از مصادر قدرت به آن ها مجاری قانونیـ 

دولتها میتوانند به ملتها که است مفروضاتی چنین ظل در است که آشکار و

صورت در و، کرده تصحیح را خود اشتباهات که بخواهند ها آن از و نموده اعتراض

یعنی،شما، اصلیمملکتداریبرگردند. شاهراه به وظایفخود، محدوده خروجاز

را می پذیرید دولت یک و مشروعیت حقانیت مدرن، اول سیاسی بر مفاهیم تکیه با

میکنید، ها اعتراض آن به نسبت و شده متذکر را خطاهایش اشتباهات و آنگاه و

وعواقبتفریطها افراطکاریهایش شکایتکرده اصالحامورشمی شوید، از خواستار

اگردستتان از ایندولت توقعاتمختلفیداریدو اینکه گوشزدشمی کنید. خالصه را

بیپروائیهایش جلوی موجود قانونی موازین و مجاری اساس بر تا میکوشید برسد

کنید. «اصالح» را آن و مآًال بگیرید را

چنین و است روشن واقعی» «اصالحطلبان کار و تلقی و طرز موضع بدینسان،

حکومت رویاروئی با ،در ها آن مثًال دانست، «بالتکلیف» نمی توان را گروه هائی

یک کنند. اصالح را فعلی سیستم دارند همین قصد مختلف، دالیل اسالمی، به

دست از بخاطر و خونریزی، یک گروهشان انقالب از جلوگیری بخاطر دستهشان

آالف به حکومت در سایه همین اینکه برای یکی و مالی مملکت، جانی منابع نرفتن

یکیبرای هستیاوست»، وصاحبمنافعشدهاندو«هستیشانز علوفیرسیده و

ناشی است اما ارزشهای و ناوارد اگرچه بد و حکومتش دلش خوش است که اینکه

همین اصالح جز که فکر میکند هم یکی است، مسلط کرده جامعه بر را اسالمی

تحققاش راستای در اندیشید و ندارد که بتوان به آن دیگری وجود چاره راه حکومت

است. مصالحه اصالح بهترین نتیجه، در کرد و، اقدام

والیت به عملی «تعهد سپردن با که ـ اصالحطلبی چنین ایرانیان، میان ما در

(که هم را نمیآید دولت بدش و مجلس هم هست به کردن راه پیدا مشتاق فقیه»

حق دارد که البته ـ آورد بدست است) خوانده «کارگزار» را آن اصالح طلب خاتمی

عواقب فکر پیاده شوند و شیطان خر از که بخواهد از «حاکمان» بزند و نق مرتب

چارهای او گرفت. خواهد را دامن همه شعله آتشاش که بکنند را تازشان و تاخت

تهدید گاههمدستبه اگردستش برسدـ ـ گاه شماتتو نصیحتکند، گاه نداردکه

نظر من، از به همیندلیل، ترسیمکند. ناخوشیرا برایحاکمانبیکله آینده بزند و

رسانه ای که میگشائیو میبینی ومیخوانی، موردمقوالتزیر از هر آنچههائی کهدر

میشوند: مطرح طلبی» «اصالح نوعی بنیاد بر همگی میرسند، گوش به

را برای استیفایحقوق اقداماتالزم دولتآقایاحمدینژاد گفتهمیشود«چرا ـ

سخن نشده اما آشکار این بیان مفروض آیا است؟» نداده در دریای خزر انجام ایران

خزر در دریای ایران حقوق از است داشته وظیفه اسالمی حکومت که نیست آن

ما این فرض که از جز می آید؟ کجا وظیفه از این و است؟ نکرده محافظت کند و

انجام وظایف در را و اهمالش میپذیریم را اسالمی حکومت مشروعیت) (یا حقانیت

میکنیم؟ گوشزد او به خود

ایراندرکنفرانسیکهدرنامشعبارت «خلیج رئیسجمهور ـگفته میشود:«چرا

عربی» وجود دارد شرکت کرده است؟»

«خیانت» استیضاح این بابت را احمدینژاد شورای اسالمی مجلس چرا یا ـ

نمیکند؟
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بینتروریست های ایرانرا درآمدهایملت فقیر آقایعلیخامنهایپول و چرا یا ـ

پخش میکند؟ سنی مذهب عرب

به لبه جنگ را کشور بی پروائی، و شقی کله با امنیت آن، شورای و یا چرا دولت ـ

بزرگترینقدرتجهانیمیکشاند؟ با

و و می بندند غیره می گیرند و محاکمه و اتهام را بیتفهیم هر نفسکشی چرا یا ـ

کرده اختیار سکوت مورد این در قوه قضائیه رئیس و می اندازند انفرادی حبس در

است؟

اینمورد رعایتنمیکنندوصدایهیجمرجعحکومتیدر حقوقزنانرا چرا یا ـ

بلندنمی شود؟

وظایفش عمل به اساسی قانون نگهبان شورای و نیست آزاد انتخابات یا چرا ـ

صندوق بیرون میکشد؟ از بخواهد که را و هر نکرده

میگیرند قرار تجاوز مورد جنایت، بی بی جرم و آنها، زندانهای در زهراها چرا یا ـ

نمیگیرند؟ قرار مؤاخذه مورد ها زندان مقامات و میرسند قتل به و

برای و حق مطربی، مطرب برای درویشی، حق درویش حکومت برای چرا یا ـ

هنرمندحقهنرمندیقائلنیست؟

در ذهن را اعتراضی چراهای لحظهای این بد نیست است. بسیار چراها از این و

کسی و «توقع ها» پرسشها مطرحکننده این نیست که چنین کنیم: آیا مرور خود

ایراناما مردم و کارگزار نماینده و رژیمجمهوریاسالمیبرگزیده دارد اعتقاد است که

وخشک مغز کله خر اما رژیم این برحق همخادم احمدی نژاد و بدکاره است، ناشیو

در الزم اصالحات تا کرد تکرار را این شکایتها آنقدر باید لذا و است؛ و تمامیتخواه

شود؟ تنظیم ما مراد وفق بر آن کارکرد و یابد تحقق «سیستم» این

بنظر من، یک بپردازیم. حتی«براندازی») (یا مفهوم«انحالل» به حالکمیهم

بصورت را خود باال، مواضع شکوائیههای بجای تا میکوشد «انحاللطلب» منطقًا

که: میکند مثًال، اعالم سازد؛ روشن و دهد توضیح دیگری

است، غاصب ندارد و مشروعیت و حکومت حقانیت این ـ

است، ملت افراد کردن ناخودی و خودی کارش حکومت این ـ

ـاینحکومتادامهحکومت مهاجمانعربنومسلمان است،باهمانسیاستهای

پیش، قرن و زورگوئی چهارده تجاوز و کشتار

نمیکند، نمایندگی را ایران ملت حکومت این ـ

است ملتمداری و ملی هرچه با و دارد را اشغالگر ارتش یک حکم حکومت این ـ

دارد، و تضاد تخالف سر

ایرانی نیست، حکومت اصًال این ـ

نفاذ کرده امضاء قراردادهائی که از هیچکدام شود حکومت ساقط این که روزی ـ

قانونینخواهندداشت،

حساب با حالی کنیمکه نبایدحساباین حکومترا میخواهیمبه مردمدنیا ما ـ

از آن و بنویسند بیاختیار مردم پای این را به بدکاریهایش و کنند یکی ملت ایران

بگیرند، انتقام ها

و.... ـ

است  تمامحرفمتمرکز توجه کنیم میبینیمکه که  بهطبیعتاینسخناناخیر

فکر در باید و نیست اصالحپذیر رژیمیکه مشروعیت و و حقانیت قانونیت فقدان بر

دموکراتیک و مردمی از خاکستر آن رژیمی تا بتوان الاقل انحالل آن بود براندازی یا

رویاند. فرا را پرورده آزادی و

به میتوانم انحاللخواهی، و اصالح طلبی از مختصر تعریف دو پی این در حال،

بنظر که، بپردازم اپوزیسیون می خوانم در جغرافیای خاکستری» «منطقه که آنچه

خود آنکه بی اغلب و، میبرند بسر آن در «انحاللطلبان» از عمدهای من، بخش

آنند. رهرو اصالحطلبان راهی میگذارند که همان در قدم بدانند،

«آن واحد» و در واحد» «یک دهان از ما است که این «منطقه خاکستری» در

هستند، در تضاد با هم منطقًا که سخنانی میشنویم، را باال سخنان از نوع دو هر

بدکاریهایش به حال، عین در و، پذیرد می را اسالمی حکومت آمریت و وجود یکی

ناپذیر اصالح دیگریحکومتمزبور را اصالح کند و آن را میکوشد اعتراضمیکندو

پرسشآناستکهصاحب آن«دهان میبیندوحکم به ضرورتانحاللشمیدهد.

«بالتکلیفی مرحله که یعنی، اینجاست برانداز؟ است یا اصالح طلب باالخره واحد»
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را سیستم یک هم نمیتوان که منطقًا میدانیم ما که چرا میشود، آغاز سیاسی»

و دانست بیگانه) نشانده دست (اگر نه بیگانه خودی و غیر و نامشروع و غیرقانونی

کارهایشگلهمند وشاکیبود. نسبتبه آنسخنگفته و از از توقعاتخود هممرتبًا

را کارها این دوی هر اغلب میدانند برانداز را خود که کسان از بسیاری همه، این با

را حکومت این که کسی چگونه که نمیپرسند هم خود از و میدهند انجام هم با

میداند دشمنخو و فریبکار اصالح ناپذیر، ویرانساز، دروغگو، بیگانه، کلیت خود در

یک براستی و هست؟ هم نقزدن و کردن چرا و چون مشغول حال، عین در چرا،

ایننق زدنوچونوچرا کردنچهعایدش خواهدشد؟ انحاللطلب فکرمیکندکه از

با آیا ندارد، حقانیتاش اعتنائی حکومت و است به و برانداز انحاللطلب چون او که

بیانآنچه کهصبح وشبمشغولتوضیح و گاهیهم«افشا» ی آناست میخواهد

زندانیان به ندارید؟ خوردن برای کافی غذای که دهد خبر گرسنه مردم به کند؟ چه

که زنان بگوید به میشود؟ بدرفتاری شما با و هستید زندانی شما دهد که توضیح

برای چه زیره را این ها آن براستی میکنند؟ ضایع را حقوقتان و آزار میدهند شما را

براندازی برای را زمینهای میکنند که آنچه دیدهاند کجا و میبرند؟ کرمان به کسی

است؟ کرده فراهم

و کنند سکوت باید «براندازان» و «انحاللطلبان» آن نیست که من منظور

این مطرحکردن بلکه میخواهمبگویمکه نحوه بدکاریهای سیستمرا مطرحنسازند.

بطوری باشد اصالحطلبان متفاوت گفتار و رفتار نوع با باید آن بر حاکم فرهنگ و

سیستم انحالل یا براندازی به مربوط وظایف دیگر جانشین «افشاگری» وظیفه که

رخ دادن حال در «منطقه خاکستری» در چنین اتفاقی دائمًا بنظر من، نشود. اما،

است.

شغلشان که ندارم کاری «دکاندار» جماعت به اینجا در من که کنید توجه

کار بکشند دست شریف کار این اگر از و نان میخورند راه این از و است «افشاگری»

روز هرچه وبسایتو روزنامه استشبانه بارشان ضایعاست. چنین آدمیمجبور و

روشن را میکروفن یا و قلم بردارد بتواند تا بکاود هست را تلویزیون رادیو و نشریه و

ماه سر و افشاگری کند دهد اجازه وقتش و بتواند تا و بزند را کلید دوربین یا و کند

هاون چنین آب در توقع هرگز سیاسی جدی نیروی یک از اما حقوقش را بگیرد. هم

بین اینبیماری در تجربهعملینشانمیدهدکه متأسفانه، اما، کوبیدنی نمیرود.

دارد. تمام شیوع براندازی اردوگاه

را خود که است خاکسترینشینان» «منطقه آن به معطوف من نظر اینجا در

دوی هر که کسی از ها سخن می گویند. مثًال، آن اما مثل اصالحطلب نمی دانند

اینگونهسخنانرامطرحمیکند میتوانپرسید:«مگر نهاینکهمی گوئیدسیستمیکه

یک از خوب، بسیار را دارد؟ اشغالگر دولت یک میکند حکم حکومت کشورمان بر

دوران هیتلر تا اسالم از اعراب صدر اینکه نه توقعیمیتوان داشت؟ مگر چه اشغالگر

سرزمینهای با میخواسته بوده که هرکاری که دلش آن اشغالگر کار ما کودکی

مگر است؟ داشته نظر در مد خودش را فقط منافع میداده و انجام «مفتوحه»

رژیم اصالح فکر به هرگز هیتلری آلمان اشغال تحت اروپای آزادیخواهان اینکه نه

این تنها به توقع نمی گذاشتند و و حق اساس بر را آن خود با رابطه اشغالگر نبودند و

برانند؟» سرزمین خود از را چگونه اشغالگران میاندیشیدند که

نیست «حکومت ملی» یک ایران اسالمی» مسلط بر «حکومت اگر براستی، یا

که بود متوقع آن از باید چرا ندارد، او منافع و ایران ملت به تعهدی نتیجه، در و،

ندهد؟ فارس خلیج «عربی شدن» به یا تن کند و حفظ دریای خزر در را ملت منافع

به را کورش آرامگاه و نکند عتیقه قاچاق نزند و شخم را باستانی محوطههای یا

هم اگر نیست، و مردم واقعی دولتی که برگزیده داشت توقع باید نبندد؟ چرا آب

بینالمللی انظار در حفظ ظاهر برای صرفًا و کلک هزار را با کار این دارد انتخاباتی

سوی خلیج آن اعراب که دختران ایرانی را برای بسوزد از این دلش انجام میدهد،

شکنجه کرده می کشند، دانشجویان را زندانهاشان در زهراها را قاچاق میکنند، یا

«تصرف  را قدرت که آن ها از باید اصًال چرا نگاه میدارند؟ انفرادی سلول های در و

بسوزد؟ ایران حال ملت دلشان به که کرده اند انتظار داشت عدوانی»

میرسد بنظرم اما بالتکلیفی نیست، جایگاه سیاست صحنه ظاهرًا اگرچه باری،

از بخشی عناصر سیاسی بالتکلیفترین ایران سیاست در صحنه و حاضر حال که در

یکسو از که چرا دارند؛ «منطقهخاکستری»حضور در براندازاناندکه انحاللطلبانو
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مردم به و مرتب میخوانند نیروی اشغالگر آن را و ندارند قبول حکومت را مشروعیت

نکنید یکی فقیه والیت حکومت ایران را با حساب ملت حساب که میگویند جهان

ایران اسالمی حکومت که میبرند شکایت زمان و زمین به دائمًا دیگر، از سوی و،

این که خود نمی پرسند از لحظه ای اینکه طرفه و عمل نمی کند». خود وظایف «به

است؟! تشریح کرده و تعریف و ایجاد کسی را چه «وظایف»

بیرون«منطقهخاکستری»نمیتوانند در براندازانسکوالرمستقر انحاللطلبانو

آنها از افشاگریبرایاثباتعدمحقانیت رژیم همچوناصالحطلبانسخنبگویند؛

که سی می کنند فکر این به ها آن ندارند. ترمیم و توقع اصالح آن و از میبرند سود

رژیم بدکاریهای این از هم را حتی خواجه حافظ و گذراندهایم به افشاگری را سال

برای اسالمی، حکومت حقانیت منکران اینکه نه مگر چه؟ و حاال کرده ایم خبر با

مگر سند دارند؟ و و مدرک دلیل اصالحطلبان بیشتر از خود، بسیار مواضع توجیه

دوزککرده بزکو ماستمالیاینحکومترا هزار با اصالحطلبانمجبورند اینکه نه

مدارک به که است براندازان فقط کافی و انحاللطلبان اما مشاطهخانه ببرند به و

کنند؟ استناد رژیم خود جانب از شده منتشر

مگرنهاینکه اینحکومتهیچگاه نکوشیدهاست تاطبیعتوماهیت واغراضخود

«اسالمی» حکومت یک که من نگفته است اول از روز کند؟ مگر پنهان کسی از را

نمی شناسم؛ و بین آن از منبعث مقررات و اسالم هم جز شریعت قانونی و هستم

خدانشناسان بیندیندارانبا و صاحبانادیاندیگر، بینمسلمانبا سنی، با شیعه

گفتار و رفتار و لباس امر در من که است نکرده اعالم مگر میگذارم؟ بسیار فرق

میگذارم، منکر از نهی و معروف به امر مأموران کوچه هر سر میکنم، دخالت همه

مصالح و اسالمی میاندیشم امت ملت به جای میدانم، به کفر معادل را ملیگرائی

بارها و بارها مگر اولویت میدهم؟ و میشمارم یکی مرجح آن مصالح بر را یکی این

اسالمی و ارعاب ارهاب گسترش خرج مملکت را این پول که نداشته است اعالم

به قولامام راحلم، و خالصه اینکه، دنبالبمباتمی هممیروم، اگر بشود میکنم،

قانون اساسیاش مگر و را برای ایران؟» اسالم نه و اسالم میخواهم برای را «ایران

همین تحقق و تکرار نیز رهبرانش اعمال حرفها و و نمیکند؛ تأیید را همینها نیز

مواضع نیست؟

منافع به رژیم این که دارند توقع خاکستری» منطقه «براندازان که چراست پس

نیست که بهتر آیا و وخلیجفارسرا خرجعطینایشنکند؟ بحرخزر ملت بیاندیشدو

تکلیفخوددر براندازیشانبر کفه اصالحطلبیشانمیچربدـ براستیکفه ـ اگر آنان

اصالحاتند اهل اگر که دارد عیبی کنند؟ براستی چه روشن زودتر هرچه را مورد این

دست هستند انحالل دنبال براندازی و اگر و اعالم نمایند را خویش اهلیت صراحتًا

یا براندازی اصلی، که در راه هدف را خود انرژی و وقت و شکایت بردارند و ناله از

کنند؟ صرف است، اسالمی حکومت انحالل

«براندازانمنطقه خاکستری» همینجاست: کارهمدرستدر گره بنظر من، اما،

برنامه خود اصلی کار برای و نه این «منطقه» هستند در نهادن پا خطر متوجه نه

بزنند میخ به و نعل به مرتب مجبورند نتیجه، در و، دارند دقیقی و عملی و منسجم

نیست. چنتهشان در نشود که چیزی و هم معلوم بمانند یادها در هم تا

دارند قصد چگونه و میخواهند چرا میخواهند، چه که میدانند اصالحطلبان

(میگویم سکوالر هم ظاهرًا اپوزیسیون از بزرگی بخش برسند؛ خود خواست های به

دیگر مذهبی اصالحطلبان با بخاطر پذیرش همکاری واقعیت، در که چرا «ظاهرًا»

دوختهاند اصالحطلب دهان داخلیهای به چشمشان را نمیروند) بشمار سکوالر

تأیید اقدامات در راستای بیانیه و اعالمیه و بیانیه پشت اعالمیه صدور کارشان و

اصالحطلبان که آنچه تکرار جز نیست چیزی نیز برنامه هاشان و آنهاست. مشعشانه

اعالم میکنند. کشور داخل

و کشد زیر به را «اصالح ناپذیر» ـ او نظر از ـ مجموعه این کل میخواهد آنکه اما

صرف خود وقت باید چرا باشد، جیب داشته کاری در دستور و برنامه اگر براندازد،

کند؟ اقداماتاصالحطلبانه

است معتقد اسالمی حکومت انحالل لزوم یا براندازی به کس هر نه اینکه مگر و

با مطالعه ریشهایخارجشود تا، غیر ایرادگیریسطحیو از هیاهوی افشاگریو باید

حکومت «این کند که اقدام پرسش این برای عملی پاسخی راستای یافتن علمیدر

مگر کرد؟» آخر اصالح را «چگونه باید آن نه اینکه برانداخت» و میشود چگونه را
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حکومت استمرار و بقا تضمین در جهت است اصالحطلبانه گامی اقدام هر اینکه نه

منافات دارد؟ براندازی با بالطبع و این فعلی

افشاگریصرفو از برایاینبراندازانهنوزوقتآننرسیدهکهبهچیزیوسیعتر آیا

نامهسرگشادهنویسیخطاببهسرانخود این سطحیبیاندیشند، (و،مثًال،دستاز

برنامههای و توانائیها نیروها، به«ارزیابی» واقعبینانه و «رژیماصالح ناپذیر!»بردارند)

فردای ترسیم چگونگی و هدفها به رسیدن برای خود برنامههای بپردازند و خویش

کنند؟ بیان روشنی به را وصل این

میتوانند است که آن ها عمیقی «ارزیابی» چنین تنها در پی یک من، بنظر

یافتههاشان اساس بر که تصمیم بگیرند و است چه حد در توانائیهاشان که دریابند

نه؟ یا سرنگون کرد را این رژیم که میشود بود میتوان امیدوار آیا

پس یافتند، مرحله تصور را قابل خود امیدی به آمال رسیدن برای آنگاه، اگر و،

اندیشیدن جز بود نخواهد چیزی اصالحطلبی» با شیوه های کامل ارتباط «قطع از

اپوزیسیون که ایران؛ امری به مردم عرضه یک «آلترناتیو» قابل ایجاد چگونگی به

هرآنچه در و نه کرده سازنده جدی و اقدامی نه مسیر آن در کنون اصالحطلب تا غیر

داشته است. موفقیت کرده ذرهای

برنامههای «اعالم خاکستری» و از منطقه «خروج گام اساسی دو این تا باری،

اغلب انحالل»برداشتهنشودمیتوانگفتکهمتأسفانه عملی ومشخصبراندازی و

براندازانماساکن«منطقهای خاکستری»هستندکه، حتیاگرخودچنیننپندارند،

ـ به قول که اما اصالح طلبی میکند، اصالحطلبان شبیه جهات را از بسیاری آنان

میگوید. سخن دهانش سوی دو از ـ انگلیسها

تعریفهائی مطرح کردن پدیدهها، معرفی غلط برای ترفندها رایج ترین از یکی

که است؛ آنگونه نظر مورد موضوع مطالعه به دستزدن پیشاپیش ظاهرالصالح در

همان نتیجهای به دست دهیم مورد نظرمان انطباق موضوع بر وقتی آن تعریفها را

است. خواسته کننده تعریف که میآید

است زمانی «شب که شما در میان بگذارم این چنین را با تعریفی اگر من مثًال،

وقتی بپذیرید،خودبخود، تعریفمرا هم وشما آسمانمیدرخشد»، کهخورشیددر

فرا رسیده است!» «شب که کرد خواهیم تصدیق ببینیم در آسمان خورشید را

شناخت راستای در که، کند گوشزد ما به تا است کافی کوچک مثال همین

شده ارائه بکار بردن «تعریف» پذیرفتن و از بحث قرار گرفته، قبل مورد که موضوعی

گفته صرفًا به استناد اینکه را آن و شویم دقیق تعریف که در خود الزم است ما، به

اندیشهگرمشهور استنپذیریم وتصدیقنکنیم؛بخصوصکهگمراه فالندانشمندو

زدم باال در که به روشنی مثالی اغلب می شود ما عرضه که به تعریفی بودن کننده

باشد. هم بسیار فریبنده میتواند معمائی، داشتن پیچشهائی با و، نیست

پیدا کسانی اگر یعنی بست. بکار نیز در مورد سکوالریسم میتوان همین ترفند را

تعریف دیگریپیشنهاد و بکوشند برای مفهوم«سکوالریسم»معنا شوندکه مجدانه

هفتم فصل

حکومت اسالمیهمچونپدیدهایسکوالر؟
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سکوالر ایران» هم پدیدهای بر مسلط مذهبی «حکومت اساس آن خود بر که کنند

سکوالر خواستاری حکومت هدفشان آن است که، از یکسو، درآید، آشکارا آب از

از سوی دهند و، نشان حاصل» و «تحصیل بیهوده امری را بجای حکومت مذهبی

سکوالریسم که را نکته این تا باور به پیشگزارههای خود، بکوشند اساس بر دیگر،

به توجه با مردم کنند تا باطل بر ایران است حاکم حکومت مذهبی پادزهر» «تنها

جاهای به گمشدهشان دنبال به نبندند و سکوالریسم دل به دیگر «آگاهی!» این

«دنبالنخودسیاه همانکاریکه در ضربالمثلهایما یعنی، دیگرسرکبکشند.

ادعاها بپردازم اینگونه مکانیسم به دارم قصد فصل این در من دارد. فرستادن» نام

بگذارم. میان در شما مدعیان با اینگونه و روش هدف مورد در را نظرم و

ـ سکوالریسم از «تعریف»ها پیشگزارههایاینگونه از برخی استبه نخستالزم

کنم: ـ اشاره اسالمی میانجامند حکومت شدن معرفی به سکوالر که همگی

و بیائیم که است آن گزارهها پیش معتبرترین این «ظاهرًا» و مهمترین از یکی

بهدوگروهتقسیمکنیموبگوئیم:هرچه«آنجهانی»است«غیرسکوالر» را پدیدهها

«سکوالر» را یعنی اگر آید. می بشمار سکوالر است جهانی» هرچه «این و است

نیستند که «آن صفتیبهمعنای «اینجهانیبودگی» بدانیمتنها پدیدههائیسکوالر

در میتوان افتاد، آنگاه جا و ابرام تکرار اثر پیشنهاد بر این حال اگر باشند. جهانی»

دینو نشانههائیکه از علیرغمهمه «اینجهانیبودگی» یحکومتاسالمی، مورد

مثال هایگوناگونی و نمونهها آنبهچشم میخورد، عالمغیبدر به اعتقاد مذهبو

واقعبین، «این عملگرا و تحلیل یک نیز، در حکومت این نشان دهند که ارائه داد

است. «سکوالر» نتیجه، در و، جهانی»

اما،بایددانستکهاین«تعریف»مبتنیبرتقسیمپدیدههابهدوگروه«اینجهانی»

آن که می بینیم بشکافیم را آن وقتی ولی است معتبر «ظاهرًا» فقط جهانی» «آن و

چرا؟ و نیست. بیش خیالی حبابی «اعتبار»

بعنوان «آنجهانیبودنبرخی از پدیدهها»، بدیهیاست که بحثدرباره ایننکته

لذا، و، شود مطرح جهان» «آن به معتقدان حلقه در میتواند تنها واقعی، امری

نیز چنین ما قرار داد. بررسی مورد جداگانه باید را جهان» به «آن حکایت ناباوران

وارد میکند میپرسیم در این از را سکوالریسم از خود تعریف که کسی از و میکنیم

هستید جهان» «این آن در دخالت و نفوذ و جهان» بوجود «آن معتقد شما «مگر

پاسخیکه و استخراج کنید؟» دلاینرابطه از را تعریفسکوالریسم که میخواهید

میشود. تازه ای رهنمون آگاهیهای به را میکنیم ما دریافت

اگرچه که روبروئیم معمائی آدمی واقع، با ما، در باشد مثبت گزار تعریف پاسخ اگر

به«آنجهان»اعتقادداردامامیخواهدثابتکندکهحکومتاسالمیایرانپدیدهای

بحث وارد مذهبی ـ دینی دیدگاه یک آشکارا از که آدم، این نیست. جهانی» «آن

دهد. توضیح برایمان «دو جهان» را بین و نتایج رابطه نوع که است قرار شده،

هم را اش نتیجه و دانسته را بصورت «نزول وحی» رابطه نوع کسی چنین معموًال

است. جهانی» «آن پدیدهای «شریعت» که میگوید و میبیند شریعت» «پیدایش

بنیادشریعتامامیبوجودآمده، حالاگرشما بهاوبگوئید کهحکومت اسالمیهمبر

خبرگان (که حکومت اسالمی استناد مورد شریعت که پاسخ خواهید شنید طبعًا

مبتنی اساسی قانون طراح و آن و نماینده معرف فرقه این اصلی علمای و حوزهها

جهانی آن اسالمی هم حکومت پس، و، است و قالبی نبوده جهانی» «آن آنند) بر

بنیاد ها آن یعنی، می شود. محسوب سکوالر حکومت یک منظر، این از و، نیست

«آن جهانی»بودن منکر اما یافتگیحکومتاسالمیبرشریعتامامی را رد نمیکنند

میدارد بر گام راستا در این معموًال کسی چنین میشوند. اش حوزوی» «شریعت

از شریعت آن اندر کاران دست درک ندارد اما عیبی حکومت اسالمیبودن خود که

را خود گاه که است کسانی موضع کلی، بطور این، است. نابهنگام و منجمد درکی

«نواندیشان دینی» میخوانند. اغلب «روشنفکران دینی» اما

به دنبال اصًال و آنها اتفاقًا میبینیمکه احتجاجاتاینگروه دقیقشویم، در اگر

این امور از عالم غیب فرض کردن جدا کامل معنی (به سکوالر حکومت یک برقراری

که بعلت آن جهتخرده میگیرند از بهحکومتاسالمیکنونی بلکه نیستند جهان)

سکوالرها همراه را نمیتوان ها است! پس آن «آن جهان» سکوالریزه شده ترک

درک و دید قابل همین منظر از نیز سکوالریسم با ها آن مخالفت مستمر دانست و

و حکومتی مخالف اند سکوالر و هم با حکومت اسالمی حکومت با هم آن ها است.
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عین اولویت در و، روز شوند استوار باشد به بر شریعتی سیال و که را میطلبند دینی

نیازهای بر قامت را ها آن دوزندهای توانا غیب، همچون عالم از احکام آمده به دادن

کنونیبشریتبدوزد.

از شقوقش، و رشتهها و هم در کار است: علم در همه اینجا نقیضهای البته در

درجات با البته همه پدیدهها ـ که آن است از جامعه، حاکی تاریخ و امر در جمله

از برخی سنگ شدگی و هستند شدنی روز به و تغییر قابل و سیال ـ توانائی مختلف

بیروناز ذهن وجود عالم در و اشخاصمیگنجد تصور پدیده های اجتماعیفقطدر

نمییابید حکومترا هیچنوعی از جغرافیا، تاریخو کل یعنیشما، در خارجیندارد.

هرچند اندک زمان دوامی طول در بوده و تغییرناپذیر استوار جامد و بر شریعتی که

پدیدهای دیگر آنگاه همنشانهسکوالربودنبدانیم پساگر تغییرپذیریرا باشند. یافته

جلوهدادن برای سکوالر اندیشمندان و تالش این نباشد سکوالر که نمیماند باقی

و است حاصل تحصیل و باطل خودشان آفریننده دور برای نیز حکومت اسالمی

نباشد سکوالر حکومتی که آنان احتجاج در که چرا بخرج ندادهاند، ها هنری آن

بیاید. بوجود نمیتواند

که این است معتقد عین حال در و دارد باور آن جهان به که کسی بدین سان

اسالمی فعلی حکومت اگر کرد، اداره جهان آن «سیال» هدایت با میتوان را جهان

چنین است. حکومت این تخفیف واقع، مشغول تحقیر و در میخواند، سکوالر را

برحکومتاسالمی از اینمنظر «دین ستیزی»یکیمیگیردو با کسیسکوالریسمرا

به او پرداخت. در اینجا نمیتوان میتازد و، خودبخود،

آن هدایت ظل را در دنیا این که به عالم غیب باورمندان اردوگاه مقابل میماند

اعتقاد جهان» «آن وجود به یا که کسانی تعلق دارد به اردوگاه این می خواهند. دنیا

مادی رابطه ای بین این دو جهان اما دارد وجود معتقدند که «آن جهان» یا و ندارند

آن با جهان این افراد باطنی رابطه ممکن رابطه تنها و نیست، برقرار اجتماعی و

معلولی علت و دریکسیر پدیدهها اینگروههمه نزد در جهاناست. بدیهیاستکه

صفت «آن بتوان که پدیدهای هیچ و میشوند، پرداخته و ساخته اجتماعی مادی یا

جهان آن به باورمندان ذهن و تجربههای ذهنی در ـ جز کرد اطالق بدان را جهانی»

پیرامون سکوالر بحث از جهان» «آن گذاشتن کنار با دیگر، بعبارت وجود ندارد. ـ

جهانی» نیز صفت «آن و جهان» «آن عامل کردن وارد پدیده، نبودن یک یا بودن و

«این جهانی»اند. همه پدیده ها گرفته میشود که نتیجه شده و بیمعنا

امادرساحتاحتجاجاینانایننتیجهگیریبمعنایوصولبهپوچیمحضاست؛

دستدادن با از جهانی، آن و این جهانی پدیدهها به تعریف تفکیککننده که چرا

کند تا کمک ما به نمیتواند و میشود کارکرد و معنا فاقد کًال خود، از پایههای یکی

برای تشخیصپدیدههای ما، همچنان، آن تمییز دهیم و غیر از پدیدههای سکوالر را

تعریفکارآمدترینیازمندیم. به سکوالر

آنجهانینیست» اینگونهاستکهطرح گزاره«حکومتاسالمیسکوالر استزیرا

دخیل جهان کار این در را آن یا و ندارد اعتقاد جهان آن به که یا کسی جانب از

لذا و «اینجهانی»اند پدیدهها همه او نظر از که چرا بکلبیمعنیاست؛ نمیبیند،

مه در اینگونه بحثی که است اینجا سکوالر نباشد! در یافت که را پدیدهای نمیتوان

می رسد. بن بست گمیبه سردر

در اندیشمندان گمشده این گروه از من، مشکل نظری اعتقاد مجموع، به در

یعنیپدیدهای ماهیت«شریعت»آبمیخورد؛ آنانبه توجه عدم سرچشمه از ابهام

شدن روز به توانائی  و پذیری تغییر لحاظ از وضعیت بهترین در حتی ـ که اجتماعی

«این بیان اینکه از طریق دارد و تنها قرار منطق بر بنیادهائی خردگریز و بی همواره ـ

بر مردمان عاجزی» خود را آن استواری درک از ناتوان و توی انسان خدا است سخن

پیش شریعت مبتنی بر حکومتهای نبودن سکوالر دیگر، بعبارت میکند. تحمیل

آن مبانی بودن خردگریز به بیپایگی و شریعت باشد شدگی آن سنگ از ناشی آنکه از

بیمقصود و اغلببسیار درهم نوسازیآن را روز کردنو به کار شریعتبرمی گردد که

دستاندازهای را دچار اجتماعی امور تطور و تحول منطقی طبیعی و روند و ساخته

مهلکمی کند.

نو به سکوالریسم نگرشی برای را نوئی درهای یکباره به سخن کنید که این توجه

و پایه بی اندیشههای از مجموعهای بر نمیتواند سکوالر حکومت میگشاید: یک

از را خود ساختار که است خردطلب مکتبی سکوالریسم شود. ساخته خردگریز
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بودنپدیدهها اخذمیکند. بعبارت دیگر،شرطغیرسکوالر منطقکارکردیپدیدهها

را پدیده ای آنچه تغییرناپذیریشان. و جمود نه و است ها آن جهانی»بودن «آن نه

از برنیامده وغیرمنطقیو غیرسکوالرمی کندساختهشدنآنبرشالودههایخردگریز

اتفاقی بصورتیعمًال مقاصدیخاص و به مردماناست؛ شالودههائیکه اجماعنظر

دانستنیهای یک «مجموعه مثابه به را خود و می آیند انسجام بوجود بی و روزمره و

مردمانتحمیلمیکنند. بر غیرعلمی» علمیو

هر میتوانیم براحتی ما یکم، و بیست قرن در اکنون، که هست نیز نظر همین از

نوعپدیدهمبتنیبر«مجموعههای دانشیخردگریز» راغیرسکوالر نیزبدانیم.مارکس

«ایدئولوژی»یادمیکند؛مجموعههائی عنوان«آگاهیکاذب»یا با اینمجموعهها از

آن هم ماکس وبر و منطقاند؛ بی و دلبخواهی ساختاری شان و ارتباطات اجزاء که

اگر پس، میکند. تعریف خردگریز مفروضات بر مبتنی اما منطقی ساختارهای را ها

غیرسکوالر، یا است پدیدهای سکوالر اسالمی» «حکومت آیا که بدانیم میخواهیم

«مبنائی ایدئولوژیک» بر حکومت این آیا که دهیم پاسخ پرسش به این باید تنها

اینپرسش سرآغازمطرحشدن بر مبنائیعلمی،منطقیوخردپذیر؟و استواراستیا

ایدئولوژیک» «حکومتهای طبیعت است که به پیوسته بهم پرسشهای از گروهی

مربوطمی شوند.

چه مذهبی، (چه ایدئولوژی که تاریخی، میتوان دید موردی مطالعات در مثًال،

باورمندان و خادمان و تبعیض آفرین است مذهبی) عاملی ضد حتی و مذهبی غیر

اینگونه از مشحون تاریخ از بقیه مردمان قرار می دهد. باالتر مرتبهای در را خود به

تبعیضآفرینیهایایدئولوژیکاست کهبرتارکشان تبعیضهایمذهبیقراردارند.در

اساسی قانون یک بر مبتنی اسالمی حکومت آیا پرسید است که میتوان ارتباط این

و بین مسلمان شیعه، غیر و شیعه بین امامی، فرقه فقه و شریعت کرده در ریشه

عالم به باورمندان بین ادیان، دیگر و کتاب صاحب ادیان پیروان بین غیرمسلمان،

بتوانیم اگر که چرا نه؟ یا مردان تفاوت میگذارد و زنان بین و بی خدایان، و غیب

یک چشم ایرانیانبه همه ایران، قانون اساسیحکومتاسالمی در نشاندهیم که،

قانونمساویاند،کسیاهل ذمه شناختهنمیشود، برابر نگریستهمیشوند، همه در

بودن کافر شدنو کافر دین و از خروج و ارتداد دارند، مردحقوقیمساویبا هم زنو

بر حاکم حکومت اسالمی که کنیم تصدیق ناچاریم نیز ما صورت در آن ندارد، معنا

است. سکوالر حکومتی ایران

با همواره که است ایدئولوژی» بر مبتنی غیرسکوالر «حکومت تنها یک در واقع

و بشر، حقوق جهانی اعالمیه با آزادیهای گوناگون، با دموکراسی، کثرتگرائی، با

گروه که چرا است؛ مردم مخالف «همه» آراء بر شانه های حاکمیت گرفتن قرار با

تعیینسرنوشتسیاسیجامعه برایشراکتدر دیگرانمرجحمی دارد، بر خودیرا

و خط محدوده در داخل مگر ـ را آزادی نمیداند، مساوی دارای حقوق را همه مردم

سانسور مجاز نمیشمارد، ـ میکند تعیین ایدئولوژی اش به مدد خود که قرمزهائی

مدد را، به بشر حقوق میکند، اعالمیه دخالت تغییردهنده میکند، فیلتر میکند،

ازجملهجامعهتحت تسلط قابلاعمالدر همهجوامعـ نظریه «نسبیتفرهنگی»،

برآمده را حکومتاش آخوندها، مشروعیت) (یا بقول حقانیت و نمیداند، ـ خود

اگرچه میگوید دیگر، بعبارت مردم. نه از رأی و می داند ایدئولوژیاش شریعت یا از

میگیرد را مردم اظهار رأی صور مختلفی جلوی به است» اما مردم رأی «میزان

از مردم خود مراد و کرده دخالت هم «مردم» تعریف در حتی نهائی، در تحلیل و،

عدم که وقتی به همانگونه میدارد؛ اعالم ایدئولوژی خود به مؤمنان گروه همان را

گفت پاسخ در او شد اعتراض خمینی زمان اعدامیهای مورد در بشر حقوق رعایت

بشر نیستند!» اینها اما معتقدیم بشر به حقوق «ما که

مسئله جمود شریعت که اند شده پیدا اخیرًا نیز عین حال، اندیشمندانی در

جهت در عکس بکلی و گذاشته کنار اسالمی را حکومت اساسی قانون در مندرج

بخاطر اسالمی  حکومت اتفاقًا که دهند نشان تا میکوشند و میکنند حرکت آن

موجودیت و بینی» «مصلحت وجود به ها آن است! سکوالر سیالبودن مبانی اش

استناد اسالمی حکومت از رهبر شده نقل این گفته و مصلحت» تشخیص «مجمع

آن کرد». تعطیل میتوان هم را توحید کند اقتضا نظام مصلحت «اگر که: میکنند

فتق نیستومصلحت فقط در رتقو معتقدند که کار «آنجهانی»مصلحتبردار ها

با اولویتدادنبهمصلحت، خود لذا،حکومتاسالمی، اینجهان بکار میآید. امور



اسماعیل نوریعال ایران۸۲ برای نو ۸۳سکوالریسم

است! کرده سکوالریزه را بخود خویشتن

امامیتوان پرسیدکهآیابراستیبینمصلحت بینبودنیکحکومتو سکوالربودن

را ایدئولوژی چنین حکومتی بتوان سیالیت دارد که وجود فعال ارتباطی زنده و آن

بودنآندانست؟واگرچنیناستکجامیتوانحکومتیغیرسکوالر عالمتسکوالر

بین مصلحت که یافت جغرافیا و حکومتی را در تاریخ میتوان آیا مگر یعنی، یافت؟

ازحکومت مصلحت بین«رسولاهللا»درمدینه هممی توان اسالمیتر آیا نبوده باشد؟

حکومتییافت؟آیاحتیدرخودقرآنهموجودآیاتناسخومنسوخنشانازآنندارند

عوض می کند؟ و را حرفش اقتضا کند وضعیت و اگر است هم مصلحتبین اهللا که

سکوالر رسیدهایم؟ حکومت یک به ما آیا بود، و شد چنین اگر

بدین سان،درپشت استدالالتمربوطبه«سکوالرشدنبخاطرگزینشمصلحت»

منطقاستواریبهچشمنمیخورد. هیچگونه

بهروزشدن»، «مصلحت بینی»، یا «قابلیت باشیم که انتخاب هوشیار باید اما

میکند، مبدل سکوالر حکومت یک به را اسالمی حکومت که بعنوان ویژگیهائی

این قلبی ذهنی و ارادت عمق گرایشات از نیست و اتفاقی و بیدلیل هم چندان

واقع در صفت دو این که چرا میخیزد. بر مکتب «اصالحطلبی» به اندیشمندان

هم ایران حاکم بر اسالمی» «نظام اینکه آن و بزرگاند «امکان» یک آورنده بوجود

توانائی امکان«اصالحپذیری»دارد،چرا کههمازمصلحتبینی برخورداراستوهماز

مقتضیات واقعیاتو عالم فشار باشیم، داشته صبر اگر نتیجه، در روزشوندگیو، به

نیز حکومت این که شد خواهند آن موجب جهانی، و منطقهای و خارجی و داخلی

کسی دماغ از بی آنکه خونی هم آن دهد؛ تطبیق روز با نیازهای اصالح کرده و خود را

زند. دار بوسه طناب و بر شود کسی زندانی یا شده باشد ریخته

بر بنا هر حکومتی، که وجود دارد چرا منطقی قابل اعتناء این سخن در که البته

عوض میکند. را وروشخود پدیدههایاجتماعی، درطولزمان چهره جبرحاکم بر

اینمنطقبرایباطلکردنفکر«ضرورتانحالل استناد متأسفانه،کوششیبه اما،

و مدرج دارای هیچ آن، تدریجی اصالح برای به صبر همگان دعوت و ، رژیم» این

با باید دیگر سال چند لذا، معلوم نیست که مردم ایران تا و، نیست زمانی خطکش

اسالم حکومت رشید از سرداران و ها بسازند آن و امثال یزدی و جنتی و خامنه ای

اکثریتشان در و شود ثروتشانخرجعطینا و دریافتدارند، تجاوز کتکو فحش و

اصالحطلب خانمهای و آقایان باالخره تا زنند پا و فحشا دست اعتیاد و و فاقه و فقر

کنند؟ «سکوالریزه» واقعًا را اسالمی حکومت بتوانند

نواندیشاناصلی،  اصالحطلبانو می کنند که «همه اینکه کسانیادعا بنظر من،

درعیناعتقادبهاصالحطلبی،سکوالرهستند»نیزازهمینسرچشمهآبمی خورد.

حقوق و دموکراسی به رسیدن برای اولیه وسیله یک نه سکوالریسم این دیدگاه در

«وسیلهبودن» و از می رود بشمار پسینتر از آنان حتی و پدیده ای همدوش که بشر،

در بخود خود شد وقتی چیزی هدف آنگاه، تغییر مکان میدهد. «هدفبودن» به

«ترفندهای زیرکانه بردن بکار با و تدریج به باید که میگیرد قرار دست آیندهای دور

رسید. آن به اصالحطلبانه»

«بولدوزری» را انجام کار است و فوری یک ضرورت سکوالریسم اما من دید از

و و ریگ خاشاک و خش بشر، حقوق و دموکراسی موکب پیشاپیش می دهد که،

صاف میکند. را جاده و میدارد بر راه سر از خرسنگها را



باشیم؟» اسالمی داشته اما سکوالر حکومتی کشورمان در میتوانیم «آیا

طرح تا شوخی میماند بیشتر به بسطی، و شرح غیاب هر پرسش، در این اگرچه

زمان هر از بیش امروز، ما همگی من، گمان به بطلبد اما، جدی پاسخ که مسئله ای

چه بیاوریم و خود روی به چه و چه نه، بخواهیم و چه اخیر، ساله سی دیگری در

براحتیپاسخ میتواند نظرماننیز حرکت و اظهار اینپرسشایموهر گیر در نیاوریم،

پشت استتار، ترفند و هزار با را، نیتمان اگر حتی کند، افشا پرسش را این به ما

خود پاسخ هم من که اجازه دهید حال، بهر باشیم. پنهان کرده توجیه دهها دیوار

دهم. توضیح را پرسش این به

(والبته ایدئولوژی) بنظرمناین یکنکتهبدیهیاست کهحکومتمبتنی برمذهب

ندارد. ایدئولوژی) البته مذهب (و از فارغ حکومت جز ـ  آلترناتیوی یا ـ بدیلی هیچ

این در بتوانیم ما تا باشد و کمی سکوالر مذهبی نمی تواند کمی «حکومت» یک

پائین بریم. و باال را عنصر دو این صدهای خیالی» در «ملغمه

حکومتمذهبیو حکومت سکوالرجمعاضدادند.یکحکومتمبتنیبر مذهب

مسلسل، و سرنیزه و زور چماق به را، دیگر عقاید مذاهب و همه می خواهد معین

حکومت آنکه حال براندازد. را آن ها پیش آمد، امکانش اگر و، کند خود مقهور

هشتم فصل

حکومت سکوالراسالمی؟
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همه آنگاه نکند وقتیهیچمذهبیبه داخل ماشینحکومترخنه میگوید سکوالر

شرایع و تبلیغ را ایمانی خود مکاتب تا داشت خواهند آن را فرصت عقاید و مذاهب

کنند. خویش را تدریس فردمدار

مذاهب(وایدئولوژیها)مجموعههائییکهخواه،متجاوز،وفضولاندوبایدبوسیله

باشند.کسیکهمعتقد یکدیگر نداشته بیطرف»مجبورشوند کهکاریبه یک«داور

به توجیهخواستخود، برقراریحکومتمذهبیاستچاره اینداردکه،حتیدر به

نیازی او این بود جز اگر که چرا کند؛ اعتراف فضولیگری و تجاوز یکهخواهی و این

یک به بقدرت برساند. معتقدان را خود ایدئولوژی) مذهب (یا بکوشد تا که نداشت

میخواهند که دستیابی به قدرتاند خواستار رو ایدئولوژیک از آن باور و مذهب

هم و متجاوز هم یکه خواهند، هم پس براندازند. عقیدتی را و مذهبی گوناگونی

سکوالریسم را ندارند. با شدن جمع قابلیت دلیل همین به و فضول،

نیستو ناپذیر گوناگونی بهحکومتمذهبییک اعتقادتک شکلیو اعتقاد البته

اقسام میانمعتقدانبهمذهبی شدنحکومتانواعو در ایننکته ایبدیهیاستکه

نمیتوان نتیجه و علیالقاعده، و، در دارند تصورات و نظریه ها وجود باورها، آدمیان،

بستهبندی شانکرد. یکجا یکبرچسبواحد، با ردیفهمدانستو، در را آنها همه

آوردن مذهب خویشبهداخلحکومتخواهندتوانست عدهایبراستیمعتقدندکهبا

آورند. بوجود اجتماعی رایج ناهنجاریهای از دور به و منزه، اخالقی، جامعهای

نیستو، از باورها و گوناگونیطبیعیعقاید وجود بحثدرباره پس، بحثکنونی

کردن و خارج باورها و عقاید تنوع به میدان دادن پی در سکوالر انسان یک آنجا که

چشم سکوالری نمیتواند است، هیچ و یکهخواهی تکصدائی وضعیت از جامعه

امکان تزویج به معتقدان همه و بسته موجود» «واقعًا گوناگونی واقعیت این بر

تردید، ازشکو پر نگاه با و یا، یک چوببراند؛ به را ایدئولوژی) حکومتومذهب(یا

به حکومت معتقدان اردوگاه در درون آزادی خواهی» و دموکراسی هرگونه «ادعای

ببیند. حیله و مکر و توطئه نوعی را مذهبی

تصدیق به ربطی سکوالر حکومتی به رسیدن برای مبارزه حال، همان در اما،

اجزاء این همه باید بدانند که راه این مبارزین و رنگارنگی عقیدتی ندارد وجود این

و مشترکاند امر دارای یک اندیشه سیاسی خود سیاست»، در ـ «مذهب طیف

ها دهریگری و المذهبیها و عقاید و مذاهب دیگر بر خود دادن مذهب آن برتری

و این مذاهب همه که بیافریند جامعهای میخواهد اگرچه یک سکوالر پس، است.

حاکمیت به آنها یک از رسیدنهر ناچار استاز اما آزادانه عملکنند آن مکاتبدر

یکبازی فوتبالرا پیدا میکند استکهسکوالریسم حکم داور اینجا جلوگیریکند.

مساوی قائل برایشان حقوقی و می نگرد صورت یک به همه بازیکنان به از یکسو که

میکند درک را روش بازی سلیقه و و عقیده یازده هر تیم و در تیم دو وجود و است

بازیکن است که یک مواظب حال، همان در اما، میدهد میدان شکفتن آن ها به و

و قرمز و زرد کارتهای سکوالریسم نکند. تجاوز دیگر بازیکنان تعین شده حقوق به

میسازد. آماده ممکنی «تزاحم» چنین از جلوگیری برای را خود داوری سوت

بجای مذاهبباشد و با متضاد یا است کهسکوالریسمنمیتواندمخالفو اینگونه

سکوالریسم» «اصول میپندارد که را نظری و عقیده تا بکوشد ها آن بین در داوری

را «دیکتاتوری آن دیدهام (که وضعیتی چنین در کند. «تحمیل» بر دیگران دارد نام

سکوالریسم با دیگر ما میخوانند) هم بنیادگرا» «سکوالریسم سکوالریستی» یا

می کوشد که روبروئیم ایدئولوژی جدیدی یا مذهب بلکه با نیستیم؛ رویاروی واقعی

مکتب یک سکوالریسم کند. ما غالب بر ذهنیت سکوالریسم ماسک خود را با

در بیشتر مواقع ایناهل«مذاهب سیاسی»هستند باشد، اصولی داشته نیستکه

همچون برچسب هائی با را خود اصول روی بر پایمردی سکوالرها می کوشند که

افراطگرایانه و نامعقول امری بنیادگرا» «سکوالریسم یا سکوالریستی» «دیکتاتوری

پرداخت به آنخواهم محیالنهایکه بخصوصوقتی کهخودشانبصور دهند، جلوه

میمانند. پابرجا و سیاسی خود محکم ـ عقیدتی مواضع در

افسانهضدمذهببودن سکوالریسمنیزبوسیلهمشتاقانبرقراریحکومت مذهبی

با کل باید معتقد است سکوالریسمی که مدعیان حال، عین در است. شده جعل

مذهبمبارزهکردهوآنراریشهکنساختنیزسکوالریست واقعیمحسوبنمیشوند

برسند حکومت به سکوالریسم نام به میخواهند که هستند مکتبانی صاحب بلکه

عقاید، آزادی موجبات کردن فراهم بجای و حکومتی، قدرت از استفاده با آنگاه، و
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نام مذهب و است خرافات» «مجموعه ها آن بنظر که عقاید از بخشی سرکوب به

بپردازند. دارد

کوششی و نبوده سکوالریستی برنامه یک خرافات با مبارزه که کنیم توجه

بصورتاعمالقدرت و تحمیل عقیده آنرا نباید استکه فلسفی، علمی، و آگاه ساز

چه و باشند نیک کارها این چه مذاهب، بردن بین از و خرافات برانداختن درآورد.

اینگونه با ناگزیرند سکوالرها و نیست نظر سکوالریسم و مطمح موضوع اساسًا بد،

اهل کن صاف جاده به متهم اگر خود حتی مخالفت کنند؛ هم تحمیلگرانه مبارزه

خرافات شوند.

«اعتقاد بین دور نداشت: راه را هم باید از نظر یک واقعیت دیگر نظری، لحاظ از

طرفه یک راهی و «سکوالریسم» مذهبی دموکراتیک» ممکن بودن حکومت به

به شود اینکه سکوالر برای فرد مذهبی است. یک روشن هم این امر دلیل است.

ومختصر فقطکافیاستبه این آگاهیساده و ندارد اعتقاد خود نیاز مذهبو تغییر

او که ندارد وجود دلیلی و است مفید او خود برای او عقیده و مذهب که آید نائل

دیگران تحمیل بر را خود عقیده حکومت، قدرتمند ماشین به دستیابی بکوشد، با

یارگیری راه تنها عقاید جذاب تبلیغ که می کند حکم هم منطق که بخصوص کند.

عمومی روگردانی و انزجار جز عقاید تحمیل آنکه حال است، اجتماع صحنه در

برای یابد که می قهرًا در کند، فکر دقیق اگر مذهبی، آدم پس، یک نتیجه ای ندارد.

با اینکه نه باشد، آن برای جاذبه ایجاد پی در باید اعتقادش مورد مذهب گسترش

به عقیده، باورمند یا مذهبی هر آدم پس ایجاد کند. دافعه آن برای به زور توسل

نمیتواندخواهان باشد حالآنکه یکآدم سکوالر بصورتیبالقوه،میتواندسکوالر نیز

بسته منطقًا عقًال و راه این هست. سکوالر هم که باشد مذهبی حکومتی برقراری

نافرید! هم خدا چنین شیری موالنا، این و، بقول است

مذهبی حکومت به «معتقدان و «سکوالرها» رویاروی میگویند که جبههای در

با آن علیه دو این تا است نایستاده مشترکی» «دشمن هیچ دارد، وجود دموکرات»

هم متحدشوند.دشمن سکوالریسماعتقادبهحکومتمذهبیاستو اینترفندکه

بچسبانیم ترکیب«حکومتمذهبی» صفاتیهمچون دموکراتیکو آزادیخواهانه به

«حکومت به معتقد مختلف دوا نمیکند. گروههای ما سکوالرهای از را دردی نیز

سکوالرها برابر و در اردوگاه در یک بخوانندش، همگی صفت که هر با مذهبی»،

با و تقسیم شده باشند شاخه و به هزار دسته خودشان بین دارند، حتی اگر قرار

بجنگند. یکدیگر

یکجبهه با بخواهند آناستکه بههمین دلیل،خطرناکترین اشتباهسکوالرها

از که این خیال به عمل برسند، بوحدت مذهبی وقت» مخالف «حاکمان مذهبی

یکی، تقویت با و، کرده استفاده مذهبی حکومت موافق جناح دو مابین اختالف

که لوحی متوجه آن نیست ساده سکوالر چنین کنند. در به میدان از را دیگری

سطح در اال، و است و تاکتیک روش در نظر اختالف اردوگاهی اختالفهای درون

جناح مخالف اگر و وجود ندارد؛ اختالفی ها بین آن «حکومت مذهبی»، به اعتقاد

کند قطعًا دراز به سوی سکوالرها را خود اتحاد عمل دست برای مذهبی حاکمان

کند باشد که فکر همراه ها با آن زمانی کرده و تا استفاده ابزاری ها آن دارد تا از قصد

خود اردوگاهی داخل حریف برانداختن سکوالرها برای امکانات و ابزارها از میتواند

که خواهد بود آنگاه خود نخستین کس یابد توفیق در این کار اما اگر استفاده کند.

تنبهاستفاده آنانایستادن،صرفًا با کنار علیهسکوالرها شمشیر برکشد.سکوالرها،

میدهند. خود از ابزاری

***
ایرانشکلگرفته در انتخاباتاخیر جریاناتمربوطبه در «جنبشسبز»یکه .۱

عناصر و تقویت یافتن که چرا است، داده قرار فراروی سکوالرها را چالش مهمترین

حاکم شرایط به اقتضای وقتی، کار آسانی نیست جریان در این سکوالر عالمات و

شعارها می شود. مطرح مزه مذهبی طعم و و فرهنگ و زبان با چیز همه کشور، بر

فتح قریب» و و من اهللا «نصر به میشود، آغاز یاحسین، تا میرحسین» «یک با

این از سکوالری قرائت داشتن یابد. می تجلی مردم شبانه اکبر» «اهللا در و میکشد

به باید سکوالرها را دشواری این آیا اما است. دشواری بسیار عالئم کار و شعارها

جنبشی ـ خود فعلی در شکل الاقل ـ جنبش که شود رهنمون نکته پذیرش این

و عالمات مذهبی با شعائر تاکتیکی بصورتی باید سکوالرها لذا، و، نیست؟ سکوالر
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از دست آینده را ممکنات همه و نه بمانند قافله عقب از نه تا جنبش همراه شوند

سکوالرها افتادن ها سرآغاز پرسش این به دادن پاسخ مثبت من گمان به بدهند؟

میبینیم که هست هم دلیل به همین اما درست است. وسیله شدن دامچاله به

سبزپوشمیشوند، یکباره بوده اند بهسکوالریسم معتقد آشکارا دیروز تا آدمهائی که

دانش برای من (که کدیور ـ مذهبی» حجة االسالم «سیاسی پای صحبت های

و منتظری آیتاهللا فتواهای میزنند، کف و مینشینند قائلم) احترام مذهبیاش

دیروز تا و اگر میبرند، زر ورق را همچون خامنه ای حکومت دینکاران مخالف دیگر

بایگانی می کنند پرچمهاشان را امروز بوده اند نشان و خورشید شیر به پرچم معتقد

«همرنگ»جماعتشوند. تا

که ما، میگوید من) درک حد (در نظریمنطقی احتجاج دیدیم، اما، همچنانکه

مذهبی حکومت به زیر پرچم معتقدان ایستادن مواضع خویش و از صرفنظرکردن با

ایم؛ خود پشت کرده سکوالر باورهای به واقع در نمیکند) آن فرقی غیر و (دموکرات

علم کنیم؛ «بدتر» برابر را در «بد» ـ مواقع اکثر ـ مثل می خواهیم که این خیال به

مگر دهیم. تشخیص درست را بدتر و نتوانیم جای بد حتی شاید اینکه از غافلیم و

شد؟»  نخواهد که بدتر این از شود «هرچه که نبود آن از صحبت انقالب۵۷ هم در

رژیم اینکه ما نه مگر و نبود؟ بدتر بین بد و انتخاب هم روز آن انقالب جوهر مگر

هرگونه برای که این است نه مگر شدیم؟ غاشیه مار گرفتار دانستیم و بدتر را شاه

سکوالر یک گزینشی که معیار داشت؟ ضابطهای و خطکش و باید معیار انتخابی

جدائی به میکند دعوت بوحدت آنکه مرا آیا جز اینکه باشد میتواند چه میبرد بکار

نه؟ یا دارد باور مذهب از حکومت

بگذاریدازخودآقایمهندس میرحسین بنگریم. بهچند چهرهمطرحاینروزها .۲

حضوری هم خارج کشور در است اما کشور در داخل اگرچه کنم که آغاز موسوی

و داشته سکوالریسم به تمایلی خود زندگی از لحظهای در ایشان آیا دارد. محوری

شب به بفکر که آدمهائی باشد؟ جدا مذهب از باید حکومت که است بوده معتقد یا

است روزمره پرداخت هزینههای و نان غم بزرگشان و غم خویشاند روز رساندن

سیاسی آیا یک فعال اما بزنند. گزینش دست به گرفتاریها این تا از منظر ناگزیرند

میتوان آیا تنعمخارجکشور،همحقداردچنینکند؟ مدعیسکوالریسم،آنهمدر

سکوالریسم می توان به هم موسوی مهندس رکاب در که کرد و خیال بود سکوالر

پیرهنآستین کوتاهوموهای با رسید؟ایندختر خانمهایدانشگاهی خارج کشور که

انتخاباتو رئیس و برایتجدید در دستمیگیرند افشان عکسمهندسموسویرا

مورد عالقه اسالمی حکومت از هم تصوری آیا میکنند پاره گلو شدن ایشان جمهور

ایشان اسالم شرف شوکت و و عزت چگونه که می فهمند دارند؟ آیا مهندس آقای

لبهاشانمیمالندمتزلزلگرددو خواهران بر آنها ماتیکیکه با ممکناست یکجا

دستمالزبروخشنلب های با برای«نهیازمنکر» هم کهشده، زینبمجبورشوند،

ایرانبهدستورهمینآقایمهندس زنانکارمند میدانندکه آیا خونینکنند؟ آنانرا

آیا کنند؟ انتخاب را یکی اسالمی و حجاب کار شدند که بین ادامه مجبور موسوی

ایشان همسر شمایل در مهندس آقای فمنیستی آزادیخواهی حداکثر که نمیبینند

صنایع کیف کرده و خانه خارج رنگی را از پستوی اخیرًا روسری میشود که متجلی

سی پی در ظواهر، که این میگیرند؟ اگر در دست قشقائی رنگارنگ بافت دستی

نوعیپیشرفتبهسویبرقراری جامعهایسکوالر سالتوسریخوردن بهدستآمده،

آن به تا «کوشید» باید دیگر سال که چند کردهاند حساب هیچ آیا شود، محسوب

هایآنان چنانحکومتیحداقلبه نوه میکنندکه فکر آیا منزلمقصود رسید؟ سر

سبزشدن. بسیار زیبا وشکوهمند با نه موجمخالفم و با برسد؟توجه کنید کهمن نه

موج  این بعد به ۲۲ خرداد اما، از مواج. و است ایران سبز جوانان جنبش است که

نمیتواندربطیبه آقایمهندسموسویو ریاستجمهوریسیادتیایشان دیگر سبز

«ریاست با یا است انتخابات» مخالف در کردن «تقلب سبز با موج آیا باشد. داشته

اسالمی، موسوی انتخابات تقلب زده روند همین با اگر، و احمدینژاد»؟ جمهوری

می بود؟ تقلب چه نفس با سبز موج این تکلیف بود اعالم شده برنده

غوغای علیرغم که، آن است در کار زیبائی من، از نظر که، است دلیل بهمین

اصالحطلبان بطور کلی و آقای مهندس موسوی، کمپین وابسته به هوچیهای

رنگ مذهبی با رفتارهای و موسوی مهندس عکسهای تعداد از بروز حکومتی، روز

آن میگردد. سکوالرهای سهرابها جانشین نداها و و عکس کاسته میشود سبز
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بعنوانکسانیکه کارت های است، آنها برتریبا اینمیدانیکه در خارجکشور باید

ساختن محدود معتقدان به برای میدان را کنند و عمل دست دارند، در را برنده

قلمرویمقتضیات حکومت اسالمیـخالینسازند. ـ آنهم در گزینشبینبد و بدتر

بازیکنان چرا فرقی نیست؟ حریف و زمین خودی زمین فوتبال در بازی بین مگر

خارج مگر عمل می کنند؟ و پیروزمندانهتر کاراتر خودی در زمین میدانی ورزشهای

آن میداندار به حکومت مذهبی معتقدان باید چرا سکوالرها نیست؟  زمین کشور

کنند؟ و نهی امر به همه و شوند

هم خورشید و حتی پرچم شیر اکنون من، بنظر توجه کنیم که حال، عین در

ایرانی آگاهی میکنمهیچ فکر هویتباستانی ایرانیانمیدانم و نشانه من آنرا (که

دست به را درآمده بوته پرچمی از زیر تا گذارد آن را فرو که داد نخواهد تن این به

حکومت والیت نشانمخالفتبا بودننیستـهرچند کهقطعًا نشان سکوالر گیرد)

انواعحکومت های کنیمخواهانبرافتادن «همه» اعالم زمانیکه فقیههست. تنها

در خواهیم که است هستیم والیت فقیه، حکومت جمله از و ایدئولوژیک، و مذهبی

رم ما از اهللا، بسم از جن درست مثل مذهبی چگونه، حکومت به یافت معتقدان

شد. دور خواهند و کرده

با است که خوشفکری و بارز انسانهای هوشمند نمونه گنجی آقای اکبر .۲

انتهای عمق و در و بسپارند سکوالریسم به دل هوش نتوانستهاند و ذکاوت همه

مذهبی حکومت ممکن بودن به اعتقادشان میتوان و میگویند میکنند که هرچه

از آنچه و دارند کامل اشراف موضوع بر این خود ایشان یافت. را دموکرات) (البته

که چرا نمیکند؛ اگاهی» حرکت «ناخود سطح در چندان هم میزند سر ایشان

حکومت شعائر مبنی بر براندازی و شعارها به نسبت الزم آید که کجا هر ایشان در

ایرانی تلویزیونهای با ایشان نشان میدهد. اگر حساسیت خود از ایران در مذهبی

و شیر پرچم که را اگر کسی نمیکند، مصاحبه اسالمی حکومت سرنگونی خواستار

که می خواهد مدعویناش نمیدهد، اگر از جمع خود راه به دارد دست در خورشید

حکومت بودن با مذهبی  تنها نه که است آن نشانه همه ندهند اینها سرنگونی شعار

هنجارها شود میدارد برقرار دوست که مذهبی حکومت در آن بلکه ندارد مشکلی

بود. خواهد اسالمی همه

استفاده سکوالرها آماده اند تا از افتد، نیاز که سکوالریسم هر کجا مخالفان .۳

یک گنجی هم اکبر آقای از روزها این که است «آمادگی» همین و ابزاری کنند.

برای، بقول اهمیتی براستی گنجی آقای آیا است. ساخته دیگر «صیاد ستاره ها»ی

عملهنرپیشگان آیا یا انقالبیونمذهبی،«مطربهایعهدسلطنت»قائلاست؟و

میکند؟ تأیید پرداخته اند معاشقه به خود مرد همتای با دوربین برابر در که را زنی

فیلمهائی همچون آثاری ساختن ایشان دموکراتیک!، اما در حکومت مذهبی، آیا

کارگردان اگر حتی ـ است ممکن کردهاند بازی ها آن در جوانی در آغداشلو خانم که

حق خواهند حکومت آن ایران در آینده گوگوشهای آقای کیارستمی باشد؟ آیا آن

حتی، امروز گذاشته سن به پا گوگوش هیچ، که دیروز گوگوش همچون داشت

به چه نیازی آنگاه دیگر مثبت دهیم پاسخ این پرسش ها به و برقصند؟ اگر بخوانند

دل آن از اینگونه سرسختانه که آقای گنجی بود حکومت خواهد «مذهبی»بودن

کارائی کجا در قرار است حکومت» بودن «مذهبی صورت در این که چرا نمیکند؟

بشمارد؟ مجاز را کارهائی ممنوع سازد و را کارهائی کند، پیدا

مهندس مثل درست هم، ایشان نیست. گنجی آقای با ما مشکل من، بنظر اما،

را خود اعتقادات همواره کند و حرکت خاموش با چراغ تا نکوشیده هرگز موسوی،

روشنفکران و با «هنرمندان واقع، در ما، مشکل ساخته است. مطرح شرافتمندانه

ـ دل ته الاقل ـ همه شان است ممکن البته (که سکوالر» مان اندیشمندان ظاهرًا و

ملل متحد سازمان در برابر گنجی آقای چادر زیر که نباشند) است یا مذهبی باشند

جمعمیشوند.

همین اصلیسکوالرها»است نیز با اردوگاه اما، صحتایننکتهکه«خارجکشور

«صید را گوناگونی ستارگان است. ایشان اگرچه خورده محک گنجی آقای اعتصاب

اما کند ابزاری ها استفاده آن از خود، خیال به تا، برده بود نیویورک به و کرده»

آنداشتکهمردمخارج کشور اندکپیوستگانبهآنحرکتنشاناز جمعیت تنکو

نمیکنند نگاه تقلید مرجع آیتاهللاهائی همچون و توزیع ابی و شهره و گوگوش به

حکومت ممکنبودن به معتقدان زیر چادر سر از ها آن فتوای به باشند مجبور که
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اینها نشاندادند که آنجمعاضداد نپیوستنشانبه با مردم آورند. مذهبیخوب در

وزن سیاسی ندارند. و هستند «ستارگان اوقات تفریح»شان

شرکت در با سیاسی به ما خاطر نشان ساخت که فعالیت دیگر بار یک این تجربه

دارد؛ منظورم برنامههائی تفاوت کاباره ها و عروسی مجالس اجرای برنامه در و فیلم

و یا در میکنند را بازی نقشی چه ها آن در که نکند «ستارگان» فرق است که برای

اینتجربه آشکارا نشاندادکهصرفاینکهیک خواننده عروسیچه کسیمیخوانند.

سرشناسو یا یکهنرپیشهمشهورسوار هواپیما شودتادرنیویورکدست به تظاهرات

مرکورینیز وزنسیاسی ملینا که چرا نمیسازد. مرکوری»دیگر او یک«ملینا از بزند

فرهیخته ای شیرزن چنان و دست نیاورده خوانندگیاش به و هنرپیشگی از را خود

محسوبمیشدکه میتوانست،فردایسقوطحکومتسرهنگها، مسئولیتوزارت

اینکه وقتی نه عهده بگیرد، را بر یونان کشور باستانی همچون یک تاریخ فرهنگ و

اینکه من بر اصرار با و، بگوید میگیرد نداند چه قرار سیاسی میکروفن پشت یک

(البته، کرده بخواند. که دیگری برایشتهیه متنی را نیستم، خوانندگی بلد کاریجز

زمان که در همان میکروفن و همان برابر در که گوگوش، به جمال خانم گلی باز هم

از این جلوگیری میکردند، خورشید و شیر پرچم ورود از عمال برگذارکننده مراسم

بدان بیان داشت). را عالقهاش کرد و یاد صمیمانه و گرمی به پرچم

آقای تلویزیون مثًال، میشود، که موجب است سیری خط آموز دیگر نکته درس

دهند نشان و بخورند پیوند هم گنجی در انتهای آن به اکبر آقای چادر و امیرقاسمی

مخالف حکومت (که سالها سیاسی هنرپیشه یک که وقتی نیست هیچ عجیب که

میشود، ظاهر امیرقاسمی آقای تلویزیون در گذاشته) برنامه و گفته سخن اسالمی

شبه یک هم برنامههایش و آثار طعم و میکند تهران به مخاطره بی سفری سپس

تلواسه شتابزدهاشبرایچسباندن طبیعیبه امروز همبطور «دبیپسند»می شود،

وجود ماهوی چسبندگی و همگرائی نوعی اینهمه در آیا بیانجامد. سبز موج به خود

استفاده گنجی اکبر از خود خاص زرنگی با خواسته ما «هنرمند» هم شاید ندارد؟

جا گشوده یک به تنها می بیند که سبزهائی باغ در همه اینکه از غافل ابزاری کند،

می خواهد اکنون که است نداشکن و سهرابکشی حکومت استمرار آن میشوند و

اسالمی حکومت ظاهر در تا بایستد ابی و گوگوش شانه های بر و کند بزک را خود

دهد. ادامه وطن پژمراندن امید جوانان به دموکراتیک

ایشان که است آن آقای خامنهای از ایرادات وارده به یکی اخیر، جریانات در .۴

انتخابات، انجام از پس اما کنند. شرکت انتخابات در که خواسته مردم همه از مرتبًا

است. ملت که منفور بیرون آورده صندوق از را آن کسی رأی مردم، به اعتنا بی

آیا است؟ فقیه والیت دستگاه خامنهای و خاص آقای عمل کردن نوع این اما آیا

در تا کرد عام» آمریکا «دعوت مقیم ایرانیان همه از هم ابتدا گنجی آقای اینکه نه

انجام، و وقت معین آغاز داشتن با (که، نیویورک در سه روزه ایشان غذای اعتصاب

اعتصاب تا دارد شباهت غذائی رژیم گرفتن به بیشتر و است بیمانندی پدیده خود

دعوت این که شد معلوم «روز واقعه» در اینکه آیا نه و کنند؟ شرکت سیاسی) غذای

دارد؛ از جمله وجود شرایطی ایشان زیر چادر به ورود برای و نبوده چندان هم عام

آیا داد؟ داشتو شعارضدحکومتاسالمیسر با خود ایرانرا نباید پرچمملی اینکه

ابزاری آن بویاستفاده از دانستو «عام» پذیرائیرا اینگونه دعوتو می شود چگونه

رژیموالیت در انتخاباتی که بایکوت انواع معتقدان به نشنید؟درستهمان بوئیکه

بویهمان«خدعه»ایکه بگویم، یا، صریحتر آنمیشنوند؟ از فقیهصورتمیگیرد

ابوالحسن که داد انجام و کارش را هم چنان ماهرانه برد بکار پاریس در خمینی آقای

ساخت؟ متحیر نیز را آیتاهللازاده بنی صدر

سیاسیکار» براساسدودوتاچهارتائیساده،هیچ«مذهبِی ۵.بنظرمن،اساساً،

استفاده ابزاریاستفاده نکند ترفند از وهیچ «ایدئولوژیزده طالبقدرت»نمیتواند

ایدئولوژیک برقراریحکومتمذهبییا کههمانا رسیدنبهمقصودخویش، راه در و،

مذهب پنهانسازی،ظاهرنمائیوخدعهورزیخوددارینماید. پسلهکاری، از است،

اگر حتی اخالقاند، هرگونه کشنده «مصلحت»، به دادن اولویت با ایدئولوژی، و

بهمذهب درحوزهسیاسیآلوده تنها باشند. نیافته در را ایننکته کارگزارانشانخود

صفات و این اگر سکوالرها میکند». توجیه را وسیله «هدف که است ایدئولوژی یا

پلکان، یا نردبام، یک حد تا را تنها ارزش خود نشناسند، را خود حریفان مشخصات

آن در میشوند که جهنمیتبدیل هیزم خود به و میآورند پائین «وسیله نقلیه» یا
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رعنائی و جوانی همه این جان جسم و ـ نه چه بخواهند و چه ـ منکران سکوالریسم

می سوزانند. خود، و باور عقیده نامی نام به را

بنظرمن،درهمهآنچه کهدرایرانمیگذرد،یکجریانتقریباً نامرئیامامهمحضور

اصالح طلب، چه نشسته چه و اصولگرا چه همه اسالمیستها، کوشش آن دارد و

شدن جلوگیری از مطرح برای زندان کودتاچیان، است کنج و چه گرفتار قدرت در

عنوان«سکوالریسم ایدئولوژی»کهمناز آن با «خواستاریحکومتجدا از مذهبو

نو»یاد میکنم.رفتاریکهبا منادیاناینسکوالریسممیشود همواره رفتاریدشمنانه

استکهدردووجه«نصیحت»و«تهدید»عملمیکند،توگوئیکهحتیوقتیبرای

نبایدخواستاریحکومتجدا ازمذهب نیز بلندمیکنیم خواستاری آزادیبیانصدا

نابهنگام و خیلی یا خواست همیشه این اسالمیستها برای کنیم. سنجاق آن به را

حتی کنیم؛ مطرح فعلی» حرفش را وضعیت «در صالح نیست اصًال یا و است زود

آن غائی» «هدف که کنند حالی ما به میخواهند ابرو» «اشاره با برخی شان وقتی

اولویت برخوردار است و نه از البته ـ که است به همینگونه حکومت ها نیز رسیدن

رسیدنبه آنچنانکه است؛ مشخص شده جدولزمانبندی آنها جایگاهشدر نه

را آن و انجام کرد موکول مهدی موعود ظهور به عهد میتوان نیز حکومت سکوالر را

نمود. منظور فردا کاخنشین و امروز چاه نشین آن اقدامات فهرست در نیز

درباره این جریان به دو نکته فصل قصد دارم به این پیشزمینه، در این عطف

فصل نهم

درستایشسکوالریسم صددرصدی
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که گفتم را آنچه اما ندارند ربط هم به ظاهرًا اگرچه که کنم اشاره الصالح» «ظاهر

آشکار میسازند. آن عملی و وجه نظری دو در

متمایل نویسندگان از یکی علی ساالری، از آقای را در مقالهای مطلب نظری وجه

به ایشان دیدهام. کشور، امروز اوضاع تشریح و تفسیر در و به جریان اصالحطلبی،

و دموکراسی و «مدرنیته به متمایل ایرانی چهرههای که کردهاند اشاره نکته این

خود، صورت در هر مقدس مآبی»، و از «تحجر و رفته میانه را همواره راه آزادی»

بندیهای «مرز اهل مآب» مقدس اشخاص «متحجر و آنکه حال کردهاند؛ پرهیز

نیروها وجدائیافکنی تجزیه به «لقلقزبان»، آمدگیبه دچار و، با صوری»هستند

ها مشغولند. آن بین

عینجمالتایشانچنیناست:«برخالفمتحجرینمقدسمآبوفاسدمذهبی

تبدیل حکومتی مالاندوز و متقلب آخوندهای به حاال که و جنتی) مصباح (مثل

نیز متحجرینمقدسمأب مدافعوالیت مطلقه سفیانی خامنهای هستند، و شده و

نگاه که عال) نوری اسماعیل و آجودانی ماشاءهللا دوستدار، آرامش (آقایان سکوالر

که میکنم فکر مدرنیته دارند، و سنت یا سکوالریته، و مذهب امر صد درصدی به

آنهایی اتفاقًا خالقانشکوفاییتمدنهایسنتی ومدرن،اعمازمذهبی وغیرمذهبی،

و بین مذهبی لقلق زبان، صرفًا و صوری مرزبندیهای به جای توجه به بودهاند که

امروزه بعنوان که انسانی فراگیر و ابدی جهانشمول، اخالقی ارزشهای به سکوالر،

تبادلنظر مدارا، آزادیبحثو موازیندموکراسیوحقوق شهروندی(مثلتحملو

داشتند». توجه و دلبستگی ـ و غیره) بیان و عقیده ـ

بگویم که منسخنگوی پرداختنبهسخنامروزم،همینجا اجازهدهید که قبلاز

دوی هر به احترام عین در و، نیستم آجودانی و ماشااهللا دوستدار آرامش آقایان

ببینم می خواهم فقط نوشته این در نمی دانم و، لذا، آنان «همجبهه» را خود آنها،

سکوالر» مآب «متحجرین مقدس از یکی جزو که گفتهام سخنانم چه در خود که

تلویحًا همین پاراگراف در ساالری آقای که میدهم نیز توجهتان شدهام. گروهبندی

«لق لقزبان مخالفسکوالریسم نیستاما یا منکر میخواهدنمایشدهدکهشخصًا

تحمل نمیکند. و مقدس مآب» را سکوالرهای متحجر

که چرا نسوخت، برای خودم دلم جمالت، این خواندن با من، که کنید باور

(؟!) مؤدبانه جسارت های این با که میدانم قادر را خود کامًال و ندارم هم دلسوزی

دیگری و حقیقت یکی سوخت؛ دو موضوع به حال واقعًا دلم ولی شوم. رویاروی

سکوالریسم.

این پرسشبیاغازمکهبراستی، ازنظر ایشان،یک«سکوالر دوستدارمسخنمرا با

متحجر ومقدسمآب»چگونهآدمیاست؟ ایشانتوضیحمیدهندکهچنین شخصی

و، است مدرنیته» و سنت یا و سکوالریته، مذهب صددر صدی به امر «نگاه دارای

«امروزه «ارزشها»ئیکه از نتیجه، در و، مرزبندیهایصوری»میپردازد «به طبعًا،

و آزادی بحث مدارا، و تحمل (مثل شهروندی حقوق و دموکراسی بعنوان موازین

می افتد. به دور می شوند شناخته غیره)» و ـ بیان و ـ عقیده نظر تبادل

ها را مفردات آن به ورود قصد من که درهم اند و گسسته این سخنان بقدری

ایشان احتجاج کلیت در مورد را بدیهی واقعیت میخواهم چند فقط بلکه ندارم

توضیحدهم:

مذهب خود و بین سکوالریست بودن، ادعای با کسی، که بودم ندیده بحال تا

مرزبندیکند،چراکهمسئله یکسکوالریستمذهبنیستبلکه نتایجمخربتسلط

هر سکوالریست واقعیحتمًا نتیجه ماشین حکومتاستو در یکمذهبمعینبر

آقای که مطلبی واقع، در است. حکومت و مذهب بین مرزبندی ضرورت به قائل

درک ایشان در که این واقعیت حکایت می کند به تلویح از کرده اند ساالری مطرح

نه ابدیو نه و نهجهانشمولند تنها «مذاهب» (که مقابلنه نقطه «سکوالریسم»در

قرار نیز انسانی» فراگیر ابدیو رویاروی«ارزش هایاخالقیجهانشمول، فراگیر)، که

هنگام به ساالری که آقای میکنم فکر من میکند. ها مرزبندی آن همه با گرفته و

ادعای سکوالریسم و هنر همه که چرا نبودهاند، عادی حالت در این فرازها نوشتن

همه تا کند جلوگیری حکومت بر خاص مذهب یک غلبه از میخواهد که است آن

آزادی به را خود کار شده» صیانت «محیط یک در بتوانند باورها و عقاید و مذاهب

موردحکومتاسالمیایران دیدهایم) در که (آنگونه موفقنشوند انجامدهند اما تمام

به ارزشهایموضعی، انسانی» خودرا «ارزشهایاخالقی جهانشمول، ابدیوفراگیر
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آن سکوالریست یک ادعای واقع در کنند؛ تبدیل «نسبی» بخصوص و منطقهای،

«ارزشهایاخالقی هیچیکاز اساسًا رسیدنبه بدونغلبهسکوالریسم، استکه،

انسانی»ممکننیست. فراگیر ابدیو جهانشمول،

از دینکاران متعلق عده ای اینکه نه چیست؟ ما جامعه مشکل امروز براستی مگر

میشودـ  اسالم» خوانده «جهان آنچه مقیاس در ـ کوچک و خاص مذهب یک به

را خویش مذهب ارزش های و دهند تشکیل را بخود مخصوص حکومت توانستهاند

«حقوق آیا انسانی» بدانند؟ فراگیر جهانشمول، ابدی و اخالقی «ارزشهای فراتر از

خاطر بدان همه اسالمی» مدنی و «جامعه اسالمی» «دموکراسی و اسالمی» بشر

بودنارزشهای اخالقی فراگیر ابدیتو اندکهجهانشمولیو اختراع ومطرحنشده

به بگویند که چیزی «نسبی» کنند؟ و را ارزشها همه این شده و انسانی را منکر ـ

باید از«حقوق بجایآن، بلکه، ندارد وجود بصورت علیاالطالق، نام«حقوقبشر»،

برابر«حقوقبشراسالمی»سخنگفتکهدریکیشکنجهبشرممنوع بشرغربی» در

کرد. یک سنگباران زنا بجرم و برید دست دزدی جرم به میتوان دیگری در است اما

اینجنگ در فراگیری»میجنگد و این«نسبیت گرائیضد با در واقع، سکوالریست،

نکند. خود پایداری عقیدتی صددرصدی بر سر مواضع نمیتواند بصورتی نیز

اینکه ایننکته رسیدگی کردکه چرا اعتقاد قاطعو «صددرصدی» به باید به حال،

ارزش هاییکمذهبخاصصاحبحکومتو قدرتقاهره نبایدگذاشت دینکارانیا

صفت مضحک به من فکری» میشود؟ «تحجر شوند، موجب آن جامعه در یک آن

کاری بکاربردهاند ساالری آقای که «مقدسمآب» زننده صفت و «مقدسمآبی»

ظرفیت دشنامگوئی آقای بیحاصل نماندن صرفًا بخاطر فکر میکنم که ندارم چرا

اعتقادات گرفتهشدهاندوبس.ومیخواهمبفهممکهچگونهمی تواندر ساالریبکار

کوشیدکه اما سکوالریستی(جدائیطلبیبینمذهبوحکومت)صددر صدینبود

کرد؟ مسلط بر جامعه را انسانی» فراگیر و ابدی «ارزشهای اخالقی جهانشمول،

توصیه میکنند؟ ساالری آقای که است اعجابانگیزی مریز» و دار «کج چگونه این

ساالری آقای عدد مطلوب این درصدی (اگر کوشش هائی پنجاه می تواند با چگونه یا

ایده آلهائی رسید؟ چنان باشد) به

زبان»است، «لقلقه می رسدمنظور بنظر فکرمیکنم«لقلقزبان»(که مناتفاقًا

بی «فصاحت نیز و «بیهودهگوئی» تلویحی معنای و لک» لک «آواز اصلی معنی به

در میکنند چون فکر یکسو، از درصدی ها»ئی است که، «پنجاه بالغت») خاص

و باهوده عاقالنه گرفتهاندسختمنطقی و قرار تفریط» یا «افراطو «انتها» میاندو

دهان سوی دو از همواره ناچارند دیگر، سوی از و، میزنند حرف و با بالغت فصیح و

باشند. معلق هوا و زمین بین و گفته سخن خود

ها آن من جزو (که «صددر صدیها» هیچگاه عمل، در که، من می دانم ببینید،

و«سازش»هائینیستند «معامله»ها برنده اینبابتبخودمیبالم) از و گرفتهام قرار

بدون اما میروند. بشمار عملگرا و ذاتوحاصلکوشش هایسیاسیواقعگرایانه که

و معامله هرگونه توانست نخواهد در صدی پنجاه آدم هیچ هم صددرصدیها وجود

متضرر تمامکند، و دارد عهده بر نمایندگیشانرا نفعخودوکسانیکه سازشیرا به

یکپشتی بر چرا که خود اوست، معاملهایهمواره و مال باخته هر وشکستخورده

ندارد. تکیه صد درصدی قرص

و میدان چانهزنی ـ که تهران بازار به پارچه متر چند برای خرید که شما کنید فکر

تومان».آیاشما بالفاصلهدست ـ رفتهاید.فروشندهمیگوید«متریهزار  معاملهاست

میگوئید: سخرهکنان اینکه یا میدهید؟ او تحویل را تومانیها هزار و کرده جیب به

آنگاه روند و نمی ارزد!» هم تومان ده متری پارچه این آقا! حاج «شوخی میفرمائید

حاج و میروید باال پله پله شما میشود. آغاز سازش و مصالحه و معامله و چانهزنی

و معامله سر حوالی پنجاه تومانبهم میرسید تا اینکه در آید پائین می پله پله آقا هم

در ابتدایچانهزنیموضعشما صد در صدیاست،همانگونه کنیدکه توجه میگیرد.

آید. می بشمار صددرصدی نیز آقا حاج موضع که

و بدون داشتنپشتوانه اینبوده که، همیشه مشکلاصالحطلباناسالمیست اما

در و، صددرصدیهایاصول گرایحاکم پرداختهاند با به مبارزه موضعصددرصدی،

کارزارشان از و ورشکسته وتوسریخور بازنده نتیجه،درطیبیستسال اخیرهمواره

همیشه ها کشانده اند. آن سرخوردگی و یأس و حرمان به هم را و ملتی آمده بیرون

سختگیری ما با استصوابی نظارت در «لطفًا داشته اند: حداقلی» «خواستهای
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آزاد انتخابات انجام خواستار فقیه، مطلقه والیت کامل به اعتقاد با «ما، نکنید»،

«باور هستیم»، کرده اند ثابت را نظام به عملی شان وفاداری که کاندیداهائی بین

ارکان میشوند موجب که بگیریم را ندانمکاریهائی جلوی میخواهیم ما که کنید

داریم مشکل مذهبی قشریگری اگرچه با شود»، «ما مترلزل اسالمی مقدس رژیم

از بنیاد قبول ندارد». را مذهبی حکومت که است سکوالریسم با ما اصلی نبرد اما

تعمیم سخنم تا کردهام حذف عمدًا را جمالت این سرشناس گویندگان نام (من

بیشتری پیدا کند).

زنی در و چانه پائین در «فشار چیست؟: شده شان و اعالم اصلی استراتژی اما

بخش پرداخته و باال» زنی در «چانه به بخش فقط عمل همواره در آنکه حال باال!»

سپرده اند. فراموشی دست به را (؟!)» پائین در «فشار

«منبع آن به بیاعتنائی جز چه میتواند باشد «فراموشی» این معنای براستی و

قرار هم طلبان اصالح و و مطالبات صد درصدی است تقاضاها دارای که فشار»ی

پنجاه در صدی آن باال به در چانهزنی از طریق بتوانند، ها آن از نمایندگی به که بوده

اما نشان برسند؛ باشد هم مطلوب» «نتیجه میتواند موجود» «وضع در هر که

است! «پائین» همین از هم ها آن ترس که داده اند

مقدس «متحجران را آنانی میتوان جسارتی چه با و چگونه که پرسید باید حال،

و وسیع کثرت گرائی گسترده، آزادی کامل، دموکراسی به معتقد که خواند مآب»

بصورتصد اینمواهبرا همه و نسبیتناپذیریحقوقبشرند، جامعهایمبتنیبر

حکومت، وصول مذهب از کردن بدون جدا میکنند که، فکر صد میخواهند و در

از ناشی ارزشهای حوزه در فهمید که نباید و چرا نیست؟ ممکن خواستها این به

بدونوجودآدمهایصددرصدی(کهچونصددرصدیهستند،داوطلبانه مدرنیته،

بازیکنان نباشند)، سیاستمدار» «آدم که کرده اند انتخاب و پذیرفته واقعگرایانه، و

مردم جدا از نخواهند که اگر حتی حرمانند، و شکست به محکوم صحنه سیاست

توسریخورانه در حاکمیت بسنده کنند. در پیآن، به حضورحقارت آمیز و بمانند و،

جدا مطالبات صد درصدی اهل صفوف از کامًال «صفوف» خود را اگر طلبان اصالح

خودمهمترینتکیهگاه های آنها رسیده اند. امروز بهجائیمیرسندکه کنندهمواره

حاکمی گروه مصاف به دست خالی، آنها، غیب و در کرده دور خود از را خویش

نمیدهد. رضا هم درصد ۹۹ به که رفتهاند

نباشد «لقلقه زبان» از نشانی فصل گفتهام، این در آنچه در الاقل امیدوارم، من

یکسو، از که، دهد توضیح نکته را این و شفافیت، صراحت از برخورداری با و،

سازمانها حکومتاز یعنیخواستاریجدائیمطلق(صددرصدی) «سکوالریسم»

سوی از اما، مذاهب نانخوران سفره و دینکاران به دست شده ساخته ارزشهای و

به که نیست کسانی راه در انداختن سنگ معنای به بودن» دیگر، «سکوالریست

میدان آنها، به نسبیت ناپذیر و اخالقی ـ انسانی خواستهای بر با تکیه و مردم، نفع

از میان را مردم منافع تاج «ممکنات»، از بهینه استفاده با تا، سیاست می روند

خود مردم بر تارک کشیده و بیرون ایدئولوژی و و وحشی مذهب درنده گرگ دو

بنشانند.

آنگاه باشد، آیندهداری ملتمان و خوشباشی و و آزادی رفاه هدف اگر یعنی،

می بیند، سکوالریسم تحقق گرو در تنها را همه این به وصول که سکوالری آدم هر

که ـ را سکوالریسم قسم خورده مخالفان جانب از و اندک کوچک قدم هر نمیتواند

و مکتب اخالقی نیست یک نفی کند. سکوالریسم ـ مردمان شود آسایش به منتج

باشند بایدصاحباخالقیانسانمدار سکوالرها، نمی تواندقضاوتاخالقی کند، اما

شوند که جهنم آفرین همانگونه و شده تبدیل به هیوال میتوانند آن بدون که چرا

جهنم دیوارهای باالتر بردن هرچه به ما کنونی مصلحتگرای و بیجنم آیتاهللاهای

حکومتاسالمیمشغولند.



بخش دوم

نگاهیبه زمینهها



بعنوان بدیلی برای ایران، اگرچهمسئلهوجوباستقرار یک «حکومتسکوالر»در

در اهمیتو اولویتیافته و، انحاللاینحکومت، پساز «حکومتمذهبی»فعلی،

بصورتی مورد«دولتغیر مذهبی» و «حکومتبدیل(آلترناتیو)» را بحث در نتیجه،

گستردهمطرح ساختهاستامامیتوانپرسیدکهآیاخواستاریحکومتی سکوالر(جدا

حرف ایران، ملت گوناگون رنگارنگیهای رعایت و ایران، برای دینکاران) نهادهای از

مشروعه حکومت به حکومت مشروطه تبدیل جریان آیا در است؟ تازهای کوشش و

کورکورانه،  دلیلی، بدون هیچ و تکثرخواه، سکوالر نیروهای اغلب ۱۳۵۷ سال در

مذهبی شدند؟ دریای از برآمده تسلیم موج

نهخواستاریحکومتیغیرمذهبی منفیاست. اینپرسشها پاسخشخصمنبه

حکومتمذهبیدر در جریاناستقرار معتقدمکه نه میدانم و امریتازه را (سکوالر)

اینجا، نخست در پس، عواقب وحشتناک آنغافل بودهاند. از ایراننیروهایسکوالر

تجربه به سپس و در ایران پرداخته خواستاری حکومت غیرمذهبی سابقه به نگاهی

میپردازم. آن دخالت داشته ام در خود که مختصری

مخالفان میکنم فکر است که رو آن از نیز این «سابقه» وجود بر تأکیدم علت

به همواره مذهبی) اصالحطلبان (بخصوص کنونی اپوزیسیون در سکوالر حکومت

فصل اول

تطورفکر جدائیحکومتازمذهب درایران
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۵۷ در  انقالبیون صورت آن در که خاطر بدان میدهند، مثبت پاسخ پرسشها این

خواهند شد. جلوهگر حق بر در نتیجه، و، بالمعارض سال حوادث آن صحنه

اصالحطلبان مذهبی بوسیله شده متون نوشته در که کردهام توجه حال عین در

مذهبی» که «دموکراسیخواهان دادهاند نشان این تمایل به اخیرًا خودشان (که

و، است تدریجی حال محو در سیاسی کشورمان گذشته بخشی از شوند)، نامیده

سلطنت طلبان اپوزیسیون (از اکثر درگیرشدگانکار سیاسیدر جبهه عینحال، در

تقلبی ۲۲  در انتخابات خورده اصالحطلبان شکست تا ۵۷ بهمن در باخته بازی

از بخش این وجود منکر اساسًا خود، دالیل یک به هر میکنند، سعی (۸۸ خرداد

تاریخ ما شوند.

نشده شناخته نام این به که زمانی در حتی ـ ایران سکوالر نیروهای من، نظر به

اندازه به و داشته همواره وجود ـ بودند حکومت از جدائی مذهب خواستار اما بودند

کرده اند. در بازی کشورمان تاریخ در را خویش سهم مسئله این از خود درک نظری

کنون، تا مشروطه از پیش از رابطه روشنفکری ایران، به خود بنیاد در مسئله واقع،

من، روشنفکران به ادعای اینکه، و میشود مربوط اثنی عشری روحانیت تشیع با

ـ همواره مذهبی هیچ هیچ اعتقادی به بی و چه اعتقادات مذهبی با ـ چه ایران

و کشورداری امر در دخالت از ایران را در دینکاران مذهبی» «دستگاه که کوشیدهاند

گرفته اند. قرار مورد انکار این کوششها کل و اکنون دارند نگاه دور حکومت

و است بسته یخ بازنده رنگ گذشته همین در ایران فردای نطفه من، بنظر اما،

قرنی چند و بلند ریشهای که گذشته را، این بکوشم تا توانم، حد در می خواهم، من

دو سابقه امر این که معتقدم بخصوص کنم. خارج از ابهام دارد، ما خاک تاریخ در

بر آن ها مکثی سر دارد که در پشت تشیع امامی را مذاهب تسنن و مهم در مورد

جدا معنای سکوالریسم، به که آن دارد از من، نشان ارزیابی در و، نیست بیفایده

نیست. ما تاریخ در تازهای پدیده مذهب، اصًال از حکومت داشتن نگاه

کرد اشاره آمد پیش سالطین سلجوقی دستگاه در آنچه باید به تسنن مورد در

جبهه (در غزالی محمد امام و (در جبهه دولت) الملک نظام خواجه چگونه آنکه و

قدرت منشاء (که دینکاران «اجتهاد آزاد» تا از شدند موفق متفقًا تسنن) مذهب

مستخدمین دولت به تبدیل را ها آن و کرده جلوگیری میشد) نیز ها سیاسی آن

من است و معروف اجتهاد» باب «انسداد عنوان با امر این سنی فقه تاریخ کنند. در

سایتشخصی در مورد آننوشتهام که در خودچندینکتابو مطلبمفصلو کوتاه

کند. رجوع آن ها به میتواند و خواننده موجودند من

بنیاد بر مذهب این در و حاکمیت قدرت که نظریه آنجا از نیز، تشیع مورد در

«غیبت به موسوم روند شده، پرداخته و ساخته ائمه ناپذیر انتقال و اختصاصی حق

«خاندان بخصوص (و خالفت عباسی به وابسته ایرانی و دخالت روشنفکران امام»

مطرح کردن اینداستانبرایپایاندادنبه قدرت سیاسیائمهشیعه در نوبختی»)

نگرفته صورت چندانمشبعی کار مورد این در که هرچند کمالاهمیتاست؛ حائز

اربعه» «نواب از آن حتی یکی طی صغرا (که شروع عصر غیبت با بهرحال، است.

دوازده شاخه کبری، غیبت به دوران سپس ورود و، بود) نوبختی خاندان عضو

هیچ حاکمی غیبت عصر «در داد: سیاسی را از دست کار زمینه بکلی امامی تشیع

مجتهد و او فقیه حتی اگر میشود، محسوب امام غاصب مسند ندارد و مشروعیت

باشد». اعلم

آن که چرا نداشت اهمیت سیاسی نیز شیعه اجتهاد دینکاران امام، حضور بدون

محسوب آن پایگاه های مهمترین از یکی ایران که بودند تسنن دریای در قطرهای ها

کنند. برایتعطیل آناقدام نمی انگیختتا بر را وجودشان نگرانیدولتها و میشد

ایرانیان بر رسمی مذهب بعنوان امامی دوازده تشیع که نیز صفویه عصر در حتی،

همان چیزی شبیه شد اجرا و آمد پسندیده که فرمولی شد، سنی تحمیل عمومًا

به «اجتهادی» نحله از فقه امامی جریان تسنن بود: در اجتهاد» باب «انسداد

دینکاران در و نظر شخصی رأی گرفتن بکار و «اخباری» (که اجتهاد سوی نحله

بخشی مذهبی، امور وزیر معنی به منصب مالباشی، شد، متمایل است) ممنوع آن

اگرچه بدینسان، دینکاران سلب شد. اجتهاد از حق صفوی شد، و دیوانساالری از

بر سلطانی همواره عرف اما داشتند صفویه دوران در عمده امامی نقشی دینکاران

شاه را اعمال که بود این دینکاران وظیفه و داشت برتری و تسلط شرع آخوندی

پدیده کشور ما در زمان از همان شرعی» «کاله دهند. شاید اصطالح شرعی جلوه



اسماعیل نوریعال ایران۱۱۰ برای نو ۱۱۱سکوالریسم

باشد. رفته بکار و آمده

برقراریسلطنتنادرشاه پیروزیافغانهایسنی،سقوطدولتصفویو سپس،

در ها آن و کرد مار و را تار شیعیان تشکیالت آخوندی سنی مذهب، کل افشار

«اجتهادی» روی آوردند. نحله به دیگرباره ـ صفوی دولت به از قید وابستگی آزادی

دینکاران که دانست دورانی را مذهب شیعه قاجارهای دوران میتوان که بطوری

اختراع القاببیسابقهای با ـ روز به روز آنها، کنترل بموازاتضعف دولتدر امامی،

جدیدی نظریه انداختن جا و مقام مجتهدان، در شدن ظاهر و آیتاهللا، همچون

اینهمه، قدرت سیاسی بیشتریگرفتند. با بعنوان«وجوب تقلیدازمجتهد زنده»ـ 

مدعیحاکمیتنبودندوفقطمیکوشیدند تا قاجار مجتهدانمهمعصر هیچ یکاز

علمای حتی کنند. برتری پیدا آن آنکه بر گیرند، بی خود بکار بسود را حاکم قدرت

برایاثباتمشروعیتداعیهشاننسبتبهحاکمیت،تالش مخالفمشروطیتنیز،

به نفع خواستههای را و قدرتاو داشتند، قرار و زیر چترحمایتشاه قاجار نمیکردند

میدادند. قرار استفاده مورد خود

میخواهمبگویمکهدرسراسر تاریخکشورمان،آندسته ازروشنفکرانایرانیکهدر

بقدرترسیدندینکارانـ بر راه را تا آگاهانه میکوشیدند داشتند، حضور حکومتها

دادنامتیازات بودندبا چهسنیوچهشیعهـببندند؛اما،درعینحال،هموارهناگزیر

نگاه دارند خود راضی دست دوم نقش در را یکسو دینکاران سیاسی از و گاه مالی

این از کنند. استفاده خود اهداف نفع به تودهها در ها آن نفوذ از دیگر، سوی از و،

دست باال عصر، هر مردمان علمی شعور حد در و تاریخ سراسر در بنگریم، منظر که

دیوانساالری حاکمیت دینکاران به راهندادن معنی به بوده است، «سکوالر» تفکر با

برجستهتریناین از به کمکبرخی گاه مختلفو دادنآنها بصور قرار تحتانقیاد و

انصاری...) شیخ و بهائی شیخ تا غزالی (از دینکاران

صدور طریق از شیعی بیجای دینکاران دخالت روس و و ایران جنگهای این اما

حاضر روشنفکران شد باعث بود که آن نکبت بار خونین و نتایج و جهاد» «فتوای

زیانهای متوجه علمیه حوزههای دینکاران دست دوم در و قاجاریه دیوانساالری در

از مخالفت تازه ای ببعد فصل آن از شوند. حکومت دینکاران در از دخالت ناشی

پیروزی در میتوان را آن پایان که حاکمیت آغاز شد به دینکاران ورود با روشنفکران

دینکارانسیاسیقدرت آویختن شیخفضلاهللانوری،مظهر به دار و انقالبمشروطه

کرد. جو، مالحظه

مادهای چند اگر باشد سکوالر کامًال قانونی میتوانست مشروطه اساسی قانون

بودن مقید و مذهب رسمی کشور را مذهب امامی (و نفوذ دادند آن در دینکاران که

من، بنظر نمیگرفت. جا آن در گنجاندند) آن در را امامی شرع به مجلس مصوبات

تتمیمقانوناساسیرا (که دینکارانشیعیدر شایدبتوانهمیندخالتضد سکوالر

شود) تبدیل و «اسالمی» غیرسکوالر متنی به عمًال این قانون که شده بود موجب

پشتیبانی گسترده روشنفکران با همراه رضاشاهی، علل پیدایش دیکتاتوری از یکی

سکوالریزهکردن روند آشکار در دخالت این پی در چرا که، دانست. مشروطه، عصر

پرورش، و آموزش میتوانست که بود رضاشاهی دیکتاتوری تنها حکومتی، نظام

سازد. خارج دینکاران دست از را و... اسناد، ثبت دادگستری،

گسترندگان که کنیم توجه اگر بخصوص نیست. استبداد از دفاع میگویم آنچه

را هم اروپا شرق تا روسیه زمینی که مشرق اصوًال و خاورمیانه ـ سکوالری در فکر

و متحد ملل سازمان و پیدایش جهانی دوم جنگ پیش از دوران در ـ می شد شامل

و آزادی با سکوالریسم الزم و حیاتی پیوند به هیچگاه بشر، حقوق تصویب اعالمیه

را در مبارزه با سازمان هایمذهبی(و نهخودمذهب) کار فشار پینبرده بودندو تکثر

در مذهبی سازمان های دخالت خسران خود که باشند متوجه آنکه بی میگذاشتند

برای برانداختن کوشششان و آنان ارزشهای بودن ساحتی تک ناشی از سیاست

اصالحطلب) اصولگرا گرفته تا (از مذهبی سیاسیون است. اینکه امروزه رنگارنگی

میکوشندباسکوالرخواندنحکومتهایهیتلرواستالینوصدامحسینو آتاتورک

منفوری کنم)، چهره مساوی بخواهم اینها را هم مقایسه یا من (بی آنکه رضاشاه و

است. واقعیت همین از استفاده سوء از ناشی بدهند سکوالریسم به

امروز استکه سکوالریسممیتواندجفتخودـحقوق لذا، بیتوجهیبهاینکهتنها

ارزش هائی که بر با تکیه همواره ما که میشود موجب بدنیا آورد، خود با را بشر ـ

شماتت کورشکبیر را مثًال، بپردازیمو، امروز کشفکردهایم بهمحکومکردنگذشته
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برنگزیده است! شاهنشاهی بجای را جمهوری چرا کنیم که

از منظر نظریههایبنیادی اشـمیتوانبه سه ـ ایرانرا تاریخسکوالریسمدر پس،

مشروطیت دوره دینکاران، شرع سلطانی بر تسلط عرف بلند دوره کرد: تقسیم دوره

دوم از جنگ پس دوره یعنی سوم، دوره عاقبت و رضاشاهی، با استبداد همراه

نامنظم آزادیهای پیدایش بشری، حقوق بینالمللی بنیادهای تأسیس جهانی،

انقالب  مرداد، سیاسیدههبیست،سپستجربهنهضتملیکردننفت،کودتای۲۸

کسانی چون پیدایش«اسالمسیاسی»، مطرحشدنافکار سفیدمحمدرضاشاهی،

عاقبت پیدایش و «والیت فقیه»، نظریه و خمینی ظهور دکتر شریعتی، و آلاحمد

حکومتاسالمی.

از باید و میتوان را سوم دوران این حوادث تمام که است آن بر من اعتقاد اما،

منظرتالشوقفهناپذیربخشیازروشنفکرانایرانبرایبرقرارساختنحکومتسکوالر

کرد. مطالعه نیز ایران در

برخی در من و گذشته است این دوران در عمر من تمام آنجا که از خوشبختانه

آن به متعلق همواره نیز را خود و بودهام، «تالش ها» این مستقیم شاهد از موارد

برایروشن شدنموضوع دانسته ام،احساسمیکنم کهمی توانم دراین زمینهنکاتی را

شکستروشنفکرانایران با اینامر همانتالشی استکه بخصوص که مطرحکنم.

صفحه  از دارد سال۵۷ بتدریج در آتشه شان انقالبیون دو لشگر و امامی دینکاران از

است) آن از بارزی گنجی نمونه اکبر آقای (که زمان انقالبی آن نسل جوان خاطرات

میبازد. رنگ ـ سهوًا و عمدًا ـ بعد نسل سه دو و

آستانه هرج در قرار گرفته اما سیاسی آزادیهائی برقراری شاه و رضا رفتن شاید تا

«افکار میکوشیدند که خاصی اجتماعی ـ سیاسی نیروهای شاهد ما کشور مرج، و

و توده حزب احزاب (بخصوص پیدایش باشد. نبوده جلب کنند بخود را عمومی»

اراده و ملی منافع چون مفاهیمی شدن مطرح بزرگ، تظاهرات انجام ایران)، حزب

آن بود دال بر همگی، ضد امپریالیستی، استعماری و ضد افکار نیز شیوع ملی، و

را بهسوی مردم توجه بودند شده رهبرانسیاسیکشور مجبور برای نخستینبار که

کنند. جلب برنامههاشان و خود

تأثیرگذار مراجع شناسائی را به راه عمومی خودبخود افکار جلب که است روشن

مبارزاتاجتماعی، درگیرشدگاندر بودکههمه اینگونه مردممیکشد. اجتماعیبر

که آنجا از و بردند پی مردم تودههای امامی در دینکاران نفوذ اهمیت به عمل، در

طالب و بنگرند سیاسی حزبی بخود همچون از اینکه نشانههائی گروه این سابقه در

احزابسیاسیبهجلبحمایت و نمیدیدند،شخصیتها قبضهکردنقدرتباشند

پرداختند. خود برنامههای از اصلی دینکاران

برهبری نفت صنعت نهضتملی کردن مبارزات در دخالتآیتاهللا کاشانی داستان

و اسالمی حکومت که اکنون حد آن تا است؛ کوششی بارز چنین نمونه مصدق دکتر

کاشانی نفت آیتاهللا کردن ملی نهضت اصلی رهبر که شده آن نظریه پردازانش مدعی

کرده راه خودداری مصدق حمایت از کاشانی که هم آنگاه و مصدق؛ نه و بوده است

شده است. و سرکوب باز برای کودتا

ایران(چه پیشرویروشنفکرانسکوالر را بارز نتیجه تجربهمصدقدو بهر حال،

را «دینکارانامامیبیشتریننفوذ نخستاینکه گذاشت: مذهبی) غیر مذهبیوچه

آن کرد». باز حسابی ها آن پیمان «نباید روی عهد و اینکه دوم و دارند» مردم در

پیدا تمایل نیروئی هر سوی به میتوانند متاسفانه، که، هستند سنگین وزنهای ها

به اغلب نمیتواند تمایل این است که و روشن کنند؛ کمک آن پیروزی به و کرده

باشد. جانب سکوالرها

بنظرمن،ماحصل مبارزاتسیاسی دهههای بیستوسی،در شخصخلیلملکی

و هم از دینکاران ایدئولوژیک) مکتبی و (یک نهاد توده حزب یافت که هم از تجلی

بنیاد را بر سوم» «نیروی تا می کوشید و جسته دوری مذهبی) (یک نهاد امامی

به او ترغیب برای ملکی با شاه دیدار کند. حتی آن ها پایه ریزی دوی هر از بینیازی

مشاهده کرد. منظر از همین را می توان اساسی اصالحات انجام

با هم را توده حزب از انشعاب که دوستی (دو آلاحمد و جالل او آنچه بین اما

امامی دینکاران روی بر کردن باز حساب مسئله به افکند فاصله بودند) داده انجام

بسیاری و ـ بود معتقد میشد. آلاحمد میشوند) مربوط خوانده «روحانیت» (که

امکان روحانیان حمایت جلب بدون روشنفکران که ـ بود کرده همعقیده خود با را
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 ۱۳۴۷ سال در خویش تا مرگ بود و مخالف عقیده این خلیل ملکی با ندارند. برد

غالمحسین دکتر زنده یاد دانشجویان بعنوان یکی از من و ماند. باقی آن مخالف نیز

همین گونه ـ تکثرگرائی در راستای درست ـ او نیز که دهم گواهی میتوانم صدیقی

میاندیشید.

ببار خود جذاب پریشاننویسیهای با آلاحمد که مشکالتی از یکی میان، این در

در جلساتحضوری(بخصوصدر آوردمخدوش کردندستگاه نظریایبودکهخود

روحانیت باید فرمولبندیمیکرد: را بروشنی آن ایران) نویسندگان دوران اولکانون

را اسالمی و واتیکان به قم بروند باید ها آن بعد از پیروزی کنند اما کمک را ملیون

باشند. نداشته ـ مقام ناصح در جز ملیـ  دولت به کار کاری و آورند بوجود

مطرح وضعیتی نابهنگام که در بود سکوالریستی یک نظر هم این من، نظر از

آنکه حال نبودند قدرت مدعی خود مشروطه عهد دینکاران که بود آن علت میشد.

«حکومت انتشار کتاب پس از بخصوص و ،۱۳۵۰ آغاز دهه در دینکاران بخشی از

میدیدند. حکومت صاحبان حق تنها خود را خمینی، اسالمی»

درواقع،سکوالریستهاینوعآلاحمد،بعنواناپوزیسیونحکومتشاه،تشخیص

در نظر تجدید و خود نقش تعریف باز ـ با امامی روحانیت از بخشی که نمی دادند

آورده اند. بوجود شاه مقابل در قوی تر از آن ها را اپوزیسیونی اکنون ـ غیبت تئوری

در توانائی روحانیت روی توده هم ـ استالینیستی کمونیستی که حزب همانگونه

با شد الزم که اگر میخواست فرصتطلبانه و نمیکرد قدرت حساب کردن قبضه

کند. دسترسی پیدا قدرت بام به آن ها نردبام

مرور خلیل ملکی زندگی علم و را در مکتب بحث سیاسی که بعنوان جوانی من،

در داشتم، نخستینبار کار و جاللآلاحمدسر نوشتاریبا لحاظکار به و بودم کرده

آل احمد کردم. پیدا طرحاینمسائلبصورتعینیبرخورد کانوننویسندگانایرانبا

شد، نزدیک ها آن به باید ساخت، را معطل رها روحانیت اهرم نباید که بود معتقد

ایجاد با و انداخت را بر شاه استبدادی حکومت کرد، توده ها استفاده در قدرتاش از

برگرداند. خانه اصلیاش به روحانیت را اسالمیدر قم واتیکان

دریابد که چگونهخود روحانیت  ندید تا به پایان رساند ودهه۱۳۵۰ را اوزود زندگی را

نویسندگان، و کانون تعطیل پس از مرگ او و من است. شده قدرت یک مدعی

برداشته و دینی توهمات از دست چهار ساله، سه «اسالمگرائی» دوره یک از پس

زمینه در خود تحصیالت تا شدم لندن راهی مذهبی، تجربه ای از پی سرخوردگی در

کتاب«حکومتاسالمی»به دستم  جامعهشناسیسیاسی را آغازکنم.درسال۱۳۵۴

از روحانیت داشتن نگاه جدا اندیشه که تازهای خطر متوجه آن خواندن با و رسید

مربوط بمهای و زیر به را تحصیلیام مطالعات و شدم آشنا میکرد تهدید را حکومت

اختصاص دادم. کشورمان تاریخ در روحانیت نقش سیاسی به

درتابستان۱۳۵۷ توانستمکتابکوچکیبهنام«جامعه شناسیتشیعاثنیعشری» 

در راستای مدعیشدن روحانیت در روند چگونگی داستان آن به در کرده و منتشر را

بقدرت روحانیتی که کنم. این کتابششماه بعد بوسیله دستداشتن قدرتاشاره

شد. خمیر و توقیف بود رسیده

در را که خلیل ملکی مکتب بخشی از پیروان کوشش من داستان عین حال، در

نویسندگان «کانون نام با قسمت هفتم مقالهای در بودند عضو نویسندگان کانون

مالقات برای آنان جانب خود از مأموریت از و نوشته دولتها»(۱) با رویاروئی و ایران

قرار من گفتهام. بود، سخن شده ملی جبهه سخنگوی فروهر، که داریوش آقای با

خمینی را آقای رهبری آن زمان در جبهه ملی، که که اگر دهم اطالع ایشان به بود

کرده جدا مذهب نهاد و روحانیت را از حساب ایشان که بگیرد تصمیم بود، پذیرفته

نشریه انتشار کار معنی رهبری روحانیت نیست، ما رهبری ایشان به که کند اعالم و

قدرت ملی که جبهه گفتند ایشان که البته گرفت. خواهیم بر عهده را ملی جبهه

ندارد. کاری را چنین

بودم لندن در آمد من پاریس به آقای خمینی هنگامیکه ،۵۷ سال خزان در

را رهبری خمینی به آنان یکپارچه باور و مردم مذهبی احساسات شعلهور شدن و

و رهبری سیاسی، خمینی، بعنوان اگر بین بودم که نتیجه رسیده این و به می دیدم

رسیدنروحانیتبقدرت خمینیبعنوانرهبریمذهبی،جدائیانداختهنشودخطر

دارد. وجود بشدت آن از حاصل فجایع و

اعتقادمناینبودکههیچچیز نمیتواندجلوگیر رسیدنخمینیبقدرتباشداما،
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که وقت دارند بر مسند قدرت روحانیت نشستن آن روز، مخالفان از رسیدن پیش تا

بنگرند. سیاسی رهبر او همچون یک به و کرده رهبریت مذهبی جدا از را آیتاهللا

دور باور این از هم چندان هنوز (و داشتم باور زمان چنین آن در حال، عین در

یک «روحانی» حق انکار معنای حکومت به مذهب از جدائی به که اعتقاد نیستم)

با بشدت که است الزم دولت نیست؛ اما دستگرفتن حکومت و برای به منفرد

آن در من کرد. مخالفت دولت و حکومت در شریعتشان و «روحانیت» دخالت

است؛ نقشی چنین یک برای درستی نامزد خمینی آقای که داشتم اعتقاد زمان

به که بود ارتودکس روحانی یک ماکاریوس در قبرس اسقف مثًال، که، همانگونه

ریاستجمهوری انتخابشدهبودبی آنکهبقدرت رسیدناوبهمعنای بقدرترسیدن

کلیسای ارتودکس باشد.

آقای نخسترابطه داشت. چنینعقیدهای زمینههائیهم وجود برایرسیدنبه

از  من بود. ایران با روحانیت داخل نجف در تبعیدش ۱۵ ساله دوران در خمینی

کشور داخل عدهای از روحانیون با مذهبیشدنام که در دوران ارتباطهائی طریق

و اینروحانیتاعتقادیبهحرفهایآقای خمینیندارد که بودم میدیدم کرده پیدا

دستسوم طلبههای و عده حجة االسالمها و تنها یک نیست او کارهای تأیید پی در

آیت اهللا  خانه حیاط در ۱۳۴۸ نوروز در که دارم بخاطر حتی هستند. او دنباله روی

و روبرو شده اسالمی ـ حکومت کنونی رهبر ـ خامنهای آقای با مشهد در میالنی

از بعد روز، آن شدیم. معرفی بهم میالنی، میالنی، پسر آیتاهللا آقاسیدعلی بوسیله

رفتنآقایخامنهای،آقاسیدعلیباخنده به منگفتکه«اینآقایخامنهایازجانب

میخواست ایشان از و بود آورده میالنی] [آیتاهللا «آقا» پیغامی برای خمینی آقای

نجف در خمینی «آقای که کرد اضافه و بگذارند». کنار را سیاسی محافظهکاری که

آخوندها که بشود؟ چه که کنیم لنگش کن. لنگش میگوید گود کنار از و نشسته

شوند؟» و وکیل وزیر بروند

روحانیت میزد که این از دم پاریس در هم خمینی آقای حال، شخص عین در

جمهوری مورد و بکند. را خودش کار و بماند حوزه ها در باید و شود قدرت نباید وارد

می شد که بیان چنان سخنان این فرانسه است. جمهوری شبیه چیزی نیز نظر او

از  برنامهای در بنیصدر، ابوالحسن آقای که دیدم گذشته سال ۲۲ بهمن حتی در

به بودیم». خورده همگیفریبآقایخمینیرا «ما توضیحمیدادکه صدایآمریکا،

که نظریه هائی است پذیرفته از آن بود که خمینی حاکی نشانهها دیگر، همه عبارت

ایجاد تنبه او باید و بودعملینیستند در کتاب«حکومتاسالمی»مطرحکرده که

روحانیت بدهد. دولتی بدون

که دهد توضیح تا است کوشیده (۲) خود مقاالت از در یکی گنجی، آقای اکبر

و  غالب آمده تکثر» شناختن «برسمیت بر کلمه» به «وحدت سال۵۷ میل در چرا

سر حکومت اسالمی پدیده سپس، و، خمینی بالمنازع رهبری آن، دل از چگونه،

این ایشان در به روزسیاهینشاندهاستکههمگی می بینیم. برکشیده وکشورمانرا

به مطلبی روحانیت برابر در روشنفکران لنگانداختن از بارز نمونهای مقاله، بعنوان

روشنفکر چند سرگشادهای از جانب نامه به که در واکنش میکند اشاره (۳) من از

چاپ به شاملو سردبیری احمد و به لندن مجله ای چاپ و در شده نوشته سکوالر

«ندایناساز اعالمخطر»از جانب «چند را آقایگنجیآن نامهسرگشاده بود. رسیده

میخواند. بود» یک دست انگشتان اندازه به که تعدادشان روشنفکرانی از تن

درآنروزها،آقای حسینملک(یارهمیشگیخلیلملکیویکی ازامضاءکنندگان

در بحثی معنی که این به فرستاد هم من برای را نامه این از مزبور) نسخه ای نامه

شرکت آن در باید و است درگرفته حکومت از مذهب جدائی به معتقدان داخل

آن روز هیچ در شرایط مزبور نامه که بنظرم آمد خواندم را این نامه کرد. من، وقتی

و پلورالیسممتفاوت تکثر ایجاد تفرقه(که یقیندارمهمهمیدانیمکه با نتیجهایجز

گوشه از چند نفر صدای بتوان خراب میکند (البته اگر را کارها و تنها ندارد است)

رسد به ایران، اینگونه چه شنیده نمیشد، قدمیشان هم صد را که تا آن روز پاریس

دانست). مؤثر

دفتر در که مذهب، طرفدارانجدائیحکومتاز درجمعیاز را نظراتم هنگامیکه

ساعدی غالمحسین شاملو و احمد تشکیل شده بود و لندن نشریه «ایرانشهر» در

مطرح داشتند شرکت آن در نیز باقرزاده) حسین آقای نکند، خطا حافظه ام اگر (و

نوشته را ایننظریاتبایدمنتشرشود.پس مقاله کردمشاملوچنین تشخیصدادکه



اسماعیل نوریعال ایران۱۱۸ برای نو ۱۱۹سکوالریسم

دادم. قرار او اختیار در و

خمینی رهبری آقای روی مشروعیت بر را همه فشار کوشیدم مقاله من آن در

بعنوان«منتخبمردم» بگذارم،و درجوفش صراحتاً بنویسمکه «ملتایرانخواستار

حکومتعلمانیست»، وبکوشمکهتوضیح دهمحکومتاسالمیموردنظرتودههای

حکومت اسالمیبهمعنیحاکمیتروحانیتمتفاوتاست(تصدیق می کنم مردمبا

اینلحاظ، از و، بود در گوشم شریعتیهنوز بسیاریاز سخناندکتر آنروزگار در که

مذهبیهایخوشسن و سالوخوشخیالامروز خودم و ملیـ بینجوانیآنروز

شباهت های فراوانیمیبینم). 

آن همه من اما است، نیاورده خود مقاله در مرا حرف اصلی بخش گنجی آقای

ایران به رفتن از خمینی قبل خواستار آن شوم که آقای بودم تا چیده را مقدمهها

مأمور که را کسانی کند و اعالم کشور مختلف مسائل مورد را در خود برنامههای

خمینی «آیتاهللا که بودم نوشته بشناساند. همگان به بودند برنامهها آن اجرای

بهکمکافراد مورد است،پسمیتواند پشتیبانیکاململتایرانبرخوردار اکنون از

آفریدن بود ـ به خواهند هم ایران مردم اعتماد مورد بخود خود خود ـ که اعتماد

تشکیل این راه در قدم نخستین نظر من زند. به دست سیاسی سازمان های رهبری

میتواند اکنون هم ایران از مردم پشتیبانی با دولت است. این تبعید در دولت یک

تشکیالتی است، با وسیع کند. ایران اکنون جامعهای شروع را اداره مملکت تمرین

برنامههای درباره را خود این دولت باید مطالعات اعضای بغرنج. سازمانی و پیچیده

سیاست و نفت از جمله و ـ همه زمینهها در کنند و آغاز هم امروز از ایران فردای

کمیته به پیشبینیبپردازند؛ ـ آیندهاند مهمترینعوامل تعیینکننده از خارجیکه

قبالمسائلمملکتیروشن را در مواضعخود و برنامهریزیتشکیل دهند، و مطالعه

اینماشینآمادهبصورتهماننیرویجانشینیدرخواهدآمدکه فقدان سازند. آنگاه

است.» فعلی کشانده به بنبست را کار آن

منبرمشروعیترهبریآقایخمینیتأکید کردهبودماما،ازیکسو،اینمشروعیت

دینی «طالب بودم: نوشته دیگر، دانسته و، از سوی ایران مردم اراده بخاطر را

خالصه و بیش». نه و مجتهدین حقوقدانانند فقها و و دینیاند حقوق دانشجویان

روحانیت» قشر سیاسی «رهبری با ایران مردم جنبش بودن» «دینی «خلط اینکه

تفاهم شود». سوء پیدایش نباید موجب

گفته و سخن نیز خمینی آقای رهبری مشروعیت امحاء مورد در من همچنین

ملتایرانبه امام اگر ترسبجاییبود، نوشته بودم:«ترسنویسندگاننامهسرگشاده

او از میخواست و مینگریست سنتی روحانیت اعضای از یکی بعنوان صرفًا خمینی

تقلید سنتی مراجع با آن ماهیتًا تفاوتی خود امام خمینی یا کند، و تقلید کورکورانه

رهبر او است. تشیع تاریخ در کننده دلگرم و تازه پدیده ای خمینی امام اما نداشت.

و کورکورانه، تقلید جز برانداختن ظلم، که تعریفی جنبشی است؛ جنبش سیاسی

تا کرده امتحان را او کس چه ندارد. مذهبی و سیاسی دیکتاتوری بت های شکستن

در اعلمیت، و این چگونه یا نه؟ و است واقفتر به علم دین علماء همه از بداند آیا

امام نه! است؟ کشانده او از به تقلید را تحمیلی، مردم و غیرانتخابی رهبری نتیجه،

احکام شرع، به علم در عین جهت اینکه، «انتخاب» کردهاند، به مردم خمینی را

بر حاکم را روحانیت قشر تا نیست آن پی در او است. رسیده نیز ارشدیت مقام به

خواستار حاکمو اقشار دیکتاتوری همه از را ما پی آنستتا در بلکه کند، سرنوشتما

گذارد قدم راه این در که سنتی از روحانیت کس آن هر و برهاند. کورکورانه اطاعت

کسی برای دیگر دهد نشان خود از در این راه تردیدی اگر اما است، مقدمش گرامی

نمی خواند». فاتحه هم زهدش اعلمیت و و رساله

با گرایشهایسکوالر، بعنوانآدمی  از همهجایمقالهآنروزمن، باری،بنظرمن،

در را سکوالری مواضعی تا خواسته است باور جوانانهاش در نویسنده که بود روشن

منهنوز توضیحدهد. ایستاندنشناممکنمی نمود و بود افتاده براه قبالسیلیکه

تصور نکرده بود خوش و جا نرسیده ایران به تا نیز آقای خمینی که اعتقاد دارم هم

که بگذارند قمی) و آیتاهللا شریعتمداری آیتاهللا اصلی (مثل، روحانیت نمیکرد که

هم دلیل سخنم کند. عملی را اسالمی» اش در کتاب «حکومت مندرج او عقاید

فقیه والیت نهاد (که متن از آن خمینی آقای تأیید اساسی و قانون اولیه وجود متن

جاسازی کرد) خبرگان اساسی قانون در را آن منتظری و آیتاهللا نداشت خود با را

بجای بازرگان پیشنهاد مهندس به (که خبرگان در مجلس پشت که متنی است؛
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شد. پارهای مبدل ورق به شد) رفراندوم تشکیل

اعتقاد آنروز منبه به کههستـ  استـ منوارد منفکر میکنم انتقادیاگر به

برمیگردد که میتوانست و ضد دیکتاتوری از تشیع رحمانی وجود یک قرائت امکان

غلط ساله اخیر تجربه سی استقالل بیانجامد. و آزادی خواستار انقالبی به پیروزی

همان اینکه، طرفه اما، است؛ نشان داده به من را اعتقاد آن مزمن و مفرط بودن

تبلیغ اش اصالحطلبانبه امروز مندرستهمیناعتقادیاستکه غلطآنروز نظر

مشغولند.

پانويس:

نويسنده شخصی سايت دولتها»، با روياروئی و نويسندگان «کانون عال، نوری اسماعيل .۱

جنبش سبز»، سايت گويا نيوز، یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸، ۵۷ و متعارض انقالب «استراتژیهای اکبر گنجی، .۲
۱۰۰۱۱۸ شماره مقاله

۲۳ آذر ۱۳۵۷ ايرانشهر، هفتهنامه آنکه بت میآفريند!»، نه میشکند، واقعی که بت اسالم عال، « نوری اسماعيل .۳
درفصلقبلیشمهای درباره اختالفنظربینخلیلملکیوجاللآلاحمدنوشتم.

نمیبینم جا بی میپردازم فصل به آن این موضوعی که در کردن روشنتر برای اما

نقل را پیش سال چند چهل و خاطرهای از ابتدا نکات برگشته و آن به لحظه ای که

جوانان بیشترشان که ایران، نویسندگان از ای عده که بگویم زمانهای از یعنی کنم.

عالقمند به سوسیالیسم«نیروی سومخلیلملکی»ویا ملیگرائیمتمایل به «جبهه

نویسندگان  «کانون نام به تشکلی گرفتند ۱۳۴۶ تصمیم زمستان در بودند، ملی»

کانون»، «منشی گرفت، من بعنوان صورت که کنند. در انتخاباتی پا بر را ایران»

محسوب تشکیالتی آن و اداری امور مسئول واقع در وظایف، شرح بر حسب که

ماندم. باقی سمت این در کانون فعالیت اول دوره سراسر در و شدم انتخاب میشد،

بود، رئیسکانونشده خانمسیمیندانشور، که با رابطه ای دائمی در اینسمتمرا

خانه عصری را در که میآمد پیش گاه داد. قرار آلاحمد شخص جالل با بالطبع و

از فراغت از پس و شام، و مخلفات و مشروب نوشیدن همپای و، میگذراندم ها آن

می گرفت. در ما بین نفری سه بحثی کانون، کارهای

سخنگفتن درباره مفهوم در حین ـ که آل احمد بود این جلسات یکی از در

اواخر ایران، در جامعه که است رسیده نتیجه این به که داد توضیح «غربزدگی»ـ 

فصل دوم

مراجع تقلید سکوالرها با رابطه
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دارایهیچرهبرسیاسیقابلاتکائینیستوحکومتشاهنشاهی دیگر دهه۱۳۴۰،

را سرکوبوساکتکندودر واقعاپوزیسیونآلترناتیوساز توانستهاستهمهناراضیها

اظهار تحلیل، این آلاحمد، در پی دهد. قرار بنبست خود را در بالقوه و احتمالی

آن از حکومت، حمله از مصون و مستقل و منسجم اپوزیسیون تنها که میداشت

ها آن یا با و کرده بخود جلب را ها آن نظر بتوانند سیاسیون اگر و «روحانیت» است

پذیرش به رژیم کردن مجبور و تظاهرات خیابانی، انجام مردم، بسیج شوند، همراه

شدیدتر روز هر استبدادی حکومت و اال شد، خواهد ممکن عمومی خواستهای

بست. خواهد همه منافذ نفس کشیدن را و کرده عمل

ملکی خلیل بین نظر اختالف شنیدم که دوست مشترکی از که بود ایام همان در

و بنیانگزاران«نیرویسوم» حزبتوده انشعابیوناز از روزگاریهر دو (که آلاحمد و

نکته مخالف این گویا ملکی خلیل است. بوده آلاحمد عقیده همین بر سر بودند)

بخواهند با می شدند، خوانده سیاسیای که «الئیک» نیروهای از دسته آن که بود

شاه ائتالفکنند. روحانیتعلیه دستگاه

نسل، روشنفکران آن بود و، نشده رایج از واژه «سکوالر» استفاده هنوز روزها آن

واژه «الئیک» خود از ادای مقصود برای بودند، شده فرانسه اغلب تربیت آنجا که از

تحصیل کردگان «سکوالر» را بود که واژه از آن ها پس نسل در میکردند. استفاده

گذشته قرون در «الئیک» اگرچه واژه کردند. فارسی وارد زبان انگلیسی کشورهای

بیستم، قرن دوم نیمه در اما، داشته «سکوالر» واژه شکلگیری متفاوتی با مراحل

یک معنی به واژه دو هر دیگر هم امروز که بطوری بود؛ شده معنی هم کامًال آن با

دارند. داللت مذهب» از حکومت «جدائی بر و کار میروند به

بهطرف روحانیت را«نقضغرض»و«عدول ازاصول» خلیلملکیرفتن الئیکها

او (که شاه را دستگاه تا بکوشند باید الئیک بود که روشنفکران معتقد و می دانست

بدهد؛ عمیق دموکراتیک اصالحات به وادارند تا تن میدانست) «الئیک» هم را آن

ـ بکلی ناممکن بخویشتن شاه خودبزرگبینانه نگاه اوجگرفتن به با توجه کهـ  کاری

به را او تا شاید بود رفته شاه وقتی ملکی بدیدن هم، قبلتر و زمانی میرسید بنظر

بود. را فراهم ساخته او تنها موجباتبدنامیبرای خود صراطمستقیم هدایت کند،

و شده تحمل کم انتقاد مقابل در و نصیحت ناپذیر بشدت شاه که میرسید بنظر

قوای مجموعه به میگوید بشنود و او تحسین از که جز کسی را سخن نیست حاضر

جمله فضا، این در مینگرد. کارگزاران خود به چشم ها آن اجزاء و مملکت سهگانه

فقط که ایران چرا نخوانید مملکت دوم شخص «مرا که هویدا امیر عباس مشهور

گوشهای با برنامه درجلسه ای در سازمان را و من آن ـ بس» و دارد اول شخص یک

مبین می نمود. و معنیدار کامًال شنیدمـ  او از خود

مورد در را ما آلاحمدبسیاریاز لذا، و، نبود گرمیبیانآلاحمد نفسملکیبه اما

صحتنظرخودمجابکردهبود.اوطبعیآتشینوبیقرارداشتونمیتوانستمنتظر

در بودیم، جوانانی نیز ما و برسد، فرا «سکوالر»ها) «الئیک»ها (یا زمانه تا بنشیند

فعالیت ـ در غیابهرگونهحزبوتشکیالتو نیمهدوم بیستسالگیمان،کههنوز

رجوع با تا نبودیم خاصی ایدئولوژیک حتی یا فکری اصول به مجهز ـ سیاسی صریح

برآمدنما و دورانبلوغ بخصوصکه کنیم. تردید درصحتنظراتآلاحمد آنها به

به جامعه  پا همپای روندی ما و بود شده آغاز دکتر مصدق سقوط ۲۸ مرداد و بعد از

حتی، واقعه نبود. خبری سیاسی کار در روحانیت دخالت از آن در که گذاشته بودیم

بود.  نگذاشته چندانی اثر دانشگاهی و شهری زندگی سطح در ۱۵ خرداد ۴۲ هم

دو عرض در و نویسندگان، کانون درون و بیرون در توانست، احمد آل بدینسان،

و جایگاه نقش مورد در بازنگری به عده زیادی را بود، مانده باقی عمرش که از سالی

سیاسی از بنبست خروج راه تنها همچون را آن به نزدیکی و ترغیب کند روحانیت

خلیل  از اندکی فاصله به و ۱۳۵۰ نرسید، او اگرچه به دهه بقبوالند. ها آن به کشور

افکارش جاده اما شد، خاک سپرده به جوار او در بست و فرو جهان از ملکی، دیده

این شد. خمینی آیتاهللا رهبری پذیرش و روحانیت به روشنفکران صافکن نزدیکی

ابتدایانقالبحتیپیوستنرهبریحزب کردکهدر بدانجاشیوعپیدا موضعگیری تا

نمیشد. محسوب عجیب امری نیز پیروان آیت اهللا توده به کمونیست

آن روشنفکران موضعگیری دیگر در احمد و هم آل نگاه هم در من، بنظر البته،

وجود داشت؛ نیز طلبی فرصت عمدهای از توده، سهم حزب اقدام در و هم عهد،

بدان بیشتر و نبود مذهبی رهبری مذهب و اعتقاد به سر از «نزدیکی» این که چرا



اسماعیل نوریعال ایران۱۲۴ برای نو ۱۲۵سکوالریسم

مردمی روحانیت»، «پایگاه از استفاده) سوء (یا استفاده با انجام میگرفتکه، خاطر

برای اداره آنجا که آخوندها «از شود و آنگاه، انداخته شاه از کار دستگاه استبدادی

مملکتتربیتنشدهودارایتخصصی نبودند»،در قدمبعدیکاربهدستروشنفکران

«الئیک»بیافتد.

جمعیت و سپس شد انجام قیطریه در نمازش که فطری عید در عصر خود، من

تناز چند با دانشگاه تهران آمد، تا در آنبا راهپیمائیبلند خود عظیمشرکتکننده

نفری، ایستاده بودیم وچند دانشگاه اعضاءسرشناس کانون نویسندگاندرجلویدر

را سررشته کار نتواند نهضت» اپوزیسیون «پساز پیروزی اینکه از من، جمله خود از

که یکیازحضار، دارم بخاطر و نگرانیمیکردیم. اظهار ازدستروحانیتبیرونآورد

ملی شورای عضو اکنون و میشد محسوب سرشناس «الئیک»های از روزگار آن در

می دانست را بیهوده نگرانی این است، پاریس در خلق به مجاهدین وابسته مقاومت

بگردانند. را مملکت نمیتوانند هم ماه یک ها آخوند که بود معتقد و

امایکسالیاز پیروزیانقالبنگذشته،مشخصشدکهدر برابرآخوندهای بقدرت

جائی برای شهری، حاشیه و اوباش شهری اراذل و لومپنها و بر کرده تکیه رسیده و

به گردن یا و شوند خانهنشین یا بگریزند، باید یا ها آن و نمانده باقی «الئیک»ها

و سی تمام کرده همینجا را بگذارید خاطرهپردازی و اسالمیبسپارند... تیغ جالدان

سر بگذارنیم. از جدید پاراگرافی به در جهش را سالی

رهبر  است که کشیده سکوالری بجائی گسترشاندیشه کار می بینیم که امروزه،

را خود بار، نخستین برای پیش، سال شهریورماه جمعه نماز در اسالمی، حکومت

حکومت تشبیه کرده و، با سکوالرها موضعگیری تهاجم برابر در که آن دید ناچار از

«جداییدینازسیاستباعث بگوید: مذبوحانه، بهحکومتعلیابنابیطالب، خود

سکوالر در نظام های این خصوصیت را شدن» سیاست میشود و «غیراخالقی

کرد». مشاهده میتوان

تعداد روزافزون بر که بصورتی میرسد خبر دیوار در و از روزها مقابل، این در

نجات سوی به راهپیمائی آغاز برای وسیله تنها بعنوان سکوالریسم، به معتقدان

خبری خوشحال البته این میشود. افزوده فعلی، مذهبی حکومت از چنگال کشور

معنای یا می بینیم گاه که میگردد آغاز آنگاه نگرانیها اما است. امیدساز و کننده

مدعی اخذ روز مد بعلت یا است، نیافتاده جا ما بین هنوز بودن» «سکوالر دقیق

دادهایم تشخیص چنین سیاسی مصلحتبینی لحاظ به یا و شدهایم، آن پذیرش و

آنچه احوال، همه این در من، بنظر و، است. بودن ادعای سکوالر با صرف فعًال که

و سی به را ما میشود، سکوالرها مطرح اینگونه جانب از کنونی اوضاع در رفته رفته

و در خوابگرانبرداشته از کهجاللآل احمدسر آنگونه چندسالقبلبرمیگرداند،

تجربه گوئی تو گرفته باشد. سر از زمزمههای سابق را نیز همان ما کنونی گوشهای

تمایلمان به میزان از نه و سکوالریسم افزوده از ما ذرهای نه بر درک ساله سی این

است. کاسته مخالف اردوگاه در موجود قوتهای با خود پوشاندن و فرصت اغتنام

مراجعاتمختلفکسانیکهدیرگاهیاستبعنوان«سکوالر» درواقعایننگرانیرا

موجب نجف و احیانًا مشهد شناسانده شدهاند، به مراجع تقلید قم و جامعه به

میشود؛یعنی،باکمالحیرتمشاهدهمی کنیمکهکسانسرشناسیراهحلمشکل

اثنیعشرییافتهاند؛ یعنی رجوعبهمراجعتقلیدشیعه «دیگرباره»در را جامعه امروز

طول در میان آنانبرخاسته و از مفهومحکومتاسالمی همانکسانکه مراجعه به

است. یافته عینی تحقق آنان بدست گذشته سال سی

و آزادیخواهانه تمایالت در کنم که آغاز رضا پهلوی شاهزاده از که دهید اجازه

نامه پیش، چندی همین ایشان، شک ندارم. ثانوی!) اطالع (البته تا سکوالرش

در ها آن با پرسشهائی را و امامینوشته شیعه تقلید مراجع خطاب به سرگشادهای

است. خوانده فتوا) (طلب را نوعی «استفتاء» پرسشها آن مجموع و گذاشته میان

بر ستمی که و ایران جوانان درباره تحسینبرانگیز و پرشور سخنانی جوار در ایشان،

که است پیشوایانی آن همه و با من با شما، «روی سخن میگوید: میرود، ها آن

سی و میانجی، گاه با و بی میانجی که گاه است سال چهارصد هزار و دین، نام به

زمینی بدین پرسش های میرانید، فرمان بوم این بر بطور یکراست که است سال

دهید: پاسخ بگذارید، نیز استفتاء را اش نام میتوانید می خواهید اگر که ایرانی، من

عنوان علمای به چرا، شما می گذارید؟ دست بر دست میکنید و ...چرا سکوت

نجیب و شکیبا مردم بر که بیپایانی ستم برابر در وجدان، نگهبانان و دین عرصه
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فریادهای برابر در گوشهایتان چرا میزنید؟ ناآگاهی به را خود میرود سرزمین این

بهیمیای خشونت رد بر دست چرا ناشنوا شده است و کشیده ایران رنج ملت ممتد

به چرا میرود نمی زنید؟ میهن ترانههای و مهدیها بر رودابه، زال و فرزندان بر که

تاریخ، که حکومت فریبکارترین توحش عریان این برابر در و نمیآیید سوی مردم

من به و چرا؟ راستی نمیایستید؟ به نیست، قائل انسان ارزش کرامت برای پشیزی

چیست؟» ستم برابر در آشکار تفاوتی بی این انگیزۀ بگویید،

چه به ما» که «شاهزاده سکوالر میپرسم از خود این سخنان من با خواندن

است؟چرا دامنکبریائی «علما» شده اینگونهدستبه تشر، توپ و البته با و سودا،

«قدرت به مردم جفا میکند، بر به نام اسالم حکومتی که ستم رفع میخواهد برای

روحانیت از دعوت معنای به خود، عمًال، آیا این بیاویزد؟ تقلید مراجع معنوی»

نباید به پذیرش عجز را این کار آیا نیست؟ و حاکمیت سیاسی برای دخالت در امور

این«رجوع» در را طنین سخنانآلاحمد شما بدانیم؟ آیا رهبریتودهها خودماندر

نمیبینیدکهشاهد نگاهسرزنشکنندهخلیلملکیرا آیا و«استفتاء»نمیشنوید؟و

حکومتی برایحلمسئلهسیاسیـ  یک«فردسیاسی الئیک»دیگرباره آنشده که

دارد؟ علما تقاضای دخالت از خود

آقای دکتر حسینالجوردی،که همچنین،چندیپیش دیدم کهدوستگرامیام،

به خطاب کوتاهی سرگشاده نامه طی داشته، تأکید خویش بودن سکوالر بر همواره

علماءنوشتهاست:«بهگواهیتاریخصدواندیسالهتحوالتدر ایران،قشرروحانیت،

از دولت گسسته و اجتماعی، بحرانهایسیاسیـ هنگامه در به رهبری آیات عظام،

آیندهاینه چندان در چنین مینمایدکه، شرایط روز انداز ملت پیوستهاند.چشم به

را آنان و گیرند استبداد بر از روحانیون مخالف برخی سر عمامه از حکومتیان دور،

روحانیون باشد که، رسیده آن زمان ایران امروز شرایط در کنند .شاید لباس خلع

برگرفته، با پیشگامیمراجع بزرگشیعه، عمامه از سر ایرانیتبار، به عنوان اعتراض،

آزادیخواهانه راستای خواستهای خود را در شکل رسالت بدین و کوبند زمین بر

تمامیت، ایران برآورده سازند. فراموش نکنیمکه حاکمیت جمهوری اسالمیدر مردم

است». ایران و فردای امروز برای بزرگ آن فاجعهای موجودیت و کلیت

اصول سکوالریسم از جز عدول چیز چه به را این سخنان براستی نمیدانم من

از مردم روحانیت مورد حمایت اولیه در کبری صغری و همه آن که گیرم تعبیر کنم.

«روحانیون برای سیاسی» «رسالتی به قائلشدن آیا اما نیست) (که باشد درست

پیشگامیمراجعبزرگ شیعه»چهمعنایجزدعوتبه دخالتمذهب ایرانیتبار (؟)با

دارد؟ آن علیه سیاسی مبارزات و حکومت در

بعنوان بلکه مذهبی، مقاماتی بعنوان نه روحانیون، سیاسی مواضع اعالم با من

بلند میکنند، صدا حکومت ستم علیه خود شهروندی حق بر بنا شهروندانی که

ازسخنان آقایانپهلوی آیا اما نمیدانم. عملی ضدسکوالر اینکار را و مشکلی ندارم

خطاب ها آن چرا صورت آن میشود؟ در نکته ای مستفاد چنین نیز الجوردی و

سرگشاده نامه ـ ارتشیان! حتی و ـ دانشگاه استادان و مهندسان و پزشکان به

اینکه نه نمینویسندوچشمامیدشان فقطبه«مراجعبزرگشیعه» دوختهشده؟آیا

دخالت آن بدون دارند و تقلید مراجع دهان به چشم مردم هنوز توده فکر میکنند

تغییرحکومتممکننیست؟ ها

توصیه جالل آلاحمد پیش دهه سه از بیش که نیست کاری همان مگر این و

خونزده حکومت و سی ساله تاریخی البراتوار در نتیجهاش را توانستیم ما و میکرد

اسالمیببینیم؟آیابهصرفاینکهیکمرجعتقلیدشیعهعلیهحکومتفعلیصدابلند

قوانینشریعتیکه خودیو به گرفت که او میخواهد بدانمعنا باید را این اقدام کرد

ناخودی میآفریند،که قصاصودست بریدنوشالق زدنوچشم درآوردن وسنگسار

پایان دهد؟ است از منکر نهی و به معروف امر نگران برقراری همواره دارد، و

ناگزیرید شریک میگیرید، خود سیاسی مبارزات کار در وقتی شما اینکه نه مگر و

به سکوالرها است این قرار سهمیکه شوید؟ قائل او برای هم سهمی پیروزی که در

که سکوالرهائی آیا و است؟ ماهیتی دارای چه و چیست بدهند شیعه بزرگ مراجع

پیروزی، در فردای در میتوانند، اساسًا خویشاند ناتوانی به معتقد حد این خود تا

با سکوالرها آیا شوند؟ سهمی  صاحب نیز خود و باشند داشته دخالتی سهم تقسیم

حکومتایران از جناحهایش یکی چندی از هر قدرتیکهسی سالاست با السزدن

بست؟ مردم خواهند نفع به طرفی کرده تبدیل منشاء بدبختی به را
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درعینحال،ایننظر نیزبصورتیشایعوجودداردکهاگرچه سکوالرها درموقعیتی

این به اما درآورند پا از را ولی فقیه حکومت پادگانی تنهائی به بتوانند که نیستند

شاید نکنند. مملکت برای در این میان کاری بنشینند و ساکت نمیتوانند دلیل

مشروطه حزب در که، باشد آقای داریوش همایون نگرش این سخنگوی بلیغترین

پیشنهاد فعلی حکومت بدیل بهترین بعنوان را مشروطه پادشاهی رژیم هم ایران،

سنگ زیربنای رسیدن همچون سکوالریسم را حزب، مرامنامه این در هم و میکند

آقایهمایون(و،طبعًا،حزب دیدگاه در اما ایدهآل«دموکراسیلیبرال»میپذیرد. به

الاقل میتواند، که دارد هم وجود کشور» نام «مصلحت به نکته ای ایران) مشروطه

بایگانیکند.همین چندیپیش، را پروندهخواستاریحکومتسکوالر بطور موقت،

گفته است: تالش نشریه با گفتگو در همایون آقای

فردا فردا مال شعارهای است. واقعگرایانه گزینهای کنونی مرحله نظام در «حفظ

ویرانه از روی نمی توان کنونی موقعیت از لیبرال دمکراسی برای درآوردن هستند.

اسالممیبینند، مانند در ریشه بدبختی ایرانرا که آنها جمهوریاسالمیگذشت.

مردمانی با چنین که دید بنگرند خواهند از نزدیکتر همانبهخودشان بیشتر ما اگر

داشت. نمیتوانستند این بهتر از سرنوشتی دین، و بی دین با اخالقی، ویژگی های

روزی چنین را به [اسالم] دین که بوده ایم ما درآویزیم. خود با است بهتر بجای دین

بودند». رویپیشانیماننگذاشته اسلحه انداخته ایم.

بدینسان،قائل شدنبوجود «مصلحتوقت»موجب میشودکه«مرحلهکنونی»

اطالع ثانوی (کهمعلوم نیستزمانرسیدنش تا فردا، شوند، از«شعارهای فردا»جدا

سکوالرها یک انرژی بایگانی گردد و شد!) کسی معین خواهد چه مچی ساعت روی

آن به «ویرانه» شدن از تبدیل و حفظ گشته نظام کنونی که معطوف آن باشد سره

جلوگیریشود.

می تواند تنها گرفتکه خواستاریحکومتسکوالر ایناحتجاج میتواننتیجه از

حزبی و همایون، آقای همچون سیاستورزانی لذا و باشد فردا» برای «شعاری

از جزئی نامعلوم، رسیدن آن فردای تا ایران، را نمیتوان، مشروطه حزب همچون

برایامروز به سکوالریسم از نیروهایمعتقد بخواهیم اگر دانست و نیروهایسکوالر

اینگونه«مصلحتجویان»و«محافظه توانستکه نخواهیم ایرانسرشماریکنیم،

فرا دیگران باشیم که وقتی تنها میتوانیم امیدوار و آن ها بدانیم جزو را کاران»

نیروهای به ـ البددرصورت تشخیص مصلحتـ  ایناننیز اعالمکردند را رسیدنفردا

بپیوندند. سکوالر

همین «مصلحتبینی»رامیتواندرمورد الاقل برخیازنواندیشاندینیهمصادق

مطلب  بلند(قسمت۱۳ از مستند و مقالهایجالب، در گنجی، آقای اکبر دانستکه

اینرژیمچهبایدکرد؟») بهعقایدصراحتاً سکوالریستیآنان پرداختهاند. علت بلند«با

را همجزوهمین«سکوالرهای ازجملهخود آقایگنجی، اینکهمنایننواندیشان، و

اعالم نظر» «در حوزه آنان همه که است خاطر بدان میدهم فردائی» قرار یا بعدی

جدایی خودشان، به تعبیر مذهب (یا، از جدائی حکومت سکوالرند و که میدارند

سیاست ودولت ازدین)راخواستارنداما،پایعملکهمیرسد،همهآنان نیزبه دامن

(که دبیرکلاش مشارکت «اسالمی» اسالم میآویزند، حزب و حجج اعالم علمای

تشکیل میجنگیم) سکوالریسم با و هم تحجر دینی با هم ما که است رسمًا گفته

و بصراحت که میکنند فعالیت کدیور آقای همچون روحانیونی همدوش می دهند،

نیست. معتقد سکوالریسم به که اعالم میدارد صداقت

نیز در را دینی مشروط» نواندیشان «سکوالریسم نوع جهت از آن من حال، بهر

در عمل نظر و تضاد ندارم دوست که میدهم قرار بینی» مکتب «مصلحت زمره

میکنم تلقین بخود بدانم و صداقت» «فقدان و از «فریب کاری» صورتی را آنان نزد

«امروز» چنین که هرچند بود؛ خواهند سکوالرها در اردوگاه «فردا» هم ها آن که

البد ـ آن و اصالح اسالمی حکومت حفظ کنونی» «مرحله در که دادهاند تشخیص

ازطریق تقویتاپوزیسیون داخلی ـ بعنوانزمینهسازیبرایرسیدنبه فردایسکوالر

دارد. ضرورت قانون اساسی رژیم به معتقد و

که قلبًا محافظهکاری اندیشان مصلحت مورد در سخن بندی جمع این همه، با

این که میرساند می کنند ما را به آنجا موکول خواستاری آن را به فردا اما سکوالرند

باز حساب ها روی آن نباید و خود داشت کنار «امروز» در نیز نمی توان را سکوالرها

عمل رسید. کوشید تا با آن ها به وحدت و یا کرد
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بحث قرار مورد اینجا در و گفتارشان که رفتار سکوالرهائی که میبینیم، بطوری

توسل فقیه، دست ولی پادگانی حکومت ستم رفع برای گوناگون، دالیلی به گرفته،

خیابان به را مردم بتوانند آنان شاید تا زدهاند عظام مراجع و اعالم علمای دامان به

واقعًا روحانیتبهخواستآنانپاسخمثبتدهد و اگر اینکه مورد آورند. آنها البددر

حاکمیت خواهد علیهحکومتپادگانی فعلی بسیجکندچهسهمیدر را بتواند مردم

لشگر روحانیتو که نشانداده اخیر تجربهسیساله اگرچه و اندیشیدهاند. داشتنیز

ملت رضایت به وابستگی ها را از که آن تکیه بر درآمد نفتی با اوباشاش، همیشگی

«غیر فرد هر و نمیاندیشند خود لشگریان و خود قشر منافع به جز میسازد، آزاد

سکوالرها این میسازند، جاری بر آنان را احکام کافر و میدانند کافر را مسلمان»

البددرمیانمراجعتقلیدمتحدانیلیبرالودموکرات(اگرنخواهندبگویندسکوالر!)

بهآیت اهللاهائینظیرمنتظری وصانعی وحجة االسالمها یافتهاندکه همهامیدشانرا

بستهاند. خاتمی و دیگران و رفسنجانی

اما پایگاه بی استفاده از این سکوالرهای روحانیت هم، جز نیت در جانب اما آیا

رفع و جانبانحاللحکومتوالیتفقیه قدمیدر مناسببرایسیاهیلشگر شدن،

ـ گیری البته امتیاز برای ـ امتیازدهی از آثاری و شده برداشته اسالمی دولت ستم

از برخی بر مروری نیست بد پرسش این به پاسخی یافتن برای میخورد؟ چشم به

باشیم: منتظری داشته آیت اهللا اخیر و سرگشاده نامه تکههای

من به حضورًا یا و ایمیل نامه، انقالب از طریق در سابقه افراد با از بسیاری .۱»

را فقیه و والیت میدادید مردم به را وعده آن شما دینی که حاکمیت میگویند:

آن ما امروز که است همین دارید پا را به آن میخواستید و میدانستید آن مجری

والیت واقع حکومت در میشود مشاهده آنچه که حالی در را مشاهده میکنیم؟

راستیناش وجه در فقیه» «والیت یعنی من: (توضیح فقیه. والیت نه  است نظامی

نمیتواندخوبنباشد).

طولتاریخپیوسته آنان در علمایاعالم،خوبمیدانند که «۲. حضراتمراجعو

را افتخار و این بودهاند، حکومتها  مظالم و تجاوزات مقابل در پناهگاه مردم و ملجأ

حقوق و شریعت مدافع مردم و جائر و در کنار مقابل حکومتهای در که داشته اند

متحمل شده اند. را محرومیتهایی و صدمات راه  این در و باشند ستم دیده اقشار

توجه کنید؛ فوقالذکر با نظرات سکوالرهای سخن این شباهت من: به (توضیح

دولت صفوی بر ایران در امامی علمای و مراجع است. کًال نادرست که مفروضی

ستمکاران به بخشی مشروعیت و مردمان بر ستم منشاء همواره و شدند حکمروا

فرا ملت منافع از مهمتر کاری برای را ها آن منتظری آیتاهللا اکنون هم بودهاند.

دید). خواهیم چنانکه میخواند،

به و مرجعیت و مردمی روحانیت و پایگاه معنوی به باید گفت با تأسف امروز .۳»

بوده آن با عجین و روحانیت به متکی سنتی طور به که مذهب و اسالم به تبع آن

و چگونه نیست معلوم که است شده وارد زیادی ضربه میگردیده، ترویج راه آن از و

ـ دینی و متخصصان عالمان و بودن مذهب عجین چه زمانی قابل جبران میباشد!

که شده است موجب ـ است مسلمان مردم تأیید مورد و معقول و امری مقبول که

پس (توضیح من: باشد. نیز مذهب و اسالم متوجه قهرًا روحانیت، بر وارد هر آسیب

موجب متخصصاندینی»استکه عالمانو «آسیببه از استناشی خطر در آنچه

می شود). و مذهب اسالم تضعیف

سنگین تر  شیعه روحانیت و محترم مراجع مسئولیت وضعیتی چنین در .۴»

توجه و آنان تخصصی الزمه رشته که آنان عمومی وظایف بر عالوه بود؛ زیرا خواهد

دامنآن تطهیر از حیثیتمذهبو دفاع مرجعیتاست، وظیفه روحانیتو به مردم

آنان بر عهده نیز و میدهد انجام داده مذهب نام به حاکمیت که کارهای خالفی از

سکوالرهای که «رسالت» آن «مسئولیت» و این آیا بین من: (توضیح بود. خواهد

تأکیدبر«وظایف عمومی»همان یا برایروحانیت قائلشدهاندقرابتیوجودندارد؟و

نیست؟) خوب!» فقیه «والیت انداختن جا برای زمینه سازی

از امثالحضرات مراجعوعلمای «۵.درچنینشرایطی استکهمردم مسلمانما

بهوظیفهسنگینیکهشریعتمقدسه با توجه انتظاراتیدارندکه اینحقیر و محترم

مرجعیت و تاریخی سنتی و مسئولیت نیز و است داده قرار دینی عالمان بر دوش

«مردم به فقط بحث این در باید چرا من: (توضیح است. بجایی انتظار روحانیت

و به خودی ایران را ملت این همان اندیشهای نیست که آیا مسلمان» اشاره کرد.
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همان دخالت تاریخی» مورد اشاره «مسئولیت آیا کرده است؟ و ناخودی تقسیم

نیست؟) باشد داشته ایران تعلق به همه مردم باید حکومتی که در شیعه روحانیت

و دارند توجه در حاکمیت کالم خود نفوذ و قدرت به محترم مراجع «۶. حضرات

این رو اینک خوبمیدانند که حاکمیت درحفظمشروعیتخود به آناننیاز داردو از

میکند، و نیز ترویج آنان از و میشناسد رسمیت به به حسب ظاهر هرچند را آنان

بهرهبرداری قبالکارهایخالفخود در سکوتآنحضرات  حاکمیت از که میدانند

نیست بر حکومت مردم مالکیت نقش سخنی از نیز اینجا در (توضیح من: میکند.

بر میخیزد). علما تصدیق از هم مشروعیت حکومت و

عظام مراجع میرسد نظر به و نشدهام مأیوس امور اصالح از هنوز «۷. این جانب

کاندیدای دو همفکریبا با آنانو ارشاد راهنماییو با تا ترتیبیدهند تقلیدمیتوانند

و امین متدین و کارشناس معتدل و عاقل و نمایندگان جمهوری محترم ریاست

جمهوری اسالمی برای را که بزرگ بحران این از طرف نظام، راههای برونرفت از

با دیدند صادقانه مصلحت را تا آنچه بررسی کرده است آمده پیش آن و مشروعیت

یافتن اینجا نیزسخناز گیرد. (توضیحمن: در اشرافحضراتمراجع موردعمل قرار

راهیبرایحفظحکومت اسالمیاست والبدهمین نکتهاستکهمصلحتاندیشان

امور» مایوس از «اصالح منتظری آیتاهللا اگر که نیست معلوم نیز می آید. خوش را

خود رساندن خامنهای برای بقدرت علیه قیام به کرد؟ دعوت مردم خواهد چه شود

خوب»؟) فقیه «ولی بعنوان ایشان

نهادی به بستن دخیل مشغول دلیلی، به یک هر ایران، سکوالرهای بدینسان

به را غیرمسلمان هرگز مسلمان و نیاندیشیده، به ملت بجای امت هرگز که هستند

در رضایتوموافقتمردم نکرده،و هرگزمنشاءمشروعیتحکومترا یکچشمنگاه

و عبوس شریعت در برتری هرگز و ندانسته، و...) دهری و و کافر مؤمن از (آمیزهای

است. نداشته تردید عرفی قوانین بر امامی تشیع ترسآفرین

و «بد بین انتخاب مرحله در هنوز ساله، سی تجربهای از پس ایران، مردم آیا

بی آنکه ندارند، مردم پایگاهی میان در اینکه بیم از سکوالرها هم، و گیرند؟ بدتر»

باید با اتخاذمواضعصریحسکوالریستی واردمیدانعملشوند، بخود جرأتدهند تا

که دخیل ببندند امامزادهای ضریح به ثانوی، اطالع تا که، این ببینند در را صالح

قداست حکومت بنیادگرفته بر از کنونی تجاوزات و و کشتنها رنجها دردها و همه

حکومت دارد؟ ما روشنفکران مغز بر آلاحمد روح هم هنوز آیا بر میآید؟ آن



شورای قصیم، عضو کریم آقای دکتر از خواندن مقالهای و گذشته، دریافت سال

ایران)، خلق سازمان مجاهدین رهبر رجوی، مسعود ریاست آقای (به مقاومت ملی

ایرانکرد. اطالعاتمپیرامونسابقه سکوالریسمدر افتادگیمهمدر مرا متوجه یک جا

سکوالر متفکری را او و شدم آشنا انقالب دوران در مقاالتش ـ که من با دکتر قصیم

اصل تفکیک؛ عنوان«سابقه با قلم خود، مقالهای قدیمیاز جریانانتشار ـ در یافتم

نوشته بود، کوتاه مقدمهای مقاله بر این (سکوالریسم)»، الئیسیته اصلی مضمون

سالگرد  اولین مناسبت ۱۳۶۵ به بهمن ماه در بار اولین نوشته «این اینکه مبنی بر

شد. منتشر و تهیه دولت و دین پیرامون رابطه مقاومت ملی شورای طرح تصویب

اضافاتی  با مناسبت... همان سالگرد ۲۴ امین در ۲۲ بهمن ۸۸، آستانه در اکنون،

(۱) میدهم.» انتشار را آن دیگر بار جزئی

تعقیب بیشتر را و «سابقه» قضیه این تا مرا برانگیخت کنجکاوی یادداشت این

آقای «بدینوسیله از اینمضمون: با قصیمتعریضینوشتم مقدمهدکتر پس، بر کنم.

شورای ملی «طرح و متن تصویب تهیه و که زمینه دعوت میشود قصیم دکتر کریم

بیست اطالعیکه ایشان میدهند، بنا بر که، مقاومتپیرامونرابطهدینودولت» را

بر عالوه تا، بگذارند ما اختیار در است، شده تهیه ،۱۳۶۵ در پیش، سال چهار و

فصل سوم

مقاومت بدیل شورای ملی حکومت
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شود.» نگاهداری نیز ما اسناد آرشیو در عمومی، بحث معرض در آن قراردادن

همراه قصیم، طیایمیلکوتاهی، و اینتعریض، آقای دکتر آنمقاله پیانتشار در

دردست آیت اهللاجاللگنجهای توجهمن،اطالعدادندکهچونسندمزبور از تشکر با

از است، شورا) آن ادیان کمیته مقاومت و مسئول ملی شورای اعضاء از دیگر (یکی

روزیبعدهم،ضمن چند منبگذارند. اختیار در و یافته را سند تا ایشانخواسته اند

یک گفتآورداز خانممریمرجوی(رئیسجمهور موقت با ایمیل دیگری،سندرا،همراه

(مورخ۳۰ تیر ۱۳۷۳) دولت از دین جدائی مورد در مقاومت) ملی شورای منتخب و

«جبهه همبستگی مّلی تشکیل برای رجوی مسعود آقای جانب یک فراخوان از و

فرستادند. برایم (مورخ۱۳ آبان ۱۳۸۱)، مذهبی» استبداد سرنگونی برای

با پرسشی از همراه منتشر شد، سکوالریسم نو اینترنتی نشریه در نیز اسناد این

است که نام حکومتی مسئله نیست روشن هنوز «آنچه بر اینکه: مبنی سوی من

موقت جمهور رئیس را رجوی مریم خانم و کرده تعبیه ایران آینده برای را آن شورا

آقای که است آن امید ایران». اسالمی دموکراتیک است: «جمهوری خوانده آن

توضیح دهند که چگونه شورا، از سخنگوی دیگری یا و و یا آقای گنجهای، قصیم

سکوالر و حکومت مذهب از لزوم جدائی با آن ها اسالمی» «جمهوری دموکراتیک

(۲) دارد.» آینده ایران همخوانی حکومت بودن

دراینمیانکیهان چاپتهران نیزپابرهنهبهمیان بحثدویده ونوشت:«منافقین

گروهکتروریستیمنافقین آن خود می دانند... از را سرقفلی سکوالریسم قدیمیتر،

در حکومت سکوالر برقراری و سیاست از دین جدایی برای تالش پیشگام کرد اعالم

(۳) است». بوده پیش سال ۲۵ از به ویژه ایران

انتشار پساز بالفاصله بگذریم، دستپاچگیکیهانیانکه این مضحکه ناشیاز از

آیتاهللا میداد دریافت داشتمکه خبر قصیم ایمیل دیگریاز آقایدکتر مزبور، اسناد

آقایقصیمسهوًا بوده اندکه ارسالداشته اسنادفوقمقالهایهم با همراه گنجهای،

روشنی پاسخ آنکه بی شد، منتشر رسید و نیز این مقاله نفرستادهاند. من برای را آن

افزود. از پیش بیش ابهامات کار بر واقع، در باشد و، من داشته پرسش برای

از به یکی دیگر ضمن توجه تا، بکوشم ابهامات این طرح که با اینجا قصد دارم در

بگیرم. این تجربه از درسی توانم حد در ایران، در سکوالریسم تاریخچه فصول

کاری و است «نظریه ها» در بحث من قصد که بگویم جا همین حال عین در

سازمان مجاهدین و مقاومت ملی فعالیتهای شورای به مربوط مسائل سیاسی به

ندارم. خلق

حکومت سرنگونی به دینی «اعتقاد است: چنین گنجهای آیت اهللا مقاله عنوان

در تفکرات دینی سپهر درون مبحث جالبی در میتواند فی نفسه، که، دینی»(۴)

ایجاد حکومت دینی» باشد. با دینداران راستای اثبات «وجوب مبارزه

شورای مورد اعتقاد در آن نخست که بخش است بخش دو اما دارای مقاله این

داده میشود که توضیح طی آن و در است و دولت جدائی دین لزوم ملی مقاومت به

برای حکومتموردنظرخود نام«جمهوریدموکراتیکاسالمی» را چرا شورایمزبور

نباید حکومت اسالمی اینکه چرا دالیل بررسی به دوم بخش و است؛ کرده انتخاب

دارد. اختصاص داشت دینی

درگمی قابلدرکی تناقضگوئیها وسر از سرشار دویاین بخشها من، هر نظر از

برای می شود: «مبارزه آغاز جمالت این با که میآغازم نخست بخش از هستند.

بطورخاص، «حکومتدینی»و، ر ا ایران کهخود سرنگونیرژیم والیتفقیهحاکم بر

سال از ایران مقاومت شورای ملی ایجاد فلسفۀ میخواند، تنها «حکومت اسالمی»

آن  معنای به نمیتواند خود خودی به (که فلسفه» «تنها این اما است». ۱۳۶۰ بوده

کش بالفاصله بود) خواهد سکوالر حکومت یک مذهبی حکومت جانشین که باشد

مییابد: را زیر قوسهای و

و آرمانوجودی،شورایملی مقاومتیکنهادعقیدتی بههمینفلسفه «نظر .۱

وشخصیتهای ائتالف جمعیازسازمانها با آغاز از دارایایدئولوژیواحدنیستو یا

و علت و ناپذیر گریز رابطه هیچگونه اگرچه من است». شده تأسیس ایرانی سیاسی

ایدئولوژی و «نداشتن یک فقیه» سرنگونی رژیم والیت برای «مبارزه ما بین معلولی

«با ائتالف جمعی عمًال، میپذیرم کهشورای ملیمقاومت، اما نمییابم در را واحد»

وجودیک بیآنکه است»، ایرانیتأسیسشده وشخصیتهایسیاسی سازمانها از

باشد. واحده» «هدف آن داشتن توجیهکننده بتواند ائتالفی چنین
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برای حکومت «بدیل» یک برقراری نه را شورا وجودی علت اگر بعبارت دیگر،

کنیمکارمانچیزیجزیکماجراجوئی مذهبیبدانیموبهسرنگونیرژیمحاکماکتفا

و شخصیتهایسیاسی» ائتالف«سازمان ها بخصوصکه بود؛ نخواهد خیرهسرانه

بقدرت پیسرنگونیرژیمحاکمخواستار در آنها یکاز استوهر امریموقتوگذرا

توافقنکردهاند، الجرم قبًال اینمورد و،چوندر بود رسیدنتشکیالتخودخواهند

بدیل حکومت شکل مورد در اگر اما انجامید. خواهد حذفی برخوردهای به کارشان

برایسرنگونیرژیموالیتفقیه»نمیتواند، آنگاه«مبارزه باشند، توافقرسیده به نیز

باشد. شورایملیمقاومت» آقایگنجهایمیگویند، «تنها فلسفۀ ایجاد چنانکه

است گونه همین داستان به که میدهند نشان آقای گنجهای بعدی جمالت .۲

کرده و پیدا توسع بهمزدنی چشم در دلیل» «تنها آن که تفاوت این با که میگویم،

هدف دو ایشان، دارای کالم در ترتیب، این به و، شده شامل نیز را بدیل حکومت

که بایستی است آن مبارزاتی سیاسی و ائتالف این اشتراک در «تنها نقطۀ میشود:

شود.» جایگزین دموکراتیک جمهوری یک با و سرنگون حاکم دینی رژیم باصطالح

دو جای که است الزم «توسع»، این گوهر فهم برای منطقًا، من، نظر از .۳

و ارگانیک آلی و رابطهای ها بین آن تا عوض کنیم هم با را «تنها دلیل» آن هدف

ائتالف نقطۀ اشتراکاعضاء «تنها نوشت: میشدگفتو مثًال شود. ساختاریبرقرار

باصطالح چون رژیم اما شود برقرار ایران در دموکراتیک یک جمهوری که است آن

راستای سرنگونکردن باید در شورا است، اینمقصود رسیدن به دینیحاکمسد راه

این بالعکس. اما نه و میشود نتیجه اولی آن از دومی این بدین سان اقدام کند». آن

نیست. سهوی وارونهگوئی، بنظر من چندان بی دلیل و

بیان اما است ساختارمدارانه و نظری و ذهنی وسواس یک حاصل باال فرمول .۴

تاریخی و واقعی، عملی دالیلی میکنند، مطرح گنجه ای آقای که بدانگونه مطلب،

علی المجاهدین اهللا «فضل مذهبی شعار (با ایران خلق سازمان مجاهدین دارد.

فقیه ولی حکومت بدیل را تنها انقالب، خود ابتدای در القاعدین اجرًا عظیما»)

خودش) جانشینی بالطبع (و آن» سرنگونی هدفش «تنها نتیجه در و میدانست

را به پاریس توانستند خود بنیصدر و وقتی که آقایان رجوی در سال۱۳۶۰، بود. اما

حکومت بدیل نیست قادر تنهائی به سازمان این که بود شده معلوم دیگر برسانند،

و داده انجام را بصورتی «ائتالفی» که این کار الزم است و آورد را بوجود فقیه ولی

به عبارت بگیرد. مدد دیگر نیز سیاسی سازمانهای شخصیتها و از این راستا در

سرنگون کردن رژیم والئی در مجاهدین عملی ناتوانی شورا ایجاد دیگر، دلیل اصلی

از ناشی ضرورت های واقع، بود و، در دیگر ائتالفکردن با نیروهای به ها آن نیاز و

فکری هم «سرنگونی»، بر عالوه واداشت تا، «شورا» را بود که «بعدی» ائتالف این

بر فرع بصورت جانشینی بدینسان، بکند. مرضیالطرفین» «جانشینی نوعی برای

سرنگونیفرمولهشد.

جانشین، مانع شکل حکومت تعیین راستای در ائتالف، ایجابات پذیرش اما .۵

بزودی، شود. سپرده فراموشی بدست مجاهدین سازمان یکهخواهی که نبود آن از

از پس بخصوص و سکوالر، مؤتلفان از زیادی تعداد و بنیصدر با کنارهگیری آقای

و رجوی)، مسعود و قاجار عضدانلو مریم (ازدواج ایدئولوژیک» «انقالب حدوث

دست از را خود قبلی «شورا» موقعیت بغداد، به از پاریس شورا انتقال پی در عاقبت

قدرت مصادر تمام آمد و در مجاهدین» مصلحت «مجمع تشخیص بصورت و داده

به تبدیل رجوی آقای شد. تصرف مجاهد شخصیت های بوسیله تصمیمگیریاش و

مردم جمهور منتخب رئیس بعنوان رجوی خانم شد، شورا مسئول رهبر انقالب و

و... گردید، معرفی

اعتقاد و نبردهام بکار طعنه به شوخی و را مصلحت» «تشخیص عبارت من .۶

مجاهدین رسیدن برای مصلحتی حاصل نوعی عمل شورا تصمیمات اغلب که دارم

می کنم. ذکر نمونه را دو مورد این است. در بوده بقدرت

نمونه اولبهدالیل اقامهشده برای انتخاب خانم مریمرجوی بعنوانرئیسجمهور

«زن» یک انتخاب که شد گفته موضوع این اعالم زمان همان در شورا بر میگردد.

برایریاستجمهوریبمنظور نشاندادن تفاوتهای «جمهوریدموکراتیکاسالمی

ایشان شایستگیهای و است بوده فقیه» والیت اسالمی «جمهوری با مجاهدین»

است. داشته قرار دوم مرتبه در مقام این احراز برای

در این که اتفاقًا میگردد بر نام«جمهوریدموکراتیکاسالمی» بهخود دوم مورد
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این «انتخابنام ایشانمینویسند: آیتاهللاگنجهایبروشنیتوضیحدادهاند. زمینه

ایران» ... اسالمی جمهوری دموکراتیک «دولت موقت عنوان موقت، یعنی دولت

نبوده بعینه شورا اعضای یا مذهبی هیچکدام عقیدتی تعهد و مضمون هیچ مبین

به و شورا مسلمانان ترقیخواه عضو شامل ملی مقاومت، اعضای شورای و نیست و

که ملتزم شدهاند نام این به بابت این از تنها ایران، خلق سازمان مجاهدین خصوص

فقیه، والیت رژیم دکان اسالمیت تختهکردن جهت بوده که قانع مجموع شورا در

را انحصارًا اسالم که گویی را خمینی پراکنی توهم تا عرصۀ دارد و ضرورت بایستی

شود.» ستانده او از دست میکند، نمایندگی

اتخاذ به دست چه ائتالفی) و یکپارچه (چه هنگامیکه تشکلی من، گمان به

تصمیمات «مصلحتی»میزند،درواقع،وقبلازهرچیز،اعتباروصالبتتصمیمات

که کند شک در این که شنونده می شود موجب و سئوال می برد به زیر را خود دیگر

مهمترین مگر باشند. مصلحتی بوده نیز تشکل متخذه این تصمیمات دیگر مبادا

در و زد در پاریس حرفهائی نیست که آن آقای خمینی گرفته میشود به که ایرادی

میکرد اقتضا اسالم که مصلحت داد هم توضیح و عمل کرد را ها آن برعکس تهران

خام را دیگران شیرین وعدههای با دادن خدعهزده و و فریب به دست پاریس در که

کند؟ خیال بی و

روشنینشان میدهندکه گنجهای به جانب آقایانقصیمو از اسناد منتشره البته

تعریف  «با تصویب طرحیدرسال۱۳۶۴ به آقایگنجهای، این شورا، بگفته بیتردید

این شورا که تأکید میکرد کافی بطور دینو مذهبهمتگماشتکه رابطۀ دولتبا

دموکراتیک رژیم یک استقرار بدنبال و ندارد رسمی» «دین آیندهاش موقت دولت و

به را، مذهبی و دین هیچ که جمله تصریح میکند از طرح این در و است غیر دینی

نمیتواند این اما هیچکس نمیشناسد». ویژهیی امتیاز حق و دارای هیچ عنوان،

«سابقه مصلحتبینی» توجه آن به اگر نبیند «تاکتیکی» نیز عملی را اعالم موضع

کند. مشاهده تصمیمات را این نیز عدول از عمل در عین حال در و داشته

درمورد این«عدول»نیزدراینجافقطبهطرحسهنمونهاکتفامیکنمکه نخستین

در هم آن است، شورا دموکراتیک» «جمهوری خواندن «اسالمی» آن ها ادامه

مذهبی حکومت هرگونه بیرونراندن برای آشکار بصورتی که سکوالریسم زمانه ای

مورد، اکنون این در من، بنظر است. آمده میدان به نام) در چه و در واقعیت (چه

«شورا» درستدر همانقایقینشستهاستکهنواندیشانمذهبی مختلفی، همچون

و جریان (مجاهدین این دو واقع، در دارند. حضور آن خاتمی، در سروش و آقایان

جمهوری «اسالمی» در نام صفت مصلحتی، از آوردن به بنا یک هر نواندیشان)،

دلنمی کنند. خود

در مقر چه مجاهدین، جانب از امامی شیعه مذهبی شعائر انجام به هم مورد دوم

سیمای و صدا مربوط میشود. اشرف، اردوگاه در چه رجوی و خانم سرفرماندهی

مجاهدیندر سراسر ماهمحرمبه نمایشسینه زنیو نوحهخوانی «ارتش نجاتبخش»

و اعالمیه ها انتشار به هر «فرصتمذهبی» دست در رجوی آقای است، مشغول

به مربوط تاریخی و نظری موارد از مورد هر در و میزند، مذهبی مطول مقاالت

تا گرفته مدینه تأسیس از اسالمـ  اول سال شصت به حوادث نظامی، کشورداری و

پرسید صورت نباید این در میشود. رجوع ـ کربال واقعه ابیطالب و بن خالفت علی

بعنوان را مجاهدین که مقاومت، ملی شورای اسالمی  دموکراتیک جمهوری در که

ما کشور باالخره که وجود دارد تضمینی چه معرفی میکند، خود نظامی» «بازوی

شود؟ خالص امامیه شیعیان دائمی زاری و گریه و نوحه شر از

مربوط رجوی آقای و خانم بوسیله حسین امام حرم زیارت ویدئوی به سوم، مورد

یک «جابجائی در البد ـ ـ و «سیدالشهداء» حرم آستانه در ایستاده که میشود

میخواند، زیارتنامه همراهانشان و جمع رجوی آقای برای رجوی خانم مصلحتی»،

ساخته.(۵) آخوند و خرافه و گزافه سراپا زیارتنامه ای هم آن

رئیس جمهورش زیارتنامهخوانی که است از مذهب»ی «دولت جدا چه این آخر

میدهد؟ بازتاب و تاب آب با را آن تلویزیونش هم و میکند

سازمان سازمان مجاهدین یک که شود گفته که، بدرستی، ممکن است البته

و ترتیب مذهبیخود بوده آدابو و بهحفظشعائر معتقد مذهبیـ سیاسیاست که

اعضائش، بنابرآزادیهایمندرجدراعالمیهحقوق بشر،میتوانندهرگونه کهبخواهند

مشارکت حزب به مثًال، ـ ـ که را ایرادی همان آیا صورت این اما در کنند. عمل
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مترتب نخواهد نیز ها آن بر میگیریم مذهبیها ـ ملی یا آزادی، نهضت اسالمی، یا

بصورت نمایشهای و آن را کرده وارد سیاست میدان چرا مذهبشان را به که بود

باید چرا نیست مذهبشان بقدرتنشاندن قصدشان اگر یا آوردهاند؟ در اجتماعی

دهند؟ سیاسی» انجام «بحث ظل در مذهبی» را «بحث

به «تقید و یکسو) (از بالشرط» «آزادیهای ناپذیری جمع من، واقعیت بنظر

دولت حکومت و یک سقف زیر هم در آن دیگر)، (از سوی ایدئولوژیها» مذهبها و

ائتالفهای در مورد و است مشاهده و درک قابل موارد این در همه آن، از منبعث

وخامت به رو بخصوص هنگامی امر این سکوالرها، و سیاسی مابین مذهبیون

گروهمذهبیباشد؛همانگونهکهدرمیانمجاهدین ووابستگان میگذاردکه آمریتبا

جریان همانگونه که در و یا است؛ آمده پیش اعضاء شورا» مذهبیشان با «بقیه

آمد. پیش هم ۵۷ انقالب

آمدکهسکوالرها(ی وضعیتیبوجود «شورا»در برگردیم: واقعیتهایتاریخی به

شکست و مسلحانه قیام و مجاهدین، بخاطر را داشتند باال آن دست در دموکرات)

به خواستهای خود دیکتهکردن توانائی هنوز بودند، خورده آن پی در دردناکی که

مواضع تصرف نماند و چندان پایدار عمًال وضعیت این اما نداشتند. مؤتلفانشان را

که آن شد موجب مدت، بلند در مذهبیون، بوسیله شورا در و تصمیمگیری قدرت

به روز روز نمود» و عمل «حوزه در اما باشد سکوالر تشکلی نظر» و شعار «در شورا

شود. پوشانده شیعی مذهبیت از زرورقی در بیشتر

ماجراهایبیستوچندسالهشورای ملیمقاومت، با رابطه در گمان من، به لذا،

آینده برای میتوانند حکومت از مذهب جدائی به معتقد پراکنده نیروهای که درسی

است که: خود بگیرند آن

مذهبیونتشکیل آنرا مقتدر ائتالفیشرکتمیکنندکهبخشاصلیو اگر در .۱

آنکه که شد خواهند تبدیل نردبامی عاقبت صرفًا به و الجرم که بدانند میدهند باید

و مذهبی است؛ نیروی بام میرسد به

بدهد؛ سکوالر حکومتی به تن توانست نخواهد خود، طبیعت بر بنا این نیرو، .۲

و قول ترجیحدهد پایداریدر بر را در تصمیماتخودمصلحت اندیشی بخصوصاگر

نتیجه، استناد به دالیلیهمچوناینکه«اکثریتملتایرانمذهبیهستند»و،در با

میزان«مذهبیبودن» ـ همکه شده برایخلع سالح مذهبی هایدیگر ـ است بهتر

محجبه داشته رئیس جمهور بپا کنیم و باال ببریم، ارتش سینهزن را خود ائتالف

کند. تنظیم گفتارهایش را رفتارها و باشیم

به مجاهدین رهبری من متهمکردن قصد این بحث، در که، باشید داشته توجه

حکومت نیست از جدائی مذهب به معتقدان از سوء استفاده برای توطئه چینی

که دهم نشان و کرده اشاره سیاسی قانونمندیهای ائتالفهای میخواهم به بلکه

مانده و باقی بصورت «شخصیتها» حکومت از جدائی مذهب پراکنده تا معتقدان

هر در اثبات کنند، نیز دیگران به را آن و بشناسند، را خود «وزن اجتماعی» نتوانند

سان که آنانند؛ آن نهائی مختلف، بازنده گروههای مذهبی با ائتالف و همکاری نوع

صفت «اسالمی»  حکومت شان، بودن سکوالر مورد شورا در از مصوبه بعد سال ۲۵

است. باقیمانده این «بدیل سکوالر» تارک نام بر همچنان

تا چهحدبرمجاهدین سرانگشتی حساب کنیمکهشورا اینرابطهکافی استتا در

حد چه سیماشان دخالت دارد، تا و صدا در سیاستگزاری چه حد است، تا مسلط

توانسته چه تا است و کرده اجرا داده و را تمشیت به سکوالریسم برنامههای مربوط

باهویتیسکوالربهمردمبشناساند؛بههمانمردمی کهاگرچه مذهبیاند استخودرا

و خودشان روزگار از دمار مذهبی حکومت که دریافتهاند سیساله تجربهای طی اما

بههمیندلیلاز«جمهوریدموکراتیکاسالمی» همانقدر مذهبشاندرمیآوردو

فقیه». اسالمی والیت «جمهوری از که میترسند

اصًال اسالم اینکه مورد در آیتاهللا گنجهای مقاله بخش دوم به نگاهی میماند و

دخالت و تشکیل نداده، دولت مدینه در پیامبرش نیست، نبوده و حکومت اهل

است. کرده حرام گوناگون صور به را حکومت در مذهب دادن

و امروزین قرائتی ارائه تا میماند افسانه سرائی به بیشتر سخنان این من، بنظر

خردپذیر از اسالمبرایتبدیلآنبه نهادیقابل تحملواهلتساهل؛چراکهمفروضات

میدهد. قرار انکار تردید و را مورد اسالمی مسلم و اصلی

شده، و تبلیغ ما عرفای بوسیله در گذشته آنچه که است آن واقعیت من، از نظر
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اگر نیست. اسالم بودن مدار سیاست انکار آنند، دنبال ما دینی نواندیشان امروزه

لذا، اکنون و شد کشیده به صلیب حاکمه به قدرت نرسیدن در پیامبر مسیحیان

و مسیحی یافت، ضرورت تشکیل دولت از کهن مسیحی ردپائی سنت نمیتوان در

در را کلیسائی قهر که است بوده توانسته سیاسی قدرت دگنک و ضرب با هم کلیسا

عرفای هنر همه مورد اسالم در کند، برقرار سرزمینهای مسیحینشین دولتهای

ـ سیاست گریز نه و ـ دموکراتیک تعبیراتی کردن پیدا کنونی نواندیشان و گذشته

این تاریخی عملکرد نظریهها و در گوناگونی است که صریح سیاسی نشانه های برای 

دارد. وجود دین

اوج در حرکت غیرسیاسی (حتی هیچ این دین بخش شیعی در بخصوص

هم هرچه کربال واقعه مورد در مثًال، و، نمی خورد چشم به برداشت ها) عرفانی ترین

امامحسین و منظور قدسی داده جنبههایالهیو این ماجرا مفسرانبکوشند به که

باز بدانند، شر و نیک نمودهای صفات باالترین ظهور راستای صحنهای در ایجاد را

سر بر دعوا پیش آمد کربال در که برخوردی پسزمینه که آن شوند نمیتوانند منکر

کنیم. «ظلمستیزی» مطرح قالب در را آن اگر حتی سیاسی بود، قدرت

ها: پانويس
۱۵ بهمن  پنج شنبه  نو، سکوالریسم سایت الئیسیته، اصلی مضمون اصل تفکیک؛ قصیم، سابقه کریم .۱

فوریه ۲۰۱۰. چهارم ۱۳۸۸ ـ

جمعه ۷  سکوالریسم نو، سایت سکوالر در ایران»، برقراری حکومتی برای ساله ۲۷ کریم قصیم، «طرحی .۲
فوریه ۲۰۱۰ ۱۳۸۸ ـ ۲۶  اسفند

کیهان ـ ویژه (خبر میدانند. خود آن از را سکوالریسم سرقفلی قدیمیتر «منافقین است: قرار این مطلب از کل .۳
برای پیشگام تالش کرد اعالم منافقین تروریستی «گروهک :(۱۹۵۹۲ شماره ۸ اسفند ۱۳۸۸- شنبه ـ تهران چاپ
آن  از موضع این است. بوده پیش ۲۷ سال از ویژه به ایران سکوالر در حکومت برقراری و سیاست از دین جدایی
آمریکایی پروژه پیگیری تالش کردهاند سبز فتنه فعال در احزاب و ها گروهک برخی که است جالب توجه جهت
نو»، «سکوالریسم کنند. به گزارش خود معرفی سوی از و ابداعی جدید سکوالریسم را امری صهیونیستی ـ
۲۱ آبان  در ملی مقاومت شورای تصریح کرد سایت این به نامهای ارسال رجوی با گروهک عضو قصیم کریم
است.  تاکید کرده سیاست از جدایی دین سکوالریسم و لزوم بر در آن و رجوی صادر امضای به بیانیهای ۱۳۶۴
رسیده تصویب آرا به به اتفاق  منافقین تروریستی گروهک مرکزیت در گزارش، طرح مذکور رسمًا بنابراین
استعماری تنها ریشه نه سیاست کردن غیردینی و سیاست از دین کردن جدا سناریوی ذکر است شایان است.
ضددینی سناریوی بلکه این کردهاند، دهه ها پیگیری طول در آن را آمریکا، و انگلیس، صهیونیسم مثلث و دارد
كه جو کرد و جست عباسی سپس و اموی سیاست باید در را عمیق تر آن ریشههای و دارد نیز ریشهای کهنتر

افراطیون كنند. برخی تهی دینی چارچوب های مقیدات و را از سیاست و بكشانند انزوا را به دین كوشيدند
با ژست كردهاند سعی پرداختند، نقش ایفای به سبز فتنه در انتخابات از پس ویژه به كه اصالحطلبی مدعی
پیش اسالمی جمهوری اسالم از حذف مرز تا ها آن كنند. معرفی سكوالریسم مبدع و را كاشف روشنفكری خود
عقبنشینی این موضع اخیر، از ماههای در به ویژه اعتراضهای مردمی توفنده از مشاهده موج پس اما رفتند

میداده اند». سر غیراسالمی جمهوری بودهاند كه شعار دیگری كسان مدعی شدند و كردند

۹ اسفند ۱۳۸۸  یکشنبه  نو، سکوالریسم سایت دینی»، «حکومت سرنگونی به دینی «اعتقاد گنجه ای، جالل .۴
فوریه ۲۰۱۰  ۲۸ ـ 

کنید. مراجعه اینترنتی سایتهای مذهبی به زیارتنامه بکار رفته این که در القابی فهرست دیدن برای .۵



غامضی نظری مشکل با امامی دینکاران مورد در ایران، سکوالرهای من، بنظر

نکنند قادر به برنامهریزی برای اتخاذ درستی مواضع تا در مورد آن که روبرو هستند

و فقهی شناختی جامعه اصل دو پایه این نظر بر بود. نخواهند آینده سکوالر ایران

شکلمیگیرد:

ایدئولوژیازحکومتو برقراریاصل جدائیمذهبو مهمتسهیلکننده عنصر .۱

بتوان ازدینکاراناستتا ماشیندولت،وجودسازمانیشکلگرفته ومنظم ومتمرکز

فعالیتهای تسهیل و حتی شناختن آن، برسمیت مآًال با و نشست تعامل به آن با

خود در واقعی جای در را ها آن سیاسی خارج کرده و حاکمیت از را آن، دینکاران

قرار داد. اجتماعی میان نهادهای

امامیدر فعالیتهایدینکارانشیعهدوازده امامجموعهنظریوفقهیحاکمبر .۲

و تفقه آزادی بر که است استوار «اجتهاد» اصل بنیاد بر ایران، تاریخ اخیر قرون

نتیجه، بشمارمیروندتأکیدداشتهو،در پراکندگیدینکارانگوناگونیکهمصادرفتوا

یک سازمان متمرکز دینکاران می بندد. بر ایجاد را راه

بپرسد از خود باید سکوالری آدم هر که است واقعیت دو این نهادن هم در کنار با

جست؟» باید کجا یا را در چه بنبست رفت از این برون راه «پس، که

چهارم فصل

سکوالریسم به فقیه والیت ناخواسته خدمت
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ایران، بر مسلط مذهبی که نشان دهم، حکومت است آن فصل این در من قصد

دست به غامض را این وضعیت آورده، ببار که و مصیبتها همه خسرانها علیرغم

مورد نیاز آن دینکاران متمرکز سازمان واقع، در و، کرده حل سکوالرها برای خود

جانشینحاکمیتدینکارانکنونی استو حکومتی که آورده اکنونبوجود هم را ها

وابسته به درآمدهای و اینسازمانمتمرکز تا بود خواهد خواهدشد، به سهولتقادر

از جدا و سکوالر حکومتی استقرار راه را برای و درآورده خود کنترل را در مملکت

کند. مذهبهموار

جانبسکوالرهایایراناست عدمدرکاینواقعیتاز از نگرانیمنهمه واقع، در

در است. داشته زیانباری نتایج هم گذشته در دید، خواهیم چنانکه که، غفلتی ـ

میافزایدچرا پیچیدگیماجرا به نواندیشان مذهبی نیز نقشگمراهکننده اینمیان،

با خواهم پرداخت، ها آن بشرح و دارند سیاسی ماهیتی اغلب که دالیلی به که آنها،

دارند. ناسازگاری سر که است واقعیت همین

سکوالریستی استداللظاهرًا به و تشکیالتدینکارانبپردازیم مسئله نخستبه

کنیم: توجه ایران زده) سیاست (اما مذهبی نواندیشان

و مذهبی تبعیضهای رفع برای «کوشش به را مفهوم «سکوالریسم» / واژه «اگر

پیش که پرسشهائی جالبترین از یکی آنگاه کنیم، ترجمه جوامع» در ایدئولوژیک

را بر ایجاد راه می تواند مذهب، یا یک دین، از قرائت کدام که بود میآید آن خواهد

آشکار بگشاید؟ ـ دموکراسی است غائی هدف که ـ رنگارنگ آزاد و متنوع، جامعهای

آن ها دینکاران تشکیالت ساختار مذاهب را ادیان و تکلیف این مورد، در که، است

نمیتواند مذهبی منجمد مراتبی سلسله و متمرکز یک تشکیالت میکند. روشن

داشته باشد وجود گوناگون قرائتهای آن به مربوط مذهب و دین از که اجازه دهد

دیگر، سوی کند و، از جلوگیری قرائتها اینگونه بروز از تا، از یکسو، میکوشد و

«مرکز» تصمیمات مجریان و به بازگویندگان تبدیل صرفًا که وادارد را دینکاران

دید تشکیالت مذهب کاتولیک مثًال، در می توان، را وضعیت این بارز نمونه باشند.

حکومت وجود آن عینی تظاهر که دارد مراتبی سلسله و متمرکز کامًال صورتی که

سلسله که در بیشماری دینکاران مجموعه و است. اعظم پاپ و امپراتوری واتیکان

قدرت اعالم دارای یک هیچ میشوند، محسوب وظیفه خوار این تشکیالت مراتب

را واتیکان فتواهای تنها و نیستند فتوا» «صدور اسالمی ها، اصطالح به و، موضع

از من و دینی است نواندشان نظر از من برداشت آمد (آنچه اجرا میکنند». و تکرار

نقلنمیکنم). کسیمستقیمًا

واتیکانامروز،درواقع،کوچکشدهیکامپراتوری ازهمینمثالآخرشروعکنیم.

مثًال، و، مانده هویتسیاسیآن بجا اسکلتیاز وحکومتبزرگاستکه اکنونتنها

یک دولت آن، پسمانده داشتن وزارتخارجه وحضور سفرای کشورهای مختلف در

واتیکان به شهرک روشنائی عصر کوششهای بمدد اکنون که کاتولیک است واقعی

زمانی در محدود گشتهاست.معنایاینسخنآناستکهتشکیالتکاتولیسمتنها

دست سیاسی قدرت بر توانستند آن دینکاران از بخشی که نهاد شدن متمرکز به رو

آنگاه، برکلدینکاراناینمذهب،ودیگرمذاهب،تحمیلکنند. ارادهخودرا بیابندو

اگرچه و بهکوچکشدننهاد تشعشع عصر جدیدرو زیر در همانتشکیالتمتمرکز،

در و کند را حفظ خود تشکیالتی تمرکز توانست اما محروم شد سیاسی از قدرت

دهد. ادامه خود به کار حکومت خارج از مستقل و بصورت نهادی سکوالر جامعه

نیز تبدیل بختیار شاپور زندهیاددکتر پروژه هایدولت سکوالر یکیاز یاددارمکه به

بر این پروژه من، بنظر اما، بود. / اسالمی» شیعی «واتیکان به یک «قم» کردن

تشکیالتدینکاراننهاده و تکوینیسازمانها سیر بر قوانینحاکم بنیاد بیخبریاز

دینکاران که آنجا از دیگر، کالم نمیتوانست عملی شود. به هیچگاه لذا، و، بود شده

در بودند، متشکلی نشده پهلویدارای سازمانمتمرکز و قاجار و ایران عهد امامیدر

شدن و کردن کوچک روند معرض در که نداشتند تشکیالتی پهلوی هم پایان عصر

شود. متمرکز قم» اسالمی «واتیکان در و بتواند قرار گیرد

دینکاران سازمان دیگر، به از منظری غربزدگی خود، که، در نیز آلاحمد حتی

و ویژه تلویزیون و رادیو بتواند که بود واتیکانی چنان وجود آرزومند و نگریسته امامی

بر حاکم «قوانین از همان باشد داشته را خود فرهنگی اجتماعی / / سیاسی روابط

دینکارانمذاهب نمیدانستکه و بی خبر بود تشکیالت» و تکوینیسازمان ها سیر

سازمان و بوده محکم پیوندهای دارای نمی توانند سیاسی قدرت از بدور مختلف
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متمرکز داشته باشند.

استکه یافته فرصتآن را یکبار تشکیالت دینکارانامامیدر ایران تنها در واقع،

در که، صفویان بر میگردد حکومت دوران به آن و کند متمرکزشدن را تجربه روند

را صفوی حکومت آمده از جبلعامل لبنان توانستند کل ماشین دینکاران آن، طی

و خود نگذارند، تسلیم باقی اراده و بی جز موجودی پادشاه صفوی از تصرف کنند،

بگردانند. اسالمی صفوی» را «حکومت

سازمانی صاحب سلسله مراتب شده و قرن متمرکز دو سه که طی تشکیالت این

غیرمذهبیقوی سایه یکحکومت در ـ داشتکه قابلیت آنرا بود منجمدیگشته

آنکه شورشیان افشار،پساز نادرشاه آید. اما ـ بصورتیکواتیکانکوچکدر عاقل و

و کوچککردن بجای کرد، را منحل صفوی و سلسله نشاند خود جای سر را افغان

و، گرفت آن انحالل به تصمیم به کنترل دولتی، متمرکز سازمان این وابستهنمودن

بین از نیز را بختیار دکتر و آلاحمد مورد عالقه واتیکان پیدایش امکان نتیجه، در

برد.

وتشکیالتمذهبی» تکوینی سازمانها بهآن«قوانین حاکمبرسیر اگر بدینسان،

دینکاران همواره مورد در سازمانی که تمرکز میبینیم بشکافیم را ها آن برگردیم و

نمونه میشود. ممکن سیاسی شدن در قدرت شریک یا به نزدیکشدن از پس

شاهد دیگری نیز مذهبی عثمانی نمونه سازمان شاهد آوردم، را کلیسای کاتولیک

است. واقعیت این بر

قدرت برنده از سود حکومت و با آمیخته در مذهب که قرار است این کار از روند

و «صدور تصمیمگیری سیر و میکند متمرکز را دینکاران رفته، رفته اجرائی آن،

دیوانساالری به بخاطر چسبیدگی نیز، خودش و ناممکن میسازد را آزاد فتوا»ی

به استقرار مردان دولت تمایل اگر که می شود مبدل کنترل قابل به امری دولت،

میدهد. راه انجام آن به کنترل باشد این سکوالریسم

مستقًال و بتوانند اینکه برای دینکاران، که گرفت نتیجه میتوان اساس همین بر

باید باشند، نداشته مذهبی تشکیالت یک از هراسی و بپردازند فتوا صدور به آزادانه

منجر حکومت سیاسی یک به ها آن نزدیکی بخشی از که باشند نکته واقف این بر

از استفاده با سازمان، و آن میشود حکومت به دینکاران وابسته سازمان پیدایش به

اظهار از و بگوارد و کند خود منحل در را تا بقیه نظامی حکومت، میکوشد بازوی

پس، کند. خویش کارگزاران به تبدیل را ها آن و نموده جلوگیری آنان آزاد عقیده

تشکیالت دولت و یکیشدن باید با دینکاران که مداری است دین بقای آزادی برای

مذهبی مخالفت کنند.

صفوی، دوران در ایرانی امامی عدهای از دینکاران در ماجرا به وقوف اینگونه البته

منجر آمد و بوجود قدرتطلبیو تمرکزخواهیدینکاران جبلعاملی، برابر بویژه در و

اما دوم) هم شد اسماعیل کوتاه شاه دوران (بخصوص در برخی از مقاومتها بر

و توانستند یک ایرانیبودند دینکاران امامی نهائیجدالخود با جبل عاملیها پیروز

بوجود آورند صفوی حکومت داخل در را مذهبی طویل و عریض و سازمان متمرکز

پیدایش کنند. جلوگیری مستقل دینکاران فتوای صدور و عقیده اظهار آزادی از و

دولتصفوی اوجایناختالط در مذهبی») امور منصب«مالباشی» (بهمعنی«وزیر

دین در ایران بود. دولت و

نادر شاهیروبرو سیاستانحاللگر با هنگامیکه نیز، اینجبل عاملیها خود اما

ایشانرا از پایتختمتفرق ساخت، قطعکرده و شدندو اوحقوقآنان از خزانهدولت را

مالکان به بزرگ متصلشدن و جدید مالی منابع یافتن برای تالش قرن یک طی در

از میتواند متمرکز مذهبی سازمان یک نداشتن که شدند متوجه محلی، بازاریان و

و، پذیرند آسیب کمتر کند که تأمین آنان برای محلی جدیدی نفوذ حوزههای یکسو

هر بود که نماید. بدینسان تضمین را آنان فتوای و اعالم عمل آزادی دیگر، از سوی

حقوق حکومت از نه که شد دینکارانی صاحب ایران از شهرستانی و شهر و گوشه

می پرداختند. باج آن به نه و میگرفتند

دینکاران بین در عمومی تمایل پهلوی ها، کار اتمام تا انحاللصفویه بدینسان، از

آن بوده استکه روند شکلگیریسلسلهمراتبسازمانی امامیساکنایرانوعراقبر

برای حکومتها اقدام از هرگونه و برسانند به حداقل و کرده کند را خود بین در

مثًال، جلوگیری کنند. نیز حکومت به قدرت وابسته مذهبی سازمان متمرکز ایجاد

کنیمبیشتر اگرسیاستهایمذهبیحکومترضاشاه را با حکومتآتاتورکمقایسه
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جانشین آتاتورک حکومت میشویم. بود روبرو آن با رضاشاه که مشکالتی متوجه

ـ سازمان طی سدهها ـ آن در عثمانی» میشد که خالفت / «سلطنت تشکیالت

پارهایگسستناپذیر و گرفته دل دیوانساالریحکومتیجا مذهبیدینکارانکامًال در

تغییراتی با ـ را سازمان همان که آتاتورک آسان بود برای لذا، می شد. محسوب آن از

سکوالر اهداف و تمایالت آنجا که دارای دهد و، از جای خود حکومت داخل در ـ

در ها آن دخالت از مذهبی ساخته و امور به محدود ها را عمل آن حوزه بتواند بود،

مجموعه یک با ایران در رضاشاه اما حکومت نماید. جلوگیری دولت و حکومت امر

و میکرد با هم اقتضاء که منافعشان که اگرچه هر جا بود روبرو متفرق از دینکارانی

هر و وسلسله مراتبینبودند داراییکتشکیالتمتمرکز اما عملمیکردند متحدًا

به تن نیز روی بهیچ و داشت خود را نفوذ و حوزه عمل آزادی عظام» «آیات از یک

نمیداد. رفتن دولت چتر زیر و شدن متمرکز

کمک نه رضاشاهی، / مذهبی فرهنگی متن سیاستهای در و زمینه، این در

ایران به عبدالکریم حائری یزدی شیخ آوردن آیتاهللا و قم» علمیه «حوزه ایجاد به

سازمان تأسیس نه آورد و بوجود را ایرانی کنترل قابل یک واتیکان بنای زیر توانست

را امامی اصلی دینکاران حکومت، حاتمبخشیهای و هدایا همه با توانست، اوقاف

مهم  دینکاران ۵۷ اکثر انقالب آستانه تا به عبارت دیگر، کند. دولت بگیر حقوق

مبارزه آن با و نموده خودداری باشد دولت تصرف قابل که ایجاد تشکیالتی از ایران

میکردند.

در عظمی» «آیتاهللا عنوان با که دینکارانی عمل و رأی استقالل فقه امامی، در

مشکالت مواقع بروز اغلبدر هم ارتباطشانبا و بودند پراکنده نواحیمختلف کشور

نداشت، از لحاظ وجود بینآنها عناد در و در اوضاععادیچیزیجزحسادت و بود

حرفهای(یا یکدینکار اینکه توضیح تحتعنوان«اجتهاد»فرمولهمی شود. نظری،

(که «استفتاء» مردم پرسشهای برابر در فتوا صدور برای امور مذهبی) متخصص

به باید او اینکه جمله از است. منابعی و ترفندها و روشها دارای میشود) خوانده

مراجعه این در حین کند. مراجعه خود گذشتگان گروهی و نظرات احادیث و قرآن

و اکتفا کند «مراجعه» این میتواند به یا دارد. فکر خود پای پیش در راه او دو اما

و آمده، منابع در آنچه با مقایسه «بکوشد» یا اینکه و نماید «گزارش» را آن حاصل

برسد. پرسش خورد در پاسخی به خود، منطق و عقل از کمک گرفتن طریق از

را کسی میشود و تعبیر «جهد» عربی واژه به «کوشیدن» این در اصطالح فقهی

میکند خود استفاده عقل و منطق از نتیجه، به رسیدن و دریافت مطلب برای که،

یک دینکار اگر که دید میتوان براحتی میخوانند. «کوشنده») «مجتهد» (یعنی

وجود هیچ تضمینی آنگاه بپردازد «اجتهاد» به منابع» «گزارش که بجای باشد آزاد

خود را بکار و منطق عقل که او هم ـ دیگر فتوای یک دینکار او با ندارد که فتوای

مختلف میشود عقاید پیدایش فتواها و پس، اجتهاد موجب باشد. ـ یکی گرفته

از نمیخواند و مراتب سلسله و تمرکز داشتن به مذهبی تشکیالت نیاز با امر این و

پیدایشچنینتمرکزیجلوگیریمیکند.

و «توضیح و «رساله»ها گاه متضاد و پیدایش فتواهای گوناگون واقع منشاء در

و است بردن «عقل» بکار راه از «اجتهاد» در آزادی همین المسائل»های رنگارنگ

برای ایجاد دینکاران از برخی در تمایل تا کنونـ  اسالم صدر از ـ نیز آن با مخالفت

است. داشته ریشه مذهبی متمرکز سازمان

در دینکاران از بخشی وقتی که است پیشزمینه ها آن این در تعمق آشکار نتیجه

ایجادسازمان راه در مییابندومجاز می شوندکه اینقدرترا قدرتحکومتیحضور

«مجتهدان» مستقل مقاومت به ها آن و کار سر بکار گیرند، بالفاصله خود متمرکز

قدرت از با استفاده که ندارند مقصود، چارهای به رسیدن الجرم، برای میافتد و

کنند. ممنوع و تعطیل را اجتهاد امر خود حکومتی

آن گیر در بشدت مذهبی» «نواندیشان امروزه که است همانی نکته این واقع، در

آزادیمجتهدیندرکارخود وجوداجتهادو لوازمنواندیشیمذهبیرا شدهاندویکیاز

ودیگران عنوان میکنند.همهعصارهاحتجاجاتدکترسروشوحجةاالسالمکدیور

روزنه منتظری آیتاهللا وجود مثًال، در، که کسانی است. نهفته اخیر نکته همین در

برقراری پای میفشارندکه ایننکته بر امیدیبرایشکستنفضای سیاسیمی بینند

میبخشدکه آزادیاجتهاد بهیکدینکارمهمهمچونآیتاهللامنتظریاینتوانائیرا

نکته توجه دارند به این نیز بزند. حکومت خواست خالف فتواهائی صدور به دست
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موجب فتوا، صاحب مجتهد یک بعنوان فتوا، صدور در خمینی آیتاهللا آزادی که

یابد. بدینسان، فتوا برتری دیگر صاحبان بر و او شود او گشوده رهبری راه بر که شد

آنانپیدایش آزاد درآمیخته استو با خواستاریاجتهاد نواندیشی مذهبی فکر امروز

میکنند. آزاد ارزیابی اجتهاد برقراری مستلزم را و امروزی جدید قرائتهای

میشویم ملتفت بنگریم، این ماجرا به سکوالریسم منظر از اگر من، به گمان اما،

است. درعکسجهتنواندیشانمذهبیکشیده شده راهیکسکوالریستکامًال که

محدودشدن باید از قماست، کهجویای ایجاد واتیکان اسالمیدر یکسکوالریست،

بدینجهت گشتنسازماندینکاراناستقبال کند، متمرکز بوجود آمدنو و اجتهاد

تسلط یک نوعمذهب تا وفقطبخواهدبکوشد در پی برانداختنمذاهبنبوده اگر که

و، شود مانع اجتماعی روشهای زندگی سایر اندیشهها و بر را خاص ایدئولوژی و

متمرکز یک سازمان وجود بخود خود کند، عمل سکوالریستی دیگر، عبارت به

فراهم این امکان را رسد توافق آن به اگر بتواند با میسازد و را هموارتر راه او مذهبی

آنگونه جدا شوند، از هم امپراتور» کار و خدا «کار اصطالح مسیحی، به میکند که،

مشغول باشد و مردم دنیوی راستای تأمین معیشت در خدمتگذاری که دولت به

صدور متعدد منابع وجود آنکه مردم بپردازد. حال آخرت بکار نیز مذهبی سازمان

بصورت دینکارانگوناگون را و تبعیض»شده با مبارزه موجب پراکندگی«جبهه فتوا

میآورد. در مهار کردن قابل غیر ساز و مسئله افرادی

اینسخنالبته ممکناستدوستدارانحقوقبشرراخوشنیایدچرا کهنواندیشان

و اندیشهها در تنوع مانع متمرکز تشکیالت یک وجود نشان می دهند که مذهبی

متمرکز تشکیالت که است آن مشکل این به پاسخ اما میشود. مذهبی قرائتهای

نمیتواند و نبوده و دموکراتیکدارایقدرت اعمالزور دینکاراندر یکدولتسکوالر

نواندیشی حال، هرگونه عین در و، شود دیگران اندیشی دگر آزاد اندیشی و مانع

بهمسئله ما عبارتدیگر، اگر به میافتد. جا غالببهکمکشبکه سازمانیآنزودتر

تا تفاهم سوء این نکنیم توجه سکوالر دولت تشکیل بعد و قبل های دوره مقتضات

داشت. خواهد ادامه ابد

مذهب، با ها دارمکه مسئلهاصلیسکوالر آنچهگفتهشد، عقیده باری، به استناد

ایران،باچگونگیوامکانرفعپراکندگیونظمناپذیریدینکارانامامیگرهی آینده در

میرسد بنظرم که است زمینه همین در حال، عین در و، است خورده ناگشودنی

را در علیرغممیلطبیعیخود،سکوالرها و ناخواسته خودحکومتاسالمیکنونی،

چگونه؟ و کرده است. کمک سخت مشکل این گرهگشائی از کار

امامی»  دینکاران از «بخشی رسیدن سیاسی بقدرت ۵۷ را انقالب حاصل اگر

تشکیالت و تکوینی سازمانها سیر بر حاکم «قوانین مطابق همان آنگاه، ببینیم

اینگونه را اخیر ساله سی حوادث می توان کردم، اشاره مقاله آغاز در که مذهبی»

کرد: مشاهده نیز

بخشی بهمراه بود که، عظما»ئی «آیتاهللا تن دهها از تن یک ۱. آیتاهللا خمینی

رهبر منظر سیاسی از اگرچه و سیاسی دست یافت بقدرت دوم، دینکاران دست از

رأی یک تنها اجتهادی، فقه منظر از اما، میشد محسوب جدید حاکمیت بالمنازع

(و ایران و مجتهد فتوا صاحب و دینکاران دست اول از یک و هر بود؛ صدا یک و

او را فتواهای صحت که داشت را آن توانائی عراق) در مثًال ایران، از بیرون حتی

را او مشروعیت حاکمیت و حتی صادر کند ها را متضاد آن یا فتوای و شده منکر

برد. سئوال زیر به

از تنها مجتهدان دیگر بر خمینی آیتاهللا تسلط که وضعیتی روشن بود چنین در

لحظهای کار در انجام این هم و او ممکن خواهد بود و ایجاد ترس زور اعمال طریق

بخودتردیدراهنداد.مثًال، داستاندستگیری،خلعلباس وگرفتناعترافات تلویزیونی

به چنینموضوعی از«آیتاهللالعظما»شریعتمداریدرسالهاینخستانقالبدقیقًا

(۱) پردازد. می

مرجعیتو صاحب فتوائیرسیده خمینیبه پیشاز شریعتمدارینه تنها سالها

مهم مجتهد چند همراه به که، او بود هم داشت بلکه «علمی!» ارشدیت او به و بود

دانسته  تقلید مرجع را نیز خمینی کرده و امضاء را دهه۱۳۴۰ نامهای اوایل در دیگر،

مشمولرویههای اولرا مجتهدانطراز که قانوناساسیمشروطه استناد به تا، بود

نجات دهد. مجازات اعدام از را قضائی نمیدانست، او

اسالمی ایجاد جمهوری با که همین شریعتمداری بود انقالب، از پس اکنون، اما
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اینمخالفتدارای هویتی سیاسی من، بنظر ومنصبوالیت فقیهمخالفتمیکرد.

بهگفتههایآیتاهللا یعنی، اگر نشأتمیگرفت. مقتضیاتفقاهت اجتهادی از نبودو

در نه او فکری پایگاه در مییابیم که دقت کنیم والیت فقیه در مورد شریعتمداری

خمینیکه در نگرش سنتیدینکاران از سر مخالفتسیاسیبا قلمروهایسیاسی و

آناندرجهتحفظاستقاللدینکارانریشه داشت امامیومصلحتاندیشیبلندنگر

اعظم مجتهد حتی که اطرافش، دوم دینکاران دست و خمینی تنها نه که امری ـ

بوق این بیواهمه در نبود و بلندمدتش عواقب نیز متوجه همچون منتظری دیگری

میدمید.

سرکوب برای را خود اشتهای همان ابتدا قدرت از در نشسته دینکاران حال، بهر

دادند. مذهبینشان شدن سازمان روند متمرکز برابر در مقاومتی هر

در که بود قدرت در نشسته دینکاران برای کافی دورهای سال سی همچنین، .۲

دینکارانی و جای خالیآنها را بروند دنیا امامی یکی یکیاز طیآنمجتهدان اعظم

پیداکردن پیوندهای ـ همراه با بگیرندکه اگرچههمچنان مجتهد خواندهمیشونداما

اینتشکیالتحلشدهاند. هاضمه تشکیالتدولتیـ رفته رفته در مقامیبا مالیو

گذاشتن کنار و تمرکز ایجاد این راستای در نخستین قدم خبرگان مجلس ایجاد

آقای والیت دوران انجامشده در عملیات محسوب میشود. مستقل مجتهدان

نشستن که حتی در هنگام او، است. اساسی بوده بسیار نیز در این مورد خامنهای

بیستوچند بود، تاکنون، نرسیده مقامیکمجتهد نوپا هنوز به مسندخمینی، بر

و جوانترهاشان بسپارد گور به یکی یکی مجتهدان اعال را تا است داشته وقت سال

خوانده فقیه» والیت خبرگان «مجلس اکنون در آنچه که آنگونه بخرد، روز و زر با را

بپیچد. او اطاعت که سر از برخورد استخوانداری میتوان به دینکار کمتر میشود

است، شده او مجیزگوی و اکنون ثناخوان بوجود آمد او کنترل برای که نهادی و

عاقل بن و آدم است!» نظام کل تضعیف رهبری «تضعیف بقول خودشان چرا که،

نمیبرد. نشسته آن بر که را شاخهای

انقالب دادگاه ایجاد دولت، داخل تشکیالت دوم به دست دینکاران آوردن .۳

استخدام و جمعه نام امامت به و ایجاد شغلی جمعه برقراری نماز روحانیت، ویژه

توجهبهاینکه دیوانساالریوسیعی برای آنکه کًال ازدینکاراندست دومبوجودآمده(با

نیست)، دوازدهم جایز برقراری نماز جمعه در زمان غیبت امام فقهای شیعه نظر از

آقایخامنهایبه نظارتمستقیم زیر میروند که قدمهائیبشمار یک، یکبه همه،

است. کرده کمک مراتب مذهبی سلسله دارای متمرکز و سازمان ایجاد

کثیر طالب جمعیت خامنهای متوجه آقای بیشترین کوشش حال، در عین .۴

او از و شده جمع اعظمی مجتهد یک به دور هر گذشته در که است بوده مذهبی

یکسومنابعمستقلمالیمراجع از آقایخامنهایبتدریج، درسوحقوقمیگرفتند.

که بیحساب و سرشار نفت درآمد بر تکیه با دیگر، سوی و، از را خشکانده است

تأسیس با و شده ها آن معلمان و طالب شده، نانآور اختیار او گذاشته در کتاب

و مالی، وام، کتابخانه ایجاد تسهیالتبهداشتی، آنها، رونقبخشیدنبه یا حوزهها،

امکان و ساخته متمرکز مذهبی سازمان یک در را امامی دینکاران آینده نسل غیره،

است. ساخته مسدود را آینده مستقل مجتهدان پیدایش

بهدستخود، و رفته ایران، رفته بدینسان، می بینیمکهخودحکومت اسالمیدر

و تفرقه آورده بوجود دکتر بختیار را و آتاتورک عالقه رضاشاه و مورد مذهبی سازمان

است. ساخته ممنوع را مجتهدان آزاد

کوشش کشورمان، تاریخ از لحظه این در من، که است نکات این به عنایت با و

منافعمردم کاریعلیه را آزاد نامتمرکز و راستایاحیاء اجتهاد نواندیشانمذهبیدر

به نسبت تمام آگاهی با که آنان، معتقدم و ارزیابی می کنم ها آن حکومت سکوالر و

سرمنشاء خودشان بعنوان مهمترین مذهب تسلط برای بقای کهـ  است قاعده این

که فکری، است تنوع ایجاد نه و اجتماعی، / فرهنگی ارزشهای و سلطه ایجاد

دینکاران) به جامعه نیاز انکار (از طریق مذهبی را متمرکز سازمان انحالل استراتژی

ببندند. سکوالرها راه را بر تا برگزیدهاند

از سازمان ما مردم سختیهائی که همه با ایران، حکومت آینده من، از نظر لذا،

شاه نادر مثل ـ نباید وجه هیچ به کشیدهاند، فقیه والیت حکومت مخلوق مذهبی

بلکه باید بزند، دینکارانش متفرق ساختن سازمان و این انحالل به دست ـ افشار

و تنظیم شرعی مردم در راستای حل مسائل از آن فقط عین حفظاش، دقیقًا در
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را سیاست در دینکارانش دخالت راه مقابل، در و، نماید استفاده آخرتشان، امور

واقع میتواندبخشیازسیاستکلیدولتآینده درمورد همه تشکالت ببندد. این در

ناالزم مشکل و مسئله همیشه برای بار یک و باشد ایران مختلف دینکاران مذاهب

کند. حل رسمی» را نیز «مذهب

به مشهور فقهی حکم توانست نظامالملک خواجه هنگامیکه پیش، قرنی ده

از فقهایمهمعصرخودبگیردو سازمانمذهبی«نظامیهها» «انسدادباباجتهاد»را

خویش عهد جامعه کردن راه سکوالر را در واقع نخستین قدم در کند، پایهگزاری را

از آتاتورک ترکیه شد و «االزهر» صاحب مصر بعد، قرن چند که، آنگونه ـ برداشت

و ایجاد تا ماست کشور که نوبت میرسد بنظر اکنون گرفت. و بهرهها او عمل نتایج

شکلگیریسازمانمتمرکز مذهبیبه دست خود دینکاران امامیراهمچونموهبتی

کند. ارزیابی ایران در سکوالر استقرار دموکراسی راستای در

پانويس:

عبدالرحمن نوشته گذشت»، او بر چه آن و شريعتمداری است! آيتاهللا خوبی داور چه «خداوند به مقاله کنيد نگاه .۱
.۰۷۳۹۸۸ شماره مقاله  ۲۰ تیر ۱۳۸۷، پنجشنبه نيوز، گويا سايت در راستگو،

بخش سوم

انتخابات۸۸وجنبشسبز



شده  ۱۳۸۸ نوشته سال جمهوری ریاست انتخابات شب در فصل این مطالب

نیاورم. مجموعه این و در گذاشته کنار را آن باید که این بود منطقی ظاهرًا و است

و تنها حال نه مطلب رسیدم که نتیجه این به آن و سوم دوم در خوانشهای اما

تاریخ مبارزاتملتایران اکنوننقطهعطفیدر که حوالروزهایپیشاز انتخاباتیرا

شده مطرح نکات از که بسیاری نشان میدهد میکند، بلکه منعکس خود در است

به پرسشهای مربوط و دارند خود قرار جای بر سر همچنان انتخابات از آن پیش در

همانگونه را مطلب این که دهید نیافتهاند. پس، اجازه خور در پاسخی هنوز ها آن

بیاورم. اینجا در حاضر کتاب سوم بخش اول فصل بعنوان شده نوشته که

***
جمعهگردیهایمن،معموًال، همزمانباصبحجمعه تهرانبرویاینترنتمیرود

نخستین شدن باز به مانده ساعتی است با شده مصادف هفته این جمعه صبح و

بهر ایران؛ حادثهای که، جمهوری ریاست جدید انتخابات شعبه های رأیگیری در

و آزادی طعم خوش و بخشیده حالوتی دگر ما نسل جوان را برای یک ماهی حال،

تلخی به است،طعمیکهصمیمانه آرزومندم نشان شانداده جوانیکردن را شادیو

نکند. پیدا را داروئی تلخ روکش شیرین حکم و نگراید

فصل اول

کجاست؟ ساز آلترناتیـو اپوزیسیـون اردوگاه
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بودم مطلع میدانستم و انتخاباترا نتیجه مینویسم اکنونکه اینخطوطرا اگر

جانشین موسوی میرحسین ابقا شده، یا دیگر برای چهار سال احمدینژاد مثًال که

حتی یا گرفته، پیشی دوی آنان هر از بزرگ، یک غافلگیری با کروبی، یا و است او

انتخابات اینکه یا رسیده، مقصد راه و به انتهای خاموش چراغهای با رضائی ژنرال

کیانند، کنند مصاف هم با آن دور در باید که دو نفر آن و است کشیده دوم دور به

بیناش جهان که جام را مطرح میکردم. اما، افسوس سخنان دیگری اکنون شاید

نتیجه»ای از فکرهای«قبل به استو من هم باید کسینداده به حکیم«حافظ» را

نیایند. در آب از «بینتیجه» هم خیلی امیدوارم که کنم بسنده

استپایعلم«بایکوت بعنوانکسیکهسالها امروزمرا، کار اجازهدهیدکه پس،

بدیهیاتآغازکنم.همینامشبروشنخواهدشدکه انتخابات»ایستاده،نخستاز

رفتن به حوزههایرایگیری برخیاز و ایران در انتخاباتشرکتکرده مردم بخشیاز

تقلبات مرسوم و دستکاریها با البته بزودیـ گروههم نسبتایندو امتناع کردهاند.

شدن بیشتر لحاظ به نسبت، که این است بر این گمانها شد. خواهد آشکار ـ

کرد. خواهد سنگین تر از «همیشه» سنجش ترازوی در آن ها را کفه رأیدهندگان،

شرکتوسیع رأی  با خرداد۱۳۷۶ است که هماندوم البته هم «همیشه» از منظور

بود. همراه ـ دادند «اصالحات» نام آن به که ـ «تغییر» خواهان دهندگان

است: ساده پاسخم ناراحت می کند؟ مرا ترازو آن کفه سنگینشدن این آیا اما

به تغییر انتخابات در معتقدند شرکت که ها آن اگر نظر که چرا نه. هم آری و هم

معنایآرزوی رفاه مقصودمننوعیهم، در که ماهیت رژیممیانجامد متحققشود

ناراحتی. و نه بود است وجای خوشحالی خواهد دلشادیملت ایران،حاصل شده و

برسنگبنشیند  دومخرداد ۷۶ ، مثل تجربه شرکتکنندگان، تیر اینبار هم اگر اما

که البته افتد، فرو نومیدی دنده بر و برخیزد امید دنده از دیگری نسل و بشکند، و

است. چشم» «آب بقول فردوسی، افزایش، مایه دارد و بسیار ناراحتی جای

چرا که بندم؛ فرو چشم نمیتوانم بر جنبه مثبت آن رویداد هم صورت این اما در

سخنان شنیدن برای تیزتر گوشی اسالمی، رژیم ناپذیری اصالح نومیدشدهای از هر

گرد و خواهان اصالح ناپذیری کوفته این طبل بر مدام که داشت خواهد کسانی

(یک ایدئولوژیک غیر و دینی غیر «آلترناتیو» یک ساختن برای همگان آمدن هم

آرزوها دادن انرژیها و را هدر کار دیگری و هر و دموکرات) هستند، سکوالر آلترناتیو

باشد، برایآدم هاییچون هرچه نتیجه پس، و امکاناتمی دانند. وسوزاندنامیدها

باشد. بلندمدت شادیآور در و ناراحتکننده در کوتاهمدت می تواند من،

معوج کج و مسیر مضرس و از آدمیان، ما تک تک نسلهای آدمی نیز، همچون

بپرهیزند ازخطاهای آینده میگذرند،میآموزندکهچگونه آزمایشها وخطاها شونده

است انسان حیات ذات در این کنند. نوین فرصت هائی به تبدیل را شکستها و

چه که، نیست، هرچند نومیدی هیچ حیاتی جای گریزناپذیر این امر ساحت در و

شکست هر پس از که است دروگری خویش تیز داس با نومیدی نه، چه و بخواهیم

و ما میپردازد. نسلهای آدمی و آدمیان آرزوی بریدن شاخههای به و فرا میرسد

تحقق که رسیم نمی آن به حتی اغلب هستیم نسل سه کوتاهی به عمری اسیر که

با است و راه در ما، بی و همچنان، آینده اما ببینیم. بچشم را آرزوهامان اندکی از

دارد. مالقات و جنمیدیگر وعده نسل از آدمیانی

بدارد. امیدواریباز از اینانتخاباتهم، هرچهکهباشد،نمیتواندما را نتیجه پس،

یا میکشند دست تغییر «رژیم» برای کوشش از تغییر «دولت» سودای به که آنان

شادمانی شادمانیشان و ندارم) امیدی آن به من (که میشوند موفق خود کار در

سوی به هوشیار شدگانشان و میکنند تجربه را بنبست یا و بود؛ خواهد ما همه

است؛ «ما»ئی داده جای خود در را ما پراکنده از اقلیتی که میگردند اردوگاهی بر

«انحالل به دولت اسالمی» «تغییر هپروتی که بجای و خیاالتی ـ آنها تصور در ـ

حکومت های سنگوارگی بخاطر که، میکند خیال و میاندیشد اسالمی» نظام

اوست. آن از آینده مذهبی،

برآمدن راه کوشندگان این اپوزیسیون»، اردوگاه «ساکنان این «ما»، این

هستیم، اندک واقعًا فقیه، والیت اسالمی حکومت جانشینی برای «آلترناتیو»ی

را خود میکند رژیم را تجربه از ناراحتی کوچک ترین که هر کس زمانه ای در هم آن

از آن اینها این «اپوزیسیون» که اما میکند؛ اعالم و میپندارد «اپوزیسیون» عضو

حکومت تولدگاه آلترناتیو سکوالر نمیتواند و است قالبی و پایه بی میگویند سخن
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هم آلترناتیو سنگ آن پیدایش راه در اوقات، اغلب در عمًال، حتی و باشد اسالمی 

اندازد. می

فقط واقع، در میدانند، را جزو «اپوزیسیون» خود که آنانی اغلب بگویم، ساده تر

و بشمار میروند اسالمی» «دولت اپوزیسیون یا هستند، داخل رژیم» «اپوزیسیون

گربه را شیر آینه مینگرند در را که خود ـ ـ فعًال ندارند اما اسالمی» «رژیم به کاری

قرار نیست معلوم البته که مییابند راستینی آلترناتیو همچون را خویش میبینند.

شود. اسالمی حکومت جانشین است چگونه

که اتحادیه ای و سازمان جبهه، حزب، فرد، که پرسیدهایم خود از هیچ براستی

خود هواداران از و میشود اسالمی حکومت انتخابات شرکت مردم در خواستار

زاینده یا خود را خواهنده میتواند چگونه کنند شراکت وسیعًا در آن که میخواهد

برسه آلترناتیو حاکمیتفعلیبداند؟ چگونه میتواند همدر انتخاباتیشرکتکند که

قانوناساسیرژیماستوار اصولتا ابد تغییرناپذیر و اصلوالیتفقیه،مذهبرسمی،

بداند؟ کشورمان سیاست دیگر» «قطب را خود حال، عین در و، است

به کار سیاسی چنین و میدهد فتوا چنین که تشکلی و نظر من، شخص از

کرده رژیم اسالمی» خلع آلترناتیو ساز «اپوزیسیون در عضویت را از خود میپردازد

چنین کاندیداهای با که جامعه خود را نه با «مطالبات» که ها آن حتی است.

نمی توانندمدعیعضویتدر اردوگاه نیز میانمیگذارند انتخابات کنترلشدهایدر

باشند. ساز اپوزیسیونآلترناتیو

و گروهی بسته باشد. فرد هیچ بر نمیتواند «اردوگاه» این همه، درهای این با

نومید خود کرده از و بخورد سر از تصمیم خود کس هر که است آزادی منطقه اینجا

و سعادت ملت به خائنین تنها داشت. خواهد خویش حال درخور جائی در آن شود

نمیتوانند تخریبکنندگانعامدانهکوششهایدیگران برایآلترناتیوسازیاستکه

هر و با که ظاهر شوند، لباسی هر در آن ها  باشند. این اردوگاه جائی داشته در

کتاب بسته شدن با پروندهشان اسالمیاند و حکومت پاره تن ـ کنند اعالم که برنامه

افتاد. به جریان خواهد تازه بلکه شود نه اینکه بسته حکومت این

دادهاند بیان نشان خود از انتخابات این جریان در ایران جوانان که و هیجانی شور

اینان همان الغیر. است و آن «ارزش»های و حکومت اسالمی ها از آن نفرت واقعی

خواستارانواقعیتغییربنیادیرژیمکشورندکهاینکفرصتییافتهاندتامخالفتخود

بیمه کردن برای و، البته دهند قرمزهای رژیم نشان خط ممنوعهها و تک با تک را

کنند، دست حجاب رفع تا بتوانند میبندند، و پیشانی پا و دست به سبز خود، نوار

قصابان در حالیکه برقصند؛ خیابان و در نهند ناشناس و دختران پسران دست در

این تا لمحهای کنار ایستادهاند شاخسوسن اند، آماده کباب قناریبر که شاملو، شعر

این کنند.چهکسیمیداند امضاء جوانانسندمشروعیتحکومتکشتارگاهیانرا

گلهای را. اینان سیاسی اعتقاد را دارند، کدام مذهب کدام کجا میآیند، از جوانان

همگیشان می تواند سکوالریسم نام به چتری فقط که هستند گلستانی رنگارنگ

بسوی ما، بی و ما که، با فردائیانند اینان بنشاند. هم رنگارنگی، کنار همه با را،

اعضاء ـ نه چه و بدانند چه بنا بر طبیعت شان، ـ اینها میتازند. بزرگ تجربههائی

اقدامکنندگانواقعی علیه اینها هستند؛ آلترناتیو ساز اپوزیسیون اردوگاه اعالم نشده

و خرافه و تبعیض جور و و حکومت ظلم انحالل خواستاران حاکمیت اسالمیاند؛

و سکوالر شده، خرافه زدائی متمدن، نو، ایرانی فردای راه روشن پویندگان و جهل؛

است. «امکان» پر از وجودشان و است بالقوگیها جهان آنان دموکرات. جهان

اپوزیسیون، مقیم اتحادیه ظاهرًا و جبهه و حزب و و گروه آدم همه این از عجبا و

اصالحات «مهندسی به خونسردانه و گرفته نادیده را جوانان این آشکار نیت که

اجتماعی»مشغولندومهندسیشان تنهابهایجادتأخیر درساختنآلترناتیومیانجامد

که ظاهرًا باید تشکلی از به آوردن نمونهای بسنده کنم، بگذارید این زمینه بس. در و

عمل میکند. عکس بر اما باشد کوشا زمینه آلترناتیوسازی در

سری زدم ایران جمهوری خواهان اتحادیه سایت به که روزی نخستین باور کنید

«گام میگوید: که است نستعلیقی و بزرگ نوشته خط آن پیشانی بر که دیدم و

نهایت بی کنیم!» شرکت انتخابات در گستردهتر هرچه احمدینژاد؛ شکست اول

نام«جمهوریخواهانایران»،کهالبد کهمی دیدم«اتحاد»ی با افسوسخوردم؛چرا

مخالف«جمهوریاسالمی»و خواهانتعویضآنبا یک«جمهوریسکوالر» است،

احمدی نژاد که است ایستاده پلکانی پله نخستین بر بزاید، موش که کوهی همچون
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پلکان کی این و میشود پله آن با نام چه کس شناخته دوم نیست معلوم و نام دارد

و است راهپیمائی کدام اول» «گام این براستی برسد. فقیه والیت بخود میخواهد

و بردارند؟ را اول گام میخواهند تازه که میکردهاند چه بحال تا ما جمهوریخواهان

گام»کردن جز این «اولین و فعالیت سیاسی، اعالم حضور چند سالیانی از پس آیا،

اتحاد چگونهمیتوانباور داشتکه آیا زدهاند»؟ کنون«درجا تا چهمعنیمیدهد که

است؟ رژیم آلترناتیو ساز اپوزیسیون از جزئی هم ایران خواهان جمهوری

این اما نادیدهنمیگیرم. موجود» مجاهدینوشورایمقاومت را آلترناتیو«واقعًا نه،

«جمهوری نام حکومتش که است اسالمی حکومت برای سکوالری آلترناتیو چگونه

و نیفتد بیرون موی اش تاری از که است جمهورش مواظب رئیس است، اسالمی»

و است دیگری مقوله از ها آن کار اما شیعهاند؟ امامان حرم زیارتنامهخوان رهبرانش

نمیشود. مربوط من امروز بحث به

عقاید با که کسی کنم: اینگونه فرموله مطرح است برایم که را پرسشی باری،

شرکت به مردم تشویق خود را وظیفه میکند، اما کشور زندگی از خارج در سکوالر

اینتوهم تلفحزبو اتحادیه سازیمیکند، و وقتخود را چرا انتخابات میداند، در

را راه کنند، جدی سیاسی کار شدهاند که جمع دور هم که عده ای آورد می بوجود را

مدرن پادشاهیدموکراتو برایانحاللحکومتاسالمیو برقرارییکجمهوری یا

ساخته وقت گذرانی قصد به بیشتر که خود، کوچک باشگاههای برای چرا کنند؟ باز

می اندازند؟ اشتباه به را دیگران و مینهند طمطراق پر نامهای میشوند،

نگهدارندگان بیشتر که میکنم از اوقات فکر گاهی بگویم: شما به را راستاش

ـ کشور داخل جوانان حال آنکه میکنند، زندگی از کشور خارج در اسالمی  حکومت

ـ اغلبانحاللطلبوبراندازودرجستجویآلترناتیواند. بنابرطبیعتخواستهاشان 

را و کاشانه که خانه اسالمی بنگرید حکومت جهنم از گریخته مردمان خیل به این

رساندهاند از کشور خارج به خود را و شکنجه دیدهـ  کشیده ـ زندان اغلب کرده، رها

شدهاند! رژیم مضحک انتخابات در مردم شرکت مدافع اینجا و

بساز و تاجران فرصتطلبان و که است مهاجران ما خیل میان همین در البته، و

اروپا پارلمان های سرسراهای میلولند؛ در هم البیهای رژیم و دالالن و بفروشها و

در به سر از را رژیم» «تغییر فکر که مشغولقانعکردننمایندگانملتهایند آمریکا و

است مذاکره» «قابل ایران رژیم میسازند که توهم دچار این به را اوباما آقای کنند؛

می شود. سرش وعده و قول و اخالق مذهبی» «حکومت واقع، بعنوان یک در و،

مسلح اما غیر و پاسدار و نگاهبان طرفدار این همه داخل ایران در رژیم حاشا که

داشته باشد! روشنفکر و تحصیل کرده

در را خود مردم، رخت چرک آراء جلب برای یک ماه گذشته، طی در حکومت

کند اعتراف دوربینها برابر در که نداشته ابائی و است شسته تلویزیونی مناظرههای

در عین حال، و، است مشغول فسادگری و دزدی و جنایت به سی سال است که

دیگر از نیمهشبپنجشنبه که دنداننشانمیدهند سردارانشبرایمردمچنگ و

نشینان خارج ما و می کند؛ برقرار نظامی  حکومت نوعی و ندارد تظاهرات حق کسی

کند و دموکراتیزه را ایران که بستهایم دخیل رژیم شعبده صندوق های به امامزاده

به ایران سقف زیر در اندیش!» «دگر آدمیانی بعنوان تا، کند باز جائی هم ما برای

صد ای دهیم. ادامه فقیه) حکومت والیت (و نه اسالمی دولت با خود مبارزات

محال». این «خیال بر افسوس

فلک،داسینو»برخواهد بزودیماهیدیگرخواهدگذشت ودر «مزرعسبز باری،

امید من است. رسیده «هنگام درو»ی «کرده» اش فرا دریابد که دیگر نسلی تا آمد

آنان هماننسلیباشند میکنم آرزو و دارم را پیروزی ایننسلبجانآمده شادمانیو

زهدان خویش پرورانده در جنایت، و فساد حکومت این تاریخ، برای برانداختن که

است.



احمدینژاد بهکمک تقلبو تنفیذخامنهایبرمسند  انتخابات۸۸ آمدوگذشت.

زندان به و خوردند کتک و ریختند خیابان و کوچه به ایران جوانان ماند. باقی خود

پا موج سبز نام به شد. پدیدهای خاک وطن شان جای بر پاکشان خون افتادند و

میرحسین کرد. آقای و شهامت خویش را حیران شجاعت دنیا گذاشت و دنیا به

انتخابات تبدیل نتایج به بخاطر اعتراض االسالم کروبی، او حجة کنار در و موسوی،

رفتار و گفتار را واداشتند تا ناظری هر پس آن از شدند و موج سبز این رهبران به

از دیدگاهی سکوالر، نیز، من کند. بررسی بزرگ جنبش یک قالب رهبران را در آنان

انتظار من نمیتوان تحلیلهای از لذا، و، نشسته ام منظره تفسیر این و تماشا به

داخل به ایدئولوژی و خزیدن مذهب گوناگون به راههای تمایل از نشانی که داشت

نه ورود هدفم، میپردازم دینی» «نواندیشی مقوله به اگر و شود. حکومت مشاهده

به ها آن بحثهای از کشیدهشدن که جلوگیریکردن دینداران، بین بحث های به

با اسالمی  حکومت موافق اصالح طلبان همه که (کاری حاکمیت است امر داخل

به را اسالمی» دارند «حکومت اصطالح قصد به و میدهند انجام همواره و مهارت

به را شما می پرسی چون اش چند و از وقتی کنند؛ که تبدیل اسالمی» «جمهوری

میدهند). رجوع امامشان حکومت دوران

فصل دوم

۸۸ انتخابات از پس حوادث بر مروری
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نه نمیبینم که حوادث بیفایده آن، مقتضات و امروز به قبل از پرداختن باری،

نیز  سیاسی و نیروی سهم هر و ببینیم که کنیم مرور با هم ۸۸ را ماهه آخر سال

قابل چگونه سکوالری، دیدگاهی از ماهه، چند آن ماجراهای در مردم عامه سهم

است. تفسیر و بررسی

نهموافقانو نه مخالفانبایکوتانتخابات،هیچکدام، واقعیتقطعیآناستکه

نظام میگفتیم که بایکوتیها ما نخوانده بودند. را فقیه ولی و دولت پادگانی دست

جهانیان رخ به را خویش مردمی» «پایههای تا است مردم گسترده شرکت خواستار

که چرا آید، بیرون صندوقهای رأی از کسی چه فرقی نمیکند هم برایش و بکشاند

رأیدادن، از امتناع با باید پس، کرده است، و، دستچین خود را کاندیدا چهار هر

یقین انتخابات اما در شرکت موافقان کرد. ضعیفتر هرچه را «پایه مردمی» این

ها نامزد آن شرکت کنند، انتخابات در گسترده صورتی مردم به اگر داشتند که

را از اریکه احمدینژاد دوم دور در قطعًا و اول دور در احتماًال کروبی) یا (موسوی

پایان به کنندهای غافل گیر اما ماجرا بصورت عمل در کشید. خواهد پائین قدرت

رسید. خود موقت

اکثریت گرفته تا و توده حزب و جمهوریخواهان (از اصالحطلبان نظرات همه

گرفته شکل باور همین حول بر نوریزاده) علیرضا آقای همچون منفردی اشخاص

در من، است. از نظر ممکن حداکثری شراکت با تنها ید از احمدینژاد خلع بود:

بود که جالب تا جائی احمدینژاد بدر بردن میدان از حتی این افراد از نزد بسیاری

برندهشدن که چرا باشد کروبی) یا (موسوی خودشان کاندیدای پیروزی نتیجهاش

اولویت جای عمدًا، آنها، نداشت. اما ها آن حاصلی برای (رضائی) چهارم کاندیدای

وخودپشت زیر کشیدناحمدینژادعوضکرده به با بقدرترسیدناصالحطلبانرا

را با مردم حداکثری» «شراکت باشند توانسته تا بودند شده پنهان دوم این شعار

موجب شوند. از احمدینژاد نفرت مردمان از (سوء) استفاده

حتی که داشتند اطمینان خود استراتژی و تاکتیک ها صحت به آنچنان ها آن

دولتپادگانیگشتهای چرا مشکوکنشدندکه اینواقعیتآشکار به لحظهایهم

ورزشی را استادیومهای کرده، جمع را خود خیابانی منکر از نهی و معروف امر به

دلبازی دست و فیلمهایتبلیغاتیشانرا با داده، اصالحطلبانقرار اختیار براحتی در

دلشانمیخواهد چه هر گذاشته که آزاد را و سایتهاشان روزنامهها پخشمیکند،

هرچه را میخواهند تا آزادی داده گرافیستها و دفتر و به چاپخانه ها بنویسند،

تن انتخاباتاوباما!) بعلتتأثیرپذیریاز وحتی(البد کنند. منتشر طراحیوچاپ و

با فرصتطلبیهمیشگی دادهاست.اصالحطلبانـ بهبرقراریمناظرهبین کاندیداها

به آن مختلفی که غیبی امدادهای البته (و امکان همه این از فقط کوشیدند خودـ 

کاندیداهای کرده و استفاده ممکن ساخت) پول را همه آن تبذیر تبذیل و و شد ها

در فردای آنان تفسیرهای به نگاهی بد نیست کنند. ملی قهرمانان به را تبدیل خود

ببینیمکهآنهاچگونهتوضیح میدادندکه مناظرهموسوی واحمدینژادبیاندازیمتا

احمدینژاد با را مردمانکاندیدایآن ها تا آورد فراهم را این امکان تلویزیونی مناظره

و «هنرمند خیلی کاندیدای و پا، سر بی الت آن برابر در که، تا ببینند کنند مقایسه

رنگی چارقد مشکیخانمموسویرا آنها است. وقار با آقا و چقدر روشنفکر!»آنها

آوردند هم آقایخاتمیرا آقایموسویخواستندکه دستایشانرا بگیرد، از کردند،

روشنفکر، شلواری، کت ـ اما است خاتمی موسوی همان شوند مطمئن مردم تا

و دخترها کردند و به پا به مذهبی» سبز «انقالب مدبر... آن ها و مدیر هنرمند،

برایشان یکیاحسین، با میرحسین، که آبادیرا و فردایشاد گوشهایاز مزه پسرها

شکست برای مردم حداکثری شرکت بود: روشن هدفشان چشاندند. میساخت

اصالحطلبان. مجدد رسیدن بقدرت و احمدینژاد دادن

به آراء خواندن تمامشدن از قبل رهبر که میگیرند ایراد اصالحطلبان اکنون

 ۲۲ شب جمعه راه نیمه در که، می رود یادشان و است؛ گفته تبریک احمدینژاد

نشد ودر دفتر ستادش پایانشمارشآراء خرداد، نخست آقای موسویبودکهمنتظر

ها اگر آن است. شده رئیس جمهور اعالم داشت که و براه انداخت مطبوعاتی جلسه

عمل نمیکردند. مغرور مطمئنو اینگونه بودند حدسزده کودتایدولت پادگانیرا

ستاد  ابتدا وارد شد مردم ایران بر شنبه۲۳ خرداد صبح که در همان شوکی واقع در

فریادهای بلندشدن تا که کشاند؛ آنگونه و ضعف غش به را اصالحطلب کاندیداهای

اعتراضی مردمواقعًانمیدانستندکه دربرابراقدام غافلگیرکنندهرهبروشورای نگهبان
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چون نداشتند، برنامهای هیچگونه نقشه و برای چنین اتفاقی ها آن بکنند. باید چه

خواهد در انتخابات تقلب دولت ندانند اینکه نه را پیشبینی نکردهاند. حرکت این

چنان باالمیبرد را تفاوتآراء با ایناطمینانکه«شرکتحداکثریمردم» بلکه کرد

بود. نخواهد مؤثر نهائی نتیجه در هم تقلب که

خدمت و شاید آخرین بیشترین ۲۲ خرداد ۸۸، آنها، در که است آن اما واقعیت

پای  ۴۱ میلیون ایرانی به کشاندن آن و بودند کرده فقیه ولی حکومت به را خود

او رقیب بعنوان (که اکنون و نیز رفسنجانی حکومت که رهبر بود رائی صندوقهای

فقیه والیت رژیم مشروطیت اثبات بودند فقط برای داشته اعالم است) مکررًا مطرح

از انقالب قبل دو هفته جمعه نماز در رفسنجانی سخنان به این است. برقرار شده

در پای مردم از هفتاد درصد بیش شود اعالم که روزی باشید «مطمئن کنید: توجه

صندوقهایرایحضور یافتهاند نظامجمهوریاسالمیایرانچندپلهمعتبرترمیشود

با نظامند مسئوالن و مردم، میان فاصله ایجاد پی در حسادت با دشمنانی که و

ریخته خواهد بر سرشان یاس خاکستر انتخابات در گسترده مردم مشاهده شرکت

جامعه عظمت و اعتبار مایه که است عظیمی سرمایه مردم آرای مجموعه شد...

است. انتخابات مردم در حضور میزان جهان، معتبر شاخصهای جوامع و میشود

انتخابات عظمت با عرصه در دارند دوست را انقالب که کشورشان و کسانی حضور

در گسترده مردم حضور میشود. و خارجی داخلی دشمنان ناامیدی یاس و موجب

انتخاب مردم پشتیبانی با که دولتی هر تا شد خواهد موجب رای صندوقهای پای

حامیآن دولتهستند؛ نیز مردم قاطعیتبهتریبتواندخدمتکندو اراده و با شود

بدون قطع بطور کرد. خواهند دفاع مسئوالن تصمیمات و از نمیکنند کارشکنی

در همه نمیشود... حضور مردم محقق اسالمی حکومت آنان و اراده مردم حضور

و داخلی، جهانی اعتبار و مشروعیتدهنده است. پایه انقالب کارساز و عرصهها

است». عرصه انتخابات در حضور گرو در مردم فرد فرد و منافع نظام استحکام

به صندوق شده در افکنده رأی هر که بود روشن کامًال از پیش دیگر، بعبارت

با بیعت معنی تجدید به نخست و نیست جمهور رئیس برای انتخاب کوشش معنی

نظارتاستصوابیشورای نگهبانآن قانوناساسی حکومت اسالمیو و والیتفقیه

میانمنتخبینشوراینگهبان رأئیاست برایکسی از محسوبمیشودو،سپس،

هرگونه هم اکنون این، بر بنا است. نوشته رأی ورقه بروی را نامش رأیدهنده که

را «واقعیت» آن، این در پادگانی دولت تقلب و انتخابات، به نتایج گسترده اعتراض

و  اجبار و زور بدون شخصی، اراده با ایرانی، براستی۴۱ میلیون که نمیکند منتفی

اخذ  حوزه های به آمده، بیرون خانه ۲۲ خرداد ۸۸ از جمعه صبح خاطر، طیب به

کشور وزارت مأموران اختیار داوطلبانه در را ملی خود کارت و شناسنامه رفته، رأی

ممهور مرکب به خود انگشت تمام خوشحالی و افتخار با و داده، قرار پادگانی دولت

شرکت انتخابات، در شرکت کشاندهاند. جهان دوربینهای تمام برخ را آن و کرده

یک نام به رأی به دادن آن انتهای تنها که است و روندها مفروضات سری یک در

مجدانه کوشیدند انتخابات میانجامد. موافقان بایکوت شده چین کاندیدای دست

موفق نشدند. کارشان در و نکنند شرکت «بیعتگیری» این مردم در تا

مراد وفق به چیز بود، همه شده اعالم برنده اصالحطلبان کاندیدای واقع اگر در

این بودند. خود رسیده دل به کام اصالحطلبان هم حکومت و هم و بود پیش رفته

آرایمهندس موسوی»بهشورای نگهبان نامه «کمیتهصیانتاز را میتواندر نکته

گرفته تذکرات قبلی نادیده و هشدارها «چنانچه میگویند: دید؛ آنجا که روشنی به

در رفع اشکاالت عدیدهای که در را خود قانونی مسئول، وظیفه مقامات و نمیشد

میدادند، انجام گردید، اعالم آنان به انتخابات از «بعد» و «حین» «قبل»، مرحله

الگوی عنوانمهد مردمساالریدینیو ایران به کشور نظامجمهوریاسالمی و امروز

عنوان به نه بیرقیبتوسعهسیاسیجهاناسالم،سرخطاخبارسیاسیجهانبود،

سمت به را آن تدابیر با انواع و نمیکند تحمل را مردم خود آرام تظاهرات که کشوری

اصالحطلبان،حکومتاسالمیبرای نظر از میبینیدکه، اغتشاشمی برد». تشنجو

میرحسین موسوی بردارد و را احمدینژاد که است کافی خود» فقط «اصالح کردن

بقیه که کند رخ تاریخ جهان در دموکراسی از الگوئی تا چنان بنشاند او بجای را

بمانند. دهان به انگشت سالها تا دموکراتیک حکومتهای

رأی دادن پس انتخابات و ابطال بر اصالحطلبان اینکه علت هم انتخابات از پس

ازاینحد بیشترو گستردهتر مردماصرار داشتهو می کوشیدندتاشعارهایمعترضانرا
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بسیار خوب، شده؟ تقلب در انتخابات نهفته است. واقعیت همین در نکنند نیز

نتایج جز نباید اعتراض حد آزمود. ابطال آن را برای ممکن راه های همه باید پس

پرونده بر عالوه ـ کاندیداها تک تک مگر واال، گیرد. نشانه را دیگری امر اعالم شده

ـ دارند فقیه حکومت والیت داشتن نگاه برپا و داشتن برپا که در سی ساله ای قطور

به قانوناساسیو والیتفقیه راسخخود اعتقاد مبارزات انتخاباتیشان همگیبه در

فریبکارانه، برانداختننظارت نگذاشتند؟(حتیوقتیکه، نظارتاستصوابی صحه و

اعالم خود برنامههای در هم را اساسی قانون مواد از «برخی؟!» تغییر و استصوابی

و ندارد را کارها انجام این جمهور قدرت که میدانستند رئیس حالی در می داشتند،

میخورد!) «مطالبه خواهان» خام کردن درد به فقط شعارها این

رفته خیابان آنان به کشاندن و مردم تحریک برای عاملی اعتراض بعنوان این اما،

کاندیداهائی آشکارشدکه بعد هفته درطولایندوسه بطوریکه رنگباخت، رفته

میتوانند با مشارکتمردم به اعتراضاتخودادامهدهند که بپذیرندهدف از اعتراضات

و میگیرد. بر در را رژیم کارکرد کل ساختار و بلکه نیست انتخابات در تقلب دیگر

اعتراض از انصراف نامه در روشنی رضائی آن را به آقای که است نکتهای همان این

دغدغه ها قانونی، روال «طبق نوشت: که آنجا داد، توضیح نگهبان شورای به خود

بارز  بینظیر و نمود حماسهای را ـ که ۲۲ خرداد انتخابات به مربوط شکایات و

آن به گذشته روزهای در ـ اسالمی بود جمهوری در نظام مقدس دینی مردمساالری

در این و نموده منعکس رسیدگی قانونی به شکایات است، مرجع که نهاد محترم،

وضعیت سیاسی اکنونکه محدودیتزمانی، به توجه با اما جدیبودم. پیگیری نیز

نتایج از که شده تعیینکنندهای و حساس شرایط وارد کشور اجتماعی و امنیتی ـ

وضعیت کنترل را به دیگران و خود میدانم وظیفه لذا مهم تر می باشد، انتخابات

سربازیفداکار تا همواره بستهام خدایخود عهدیبا که از آنجا و فعلیترغیبنمایم

پیگیری از را خود انصراف بدینوسیله باشم، مردم و رهبری اسالمی، انقالب برای

مطرح شده اعالم میدارم». شکایتهای

دولت  و فقیه ولی که شد روشن ۲۳ خرداد شنبه صبح از همان ترتیب، بدین

توانستهاندباالترینتعداد حیلهگریتمام، ازطریقخامکردناصالح طلبان، پادگانیبا

پایصندوقبکشانند(هدفنخستطرح) به تاریخحکومتاسالمیرا رأیدهنده در

اشتباه حاصل یعنی، طرح). دوم (هدف کنند ابقا خود مقام در را احمدینژاد اما

موذیانه حکومت حیله گری کنار در اصالحطلبان، کودکانه فرصت طلبی و محاسبه

روشن باشد.  نتیجه شنبه۲۳ خرداد دو صبح در که شد موجب فقیه، ولی پادگانی

 ۴۱ و رسیده از آنچه انتظار داشت، بیشتر بسا هدف خود، حتی رژیم به اینکه یکی

پس از آن و بودند داده رأی آن کارکردهای و ساختار به بالغ و عاقل میلیون ایرانی

کهمی گوید: آنبگیرد.چرا از هیچکسنمیتوانستدرهیچدادگاهی اینبرگبرنده را

قانون دارای که کردهاید شرکت رژیمی برای جمهوری رئیس انتخابات در «شما

است شما قیم) (همچون ولی و فقیه که است رهبری دارای است، معینی اساسی

تعیین میکند. هم کاندیداها استصوابی نظارت نام به طریق روشی کاندیداها را از و

بازی در آن با پذیرش و میدانسته این مطالب را تمام رأی داده اید که شمائی هم و

شرکتکردهاید».

وشوراینگهبانبصورتیبیسابقهوشتاباننتایج رهبر نتیجهدومهماینبودکه

بودند. کرده اعالم احمدینژاد نفع را به انتخابات

میکردند و تصور بودند کرده هم حساب دیگر را یک که توطئهگران میرسد بنظر

از پس و ندارد وجود گسترده اعتراض توان و اشتها خورده شکست کاندیداهای در

خوبیو خوشی به قضیه و اعتراضکیخواهند کرد انتخابات آنها نتایج قالبی اعالم

ها آن به مواقع اینگونه در اصالحطلبان سابقه واکنشهای را این میشود. تمام

نکرده بود؟ مگر تقلب انتخابات کنون در اسالمی تا حکومت بود. مگر داده نشان

داده انجام خاتمی آقای دولت را انتخابات همین اینکه عین در پیشتر، سال چهار

به معین و و کروبی رفسنجانی آقایان بود، کرده سالمترین اعالم و را بهترین آن و

آن دفعه، در آیا بودند؟ اما نکرده تصدیق را انتخابات صور مختلف تقلبیبودن همان

به شکایت تا داشت رفسنجانی را وا و ساخت کروبی را خشمگین که تقلبی مقابل

پادگانی ها که «دیدید کرد که بگوید دهندگان رأی آقایان رو به این از یکی برد!، خدا

تظاهرات در شرکت به را مردم ها از آن آیا یکی ربودند؟» را شما رأیهای چگونه

در میتوانست پیش، سال چهار مثل بازی، توطئهگران، نظر از فراخواند؟ اعتراضی
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شود.  تمام شنبه۲۳ خرداد صبح همان

بایکوتکنندگان هم و اصالحطلبان، هم پادگانیها، که هم بصورتی آنچه اما،

سی در که رستاخیزی بزرگ همچون ـ مردم بود ریختن خیابان کرد به غافلگیر را

برای فروخفته خشم زد بهم را نداشت. آنچه بازی سابقهای اسالمی حکومت سال

عامدًا نمیگویم ـ اصالح طلبان صبح شنبه بود. آن در مردم کرده سرباز سال و سی

کشیده بودند خیابان به ها را آن ـ درستتری باشد «سادهلوحانه» قید که شاید چرا

خشمزده آراء مردم شمارش تقلبی صورت نمایش در که بودند پیش بینی نکرده اما

نقش اجرای با بودند که نکرده پیشبینی را نکته این ها آن خواهند آمد. خیابان به

به آنها مگر پاسخگوی«مدعوینفریبخورده»باشند. «دعوتکننده»اکنونباید

انتخابات در و وسیعًا بهحرفبایکوتکنندگانگوشنکرده که اگر بودند نگفته مردم

احمدینژادراحتخواهید ازشر شرکتکنیدحداقلدستآوردتانآنخواهد بودکه

و صدا برنامههای مهوع تأثیر تحت و احمدی نژاد، و رهبر دعوت که به مردم شد؟

در نتیجه، خشمشان در و، بودند نرفته صندوق پای به اسالمی، حکومت سیمای

اگر آنها بالفاصله تنبه نتایج انتخابات کروبیوموسوی می شدـ  اولمتوجه مرحله

و به خانههاشان بر میگشتند. میدادند

معنایخواست مردممبنی آنروز، تجلییافت. همانشنبه شعار اینواقعیت در

رأیدادهایم به اغوایشما ما پسبگیر»آنبودکه اینکه«کروبی،موسوی، رأیمرا بر

ازحکومت. نه و بود کاندیداها از پسبگیرید.طلبمردم را داریدرأیما وظیفه وشما

کاری به کارش و کرده بودند روشن تکلیف خود را که مدتها بود ها با حکومت آن

پادگانیها جانب از شده فراهم موذیانه تسهیالت با آب را کاندیداهاـ  این نداشتند.

موسوی و کروبی از حوادث سیر بدینسان، بودند. ریخته مورچگان خوابگه در ـ

اما میکردند؛ بازی را نقش این باید ها آن و بود ساخته اعتراض» جنبش «رهبر دو

چنین هفته اول تمام در نیز آن ها و نتایج انتخابات»، به «اعتراض در حد البته،

تا دادند امکان قهرمانان ناخواستهشان و مردم هفته به یک هم پادگانیها کردند.

به انرژیشان تا بدهند شعار و کنند نامهپراکنی و بکشند فریاد میخواهند هرچه

«فصلالخطابانه»  سخنان با ۲۹ خرداد ۸۸ باید جمعه ظهر در که مهلتی برسد؛ ته

میرسید. پایان به رهبر

وشیطان قدرتو لگام گسیخته دیوانه دهانولیفقیه جمعه، آنچه از آنظهر در

همان در میان و گلوله بود. اما و چماق شالق نبود، کلمه میآمد صفت بیرون

جدا کند. نخست هم را از موضوع دو نمیکرد که معظم فراموش هیاهو نیز، رهبر

خشنودی  مایه که آن، رهبری و اسالمی حکومت به مردم میلیونی ۴۱ و مثبت رأی

دیگری نداشت، و وجود «مناقشه» ای آن مورد در و بود شده مباهات ایشان و

از نزاع را مورد میشد داشت و حل راه که آراء نتایج شمارش مورد در اختالف نظر

که اما داشت بیان آنگاه، جالد اسالمی فصل کرد. و حل قانونی» «مجاری طریق

اوباش و اراذل کار اعتراض این است دیگری» «چیز به تظاهرکنندگان اعتراض اگر

که مسئول خونهای افزود شد. و خواهد بشدت سرکوب و نوکران اجنبی است و

که شکست خوردهاند کاندیداهای دولت پادگانی، که و فقیه ولی نیز نه شده ریخته

کشیده اند. به خیابان ها را خودشان مردم جاهطلبی بخاطر

در صفیرکشان بود شده شلیک ولی فقیه از دهان که گلولهای روز، آن فردای و

برابرچشمدوربینبخود او در سینهدخترجوانیدرخیابان امیرآبادتهراناصابتکرد.

یکبارهخون دوربینخیرهشدو لنز زمیننشست،درازکشید،لحظهایبه بر غلطید،

دست را به گرفته خون آن چهره و پوشاند را زد، صورتش فواره دماغش دهان و از

ببعدفصل در همپیچیحکومت والیتفقیه،در دووجه آن لحظه سپردکه از تاریخی 

از اصالحطلبشرا، می گشود. ندا آقا سلطاندر برابرچشمجهانیانچشم و اصولگرا

مشکلاش که بگشاید واقعیت این بر نسل سوم انقالب را چشم تا بست فرو زندگی

کلرژیماسالمیاست. و والیتفقیه و قاضی مرتضویکهخامنهایو احمدینژاد نه

حکومت خواستاری صریح جدائی و فقیه ولی حاکمیت ندا آغاز پایان بستن چشم

در را پیام آن کسی اگر دموکراتیک بود. و سکوالر حاکمیت برقراری یک و از مذهب

دیوار وطنمان در و از تا پژواکش را بسپرد افق تاریخ گوش به لحظه نگرفته، باید آن

و آمده بدنیا حاکمیت خودش در که جوانانی بروی بستن با گلوله فقیه ولی بشنود.

بخود ارتش اشغالگری را چهره و داد دست از را کل مشروعیتاش شده بودند بزرگ

نیست این مهم بودند. داده به انگشت نشان آن را بود مدت ها سکوالرها گرفت که
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که آن است فلسطین، مهم یا ایران است زاده گلوله میبندد به را آنکه جوانان ما که

احمدینژاد با نه هم سرفرماندهیاش و دارد اشغالگر ماهیتی فقیه والیت رژیم کل

ملت همچون ملت ایران با که دینکارانی است، او انصار و و اعوان فقیه ولی با که

میکند. رفتار شده اشغال کشوری

براستی که: دارد باز پرسش این طرح از را ما نمیتواند واقعیتها این همه اما،

و میشوند، شدند، کشیده خون و خاک به که ندائی چون دهها و خون ندا مسئول

شرکت مردم به مشوقان اوباشش؟ یا ارتش و ولی فقیه فقط کسانی هستند؟ چه

تا تمام قوا کوشیدند با ها اینکه آن نه مگر سهمی دارند؟ میانه انتخابات نیز در در

متصلب و سنگ میشود گفته که هم آنگونه حکومت اسالمی که مردم بباورانند به

اتحاد وعملمتشکلبه پایصندوقهایش رفتو،اگرچهنمی توان نیست،میتوانبا

پائین کسی چه که داشت یقین میتوان اما میآید، باال مطمئن بود که چه کسی

را انتخابات در شرکت استداللهای طرفداران و برگشت باید خواهد شد؟! کشیده

ساختار حکومت صالبت به علم با شد که آن ها یا، متوجه تا کرد مرور دیگر بار یک

این از باید خود، سادهلوحی و بخاطر بیاطالعی میگفتهاند و یا، دروغ ولی فقیه،

بلدندخوننداهای تا بهرصورتیکه بکوشند پسمواظبشکرپراکنیهاشانباشند و

بشویند. دست هاشان از را ایران جوان

نکنم. هم مطرح را «اگر» دو و «فرض» دو که میآید دریغم عین حال، در اما،

نخست بیائیدوفرضکنیم کهحاکمیتدر این انتخاباتدست بهتقلبنمیزدو، بنا

آمده او که میکنید میشد. فکر برنده موسوی مفروضات اصالحطلبان، مهندس بر

پرسش پاسخ این بدهد؟ چه سیدیاش سبز انقالب خوشخیال جوانان به که بود

مدت این «در میگوید: که آنجا شماره پنجاش، نامه در بشنویم، خودش زبان از را

سرمایه هایعظیمی بهخصوصدر زمان حیات امام روشن ضمیر ما، و [سیسال]،

شد و دست آوردهای گذارده مبارک بنای این تحکیم پای در مال و آبرو و جان از

را ما جامعه نکرده بودیم از آن تجربه که تا پیش آمد. نورانیتی حاصل ارزشمندی

به حیاتینو رسیدند که بهرغم سختترین شداید برایشانشیرین مردم ما فراگرفتو

بود. آزادیوطلیعههاییازحیاتطیبه بودندکرامت و مردمبهدستآورده آنچه بود.

آیا آنراضینمیشوند. از بهچیزی کمتر دیده اند آنروزها را اطمیناندارمکسانیکه

تجربه را انگیز روح دیگر آن فضای که بودیم داده را از دست شایستگی هایی مردم ما

تا هنوز راهمان و نیست دیر هنوز نیست؛ چنین بگویم بودم آمده نمی کردیم؟ من

کرد و زندگی میتوان معنوی دهم نشان تا بودم آمده دور نیست. نورانی آن فضای

تحجر بازگو درباره را هشدارهای امام مان تا آمده بودم زیست. امروز در عین حال در

اعتنا یاد آورم که به تا میانجامد؛ استبداد به قانون از گریز بگویم تا آمده بودم کنم.

آمده استحکاممیبخشد. بلکه تضعیفنمیکند، را پایه هاینظام بهکرامتانسان ها

از بسیاری و میخواهند درستی و خدمتگزارانشان راستی از مردم بگویم تا بودم

فساد فقر، بگویم عقبماندگی، تا بودم آمده است. دروغ برخاسته از گرفتاریهایما

که گونه اسالمی آن انقالب به دیگر بار تا بودم آمده نیست. ما سرنوشت و بیعدالتی

سخنان این بر من کنم...» دعوت باید باشد، که گونه آن و جمهوری اسالمی بود

خانه در یکفی باالشاره (یا: العاقُل آخوندها: بقول الزم نمیبینم. را هیچ معترضهای

است!) بس / یک حرف است کس اگر

سراسر ساعاتش  در ایران مردم اکثریت که کنیم مجسم بیائید۲۲ خردادی را یا و

روز، حکومت، فردای آن بودند. نرفته رأی صندوق های پای و به خانه مانده در

اینتفاوتکه پایه های با اکنون دارد را داشتکه همینرئیسجمهور همینرهبر و

محتوم مذاکره پای تا میکرد آماده باید خود را و بود شده ویران بکلی مشروعیتاش

استبرایبقایخود به مغربزمینیاندرحالی بنشیندکهمیدانست مجبور خود با

ـ ازجملهپذیرفتنزبانیرعایتحقوقبشرـتندردهد؛و حداکثرضرری خیلیچیزها

آبروباخته شان رئیس جمهور همچنان احمدینژاد که آن بود میکردند مردم که هم

اقتداری۲۴  با اینبار احمدی نژاد، مخالفانتحریم انتخاباتکاریکردندکه اما باشد.

وسط،  در عوض، این و بمانند ۴۱ میلیونی، بجای خود ادعائی و رژیم، با میلیونی،

شوند. تلف شدند) خوانده خاشاک و خاک (که جوان» جان «مقداری

هم رژیماش و بهصحنه،هموالیتفقیه مردم شور آمدنپر وخوشبختانه، البته،

دستآورد نبود، اما این دست آورد اصالحطلبان مشروعیت کرد. فاقد و لخت کًال را

بیرون مردمیکه بود؛ آن ها دست طاقت مردم از بسر آمدن و ها آن خوردگی فریب
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خود میبردند. بدنبال کشان کشان او را گرفته و را ها آن گوش کاندیدای آمدند،

ازنظرمن،اینیک فرصتبزرگ برایآدمیبه ناممهندس میرحسینموسویست

انتخاب زبالهدانی تاریخوهمردیفشدنبا گاندیوماندال یکیرا بین رهسپاریبه که

اسالمیدعوت شود حکومت «معمار»های از یکی وقتی نیست آسانی انتخاب کند.

میخواهد بپذیردکه درجادهسکوالریسمحرکتمیکندو مآًال رهبریجنبشیرا که

زند بر هدف نادان، به خطا کودکی که باشد گاه سازد. اسالمی را منحل حکومت که

پیشکش ایشان به که تاریخی را آدمیان لباس بود که میتوان امیدوار نیز گاه تیری؛

باشد. برای شان گشاد اگر بپوشند، حتی شده

نام«ژنرالدالرو با ویتوریودسیکا، فیلمیازهنرمندبزرگایتالیا، نمیدانمآیاشما

ماجرائی کشته در و است جنبش مردم رهبر ژنرال، یاد دارید؟ به یا دیده اید وره»، را

شبیه سخت میکند، بازی را خرده پائی دزد که نقش دسیکا، اما زندان در میشود.

خبر مردم این است. زندان در و که ژنرال زنده میگیرد در زمزمه بزودی اوست. پس

رفته زندان، در نیز خرده پا» «دزد آن میکند. بازسازی جنبش را و زنده دیگرباره را

وره»ی رو مهندسموسوی قادر است«ژنرالدال میپذیرد و... آیا را نقشخود رفته

که کردهام اما عادت ندارم، «ممکنات» اینگونه به چندانی البته امید من شود؟ ما

کهسیدعلیخامنهایرا همان دستبازیها نگیرم؛ از دستکم بازیگریهایتاریخرا

در که چرا میرفت پهلوی بندر دهات به باید محرم روزهای روضهخوانی برای که ـ

است. کرده دارا ملک خریداری نداشتـ  اکنون سلطان شمال بزرگ شهرهای

به موسوی گرد آقای بر حلقه زده سبز» «موج یک سکوالر، به بعنوان من اگر،

که رهبری این میدانم کردهام، فقط بدان خاطر بوده است که دیده تردید نگاه

از را خود ایدئولوژی کل دینی) نه سیاسی، و حرکت یک رهبری (بعنوان «موج»

به و می گیرد اسالمی») «جمهوری اسالمیستی شکل همان (در سیاسی مذهب

حرکت یک پس، و، را ندارد حکومت از «اسالمیت» کردن روی قصد خارج هیچ

ضدسکوالریستیاست.

مذهبیت با همراهی تاکتیک، و مصلحتبینی لحاظ به کسی، اگر حال، عین در

و مرکزیت وقتی عاملیت که است آن من نظر بداند، ضرورت زمانی موج را این

بر را همان بالئی مصلحتجویانه باشد، تاکتیک مذهبی با ایدئولوگهای (هژمونی)

اسالمی حکومت غیرمذهبی الس زن با نیروهای همه بر سر که آورد خواهد ما سر

موسوی) آورد. نخستوزیری (دوران دهه شصت در

زمانیکهامکانشراکتدرهدایتوسمتگیریوآماجگزینیجنبشهای یعنی،تا

بود خواهند تنوری هیزم ها فقط آن باشد، وجود نداشته سکوالرها برای اجتماعی

اینواقعیتبدیهی بنظرمن، اما، نانشبرای مخالفان سکوالریسمپختهمیشود. که

اعضاء  آمدند خیابان انتخابات۸۸ به در جریان مردمیکه که اکثریت دارد وجود هم

فصل سوم

مذهبیاش رهبران رنگی کور و سبز موج
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بیعملی و آشکارش، وقت رهبران اتالف بعلت هنوز، که سکوالرند حزب نامرئی آن

پرچم زیر ناچاراند اینمردم نتیجه، در استو، بخودشکلنگرفته رهبرانبالقوهاش،

سیدی»موسویبایستند. «سبز

تئوریهایمربوطبهتوطئههایبزرگو سراسرینیستم، که معتقدبه آنجا از من،

و «موساد» «سیا» پای به را دیگر گروه علیه گروه یک نقشهکشی لزومًا حساب و

اردوگاه  در فکر میکنمکه حوادثپیش وپسانتخابات۸۸ نشاندادکه نمینویسم،

بر لوحی ساده میگیرند، اغلب که دانشمندانهای ژست خالف بر «اصالحطلبان»،

پادگانی واقعیت حکومت از سیاسی قابل اعتمادی درک چندان می چربید و زیرکی

آنچه از اردوگاه این مجموعه نداشت و، در نتیجه، وجود احمدینژاد» ـ فقیه «ولی

نظر، این توضیح برای شد. و غافلگیر خورد شد یکه انتخابات» اعالم «نتایج نام به

که میکنم اذعان بخوانیم: هم با کروبی مهدی آقای نامه از را پاراگرافی است کافی

بودید، متوجهشده میدانستیدکهچهخواهدشد و دقیقتر پیشتر و بسیاریازشما

که زمانی یا دارد؟»، وجود ما تضمینی برای آرای «چه میپرسیدید که همانگاه

می کوبید». هاون در آب شما و است معلوم انتخابات «نتیجه میگفتید

اصالح طلبان رندانه مرد برابر کوششهای جوانمردانه در تصدیق و اقرار یک این

بهسخنانآقایکروبیآناستکه ایناشارهها اماهدفماز آقایموسویاست. طرفدار

نشاندهمچرا فکرمیکنمبدنبال همدانستن طبیعیحوادثپیشو پسانتخابات

در انتخابات ماقبل جریانات حادثهسازان که باشد منطقی میتواند وقتی تنها اخیر

چارههائیاندیشیده و برایآنها نیز پیشبینیکرده را محاسباتخودحوادثمابعد

پیش انتخابات نتایج اعالم پس از نشان می دهند که آنچه واال، واقعیتها باشند.

انتخابات انجام از آنچه پیش به درد کشید ربطی و خون را به ما خیابانهای و آمد

آن دلیلرخدادهاستکه پیشبینیهای آنپیآمد،قطعاً، فقطبه میگذشتندارد و

به واکنشی در واقع، مردم، عصبانی و ناگهانه خروش و درست نبوده اصالحطلبان

است. بوده هم اصالحطلبان و خوشخیالیهای وعده ها

رأی صندوقهای پای به را مردم زرنگی ها که «اگر اصالحطلبان پس، اینگونه

ایرانیان به فقیه ولی واقعی چهره نمیداد، رخ ملی رستاخیز این بودند، نکشانده

و پایههای نمیرفت، باد بر حاکمیتاش مشروعیت نمیشد، جهانیان فاش و

موجب برایپوشاندنآن ضعفاساسیاستکه حکومتاشمتزلزلنمی شد» همه

به انصاف باید هم باز میشود. اصالحطلبان از جانب تفاهم های مکرر سوء آفرینش

انتخاباتاش، از پیش خوشخیالی به اقرار از پس که، گفت آفرین اصالحات شیخ

از هم شما نیستم و پشیمان کرده خود از میخواهم بگویم همه «با این میگوید:

اینجا در می بینید که بطوری اید». نکرده ضرر یکپارچه حضور و عظیم تالش این

«دستآوردهای» به و حرفی نمی زند انتخابات» بعد از «دستآوردهای از شیخ نیز

که: «ماهها میدهد ادامه و کرده اشاره انتخاباتی مبارزات طول شده در حاصل

صحنه در را محوری» «مطالبه که داشتیم بیوقفه ای تالش دوستانمان کمک با

بهعنوان اوضاعوشرایطکشور، آنچه به توجه با انتخاباتبهیک اصلتبدیلکنیمو،

مردم مشکالت حل برای را داد انجام میتوان فعلی شرایط از برونرفت راه و برنامه

به رسیدگی جای البته کنیم». عنوان کشور در آزادی و استقالل پایههای تحکیم و

نیست در اینمقاله ازجملهمسئلهمشکوک«مطالبهمحوری»، ایندستآوردها، و

اخیر، انتخابات چهرههای از یکی که است آن نشاندادن برای فقط گفتآورد این و

ازدستآوردهایماقبلانتخاباتحرف برخالفدیگرمدعیان اصالحطلبی،منصفانه

نمیکند. واریز خود حساب را به مابعد انتخابات» «دستآوردهای و میزند

ندارند را علیه این فکر سخن میگویند، سعه صدر شیخ اصالحات کسانی که اما

اصًال که بگویند میکوشند ماجرا، بعد» و «قبل ماهوی تفکیک به اشاره بدون و،

داده انتخاباتانجام پیشاز اصالحطلباندر که آنچههائیبود بخاطر آنچه پیشآمد

اعتراض اهالی علیرغم که، است شهرداری داستان شبیه تفسیر این بودند! حکایت

طال سکه از پر کوزهای خرابهها دل از باره یک و میکند خراب را خانههائی شهر،

من اگر که غبغب می اندازد به شهردار باد اکتشاف، آقای پی این در و، می شود یافت

نمیشد! یافت دفینه این بودم نکرده صادر را تخریب دستور

صد در هفتاد باالی شرکت که با میکردند فکر اصالحطلبان واقعًا من، اعتقاد به

نهحدسمیزدندکه آنها رئیسجمهورمیشود. صاحبانحقرأیکاندیدایآنها

آلترناتیو میتواند بازی میکردند که نتیجه است، نه فکر بلد را برگرد دو بازی حریف
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به رستاخیز غافلگیر کننده مردم کار که تصور می کردند و نه دیگری داشته باشد،

که مردم در توهم یکی در ایجاد مورد مقصرند: چند آن ها در نتیجه، در بیانجامد.

جمله، از و، کشید بیرون را مطلوب نتایج هم نکبتی صندوقهای همین از میتوان

خود سناریوی برای آلترناتیوی اینکه چون دو دیگر فرستاد. خانه به را احمدینژاد

نتیجه در ـ و نداشتند آمادگی و آمد نیز نقشه پیش آنچه پیآمدهای برای نداشتند

زدن، نعل و به میخ به با و، کنند مدیریت را معترض مردم نتوانستند رستاخیز ـ

سوی دیگر آتش از و ناپذیر ببینند جبران مردم صدمات یکسو از موجب شدند که

در ها آن این اساس، بر کند. فروکش ناکامی سرمای در رفته رفته رستاخیزشان

زیر خاکستر باشد) آتش و موقتی امیدوارم (که آن آیند پی نومیدی آفرینش ناکامی و

شریکاند. نیز

دراین میانارزیابینقشمهندسموسویبسیارمهماست؛نقشیکههنوزبه پایان

توخالی بیعملی، شعارهای به رو که است روشن بخوبی اما نرسیده است خود بازی

است کافی رود. می غرورانگیز چندان نه مصالحهای به احتماًال پایان کار در و دادن،

ایجاد تشکیالتی که خبر آنجا بیاندازیم، موسوی آقای نهم از نامه تکه به یک نگاهی

از میکند: «گرو هی اعالم اینگونه کند) بازی را جنبش رهبری نهاد نقش باید را (که

و حقوق از صیانت قانونی جمعیتی تشکیل با و آیند هم گرد که آنند سر بر نخبگان

تقلبها اسناد مدارکو طریقانتشار از را انتخاباتگذشته در مردم آرایپایمالشده

را آن نتایج و کنند پیگیری قضایی محاکم به رجوع نیز و گرفته انجام تخلف های و

نیز می پیوندم». و جمع این به نیز اینجانب برسانند. مردم عموم اطالع به مستمرا

نگاهی به فهرستاهدافاین «جمعیتقانونی!»(کهمعلوم نیستقانونیتاش را کدام

ازکلخواست های بایدتصدیقکند) بیاندازید تا ببینیدکه در همانلحظه نیز مرجع

نشینی کرده اند. عقب بود، انتخابات ابطال که جنبش خودشان، قبلی

مهندس باشد و برخطا کامًال تحلیلم در اینمورد البته منصمیمانه امیدوارمکه

و انقالب و امام به وفاداری ضخیم «عشق و پردههای ساتر و پس از بتواند، موسوی

والیتفقیه»، ملتفتخواست هایواقعیمردمشودودرراستایتحقق آنخواستها

و کرده هم طی کفنپوشی شهادت را و تغسیل او مراحل کند، بخصوص که اقدام

من، تقصیرهای او نیز بسا بنظر اما، ندارد. هراسی مرگ زندان و مدعی است که از

و گیر انداختن در مورد اولش ـ بازی با نیز او و روز انتخابات آغاز میشود از پیش

برای قدری او را حریف که این خاطر به (البد کردن خاتمی در به میدان از سپس

نشسته و چپیاش، یاران دست او و از سپس استفاده و نمیدیده) ـ احمدینژاد

معلوم دیگر بوده و بودجه کاندیداهای برابر چند تبلیغاتی که منابع مالی بیکران بر

خوشبینی، نقش و آزادی کاذبی از فضای ایجاد میشده، و تأمین کجا نیست از

ناباوری در خود آنچنان و کرده بازی آمد پیش نتایج از اعالم پس عمدهای در آنچه

رهبر بعنوان از «راهنمائی»هایاش، یک در هیچ که است افتاده گیر غافلگیری و

وجود ندارد. ایران، نقطه درخشانی رستاخیز کنونی

به مرا می گفت: «اگر که آن فرمان کذائی اشاره کنم به است نمونه کافی بعنوان

بعنوان بخشی این استکه «اعتصاب»، در اعتصاب کنید!» نکته زندان بردندشما

به ربطی هیچ منطقًا حال، هر در خوب و، یا است و بد یا رژیم، یک علیه مبارزه از

گذشت انتخابات از اعالم در دورانی که چرا یا نرفتن ایشان ندارد. ایشان زندانرفتن

بیمهکردن درد به فقط مردم نکرد؟ آیا اعتصابات صادر «فرمانی» هیچ مورد این در

اگر بازداشتایشاننزند؟ دستبه تا کند وادار شخصایشانمیخوردکهحکومترا

و میتواند است خوب میکند پیدا حکم تهدید را بیان، شکل این در اعتصاباتی که،

این زندان به رفتن پیش از چرا ایشان کارا باشد خواستهای مردم تحقق جهت در

ایشان حرکت مچی ساعت روی باید مردم رستاخیز چرا نمیکند؟ صادر فرمان را

است؟ ناکارآمدی و متشتت رهبری چگونه این آخر کند؟

به دل کشور خارج و داخل در که را کسانی از بسیاری می نویسم آنچه که میدانم

روسری میاندازند و گردن به سبز شال گردن و بستهاند ایشان سبز مذهبی» «موج

نشاط را اشارهایبهسبزی وجوانیو هر باچسباسکاچ، گاه میبندند و، سبز بهسر

آقایموسویمیکنند،عصبانی قربانیقدوم دارد وجود نویما و ادبیاتکهنه در که

هر چندکهخودشاننیک می دانندکه مهندسموسویبارها اعالمداشته میسازد؛

بابت این از است. پیامبر خاندان و ارادت به سیادت نشانه سبز پارچه های این که

سبزی «رنگ میگوید: که آنجا کنید، مراجعه ایشان نامه آخرین به می توانید هم
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که رنگ سبزی است: این معنایش یک کردهایم انتخاب خود نماد به عنوان ما که

فضیلت کرامت و بیت خرد، اهل بیت اهل راستی، بیت نور، اهل بیت به اهل را ما

پیوندمیدهد».

معانی مندر آوردی میخواهند آقایان و خانم ها این که میکنم واقع، فکر در من،

ـ بوده توضیح به ناچار که هر جا همـ  او حقنه کنند و موسوی آقای به را خودشان

ها بدهد. آن سخنان عکس توضیحی که مجبور شده

براه سبز» «موج ما که جوانان وطن خوب است که چه می کنم فکر البته من

اما می بینند، را خویش جوان آرزوهای تصویر رنگ خوش آینه این در و انداختهاند

کافی باجنس فکر وعملمهندس موسوینمیخواند. اعتقاددارمکهجنساین آرزو

کنیم: مرور هم با را کشور ایشان به طرفدارانشان در خارج نامه از پاراگراف این است

از خارج هموطنان شما مسالمتآمیز اعتراضات از مجدد تشکر ضمن «اینجانب،

استفاده از کلیه با که میخواهم جهانداشت، از شما کشور، که انعکاسوسیعیدر

نظاممقدسجمهوریاسالمی، صدایاعتراضخود وفاداریبه راهکارهایقانونیو

این نکته بر برسانید.منکامًال انتخاباتبهگوشمسئولینکشور تقلبگسترده در را

معتقد که گروههایی فعالیت با ارتباطی هیچ شما برحق و مشروع خواسته که واقفم

خود صفوف شماست که بر ندارد. نیستند، ایران اسالمی جمهوری مقدس نظام به

ندهید». آنان به کنونی را موقعیت از استفاده سوء اجازه کرده و جدا آنان از را

مستقیمی ربط لزومًا که را، موسوی آقای آشکار موضع گیری این اگر که براستی

نیز تسری داد، کشور داخل به را آن میتوان آسانی به و ندارد به خارج کشور هم

تظاهرات و در شرکتکنندگان از صد در چند که پرسید باید آنگاه بگیریم، در نظر

از ایشان تعریف در شعرخوانی، مجالس سخنرانی و و گرفتنها غریبان شبهای

جزئی را سراسر جهانخود در جوانانیکه همه آیا «پیروانخودی»شان میگنجند؟

ایران» اسالمی جمهوری مقدس نظام به معتقد و «وفادار می دانند موج سبز از

جدا آن ها از را خود «صفوف با صدور فرمان موسوی مهندس آقای آیا هستند؟» 

است؟ نداده دست سبز» از «موج رهبری برای خود را شایستگی کنید»

هایواجب «گروه مهندسموسویاز منظور میگویند که شنیدهام عینحال در

در که مجاهدین و سلطنتطلبان و کمونیستها از است بوده عبارت االجتناب»

که هیچ حالی در بزنند، جا سبزها صفوف داخل در را خود خواستهاند خارج کشور

وفادار نیستند. مقدس جمهوری اسالمی» «نظام به کدامشان

«انقالباسالمی به رهبریمهندسموسوی، ادامهای از این«موج سبز»، مگر اما

۵۷»است (همانکهآخوندهاووالیتفقیهو شریعتعقبماندهجبلالعاملیرابقدرت

«وفاداری به مشروط آن در عضویت که کرد) ایجاد را کنونی گرفتاریهای و رساند

نیز ایرانی ها از اکثریتی باشد؟بخصوصکه ایران» نظاممقدسجمهوریاسالمی به

به عالقهای هیچ همچون آنان ـ مجاهد نه سلطنتطلبو کمونیست اند، نه نه که ـ

برایابراز تظاهراتاتفاقًا شرکتشاندر ندارندو «نظام مقدس جمهوریاسالمی!»

باید و «سبزها» باشند نمیتوانند جزو اینها چرا نامقدس است. این نهاد از بیزاری

میرود؟ مسلخ به دیگری بایستند که البد صف در

به آننیستکه «موج سبز»وفادار آیا صدور همین«فرمان»نشانه عینحال، در

اینکهسلطنتطلبان ومجاهدین نه آقایموسوی یکرستاخیز«ملی»نیست؟مگر

حکومتی با همجزئیاز ملت ایرانهستندوهمگی نیز سرگرممبارزه وکمونیستها

درچرخ گوشتخودلهکردهوتفالهاش هستندکه اکنوناصالحطلبانو رهبرانشان را

دریافت کنیم مهندس آقای سخن از را پیام این باید آیا است؟ انداخته به دور را

کمونیست وجود و مجاهد و سلطنتطلب برای جائی هم ایشان در حکومت که

۱۳۶۷ عادت  کشتار که نخستوزیر کنند نباید خیال جور اشخاص» «این و ندارد

است؟ گذاشته را کنار تصفیهکردناش

برای رهبری خمینی به دنبال نخست وزیر اندیشه و گفتار ببینید که در را ما وای؛

سال سی به بازگشت حسرت هنوز که نخستوزیری می گردیم؛ «ملی» رستاخیزی

نام به انقالبی کشور ما در از این، پیش سال مینویسد: «سی آنجا که پیش را دارد؛

انسانها، کرامت احیای برای برای آزادی، انقالبی انقالبی رسید؛ به پیروزی اسالم

امام حیات زمان خصوص در به و مدت این در درستی. راستی و برای انقالبی

بنای تحکیم این پای در آبرو و و مال از جان عظیمی سرمایه های روشنضمیر ما

از پیش تا که نورانیتی آمد. حاصل ارزشمندی دستآوردهای و شد گذارده مبارک
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بهرغم که رسیدند مردم ما به حیاتی نو و بودیم جامعه ما را فراگرفت نکرده تجربه آن

برایشانشیرینبود». سختترینشداید

از ایشانخود کهطعمشیرینآن«دورانشیرین» را چشیدهاندمیدانندکه آنها

علیه هرچه«ملی» «روشنضمیر»اش، رهبر با برجسته ترین کسانیاستکه،همراه

نامنمیبردهمانیاست چیزیکه تنها اعالمیههایشاز است قیامکردهوهنوزهمدر

بردارید می شود. «ایران» خوانده خاک، تکه یک نه بعنوان و هویت یک بعنوان که،

و بشمارید ها آن سراسر واژه «ایران» را در ایشان را بخوانید و کودکانه انشاءهای و

«انقالب»و «جمهوری «امام»، واژههای«اسالم»، با تعداددایمالتکرار را تعدادآن ها

الاقل ایشان ضمیر» «روشن رهبر بیاید. دستتان مطلب تا کنید مقایسه اسالمی»

مستقر جماران و علوی مدرسه در برسد و به تهران تا کند صبر که بود زرنگ آنقدر

که گویا اکنون هم اما، تاریخ ما را بخواند. ایشان ملیت و و ایران فاتحه و بعد شود

به مدام و عرض ارادت دشمنی با ایران از خانگی» بسر میبرند هم دست «حصر در

جوانهای رهبر چنینشخصیمیتواند آیا نمی دارند. اسالمیعزیزشانبر حکومت

و باشد شیراز و اصفهان و تهران و لندن و پاریس و لوسآنجلس و نیویورک ایرانی

یک بصورت گردنبندی از را پاک های دردانه این که کند تسبیحی عمل بعنوان نخ

درآورد؟ ملی» «ائتالف

منزل سکوالریسم سر به ما راهنمایان از یکی مآًال نگوئید که ایشان من به نه،

اینگونه «مصالح جنبش» و بخاطر ـکف نفسنشانمیدهند فعًال ـ اما بود خواهند

است که صادقی مرد به فاحش دروغی بستن و ایشان به توهینی این حرف میزنند.

باشد یادمان است. نکرده پنهان را خود مواضع مصلحتی هیچ خاطر به و هیچگاه

تشریفات نشد حاضر ترکیه، به رسمی سفری در و نخستوزیریاش هنگام به او، که

و توجیهش بگذارد گلی دسته آتاتورک کمال مزار بر و کرده رعایت را آن کشور رایج

فقیه» منافات دارد. ولی اسالمی «حکومت با «سکوالریسم» که بود این هم

عینحال، در بداندو، سکوالر را نمیکنمکسیخود میخواهم بگویم کهمن باور

نفریبد حتمًا دیگرانرا چنینآدمیاگر بزند. پای علمرهبریتآقایموسویسینه در

با فریب دادن مهندسموسوی فکر میکند که بهفریبدادن خویش مشغول استو یا

ایران فقطبعنوان از ابزاری»کند.مهندسموسویهمیشه میتوانداز اونیز«استفاده

اسالمیشدگیو اسالمی آن اهمیتدر اگر اهمیتیدارد که یکتکهخاکناممیبرد

«من که مینویسد: اصالحات شیخ (باز ناز شست بس. و میکند تجلی ماندگیاش

این در تحولخواه سیاسی و گروههای با افراد همکاری هرگونه برای خود سهم به

«ایرانیت» «اسالمیت» و در کنار رسد «جمهوریت» می نظر به حساس که مقطع

و تغییر حرکت تحولخواهی و واحد جلسه تشکیل و دست همکاری خطر است، در

میکنم»). دراز را

نسبت اسالمیست ها مواضع با در ارتباط نظری، و جنبه از که، دیگری نکته اما

که میگردد بر رعنائی و جوان جان دو داستان به می کند نظر جلب به سکوالریسم

نماد تبدیل به شده و مطرح در جهان ایران کنونی ملت جنبش بعنوان چهره هائی از

ایران جامعه رنگارنگ متکاثر و چهره که هستند مردی و من، زن نظر از و، گشتهاند

دوشان یاد هر ایرانی، یک من، بعنوان و جهانیان گرفته اند نگاه برابر بروشنی در را

تبدیل دماوندی آتشفشان به جوشان آنان خون میکنم که آرزو و میدارم گرامی را

می فرستد. تاریخ زبالهدان به و میروبد را ضحاکیان و ضحاک که شود

ـ جناح هر دو در ـ اسالمیستها استفادهگر سوء ذهنیت میکنم که من فکر اما

است و کوشیده کند ابزاری» «استفاده آزادی نیز راه جانباخته دو از این میخواهد

خانوادهاش به او پاک پیکر تحویل (از سهراب مطرحشدن برای زمینه کردن فراهم با

کرده اند گمنام پنهان سردخانههای در را دیگر تن دهها پیکر حالی که در هم آن ـ

او و جای کند کمرنگ را ندا خاطره رفته رفته او) علنی دفن اجازه دادن گرفته تا ـ

میتوانند و کنترل تر است قابل اسالمیستها برای تصویرش که سهراب بدهد به را

نسبت دهند. به آن اسالمیستی را تفسیر و تعبیر هرگونه

مدعی آنکه ـ بی اصالحطلبان و اصولگرایان «جابجائی»، این در اعتقاد من، به

هم هدف شان و بوده کار اندر سان دست یک ـ به کردهاند توطئه همدیگر با باشم

«ندا» نام به نمادی قامت در سکوالریستی مطرحشدن اندیشه امکان بر راه بستن

است. بوده

دو این جانباختگی پی در که میکنم شروع اینجا از برداشت این توضیح در
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کروبی مهدی آقایان نیز و بانو، و موسوی مهندس آقای دیدار خبر که دیدهایم جوان

صدر ماجرا در تفصیالت و عکس همراه با سهراب اعرابی، داغدیده مادر از خاتمی و

این استکه الزم یکمقیاسانسانی، در من، و بنظر البته، است. قرار گرفته خبرها

قابل درست و را اطرافیانشان و اصالحطلبان حکومتی اردوگاه کاندیدای حرکت دو

آقایان چرا که است آن داشته مشغول بخود مرا ذهن آنچه اما کنیم. ارزیابی تقدیر

این جریان در موسوی) که آقای (همسر کاظمی خانم و بخصوص کروبی، و موسوی

تأکید همسرش در اردوگاه زنان پر رنگ بر نقش خود با حضور تا کوشید انتخابات

شراکت و حضور نماد دخترشان خون که سلطان، آقا خانواده از دلجوئی برای کند،

با چند الاقل و یا، نرفته شده، این خیزش بزرگ در ایران دختران جوان عیار تمام

کروبی آقای سخنان در شعاری (که بدون کلیگوئیهای اما خالی و خشک کالم

نکردهاند؟ یاد ندا از بود)، طنین افکن ندا درباره

کنار را مطلب چند اینکه جز ندارد چاره ای باشد من جای هرکس میکنم فکر

یافتن راه یعنی، آورد. دست به درخور پاسخی پرسش این برای بتواند تا بگذارد هم

از که سکوالرها از دید نه آن هم راه آزادی، جان باخته دو چهره مقایسه پاسخ، از

انجام شما دید برابر را در مقایسه دارم این قصد من میگذرد و اسالمیستها دید

دهم:

حال آنکه نداشت، خود با سبزی نشان هیچ تظاهرات در شرکت هنگام ندا به .۱

آیا داشت. پیشانی بر نواری سبز بود و هم گردن بسته به سبز شال هم سهراب

سیاسی قرار ـ عقیدتی مختلف دو صف در و ندا سهراب که نمیدهد تفاوت نشان

میگرفتهاند؟

شرکت در انتخابات ندا که است داده توضیح بی.بی.سی با در گفتگو ندا نامزد .۲

تظاهراتخیابانی استوشرکتاشدر نبوده کاندیداها از هیچکدام طرفدار و نکرده

کامًال سی.ان.ان در پخش شده ویدئوهای ولی شود منکر آن میخواهد دولت (که

هنوز بوده. من سیستم کل به اعتراض برای صرفًا میکنند) مشخص مطلب را این

یا است داده رأی موسوی آقای به و کرده شرکت انتخابات در سهراب آیا که نمی دانم

است. خود داشته را با موسوی آقای طرفداران عالئم همه ظاهرًا او نه، اما

از حجاب رعایت که میدهد نشان کامًال شده منتشر که از ندا عکسهائی .۳

بالفاصله که میتوانسته هرکجا او و بوده است حکومتی بخاطر اجبار صرفًا او جانب

(کشوری ترکیه سفر او در عکسهای مثًال، است. میکرده راحت شر آن را از خود

او اعتقاد عدم کامًال هم عکس گرفتهاند) با آشنا شده و «نامزد»اش با همانجا که در

نشانمی دهند. من اما از عقایدمذهبیسهراباعرابیاطالعی بهحجاباسالمیرا

مورد در موضوع همین آیا داشت. مذهبی صورتی کامًال تدفین او مراسم اما ندارم،

که کسی مراسم است نداده اجازه حکومت نمیدانم. من هم صدق می کند؟ ندا

شود. مطلع دفن، قبل از الاقل او، دفن محل از یا و ببیند او را تدفین

گرفتن یاد به و کرده رها را فلسفه تحصیل او که میخوانیم ندا زندگی شرح در .۴

در راهنمایگردشگرانشود. در ترکیه عینحالقصد داشته در و موسیقیپرداخته

از همینسکوتاستفاده اسالمیستها نشده و تمایالت سهرابچیزیمنتشر مورد

کردهاند.

را ندا است،سعیکرده اند اکنونکاستیگرفته شدتیکه با رسانه هایدولتی، .۵

اصًال که کنند معرفی او) خواندن «روسپی» با مورد یک در (حتی بار و بند بی زنی

بصورتی مردم، مسیر از دور خیابانهای از یکی در و نداشته شرکت تظاهرات در

تا کوشیدند حتی ها آن است. گرفته قرار گلوله اصابت مورد توطئهوار و مشکوک

بی.بی.سی در تهران جانبدفتر از او را حاصلوجودیکسناریویحساب شده قتل

اسالمیستها جانب سهراب از مورد در خالفی نکته هیچ آنکه دهند. حال نشان

مطرح نشده است.

به نه که است بوده ایران آزاده زنان از بخشی نماینده ندا من، بنظر کنم. خالصه

می رفته بشمار مذهبی ظاهرپسند اصول پابند نه و داشته اعتقاد اسالمی حکومت

اکنون که مردی با ترکیه به سفر در شیعی»، «ارزشهای برخالف حتی، او است.

را،عطفبه موارددیگری همچون او باید بیشتر را «نامزد»ندا معرفیمیکند(و خود

دانست) آشناشدهوصمیمانه موردرکساناصابریو بهمنقبادی،«دوستپسر»ندا

موسیقی خصوصی معلم هم تهران در گرفتهاند. عکس هم با و نشسته کنارش در

بر اساس است. آمده خیابان معلم خود به تظاهرات نیز با در شرکت برای داشته و
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مدرن، تساویجو، امروزی، بدانم زنی را ندا که می دهم حق بخود شواهد، من این

نداده انتخابات در به شرکت تن که آن، مذهبی و تظاهرات حکومت اسالمی بیزار از

کرده است. آن شرکت علیه تظاهرات در اما بایکوت نموده، آن را و

غیر بزرگشده خانه در که سهراب جوانمرگایران(همچونسهرابشاهنامه اما

با نسلتازهسالیاستکهسادهدالنه جذب جریاناتاصالحطلبیشده، نماینده بود)

اعالم داشته عترت» «خاندان را سبز آقای موسوی آن که سبز»ی «موج به رفقایش

«پسگرفتن برای از انتخابات نیز پس و کرده در انتخابات شرکت احتماًال پیوسته،

قبل البته اتفاقات این همه و است؛ آمده خیابان به سبز سربند و شال با خود» رأی

کروبی میرسد جنبشبسرعت مشغولگذشتن از موسویو امروزیبوده که بنظر از

است. خاتمی و

که او حاکی از آنند شواهد اندک همین یعنی سکوالر است. زن یک صراحتًا ندا

و «ارزش»های خود برانند عدهای آخوند بر کشورش حکم بجای اینکه دوست داشته

ـ برای و باشد مردم همه از آن حاکمیت کنند، مردم تحمیل بر چاقو و با باتوم را

اماسهراب هنوز باشد. ازهرگونهمذهبی جدا اینکه همهمردمدرسایهاش بیاسایندـ

کهنخست وزیر می کرده فکر کلحکومت اسالمی روشننکرده بوده، تکلیفخود را با

ـ و حکومت را کند فراهم ایران مردم برای را بهتری اوضاع محبوب خمینی میتواند

نماید. اصالح ـ کجاست حدش نیست معلوم البته که حد معقولی تا

کدام میدادید که ترجیح بودید اسالمیست جزو مصلحت اندیشان شما حال، اگر

سبز» شوند؟ جنبش «نماد به راه آزادی ایران تبدیل در جانباخته جوان این دو از

آنکه و یا پیش چشممردم جهانجامهسیاهش از خونجواناشسرخ میشود آنکه

نمایش به را همه نمادهای سبز سرعت تکثیر میشوند ـ که به ـ عکس هایش در

گذاشته؟

سراغخانواده  به آیا آقای موسویبودیدچه میکردید؟ و کفشهایخانم در اگر  یا

«خانواده از شربتی که آن و چای از آیا دهید؟ میرفتید تا دلداریشان ندا هم

لحاظمذهبیمشکوک» جلویتانمی گذاشتندمی نوشیدید واحساسنجسشدگی

نمیکردید؟

تا فرمان می دهد پیروان خود به موسوی آقای وقتی بگوئید که، به من براستی،

نیستند معتقد اسالمی» «جمهوری مقدس به کسانی که صفوف از را خود صفوف

ـ است؟ تعلق داشته صف دو این از یک کدام به ندا میکنید شما فکر کنند، جدا

از متالشی شود، بی آنکه اسالمی، حکومت دارند دوست صمیمانه که ها آن صف

اسالمی برافتادن حکومت مطلقًا به که ها آن صف گردد؛ یا اصالح و متحول درون

فکرمیکنند؟

که نیست نتیجه نگاهی او از نکردن تجلیل و ندا خانواده به سراغ نرفتن آیا و

«ناخودی»کردنملتایراناست، «خودی»و مشغول سال، پسازسی همچنان،

مینگرد؟ به یک سان مرده و مورد به زنده این در و

و خواند ملی» «رهبران را خانمها این آقایان و میتوان موضعی، چنین یک با آیا،

اثبات و دارای ضدیت حکومت که غاصب ـ و خامنهای در برابر احمدینژاد را ها آن

خود «مبارزات» در که داشت انتظار ها آن از و داده قرار ـ هستند ملی منافع با شده

بیاندیشند؟ نیز «ندا»ها آرزوهای و آمال به

است. با شما قضاوت

کرد که نکته نیز اشاره این به باید شد، دسترفته جاناز از این دو حال کهسخن

انحراف در نپذیرندگانرهبریآقایموسویزدهمی شود«ایجاد به اتهاماتیکه یکی از

ارجمندیطی مقالهای مثًال، نویسنده نهضت»استو «پایمال کردنخوننداها».

چه است. مننسبتداده به اتهاماترا اینگونه انحرافممنوع!» احترام، «با تیتر با

که است معتقد ـ دموکرات بودن و سکوالر عین ادعای در ـ گویائی! نویسنده تیتر

«حماسه از آن مرتبًا در که راهی دارند، اعتقاد آن به او که آنی است درست راه تنها

بهحساباصالح طلبانو آقای دومخرداد۷۶»سخنمیرود،وکشتهشدن«ندا»ها

نخوانده مردم را آراء درست باالخره هیچکس که حالی در و میشود، واریز موسوی

که مهندس موسوی دارد یقین روشن شود، مصرانه انتخابات تا نتیجه واقعی است

قرار است که جنبشی دستآوردهای مورد در و است ایران قانونی رئیس جمهور

وفاداران غیر با همنشینی مخالف و امام خط پیرو (مردی موسوی مهندس بوسیله

دستاوردهای این «بدون که دارد عقیده شود رهبری جمهوری اسالمی) مقدس به
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از و کرد ایستادگی شرایط موجود در مسالمتآمیز به گونه نمیتوان ملی و تاریخی

ادراکات همه اینها که ادعا دارد و گذشت»، و مدرنیته سکوالریته هیبت پر آستانه

دهاتی» «انقالب یک به دست من نسل مثل که است جدیدی «نسل» ادعاهای و

ایجادیک«جنبش به و نزده (همان انقالبیکهمهندسموسوینخست وزیر آنبود)

نمی خورد! گول نسل ما مثل دیگر است و مشغول شهری»

اخالقی اعتراض» «اصالت به حتی من که کنم اضافه هم را نکته این جا (همین

ایشان تقلبها همه با اگر نمیدانم که نتایجانتخابات نیزشکدارمو آقایموسویبه

نیز و نه. یا اعتراض میکردند انتخابات تقلبیبودن به باز هم بودند مسابقه برنده

خوانده مردم آراء آن در انتخاباتی که نتایج به زدن راجع حدس در چرا که نمیدانم

نفر دو که فراموش کرد و دید موسوی و احمدینژاد بین تنها را باید رقابت نشده،

داده اند رأی کروبی آقای به که کسانی مثًال، آیا اگر، بوده اند. مسابقه این در هم دیگر

طرفداران نیز جزو را کنند، آن ها استفاده شد؟» «رأی من چه از شعار بخواهند هم

نخواهند زد؟) جا آقای موسوی

ایدئولوژیزده ایهرگونه سخن خالفعقیده هر الزم است توضیحدهمکه باری،

که نظرات می بینید لذا، میکند. و، «ممنوع!» را و آن می خواند را «انحراف» خود

مسلمًا است و «ممنوعه»ها جزو نیز « سبز «جنبش طرفداران از نزد بعضی در من

هم موسوی آقای مهندس محتمل دولت ارشاد» «وزارت کرد که تصور میشود

است همانی «انحراف» این عوالم مذهبی در نخواهد داد. نشر اجازه آن به همچنان

که تفاوت این با است، روشن هم آن شرعی حکم و می شود خوانده «ارتداد» که

با یک عبارت «خفه شو!» دستور اصالحطلبی، سرکوب بازوی از دوری در اکنون،

«با شود: گذاشته نمایش به و تمدن تساهل تا نهایت می یابد زینت هم احترام» «با

احترام، انحراف ممنوع!»

که رسید خواهد روزی هم فرا عمرم باقیمانده در نمیدانم که آیا براستی من

بزندو«منحرفکننده»و«منحرف»و «مرتد» شناخته «مخالف» بتواند حرفشرا

دورترین  در گوشه دنور، در که اوین نشود؟ وقتی منی ۲۰۹ زندان راهی بند نشده و

که ـ سایت اینترنتی نصفی و تا چهار در هم مقالههایم و ایران، نشستهام از نقطه

میشوم (البته دعوت سکوت به می یابد انتشار ـ میشوند فیلتر ایران هم در همگی

فریاد تا کند باز دهان است ممکن قلب تهران در که جوانی آن تکلیف احترام») «با

و میزنند شانهاش به «دوستان» اول است. روشن سکوالریسم» «زندهباد برآورد

تجدید و انتخابات ابطال شعار ما نکن. ایجاد من، انحراف «عزیز میگوید: مشفقانه

عضو و بعد، اگر این بیشتر!»؛ کلمه یک نه و کمتر کلمه نه یک رأیگیری است ـ

به اسالمی» بر جمهوری «مرگ که زبان سرخ داد زد با و روئی کرد پر سبز» «موج

تا خالیمی کنند دورش را خیره سری کند، بیشتر باالخره اگر و خواهند کرد او اخطار

این و سبز سیدی»، در میان موج نفوذی «عامل بسیجی بتوانند حالی این برادران

دارد. کره من دوغ چقدر یک که کنند سلطنت طلب مجاهد» «کمونیست

میگردد کهمیگویم اینمقوله بر بیشترین اعتراضهایبهمنبه است که اینگونه

اعتراض فریفتندو بهپایصندوق هایرأیکشاندند». «اصالحطلبانجوانانایرانرا

کف اش بر و جان سلحشور جوانان و کرده اهانت ایران ملت من به که است این

جنبش مسیر چراها در و اماها این طرح با نیز اکنون و خورده خواندهام؛ فریب را

با ایران شدهای، بیارتباط پیر و تو که شده من گفته به «انحراف» ایجاد کردهام.

اوهام خیاالت و با را نداری آن ها حق نتیجه، نمیکنی و، در درک را جوان نسل

خویش گمراه کنی.

جوان و سکوالر سبز «جنبش سالمت تضمین و نمی کنم؛ فکر اینگونه اما من

مالک را خود که ایرانی در دموکراسی و آزادی برای کف بر جان و دلیر که را، ایران»

هر از دائم انتقاد بررسی و در است، جهانایستاده خیابان هایسراسر در آنمیداند

جهان در برایمخاطبینپراکندهام تا بهسهمخویشمی کوشم و حرکتآنمیدانم

انتخاب غلط. فالن اشتباه است و کار فالن چرا دهم که توضیح فراخ

استراتژی عرصه در هم و تاکتیک در سطح هم نمی شوم، ساکت هم «احترامًا»

سخت و دارم، فراوان تردید جنبش این رهبری برای موسوی مهندس شایستگی در

بحثهایمذهبی از فضایسیاسی زندگی ما باالخره، پساز سیسال، امیدوارمکه

شود. خالی اسالمی» درست «حکومت نحوه درباره



است مدتی (که داد، بابک شجاع وطنمان، شور و پر جوان نویسنده از مطلبی در

جملهای میخواندم پیش گرفته) ـ تعبیر خودش به راـ  وطن» در سبز «کوچ گزینه

ماحصل من، که، بنظر چرا بگیریم، نادیده را آن است میکنم دریغ فکر که یافتم(۱)

قبول آنمقاومت برابر در بسیاریازخوشباوراندائمًا دوازدهسال تجربهایاستکه

فرمولبندی  داد بابک کالم گذشته، در خرداد انتخابات۲۲ پی در اکنون، و کردهاند

آزادی که مملکتی ساختن که میدانند عزیزمان... «مردم بدینگونه: است، شده

زبان «رأی» و با ما متأسفانه و پرداخت هزینه است مستلزم دارد، رفاه عدالت و و

[بقول برسیم... یعنی «تغییر» خود، خواسته به و نمیتوانیم نتوانستهایم انتخابات

از دفاع برای فساد حکومتش، که از شدت کشوری هستیم در موسوی] مهندس

شست». دست از «جان» باید حق

برای خواستاری نیست آدمیان قرار آزاد، و منطقی معقول و جامعه در یک البته،

و پرکاری و و دوندگی پول «هزینه»ای جز آراء دیگران، برای جلب تبلیغ و تغییر

که «مردم باشد رسیده خود وضع پستترین به باید جامعه کار و مداومت بپردازند

بقول مهندسموسوی، باید، موردخواستشان برایاعمالتغییر دریابند که عزیز»

بیاندازند. بخطر را دارائی خود یعنی گرانبهاترین بشویند؛ جان از دست

چهارم فصل

کوشش برایتعریف«جنبش سبز»



اسماعیل نوریعال ایران۱۹۸ برای نو ۱۹۹سکوالریسم

را مردم آراء میتوانیم» «ما اینکه و تکرار «تغییر» شعار با اوباما آقای آمریکا، در

بله، بیاید. کسی خون دماغ آنکه از بی سفید رساند، کاخ را به خود و کرد جلب

ساعتسخنرانی رفت،صدها دراز و بهسفرهایدور او «هزینه»شد؛ دالر میلیونها

بر کاغذهایگوناگونهزاران از هموطنانشدست داد؛ هزاران هزار با کرد، ومصاحبه

این نیاندیشیدو به هرگز فریاد برکشید،خشمگینشد اما امضاءگذاشت، لبخندزد،

هزینهاینتغییرکنیم؛ وهمگان هممیدانستندکه نگفتکهماحاضریم جانخود را

اگر داشتند که چنینسوءقصدیـ باور اما احتمالسوءقصد به اووجوددارد، اگرچه

آمریکاستیزانو نهادهایرسمی دولتیباشد. ناحیه نمیتوانستاز صورتمیگرفتـ

نشانهوجود را من اینهمه اما ضدامپریالیستهایمزمن هرچهمیخواهند بگویند،

میپردازد و بینهزینهایکهیکجامعه برایتغییر آزادمیدانمو معتقدم یک جامعه

الزم برای هزینه کمتر هرچه آزادی وجود دارد. رابطهای معکوس آن در منتشر آزادی

نیز حماسهسازی و سیاسی کار میتوان بین همانگونه که تغییر باالتر. خواستاری

قهرمان وحماسه نیازمند و استبدادزده جامعه بسته کرد. رابطهای اینچنینبرقرار

جنگی دست به استبدادی حاکمیت با باید استبداد از رهائی برای چرا که است،

زندان دریای باید از هفت پیروزی به رسیدن برای در آن قهرمانش که بزند واقعی

جامعه تنها آدمیزاد است. جان میشود مصرفی» «ماده و آنچه بگذرند شکنجه و

به حکومتاش نه رگهای در تغییر تزریق برای که است دموکرات و رها و و باز آزاد

به حماسه. نه و دارد قهرمان نیاز

انتخابات وصندوق انساننهاد که معکوس بوده همینرابطه به توجه واقع، با در

رأی خونینکنیم و خیابانها را با هم بجنگیم بجای اینکه اختراعکرده است: رأیرا

اکثریتانتخابشمیکندموظفمیشودکه، آدمیکه درصندوقمیاندازیمو را خود

مأموریتی بر بنا یا، و کند محقق را اکثریت نظر مورد تغییر اقلیت، حقوق حفظ با

داده تشخیص مضر را ها آن جامعه که تغییراتی از میدهند، او به دهندگان رأی که

جلوگیرینماید.

اما،درعینحال،نشانازسرگردانیملتی فرمولهکرده بابکدادآنرا نتیجه ایکه

برانداخت حاکمیتی را سی سال پیش کرده نیز دارد؛ ملتی که انقالب و داده هزینه

بوی آن از اما نبود مشخص برایش تعریفش (که اسالمی» برقراری «حکومت با تا

که باشد نداشته نیاز و دیگر برسد» آزادی و «استقالل به میشنید) و عدالت اخالق

می کرد سال تجربه سی و باید بپردازد؛ سنگین خود هزینه به آرزوهای رسیدن برای

نتوانستهایم و زبان انتخابات و رأی با «ما حکومت اسالمی در متأسفانه که دریابد تا

برسیم». یعنیتغییر، بهخواستهخود، نمیتوانیم

طوالنیشدن اینتجربه دردناکبه دوعلتبوده است.نخست تزویریکه بنیانگزار

نام ساختارسیاسی در آخرین لحظات تبعید خویش، حکومت اسالمی بخرجداده و،

داد تغییر «جمهوری اسالمی» به اسالمی» «حکومت از را نظرش مورد و مطلوب

بود داده کتابهایش توضیح در که به تفصیل حکومتی آن چون چند و در آنکه (بی

تغییریدهد) ودودیگر،بهکوششآنانیمربوطمیشودکه،برایحفظ موقعیتهای

که میدمیدند بیرق این امید بر انقالب، از آورده دست به سیاسی و اجتماعی

ازطریقکاربرد«جمهوریت» و منافاتیندارند یکدیگر با «اسالمیت»و«جمهوریت»

بدونصرفهزینههای گزاف، (کهدر انتخاباتوصندوقرأیتجلیمییابد)میتوان،

استقرار برای عالیه توقعات همان حد در را آن و کرده کنترل را رژیم «اسالمیت»

ساخت. متجلی عدالت» و «اخالق

حاکمان به کرده و کمک نیز جنگ از پس سازندگی اصطالح به و دوران جنگ،

استناد از مردمساالریبه گریز راستای در که انقالبرا، روندهایهمزاد تا امکان داد

همچون دموکراسی، ضد و نهادهای دهند میکردند، ادامه عمل بازسازی و جنگ

و جنگ از فارغ شده پاسداران و بسیج و اسالمیشده) (یا ساواک اطالعات وزارت

حکومت اسالمی در خاک استبداد را در خدمت قوه قضائیهای آمده، و طلبکار باز

جا معمول روشهای بعنوان را تجاوز و شکنجه نمایند، نسلکشی کنند، ریشهدار

بزرگ بت پای را در عدالت» «اخالق و رایج کنند و را و مردمفریبی دروغ بیاندازند،

قربانی سازند. «مصلحت نظام»

لحظهای فرا استبداد، جا افتادن رشد به رو و روند انقالب از پس سال هجده اما،

بچشند را واقعی انتخابات مزه خود، از دید شده، هم یکبار بتوانند مردم که رسید

در من دهند. رأی آخوندی حکومت دهه دو در تسجیلشده روندهای تغییر به و
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در  اما، ندارم شک بود مصلحتی» «انتخاباتی خرداد۷۶ نیز دوم انتخابات آیا اینکه

گستردگی آن انتخابات، بخاطر براستی که بگذارم بر این را می خواهم فرض اینجا

و داشت واقعی ماهیتی خرداد» دوم «حماسه و بود راستین گزینشی مردم، شرکت

کرسی به خود را حرف انتخابات» زبان رأی و «با داد، بابک قول توانست، به ملت

بلندمدتی هشتسالهحاصلاین در عصر اصالح گریرا بزند. اما و کلید آغاز بنشاند

نیروهای استبدادی فشار برابر تدریجی دستآوردها در جز استهالک بود چه پیروزی

جمهور «رئیس که اقرار این خاتمیبه شخص کشاندن و «رهبر انقالب» رهبری به

بیش»؟ نه است و ولی فقیه تدارکچی

تجربه سال هشت ادراک، این به رسیدن برای که، کنیم قبول نیست؛ چارهای

اصالحطلبان قبولکنمکه تمام، با اکراه دهید تا، حتیاجازه بود. اصالحطلبی الزم

در آنها، آیا اما، تقویت کنند. را «جمهوریت» رژیم نتوانستند وجه اما میخواستند

داد که بابک می رسیدند نتیجهای همین به نباید خود، حکومت هشت سال پایان

انتخابات» و رأی «زبان با نمی شود حکومت این با که می کند اعالم رسیده و اکنون

این الزم بود تا احمدی نژاد هم حکومت سال چهار براستی تحمل آیا حرف زد؟

نتیجه گیری تحققیابد؟

انتخاباتهمان در بودگذشته و،خوشبختانه تقلباحمقانه رژیم حالهرچه بهر

و تو شدند خواستار رأی خود مردم میشکند. را بارزده که پشت شتر شد الف کاهی

خونفرزندانایرانسرخ شد. با بالفاصله دهنیخوردندو جنبشسبزیپدید آمدکه

دارد) هم ما ملی از پرچم نشان این حدش اتفاقًا تا سرخ (که و سبز پیچیدگی این

انداخت. گوش را پشت نمی توان آن ها میدهد که در برابر ما قرار را ملی وظایفی

ایستادهاند فردائی آستانه در ما جوانان سال۸۸، خونین وقایع پی در اکنون، یعنی،

که سازندهای و انرژی مثبت از و کنند برنامهریزی آن امروز برای هم است که الزم

ببرند. را ها بهره بیشترین کرده ایجاد وطن فضای در سبزشان جنبش

آیا چه میخواهند. براستی نخست باید روشن کنند که کار، منطقًا، این برای و

مهندسموسویبه ریاست جمهوری انتخابات تجدیدشود و پی آنندکه هم در هنوز

داد تغییر انتخابات با میتوان را که این رژیم هستند امید این در هم هنوز آیا برسد؟

دامنه می کنند که فکر و کرد)؟ سرنگون نمیگویم ـ احتیاط! محض ـ (میبینید که

میان در لحظات کنونی در که آنچه هم واقع، رفت؟ در خواهد تا کجا تغییرات این

همین گذاشته شده نظر و اختالف اتفاق و بحث ما به سیاستمداران و روشنفکران

را سبز» «جنبش از بخواهد تعریف خود که آن کس با هر که پرسشی است؛ پرسش

اجماع آنها، از تلفیقی یا از نظرها، افکار عمومی بر یکی تا کرد مطرح باید دهد ارائه

چیست. خواستار براستی سبز» «جنبش که شود معلوم و کند پیدا

مندراینجا دوستدارم،درجستجویاینگونهپاسخهاوتعریفها، نخستسخنان

و کدیور آقایان در کنار سبز، پی پیدایش جنبش در که دباشی را، حمید دکتر آقای

در و، کرده کوشش «جنبش سبز» تعریف و هدف و تعیین معنا راستای در گنجی،

نامآندونفردیگرصورتمیگیرد، واقع،موتورحرکتهائیبشمارمیرودکهاغلببه

روشن بر خواننده نامش که جوانی نویسنده با گفتگو در ایشان، نقل کنم. را تعریفی

می کند: چنین تعریف او را سبز جوانانی همچو جنبش نیست،

نسل گمانم است. دیگر انقالب یک دنبال به شما که نسل نمیرسد «به نظرم

و بود؛ آن فاقد من که نسل بلوغی است. رسیده فکری سیاسی و بلوغ نوعی به شما

موشکافیکرد. را بایدساختار نهضتسبز استکه میگویم درستبههمینمنظور

این متوجهمی شویکههمه کنی، دقتنگاه ایرانبه نهضت هایتاریخمعاصر به اگر

همگی انقالبمشروطهونهضتانقالباسالمیـ  تا ازنهضتبابگرفته، ـ نهضت ها

سقفبشکافیم «فلک را قولحافظ، به یا، نوعی بازسازییکفضایانقالبیبوده به

انداختنطرحی پیدر اندازیم.» اما این بارگماننمی کنم نسل شما در در وطرحینو

نسلمنبا با کمالبزرگواری، و امروز نسلشما به نظرم ساختار سیاسیباشد. در نو

قانوناساسیآن چارچوبهایکلیو ساختار جمهوریاسالمیو کمالشرمندگی،

این، بر زمینه است. بنا همان در مدنیاش حقوق کسب دنبال و تنها به پذیرفته را

زنده را اول انقالب تجربه دارد که آقای موسوی این نباشد، من اشتباه استنباط اگر

اول که ما از نیست اصًال این منظور و نیست اول» از باز معنای «حاال به می کند،

قانوناساسیمجددیبنویسیم.»(۲) بگیریم تصمیم یا مثًال انقالبیبکنیم

و از حدس بزنم)، نمیتوانم را (تعدادشان عدهای که میفهماند به ما این تعریف
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به این را که یکچنین هویتی پی آنند و گنجی، در جمله آقایاندکتر دباشیو کدیور

خواستار که بگوید ما به تا ندارد زبانی الاقل هنوز چرا که جنبش ببخشند، جنبش

براحتی نمیتوان نیز دادند سر تهران از خیابانی عدهایدر که را شعاری هر چیستو

هم که این گفت میتوان فقط لذا، داد. نسبت جنبش در عموم شرکتکنندگان به

در کنار نظرهای دیگر. نظر است یک

مصاحبه در بیاورم که، نیز را دکتر حسین بشیریه میتوانمنظر مثًال،همین جا و،

رادیوفردا،میگوید:«بهاعتقادمن،جنبشسبزمىتواندایدههاىانقالبمشروطه با

کافى  و مثبت خود این در حد و کند. احیا انقالب۱۳۵۷ را اولیه اصیل و شعارهاى و

ایران همواره تمامیکقرن گذشتهمهمترینتضادوشکاف سیاسىدر استچون در

بینخودکامگى (چهنوعسلطنتىو چهنوع روحانى آن)بادمکراسىو حاکمیتمردم

باید تعرضى جنبش یک حرکت و به شدن تبدیل جنبش فعلى براى اما است. بوده

جدا اساسى فعلى نهفته در قانون تئوکراتیک گرایشهاى خود را از مرام ایدئولوژى یا

(۳) دارند.» اکراه آن از معترضان رهبران فعلى که است موضوعى آن این و کرده

برمیگردد اینمیان،آنچهمنمشتاقدانستناش هستمبهپاسخاینپرسشها در

فرمولبندیهای و داد بابک بین نتیجهگیری آقای میتوان را رابطهای «چه که

با است فهمیده اینکه داد، با بابک آقای آیا کرد؟ بشریه برقرار دکتر و دباشی دکتر

مردم که دارد اعتقاد گفت، سخن انتخابات و رأی زبان با نمی توان حکومت این

است که یا معتقد ندارند؟ و را اساسی قانون بازنویسی که هیچ، حتی انقالب قصد

در نهفته تئوکراتیک گرایشهاى از را خود مرام یا ایدئولوژى باید فعلى... «جنبش

اساسی قانون بازنویسی خواستاری بدون امر این و کند»؟ جدا فعلى اساسى قانون

چگونهممکنمی شود؟»

درهمینزمینه،روشن کردنایستار آقای اکبر گنجینیزتاحدودیمشکلمیشود،

مربوط به مصاحبههای دباشی (که در دکتر میان ایشان نیز از نیست معلوم چرا که

پیش نیویورکحتیتاحدسخنگوئیجنبشسبز انتخاباتدر اعتصابغذایپساز

کار آمریکا به در و آمده در به ایران از نیست زمانی چندان که بشیریه، و دکتر رفت)،

می بیند. نزدیک تر بخود را کدام شده، مشغول تدریس

«مانع که: است رسیده نتیجه به این آقای گنجی می رسید بنظر که بود زمانی

اصالحاتدموکراتیک است. العمر مادام رهبر و فقیه والیتمطلقه اصلیاصالحات،

دموکراسی چارهای به معطوف اصالحات برای فقیه تعارض دارد. مطلقه والیت با

اصالح  اساسی، قانون ۱۷۷ اصل مطابق ندارد. اما وجود قانون اساسی اصالح جز

اصالح اعضای مجلس او، انتخاب سوی از اصالحی موارد تعیین رهبر و نظر با فقط

ضمن است. رهبر امکانپذیر توسط مصوبات تأیید وی، و توسط اساسی قانون

نهاد از ناپذیرند... جدایی نهاد دین تغییر فقیه والیت اصل و نظام اسالمیت آنکه

ارکان اصلی یکی از معنا، بدین دموکراسی است. سکوالریزم، شرط الزم دولت،

دولت توسط دینی قوانین دموکراتیک، نظامهای در است. دموکراتیک نظامهای

حق فقها و نمیگیرد. روحانیون دین از را خود دولت مشروعیت نمی شوند. اجرا

چنان نتوان اگر شوند. اصالح امور باید این ندارند. همه کردن حکومت برای ویژه ای

دمکراتیزاسیون فرایند داشت؟ خواهد معنایی چه دموکراسی داد، صورت اصالحی

است».(۴) فاقد معنی سکوالریزاسیون فرایند بدون

دادنشعار علیهوالیتفقیه، اعتصابغذای نیویورکاز در او اما،میبینیمکه هم

نیز دباشی، دکتر ایشان، همکار دوستو و جلوگیریکرده او، برایسرنگونیرژیم یا

علمی ارزش دیگر مقوله سکوالر من نظر «از است: مصاحبه صریحًا گفته همان در

مثل کسانی هم او از قبل و النجار، جیل من، همکار میدانی که طور همان ندارد.

به ما که چیزیکه دادهاند نشان هستند، معاصر برجسته از متفکرین که طاللاسد

دیگر مقولهای که در پوشش است مسیحیت همان میگوئیم، در واقع سکوالر آن

از مقوله النجار جیل که نابی ساختارشکنی در مینامد. «سکوالر» را خود و رفته

«سکوالریزم»کرده،نشانمیدهدکهچهطورخلقمقوله«مذهب»،واسطهجدایی

که است. کسانی «سکوالریزم» صورت خود به تلقین و ادیان تاریخ از مسیحیت

نبرده اند». پی خودشان جزماندیشی کنه به هرگز مینامند «سکوالر» را خودشان

باید فقهی معتقدید تفکر آیا پرسش که: «به این ترتیب این برابر دیگر، در جائی در و

پاسخ میدهد باز کند؟» گفتمان ها دیگر برای را جا و کنار برود ساحت جامعه از

حوزه اسالمیدر تفکر یا و فقهی تفکر نفی معنای به البته صد من حرف که: «اصًال!



اسماعیل نوریعال ایران۲۰۴ برای نو ۲۰۵سکوالریسم

بایدبرای ایرانیهاییکهدیگرگونه اجتماعینیست.بلکهمساله اینجاستکهاین تفکر

کند...» باز جا هم میاندیشند

را رژیم بتوان این است: اگر روشن چیز یک فقط برای من، میانه اما، این در

به دست آزادیهای مصرحدر قانوناساسیهمینرژیم را مردم طوریاصالح کردکه

حجاریان، آقای پیشین بقول یا تشریفاتی، منصبی هم فقیه والیت منصب و آورند

رژیم، این قانون اساسی بازنویسی بدون بتوان، دیگر عبارت و، به باشد «مشروطه»

گذاشت، براستیهم کنار را قانوناساسىفعلى» در «گرایشهاى تئوکراتیکنهفته

این در ساختار که نمی رسد «اگر» بنظر اما این است؟ سکوالریسم به نیازی چه

استفاده کنندگانازشک ایجادمیکند بهسوء اگرچهشکی که رژیمتحققپذیر باشد

میدهد. جوالن میدان

نجات دخالت راه بعنوان بنبستی آن در تنها سکوالریسم که است آن واقعیت

بپذیرند اکثریتمردم ایران،همچونآقایگنجیسابق!، میگشایدکه را درها و کرده

به و معنی است» فاقد سکوالریزاسیون فرایند بدون دمکراتیزاسیون که «فرایند

غیر بالدلیلو «اینمدعاییکاذب، نکنندکهمیگویند: ایشانتوجه حرف هایاخیر

جامعهشناختیاستکهسکوالریسمشرطالزمو شرطکافینظامدموکراتیکاست.

اگرسکوالریسم شرطکافینظام دموکراتیکبود،تمامی نظاماتسکوالربایدنظامهای

بشریبزرگترینمبطلاینمدعاست.تمامیکشورهای دموکراتیکمیبودند.اماتجربه

نظامهای سکوالر دارای سابق، سوسیالیستی جماهیر اتحاد و سابق اروپای شرقی

آوردند».(۵) پدید توتالیتر را نظامهای بدترین عین حال در اما بودند،

آری،بهاینسخناننباید توجهکردچرا که ایشانفقطدر عالمخیالموفقشده اند

کافی و شرط الزم «سکوالریسم شرط دارند: عقیده که کنند اختراع «مدعیانی» را

ـ را کافی» «شرط شنیدهایم اما را از همه الزم» «شرط است». نظام دموکراتیک

سابق نوشتههای در می توان فقط ـ هرمنیوتیک روشهای کاربرد طریق از احتماًال

یافت. ایشان خود

خود دلخواه صورت به میتوان تفسیر و تعبیر و کلمه هزار با را سبز جنبش باری،

از گروه عظیمی که است این شده مسلم خارجنشین من برای آنچه کرد اما تعریف

و رفتار، و گفتار و پوشاک و و خوراک خورد روزمره در آزادی نداشتن از ایران مردم

و فقر افزون مال خویش، و نیز گسترش دم بودن مداوم جان و ناموس و تهدید مورد

مملکتی ساختن که «میدانند داد بابک بقول و آمدهاند بجان آیندگی بی و بیکاری

دریافتهاند متأسفانه است» و هزینه پرداخت مستلزم رفاه دارد، و عدالت و آزادی که

تغییر، خواسته خود، یعنی به نمیتوانند و نتوانستهاند و زبان انتخابات رأی «با که

آمدهاند. میدان به جان بر کف نتیجه، در و برسند»

از تشکر بسیار با و نیویورک، کلمبیای دانشگاه در نشسته اما، دکتر دباشی آقای

تحجر در از ایران بیرون در «کسانی که نشدهاند، معتقدند: دچار تحجر که خودشان

و فکری رشد اساسًا نکردهاند. را الزم فکری رشد که هستند کسانی مانده اند، باقی

و حاصل مجموعهای شکل میگیرد جامعه بستر یک ساحت اجتماعیو در در تفکر

تجربههای حاصل ندارد. مثًال، معنی اصًال تجربه انتزاعی است. تجارب اجتماعی از

نتایجوطرز ایننسل به امروزشاهدشهستیم. اجتماعینسلشما وقایعیاستکه

هستیم. نیروهای آن به نگاه کردن ایران در حال در امروز ما که خاصی رسیده فکر

بطن در نه یعنی مانده اند.» آنجا از و رانده، اینجا «از قولی به اما نظام اپوزیسیون

زندگی ها آن در که جوامعی اجتماعی تجارب بطن در نه ایراناند، اجتماعی تجارب

غریبی دارند». و عجیب وار زالو زندگی یک میکنند و

در خیابان هایتهرانخونمیدهد که برای«نسلی» می سوزد دلم استکه اینجا

سر این در سخنگوئیاش مدعیان اما میشود جنسی تجاوز دچار زندان هایش در و

پیشروی آنان راه در خاری کالم، هر با و، مشغولند خویش افاضات نظری به دنیا،

می کارند. دارد» رفاه و عدالت و آزادی که «مملکتی سوی به

پانويس:

جنبش و تداوم سياسی ضروری فعاليت يک برای راهکاری جنبش! هدايت برای سبز کوچ داد، «کمپين بابک .۱
.۰۹۲۹۹۳ ۹ شهریور ۱۳۸۸، مقاله  شماره  دوشنبه نيوز، گويا سايت سبز»،

۱۲ شهريور  پنجشنبه نو، سکوالريسم دباشی، حمید با گفتوگو است»، تغییر حال در ایران «فرهنگ سیاسی .۲
۱۳۸۸ ـ ۳ سپتامبر ۲۰۰۹

شماره مطلب فردا،  راديو سايت بشيريه،  حسين با گفتگو منتظری»، آيتاهللا  رهبری و سبز «جنبش .۳
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۱۸۱۳۳۸۰

۲۴ مهر  نو، سکوالريسم است»، معنی فاقد سکوالريزاسيون فرايند بدون دمکراتيراسيون گنجی، «فرايند اکبر .۴
۱۳۸۶ ـ ۱۶ اکتبر ۲۰۰۷

 ۲۶ دوشنبه نو، سکوالريسم سايت سنت؟»، ملیت و و دین یا دیکتاتوری دموکراسی؟ «برساختن اکبر گنجی، .۵
۱۳۸۸ ـ ۱۷ آگوست ۲۰۰۹ مرداد

بر رفتهاندو،همچوننسیمیاحیاگر، ومناسبت هایمختلفآمدهاندو سالگردها

و  وزیده شده سرکوب و کشیده انتخابات۸۸ شعله خاکستری که در جریان زیر آتش

ایران مردم جنبش که دید خواهیم آید پیش فرصت کجا هر که دادهاند نشان دنیا به

کارآمد، رهبری غیاب یک تشکیالت در اما، است. و در کار و بیدار زنده همچنان

شرکت کنندگان میگذراند و خود را خطای آزمایش و همچنان دوران جنبش این

درست مشخصات تعریف و خواستههاشان و خود بازشناسی راه سرآغاز تازه به آن

جنبششانرسیدهاند.

برایهمهجنبش هایخودجوشجوامع این«وضعیت»، تاریخنشانمی دهدکه

راهش کسی، خم هر در که چرا است؛ شکنندهای و خطرناک گذرای بشری، مرحله

استومیخواهدجنبش کمیننشسته در بهجهل، حسننیتآلوده نیتیا سوء با

آنگونه کهخوددوست تعریفکندومشخصاتشرا، برایخود شرکتکنندگانآن، را،

از هرکس می کوشد که است دوره در این بکشد. یعنی، نظری به سامانهای میدارد،

که و بوئی را رنگ طعم و آن به و استفادهـ  کرده سوء یا سیالیت جنبش استفادهـ 

و یک بههزار در نتیجه،درهمیندورانگذار نیزهستکه خود میپسنددببخشدو،

میخوریم بر واحد، امر آن درون در مشخص اجزائی و واحد، امری از تعبیر و تفسیر

پنجم فصل

استراتژی خاکستری تاکتیک سبز و سرگردان بین
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کی تفسیرها تبدیلمیشود، تا وشاهد آنمیشویمکه «جنبش»بهصحنه برخورد

روشن کند. را جنبش آینده راه و تفاسیر غالب شده بقیه بر بتواند کجا تفسیری و

باری،«مرحله گذار»،از منظرتفسیرپذیری،تاحدزیادی شبیهروند «فالگرفتن»

مربوط فال» «وسیله به آنکه پیش از «فال گرفتن»، می گویند روانشناسان است!

تلقیات«فالگیرنده»برمیگردد؛وفرقیهمنمی کند انتظاراتو به احواالتو شود،

بدستمان غزلیاتحافظ را گنجشکدستآموزیورقهایاز یا فالقهوه بگیریم، که

و حافظ، نه شعر قهوه، نه کنیم. یعنی، و «استخاره» بزنیم تفأل با قرآن یا و دهد،

که آنچنان هر یک و ندارند ما پرسش و نیت بر اشرافی قرآن، هیچکدام، سوره نه

با باید که بجای ظرفهائی خالیمیگیریم آنها را اما ما برایخودهستند. هستند

و می گذارد هم بر یکی چشم شوند. پر توقعات ما و و آرزوها خواهشها و خواستها

دیوان خواجه آنگاه و بهشاخنباتشقسممیدهد دلصاف میکندوخواجهحافظرا

حی و را جوابش است و آگاه او از نیت که خواجه میبیند با حیرت و را می گشاید

آید گمگشته باز «یوسف است: گفته مثًال، و، داده بدستش چند، بیتی با حاضر،

آشوبزده خیابانهای از جوانش بازگشت انتظار به که مادری مخور». غم کنعان به

میگرداند. بر جایش به سر و میبوسد را خواجه ممنون، دیوان و شادمان نشسته،

نوید بخود میخواند و را همین آمده جان به هجرت در زندگی از دست که مهاجری

مراجعت میکنیم». وطنمان به هم ما و میگردد بر که: «ورق میدهد

پس،فالگرفتنجواب خود مابهپرسشهایخودماناست، اما بصورتیکهبتوانیم

فالزدنچیزی اگر ومهمهمآناستکه، گردنمنشائیغیبیبیاندازیم. به جوابرا

نیست، نیات کردن و آشکار «فال» مطلوب به مصادره بهانهای برای کردن پیدا جز

نیز روزمره وقایع مورد در ما تفسیرهای «دلبخواه» و نظرها اظهار از بسیاری آنگاه

الغیر. و گرفتن است فال ردیف همین در چیزی

یک دست به ایران جوانان بخصوص مردم و ،۸۸ اعالم انتخابات پی در مثًال،

آشکار ناخواستههای خود را خواستهها و تا خیابانها آمدند به بزرگ زده و خیزش

رأی کروبی و یا به مهدی موسوی میرحسین به ما که بهانهشان هم آن بود کنند.

رهبر و آورده در صندوقها از را احمدی نژاد شوراینگهبانمحمود دادهایمحالآنکه

است. کرده تأیید را نتیجه این قانونی، روندهای انجام بدون هم،

و رسانه نوشته هر به عین حال، در اما، تردیدی نیست. قضیه» این «صورت در

ادله و شواهد و منطق فروهشتن با مفسری، که میبینیم رو میکنیم منبری که و

مبرهنحتی،این وقایعرا آنطور کهمیخواهدتفسیرو تعریف می کندو چالهچولههای

براستی، میسازد. پر مخاطب به کردن سفیه اندر عاقل نگاه با هم را خود تفسیر

آیا خودتانهمتفسیرشخصی در موردوقایعاخیرشنیده اید؟و چندگونهتفسیر شما

ندارید؟ ها آن مورد در را خویش

در پاریس رجوی مریم خانم که کنید: میشنویم توجه تفاسیر مکاره این بازار به

و سازمان مقاومت» شورای منتخب جمهور «رئیس ژست در و، سخنرانی کرده

ازسویدیگر، ایرانرا تأییدوحمایت کرده است! مجاهدینخلقایران، حرکت مردم

سبز بند افتاده، مچ براه ناپذیر خستگی بصورتی که میبینیم را رضا پهلوی شاهزاده

سخنرانی به تاالرها رسانهها و در آمده، خیابان به سخنگوی مردم و، همچون بسته

آنداردکه را میبینیمکهمعتقدندحرکت مردمنشاناز مشغولاست.کمونیستها

با که می بینیم ملیونرا است. بهسویخواستاریسوسیالیسمحرکتکرده جامعه

مصدق دیده شده دکتر عکس جا، در تظاهرات، چند که میدهند مسرت تمام خبر

آن بزرگ از تصاویر بود پر خیابانها االن نبود، میان تاکتیکی» در اگر «مالحظات و،

بودند. سازمانهای کرده ازدحام احمدآباد در آزادی میدان بجای و مردم زندهیاد،

دانشجوئی۱۸ تیر ۷۶» «جنبش ادامه را «جنبش سبز» که میبینیم را دانشجوئی

علی  ادامه اعتصابات۵۷ میبینند، را آن کارگران میدانند؛ آن الگوهای برگرفته از و

تا آمده بودند می گویدکهچهلمیلیون آدم زهرآگین، و دهانی خونزده خامنهای، با

اوباشمأیوس اراذل و اینها کهدرخیابان شعارمی دهند رأی مثبتبدهندو رژیماو به

احمدینژاد از هم جمالت این و هستند؛ اجنبیها جانب شده از تحریک و گشته

انتخابات در جهان دموکراسی میزان می گوید: «باالترین که است گزافهگو شنیدنی

خود کشور آرمان و سرنوشت به ایران ملت همه خورد. رقم ایران جمهوری ریاست

مردمیو اجرایانتخاباتایرانکامًال ساختار پایبندهستند... عالقهمند،حساسو

انتخاباتایرانآغازیجدید برای ایرانو جهان بسیار مستحکم، منظم ودقیقاست.
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نمی توانند مدعیان سیاستمداری و جهان است و در منطقه بزرگ تحوالت منشاء و

ببرند!» سوال زیر ایران را ملت عظیم حماسه

را». فروش کنید پرتقال «پیدا پس، که، کرد زمزمه فقط میتوان میان، این در

احمدی نژاد ـ خامنهای زنجیر و که اصالحطلبان گرفتار غل فراموش نکنیم البته

آقای رأسشان هم در و میدانند. جنبش این مدیر و صاحب را خود هستند که هم

منتخب جمهور نکرده، «رئیس زرع عدهای او را، که قرار دارد موسوی میرحسین

مطبوعاتی کنفرانس در آن انتخابات و شب آن جز اما خودشـ  می خوانند ایران»

را دولت مشروعیت دانسته و را تقلبی آنکه انتخابات کنون، بموازات تا ـ شتابزده

این در کنار البته، اما منم». واقعی جمهور «رئیس که نگفته نپذیرفته، تاکنون

بیانیه اعالمیه و ایران»، مردم جنبش «رهبر جایگاه از ایشان فروتنانه، بیادعائی

«نظام مقدسجمهوری ناباورانبه مخالفانو مبادا از ایننگراناستکه و میدهد

بزنندوفرمان میدهد اسالمی» همخودرادرصفوفمؤمنان رأیدهنده ومعترضجا

ایشان و تا باشند آنها»جدا کرده وکمیهمصبر داشته را از تا پیروانش«صفوفخود

ازمسیر نخبگاناطرافشبتوانندیک«حزب قانونی»تشکیل داده،کالسکهجنبشرا

دستانداز برسانند. بی جادهای به و کرده، خارج کنونی خم و پیچ و پر سنگالخ

ریاستجمهوری برخیمفسرینمیگویندخواستاین جنبش ابطالانتخاباتو

انتخابات در خاطر به آن و فقط که انبوه مردم فقط بس؛ چرا و است احمدینژاد

اینطور نه، میگویند اما عدهای شوند. راحت احمدینژاد شر از که کردند شرکت

میرحسینموسوی از و کنند یکسره را رژیم کار که خیابانآمدهاند به مردم نیست،

میکنند. ابزاری» «استفاده نیز انتخاباتش و

اینمیان چیزیکه در تنها فراواناستو تفاسیر میرحسیننیز مورد خود در تازه

همگان میدانیم حال، بهر اوست. اذعان هایخود و ها ادعا و مطرحنیست حرفها

و چشم ،۵۷ آقای موسوی برآمده از انقالب که این یک واقعیت مستند است که

همیشگی و عضو «جنگ مقدس» دوران سال نخست وزیر خمینی، هشت چراغ

در کنج سالهائی که آن در همه (حتی بوده است نظام مجمع تشخیص مصلحت

نگهبان شورای بوده). بنا یک طرح معمارانه یا نقاشی تابلوی کشیدن مشغول خانه

شایسته و سنجیده ایشان را فقیه» مطلقه والیت عملی به «اعتقاد معیار با هم

انتخابات پیش از هفته دو یکی هم در است. رهبر دانسته ریاست جمهوری نامزدی

اعالم را مابین مهر فی رفاقت و مراتب و رفته خانهاش پدر ایشان به از عیادت برای

سخنرانی هر در آقای میرحسین نیز انتخاباتی طول مبارزات تمام در است. داشته

و آن اساسی قانون و انقالب اسالمی معتقد به که است کرده گوشزد نوشتهای و

بوسیله از لجنتولید شده و آمدهاستتاجمهوریاسالمیرا والیتمطلقهفقیه بوده

احمدینژاد بیرونکشد.

و آنچه مواضع از خود برداشت را، بعنوان سخنان همین شما تا کافی است اما

اهدافایشاناست،بیان کنیدتاسیلنامه و ایمیلاعتراضیبه سویتانروانهشود.و

اکثریتاین معترضینبهجبههتوضیح دهندگانومفسرانیتعلقدارندکه میخواهند

در برابر چون و کنند پنهان قالی زیر را موسوی آقای نظرهای اظهار همین سوابق و

بنگرند. چشمتان در اندر سفیه عاقل و لبخندی دانایانه با هم شما چرای و

مقیم و مفسر سیاسی من قدیمی دوست نوریزاده، آقای دکتر علیرضا مثًال،

نباید مهندس موسوی اسالمی نمای شعارهای و حرفها به دارد که لندن، اعتقاد

برایمسلماناندو موردمصرفشهم کههمه اش«تاکتیکی» است و چرا کرد، توجه

با مهندس دارید که «توقع و میپرسد پاسداران است. بسیجیها و بخصوص و آتشه

میکند مطرح که او دست این از جز شعارهائی آیا و بزند؟ حرف این افراد با زبانی چه

صدور منکر دارد؟» ایشان حتی اعدام و زندان جز کنونی ایران نتیجهای وضعیت در

اظهار و شده آقای موسوی جانب جدا کنید» از ها آن را از خود «صفوف فرمان

از ایرانیان خارج به «نامه آن که شده معلوم داشته»اند که «تماسی در میکردند که

مهندسآن خود جعلیاست(حالچرا استو نشده طرفمهندسصادر از کشور»

مهندس حرکات است که معتقد ایشان نیست!) مربوط ما به البد نکرده، تکذیب را

اما چیست. او دنبال فهمید که تا کرد بررسی از «منظر استراتژیک» باید را موسوی

قهوه فنجان سبک به ـ را ما ایشان و و پایان میرسد به همینجا در ایشان سخن

که توضیح نمیدهند و کرده خودمان رها به امید ـ قرآن مصحف حافظ و دیوان و

در از شرکت موسوی میرحسین نام به بالغی و عاقل مرد «هدفهای استراتژیک»



اسماعیل نوریعال ایران۲۱۲ برای نو ۲۱۳سکوالریسم

خود با ما را جامعه میخواهد او آن چیست و نتایج به اعتراض و سپس انتخابات

چیزهائی آن مهندس آقای اصلی» که «منظور میفهمیم را این فقط ببرد. کجا به

نیستکهمیگوید!

کرده و مطرح موجودند که را و ادله همه شواهد آن نداریم حق البته که ما هم

و «آزادیخواه بازرگان حتی، مهندس هزارم یک مهندس موسوی، که دهیم نشان

طولزمان جور در هزار استو «آدم اینخوشکنیمکه بایددلبه نیست و لیبرال»

دلمان و، اینمهندسموسویآنمهندسموسویسابقنیست». و میکند تغییر

این حرکات که گفتهاند ما به نوریزاده دکتر آقای که باشد جمع خیال مان و قرص

است! «تاکتیکی» موسوی همه مهندس روزهای

همانگونه کنیم، چرا و چون و خشخاش بگذاریم به مته مورد این در که هم زیاد

انحراف «آهای! که دیگر بلند میشود دادم، صدای دوستانی نشان قبل فصل در که

داریم«وحدت طرحتردید، تشکیکو ایجاد با ما، که حالیمانمیکنند ممنوع!»و

ـ احمدینژاد، خامنهای خون آشام جناح نفع را، به آمده دست سختی به به ملی»

پریشانمیکنیم.

کنم بازگو این نکته را برایخوانندگانجوانمطالبم منهمینجا دوست دارم اما

سال سی در دیگر هم، یک بار ما را امروز نکنهای و بکن ها اینگونه بحث همه که

خمینی اهداف و نیات مورد روز هم کسانی بودند که در آن کردهایم. تجربه پیش،

انحراف»، راستای«جلوگیریاز در را، دیگرانآنها اخطارهائیداشتندو و پرسشها

بیان به مفسران، وقتی از برخی امروزه که هست هم دلیل به همین کردند؛ خفه

مرا سرکوفت نسل مردم و آمده خشم به میرسند، گذشت پیش سال در سی آنچه

را ایران و ندادند مصطفی رحیمی گوش دکتر و شاپور بختیار ندای به چرا که میزنند

کردند؟ میخواست که خمینی کلمه» ای «وحدت فدای

اکنون امروز و به ببینیدکههمینمفسرانسرکوفتزن، را بازی شگفتروزگار اما

دارد. بر سبز»خط مبادا «وحدتکلمه که مراقبت میکنند مجدانه میگردند بر که

قرار که آنجا ـ بخصوص شنیدهام دهانها این از بارها نسلام را شماتت خود من

برابر در کلهشقی او یکهتازی و شود و سخن رانده دکتر بختیار مقام شامخ در بوده

همالبد همین به خمینی میپیوستند مورد تحسینقرار گیرد. فردا افواجمردمیکه

آقای سبز وحدتکلمه بار زیر چرا شکایتخواهندداشتکه امروز مردم گویندگاناز

«یکبام این نگاه متأسفانه، من، نفسانداختند! از و جنبششانرا موسویرفتند

نمی کنم. درک را بین هوا» دو و

نیزدلم میخواهدهمینجا اشارهایداشتهباشمبه سخنانیازهنرمند سرشناس

بینالمللیکشورمان،آقایمحسنمخملبافکه،درمقامسخنگویخودبرانگیخته

تعریف مقداری شورانگیز، مدد سخنانی و به پاریس، در موسوی میرحسین آقای

نوشتهاند: ایشان دادهاند. دستمان به سبز» «جنبش مورد در مشخصکننده

تهران خیابان های و کوچهها از باور، و گرایش هر با مسلک و مرام هر با «ایرانیان،

کجای جهان، اکنون هر و استرالیا و و آمریکا اروپا تا روستاهایایران سایر شهرها و و

ضد کودتای علیه بزرگی سبز زنجیره همچون و داده اند هم به را خود دست های

آن و دارد مرحلهای هدف یک بزرگ حرکت این میکنند. مبارزه ایران در دموکراسی

ایرانی، فرد برگرداند. هر آنان به را رأی مردم و کند برکنار را دولت کودتا که است این

این راه در وقتی مواضعش، و عقاید حفظ با دنیا، کجای هر در سازمانی و تشکل هر

همچون است. سبز دموکراسی» این «زنجیره از یک حلقه میکند، مبارزه هدف

هر بزرگ، چتر این زیر آپارتاید. در رژیم علیه مبارزاتش افریقا» و ملی «کنگره تجربه

سبز اینزنجیره حلقهایاز و تنها ساده، رهبرییک مبارز هر استو فعالییکرهبر

را هم، خود مردم منتخب جمهور موسوی، رئیس میرحسین که چنان انسانی. آن

ملت با نظر ارتباط از که داشت خواهیم دولتی پس این «از تعریف میکند: گونه این

آنان از یکی نیز جانب که این جامعه، از اکثریتی و سر می برد به شرایط ناگوارترین در

مبارزه و صفآرایی هنگامه، این در نمیپذیرد.» را آن سیاسی مشروعیت هستم،

کودتاچی دولت کند که اعالم و گروهی فرد ملت، هر و دزدان رأی دروغگویان علیه

ایران مردم قلمی همراه یا قدمی یا یا درمی دمی به است حاضر نمیداند و مشروع را

دموکراسی» است». سبز «زنجیره این از باشد، حلقهای

و بنیادین تضادی هم مخلمباف آقای سخنان در که میبینم متاسفانه، من، و

سازمانی و تشکل هر ایرانی، فرد «هر به ایشان اینکه نخست دارد. وجود ابهامآفرین
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زنجیر از یکحلقه که میدهند اجازه مواضعش» و حفظعقاید با کجایدنیا، هر در

هدفی که این شرط به یعنی شروطها! به شرطها و ـ البته ـ اما دموکراسی باشد سبز

به در ابتدا و داشته باشد. ایشان، قبول جنبش تعیین میکنند که ایشان برای را

این از حلقه یک مبارزه میکند، هدف راه در «وقتی [کسی] که میگویند درستی

که دارد خاصی تعریف «هدف» نظر ایشان اما از است»؛ دموکراسی» سبز «زنجیره

«اینحرکتبزرگیکهدفمرحلهای پس،میفرمایند: ایشانموجوداست. نزد در

برگرداند». آنان به را مردم و رأی کند برکنار کودتا را دولت که است این آن و دارد

صفت زیرکی با آقای مخملباف که نیست چرا چندان روشنگر نیز سخن این اما

منظور مورد در آنکه بی چسباندهاند، «هدف» نام به موصوفی به را «مرحله ای»

دچار را برنداشته ما را اول گام لذا، و، بدهند توضیحی «هدف مرحلهای» از خود

کردهاند. مبهماتفال گونه

«هدف به را آن میتوان سیاسی زبان در (که مرحلهای» «هدف از منظور براستی

آنچه «هدفهایمرحلهای»دیگری پشت سر تاکتیکی»ترجمهکرد)چیست؟ ودر

مخلمباف گوش آقای در را آن ها میرحسین آقای نمی دانیم اما که ما دارند قرار

زمزمه کرده است؟

خود» مواضع عقاید و حفظ با هر کجای دنیا، «در آدم همه است این قرار وقتی

کار و فراگیر» نهائی «اهداف که بدانند نباید آیا بپیوندند موسوی سبز آقای زنجیر به

آقایمخملباف هم (که «اهدافمرحله ای» عطفبهآنتعیینمیشوند)چیست؟ آیا

بیرحمانه اما میگویند سخن شیرینی به سبز» «تاکتیک از نوریزاده آقای سبک به

نه، و یا، میسازند؟ پنهان ما دید از خاکستری لفافی در را جنبش استراتژی رهبری

انتصاب البدـ  وـ  احمدینژاد عزل فراسوی خاصی، بوجود استراتژی خودشان هم

و نه برایگولزدنبسیجی ها آن هم این بی خبریرا، ندارند و باور مهندسموسوی،

«تاکتیک» برچسب ما، با کردن گیج بستن چشم و برای مؤمنین، بلکه و پاسداران

معرفیمی کنند؟

و عقاید حفظ «با چگونه میتوانیم دنیا» «هر کجای در پراکنده مردم ما آخر

عوض را موسوی و احمدی نژاد جای که بیافتیم راه هدف این دنبال مواضع»مان

آقای موسوی که میدانیم، آنجا تا بخصوص که، خانههایمان برگردیم؟ و به کنیم

تعیین آن حسب بر «اهداف مرحلهای» (که استراتژیک» خود «اهداف صراحت به

ایشان که تقلبی از آگاهشدن از و، پس کرده است روشن اول همان از را میشوند)

بکار بردن با سرکوهی، فرج آقای بقول نیز، کرد دور جمهوری ریاست از صندلی را

که: است داده توضیح برایمان نقلی»، «ماضی

ضمیر ما روشن امام حیات زمان در خصوص به و سال] [سی مدت «در این

شد گذارده مبارک بنای این تحکیم پای در آبرو و مال و جان از عظیمی سرمایههای

بودیم نکرده آنتجربه تا پیشاز نورانیتیکه ودست آوردهایارزشمندیحاصل آمد.

شداید به رغم سخت ترین که نو رسیدند به حیاتی ما مردم فرا گرفت و را ما جامعه

از طلیعههایی و آزادی و کرامت بودند آورده دست به مردم آنچه بود. شیرین برایشان

کمتر چیزی به دیدهاند را روزها آن که کسانی دارم اطمینان بود. (؟!) طیبه حیات

آن دیگر که بودیم داده دست از مردم شایستگیهایی را ما آیا نمیشوند. راضی آن از

هنوز دیر نیست؛ چنین بگویم بودم آمده من نمیکردیم؟ تجربه را انگیز فضای روح

نیست...» دور نورانی آن فضای تا راهمان هنوز و نیست

اهداف استراتژیک ماهیت سخنان از این نوریزاده مخملباف و نظر آقایان از آیا

در مواضع»مان، و عقاید حفظ «با ما، همه است قرار که مبارزهای بعدی مراحل و

کردن جور و جفت برای صرفًا آیا این صورت در نمیکنند؟ حکایت کنیم شرکت آن

اهداف وقتی پای که، نیست حکومتی اصالحات طرفداران مطلوب «وحدت ملی»

یکبارهتبدیل نهائیواستراتژی اصلیمبارزهبمیانمیآید،گویندگانشیرینسخن ما

میگذارند وا بخود و ما را می کنند رو و به مبهماتفالمانند گنگخوابدیدهشده به

کنیم؟ تماشا و بیافرینیم بی انتها آینه در این خواستیم که شیرینی نقش هر تا

خمینی، آقای هم» هولناک «همه با آن از سال پس است، سی قرار آیا یعنی،

تمیز و تنورحکومتاسالمیتر هیزم نسلجواندیگریرا انرژیهایسازنده دیگرباره

داشته اجازه زنانمان که است آن ارفاقش حداکثر که کنیم کشیدهای اطو و شده

بگیرند؟ را شوهرشان دست عام و در مالء کنند سر گلدار به روسری باشند

در خارج کشور «ما» ی مفسران، این مخاطبان همه که بخصوص توجه کنیم
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و بوق ها همه با ها آن داخل سرزمینمان نیستیم. بزرگ درام تماشاگر و نشسته

جوانانند مخاطبانشان بسیارانی از و میگویند ایران سخن سوی به رسانههاشان

مادرهاشان و پدر می روند که بشمار ساقه گلی تن آرای یوش، نازک نیمای بقول که،

هدف کداممقصود را اینمفسرانگرامی آنها و آبدادهاند. براستیکه بجانکشته

وقتی آیا میفرستندشان؟ سیاسی قهوه فال ورق و سراغ به اینگونه که داده اند قرار

را کودتاچی دولت کند گروهی که اعالم و فرد هر میکند که « اعالم مخلمباف آقای

ایران مردم همراه قلمی قدمی یا یا درمی یا دمی است به حاضر و نمیداند مشروع

و آرمان ها عمل آرزوها و است»، در دموکراسی این زنجیره سبز حلقهای از باشد،

به را ایران داده و کشته زخمیشده و آمده خیابان مردمان به رنگارنگ هدف های

تقلیل احمدی نژاد، از یعنیمشروعیت زدائی حقیر، باریکو کوچکو اینگونه هدفی

نمیدهند؟

این آیا ما از کودتاچی»، «از مشروعیت انداختن دولت ورد دائم تازه، در تکرار و

از  دولتآقایاحمدینژادفقطدر۲۲ خرداد پرسشمحتومغافلنمیشویمکه«مگر

احمدینژاد تصدیقنکردهایم که پاسخمثبتاستآیا اگر مشروعیتافتاده است؟»و

برایدنیاشاخوشانهکشیدهوپولمملکت انتخابات(که درسراسرچهارسالقبلاز

این به دست تا و، بوده حق کشورمان رئیس جمهور بر همواره کرده) عطینا خرج را

در این یعنی است؟ بوده در حوزه مشروعیت اش کرده هرچه بود، نزده تقلب آشکار

انتخاب های از همه ایشان (بگذریم اول در انتخابات که قبول کنیم نباید صورت

۲۲ خرداد  تا ده باد حکومت ایران بر این و است نبوده کار اخیر) تقلبی در ساله سی

و انتخابات» این «نتایج به چسبیدن با اینکه نه آیا است؟ داشته مشروعیت امسال

سی مشروعیت سند پای واقع، در احمدینژاد، سر بر کوزهها و کاسه همه شکستن

امضاء میکنیم؟ را جهنمی این نظام ساله

که پذیرفتهایم وقت آن رسیده باشد که بخود آئیم. ما همگی که میکنم فکر من

اعوان و انصارشانگزافهگویانیبهغایت کذاباند، و وزرا خامنهایو احمدینژادوهمه

و سکوالرها از که قابی ـ است جعلی در قابی که کًال آقای موسوی نشان دادن آیا اما

مراحل بهیکسانخواستهمیشود که بهوجودیکاستراتژیپنهانو کمونیستها

و بپیوندند دموکراسی (!) مذهبی به زنجیره سبز و آورند باور نشده آن اعالم بعدی

بزرگتر یکدروغگوئیبزرگ(شاید عزلاحمدینژادشوندـخودچیزیجز خواستار

است؟ احمدینژاد) خالی بندانه و شده آشکار دروغهای از

کلمه وحدت به ما روزگاری میانجامد؛ مضحکه به اغلب تاریخ تکرار که گفتهاند

ـ دیگرباره اکنون و را براندازیم؛ ایران ساله و پانصد هزار دو پادشاهی شدیم تا دعوت

را محمود احمدینژاد نام پائی به خرده دلقک میشویم تا کلمه دعوت وحدت به ـ

بکشیم. پائین شده بی آبرو ولی فقیهی دفتری ریاست تخت از

میگیرد آتش آمده خیابان به رعنایان آن برای دلم که کنید باور گرانقدر! دوستان

انسانیو دموکرات آرزوهاشانبرایایرانیآزاد،سکوالر،مرفه، همه کهکسانیچونما

مردم فراگرفت و را ما «جامعه که برهبری خمینی «نورانیتی» به بازگشت تنها به را

میکنند. ترجمه رساند» نو حیاتی به ما

رهبری مثلث دوران در که است نورانیتی همان این که بیاورم بیادتان بگذارید

خمینیو ریاستجمهوریخامنهایونخستوزیریمیرحسینموسوی،نسلی رادرو

امتناع امروز که و،خوشبختانه، موجبشد آفرید کردوحکومتجهنمیاسالمی را

(یعنیحکومتیکه آخوندوشریعتدر هر کساز خواستاریصریححکومتیسکوالر

داشت. نخواهد اسالمی حکومت عمر تداوم جز نتیجهای باشند) نداشته جای آن



ضرورت اتحاد عمل نیروهای سر بر بحث سبز، سراسر عمر کوتاه جنبش در

دوران بلوغ از خاص لحظهای عمل در در من، اتحاد بنظر اما، است. سیاسی بوده

ایجاد روندهایمختلفیدر و در آن حرکتها لحظهایکه ممکنمیشود؛ جنبشها

واقع، باشند. در کرده زمینهسازی بازی کرده و نقش اتحاد تحقق الزم برای فضای

اتحاد آننه تنها بدونوجود روندی ضروریبحثکنم که به ورود در مورد میخواهم

بیشتری بسرعت گروهها میان اختالف تفرقه و تخم بلکه نمیشود عمل ممکن در

راهی نمیتواند اینروند باشد، بی وجود از هر نوعکه سیاسی، مبارزه و رشدمیکند

که، دهید اجازه پس است. شکست به محکوم اغلب آن غیاب در و ببرد جائی به

کنم. را بیان مقدماتی ابتدا در معجزهگر!»، «روند معرفی این برای

متن در «خواست» هائی وجود از نشان سیاسی» «مبارزه هر که است بدیهی

از مردم)، بعلت گروهی (یا مردم که میکند آن از حکایت و بطن اجتماع داشته و

و رد نیز به آنها، و رسیدگی مطالبات، و امکانات طرح نسبی مجاری عادی انسداد

برایتحقق را به نوعی مبارزه ورود ناچاراً، یکمقیاس وسیع اجتماعی، قبولشاندر

یافتهاند. ضروری خود خواستهای

«مطالبه»ـعلتوجودی وموتور مبارزاتسیاسی یا بهعبارتدیگر، «خواست»ـ 

فصل ششم

گفتمانسکوالریسم، پلمفقودیبین خواستهاو شعارها
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باشد گشودهتر آن مطالبات در مجاری طرح بازتر و هرچه جامعه و است اجتماعی و

هزینههای کوشش و بیشتر نیز خواستها تحقق مورد در آسان امکان نتیجهگیری

کمتر است. نتیجهگیری این به برای رسیدن

از جانب دریک جامعهدموکرات،موافقت اکثریتمردمبا خواستهایمطرحشده

آن به تحقق اجتماعی، منجر ـ سیاسی مختلف سازمانهای یا یا گروهها و اشخاص

می اندازد؛ تأخیر به مخالفتآنها فقطوصولبه اینتحققرا اما می شود خواستها

«خواهنده» مردم، عدم موافقت اکثریت پی که در آن شود موجب ضرورتًا آنکه بی

دموکرات مختلف در کشورهای زنان مبارزات مثًال، بکشد. خود خواست از دست

بارز نمونهای انتخابشدن، و انتخابکردن راستای در رأی حق دستآوردن به برای

جامعه مدنی یک صحنه در که دستانداز است و و بلند پست از پر و بلند یک روند از

میآید. در متمدن) به اجرا بگویم (یا

خواست یک روی تحقق سدها و عایق های پیش غیر دموکرات اما کشورهای در

ناشیازمخالفت اکثریت مردم نیستندو بجای اکثریت مردماینصاحبانقدرت لزومًا

آن)هستندکه تصمیم میگیرند انواع سیاسی ومذهبیونظامیو اقتصادی و... (در

آنان است؛ اراده و خواهندگانهممنوطبه توفیقیاشکستخواستها و،در نتیجه،

واقع، در باشد. نظر مورد خواست تصویب یا طرد به مردم اکثریت تمایل اگر حتی

حضور مردم دیگر، از سوی آن، تحقق و یکسو از میان «خواست» در حالت، این در

داشته باشند. شراکت تصمیم گیریها روند در دموکراتیک بصورتی ندارند تا

ـ مبارزهای درکشورهای دموکرات،مبارزهـدرشدیدترینوحادترینشکلخودنیز

تبدیل مبارزانباقی میماند و نظر محدوده«خواست»مورد اغلب در مدنیاست که

سیاسی، سطح در بخصوص و، نمیشود قدرت صاحبان با خواهندگان دشمنی به

اما دموکرات غیر کشورهای در نمیکند. ایجاب را حاکم سیستم انحالل برای اقدام

قدرت بسته به و، مبارزهایسیاسیبدل شود به خواست غیرسیاسیهم میتواند هر

بیاندازد. مخاطره به را حکومتی سیستم کل حتی خواهندگان،

و تعداد دارد اهمیت آنچه احوال، همه در که، گرفت نتیجه میتوان بدینسان

از آنان، با برای مقابله حکومت و توانائی قدرت نیز و از یکسو، «خواهندگان» قدرت

افزایشتعدادخواهندگان لزوم باشد قدرتحکومتبیشتر هرچه است. سویدیگر،

بمانند که باقی مبارزه صحنه در میتوانند خواست هائی تنها و میگیرد نیز فرونی

باشند. بتوانندخواهندگانگستردهایداشته

اغلب دموکرات غیر کشورهای در گفت که میتوان که است دلیل همین به

خواستهایگروههایکوچکقابلسرکوباند.ازجملهآنهامی توانبهخواستهای

کردکه اشاره زنان) زنان(گروه هایزنانو نه کارگری، دانشجوئیو گروههایصنفی،

مذهبی حکومت سال یک و سی تجربه دارند. توفیق امکان کمتر تنهائی به یک هر

این نمودار بهترین سیاسی، خود و مدنی گروههای اقسام انواع و علیرغم ایران، در

انقالب سیاسیحاصلاز آنبخوبی  و تجربه شورش۱۳۵۷ وضعیت است.همچنین،

استبدادسیاسی شرایطمسدود در آناستکهخواستهایگروهیِ گرفتار نمایانگر

در گرفتنشان جا امکان باشند که داشته موفقیت امید به می توانند زمانی تنها

«خواستها» تفرق حال آنکه باشد. آمده بوجود اما مشترک» گستردهتر «خواستی

میدهد. تقلیل را سخت پیروزی به امید و یکیشدنشان جمع امکان عدم و

صحنه از این می بینیم که کنیم توجه کشورمان امروز صحنه سیاسی به حال اگر

انواعخواستهایگروههای کوچکاشباعشدهاستو آنهاخواستهایاختصاصی

بهزبان هاو درزمانهای مختلف مطرح ساخته اند.مثًال،شایدیکیازمهمترین خودرا

ماه خرداد جمهوری ریاست انتخابات جریان در خواستها» «طرحکردن اینگونه

گرفتند جنبشزنان ایران تصمیم از اعضاء در طیآن«بخشی» امسالپیشآمد که

مشروط را خود به آنان رأی و دادن میان نهاده کاندیداها در خود را با مطالبات که

کردند. انتخاباتیشان ـ برنامههایتبلیغانی در ملحوظکردنآنمطالبات به

دموکرات کشورهای اغلب و نه غیر منتظره؛ چرا که در بود تازه نه حرکتی چنین

به کاندیداها نظر جلب برای و البیگری رأی، مطالبه، مشروطکردن طرح جهان

بتوان کشورها در این حتی است. شاید و روزمره رایج گروه امری یک خواستهای

میانگروههای«خواهنده»مشاهدهکرد ودیدکهچگونه در نیز نوعیرقابتحذفی را

سازد. آمادهتر قویتر برای بازیگر را فضا میتواند رقیب حذف

نتیجه ای و معنا دارای استبدادی محیطهای در کوششها این از هیچکدام اما
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عادی نیستند.هنگامیکهانتخاباتیواقعی(بعنوانظهوردموکراسیپارلمانی)در کار

نباشدطرحمطالبهومشروطکردنرأی بهآننیز امریبیهودهخواهدبود.هنگامیکه

صاحبان قدرتبجایمردموبرایمردمتصمیمگیریمی کنندطرحمطالبات گروهی

سیاسی. سنجیده حرکت یک تا میماند شوخی به بیشتر

اغراقگری خودشیفتگیو خود اغلبدچار کار ایرانیاندر مورد ما که آنجا از البته،

اعضاءجنبش زنان، از بخشی میتوانشنیدکه خیلیها از اینموردهم هستیم، در

از یکی اکنون که ساختند فراهم را موجباتی خود صنفی ـ گروهی مطالبات طرح با

چون بد نیست اما دلخوشی برای سخنان این است. سبز» آن ظهور «جنبش نتایج

درفضای اینموردطرحمطالباتصنفیتنها نیکبهاوضاعبنگریمدرمییابیمکهدر

اوقات اکثر توهم در که آنجا از و گیرد صورت می توانسته آزادی انتخابات» به «توهم

است. حدسزدنی بوده آغاز هم از نیز عمل این بیهوده بودن واقعیت نمیخواند با

صنفی ـ گروهی مطالبات طراحان زده، استبداد جامعه یک در حال، عین در

بین خود و عملکنند بستهتر فرو و فرورفتهتر خود در هرچه میکنندکه اغلب تصور

این که چرا امکانرسیدن به خواستههاشانبیشتر است، دیگرانمرزبندی نمایند و

عایقبندیاز نفوذمطامعسیاسیگروههایسودجوجلوگیریمینماید. مثًال،کسانی

که توهماند این در میدمند زنان» «مستقل» «جنبش وجود ضرورت بوق در که

می کند برایجنبش زنان آسانتر را تحققخواستها چنین«استقاللی» حصول به

عبارت به میکاهد. دیگر گروههای خواستهای به جنبش «آلودهشدن» خطر از و

و گروه غیرسیاسی هویت مدت، بلند در استقالل، که این میشود تصور دیگر،

به اگر اما میکاهد. درگیری سیاسی هزینههای و از کرده تضمین را خواستهایش

دادن حکومت اسالمیدر می شویم که متوجه دقت کنیم جنبش زنان خواستهای

قانون تنگ چهارچوب در و هم محافظهکار نبوده چندان زنان به سیاسی» «حقوق

کرده است. بینی آن ها پیش برای را شدن و ـ حق انتخابکردن مثًال خودـ  اساسی

نیستکهاغلبخواستهایجنبش درعینحالچاره ایجزتصدیقاینواقعیتنیز

زنانایرانماهیتیواقعًاغیرسیاسیدارند.مسئلهحضانتفرزندان،چندزنیشوهران،

نیستند سیاسی ماهیت دارای هیچ کدام از اینگونه مسائلی و دیه و ارث در تفاوت

خواست های سطح به مدنی سطح خواستهائی از هرگز دموکرات جامعه یک در و

تبدیل گاه نفسکشیدنآدمیاننیز زده استبداد در جامعه اما نمیرویند. سیاسیفرا

صنفی استقاللهای گروهی و مرزهای همه نتیجه، در و، میشود سیاسی امری به

هم می ریزد. در را

گروهها اختصاصی برابر خواست های در حکومت  گسترده و وسیع مقاومت

بیانجامد گروهی خواستهای گشتن گروهی غیر و گستردهشدن به میتواند اغلب

به که، شوند واقعیت این متوجه متفرق گروهی مبارزههای در شرکتکنندگان و

مقاومتکننده، واحدبودندستگاه و یکسو، از مبارزه لحاظطبیعتسیاسیشونده

گیرنده بر در عمومی و خواستی گروهیشان خواستهای در کنار دیگر، سوی از

واحد علیه منشاء مبارزه در عمل اشتراک به آن چتر زیر در میتوان میروید که نیز

مقاومترسید.

مجسم جادهایکوهستانیرا کند. روشن تر اینموردمطلبرا مثالیدر ارائه شاید

تا گرفته (از کامیون موتوری و حیوانی نقلیه وسائل با یا پای پیاده مردم که کنید

یکدارای هر آمدمشغولند؛ آنها رفتو آنبه در اتومبیلهایشخصیو دوچرخه)

سرعت های با مقصدها آن به سوی را و جاده هستند خود خاص هدف و مقصد

کوه بزرگی از سنگ تخته که مجسم کنیم وضعیتی را حال می کنند. گوناگون طی

راهبندان این میبندد. سو دو هر از را راه و میشود پرتاب جاده بوسط و شده کنده

که نمیکشد طولی بر میانگیزد اما را روندگان واکنشهای گوناگونی و مسافران در

دست به اینکه باید دست آن و میشوند خود بین در متوجه مقصد مشترکی ها آن

سفر بتواند ها آن و شود بار راه تا کنند خارج جاده از را سنگ تخته این و داده هم

دهند. خویش ادامه بسوی مقاصد را خود

که: است سنگی یک چنین تخته استبدادی حکومت

بههیچیک از تقاضاهایگروهی خود، دلیلطبیعت ضد مردمیوسرکوبگر به .۱

تشجیع نتیجهای جز در برابر یک گروه چرا که کوتاه آمدن دهد؛ نمیتواند پاسخ

گروههایدیگرندارد.در تصوراینگونهحکومتهاعدالتدر «ظلمعلیالسویه!»تجلی

براستی مینوازد. خویش استبدادی همه را به تیغ سرکوب حکومت و می کند پیدا
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چگونهممکن استکه،مثًال،حکومتمذهبیایرانبهایننتیجهبرسدکهبد نیست

بگیریمجنبش زنانشودوچندهمسری مردم، پاسخگویمطالباتگروهی خاصاز

برقرار مساوی حقوق و مرد زن بین اجباری نموده، و را غیر حجاب کرده، ممنوع را

از نشانی بهمزدنی  چشم در چنین اتفاقی بیافتد اگر نداند که است کس چه کند؟

هم زنان مختصرتر پیروزی های حتی ماند؟ نخواهد باقی ایران در مذهبی حکومت

پیگیر و اگر برسد، نتیجه به میتواند مبارزه که میدهد عالمت گروه های دیگر به

که نمیانجامد آرامش به تنها نه پیروزی هر گروه استبداد فضای در باشد. بیوقفه

میسازد. شعلهور پیش از بیش مبارزه آتش

آشکار ایننتیجه به را اینگروهها گروههایمختلفباید برابر مقاومتاشدر و .۲

تکتکشان رسیدن برای ایجاد امکان عین همگیشان، در مشکل حل که برساند

سنگ تخته این جمعی دسته برداشتن گروی در اختصاصیشان، خواستهای به

است. میانه راه از

اصناف پیبردنبه «دردمشترک»گروه ها و در همخلیدن«خواستها» و مرحله

است. سازی» «گفتمان  روند جلوههای ورود به از یکی سازمانها، و

داریوش آقای بوسیله گویا اصل در (که «گفتمان» واژه فارسی زبان در متأسفانه

شده  دور نهادگی از این برابر بسرعت شده) discourse گذاشته برابر واژه آشوری در

آن عدهای و میدانند برابری این زبانی دستور نادرستی دلیل به را آن عدهای است.

یک  این حال، بهر میدهند. نسبت دارد discourse وجود خود واژه در به ابهامی که را

بهمعنای«مصاحبه» اکنون«گفتمان»را واقعیتاستکهعدهزیادیازهموطنانما

من منظور مقاله اما در این میکنند. استفاده واژه «گفتگو» آن بجای از و گرفته

خاصی  معنائی به دقایق وارد شدن (بدون که discourse است درست معنای همان

معنی در مجموع به آننسبتدادهاند) به اشخاص مختلف همچونمیشلفوکو که

بعنوان و آشنا میشوند آن همگان با زبان ها میافتد»، «بر سر که است «سخنی»

بر اجتماعی اجماع نوعی میبرند؛ بکارش و کرده تصدیق اش عمومی واقعیت یک

«فراگیر و شامل اشاره می کنم، که من بدان در حوزهای که، تجریدی امر سر یک

میشود. نیز عمومیشدنخواستها»

«طرح گروهی» به مرحله و اختصاصی مطالبات «طرح که از مرحله جامعه ای

شناخته را سنگ» «تخته که جامعهای است در واقع میگذارد پا عمومی» گفتمان

به اشارهای شاید مورد این در است. شده مصمم خود راه سر از آن برداشتن پی در و

نباشد. بد کشورمان دوم جنگ تاریخ بعد از در تلخ و شیرین تجربه دو

رضاشاه متفقین، رفتن کشور به دست پس از اشغال دوران تجربه به نخستین

این می گردد. بر کشور ما به نسبت پیروز کشورهای مطرحشدن مطامع و کشور، از

بوجود آمده، که بازی نسبتًا از فضای با استفاده مختلف، گروههای که دورانی است

اشغال روند، با این همزمان میکنند. اما، را مطرح خود و مطالبات خواستها انواع

جنوبایرانبوسیله انگلیسهاودرکنارشانآمریکائی ها،واشغال شمالکشوربوسیله

در کرده اند، تیز کشور جنوب ها برای نفت شمال و آن همگی که دندانی و روس ها

استعمارکهشعله هایشدرسراسرجهانهردمافزودهترمیشود، با کنارفضایمبارزه

سر در سنگ» «تخته یک وجود به مطالبهکننده های گروه که میگردد آن موجب

عدم یعنی است، حکومتشان نبودن» «مستقل آن و برسند خود آمال تحقق راه

مطالبهایمانعمیتراشد. هر راه سر در میبرد و و میآورد را استقاللیکهحکومتها

و میکنند سرریز اصلی» «مطالبه یک در مطالبات همه رفته، رفته سان، بدین

به منجر مردم، گروههای بزرگ شرکت با استقاللطلبانه، و استعماری مبارزات ضد

میشود. صنعت نفت کردن ملی امر ایران در پیروزی

توانست مشارکتو که «استقاللطلبی»، گفتمان پیدایش بدون که کنیم توجه

همکاری گروههایمختلف رادر یکراستایمعین سامان دهد،دستآوردی همچون

به همیندلیلهمبود که ممکنکهمتصورهمنبود. ملی کردنصنعتنفتنه تنها

این و میرفت استعمارگر بریتانیای پیر شیر بر پیروزی از سخن دوران آن ادبیات در

مییافت. صنعت تعیین یک کردن ملی بصورت ، عمل که، در بود پیروزی

با واقعیت کودتای۲۸ مرداد ۳۲ روبروشدکهجای  ملتما در پیاین پیروزی، اما،

محور حول ملی بر وحدت سال کودتای آن مقاله نیست. این آن و بد نیک در بحث

و خزیدند فرو داخلپوستههایخود به گروهها و متالشیکرد را «استقالل خواهی»

به کامشان در استقالل تجربه شیرین و بییاور یافتند و تنها را بصورتی خود هر یک
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شوروی توده، حزب براهنمائی که، نیروهای چپ بخصوص شد. تبدیل هالهل زهر

با ولی میدانستند و آمریکا انگلیس امپریالیسم در برابر جهان زحمتکشان مدافع را

به و بی اعتنائی کودتا حکومت شناختن برسمیت شاهد از حیرت گشاده چشمان

در زماندکترمصدق تیربارانافسرانتودهایوپسدادنشمشهایطالئی شدندکه

بود. مانده شورویها حبس در

شده  آغاز و پاره پاره شدگی بود؛ زمستانی سرخوردگی نیمه دوم دهه۱۳۳۰ دوران

سالم تو را برنمیداشت تا گریبان از سر کسی ثالث، اخوان گفته آن، به در که بود

آنامید از آمریکائیکه ملیونبه خورده روشنفکران ملت،سر نخبگان و پاسخگوید.

آغاز رفته زمزمهای را رفته بودند، بسته دخیل آن به چپها و روسیهای که داشتند

نه غربی»  «نهشرقی، کردندکههمچون وردیدر آغازگاهاندهه۱۳۴۰ تکرار می شد:

که جالل نگذشته بود این دهه از سالی دو چه؟» که «پس، می پرسیدند از خود و

فریادزد:«خانمها، آقایان، ازخلوتخود بیرون پریدو آلاحمد، همچونارشمیدس،

دو غرب هم و هم شرق است. آن سر از هم ما شکست ما غربزدهایم و یافتم؛ یافتم،

برگردیم». اصل خودمان به باید زدهاند. ما افسون خود به را و ما غرباند از چهره

بوسیله روشنفکرانی خویش» به «بازگشت این که نکشید هشت سالی ـ هفت و

میاناینفرمول از احساننراقیفرمولبندیهمشد و شایگان و همچونشریعتی،

شکلگیری  نمود. دهه۱۳۵۰ دهه رخ اسالم» به «بازگشت عنوان به معجونی غریب

و چنینشدکه هیوالی گفتمان«غربزدگیوعالجآنازطریقبازگشتبهخود»بود.

تخت سلطنت نشست. بر شده و خارج از شیشه حکومت مذهبی عاقبت

بهتجربه۱۵ خرداد ۱۳۴۲ توجهکنیممتوجهمیشویمکهشکستخمینی  حالاگر

نداشت، بعدش را هم دهه یک دهم قدرت که یک پادشاهی سال، در برابر آن در

سوی خود به یکسان به را تودهها و روشنفکران بتواند که بود گفتمانی بعلت فقدان

مرکبگفتمان«بازگشتبهخویش»بودکه  بر خمینیسوار جلب کند. در۱۳۵۷ اما

پایتخت به او رسیدن قبل از مملکت پادشاه که آمد و چنان کشید پر ایران سوی به

داشت که تعلق گفتمانی و به وجود نبود خمینی پیروزی از آن این بود. خود گریخته

بود. یافته تعیین اسالمی» جمهوری غربی، نه شرقی، «نه شعار در

بدون نمیتواند استبدادی حکومت یک علیه مبارزهای و جنبش هیچ واقع، در

اینحکم علمی بهگمانمن، پیروزیبرسد. آفرینش«گفتمان»به رسیدن بهمرحله

بخشنده وحدت سرچشمهای به در واقع، رسیدن گفتمان، به رسیدن است.  تاریخ

کند. تبدیل کارآمد» «شعارهای به این مرحله را از پیش مطالبات میتواند که است

آن منظورم میبرم «شعار» بکار برای صفتی را همچون «کارآمدی» هنگامیکه

و تلفکننده وقت و بیفایده و نا کارآمد» «شعارهای اجتماعی مبارزات در که است

این شعارها سرندیکه میتواندرشتو ریز و تنها بسیارند. بهشکست کشاننده نیز

هدفی درست معنا و شعارها به گفتمان دارد. نام «گفتمان» نیز جدا کند از هم را

که می آورد را فراهم امکان و این مبارزه میبخشد با موضوع مناسب و مشخص و

که باشند آن فکر به خود، طرح خواستهای از قبل گوناگون، مطالبات صاحبان

کار این برای که شوند آماده بردارند و راه سر را از جاده» بر افتاده «سنگ چگونه

دهند. بهم همکاری دست

اسالمی»، که جمهوری شعار «آزادی، استقالل، همین چون چند و در اگر

را  آن جزء دو کنیم میبینیم که گشت، دقت آن شاخ ۱۳۵۷ روی انقالب جریان

انقالبمشروطهسوار گفتمانهای انقالبمشروطهونهضتملیتشکیلمی دهند.

ایجاد و ملت»، «حاکمیت خواهی»، «عدالتخانه شعارهای به «آزادی» گفتمان بر

«ناسیونالیسم شعار و «استقالل» گفتمان با ملی رسید؛ و نهضت شورا» «مجلس

گفتمان «استقالل» پاره های اصلی «آزادی»و تکه پسدو ملیکرد. را نفت منفی»

از گفتمان  اسالمی» بود که یعنی «جمهوری شعار، سوم جزء و این نبودند سال۵۷

کند، پا له زیر را دیگر جزء دو توانست آن برآمده و خویش» به بازگشت «غربزدگی و

اثری مانده در کشورمان آزادی از نه واقعه، آن از گذشته سه دهه اکنون، آنگونه که

خبری. سرزمینی) و اقتصادی استقالل استقالل (بخصوص از نه و

به برخی دموکراسی است، خواستاری سبز جنبش گفتمان میگویند که برخی

باید برخیمعتقدندکهگفتمانامروز گفتمان«خواستانتخاباتآزاد»دلبستهاند،

میگویم کههیچکدام این«خواستها» مناما رفراندوم تعییننظام» باشد. «انجام

گیر زاینده«شعارهای همه نمی توانند نتیجه در بهمرحله گفتمانسازینرسیدهاندو
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کارا» باشند. و

مناعتقاددارمکه«گفتمان»راکسینمیآفریند.نخبگانتنهاکشفاشمیکنند

میاندازند. زبانها» سر «بر را آن خود کوششهای با و

دلخواه و شخصی احتجاجات انبار در دست نخبهای که نیست چیزی گفتمان

کشد. بیرون شعبدهبازان خرگوش همچون را آن و کرده خود

راهمردمبنبست ساخته بسته ایاستکهدرسر گفتمان کلیدطبیعیگشودندر

دندانه های شکل و که است قفل این بگشاید. را در این کلیدی نمی تواند هر است.

را تعیین می کند. کلید

فکری اکتشافات که از است، هرچند فهم و همه ساده بدیهی و امری گفتمان

برآید. نسل یک روشنفکران و اندیشمندان

سادهترین افتاد، اجتماعی جا سطح وسیع در و پدید آمد که وقتی گفتمان،

پذیرش و باور بر چون و، تخته سنگ» مطرح میسازد «برداشتن برای را راهحل ها

شکستناش درهم توان استبدادی حکومت هیچ دارد، تکیه مردم وسیع تودههای

انقالب، زمان ارتش ستاد تیمسار بقول آن برابر آن، در که است ناچار و ندارد را

شود». برف آب «مثل

باز را راه و بکند جا سنگ را از دارد که میتواند تخته را اهرمی حکم گفتمان

کند.

ـ جامعه آن مردم تصور در جامعه راـ  است که پیکر ماری نیش پادزهر گفتمان

است. کرده مسموم

خواست برابر در مقاومتکننده «حکومت ماهیت معکوس «گفتمان» واقع، در

اگرحکومتایدئولوژیکاستگفتمانضدآنجزخواستاری«حکومت مردم»است.

اگرحکومتمذهبیاستگفتمانضدآنچیزی و باشد. ایدئولوژیک»نمیتواند غیر

بود. از حکومت» نخواهد خواستاری «جدائی مذهب جز

حکومت»بصورتی توجه به اصل«جدائیمذهب از روزهائیبسر میبریمکه در ما

اصلی «گفتمان بعنوان را که جایگاه خود می رود و یابد می گسترش افزون دم

جنبشسبز»تسجیلکند. شاهداینکهمی بینیماکنوننوبتبه بسیاریازنواندیشان

ما، میکنند که اعالم بلند بصدای است که رسیده دینی طلبان اصالح مذهبی و

سکوالریسم واژه تکراردائم حتی اکنون میدانیم. سکوالر را خود دینداری، عین در

رفته را حریف نیز ها آن که آن دارد از مذهبی نشان حکومت گردانندگان دهان در

با این قبل روز از بیشتر روز را هر مردم آن، تبلیغ علیه خیال به و، رفته می شناسند

میسازند. حریفگفتمانیآشنا

تمامماههای گذشتهراسردمداران حکومت مذهبیبهنسبتدادن سکوالریسمبه

از میان برداشتن برای نقشه سیا، و توطئه فراماسون بودن، دینی، فسق، فرزند بی

بهترین فرزندانایران نسبتهائیکه تاکنونبه اما اگر جامعه، گذراندهاند. مذهبدر

بود. موفقخواهند نیز اینتحریفافکار دولتیان در واقعشده مردم باور دادهاندمورد

دیدن // ترا شد پیدا ضد نور پس به / و ندیدی رنگ ها نور نبد «شب مولوی: بقول

بی درنگ!» دانی نور به ضد / وین رنگ دید است آنگه نور



چهارم بخش

سکوالرهایسبزونیـرویسوم



در  این حکومت فکر میکردند که ها شد. آن ۳۱ ساله ایران در مذهبی حکومت

رهبرانش  آن فروریزی پی در تا بودند منتظر بیصبرانه و می ریزد فرو ۲۲ بهمن ۸۸ 

که ها آن داشتند، را مردم میلیونی حضور انتظار که ها آن شوند، دستگیر یا فراری

در جا دادهودرساعتیمعینمیدانآزادیرا دروناسبتروا در را میخواستندسبزها

برابرحکومت میکردنددر کهفکر آنها کنند، اوباششسبز و برابرچشماحمدی نژاد

با سقوط ندارد و سیاسی وجود اسالم نوین آنان از قرائت جز آلترناتیوی فقیه والیت

میهمان دیگر سال سی برای را ملت ایران رسید تا خواهد آنان به نوبت حکومت این

رژیمپس نیروهایسرکوبگر که معتقد بودند آن ها کنند، حکومتاسالمینوعخود

در ایستادگی دست از و شد خواهند دلزده و خسته خیابانها طوالنی در از ماندن

چشم براه براستی ایران که فکر می کردند مردم ها و آن داشت، برخواهند برابر مردم

بیشتر  که دانستند ۲۲ بهمن روز پایان آنانند، در اختراعی و راهکارهای راهنمائیها

سبز جنبش که رهبری سیاسی ایران واقعیتهای درک خیالپردازی بودهاند تا اهل

ناباوری با هم بزودی ها آن است. سپرده جوانانش جمعی خرد به را کشور داخل

سیساله» «بیماریزدگی مداوای برای نسخه هاشان چون که دانست خواهند تمام

فکر تصمیمگرفتهاند کهخود به گرفتاران چنبره هولناکوالیتفقیه نبوده، مفید ما

فصل اول

ایران فردای طراحان سکوالرها،
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باشند. خویشتن درد برای چارهای

«تشخیص  سر بر همچنان بحث که داد ۲۲ بهمن ۸۸ نشان حال، عین در

را درمان تا دهند تشخیص را هنوز نتوانستهاند درد مدعی طبیبان و است بیماری»

اینهشتماهه آنانیکهدر اکنونهمروشنشدهاستکه کنندو تناسبآنتجویز به

تا دارند خود جیب در یکجا را درمان تشخیص و که میکردهاند فکر قاطع ضرس به

دو عمق عمومیتا افکار در میزان نفوذشان گفتهاند و سخن مایه و بیپایه حد چه

است. میلیمتری پوستبیشتر نبوده سه

و، با زبانی میرود کوی کوی به که بپردازیم االسالم کدیور حجة مورد به مثًال،

فرنگ در نشسته ایرانیان دیگر دانشجویان و قم، برای علمیه حوزه اعماق از برآمده

دلشان و مسلمانند ایرانیان صد در نود که میدهد توضیح وطن سرنوشت نگران و

حاکمان که میدانند عین حال، در اما، دارند را نگاه اسالمی حکومت میخواهد

از لحاظفقهی«جائر»بشمار میروند. فعلیکشورربطی به«اسالمراستین» ندارندو

مقالهای گنجیدر جالبیکه آقایاکبر مطابقتوضیحاتمفصل، مستدلو ایشانـ

اسالمی حکومت راستین» مقام «رهبر و موضع در خویش را ـ دادهاند ارائه بلند

بر ایشان، داشت توحید را مصلحتی تعطیل توانائی خمینی که، اگر میبینند آینده

با آشنائی و و نقل، پسکوچههای عقل و کوچه بر تسلط و آینده و گذشته دانش پایه

دارند را از قرآن بخشهائی کردن آن اعالم منسوخ توانائی و فقه، منزل عرفان هفت

نمیخواند. امروز اوضاع با که

و یکسو، از موسوی ـ خمینی حکومت سیساله تجربه از پس براستی، آیا اما

تلخحکومتخامنهای نیز چشیدنمزه حکومترفسنجانیـخاتمیازسوی دیگر، و

براستی ایرانیان ـ حتی هم ایرانیان هنوز نیمه اخیر، و چهار سال در احمدی نژاد ـ

برایداشتن حکومت اسالمی«راستین»آقایکدیوراستکه بهخیابانها مسلمانـ

میسپارند؟ گلوله دم به را سهراب و ندا چون جوانانی جان و میآیند

نیوسکوالریسم نشریه به که روزانه ای ایمیل و نامه صدها به عطف من، نظر از

و را سکوالر می نامند، خود که وبالگهای جوانانی همه این شهادت به و میرسد،

تظاهراتخیابانی در مردمیکه تناز فیلم هایهزاران هزار و ویدئوها، دلیلوجود به

یک پذیرش اکنون که است روشن کامًال سر میدهند، غیر مذهبی شعارهای ایران

ازجانببخش بزرگ بعنوانآلترناتیوحکومتاسالمیفعلی، حکومتاسالمی دیگر،

و ایدههای حرفها برای دیگر کسی شده است و منتفی کًال ایران ملت از مهمی و

هم مذهبیاند تره حکومت تداوم وجوب اثبات پی در که فقهی ـ ـ آخوندی منبری

سال۸۹ آقای دکتر  سرآغاز که در نیست امر نیز بیهوده این و براستی نمیکند. خرد

حتی (یعنی، نفره پنج اعالمیه امضاءکنندگان که داد توضیح نیز سروش عبدالکریم

سکوالر اند! همگی کدیور) آقای

هستند چرا که میگویم نیست. هم که و سپیدی سیاه به این البته داستان اما

ازموذیگری،همهمطالبباالرا سرشار اما لبخندهایدوستانه، با بسیارانیکههنوز

تصدیقمیکنند وسپس توضیحمی دهند که، برایرسیدنبه حکومت سکوالرآینده،

نیروهای با همکاری ـ همراهی سازشـ  که منازل دارد اهمیت راهی نقشه داشتن

حکومت که امیدوار بود این به نمیتوان که چرا کند، تعیین سیاسی را ـ مذهبی

شود. آن جانشین ایرانی و ناب سکوالر حکومت یک ریزد و فرو یکشبه اسالمی

المثلمعتقدندکه،ازلحاظتاکتیکی، اینسخنگویان، بر بنیادهمیناستدالل،فی 

تا کوشید باید و درست نیست حاضر حال در اسالمی انحالل حکومت خواستاری

شعارهائی ـ اسالمی حکومت به همین شعارهائی خطاب محور بر حول را مردم

انتخابات انجام یا و بشر حقوق اعالمیه مفاد اجرای خواستاری رفراندوم یا همچون

تا آورد هم گرد ـ «بدون نظارت استصوابی شورای نگهبان») ذکر با هم (گاهی آزاد

پیش برد». به «نهضت را

مهندس همان هم موسوی مهندس دهند که توضیح میکوشند حتی ها آن

در سال بیست و نخستوزیری مقام سال در (هشت گذشته ساله سی تمام موسوی

بعنوان نیستو اکنونمیتواند پایگاهعضویتدائممجمع تشخیصمصلحتنظام)

بازگشت خواستار حتیاگر درشعار به سویسکوالریسم عمل کندـ  ما راه پلیدر سر

آیا که میرسند محتوم این پرسش به هم و، باالخره طالئی خمینی باشد! به دوران

آیا و است؟ بوده احمدینژاد دوران از بهتر خاتمی دوران ـ مثًال کهـ  نباید پذیرفت

آرامشی که دوران داشتن از را ایران ملت خود!»، «رادیکالیسم با ما، که جفا نیست
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کنیم؟ گرفتمحروم خواهد سامان موسوی مهندس بوسیله

براستیپاسخ ایناستداللهایظاهراً معقولچیست؟بخشبزرگیازسکوالرهای

با آن ها که هست این احتمال و نیست هموار هم خیلی آینده راه که ایرانی می دانند

ناچار و کارگزارانیـ  روبرو شده اصالحاتیو تا نظامیگرفته از انواعاسالمیحکومتـ

ها آن کنند. موضعگیری اثباتًا یا نفیًا «پیشرفتها!» این از یک هر قبال در که شوند

را به فراموشی خود هدف بیآنکه تا، کند ایجاب ضرورت است میدانند که ممکن

محیط میکوشند که بزنند نیروهائی مرحله ای با همکاریهای به دست بسپارند،

کنند. و تلطیف اصالح تحمل قابل بصورتی را اسالمی حکومت

کار باشدکهحکومت این یک احتمالهممیتواند در دستور نه اینکه بهرحالمگر

جمهوری ریاست به را موسوی ـ مثًال ـ و کرده قربانی را احمدی نژاد شود مجبور

بدانخاطرکهمعتقدبهضرورت این صورتتکلیفسکوالرهاچیست؟آیا برساند؟در

انحاللحکومتاسالمی وبرقرارییک حکومت سکوالرهستندبایددر مقابل حکومت

به نباید آیا شوند؟ مبارزه وارد او با و بالفاصله بگیرند «گارد» هم موسوی مهندس

زمان گذشت و با را رو کند مقدورات خویش وقت بدهند تا امکانات و حکومت این

لحاظ فرهنگی وحقوق بشری، دریابدونشاندهدکهحکومتاسالمی، بخصوصاز

از بزرگی بخش حال بهر موسوی رسیدن بقدرت با اینکه نه آیا نیست؟ اصالحپذیر

خواهند دستاز مبارزه و متحققدانسته را جمعیتجنبشسبز خواسته هایخود

کنج به نومیدانه هم باید آیا سکوالرها خواهند گشت؟ باز خود خانههای به شست و

بیآغازند؟ ساله دیگری را سی انتظار خود بخزند و خانههای

منفعل وضعیتی پرسشها و حوادث اینگونه برابر در ایرانی سکوالرهای کنون، تا

نمیدانسته اعراب محلی از دارای را دعوا آن ها طرفین از هیچ یک که چرا داشتهاند

سر و بی پراکنده، منفرد کنون تا ایران نبودهاند. سکوالرهای قائل برایشان وزنی و

ایننهادها یا سازمانیعضویتداشتهاند تشکل هایحزبیو در هم اگر و بودهاند پناه

عمل سکوالریستی مفروضات ضد و بوده ایدئولوژیک هویتی و ساختار خود دارای

بر نمیانگیختهاند را ومدرنرغبتیبرایپیوستنبخود آزادیخواه در آدم میکردهاندو

کارآمد نیروئی افراد تشکیالتی از بتواند که دموکراتی منسجم و رهبری دارای یا و

رهبرانشان توان سازشکاری های موسمی پای و دست و زیر نبوده بسازد برخوردار

دادهاند. دست از را خود مبارزاتی

خود رسمًا که کارگری کمونیست همچون حزب سازمانهائی با من اینجا در

جانب از خصوصی مالکیت پذیرش به مثًال ـ اما ـ میدانند دموکرات و سکوالر را

امضاء کنندگان«بیانیهپشتیبانان سکوالرجنبشسبز»اعتراضمیکنند،ویااعضاء

شورایملیمقاومت(به پشتوانه سازمانمجاهدین خلق)که مدعیاندبیستوچند

نام هنوز اما بودهاند و دولت از حکومت و مذهب دین جدائی خواستار پیش سال

نیروهاشانـحتیدرصفوفنظامی حکومت شان«جمهوری اسالمیایران»استو

و ندارم تلویزیون سیمای مقاومتاند کاری اجرای برنامههای مذهبی در مشغول ـ

براستیدردآورنیستکهـمثًالـجمهوریخواهانمدعیسکوالربودن میپرسمکه آیا

بخواهند ابطال، قابل زمانمند و انتقادی، شرطی، هیچ موضع داشتن بدون نیز، ما

گیرند؟ قرار موسوی چتر زیر

عدم و خاص، هدف نداشتن هویت و سیاسی در صحنه مبارزات اینکه نه مگر و

اتخاذتاکتیکهابربنیاد یکپایگاهاستراتژیک،نتیجه ای جزشکستنداشتهونخواهد

استراتژییکنیروی بین تاکتیکها و همواره اینکه ضروریاست تا نه مگر داشت؟و

برقرار باشد؟ و ساختاری رابطهای ارگانیک مبارز سیاسی

خواستار کشور داخل مبارزان از بزرگی بخش که است فرض این من سخن بنیاد

بتوانیم اگر (تازه مذهبی اصالحطلبان رسیدن بقدرت و هستند حکومتی سکوالر

از ناگزیرند ها و آن کرد دوا نخواهد ها آن دردی از اصالحطلب بدانیم) را موسوی

شر از ملتشان را و و کشور خود میتوانند چگونه باشند که این نیز بفکر پس آن

حکومتمذهبیبزکوآرایششدهنجات دهند.و براساساینفرضاستکهناگزیریم

اصالحطلبان دوشادوش نامعین مدتی و برای عمًال اگر حتی سکوالرها، که بپذیریم

مذهبیومعتقدبهحفظحکومت مذهبی مبارزه کنند، نیازمندبهداشتناستراتژی

چنین اساس بر تنها و هستند ایران) در سکوالر حکومت (با هدفاستقرار ویژه خود

برخوردار مؤثر و هوشمندانه تاکتیکهای از میتوانند که است منسجمی استراتژی

چرخ پنجم به صرفًا تبدیل مبارزات، پیش برد به کمک در عین که، شوند؛ بطوری
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حکومت خواستار اصالحطلبان رسیدن بقدرت برای مصرفی وسیله قابل ماجرا و

مذهبینشوند.

بپذیریمکهسکوالرهایایرانمحتاج بگوئیمو اگر بود بدیهیخواهد پسطبیعیو

داشتنتشکیالت،دستگاههماهنگکننده، وسائلارتباطجمعی،استراتژیمنسجم،

هستند. استراتژی آن اساس تاکتیکهائی کار آمد بر اتخاذ توانائی و

است؟ تحقق همه چگونه قابل ایجاد و این اما

و، انگار علمغیبداشته باشند، در برابر اینسخنلبخندیزده دیدهام کهبرخیها

هم تاکنون و دارد وجود داخل کشور در این رهبری که باشید مطمئن میگویند

می خواهی دلیل سخن گویندگان این از وقتی اما، کرده است. عمل کارآمد بصورتی

ندارند. چنته در چیزی خوشخیالی جز نیز آنان که میبینی

این مدیرانسکوالر اگر واقعًا نمیتوانپرسیدکه آیا بگیریمکه چنینباشد. آنگاه اما

از بیشتر روز هر اکنون، که حکومتی باشند، داشته وجود کشور داخل در غیبی

اپوزیسیون خودی اش و می بیند سکوالر حکومت را خود آلترناتیو و تالی پیش، روز

اصولگرایان نگران زبان از را نکته همین کشور، خارج در چه و داخل چه در هم،

خواهد چگونه صورت بیان میکند، به همین پریشان خویش مکررًا اصالحطلبان و

کارا شود؟ و بگیرد کشور پا داخل مرکزیتی در چنین گذاشت که

بنظرمن،هماکنونسکوالرهایشرکتکنندهدرتظاهراتجنبش سبزبیپناهترین

حکومت ابقای خواستار  که اصالحطلبانی میروند. بشمار جنبش این بخش

مذهبی، حکومت در شراکت خود بخاطر سی ساله خواری رانت با اسالمیاند،

توانستهانددر سراسردنیاشبکه ونفوذ داشته باشند. حتینیروهایغیر شیعهایرانیـ

دارایتشکیالتوپشتیبانانبین المللیخود نیز ـ بلوچها کردها و تا گرفته بهائیها از

برخوردار از چنین حمایتهائی تنها نه سبز سکوالرهای داخل جنبش اما هستند.

آن وجود انکار به مجدانه نیز سبز جنبش مذهبی اصالحطلب بخش بلکه نیستند

عین در و، شمرده ها را ناچیز اهمیت آن میکوشد تا تعداد و و است مشغول ها

افراطگریخطرناکبه حال و بی تبعیضرا نوعی خواستاری حکومتیسکوالر حال،

جنبش جلوه دهد.

این «ناچیزی خطرناک!»افسانهایبیشنیست.واقعیتهای جاریدر دوسوی اما

سکوالرها که میدهند قرار ما در برابر تر روز روشن هر را نکته این کشورمان مرزهای

بردن سنگین بار تاریخ که سرگردانند و گسسته اما جمعیت پر سوم» «نیروی یک

است؛ گذاشته بر دوش آنها را متکثر متمدنو مدرنو بسویجامعه ای باز و کشور

نرسد انجامی به نیرو این سرگردانی و گسستگی اگر که کننده نگران مالحظه این با

شده ناممکن این مأموریت تحقق دهند ادامه را در بنبست سکونت آن اعضای و

ایدئولوژیک و جهنم حکومت مذهبی در سوختن نیز محکوم به دیگری نسلهای و

بود. خواهند فقیه والیت

بیدروغ، بیاجبار، بی شالق، بیتبعیض، فردائی به اندیشیدن بدون بیگمان

نمیتوان نمیتوان سکوالر بود، شادمانی و عشق و امید سرشار از و بیپسلهکاری

تنها اکنون حکومت مذهبی(که نیرویپایهگذار دو برابر را در «نیرویسوم سکوالر»

ساخت؛ کارا گرفتهاند) قرار هم تضاد با ـ در بمنظورحفظحکومتمذهبی! آنهم ـ

میرسد. سازندگی و خرمی شهر آزادی و به پا گذاشت که شاهراهی به نمیتوان و

تک تاریخی تک وظیفه به این «نیروی سوم سکوالر» راستا سامان دادن در این

که و می دانند حس کرده را خود زمانه ایجابات و که عمیقًا ضرورت ها است کسانی

آینده اش و با حال را تکلیف خود میدان آمده تا کف به بر ایرانی جان جوان نسل

تحقیرشدگی دام از بزداید، خود از را بیگانه و تحمیلی هویت های چرک کند، روشن

در باشگاه کامل عضویت برای که دنیا» «مدیریت هدف با نه و وا رهد، زشتش

که شتابان خاطراتتلخقرنیاستبدادیرا نماید که کشورهایمتمدنجهانیاقدام

می فرستد. تاریخ اعماق به رسیده پایان به پیش دههای

اصالح طلبی تحمیلی پوسته از ایران سبز سکوالرهای که رسیده وقت آن اکنون

پیش قرن چهارده قبایل آن از نه حضورشان سبزینه که دهند نشان و آمده بیرون

شریعت ارزشهای تحمیل و مذهبی حکومتی تثبیت هوای در نه و است عربستان

آزادی خرمی تا می خواهد خود، واقعیت در و، میکند رشد دینکاران از کوچکی قشر

کند. سان هدیه یک به بیدینان و همه دینداران به را
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به نسبت همچون واکنشی نخست شد، آغاز ایران در ریاست جمهوری دهم تقلبی

و  نرمش آن بوی از که موسوی، مهندس میرحسین ۱۷ آقای انتشار بیانیه شماره

ـ، «حداقلی» از نظر مردم ـ خواست هائی در عین مطرح کردن و، میآمد سازش

برسمیتشناخته حاکمیت ولیفقیهوبرقرارماندنقانوناساسیحکومتاسالمی را

نیز رضایت می داد. احمدینژاد به ریاست جمهوری حتی و

بیانیههایگوناگوندیگریبوسیله اصالحطلبان مذهبی اینبیانیه باصدور انتشار

در این میان، در و شد. پی گیری موسوی آقای بیانیه توجیه در کشور و خارج

چه و اروپا و آمریکا از چه سکوالریسم، به معتقد و همدالن دوستان بین گفتگوهای

اصالحطلبان جانب آمده از پیش هیاهوی در چرا، که بود پرسش آن ایران، داخل از

در سراسر که آنچه میدانند در مورد سکوالر را خود که از کسانی یک هیچ مذهبی،

را مشخصی موضع و نگفته سخنی شده، شناخته سبز» «جنبش عنوان با جهان

نداشته اند. اعالم

نیز و انتخابات به نتایج معترض کاندیداهای تالش همه ماهه، شش طی آن در

و رسانهای سازمانی و از توان مالی کشور خارج در داخل و که و یارانشان، همفکران

فصل دوم

سبز سکوالرهای شکل گیـری
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ایننکتهمعطوفبود که«جنبشسبز»جنبشیاست بودند، بر بیمانندیبرخوردار

آن رهبری و اسالمی؛ حکومت اساسی قانون محدوده در انتخابات تجدید خواستار

دارد. شیعی ـ مذهبی نیز صبغهای آن سبز رنگ است و مذهبی با اصالح طلبان هم

ممکن منطقًا و عقًال که معتقد بودیم اعتقادی نداشتیم و چنین سکوالرها اما ما

ـ ایدئولوژیک حکومتی زهر و کشیده ستم سال سی مدت به که ملتی که نیست

شکنجه زندان بیافتد، آید، به خاطر به خیابان این تنها به چشیده است را مذهبی

ریاست را از احمدینژاد به نام شخصی که بدهد و کشته گیرد قرار مورد تجاوز شود،

را موسوی میرحسین نام به و شخص دیگری برداشته اسالمی حکومت جمهوری

کند. او جانشین است حکومت همان از برآمده که

ندا بود. خیابان شعارهای زندهماندگان در کشتگان و نیز سابقه ما گواه مهمترین

رأیداده نه بود، همچوننمادجنبششناخته را زنجوانیکهجهاناو سلطان، آقا

اسالمیداشت، نه تظاهر نه بود، آمده خیابان به خود رأی گرفتن پس برای نه و بود

را رقص موسیقی و و نه پافشاری میکرد داشتن حجاب که میتوانست بر کجا هر

بودند. تن هزار هزاران فیلمها، گواه عکسها و به او، نظیر و می دانست؛ حرام

معنی به جنبهایسکوالرـ  رنگمذهبیخالیشده و بو و از رفته رفته نیز شعارها

بطوری کهاصالحطلبان بخودمیگرفت، خواستاریبیرون رفتنمذهبازحکومتـ

«ساختارشکن» عنوان با ها را حفظ حکومت اسالمی ناچار شدند آن خواستار

بدین سان، فقط دارند. حذر اعالم آن ها بر از را تظاهرکننده مردم و کرده مشخص

ساختار شکستن خواستاری با غیرمذهبی حکومتی خواستاری ماه، شش عرض در

حکومتمذهبییکیگرفتهشد.

مهندس اعالمیه صدور با و همراه سبز، آغاز جنبش از پس ماه شش سان، بدین

قیامی فرونشاندن فشار برای قصد مذهبی» «رهبران دید که میشد موسوی کامًال

کرد درک میشد نیز و تبدیل شود، عیار تمام انقالب یک تا به میرفت که دارند

به ایران، جوانان جانفشانیهای و شهامتها همه با تا، میرود سبز» «جنبش که

خاطرهها بپیوندد.

که اکثریت بود شده عاقلی ثابت بر هر ناظر ماه، این شش در حال، در عین اما،

دینکاران مذهبی از حکومت شدهاند ظاهر خیابان در صحنه اعتراض به که کسانی

و میخواهند مذهبی) بیزارند ـ ایدئولوژیک حکومت هر اصوًال از (و امامی فرقه

تاریخی، ماقبل منکرهای نظامی و معروف چنبر در عمر خود کردن تلف بجای که

باشند، آزاد خود باور و عقیده و پوشاک و گفتار و رفتار در جهان دیگر ملل همچون

بیمذهب و بیخدا زندگیکنند نخواستند اگر و دین و آئینیدرآیند خواستند به اگر

پانصد و هزار دو بیشاز مادرشان در پدرانو که «حقوقبشر»یبرخوردار باشند از و

راه و کرده روزگار مطرح آن وحشی جهان در نخستینبار را برای ها آن پیش سال

آغاز هم همان از ما از بسیاری واقع، در بودند. گشوده مردمان بر را تساهل تحمل و

برقراریحکومتی اعتقادداشتیمکه«جنبشسبز»جنبشبازستانیهویتایرانیو

خارج بخصوص در ـ سکوالرها ما وظیفه لذا و است ایران در (سکوالر) غیرمذهبی

کنیم. فریاد عالم در را واقعیت این خویش، توان حد در که، است ـ کشور

از روشنفکران  صد نفر برای حدود تهیه و ماه۸۸ متنی هجدهم دی بدینسان در

پشتیبانان نام «بیانیه که ارسال شد را سکوالر میدانستند خود که هنرمندانی و

دریافتکنندگان متنخواسته از پیشانیخودداشت. بر ایران» سکوالرجنبش سبز

غیر خواستاران حکومت را سبز جنبش اصلی بدنه که معتقدند که اگر بود شده

دارای اینبیانیه پای آنبگذارند. را تشکیلمیدهند، امضایخود مذهبی (سکوالر)

میتواندمعرف اینبیانیه نگاهیبه اینجا در ایبودکه مؤخره بخشاصلیو مقدمه،

باشد: زمان آن در کشور سیاسی اوضاع از سکوالرها جمعبندی

 

ایرانی بیتبعیض میخواهیم ما

جنبشسبز ایران» «پشتیبانانسکوالر بیانیه

فراخوان و پیشگفتار .۱

هموطنان سرافراز! ایرانیان و

حامیجنبشسبز، روشنفکران سکوالر بخشی از امضاء کنندگاناین بیانیه، ما،

خود گریزناپذیر تاریخی وظیفه اساس بر باید که داریم قرار لحظاتی در دریافتهایم که

گزینهایرا کهمی پنداریم صالحآیندهسرزمینماندرتحققآننهفتهاست پیشروی
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دهیم. قرار ملت مان سبز آفرین غرور جنبش در شرکتکنندگان و ایران بزرگ ملت

بیان، آزادی خفقان، نابودی ایجاد قانونشکنی، سی سال که داریم باور ما

و زنجیرهای قتلهای انجام شکنجه، اعمال عقیدتی، زندانهای برقراری

و بشر حقوق جهانی اعالمیه مفاد بی اعتنائی به تک تک و دستهجمعی، کشتارهای

نظام فعلیمسلطبر روشنساخته استکه را کنوانسیونهای بینالمللی، ایننکته

بکلی را خود حقانیت و مشروعیت اساسی اش، قانون و ساختارها تمامیت در ایران،

است. داده دست از

ما،بیآنکه منکراحتمالضروریشدنپذیرشدورانگذاریتدریجی وبی خشونت

گونه گذاری هر که میکنیم فکر باشیم، خود خواستهای سوی متحققشدن به

در و، تهیه شده آن اساس بر ما خواستهای که باشد مشخصی دارای هدف باید

را انحالل فعلی بحرانهای از انواع نجات سرزمینمان برای چاره راه نتیجه، تنها

حکومت آینده، و گزینش نمایندگان نوع رای گذاشتن حکومت موجود و به کامل

یک سلسله انتخابات آزاد، طریق از ایران آینده دولت و شورا، و مجلسین مؤسسان

بینالمللیمیدانیم. نهادهای نظارت زیر و

در به صورتیفشرده کشورمانرا برایآینده خواستهایخود فهرستباورها و ما

فقطعهدهدار سایت اینترنتی که و ایجادیکدبیرخانه و، با ایننامه آورده بخشدوم

همگان تا ومیکوشد بوده و ایدهها ارتباطاتشبکهایو تبادلافکار مسئولیتایجاد

که ایرانیانی از همه دهد، قرار ایران سکوالر نیروهای و نظرهای فکرها جریان را در

ـ این بیانیه کردن امضاء با تا میکنیم دعوت مییابند همراه و همدل با ما را خود

بپیوندند. ما ـ به نامهای حقیقی خود با حتمًا

ازمامیگیرد. پراکندگی مانکارائیرا هموطنان!ماکمجمعیتوناتواننیستیماما

دراینراههیچ نیازیبه کنارگذاشتنعقیدهوسلیقه ومذهبو مکتبشخصیکسی

و کلیمیها، بهائیان، مسیحیان، زرتشتیان، سنی، و شیعه مسلمانان ندارد. وجود

فضایتساهل راستای ایجاد در الطبیعههمگیمیتوانند، منکران مابعد بیدینانو

برای دانسته و سکوالر را خود میکند، تضمین را همگانی همزیستی که تحملی و

بپیوندند. ما صفوف این بیانیه به مندرج در خواستهای تحقق

دعوت میدانند سکوالر را خود که مختلفی رسانههای صاحبان از همچنین ما

رسانههای طرفدار قدرتمندی از شبکه ایجاد امکان ما پیوستن به با میکنیم تا

ملت راستین خواستهای صدای آن بتوان به کمک تا آورند فراهم را سکوالریسم

ساخت. منعکس جهان سراسر در ایران

به همزیستی اعتقاد و را با دوستی آینده اگر ما راه نیست دور هموطنان! مقصد

همدالنهطیکنیم.

 

مطرحشدنشان دالیل و خواستهای ما .۲

از سلطه  ناشی مدام رنج تحمل ایران ملت تاریخی و اصلی مشکل ۱. بنظر ما،

مذاهب، در مورد عقاید، تبعیض از همواره ایرانیان ما تبعیضها بوده است. انواع

خود اجتماعی فرصتهای و فرهنگی، ارزش های زبان، قومیت، جنسیت، ادیان،

مشروطه قانون در «مذهب رسمی» اعالم بخاطر خصوص به امر این بردهایم و رنج

کشورمان، بشدت بر امامی تشیع فرقه روحانیون گروه حکومت دهه سه نیز در و

است. یافته افزایش

اساس بر که میبینیم نوینی جامعه ساختن در را تاریخی مشکل این چاره ما .۲

گونه هر فارغ از را ایرانیان» «همه اداره شده و مردم عموم اراده ناشی از قوانین

تبعیضی بی هیچ و یکسان به زبانی و فرهنگی، جنسیتی، مذهبی، قومیتی، هویت

دارد. ارزانی همگان را بر منابع و امکانات عدالت و و داد و نگریسته

همهحقوق باید از بعنوان مالکان حقیقیکشورشان، ایرانیان، معتقدیم که ما .۳

برخوردار غیر مذهبی، هرگونهشرطمذهبییا از بدور مندرجدر اعالمیه حقوقبشر،

کهمتضمن باشندوحکومتآینده ایرانبایدهمهمفادکنوانسیونهایبین المللیرا

و سیاسی، ـ عقیدتی زندان اعدام، شکنجه، تبعیض، ممنوعیت جنسیتی، برابری

پذیرفته شرطی و چرا و هیچ اما بدون و بهداشتیاند آموزشی خدمات از محرومیت

کند. رعایت و

یکپارچه ایران حفظ یک و برقراری «ایرانیان» وجود شرط داریم که اعتقاد ما .۴

افتادن خطر به عامل مهمترین گوناگون تبعیضهای اعمال که معتقدیم و است
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در گروههایمختلفاجتماعیبیدار میکند. بودهومیلجداسریرا یکپارچگی کشور

تبعیضهای قومی و انواع برانداختن تنها را یکپارچگی این استمرار که ما باور داریم

فرهنگیتضمینمیکند. سرزمینیو

و قانونی اش، حقوقی بر جنبههای عالوه بودن»، «ایرانی که داریم اعتقاد ما .۵

ویرانگر میتواند تبعیض که ما است ـ تاریخی» ملی «هویت از برخاسته باور یک

ایرانیان»، «همه فرهنگی گوناگون میراثهای به توجه که معتقدیم لذا، باشد. آن

حس و تقویت یک راستای حفظ اقدام در کشور، مهمترین همه ادوار تاریخ این در

انتقادی آگاهی عینحال، ما در میرود. هویتایرانیبشمار عمیقپیوندخوردگی با

یکی را، این سرگذشت از لحظهای حتی انکار بدون گذشته، از تاریخ تبعیض بدون و

گوناگونیهای یافتنهمه ازشروطحفظهویتملیایرانیان و بهمگرهخوردن و پیوند

میدانیم. ملت این

هیچ فرد که همه ایرانیان خواهد بود صورتی متعلقبه که ایران در ما معتقدیم .۶

بر آن مواهب و برخورداری از مملکت اداره و بر حاکمیت لحاظ مالکیت از گروهی و

و کشوری مناصب همه درهای نباشد. امتیار ویژه ای دارای و نداشته برتری دیگران

و مشاغل احراز برای نتوان را کس هیچ باشد و گشوده ایرانیان همه بر باید لشگری

نوع عقیده ومذهبوزبانوقومیتوجنسیتاش انتصابیبخاطر مناصبانتخابیو

ساخت. محروم امکانات این از

بیتبعیض» فضائی در تفاوتها «پذیرش حل، راه مهمترین که معتقدیم ما .۷

در معیار دیگری هرگونه اعمال کشور است چرا که در ساالری شایسته استقرار و

برقراریتبعیض میانجامد. به و انتصابها گزینشها

بر بنا حال عین و در میدانیم، ایرانیان همه آن از را منافع ملی و منابع ما .۸

ثمره تالشهاشان از برخورداری در ها آن حق و انسانها فردانیت احترام به اصل

حال، اعتقاد داریم عین در اما، داشته محترم را خصوصی طول زندگی، مالکیت در

مادی دستآوردهای بخاطر هیچکس نمیتواند تبعیض»، «عدم اصل بر بنا که،

میکند که ایجاب اصل همان نیز باشد. برخوردار خاصی اجتماعی امتیازات خود از

شوند. تنظیم اجتماعی ایجاد تعدیل در راستای همواره کشوری سیاست های

و متنوع» رنگارنگ جامعه یک از  تبعیضات مختلف «رفع که آشکار است .۹

خود ارزش های خاص نتواند اجتماعی قشر و گروه هیچ که هست آن نیز متضمن

نموده، و تقسیم مختلف درجات به شهروندان کشور را تحمیلکرده، دیگران را بر

خواستار برحسب اینتقسیماتبین آنانتوزیعکند. بدیندلیل،ما را امکاناتکشور

نیازهای و خواستها ترجمان فقط که هستیم مکتبی غیر و غیر مذهبی حکومتی

«همه ایرانیان» ومجری تصمیمات نمایندگانهمه آناندر مجالسی قانونگزار باشد

باشند. شده برگزیده دخالت تبعیض آمیزی هیچ نظارت و بدون نمایندگانشان که

نتواند گروهی هیچ که است آن همزیستی نشانههای از یکی که معتقدیم ما .۱۰

ما تحمیل کند. گروهها دیگر بر را خود سوگواریهای و اعیاد و ارزشها، مناسبتها

عینحفظ احترامیمعمولی و، در گروهیدانسته اختصاصی و این«مناسبتها» را

موردشان در مالحظاتی رعایت به مجبور نباید دیگران که معتقدیم به آنها، نسبت

باشند.

گسترده چتر که وجود حالی در عین یک جامعه که رنگارنگی می دانیم ما .۱۱

نیازهایانحصاریقشرهایاجتماعی به ایجابمیکند،ضرورتتوجه بیتبعیضیرا

شناختن برسمیت تنوع، کثرت و پذیرش پس، الزمه آورد. خود می با نیز را مختلف

اختیاراتدرونیگروه هایبزرگوکوچکاجتماعینیزهستواعمالهرگونهتحمیل

شکلی یک ایجاد کوشش برای و نیز زبان، ارزش های فرهنگی، مذهب، مورد در

از گریزان نیروهای پیدایش و نارضایتی، تبعیض، به بیقاعده تمرکز و آفرین تبعیض

گردد. ممنوع و باید میشود همزیستی

و نتواند غیرمسئول هیچ مقامی ما کشور در میکند که تبعیض ایجاب عدم .۱۲

کند. تلقی بافته جدا تافتهای خود را و نمایندگانشان باشد و مردم به غیرپاسخگو

ملت است. به و پاسخگو مسئول میپذیرد مسئولیتی که هرکس بقدر

بهعضویت کارسیاسیمعتقدیموهمگانرا ۱۳.ماسختبهاهمیت«تحزب»در

احزابگوناگونتشویقمیکنیم.درعینحال،معتقدیمکهکاریکحزبسیاسی در

زندگی و نظام حکومتی بر خاص و مذهبی مکتب تحمیل ایدئولوژی، برای کوشش

اما خود، عقیدتی دیدگاه های بر تکیه با می تواند، حزب هر بلکه نیست اجتماعی
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مردم به را مختلفی «برنامه»های سکوالر، دموکراتیک و چهارچوب آزادیهای در

خادم که باید بداند قدرتی در نشسته حزب هر همچنین، عرضه نماید. رأیدهنده

قائل تبعیض و تفاوت دیگران با خود اعضای بین نمیتواند و است ایرانیان» «همه

حزبی و شخصیت هیچ حزبی، استبداد بروز از جلوگیری بمنظور همچنین، شود.

ادواری کشور بصورتی گردانندگان بماند و همه قدرت در برای همیشه نمیتواند

همگی خود در دوران کار و می شوند برگزیده خود برای انجام وظایف مدتمند و

لحاظ که از نیستند موقعیتی در محسوب شده و ملت خدمتگذاران مستخدمین و

بدانند. ایران ملت آحاد تک تک از باالتر اجتماعی خود را حقوق

بازبینی، حق از همواره باید ملت میخواهیم ما تبعیضی که بی ایران در .۱۴

نمایندگان اجتماعاتمسالمتآمیز و اعتصابهایقانونیبوسیله اعتراض، انتقاد،

باید رسانه ها و مطبوعات امر، آزادی این به موازات باشد. برخوردار خود برگزیده

در شکایتی هرگونه رسیدگی به شود. حمایت و قانونی تضمین حکومت بوسیله

باید دولتها و است مستقل قضائی قوه با سوی رسانه ها از پخششده مطالب مورد

که میکند ایجاب بیان آزادی همچنین باشند. نداشته را امور این در دخالت حق

نهادهای برقراری و مردمان، آزادی کشور، یکپارچگی بجز امری هیچ ملی، سطح در

توجهبهقداستزمینیشان، با نیز، دموکراتیک«مقدس»نباشداماهمیناموراخیر

کرد. منع ها آن به نسبت انتقاد عرضه از نمی توان را کسی و نبوده «انتقادناپذیر»

آنان و فرماندهان انتظامی کشور و نیروهای مسلح که نیروهای معتقدیم ما .۱۵

در حد حقوق شهروندی (مگر نبایدحق شرکت در فعالیتهای سیاسیو اقتصادی را

باشند دارا نظامی) حکومتی یا رانت هرگونه از بدون استفاده و شخصی امکانات و

ملت دولت منتخب و از بوده خود قانونی وظایف اجرای موظف به است که الزم و

اطاعت کنند.

***

آن،  با همزمان و شد ماه ۸۸ منتشر تاریخ ۲۴ دی در ۵۲ امضاء، این بیانیه، با

امضاء های آوری جمع و اطالعرسانی برای نیز سبز» اینترنتی «سکوالرهای سایت

دیگر آغاز بکار کرد.

میتوانستبه منتشر میشوند، روز هر مثلماجرایهمه بیانیههائیکه داستان،

ایراننشان دادند و دنیا اشتیاقی که هموطنانمان از سراسر اما یابد. همینجا خاتمه

سکوالرهای از دسته آن برای تشکیالتی ایجاد در راستای قدمی دیگر که شد موجب

تلقی می کردند سکوالر جنبشی را آن و بوده سبز» «جنبش پشتیبان که ایرانی

آوردن هم گرد برای از اقدام بود عبارت خود، اولیه در طرح قدم، این شود. برداشته

یک در آن ها عضو کردن مختلف، شهرهای در سبز سکوالرهای پشتیبان جنبش

که شهرهائی ایران» در سبز سکوالرهای «انجمن ایجاد احیانًا و سراسری، شبکه

باشند. مهم داوطلبانی برای این دارای

(مهر۸۹) بعد بهششماه تشکیلشورایهماهنگیشبکه همچنینقرارشدکه

همکاری، بدون به داوطلب از عالقمندان چند تنی و زمان من آن تا و شده موکول

آئیننامهها،تشکیل و عنوانوجایگاهی،عهدهدارکارهایاجرائی،تهیهاساسنامه ها

شبکهوهماهنگیانجمن هائیکهاحتماًالبوجودخواهند آمدباشند. درهمین راستا

سکوالر جهانی انجمنهای «شبکه نام تحت سبز، سکوالرهای تشکیالت بالفاصله

رسید. قانونی ثبت به متحده ایاالت کلرادوی ایالت ایرانی»، در سبز



در ـ شد منتشر کشور» از با عنوان «کشور خارج که داشتم مطلبی پیش سال ده

آن در داشت. نام «پویشگران» و میکردیم منتشر میرزادگی شکوه با که نشریهای

ما ایرانیان ساکندر«خارجازکشور»توانسته ایم بودمکه پرداخته ایننکته مطلببه

اما سرنمونهای ندارد جغرافیائی اگر چه تمرکز که آوریم بوجود خود از آن «کشور»ی

ما ایرانیان برای را ایرانینشین دنیا مختلف که شهرهای میکند خود تکرار در را

شهرهای از شهری به سفر عالم شهر هر به سفر می بخشد. خودمانی هوائی و حال

به اما، کلیاند سرنمونه ای بازسازی همگی اگرچه که است کشور» از خارج «کشور

جمعیتیشان ترکیب و دارند نیز خاص خود را ویژگیهای یک هر مختلف، دالیل

ایالت در دنور، مثًال،شهرمحلسکونتما، متفاوتباشد. شهرهای دیگر میتواند با

و ادبیدارد؛ هنری و سیاسییا کمتر حرفهایو هوائیبیشتر کلرادویآمریکا، حالو

تخصصیهستند. جمعیتایرانیاش بیشترصاحب شغلوحرفههائی فنیـعلمیـ 

وارد رنگارنگ جهانی به که میبینی میگذاری که کانادا «تورنتو» به پا آنکه حال

یکسو از شدهاند؛ متوطن آن و در آن رسانده به خود را ایرانی هزارگونه که شدهای

ایجاد پناهندگی کار و و اقامت در صدور ویزای کانادا دولت سهولتی که بخاطر شاید

جستجوی پناهگاهی اسالمی، در حکومت اینکه برای شاید سوئی از و است؛ کرده

فصل سوم

سکوالرها شهر اولین
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دانشجویان و منتقل کرده آنجا به بیشتر سرمایههایشرا و مبادایش، آدمها برایروز

تورنتو نتیجه، کردهاند. در خوش جا شهر این دانشگاههای راحت تر در بورسیهاش

بخصوص آنبیابی، می توانیدر ایرانیرا نوعآدم ایاستکههمه درهمپیچیده شهر

بنشینی... گفتگو به ها آن با است قرار که وقتی

رفته تورنتو منبرایایرادچندسخنرانیبه و ماه فوریه۲۰۱۰ (بهمن ۸۸)شکوه در

را تشکیل آزادی» و «ندای صلح گروه که بودند نفری اصلی مان چند بودیم. میزبان

آشنائی از پس خودشان، بقول اکنون، و مختلف، سیاسی سوابق با یک هر دادهاند،

به نیویورک، غذای اعتصاب «تجربه در پی و نیز بشر حقوق اعالمیه مفاد با ریشهای

هم جمع دور داشتهاند، «سبزها» از برخی با که مشکالتی و گنجی» اکبر دعوت

در وحدت نظر، «اختالف در شعار با را خود اجتماعی ـ سیاسی مواضع شدهاند تا

ایران حکومتمذهبی مخالفتبا در اقداماتمختلفیرا و فرمولبندیکرده عمل»

و رفته تورنتو به من و شکوه که بودند خواسته هم کارشان آغاز برای دهند. سامان

و  کنونی شرایط و زنان جنبش از شکوه بگوئیم؛ سخن برایشان ۲۴ بهمن شب در

سکوالریسم. جنبش از من

بهتورنتوکهرسیدیم بیست ودومبهمنآمدهورفتهبود. هوای سردتورنتونیشیاز

نتوانستهبودندخودینشان باخودداشت.در تهرانسبزها ناامیدینیز جاخوردگیو

اصالحطلبی مذهبیدر برخیاز رهبرانخودخوانده بودکه بجائیکشیده کار دهند.

تروا»شان نگرفته «اسب به نقشه موسوم خواسته بودند. عذر مردم از از کشور خارج

آزادی میدان به را خود ظاهر حزباللهی با بودند که خواسته سبزها از ها آن بود.

را و میدان آورده بیرون را سبز پارچههای احمدی نژاد سخنرانی وسط و در برسانند

در ماهه هشت این در که ممکن نشده بود. خیلی ها کاری چنین اما کنند». «سبز

بودند. خانه مانده در را نپذیرفته و تاکتیک خیابان آمدهاند این سبز به ارتش صفوف

تبدیل به سیاهی لشگر بودند زده سر خیابان به حزباللهی که با ظاهر ها هم آن

تاکتیک معلوم بود که کامًال خانههاشان برگشته بودند. بغضکرده به و دشمنشده

سودجوئیازروزهایمشخصتقویمحکومتمذهبیدیگربهنفعسبزهاکارنمیکند.

۲۲ بهمن،  مراسم در شرکت برای سبزها از کروبی و موسوی دعوت که بود روشن

قانون کامل!» «اجرای خواستن و ساختارشکن» «شعارهای دادن بدون هم آن

است. بوده تظاهرات اینگونه شقیقه بر خالصی تیر اساسی، شکوهمند

سبزهایبجان که اکثریت اینفرضدرستباشد اگر که این بود فکرم طولراه در

لحظهای هم خواهد هستند، «سکوالر» آدم هائی ایران خیابان ریخته به و آمده

از اصالحطلبان را خودشان حساب شوند مجبور سبز» «سکوالرهای این که رسید

دیگری بصورت را خود جدا کنند و ریتم تظاهرات مذهبی حکومت حفظ خواستار

نیست. ایرانیان ملی تقویم امامی مذهبیهای شیعه تقویم حال بهر نمایند. تنظیم

ایرانیان آنهمه از نمیتوانند مذهبیخود، هویتعمیقًا با قربانها، عید و عاشوراها

بیافرینند باشند.لذا، ضروریاستکهسکوالرهاهرچه زودترتقویمسکوالرخودشانرا

که است این جز کدام اند؟ مگر روزها این و کنند. را مشخص آن خاص روزهای و

مذاهبفالتایرانیان(حتی هیچیکاز چهارشنبهسوری مهلتیغیرمذهبیاستو

این در آن ها پیروانهمه اما ادعایمالکیت آنرا داشته باشند زرتشتیها) نمیتوانند

جشنوسرورشرکتمی کنند؟ همچنیناست نوروزخرم، سیزدهبدر،سده،مهرگان،

و سیاهپوش مذهبی حکومت حال، تقویم عین ایرانی. در گاهنبار جشنهای همه و

نقطه شادمانیها و جشنها آنکه تقویم ایرانی سراسر با حال میخواهد؛ عزادارمان

هم با را تقویم دو این توانست و نخواهد است نتوانسته سبز جنبش و شده. گذاری

اعتراضات گسترده مردمیدر که بود خواهیم آن شاهد پس این آیا از آمیزد. پس در

از تیریکه هر پیکریواردمیآید و بر دشنه ای که هر تا مهلتهائیایرانی مطرحشوند

امامیبه سوی قدرتنشسته هجوم دینکاراندر نشاناز می شود لوله اسلحهایرها

ثبت شود؟ ایرانیان همه نام به مردم پیروزی هر و باشد ایرانی جمعیت رنگارنگ

و سالن بزرگ می گذاریم پا سخنرانی ها اجرای محل به و میرسیم از راه وقتی

با ایرانیانتورنتومیبینیم؛باچهرههائیخوشآمدگوو دوستانه. از خوش ساختیرا پر

چهرهشان تلفنشناختهایمو حالبا راه از تنشانرا میزبانانمانآشنا میشویم.چهار

میشود. گرم دیدهبوسی و معرفی و آشنائی بازار میگیریم. خو

می آید، پیش با نگرانی و شتابان می شناسم که سالهاست دوستی میان آن در

این مذهبی «اصالح طلبهای میگوید: زمزمه به گوشم در و دیدهبوسی میکند
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حالتی نیابند». در آن حضور که اند و از هوادارانشانخواسته تحریمکرده مجلسرا

بدهد. من به را هراسناکی رخداد خبر میخواهد انگار که دارد

می شوند نگاه سالن انتظار داخل سرسرای از که انبوهی را جمعیت و اطراف را

چند نفرند؟» مذهبی اصالحطلبان میپرسم: «مگر میگیرد. خندهام و میکنم

بر می گردد سپس می پیماید. را منظره سراسر و چشمش میکند را دنبال نگاهم

هم سیاسی مجالس در و نمیشناسم را اینها اکثر من است؛ «عجیب میگوید: و

مردمیکه اینکه جز میگوید؟ چه به تو «این واقعیت میگویم: ندیدهام». را ها آن

امشب مذهبی رد شدهاند، اصالحطلب های کنار از اعتناء بی و خاموش تاکنون

بفهمانند، اصالحطلبها به و بیاورند، شما و خودشان یاد به تا اند جمع آمده اینجا

در را خود هویت دارد «نیروی سکوالر» نیز تورنتو که در من پیام دهند شکوه و به و

عملمتجلیمیکند؟»

میشود. ساکت و می دهد تکان سر ناباوری با

سال و یک میگوید: سی جمعیت روبرو میشود. استقبال سخنرانی شکوه با

زنجیرهایی به رای اسالمی به قانون اساسی جمهوری دادن رای با زنان ایران پیش،

این انتخابات در که هم هرکس هنوز و می شد. پایشان بسته و دست به که دادند

میسازد مطرح حکومت این کاندیداهای با را خود مطالبات و میکند شرکت رژیم

حاکمیتمذهبی نمیتواندمدعیبرابریحقوقزن و مردوسلبمشروعیتاز دیگر

حکومت مشروعیت رفتن دست از مورد مذهبی در اصالحطلبان زمزمهای که شود.

فاقد جمهوری میدانند انتخابات ریاست در تقلب ناشی از را آن داده و سر اسالمی

آن حکومت مشروعیت هرکس برای حقوقی است. و منطقی مایه و پایه هرگونه

حکومت حفظ مبتنی بر بازی هیچ در میگیرد تصمیم او که پایان میرسد به زمان

مذهبیشرکتنکند...

با را ها آن درستی و میشنود را شکوه سخنان دقت به که مینگرم جمعیت به

می کند. تأیید سر دادن تکان

مذهبی در اینکه اصالحطلبی از می زنم، حرف سکوالریسم از خود، نوبت در من،

ایرانیان برایهمه نتیجه، در بهخیالخودمشغولپیشرویاستو، بنبستیسدید

نهایت نیروی شرکت کنندگان در که می رود و نمی کند عرضه آیندهایقابل پذیرش را

واقعه این از که پیش است واجب ما بر همه لذا، و، دهد به هدر را سبز جنبش در

شعارها پرده استتار در تاکنون (که سبز را جنبش سکوالر ماهیت و شده بکار دست

«اعالمیه را به سخن سپس آشکار سازیم. مانده است) پنهان رهبریهای مذهبی و

میدهم توضیح و می کشانم آمد قبلی فصل در که سبز» جنبش سکوالر پشتیبانان

حد را در خود کار گرفتهاند که تصمیم بیانیه این امضاء کنندگان از چرا برخی که

ازسکوالرهای آنتشکیالتیگسترده بنیاد بر تا بکوشند و بیانیه متوقفنکرده صدور

یک در چگونه که میدهم شرح بوجود آورند. سبز جنبش بخش سکوالر پشتیبان

«شورای عضو شدهاند ایران» سبز سکوالرهای «شبکه که در کسانی آینده سال

«انجمنهای ایجاد بر آنکه بر و اینشورا عالوه گزید هماهنگی»خویشرا بر خواهند

ساکنهستند، آنها اعضائشدر شهرهایمختلفجهانکه سکوالرهایسبز»در

یکدیگر با انجمنها و اعضاء دادن پیوند از تا کوشید خواهد داشت خواهد نظارت

ایجاد بی آنکهقصد آورد، بصورتیکنیرویسیاسیدر «شبکه سکوالرهای سبز»را

باشد. خاصی سیاسی حزب

دهها حلقه در را خود ما پاسخ، پرسش و مجلس و گفتن ها سخن پایان در

و بوسیدنها و آغوشگرفتنها در و دستدادنها مییابیم. خویش صبور شنونده

شادمان؛ دوستاندو همه می شوند. آغاز دیگرباره ریختنها اشکهائیشادمانه گاه

ـ ما میزبانان ـ سعید و آرشاک افسانه، نسترن، دارند. تعریضی و نکتهای یک هر و

کرد». خواهد همراهی سفرتان را در میکنند: «مهدی، شما معرفی ما به را جوانی

یک در شام را است که قرار میدهد و میگوید ما دست با مؤدب ساکت و مهدی

کنیم. صرف اهالی شهر از برخی ایرانی با رستوران

از داخلگاراژبهداخلخیابان«یانگ»هدایتمیکند ومیگوید:«این اواتومبیلرا

رژه غربیتقسیممیکند». نیمهشرقیو دو به را تورنتو استو بلند ترینخیاباندنیا

دهها رستوران، از برابر ما سر پایان ندارد، و آغاز می شود، رژهای که مغازههای ایرانی

جا همه کتابفروشی و... میگذریم. گلفروشی، بازار ارز، قالیفروشی، مارکت، سوپر

وطن در که سالهائی عید شبهای خوش تصویرهای است. ایرانی چهره های از پر



اسماعیل نوریعال ایران۲۵۶ برای نو ۲۵۷سکوالریسم

در ذهنم زنده می شوند. بودیم

اصالحطلبانمذهبی به مهدیمیگویم: «شنیدمکه باشم حرفیزده برایاینکه

کالمشان «نفوذ میگوید: و لبخند میزند بودند». او کرده تحریم را امشب مجلس

بی رونق چقدر بساطشان که داده نشان هشتماهه همین حوادث دیدید. که را

است». شده

رابهمچسباندهاندتاهمهدورهموروبرویهمبنشینیم؛هرکس دررستورانمیزها

مهدی شده اند. اشغال صندلی ها که اغلب میرسیم وقتی ما خود. جیب خرج به

کارگری، فدائیان، کمونیستهای چپها، آمدهاند. همه طیفی از که میدهد خبر

این سلطنتطلبان،پادشاهیخواهان،ملیون،و...وتوضیحمیدهدکهجنبشسبز

دگراندیشان غیرخودیرفت با نبوده آنهیچکسحاضر پیشاز آفریده است. را فضا

درونمرزهای عقیدتی خویش گروه در هر داشته باشد. برخاست نشست و آمد و و

از اینجا احمدینژاد چند اتوبوسبرای «استقبال!»از با زندانی بودهاست.میگویدما

عمومی. آشتیکنان نوعی شد برای سفر مقدمهای همین و رفتیم نیویورک به

اصالحطلبانمذهبی شام خوردن برخیاز متأسفانه داغمیشود. بحثها نیامده

بحثها همه محور کنند. بحثها شرکت در تا نیستند کردهاند و تحریم نیز را ما با

به بدون اشاره سکوالریسم از نباید و نمی توان دیگر چرا اینکه است و سکوالریسم

بدون سکوالریسم که است داده نشان بیستم قرن گفت. سخن بشر حقوق اعالمیه

باشد. نوین استبدادهای زاینده میتواند بشر حقوق بر تکیه

«مالکیت از بندهایش یکی در که چرا میگیرند ایراد به «بیانیه» چپها از برخی

«البد که میگوید شوخی به یکیشان است. شناخته رسمیت به را خصوصی»

توضیحمیدهم ناچارًا بگیرند!» را بهسکوالرهایسبز خواسته اندجلویپیوستنما

مذاهبرا ایدئولوژیبه حاکمیتمخالفاستو هر نوع ورود با نو» که «سکوالریسم

ایدئولوژیها از اینسکوالریسم، رهاشده ادیانمیداند. همقرائتهای ایدئولوژیکیاز

اصلی متون در حتی که آورم می است. یادشان بشر حقوق شالوده بر شده ساخته و

ابزارتولیدباحذف مالکیت خصوصیمتفاوتاست مارکسیستینیزحذف مالکیت بر

باشد خصوصی مالکیت برانداختن پی در نمی تواند که سکوالریسم می کنم اضافه و

ایران، در مذهبی خونریز انقالب و شرق بلوک و شوروی تجربه از پس بخصوص و،

اشخاص کوشش عمری ماحصل دادن بر باد مصادرهها و خاطره بازسازی از باید

اعتناء باشیم. بی اجتماعی عدالت به آنکه بی خودداری کنیم؛

«کارتان و می گوید: میفشارد را دستم کمونیستها از که یکی است جالب برایم

بخواهیموچهنه».صورتش درستاست.اکنون زمانزمانسکوالریسم است؛چهما

مشغول پاککردنچرککینههای میبوسمودستاشرا میفشارم. جنبش سبز را

است. نفسها و چشمها و دست ها از بیهوده و دیرینه

سکوالریسم معتقدند و توضیح میدهند که حضور دارند هم مذهبی تن چند

را اعتقاد ریشه مذهبی حکومت آنکه حال هست، هم مذهبی آزادی متضمن

دست با مذهبی حکومت که میگوید: «خندهدار نیست یکیشان میخشکاند.

آنها، دین نجات برای که، میشود مدعی اما میگیرد ها آن از را مردم دین خودش

بایدجلویاینتبلیغات راهسکوالریسمسدبسته است؟»وهمراهشمی گوید: « در

معادل سکوالریسم که فهماند مردم به و گرفت را سکوالریسم در مورد کننده گمراه

چرا بگیرید. را دینی نواندیشی مورد همین «شما میگویم: نیست». دینستیزی

برای اینکه حکومت به شیطانبزرگ پناه آوردهاند؟ ایرانگریخته و سروشو کدیور از

میگیرد. را دینـ  نوکننده اندیشه ازجمله و اندیشهایـ دینکارانمتعصب جلویهر

انتقاد فرصت هم بیان، و اندیشه برای آزاد فضای آفرینش با سکوالریسم، آنکه حال

را». ها آن دفاع از فرصت هم و آورد می فراهم مذهب را و دین از

خلوت خیابان ها اقامتمان می رساند. محل را به ما مهدی مجلس، پایان در

یاد به دلم یک لحظه مشتریاند. پر از ایرانی هنوز باز و از مغازههای برخی شدهاند،

را که دردم میدانم و میکند نگاهم میفشارم. را شکوه دست میآید. به درد دیارم

است. خوانده

که تصمیم میدهند خبر و به دیدارمان می آیند آزادی و صلح ندای دوستان گروه

اولین«انجمنسکوالرهایسبز» گرفتهاندکهدرشبکه سکوالرهایسبزعضوشدهو

کنندگان امضاء از یکی فقط من که میگویم ایشان به آورند. بوجود تورنتو شهر در را

گیرنده تصمیم و سخنگو نمیتوانم و هستم سبز جنبش سکوالر بیانیه پشتیبانان
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و است دوستان زیاد عالقه هم که میبینم اما باشم. آن تشکیالت به مربوط مسائل

میگذاریم پسقرار است. پیش آمده فرصتیبرایتمریندر اجراییکفکر همعمًال

تا بنویسم انجمنها برایایجاد موقتی اساسنامه پشتیبانان، بیانیه بنیاد بر من، که

که وقتی ـ از شورای هماهنگی شبکه سپس و آن بوجود آید بر اساس تورنتو انجمن

برسمیت شبکه حلقه اولین بعنوان را تورنتو انجمن هم که بخواهم ـ کرد بکار آغاز

در استفاده برای را اساسنامه انجمن، این تشکیل تجربه اساس بر هم، و بشناسد

منقحکند. تأسیسانجمنهایدیگر

تأسیس اساسنامه حضار اکثریت میشود. تشکیل انجمن تأسیس جلسه بزودی

اقتصاد استاد فرخ زندی، دکتر آیند. می در آن عضویت به کرده و امضاء را انجمن

برایریاستانجمنمیپذیرد.مسئولروابطعمومی دانشگاهیورک،پیشنهاداعضاءرا

وخزانهدار انجمنهمتعیین میشوند.هنرمندگرافیست ومشهورایران، خسروبیات،

اجازه او پوسترهای انجمننظارتکند. از انتشارات و اعالمیهها و بر که میپذیرد نیز

نیز با دوستی می پذیرد. بگیرم. او کمک انجمن او در کارهای آینده که از میگیرم

مطبوعاتی تورنتو جلسهای سبز سکوالرهای جدیدالتأسیس انجمن بعد، روز دو

گردانندگان کنار در که خواسته می شود هم از من کند. موجودیت اعالم تا دارد

انجمنبنشینم.

مجله یک و زبان فارسی و روزنامه و مجله تلویزیون و رادیو چندین صاحب تورنتو

آن سپس می دهیم، توضیح ما حاضرند. جلسه در نمایندگانشان که است افغانی

میداریم. عرضه را پاسخهامان تورنتو و من کمیته اعضاء و پرسند می ها

است. برای «سکوالرها» «سبز» انتخاب صفت مورد ها در پرسش یکی از

دارای است و مذهبی اصالح طلبان و موسوی مهندس مال سبز می گوید خبرنگاری

که ـ سکوالریسم با جمعشدن اش و هست هم مذهبی زیرساختهای و معناها

پاسخ به عهده رسد. بیان می بنظر متضاد امری ـ حکومت را غیرمذهبی میخواهد

کاندیداتوری و انتخابات سبز با جنبش میگویم: «مسلمًا می شود. گذاشته من

تشکیالتی و مالی توان تمام نیز اصالح طلبان مذهبی و آمد بوجود موسوی مهندس

میلیون ها کشور خارج همین در آن ها بکار گرفتند. آن گرفتن شکل راه در را خود

شود. اما اما اصالحطلبانه مطرح ماهیتی مذهبی سبز با جنبش تا خرج کردند دالر

سستیهای و تردیدها و آن به جنایتکارانه حکومت نسبت و ناجوانمردانه واکنش

تظاهرات شرکتکنندگاندر تا رهبراناصالحطلبمذهبیدستبهدست هم دادند

سبزدریابندکهاصالح طلبیمذهبینمیتواندپاسخگویخشمونارضایتیوبغض سی

ماهیت به و آزموده را مذهبی اصالحطلبی بنبست عمل، آنها، در شان باشد. ساله

روزمره بصورتی سبز نتیجه، جنبش در و، اند پی برده خود خواستهای سکوالر

آشکار را سکوالر خویش ماهیت و میشود دور خود مذهبی الحان از دائمالتزاید و

از میتوانیم ما چگونه این صورت در بتابد. رو از سبزینگی خویش آنکه بی میسازد،

انتخاب وهویتتازه ایرا راه و شده درجنبشسبزجدا اکثریت سکوالرشرکت کننده

آن مسئله ندارد؟ انتخابات) (همچون سیاسی معین فرصت هیچ در ریشه که کنیم

آنکه بی میشناسد، رنگ سبز با را ایران مردم جنبش اعتراضی دنیا اکنون که است

بر را وظیفه این ما باشد. شده آگاه آن کامًال در سکوالرها گسترده بخش حضور از

می خواهیمنشاندهیم ما گرفته ایمکهدرستبههمینناآگاهیخاتمهدهیم. عهده

اکنون بصورتی مذهبی، در زمین اصالحطلبان خود سبز، علیرغم آغاز جنبش که

سبز ایران سکوالرهای حلقوم و بلندگو را خود ما است. شده سکوالر ناپذیر اجتناب

سازیم». آشنا آنان خجسته را با وجود جهان میخواهیم و میدانیم

داشتیم برای انجام ساعتی تورنتو) دو (در شهر واترلو به هم این میان سفری در

مسئول راد، آقای مهران دعوت به و شهر دانشگاه در بوسیله من سخنرانی یک

مکررش اینجا در کردم را مکرر تورنتو سخنرانی آنجا در که اگر ایرانیانواترلو، انجمن

نمیکنم.

اولاسفندهم گردانندگانانجمندوستدارانزرتشتدر تورنتومجلسجشن روز

بر پا کرده ایرانباستان) بزرگی به مناسبتفرارسیدن«اسفندگان» (روززن وزمیندر

که برای گرفتن جایزه ای بودند که کرده دعوت شکوه پیش از یک ماه ها از آن بودند.

برویمپذیرفتیم تورنتو قرار بودبه که برود وما نیز به تورنتو گرفته نظر انجمنبرایاودر

کنیم. جشن شرکت آن در و بیاندازیم تأخیر به را روز بازگشت مان چند که

را او سلطان، می نشانند. آقا نامزد ندا کاسپین ماکان، کنار ما را شام، میز سر در
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سیاه پوشوساکتومحجوب مجلسسخنرانیمانهم دیدهایم. همانشباولدر

میکنم، صحبتاند. نگاهش مشغول سخت شکوه با که بعد میبینم اندکی است.

نشستن در کنارش وقایع است. روزگار اعجابانگیز خود نمادی از غافلگیریهای او

همیشه میکند. از واقعیتر و محسوستر را هشت ماهه این

تهیهشدهبودوانجمناینجایزه جایزهامسالانجمندوستدارانزرتشتبهنامندا

جنبشیبینالمللیبراینجاتمیراثفرهنگایران، و گر عنوانآغاز به را بهشکوه،

لیلیپورزند؛ نیز و ندا، مادر خانم آقاسلطان، و ندا عنواننماینده کاسپینماکانبه

بهرامیان، بهرام میکرد. اهدا عنوانیکیاز تالشکنندگانجنبشسبز در تورنتو، به

نجاتپاسارگاد سترگشدر کار و شکوه بود. از معرفیکننده ایران، قدیمی روشنفکر

گفت: فقطیکجمله دریافتجایزه بهنگام شکوه و کرد. ایرانیاد میراثفرهنگی و

میکنم». تشکر شما از ایران فرهنگ ساده سرباز یک «بعنوان

در فرهنگی اش، و اجتماعی و سیاسی مسائل رنگارنگی در ایران، که میدیدم

می کشد. نفس میهمانی این آدمهای وجود

با هستیم، زرهی جمع حسن و الماسی نسرین عزیزمان خانه یاران در آخر شب

ناشدنی فراموش انقالب، از سالهای از پیش سالهای از آمده آشنایانی دوستان و

داریم. در هم (غافلگیری) سورپرایز یک برایتان امشب میگوید نسرین دهه چهل.

نمیکنم باور را درونمیآیند.چشمم به عباسجوانمرد نصرتپرتویو میشود، باز

براهنی هم اما آغوششانبه گرمایدوستی همیشگیاست.ساناز صحتیودکتر رضا

که دکتر براهنیطیمقالهای معلوممیشود یادگارانعهد مجله فردوسی. هستند؛

به شایعاتی است ـ کوشیده حسن زرهی به مدیریت نسرین و ـ نشریه «شهروند» در

چرا دفاع که توضیح دهد و داده خاتمه دارد جریان تجزیه طلببودناش در مورد که

«آذربایجان ایجاد به او تمایل نشانه نباید مادری» زبان به سخنگفتن «حق از او

براهنی است. خوشحال جریان این از آشکارا ساناز همسرش شود. تلقی جنوبی»

فارسی به و شعر مقاله و صدها کتاب دهها من میدانید که «شما خوب میگوید:

چگونه میتواند تجزیهطلب آدمی چنین ندارم. ترکی زبان اثری در و هیچ نوشتهام

ُدردکشی به من « در شأن که: پایان برده به بیت شعر این مقالهاش را با او باشد؟»

دامنم». ولی پاک کالوده گشت جامه َمَبر / بد ظن

صراحتًا که میآورم همه یاد به را سبز جنبش پشتیبانان سکوالر بیانیه هم من

حکومت ساختار کارکردی و تمرکز منطقی و «عدم ایران» «یک پارچگی اصل دو از

مورد در براهنیمیگویم: «ما یکعمر دکتر بهشوخیبه آینده»سخنگفته است و

عقایدادبیمانباهمجنگیده اید. خوشحالمکهدر موردیکپارچهنگاه داشتنکشورمان

نداریم». هم با افتادن در به نیازی

داشته «بخاطر دوستانم میگویم: به خداحافظی، قبل از آخر سفارش بعنوان و

تقویت در هم هست. آبرویهمهشما تورنتو باشید که آبرویانجمن سکوالرهایسبز

مثل و میگوید میخندد زرهی حسن کنید». کمک را ما کارش یاران گسترش و

بیانیه کنندگان امضاء جزو اولین نسرین و من است که کرده فراموش فالنی اینکه

بودهایم. سکوالرها

یکپارچه، ایرانی دیار و با آرزوی شادمانی جام هامان را به که میکنم پیشنهاد

دموکراتبنوشیم. و بیتبعیض،سکوالر

صبحگاهی، برای نخستین بار، روشنای در و، شب تمام میشود بعد ساعتی

میپوشاند. خود تورنتو را در نوازشهای گرم میبینیم که را خورشید



عادی گذشت، اما این یک سال لمحهای از عمر ما، شتابان دیگر،۱۳۸۸، سالی

بگذارد. بجای پراکنده در دلهائی را حسرتهائی شخصی فقط رفتناش که نبود

صندوقچه در و میپیچند پارچه بلورینعتیقهای که بدقتدر مثلجام ـ اینسالرا

فراموشناشدنیهایذهن موزه به و پیچید دل انگیزترینزرورقها بایددر ـ میگذارند

رشید بود؛ و و سهراب زیبا و جوان سهراب و صدها ندا و سال ندا سال۸۸، سپرد.

سراپا اقتدار رژیمی پایان سال ذلت نیست، ایام تحمل دیگرش ملتی که غرش سال

آغاز سال مرداب، از برونشدن لحظه رسیدن فرا اعالم سال فساد، و نیرنگ دروغ و

حال، بنظر در عین افشان. پرهای و خونین بالهای با هرچند آسمان آرزو، پرواز در

اعالم به بار نشست، چهارشنبه شباش آخرین در و زاده شد در این سال آنچه من،

به تعبیرمصطلحتر قطعیخواستمردم کشوربرایجداساختنمذهبازحکومت(یا

آیتاهللاهای دیگر و آیتاهللا خامنهای فتوای بود. دولت») از دین «جدائی غلط اما

تحریم در واقع سوری، و چهارشنبه مراسم اسالمیبودن غیر بر مبنی قم نشسته در

داد که نشان در قم) (حتی شرعی این تحریم به مردم اعتنائی گسترده بی آن، و

این فقیه ولی صدای و است رسیده خود پایان به فقیه مذهبی والیت حکومت تاریخ

ندارد. نفوذی و نفاذ اطرافش دیوارهای از فراتر دیگر مذهبی حکومت

چهارم فصل

اسالمیـزم؟ پسا سال
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آتشبازیهایچهارشنبهسوری پایانحکومتدینیدر تجلیفرارسیدنتدریجی

خود داشت که ملتی مسمومومدهوش درطول یکهزاره با نیز اینمعنای نمادین را

دقیانوسی، این خواب نکبت از تطهیر خود و، برای رسیده به بیداری اکنون نیم، و

تا می رود سرافراز، و پیروز و، گذشته خود اصیل سنتهای پاالینده آتش از میان

شده اعالم پیش نیم و هزاره دو در بزرگاش کورش منشور در که بخواهد را همانی

تضمین را عقاید و مذاهب همه آزادی رسمی که دین بدون حکومتی برقراری بود:

میکند.

اینجشنبزرگسکوالر ایرانیان،کهصاحبان نوروز، آستانه بر بدینسان، ایستاده

همان از شد که آغاز نوئی سال می دارند، گرامیاش یکسان به و عقاید مذاهب همه

بعنوان نه دیگر دولت و حکومت و مکتب از مذهب جدائی اندیشه روزش نخستین

بهار مهرپرور آفتاب در مذهبی، حکومت بدیل تنها بعنوان که زیرزمینی اندیشه یک

کرد. آغاز خرامیدن ایران

دروغهای از روی ایرانی اندیشه است که جوانبختی نوروزهای چنین این در

به میکند، دوستی هستی وحدت عارفانه اندیشه با میتابد، بر دینکاران بافتهشده

وعدههاینسیه طبیعتهستیبخشخویشنزدیکمیشود؛ به و زمینبرمیگردد

اجتماعی و زندگی میسپارد مردمان و باور ایمان حوزه های به مرگ را از پس بهشت

به و مدیریت میبیند قابل فردائی و عازم پذیر تغییر و اکنونی زمینی و را خویش

سروده دیگر، نوروزی پیش، در هشت قرن گوش میسپارد که بزرگاش شاعر زمزمه

یار حور فرحبخش و شراب و من / بهشت نسیم بوستان از میدمد بود: «کنون که

و نقد خرید نسیه که است عاقل نه / میگوید اردیبهشت حکایت چمن سرشت //

بهشت!»

کرد؛ نخواهند فراموش مختلفی دالیل ایران به سکوالرهای را سال این واقع، در

کمترین خواست که ساخت روشن همگان بر آن آخر ماه نه حوادث تنها که نه چرا

دردآلود،جانشینکردنحکومت مذهبی با حکومتی ملتما، در پیسی سالتجربه

اردوگاهاصالحطلبانمذهبی و نواندیشان بلکهدر ایدئولوژیکاست، مذهبیوغیر فرا

گفتار آخر سال میتوانیمدر بیانبلیغ آن را دینی نیز تحرکاتتازهایمشاهده شد که

دکتر عبدالکریم سروشبیابیم،شخصیتی که اصالحطلبانمذهبیونواندیشاندینی

بهیکسانبه نظراتشاحترام میگذارند ودر گذشتهیکی ازمعتقدانبه حکومتدینی

بیان و یافته که فرمولی با او، که آنجا میشد؛ محسوب حکومت سکوالر مخالفان و

مذهبی کنونی حکومت بدیل تنها بعنوان سکوالریسم، پذیرش به تن کرده، اینگونه

آن اینکهسکوالریسم و توافقکنیم یکتقسیم سر بر میتوانیم است: «ما ایرانداده

کسیجدالی اعتقادی با سرسکوالریسم بر ما اعتقادی. سیاسیداریم وسکوالریسم

اما باشد. داشته را خودش اعتقاد میتواند کسی هر داریم؛ اختالف گرچه نداریم

تعبیر به یا سیاسی، سکوالریسم از عبارتست کنیم توافق میتوانیم روی آن بر آنچه

ادیان یعنییکحکومتاخالقیکهنسبتبههمه بنده «حکومتفرادینی».... ویژه

و دینی پلورالیسم ندهد، ویژهای پیرو هیچ دین به ویژهای حق هیچ باشد، بی طرف

برایهمه قانونرا و بهرسمیتبشناسد، برای همهحقوقبرابر قائل باشد سیاسیرا

ما همه میکنم من گمان است و سکوالریسم سیاسی معنی این کند؛ اجرا یکسان

دینیکسیهمکه اینسکوالریسم سیاسی فرا با رویآنتوافقکنیم... می توانیم بر

حکومت و ماند خواهد دین و ایمانش محفوظ میشود که جمع خاطر است، مومن

کرد...»(۱) تعرضی نخواهد عمل او و اعتقاد به

گنجی، اکبر مذهبی، دیگر نواندیش ادعای کنار در را سخنان این هنگامی که

که داشت اعالم (۲) نفری»، موسوم به «پنج اعالمیه صدور پی در که، میگذاریم

در که مییابیم در معتقدند»،(۳) اعالمیه به سکوالریسم آن کنندگان امضاء «اکثر

نفوذ  اندیشهسکوالریچگونه در سختترینسنگها ماه۸۸ اسفند تا خرداد فاصله

است. رسانده ما سیاست زمین سطح به را خود و کرده

اصالحطلباندینباور ورود داد، توضیحخواهم دالیلشرا احتیاطتمامکه با من،

بی آنکه میگویم و، ایران خوشآمد برای سکوالر حکومتی خواستاری قلمرو به را

فعلی حکومت استقرار در حد چه تا آنان تک تک اینکه مورد در شوم بحثی وارد

آینده سکوالر در ایران جایگاه آنان و بودهاند، و مؤثر نقش داشته ایران مذهبی در

اردوگاه به برای پیوستن علنی آنان «مشوق» و حتی «دلیل» و یا بود، خواهد کجا

خواست دانستن برحق در راستای موضع اعالم برای آنان اقدام چیست، سکوالرها
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گفتمان یک اصولی و به یک مفاهمه رسیدن مؤثر در راه قدمی سکوالر را حکومت

ارزیابیمیکنم. ملی

به بیان حکومتیان کردن وادار گذشت که سالی در ایران سکوالرهای دیگر توفیق

هرچه اندیشهسکوالرینیست. بدیلواقعیحکومت شانچیزیجز که بود ایناقرار

شد بیشتر سکوالریسم به رسانههاشان آنان و حمالت شدیم نزدیکتر سال آخر به

سکوالر حکومتی از ایرانی باوران شیعی دین طبل ترساندن بر توانستند که آنجا تا و

«خودی» دیروز و رقبای دوستان که رسید حد بدان تا کوبیدند و کارشان بیشتر

نیز «سکوالر» خواندند. را داخلی جبهه اپوزیسیون در خود امروز

طلبه این به تمام اکراه با لقب را این کنید خامنه ای (باور آیت اهللا که میدانیم

جمهوری، اعالم انتخابات ریاست از بعد جمعه نماز میدهم) در مدرسه نرفته

مشغول واقع در او میبیند. نزدیکتر خود عقاید به را احمدینژاد عقاید که داشت

ریاست اول دور (یعنی نهم» «دولت وصف در پیشتر ماه چند که بود سخنانی تکرار

خطرناک بسیار نهم روند بود: «دولت گفته کرده و احمدینژاد) بیان جمهوری

مدیریتی بدنه در نفوذ حال در که متأسفانه را، سکوالریستی گرایش های غربزدگی و

است.» کرده سد بود، کشور

«مبارزه هیچگاه ذکر هم دولت اش به وابسته رؤسای و وزرا و تکتک احمدینژاد

ریشهکردن را خود کوششهای اصلی وجهه و نیانداخته زبان از را سکوالریسم» با

موجود دیگری نظریه هیچ که چرا دانستهاند؛ ایرانی اندیشه افق از سکوالری اندیشه

نداده قرار مکتبی مذهبی و حکومتهای انحالل بر را خود کار شالوده بنیاد اصلی و

جمهوریخواهان، تا گرفته چریک ها بخشی از از استوحتیصاحباناندیشهچپ،

نهبرپایه انحالل حکومت مذهبی کهبربنیاد همکاریبااصالحطلبان استراتژیخودرا

دادهاند. قرار مذهبی حکومت حفظ خواستار مذهبی

و است کرده سرایت هم مذهبیاش بدیلهای به که البته حکومتی آگاهی این

اکبرگنجی،حتی بر اصالحطلبانیهمچوندکترسروش و اکنونمی بینیمکهعالوه

قرن چهارم یک ها به یادها میآورد که آن وابسته به مجاهدین هم مقاومت شورای

پذیرفتهاندوحفظنامیهمچون«جمهوریدموکراتیک را استکهحکومتسکوالر

دارد. داشته و تاکتیکی موقتشان صرفًا جنبه دولت اسالمی» برای

یک سو میتوانبا خوشحالی گفت کهصفوف متخاصمبیش از همیشه از پس، از

برقرارییکحکومت لزوم لحاظپایبندی به از و اکنون، همممتازومشخصشدهاند

ایران،طیفسیاسیوسیعیدرحالشکل گیریاستومخالفاننظریو در سکوالر

پیوستن در ازسویدیگر، اما، اینطیفمیپیوندند. به رفته عملیسکوالریسمرفته

از هم دارد که باید وجود نیز عمیقی نگرانیهای سکوالرها اردوگاه به گروهها این

کرد. توجه ها آن به اکنون

سیاسی  کار در که ـ نگیریم سکوالربودن جدید مدعیان صداقت بر را اصل اگر

«ادعاها» به اینگونه شک دیده به و ـ دارند را مهلک سم پیشفرضها حکم اینگونه

قابل حقیقتیاب ابزارهای و سنجهها به زودتر هرچه که است الزم آنگاه بنگریم،

درفصلسوم من، دستبیابیم. اعتمادیبرایدرکچندوچونواقعیتاینادعاها

شورای پیشنهادی دولت در مورد سکوالر بودن را نظراتم حاضر، کتاب دوم بخش

میدانم ضروری اما نمیپردازم؛ دیگر به آن مقوله اینجا در و کردهام بیان مجاهدین

چند و و گذاشته خشخاش به مته کمی سروش دکتر مثًال، ادعاهای، در مورد که

عمل در حیطه هم نظر و در صحنه هم میتواند این ارزیابی را ارزیابی کنم. آن چون

انجام شود.

از در باال آنچه کنار را سروش دکتر احتجاجهای بقیه هنگامیکه در صحنه نظر،

که تصویر میشوم در دیدگاهها نظری تضادی متوجه وجود میگذارم نقل کردم او

نسبت اعتقاد اعالم ایشان در کنار مثًال، تیره میسازد. را ادعائی ایشان سکوالریسم

هم دینی» «دموکراسی به نام گزینهای از سکوالر، حکومتی به ضرورت برقراری

بوسیله دینداران که وصف میکند حکومت دموکراتیکی چنان را و آن گفته سخن

در آنچه پی در که امیری نوشابه خانم با ایشان گفتگوی از تکه این به می شود. اداره

«اطمینان دادن لزوم از سروش دکتر کنید. توجه است آمده شد نقل ایشان از باال

چنین می پرسد: امیری خانم و می گوید سخن به دینداران خاطر»

در گذاشتهاند؟ تبصرهای این زمینه دمکراتیک برای کشورهای در مگر «پرسش:

آسیبی به ایمانمعتقدان هم،مطابققانون، و بوده دینازحکومت جدا اینکشورها
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چیست؟ دادن خاطر» «اطمینان این ضرورت است. نشده وارده

ممکناستاز دموکراسی برایایناستکهدیندارانما این اطمینانخاطر پاسخ:

آن به باید بگریزند. لذا است، دیانت نافی و ناقض اینکه به گمان سکوالریسم، و

اعتقاد و دین به دینی دموکراسی و سیاسی سکوالریسم توضیح داد که برقراری ها

پیام من نظر این به نخواهد کاست. ایمان کسی از زد و لطمه ای نخواهد کسی هیچ

این و پیام دادم به دو طایفه مصاحبه آن در من است. در واقع الزمی و بسیار مهم

آمدن با دادم که پیام دینداران به طرف یک از من ماند. ناگرفته که نیکویی بود نکته

نخواهد لطمه ای شما دینی عمل به و دین به سیاسی، سکوالریسم و دموکراسی

مشی دموکرات، دینداران آمدن با دینداران پیام دادم که غیر به دیگر طرف از خورد.

سایهیک در یعنیهمزیستی مسالمت آمیزی  هم آسیبی نخواهد دید؛ سیاسیشما

یافت. تحققخواهد دموکراتیک نظام

را نشان خود چگونه و حکومت، کجا در دینداران دموکرات» «آمدن پرسش: این

کجاست؟ در نمودش داد؟ خواهد

برقرار دموکراسی اگر شما است؛ اثر رای گیری بر دموکرات دینداران آمدن پاسخ:

داشته باشند... را مطلق اکثریت دینداران نظام، در این و کنید

یا؟... مسیحی دموکرات حزب یک مثل پرسش:

نکنید... مسیحیت قیاس را با اسالم البته شما ولی بله، پاسخ:

گفتم. لحاظشکلی به پرسش:

دینداران نبود، تحولدموکراتیکهم که انقالب، اثر بر اگر فرض کنیم بله، پاسخ:

زمام ومیتوانستند ـ نظیر آقایبازرگانو نهضت آزادیـ می آمدند سرکار دموکراتبر

یک در یا اگر بشود چنین اگر حاال هم میکرد. بگیرند، وضع فرق دست در را امور

قدرت اریکه بر و بیاورند را برتر رأی مومن دموکراتهای تندرست، رایگیری نظام

حق که دینداران دموکرات باشند خائف نباید صورت غیردینداران در این بنشینند،

منزله به را آن ها رساند که خواهند تصویب به قوانینی خواهند خورد، یا را ها آن

باید همین اطمینان دیگر جانب از آورد. درخواهند جامعه در اقلیت درجه دوم یک

سکوالرهای ـ چون سکوالرهای دموکرات بگوییم باید بدهیم. هم دینداران به را

و میگذارند گردن نظم دموکراتیک به برسند به قدرت اگر ـ دارند وجود هم مستبد

لطمهای ارزشهایشان و اعتقاد دین، به که باشند خاطر آسوده میتوانند دینداران

نخواهد خورد.»

نشان حساسیت احتجاج نوع این به باید سکوالرها همه که میکنم فکر من

می کنند مطرح سکوالر» خود را بعنوان یک «دیندار اینکه عین در ایشان دهند.

دلجوئی ها آن دوی از هر و داده قرار اردوگاه دو در را و سکوالرها دینداران نظرًا، اما،

یکحکومت دموکراتیکهیچ یک معترض در اطمینان میدهندکه و به آنها کرده

«دینداران جایگاه نیست معلوم دلجویانه جداسازی این در اما شد. نخواهد دیگری

است. اردوگاه در کدام خود ایشان مثل سکوالر»ی

در زیر جداگانهای اردوگاه های ایجاد مخالف اصوًال سکوالریسم که کنیم توجه

دست میگیرند میخواهد که در را امور زمام که همه کسانی از است و سقف دولت

و آورند در پا از سیاست اتاق به از ورود قبل را خود عقیدتی و مذهبی کفشهای

برای خود را مکتبی و عقاید مذهبی نشستهاند مدیریت کشور مسند بر زمانی که تا

و باورهای ارزشها کوشید نخواهند متعهد باشند که ملت برابر در و نگاه دارند خود

هیچ واقعیت، یعنی، در عالم کنند. «تحمیل» جامعه خود را بر مکتبی و مذهبی

و کند. جدا مذهبی سکوالر را از سکوالر سکوالر بتواند که ندارد وجود سرندی

مکتبیشان و مذهبی باورهای از را پیشه سیاست دینداران مغز نمیتواند هیچکس

بیدین یا دینداراند قدرت مسند بر نشستگان اینکه طرح این، بر بنا نماید. تخلیه

آئین و دین حفظ دوی آن ها با هر حکومت سکوالر یک در نیست. بیش مغالطه ای

باشند. وفادار سکوالر به مبانی حکومت باید ـ خود ایدئولوژی و

تشبیه با امیری، خانم پاسخ در ایشان، که میشود عمیقتر آنجا مغالطه این اما

تشکلدیندارانبهاحزاب«دموکراتمسیحی»درداخلدموکراسی هایغربیموافقت

مسیحیتقیاس با تنها بصورتیگذرا توضیحمیدهند که«البتهشما اسالم را کرده و

به جوامع اسالمی است یا نفعسکوالریسمدر نیست توضیحیبه معلوم نکنید»(که

بگویند میخواهند گویا که آید برمی چنین هم ایشان بعدی توضیحات از آن). ضرر

نسخه بازرگان، مهندس همچون اشخاصی و آزادی»، «نهضت همچون احزابی که



اسماعیل نوریعال ایران۲۷۰ برای نو ۲۷۱سکوالریسم

(چه جامعه سکوالر یک در که کرد توجه باید اما احزاباند. آنگونه کپی شدهای از

در یک جامعه از معنای آن یک حزب و چه شرقی) معنای «مسیحی بودن» غربی

برای غربی در جامعه مسیحی» دموکرات «حزب یک متفاوت است. غیرسکوالر

و مسیحی بودن بیشتر نمیکوشد جامعه بر کلیسا و برقرار کردن شریعت واتیکان

و مردمانهم سلیقه باشگاهها و انجمنها در که همچوننخ تسبیحیعملمیکند

تصویب کنندگان آزادی نهضت بازرگان و مهندس میآورد. اما هم گرد همعقیده را

برقراریملزومات قانوناساسیحکومتفعلیاسالمیهستندو،درنتیجه،خواستار

وفاداری آن ها بارها شریعتامامیکه در قانوناساسیحکومتفعلیمندرجاستو

ذکر از شدن مطلب طوالنی از جلوگیری برای من اند. داشته اعالم را آن به خود

آنچههائیکهحکومتیهمچونحکومتمفروضمهندسبازرگانمیکرد،وبخصوص

و به نموده خودداری بازرگان، مهندس مذهبی مدیریت نوع درباره مصدق نظر دکتر

رقیب دیندارانو بی دینانـهمچوندو اردوگاه بسندهمیکنمکه وجود همیننکته

استو کسیبرایانتخاب مدیرانجامعه بی معنا یکحکومت سکوالر در سیاسیـ 

کند. توجه نباید یا ها توجه نمیکند؛ آن بیدینی یا دینداری به

مژدهسکوالرشدنگروهی بر در سخناندکترسروش،عالوه میخواهم بگویمکه

در اینکه بر مبنی دارد وجود مذهبی، نشانههای بارزی نواندیشان و از اصالحطلبان

که دارند قصد دینداران نیز، این کشورمان در سکوالر آینده یک انتخاباتی مبارزات

مذهبیون که کاری درست کنند؛ عمل دینمدار» سیاسی «بلوک یک بصورت باز

در سکوالریسم پوکاندن مبانی و خوردن مشغول خوره و همچون داده انجام ترکیه

میکنند، چنین ترکیه در سکوالریسم استقرار از پس آنان اگر اما آتاتورکاند. کشور

دیندارانسیاسیما،پیشاز برقراری یکحکومت سکوالر،آمادهبیمعناوهویتکردن

شدهاند. آن

برخی از میتوانم که دارد وجود بسیاری تردیدهای جای هم عمل حیطه اما در

بشمارم: سرانگشتی را ها آن

موضع مهندس موسوی هفدهم اعالمیه تأیید در پنجگانهای که نواندیشان .۱

مدعی سکوالربودن بودندو برخیشان همعلیرغم گرفتند(کهبرخیشان قبًالورسمًا

مفتخر سکوالر صفت داشتن به طرف رفقاشان از مواضع ضدسکوالریشان، اعالم

آقایکروبیبودهاند شدهاند)درجریانجنبش سبز،همواره حامی مهندسموسوی و

حمایت با البتهمشکل ما تاکتیکیو موقتی ندانستهاند. هیچگاه نیز آنان را مواضع و

میخیزد که آیا پرسش بر از این مشکل بلکه اسالمیست نیست رهبران این از آنان

مهندسموسویو آقای از مبارزاتغیرسکوالر حمایت آنها، بعنوانمردانیسکوالر،

و تاکتیکی» هستند «حمایت کرد؟ آیا آن ها نیز مشغول تعبیر باید را چگونه کروبی

و برانداخته را آقایکروبیموفقشدندحکومتوالیتفقیه وقتیمهندسموسویو

فعالکردن«اصولمغفولقانوناساسی»«حکومتواقعیاسالمی»را برقرارکرده با

این «سکوالرهایدیندار» آنگاه به«عصرطالئیامامخمینی»برگرداندند، وجامعهرا

خواست؟ خواهند بر دموکراتیک) (البد مبارزه ای به جدید مذهبی آن حکومت با

دینداران متوحش خواهد می بودن سکوالر عین مدعیاند که در سروش آقای .۲

داد. رأی میشود به آن نیست و هیوال که سکوالریسم قانع کند را از سکوالریسم

ویژه در خارج به با خانمامیریمیگوید: «مسئلهایکه ایشان در ابتدایهمانگفتگو

بودنمیکنند، کسانی که ادعایسکوالر ایناست که بسیاریاز آمده، پدید کشور از

البته دیانت ندارند. و معنویت به اعتقادی یعنی سکوالرند؛ هم برحسب اعتقادات

میشوند، سکوالریسم مدافع اینها فقط وقتی اما باشند، چنین که مختارند آنان

میکنند یعنیتصور میکند. ایرانیمعنایوحشتناکیپیدا برایجامعه سکوالریسم

خطا این دیانت. و اعتقاد دستکشیدن از با مترادف است سکوالریسم، از دمزدن

کرد.» تصحیح باید را توهم و

از ایشانپرسیده شودکهدیندارانکیوچگونه ازسکوالریسمترسیدهاند، یعنیاگر

بهگردن معتقدانبهسکوالریسممیاندازند.امامنهرچه فکرمیکنم را ایشانتقصیر

و بی دینی با سکوالریسم باشد گفته که نمیآورم بخاطر را معتبری سکوالر آدم هیچ

نکته بر این معتبر سکوالرهای همه اتفاقًا است. یکی مردم ایمان و دین برانداختن

امکاندادن و مذهبی غیر مذهبی و عقاید آزادی سکوالریسم برای میفشارند که پا

خود این مقابل، و، در فعالیت می کند مذهبی از تحجر و انتقاد دینی نواندیشی به

این ترسانده و سکوالریسم از را مردم مرتبًا که بوده اند مذهبی اصالحطلبان آقایان
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دادهاند. انجام فعلی حکومتی مقامات همدوش را کار

کنار بگذارم،وگفتارهفتـهشت نمونهروشن ادعاهایحجةاالسالم کدیور را اگر

نیز فراموش را خاتمی) سالپیشدبیرکلجبهه مشارکتاسالمی(آقایمحمدرضا

دیگر با سوی از مبارزه میکنیم و مذهبی تحجر یکسو با «ما از میگفت کنم که

محمد سید آقای دائم سخنان در میتوانم را امر این شاخص نمونه سکوالریسم»،

با سکوالریسم میکنند که تلقین را شبهه این منظم بصورتی دهم که نشان خاتمی

همه از خامنهای آقای وقتی ماه پیش، دو ایشان در مثًال، است. یکی دین ستیزی

و بر سیاست همیشه «اسالم گفت: کنند، روشن را خودشان مواضع تا خواست

معصوم) برای در زمان حتی (و معصوم غیبت در دستکم دارد. ولی حکومت تاکید

تردید آن در نباید و بوده است دینی پیشوایان و اسالم مورد توجه حکومت، استقرار

به سازگار یکدیگر با و دین مردمساالری ما انقالب که در کنیم توجه باید کرد...

میکنیم... آن دفاع از میگوییم و که است سالها را ما این نکته و آمدند حساب

عامل و نیست سازگار ما فرهنگی موازین دینی و با که سکوالریسم درست است

رواج دینی حکومت با مقابله برای جامعه در را سکوالریسم تا هم میکوشد بیگانه

که است این جامعه شدن غیردینیتر در بیگانه عامل از مؤثرتر و مهمتر اما دهد،

کند. برای دوری آن از دلخوش نباشد و از حکومت دینی که رود سویی جامعه به

افول سکوالریسم و از رواج که ما می گوییم اصالحاتی که هستیم مدعی ما همین

می کند.»(۴) جلوگیری ایرانیان رفتار و اذهان و جامعه در دین

سکوالرشدهها»یدیگر میخواستممیتوانستمسخنانتکتک«جدیدًا مناگر

کنم. اینجا نقل در را آن، بودن دین لحاظ ضد به هم آن سکوالریسم، با مخالفت در

دیگر. فرصتی برای میگذارم را «مهماتی» چنین اما

در  شدهها» سکوالر «جدیدًا از برخی که بود این هم ۸۹ سال آغاز مژده آخریم و

آینده المللی بین «کنفرانس نام با و ـ روز شبانه دو مدت به ـ شیکاگو در سمیناری

داشتند.(۵) شرکت اسالمیزم» پسا ایران در دین اجتماعی نقش و سکوالریزم

نواندیشانمذهبی مسئلهسکوالرشدن اصالحطلبانو آنبودکه معنایاین خبر

و کرده بررسی آکادمیک سطحی در آن را قصد دارند اکنون و گرفتهاند جدی را خود

و جالب خود، بخودی این امر، کنند. بررسی سکوالر ایرانی در دینداریشان را آینده

ترتیباینکنفرانسوشخصیتاغلبشرکت کنندگان برایمننحوه مفیداستاما

میآفریند. را ابهامات برخی آن در

بهمددکمکییکمیلیوندالریبهدانشگاه نخستاینکه میدانیمچندیپیش،

آن اسالمی» در جهانی «مطالعات کرسی یک شیکاگو، نزدیکی در لیک» «فارست

بنظر میرسد و شده اند گرداننده آن صدری احمد آقای دکتر و آمده دانشگاه بوجود

است. همین کنفرانس بوده هم براهانداختن ایشان بالفاصله اقدامات از یکی که

آقایدکترصدریازچهره هایمشخصوسرشناسعالماسالم شناسیازیکسو،و

ازسوی دیگر،محسوبمیشود. سایتدانشگاهلیکفارست، اصالحطلبیمذهبی،

ایشان معرفی صدری، در دکتر قلمی آقای آثار تحقیقاتی و و مراتب علمی ذکر از پس

رئیسجمهور موفقشدمحمد خاتمی، گذشته مینویسد:«صدریدر ماهسپتامبر

از کالج بازدید به متحده، در ایاالت ایشان از گردش بخشی بعنوان را، ایران، پیشین

بعنوانیکیازشرکتکنندگانفعالدرجنبشاصالحطلبی ترغیبکند.صدری، ما

استار» «دیلی زبان انگلیسی و لبنانی نشریه سابق ستوننویس ایران، روشنفکرانه

ملی، مقاله اصالحطلبان، اعتماد بازمانده نشریه تنها برای حاضر حال در و بوده

مینویسد».(۶)

کهبهمسئلهسکوالریسم درعینحال،توجهبهنام شرکتکنندگاندراینسمینارـ 

جالب استودربین آنها، عالوهبردکتر سروشواکبرگنجیمیتوان اختصاصیافتهـ 

حمید دکتر آقای مثًال، برخورد. نیز سکوالریسم منکران و مخالفان از برخی نام به

اینسمینارشرکتمیکند، همینچند کلمبیاینیویورک در دانشگاه که از دباشی،

مناسالمجزو نظر است: «به آزادیگفته موجسبز نشریه مصاحبهای با ماه پیشدر

اسالم نیست. به محدود تنها ایرانی فرهنگ چند هر است، ایرانی فرهنگ الینفک

بعضی و نه آنچه است اسالم ضد نه اسالم ، از استنباط من به طور قطع نتیجه و در

ندارد. علمی ارزش دیگر سکوالر من مقوله نظر از چون می خوانندش. «سکوالر»

اوهمکسانیمثل طالل اسد قبلاز و منجیلالنجار همانطور کهمیدانیهمکار

سکوالر آن به ما چیزیکه که نشاندادهاند هستند، معاصر برجسته متفکرین از که
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خود و رفته دیگر مقولهای پوشش است که در مسیحیت همان واقع در میگوئیم،

مقوله «سکوالریزم» النجار از جیل که نابی ساختارشکنی «سکوالر» مینامد. در را

مسیحیت جدایی واسطه مقوله «مذهب»، طور خلق چه که می دهد نشان کرده،

را خودشان که کسانی است. «سکوالریزم» صورت به خود تلقین و ادیان از تاریخ

اند.»(۷) نبرده پی جزم اندیشی خودشان کنه هرگز به مینامند «سکوالر»

سکوالریسم دکتر سروشکه مثًال، رویاروئی، حال، امیدواریمنآناستکه بهر

میداند، اندیشی جزم را سکوالریسم که دباشی دکتر با است پذیرفته ایران برای را

این در شده ایراد سخنرانی های که امیدوارم نیز شود. موجب را مفیدی نتایج بتواند

آشیبرای در آن چه دانشمندانشرکتکننده ببینیمکه تا منتشر هم بشود سمینار

ایران پختهاند. آینده سکوالریسم و

دانشگاه سایت معرفی نامه خاتمیدر محمد و صدری دکتر نام شدن همردیف اما

دکتر آقای همدلم دوست پیش یادداشت کوتاه هفته یاد به مرا فارست» «لیک

کشور خارج شدناز خاتمیبه آقای تصمیم با ارتباط در حسین الجوردیانداختکه

«آقای نوشت: او به خطاب ایشان، شدن اعالم الخروج ممنوع آن، متعاقب و،

رسانه بین المللی، دو تبلیغاتی رسانهای و رغم قدرت به که بدانید این را خاتمی...

خاصه خارجی، و گسترده مردم، دیگر حمایت های باالی آگاهی بسیار دلیل به

خارج در مخالفین رهبر عنوان به بار این را شما که بود نخواهد قادر «انگلیسی»،

در رسانهای و مالی امکانات تمامی با نتوانستند اینکه کما کند، حمایت کشور از

کنند. تحمیل به مردم را آمریکا و انگلیس در شما گذشته نمایندگان ماههای طول

از بیشتر قدرت»، «شیرینی به رغم که، است من این توصیه و هشدار نهایت، در و

نکنید تحمیل ایران مردم بر باز هم را دستنشاندگی خارجی و حقارت و ننگ این

رهبری ردای خواهید توانست کشور از خارج به آمدن با که توهم را این نیز خود و

و شلوار» و «کت با اگر کنید، حتا خارج خود از ذهن بکشید دوش بر را مخالفین

«کراوات» (!) باشید.»(۸)

و مذهبی نواندیشان و کرد که اصالحطلبان فکر می شود براستی آیا باری،

وخامتاوضاع به توجه با وزارتخارجههای کشورهایمغرب زمین، حامیان شاندر

بار این مجعول «دموکراسی اسالمی» پدیده کنار دارند در فقیه، قصد ولی حکومت

نیز مذهبی اصالحطلبان به متمایل دانشگاههای در دینی» «سکوالریسم به جعل

خاتمی خروج آقای جلوی اسالمی حکومت شد حیف که فکر میکنم اقدام کنند؟

نیز سمینار این وگرنه در گرفت را غربی) سیاسی اسالمیکردن مفاهیم (متخصص

ایران در دین نقش اجتماعی و «آینده سکوالریزم در مورد ایشان درافشانیهای با

کنفرانس، موضوع این استناد که، به نرود و یادتان میشدیم. اسالمیزم» آشنا پسا

اینگونه اسالمیزم»سخن می گویند و، اصالحطلبانمذهبیازهم اکنوناز«ایرانپسا

آماده میکنند. سواری در آن اسب خود را برای آشکار است، که

 
ها: پانويس

گفتگوگر: نوشابه عبدالکریم سروش، با گفتگو نگریزند!»، سکوالریسم دموکراسی و از دینداران اينکه «برای .۱
مارس ۲۰۱۰ ۲۶ اسفند ۱۳۸۸ ـ ۱۷  چهارشنبه نو، سکوالريسم امیری،

۱۵ دی  سهشنبه نو، سکوالريسم جنبش سبز»، حداقلی خواستههای اصالحات درباره آل تن پنج «بیانیه .۲
۱۳۸۸ ـ ۵ ژانويه ۲۰۱۰

فرزانه گفتگوگر: سروش، عبدالکريم با گفتوگو هستيم»، سياسی همگی سکوالر بيانيه کنندگان امضاء «ما .۳
فوريه ۲۰۱۰ ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ـ ۱۹  جمعه نو، سکوالريسم بذرپور،

سکوالريسم میكند»، جلوگیری جامعه در سکوالریسم رواج از میگوییم ما كه «اصالحاتی خاتمی، محمد سيد .۴
۲۹ دی ۱۳۸۸ - ۱۹ ژانويه ۲۰۱۰ سهشنبه نو،

مرکز  ۲۸-۲۷ مارس، پسا اسالمیزم» ایران در دین اجتماعی نقش و سکوالریزم بینالمللی» آینده کنفرانس .۵
۱۰۱۸۳۵ شماره  خبر ۲۳ اسفند ۱۳۸۸، گويا نيوز، یکشنبه سايت فارست، لیک کالج در اسالم جهانی مطالعات

اخبار قسمت فارست»، «ليک کالج سايت .۶

۱۲ شهريور  شنبه پنج نو، سکوالريسم دباشی، حمید با گفتوگو است»، تغییر حال در ایران «فرهنگ سیاسی .۷
۱۳۸۸ ـ ۳ سپتامبر ۲۰۰۹

نو، سکوالريسم در کنید!»، به سر را از کشور از خارج در توهم رهبری «آقای خاتمی! الجوردی، حسين .۸
فوريه ۲۰۱۰ ۲۱ اسفند ۱۳۸۸ ـ ۱۲  جمعه



مدیره  هیئت دهه ۱۹۴۰ رئیس اواخر در یو» (Jr. Joseph N. Pew) که پی  «جوزف

یو» را  پی خیریه «مؤسسه خواهرانش و برادران با همراه بود، آمریکا «سان» نفت شرکت

نهادهای یکیاز و مهمترینهایایننوعمؤسساتاست. یکیاز امروزه نهادکه بنیاد

تحقیقاتی را اداره تحقیقاتپی یو» نام داردکههفتپروژه وابسته به اینخیریه«مرکز

فکر اتاق یک که دارد نام (Pew Forum) یو» پی ها «مجمع پروژه از این یکی میکند.

تحقیقاتیدربارهزندگیمدنیدرآمریکااست.ایناتاقفکردرماهدسامبر۲۰۰۷ بخشی 

«مذهب، پیرامون در کنفرانسی شرکت برای را ژورنالیستهای آمریکا مهمترین از

«پروفسور کنفرانس این اصلی آورد. سخنران هم گرد عمومی» زندگی و سیاست

سرشناس تاریخدانان و روشنفکران از که بود (Wilfred McClay) ویلفرد مک کلی»

(۱) آمریکا است. «تنسی» دانشگاه ممتاز استادان از و شده آمریکا محسوب

در سکوالریسم و مذهب تاریخی «روابط کلی مک پروفسور سخنرانی موضوع

داد توضیح کرده و سکوالریسم آغاز انواع به اشاره با را خود او، سخنان بود. آمریکا»

سپهر از مذهب حذف کامل سویش یک در که است مفهوم بسیطی سکوالریسم که

ایننوع به عمومیقرار دارد[ومفهوم «الئیسیته»در زبانوسیستمحکومتی فرانسه

مسلط سکوالریسم هم نمونه های اجرائیاش و یکی از میکند اشاره سکوالریسم از

پنجم فصل

سیاسی؟ سکوالریسم نام به حلی راه
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شناخته  «کمالیسم» نام با کشور آن در که است بوده گذشته ۹۰ سال در ترکیه بر

وجودمذهب استکه ایستاده آمریکائی» و در سوی دیگرش«سکوالریسم میشود]

اما الزم میداند، که حتی نازدودنی تنها نه را زندگی اجتماعی و عمومی سپهر در

رشد امکان سان یک همه مذاهب به به و مذهب معینی ندانسته هیچ تابع را خود

نه در راستای نابودی را مذهب» از حکومت «جدائی توسعه میدهد و، بدینسان، و

گوناگون مذاهب لذا، و، قرار میدهد خود بنیاد کار آن به خدمت برای که مذهب

چتر حمایت زیر در و، آمریکائیترکنمی کنند جامعه در را عمومی» هیچگاه «سپهر

برابریاجتماعیوحقوقی برخوردارند، آزادیو حکومتسکوالر اینکشور،همگیاز

کند. علم قد بقیه برای نابودی یکی و آید بوجود و تخالفی تزاحم بین شان آنکه بی

نیزبهکنفرانسارائه پسازاینتفکیک،پروفسور مککلی«تفکیک»نوعدیگری را

مباحث مربوط به سکوالریسم از جزئی بصورت و شده ثبت او به نام از آن پس که داد

به را دیگرهممیتوان سکوالریسم یکمنظر از توضیحدادکه، است. او منظور گشته

سکوالریسم این خواند. سیاسی» «سکوالریسم میتوان را یکی تقسیم کرد. نوع دو

یکی پذیرش اما از را میپذیرد دین باوری اخالقی وجود ضرورت و حتی مشروعیت

دیگر نوع میکند. خودداری مذهب رسمی کشور یا دین بعنوان مذاهب و ادیان از

سکوالریسمرامیتوان«سکوالریسمفلسفی»نامید.اینسکوالریسممیکوشدتانوعی

دولت و حکومت شالوده بعنوان را (a common unbelief) مشترک» ناباوری «دین

تا و میکوشد نمی دهد خاصی بهای دین و مذهب نهاد به نتیجه، در بیاندازد و، جا

سازد. محدود عمومی سپهر در را ها آن حضور

وهمین«تفکیک»بودکهدرآغازسال۸۹ از جانب آقایدکتر عبدالکریم سروش در 

برانگیخت. پرسشهایمتعددی را و  (۲)،مطرحشده بذرپور خانم فرزانه گفتگوئیبا

نخست نظری سطح در که نیست سروش، بد سخنان دکتر به پرداختن از قبل اما،

توجه کنیم. پیوسته نکاتبهم یک سلسله به

در همگان و برای که دارد) امروز به انواع سابقهای (عطف «سکوالر» صفت .۱

میتواند در آن به توجه است که ناپذیر انکار و معنای واضح یک دارای همه زبانها

این معنا را میتوان در واژه ترکیبی«غیرمذهبی»یافت. حلمشکالتکمکمانکند.

هم «غیر مذهبی» است «سکوالر» میفهمند که هرچه و فهمیدهاند همگان یعنی

«سکوالر» مفهوم دو یعنی میرود. بشمار سکوالر غیر مذهبی است هرچه و است

انکار در پی یکی آنکه بی را بوجود می آورند، جمعشدن قابل غیر «مذهبی» زوجی و

باشد. دیگری برافکندن و

در سکوالر. کنیم: انسانشناسی توجه سکوالر صفت از کاربرد این به مثًال، .۲

سخن انسانشناسی نوعی از داریم قصد ما که میشود مشخص بالفاصله اینجا

ندارند. راهی آن در مذهبی ایجابات و مفروضات و است؛ مذهبی» «غیر که بگوئیم

شناسی «انسان گفتهایم که انگار سکوالر» «انسانشناسی میگوئیم یعنی، وقتی

نهاد یک (scienceمعنی (به «علم» می کنیم ادعا هنگامیکه یا اصًال مذهبی». غیر

عالم وجود (همچون که علم مفاهیم مذهبی آن است مقصودمان است، سکوالر

دیگر، به زبان بخود راه نمیدهد یا، را قیامت) و روح و وحی و آفرینش و خدا و غیب

قابل علمی روشها و سنجههای با مفاهیم این صحت و سقم چون که است مدعی

در و، باشند علم» «موضوع نمیتوانند ها آن نیست، اندازهگیری و تحقیق و بررسی

است. سکوالر موازیناش، بر بنا «علم»، نتیجه،

خیلیها چنانکه بگیریم، مذهب» «ضد معنای به را «سکوالر» صفت اگر اما .۳

و علماندیشان از بسیارانی واقع، هستند میکند. در تغییر بکلی وضع می گیرند،

و خدا و غیب عالم وجود منکر اساسًا برداشته و هم دیگر قدم یک که علمباوران

وجود علمی، ادله ارائه با تا، میکوشند و می شوند قیامت و روح و وحی و آفرینش

مردمی غیرمنطقیو عقبافتاده را اینامور معتقدانبه کرده و رد چنینچیزهائی را

از ندارند) را علم حوزه به ورود (که اجازه مفاهیم را همین ابتدا ها آن یعنی، بنامند.

کرده علم وارد حوزه باشد) داشته نام انکار» «ورودی میتواند دیگری (که ورودی در

تبدیل دینی» «امر غیر که داشت اینجا باید توجه در ها میشوند. آن منکر سپس و

است. شده دینی» ضد «امر به

۴.همینامر،بامالحظاتگستردهتری،درموردفلسفهنیزصدقمی کند.می دانیم

کهفلسفهمجموعههمهآندستهاز دانشهای بشریاستکههنوزکامًالمشخصات

تشکیلمیدهد نتیجه،منطقهخاکستری وسیعیرا در نگرفتهاند و، «علمی»بخود



اسماعیل نوریعال ایران۲۸۰ برای نو ۲۸۱سکوالریسم

تشریحاند. آنقابلطرحو حوزه علمدر مسائلغیرقابلطرحو بحثدر بسیاریاز که

شود) آنکه انکار (بی میشود گذاشته کنار «علم» بوسیله که همان الهیاتی مثًال،

«فلسفه سکوالر» ترکیب به اگر اساس بر این بحثاند. و طرح قابل حوزه فلسفه در

اینکه داشت جز نخواهیم چاره ای درک کنیم را آن معنای بخواهیم کنیم و توجه

دینیاست. فلسفهایغیر فلسفه سکوالر بگوئیم که حداکثر

اماشک نیستکه «فلسفه ضددینی»هموجوددارد که،در مبانیو مفروضات .۵

قیامت است. بنظر و روح وحی و آفرینش و خدا و غیب و عالم اولیه خود، منکر

معنیعام (به نمی توانسکوالر بر استدالالتفوقالذکر، چنینفلسفهای را بنا من،

کرد. جستجو دیگر نام آن برای باید و خواند «غیردینی»)

آن با را دینی» ضد «فلسفه این سروش، دکتر آقای که میرسد من بنظر

دولت است که شالوده حکومت و (a common unbelief) مشترک» «دینناباوری

آنجا که است، نامیده «سکوالریسم فلسفی» را دینی» ضد «فلسفه و گرفته یکی

سکوالریزم و سیاسی سکوالریزم داریم سکوالریزم گونه دو کلی طور «به میگوید:

نوعی و است دیانت به اعتقادی بی و بیدینی معادل فلسفی سکوالریزم فلسفی...

جمع قابل غیر دینی اندیشه سکوالریزم با نوع این است. (مادهگرایی) ماتریالیزم

و نفی بین جمع دین و نفی به و دیگری قائل است دین به اثبات قائل یکی است.

اثبات غیرممکن است».

«سکوالر»  درست صفت فهم از عدول آشکار بصورتی نامگذاری اگرچه این البته

پیدایش برای که باید اذعان کرد دینی) است اما نه ضد دینی» (و «غیر بهمعنای

متعددی وجود دارد و، سروش، دالیل دکتر نیات عالوه بر غلطی، تلقی چنین این

الهیاتمیشوند اصرار دارند منکر فلسفه، حوزه در کس خودکسانیکه، بیشاز هر

معنای آنکه، به بی بخوانند؛ دین) ضد معنی به اینجا (در «سکوالر» را خویشتن که

نیستند. سکوالر فلسفهاند اما اهل اینان سکوالر باشند. کلمه، درست

مفروضات با من که میدارد اعالم عمل و نظر حوزههای نفر سکوالر در همه یک

ها آن اما منکر نمی کنم و تفحص خود تفکر را وارد میدان ها آن و کار ندارم الهیاتی

ممکنهمهستکه همه آنعوالمحاصل و ممکن است درستباشند نیستم؛ هم

ربطی نبودشان و بود به قائل بودن صورت، هر در و، باشند بشر امیدوارانه تخیالت

به من سکوالر است میگویم علم هستم عالم اگر من من می کنم ندارد. که به کاری

منکر الهیاتشود تا بکوشد بی آنکه به عبارتدیگر، دینیاستو، اینمعنیکه غیر

نمی دهد. راه خود کار حوزه تحقیق» به «موضوع بعنوان را ها آن

پیروی به اغلب، که دینی فلسفهدانان ضد و علم باوران گفتم، که همانگونه اما،

«سکوالر»میخوانندموجبپیدایشتضادیمیشوندکه را از سنتفرانسوی،خود

سکوالریسم تفکیک توسلبه با برابرش، در که میدهد سروشاینامکانرا دکتر به

لحاظ میخواهند، از کسانی که کند که ما با چنین مطرح فلسفی، سیاسی و به

شوند دارای الهیات منکر فلسفی»، «سکوالریسم از پیروی و در فلسفه، و اندیشه

و، هستند ما منکر باورهای ها آن و داریم باور الهیات ما به که چرا هستیم مشکل

میکشانند. سکوالریسم نوع این با مخالفت به را ما الجرم،

ربطی به است و مؤمنان و میدان زورآزمائی منکران این که است اما واقعیت آن

وجود ندهد، بی آنکهمنکر راه بخود الهیاتمؤمنانرا سکوالریسمنداردکه میخواهد

شود. آن ها آزادی وجود و

این«خلطمبحث» ایجادشده دکترسروشاز اصلیآناستکه حال، نکته هر در

استفادهایکاربردی سکوالرمیخوانند) را بیدلیلخود جانب منکرانالهیات(که از

به (که در اینجا فلسفی» «سکوالریسم چتر زیر در ها آن جمعکردن با و، می کند

دیگر و واقع،مخالفت او در معنیفلسفه ضددینیاست)،میکوشدتوضیحدهدکه،

اکنون، در هم و گذشته در هم سکوالریسم، نواندیشیدینیبا جبهه همفکرانشدر

دیگر». «امری نه و است بوده دین ضد فلسفی سکوالریسم متوجه این

نواندیشان مخالفتایشان(و نشانداد که آوردنشواهد متعدد، با میتوان، البته

سیاسی  قدرت ۵۷ به انقالب در اسالمیستها پیروزی پی در که هم دیگری دینی

شاملمی شود. احتجاجاتفلسفیرا باسکوالریسمگسترهوسیعتریاز آلودهشدند)

فکرها را دارد و، نزدیک شدن راه در سنگ اندازی حکم تنها بحثی اما ورود به چنین

امروز که چرا بپردازند، امروز به نمیتوانند هیچگاه که تاریخی تحقیقات حوزه در جز

نامیدن با نواندیشاندینی، اگر تاریخینشدهاست،بهدردکاردیگرینمیخورد. هنوز
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در زمینه ترکیب«سکوالریسمفلسفی» می توانند، تفکراتو احتجاجاتضددینیبا

درگیریشان با که اظهار نظر این با و بگشایند خود بروی بستهای را در کار سیاسی،

استندارد، بگذار ما نظر مورد مقوله آنسکوالریسمیکه دینیربطی به تفکراتضد

نمیبیند. بابت ضرری این کسی از کنند. چنین

بدون ارجاع البته سروش، دکتر مطالبیاستکه اهمیتدارد آنچه این راستا، در

نواندیشان اکثریت و خود جانب از و کشورمان، سیاست صحنه در خود، منابع به

دینیمطرحمیکندو بهنوعیمدعیمیشودکهبینسکوالریسمفرانسویو آمریکائی

میگوید: او میدهد. ترجیح را دوم نوع

حکومت و کند نهاد دولت جدا از نهاد دین را سیاسی یعنی انسان «سکوالریزم

رسمیت به ها را آن تکثر و باشد داشته یکسان نگاه مذاهب و تمام فرقهها به نسبت

مذهبیها از بسیاری معنا این به باشد... بیطرف ها آن همه به نسبت و شناخته

در حضور عقایدمختلفو متکثر سکوالر سیاسیهستندو چنین بیطرفیسیاسیرا

میگذارند...» صحه آن بر و میشناسند رسمیت به

راستای نوینیمینهد در را بیان این مطلب، اولین قدم  با بدینسان،دکتر سروش،

در راستایمتحقق ساختناشگام وفادارانه و در اینسخنصادق باشد خود اگر که

بخصوص مخالفت و شود، گرفته جدی دیگران بوسیله حرفش همچنین بردارد، و

همه که فراهم آورد را وسیعی حرکت میتواند امکان این را برنیانگیزد، «خودیها»

نفع به قوا را توازن و آورده هم مذهبی را گرد غیر و مذهبی «سکوالرهای سیاسی»

زند. بهم ایران در مذهبی حکومت مخالف و دگرگونیخواه سکوالریستهای

هم و ترکیه در سکوالریسم تجربه هم که، است آن گویای هم واقعیت بنظر من،

سوی به را ایران سکوالرهای از عمده ای بخش ایران، در مذهبی حکومت تجربه

جانب از و مذهب دین ضدیت با آن میدهد که در نوع آمریکائی سوق سکوالریسم

آن در که مقطعی، چنین به رسیدن برای این سکوالرها و ندارد. حکومت جائی

را بسیاری دشواریهای بردارند، عقایدشان سوی به گامی هم مذهبی نواندیشان

تحملکردهاند.چندیپیشیکی ازمجریانبرنامههای تلویزیونی،کهموضعیضد دین

به «اگر سکوالریسم که کرد حمله من به بشدت زنده گفتگوئی دارد، طی مذهب و

برسمیت معنای دیگرشهم دین از دولتاست، معنایجدائیمذهب ازحکومتیا

ادیانو مذاهب و ایجاد آزادیبرای رشدهمه جامعه دینومذهب در شناختن وجود

مبارزه مذهبیها با که شدت همان به باید نتیجه، در و، ها آن برانداختن نه و است

میگوئیم دیگر، هنگامیکه عبارت به کنیم». مبارزه سکوالرها هم با میکنیم

نیامده دهریگری، و بیمذهبی و نیز و ادیان، مذاهب برانداختن برای سکوالریسم

چتر آن زیر در عقاید و تفکرات تا همه فراهم آورد را امکانی می خواهد است بلکه

در معرضچنینحمالتی را باشند،المحالهخود و تبلیغداشته رشد امکان حیات و

سیاسی را، یکهخواهی تعصب و دینداران نیز اگر مذهبیها و حال، قرار میدهیم.

برای سکوالریسم آنگاه بگذارند کنار حکومت، امر از خود عقاید کردن خارج طریق از

بود. خواهد پناهگاه بهترین نیز ها آن

خطاهای گذشته به از اقرار نشان حتی سروش آخر دکتر اینکه جمالت جالب و

نیز مذهبی اسالمیست بنیادگرای چگونه یک میکنند که آن از حکایت نیز دارند و

این به سکوالریسم برسد. ضرورت و حقانیت به ـ خطا و آزمایش طریق از ـ میتواند

جمالت توجه کنیم:

آن که اعضایی و یا اکثریت همه شاید بگیریم نظر سیاسی را در سکوالریزم «اگر

این پساز مخصوصا سیاسیهستند. کردندهم سکوالر امضا را نفره] بیانیه [ی پنج

و قدرت آمیختن در که است آموخته ما به عمیق جمهوری اسالمیکه و تلخ تجربه

دارد...» به دنبال را آفتهایی چه حکومتکردن، جامعه در موضع خدا از و دین،

همه یا دکتر سروش، و که وقتی میکند هم این تعریض را متوجه این تصدیق ما

ارکان حکومت اسالمی از قبًال (که فوق الذکر بیانیه کنندگان دینباور امضاء اکثریت

پاسداران سپاه شورای انقالب فرهنگیو عضویت در وزارت تا از و ایران بوده مسلطبر

ادراک و چنین به عمیق جمهوری اسالمی» و طریق «تجربه تلخ آزمودهاند)، از را

اصالح طلبان اعتقاد علیرغم که، شد آن منکر میتوان چگونه رسیدهاند، اشرافی

ارکان در مؤثر عضویت داشتن بدون مردمیکه موسوی، مهندس همچون مذهبی

خود بخود گذشته اند اسالمی» جمهوری عمیق و تلخ «تجربه آتش از میان نظام،

خواستارحکومتیسکوالرند،حتیاگر ندانندآنچه میخواهندچنیننامیداردو،در
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است سکوالر جنبشی خود گوهر در هم سبز» «جنبش کل که پذیرفت باید نتیجه،

دهند. تطبیق آن با را میخواهند خود دکتر سروش همچون نواندیشانی که

«اگر که: عبارات این با بود، همراه «اگر...» یک با گفتم باال در آنچه که اما

کردن طریق خارج از سیاسی را، یکهخواهی و هم تعصب و دینداران مذهبی ها

خواهد آنان بهترین پناهگاه سکوالریسم آنگاه بگذارند کنار حکومت، از عقاید خود

تا تحقق اعتقاد من، به که، را بیافزایم این نکته جا همین که و الزم میبینم بود»،

بوجود خوشبینی برای فراخی میدان که است پیش در درازی راه «اگر...» این

مهمی نظری مطلب آن گفتگو به عبارت دیگر، اگرچه دکتر سروش در به نمیآورد.

آن موجب شده بیان مصاحبه آن در نکته این پی در که مطالبی اما است کرده اشاره

در پرخاشگرانهای منفی و اغلب بحثهای کنون تا زمان انتشارش از که است گشته

شود. مطرح ایشان نیات مورد

بین تفکیک به میتوان نمی کنم که باور زیرا پیش است در درازی راه میگویم

آقای مثًال، داد که، اجازه عینحال، در اما، بود فلسفیمعتقد سکوالریسمسیاسی و

بگوید: چنین و دهانبگشاید اصالحطلبانمذهبی، اینکعبه سیدمحمدخاتمی،

غیبت معصوم در کم ولی دست دارد. تاکید حکومت سیاست و بر «اسالم همیشه

دینی و پیشوایان مورد توجه اسالم حکومت معصوم) برای استقرار زمان در حتی (و

معیارهای با منطبق اسالمیکه جمهوری از ما کرد... تردید آن در نباید است و بوده

و این حکومت از تنها راه دفاع و میکنیم دفاع مردمساالری نیز هست و اسالمی

موازین با سکوالریسم که است درست میدانیم... اصالحات همین تقویت آن را

در سکوالریسم را تا می کوشد هم بیگانه عامل و نیست سازگار ما فرهنگی و دینی

بیگانه عامل از مؤثرتر و اما مهمتر دهد، دینی رواج حکومت با مقابله برای جامعه

دینی حکومت از رود که سویی به جامعه که است این شدن جامعه غیردینیتر در

اصالحاتی که مدعی هستیم دوری کند. برای همین ما از آن و نباشد دلخوش

ایرانیان رفتار اذهان و و جامعه دین در و افول رواج سکوالریسم می گوییم از ما که

جلوگیریمی کند…»(۳)

به این باید خود در سخنان اخیر خود صادق باشد، روزی اگر سروش آقای دکتر

نهعامل بعنوانمعتقد بهسکوالریسمسیاسی، ثابتکند که، خزعبالت پاسخدهدو

را توقعی چنین اما اسالم». توجه مورد حکومت «استقرار طرفدار نه و است بیگانه

با مصاحبه همان در داشت که از دکتر سروشی همین زودی ها به میتوان چگونه

میگوید: بذرپور خانم

منافاتصریح حقوقبشر وقتیبا تا قوانینهستکه اسالمی،یکرشته فقه «در

هویت همواره حافظ فقه به آن ها عمل کنیم... ملزمیم  مسلمانان نکرده ما پیدا

و ذباحه، خوراک و صید اجاره، خرید و فروش، برای مثًال است. بوده مسلمانان

فقهمانقوانینخاصیداریم. در ما و... منظورحجاباست؟] آیا پوشاک[نوری عال:

دیگر، جور دیگرست، در قوانین انگلستان قوانین فرانسه به گونه در مسائل این

و خلق حال مضر به را، مادامیکه فقهی قوانین که ما ندارد دلیلی وجود هیچ ولی

ضرورتی یکسانکنیم. قوانینفرانسه با مثًال نیست،عوضکنیمو حقوقبشر مغایر

به مربوط احکام  مثًال کنید، برخورد دیگری احکام به شما ممکن است اما ندارد.

اخالق اینها را با باید اجتهاد کرد و اینجاها در حقوق بشر منافات دارد. ـ که با ارتداد

اخالقهم فلسفههم هست، نیست؛ فقطفقه اسالمکه اسالمیمناسبتبخشید.

نظام اسالمی که مردم صورت یک این قرار داد. در نظر باید مد را هم ها آن و هست

اسالم یک به که حاکمانی با شود، برقرار میتواند میپسندند، را آن هم مسلمان

بند باشند». پای دموکراتیک عادالنه و

به ایران در مذهبی حکومت ادامه مشوشکننده ابقا و بوی سخنان این تمام در

سپهر در هم نه سخنان اینگونه نبود جای طرح چنین اگر که میرسد چرا مشام

خداوند که کنیم باید آرزو شاید بدینسان، بود. قم حجرههای مدارس در که سیاسی

ایندوستان دینباوربهماممیهن ماآنچنانصبری عطاکندکهنواندیشان مذهبیمان

از نمی آورند، خود بروی و بردهاند (یا اگر پی ببرند پی خود فکر درونی تضادهای به

برسند. منسجمتری نظری مجموعه به و بردارند) دست ها آن

سخن در من، بنظر که، عقیده خودداری کنم بیان این نمیتوانم از اما زمان آن تا

آنباشند اگرصادقانه پیگیر ایشاننکتهبسیار مهموسرنوشتسازینهفتهاستکه

اما آمد. بوجود خواهد ما سیاسی بنبست کنونی از رهائی خروجگاهی برای مسلمًا
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وقتی مثًال، نمیآید. خوش را سکوالرم دوستان بخشی از من نظر که این میدانم

را، با سکوالریسم سیاسی دکتر سروش درباره سخنان همین پیش، چندی من،

نویسندگانخوشفکری نخعی، یکیاز احتیاطتمام،خوشآمدگفتم، آقایشهباز

نوشت: با تأسف را می پسندم، قلمش که

به تمام» اش احتیاط «با اگرچه آمد گویی خوش و عال نوری دکتر ... «مقاله

فکر به مرا سکوالر» حکومتی خواستاری قلمروی به دینباور «اصالحطلبان [ورود]

چند یا سوراخ که از یک داریم عالقه حتی و عادت مردم ما چرا که فکر این برد. فرو

(۴) شویم...» گزیده بار چندین

هر که با شود آن باید موجب مکرر گزیدهشدن از ترس آیا این که خود می پرسم از

پیش از و داشته خصمانه برخوردی سکوالریسم دینباور به اصالح طلبان تقرب نوع

به این پاسخ من کفش دارند؟ به ریگی خود کار این در آن ها که یقین داشته باشیم

بروی مفاهمه را در اما میکنم احتیاط «من اینکه: جز باشد چه میتواند پرسش

نمیبندم».

ها: پانويس

1. Jonathan Dodson, “Philosophical Secularism vs. Political Secularism”, January 11, 2008. 
Published in creationproject.wordpress.com

فرزانه گفتگوگر: سروش، عبدالکريم با گفتوگو هستيم»، سياسی همگی سکوالر بيانيه کنندگان امضاء «ما .۲
فوريه ۲۰۱۰ ۳۰ بهمن ۱۳۸۸ ـ ۱۹  جمعه نو، سکوالريسم بذرپور،

سکوالريسم میكند»، جلوگیری جامعه در سکوالریسم رواج از میگوییم ما كه «اصالحاتی خاتمی، محمد سيد .۳
۲۹ دی ۱۳۸۸ ــ ۱۹ ژانويه ۲۰۱۰ شنبه سه نو،

۲۸ اسفند ۱۳۸۸ ـ  ۱۹ مارس ۲۰۱۰ نو،  سکوالريسم چاه!» کمرکش «در نخعی، شهباز .۴

با ایران اخیر سیاسی صد ساله جنبشهای همه دارند که بگویند اصرار برخیها

«جنبش سبز» نیز میکنند که نگرانی ابراز قیاس، این بر شکست قرین بودهاند و،

عین در بیانجامد. شکست به و برآورده کرده ایران را مردم دیرینه آرزوهای نتواند

اقامه مختلفی را دالیل این «شکستها» نیز ـ توجیه حتی ـ توضیح و برای حال،

ناکجاآبادیو اینگونه نگریستنبه تاریخ معاصر کشورمانرا بدبینانه، می کنند.مناما
دارمکه، در دنیایواقعیتاریخی،جنبشهایسیاسیِ اعتقاد ایدهآلیستیمیدانمو

زیانهائیکه ازسود و تنهاشکست نخورده اندبلکه،دریکجمع بندیمنصفانه نه ما

میچربد، لنگهضررها همواره بر خودداشتهاند، میتواندیدکهکفهسودها یکبا هر

دیگر کشورهایخاورمیانه با مقایسه در انتهایآنصدسال، و در اکنون، بطوریکه

بصورت ایرانی ـ جامعه دارد ما در مرکز آن قرار ایران ـ که غربی جنوب آسیای و

بسوی که در جادهای و است برخوردار امیدبخشی و ممتاز موقعیت بسیار از بالقوه

بخصوص و، است گرفته پیشی خود همسایگان از فرسنگها می رود متمدن جهان

سکوالر حکومت مبانی سست کردن خطرناک بازی به دست ترکیه کشور که اکنون

حکومتی مذهبی بر کشور نیز آن در روزی که است آفریده احتمال را و این خود زده

چه مذهبی، حکومت از سی ساله تجربهای نهادن سر با پشت ما، ایران آید، کار سر

فصل ششم

شکست ناپذیری جنبشهای اجتماعی مدرن
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خود روی چشمانداز پیش در را دموکراتیک ـ سکوالر حکومتی نه، چه بخواهیم و

زده است. جلو و نیز رد شده بابت از ترکیه این از دارد و

دستآوردهای داشتن تدریجی پیشی به باور از استنتاجات مناند سخنان این

دارند تعریفومشخصاتخودرا پیروزمندانههمه«جنبشهایسیاسیمدرن»(که

جنبشهایپیشامدرنمتفاوتند)درهمهجوامع جهانمعاصر،که اینبابت، با از و،

بهدهکدهایکوچک تبدیلشده وجود ارتباطاتوسرعتگرفتن امکان سفر، بخاطر

نیستکه،درسنجشنتایجغیرمستقیم نبایدو روا اینمالحظهوتبصرهکه با است؛

این و موضعی مدت کوتاه و مستقیم عواقب برای سیاسی، مدت مبارزات بلند و

و دیگر، اهمیت نتایج بلند مدت سخن به شد. مبارزات نقشی تعیین کننده قائل

پیروزی یا به امکان شکست که اعتقاد ما می آموزاند به نتایج کوتاه مدت بودن گذرا

واقعیتهای تجریدی از تصوری و واقعی غیر باوری جنبش سیاسی یک «کامل»

اجتماعی است. تحوالت به مربوط

جنبش(یا او، استبداد آغاز و سلطنترضاشاه استقرار با که، میشود گفته مثًال،

درصورتیدرستاست اینداوریتنها است. بهشکستانجامیده مشروطه انقالب)

را درمحدودهخواستهایبهشکست انجامیدهاشبشناسیم کهماجنبشمشروطه

نظر من،خواستاری یکحکومتپارلمانیودموکراتیک از تعریفکنیم.حالآنکه، و

«اصلی ترین» نمیتوان «تنها» یا می بندد) را تحقق اش استبداد، طبعًا، راه (که را

برخوردار گستردهای چنان تنوع از جنبش و این دانست مشروطه جنبش خواست

کرد؛ نیز اشاره دست آوردش به دهها میتوان ناکامی ـ آن کنار در که ـ است بوده

هم عمیقتر بیشتر و بسا تخیلیمیتوانستهاند یکمنظر در البته دست آوردهائی که

باشند.

استبداد خود که دید میتوان باز، زاویه با نگاه یک در که، است آن جالب نکته و

و عملیتر برای اینکه دیگر خواستهای شده است وسیلهای بوده و نیز رضاشاهی

اعماققرونتاریکاشبیرون از ما را ممکنترجنبشمشروطهمتحققشوندو کشور

کرد  فراموش چرا باید کنند. نو پرتاب جهان به ۱۶ سال، فقط و، در ظرف کشیده

دانشگاه ایجاد صنایع، رشد کشور، پیشرفت و آبادی ما مشروطه خواست های که

سیستم تغییر عرفی، دادگستری ایجاد زنان، آزادی مدرن، علم به اولویتدادن و

و دایره نفوذ محدود ساختن مذهبی، خرافات غلظت کاهش و پرورش، آموزش

و حوادثچهارگانه، ثبتامالکو اوقافو منظمساختنمسئله عاملیتدینکاران،

اینزمینهها نکاتی اینگونههمبودهاست؛وجنبشمشروطه درهمه از بسیاریدیگر

«مغفول» از خواستهایش که برخی دورانی در همان ـ درست و رسیده پیروزی به

جهانی جنگ دو بین است. کرسی نشانده بر را خود مطالبات از بسیاری ـ بود مانده

دوران وارد که ایرانی زمانی، گستره کوتاه در این بود. فاصله دهه دو فقط دوم و اول

نداشت جهانی اول جنگ از قبل ایران با شباهتی چندان می شد دوم جنگ از پس

رنگو بویتزئینی کمتر و زیربنائی بود عمیق و اغلب موارد در (که اینتغییر چهره و

مشروطه جنبش و شکست پیروزی سنجش برای که معیاری است همان داشت)

قابل بکار بردن است.

و اجتماعی سیاسی جنبش هیچ مدرنیته، جهانی انکشاف دوران واقع، در در

از میتوان تنها و شود، پیروز یا و بخورد شکست درصدی صد  بصورت نمی تواند

جهان در که چرا گفت. سخن ها آن کوتاهمدت و موقت پیروزیهای یا شکستها

تعاریف از دموکراسی جزئی و آزادی بسوی جامعه در پیشراندن عاملیت مدرن

از آن بخشی پیروزی به این جنبشها میشوند. در جنبشهای سیاسی محسوب

اجرائی واقعیتهای با که مییابد تعلق ها آن در شرکت کننده مردمان خواستهای

نتوانند، خواستها نیز که دسته از آن و داشته باشند. دوران خود تطابق عملی و

را جنبش خورده شکست بخش شوند، متحقق حاکم، و موجود شرایط علت به

با «رضاشاه بگوئیم میکنم اینکه فکر که است این دلیل به می کنند. نمایندگی

مشروطه آزادیخواهانه و که آرمانهای سیاسی نگذاشت خود استبدادی حکومت

استبداد برقراری برای شرایط اگر نیست. علمی و منطقی سخن یک شود» متحقق

زندگی براستیمعنایآزادیسیاسیوحقانتخابوشراکتدر مردم اگر نبود، مهیا

و داور و... تقیزاده و چون فروغی اگر روشنفکرانی میدانستند، سیاسی خویش را

منوط متحققکردن«دیگرِ »خواستهای مشروطه بودند که ایننتیجه نرسیده به

کشور تجزیه از بتواند که است آهنین مشت دارای متمرکز حکومت یک پیدایش به
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مشروطه» میشود «اصالحات با و مقاومتهائی که مخالفتها و بر کرده جلوگیری

سازی مدرن مسیر در و بیافتد رضاشاهی نمیتوانست جا استبداد هرگز آید، فائق

آید. نائل حد از کارائی که داشت آن به ایران

صورت در هر دیکتاتوری، دیکتاتوری رضاشاهی نیست. تبرئه اینجا غرض در

هست که، هم این اما است تبرئهناپذیر نتیجه، در و، بشر حقوق ضد خود، عملی

جا نیفتاده ملتی جان در انسان ها فرد فرد کرامت به اعتقاد و بشر فرهنگ حقوق تا

تغییر نیافتهو روندتولیددیکتاتوریهمچنانادامه باشد،محیطرشددیکتاتورینیز

خواهد یافت.

نخستین بعنوان را، مشروطه جنبش من آمد، گفته آنچه اساس بر حال، بهر

همه که، علیرغم می بینم پیروزمند جنبشی آسیا، در مدرنیته از بنیاد گرفته اقدام

است. امروزمان رسانده به را ما نومیدی ها، و حرمانها سنگالخ ها، و دست اندازها

درعینحال،درکنارنگاهشکست بینی که در برخی نوشتههاوجوددارد،اینتصور

نیروهای مدد جوامع»، بدون همه تحولی طبیعی «حرکت است که کار در هم غلط

امروزیشدن و شدن سوی مدرن به رو همواره آن، و برون درون از مؤثر راهبردی

داردوحکومت هایاستبدادیفقطبرایاندکزمانیجلویاینمسیرسدمی سازند

را سدها آزادیخواهانه این مبارزات زودی به اما میکنند، متوقف تحولی را جنبش و

روشن نیست برای منهنوز پیمائی بهسویمدرنیته را از سر میگیرند. راه شکسته و

علم است. شده یافت از کجا و کجا در جامعه» طبیعی تحولی «حرکت نوع این که

انسانی)خبر علوم یعنیدر ساحتعلومفیزیکیو نرماش، دوصورتسختو هر (در

راه موارد اغلب در شوند مختلف اگر به خود واگذاشته پدیدههای که میدهد این از

که است احوال این جلوگیری از برای و می برند مرج و و هرج فروپاشی و تخریب به

الزم و گذاشت وا خود طبیعت را به امور نباید تاریخ بشریت، مدرن دوران در اتفاقًا،

داد. انجام شده برنامهریزی و هوشمندانه دخالتی تحولیشان روند در که است

همواره در جهان دارد. هزاره چند سابقهای ایرانی جهان بینی در الاقل امر این

این می خواهد بر که نیز و اهورمزدا سر میبرد به اهریمنی مرجی و و هرج خرابی

بازوی تا، بعنوان میآفریند انسان را کند، و منظم مرتب را جهان آمده و فائق وضع

و بیافریند، ثروت و رفاه کند، آبادانی جهان در بستیزد، اهریمنی نیروهای با او،

نیز جز این اجتماعی جنبشهای معنای امروزه، و سازد. نهادینه جامعه شادی را در

ادعای نمی توانند با رهبرانهیچحرکتسیاسیمشخصی، و نیست.هیچ جنبشی،

اجتماع عرصه پا به دارند را کشیدنش ومرج و هرج به و تخریب جهان قصد اینکه

نکته همین کنند. جمع دور خود را بصورتی داوطلبانه به مردمان و بگذارند مدرن

را روشنمیسازد. اندیشههای«طالبانی» به معنایپیشامدرن بودنجوامعگراینده

است: همین نیز سیاسی عمل در «شعار» و «برنامه» و «وعده» معنای همچنین

ای و ساختن جامعه دزدی و ارتشاء و خدعه و دروغ و ویرانی و و مرج با هرج مبارزه

همین همبا پیروزیهایموقتجنبشهایاجتماعیمعاصر و آزاد.شکست ها و آباد

است. قابل سنجش و شعارها و برنامهها وعده ها

بقدرت  دلیل به نمیتوان ۵۷ را انقالبی جنبش حتی بنگریم، که منظر این از

به کرد. ارزیابی انجامیده شکست به جنبشی کشورمان در امامی دینکاران رسیدن

خودکامگی، و خونریزی بدکاری و از ساله سی این سابقه وجود بدون من، گمان

قائلمیشوندممکننمیبود. برای«جنبشسبز» امروزه حصولبهمشخصاتیکه

دچار بدان است قرنها که ـ حکومت در مذهب دخالت پرونده بستن برای ما ملت

از را آن بتواند تا تجربه میکرد این «مؤلفه» را و تمام تام تحقق باید ـ است آمده

که شود اولی دست تجربه و صاحب بزند خود خط روی پیش گزینههای فهرست

ایران که بودهاند. در ایننگاه، میتوان دید از آن محروم ایران رضاشاه آتاتورک و ترکیه

پیموده ـ و فشرده کوتاه و گسترهای مقیاس ـ در را روشنگری اروپای عصر راه همان

یک حکومت فرامذهبی، برقراری ضرورت به خود، اول طریق تجربه دست از و،

نیز  ۵۷ را سلطنتی ضد جنبش بدینسان، است. رسیده فراعقیدتی، و فرامکتبی،

یلدای یکیخبندانو در توانست، یافتکه جنبشیپیروزمند امروز میتواناکنونو

در که بخصوص بزایاند. و بپرورد را در دل خود واقعی آزادیخواهی خورشید تاریخی،

و شده خود مدعای برای اثبات وسیلهای خود مدعی حکومت دینکاران میان این

ساختهاند. بیاعتبار را ایران جامعه در خود اجتماعی موقعیت تاریخی ماهیت

بوده  ناکام مشروطیت مانده از خواستهای معوق تحقق در ۵۷ نیز جنبش بله،
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بهایننکتهتوجهکنیمکهالزمه تحقق آنخواستهاوجود شرایطیبوده اگر است، اما

پدرساالریاستبدادی،مذهب ساالری بیزاریاز زاینده بتواننددردل مردمما استکه

سرکوبگر،و«روابطچوپانو شبانی»مسلط برجوامععقب ماندهباشندواجازهدهند

آنگاه نشیند، بار به و رشدکرده کاشتهشده، نهالاینبیزاریدرخاکفرهنگیما که

تحقق  از ملزومات دیگری بخش فراهم ساختن در ۵۷ نیز جنبش که بپذیریم باید

است، بوده بشر» پیروز حقوق اعالمیه بر «مبتنی دموکرات» و ـ «سکوالر حکومتی

عمیق. و گسترده و مدت بلند مقیاسی در البته اما

با نمی توان را تاریخی پیشرفتهای متأسفانه، که، سازم نشان خاطر میخواهم

ورنجهاییک «قاشقچایخوری»اندازهگیریکردودرمقیاسهایتاریخیهمدردها

رحمانه)، بی چند (هر طبیعی اموری مادران، زایمان درد همچون نسل، دو و نسل

میشوند. محسوب ناعادالنه) الزم (هرچند و انصافانه) بی (هرچند گریزناپذیر

بگیرم: نتیجه آنچه نوشتم چند از میخواهم

تاریخ که جبر داشت باور و کرد رها خدا!) (و خود امید به را نمیتوان جوامع .۱

میبرد. فالح صالح و بسوی ها را آن

و باشند راه و نقشه دارای اهداف باید فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی مبارزان .۲

بکشانند. و فالح» که گفتم «صالح آن بسوی را جوامع بخواهند

میکنند عمل روند تحولی تسریع راستای در صورتی در راه نیز نقشه و اهداف .۳

این در تنها آدمیباشند. حقطلب و ضدتبعیض آزادیخواه، گوهر بر منطبق که

میزان طبیعیهمچون سنجهایبرایمحاسبه این گوهر از میتوان صورتاستکه

و بلندمدتجنبش هایاجتماعی و شکستهایکوتاه پیروزی ها و پیشرفتجوامع

کرد. استفاده

آن که نهراسید می توان صورتی کوتاهمدت تنها در و موقتی شکستهای از .۴

باشند. وجود داشته هم، دوشادوش و انطباق، نقشه و هدف

پاپیش نهادن ها،عقبکشیدهشدنها، ۵.دیالکتیکتحولتاریخیجوامع سرشاراز

حال به جامعهای اما است. شکست دردآور زمانهای و پیروزی سرخوش لحظه های

بوجود را اندیشانی نیک خود تاریخ از مرحله هر در باشد توانسته که نشده رها خود

و مدرنیتهداشته باشند، «محکوم برنامههائی مبتنی برحقوق بشر آوردکه هدفها و

است. پیروزی» به

از سال پیشتر؛ که هزار میزیستند همانگونه ما و پدران پیش مادران سال صد

تاریخیخود درحافظه بودند؛ عقبمانده تر قرنها اسالمکشورشاننیز دورانپیشاز

چیزیجزشکست وتسلیمشدگیوتجاوزشدگیوبیهویتینمییافتند وحتی،برای

از بکار بردن زبان مهاجمیبودندکهکلمهایاز آن ناچار سخن گفتنباخدایخویش،

کشورمان خیابانهای در که امروزی ایرانی با را قاجار عهد ایرانی نمیکردند. درک را

روز میخواند، و و نوشدن تازگی و رویش سبز از پوشد اما می سیدی ظاهرًا سبز

میشود، نزدیکتر بشر حقوق و سکوالریسم بر مبتنی خواستهای طرح به روز به

چند حرکت کوچک، و جنبش بزرگ سه دو مدد به ما، دریابید که مقایسه کنید تا

آمدهایم. راه حد چه تا

باشیم باور کرده و باشیم و پذیرفته را درک واکنش و کنش قانون طبیعی اگر و

که میشود قدرتمند اندازه همان اما به معکوس واکنشی موجد «کنشی هر که

مصلحتجو بیاخالق و و سرکوبگر و مقتدر حکومت پیدایش آنگاه هست»، خود

علت دقیقًا بدان که یافت خواهیم ارتجاعی واکنشی را صرفًا اسالمی خودکامه و

مدار از برجهیدن خواست گذشته سال صد در که است سهمناک و قوی اینگونه

ما در سکوالریسم، نیز و آزادی مدرنیته و بسوی مقصد پرواز و ذلت، و عقبماندگی

و هست. است و قوی بوده بشدت ریشهدار

از و کرده با خودهمراه ملیگرایرضاشاهی» را «استبداد نوگرا و جنبشمشروطه

راستایتحققآرمانهایخودسودجست؛جنبش ملیکردن آنبعنوان وسیلهایدر

ایران وسیلهساختتا شاهی» را رضا محمد گرائی مستبدانه صنعتنفت«مدرنیزه

قامت  در ـ نیز اسالمیسم شیعی را ۵۷ جنبش و آید؛ در نو جهان کامل بعضویت

آفتاب در را آن تا آورد بیرون از شیشه خامنهای ـ مطلقه والیت والیت خمینی و

آندو سیاسی، اینتشکل هایحکومتیـ و و بسوزاند بخشکاند تجربهایسیساله

جهان بسوی ساله ما صد و بلند منفی، کارگزار گذر بشکلی دو و این مثبت بصورتی

و کردن در خستگی فرصت شد ایجاد عایقی و سد هم کجا هر و شوند؛ مدرن و آزاد
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برگیرد و راهتوشه انرژی بقیه سفرش ما برای تا کاروان آمد نیز فراهم اعصابی تمدد

افتد. براه باره دیگر و

باشند، کسانیباید ناگزیر امروز نیز رهبرانراستین جنبشسبز اینکه وسخنآخر

باشند و خبر با مدرنیته مدینه به رسیدن راه نقشه و اهداف از که بود، یا خواهند

را بخواهد کاروان آنکه کوک کنند. آن ساز به مبارزه را و تاکتیک های استراتژی

برگرداند، قابلیت گذشتهایم آن از است سال بیست که منزلی یا به سازد متوقف

جدا کاروان از کوهستانی جاده این سخت پیچ اولین در و ندارد را ما کاروانساالری

نیروهای جوان تر را جایش افتاد، تا خواهد فرو و خیانت بدنامی دره به اعماق و شده

باشیم داشته دوست چه است، بگیرند. این درس تاریخ بشر حقوق به باورمندتر و

نه. چه و


