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رسمقاله

در چند و چون عوامل پيدايش آلرتناتيو

در فارســی هــم واژہء «دگرگونــی» بهمــن معنــا اســت« .گونــه» ای جــای
خــود را بــه گونــه ای ديگــر مــی دهــد.

 .3گزارهء «عامل تغيري» (کاتاليزر)
اسامعيل نوری عال
رونــد پيدايــش آلرتناتيــو از جملــه مقوالتــی ســادهمنا و پيچيدهبنيــاد
اســت کــه همــواره بايــد آن را بــر اســاس دانــش «تحــوالت اجتامعــی»
( )social evolutionبررســی و درک کــرد .امــا ،در عــن حــال« ،تحــول
اجتامعــی» خــود موضــوع پيچيــدهء ديگــری اســت کــه اگرچــه بظاهــر
مــی تــوان آن را فهميــد و دربــاره اش ســخن گفــت امــا ،در واقــع ،واجــد
مفروضــات پيشــينی متعــددی اســت کــه بــدون عنايــت بــه آنهــا منــی
تــوان «موضــوع» را در معــرض بررســی علمــی قــرار داد .بــه عبــارت
ديگــر ،وقتــی از «تحــوالت اجتامعــی» ســخن مــی گوئيــم چنــد پيــش
گــزارهء اصلــی را در ســخن خــود بديهــی ،و در عــن حــال موجــود و
نهفتــه ،مــی گرييــم کــه بــدون در نظــر گرفــن و بحــث دربــارهء آنهــا
اساس ـاً مفهــوم «تحــول»  -در همــهء زمينــه هــای تجربــی  -بــی معنــا
مــی شــود .ايــن گ ـزاره هــا را مــی تــوان بصــورت زيــر توضيــح داد:
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 .1گزارهء «تغيري»

نخســتني گـزاره مســترت در «تحــول» هامنــا مفهــوم «تغيــر»
( )changeاســت .يعنــی وقتــی ســخن از تحــول مــی گوئيــم خودبخــود
بــه حــدوث تغيــری اشــاره مــی کنيــم .امــا اگرچــه تغيــر در ذات تحــول
وجــود دارد امــا عــن آن نيســت.
در واقــع ،تغيــر را مــی تــوان در دو قالــب شــناخت ،يکــی
تغيــری کــه طــی آن در ماهيــت تغيــر کننــده تفــاوت محسوســی ايجــاد
منــی شــود و يکــی تغيــری کــه طــی آن ماهيــت تغيــر کننــده بصورتــی
قابــل درک دگرگــون مــی شــود.
 از آنجــا کــه عنــارص هســتی و طبيعــت همــواره در حــالتغيرينــد ،مــی تــوان مثــال هــای بــی شــاری از «تغيــر غــر ماهــوی» را
نشــان داد .دريــا در مــوج و خــروش ،و لــذا در تغيــر دامئــی اســت ،امــا
ايــن تغيــر چيــزی را در ماهيــت دريــا عــوض منــی کنــد.
 امــا آبــی کــه در معــرض گرمــا بــه بخــار تبديــل مــی شــوددچــار تغيــری ماهــوی (يــا «تحــول») مــی گــردد.
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دومــن گــزاره «جــا بــه جائــیِ » دو «شــکل» يــا دو «صــورت» در
جريــان تغيــر اســت .مثــل آبــی کــه تبديــل بــه بخــار مــی
شــود .پــس در دل تحــول هــم مفهــوم «تغيــر» و هــم
مفهــوم «تبديــل» وجــود دارنــد.
تحــول يعنــی از حالــی بــه حالــی تغيــر کــردن
و تبديــل شــدن .مفهــوم «تطــور» هــم همســايهء «تحــول»
اســت ،يعنــی از «طــور»ی بــه «طــور»ی ديگــر در آمــدن.

ســومني گــزاره يــا آنچــه ايــن دو نــوع «تغيــر» را از هــم
جــدا مــی کنــد وجــود دو نــوع «عامــل تغيــر» اســت.
آنچــه «تغيــر» مــی کنــد امــا «تحــول» منــی يابــد و همچنــان
بهــان شــکل کــه دارد باقــی مــی مانــد دارای عاملــی اســت کــه بطــور
طبيعــی بــا آن هميشــه همـراه اســت .دريــا مــوج دارد چـرا کــه عامــل
بــاد موجــب پيدايــش مــوج اســت .در واقــع آب و بــاد و مــوج مجموعهء
متغــری هســتند کــه در هــم خليــده انــد.
امــا بـرای ايجــاد «تحــول» نيازمنــد بــه عامــل تغيريی هســتيم
کــه از بــرون يــک «مجموعــهء متغــر» بــر آن اثــر مــی گــذارد و آن را از
شــکلی بــه شــکلی در مــی آورد .بــه ايــن عامــل تغيــر «کاتاليــزور» هــم
گفتــه مــی شــود.
وارد کــردن جريــان الکرتيســته در آب آن را بــه دو عنــر
اکســيژن و هيــدرون تفکيــک مــی کنــد.

 .4گزارهء «روند»

چهارمــن مفهومــی کــه ذاتــی «تحــول» اســت «رونــد» (يــا
«فرآينــد» يــا «فرگشــت»  )process -نــام دارد .رونــد يعنــی مســر و
جريــان تغيــری کــه طــی آن ،بعلــت اثــر عاملــی خارجــی بــر يــک
مجموعــه ،کل «مجموعــه» از حالتــی بــه حالتــی دگرگونــه در مــی آيــد.
اگــر مســری تــک خطــی و مســتقيم را در نظــر بگرييــم،
در يــک رس آن «شــکل اول موضــوع تغيــر» را داريــم و در رس ديگــر
آن شــکل دوم اش را .و تبديــل شــکل اول بــه شــکل دوم ممکــن منــی
شــود مگــر آنکــه «عاملــی بريونــی» بــر مســر خطــی تأثــر گذاشــته
و موجبــات تحــول و تطــور (يــا دگرگونــیِ ) موضــوع تغيــر يابنــده را
فراهــم ســازد.
ِ
«رونــد») جوشــاندن بــر گرديــم ،مــی
اگــر بــه مثــال (يــا
بينيــم کــه شــکل آب در صورتــی قابــل تبديــل بــه شــکل بخــار اســت
کــه عامــل حـرارت بــر اولــی وارد شــده و آن را بســوی شــکل دوم روانــه
ســازد.
پــس هــرگاه کــه از «تحــول» ســخن مــی گوئيــم حداقــل بــا
چهــار مفهــوم رس و کار داريــم:
 شکل اول، روند يا مسري و جريان حرکت شکل اول، عامل خارجی تغيري، و باالخره شکل دوم ،که فرآورده و محصول کارکرد «روند» است.در واقــع ،هــرگاه بــه تفســر و تعبــر يــک تحــول مــی پردازيــم ،در واقــع،
کنــش هــا و واکنــش هــای ايــن چهــار مفهــوم را توضيــح مــی دهيــم:
تحــول ناشــی از جوشــاندن آب مــروط اســت بــه وجــود مايعــی
بــه نــام آب و ســپس وارد کــردن حراراتــی مناســب بــه آن و
آنــگاه طــی شــدن مســر گــرم شــدن آب تــا زمانــی کــه بــه
نقطــهء جــوش مــی رســد و آنــگاه مايــع ق ـرار گرفتــه در
معــرض حـرارت تبديــل بــه بخــار مــی شــود.
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در فراســوی ايــن مثــال هــای «مــادی» ،هيــچ پديــدهء
اجتامعــی نيــز نيســت کــه تابــع ايــن پيــش گ ـزاره هــا نباشــد .پديــده
هــای اجتامعــی همــواره دچــار تغيــر انــد امــا ايــن تغيــرات زمانــی
تبديــل بــه «تحــول» مــی شــوند کــه عاملــی از بــرون پديــدهء مــورد
نظــر را دچــار تغيــری کنــد کــه بــه دگرگونــی ماهــوی پديــده بيانجامــد.
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پرسش :به چه پديدهء اجتامعی آلرتناتيو می گوئيم؟
پاســخ :پديــدهء اجتامعــیِ آلرتناتيــو يــک «نهــاد ترکيبــی»
اســت کــه از پيوســن و درهــم شــدن «اجــزاء ناپيوســته» يــک شــکل
اوليــه ،و بــر اثــر طــی طريقــی کــه «رونــد آلرتناتيــو ســازی» نــام دارد،
بوجــود مــی آيــد تــا جانشــن پديــدهء ديگــری کــه بــا آن متضــاد اســت
شــود.
پرسش :اجزاء اين شکل اول ترکيبی چيستند؟
پاســخ :بســتگی بــه مــورد دارد .مثـاً يــک جبهــه يــا ائتــاف
يــا اتحــاد عليــه يــک رژيــم سياســی از «بهــم پيوسـنِ» احـزاب و ســازمان
هــا و گــروه هائــی ســاخته مــی شــود کــه دارای ماهيــت و هــدف
مشــرکی هســتند.
پرســش :پــس آيــا وجــود ماهيــت و هــدف مشــرک ب ـرای
بهــم پيوســن ايــن اجــزاء کافــی اســت؟
پاســخ :ابــدا ً .ايــن احـزاب و ســازمان هــا و گــروه
هــا بخــودی خــود نــه تنهــا بهــم منــی پيوندنــد و شــکل
دوم مــورد نظــر (آلرتناتيــو) را بوجــود منــی آورنــد بلکــه،
در صــورت فقــدان آن عامــل مؤثــری کــه مــی توانــد رونــد
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اگــر از تعريــف «آلرتناتيــو» ،کــه در منابــع ديگــر رشح آن
آمــده اســت ،بگذريــم و آن را بعنــوان حاصــل يــک «تحــول اجتامعــی»
بررســی کنيــم در مــی يابيــم کــه الزمــهء پيدايــش آن نيــز وجــود همــهء
آن گـزاره هــای چهارگانــه از يکســو و ،وجــود اجزائــی «نــا بهــم پيوســته»
در شــکل اول ،و نيــز ظهــور يــک عامــل تغيــر بـرای آفرينــش شــکل دوم
(يــا ماحصــل رونــد) اســت.
در اينجــا بجــای پرداخــن بــه چرائــی و رضورت وجــود
آلرتناتيــو ،کــه مبحــث جداگانــه ای اســت و دربــارهء آن بســيار ســخن
گفتــه شــده ،مــی خواهيــم آن را بصــورت يــک شــکل دوم کــه بايــد
از طريــق گذرانــدن شــکل اول از رونــد تحــول بوجــود آيــد مطالعــه
کنيــم .پــس بايــد بدانيــم کــه مجموعــه ای کــه در قامــت شــکل اول
ظاهــر مــی شــود چيســت و چــه عامــل تغيــری مــی توانــد اجـزاء نابهــم
پيوســتهء آن را درهــم بياميــزد و آنهــا را ،کالً ،بشــکل دوم مجموعــهء
بهــم پيوســتهء هــان اجــزاء درآورد.
برای اين کار می توان ،از يک گفتگوی ساده آغاز کرد:
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امــا نکتــهء ديگــر کــه در مــورد «تحــول اجتامعــی» بايــد
مــورد نظــر قـرار گــرد ،مرکــب و پيچيــده بــودن پديــده هــای اجتامعــی
اســت کــه خودبخــود رونــد تبديــل يــک امــر اجتامعــی را بــه امــری
ديگــر غامــض تــر از مثــال هــای فــوق مــی کنــد .يعنــی ،اگــر مــی شــد
«تحــول» را بــا مثالــی ســاده ،مثــل تبديــل شــدن مايــع بــه بخــار ،منايــش
داد ،بــرای درک نحــوهء تحــوالت اجتامعــی الزم اســت در جســتجوی
امــور مرکــب و پيچيــده ای بــود.
در ايــن مــورد مــی تــوان از مثــال مــادیِ آشــپزی و تهيــهء
غــذا اســتفاده کــرد .غــذا يــک «پديــدهء مرکــب» اســت؛ يعنــی دارای
اجـزاء مختلفــی اســت کــه بــا طــی کــردن «رونــد آشــپزی» در هــم مــی
آميزنــد و بــه پديــدهء مرکــب امــا درهــم آميختــه ای بــه نــام غــذا تبديــل
مــی شــوند .در اينجــا ،بجــای مايــع آب ،ظرفــی پــر از آب را داريــد کــه
در آن مــواد مختلــف مــورد نظرتــان را ريختــه ايــد .ايــن مــواد در کنــار
هــم مجموعــه ای را تشــکيل مــی دهنــد کــه هنــوز غــذای مــورد نظــر
شــا نيســت و شــا بايــد آنهــا را از مســر يــک رونــد بگذرانيــد تــا بــه
آنچــه مطلــوب شــا اســت برســيد.
شــا مــی دانيــد کــه ب ـرای آغازيــدن و بــه انجــام رســاندن
رونــد مــورد نظــر خــود محتــاج يــک «عامــل تغيــر» هســتيد کــه در ايــن
مــورد نيــز عامــل مزبــور «ح ـرارت» نــام دارد .شــا ظــرف پــر از مــواد
خــام را روی منبــع حرارتــی مــی گذاريــد و رونــد «پخــن» را آغــاز مــی
کنيــد و هنگامــی کــه ايــن رونــد بطــور کامــل طــی شــد شــا نيــز بــه
شــکل دوم ،يــا غــذای پختــه ،رســيده ايــد.
آنچــه در ايــن مثــال اهميــت دارد وجــود «شــکل اول مرکب»
يــا «مجموعــهء مــواد خــام اوليــه» اســت کــه ق ـرار اســت اجزائــش در
معــرض حـرارت قـرار گرينــد ،بــا هــم ترکيــب مــی شــوند و «شــکل دوم»
يــا «غــذای آمــاده» را بوجــود مــی آورنــد.
پديــده هــای اجتامعــی نيــز در «شــکل عــادی و بــی
تحــول» خــود (کــه مــی توانــد محمــل تغيــر باشــد امــا تحــول نپذيــرد)
مجموعــهء اجزائــی هســتند کــه اگرچــه روندهــای گذشــته آنهــا را در
يــک مجموعــه جــا داده امــا بــدون تحــول بعــدی رهاشــان کــرده انــد.
جوامــع اغلــب دارای نهادهائــی اينگونــه انــد .هــر نهــاد
مجموعــه ای از اج ـزاء اســت و اگرچــه تغيــر مــی کنــد امــا عموم ـاً در
وضعيــت عــادی دچــار تحــول يــا دگرگونــی منــی شــود .مثـاً مــی تــوان
بــه نهادهــای دولــت و قــوای ســه گانــه و بخــش هــای دولتــی و مدنــی و
غــرهء جامعــه نگريســت .رؤســای جمهــور مــی آينــد و مــی رونــد،
مناينــدگان مــردم در قــوهء مقننــه در هــر انتخابــات عــوض
مــی شــوند ،دســتگاه هــای اقتصــادی و توليــد و توزيــع
بــکار خــود مشــغولند و ،در مجمــوع ،جامعــهء بزرگــی را
مــی بينيــم کــه در تغيــر دائــم اســت امــا شــکل آن تحــول
و دگرگونــی منــی يابــد.
حــال اگــر بخواهيــم ايــن مجموعــهء بی تحــول را

دگرگــون کنيــم آشــکارا نخســت بايــد «شــکل دومــی» را بعنــوان «حاصــل
رونــد تحــول» در ذهــن داشــته باشــيم و نيــز بدانيــم کــه کــدام «عامــل
خارجــی» مــی توانــد شــکل اول را بــه شــکل دوم متحــول کنــد.
همــهء بحــث هائــی کــه در مــورد دگرگــون ســازی (رفــورم)
يــا منقلــب کــردن شــکل هــای اجتامعــی (انقــاب يــا رولوســيون) مــی
شــود ،در واقــع بيــان حــدوث «تحــول» انــد و ،در نتيجــه ،در درون خــود
خــر از بــکار افتادگــی يــک «عامــل تغيــر» مــی دهنــد :رژيــم پادشــاهی
(شــکل اول) فــرو مــی ريــزد و رژيــم تــازه (شــکل دوم) بقــدرت مــی
رســد .در واقــع شــکل دوم درهــم آميختگــیِ نويــن هــان اجزائــی اســت
کــه در شــکل اول وجــود داشــتند .يعنــی پيدايــش يــک عامــل تغيــر
دهنــده ،و قـرار گرفــن شــکل اول در برابــر تشعشــع آن ،رونــد تحولــی
را موجــب مــی شــود کــه بــه شــکل دوم مــی انجامــد.
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در هــم آميخــن آنهــا را کليــد بزنــد ،بيــش از آنکــه بســوی هــم گرايــش
داشــته باشــند از هــم دور مــی شــوند.
پرسش :آيا اين دور شدن عامل مؤثر خودش را دارد؟
پاســخ :عامــل نــه ،دليــل آری .ب ـرای حفــظ وضــع موجــود
و مامنعــت از حرکــت هــای تحولــی نيــازی بــه «عامــل» نيســت بلکــه
اينگونــه وضعيــت دارای «دليــل» خــاص خويــش اســت .اينگونــه داليــل
هــم يکــی دو تــا نيســتند .خــود محــوری ،تــرس از هژمونــی بقيــه ،ايـران
ســتيزی ،عــادت بــه کار نکــردن و فقــط حــرف زدن و اعالميــه صــادر
کــردن ،خــو کــردن بــه زندگــی رايــج ،و مقاومــت در برابــر هــر حرکــت
بهــم زننــدهء «وضــع موجــود» ...حــال آنکــه حرکــت بســوی اتحــاد و
ســاخنت يــک نهــاد ترکيبــی جديــد نيازمنــد «عامــل» مؤثــر اســت.
پرســش :و آن عامــل مؤثــر بـرای بـراه افتــادن رونــد آلرتناتيــو
ســازی چيســت؟
پاسخ :همهء حرف بر رس همني است!

گیتیمداری

شامرهی دوم
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بــه مثــال آشــپزی برگرديــم .هــر غذائــی (بعنــوان فــرآورده
و ماحصــل و نتيجــهء رونــد آشــپزی) مــواد اوليــهء خــاص خــود را الزم
دارد .بــا مــواد اوليــهء خــورش قرمــه ســبزی منــی تــوان خــورش قيمــه
بادمجــان درســت کــرد .تشــخيص اينکــه مــواد اوليــهء الزم بـرای رســيدن
بــه يــک «فــرآورده» چيســت نيازمنــد شــناخت هــدف و نيــاز برنامــه
ريــزان رونــد اســت.
حــال ،اگــر نــام ايــن «فــرآورده» عبــارت از «آلرتناتيــو» (بــه
معنــی نــروی ضــد و جانشــن) باشــد آنــگاه آشــکار اســت کــه ويژگــی
هــای ايــن آلرتناتيــو را ويژگــی هــای آنچــه ايــن يکــی مــی خواهــد
جانشــن آن شــود تعيــن مــی کنــد.
حکومتــی کــه صــد ســال پيش مرشوطــه خواهــان مــا بعنوان
آلرتناتيــو «وضــع موجــود» نخســت در ذهــن خــود ترســيم کردنــد و
ســپس کوشــيدند تــا آن را در عمــل پيــاده کننــد ،از طريــق رونــد «خــاف
آفرينــی» ،ويژگــی هــای خــود را از هــان وضــع موجــود مــی گرفــت.
مملکــت قانــون نداشــت؟ پــس مرشوطــه خواهــان خواســتار حکومــت
قانــون بودنــد .شاه/ســلطان همــه کاره بــود؟ آنهــا برانداخــن ســلطنت
را مــی خواســتند و وقتــی هــم کــه زورشــان نرســيد بــه «پادشــاهی
ترشيفاتــی و غــر مســئول» راضــی شــدند .حکومــت اســتبدادی بــود؟
آنهــا حکومــت تأمــن کننــدهء حقــوق ملــت را خواســتار بودنــد.
امــروز هــم مــا مشــغول انديشــيدن بــه آلرتناتيــوی در برابــر
وضــع موجوديــم .و «وضــع موجــود» چيســت؟ :حکومتــی بــا دو صفــت
بــارز «مذهبــی» و «اســتبدادی»! پــس آلرتناتيــو هــم منــی توانــد جــز
حکومتــی غــر مذهبــی (ســکوالر) و غرياســتبدادی (دموک ـرات) باشــد.
همچنــن فکــر ايجــا ِد يــک «آلرتناتيــو ســکوالر دموک ـرات»
 کــه از درهآمميــزی (اتحــاد) ســازمان هــا و گــروه هــای سياســی بــهدســت مــی آيــد  -اقتضــا مــی کنــد کــه «مــواد اوليــه»ی
کارمــان هــم همگــی ســکوالر دموکـرات باشــند و در اهــداف
خــود بــه ايــن مفاهيــم اولويــت و مرکزيــت ببخشــند.
پــس ،موجــودی اپوزيســيون را هــم بايــد بــا
همــن فيلــر تصفيــه کــرد .در ميــان مــواد اوليــهء اتحــاد
بـرای ســکوالر دموکراســی منــی تــوان بــه حضــور و دخالــت
ســازمان هــا و گــروه هــا و حتــی شــخصيت هــای معتقــد

بــه حکومــت مذهبــی و حکومــت اســتبدادی ميــدان داد .آنهــا بــه درد
اتحــاد ب ـرای ايجــاد (يــا پخــت و پ ـزِ) آلرتناتيــو ســکوالر دموک ـرات منــی
خورنــد و وجودشــان در واقــع مهمرتيــن عامــل عــدم تحقــق آلرتناتيــو
ســکوالر دموکــرات اســت.
بــرای ســاخنت آلرتناتيــو ســکوالر دموکــرات بايــد هــم
در جســتجوی ســازمان هــا و شــخصيت هــای باورمنــد بــه ســکوالر
دموکراســی بــود و هــم کوشــيد تــا آن دســته از ســازمان هائــی را کــه
از ايــن مقولــه غافــل بــوده انــد امــا اســتعداد پذيــرش آن را دارنــد رس
عقــل آورد و هــر دم  -بــا گســرش گفتــان ســکوالر دموکراســی و تبليــغ
رضورت ايجــاد آلرتناتيــوی ســکوالر دموکـرات از تجمــع و تشــکل آنهــا -
بــر تعــداد آنهــا افــزود.
حــال اگــر بــه «وضــع موجــود اپوزيســيون» بنگريــم مــی
بينيــم کــه ،در واقــع ،شــايد هيچــگاه در تاريــخ کشــورمان تعــداد
ســازمان هــا و شــخصيت هــای معــرف بــه رضورت اتــکاء بــه گفتــان
ســکوالر دموکراســی تــا ايــن حــد زيــاد نبــوده باشــد؛ آنگونــه کــه مــی
تــوان ادعــا کــرد کــه ســکوالر دموکراســی «گفتــان غالــب» در ســپهر
اپوزيســيون برخاســته عليــه حکومــت اســامی اســت.
امــا کــرت و تعــدد وســيع ســازمان هــا و شــخصيت هــای
ســکوالر دموکـرات را منــی تــوان منطقـاً هــان «عامــل مؤثر»ی دانســت
کــه ب ـرای رشوع رونــد آلرتناتيــو ســازی ســکوالر دموک ـرات الزم اســت.
ايــن وضعيــت  -کــه بخــودی خــود دســت آورد بســيار بــزرگ و اميــدوار
کننــده ای محســوب مــی شــود  -حکــم فراهــم آوردن رسســختانهء
اجزائــی را دارد کــه ،در وضعيــت کنونــی« ،مــواد اوليــه» و ســازندهء
آلرتناتيــو ســکوالر دموکـرات را دارنــد .امــا ايــن مــواد اوليــه خودبخــود و
بــه هــان «داليــل» کــه ذکــر شــدند ،بجــای گرايــش داوطلبانــه بســوی
هــم ،مرصانــه بــر جدائــی و تنافــر خــود بــا يکديگــر ارصار مــی ورزنــد.
يعنــی ،هامنگونــه کــه رونــد آشــپزی محتــاج منبــع ح ـرارت
اســت ،رونــد آلرتناتيــو ســازی هــم ،جــدا و عــاوه بــر فراهــم آوردن
«مــواد اوليــه» ،نيازمنــد وجــود عامــل مؤثــری اســت کــه ايــن مــواد
را بهــم نزديــک کــرده و در طــی مســر يــک رونــد درهآمويــزی ،بــه
پيدايــش آلرتناتيــو مطلــوب بيانجامــد.
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بــه يــک تجربــهء نزديــک توجــه کنيــم .پــس از کودتــای 28
مــرداد  1332ســازمان هــای سياســی رسکــوب شــده (و طبعـاً اپوزيســيون
حکومــت کودتــا) ،بجــای هامهنگــی و هــم آوائــی بــا يکديگــر ،مبــدت
 25ســال بنــا را بــر دشــمنی بــا يکديگــر نهادنــد .حــزب تــوده دشــمن
جبهــهء ملــی شــد و جبهــهء ملــی دشــمن حــزب تــوده .در داخــل هــر
يــک شــکاف هــای متعــدد پيــش آمــد .مســکويچ هــا و پکنــی هــا بــا
هــم دشــمن شــدند ،مذهبــی هــا و مليــون الئيــک داخــل جبهــهء ملــی
بهــم ســوء ظــن پيــدا کردنــد .در يــک اردوگاه چريــک هــای فدائــی
کمونيســت و در اردوگاهــی ديگــر مجاهديــن خلــق مســلامن
بوجــود آمدنــد و در برابــر هــم صــف کشــيدند؛ و آنچــه در
ايــن ميانــه دوام و بقــا يافــت حکومــت کودتــا بــود کــه
خــود حتــی دســت بــه اصالحــات زد ،اقدامــات اقتصــادی
و فرهنگــی و اجتامعــی متعــدد کــرد و ،در عــن حــال ،بــر
کــورهء اســتبداد سياســی دميــد و مخالفــان اش را قلــع و
قمــع کــرد.

GITIMADARI

امــا در ســال  1355بــود کــه حکومــت تصميــم گرفــت تــن
بــه گشــايش فضــای سياســی بدهــد .جــای بحــث مفصــل در مــورد
چرائــی ايــن «تــن دادن» اينجــا نيســت .مــی دانيــم کــه داليــل ايــن
امــر متعددنــد ،بيــاری کشــندهء ديکتاتــور (شــاه) ،مشــکالت اقتصــادی
ناشــی از تزريــق بــی برنامــهء پــول بــادآوردهء نفــت بــه داخــل سيســتم
اقتصــادی ناآمــاده ای کــه تنهــا توليــد کننــدهء تــورم شــده بــود ،نتايــج
اصالحــات ارضــی کــه دهــات بســياری را ســوزانده و شــهرهای بــزرگ
را در محــارصهء جمعيــت هــای حاشــيهء شــهری فقــر در آورده بــود،
سياســت مبــارزه بــا افــکار چــپ از طريــق تقويــت نريوهــای مذهبــی،
و نيــز بقــدرت رســيدن دموک ـرات هــا در امريــکا بــا شــعارهای حقــوق
بــری ،همــه و همــه ،موجــب تــن در دادن بــه ايجــاد بــه اصطــاح
«فضــای بــاز سياســی» شــده بــود.
مهندســی چنــن وضعيتــی ايجــاب مــی کــرد کــه يکــی از
نريوهــای مخالــف حکومــت شــاه دســت بــاال (هژمونــی) را پيــدا کنــد و
ايــن نــرو «مذهبــی هــای سياســی شــده و خواســتار حکومــت مذهبــی»
بودنــد .پيدايــش ايــن فضــا آفريننــدهء رونــد اتحــاد نريوهــا عليــه شــاه
بــرای ايجــاد آلرتناتيــو حکومــت ســلطنتی شــد.
و رونــد کــه آغــاز شــد ،همــهء نريوهائــی کــه بــا صفــت
«اپوزيســيون حکومــت شــاهی» شــناخته مــی شــدند  -مذهبــی و غــر
مذهبــی ،ملــی و غــر ملــی ،باســواد و بــی ســواد  -همگــی در معــرض
تشعشــع عامــل مؤثــری بــه نــام «انقــاب» قـرار گرفتــه و مشــغول ذوب
شــدن در يکديگــر شــدند تــا آلرتناتيــوی را بيافريننــد کــه در نوفلوشــاتوی
حومــهء پاريــس در قامــت حکومــت اســامی خمينــی پخــت و پــز مــی
شــد.
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گیتیمداری
شامرهی دوم

امــا مــی دانــم کــه آنچــه نوشــته ام بــه حکايــت «بالتکليــف
بــودن تقــدم مــرغ بــر تخــم مــرغ و بالعکــس» هــم شــباهت دارد .مــی
گويــم رشوع رونــد آلرتناتيــو ســازی بـرای ايجــاد ترکيبــی از ســازمان هــا
و شــخصيت هــای ســکوالر دموکـرات مســتلزم عاملــی مؤثــر اســت امــا،
در عــن حــال ،بايــد گفتــه باشــم (و بارهــا هــم تک ـرار کــرده ام) کــه
خــود پيدايــش آلرتناتيــو هــم عامــل مؤثــری محســوب مــی شــود کــه
مــی توانــد بــا رهــری مقاومــت و مبــارزهء مردمــی حکومــت مذهبــی
کنونــی را متالشــی کنــد.
علــت اينکــه ايــن يــک «عامــل» را در رديــف عوامــل ذکــر
شــده در بــاال نيــاورده ام وجــود يــک «تفــاوت مهــم» اســت« .مــا»،
بعنــوان حــارضان در اردوگاه ســکوالر دموکــرات و انحــال طلــب
اپوزيســيون حکومــت اســامی ،در پيدايــش عوامــل مؤثــری کــه در بــاال
برشــمردم دخالتــی نداريــم و نخواهيــم داشــت ،امــا ايــن يکــی مســتلزم
دخالــت آگاهانــه و عامدانــهء «مــا» اســت.
بــه عبــارت ديگــر ،ارادهء «مــا» بــه آغازيــدن رونــد آلرتناتيــو
ســازی مــی توانــد خــود آن «عامــل مؤثــر»ی باشــد کــه انحــال حکومــت
اســامی را ممکــن مــی کنــد؛ امــا مــروط بــر اينکــه هــم عقــل و منطــق
داشــته باشــيم ،هــم بــر خودخواهــی هــا و خــود محــوری هــای خــود
لــگام زنيــم ،هــم از هژمونــی يکديگــر نهراســيم و هــم ســينه ای ماالمــال
از عشــق کشــور و ملــت خــود داشــته باشــيم.
کــه اگــر ايــن همــه مهيــا بــود هــان ســال  88هــم جنبــش
ســبز جوانــان ايــران بــه شکســت و نوميــدی منــی انجاميــد.
 27ارديبهشت  17 - 1396ماه مه 2017
دنور  -کلرادو  -اياالت متحده امريکا

بهار 1396

اکنــون نيــز ،بــا طــی طريقــی تقريب ـاً چهــل ســاله ،مــا بــه
وضــع موجــود حکومــت از يکســو و وضــع موجــود اپوزيســيون ســکوالر
دموک ـرات ،از ســوی ديگــر ،رســيده ايــم .مــواد الزم ب ـرای پخــت و پــز
يــک آلرتناتيــو نويــن کــه بايــد جانشــن حکومــت اســامی شــود بقــدر
کافــی مهيــا اســت امــا در درون خــود ايــن مــواد يــک نــروی درونــی کــه
بتوانــد رونــد آلرتناتيــو ســازی را کليــد بزنــد هنــوز وحــود نــدارد .همــه
دم از رضورت اتحــاد مــی زننــد ،همــه يکديگــر را بخاطــر اتحــاد نکــردن
رسزنــش مــی کننــد ،امــا از اقــدام در راســتای ايجــاد اتحــاد نيــز خــری
نيســت و هــر کــس و هــر نهــادی هــم کــه در ايــن زمينــه اقــدام مــی
کنــد بالفاصلــه ديگـران را از گِــرد خويــش مــی پراکنــد و بــر انشــقاق و
اختــاف و تفــرق دامــن مــی زنــد.
همــهء ايــن اوضــاع خــر از آن مــی دهنــد کــه هنــوز
«عامــل مؤثــر و آغــاز کننــده»ی رونــد ايجــاد آلرتناتيــو پيــدا يــا ســاخته
نشــده اســت .پــس ،در هــر دو ســوی خــط جداســا ِز حکومــت فعلــی و
آلرتناتيــو ســکوالر دموک ـرات اش ،اوضــاع در حالــت تعليــق بــه رس مــی
بــرد و انتظــار پيدايــش عامــل مؤثــر و کليــد زننــدهء رونــد
آلرتناتيــو ســازی بــر همــه چيــز مســتولی اســت.
البتــه مــی تــوان قــوهء مخيلــهء خــود را بــکار
انداخــت و کوشــش کــرد تــا امکانــات ظهــور ايــن عامــل
مؤثــر را حــدس زد:
 انفجــاری شــدن اوضــاع داخــل کشــور و آغــازشــورش هــای خودبخــودی

 مــرگ رهــر حکومــت اســامی و عــدم توفيــق بازمانــدگانبــرای تعيــن تکليــف رسيــع جانشــينی
 تصميــم کشــورهای ديگــر در تضعيــف حکومــت فعلــی،چــه از طريــق تحريــم و عــدم همــکاری و چــه از راه حملــهء نظامــی
 بــاال گرفــن اختالفــات درونــی رژيــم و ايجــاد دوره ای ازرسگردانــی هــای سياســی  -اقتصــادی
 پيدايــش نوعــی رهــری در اپوزيســيون کــه بتوانــد اعتــادمــردم داخــل کشــور و رهـران بالقــوهء جنبــش ســکوالر دموکراســی در
داخــل کشــور را بســوی خــود جلــب کنــد.
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GITIMADARI

آلرتناتیو؛ اتحادی در پاسخ به تاریخ
محسن ذاکری

اینــک کــه درحــزب ســکوالر دموکـرات ایرانیــان عضــو هســتم و بــه گذشــتهء نــه ســالهء فعالیــت سیاســی پشــت رس نــگاه مــی کنــم ،مــی بینــم در
میــان گفتــان ســکوالر دموکراســی در بیــن اپوزیســیون برومنــرز ،تنهــا مفهومــی کــه همچنــان بــی بــرگ و شــکوفه باقــی مانــده اســت همیــن مفهــوم
«آلرتناتیــو» اســت .ایــن مفهــوم از ســوی دیگـران جــدی گرفتــه نشــده اســت و حتــی بعنــوان نوعــی توهــم دیــده شــده اســت .گروهــی آن را پدیــدهء
سیاســی بالقــوه دیــده انــد کــه در مــاه هــای نزدیــک بــه فروپاشــی رژیــم جمهــوری اســامی بالفعــل خواهــد شــد .بـرای گروهــی نیــز ایــن آلرتناتیــو در
اردوگاه «ســازمان مجاهدیــن خلــق» و طرفــداران پادشــاهی آقــای رضــا پهلــوی بصــورت بالقــوه وجــود دارد .امــا اینهــا هیــچ کــدام بـرای تطمیــع نظــر
طرفــداران داشــن یــک آلرتناتیــو ســکوالر دموکـرات و جــان یافتــه از اتحــاد کالن گــروه هــای سیاســی اپوزیســیون برومنــرز کفایــت منــی کننــد .بــی شــک
اشــتباهاتی در تاکتیــک و راهــکار از ســوی بانیــان و باورمنــدان تفکــر مذکــور نیــز در راه تشــکیل آلرتناتیــو روی داده اســت .و باالخــره اينکــه اینجاییــم!
باری ،در بخش اول این نوشتار بدان می پردازیم که چرا رشایط ایران بسوی ناامیدی مردم می رود و چرا آیندهء مردم و رژیم قهرآمیز
است؛ و در بخش دوم نگاه مان به آنسو می رود که جایگاه مردم را چگونه باور داریم.

جنبش سبز با روحی قهرآمیز

گیتیمداری
شامرهی دوم

رژیمی فاسد و دوراز اصالح

گفتــان «سکوالریســم نــو» ،بــا ســخت جانــی
و بــاور بــه اندیشــه و عمــل ،تبديــل بــه رشط مهــم و
غیــر قابــل انــکاری در ســاختار حکومــت آينــدهء ايـران در
ســپهر سیاســی ای ـران شــد .از مصــاف چــه اتهامــات ،چــه
رسزنــش هــا ،چــه اندرزهــا ،و چــه برحــذر داشــن هایــی کــه
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گفتــان «سکوالریســم نــو» ،کــه پنــج ســالی مبانــی نظــری
اش برســاخته شــده بــود ،کار عملــی خــود را بــا ســکوالر شــناخنت بدنــهء
کالن «جنبــش ســبز» آغــاز کــرد و جنبــش ســبز را صــف آرایــی ب ـرای
مبــارزهء قهــر آمیــز بــا حکومــت اســامی شــناخت .بــاور داشــت کــه
مــردم در خیابــان هــا خواهــان فروپاشــی نظــام و رهایــی از اســام
سیاســی مســتبد شــده انــد .بــا شعارهایشــان اصــول بنیادیــن و منادهــای
مقــدس رژیــم را خــوار ســاخته و پیــام شــان را بــا رصاحــت اعــام کــرده
انــد .ایــن گفتــان رصیحــا اعــام داشــت کــه )1 :ره ـران جنبــش ســبز
در پــی مــردم آمدنــد و زمانــی کــه دیدنــد مــردم خواســت شــان را بــر
نفــی نظــام و فروپاشــی آن مــی ســازند ،عقــب کشــیدند و خواهــان
آرامــش مــردم شــدند )2 .رژیــم حاکــم بــر ایـران امــا از آنجــا کــه مــدت
هــا بــود بــه دو اردوی مخالفــان و موافقــان «اصالحات سیاســی» تقســیم
شــده بــود ،بــا فروکــش جنبــش ســبز همــن رهــران محافظــه کار و
اصــاح طلــب بــا نفــوذ را بطــور قهرآمیــز از رس راه برداشــت و در حــر
نشــاند ،بــی آنکــه جــان و روح قهــر آمیــز جنبــش ســبز را مريانــده باشــد.
 )3پــس ازایــن اقــدام هــا ،اتفاقــی کــه همیشــه بــه اســتحالهء نیروهــای
سیاســیِ «هــم وعــده» بــا مــردم مــی انجامــد ،در ایـران کامـاً روی داد
و نیروهــای سیاســی «متــرر» و «نگ ـران» از رشایــط قهرآمیــز تغییــر
قــدرت سیاســی ،بــه آرام کــردن مــردم مشــغول شــدند و ســعی در
خوابانــدن روحیــهء مبــارزه در مــردم منودنــد .گروهــی کــه رضر سیاســی
مــی کردنــد ،مثــل اصــاح طلبــان و ضــد آمریکایــی هــا ،در داخــل و
خــارج از کشــور فعالیــت زیــادی را در پیــش گرفتنــد .گروهــی نیــز،
نگـران رشایــط کشــور پــس از رژیــم حاکــم ،در پــی رشایــط «بــا ثبــات»
بودنــد .بــا ایــن حــال ،بــا گذشــت زمــان و هرجــا کــه مــردم توانســتند
گروهــی شــوند و فریــادی بزننــد ،نشــان داده شــد کــه روح قهرآمیــز
جنبــش ســبز زنــده مانــده اســت.

نگذشــت .ثابــت کــرد کــه درک خــاص و عــام از سکوالریســم نیازمنــد
تدقیــق و بازبینــی اســت.هرچــه چهــرهء مذهبــی رژیــم ای ـران عبــوس
تــر شــد ،باورمنــدان بــه گفتــان سکوالریســم نــو ،بشــاش تــر بــه کار
خــود ادامــه دادنــد .امــا مــوج بعــدی مخالفــت ب ـرای کــم ارزش بــودن
مفهــوم سکوالریســم از راه ایــن اســتدالل وارد شــد کــه سکوالریســم
در شــکم دموکراســی جــای دارد و فرزنــد طبیعــی دموکراســی اســت و
نیــازی بــه تأکيــد بــر آن نيســت .ایــن نگــرش نیــز زحمــت فراوانــی را
بــر ایــن اردو تحميــل کــرد تــا در مقــاالت و فیــس بــوک و رســانه هــا
بگوییــم کــه ترکیــب «ســکوالر دموکراســی» خــود یــک ترکیــب آبســن
تحــول هــای سیاســی الزم ب ـرای آینــدهء ای ـران اســت و مــردم مــا را از
هجــوم دوبــارهء مذهــب و ایدئولــوژی هــای زمــان محفــوظ مــی دارد.
در کنــار ایــن گفتــان ســازی ،کار بــا «خــود» ،کار بــا «دیگ ـران» نیــز
هرگــز از دیــد نیفتــاد و اتفاقـاً بـرای رســیدن بــه نقطــهء تعـ ُـن آن ،متــاس
هــا و گفتگوهــای بســیاری روی داد .رشح و وصــف ایــن شــده هــا ،ایــن
تجربــه هــای زیســته ،در ایــن مقالــه فضــای بســیاری مــی بــرد و بـرای
عالقــه منــدان ارجــاع بــه آرشــیو ســایت «پایــگاه رســمی جنبــش ســکوالر
دموکراســی ای ـران» را توصیــه مــی منایــم.
امــا آنچــه کــه مــدام بــه اهــل گفتــان «سکوالریســم نــو»
تــوان اثبــات اسـراتژی شــان را مــی داد هــان درماندگــی رژیــم از پنهان
ســاخنت ماهیــت خشــن و دور از اصــاح خــودش بــود :متامــی رؤســای
جمهــور قبلــی گوشــه نشــین شــدند؛ مشــکالت اقتصــادی کشــور را فقیــر
کــرد؛ «برجــام» نانــی بــه ســفرهء مــردم طبقــهء متوســط و تنگدســت
نیــاورد؛ اعــدام هــا ادامــه و فزونــی یافــت؛ نظــارت اســتصوابی وقیــح
تــر از قبــل عمــل کــرد؛ قــوهء قضاییــه پرفســادتر شــد؛ مافیــای اقتصــادی
ســپاه پاســداران مهیــب تــر عمــل کــرد؛ و آنســوتر ایدئولــوژی ايجــاد
«کــان شــیعه» ســخت شکســت خــورد .رژیــم نشــان داد مــدرن منــی
شــود و اصالحــات را منــی فهمــد .بطــور کامــل آشــکار شــد کــه تســلط
مالیــان بــر دســتگاه فکــری و اندیشــه ورزی و ارزش هــای کشــور
کــم نیســت و همــه جــا بــا خواســت هــای بــه روز مــردم در
تضــاد بــوده و ماهیــت رژیــم بــا آزادی بیــان و اندیشــه در
تنافــر اســت .و عاقبــت اينکــه در چنــد ســال اخیــر رژیــم
نیــز از کتــان ایــن مهــم ناتــوان گشــت کــه در میــان
شــیعیان افراطــی کشــورهای منطقــه بــا خــرج پــول نفــت
طرفدارانــی دارد امــا در دیپلامســی منطقــه منــزوی وعقــب
افتــاده اســت.
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درکنــار و مــن حیــات ایــن رژیــم مخــرب و مســتبد ،دو
پدیــده بــه آرامــی در دو دهــهء گذشــته در ســپهر سیاســی کشــورمان
گوشــت و اســتخوان یافتنــد و قــد بــر افراشــتند .نخســت اینکــه ،بــاور به
رضورت جدایــی مذهــب و ایدئولــوژی از حکومــت در آینــدهء سیاســی
کشــور مســتحکمرت و ســخت جــان تــر شــد .دیگــر آنکــه گفتــان اصــاح
طلبــی رنــگ باخــت و نحیــف شــد و اکنــون گفتــان مبــارزهء قهرآمیــز
بـرای رسنگونــی رژیــم بطور«طبیعــی» دارد جایگزیــن آن مــی شــود .خرب
قطــع امیــد از اصــاح طلبــی را هــر روز بیشــر در مقــاالت و ســخنان
نخبــه هــای سیاســی ایرانــی مــی شــنویم .در همیــن دو مــاه گذشــته
چنــد تــن از مطــرح تریــن افـراد اپوزیســیون اقـرار کردنــد کــه اصالحــات
دیگــر مقــدور نیســت و ســخن از مبــارزه قهرآمیزاســت .اگــر تــا دیــروز
گفتــان «سکوالريســم نــو» برخــی از ســکوالرها را بــه ســوی بــاور بــه
انتخابــات آزاد مــی بــرد ،امــا امــروز یــا فــردا آن ســکوالرها هــم آرام آرام
خواهنــد گفــت کــه رژیــم درمانــی جــز ایــن نــدارد کــه رشش کــم شــود.

کامن سکوالریسم و تیر آلرتناتیو

گیتیمداری

شامرهی دوم
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درون کشورســخن از امــکان تولــد و رشــد آلرتناتیــو ســکوالر
دموک ـرات بســیارکم رنــگ تــر از گذشــته شــده اســت .اینکــه چگونــه
نیروهــای باورمنــد بــه رسنگونــی نظــام بتواننــد بــه تبلیــغ و جــذب نیــرو
در داخــل بپردازنــد ،بــا اوصافــی کــه از رشایــط داخــل مــی بینیــم ،تقریبـاً
غیرممکــن اســت .امــا امــکان تولــد ایــن آلرتناتیــو در خــارج از كشــور،
چنانچــه رضورت آن موجــب انگیــزه و کنــش گــردد ،هنــوز وجــود دارد.
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«پاســخگو» نیســتند ،از همــهء مرزهــای اخالقــی و انســانی مــی گذرنــد؛
و تــا جایــی پیــش مــی رونــد کــه بـرای مــردم راهــی جــز قطــع امیــد و
قیــام قهرآمیــز باقــی منــی گذارنــد .و جالــب اینجاســت کــه دورنگرهــای
درون رژیــم هــای اســتبدادی نیــز پیوســته ایــن مــوج قهــر را مــی بیننــد
و بفکــر فـرار و گریــز از آن هســتند و تــا آنجــا کــه بتواننــد از امکانــات
داخــل و خــارج بـرای حفــظ رژیــم کمــک مــی گیرنــد امــا ذات و گوهــر
وجــود اســتبداد بســیار دیــر بــه شکســت بــاور مــی کنــد و گاهــی هرگــز
بــه آنجــا منــی رســد.
بـرای ایـران ،ســال هــای گذشــته ،از ســوی نیروهــای گوناگون
تــاش هــای بســياری بـرای جــان بخشــيدن بــه ايــن تئــوری نجــات بخــش
صــورت گرفــت و بدیــل هــای وزیــن و کــم وزنــی بـرای آینــدهء سیاســی
ایـران مطــرح شــده اســت .از دیــد نگارنــدهء ایــن ســطور ،سکوالریســم
قدرتریــن رقیــب بـرای مبــارزه بــا نــه تنها اســام سیاســی ایـران ،بلکه کل
خاورمیانــه اســت؛ مــروط بــر اینکــه متکــی بــه «دموکراســی برآمــده از
دل حقــوق بــر» باشــد .پــس بــی جــا نیســت بگوییــم کــه سکوالریســم
بـرای مبــارزه بــا اســام سیاســی مســتبد حاکــم بــر کشــورمان تبديــل بــه
کامنــی شــده ،و از ایــن کــان تیــری بایــد بــر چشــم دشــمن زد؛ و ایــن
تیــر هــان پيدايــش «آلرتناتیــو سیاســی»در برابــر رژیــم اسالمیســت
مســلط بــر ایـران اســت.
نــه اصالحــات ،نــه مبــارزات مدنــی آرام ،نــه انتخابــات
آزاد ،نــه روابــط اس ـراتژیک دراز مــدت بــا روســیه و چیــن ،نــه روابــط
ژلــه ای بــا آمریــکا ،هیــچ کــدام ،ب ـرای برونرفــت مــردم ای ـران از ایــن

ایــن «تیــر و کــان» تنهــا ویــژه ملــت مــا نیســت .همــهء مردمانــی کــه ســال هــا گرفتــار
اســتبداد و متامیــت خواهــی مطلــق حکومــت هاشــان مــی شــوند چنیــن رسنوشــتی را در
انتظــار دارنــد .نخســت یــک جایگزیــن «تئوریــک» بـرای سیســتمی سیاســی کــه بــه بنبســت
رســیده برگزیــده مــی شــود و ســپس نیــروی قهــری گــرد آمــده در پشــت ایــن تئــوریِ نجــات
بخــش وارد عمــل مــی گــردد تــا خواســت مــردم بــرحکومــت تحمیــل گــردد.
ایــن «تیــر و کــان» تنهــا ویــژهء ملــت مــا نیســت .همــهء
مردمانــی کــه ســال هــا گرفتــار اســتبداد و متامیــت خواهــی مطلــق
حکومــت هاشــان مــی شــوند چنیــن رسنوشــتی را در انتظــار دارنــد.
نخســت یــک جایگزیــن «تئوریــک» بـرای سیســتمی سیاســی کــه بــه بــن
بســت رســیده برگزیــده مــی شــود و ســپس نیــروی قهــری گــرد آمــده
در پشــت ایــن تئــوریِ نجــات بخــش وارد عمــل مــی گــردد تــا خواســت
مــردم بــرحکومــت تحمیــل گــردد.
بیــاد دارم در فیلــم بیــاد ماندنــی «رســتگاری از شاوشــنگ»
دیالوگــی بیــن «تیــم رابینــز» و «مــورگان فیریــان» بــر رس اختــاف
نظــر بــر رس ماهيــت «امیــد» برقرارمــی شــود کــه شــاید پیــام
آن بــر هــر بیننــده ای براحتــی آشــکار نگــردد .امــا ایــن
دیالــوگ از پدیــده ای ترســناک و دردنــاک در زنــدان هــا
مــی گویــد :امیــد بســن بــه زندانبــان! و واقعيــت آنکــه
امیــد بســن بــه رژیــم هایــی از جنــس رژیــم ایران درســت
از همیــن دســت اســت .از آنجــا کــه اینگونــه رژیــم هــا

دوران ســیاه کارآیــی ندارنــد .دگرگونــی رژیــم در ای ـران مســتلزم یــک
واقعــهء قهرآمیــز اســت کــه در مقابلــه بــا ماهیــت رژیــم زاده شــده
اســت .ماهیــت رژیــم ای ـران ،بویــژہ پــس از امتحــان دو دهــهء اخیــر،
نشــان داده اســت کــه برونرفــت از اســتبداد سیاســی حــارض تنهــا بــا
دگرگونــی بنیادیــن و قهرآمیــز ممکــن اســت .امیــد مــردم بـرای رســیدن
توافقــیحتــی نامنصفانــه بــا رژیــم بــر رس كرامــت و حقــوق خــود،
مــدام در حــال جــان کنــدن اســت و دیــری نخواهــد پائیــد کــه همیــن
امیــد هــم جــان بــازد.

مرتصدان آلرتناتیو شدن

حقیقــت ایــن اســت کــه ،علــی رغــم کــم کاریها
و اشــتباهکاری هــای دهــه گذشــته ،اپوزیســیون خــارج
کشــور مــدام در فکــر آلرتناتیــو بــودن و شــدن ســیر کــرده
اســت .در ايــن راســتا تــاش هــم زیــاد شــده امــا حاصــل
هــان چنــد خطــی اســت کــه در ابتــدای ایــن ســطور گفتــه
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بدلیــل زمــان بلنــد مبــارزهء اپوزیســیون و
ندیــدن اقبــال برخــورداری از حامیــت انبــوه
مــردم ،ایــن اپوزیســیون منفعــل شــده و تــا
آنجــا بــه خطــا رفتــه کــه همچــون قامربــازی کل
امیــد خــود را بــه واکنــش مــردم داشــته اســت.
دیگــر آنکــه ،شــدن و نشــدن هــای اهــداف
کوتــاه مــدت و غیــر واقعــی کنــش های سیاســی
اپوزیســیون خــود امیــد و بــاور مــردم را از آنهــا
دریــغ داشــته اســت.

برای مردم و با مردم

هــم دو گــروه بــاال و هــم گــروه هــای دیگــری کــه ب ـرای
آلرتناتیــو شــدن تــاش مــی كننــد ،در انتخــاب و طراحــی اسـراتژی شــان
دو کمبــود و نقــص بســیار بــزرگ دارنــد )1 :ب ـرای فــردای رفــن رژیــم
برنامــه ای ارائــه منــی کننــد و  )2در دگرگونــی قــدرت سیاســی نقشــی
سازنده ،و نه«شورشی» ،را برای مردم ایران قائل نیستند.
نقــص اول تــا زمانــی کــه آلرتناتیــو تشــکیل نشــود بــر طــرف منــی گــردد
زیـرا عمـاً تــا آلرتناتیــوی نباشــد کــه متکــی بــه قــدرت و دانــش گــروه
هــای متفــاوت اپوزیســیون کار منایــد ،ممکــن نیســت بتــوان بـرای کوتــاه
مــدت و دراز مــدت پــس از فروپاشــی رژیــم برنامــه هــای عملــی و
شــدنی را طــرح و پیــش بینــی منــود .امــا کمبــود دوم ایــن بدیــل هــای
آلرتناتیــو ،کــه عــدم توجــه بــه نقــش مــردم اســت ،ســخن امــروز اســت.
تالشــگرانی کــه در چنــد دهــه گذشــته بــرای ســاخت
آلرتناتیــو در کریدورهــای «وزارت خارجــهء آمریــکا» رسگــردان بــوده و از
شــایعه تــا واقعیــت ،و از درخواســت تــا تهدیــد را بـرای جلــب حامیــت
آمریــکا بــکار بســته انــد ،کــم نبــوده انــد .اینهــا در صــف اول کســانی
قــرار مــی گرينــد کــه بــاور دارنــد و یــا دســت کــم ادعــا مــی کننــد
ب ـرای آزادی مــردم ای ـران تــاش مــی کننــد؛ امــا در کنــش آنهــا نشــانی
از انتظــار خیــزش مردمــی نيســت .بلکــه مــی خواهنــد بــا اســتفاده از
نیــروی نظامــی و سیاســی غــرب رژیــم را ضعیــف ســازند تــا بــه مــردم
کمــک کننــد.
امــا اگــر بپرســيم کــه «پــس از اینگونــه دخالــت بيگانــه چــه
روی خواهــد داد؟» پاســخ اینهــا بــی شــک آن اســت کــه «مــردم» کار را
بدســت خواهنــد گرفــت! براســتی کــدام مــردم و چنــد درصــد مــردم؟
طبع ـاً پاســخ خواهنــد داد «هــان مردمــی کــه خواهــان رفــن رژیــم
هســتند» .امــا ایــن نکتــه ای اســت کــه همیشــه در منطقــهء خاکســری
ایــن مباحــث مــی مانــد.
گیتیمداری
شامرهی دوم

تالشــگرانی کــه در چنــد دهــه گذشــته بــرای ســاخت
آلرتناتیــو در کریدورهــای «وزارت خارجــهء آمریــکا»
رسگــردان بــوده و از شــایعه تــا واقعیت ،و از درخواســت
تــا تهدیــد را ب ـرای جلــب حامیــت آمریــکا بــکار بســته
انــد ،کــم نبــوده انــد .اینهــا در صــف اول کســانی ق ـرار
مــی گرينــد کــه بــاور دارنــد و یــا دســت کــم ادعــا مــی
کننــد بـرای آزادی مــردم ایـران تــاش مــی کننــد؛ امــا در
کنــش آنهــا نشــانی از انتظــار خیــزش مردمــی نيســت.
بلکــه مــی خواهنــد بــا اســتفاده از نیــروی نظامــی و
سیاســی غــرب رژیــم را ضعیــف ســازند تــا بــه مــردم
کمــک کننــد.
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شــد .دو گــروه موجــود  -طرفــداران مجاهدیــن خلــق و پادشــاهی رضــا
پهلــوی  -هیچکــدام از اقبــال و حامیــت وســیع و همــه گیــر مــردم
برخــوردار نیســتند .آن یکــی وعــدهء حکومــت «اســامی» دموکراتیــک را
مــی دهــد و بــا شــعار نحیــف و ســطحی «جدایــی دیــن از دولــت» مــی
خواهــد نگرانــی مــا مــردم را از «اســتبداد دینــی و تفســیرهای مکتبــی
اش ازحقــوق بــر» دور منایــد ،و ایــن یکــی هــم مــی خواهــد زمينــهء
بازگشــت رژيــم پادشــاهی را ،کــه کــم هــم بیــن ایرانیــان مخالــف نــدارد،
از هــم اکنــون فراهــم کنــد.
اینــک ایــن پرســش هــم پاســخی در خــور مــی جویــد کــه
«آیــا جــز ایــن دو آلرتناتیــو دیگــری در میــان مــی توانــد باشــد؟ و
دیگــران بــرای ايجــاد ایــن آلرتناتیــو چــه مــی کننــد؟»
مــن ایــن «ديگ ـران» را بــه ســه گــروه تفکیــک مــی کنــم.
البتــه ایــن گــروه هــا و اف ـرادی کــه مــی خواهنــد آلرتناتیــو حکومــت
اســامی بشــوند ،یعنــی آنهایــی کــه «اصــاح ناپذیــری» ایــن رژیــم را
بیقیــن مــی داننــد و مــی خواهنــد تــا پــس از فروپاشــی رژیــم ،جــای
آن را بگیرنــد ،دارای اشــکاالت اسـراتژیک و ایدئولوژیــک هســتند .ولــی
مهــم تریــن ای ـراد بــزرگ و خطرنــاک آنهــا چیــز دیگــری اســت .یعنــی
هــان چیــزی کــه قبــل از انقــاب ،پــس از انقــاب و در دوران اصالحــات
بــا آن روبــرو هســتیم .آنهــا هنــوز توجــه شــان از مهــم تریــن فاعــل و
ايجــاد کننــدهء ایــن دگرگونــی دور اســت :مــردم!
بـرای اینکــه بدانیــم ایــن نقــص بــزرگ در تحلیل اپوزیســیون
از کجــا رسچشــمه مــی گیــرد و درمــان آن چیســت ،بایــد بحــث فرهنگــی
و تاریخــی وســیعی را مطــرح کــرد امــا ،در کوتــاه مــدت ،و بــا ارجــاع
بــه دهــه هــای اخیــر ،بایــد گفــت کــه آنچــه در راســتای خالصــی از
حکومــت مالیــان در تاریخچــهء ایــن فــاز و جریــان سیاســی مبــارزه
روی داده اســت بیــش از هــر چیــز از دو ناســازه رنــج بــرده اســت:
نخســت اینکــه ،بدلیــل زمــان بلنــد مبــارزهء اپوزیســیون و
ندیــدن اقبــال برخــورداری از حامیــت انبــوه مــردم ،ایــن
اپوزیســیون منفعــل شــده و تــا آنجــا بــه خطــا رفتــه
کــه همچــون قامربــازی کل امیــد خــود را بــه واکنــش
مــردم داشــته اســت .دیگــر آنکــه ،شــدن و نشــدن هــای
اهــداف کوتــاه مــدت و غیــر واقعــی کنــش هــای سیاســی

اپوزیســیون خــود امیــد و بــاور مــردم را از آنهــا دریــغ داشــته اســت.
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مــی تــوان از اتحــاد نیروهــای اپوزیســیون ،کــه
ســکوالر و دموک ـرات ملتــزم بــهحقــوق بــر،
دل کنــده از اصالحــات ،و معتقــد بــه نقــش و
قــدرت مــردم در ایــن دگرگونــی بــزرگ هســتند،
آلرتناتیــوی موقــت ســاخت .بــه نظــر میرســد
کــه ایــن اســراتژی کــه بــر مبنــای بــاور بــه
رضورت پديــد آوردن اتحــادی از نیروهــای
ســکوالر ،پایبنــد بــه دموکراســی مبتنــی بــر
حقــوق بــر و رسنگونــی خــواه شــکل میگــرد
وپــس از قــوام یافــن در خــارج از کشــور در
ســمت و ســوی همپیامنــی بــا داخــل کشــور
مبــادرت کــرده و درایــت نشــان مــی دهــد.
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گروهــی دیگــر هنــوز بــه نوشــن «ذکر مصیبــت» مشــغولند.
هــی مــی نویســند کــه چــه هــا گفتــه شــد و چــه هــا پیــش بینــی شــد
و چــه هــا شــد ،تــا  /امــا ایــن انقــاب روی داد .مــدام افســوس روی
افســوس مــردم مــی گذارنــد و از آن تپــه مــی ســازند کــه فــان نویســنده
اینگونــه گفتــه بــود ،فــان تاریخــدان آنگونــه دیــده بــود ،و در پایــان
بــه اینجــا مــی رســند کــه اکنــون کــه گرفتــار و دربندیــم در واقــع از
«ماســت کــه بــر ماســت» .اینــان مــدام مــی خواهنــد بــه مــردم بگوینــد
«ای مــردم» برخیزیــد کــه ایــن مصیبــت را نخبــه گان مــا از پیــش دیــده
بودنــد و آن رژیــم و ایــن رژیــم بــا اشــتباهات و اســتبداد خــود مــا را
ســیاهروز ســاخته انــد .اینــان البتــه مــی خواهنــد بینــش هــای «دائــی
جــان ناپلئونــی» جامعــه را بــه نگــرش هــای واقعــی و مــادی بگرداننــد
تــا مــردم بــا بــاور بیشــر بــه خــود و شکســت پذیــر دیــدن رژیــم بپــا
خیزنــد .از ایــن لحــاظ و در راســتای ســاخت زیربنــای دموکراســی بــر
مبنــای قــدرت مــردم ،ایــن گــروه بــر گــروه متوســل بــه غــرب تقــدم
دارنــد .امــا در هــر حالــت آن دســت یــاری بســوی «آمریــکا» گشــوده
هــا ،و ایــن دســت بــه ســوی «بیــداری» مــردم بــاال زده هــا ،هیچکــدام
امیــدی را در مــردم منــی آفریننــد کــه اگــر ایــن رژیــم بــرود چــه خواهــد
شــد و جایــگاه شــا مــردم در ایــن دگرگونــی قــدرت کجاســت.
دســتهء ســوم آنهایــی هســتند کــه بــاور دارنــد مــی تــوان
از اتحــاد نیروهــای اپوزیســیون ،کــه ســکوالر و دموک ـرات ملتــزم بــه
حقــوق بــر ،دل کنــده از اصالحــات ،و معتقــد بــه نقــش و
قــدرت مــردم در ایــن دگرگونــی بــزرگ هســتند ،آلرتناتیــوی
موقــت ســاخت .بــه نظــر مــی رســد کــه ایــن اس ـراتژی
کــه بــر مبنــای بــاور بــه رضورت پديــد آوردن اتحــادی
از نیروهــای ســکوالر ،پایبنــد بــه دموکراســی مبتنــی بــر
حقــوق بــر و رسنگونــی خــواه شــکل مــی گــرد وپــس از

قــوام یافــن در خــارج از کشــور در ســمت و ســوی همپیامنــی بــا داخــل
کشــور مبــادرت کــرده و درایــت نشــان مــی دهــد ،در حــال حــارض تنهــا
و بهرتیــن راه بـرای بــا مــردم بــودن اســت .امــا ایــن دســته هــم تــا ایــن
لحظــه توشــه شــان چنــدان پــر بــار نیســت و بســیار کــم حاصــل بــوده
اســت.

چرا این اتحاد مهم است؟

ملــت ایـران دانســته و یــا ندانســته ،خواســته و یــا نخواســته،
در چهــار دهــه پــس از انقــاب بــا دریایــی از ناشــنیده هــا ،نادیدههــا
و نامتصورهــا روبــرو شــده اســت .از کوچههــای نقــد از خــود تــا نقــد
تاریــخ خــود بارهــا گذشــته اســت .ب ـرای تســلی نســل قبلــی و نســل
خــود و نســل بعــدی بــه زبــان هــای گوناگــون ســخن گفتــه اســت.
بــر بســیاری از باورهــای ملیگرایانــه و ناسیونالیســتی خــود بــا شــک
نگریســته اســت .باورهــای متافیزیکــی و آســانی خــود را یــا باختــه و
یــا در باخــن آن افســوس خــورده اســت .زنانــی متفــاوت و مصمــم تــر
از همیشــه را بـرای داشــن حقــوق اجتامعــی برابــر بــا مــردان پرورانــده
اســت .معنــای بــودن در اینســو و یــا آنســوی مــرز مدرنیتــه را بــا شــک
و تردیــد و نيــز یقیــن اندیشــیده اســت .و از همــه مهــم تــر ،بــا وجــود
زندگــی در ســايهء یکــی از خشــن تریــن و عبــوس تریــن حکومــت هــای
تاریــخ کشــورش ،در رد خشــونت و دوری از انتقــام و پرهیــز از دوبــاره
بــه ورطــهء انقالبــی خونیــن گردیــدن ،همــت و لیاقــت نشــان داده
اســت (جنبــش ســبز) .اینکــه در ایــن مراحــل و برهــه هــای ســاخت
ایـران نویــن ،اپوزیســیون خــارج از کشــور چــه نقشــی ایفــا کــرده ،جــای
ســخن زیــاد دارد ،امــا بهــر حــال و در ايــن زمينــه هــا از اپوزیســیون
خــارج از کشــور کــم کاری دیــده نشــده اســت.
پــس کجــای کار ایــن اپوزیســیون همیشــه لنــگ زده و کــم
کاری را نشــان داده اســت؟ اتحــاد!
آنجــا کــه اپوزیســیون منــره اش بــد و در امتحــان نــا موفــق
اســت هامنــا جائــی اســت کــه درس اتحــاد و ایجــاد امیــد ب ـرای مــردم
بــر آن تســلط دارد .مــردم هــر کشــوری کــه بدنبــال جابجایــی قــدرت
سیاســی باشــند از اتحــاد نخبــه گان و ســازمان هــای سیاســی اســتقبال
مــی کننــد .زیـرا اتحــاد آنهــا مــردم را بــه هــم نزدیــک مــی کنــد .بـرای
همیــن هــم بیشــرین طعنــه و نیشــخند و انتقــاد مــردم درون کشــور
دربــارهء اپوزيســيون ،وجــود همیــن اف ـراق و پراکندگــی بیــن آنهــا و
بــاور بــه ارابــه هــای جنگــی تــک روی بيگانــه بــوده اســت.
اتحــاد ســازمان هــای ســکوالر ،دموکــرات و پایبنــد بــه
حقــوق بــر و مدرنیتــه و ايجــاد آلرتناتيــوی کــه بــر اســاس همــهء ايــن
آرزوهــای بــزرگ شــکل مــی گــرد نویــد بزرگــی بـرای مــردم مــا خواهــد
بــود؛ نویــدی بــه بزرگــی مــوج هــای جنبــش ســبز .زیــرا کــه بــدون
مــردم ،بــرای مــردم کاری منــی تــوان کــرد!
ارديبهشت  - 1396مه 2017
هلسینکی ،فنالند
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در مــورد آلرتناتیوســازی مطالــب زیــادی گفتــه و یــا نوشــته شــده ،و بــه نظــر میرســد کــه بحــث و مشــاجره در ایــن مبحــث ادامــه پیــدا کنــد.
غــرض از تحریــر ایــن نوشــتار ،بررســی مــکان آلرتناتیوســازی توســط اپوزیســیون هــای چهــار ملتــی اســت ،کــه قصــد رسنگونــی حکومتهــای
مســتقر در کشورشــان را داشــته انــد .میخواهیــم دریابیــم ،کــه دیگ ـران ب ـرای رســیدن بــه اهــداف مــورد نظرشــان ،چگونــه و در چــه مــکان
هایــی آلرتناتیــو حکومــت هــای خودشــان را ســاختهاند .آیــا موفــق شــدهاند و یــا شکســت خــورده انــد؟ مــا میتوانیــم موافــق و یــا مخالــف
نتایــج ایــن تغییــر و تحــوالت در آن کشــورها باشــیم ،ولــی آنچــه کــه مــورد مطالعــه و بررســی ماســت ،مــکان آلرتناتیوســازیِ ایــن ملتهــا اســت.
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واقعــاً تامــل برانگیــز اســت ،کــه چــرا ایرانیــان تــا بــه
امــروز قــادر بــه ایجــاد یــک تشــکیالتی منســجم ،نــه در داخــل و نــه
در خــارج از ای ـران نشــدهاند .ممکــن اســت گفتــه شــود کــه رسکــوب
حکومتــی در داخــل حتــی اجــازه تجمــع بــه بیــش از پنــج نفــر را هــم
منیدهــد ،تــا چــه رســد بــه امــکان ایجــاد یــک تشــکیالت وســیع ب ـرای
برانــدازی حکومــت .ولــی چ ـرا ایــن شــش میلیــون ایرانــی ،در خــارج
از کشــور ،و فــارغ از گزنــد مامــوران اطالعاتــی رژیــم ،قــادر بــه ایجــاد
چنــان تشــکیالت وســیعی نشــدهاند؟ حیرتانگیــز اســت ،کــه اغلــب
ایــن ایرانیــان مخالــف حکومــت اســامی میباشــند و خواهــان برچیــده
شــدن کامــل آن نیــز هســتند .آیــا موانعــی در راه وجــود دارد؟ آیــا یکــی
از آن موانــع میتوانــد ،عــدم اطــاع از تجــارب دیگ ـران باشــد؟ داخــل
کشــوریها ممکــن اســت بگوینــد کــه از دســت آنهــا کاری بــر منیآیــد،
چــون زیــر دســتگاه رسکــوب هســتند امــا خــارج از کشــوریها چگونــه
ایــن ناکامــی خــود را توجیــه میکننــد ؟ بــا اینکــه هیــچ خطــر جــدی آنهــا
را تهدیــد منیکنــد ،بــر ایــن ادعــا پــا فشــاری میکننــد کــه محــل ســاخنت
آلرتناتیــو در داخــل ای ـران اســت .البتــه عــدهای هــم وجــود دارنــد کــه
خــود را اصالحطلــب توصیــف کــرده و ایــن طــور مطــرح میکننــد کــه
چــون احتیاجــی بــه تغییــر نظــام نیســت ،پــس مســاله آلرتناتیوســازی هم
خــود بخــود منتفــی اســت  .عکــس ایــن فرضیــه هــم میتوانــد بــه ذهــن
خطــور پیــدا کنــد ،کــه شــاید بخشــی از رسنگونیطلبــان ،کــه مخالــف
کل نظــام
آلرتناتیوســازی هســتند ،در نهــان اصــا خواهــان بــر چیــدن ّ
هــم نیســتند.
در داخــل کشــور ،طــی ســی و هشــت ســال گذشــته ،رژیــم
موفــق شــده تقریبــا متــام ســازمانهای مخالــف خــود را از بیــن بــرد.
میخواهیــم بدانیــم علــل و عوامــل موفقیــت ســی و هشــت ســاله
رژیــم ،چــه بــوده و چیســت؟ آیــا ریشــه در تناســب نــا متجانــس
و یــا نامتعــارف نیروهــا دارد؟ در نوشــته ذیــل نشــان داده
خواهــد شــد کــه دیگ ـران هــم ،همیــن مشــکالت امــروزی
مــا را داشــته انــد .ولــی ایــن چهــار ملــت پــس از کســب
تجــارب تلــخ خــود ،توانســتهاند ،بــا تشــخیص راه از چــاه،
آلرتناتیــو خــود را بســازند و چنــدی بعــد پیــروز شــوند.

تجربه الجزایر
کشــور الجزایــر بــا مســاحتی حــدود ســه برابــر خــاک فرانســه ،از ســال
 ١٨٣٠تــا  ١٩٦٢بــه مــدت  ١٣٢ســال مســتعمره فرانســه بــود .احمــد
بــن بــا ،متولــد ســال  ١٩١٨و رهــر آتــی جنبــش آزادیبخــش آن کشــور،
مســلامنی ســنی مذهــب بــود کــه دو بــار در ارتــش فرانســه خدمــت
کردهبــود و هــر دو بــار هــم بــه خاطــر رشــادتها و لیاقتهــای
نظامــی ،مــدال گرفتــه بــود.
در ســال  ،١٩٤٧یعنــی دو ســال بعــد از خامتــه جنــگ جهانــی
دوم ،بــن بــا بــه کشــورش بــاز گشــت و چــون فرانســویها مانــع از
رشکــت او در انتخابــات مجمــع الجزایــر شــدند ،راه ســاخنت ســازمانی
مخفــی در داخــل الجزایــر انتخــاب منــود .تعــداد اعضــا تشــکیالت او ،کــه
آلرتناتیــوی ب ـرای جایگزینــی حکومــت اســتعامری فرانســه در الجزایــر
محســوب میشــد ،بــزودی بــه  ١٨٠٠نفــر رســید .ایــن آلرتناتیــوی بــود کــه
در داخــل مســتعمره درحــال شــکل گرفــن بــود .رشــد بیســابقه ایــن
تشــکیالت حاکــی از ایــن حقیقــت بــود کــه رشایــط عینــی انقــاب ضــد
اســتعامری ،فراهــم گردیــده ،یعنــی مــردم خواهــان تغیی ـرات بنیــادی
شــدهاند و منیخواهنــد بــه شــیوه ســابق زندگــی کننــد .و آن تغیی ـرات
هــم ،چیــزی کمــر از کســب اســتقالل کشورشــان نبــود.
بــن بــا بــه عنــوان رهــر اصلــی ایــن جریــان ،در ســال
 ١٩٥٠دســتگیر و زندانــی گردیــد .ولــی چــون تجــارب نظامــی داشــت،
توانســت بعــد از دو ســال از زنــدان بگریــزد و بالفاصلــه راهــی مــر
شــد .موقعــی کــه او در زنــدان بــود فرانســویان توانســتند آلرتناتیــو
درون کشــوری او را متالشــی کننــد .در همیــن جــا کمــی مکــث بکنیــم.
آیــا اگــر بنبــا در خــارج اقامــت داشــت ،میتوانســتند او را دســتگیر
کننــد؟ و اگــر در کشــوری مثــل ایــران امــروزی دســتگیر شــده بــود،
چــه بالیــی بــه رسش میآوردنــد؟ و چ ـرا بــه مــر رفــت ولــی در
آن جــا منانــد؟ آیــا خــروج او از کشــورش ،بــه ادامــه مبــارزه
لطمــه زد؟ خوشــبختانه تاریــخ جــواب همــه ایــن ســوال
هــا را داده اســت .بــاری بــن بــا در ســال « ١٩٥٤جبهــه
آزادیبخــش میهنــی» را در ســوییس ،یعنــی در خــارج از
کشــور تشــکیل داد و از هامنجــا رشوع مبــارزه مســلحانه
را اعــام و مدیریــت آن را هــم خــودش بــه عهــده گرفــت.
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جنبــش هــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتامعــی مکزیــک
بیــن ســال هــای  ١٩١٠و  ١٩٢٠ظهــور کردنــد .تحلیلگــران یکــی از
علــل خیــزش قهرآمیــز مــردم مکزیــک را ،اعــال دیکتاتــوری  ٣١ســاله
پورفیریــوی دیــاس دانســتهاند  .دیــاس از ســال  ١٨٧٦تــا ( ١٩١٠بــا
یــک تنفــس کوتــاه چهــار ســاله از  ١٨٨٠تــا  )١٨٨٤بــه مــدت ســی و
یــک ســال ،در شــش دوره بــه ناحــق پســت ریاســت جمهــوری
مکزیــک را اشــغال کــرده بــود .او در ســال  ،١٩١٠و در آســتانه
ورود بــه نهمیــن دهــه زندگــی خــود ،بــرای بــار هفتــم،
بــا آرزوی ربــودن پســت ریاســت جمهــوری خیــز بــر
داشــت .ریاســت جمهــوری کــه از نظــر او مادامالعمــر
بشــار میآمــد و چســبیدن بــه مقــام را حــق الهــی خــود
میدانســت .عشــق دیــاس نســبت بــه حفــظ قــدرت در متــام

شامرهی دوم

تجربه مکزیک

گیتیمداری

بــا آنکــه او از دو تــرور در قاهــره و تریپولــی جــان ســامل بــدر بــرده
بــود و زندانــی هــم شــده بــود ،امــا اصــل حفاظــت از جــان خــودش
را بــه عنــوان رهــر شــناخته شــده جبهــه آزادیبخــش میهنــی زیــر پــا
گذاشــت ،و در ســال  ١٩٥٦دوبــاره بــه الجزایــر بازگشــت و دوبــاره
دســتگیر و راهــی زنــدان شــد .شــاید میخواســت آزمــوده را دوبــاره
بیآزمایــد .ولــی خوشــبختانه پــس ارتــکاب اشــتباه د ّوم ،کارش بــه کهریزک
الجزایــر نرســید! رهــر انقــاب حــدود شــش ســال زنــدان بــود و فقــط
بعــد از پیــروزی انقــاب آزاد شــد .او یــک ســال بعــد از آزادی ،در اولیــن
انتخابــات توانســت از دیگـران پیشــی بگیــرد و رییــس جمهــور الجزایــر
شــود .ولــی چنــدی بعــد ،بــا کودتایــی توســط همــرزم ســابقش ،از
ســمت خــود برکنــار ،و بــه قــول امــروزی هــا بــه حــر خانگــی رفــت.
در ایــن نوشــته از ایــن رو بــه زندگــی بنبــا اشــاره شــد
تــا درس هائــی از آن یــاد بگیریــم .درس اول ایــن اســت کــه حضــور
فیزیکــی بنبــا در الجزایــر ،قبــل از برچیــده شــدن حاکمیــت اســتعامر
فرانســه در آن کشــور اشــتباه محاســبه محســوب میشــود .درس دوم
ایــن اســت کــه قــد اســتعامر فرانســه در مســابقه رسکــوب ،حتــی بــه
پاشــنه جمهــوری اســامی هــم منیرســید .در ای ـران امــروز اگــر کســی
یــک ســازمان  ١٨٠٠نفــری را ،جهــت رس نگونــی نظــام تشــکیل دهــد،
و بعــد از کلــی مخفــی کاری گرفتــار دســتگاه امنیــت رژیــم بشــود
در کمرتیــن مــدت و بعــد از شــکنجه هــای فــراوان اعــدام میگــردد.
بنبالهــای ای ـران ،یــا بایــد از کشــور خــارج بشــوند و یــا مثــل آقــای
نوریـزاد از بــام تــا شــام ،بــه رهــر نامــه بنویســند و او را نصیحــت کننــد!
امــا درس ســوم ایــن داســتان ،تشــکیل «جبهــه آزادی بخــش
میهنــی» در خــارج از الجزایــر ،یعنــی در ســوییس و نــه حتــی در مــر
و لیبــی میباشــد .دلیلــش هــم ســاده بــود چــون در ســوییس ،بنبــا از
مزایــای امنیتــی نســبی برخــوردار بــود .بــد نیســت یــاد آوری بکنیــم ،کــه
در ایــن دوران او تجربــه یکبــار دســتگیری و دو بــار تــرور نافرجــام را
در کارنامــه خــود داشــت .بســی مایــه تاســف اســت کــه بــن بــا هــم از
مــرض تقدیــس داخــل کشــور در مقابــل خــارج کشــور ،بــر حــذر منانــد،
و روی ایــن اصــل ،طــی هــان شــش ســال غیبــت او ،هــواری بومدیــن
فرصــت کــرد تــا در غیــاب او شــبکههای رضوری بـرای کودتــای بعــدی را
ســازماندهی کنــد .امــروز بعــد از گذشــت بیــش از پنجــاه ســال ،میدانیــم
کــه بنبــا در مقایســه بــا بومدیــن انســانی بســیار روشــنفکرتر بــوده
و متایلــی هــم بــه دخالــت اســام در ارکان حکومتــی نداشــته اســت.

ابعــاد آن ،شــباهت زیــادی بــه رفتــار حســنی مبــارک در مــر و موگابــه
در زیمبــاوه داشــت .در ایــران خودمــان هــم از ایــن مومیاییهــای
سیاســی کــم نداشــته و نداریــم.
بــه هــر تقدیــر ،در اوایــل ســال  ،١٩١٠جهــت پایــان دادن
بــه اســتبداد دیــاس ،جــوان تحصیــل کــردهای از یــک خانــواده مرفــه
بــه اســم «فرانسیســکو مــادرو» حزبــی دموکراســی طلــب در جنــوب
مکزیــک تاســیس کــرد تــا بتوانــد در انتخابــات رشکــت کــرده و بــا
اهرمهــای دموکراتیــک کار دیــاس را یکــره کنــد .ولــی هــان طــوری
کــه رســم متــام مســتبدین تاریــخ بــوده و هســت ،دیــاس دســتور
دســتگیری «مــادرو» را داد ،و او را زندانــی کــرد .مــادرو در زنــدان بــر
میــرد کــه دیــاس انتخابــات کذائــی خــود را برگ ـزار کــرد و «انتخــاب»
هــم شــد .بعــد از چنــد ماهــی مــادرو از زنــدان گریخــت و بــه آمریــکا
رفــت .از آنجــا بــود کــه دســتور مبــارزه مســلحانه بــه حــزب خــود را
صــادر کــرد .بــزودی جنــگ ارتــش هــای موافــق و مخالــف دیــاس،
جغرافیــای مکزیــک را فــرا گرفــت .بــزودی لشــگر هــای دیــاس در
جنــگ شکســت خوردنــد .دیــاس اســتعفا داد و ســال بعــد مــادرو ب ـه
ریاســت جمهــوری مکزیــک رســید ،ولــی ایــن تــازه آغــاز کارزار بــود.
نربدهایــی ،کــه بعــد از شکســت دیــاس بوقــوع پیوســتند ،حــدود ده
ســال طــول کشــیدند و طــی آن بیــش از یــک ملیــون نفــر جــان باختنــد.
اختالفــات بیــن خــود انقالبیــون از یــک طــرف و شــیطنتهای کســانی
کــه قــدرت را از دســت داده بودنــد از طــرف دیگــر ،متــام مکزیــک را
بــه جهنمــی شــبیه ع ـراق امــروزی تبدیــل منودنــد .برخــی از مورخیــن
انقــاب مکزیــک را ،مهمرتیــن حادثــه قــرن بیســتم در امریــکای التیــن
دانســتهاند .تعمیــق ایــن انقــاب رضب ـهای مهلــک بــه زمیــن دارانــی
وارد کــرد کــه گاهــی مســاحت امــاک آنهــا بیشــر از وســعت پنــج
کشــور اروپایــی بــود .طرفــداری کلیســای کاتولیــک از مســتبدین و زمیــن
داران بــزرگ نیــز ،بــه حیثیــت ایــن کلیســای ســنتی لطمــه بزرگــی وارد
کــرد .در جریــان ایــن انقــاب رسداران بزرگــی مثــل «املیانــو زاپاتــا» و
«پانچــو ویــا» رشــادتها بــه خــرج دادنــد ولــی رس انجــام بــا دســتیاری
خیانــت پیشـهگان ،بدســت انقالبیــون جدیــد و ارتجاعیــون ســابق بدیــار
عــدم فرســتاده شــدند.
انقــاب مکزیــک در کشــور مــا زیــاد شــناخته شــده نیســت،
و رشح حــوادث آن از حوصلــه و هــدف ایــن نوشــته خــارج اســت.
درســی را کــه میشــود از ایــن انقــاب گرفــت ،ایــن اســت کــه آلرتناتیــو
«مــادرو» در داخــل مکزیــک ســاخته شــد ،ولــی راس آن بــه زودی بــه
خــارج منتقــل گردیــد .شــاید درس دیگــری را هــم بشــود از آن یــاد
گرفــت کــه [آن] آلرتناتیــو دارای یــک مرامنامــه منســجمی نبــود ،چــون
هدفــش فقــط یــک خواســت ضــد اســتبدادی بــود و نــه بیــش از آن.
جنبــش او نتوانســت در مقابــل امــواج بعــدی انقــاب ،کــه بســیار
ســهمگین هــم بودنــد ،دوام بیــاورد .خــود مــادرو و بـرادرش ،فقــط ســه
ســال بعــد ،از مشــاغل خــود بــر کنــار شــدند و طبــق رســوم ســنتی
آن رسزمینهــا مقتــول گشــتند .انقــاب مکزیــک شــباهت عجیبــی بــه
انقــاب مرشوطیــت خودمــان دارد و نامــداران هــر دو انقــاب هــم
مشــابه یکدیگرنــد .عجیــب اســت کــه در انقــاب مکزیــک
غیــر از ســتارخان ،باقرخــان ،یپریــم خــان ارمنــی و رسدار
اســعد ،مــا شــیخ فضــل اللــه نــوری را هــم میتوانیــم پیــدا
کنیــم ،البتــه در لباسهــا ،وبــا کالههــا و عاممههــای
ویــژہ خودشــان.
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در مــورد ســه انقــاب روســیه کــه در ســالهای  ،١٩٠٥فوریــه
 ١٩١٧و اکتــر  ١٩١٧بــه وقــوع پیوســتهاند خــروار هــا کتــاب و مقالــه
نوشــته شــده اســت .آخریــن ایــن انقــاب هــا ،یعنــی انقــاب اکتــر،
موافقیــن و مخالفیــن فراوانــی داشــته و دارد.
هــدف ایــن نوشــته ،عمدتــا بررســی مــکان آلرتناتیوســازی
در رشایــط مشــخص اســت و نــه اثبــات رضورت آلرتناتیوســازی و یــا
نتایــج حاصــل از آن .انقــاب روســیه روی زندگــی اغلــب ملتهــا
تاثی ـرات فراوانــی گذاشــت ،کــه گاهــی آن اث ـرات و یــا پیآمدهــای آن،
رسنوشتســاز بودهانــد .امــروز مــا ایــن رویــداد تاریخــی را بعــد از
گذشــت صــد ســال ،بــا مــرور زندگــی رهــر آن انقــاب ،یعنــی لنیــن
رشوع میکنیــم .رصف نظــر از موافقــت و یــا مخالفــت بــا اندیش ـهها و
یــا عملکــرد لنیــن ،اغلــب صاحــب نظ ـران و تاریخنــگاران او را اســتاد
تاکتیــک قــرن بیســتم لقــب دادهانــد .اگــر ایــن لقــب واقع ـاً شایســته
او باشــد ،عقــل ســلیم حکــم میکنــد کــه بدانیــم کــه نظــر و عمــل ایــن
اســتاد تاکتیــک ،در رونــد انقــاب کشــورش چگونــه بــوده اســت .ممکــن
اســت شــوخ طبعــی ایـراد بگیــرد کــه تاکتیکهــای همیــن اســتاد باعــث
نگــون بختــی مــردم روســیه شــد .در جــواب میگوییــم کــه بــا چاقــو
میشــود هــم پوســت خیــار را کنــد و هــم کســی را بــه قتــل رســاند.
اســتفاده از یــک تاکتیــک سیاســی و یــا نظامــی ،اگــر بــا اسـراتژی مــورد
نظــر ،در تضــاد نباشــد ،کامــا موجــه اســت .مســلم اســت کــه تاکتیــک
و اسـراتژی نبایــد در تضــاد باشــند .مثــا مــا هرگــز نبایــد بـرای از بیــن
بــردن اعــدام ،موافقــان اعــدام را بــه قتــل برســانیم .و دیگــر اینکــه منــی
توانیــم بگوییــم فــان تاکتیــک را قبــول نداریــم ،چــون از مخــرع آن
نفــرت داریــم .ولــی عاقــان در ســاخنت «حــزب آینــده نگــر» خودشــان
از همــه راهکارهــا چــه از «چــپ» و چــه از «راســت» بهــره میربنــد!
بــه هــر تقدیــر میدانیــم کــه تـزار الکســاندر ســوم در ســال
 ١٨٨٧بــرادر بــزرگ لنیــن را بــه جــرم ســوء قصــد بــه جــان خــودش،
بــه دار کشــید .بــه خاطــر ایــن واقعــه لنیــن  ١٧ســاله ،کینــه ســختی
از کل تزاریســم بــدل گرفــت و بــه فکــر رسنگونــی آن افتــاد .او را بــه
خاطــر عمــل تروریســتی ب ـرادرش ب ـرای اولیــن بــار بازداشــت کردنــد.
بعــد از آزادی ،در دانشــکده حقــوق رشوع بــه تحصیــل کــرد .آن کینــه
برادرکشــی ،کــه محــرک او محســوب میشــد ،خــود خواســته او را بــه
محافــل سوســیال دموکــرات روســیه ،کــه مخالــف تزاریســم بودنــد
کشــاند .چنــدی نگذشــت کــه او را بــه خاطــر فعالیــت سیاســی خــودش
و ســابقه ب ـرادرش ،دوبــاره دســتگیر کردنــد و روانــه زندانــش منودنــد.
جالــب اســت کــه حکومــت تـزاری ،بعــد از آزادی بــه او اجــازه داد کــه
بــه دانشــگاه دیگــری بــرود و تحصیالتــش را بــه امتــام برســاند .اگــر او
در ای ـران امــروزی زندگــی میکــرد فــوری دانشــجوی ســتارهدار میشــد.
تقریبــا  ٢٢ســالش بــود کــه فــارغ التحصیــل شــد .لنیــن در  ٢٦ســالگی
بـرای بــار ســوم دســتگیر و بعــد از چنــد ماهــی زنــدان ،بــه مــدت
 ٣ســال بــه ســیربی تبعیــد گردیــد .در ایــن تبعیــد او در خانــه
یــک دهقــان مرفــه زندگــی میکــرد ،و غیــر از آزادی کــم و
کــری نداشــت .کارش مطالعــه و ورزش بــود .در ســیربی
بــود کــه او کتــاب نســبتا حجیــم خــود« ،رشــد رسمایــه
داری در روســیه» را نوشــت .وقتــی او در تبعیــد بــر
میــرد ،اولیــن کنگــره حــزب ســو ســیال دموک ـرات روســیه،

در ســال  ١٨٩٨در درون روســیه برگـزار شــد .امــا – و ایــن هــان امــای
تاریخــی اســت – ،فقــط یــک روز بعــد امتــام آن کنگــره ،همــه رشکــت
کننــدهگان در آن ،دســتگیر شــدند .ایــن منونــه بــه لنیــن نشــان داد کــه
در داخــل روســیه ســاخنت آلرتناتیــو و یــا تشــکیل کنگــره ،حداقــل در آن
رشایــط پلیســی روســیه ت ـزاری ،امــکانپذیــر نیســت.
لنیــن بــا درس آمــوزی از ایــن تجربــه بالفاصلــه بعــد از پایــان
دوران تبعیــد از روســیه خــارج شــد و بــه ســوییس رفــت تــا بــا دیگــر
فعــاالن سیاســی مثــل پلخانــف «طرحــی نــو در انــدازد» .در کنگــره دوم
حــزب سوســیال دموکـرات روســیه ،در ســال  ١٩٠٣کــه در لنــدن برگـزار
شــد ،لنیــن فعاالنــه رشکــت کــرد .او شــالوده حزبــی را ریخــت کــه در
مرکــز آن «انقالبیــون حرفـهای» و در پیرامونــش دیگــر اعضــای معمولــی
حــزب قـرار میگرفتنــد .محــور ایــن تشــکیالت نویــن روزنامـهای بــود بنام
«اخگــر» کــه هدفــش ،همنــوا کــردن اندیشــهها و باورهــای حــزب بــود.
کتــاب معــروف «چــه بایــد کــرد؟» لنیــن هــم در همیــن دوران نوشــته
شــده اســت .او بــه ایــن ســوأل کــه «چــه بایــد کــرد؟» جوابــی کوتــاه
داد ،بــا ایــن مضمــون کــه «بایــد ب ـهدوران پراکندگــی خامتــه داد» .آیــا
مــا هــم نبایــد بــدوران پراکندگــی خــود ،حداقــل در خــارج از کشــور
خامتــه بدهیــم؟ و یــا بهــر آن اســت کــه دســت روی دســت بگذاریــم و
منتظــر «حملــه» آمریــکا باشــیم؟
بــاری لنیــن در دوران انقــاب  ١٩٠٥روســیه بــرای مــدت
کوتاهــی بــه کشــورش بازگشــت ،ولــی چــون هنــوز هــم خطــر
دســتگیری وجــود داشــت ،بــزودی دوبــاره از روســیه خــارج شــد .ممکــن
اســت اگــر لنیــن بــه کشــوری مثــل ای ـران برگشــته بــود ،عــدهای جمــع
میشــدند و میگفتنــد «آقــا» نــرو ،محیــط عمــل همینجــا اســت .و یــا
مثــا بدگویــی بحــق و یــا نابحــق اســتالین را میکردنــد مبنــی بــر اینکــه،
از دســت ایــن «گرجــی» کاری بــر منیایــد جــز راهزنــی! فرامــوش نکنیــم
کــه اســتالین مدتــی در گرجســتان طلبگــی پیشــه منــود و بعدهــا هــم
بــه شــغل رشیــف راهزنــی رو آورد.
امــا لنیــن برگشــت و در مجمــوع  ١٥ســال در خــارج فعالیــت سیاســی
کــرد و تنهــا در آوریــل  ،١٩١٧یعنــی بعــد از ســقوط تزاریســم ،ب ـرای
همیشــه در روســیه منــزل گزیــد .جالــب اســت کــه او در روســیه در
دوران منشــویکها و سوســیال رولســیونرها هــم ترجیــح داد کــه در
مخفیــگاه بــه فعالیــت حزبــی خــود ادامــه دهــد .در مخفیــگاه هــم
البتــه بیــکار ننشســته بــود و کتــاب مشــهور «دولــت و انقــاب» (تیــر
واقعــی ایــن کتــاب «حکومــت و انقــاب» اســت) نوشــت و همیــن
کتــاب بــود کــه راهنــای بلشــویکها بــرای رسنگونــی حکومــت
موقــت شــد .لنیــن نــه تفنگــی بهدســت گرفــت و نــه نارنجکــی پرتــاب
کــرد .امــروز مــا میدانیــم کــه اصلــی تریــن رهــران هــر دو شــاخه
سوســیال دموکراســی روســیه ،کــم و بیــش ،حــدود  ٢٠ســال در خــارج
از روســیه بــر بردنــد .البتــه لنیــن بعضــی از کادرهــای اجرائــی خــود
را ،از قــاش اســتالین ،مامــور انجــام وظایفــی در درون روســیه کــرده
بــود .در آن دوران کســی مثــل امــروز ایــران حــرف داخــل و خــارج
را منیــزد .کســی هــم منیگفــت ،آلرتناتیــو بایــد در داخــل کشــور
ســاخته بشــود .چــون فــوری جــواب اش را دریافــت میکــرد:
مگــر داســتان دســتگیری مناینــدگان کنگــره اول یــادت
رفتــه؟ همــه میدانســتند کــه حفاظــت از جــان رهــران
طــراز اول انقــاب اولویــت دارد .مــا در تاریــخ اخیــر
مملکــت خودمــان دیدهایــم ،کــه بــا مخفــی کاری در
رشایــط پلیســی پیرشفتــه امــروزی ،نــه امــکان ادامــه حیــات
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وجــود نــدارد و نــه امــکان ســاخنت آلرتناتیــو .حتــی در منطقــه کردســتان
ای ـران هــم ،کار سیاســی مشــکلتر شــده اســت .امــا آنهایــی کــه بــه
مخفـیکاری مبــارزان داخــل کشــور امیدوارنــد ،بهــر اســت از رسنوشــت
غمانگیــز کســانی مثــل دکــر حســین فاطمــی ،خــرو روزبــه و یــا آن
«چریــک افســانهای» درس عربتــی بگیرنــد .ضمنــا بایــد ایــن واقعیــت
را قبــول کــرد ،کــه احتــال زنــدان رفــن و اعــدام شــدن ،در ایــن رژیــم
مبراتــب بیشــر از رژیــم قبلــی اســت.

تجربه کوبا

نتیجه گیری
انگیــزه مــا از نوشــن ایــن چهــار تجربــه ،ایــن بــود کــه
پاســخی داده باشــیم بــه ایــن پرســش کــه آیــا دیگرانــی هــم بودهانــد که
در داخــل کشورشــان ،بخاطــر فشــارهای پلیســی معضــل آلرتناتیوســازی
داشــتهاند؟ اگــر چنیــن بــوده ،آنهــا کــدام راه را انتخــاب کــرده انــد؟
ایــن چهــار تجربــه نشــان میدهــد کــه در رشایطــی کــه
فشــار نیروهــای امنیتــی داخلــی از یــک حــد معیــن گذشــت ،مخالفــان،
انحاللطلبــان و یــا رس نگونیطلبــان راهــی ندارنــد جــز اینکــه آلرتناتیــو
خــود را دور از دســرس نیروهــای رسکوبگــر امنیتــی ،یعنــی در خــارج
بســازند  .بهــر اســت ســاده لوحــی را کنــار بگذاریــم .زیـرا امروز دســتان
دراز جمهــوری اســامی ،حتــی در خــارج از کشــور هــم جــان مخالفــان
جــدی رژیــم را بــه مخاطــره انداختــه اســت .کشــن دکــر شــاپور بختیــار،
دکــر قاســملو و رشفکنــدی مویــد درســتی ایــن نظــر اســت.
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انقــاب کوبــا تاثیــر زیــادی ،در عمــل و نظــر جوانــان
چپگـرای ایرانــی ،در نیمــه دوم ســالهای چهــل شمســی گذاشــت .البتــه
کســان دیگــری هــم بودنــد کــه تجربــه چیــن و انقــاب آن را بــه عنــوان
دفرتچــه دســتورالعمل خــود میدانســتند .کوبــا از یــک طــرف و چیــن از
طــرف دیگــر الگوهــای «مناســبی» شــدند ب ـرای رسنگــون کــردن رژیــم
آن دوران .ترجمــهء فارســی کتــاب ژان پــل ســارتر تحــت نــام «جنــگ
شــکر در کوبــا» ( اســم اصلــی ایــن کتــاب «طوفــان بــر ف ـراز شــکر»
اســت) ،ایــن انقــاب را بــه مــردم ای ـران شناســاند .بعدهــا نوشــتههای
چــه گــوارا هــم بــه ایـران رســید و الگوبــرداری کامــل شــد .امــا برگردیــم
بــه اصــل داســتان انقــاب و آلرتناتیوســازی در کوبــا.
فیــدل کاســرو رهــر انقــاب کوبــا در ســال ١٩٥٣موقعــی که
یــک وکیــل دادگســری  ٢٧ســاله بــود ،بــا صــد و بیســت و پنــج چریــک،
خواســت دومیــن پــادگان بــزرگ کوبــا ،واقــع در دومیــن شــهر بــزرگ
آن کشــور یعنــی ســانتیاگو را ب ـه تــرف درآورد .ایــن عملیــات نظامــی
خیلــی زود شکســت خــورد و عــده زیــادی از چریکهــا کشــته شــدند.
امــا فیــدل کاســرو و بــرادرش جــان ســامل بــدر بردنــد ،امــا دســتگیر
شــدند .چــون پــدر زن فیــدل کاســرو ،ســمت وزارت در دولــت باتیســتا،
دیکتاتــور آن موقــع کوبــا را داشــت ،حکــم مجــازات او از اعــدام بــه
پانــزده ســال زنــدان تقلیــل یافــت .مــن دفاعیــه او در دادگاه ،تحــت
عنــوان «تاریــخ مـرا تربئــه خواهــد کــرد» مشــهور شــد .بعــد از گذشــت
هیجــده مــاه چــون باتیســتا احســاس قــدرت میکــرد ،متــام محکومیــن
پرونــدهء حملــه بــه مونــکادا را عفــو کــرد.
در هــان دوران زنــدان بــود ،کــه فیــدل کاســرو بــا
جمعبنــدی تجــارب شکسـتهای خــود ،کــه کــم هــم نبودنــد ،بــه فکــر
ســاخنت آلرتناتیــو در خــارج از کشــور افتــاد .او بعــد از آزادی از کوبــا
خــارج شــد و در مکزیــک رشوع بــه یارگیــری منــود .البتــه تهیــه ابـزار و
آالت جنگــی هــم از اولویــت خاصــی بــر خــوردار بــود.
چهگــوارای آرژانتینــی هــم کــه حــوادث گوامتــاال را در
ســال  ،١٩٥٤بچشــم خویشــن دیــده بــود ،بــا رسی پــر شــور بــه یــاران
کاســرو پیوســت .آنهــا کــه جمعــا بیشــر از هشــتاد و دو نفــر نبودنــد،
ســوار در یــک کشــتی محقــر ،کــه کاســرو آن ـرا خریــداری کــرده بــود،
بــا مقــداری مهــات در ســال  ١٩٥٦از مکزیــک ،عــازم کوبــا شــدند.
وقتــی بعــد از چهــار روز پــا در ســاحل گذاشــتند ،گردانهــای
باتیســتا بــه صــورت پیشبینــی نشــدهای منتظرشــان بودنــد.
داســتان حملــه بــه پــادگان مونــکادا تقریبــا تکـرار شــد ،بــا
ایــن تفــاوت کــه ب ـرادران کاســرو و چــه گــوارا دســتگیر
نشــدند .در مجمــوع شــانزده نفــری کــه از ایــن مهلکــه
جــان ســامل بــدر بــرده بودنــد ،توانســتند بــا تحمــل
مصائــب زیــاد خــود را بــه کوههــای ســییررا مائســرا در

رشق کوبــا برســانند .ایــن گــروه توانســت طــی ســه ســال جنــگ هــای
نامنظــم ،و بــا حامیــت دهقانــان منطقــه ،در اول ژانویــه ســال ١٩٥٩
باتیســتا را از کوبــا متــواری کنــد و قــدرت را بدســت بگیــرد .ایــن واقعــه،
کــه جزییــات آن را رژی دبــره فرانســوی در کتــاب «انقــاب در انقــاب»
مفصــل بــه تصویــر کشــیده اســت ،بــه نوعــی در ســیاهکل ،نســخه
بــرداری شــد ولــی نتیجــه نــداد و یکبــار دیگــر در آزمایشــگاه تجربــه ،آن
هــم در ای ـران خودمــان ،ثابــت شــد کــه الگــو بــرداری نعــل بــه نعــل،
از یــک رویــداد انقالبــی ،اشــتباه محــض اســت .از حــوادث تاریخــی ،کــه
انقالبــات هــم جزئــی از آن محســوب میشــوند ،بایــد یــاد گرفــت ،ولی رو
نویســی کامــل و مذهبــی وار از آنهــا ،چیــزی جــز بالهــت نــام نــدارد.
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GITIMADARI

مصاحبه با اعضای حزب

حزب سکوالر دموکرات ايرانيان خانه ای فکری و تشکيالتی
گفتگو با حسن اعتامدی؛ دبري کل حزب سکوالر دموکرات ايرانيان

پرســش :آقــای اعتــادی ،شــا بــا پيشــينهء سياســی بلنــدی بــه هيئــت
مؤســس حــزب ســکوالر دموکـرات ايرانيــان پيوســته و در اولــن انتخابات
داخلــی آن بــه ســمت دبــرکل حــزب تعيــن شــدهايد .بــد نيســت کــه
ب ـرای خاطــر هــواداران و کنجــکاوان در مــورد ايــن حــزب هــم شــده
بــا شــا بيشــر آشــنا شــويم .از تولــد و جوانیتــان براميــان بگوئيــد؛ از
اينکــه چگونــه بــه فعاليــت هــای سياســی عالقمنــد شــديد.

گیتیمداری

پاســخ :نــه .بــا اینکــه ســالهای پــس از واقعــهء امــرداد
ســال  32منجــر بــه نوعــی ســکوت و بـی عملـی از ســوی
روشــنفکران علیــه ضعفهــا و اشــکاالت حکومــت شــده
بــود ،در دهــهء  1340رشایــط تــازه ای کــه بــه آنهــا اشــاره
کــردم زمزمههــای اعرتاضــی بــدون تشــکيالت را شــکل
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پاســخ :مــن در ســال  1329در محل ـهای در پشــت بــاغ شــاه ته ـران و
در خان ـهای قدیم ـی بــه دنیــا آمــدم .خانــوادهء مــادری ام اهــل ته ـران
و ســاکن میــدان حســن آبــاد بودنــد و پــدرم از خانــواده ای روحانــی از
طایف ـ ٔه آل آقــا و اهــل کرمانشــاه بــود .کودکــی و نوجوان ـی ام تــا 16
ســالگی در هــان منطقــهء محــل تولــدم طّــی شــد و بعــد از آن ،بــه
دلیــل مشــکالتی کــه در خانــواده پیــش آمــد ،در ســال  1345همــراه
بــا پــدر و مــادرم و  4ب ـرادر و یــک خواهــر بــه منطقــهء جنــوب شــهر
تهــران و محلــهء نازیآبــاد رفتیــم و تــا ســال  1358در هــان محلــه
ســکونت داشــتیم .در رسآغــاز نوجوانــی ،زندگــی در آن محيــط بــرای
هميشــه شــيوهء زندگــی مــرا تعيــن کــرد .بافــت مردمــان ســاکن در
نازیآبــاد و جوادیــه از تنــوع خاص ـی بــر خــوردار بــود .خانوادههــای
وابســته بــه کارکنــان و کارگــران چنــد مرکــز تولیــدی و
اقتصــادی (مثــل کارخانــهء چیــت ســازی تهــران ،کارخانــه
روغــن نباتــی ،ســیلوی تهــران ،انبــار چــای و دخانیــات،
تاسیســأت راه آهــن مرکــزی ،کشــتار گاه یــا ســاخ خانــهء
تهــران ،کارخانــهء بلــور ســازی ،توقــفگاه و تعمیــرگاه
رشکــت واحــد اتوبورسانــی ،و کارگاههــای کوچــک صنعتــی)
اکرثیــت جمعیــت ایــن مناطــق را تشــکيل میدادنــد .بخــش

زیــادی از ایــن جمعیــت از مهاجریــن اســتان هــای مختلــف کشــور ،و
بیشــر از اســتان آذربایجــان ،تشــکیل یافتــه بــود.
مــن ،در طــول ســالهای دهــهء  ،1340کــه دوران نوجوانــی
و دانــش آمــوزی ام بــود ،در ايــن محيــط شــکل مــی گرفتــم؛ محيطــی
کــه فقــر و محروميــت و تبعيــض بــر رسارس آن ســايه افکنــده و متايــل
بــه عدالــت خواهــی را در دل مــن شــعلهور مــی کــرد و چــون ايــن
وضعيــت را ناشــی از هيئــت حاکمــه و رژيــم مســلط بــر کشــور
میدانســتم مبــارزه بــا آن را نيــز امــری بديهــی مــی شــمردم؛ بخصــوص
کــه رشــد جمعیــت جــوان ،دانــش آمــوز و دانشــجوی منطقــه بــا وقــوع
انقالبهــای قهــر آمیــز در کشــورهایی چــون الجزایــر ،ویتنــام و کوبــا
عليــه حکومتهــای اســتبدادی همزمــان شــده بــود و همــن امــر در
بیــن محافــل جــوان ایــن مناطــق باعــث شــکل گرفــن و رشــد بــاور بــه
لــزوم دســت زدن بــه چنیــن اقداماتــی در ای ـران شــده بــود.
در دو ســال آخــر دورهء دبیرســتان بــود کــه مــن در هــان
منطقــه بــا برخــی از مخالفیــن رژیــم آن زمــان ،مثــل پرویــز و داوود
ابراهیمــی ،دو بـرادری کــه بعدهــا بــه گــروه فلســطین پیوســتند ،و رضــا
بَرهمنــد ،از نظامیــان عضــو حــزب تــوده کــه در هــان زمــان بــا تیمســار
مدنــی در ارتبــاط بــود ،و علــی برنــاک ،صاحــب انتشــارات کاویــان ،آشــنا
شــدم و از آن راه بــا افــکار مخالفیــن رژیــم گذشــته نيــز آشــنائی پيــدا
کــردم.
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در ســال  ،1346همـراه بــا دبیــر ادبیاتام ،منصــور دیبا،
در مراســم خاکســپاری زنــده یــاد تختــی رشکــت کــردم.
کســانی ماننــد بیــژن جزنــی و گروهــی از دانشــجویان
ناراضـی دانشــگاه تهـران نيز در ســازماندهی آن مراســم
رشکــت داشــتند .روشــن اســت کــه هميشــه جوانـی 16
یــا  17ســاله ،بــدون داشــن آگاهـی هــای الزم و ارتبــاط
بــا تشــیکالت و یــا ســازمانی سیاســی ،امــا حســاس بــه
محیــط اط ـراف خــود و زندگ ـی دیگ ـران ،و مشــاهدهء
تناقضــات و تبعیــض هــای موجــود در ســطح جامعــه،
خــود بــه خــود در مســیر اع ـراض بــه وضــع موجــود
قــرار میگیــرد.

20

مــیداد .نســل جوانــی کــه آگاهیهــای الزم را فاقــد بــود و امــکان
تشــکلیابی و کســب تجربــهء الزم بـرای حفــظ خــود در موقعیتهــای
پلیسـی را نداشــت ،طبعـاً بــه ســادگی رضبــه پذیــر بــود .در آن ســالها
ســازمانی سیاســی و مخفــی کــه بتوانــد ،در رشایــط امنیتــی و پلیس ـی
آن دوره ،امنیــت متــام اعضــا خــود را تأمیــن منایــد بــه ســادگی میــر
نبــود .البتــه محافلــی پراکنــده وجــود داشــت ،بــدون ارتبــاط بــا هــم ،و
بــا امکاناتــی بســیار انــدک و البتــه ســوداهائی بــزرگ در رس .ارتبــاط مــن
هــم در آن ســالها بــا عنــارصی کــه پیــش تــر نــام بــردم برق ـرار بــود
و امــا البــد بــه خاطــر جــوان بودنــم روابطــم بــا آنهــا بــه گرفــن کتــاب
و یــا جزواتــی از منتهــای ترجمــه شــدهء انقالبیــون روســی محــدود
مــی شــد.
البتــه دو ســه موقعيــت هــم بــرای رشکــت در تظاهــرات
سياســی برايــم پيــش آمــد .مثــاً ،در ســال  ،1346همــراه بــا دبیــر
ادبیــاتام ،منصــور دیبــا ،در مراســم خاکســپاری زنــده یــاد تختــی
رشکــت کــردم .در آن زمــان مخالفیــن حکومــت شــایع کــرده بودنــد کــه
ســاواک بــه دســتور دربــار ،تختــی را بــه قتــل رســانده اســت .چنیــن
شــایعه ای باعــث شــده بــود تــا کســانی ماننــد بیــژن جزنــی و گروهــی
از دانشــجویان ناراضـی دانشــگاه تهـران نيــز در ســازماندهی آن مراســم
رشکــت داشــته باشــند .در واقــع رشکــت در مراســم خاکســپاری تختــی
اولیــن اقــدام عملـی سیاســی و اعرتاضــی مــن بــه حکومــت بــود .روشــن
اســت کــه هميشــه جوانـی  16یــا  17ســاله ،بــدون داشــن آگاهـی هــای
الزم و ارتبــاط بــا تشــیکالت و یــا ســازمانی سیاســی ،امــا حســاس بــه
محیــط اطـراف خــود و زندگـی دیگـران ،و مشــاهدهء تناقضــات و
تبعیــض هــای موجــود در ســطح جامعــه ،خــود بــه خــود در
مســیر اعـراض بــه وضــع موجــود قـرار میگیــرد .در اســفند
مــاه ســال  1348هــم در ســازماندهی دانــش آمــوزان ســال
آخــر دبیرســتان رســتاخیز ،در محلــهء کشــتارگاه و جوادیــه
تهـران ،علیــه افزایــش قیمــت بلیــط اتوبــوس هــای شــهری
رشکــت واحــد و نيــز برگــزاری تظاهراتــی کــه بــه همیــن

منظــور در مقابــل دانشــگاه ته ـران بــر پــا شــد ،رشکــت فعــال داشــتم.
در آن موقــع مــن از ارتبــاط پرويــز و داوود ابراهيمــی بــا
گروهــی کــه بعدهــا بــه نــام «گــروه فلســطین» معــروف شــد اطالعــی
نداشــتم .پرویــز را بیشــر در پــارک نازیآبــاد ،هنگامــی کــه بـرای درس
خوانــدن بــه آنجــا میآمــد میدیــدم و تنهــا ارتباطــی فــردی بــا او
داشــتم .امــا در هــان ســال ،بــا دســتگیری گــروه فلســطین ،پرویــز
و داود ابراهیمــی بــه زنــدان افتادنــد .بــا ســامت رنجــر ،کــه او نيــز
بعدهــا هم ـراه بــا آن دو ب ـرادر در ارتبــاط بــا گــروه فلســطني دســتگري
شــد هــم ســام و عليکــی داشــتم .پرویــز ابراهیمــی بعــد از مدتــی
کوتــاه از زنــدان آزاد شــد و بـرای ادامــهء تحصیــل به دانشــگاه برگشــت.
مجموعـاً در محلــهء مــا او در بیــن افـراد مخالــف رژیــم بیشــرین تأثیــر
را بــر روی مــن داشــت.
يــک جريــان ديگــر هــم کــه ســال هــا بعــد در زندگــی مــن
اثــر گذاشــت مربــوط بــه آمــاده شــدن بـرای امتحانــات نهائــی دبريســتان
بــود .دوســتی داشــتم بــه نــام اکــر رفيعــی کــه بــا خانــواده اش در
اندميشــک زندگــی مــی کــرد و مــن را دعــوت کــرد کــه بــه آن شــهر بــروم
و مشــرکاً درس بخوانيــم .در ســال  1349و در شــهر اندیمشــک بــود کــه
مــن بــا يکــی از دوســتان اکــر رفيعــی بــه نــام فریــدون فرشــتهخو آشــنا
شــدم .فریــدون ،جوانــی پرشــور و نشــاط و خــوش گــذران بــود و بــه
هیــچ وجــه مذهبــی نبــود و فــردی باهــوش ،رفیــق بــاز ،خــون گــرم و
تــا حــدی ماجراجــو و متاميــل بــه مســائل سياســی بــود .مــا در هــان
ســال  1349ديپلــم گرفتيــم .بعــد از پایــان دورهء دبیرســتان فريــدون
در رشــتهء خلبانــی نیــروی هوایــی قبــول شــد و بعــد از پایــان دورهء
آموزشــی در ایـران بــه امریــکا رفــت تــا آمــوزش خــود را در آنجــا کامــل
کنــد .امــا ظاهـرا ً و تــا آنجــا کــه مــی دانــم در آنجــا از عهــدهء آزمایــش
هــای مرحلــهء دوم خلبانــی بــر منــی آیــد و رد مــی شــود .بــا ایــن حــال
او بــه ایـران بــاز منــی گــردد و ســاليانی چنــد را در امریــکا مــی مانــد ،و
تنهــا در آســتانهء انقــاب اســت کــه همـراه بــا ابراهيــم یــزدی بــه ایـران
میآیــد و در ايــن بازگشــت اســت کــه مــا دوبــاره بــا هــم رابطــه پيــدا
مــی کنيــم و ايــن رابطــه بخشــی از زندگــی مـرا ،بــه شــکلی کــه توضيــح
خواهــم داد ،شــکل مــی دهــد.
بــاری ،بــا پایــان یافــن دوره دبیرســتان و همچنــان بــدون
داشــن هیچگونــه ارتباطــی بــا اف ـرادی بــا تجربــه و مخالــف سیاســی
رژيــم و در نبــود هرگونــه انگیــزهء سياســی ،بــه خدمــت ســپاهی گــری
ترویــج و آبادانــی رفتــم و بعنــوان ســهميهء ســازمان حفاظــت محيــط
زيســت بــه شــهرهای حاشــیهء کويــر اعــزام شــدم.
در بهمــن مــاه هــان ســال خــر حملــهء يــک گــروه چریکــی
بــه پاســگاه ســیاهکل بــار دیگــر توجهــم را بــه مســایل و فعالیتهــای
سیاســی جلــب منــود و در اواخــر ســال  52نيــز شــاهد ســومین شکســت
گــروه هــای مخالــف رژیــم گذشــته بصــورت محاکمــهء علنــی گــروه
معــروف بــه گلرسخــی کــه ظاهـرا ً آنــان نیــز بــه مشـی چریکــی معتقــد
بودنــد شــدم.
پرســش :يعنــی در هــان آغــاز جوانــی دچــار نوعــی
رسخوردگــی شــديد؟ چــاره را در چــه يافتيــد؟
پاســخ :رسخوردگــی نــه امــا ،بطــور کلــی ،اينگونــه حــوادث
و شکســت هــا رفتــه رفتــه مــرا بــه پذيــرش بــی تاثیــر
بــودن آنگونــه مبــارزات مســلحانه و مخفــی بــا حکومــت
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کشــاند ،بــی آنکــه فکــر نارســاییها و تبعیضهــای آشــکار موجــود
در جامعــه و ،الجــرم فکــر مبــارزه بــا حکومــت وقــت ،همچنــان از
ذهــن مــن دور شــده باشــد .در واقــع تشــنهء راهــی نــو بــودم کــه بــا
واقعيتهــای روز جامعــه بخوانــد.
بهــر حــال ،احســاس دانــش کــم سیاســی در خــودم،
بیتحرکــی مخالفیــن سیاســی ،ســکوت و ب ـی تفاوتــی مــردم و ب ـی اثــر
بــودن نقــش روشــنفکران نســبت بــه رفــع ضعفهــای سياســی ،باعــث
شــده بــود کــه در هــان ســال تصميــم بگــرم بــا ســفر بــه اروپــا مســر
زندگــی خــود را تغيــر داده و آن را بصورتــی ديگربــار معنــا کنــم.
پــس ای ـران را بــه مقصــد کشــور اتریــش تــرک کــردم و بعــد از اقامــت
کوتاهــی در ایــن کشــور بــه آملــان رفتــم و از آنجــا بــه انگلســتان و در
آخــر بــه ســوئد رســیدم.
پرســش :و در ايــن ســفر بــا امــر سياســت و مبــارزه چگونــه رويــاروی
شــديد؟

پاســخ :مــن قبــل از ايــن ســفر میدانســتم کــه دانشــجویان ایران ـی در
خــارج از کشــور در تشــکیالتی بــه نــام «کنفدراســیون» علیــه رژیــم
گذشــته فعالیــت میکننــد و در نتيجــه ،بــا رســيدن بــه اروپــا رشکــت در
جلســات هفتگــی گروههــای مختلــف عضــو کنفدراســیون را آغــاز کــردم
و نرشیــات و جزواتــی را کــه هــر کــدام از آنهــا منتــر مــی کردنــد و
نيــز بخشــی از جــزوات و کتابهــای ترجمــه شــده توســط حــزب تــوده
و یــا گروههــای طرفــدار مائــو و چیــن را مــی خوانــدم.
پرسش :کدام شان برايتان جذاب تر بودند؟

پرســش :انتظــاری کــه بــزودی شــا را بــه ســال انقــاب مــی رســاند؛
اينطــور نيســت؟
پاســخ :درســت اســت .چنــد مــاه بعــد از بازگشــتم بــه ســوئد ،و بــر
خــاف انتظــارم ،بــا بــاز شــدن فضــای سیاســی در ای ـران ،بــاال گرفــن
فشــار ســازمانهای طرفــدار حقــوق بــر ،رشوع حرکتهــای اعرتاضــی
علیــه سانســور و اختنــاق توســط برخـی از اعضــاء کانــون نویســندگان و
رهـران جبهــه ملــی ،و نيــز برگـزاری شـبهای شــعر «گوتــه» در تهـران
و انتشــار نامههــای رسگشــاده ،جـ ّو جامعــهء داخــل کشــور بــه رسعــت
سیاســی شــد.
آنــگاه ،رشوع حرکتهــای اعرتاضــی در ایــران و ایجــاد
قطــب بندیهــای تــازه در بیــن گروههــای مختلــف ،بــر
روی ســازمانهای سیاســی خــارج از کشــور و از جملــه
کنفدراســیونهای گوناگــون نيــز تاثیــر گذاشــت و در
هــان ســال  ۵۷انشــعاباتی در بیــن آنهــا و از جملــه
در ســازمان جبهــهء ملــی بخــش خــاور میانــه صــورت
پذیرفــت و «گــروه اتحــاد کمونيســتی» مــا از آن ســازمان

گیتیمداری

پاســخ :در آن زمــان (و حتــی اکنــون هــم) درک مــن از
«چــپ» درکــی انســان گرایانــه بــود .مــن کمونیســم را بــر
اســاس نخســتین ســند آن« ،مانیفســت حزب کمونیســت»،
ضامنتــی عملــی بــرای برقــراری «عدالــت اجتامعــی»

پاســخ :ببينيــد؛ درگــر شــدن در فعاليــت هــای ايــن ســازمان در دوری
از اي ـران ،و آن هــم در زمانــه ای کــه وســائل ارتباطــی بســيار محــدود
بــود ،پــس از مدت ـی م ـرا بــه ايــن فکــر رســاند کــه بهــر اســت ب ـرای
ادامــهء فعالیتهــای سیاســی بــه ای ـران بــاز گــردم .ایــن تصمیــم را بــا
یکـی از اعضــاء قدیمـی گــروه ،فریــدون ثابقــی ،در میــان گذاشــتم و از
طریــق او ،در ســفری بــه آملــان ،ب ـرای رشکــت در هجدهمیــن کنگــرهء
کنفدراســیون ،و در قــراری خــارج از کنگــره ،بــا خــرو کالنــری ،از
اعضــا رهــری گــروه و مســئولین منطقــه ،مالقــات کــردم تــا از هامنجــا
امکانــات بازگشــت بــه ایـران را برایــم فراهــم کننــد .در آن زمان  5ســالی
بــود کــه مــن در خــارج ايـران بــر بــرده بــودم و در هــان مالقــات بود
کــه متوجــه شــدم گــروه مزبــور رابطــهء خــود را بــا ســازمان فداییــان
قطــع کــرده و قـرار اســت تشــکیالت مســتقلی را در ایـران ایجــاد منایــد.
لــذا قـرار شــد کــه تــا آمــاده شــدن امکانــات الزم بـرای ایــن منظــور ،بــه
ســوئد برگــردم و منتظــر مبانــم.
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پرســش :ايــن درک کمونيســم کــه از آن يــاد مــی کنيــد چــه
مشــخصاتی داشــت؟

پرسش :ارتباط شام با اين سازمان چقدر ادامه يافت؟

شامرهی دوم

پاســخ :در بیــن مطالــب نرشیــات و مباحــث سیاســی آن دوره ،گــروه
«جبهــه ملــی ،بخــش خاورمیانــه» بیشــرین تاثیــر را بــر مــن گذاشــت.
ايــن ســازمان توســط گروهــی از نســل د ّوم جبهـه ملــی ،امـا با گرایشــات
چــپ کمونیســتی تشــکیل یافتــه و از ســال  1352در ارتبــاط بــا ســازمان
فداییــان و ســازمان مجاهدیــن قـرار داشــت .از ميــان رهـران ايــن گــروه
مــی توانــم از احمــد شــايگان ،بهــروز معظمــی ،کامبيــز روســتا ،منوچهــر
حامــدی ،فريــدون ايــل بيگــی ،ســعيد صــدر ،حســن ماســالی ،خــرو
پارســا و خــرو کالنــری نــام بــرم کــه ابتــدا خــود را گــروه ســتاره
مــی خواندنــد و در ســال  1348ب ـرای آموخــن شــيوه هــای مبــارزه بــه
فلســطني رفتــه بودنــد و در ســال  1356نــام جمــع خــود را بــه «گــروه
اتحــاد کمونیســتی» تبديــل مــی کننــد .در واقــع آشــنائی مــن از دور و
نزدیــک بــا اينگونــه اشــخاص و بخصــوص فريــدون ســابقی و بعدهــا بــا
زنــده يــاد کامبيــز روســتا ،ســعيد صــدر ،حســن ماســالی ،خــرو کالنــری
و بهــروز معظمــی م ـرا در مســر عقايــد سوسياليســتی ،کمونيســتی و
بخصــوص چــپ نــو انداخــت.

میدانســتم کــه البتــه در هــر جامعـهای و با هــر فرهنــگ و خصوصیاتی
قابــل اج ـرا مــی توانســت باشــد .در عیــن حــال ،میدانســتم کــه ب ـرای
رســیدن بــه چنیــن هدفــی رضوری اســت کــه رشایــط و ابــزار الزم را
فراهــم آورد .مــن ،در آن زمــان و در بیــن متــام ســازمانهــای چــپ آن
دوره ،درک گــروه سوسیالیســتی «جبهــهء ملــی» را منطقیتــر میدیــدم
و بــر خــاف همنســان خــودم ،بــه هیــچ وجــه مرعــوب و یــا شــیفتهء
نــام ســازمانهایــی چــون «حــزب تــوده» و «ســازمان چريــک هــای
فدایــی خلــق» ،کــه بزرگرتیــن ســازمانهای چــپ را تشــکیل میدادنــد،
نبــودم .بخصــوص بديــن مســئله يقــن داشــتم کــه یکـی از ویژگیهــای
ســازمان مــورد نظــرم عــدم وابســتگیهای ایدئولوژیــک و سیاســی آن
بــه قطبهــای کمونیســم ،چــه چیــن و چــه شــوروی ،بــود .شــاید یکـی
از دالیــل ايــن امــر بــه ســوابق خانوادگــی و سیاســی ره ـران ســازمان
برمیگشــت کــه بیشرتشــان از وابســتگان بــه جریــان جبهــه ملــی
بودنــد.
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جــدا شــد.

ســپس انتشــار ســومین شــارهء دورهء اول نرشیــه «رهایــی»
کــه ارگان گــروه مــا بــود بــا آمــدن خمینــی بــه پاریــس همزمــان شــد و
مــا در آن بــه نقــد مواضــع سیاســی خمینــی و مذهبیــون پرداختــه و بــا
طــرح موضوعاتــی ،همچــون آن مرحلــه از انقــاب ایـران ،بــا انقالبیــون
مذهبــی و خمينــی مرزبنــدی کرديــم .بنــا بــه تحلیــل هــای منــدرج در
آن نرشیــه؛ «انقــاب اســامی» معــرف فرماســیون سياســی مشــخصی
نبــود و بنابرایــن ،هــر نــوع اتحــاد و همبســتگی بــا نیروهــای وابســته
بــه آن ب ـی نتیجــه و نافرجــام مــی منــود.
در عــن حــال ،معتقــد بوديــم کــه درک مــا از سوسیالیســم
درکــی بــر اســاس معیارهــای علم ـی اســت و هــدف مــا زمینــه ســازی
ب ـرای پیرشفــت جامعــه ،رشــد اقتصــاد ،رفــاه طبقــهء کارگــر و حقــوق
بگیــران ،و ایجــاد حــزب سیاســی متعلــق بــه طبقــهء کارگــ ِر آگاهــی
اســت کــه بايــد توســط خــود آن طبقــه تشــکیل شــود .امــا اضافــه
کنــم کــه در آن زمــان ســایر گروههــای چــپ اينگونــه تحلیــل مــا را
«کمونیســتی» منــی دانســتنند.
پرسش :کی به ايران برگشتيد؟

پاســخ :مــن ،بــه اتفــاق تنــی چنــد از اعضــا گــروه ،از چنــد روز پیــش
از وقــوع شــورشهای مــردم آمــاده ورود بــه ایــران بودیــم و طولــی
نکشــید کــه عوامــل گوناگــون جهانــی ،منطق ـهای و داخلــی دســت بــه
دســت هــم داده و موجــب شــدند کــه رژيــم حاکــم در روز  22بهمــن
 57رسنگــون شــود و مــا نيــز دو روز بعــد از مــرز بــازرگان گذشــته و بــه
ای ـران رســیدیم.
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پرسش :برای کار سياسی عليه حکومت مذهبی خمينی؟
پاســخ :حت ـاً چنــن بــود .گــروه مــا ،کــه ديگــر خــود را جــزو جبهــهء
ملــی منــی دانســت ،اندکــی بعــد بــا نــام «ســازمان وحــدت کمونیســتی»
اعــام موجودیــت منــود و بــا انتشــار دور دوم نرشیــهء «رهایــی»،
بصــورت تنهــا ســازمان چپــی درآمــد کــه درکــی متفــاوت نســبت بــه
ســایر ســازمانهای چــپ ایرانـی از سوسیالیســم و دموکراســی و انقــاب
داشــت.

گیتیمداری
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پرسش :در دوران جنگ ايران و عراق هم در ايران بوديد؟
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پاســخ :بلــه ،مــن هفــت ســال ،يعنــی تــا ســال  ،1364در اي ـران مانــدم.
هرچنــد کــه بــا آغــاز رسکــوب گروههــای مخالــف از ســوی رژیــم
مذهبــی حاکــم بــر کشــورمان ،از خــرداد ســال  60بــه بعــد ،بــه مــرور
تقریب ـاً متــام اعضــا و ره ـران ســازمانهای سیاســی اپوزیســیون رژیــم
از ای ـران خــارج شــدند .از ســال  1363ســازمان وحــدت کمونیســتی ،بــا
ســازماندهی جدیــد و بــا قطــع رابطــه بــا بخــش دانشآمــوزی و
دانشــجویی خــود ،بــه فعالیــت ادامــه داد و نرشیــهء «رهایــی»
و شــبنامهء «پیــام رهایــی» ،ارگان هــوادارن ســازمان ،در
رشایــط بســيار ســخت امنیتــی منتــر و پخــش میشــد.
در ایــن دوره مســئولیت بخــش اعظــم انتشــارات و پخــش
ایــن دو نرشیــه بعهــدهء مــن بــود.

پرســش :طــی آن هفــت ســال ،اتفاقــات و تجربيــات سياســی چــه تأثــری
در فکــر شــا داشــتند؟
پاســخ :میتوانــم بگويــم کــه فعالیــت مســتمر بعــد از انقــاب در
ای ـران ،علیرغــم تــوأم بــودن بــا خط ـرات شــدید امنیتــی ،تجربیــات بــا
ارزشــی را نصیبــم منــود .نخســت آنکــه فهمیــدم رشــد کاذب و یــک
شــبهء گروههــای سیاســی بعــد از انقــاب چنــدان قابــل اعتنــا و اتــکا
نیســت؛ مشــکالت فرهنگـی جامعــه ،حتــا در بیــن «روشــفکران» ،عمیــق
و ســخت اســت؛ و تفکــر مذهبــی حت ـی در بیــن کســانی کــه خــود را
اهــل علــم و اندیشــه میداننــد نیــز ریشــهدار اســت.
مــن ،بــا مشــاهدات عینــی و تجربــی خــود در جامعــه
بــه مــرور از نــگاه پوپولیســتی بــه مســایل اجتامعــی فاصلــه گرفتــم
و واقعیتهــای موجــود در جامعــه بخصــوص ضعــف فرهنگــ ی و
بیگانگــی بــا منافــع خــود در ميــان گروههــای مختلــف مــردم ،و بــه
ویــژہ کارگــران را دريافتــم.
در واقــع ،در آن دوران ،در غيــاب بخــش اعظــم رهــران
گروههــای سیاســی ،بســیاری از اعضــا و کادرهــای جــوان وابســته
بــه ســازمانهای سیاســی مخالــف ،در زنــدان بودنــد و حتــی از بیــن
اعضــا و کادرهــای ســازمان مــا نیــز عــدهء زيــادی بــه مــرور از کشــور
بیــرون رفتــه بودنــد و جامعــه تقریبـاْ یکدســت و جنــگ بهانــهء مناســبی
ب ـرای رسکــوب هــر نــوع اع ـراض نســبت بــه رژیــم شــده بــود .فکــر
تهیــهء احتیاجــات روزانــه از جملــه دغدغــه هــای عمــدهء مــردم بــود؛
رسکــوب کردســتان بعنــوان پايــگاه اصلــی مقاومــت مبارزيــن و مخالفــن
حکومــت باعــث عقــب نشــينی نريوهــای احــزاب و ســازمانهای
سياســی ايــن منطقــه گرديــد .پيــش از آن قيــام نــوژہ توســط عوامــل
گوناگــون داخلــی و خارجــی از هــم پاشــيده شــده بــود و اغلــب اعضــاء
و رهــران آن زندانــی و يــا اعــدام شــدند و عمــاً ســايهء يــأس بــر
رسارس ايـران گســرده شــده بــود و ديگــر انگیــزه و امیــدی بـرای تغییــر
وضــع موجــود باقـ ی منانــده بــود .مــا باقیمانــدگان امــا ،در عــن داشــن
مســئوليتهای خانوادگــی ،متــام تــاش خــود را مــی کردیــم تــا شــمعی
در آن روزگار تاريــک روشــن مبانــد.
پرســش :منظورتــان از خانــواده چيســت؟ آيــا در آن دوران ازدواج کــرده
بوديــد؟ بــا چــه کســی و چگونــه؟
پاســخ :بــرای پاســخ دادن بــه ايــن پرســش بايــد برگــردم بــه داســتان
فريــدون فرشــتهخو کــه قبــل از گرفــن ديپلــم بــا او در اندميشــک آشــنا
شــده بــودم و در هــان ســال هــا بعلــت ســفرش بــه امريــکا رابطهمــان
قطــع شــد .بعــد از انقــاب و در هــان روزهــای نخســت ورود بــه ایـران
او را در منــزل خواهــر اکــر رفيعــی مالقــات کــردم و متوجــه شــدم کــه
بــا دولــت موقــت و شــورای انقــاب رابطــه داشــته و در هــان زمــان
بعنــوان مســئول امنیــت فــرودگاه مهرآبــاد مشــغول بــه کار شــده اســت.
در آن زمــان محــل ســکونت خانــوادهء مــا در کــوی گيشــا در غــرب
ته ـران بــود و آنچــه رابطــهء مــا را تشــديد کــرد آن بــود کــه
مســر فــرودگاه تــا خانــهء فريــدون از نزديکــی کــوی گيشــا
میگذشــت و او تقريبـاً هفتـهای دو بــار رس راه خانـهاش
بــه منــزل مــا میآمــد و بــا مــا شــام میخــورد.
واقعــهای کــه دوســتی مــا را تشــديد کــرد آن
بــود کــه در يکــی از روزهــا اعــام شــد کــه تقــی شــهرام

GITIMADARI

پرسش :عاقبت فريدون چه شد؟

پاســخ :تقــی شــهرام در دوران رژيــم گذشــته بــا فاطمــه میــرزا جعفــر
عــاف ،کــه او نيــز از اعضــاء و ره ـران ســازمان مجاهديــن خلــق بــود،
ازدواج کــرده بــود و حاصــل ايــن ازدواج پــری بــود بــه نــام «رسوش».
رسوش ســه ماهــه بــود کــه مــادرش در يــک درگــری بــا مأمــوران ســاواک
در خيابــان منريیــه کشــته مــی شــود و رسوش توســط يکــی ديگــر
از اعضــاء ســازمان مجاهديــن بــه شهرســتان و خانههــای
تيمــی ديگــر منتقــل مــی شــود و بعــد از مدتــی زندگــی در
ايــن خانههــا ب ـرای مدتــی بــه پاريــس بــرده مــی شــود و
پــس از دعواهــای درونــی ســازمان مجاهديــن چنــد مــاه
پیــش از انقــاب  57بــه ايـران بازگردانــده و بــه خانــوادهء
تقــی شــهرام ســپرده مــی شــود و زيــر نظــر پدربــزرگ و

شامرهی دوم

پرســش :ببخشــيد؛ مــا مــی دانيــم کــه تنهــا فرزنــد تقــی شــهرام ،کــه
رسوش نــام دارد ،در ايـران و در ســوئد بــا شــا بــر بــرده و بــه نوعــی
در دورهای نقــش پــدر او را بــر عهــده داشــته ايــد .مــی شــود کمــی هــم
در ايــن مــورد توضيــح دهيــد؟

گیتیمداری

پاســخ :مــن فقــط مــی دانــم کــه او مدتــی بعــد از ايـران خــارج شــد امــا
ديگــر اثــری از او بــه دســت نيــاورده ام.
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دســتگري شــده اســت .در ســال  ،1354يعنــی در دوران رژيــم گذشــته،
تقــی شــهرام پــس از فـرار از زنــدان و در غيــاب مســعود رجــوی کــه در
زنــدان مانــده بــود ،بــه نوعــی بــه رهــری ســازمان میرســد و ســپس
گرايشــات مارکسيســتی پيــدا مــی کنــد و در داخــل آن ســازمان دســت
ِ
اعتقــادات مذهبــی میزنــد .از
بــه تصفيــهء عنــارص باقــی مانــده در
ميــان ســازمانهای چــپ ،ســازمان مــا ،بجــای اســتقبال از مارکسيســت
شــدن او و کادر رهــری مجاهديــن ،نســبت بــه ايــن تصفيههــا معــرض
میشــود و در نتيجــه بــن مــا و گــروه تقــی شــهرام روابــط بــه رسدی
میگرايــد.
حــال ،در ســال  ،1358حکومــت جديــد شــهرام را شناســائی
و دســتگري کــرده بــود .بعــد از ايــن واقعــه شــبی فريــدون از فــرودگاه
بــه منــزل پــدریام آمــد و ضمــن صحبــت راجــع بــه حــوادث روز ،بــه
مــن گفــت کــه او مأمــور شــده اســت کــه از تقــی شــهرام در خانــه ای
امــن در خیابــان جــردن نگهــداری کنــد .علــت آن بــود کــه زنــدان اويــن
هنــوز بــکار مجــدد نيفتــاده بــود و از دســتگري شــدگان در خانــه هــای
امــن نگهــداری مــی شــد .رفتــار فريــدون برايــم عجيــب بــود .او ،عــاوه
بــر ارتبــاط بــا ســازمان مــا از طريــق مــن ،بــا ســازمان مجاهديــن هــم
رابطــه داشــت و اکنــون هــم نســبت بــه تقــی شــهرام ســمپاتی نشــان
مـیداد و میگفــت کــه در آن خانــه وســائل راحــت او را فراهــم کــرده
و حتــی وســائل نوشــن را هــم برايــش تهيــه کــرده اســت .مــن از او در
مــورد جزئیــات رابط ـهاش بــا بازداشــت شــهرام و محــل نگاهــداری اش
مــی پرســیدم و او متــام پرس ـشهای م ـرا پاســخ م ـیداد.
بــی درنــگ ايــن خــر را بــا ســایر مســئولین ســازمان خــودم
در میــان گذاشــتم و ســازمان هــم از طریــق کانــال هــای ارتباطـیاش بــا
ســازمان «پیــکار» و «گــروه نــرد بـرای آزادی طبقــهء کارگــر» و «فدائیــان
اقلیــت» خــر را بــه ایــن ســه گــروه رســاند.
بعــد از گذشــت چنــد روز از آخریــن مالقاتــم بــا فریــدون
فرشــته خــو ،مجــددا ً او را مالقــات کــردم و در مــورد وضعیــت شــهرام
از او پرســیدم و بــا توجــه بــه ســمپاتی فریــدون بــه شــهرام ،در هــان
مــدت کوتاهــی کــه او را از نزدیــک دیــده بــود ،پیشــهاد اج ـرای طــرح
فــرار تقــی شــهرام از محــل نگهــداریاش را بــه او دادم .فریــدون در
فاصلــه یــک روز بعــد بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت کــرد و دو روز بعــد
کروکــی محــل بازداشــت و ســاختامن و تعــداد مأمورینــی کــه در ســه
شــیفت آن محــل را کنــرل میکردنــد بــه مــن داد.
ایــن بــار بــا ارســال پیــام بــه ســه ســازمانی کــه از قبــل در
جریــان ایــن امــر قـرار گرفتــه بودنــد خواســتیم تــا بــا عملیاتــی مشــرک
شــهرام را از آن خانــهء امــن نجــات دهیــم ،چــون شــک نداشــتیم کــه
رژیــم شــهرام را اعــدام خواهــد کــرد .پاســخ و واکنــش هــر ســه گــروه،
بـرای انجــام اقدامــی مشــرک ،منفــی و یــا ســکوت بــود .از بیــن اعضــاء
ســازمان خودمــان امــا  3نفــر در راســتای اقــدام ب ـرای نجــات شــهرام
اعــام آمادگــی کردنــد .بــا ایــن حــال نظــر اکرثیــت مســئولین ســازمان
مــا هــم ایــن بــود کــه رشکــت مــا بــه تنهایــی در ایــن عملیــات باعــث
حساســیت رژیــم نســبت بــه مــا خواهــد شــد و در صــورت پيــش
آمــدن درگیــری بــا نگهبانــان محــل بازداشــت در هنــگام
عملیــات نجــات ،بهانــهء بزرگــی بـرای رسکــوب ســازمان مــا
بــه دســت رژیــم خواهــد افتــاد و احتــاالً گــروه هایــی
چــون حــزب تــوده ،اکرثیــت و مجاهدیــن بــه تشــديد
چنیــن واکنشــی از ســوی رژیــم نســبت بــه مــا دامــن
خواهنــد زد و دیگـران هــم از مــا حامیــت نخواهنــد کــرد .

رابطــهء مــن بــا فریــدون همچنــان ادامــه داشــت و او بــه
مــن میگفــت کــه از شــهرام بــه نحــوی کــه بتوانــد مراقبــت میکنــد
و فع ـاً جایــی ب ـرای نگرانــی نیســت ولــی در عیــن حــال ،معتقــد بــود
کــه بــا انتقــال او بــه زنــدان اویــن وضــع تغییــر پیــدا خواهــد کــرد و
در آن رشایــط دیگــر امــکان کمکــی بــه او باقــی منیمنانــد .بــه همــن
دليــل فریــدون ،بعدهــا در یکــی از روزهایــی کــه بــا شــهرام هــم ســفره
میشــود ،تصمیــم مــی گیــرد بــا ابتــکار خــودش شــهرام را فـراری بدهــد.
امــا شــهرام بــه ابتــکار و چ ـراغ ســبز فریــدون اطمینــان منیکنــد و تــن
بــه فــرار منیدهــد چــرا کــه فکــر میکنــد میخواهنــد بــا صحنــه
ســازی ،او را در هنــگام ف ـرار بــه قتــل برســانند.
عاقبــت روز انتقــال شــهرام از خانــهء امــن بــه زنــدان اویــن
ف ـرا رســيد .شــب قبــل از آن شــهرام از فریــدون خواهــش میکنــد تــا
دســت نوشــتههایش را از طریقــی بــه دســت خانــوادهاش برســاند .او
بــه شــهرام مــی گویــد کــه مــن از دو طریــق میتوانــم خواهــش تــو
را بــرآورده کنــم :يــا از طريــق ســازمان وحــدت کمونیســتی و یــا از
مجـرای مجاهدیــن خلــق .و شــهرام ترجيــح میدهــد کــه نوشــتههایش
بــه دســت ســازمان وحــدت کمونیســتی برســد.
چنــد روزی پــس از انتقــال شــهرام بــه زنــدان اویــن ،مــن
همـراه بــا فریــدون فرشــته خــو بــه خانــهء امــن خیابــان جــردن رفتیــم
و در آنجــا بــا فضــای غــم آلــود اطــاق بازداشــت شــهرام روبــرو شــدم؛
اطاقــی کــه پشــت پنجرههایــش را تیغــه کشــیده بودنــد و راه بــه
جایــی نداشــت .دســت نوشــتههای شــهرام را از فریــدون گرفتــم و آن
شــب تــا صبــح متــام آن را خوانــدم .حــال ق ـرار بــود کــه ايــن دســت
نوشــتهها را بــه خانــوادهء او تحويــل دهيــم .مــا بوســيلهء همــر يکــی
از اعضــاء ســابق گــروه ،حســن ماســالی ،کــه بــا «هرمــن شــهرام» ،يکــی
از خواه ـران تقــی شــهرام ،آشــنائی داشــت توانســتيم دســت نوشــتهها
را بــه دســت مــادر شــهرام برســانيم.
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مادربــزرگاش ق ـرار مــی گــرد .بهــر حــال تســليم نوشــتههای شــهرام
بــه خانــوادهاش موجــب شــد کــه مــن بــا ايــن خانــواده آشــنائی بیشــری
پيــدا کنــم.
تقــی شــهرام در ســال  1359اعــدام شــد و مدتــی بعــد ،بــا
امنیتــی شــدن شــديد فضــای کشــور ،خواهــرش هرمــن تصمیــم گرفــت
بــه اتفــاق رسوش و بــه صــورت غیــر قانونــی از ایـران خــارج شــوند .او
از مــن خواســت تــا ایــن امــکان را ب ـرای آنهــا فراهــم کنــم .مــن هــم
توانســتم رشایــط خــروج غیرقانونــی آنهــا را فراهــم کنــم .امــا بــا اینکــه
بــه رابطــی کــه مســئول عبــور آنهــا از مــرز بــود اطمینــان کامــل داشــتم،
نگرانــی متــام وجــودم را گرفتــه بــود و احســاس مســئولیتم در قبــال
رسوش بیــش از مســئولیت یــک پــدر بــود.
بهــر حــال ،در آخریــن قـرار مالقــات بــا هرمــن و رسوش کــه
در بعــد از ظهــری پائیــزی در رســتورانی در شــال خیابــان پهلــوی انجــام
شــد ،مــن نحــوهء خــروج از ایـران را بـرای او رشح داده و پاســپورتاش
را بــه او دادم .امــا هرمــن ،در نابــاوری متــام مــن ،گفــت کــه او و رسوش
از ايــن کار منــرف شــدهاند و دیگــر قصــد خــروج از ایـران را ندارنــد.
در هــان روز مــن و هرمــن احساســات ناگفتــه خــود بــه يکديگــر را
بيــان کرديــم و بــرق زندگــی و شــادی عميــق در چهــرهء رسوش و در
آن جمــع ســه نفــره درخشــيدن گرفــت و عاطفــهء میــان مــن و رسوش
ژرفتــر شــد .یــک مــاه بعــد مــن و هرمــن بــا هــم ازدواج کردیــم و
بنوعــی جــای خالــی پــدر و مــادر رسوش را پــر کرديــم .زندگــی تــازه اگــر
چــه تــوام بــا نگرانــی و دلواپس ـیهای ف ـراوان هم ـراه بــود امــا وجــود
رسوش ،تنهــا یــادگار دو تــن از مبارزیــن راه آزادی ،گرمــای تــازهای بــه
جانــم بخشــیده بــود .و چنــدی بعــد هــم همــرم بــه مــن اطــاع داد
کــه بــاردار اســت.

گیتیمداری

شامرهی دوم
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پرسش :شام از کجا مخارج زندگی خود را تأمني می کرديد؟
پاســخ :مــن توانســته بــودم يــک کارگاه صنعتی فلــزکاری و تـراشکاری را
در جــاده ســاوه و بــه کمــک دو تــن از دوســتانم بــه راه انداختــه و اداره
کنــم کــه رشح اش مفصــل اســت .امــا بهــر حــال زندگــی مــا براحتــی مــی
گذشــت .تنهــا يــک نکتــه وجــود داشــت و آن هــم اينکــه اگرچــه ق ـرار
نبــود در مــواردی چــون پخــش اعالمیــه و شــبنامه در ســطح شــهر رشکت
داشــته باشــم ،ش ـبها ،بــدون اطــاع بقیــهء اف ـراد ســازمان و همــرم،
در محلههــای جنــوب شــهر شــبنامه پخــش میکــردم .ايــن امــر باعــث
برانگيختــه شــدن کنجکاویهــای همــرم شــد کــه میخواســت علــت
دیــر آمدنهایــم روشــن شــود و چــون فهميــد کــه شــبها چــه
میکنــم ،بــا اینکــه دوران ماههــای آخــر بــارداری خــود را میگذارنــد،
تصمیــم گرفــت بــا هــان وضعیــت بــه عنــوان فــرد پوششــی بــرای
پخــش اعالمیــه در محلههــای مختلــف شــهر بــا مــن همـراه شــود .پــس
از مدتـی انجــام ایــن کار باعــث نگرانـیام شــد از بابــت ایــن کــه اگــر در
حــال پخــش شــبنامهها بــا مأموریــن رژیــم روبــرو شــویم چــه اتفاقــی
ب ـرای او و فرزندمــان مــی توانــد رخ دهــد؛ آن هــم در رشایطــی
کــه دیگــر امیــدی بــه تغییــر وضــع موجــود دیــده منیشــد.
چــپ و کمونیســیم موجــودات ناشــناختهای ب ـرای اغلــب
مــردم و افــکاری غیــر قابــل قبــول بــرای عــدهای دیگــر
شــده بودنــد.
پرسش :در آن رشايط چاره را در چه يافتيد؟
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پاســخ :پرسمــان «رهــا» در آبــان ســال  1363بــه دنيــا آمــد و مــا بــه
اتفــاق رسوش در اواخــر پاییــز ســال  1364بطــور عــادی از ایـران خــارج
شــدیم و بــه ترکيــه رفتيــم و از آنجــا بکمــک کمیســاریای پناهنــدگان
ســازمان ملــل در ترکیــه ،وارد ســوئد شــديم.
پرسش :آيا در سوئد هم فعاليت سياسی را از رس گرفتيد؟
پاســخ :بديهــی اســت .هــوا و غــذای روحــی مــن کار سياســی بــود .در
آن ســالها چپهــا و ســازمان مجاهدیــن فعــال تــر از بقیــهء جریانــات
سیاســی در خــارج از کشــور بودنــد .وضــع ســازمان مــا هــم در خــارج
بســیار خــوب بــود و بــر خــاف داخــل کشــور ،عــدهء بیشــری بــه
نرشیــات و کتابهــای ســازمانی مــا توجــه نشــان مــی دانــد .مــن ،در
هــان ماههــای نخســت ،بــه دعــوت مســئول کمیتــه خــارج از کشــور
ســازمان ،و نيــز ســایر اعضــا پنــج نفــره آن کميتــه ،بــه عضویــت کمیتــه
خــارج از کشــور ســازمانمان درآمــدم .يکــی از کارهــای مــا بازتکثــر
نرشیــهء «رهایــی» ،ارگان ســازمان بــود و در عــن حــال نرشیــهء
«اندیشــهء رهایــی» را هــم بــه عنــوان ارگان خــارج از کشــوری ســازمان
منتــر میکرديــم.
پرســش :آيــا فعاليــت هایتــان در ايــن دوره هــان شــکل و محتــوای
ســابق را داشــت؟
پاســخ :نــه .مــن در هــان چنــد ســال نخســت بعــد از خــروج از ایـران
بفکــر همــکاری در ايجــاد اتحــاد جديــدی از چپهــا افتــاده و آن را
مثــل يــک مأموريــت و پــروژہ بــا دوســتانم در میــان گذاشــتم و حتــی
در سـه نوبــت هــم در سـه پــروژہء مربــوط بــه ایــن فکــر ،بــه نامهــای
«اتحــاد چــپ کارگــری»« ،طرحــی نــو» و «تریبونــال بیــن امللــل» فعاالنــه
رشکــت کــردم امــا هــر سـه طــرح نــاکام ماندنــد و باالخــره هــم ،در ســال
 ،)1991( 1370اعضــا ســازمان در ای ـران در یــک تــور امنیتــی گرفتــار و
دســتگیر شــدند و بــه ناگزیــر کمیتــه و تشــکیالت خــارج از کشــور هــم
منحــل شــد.
پرسش :فکر برگشنت به ايران را منی کرديد؟
پاســخ :نــه ،امــکان بازگشــت وجــود نداشــت و مــن ،تــا  9ســال بعــد،
هم ـراه بــا ســایر گروههــای چــپ ،همچنــان در عرصههــای گوناگــون
فعالیتهائــی پراکنــده داشــتم و ســعی میکــردم تــا ،از طريــق
همفکــری و گفتگــو بــا ســایر فعالیــن سیاســی ،راهــی بــرای بــرون
رفــت از پراکندگــی اپوزیســیون چــپ پيــدا کنیــم؛ کوششــی کــه اغلــب
بینتيجــه میمانــد .تــا اينکــه در پــی ناامیــد شــدن از همــکاری بــا
جریانــات چــپ و ب ـی نتیجــه مانــدن تالشهــای اتحــاد در بیــن آنــان،
بــا کمــک تنــی چنــد از همفکرانــم ،انجمنــی فرهنگ ـی و سیاســی
را در اســتکهلم تاســیس کردیــم کــه برگــزاری کالسهــای
فلســفه ،روانشناسـی و برگـزاری جشـنهای ملـی از جملــه
فعالیتهــای آن بــود.
پرســش :جالــب اســت .در آن دوران در همــه جــای دنيــا و
در ميــان محافــل ايرانــی ،رفتــه رفتــه کار فرهنگــی جانشــن
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کار سياســی مــی شــد .فعاليتهــای ديگــر شــا در ايــن زمينــه چــه
بــود؟

پاســخ :مــن و عــدهای از فعــاالن سیاســی و اجتامعــی در هــان ســالها
پــروژہء تشــکیل «اتحادیــهء رسارسی ایرانیــان در ســوئد» را بــا بودجــهء
دولــت ســوئد و بــا کمــک متــام گروههــای سیاســی و انجمنهــای
دموکراتیــک ایرانـی بــه راه انداختیــم .مبنظــور تاســیس و انتخــاب هیــت
رئیســهء «اتحاديــه» ،ایرانیــان در رسارس شــهرهای مختلــف ســوئد
مناینــدگان خــود را ب ـرای رشکــت در کنگــرهای دو روزه انتخــاب کردنــد.
مــن هــم از ســوی انجمــن فرهنگــی سیاســی ایرانیــان در اســتکهلم
کاندیــدای ایــن انتخابــات بــودم و بعــد از انتخابــات مرحلــهء نخســت
بــه منايندگــی از جانــب ايرانيــان شــهر اســتکهلم در اولیــن کنگــره هــم
بعنــوان یک ـی از هفــت نفــر عضــو هیئــت رئیســهء اتحادیــه انتخــاب
شــدم.
پرسش :و تا چه مدت به اين کار مشغول بوديد؟

پرسش :نام اين تشکيالت چه بود؟
پاســخ :نــام تشــکیالتی کــه در ســال  )2002( 1381بــا حضــور جمعــی
از مرشوطهخواهــان ،طرفــداران رضــا پهلــوی ،و عنــارصی از چپهــا و
بــا حضــور باقــر پرهــام ،ضمــن نشســتی در شــهر لــوس آنجلــس و بــا
تصویــب اساســنامه و مرامنامـهای دمکراتیــک و ســکوالر تاســیس یافــت
«اتحادیــهء مل ـی ب ـرای دموکراســی در ای ـران» بــود.
و در هــان نشســت ،مــن بــه عنــوان دبیــر کّل و ســخنگوی ایــن
تشــکیالت نــو پــا انتخــاب شــدم .بــه نظــر مــن ،ایــن تشــکیالت اولیــن
ســازمان دموکراتیــک مــدرن و ســکوالر در خــارج از کشــور بــود کــه
در رشایطــی نامناســب تولــد یافتــه بــود.
پرسش :نامناسب؟ منظورتان چيست؟
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پاســخ :راســت اش اينکــه در اواخــر هــان ســال  ،2000بــا توجــه بــه
اعتقــاد جديــد مــن در مــورد ايجــاد يــک «اپوزيســيون ملــی و فراگــر»،
یک ـی از اقوامــم کــه از نزدیــکان شــاهزاده رضــا پهلــوی محســوب
میشــد بــه مــن توصيــه کــرد کــه بــا شــاهزاده ديــداری داشــته
باشــم .مــن ایــن فکــر را بــا کامبیــز روســتا ،کــه از دوران
کنفدراســيون بــا او آشــنا بــودم و روابطــی صمیمــی و
نزدیــک داشــتیم ،در میــان گذاشــتم .او در ابتــدا موافــق با
ایــن فکــر نبــود امــا پــس از مدتـی کمکــم بــه گفتگوهــای
اولیــه بــا رضــا پهلــوی بــه صــورت غیــر علنــی توســط مــن

پاســخ :البتــه .بهــر حــال راهــی تــازه ب ـرای برگشــن بــه فعاليتهــای
واقعـاً سياســی بــاز شــده بــود .مــن ،از چنــد مــاه بعــد از ایــن مالقــات،
از طریــق برنامههــای رادیوئــی خــودم ،رشوع بــه تبلیغــات در مــورد
اهمیــت اتحــاد گروههــای مختلــف اپوزیســیون پرداختــم و ســپس،
بــا تشــکیل کمیتــهای بــه همیــن منظــور در مــاه مــی ســال 2001
کنفرانســی  3روزهای را ،بــا عنــوان «چگونگــی گــذار بــه دموکراســی در
ایـران» ،بــا رشکــت رهـران  18ســازمان و حــزب چــپ ،قومــی و راســت،
در اســتکهلم برگ ـزار منودیــم کــه طــی آن ،رشکــت روزانــه نزدیــک بــه
 300نفــر از فعالیــن سیاســی در ایــن کنفرانــس ،امیدهــای بســیاری را
در د ل رشکتکننــدگان در ایــن نشســت ایجــاد کــرده بــود.
آنــگاه جريــان خــروج باقــر پرهــام از ایـران و مالقــات او بــا
رضــا پهلــوی پيــش آمــد و کمکــم فکــر تاســیس تشــکیالتی بـرای تبلیــغ
اتحــاد اپوزیســیون ،بــا هــدف دســت یافــن بــه دموکراســی در ای ـران،
شــکل جدیتــری بــه خــود گرفــت .در هــان تاریــخ ،کام ـران بیگــی،
یکـی از مشــاورین و دســتیاران جــوان و خــوش فکــر رضــا پهلــوی هــم
در مســیر ایــن پــروژہ قـرار گرفــت و بــا گســرش خــر آغــاز ایــن پــروژہ،
گروهــی از مرشوطهخواهــان جــوان و طرفــداران رضــا پهلــوی نيــز
نســبت بــه ایــن اقــدام سیاســی جدیــد توجــه نشــان دادنــد؛ چـرا کــه در
واقــع ایــن اولیــن تشــکیالتی بــود کــه رضــا پهلــوی خــود را متعلــق بــه
آن میدانســت.

گیتیمداری

پرسش :منظورتان از سفر به امريکا چيست؟

پرســش :مــی توانــم احيــاء روحيــهء شــا را حــدس بزنــم .آيــا چنــن
نبــود؟

شامرهی دوم

پاســخ :خيلــی طــول نکشــيد .اکرثیــت اعضــاء ایــن هیئــت دارای
گرایشــات اصــاح طلبــی و مخالــف بــا دخالــت ایــن اتحادیــه در امــر
سیاســت بودنــد و مناینــدگان جریانــات سیاســی انحــال طلــب را
عمــاً کنــار میگذاشــتند .ايــن امــر موجــب شــد کــه ادامــهء کار بــا
ایــن ســازمان برایــم غیــر ممکــن شــود؛ هــر چنــد کــه انديشــهء داشــن
يــک ســازمان «ف ـرا گروهــی» و نــه «غــر سياســی» متشــکل از همــهء
گرايشــات سياســی انحاللطلــب روز بــه روز برايــم جــذاب تــر مــی
شــد.
در ســال  2000بــود کــه بعلــت اختــاف عقيــده و ســليقه
بناچــار از همــرم جــدا شــدم .در هــان ســال مــن دســت بــه اقــدام
جديــدی زدم و آن راه انــدازی یــک برنامــه رادیویــی  4ســاعته زنــدهء
روزانــه ،در  6روز هفتــه بــود؛ کاری کــه بیشــرین نیــرو را از مــن
میگرفــت .هــدف برنامههــای ایــن رادیــو آشــنا ســاخنت ایرانیــان بــا
هویــت فرهنگــی و تاریخــی شــان بــود ،ضمــن آنکــه نقــد مذهــب
شــیعه توســط اســام شناســانی چــون پرفســور مســعود انصــاری
قســمتهایی از کار ایــن رادیــو را تشــکیل مــیداد .برنامههــای ایــن
رادیــو بــه مــدت  10ســال بطــول انجامیــد و اث ـرات بســیار مثبتــی بــر
جامعــهء ایران ـی در ســوئد گذاشــت .و هنگامــی هــم کــه بــه امريــکا
ســفر کــردم بـرادرم ،کــورش اعتــادی ،راديــو را اداره میکــرد و مــن هــم
تلفنــی در بخشهائــی از برنامــه رشکــت میکــردم.

رضایــت داد .در مــورد ایــن مالقــات بــا تنــی چنــد از شــخصیتها و
رهـران گروههــای چــپ و قومــی هــم مشــورت کــردم و رشایــط آنهــا را
ب ـرای تشــکیل جبه ـهای از مخالفیــن رژیــم جویــا شــدم.
مالقــات بــا شــاهزاده رضــا پهلــوی در پاریــس و در
منــزل مادربــزرگ شــاهزاده صــورت گرفــت و طــی آن بــا اســتقبال و
گشــادهرویی بســیاری از ســوی رضــا پهلــوی مواجــه شــدم و ايشــان
هــم بــا اقــدام بــرای گــرد هــم آوردن مناينــدگان نحلههــای سياســی
اپوزيســيون موافــق بــود.

پاســخ :نامناســب از ايــن جهــت کــه در آن زمــان بخشــی از
اپوزیســیون ایرانـی ،و بیشــر جریانــات چــپ ،اعتقــادی بــه
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دموکراســی نداشــتند و اصــاح طلبــان رژيــم در ســطح وســيعی در بــن
اپوزيســيون خــارج کشــور نفــوذ داشــتند .بنابرایــن هنــوز زمینــهء اتحــاد
متــام نیروهــا فراهــم نشــده بــود.

گیتیمداری

شامرهی دوم

بهار 1396

پرســش :جــز آقــای باقــر پرهــام چــه کســانی در ايــن جريــان نقــش
داشــتند؟
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پاســخ :مــن در ســال  ،2003طــی قـراری توســط رسهنــگ اویســی ،رییس
دفــر شــاهزاده ،بــه پاریــس رفتــم و در آنجــا بـرای اولیــن بــار با شــهریار
آهــی ،کــه مشــاور شــاهزاده بودنــد ،آشــنا شــدم .در آن مالقــات ،آقــای
اویســی از قــول شــاهزاده از مــن خواســت تــا ارتباطــات خــودم را بــا
کســانی کــه از قبــل بــا آنــان در مــورد گفتگــو بــر رس اتحــاد اپوزیســیون
انجــام دادهام بــه آقــای آهــی هــم معرفــی کنــم و قـرار شــد بخشــی از
ایــن موضــوع از طریــق زنــده یــاد کامبیــز روســتا انجــام بگیــرد .تلفــن
کامبیــز روســتا را بــه شــهریار آهــی دادم و پیــش از آن بــه روســتا اطــاع
دادم کــه مشــاور رضــا پهلــوی ،شــهریار آهــی بــا او متــاس خواهــد
گرفــت .ســپس بــه ســوئد بازگشــتم.
در بازگشــتم بــه ســوئد در راســتای تأســيس شــاخهء
«اتحاديــه ملــی» در ايــن کشــور اقــدام کــردم و بــزودی واحــد اســتکهلم
آن ،بــا داشــن  30عضــو ،بزرگرتیــن واحــد اتحادیــه شــد کــه بیشــر
آکســیونهای اعرتاضــی ،جلســات فرهنگــی و سیاســی و جشــنهای
ملــی را در ایــن شــهر برگــزار مینمــود .در عــن حــال اجــرای 4
ســاعت برنامــه زنــده رادیویــی در  6روز هفتــه ،ایــن رادیــو را بــه پــر
شــنوندهترین رادیــو محلــی تبدیــل منــوده بــود.
چنــدی بعــد هــم تلويزيــون «آزادی» در لــوس آنجلــس آغــاز
بــکار کــرد و امکانــات خــود را در اختيــار «اتحاديــهء ملــی» گذاشــت و
از مــن نيــز خواســته شــد کــه بـرای همــکاری بــا آن بــه ايــن شــهر بــروم.
مــن نيــز پــس از انجــام مالقــات ديگــری بــا رضــا پهلــوی و شــهریار آهــی
در پاریــس ،بــه واشــنگنت و ســپاس بــه لــوس آنجلــس رفتــم و کارم را در
راســتای معرفــی اتحاديــه در تلویزیــون «آزادی« رشوع کــردم.
امــا چنــد هفتــه بعــد پــروژہء جدیــدی بــا عنــوان «رفراندوم»
از ســوی بخــش قابــل توجهــی از شــخصیتهای سیاســی اپوزیســیون،
مطــرح گردیــد و از مــن هــم خواســته شــد تــا ضمــن امضــای ایــن طــرح
بــه تبلیــغ آن در تلویزیونهــای لــوس آنجلــس بپــردازم.
پرســش :پــروژہء رفرانــدوم ب ـرای تغيــر قانــون اساســی خيلــی بــا رس و
صــدا آغــاز شــد امــا چنــدان عمــری پيــدا نکــرد .نقــش شــا در آن چــه
بــود؟
پاســخ :مــن بــا ایــن پــروژہ موافــق نبــودم و از همینجــا هــم اختــاف من
بــا برخــی از اطرافیــان رضــا پهلــوی رشوع شــد .آن روزهــا اطرافیــان رضــا
پهلــوی ،کــه در گــروه هــا و دســتجات مختلــف پراکنــده بودنــد ،از طــرح
رفرانــدوم حامیــت مــی کردنــد .اغلــب رســانه هــای لسآنجلــس
نیــز در اختیــار مبلغیــن و طرفــداران ایــن طــرح بودنــد.
مــن ،در هــان زمــان ،در جلســهای در
واشــنگنت ،بــا حضــور شــاهزاده ،کام ـران بيگــی ،رسهنــگ
اویســی ،شــهریار آهــی و اعضــاء «اتحادیــه ملــی بــرای
دموکراســی در ایـران» و همچنــن حــزب مرشوطــهء ایـران،
در پاســخ بــه پرســش شــاهزاده در مــورد اینکــه «شــا

در پــی دريافــت پیشــنهادی بــرای کار در «تلویزیــون
مــن و تــو» بــه لنــدن رفتــم و نزدیــک بــه سـه ســال در
آنجــا کار کــردم .در آن ســه ســال از کار و مسـ ٔولیتی کــه
در اتــاق خــر داشــتم راض ـی بــودم امــا ،دور افتــادن
از فعالیتهــای سیاســی از يکســو و آمــدن افــرادی
جدیــد و دخالتهایـی حســاب شــده در محتــوا و فــرم
کار در بخــش خــر ،باالخــره کارم را در «مــن و تــو» بــه
پایــان رســاندم و بــار دیگــر بــه ســوئد بــاز گشــتم.

چ ـرا طــرح را امضــاء نکــرده و در بحــث هــای تلویزیونــی از آن دفــاع
منیکنیــد؟» قاطعانــه دالیــل مخالفتــم را بیــان کــردم و ایشــان هــم
ظاهــرا ً در حضــور جمــع دالیــل مــن را پذیرفــت .چنــد روز بعــد در
جلســه ای مشــرک بــا حضــور دو تــن از چهــره هــای شــناخته شــده
و فعــال طرفــدار رضــا پهلــوی ،و در حضــور دوســتانم آقايــان مهــدی
زمانــی ،داود قاســملوئی و مـراد معلــم رسـاً بخاطــر مخالفــت بــا طــرح
رفرانــدوم بــا پرخاشــگری شــدید مــورد تهدیــد قــرار گرفتــم.
پرســش :مخالفــان پــروژہء رفرانــدوم زيــاد بودنــد .بــا آنهــا هــم ارتباطــی
داشتيد؟
پاســخ :بلــه ،پيــش مــی آمــد .مثـاً يکــی ديگــر از مخالفــان ايــن پــروژہ
زنــده يــاد دريــادار احمــد مدنــی بــود کــه همــن مخالفــت باعــث
آشــنائی مــن بــا ايشــان شــد .يعنــی يــک روز ،در پایــان گفتگویــی
رادیویــی در برنامــهء زنــده یــاد تــورج فرازمنــد کــه از رادیــو صــدای
ایــران در لــوس آنجلــس پخــش مــی شــد ،از طریــق متــاس تلفنــی
تيمســار مدنــی بــا رادیــو ،ق ـرار شــد کــه بــه اتفــاق دوســت مشــرک
مــان ،آقــای مهــدی زمانــی ،مالقاتــی بــا ايشــان داشــته باشــیم .ایــن
مالقــات صــورت گرفــت و طــی آن تيمســار مدنــی بطــور خصوصــی از
مــن خواســت تــا بــه رضــا پهلــوی بگویــم کــه بهــر اســت بجــای پــروژہء
رفرانــدوم ،او و شــاهزاده ،بــه مــوازات هــم ،بــر رس موضــوع «اتحــاد»
تبلیــغ کننــد تــا در زمــان مناســب وارد همکاریهــای رســمی بشــویم.
يکــی از نتايــج ايــن آشــنائی هــم آن بــود کــه بعــد از آن مالقــات از
ســوی زنــده یــاد مدنــی ب ـرای رشکــت در کنگــرهء شــاخه ای از جبهــهء
ملــی در سانفرانسيســکو کــه رهــری ايشــان را پذيرفتــه بــود دعــوت
شــدم و بــه اتفــاق خانــم مه ـرا ملکــی و آقایــان م ـراد معلــم و مهــدی
زمان ـی در آن کنگــره رشکــت کــردم و ســخنانی در ارتبــاط بــا اهمیــت
اتحــاد اپوزیســیون در آن جلســه بیــان داشــتم.
پرســش :مخالفــت شــا بــا طــرح رفرانــدم برايتــان گ ـران
متــام نشــد؟
پاســخ :چ ـرا .مخالفــت مــن بــا طــرح رفرانــدوم و توجهــم
بــه کوشــش در راســتای پــروژہء اتحــاد اپوزيســيون موجــب
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شــد تــا فشــار طرفــداران رضــا پهلــوی و ســلطنت طلبــان هــر روز
از طریــق چنــد نرشیــه محلــی و نيــز برخوردهــای غیــر سیاســی در
جلســاتی کــه در لــوس آنجلــس برگــذار میگردیــد عليــه مــن بيشــر
شــود .آنهــا مـرا عامــل حــزب تــوده و مأمــور کنــرل رضــا پهلــوی و نيــز
مخالــف طــرح رفرانــدوم خوانــده و قصــد داشــتند کاری کننــد کــه مــن
از آمریــکا خــارج شــوم .رس انجــام هــم ،بعــد از نزدیــک بــه یــک ســال،
از آمریــکا بــه ســوئد بازگشــتم.
پرسش :چه زندگی پر تالطمی .در بازگشت به سوئد چه کرديد؟

پاســخ :دو مــاه پــس از برگشــتم ،بــا ارصار کامبیــز روســتا ،بـرای رشکــت
در نشســتی بــا حضــور ســی و چنــد نفــر از امضــاء کننــدگان طــرح
رفرانــدم بــه برلیــن رفتــم .در آنجــا و بعــد از دو روز رشکــت در آن
نشســت متوجــه شــدم کــه بــا آن جمــع هــم ،کاری بــه نتیجــه نخواهــد
رســید .لــذا بــه ســوئد بازگشــتم و کار رادیــو و نشس ـتهای هفتگــی
واحــد اتحادیــه را پ ـی گرفتــم .امــا بهــر حــال ،بــا بــاز گشــت مــن از
آمریــکا بــه ســوئد و بعلــت اعــال سیاسـتهایی کــه از طریــق برخـی
از اطرافیــان رضــا پهلــوی صــورت میگرفــت ،عمــاً کار تشــکیالت
«اتحاديــه» متوقــف شــد و فقــط خســتگی کار برايــم باقــی مانــد .در
عــن حــال در دوران اقامــت تــازهام در ســوئد ،بــا همــهء خســتگی از
کارهــای بــی رسانجــام ،در ( 1386 )2007در تلویزیــون «اســو َســت»
کــه متعلــق بــه ســازمان کوملــه بــود برنام ـهای هفتگــی داشــتم و در
هــان برنامــه همچنــان بــه اهمیــت اتحــاد گروههــای مخالــف نیــز
میپرداختــم.
پرسش :من منتظر اقدام بعدی شام هستم؛ بعد از آن چه کرديد؟

کــه بـرادرم ،کــورش اعتــادی ،در جلســاتی بــا حضــور آقــای نــوری عــا
رشکــت میکنــد و آنهــا در فکــر برگ ـزاری نشســتی بــا عنــوان «کنگــرهء
ســکوالر دموکـرات هــای ايـران» هســتند .قـرار بــود کــه رشکــت کنندگان
در آن جلســات از ديگـران هــم بـرای همــکاری دعــوت کننــد .مــن هــم
بــه دعــوت بــرادرم بــه ایــن جلســات رفتــم و بعــد از مدتــی بحــث
و گفتگــو در مــورد چگونگــی تشــکیل ایــن کنگــره ،عضویــت کمیتــه
برگ ـزاری را پذيرفتــم.
يکــی از پيشــنهادات آقــای نــوری عــا ايــن بــود کــه قبــل از
تشــکيل کنگــره ســندی را بـرای تعريــف مشــخصات يــک فــرد ســکوالر
دموکــرات نوشــته و بــا گــردآوری امضــاء منتــر کنيــم .بــزودی ايــن
ســند بــا نــام «پيــان نامــهء عــر نــو» و بــا حــدود ســيصد امضــاء (کــه
نــام مــن هــم جــزو آنهــا بــود) منتــر شــد.
در عــن حــال ،کميتــهء برگـزاری کنگــره (کــه تصميــم گرفتــه
بــود کنگــره را بصــورت ســاالنه برگــزار کنــد) شــهر واشــنگنت را بــرای
برگـزاری نخســتني کنگــره و صــد و هفتمیــن ســالگرد انقــاب مرشوطــهء
ايـران را بـرای تاريــخ برگـزاری اش انتخــاب کــرد و در نتيجــه ،مــن هــم
بــه اتفــاق بــرادرم ،مبنظــور رشکــت در کنگــره راهــی شــهر واشــنگنت
شــدیم و ايــن اولــن مالقــات مــن بــا آقــای نــوری عــا بــود.
در آخريــن جلســهء آن کنگــرهء اول هــم موضــوع اعــام
موجوديــت «جنبــش ســکوالر دموکراســی ایــران» مطــرح شــد و بــه
تصويــب رســيد و مــن بــه اتفــاق هموندانــی ديگــر مأمــور اداره امــور
آن شــديم .در واقــع از آن کنگــره تــا امــروز زندگــی مــن رصف گســرش
نظــری و عملــی گفتــان ســکوالر دموکراســی شــده و اکنــون هــم
خوشــحامل کــه يــک ســال اســت بــا تشــکيل حــزب ســکوالر دموک ـرات
ايرانيــان خانــهای فکــری و تشــکيالتی بوجــود آمــده تــا مــا رهــروان
راههــای پــر فــراز و نشــيب آنچــه در نــام «رهائــی» مســترت بــوده و
هســت بتوانيــم از طريــق ايــن شــاهراه بســوی رس منــزل مقصــود کــه
ايرانــی آزاد و آبــاد و بــی تبعيــض و دور از اســتبداد اســت بتازيــم.

پاســخ :نــه .مــن از حــدود ســال  ،2006بــا مقاالتــی آشــنا شــدم کــه
بــا نــام «جمعــه گــردی هــای اســاعيل نــوری عــا» منتــر مــی شــد.
ســال بعــد هــم ،همزمــان بــا رفتنــم بــه لنــدن ،نــوری عــا نرشيــهء
«سکوالريســم نــو» را بـراه انداخــت و انتشــار مقــاالت هفتگــی اش را در
آن ادامــه داد .مــن بــه ايــن نوشــته هــا کــه تعریــف دقیقتــر و نوتــر و
بــه روز تــری از دمکراســی را (بــا پيــش رشط سکوالريســم) ارائــه
میدادنــد عالقمنــد شــده بــودم.

ایــن مصاحبــه در اردیبهشــت مــاه  1396برابــر بــا مــاه مــی 2017
صــورت گرفتــه اســت.
آقای اعتامدی مقیم استکهلم در سوئد می باشند.

پرســش :و ايــن آشــنائی بــا مقــاالت چگونــه بــه آشــنائی
حضــوری و همــکاری کشــيد؟

گیتیمداری

پرسش :آيا در طی آن سه سال فکر سياسی را کنار گذاشته بوديد؟

اعتامدی :ممنون و در خدمت هستم.

شامرهی دوم

پرسشــگر :آقــای اعتــادی؛ خســته نباشــيد .ممنــون کــه اينگونــه بــا
گشــاده روئــی مــا را بــا گذشــتهء خــود آشــنا ســاختيد .امــا ايــن کافــی
نيســت .مهــم حــال و آينــده و مرکــب نوين شــا که ســکوالر دموکراســی
نــام گرفتــه اســت .اگــر اجــازه دهيــد در ايــن مــورد در شــاره هــای
آينــدهء «گيتــی مــداری» پــای صحبــت شــا خواهيــم نشســت.
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پاســخ :زندگــی مــن چنــن مــی گذشــت تــا اينکــه در پــی دريافــت
پیشــنهادی بــرای کار در «تلویزیــون مــن و تــو» بــه لنــدن رفتــم و
نزدیــک بــه ســه ســال در آنجــا کار کــردم .در آن ســه ســال از کار و
مس ـ ٔولیتی کــه در اتــاق خــر داشــتم راض ـی بــودم امــا ،دور افتــادن از
فعالیتهــای سیاســی از يکســو و آمــدن افـرادی جدیــد و دخالتهایـی
حســاب شــده در محتــوا و فــرم کار در بخــش خــر ،باالخــره کارم را در
«مــن و تــو» بــه پایــان رســاندم و بــار دیگــر بــه ســوئد بــاز گشــتم.

پاســخ :بعــد از بازگشــت از لنــدن بــه ســوئد ،متوجــه شــدم
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چکیده ی گفتگوی تلویزیون میهن با مراد عزیزی

مـراد عزیــزی در معرفــی خــود مــی گویــد کــه متولــد تربیــز ،از والدیــن
گیالنــی اســت و در تهــران تحصیــل کــرده اســت .بــرای ادامــهی
تحصیــل راهــی هندوســتان شــده اســت و از ماالریــا گریختــه و بــه
ایــران بازگشــته اســت .ســپس بــه آمریــکا رفتــه و ایــن هجــرت بــه
آمریــکا بــا دوران انقــاب همزمــان بــوده اســت .ســابقهی سیاســی تــا
آن هنــگام نداشــته اســت و بــا پیــروزی انقــاب ،بــا جریانــات سیاســی
آشــنا شــده اســت .پــس از مدتــی بــه ایـران بازمیگــردد و بــا پــاره شــدن
پاســپورتاش در فــرودگاه در ایـران مانــدگار شــده و از تحصیــل بــاز مــی
مانــد .بــه ســازمان مجاهدیــن میپیونــدد .وی و همــرش و افــرادی
از خانــوادهاش بــه زنــدان میافتنــد .ســال هفتــاد و چهــار بــه ترکیــه
میرســد .اکنــون در فنالنــد اســت و دارای مــدرک مهندســی ف ـنآوری
اطالعــات میباشــد .در فنالنــد در ســمت مرتجــم مشــغول بــوده اســت
و پــس از تحصیــات مهندســی ،کار و آمــوزش در ایــن زمینــه را ادامــه
داده اســت.

گیتیمداری

پرســش :بیانیــهی «مــا ایرانــی بــی تبعیــض مــی خواهیــم» روی
سکوالریســم مترکــز داشــت .شــا چگونــه شــد کــه از آن نــگاه قبلــی،
نــگاه عرفانــی (کــه ســکوالر هــم نیســت) بــه ایــن نــگاه ســکوالر
رســیدی؟
پاســخ :نگــرش عرفانــی ،کــه پیــش از آتئیســت شــدن مــن ب ـرای مــن
وجــود داشــت ،از ســوی پــدر بــرای مــن شــکل گرفــت و آنــرا زیبــا
میدیــدم و البتــه بــه گذشــته مربــوط میشــود .ایــن دگرگونیهــا
در اندیشــه هــم بســیار آرام شــکل میگرفتنــد .امــا بــا سکوالریســم
آشــنایی پیــش آمــده بــود و بویــژہ سکوالریســم سیاســی از ایــن دســت
کــه امــروز بــا آن رس و کار دارم و بــا تعریفهــای تکمیلــی همچــون
«نــو» و «دموکراســی» ،گیرایــی داشــت .مــا دیگــر تنهــا بــا بیــرون کــردن
دیــن و مذهــب از سیاســت همــراه نیســتیم بلکــه هــر ایدئولــوژی
متامیــت خــواه نیــز بایــد از دخالــت در قــدرت سیاســی دور مبانــد.
ایــن نگــرش توســط اســاعیل نــوری عــا مطــرح شــد و راهــکاری بـرای
رهایــی از حکومــت اســامی ایـران و حتــی نجــات منطقــه از مشــکالت
شــان میتوانــد باشــد .تعریــف آقــای نــوری عــا از سکوالریســم مــا
را در برابــر هــر آنچــه کــه در حکومــت اســامی ای ـران جــاری اســت
و اجــرا میشــود قــرار میدهــد .از ایــرو ایــن بیانیــه زمانــی
کــه مکتــوب شــد و میرفــت کــه راهــی بـرای آینــده باشــد،
امضــا کــردن آن ب ـرای مــن الزم منــود.
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پرســش :در مقدمــه گفتیــد کــه در جوانــی سیاســی نبودیــد امــا تبعیــض
را برمنیتافتیــد .امــا چگونــه شــد کــه سیاســی شــدی و بــه مجاهدیــن
پیوســتی؟
پاســخ :مــن هــم موافقــم کــه عدالتخواهــی در هــر انســانی هســت و
از خانــواده نیــز بــه انســان میرســد .منونههــای ملی-مذهبــی هــم بـرای
مــا چنیــن الگوهایــی بودنــد .امــا مــن مشــکل خاصــی بــا نظــام شــاه
نداشــتم و سیاســی هــم نبــودم .پرســش مهــم ب ـرای مــن در
کنــار جریانــات سیاســی ،پــس از «هیــچ گفــن» آقــای خمینی
در هواپیــا ایجــاد شــد ،و حساســیت مــن بدنبــال آن رشوع
شــد .در آمریــکا در جلســات گوناگونــی در گروههــای
بحــث سیاســی رشکــت میکــردم .کتــب رشیعتــی را هــم
میخوانــدم .بــا مکاتــب دیگــر آشــنا میشــدم و اینهــا

همــه جاذبــه داشــت .امــا تــا زمانــی کــه بــه ایـران بازنگشــته و گرفتــار
نشــده بــودم در رشایطــی قـرار نگرفتــه بــودم کــه بخواهــم ایفــای نقــش
کنــم و رسانجــام تــا بدانجــا رســیدم کــه دیــدم بایــد بــه نوعــی مــن هــم
مبــارزه کنــم و در ایــن میــان مجاهدیــن را انتخــاب کــردم.

شامرهی دوم

پرســش :ایــن جوانــی کــه دســتگیر شــد و بــه ترکیــه رفــت و ســپس بــه
فنالنــد رســید ارتباطــش بــا مجاهدیــن چــه شــد؟
پاســخ :بــا خوانــدن دقیــق قــرآن تــاش کــردم کــه بفهمــم ایــن گونــه
جهــان بینــی چیســت و در چــه مســیری پیــش مــیروم .و بتدریــج
بــه ایــن رســیدم کــه مجاهدیــن منــی تواننــد آنچــه خواســت مــردم مــا
اســت را بــه آنهــا بدهنــد .زی ـرا آنهــا نیــز از یــک جهــان باالتــر ســخن
میگوینــد و از یــک تفکــر الهــی جــان یافتــه و «ایــن جهانــی» نیســت
و انتقــاد و بهبــود را پذیـرا نیســتند .البتــه بســیار دســت بــه عصــا افــکارم
را بــروز م ـیدادم و رویههــای عرفانــی اســام را مطــرح میکــردم .تــا
اینکــه بــه خــارج راه یافتــم و بــا جمعــه گردیهــای اســاعیل نــوری
عــا آشــنا شــدم و سکوالریســم را بهرتیــن راه ب ـرای آینــدهی کشــورمان
دیــدم .البتــه کار سیاســی منیکــردم و بیشــر در محیــط پیرامــون خــودم
روی افــکار و بینــش خــودم و دیگـران کار میکــردم .از جنبــش ســبز بــه
بعــد ،بــا امضــای بیانیـهی «مــا ایرانــی بــدون تبعیــض مــی خواهیــم» و
ســپس بــا آشــنایی بــا «شــبکهء ســکوالرهای ســبز» بــه ایــن مســیر افتــادم
و اکنــون اینجــا هســتم.

بتدریــج بــه ایــن رســیدم کــه مجاهدیــن منــی تواننــد آنچــه
خواســت مــردم مــا اســت را بــه آنهــا بدهنــد .زی ـرا آنهــا
نیــز از یــک جهــان باالتــر ســخن مــی گوینــد و از یــک
تفکــر الهــی جــان یافتــه و «ایــن جهانــی» نیســت و انتقــاد
و بهبــود را پذی ـرا نیســتند .البتــه بســیار دســت بــه عصــا
افــکارم را بــروز مــی دادم و رویــه هــای عرفانــی اســام را
مطــرح مــی کــردم.

پرســش :سکوالریســم ،خــود ،حزبــی شــده اســت و احـزاب
همیشــه بــه نزدیــکان خــود و سیاستشــان بیشــر توجــه
نشــان میدهنــد ،چگونــه درآینــده نــگاه تبعیضــی را از
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آلرتناتیــو بایــد بدورازاســتبداد و بازســازی اســتبداد مبانــد
و تضمیــن ایــن مهــم بــا نیــروی ضــد تبعیــض ســکوالر
دموکراســی اســت .حــزب مــا هــم ،شــاید بــا نقــش
محــوری تــر ،ب ـرای ایــن آلرتناتیوهمــه گیــر تــاش مــی
کنــد .آلرتناتیــو بایــد هــم اقبــال و توجــه جهانــی وهــم
هــم میهنــان مــا درون مرزهــا را بــا خــود داشــته باشــد.
بنابریــن هــر نیرویــی کــه بخواهــد بــا ایــن آلرتناتیــو
همــراه شــود بایــد پایبنــد بــه ســکوالر دموکراســی
وحقــوق بــر باشــد .آنهاییکــه ازایــن دو دورمانــده انــد
بجاســت کــه بازبینــی دراصــول شــان بنامینــد و بــا زمــان
پیــش برونــد .تاکیــد براعالمیــه جهانــیحقــوق برشنیــز
یــک مســئله روزاســت و مربــوط بــه چهــل ســال پیــش
منــی شــود.
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خودتــان دور نــگاه میداریــد؟
پاســخ :مشــکلی در ایــن مســیر نیســت ،چنانچــه مــا ایدئولوژیهــای
متامیــت خــواه را از خــود مجــزا بدانیــم و از ســویی پایبنــدی بــه
ایدئولوژیهــا را ب ـرای نظــام سیاســی کشــور مجــاز ندانیــم .آنچــه کــه
مــا در کشــورمان تــا کنــون دیدهایــم و بیشــر هــم از ســوی نیروهــای
چــپ ،برهمیــن روال بــوده اســت کــه یــک ایدئولــوژی و طرفــداران آن
بــرای رســیدن بــه جامعــه مــورد نظــر ،جایــگاه ویــژہای را بــه خــود
م ـیداده انــد .پــس مــی تــوان گفــت کــه ســکوالر دموکراســی امیــدی
اســت بــرای اینکــه بتــوان بــدور از ایــن تجــارب منفــی جامعــهای را
ســاخت .پرســش ایــن اســت ،کــه آیــا ایــن هــم ایدئولــوژی خواهــد بــود؟
بویــژہ کــه مــا هــم در منطقــه داشــتهایم حکومتهایــی کــه مدلهــای
ســکوالری را داشــتند امــا بــاز متامیتخــواه بودنــد و بــه دیگـران آزادی و
اجــازه فعالیــت از جملــه در آداب مذهبیشــان را منیدادنــد .پــس چــه
تضمینــی هســت کــه مــا هــم گرفتــار ایــن متامیــت خواهــی هــا نشــویم؟
پاســخ ایــن اســت کــه :مــا سکوالریســمی کــه پایبنــدی بــه دموکراســی و
حقــوق بــر را مــد نظــر قـرار دهــد تاکنــون نداشــتهایم ،سکوالریســمی
کــه امتیــاز بــه هیــچ کــس منیدهــد .مــن فکــر میکنــم پایبنــدی بــه
دموکراســی و حقــوق بــر سکوالریســم را از متامیــت خواهــی دور مــی
دارد.
پرســش :شــا چگونــه بــا ایــن مقولــه ی حــزب ســازی در خارج از کشــور
کنــار آمدیــد بویــژہ کــه خــود آقــای نــوری عــا بــا اینگونــه حــزب ســازی
مخالــف بــود؟ بــا ایــن نــگاه کــه حزبهــا بایــد مثــل اروپــا طبقــات
مختلــف را منایندگــی کننــد ،امــا مثــا در ایـران مــا ،حــزب تــوده مناینــده
طیفهــای وســیع مــردم و بیشــر فکــری شــد تــا طبقــات مــردم،
آنــگاه آینــدهی حــزب شــا چگونــه اســت؟
پاســخ :مــن هــم بــه ایــن نکتــه اندیشــیدهام کــه چگونــه
شــد کــه نظــر تغییــر کــرد و بســوی تشــکیل حــزب
رفتیــم .و قــدری بــا تامــل هــم بــه ایــن نــگاه جدیــد و
ناگهانــی نگریســتم .مــا کــه در ایـران حقــی نداریــم ،ایــن
را میدانیــم .امــا وقتــی بــا خوانــدن مرامنامــه دیــدم کــه

حــزب بــرای خــود چنــد مرحلــهء حیــات قائــل اســت ،و در برومنــرز
دورهی پیشــگامی را برگزیــده اســت ،توانســتم خــودم را بــا ایــن دورهی
پیشــگامی وفــق دهــم .از آنســو تشــکیل آلرتناتیــوی بــرای جمهــوری
اســامی هــدف اصلــی اســت .ایــن ایــده بــا جمــع نخبــگان نشــد بــا
ســازمانها هــم نشــد .و بدینجــا رســیدیم کــه ایــدهء حــزب ب ـرای کار
گروهــی بیشــر مفیــد اســت .در قالــب یــک حــزب ،بــه روز میمانیــم و
زمــان عکسالعمــل بــه مســائل را از دســت منیدهیــم .و کار تشــکیالتی
زنــده میمانــد و آمــادهء عکــس العمــل مناســب اســت.
پرســش :اگــر بــه آنچــه گفتیــد از دوران جوانــی تاکنــون بــاز گردیــم
اکنــون از آن جــوان دور از سیاســت بــه عضویــت در شــورای مرکــزی
حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان رســیدهاید ،و ســخن از آلرتناتیــو
مــی زنیــد .ایــن آلرتناتیــو چیســت؟ همهگیــر اســت یــا حــزب شــا ایــن
آلرتناتیــو را مــی ســازد؟
پاســخ :آلرتناتیــو بایــد بــدور از اســتبداد و بازســازی اســتبداد مبانــد
و تضمیــن ایــن مهــم بــا نیــروی ضــد تبعیــض ســکوالر دموکراســی
اســت .حــزب مــا هــم ،شــاید بــا نقــش محوریتــر ،ب ـرای ایــن آلرتناتیــو
همهگیــر تــاش میکنــد .آلرتناتیــو بایــد هــم اقبــال و توجــه جهانــی و
نیــز هممیهنــان مــا در درون مرزهــا را بــا خــود داشــته باشــد .بنابرایــن
هــر نیرویــی کــه بخواهــد بــا ایــن آلرتناتیــو هم ـراه شــود بایــد پایبنــد
بــه ســکوالر دموکراســی و حقــوق بــر باشــد .آنهایــی کــه از ایــن دو
دورمانــده انــد بجاســت کــه بازبینــی دراصــول شــان بنامینــد و بــا زمــان
پیــش برونــد .تاکیــد بــر اعالمیــه جهانــی حقــوق بــر نیــز یــک مســئله
روز اســت و مربــوط بــه چهــل ســال پیــش منیشــود.
پرســش :آقــای نــوری عــا در گفتگــوی تلویزیونــی بــا تلویزیــون اندیشــه
از آقــای ترامــپ دفــاع کــرد .در کنــار ایــن پیشبینیهــا و دیدگاههــای
موجــود بـرای کار آقــای ترامــپ و حامیــت حــزب شــا از آقــای ترامــپ،
شــا چــه نظــری داریــد؟
پاســخ :بلــه آقــای ترامــپ در اروپــا هــم شــگفتی و بدبینیهــای زیــادی
را آفریــده اســت ،دگرباشــان ،گرمایــش زمیــن و دیگــر موضــع گیریهــای
او بــرای شــخصیتهای اروپایــی نیــز نگرانــی آفریــن اســت و بــرای
حــزب مــا هــم جــز ایــن نیســت .امــا زمانــی کــه مــا از زاویــهء ایرانــی
بــه دولــت آمریــکا نــگاه میکنیــم ،پــس تاثیــر گــذاری ایــن دولــت را
از زاویـهی نــگاه مــا در رابطــه بــا خاورمیانــه و کشــورمان ارزیابــی مــی
کنیــم .آقــای اوبامــا همـراه مــردم مــا نشــد و در خاورمیانــه هــم رشایــط
بســیار بــدی را بــه جــای گذاشــت .آقــای ترامــپ و حــزب دموکـرات ناقد
ایــن سیاسـتهای اوبامــا هســتند کــه بــه اشــتباه جانــب حکومــت ایـران
را گرفتــه اســت تــا مــردم زیــر تیــغ را .مــا بایــد در موضــع خــود بلنــد
بگوییــم و یــادآوری کنیــم کــه اکنــون دولــت جدیــد آمریــکا چــه قــول و
وعدههایــی مــی دهــد و خواهــان اج ـرای آنهــا بشــویم.
زمان گفتگو 5 :آذر ماه  1395برابر با  25نوامرب 2016
لینک گفتگو:
«»https://youtu.be/hOLlElkzP98
دفرت انتشارات حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
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آنکــه زندگــی ایرانــی را بربــاد مــی دهــد
جمهــوری اســامی اســت
چکیــده گفتگــوی تلویزیــون میهــن بــا میــاد آقایــی؛ عضــو
حــزب ســکوالر دموکــرات ایرانیــان

پاســخ :مــن در مــر بــودم و میــدان تحریــر هــم رفتــم و در قاهــره
راهپیامیــی بزرگــی هــم بــود .امــا مــردم مرصبــه عــرب بــودن منینازنــد
و بــه تاریخشــان مینازنــد .جوانــان مــری بهراحتــی مــن را بیــاد
جوانــان ایــران میانداختنــد .اینکــه  ٥٠میلیــون دالر در حســاب
همــر حســنی مبــارک بــود مــردم را شــگفتزده و در میــدان تحریــر
نگــه میداشــت .امــا در ایــران مــوارد بســیار زیــاد اســت و ارقــام
بســیار بزرگــر .در تونــس امــا بــا حکومــت تئوک ـرات روبــرو نبودیــم.
حکومتهــای تئوک ـرات ســختجانتر هســتند .بــا اینحــال مــردم
ای ـران امیــد بــه دگرگونیهــا دارنــد و بدنبــال آن هســتند تــا
کاری روی دهــد .مــا کــه در بــرون مــرز امیــد مــی بخشــیم،
اگــر ســاکت بشــویم ،نتوانســتهایم چ ـراغ ایــن حرکــت را
روشــن نــگاه داریــم .میشــود حرکــت کــرد و بــه جایــی
رســید.

گیتیمداری

پاســخ :ســخن از سکوالریســم فلســفی نیســت و الزم هــم نیســت .امــا
مــردم از نفــوذ و دخالــت مالیــان در همــهء امــور مملکــت و تکیــه
بــه آیــه و حدیــث خســته شــدهاند و اینکــه مــدام ماالیــان بــا ایــن
روش جــای پــای خــود را محکــم مــی کننــد غیرقابــل تحمــل شــده اســت.
ازایــن رو بلــه ،ایــن نگــرش کــه مــا و دیــن از حکومــت جــدا ،نگرشــی
اســت کــه پایــه دارد .حتــی اگــر ســاده هــم فهمیــده باشــند کــه دیــن از
سیاســت جــدا ،امــا بــدان بــاور دارنــد .شــعارهایی در جنبــش ســبز داده
میشــد و ایــن شــعارها شــکایت و ســتوه از دخالــت و دســتاندازی
دائــم دینمــداران بــه زندگــی و امــور خصوصــی مــردم بــود .ایــن هــان
اقبــال بــزرگ سکوالریســم اســت .و البتــه عکسالعمــل مــا بــه ســخنان
و شــعارهای آقــای موســوی هــم برهمیــن اســاس بــود کــه نــه دوران
طالیــی امــام بلکــه سکوالریســم و باورهــای زمینــی.
پرســش :اگــر بــه جنبــش تونــس بنگریــم کــه خــود ســوزی زحمتکشــی
بــه انقالبــی منجــر شــد ،امــا در ای ـران ،بــا وجــود رضبههــای مــداوم،
از جملــه ایــن اواخــر نــوار منتظــری و رســوایی هــای از ایــن دســت،
انگشــت را بــه ســمت دیگــری مــی گیریــم کــه تــو کاری بکــن .دلیــل
چیســت؟
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پرسش :خودتان را معرفی منایید!
پاســخ :زادهی تهـران هســتم ١٣٦٢ ،متولــد شــدهام و دورههــای درسـیام
را در تهــران گذارنــده و رشــته دامپــروری را در رشــت خوانــدم .
پــس از آن در رشــته کامپیوتــر تحصیــل کــردم .بــا همدورههــای
خــود در دبیرســتان گــروه مقاومتــی بنــام «حــزب ســفید» را
تشــکیل دادیــم و تــاش ایــن بــود کــه کاری بکنیــم و امــا
دیگــر همونــدان رهــا کردنــد و رفتنــد و مــن تنهــا مانــدم.
البتــه کارمــان علنــی نبــود .از جملــه در هیــچ رایگیــری
رشکــت نکردیــم .زیــرا بدیــل دموکراتــی وجــود نداشــت.

پرســش :آقــای نــوری عــا از جملــه در برنامــه افــق صــدای آمریــکا
همزمــان بــا کنگــره اول ســکوالر دموکراتهــا گفــت کــه ایــن جنبــش
ســبز ذاتــش ســکوالر اســت .شــا ایــن ادعــا را چگونــه میبینــی بــا
توجــه بــه اینکــه از مــردم ای ـران رفتــار دینــی هــم کــم منــی بینیــم!

شامرهی دوم

قبــل از معرفــی خودتــان از شــا میپرســم دربــارهی ایــن تجمعــی کــه
در شــیراز روی داد چــه نظــری داریــد؟
ایــن رفتــاری اســت کــه در برابــر کنشهــای حکومــت روی داده اســت
و در برابــر حکومــت چــه میتواننــد بکننــد و آنگونــه کــه حکومــت
میخواهــد منــی توانــد تاریــخ کشــور را پــاک منایــد و مــردم فــردی
بــزرگ از تاریــخ را گرامــی مــی دارنــد .البتــه بایــد امیــد داشــت کــه از
ایــن حرکتهــا رفتــار و نگــرش ناسیونالیســتی تنــد زاییــده نشــود و
رویــه مــدارای کــورش بــزرگ را مدنظــر داشــته باشــیم.

«دوران طالیــی امــام» مهنــدس موســوی هــم مــا را شــگفتزده میکــرد
حتــی اگــر از دیــد موســوی ایــن شــعار مستمســکی بـرای حفــظ جریــان
خــودش بــود .بــه هرحــال تــرس اصالحطلبــان بــا احســاس فروپاشــی
نظــام افــزون شــد و بــه توجیــح و تحریــف شــعارها مشــغول شــدند و
مبــارزه مــردم را بــه گوشــه راندنــد و همـهی مــا را نادیــده گرفتنــد .البته
واژہ اصالحطلبــان مصــداق نــدارد زیـرا دعــوا بــر رس قــدرت بـرای ثــروت
اســت و نــه اصــاح .بــه هــرروی پــس از خــروج از ای ـران بــه «شــبکهء
ســکوالرهای ســبز» همونــدی خــود را اعــام کــردم .ایــن شــبکه متفــاوت
بــود زیـرا از بزرگرتیــن نــام در برابــر حکومــت اســامی اســتفاده میکــرد
یعنــی سکوالریســم .و آقــای نــوری عــا نیــز ایــن مفهــوم را خــوب زیــر
پوشــش و بازبینــی قـرار مـیداد.
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پرســش :اکنــون کــه احزابــی تشــکیل مــی شــوند ،حتــی بــا قــد و قــوارهء
مجــازی ،و حکومــت تئوکــرات هــم در برابــر ماســت ،پــس آینــدهی
حــزب را چــه مــی بینــی؟
پاســخ :بیشــک در دراز مــدت دســتیابی بــه قــدرت در آرمانهــای
مــا جــا دارد .امــا امــروز بــا آنچــه داریــم پیــش مــی رویــم .از آنســو در
ســال  ٨٨مــا بــا رشایــط اضطـراری روبــرو شــدیم و بــه ســقوط حکومــت
نزدیــک شــده بودیــم .در آینــده بــروز بح ـران هــای از ایــن دســت در
ایــران حتمــی اســت .همراهــی بــا ایــن تنشهــای اجتامعــی ،نقــش
هشــدار دهنــده از آنچــه مــی توانــد بــه رضر مــردم باشــد کار اصلــی
ماســت .بایــد بــاور داشــت کــه مــردم بــر میخیزنــد و بایــد مــا بیــدار
و هم ـراه باشــیم.
پرســش :آمــار ای ـران مــدام از افزایــش مشــکالت میگویــد و میگویــد
کــه اکرثیــت مــردم کــه تلویزیــون نــگاه میکننــد بــاالی  ٥٥ســال
هســتند .آقــای نوریعــا میگویــد آنچــه مــا میکنیــم میـراث مــا بـرای
نســل بعــد اســت .اینــک شــا ایــن خــاء دوری نســل جــوان از سیاســت
را چگونــه میبینــی؟
پاســخ :جوانــان فعــال هســتند و درگیــر ایــن مشــکالت هســتند .امــا
اینــان روزانــه مســائل و مقــاالت را دنبــال منیکننــد .خــود مــن هــم
اینــکار را فعاالنــه انجــام منــی دهــم .بیشــر دنبــال کنــش و از جملــه
درگیــری خیابانــی هســتند .از ایــرو در درون ایــران نیــاز بــه حرکتــی
هســت کــه راه افتــاده باشــد و نظــم بگیــرد و پیــش بــرود.

گیتیمداری

شامرهی دوم
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پرســش :بایــد گفــت کــه ســال  ٨٨رسخوردگــی بزرگــی بـرای مــردم پیــش
آمــد .درحالیکــه در رشوع و بطــن آن جنبــش ،هــان ســال کمــک هــای
مردمــی بــه تلویزیــون مــا هــم بیســابقه بــود .امــا بعــد مــردم دلــرد
شــدند .شــا چطــور دلــرد نشــدید؟
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پاســخ :مــن  ١٨تیرمــاه ســال  ٧٨در درون خیابــان شــاهد وقایــع بــودم.
در مــن باورهــای ژرفــی کاشــته شــد کــه بــا یــک حکومــت شــیطانی
کــه از پســتی و پلیــدی کــم ندارنــد روبــرو هســتیم .گذشــت .رسکــوب،
امیــد مــردم را کشــت .امــا بــاز در ســال  ،٨٨ده ســال بعــد ،بــاز ایــن
مــردم بــدون کمــک خــارج و تنهــا تــا آنجــا رفتنــد کــه حکومــت کامــا
بــه لــرزه افتــاد .اینجــا بــود کــه فهمیــدم کــه کار در مقابــل جمهــوری
اســامی پشــتکار و اراده و پایمــردی میخواهــد .شــاید ســال  ٩٨بــاز
اتفاقــات بزرگــی روی دهــد .جمهــوری اســامی جــز ایــن بلــد نیســت و
منیدانــد .مــا بایــد هشــیار باقــی مبانیــم .هــر چنــد حکومــت اســامی
ایــران ،تئوکــرات ســختجان اســت و برنامههــای ســیاهی بــرای روز
رف ـناش ب ـرای کشــور ریختــه اســت امــا بایــد محکــم مبانیــم.
پرســش :از کنگــره تورنتــو بــا جریــان شــا هم ـراه بــودهام .دیــدم
بســیاری آمدهانــد و رفتهانــد و انگشــت خــود را بــه ســوی
نوریعــا میگیرنــد کــه دموکــرات نیســت .شــا او را
چگونــه میبینیــد؟
پاســخ :مــن ســعی کــردهام کــه بــا تاریــخ کار احـزاب آشــنا
بشــوم و میبینــم کــه ایــن نــگاه منفــی کــه ایرانیــان کار
تشــکیالتی منیتواننــد بکننــد نبایــد پاشــنهء کار مــا باشــد.

اختــاف نظــر همیشــه هســت .مــن بــا آقــای نوریعــا بــر رس ایــن
مســئله اختــاف بینــش دارم کــه ای ـران یــک کشــور ایالتهــا بشــود.
ایشــان ایــن را بهرتیــن میبیننــد امــا مــن بــه دالیلــی زیــادی منیبینــم.
بــا ایــن حــال مشــرک مــا سکوالریســم اســت و میتوانیــم بــا هــم کار
کنیــم .مــن از روش کا ِر پیگیــر و شــکیبایی و حجــم رایــگان کاری کــه
ایشــان انجــام میدهنــد ،بزرگــواری را بیشــر می،بینــم تــا چیــز دیگــری.
ایشــان عامــل ارتبــاط همــهی ماســت و طبعــا گاهــی پــر رنگتــر از
بقیــه مــی منایــد و فکــر میکنــم ایــن طبیعــی اســت .ازهم ـهی اینهــا
ایــن را نتیجــه میخواهــم بگیــرم کــه اینگونــه اختالفهــا دلیلــی کافــی
بـرای نبــود همــکاری نیســت و برعکــس بایــد کار کــرد تــا نتیجــه گرفت.
پرســش :در پایــان فکــر مــی کنیــد کــه چگونــه مــی تــوان بــه نقط ـهی
اتکایــی رســید کــه اتحــاد را ایجــاد کنــد و مثــا جوانــان طرفدار شــاهزاده
رضــا پهلــوی و دیگـران بــه نیــروی توفنــده ی متحــد تبدیــل شــوند؟
پاســخ :مــا مــی توانیــم جــدا از نگــرش هایــی متفــاوت کــه داریــم
دور سکوالریســم بــا هــم همــکاری مناییــم .مــن درایــن هیــچ اشــکالی
منیبینــم کــه درزیــر چــر سکوالریســم مــا طیفهــای خیلــی چــپ
و خیلــی راســت را هــم داشــته باشــیم .بایــد مــا قــدری پراگامتیکتــر
بــه مشــکل نــگاه بکنیــم کــه آنکــه زندگــی ایرانــی را بربــاد میدهــد
جمهــوری اســامی اســت .چپهــا مــی گفتنــد هــر چــه بیایــد
از امپریالیســم بهــر اســت و طبعــا بــه مــدل حکومتــی مدرنتــر
میاندیشــیدند و گــان منــی کردنــد مالیــی از راه برســد .ولــی امــروز
جــدا ً مشــکل اصلــی مــا جمهــوری اســامی اســت .از ایــن رو بایــد
بگویــم کــه پاســخ پرســش شــا ابــدا آســان نیســت زی ـرا اگــر جــز ایــن
بــود مــا هفتــهء دیگــر کاری بــزرگ را صــورت مــی دادیــم.
زمــان گفتگــو :هفــت آبامنــاه  1395برابــر بــا بیســت وهشــتم اکتــر
بــا 2016
لینک گفتگو:
«»https://youtu.be/acZcwkF7Qfc
دفرت انتشارات حزب سکوالر دموکرات ایرانیان
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ســخرنانی زنــده یــاد عبدالرضــا کرميــی (ابــو)
در چهارمیــن کنگــرهء ســکوالر دموک ـرات هــای
ای ـران

گیتیمداری
شامرهی دوم
بهار 1396

ســام دارم خدمتتــان و خســته نباشــید! مــن خــودم کــه خیلـی خســتهام،
امیــدوارم شــا اینجــوری نباشــید .مــن علتــش ســ ّن و ســال ام ســت،
پیــرم ،تحملــم کــم اســت؛ ول ـی شــا االن ماشــاالله پیداســت کــه شــور
و شــوقش را داریــد.
عــرض کنــم ،آنچــه کــه مــن در دیــروز و امــروز شــنیدهام ،شــاید دو
یــا س ـه و یــا چهــار درصــد روی ایــن رفتنــد کــه چــه بایــد کــرد .همــه
چیزهائــی را میگوئیــم کــه الزمــه اش بعــد از جمهــوری اســامی اســت.
ول ـی هیــچ بحث ـی را روشــن نکردیــم .البتــه نــه اینکــه نکردیــم ،نبایــد
حــق گــذاری نکــرد ،منــی گویــم کــه چطــور مــی بایــد ایــن جمهــوری
اســامی را از رشش راحــت شــد .هــر حرکتــی در ایــران شــده اســت
جمهــوری اســامی حتــا خفــش کــرده .یکــی از آنهــا ایــن حرکــت اســت
[«کنگــرهء ســکوالر دموک ـرات هــای ای ـران»] کــه نتوانســت .دو ســاله
پیــش هــم در بوخــوم  ،از همهشــان بایــد تشــکر کــرد و دســت مریـزاد
گفــت .حــاال از هــم رنجیــدن ،از هــم نرنجیــدن ،باهــم بــودن ،باهــم
نبــودن ،ولــی نگذاشــتند ایــن خانــه درش بســته بشــود ،و ایــن جــای
اح ـرام دارد و دســت خــوش و امیــدوارم اضافــه تــرش کنیــم.
در آنجــا بحــث ایــن بــود کــه آقــا مــا وقتــی کــه میخواهیــم بــا
همدیگــر حــرف بزنیــم ،اول میگوئیــم آقــا مــا چــه اختالفاتــی بــا هــم
داریــم؛ بنابریــن منیتوانیــم بــا هــم باشــیم .بنــده اگــر جســارت نباشــد
عــرض کــردم ،مخصوصــا بــه جنــاب آهــی ،بــه آقــای دکــر نــوری عــا،
همــه گفتیــم آقــا جــان مــا بــر اســاس مشــرکامتان کار بکنیــم .بیائیــم
بگوییــم کــه آقــا ،ماهــا چــه مشــرکاتی بــا هــم داریــم .بــه جــای اینکــه
مثــا بگوئیــم مــن ،عــرض کنــم کمونیســت ام ،تــو لیربالیســتی ،تــو اینــی
 ،اینهــا نــه! بگوییــم آقــا مشــرکامتان چــه هســتند؟ مثــا مــی گوئیــم آقــا
مــا اینجــا کــه همــه نشســته ایــم رصف نظــر از اینکــه چــه عقیــدهای
داریــم همــه بــه خودمــان میگوئیــم ایران ـی!؛ بنابریــن یک ـی از اصــول
مــا ایــن اســت کــه ایرانــی هســتیم .داد و بیــدادی کــه داریــم بــا
جمهــوری اســامی [ایــن اســت کــه] مــی گــو ییــم آقــا جــان ،ایــن دیــن
و مذهــب بایــد بــه دور از سیاســت باشــد؛ بنابریــن ایــن هــم یــک چیــز
مشــرک اســت کــه آقــا دیــن از سیاســت جداســت ،پــس دخالــت نکن در
کار[ .و یــا اینکــه] زن و مــرد بایــد حقــوق مســاوی داشــته باشــند .ایــن
احتیــاج بــه تفکــر و ایدئولــوژی ایــن چیزهــا نــدارد .زن و مــرد از نظــر
حقوقــی بایــد اختیــارات مســاوی داشــته باشــند .اینهــا اصولــی ســت کــه
بــر مبنــای اشـراک بیــن انسانهاســت .هیــچ احتیاجـی [هــم] نیســت بــه
ایدئولــوژی یــا بــه چیــز دیگــری .حــاال همیــن موضــوع مشــرکات کــه
همــه قبولــش بکنیــم ،یــک چیــز پیــش مــی آورد ،طبیعــی هــم اســت:
یــک «عقیــده» بــه وجــود مــی آیــد کــه اینهــا مشــرکامتان هســتند؛ مثــا
پنــج تــا یــا دو تــا یــا یــک [نقطــه اش ـراک داشــته باشــیم].
حــاال هــر کــدام از ماهــا کــه معتقــد بــه ایــن اصــل هســتیم به
طریقــی یــا از زاویـهای ایــن را میبینیــم کــه ایــن هــان واژ ٔہ
معــروف «ســلیقه» اســت در مقابــل «عقیــده» .عقیــد ٔه
واحــد اســت ،ایــن اســت [کــه مثــا] مــا ایران ـی هســتیم،
ایــن هــم اصوملــان اســت .حــاال ســلیقه مــن ایــن اســت
کــه بــه ایــن صــورت میشــود بــه اینجــا رفــت ،رفیقــت مــی

گویــد نخیــر ،بــه ایــن شــکل بایــد بــروی  .و ایــن درســت نقطـهای اســت
کــه در ایــن ســیپنــج ،هفــت و هشــت ســاله اخیــر الاقــل باعــث شــده
اســت کــه هیــچ دو ســازمانی بــه هــم نچســبند .اینکــه عــرض کــردم
بایــد بــه ایــن ســازمان گفــت دســت مری ـزاد از ایــن خــطهــا گذشــته
تــا بحــال .ایــن مهــم اســت .زنــده بــاد آقــا! زنــده بــاد! و زنــده بــاد
هــم خــودم؛ یــک کــم ســهم تــوش داشــته ام (خنــده و تشــویقِ حضــار).
حــاال ،حــاال مســئله ایــن اســت کــه اصــل قضیــه کــه بــه اینجــا مــی
رســد انشــعاب و انشــقاق رشوع میشــود کــه مــن تفکــرم [ایــن
اســت و] اینجــوری مــی گویــم و مــی بینــم ،تــو مــی گویــی کـه نخیــر،
اینجــوری مــی بینــم ،و بعـ ِـد آن هــم مــی گویــی کــه حــاال کــه منیشــود
خداحافــظ! جمهــوری اســامی هــم مــی گویــد کــه کرثاللــه امثالهــم،
خــدا زیادتــان کنــد (خنــده حضــار) ،همیشــه ایــن کار را بکنیــد .ول ـی
ایــن بــار نتوانســته ایــن کار را بکنــد؛ بــا متــام کمبودهــا و اشــکاالتی کــه
داشــتیم ،تــا اینجــا آمدیــم و قــدم بعــدی از ایــن خیلـی بلنــد تــر خواهــد
بــود ،حتــا!؛ چــون مــا اســاس را بــر ایــن مــی گیریــم .ممکــن اســت مثــا
یــک کسـی بــا تفکـرات مــن موافــق نباشــد و اتفاقــا اســاس ایــن سیســتم
فکــری ایــن اســت کــه بــا تفک ـرات هــم کامــا صــد درصــد و مــع بــل
[بــا حتــی] یکـی نیســتیم ،و بایــد هــم نباشــیم بـرای اینکــه بکوشــیم کــه
آهســته آهســته بــا هــم بتوانیــم کنــار بیائیــم.
مــع الحاصــل ،دور نیافتــم از قضیــه .اینجــا کــه عقیــده واحــد پیــدا
میکنیــم ،ایــن عقیــده واحــد برخــورد میکنــد بــه ســلیقههای
مختلــف و ،ایــن ســلیقههای مختلــف پــل رصاط قضیــه اســت کــه
همیشــه مایــه انشــعاب ،جدایــی و از کار افتــادن اســت .عــرض کــردم
مــی شناســم ســازمان هایــی کــه حداقــل شــش و هفــت ســال اســت کــه
بنــده هــم چنــد جلســه درشــان بــوده ام .ب ـرای یــک «کــره» یــا یــک
«فتحــه» هنــوز نتوانســن یــک چیــزی ،یــک اتحــادی ایجــاد بکننــد .خــب
اینجــور کــه منیشــود کار کــرد .چــون ایــن میگویــد «واو» [و دیگــری
مــی گویــد کــه] نبایــد بگویــی «واو» و ،مــی گویــد کــه بایــد بگوی ـی
«وا» (خنــده حضــار) .همینجــوری هــم مانــده .ایــن هســت.
حــاال ســلیقه مختلــف کــه بــه وجــود مــی آیــد دو حالــت پیــش مــی
آیــد ،چنــد حالــت پیــش مــی آیــد .یــک ،یــاد بگیریــم کــه خــود مــا
بکوشــیم در عینــی کــه عقیــده واحــد را داریــم ،بکوشــیم بــه طریقــی رس
ایــن ســلیقه مختلــف کنــار بیــام باهــم ،یــا بگذریــم و کوتــاه بیاییــم و یــا
قبــول بکنیــم و یــا حلــش بکنیــم و یــا نــه [اگــر دیدیــم کــه] هیچکــدام
از اینهــا منیشــود ،جــدا نشــویم .آن وقــت بپذیریــم کــه آقــا ،یــک
مرجعــی ،یــک جایــی باالتــر و قویــر از مــا هســت کــه میتوانــد ایــن
قضیــه را حــل کنــد .آن هــم یــا عــرض کنــم رفرانــدوم اســت یــا مجلــس
مؤسســان اســت یــا اینکــه نــه ،چیــزی کــه تــا بــه حــال بــوده :خودمــان
را جــای ایــن دو تــا بگذاریــم؛ یعنـی هــم مجلــس مؤسســان باشــیم هــم
رفرانــدوم باشــیم و بگوییــم کــه نخیــر!؛ ایــن بایــد باشــد و ایــن هــم
منیشــود.
اگــر مــا بــه ایــن نکتــه برســیم کــه تحمــل بکنیــم همدیگــر را ،در
عینــی کــه هنــوز اختــاف ســلیقه بجاســت ،ول ـی اختــاف عقیــد ٔه
تغییــر نکنــد و هــان بــه خاطــر آن عقیــده مســتقل جلــو
برویــم ،مــن فکــر میکنــم شیشــه عمــر جمهــوری اســامی
را بدســت آورده ایــم .اتفاقــا تــو ایــن شــهری کــه االن
هســتیم ،پدربـ ِ
ـزرگ ایــن شــیوهء تفکــر ،مرحــوم «هلمــوت
اشــمیت» مــی گفــت کــه دموکراســی یعنــی «کومپرومیز»،
کومپرومیــز یعن ـی «دموکراســی»؛ کنــار آمــدن بــا هــم رس

33

گیتیمداری

شامرهی دوم

بهار 1396

34

چیــزی ،کوتــاه آمــدن .اگــر مــا بتوانیــم بــه ایــن نکتــه برســیم وای کاش
در ایــن دو روز بیشــر روی ایــن [مــورد] بحــث مــی کردیــم کــه چــه
جــوری بایــد ایــن را حــل کنیــم.
خیلــی معــذرت میخواهــم ،جســارت میکنــم ،ببخشــید :وقتــی کــه
ســفت روی ایــن خــط بایســتیم و همیــن کــه اختــاف ســلیقه پیــش
آمــد جــدا بشــویم؛ حــاال هــر چنــد هــم لبــاس ایدئولوژیکــی ،حزبــی،
ایــدهای ،رویــش [=روی ایــن جدایــی] بپوشــانیم بــاز معلــوم اســت کــه
نــه ،هیچکــدام از اینهــا نیســت .ایــن اختــاف ســلیقه یــک اختــاف
ســلیقه بینشــی نیســت .معــذرت میخواهــم یــک اختــاف ســلیقه
دانشــی نیســت ،بلکــه بینشــی اســت .بــاز اشــتباه گفتــم (خنــده حضــار
) .پیــری اســت میخواهــم ایــن را عــرض کنــم کــه ایــن اختــاف ســلیقه
ایــن نیســت کــه از نظــر ایدئولوژیکــی باشــد کــه بگویــم بــا ایــن طرفــم
بــه ایــن دلیــل؛ بلکــه منشــی اســت ،بینشــی نیســت ،منشــی اســت.
منشــی بــه ایــن صــورت کــه وقتـی بنــده کنــار مــی آیــم بــا آقــای نــوری
عــا رس اینکــه ایــن ســلیقه بــا ایــن ســلیقه مــا چیــز اســت [در تضــاد
اســت] کنــار منــی خواهــم بیایــم و [بــا خــودم] مــی گویــم کــه وقت ـی
کنــار بیایــم یعنـی او رئیــس اســت و مــن دوم ام ،نــه ،و یــا بــر عکــس.
و همیشــه هــم اینجــوری شــده اســت.
حــاال اگــر ایــن قضیــه ،ایــن موضوعــی کــه از دیــروز تــا بــه حــال رویــش
هســتیم و بعــد از ایــن هــم خواهیــم شــد [یعنــی اینکــه بعــد از ایــن
هــم بــا وجــود اختــاف ســلیقه هــا بــر محــو ِر عقایـ ِـد مشــرک گــرد هــم
خواهیــم آمــد] بــه نظــر مــن [دیگــر بــه عنــوانِ اصــل پذیرفتــه شــده
اســت] ،دیگــر ایــن تشــکل [کنگــره ســکوالر دموک ـرات هــای ای ـران]،
ایــن تفکــر ،افتادنــی نیســت  .االن بنــده ایــن حرف ـی کــه دارم اینجــا
میزنــم نظــر[ی] اســت [کــه] آورده ام ،امــا دقیقــا نظــر رفیــق دیگرمــان
نیــز هســت کــه آقــای نــوری عــا ایشــان را مــی شناســد و متأســفانه بــه
خاطــر عمــل جراحــی کــه کــرده بــود منیتوانســت در اتومبیــل باشــد:
آقــای مهنــدس پرویــز رضغامــی .درســت همیــن تفکـرات را گفتــه اســت
کــه از قــول مــن آنجــا هــم بگــو کــه مــن هــم اینــم و همیــن را قبــول
دارم  .هرچــه شــا بگوئیــد مــن هــم قبــول دارم .یعن ـی ایــن چیــزی
اســت کــه بــه ایــن زودی نخواهــد افتــاد ،بلکــه روی ریــل خواهــد افتــاد؛
کــه گفــت ایــن نظــر مــن هــم هســت ،از قــول مــن بگــو کــه آنهایــی کــه
تــو مــی گوی ـی نظــر آقــای پرویــز رضغامــی هــم هســت .پیــام ایشــان
هــم هســت .گفتیــم خیلـی متشــکر .اینجــور قضیــه پیــش بــرود [خــوب
مــی شــود] .حــاال اگــر بشــود بــه ایــن صــورت پیــش برویــم کارهــا
خیل ـی خیل ـی ســاده تــر م ـی شــود .میشــود باهــم کنــار آمــد ،خیل ـی
جــدی هــم میشــود بــا هــم کنــار آمــد.
چیــز دیگــری هــم کــه بــاز بــا انشــعاب و انشــقاق قاط ـی مــی شــود
هــان مســئله منشــی بــه کار مــی آیــد ایــن ســت کــه مــی گوینــد خیلی
خــوب ،پــس مــا مــی آئیــم بــا شــا همــکاری مــی کنیــم یــا شــا بیائیــد
بــا مــا همــکاری بکنیــد .نــه ،بــه نظــر مــن نــه ،نــه مــن امام ـزادهام،
نــه تــو امام ـزادهای .مــا مــی گوئیــم آقــا جــان مــا معتقدیــم بــه ایــن
کــه یــک عقیــد ٔه مشــرکی داریــم؛ ایــن عقیــد ٔه مشــرک را هــر کــه
بــا ســلیقه و فرمــی مــی بین ـد .خــود شــا هــم در آن شــهری
کــه هســتید در آن کشــوری کــه هســتید بــا دوســتانی کــه
داریــد بنشــینید و روی ایــن موضــوع متریــن کنیــد .آقــا مــا
مــی گوئیــم مثــا کــه مــا هــم روی ایــن موضــوع هــا بــا
هــم متریــن بکنیــم ،بــا هــم چیــز بکنیــم کــه یــواش یــواش
بــزرگ بشــود ،ایــن شــهر بــه آن شــهر یــا ایــن کشــور بــه آن

کشــور [وصــل شــوند] .آن وقــت میشــود یــک ســازمان یــا یــک ،عــرض
کنــم کــه ،تجمــع بزرگــری گذاشــت .روی ایــن موضــوع!
اصــل قضیــهایــن اســت کــه مســئله جــوری باشــد کــه مــا بــه مجــرد
کوچکرتیــن اختالفــی مجـزا نشــویم از هــم ،نپاشــیم از هــم .و اگــر ایرانی
هســتیم هــم را میشناســیم ،پــس کاله رس خودمــان نگذاریــم؛ ایرانیهــا
اســتثنائی هســتند از خیل ـ ی جهــات ،خیل ـی هــم اشــتباه دارنــد .ول ـی
بــه یــک چیــزی کــه افتــادن ،تــو یــک خط ـی کــه افتــادن ،هیــچ چیــز
جلوشــان را منــی گیــرد دیگــر .ایــن موضــوع پیــش بــرود بــه رسعــت
رسارس تفکــر یــا عمــل ایرانیهــا را خواهــد گرفــت کــه مســئله خیل ـی
ســاده اســت .بلــه در عیــن اینکــه عقیــد ٔه مــا ایــن ســت کــه جمهــوری
اســامی بایــد بــرود حــاال هــر کــدام مــا مــی گوئیــم بــه صورت ـی بایــد
بــرود .هیــچ هــم از ایــن موضــوع جــدا منــی شــویم .اگــر تــو بگوی ـی
بــه صــورت «ب» بــرود ،مــن مــی گویــم بــه صــورت «آ» بــرود .ول ـی
بــه هــر حــال اصــل قضیــه کــه بایــد جمهــوری اســامی بــرود بــه جــای
خــودش محفــوظ اســت .اگــر ایــن کار ،بــازم عرضــم ایــن اســت کــه ایــن
کار را اگــر انجــام بدهیــم ،تصــور مــن ایــن اســت ،حــاال ممکــن اشــتباه
کــرده باشــم ،ایــن مــی توانــد اصــل قضیــه [یعنــی] ایجــاد تجمــع ،ایجــاد
نیرویــی کــه بتوانــد زمینــه را آمــاده بکنــد [را همــوار ســازد و آنــگاه مــی
توانیــم] ب ـرای ایــن مســائلی کــه همیشــه مطــرح میکنیــم؛ [مســائلی
همچــون] چــه باشــد ،چــه نباشــد ،سکوالریســم ،غیــر سکوالریســم ،دیــن
داشــن ،بـی دیــن بــودن و متــام ایــن مســائل [بــا هــم بــه توافــق برســیم
و] آن وقــت روی آن مــن میشــود اینهــا را پیــاده کــرد.
ولــی غیــر از ایــن در خدمــت اســتادم جســارت میکنــم «بــه رســتم
بگــو ای خداونــد رخــش  /بــه دشــت آهــوی ناگرفتــه مبخــش» .اول
جمهــوری اســامی را کنــار بگذاریــم بعــد هــم ایــن کارهــا را بکنیــم.
از اینکــه ایــن همــه فرصــت بــه مــن دادیــد خیلـی متشــکرم .بــاز هــم
عــرض میکنــم عرائضــی کــه کــردم هــم نظ ـرات خــودم بــوده و هــم
تفکــر و پیــام رفیقــم جنــاب پرویــز رضغامــی .خوشــحال هــم هســتم کــه
بنــده را هــم دعــوت کردیــد .امیــدوارم پیــش بربیــم قضیــه را (تشــویقِ
حضــار).
چهارمیــن کنگــره ســکوالر دموکــرات هــای ایــران 20 ،شــهریور مــاه
 1395برابــر بــا  11ســپتامرب 2016
بـرای مشــاهده ســخرنانی زنــده یــاد عبدالرضــا کرميــی (ابــو) نــگاه کنیــد
به :
«»https://youtu.be/-sldjPcyxqY
آخرین بازبینی از این لینک در ماه می  2017صورت گرفته است.
ایــن ســخرنانی توســط آقــای محمــد علــی گُلــی قَهــی ،عضــو حــزب
ســکوالر دمکــرات ایرانیــان ،مکتــوب شــده اســت.

GITIMADARI

دو شعر از هادی خرسندی

توضيــح :ايــن شــعر را هــادی خرســندی  26ســال
پيــش در لنــدن گفــت .در آن زمــان اگرچــه واژهء
«آلرتناتيــو» رونقــی داشــت امــا از يکســو اغلــب
مــردم معنايــش را منــی دانســتند و يــا ،از ســوی
ديگــر ،اگــر آن را شــنيده بودنــد تصــور عمومــی
ايــن بــود کــه آلرتناتيــو «شــخص» معينــی اســت
کــه قـرار اســت جانشــن ولــی فقيــه شــود .در ايــن
شــعر بــا نــام هــای مــورد نظــر آن روزگار آشــنا مــی
شــويم :دکــر علــی امينــی ،شــاپور بختيــار ،دريــادار
احمــد مدنــی ،حســن نزيــه ،ابوالحســن بنــی صــدر،
و رضــا پهلــوی.

«آل ترناتيو!»

گیتیمداری
شامرهی دوم
بهار 1396

هادی خرسندی
1991 - 1370
***************
حيف شد ،پيدا نشد ،آل ترناتيو
بهر ما ،در عرض ده سال  -ترناتيو
بسکه شد تکرار اين لفظ غريب
ذهن ما را کرده اشغال -ترناتيو
چيست اين آلرتناتيو لعنتی
اين همه قيل -ترناتيو ،قال -ترناتيو
خوردنی ،پوشيدنی ،نوشيدنی است
چيست اين آلرتناتيو ،مال-ترناتيو؟
بايد آن را مثل نان با دست خورد
يا فقط با کار و چنگال-ترناتيو؟
بايدش از سقف آويزان کنيم
یا گذاريم اش به یخچال -ترناتيو
می خرندش روی ليرت و روی مرت
يا به کيلو يا به مثقال -ترناتيو؟
می شود آلرتناتيو قدری گرفت
از فالن عطار و بقال -ترناتيو؟
يا که بايد وارد صحبت شويم
با فالن جن گري و رمال -ترناتيو
با پَن ا َم ،با ارفرانس ،با ار فلوت
می رسدريال يا اينکه ال عال -ترناتيو؟
بايد از دکرت امينی خواست اش
با قبول حق دالل -ترناتيو؟

رفت بايد در پی آن تا عراق
نزد آن وردار و ورمال -ترناتيو؟
يا که بايد خواست از دکرت بختيار
دارد از پاريس ارسال -ترناتيو
پيش آقای بنی صدر است اگر
می دهد بی جار و جنجال -ترناتيو
مشکل ما را ،از اين بابت ،نزيه
می تواند بود حالل-ترناتيو
يا که دريادار احمد می کند
هديه بر ما بی نَک و نال -ترناتيو
يا رضاشاه بدون تاج و تخت
رو کند در حکم تکخال -ترناتيو؟
استخاره کرد بايد بهر آن
يا که می گريد کسی فال -ترناتيو
راستی را ،چيست ما را زان ميان
آرزو ناتيو و آمال -ترناتيو
در پی آل ترناتيو دلنشني
مرغ دل ها می زند بال -ترناتيو
کاشکی اين ملت بيچاره داشت
بهر پيدا کردن اش حال -ترناتيو
وای بر احوال ما بی عرضه ها
بچه های رستم زال -ترناتيو!
1991 - 1370
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وقتی خدا بیفتد
هادی خرسندی

از آسامن هفتم وقتی خدا بیفتد
ترسم خدا نکرده بر روی ما بیفتد
پیچد به سقف گردون الله اکرب او
آنگاه با معلق از اوج ها بیفتد
تنها اگر بیفتد چندان خطر ندارد
ترسم که دسته جمعی با انبیا بیفتد
اما خدا که کاری با انبیا ندارد
روزی اگر بیفتد حتام جدا بیفتد
پرهیبت و وزین است پروردگار عامل
قر میکند زمین را گر جفت پا بیفتد
هادی برو حذر کن از شعر کفر گفنت
حاال مگر قرار است اصلن خدا بیفتد؟
بعله چرا نیفتد؟ ،شیطان اگر هلش داد
او ناگهان بر این ارض از آن سام بیفتد

گیتیمداری

شامرهی دوم

بهار 1396

شاید به عشق اسالم ،چون رهربان غربی
بر خاورمیانه در آسیا بیفتد
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شاید به کعبه افتد ،آپارمتان شخصی
یا سینه زن ،پریشان ،در کربال بیفتد
یا چون رسد محرم ،آن ایزد تعاال
شخصاَ برای رشکت در آن عزا بیفتد
شاید ز حرص و آز مال و منال دنیا
بر گنبد طالی موسی الرضا بیفتد

شاید ز فرط شهوت ،با دادن وجوهات
در خانه ی عفافی بهر زنا بیفتد
وقتی که میدهد پاپ رشوه به گادفادر
ایزد به یک اشاره از مافیا ،بیفتد
شاید چو شاعر ما عاشق شود به لندن
یک شب در ایستگاه ویکتوریا بیفتد
حتام خدا ِ
«ســــکوالر» خواهد شدن (اگر نیست)
گر نصف روز گی ِر «نوری عال» بیفتد
آخوند هیچ دینی او را منیشناسد
گر بی خرب بیاید ،گر بیهوا بیفتد
انگشتهای بسیار گردد نثار کونش
گر ناگهان میان آل عبا بیفتد
وقت مناسک حج ،در زیر پای حجاج
له میشود خداوند گر در منا بیفتد
بعد از سقوط گردد اهل دروغ و حقه
در بین بندگانش وقتی که جا بیفتد
هادی چنین خدائی بی عدل و داد و انصاف
افتاد هم که افتاد ،بگذار تا بیفتد
منبع :فیسبوک هادی خرسندی

گیتیمداری

شامرهی دوم

بهار 1396
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«زن» در اندیشهء میرزا فتحعلی آخوندزاده
بخش دوم

م .رضایی تازیک
در نوشــتار پیشــینم کــه بــا عنــوان «نگاهــیبــه اندیش ـههایِ میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده» در شــارهء نخسـ ِ
ـت «گیتــی مــداری» منتــر شــد ،بــه افــکا ِر
سیاســیِ آخونــدزاده ( )۱۸۱۲ – ۱۸۷۸پرداختــه شــد [ .]۱در ایــن نوشــتار بــه «زن» در اندیشــهء او خواهــم پرداخــت .نوشــتا ِر پیــش رو بــه دو بخــش تقســیم
شــده اســت .در قســمت نخســت بــه «زن» در منایــش نامههــایِ کمــدی اش خواهــم پرداخــت [ .]۲در قســمت دوم جایــگاهء «زن» را در مهمرتیــن اثــرش
«مکتوبـ ِ
ـات کــال الدولــه» (یــا هــان «مکتوبــات») بررس ـیخواهم کــرد [ .]۳ایــن نوشــتار بــا جمــع بنــدی کوتاهــی بــه پایــان میرســد.

گیتیمداری

شامرهی دوم

بهار 1396

قســمت نخســت« :زن» در منایــش نامههــایِ کمــدی
آخونــدزاده
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آخونــدزاده؛ کــه او را مــی تــوان جــزو اولیــن فمینیســت هــای ایرانــی
دانســت ،بنیــان گــذار ادبیــات رئالیســتی و منایشــنامه نویســی در
«جهــان اســام» اســت و بیــن ســالهای  ۱۸۵۰تــا  ۱۸۵۵ -6میــادی
شــش منایــش نامــه (یــا بــه قــول خــودش «متثیــل») و یــک داســتان
کوتــاه بــه زبــان آذری نوشــته اســت کــه بعدهــا زیــر نظــر خــودش
توســط محمــد جعفــر قراجــه داغــیترجمــه شــده انــد .در پنــج تــا از
منایــش نامههایــش نقــش اول و یــا دوم را زنــان دارنــد [.]۴
مهمرتیــن دغدغــه او در منایــش نامــه هایــش ،تــا آنجــا کــه بــه مســاله
«زن» بــر مــی گــردد ،نقــد چنــد همــری ،نقــد ازدواج اجبــاری و
ِ
فردیــت زن و رفــع خرافــات اســت.
برجســته کــردنِ نســبیِ
در «رسگذشــت وزیــر خــان لنک ـران» ،کــه نــگارش اش بــه ســال ۱۸۵۰
میــادی بــر میگــردد ،چنــد همــری و مشــکالتی کــه در پــی دارد
بــه صورت ـی واقــع گرایانــه توصیــف شــده انــد .موضــوع بســیار مهــم
دیگــری کــه در ایــن منایــش نامــه مشــهود اســت ،ازدواج اجبــاریســت؛
و آخونــدزاده تالشــش بــر ایــن اســت کــه بــر ایــن نــوع ازدواجهــا نقطــه
پایانــی گذاشــته شــود .وزیــر بــه زنــش« ،شــعله خانــم» ،میگویــد کــه
اگــر خواهــرش را بــه فــان خــان بدهنــد «درجــه مــن و رتبــه تــو ...
زیادتــر خواهــد شــد» [ .]۵بــدون در نظــر گرفــن نظــر زن تــدارک
عروســی میچیننــد .آخونــدزاده امــا کاال پنداشــن زن را نقــد کــرده و
ایــن منایــش نامــه را بــا وصــال عاشــق و معشــوق بــه شــکلی رومانیــک
بــه یکدیگــر بــه پایــان رســانده اســت.
در منایــش نامــه «خــرس قولدورباســان» (خــرس دزدافکــن) کــه تاریــخ
نــگارش آنهــم بــه ســال  ۱۸۵۰میــادی بــر میگــردد ،ب ـی اختیــاری زن
در انتخــاب همــر یک ـی از مهمرتیــن موضوعـ ِ
ـات قابــل بحــث اســت.
مــردی بــا نــام «بایـرام» و دخــری بــا نــام «پریـزاد» عاشــق یکدیگرنــد؛
امــا «پریـزاد» دارای حــق انتخــاب در زندگـی اش نیســت و قیمــی دارد.
آخونــدزاده ایــن موضــوع را کــه هنــوز در برخــی از مناطــق ایــران
بــه چشــم میخــورد از زبــان «پری ـزاد» ایــن گونــه توصیــف
کــرده اســت« :چــه کنــم ،از دســتم چــه بــر میآیــد؟
پــدرم مــرده ،منــم و مــادرم ،و اختیــار هــر دو در دســت
عمــوم اســت .ب ـرادر نــدارم ،کمک ـی نــدارم و عمــوم هــم
هرگــز منیخواهــد کــه مــرا بــه دیگــری بدهــد ،گلــه و
ایلخــی کــه از پــدرم مانــده بــه دســت غیــر بیفتــد» [.]۶

«زلیخــا» نامـ ی نیــز بــه «بایـرام» کــه عاشــقیســت در بــن بســت زمانــه
میگویــد« :دخــر میــل نداشــته باشــد ،چــه طــور میتواننــد شــوهرش
بدهنــد؟» و بایــرام در جــواب میگویــد« :ایــه ،زلیخــا تــرا بــه خــدا،
تــو چــه حرفیســت میزن ـی! بچــه دخــر ازش چــه بــر مــی آیــد؟ بــه
خواهــش او کــه نــگاه میکنــد؟ از اول کمــی آخ و اوخ میمنایــد بعــد
ناچــار شــده تــن بــه قضــا میدهــد .مــن میمانــم بــا آه و نالــه و درد
و غــم» [ .]۷و همیــن «بای ـرام» از ایــن اوضــاع گلــه منــد اســت و بــا
خــودش در خلوتــی میگویــد« :مــن گیــرم پریـزاد مـرا دوســت مـیدارد،
از دســتش چــه بــر مــی آیــد؟ از فرمــان عمــوش تجــاوز میتوانــد بکنــد؟
از عهــده همــه اهــل اوبــه میتوانــد بــر آیــد؟ میــان ماهــا بــه خواهــش
دخــر کــه گــوش میدهــد؟» [.]۸
بــه هــر حــال در ایــن منایــش نامــه «زن» ،یــا «پریــزا ِد» دســتان،
تالشهایــی از خــودش بــروز میدهــد؛ امــا رسنوشــت خــودش را در
دســت نــدارد .در نهایــت ایــن مردهــا هســتند کــه ب ـرای آزادی زن در
مســالهء انتخــاب همــر میجنگنــد« .کریــم» نامـی بــا عمــوی «پریزاد»
ایــن گونــه بــه مجادلــه بــر میخیــزد« :کریــم :مــن هرگــز منیگــذارم تــو
آن دخــر [پریـزاد] را از اینجــا بیــرون کنـی .تــاروردی [نامــزدی کــه بــاب
دل نیســت] را دلــش منیخواهــد ،بــه زور هرگــز منــی توانیــد ایــن را بــه
او بدهیــد .دخــره مــال بای ـرام اســت ».و مشــهدی قربــان ،کــه عمــوی
همیــن دخــر باشــد ،در جــواب میگویــد« :دخــر بـرادر خــودم اســت،
اختیــارش را دارم ،بــه هــر کــه میخواهــم میدهــم ،تــو پرچانگــی
نکــن ».و «کریــم» در رد قیومیــت میگویــد« :تــو هیــچ وقــت حــق
نــداری بــه آندخــر بزرگــی کن ـی» [ .]۹در نهایــت «دیــوان بیکــی» یــا
هــان حاکــم روس منطقــه اســت کــه ناجــی زن داســتان مــی شــود ،رو
بــه مرتجــم اش میکنــد و میگویــد« :کاملــوف ،از دخــره بپــرس از ایــن
دو تــا جــوان کــدام را میخواهــی شــوهر کن ـی؟» و «پری ـزا ِد» داســتان
میگویــد کــه «مــن هرگــز بــه تــاروردی منــیروم ».بدیــن ترتیــب
«دیــوان بیکــیِ » روس نتیجــه میگیــرد کــه «پــس معلــوم میشــود کــه
میخواهــد بــه بایــرام بــرود [مــ ی خواهــد بــا بایــرام وصلــت کنــد].
مشــهدی قربــان [عمــوی ایــن دخــر!] دســت از ایــن دخــر بکــش.
بگــذار بــرود بــه بای ـرام» [.]۱۰
در منایــش نامــه «وکالء مرافعــه» کــه در ســال ۱۸۵۵
میــادی نوشــته شــده اســت« ،زن» نقــش دیگــری دارد.
دیگــر ایــن مردهــا نیســتند کــه در بزنگاههــا ناجــی
«زن» انــد ،بلکــه خــود «زن» اســت کــه در برابــر مــرد
ســاالریها میایســتاد و تــاش میکنــد کــه در انتخــاب
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«مکتوبات» آخوندزاده
قسمت دوم« :زن» در

گیتیمداری
شامرهی دوم

برابــری نســبی زن و مــرد در زندگــی و رفــع حجــاب از زن یکــی از
موضوعاتــی ســت کــه آخونــدزاده در مهمرتیــن اثــرش «مکتوبــات»
عمیقــا بــه آن پرداختــه و بـرای اثبــات نظــر خــود ،بــی هيــچ ابائــی ،بــه
نقــد مهمرتيــن منبــع خلقيــات اســامی ،يعنــی آيــات قرآنــی ،پرداختــه
و در ايــن قلمــرو خــود را در صــف پيــروان «سکوالريســم فلســفی»
(کــه بــا سکوالريســم سياســی تفــاوت ماهــوی دارد) ق ـرار داده اســت.
او اندیشــه هــا و اعتقــادات خــودش پیرامــون دالئــل ایجــا ِد حجــاب و
همچنیــن اســتدالالتش در رد حجــاب از زنــان را در «مکتوبــات» از زبــان
«حســن بــن محمــد بــزرگ امیــد اســاعیلی» کــه بــا لقــب «علــی ذکــره
الســام» مشــهور اســت ،آورده«( .علــی ذکــره الســام» چهارمیــن حاکــم
و اولیــن امــام اســاعیلی هــای نزاریــه اســت؛ در املــوت حکــم رانــده و
بیــن ســال هــای ۱۲۵۵یــا ۱۲۵۶تــا  ۱۱۶۶میــادی زیســته اســت).
از زبــان «علــی ذکــره الســام» در کنــار مــواردی همچــون ازدواج پیامــر
بــا زینــب ،همــر فرزنــد خوانــدهء پیامــر کــه «زیــد» باشــد ،بــه رابطــه
عایشــه ،همــر جــوان و ســوگلی پیامــر مســلامنان ،و صفــوان نیــز
پرداختــه و دلیــل برآمــدنِ حجــاب را در آن واقعــه دیــده اســت .بــا
دیــدی انتقــادی مــی پرســد کــه «چـرا عایشــه تنهــا بــه جســتجوی گــردن
بنــد بــر میگــردد و بــه هیــچ کــس منــی گویــد کــه کجــاوه را تــا برگشــن
او نــگاه بدارنــد؟» [ .]۱۸و «چ ـرا صفــوان تنهــا از همــه لشــگر عقــب
مانــده ،بــه رس او مــی رســد و او را بــر شــر خــود ســوار مــی کنــد؟» و
نتیجــه مــی گیــرد کــه «عایشــه دروغ مــی گویــد» کــه گــردن بنــدش را
گــم کــرده .و ادامــه مــی دهــد کــه «در ایــن واقعــه کار نامرشوعــی بــه
مقتضــای برشیــت از عایشــه صــادر شــده اســت [امــا] حــق دارد .عیــب
در پــدر او اســت کــه دخــر جــوان خــود را بــه مــرد پیــر و صاحــب
یــک تــوده زنــان داده بــود کــه در هــر مــاه زیــاده از یــک دفعــه بــاو
نوبــت صحبتــش منــی رســید» [ .]۱۹خالصــه اینکــه رابطــهء عایشــه بــا
صفــوان «باعــث بــر آن شــد کــه پیغمــر از فــرط محبــت بــه او [عایشــه]
و از شــدت رشــک در مراقبــت از او آیــه حجــاب را [ ]...نــازل کــرد
[کنــد] و نصــف بنــی نــوع بــر را کــه طایفــه انــاث اســت الــی مــرور
دهــور بحبــس ابــدی انداخــت [انــدازد]» [ .]۲۰آخونــدزاده قــرآن را
کتــاب پیامــر اســام ،محمــد ،مــی دانســت و نــه کالم خــدا؛ و
منظــورش هــم از آیــه حجــاب کــه خــودش آن را بــه زبــان
عربــی نقــل کــرده و در ادامــه ترجمــه آن را بــه پارســی
مــی آورم آیــه هــای  ۳۰و  ۳۱ســوره ی نــور اســت:
«بــه مــردانِ مومــن بگــو تــا دیــده از نــاروا بپوشــند
و فــروج خــود را حفــظ کننــد کــه ایــن خــود بــرای آنهــا
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همــر پــای روی حــرف «بزرگرت»هــا بگــذارد .بـرای منونــه «عزیــز بیــک»
نام ـی بــه معشــوقه اش «ســکینه خانــم» میگویــد« :چ ـرا منیفهم ـی،
مگــر خــودت خــر نــداری؟ دیــروز آقــا حســن تاجــر ،زن ملــک التجــار
را بــا زن کدخــدا و زن مــا باقــر نــزد عمـهات فرســتاده ،خوســتگاری تــو
را کــرده انــد ،عم ـه ات هــم قــول داده اســت» [ .]۱۱و ســکینه خانــم
بــه او در پاســخ میگویــد« :و وی عمـهام حــرف بـی خــودی زده باشــد
[گفتــه اســت] ،آنکــه بشــنود ک ـی اســت؟ [چــه کس ـی بــه ایــن حرفهــا
گــوش میکنــد؟]» و همیــن «ســکینه خانــم» بــا عم ـهاش مینشــیند و
پرخاشــگرانه بــه او میگویــد کــه «مــن کـی بــه تــو اذن دادهام مـرا بــه
آقــا حســن شــوهر کن ـی؟ مــن حــاال نــه پــدر دارم و نــه ب ـرادر ،خــودم
وکیــل خــودم هســتم» و ادامــه میدهــد کــه «دیگــر اختیــار خــودم را
کــه از دســت منیدهــم .هیچکــس منیتوانــد م ـرا بــه شــوهر بدهــد»
[« .]۱۲ســکینه» نــه گوشــش بــه ســنتهایِ نامعقــو ِل مردســاالرانه
بدهــکار اســت و نــه بــه خرافاتهایــ ی کــه عمــهاش« ،زبیــده»،
میگویــد« :زبیــده( :دو دســتی روی خــود را خراشــیده) خــدا و وی،
واه واه ،زمانــه برگشــته اســت .دخرتهــای زمانــه ذ ّرهای رشم و حیــا در
رویشــان منانــده اســت .ســکینه ،مــن مثــل تــو دخــر چشــم ســفید ندیده
ام .مــا هــم یــک وقتـی دخــر بودیــم .بــزرگ داشــتیم [احـرام بزرگرتهــا
را داشــتیم] .از رشم و حیــا منیتوانســتیم پیــش روی بزرگهامــان رس بلنــد
کنیــم .از ب ـ ی آبرویــی شــاهاســت کــه طاعــون و وبــا از والیــت کــم
منیشــود ».و «ســکینه» قاطعانــه پاســخ میدهــد کــه« :خیــر ،وبــا و
طاعــون از نادرســتی مــردان حرامـزاده اســت .پــدر نامردی ،اســم شــصت
هـزار تومــان شــنیده ،بــه خاطــر او [ایــن پــول] پـی مــن بلنــد شــده ،بــه
خواســن مــن طالــب میشــود» [ .]۱۳ســکینه دارای فردیــت و اراده
نســبی اســت و ق ـرار نیســت کــه مردهــا قیــم اش باشــند« :آقــا کریــم:
عزیــز بیــک ،مــن بــا شــا حــرف مــی زنــم ســکینه خانــم هــم گــوش
کنــد ».و «عزیــز بیــک» در جــواب مــی گویــد« :بفرماییــد ،بــا خــود
ســکینه خانــم هــم مــی توانــی حــرف بزنــی .او را مثــل ســایر دخــر هــا
تصــور نکــن .پایــش بیافتــد خــودش هــم حـراف اســت .از جــواب دادن
عاجــز نیســت.]۱۴[ ».
در «موســی ژوردان ،حکیــم نباتــات و درویــش مســتعلی شــاه ،مشــهور
بــه جادوگــر» ،کــه در ســال  1850نوشــته شــده اســت ،چنــد زن ،متوســلِ
بــه جادوگــری بــه نــام «مســتعلی شــاه» مــی شــوند تــا بتواننــد از رفــن
«شــهباز بیــک» نامــی بــه پاریــس مامنعــت کننــد .جادوگــر وعــده
نابــودیِ پاریــس را مــی دهــد و زنهــا هــم از او ایــن امــر را مــی پذیرنــد.
تنهــا کســی کــه از پذیرفــن ایــن امــر رس بــاز مــی زنــد« ،غالمعلــی»،
شــاگرد درویــش جادوگــر اســت کــه مــی گویــد« :هرگــز عقلــم بــاور منــی
کنــد ایــن امــر مشــکل صــورت پذیــرد» [ .]۱۵خــود جادوگــر در خلــوت
بــا خــودش مــی گویــد« :ایــن طایفــه زنــان عجــب بیچــاره و ســاده لــوح
مــی شــوند! بــدون تصــور و تامــل بــاور مــی کننــد کــه مــن در قــره بــاغ
نشســته پاریــس را در طرفــه العیــن زیــر و رو مــی توانــم کــرد» [.]۱۶
خالصــه داســتان ایــن اســت کــه جادوگــر مدعــی مــی شــود کــه شــهر
پاریــس را نابــود کــرده اســت و ،هــم زمــان هــم مهــان فرانســوی،
کــه «موســی ژوردان» باشــد ،از راه مــی رســد و خــر نابــودی
پاریــس را مــی دهــد .ایــن منایــش نامــه بــا ایــن دیالــوگ بــه
پایــان مــی رســد:
«خــان پــری :خانــم مــن بــه شــا نگفتــم از دســت ایــن
درویـ ِ
ـش [جادوگــر] هیــچ چیــز جــان در منــی بــرد؟ مــن
هنــوز مــی ترســم کــه از خرابــی پاریــس شــهرهای دیگــر را

رضب رســیده خ ـراب گــردد [.]...
شــهربانو خانــم :بلــی بعــد از ایــن آن تعجــب نیســت .عجــب آن اســت
کــه مردهــا همیشــه بــه مــا هــا مــی گوینــد؛ بــه جــادو بــاور نکنیــد.
[.]...
خــان پــری :ایــه ،خانــم مردهــا اگــر عقــل دارنــد چـرا مــا آنهــا را در هــر
قــدم ه ـزار بــار گــول مــی زنیــم ،هــر چــه مــی خواهیــم مــی کنیــم»
[.]۱۷
از ایــن منایشــنامه مــی تــوان تفســیر هــای بســیار متفاوتــی داشــت؛
چنانکــه شــده اســت .مــن امــا معتقــدم کــه ایــن کار آخونــدزاده بیشــر
نقــدی ســت بــر خرافــه گســرده در بیــن زنــان آن روز تــا ســتودن «زن».
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نیکوتــر اســت و خــدا بــه آنچــه مــی کننــد آگاه اســت و زنــان مومــن را
بگــو کــه چشــم از نــاروا بپوشــند و فــروج و اندامشــان را از عمــل زشــت
محفــوظ دارنــد و زینــت و آرایــش خــود را جــز آنچــه قهـرا ظاهــر مــی
شــود بــر بیگانــه آشــکار نســازند؛ جــز بـرای شــوهران خــود و پــدران و
پــدران شــوهران و پ ـران و پ ـران شــوهر و ب ـرادران خــود و پ ـران
بـرادر و خواهـران خــود و زنــان خــود (یعنــی زنــان مســلامن) و کنیـزان
ملکــی خــود و اتبــاع و اطرافیــان از زن و مــرد و طفــل کــه هنــوز بــر
عــورت و محــارم زنــان آگاه نیســتند .و آن چنــان پــای بــه زمیــن نزننــد
کــه خلخــال و زیــور پنهــان پاهایشــان معلــوم شــود .و بــاز گردیــد بــه
ســوی خــدای مومنــان ،شــاید رســتگار شــوید» [.]۲۱
بــه داســتان دیگــری هــم ،همچنــان از زبــانِ «علــی ذکــره الســام»،
اشــاره کــرده اســت؛ داســتان «ماریــه قبطیــه» ،یکــی از زنــان پیامــر.
پیامــر ایــن زن را «بــر خــود حـرام میکنــد و یــک مــاه او را منــی بینــد.
خــدای شــا صــر کــرده منــی توانــد ،آیــه طعنــه بــه پیغمــر مــی
فرســتد» [ .]۲۲در اینجــا آخونــدزاده بـرای مدعــی خویــش آیــه نخســت
از ســورهء تحریــم را بــه عربــی آورده کــه مــن پارســیش را ذکــر مــی
کنــم« :ای پیغمــر ب ـرای راضــی کــردن زنــان خــود آنچــه را کــه خــدا
بــر تــو حــال کــرده چـرا بخــود حـرام مــی کنــی حــال آنکــه خــدا رحــم
کننــده بخشــاینده اســت» [ .]۲۳و ســپس بــا زبانــی کنایــه آمیــز و تــوام
بــا طنــز مــی گویــد« :از ایــن قبیــل آیــت هــا در خصــوص زن پرســتی
پیغمــر شــا و ســایر مزخرفــات ماننــد آنهــا در کتــاب او [قــرآن] بیشــار
اســت و ایــن مزخرفــات را مــا بایــد در رس قــر مــردگان خودمــان نیــز
بخوانیــم کــه ارواح آنهــا شــاد و داخــل ثــواب بشــوند» [.]۲۴
آخونــدزاده ،هــان طــور کــه پیشــر نیــز اشــاره شــد ،معتقــد بــود کــه
نــزو ِل آیـ ِ
ـات حجــاب ریشــه در رابطــه شــخصی پیامــر بــا زنــان داشــته
اســت .در یکــی از پانویــس هــای «مکتوبــات» بــه رصاحــت مــی گویــد:
«جمیــع ایــن تفصیــات در بیــان اوضــاع حرمخانــه پیامــر عمدگــی
مخصــوص دارد بعلــت اینکــه ازیــن تفصیــات ســبب نــزول آیــه حجــاب
در حــق طایفــه زنــان رصاحتــا هویــدا مــی گــردد» [.]۲۵
و در نهایــت از زبــانِ «علــی ذکــره الســام» خواســتار رفــع حجــاب،
ممنوعیــت چنــد همــری و برابــری تحصیــل زن و مــرد مــی شــود« :ای
جامعــت! طایفــه انــاث را در حبــس و حجــاب نــگاه داشــن قطــع نظــر
از آن کــه ظلــم عظیــم اســت در حــق ایــن نصــف برشیــت ،از ب ـرای
طایفــه ذکــور نیــز خســارت ال تحصــی دارد .از امــروز طایفــه انــاث را
در حبــس و حجــاب نــگاه مداریــد و ایشــان را بــی تربیــت نگذاریــد [از
دانــش محــروم نکنیــد] و در حــق ایشــان ظلــم و ســتم را روا مبینیــد ،و
زیــاده بــر یــک نفــر زن مگیریــد چنانکــه مــن زیــاده بــر یــک زن نــدارم
و هــر کــس بعــد از ایــن دخــر کوچــک خــود را مثــل پــر خــود بــه
خوانــدن و نوشــن مشــغول نســازد و هــر کــس از بــزرگ و کوچــک و
از غنــی و فقیــر زیــاده بــر یــک نفــر زن بگیــرد مســتحق بازخواســت و
ســخط مــن خواهــد شــد» [.]۲۶
ِ
«وحشــیت خصــا ِل طایفــهء ذکــور و
آخونــدزاده معتقــد بــود کــه
خشـ ِ
ـونت طبای ـعِ ایشــان» و «شــیوع معصیــت لواطــه» ریشــه در
همیــن آیــه حجــاب دارد و بــر ایــن بــاور بــود کــه آیــه حجــاب
دردی را درمــان نکــرده و «معصیــت زنــا بواســطه نــزول آیــه
حجــاب از میــان طوایــف اســام رفــع نشــده اســت» [.]۲۷
ســپس روی بــه مخاطــب خیالــی اش کــرده ،بــه گفتــه
فیلســوفان اروپــا اســتناد کــرده و مــی گویــد« :ای جــال
الدولــه! فیلســوفان یوروپــا چنانکــه آیــه حجــاب را ،همچنین

آیــه تجویــز کــرت زوجــات را از ســهوهای بــزرگ پیامــر مــا مــی شــارند
و مــی گوینــد کــه در ضمــن کــرت زوجــات عــاوه بــر مفاســد عدیــده و
قطــع نظــر از ظلــم فاحــش در حــق جــزو ضعیــف نــوع بــر دو گونــه
فســاد پــر واضــح اســت :یکــی خصومــت جاویــد فیامبیــن خویشــاوندان
و بخصــوص فیامبیــن بــرادران و خواهــران کــه از مــادران مختلفــه
متولــد مــی شــوند؛ دیگــری قلــت مث ـرات تناســل فیامبیــن ملــت اســام
[نــرخ پاییــن زاد و بلــد بیــن ملــت اســام]» [.]۲۸
نقــدی هــم بــر رعایــت عدالــت در مســاله چنــد همــری دارد .مــی
گویــد« :امــا آنچــه در قــرآن جهــت رعایــت عدالــت در ایــن مــاده گفتــه
شــده اســت کــه ‹و ان خفتــم و ان ال تعدلــوا فواحــده › [اگــر بیمناکیــد
کــه مبــادا عادالنــه رفتــار نکنیــد فقــط بــه یــک تــن اکتفــاه کنیــد ،ســوره
نســاء ،آیــه ســوم] زایــد اســت؛ بعلــت اینکــه اگــر مــراد از عدالــت
رعایــت رضــای زن و عــدم جــور در حــق اوســت ،ایــن عدالــت در
هــان روز رفــع شــد [از بیــن رفــت] کــه مــرد بــر رس زن اول خــود زن
دیگــر گرفــت ]...[ .دیگــر در ایــن مــاده عدالــت وجــود ذهنــی نــدارد
کــه مبوجــب هــان آیــه رعایــت الزم آیــد و امــکان وقــوع از قــوه بــه
فعــل داشــته باشــد ]...[ .بعــد از آنکــه ُمنــزل قــرآن در یــک مــاده
ظلــم را جایــز دیــده اســت بــاز در هــان مــاده بــا وجــود بقــای ظلــم
بعدالــت امــر کردنــش تکلیفــی ســت مــا الیطــاق و جمــع ضدیــن در
یــک مــاده و در یــک جــا خیالــی ســت محــال ».مــا مــی بایســت «اال
تعدلــوا» را بــه معنــای «تخفیــف ظلــم» در نظــر بگریــم تــا «مضمــون
آیــه صحیــح گــردد» .بــه هــر حــال «معنــی عدالــت را در حــق طایفــه
زنــان ،فیلســوفان فرنگســتان بهــر فهمیــده انــد کــه زنــان را در جمیــع
حقــوق برشیــت و آزادیــت بــا مــردان رشیــک شــمرده انــد» [.]۲۹
آخونــدزاده ،ســید علــی محمــد یــا هــان «بــاب» و بابگــری را هــم منــی
پســندید و معتقــد بــود کــه «بــاب» نیــز «بــه ایــن پرپوچــات [عقایــد
دینــی و مذهبــی] لبــاس دیگــر پوشــانده ،بــه میــدان آمــده اســت ».امــا
«دو حکــم بــاب کــه از ق ـرار تقریــر رفقــا در قــرآن خــود بیــان کــرده
اســت» را «حکــم فیلســوفانه» مــی دانســت .یکــی از آن احــکام مربــوط
بــه حقــوف زن اســت« :یکــی اینکــه طایفــه انــاث در جمیــع رســوم
آزادیــت و کل حقــوق برشیــت بایــد بــا طایفــه ذکــور مســاوی باشــد و
بایــد بطایفــه انــاث نیــز مثــل طایفــه ذکــور تربیــت داده شــود» [.]۳۰
از «قــرة العیــن» کــه از پیــروان «بــاب» بــود بــه نیکــی یــاد کــرده و او
را «دخــر آتشــین طبــع و صاحبــه غیــرت و همــت و وجیهــه روزگار»
دانســته اســت .در اکــر معرکــه هــا «بهــادری و مردانگــی از او بــه
ظهــور رســیده و در اغلــب شــورش هــا کــه در مقابــل دولــت ایــران
از طــرف پیــروان بــاب وقــوع یافتــه اســت قــرة العیــن سلســه جبــان
اســت» [.]۳۱

جمع بندی

همــه انســان هــا مــی تواننــد دچــار دگرگونــی اندیشــه شــوند ،اندیشــه
هــایِ پیشینشــان را صیقــل بدهنــد و یــا از آنهــا فاصلــه بگیرنــد.
آخونــدزاده هــم از ایــن امــر مســتثنی نبــوده اســت .نــگاه
او بــه «زن» ،اگــر کــه آثــارش را در جامعیــت و بــا لحــاظ
تاریــخ نــگارش شــان مطالعــه کنیــم ،نگاهــی تکامــل یافتــه
اســت.
در منایــش نامــه هایــش «زن» جایــگاه ویــژہ ای دارد؛ امــا
هیــچ شــمه ای از گفتــان «برابــریِ زن و مــرد» در معنــای
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واقعــی کلمــه در آنهــا بــه چشــم منــی خــورد و ایــن در حالــی ســت کــه
«مکتوبــات»اش تبلــور گفتــانِ «برابــریِ زن و مــرد» در معنــای واقعــی
کلمــه اســت ــــ بــا متــام نقدهایــی کــه مــی تــوان بــر نــگاه او بــه «زن»
در ایــن کتــاب داشــت.
برخــی از انســان هــا قادرانــد کــه فراتــر از رو ِح زمانــهء جامعــهء
خودشــان بیاندیشــند و عمــل کننــد؛ چنانکــه آخونــدزاده بــه ایــن مهــم
دســت یافتــه .امــا ــــ مــن حــد اقــل ایــن گونــه فکــر مــی کنــم ــــ کــه
انســان قــادر بــه ارشاف کاملــی از روابــط مردســاالرنه و یــا زن ســاالرنهء
حاکــم بــر جامعــه خــود نخواهــد بــود؛ و بــه همیــن دلیــل همیشــه
درصــدی از مردســاالری یــا زن ســاالری تــا پایــانِ «نیســتی» اش بدرقــه
راه او خواهــد بــود .آخونــدزاده هــم از ایــن امــر مســتثنا نبــوده اســت.
بیانگــر ایــن مهــم ،نیــم نگاهــی ســت بــه نامــه هایــی کــه بــه دوســتان
هموطــن اش همچــون «مستشــار الدولــه» و یــا «ملکــم خــان» نوشــته
اســت .]۳۲[ .در ایــن نامــه هــا ســخن بــر رس ایــن اســت کــه پــر
آخونــدزاده چــه مــی کنــد ،چــه زبــان هایــی مــی دانــد ،بــا چــه آالت
موســیقی ای آشناســت ،قـرار اســت بــه کــدام دانشــگاه بلژیکــی بــرود و
 ...امــا از دخــرش در ایــن نامــه هــا خــری نیســت.
و نکتــه ی آخــر در ايــن مــورد آن اســت کــه ایــن گونــه «مردســاالری
نهــان» تنهــا مختــص بــه مــا ایرانــی هــا نبــوده (و نیســت) ،بلکــه یکــی از
بزرگرتیــن اندیشــمندان «جهــان غــرب» کــه کارل مارکــس باشــد نیــز ،در
نامــه هــای خصوصــی اش بــه فردریــک انگلــس بــا انــدوه مــی نویســد
کــه فرزنــداش نــه پــر بلکــه دخــر اســت [( . ]۳۳و یکــی از همیــن
دخرتهایــش بــود کــه «رسمایــه» او را بــه انگلیســی برگردانــد) .ــــ گــذر از
مردســاالری ،در تئــوری و عمــل ،مســتلزم رونــدی طوالنــی مــدت اســت.
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