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اپوزیســیون ،بــه معنــای «متضــاد» یــا «ضــد» ،در زادگاهــش
فرانســه و غــرب ،و کالً کشــورهای دموکراتیــک ،در ابتــدا و حتــی تــا
کنــون در مــورد اح ـزاب اقلیتــی بــه کار مــی رود کــه بــه طــور قانونــی
در مقابــل حــزب اکرثیتــی کــه بــر رس کار اســت ایســتاده و بـرای گرفــن
پارملــان ،دولــت ،و یــا جایــگاه ریاســت جمهــوری از دســت حــزب حاکــم
تــاش مــی کننــد .امــا ،در کشــورهایی همچــون کشــور مــا کــه قانــون
بــر آن حاکميــت نــدارد و هــر نــوع مخالفتــی بــا حکومــت بــی تــاوان
و تنبیــه و گاه زنــدان و شــکنجه و اعــدام نخواهــد بــود ،اپوزیســیون
بــه گــروه هایــی گفتــه مــی شــود کــه در خــارج از ایــن کشــورها بــه
طــور علنــی ،و در داخــل ایــن کشــورها در پنهــان و زیــر پوشــش هــای
مختلــف ،بـرای برکنــاری حکومــت موجــود تــاش مــی کننــد .ایــن نــوع
اپوزیســیون بــا دولــت یــا پارملــان و یــا رییــس جمهــوری و یــا حــزب
خاصــی ضدیــت نــدارد بلکــه بــا کل نظــام حاکــم مخالــف اســت و همــه
ی تــاش آن نيــز بـرای حــذف کلیــت ایــن حکومــت و قــدرت مســتبدانه
اش مــی باشــد.
(همينجــا توجــه کنيــم کــه بــر خــاف شــایعاتی کــه مرتــب از
ســوی برخــی از وابســتگان بــه حکومــت پراکنــده مــی شــود ،خواســتاری
کنــار رفــن ،منحــل شــدن ،و یــا حتــی فروپاشــیدن یــک حکومــت
دیکتاتــوری بــه معنــای خواســتاری جنــگ و خونریــزی نیســت و دلیــل
روشــن ايــن واقعيــت هــم وجــود بســیارانی از گــروه هــا و اف ـراد در
اپوزیســیون ایرانــی هســتند کــه ضــد جنــگ و باورمنــد بــه حقــوق بــر
بــوده انــد امــا خواســتار برکنــاری کامــل حکومــت «جمهــوری اســامی»
در ای ـران هســتند).
البتــه افـراد و گــروه هایــی هــم هســتند کــه پــس از جنبــش
 88خودشــان را جــزو اپوزیســیون مــی داننــد امــا مشــکلی بــا ادامــه
ی کار رژیــم «جمهــوری اســامی» ندارنــد و فقــط اصــاح برخــی از
قوانیــن آن و یــا برکنــاری رهــری آن را مــی خواهنــد .مــن در ایــن جــا
بــه اينگونــه تــاش هــا منــی پــردازم زی ـرا ،آنگونــه کــه مــن فکــر مــی
کنــم ،بــه خاطــر ســاختارهای موجــود در قانــون اساســی و قوانیــن دیگــر
فعلــی و وابســتگی تــام آنهــا بــه مذهــب امــکان هیــچ اصالحــی در ايــن
حکومــت دیــده منــی شــود.

وضعیت اپوزیسیون سیاسی خارج کشور

منــی تــوان تردیــد داشــت کــه اپوزیســیون

سیاســی ایـران در کل بــا مشــکالتی ســخت روبروســت و عمــده ی ایــن
مشــکالت بــه وضعیــت سیاســی و اجتامعــی خاصــی برمــی گــردد کــه
در رسزمیــن مــان داشــته ایــم .يعنــی مــا هیچوقــت متریــن دموکراســی
نداشــته ایــم تــا اصــول آن را بــه خوبــی بیاموزیــم.
از مثالــی در مــورد ورزش مــدد بگــرم :یــک فــرد ،هــر چقــدر
هــم کــه قــوی و درشــت هیــکل باشــد ،اگــر يــک رشــته از ورزش را بــا
اصــول و متدهــای خــاص آن نیاموختــه و متریــن مــداوم نکــرده باشــد
در یــک زمیــن یــا تشــک ورزشــی ،و در مقابــل یــک فــرد حتــی ضعیــف
تــر و کوچــک تــر از خــود کــه علمــی یــا حرفــه ای عمــل مــی کنــد،
بــه راحتــی شکســت مــی خــورد .مــردان و زنــان سیاســی کشــورهای
دیکتاتــورزده نیــز ،حتــی اگــر از نظــر تئــوری از دانــش آموختــگان امــر
سیاســت هــم باشــند ،از آنجــا کــه چــون مردمــان کشــورهای آزاد از
کودکــی و نوجوانــی متریــن سیاســی نکــرده انــد ،رفتارهــای قابــل ایـراد
زیــادی دارنــد .مــا مــی بینیــم کــه فرضـاً در مــدارس اروپــا و بــه خصــوص
آمریــکا مردمــان از دوران کودکــی در برنامــه هایــی کــه آن هــا را قــدم
بــه قــدم بــا ســاختار دموکراســی آشــنا مــی کنــد رشکت مــی کننــد :مرتب
در انتخاباتــی مربــوط بــه ســمت هایــی در مدرســه حضــور دارنــد ،بـرای
قســمت هــای مختلــف ،از ورزشــی گرفتــه تــا دروس مختلــف ،رییــس
و معــاون تعیــن مــی کننــد ،و از هــان کودکــی وظایفــی را ،کــه گاه
بــه راســتی ســنگین انــد ،بــه عهــده مــی گیرنــد ،مــدام بــا هــم بــر رس
مســایل مختلــف مربــوط بــه درس و مدرســه و برخوردهــای اجتامعــی و
حتــی تصمیامتــی در مــورد وضعیــت تحصیلــی شــان بــه بحــث و گفتگــو
مــی نشــینند .حتــی گاه اعتصــاب هــا یــا اع ـراض هایــی را در ارتبــاط
بــا شــیوه ی امتحــان گیــری ترتیــب مــی دهنــد .ب ـرای یــک ایرانــی ،یــا
خاورمیانــه ای ،وقتــی کــه ب ـرای اولیــن بــار فرض ـاً در مراســم ویــژه ی
یــک دبیرســتان آمریکایــی رشکــت کنــد ،بســیار حیــرت انگیــز اســت
کــه ببینــد نوجــوان هــای چهــارده تــا هفــده ســاله چگونــه هــان
برخوردهــا و رفتارهایــی را دارنــد کــه یــک مناینــده ی رسشــناس
پارملــان شــان ،و چنــان منطقــی و اصولــی بــا هــم بحــث
مــی کننــد و یــا هامنگونــه ســخرنانی مــی کننــد کــه مــردان
بــزرگ سیاســی شــان.
در واقــع ،ایــن هــا از هــان کودکســتان و
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نــوع دیگــری از اپوزیســیون هــم وجــود دارد
کــه مــن از چندیــن ســال پیــش بــه آن نــام «اپوزیســیون
فرهنگــی» داده ام؛ یعنــی اپوزیســیونی کــه کار سیاســی

بــه نظــر مــن ،ایــن کــال بــی انصافــی و یــا بــی
خــری اســت اگــر اثـرات مثبــت تــاش اپوزیســیون ایـران
در خــارج کشــور را ،بــا همــه ی کــم و کاســت ها کــه دارد،
بــر زندگــی مردمــان ایـران نبینیــم يــا انــکار کنيــم.

شامره ی سوم

اپوزیسیونفرهنگی

آیا اپوزیسیون جمهوری اسالمی در خارج بیهوده بوده؟
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دبســتان و دبیرســتان ،دموکراســی را ورزش و متریــن مــی کننــد؛ درســت
برخــاف مــا کــه در مــدارس مــان بــه جــای متریــن گفتگــو کــردن هــا
و ســخرنانی کــردن هــای منطقــی و آموخــن راه و رســم دموکراســی،
یــا در حــال متاشــای دســت بــه یقــه شــدن پرسهــا بــوده ایــم ،و یــا در
گوشــی حــرف زدن هــا و پــچ پــچ هــای پنهانــی دخرتهــا را دیــده ایــم،
و یــا «چــوب» و تنبیــه «گُل» معلمیــن مــان را تجربــه کــرده ایــم تــا
«خــل» نشــویم! و ،پــس از انقــاب هــم مــی بينيــم کــه ســال هاســت
بچــه هــای بیچــاره مــان نــه تنهــا از آمــوزش علــوم انســانی و تاریــخ و
فلســفه و علــوم اجتامعــی در شــکل امــروزی اش محــروم انــد ،بلکــه
بایــد یــا بــه فراگیــری احادیثــی قــرون وســطایی ،بیهــوده و مــر بـرای
زندگــی امــروز بپردازنــد ،و یــا متریــن قمــه زنــی و ســینه زنــی و نوحــه
خوانــی کننــد.
از کســانی کــه در چنیــن فضاهایــی رشــد کــرده و بــزرگ
شــده انــد ،و اکنــون در یــک جایــگاه سیاســی و یــا در یــک فعالیــت
سیاســی قــرار گرفتــه انــد منــی تــوان انتظــار برخوردهــای بــی نقــص
داشــت .تردیــدی نیســت کــه بیــن گــروه هــای مختلــف اپوزیســیون
سیاســی حکومــت جمهــوری اســامی در خــارج از ایـران مــی تــوان بــه
متاشــای پديــده هایــی نشســت همچــون منــش هــای دیکتاتورمآبانــه،
برخوردهــای غیــر منطقــی ،بیشــر شــخصی تــا سیاســی ،بــه جــان هــم
افتــادن ،یکدیگــر را متهــم کــردن ،تــن بــه هیــچ اتحــادی بــا هــم نــدادن
و حرکــت هــای یکدیگــر را خنثــی کــردن و ،بدتــر از همــه« ،هیجــان
زدگــی ها»یــی کــه بیشــر بــر اســاس عواطــف مــا پديــدار مــی شــوند
تــا منطــق و اصــول مبارزاتــی مــان و البتــه کــه ایــن رفتارهــا خــاص
اپوزیســیون خــارج از ای ـران نیســت و در اپوزیســیون داخــل هــم بــه
شــدت وجــود دارد امــا ،از آنجــا کــه مــا از ایــران دور هســتیم ،منــی
توانیــم آن هــا را بــه راحتــی ملــس یــا درک کنیــم .اپوزیســیون خــارج ،از
آنجــا کــه علنــی و آشــکار اســت هــر کارش هــم بـرای همــه ی ایرانیــان
در رسارس جهــان قابــل دیــدن و شــنیدن و خوانــدن اســت؛ در حالــی
کــه اپوزیســیون داخــل ای ـران ،و رفتــار اف ـرادی کــه در آن اپوزیســیون
هســتند ،کام ـاً پنهــان اســت؛ چنــدان کــه نــه تنهــا مــا ،کــه حتــی آن
هایــی هــم کــه در ایــران هســتند از آن خــر ندارنــد .در عــن حــال
بايــد تصديــق کــرد کــه برخــی از افـراد اپوزیســیون در خــارج بــه خاطــر
ســال هــا در خــارج ایـران بــودن دانــش و درک و دریافــت هایــی تــازه
پیــدا کــرده انــد و برایشــان امــکان ایــن کــه بــا نــگاه دموکـرات تــر ،بــه
مســایل نــگاه کننــد وجــود دارد.

منــی کنــد امــا رویــاروی جمهــوری اســامی ایســتاده ،چ ـرا کــه معتقــد
اســت هامنگونــه کــه مــی شــود بــا «جمهــوری اســامی» بــه خاطــر
آزادی ســتیزی و انســان ســتیزی و دیکتاتورمنشــی ،و اصــاح ناپذیــری
اش مبــارزه کــرد ،رضوری اســت کــه بــه خاطــر فرهنــگ ســتیزی ،فرهنگ
کشــی ،تاریــخ زدایــی ،و ایرانــی ســتیزی آن نیــز رویارویــش قـرار گرفــت.
بــه نظــر مــن ،اپوزیســیون فرهنگــی ،بــدون ایــن کــه نامــی از
آن بــه ایــن شــکل آورده شــده باشــد ،در زمــان هایــی از تاریــخ کشــورها
بوجــود مــی آیــد کــه اشــغال گـران یــا «شــبه اشــغالگرانی» آن رسزمیــن
را فتــح کــرده و بــر آن بــه زور حکمرانــی کننــد .ایــن اپوزیســیون ،عــاوه
بــر ه ـراس از اســتبداد و دیکتاتــوری ،از ایــن ه ـراس دارد کــه فرهنــگ
و هویــت رسزمیــن اش نابــود شــود .فرضـاً در کشــور مــا ،پــس از حملــه
ی اعـراب چنیــن اپوزیســیونی بــه کار افتــاد و نتیجــه اش را مــا (از نظــر
ادبــی و تاریــخ نــگاری) در شــاهنامه مــی بینیــم ،و نيــز در تــاش هایــی
کــه در راســتای اســتفاده از «شــیعه گــری» بــه ســود فرهنــگ و هویــت
ایرانــی هــا اســتفاده شــد .و همچنــن بــوده اســت زنــده نگاهداشــن
ســنت هــا و جشــن هــای ایرانــی ،و زنــده نگاهداشــن نــام بــزرگان و
ایــزدان ایرانــی ،در پشــت نــام هــا و مفهــوم هایــی برگرفتــه از مذهــب
حاکمیــن مســلط ،و نيــز بســیاری مثــرات ديگــر کــه نتیجــه ی تــاش
مردمانــی از ميــان «کوشــندگان فرهنگــی» آن زمــان بــوده کــه بــرای
هویــت و فرهنــگ خودشــان تــاش مــی کردنــد.
ایــن واقعيــت جــدا از تــاش هــای مــردان و زنــان بــزرگ
اندیشــمند و قهرمانــان ملــی مــا اســت کــه در نقــش «کوشــندگان
سیاســی» ب ـرای حفــظ آب و خــاک و ب ـرای بیــرون رانــدن اشــغالگران
برنامــه هــای کوتــاه مــدت و دراز مدتــی مــی ریختنــد و یــا زندگــی خــود
را در میــدان هــای جنــگ فــدا مــی کردنــد.
و همينجــا مــی تــوان پرســيد کــه چــرا مــا ،مثــاً ،پــس از
حملــه ی مغــول اپوزیســیونی فرهنگــی بــه ماننــد دوران حملــه ی
اع ـراب نداشــته ایــم .پاســخی کــه مــن بــه ايــن پرســش مــی دهــم آن
اســت کــه اگــر چــه مغــول هــا نیــز کشــتند و ویـران کردنــد و ســوزاندند
امــا وقتــی کــه بــر مصــدر قــدرت نشســتند نــه کاری بــه کار مذهــب مــا
داشــتند و نــه بـرای دســت کاری در فرهنــگ و هویــت مــا برنامــه ريخته
بودنــد .آنهــا در مقابــل آن فرهنــگ رس تعظیــم هــم فــرود آوردنــد .بــه
همیــن دلیــل وقتــی هــم کــه از رسزمیــن مــا رانــده شــدند ،ایدئولــوژی
یــا فرهنگــی تحمیــل شــده را در رسزمیــن مــا بــه جــای نگذاشــتند.
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يعنــی بــی انصافــی اســت اگــر آنقــدر ســاده نگــر باشــیم کــه
فکــر کنیــم کار اپوزیســیون آن اســت کــه:
 به ایران لشگرکشی کند و حکومت را براندازد؛ یا کاری کند که با هر فراخوانی مردمان در ایران به خیابان ها بریزندو دمار از روزگار استبداد برآورند؛
 یا از طريق اتحاد افراد و گروه ها چنان قدرتی شود که بتواند یکشبهبساط دیکتاتوری را برچیند.
امــا اگــر ایــن گونــه فکــر نکنیــم ،و بــا توجــه بــه همــه ی
کمبودهــای ناشــی از نداشــن متریــن دموکراســی ،نگاهــی به اپوزیســیون
سیاســی و فرهنگــی خــود بياندازيــم ،مــی بینیــم کــه اگــر در ایــن مــورد
از کشــورهایی چــون تونــس و ترکیــه و کشــورهای مشــابه آن هــا عقــب
هســتیم امــا از کشــورهایی چــون عــراق و افغانســتان و پاکســتان و
امثالهــم بســیار جلوتریــم.
آن چــه در ایــن ســی و شــش ســال از ســوی گــروه هــای
اپوزیســیون سیاســی و فرهنگــی ،و افـراد در ایــن اپوزیســیون ،همچــون
نویســندگان و تحلیــل گــران و کوشــندگان سیاســی در رســانه هــای
نوشــتاری و گفتــاری و دیــداری انجــام شــده ــــ آن هــم در رویارویــی بــا
دیکتاتــوری ه ـراس انگیــزی کــه صاحــب قــدرت هایــی مالــی  ،نظامــی
و ایدئولوژیــک اســت ،و در عیــن حــال از ســوی برخــی از دولــت هــای
غربــی و رشقــی نیــز حامیــت مــی شــود ــــ کاری بــه راســتی کارســتان
بــوده اســت .مــن در ایــن جــا فقــط بــه چنــد مــورد مهــم آن ،اشــاره
مــی کنــم:
ـ شناســاندن و جــا انداخــن مفاهیــم بســیار مهمــی چــون
حقــوق بــر ،سکوالریســم ،دموکراســی ،در بیــن مردمــان ایــران؛
ـ توجــه دادن مــدام مردمــان بــه مســایلی چــون زشــتی و قبــح
اعــدام ،قصــاص ،شــکنجه ،زنــدان سیاســی و انتشــار مســتمر خربهــای
گســرده دربــاره ی ایــن نــوع اعــال در ای ـران و نيــز خــر دار کــردن
ســازمان هــای حقــوق بــری و مردمــان کشــورهای مختلــف جهــان؛
ـ اهمیــت دادن بــه زنــان ایـران و مبــارزات برابــری خواهانــه
آن هــا و انعــکاس مبــارزات و خواســت هــای آنــان در خــارج کشــور،
از جملــه گســرش صــدای «یــک میلیــون امضــا» و رســاندن صــدای آن
هــا بــه گــوش ســازمان هــای حقــوق بــری ،و نيــز بازتــاب دادن صــدای
مادرانــی کــه فرزنــدان آزادی خــواه و معــرض شــان را در کوچــه و
خیابــان یــا در زنــدان هــا و شــکنجه گاه هــا از دســت داده انــد؛
ـ تــاش بـرای دادن جوایــز حقــوق بــری بــه زنــان فمنیســت،
کوشــندگان سیاســی ،روزنامــه نویــس هــا ،زندانیــان سیاســی و غیره؛
ـ شکســن تابــوی «والیــت فقیــه» بــا حمــات مســتقیم
بــر اعــال او و وابســتگان اش؛
ـ مضحکــه کــردن خرافاتــی کــه ســاخته و
پرداختــه ی حکومــت اســت و بــه نــام بخشــی از مذهــب
بــه مــردم تحمیــل مــی شــود؛
ـ از بیــن بــردن آبــرو و مرشوعیــت حکومــت از

طريــق برمــا کــردن خربهــای فســاد و تباهــی و جنایــت هایــی کــه بــه
دســتور ایــن حکومــت و ره ـران اش در ای ـران بوقــوع مــی پیونــدد؛
ـ زنــده نگاهداشــن نــام زندانیــان سیاســی و عقیدتــی و
برگــزاری برنامــه هــا و تظاهــرات مختلــف در ارتبــاط بــا آن هــا در
شــهرهای مختلــف جهــان؛
ـ برمــا کــردن فاجعــهء دهــهء شــصت و مطــرح کــردن آن
بــا برنامــه هــای مکــرر و مــداوم و نوشــن و گفــن مرتــب دربــاره آن؛
ـ برگـزاری برنامــه هــای گســرده بـرای مطــرح کــردن مفهــوم
هویــت ایرانــی و اهمیــت و پاسداشــت فرهنــگ ایرانــی و هشــدار
مــداوم در ارتبــاط بــا در خطــر افتــادن میــراث فرهنگــی فیزیکــی و
غیــر فیزیکــی آن ،و بازتــاب دادن گســرده ی خربهایــی کــه از ســوی
کوشــندگان فرهنگــی بــه خــارج مــی رســید و فرســتادن اينگونــه خربهــا
ب ـرای ســازمان هــای مختلــف مربــوط بــه ایــن مســایل؛
ـ جــا انداخــن و برنامــه ریــزی هــای مفصــل جشــن هــای
ایرانــی کــه در رسزمیــن مــادری شــان ممنــوع اســت ،و بزرگداشــت
شــخصیت هــای ملــی و تاریخــی ایرانزمیــن؛
ـ برگــزاری برنامــه هــای گســرده ،ویدئــو ،فیلــم ،خــر در
ارتبــاط بــا می ـراث طبیعــی ای ـران زمیــن و فجایعــی کــه در ارتبــاط بــا
محیــط زیســت در ایــران اتفــاق افتــاده اســت؛
 و ده هــا مــورد دیگــری کــه امــکان مطــرح کــردن و گفــن وتحلیــل کــردن آن هــا در شــکل و معنــای واقعــی اش ،و بــه طــور آزادانه
در ایـران وجــود نداشــته و نــدارد .و اپوریســیون فــردی و گروهــی ایـران
در خــارج آن هــا را نــه تنهــا بــه گــوش و چشــم مردمــان ایـران و دیگــر
مردمــان کشــورهای دنیــا رســانده اســت.
بــدون تردیــد اگــر ایــن حرکــت هــا و تبلیغــات مــداوم نبــود
حکومــت اســامی بــه خواســت خــود ،کــه جایگزیــن کــردن هویــت
اســامی بــه جــای هویــت ایرانــی مــا اســت ،پیــروز مــی شــد .و ايــن
کاری اســت کــه ،مثـاً ،اپوزیســیون کشــورهایی مثــل عـراق و افغانســتان
و مــر و لیبــی و غیــره نتوانســته انــد در خــارج از ایــن کشــورها بــه
ایــن گســردگی انجــام دهنــد و هنــوز هــم اگــر خربنــگاران غربــی در
ایــن کشــورها نباشــند صداهــای اعــراض مردمــان در آن مناطــق بــه
راحتــی شــنیده منــی شــود.
در واقــع مــی تــوان گفــت کــه اپوزیســیون خــارج از ای ـران،
عــاوه بــر تــاش هــای زیــادی کــه کــرده ،توانســته اســت تــا ســفیر
جهانــی خــوب و شایســته ای باشــد بـرای رســاندن صــدای مردمــان
رنــج دیــده امــا شــجاع و خســتگی ناپذیــر رسزمیــن مــان.
*****
در ایــن جــا نیــز الزم اســت ایــن نکتــه را متذکــر
شــده باشــم :بنظــر مــن ،کســانی کــه در ایــن رشایــط
خــاص و حســاس مــی گوینــد کــه «چــون اپوزیســیون
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سیاســی کاری نکــرده بهــر اســت کنــار بــرود و اپوزیســیون فرهنگــی کار
را در دســت بگیــرد» هامنقــدر اشــتباه مــی کننــد کــه اف ـرادی بــا بــی
اهمیــت دانســن و یــا نادیــده گرفــن تــاش هــای اپوزیســیون فرهنگــی.
ایــن جامعــت ،عــاوه بــر ایــن که جلــوی کارهــای اپوزیســیون سیاســی را
مــی گیرنــد ،مســیر حرکــت اپوزیســیون فرهنگــی را هــم بــه بیراهــه مــی
برنــد و یــا رونــد طبیعــی حرکــت آن را کنــد مــی کننــد.
اســاس کار اپوزیســیون فرهنگــی آموزشــی اســت ،یعنــی برمــا
کــردن نقــش حکومــت در فرهنــگ ســتیزی بــه طــور مرتــب و مــداوم،
آمــوزش و آگاهــی دادن در مــورد داشــته هــای فرهنگــی ،و اســتفاده از
ابـزاری کــه در ايــن مــوارد در اختیــار مــا هســت؛ ابـزاری مثــل بــه روز
کــردن و بــر زبــان انداخــن مفاهیــم برگرفتــه از فرهنــگ ملــی ،بــه روز
کــردن جشــن هــا و ســنت هــای شــادی آفریــن و برگـزاری مرتــب آن هــا،
و زنــده نگاهداشــن نــام قهرمانــان اســتوره ای و تاریخــی .ایــن ابـزار مــی
توانــد ،در لحظــه هــای رسنوشــت ســاز ،نیــز چــون نیرویــی عظیــم و
کارآمــد ،و بــه عنــوان پشــتیبان اپوزیســیون سیاســی ،عمــل کنــد.
*بخشــی از مطلــب «آزادی خواهــی در اپوزیســیون؛ آوازی
کــه خاموشــی نــدارد» از کتــاب «عشــق ،آزادی و حقــوق بــر» کــه در
ســال  2016از ســویِ «آمــازون» منتــر شــده اســت..
دنور ،ایاالت متحده آمریکا
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اپوزيسيون و مأموريت ساخنت آلرتناتيو

اسامعيل نوری عال

1
يکــی از موضوعــات بنياديــن در علــوم اجتامعــی و سياســی
موضــوع «تضــاد» اســت کــه در زبــان فرنگــی آن را بــه دو صــورت
 conflictو  oppositionمطــرح مــی کننــد.
 conflictرا چنــن ترجمــه کــرده انــد« :برخــورد ،مناقشــه،
مغایــرت ،کشــاکش ،ســتیزه ،ضدیــت ،ناســازگاری ،تضــاد ،کشــمکش،
نــرد ،ناســازگار بــودن ،مبــارزه کــردن» .مثــاً ،کارل مارکــس موتــور
پيــش برنــده و متحــول ســازندهء تاريــخ را  class conflictمــی خوانــد
و مرتجمــن مــا هــم ايــن عبــارت را بصــورت هــای مختلفــی در فارســی
ترجمــه کــرده انــد :تضــاد طبقــات ،برخــورد طبقــات ،کشــاکش طبقــات
و حتــی جنــگ طبقــات .بهــر حــال بســته بــه اينکــه انــدازهء اجتــاع
مــورد نظــر مــا چــه باشــد و تضــاد تــا چــه حــد عميــق و وســيع باشــد
مــی تــوان در برابــر واژهء  conflictواژهء مناســبی پيــدا کــرد.
امــا مســئلهء «اپوزيســيون» دارای پيــچ و خــم بيشــری
اســت و مــن مــی خواهــم بيشــر بــر ايــن «واژه  /مفهــوم» مترکــز کنــم.
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بــا يــک مثــال «خــودی» رشوع کنــم :شــيخ محمــود
شبســری ،ب ـرای توضيــح اينکــه چ ـرا خــدا (يــا ،بقــول او ،حــق) را منــی
توانيــم ببينيــم ،بيتــی در مقدمــهء «گلشــن راز» اش دارد کــه در آن از
قضيــه ای منطقــی اســتفاده مــی کنــد و مــی گويــد:
ظهور جملهء اشيا به «ضد» است
ولی حق را نه «مانند» و نه «ند» است.
در ايــن بيــان ،بــه «توانائــی مــروط انســان» در درک اشــياء
(و حتــی مفاهيــم مجــرد ذهنــی) اشــاره شــده اســت :انســان پديــده
هــای (چــه مــادی و چــه معنــوی) را تنهــا بــه رشطــی درک مــی کنــد کــه
«ضــد» آن هــم وجــود داشــته باشــد .شــب بخاطــر روز اســت کــه قابــل
درک مــی شــود .اگــر روز نباشــد ،شــب اگرچــه بعنــوان يــک پديــدهء
مــادی مــی توانــد وجــود داشــته باشــد ،امــا ديگــر قابــل درک نيســت.
شــايد مثــال «هــوا» قابــل درک تــر باشــد .هــوا در اطــراف مــا بــر
روی کــره زمــن چنــدان بصورتــی دامئــی وجــود دارد کــه مــا
اغلــب وجــودش را درک منــی کنيــم؛ امــا کافــی اســت کــه
راه تنفــس مــا بســته شــود ،يــا مــا دچــار «بــی هوائــی»
شــويم ،تــا در «غيبــت هــوا» بــه رضورت و واقعيــت
وجــود دائــم و الزم آن ب ـرای زنــده مانــدن پــی بربيــم.

شــيخ شبســری مــی گويــد چــون خــدا ضــدی نــدارد ،يــا
چــون از کل هســتی غايــب منــی شــود ،حضــورش درک شــدنی نيســت؛
از ديــدگان و درک مــا «غايــب» اســت چــون ضــد نــدارد تــا بــه کمــک
آن «ظاهــر» شــود.
و حافــظ هــم ايــن «قاعــده» را چنــن امضــاء مــی کنــد« :تــا
نيســت غيبتــی نبــود لــذت حضــور!»
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امــا در کاربــرد مفهــوم «تضــاد» بالفاصلــه متوجــه ايــن نکتــه
هــم مــی شــويم کــه ،در واقــع ،بــا يــک «جفــت مفهومــی» روبــرو
هســتيم کــه بــا هــم در رابطــه ای معکــوس قـرار دارنــد .و ايــن ادراک،
مــا را بــه مفاهيــم دوتائــی (يــا بايــری  )Binaryمــی رســاند و اينکــه
مغــز مــا اساسـاً جهــان را بــا ايــن دوتائــی هائــی درک مــی کنــد کــه هــر
يــک ديگــری را قابــل درک مــی ســازند.
در عــن حــال ،غيــاب لزومـاً بــه معنــی «عــدم» نيســت بلکــه
در قلمــروی چنــن تضــادی از آن حکايــت مــی کنــد کــه طرفــن تضــاد
بــا هــم «مانعــة الجمــع» هســتند .يعنــی هــر کــدام شــان کــه حــارض و
ظاهــر باشــند آن ديگــری در غيــاب و خفــا اســت .بنابرايــن« ،ضديــن»
را مــی تــوان امــوری دانســت کــه بــا «جفــت» خــود «جفــت» (يــا
«يگانــه») منــی شــوند و بــا يکديگــر مانعــة الجمــع انــد.
در نيــم بيــت دوم ســخن شبســری نيــز بــه ايــن «تشــابه
معکــوس» اشــاره شــده اســت .خــدا «ماننــد»ی نــدارد پــس قابــل ظهــور
و ديــدار و ادراک نيســت و وجــودش را بايــد از راه هــای ديگــر فهميــد
و اثبــات کــرد (البتــه اگــر اثبــات کردنــی باشــد!)
واژهء «نــد» هــم همــن تشــابه معکــوس را منايــش مــی
دهــد .در زبــان عربــی ايــن واژه در دو خانــوادهء معنائــی جــا دارد؛
يکــی در معنــای «هــاورد ،دشــمن ،معــارض ،مخالــف  ،طــرف» و
ديگــری در معنــای «همتــا و جفــت» .شبســری در بيتــی ديگــر
«نــد» را اينگونــه توضيــح مــی دهــد کــه
چو نبود ذات حق را «ضد» و «همتا»
ندانم تا چگونه دانی او را!
و ايــن خاصيــت عجيــب «ضديــت»
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اســت :ب ـرای وقــوع «ضديــت» يــک «زوج» يــا يــک «جفــت» الزم انــد
کــه هــر پــاره اش ضــد پــارهء ديگــر (و در نتيجــه متفــاوت بــا آن پــارهء
ديگــر) باشــد.
نکته ای ديگر به دوگانهء ديگری بر می گردد:
 گاه دو پــاره از يــک «جنــس» نيســتند و بــا هــم تقابــلو بيگانگــی دارنــد؛ مثــل خشــکی و دريــا (=اگــر خشــکی باشــد دريــا
نيســت).
 گاه دو پــاره از يــک جنــس هســتند امــا بــا هــم تقابــل دارنــدو هامننــد محســوب منــی شــوند؛ مثــل زن و مــرد (=اگــر زن باشــی مــرد
نيســتی .و اجــازه دهيــد فعـاً بــه اســتثنای دو جنســيتی هــا نپردازيــم!)
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«ضديــت» بــا مفاهيــم گوناگــون ديگــری نيــز
هم-معنــا و هــم کارکــرد اســت.
نخســت اينکــه ضدهــا بــا يکديگــر «تقابــل»
دارنــد .گاه از ايــن تقابــل بــا عنــوان قطبيــت هــم يــاد مــی

زبــان هــای التــن هــم همــهء جوانــب گوناگــون مفهومــی و
معانــی فــوق را دارا هســتند .اگــر ،بقصــد باقــی مانــدن در مقصــود ايــن
مقالــه« ،ضــد» را در مقابــل واژهء  Oppositionقـرار دهيــم و ســپس به
دنبــال واژه هــای هم-پيونــد و هم-خانــواده بــا آن برآئيــم عينـاً بــه چنان
مقولــه هائــی کــه ذکــر شــد بــر مــی خوريــم کــه منونــه ای از آنهــا از اين
قـرار اســت:
- disapproval, noncompliance, disparity, polarity, adversaries, contrast
- hostility, antagonism, enmity, antipathy, rivalry,
dissent, defiance, conflict, clash
- objection, criticism, resistance, competition, obstruction
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تضاد را می توان به دو صورت نشان داد:
يکــی تضــاد کارکــردی و ماهــوی پديــده هــا بــا يکديگــر ،کــه
در مــن آن «طرفــن تضــاد» واژه هــای مســتقل خــود را دارنــد :مثــل
شــب  /روز  -تاريکــی  /روشــنائی  -رسمــا  /گرمــا  -دور  /نزديــک  -عشــق
 /نفــرت...
يکــی هــم واژه هائــی کــه ،بــا افــزودن پيشــوندهائی ،بــه
عکــس معنائــی خــود تبديــل مــی شــوند.
در ايــن مــورد مــی دانيــم کــه در هــر زبــان ،ب ـرای ســاخنت
وجــه متضــاد يــک اســم يــا فعــل ،از پيشــوندهای مختلفــی اســتفاده مــی
کنيــم .مث ـاً در فارســی:
پيشوند «نَ» را داريم :می آيد  /منی آيد  -رفت  /نرفت
يا پيشوند «بی» را :بی شعور  /بی درنگ
يا «پاد» را :پادزهر  /پاتک
يا «ضد» را :ضد رضبه  /ضد آب
يا «غري» را :غري اصولی  /غري دوستانه
يا «ال» را :المروت  /ال شعور
يــا «نــا» را :راحــت  /ناراحــت  -جوامنــرد  /ناجوامنــرد  -کــس
 /ناکــس
و يــا «ا َ» را :مــرداد  /امــرداد  -مــرد  /امــرد (کــه نــه بصــورت
 amardبلکــه بصــورت  amradخوانــده مــی شــود).

شــود ،بديــن معنــی کــه هــر پــاره از «تضــاد» بصــورت «قطبــی» متقابــل
و ناســازگار عمــل مــی کنــد.
از ايــن رابطــهء دو قطبــی مفهــوم هــای متعــدد ديگــری بــه
دســت مــی آينــد کــه بســته بــه کاربــرد واژهء «ضديــت» يکــی از آن
مفهــوم هــا برتــری مــی يابــد :از ايــن دســت انــد :عــدم توافــق ،عــدم
تطابــق ،ناجــوری ،بيگانگــی ،ناســازگاری ،تناقــض ،مباينــت ،مغايــرت،
معارضت.
همچنــن اغلــب مفهــوم «ضديــت» بــا مفهــوم «عدالــت»
هــم ارتبــاط پيــدا مــی کنــد؛ چـرا کــه ،در وضعيــت عــادی و نامشــوش،
بــن پديــده هائــی کــه «ضــد» يکديگرنــد رابطــه ای معکــوس و اغلــب
مســاوی وجــود دارد :دو کفــهء ت ـرازو بــا هــم مســاوی انــد (و چــون
مســاوی انــد بــن شــان عدالــت برقـرار اســت) امــا اگــر يکــی ســنگني تــر
شــود ديگــری ســبک تــر مــی شــود.
در گامــی فراتــر بــه مفاهيمــی بــر مــی خوريــم کــه جنــس و
چگونگــی مقابلــهء ايــن اضــداد را توضيــح مــی دهنــد ،مثــل :دشــمنی،
تنفــر ،عــداوت ،عنــاد ،معانــدت ،مخاصمــت ،رقابــت ،مزاحمــت،
مخالفــت ،برخــورد ،انتقــاد.
کمــی دورتــر «مفاهيــم عملــی» تــر قــرار دارنــد ،مثــل:
مقاومــت ،نارضايتــی ،و جلوگــری.
مفاهيــم فلســفی «تــز» و «آنتــی تــز» هــم در حــوزهء ريشــه
هــای مفهــوم «تضــاد» معنــا دارنــد .در ايــن رهگــذر ،پيشــوند «آنتــی»
نشــان دهنــدهء رابطــه ای تخالفــی اســت و بــر رس هــر واژه کــه بنشــيند
معــرف تضــاد آن واژه بــا پــارهء ديگــر يــک «زوج» مــی شــود.
بديــن ســان مــی بينيــم کــه مفهــوم «ضديــت» بــه خانــوادهء
بزرگــی از واژگان مربــوط اســت کــه گاه همگــی يکجــا و گاه در
منودهائــی تکــی خــود «ضديــت» را معنــا مــی دهنــد.
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و امــا از نظــر ريشــه شناســی ،در مــورد واژهء فرنگــی
اپوزيشــن دو نظــر وجــود دارد.
يکی اينکه اپوزيشن متضاد واژهء پوزيشن است.
يکی هم اينکه پوزيشن و اپوزيشن ربطی بهم ندارند.
ايــن نظــر دوم بخصــوص از جانــب کســانی بيــان مــی شــود
کــه مــی گوينــد در فرنگــی پيشــوند نفــی کننــده ای بــه صــورت op
نداريــم کــه آن را جلــوی واژهء  positionبگذايــم و از ايــن طريــق «ضــد
آن» را بســازيم.
از نظــر مــن ايــن عقيــده اتفاق ـاً چنــدان بــا ريشــه شناســی
واژگان فرنگــی آشــنا نيســت چــرا کــه در زبــان يونانــی يکــی از
پيشــوندهای نفــی کننــده يــا متضــاد ســازنده پيشــوند  obبــوده اســت
کــه وقتــی بــه زبــان التــن منتقــل شــده تبديــل بــه  opگشــته و وقتــی
ايــن پيشــوند جلــوی  positionمــی نشــيند آن را برعکــس مــی کنــد و
معنــای متضــاد آن را بــه دســت مــی دهــد.
حــال اگــر بــه مفهــوم اپوزيســيون (بــه معنــی مخالــف)
مــی پردازيــم بايــد بدانيــم کــه خودبخــود بــا مســئلهء پوزيســيون هــم
مواجــه هســتيم و در مخالفــت بــا آن اســت کــه اپوزيســيون معنــی پيــدا
مــی کنــد .پــس الزم اســت در مــورد واژهء پوزيشــن نيــز اندکــی تأمــل
کنيــم:
 positionدر ربــط مســتقيم بــا واژهء «پُــز» ( )poseبــه
معنــی وضعيــت و جايــگاه ،قــرار دارد.
ايــن واژه از طريــق زبــان فرانســه بــه فارســی هــم وارد شــده
و مــا بــا آن ترکيــب هــای مختلفــی مــی ســازيم .مثـاً« ،پــز عالــی ،جيــب
خالــی» يــا «پــز دادن».
و از ايــن واژهء «پُــز» اســم فعــل و فاعــل «پوزيشــن» را
ســاخته انــد بــه معنــای:
در حالــت اســمی :وضــع ،موقعیــت ،مســند ،مقــام ،وضعیت،
مرتبــه ،مــکان ،شــغل ،ســمت ،منصــب ،جایــگاه ،محــل ،موضــع ،نهــش،
نظــر ،دیــدگاه ،موضــع فکــری ،جــا ،موضــع نظامــی ،ایســتارگاه ،پایــه،
کار ،طــرز قرارگیــری ،حالــت.
در حالــت فعلــی و اســم فعلــی :موضعــی کــردن ،مقــام
یافــن ،قـرار دادن یــا گرفــن ،قـرار دادن ،نهــادن ،مســتقر کــردن ،نهســن،
عمــل ق ـرار دادن یــا نهــادن ،اســتقرار ،نهشــت.
ايــن معانــی رنگــن کامنــی در متــون سياســی همگــی بــه
يــک معنــا بــکار مــی رونــد« :جايــگاه قــدرت» (اســم) و «نشســن بــر
جايــگاه قــدرت» (فعــل) .و در ايــن معنــا اســت کــه «اپوزيشــن»
هــم ،بعنــوان ضــد آن ،کاربــرد مــی يابــد :آنکــه در قــدرت
نشســته هــم در «پوزيشــن» نشســته اســت و هــم
خــو ِد «پوزيشــن» اســت و ضــد او نيــز يــا در جايــگاه
«اپوزيشــن» نشســته و يــا خــو ِد «اپوزيشــن» اســت.
البتــه بايــد توجــه داشــت کــه تنهــا حــوزهء

کاربــردی واژه هــای «پوزيشــن» و «اپوزيشــن» حــوزهء سياســت نيســت
و ايــن «زو ِج معکــوس يکديگــر» در زمينــه هــای بســياری ،از ســتاره
شناســی گرفتــه تــا زيســت شناســی ،نيــز بــکار مــی رونــد؛ در هــر جــا بــا
معنائــی خــاص کــه البتــه حامــل معنــای عــام ايــن مفهــوم نيــز هســت.
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در فارســی ،اغلــب ،واژهء «اپوزيشــن» (يــا ،در قرائــت
ـزب) مخالــف» ترجمــه
فرانســوی اش« ،اپوزيســيون») را «(گــروه يــا حـ ِ
مــی کننــد و کمــر بــه اينکــه ايــن گــروه «مخالف چــه» هســتند پرداخته
مــی شــود؛ حــال آنکــه در دل واژهء «اپوزيســيون» واژهء «پوزيســيون»
وجــود دارد و لــذا «اپوزيســيون» رصاحت ـاً بــر مفهــوم گــروه يــا حزبــی
مخالــف بــا «گــروه نشســته در قــدرت» داللــت مــی کنــد.
در عــن حــال بايــد توجــه داشــت که مفهــوم «نشســتگان در
قــدرت» هــم ،ــــ کــه «اپوزيســيون» بــا آنهــا از يکســو تضــاد و تخالــف
و رقابــت ،و ،احتــاالً از ســوی ديگــر ،عــداوت و دشــمنی دارد ــــ مــی
توانــد متغــر باشــد و در نتيجــه ماهيــت «اپوزيســيون» را هــم تغيــر
دهــد .يعنــی ،ب ـرای روشــن شــدن يــک بيــان ،بايــد دانســت کــه يــک
«اپوزيســيون» در تقابــل بــا چــه «پوزيســيون»ی قـرار گرفتــه اســت .در
ايــن مــورد بايــد بيشــر توضيــح داد:
«قــدرت سياســی» دارای يــک مفهــوم کلــی و يــک مفهــوم
جزئــی اســت کــه از دل آنهــا دو نهــاد مختلــف بــرون مــی آينــد:
نخســتني مفهــوم بــه «حکومــت» بــر مــی گــردد و دومــن مفهــوم بــه
«دولــت».
متأســفانه ،در ترجمــهء ايــن دو واژه بــه فارســی ،اشــکاالت
مهمــی بوجــود آمــده کــه کار تفهيــم و تفاهــم را در زبــان فارســی
مشــکل ســاخته انــد؛ بطــوری کــه ،در خوانــدن يــک مــن ترجمــه شــده،
بــه ســختی مــی تــوان فهميــد کــه وقتــی مــن از «حکومــت» حــرف مــی
زنــد ايــن واژه ترجمــهء کــدام واژهء انگليســی اســت .همــن امــر در
مورد «دولت» هم صدق می کند.
از نظــر مــا ،حکومــت را بايــد در برابــر  regimeو دولــت
را در برابــر  governmentق ـرار داد« .حکومــت» يــا «رژيــم» کل نهــاد
حاکــم بــر يــک کشــور را در بــر مــی گــرد و شــامل قانــون اساســی،
قــوای ســه گانــه و قــوای نظامــی و انتظامــی مــی شــود ،حــال آنکــه
«دولــت» تنهــا نــام «قــوهء اجرائيــه»ی حکومــت اســت.
بــر اســاس ايــن تفکيــک ،اپوزيســيون گاه
بــه معنــی «اپوزيســيون دولــت» اســت کــه «حکومــت»
(و بخصــوص قانــون اساســی) را قبــول دارد و در پــی
برانداخــن رژيــم نيســت و گاه بــه معنــی «اپوزيســيون
حکومــت» اســت و نشــان از قصــد منحــل کــردن رژيــم و
لغــو قانــون اساســی آن را دارد.

GITIMADARI
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بنابرايــن ،هنگامــی کــه در يــک مــن سياســی بــه واژهء
«اپوزيســيون» بــر مــی خوريــم ،تــا ندانيــم کــه بــا «اپوزيســيون
حکومــت» رس و کار داريــم يــا بــا «اپوزيســيون» دولــت منــی توانيــم در
مــورد معنــای ايــن واژه تصميــم بگرييــم؛ زيــرا:
الــف -از آنجــا کــه «دولــت» بخشــی از «حکومــت» اســت،
اپوزيســيونی کــه بــه تــرف دولــت نظــر دارد منــی توانــد «اپوزيســيون
حکومــت» هــم باشــد ،بلکــه رصفـاً در تقابــل بــا نشســتگان در «دولــت»
قــرار گرفتــه و مــی کوشــد تــا آنهــا را از «پوزيســيون» پائــن بکشــد
و خــود جانشــن آنهــا شــود .معنــای ضمنــی ايــن امــر آن اســت کــه
چنــن «اپوزيســيونی» رژيــم و حکومــت را (کــه شــامل قانــون اساســی و
همــهء ســاختارهای برآمــده از آن اســت) قبــول دارد امــا معتقــد اســت
کــه اگــر دولــت را از دســت رقيــب خــارج کنــد مــی توانــد در خدمــت
رژيــم بهــر و مؤثرتــر عمــل کنــد.

شامره ی سوم

يکــی از اصطالحاتــی کــه در رابطــهء مســتقيم بــا مفهــوم
«اپوزيســيون» قــرار دارد مفهــوم «آلرتناتيــو» اســت .ايــن واژه از
فعــل  alternateمــی آيــد کــه آن را در متــون فارســی بــه «تنــاوب» و
«نوســان» برگردانــده انــد.
ايــن مفهــوم هــا هــم بــه «حرکــت» و هــم بــه «حرکــت
کننــده»ی مابــن دو امــر و يــا «دو وضعيــت بــا هــم جفــت» اشــاره مــی
کننــد و دو حــوزهء معنائــی دارنــد:
 تبــادل (يکــی بــه ديگــری تبديــل شــدن)  -نوبتــی کــردنو شــدن  -حرکــت گاهــواره ای کــردن  -آمــدن و شــدن يــک در
ميانــی
 چيــزی کــه جانشــن چيــز ديگــریمــی شــود ،علــی البــدل ،جايگزيــن ،قائــم مقــام.
شــايد مثــال «بــرق غــر مســتقيم»
در ايــن مــورد کمــک کنــد .در عــامل فيزيــک مــا دو نــوع

گیتی مداری
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خودبخــود چنــن اپوزيســيونی مــورد تأييــد حکومــت
هــم هســت و يــا رژيــم وجــود آن را تحمــل مــی کنــد .در رژميــی
دموکراتيــک مثــل امريــکا اح ـزاب سياســی رقيــب و اپوزيســيون حزبــی
يکديگــر هســتند کــه در دولــت نشســته اســت و بــر رس جانشــينی آن بــا
يکديگــر رقابــت مــی کننــد و ميـزان توانائــی آنهــا ،در کاميابی سياســی و
دســتيابی بــه «دولــت» ،بســتگی بــه ميـزان رأئــی دارد کــه در انتخابــات
آزاد بــه دســت مــی آورنــد.
در کشــورهای اســتبدادی ،يــا رژيــم هائــی کــه بصــورت
تــک حزبــی عمــل مــی کننــد ،دولــت هــا اپوزيســيونی ندارنــد و يــا
اگــر بصــورت منايشــی احــزاب مختلــف وجــود داشــته باشــند همــهء
آن اح ـزاب دســت ســاخت رژيــم انــد و رقابــت شــان بــا يکديگــر نيــز
مــروط بــه آن اســت کــه منافــع رژيــم انتخــاب شــدن کــدام آنهــا را
ايجــاب کنــد.
ب  -امــا در صورتــی کــه گــروه هــا و احزابــی وجــود
داشــته باشــند کــه «اپوزيســيون حکومــت» محســوب شــوند ،معنــای
تضــاد و تخالــف آنهــا بــا حکومــت بــه معنــای کوشــش بـرای برانداخــن
کل رژيــم ،تدويــن و اعــال قانــون اساســی جديــد ،و بــر پــا داشــن
نهادهــای برآمــده از ايــن قانــون اســت.
حــال بايــد توجــه داشــت کــه در کشــورهای دموکراتيــک،
حکومــت هــا ايــن نــوع گــروه هــا و احــزاب را تحمــل مــی کننــد
(مثــاً وجــود احــزاب مخالــف رژيــم در حکومــت امريــکا) و،
چــون خــود رژيــم برآمــده از قانــون اساســی مــورد تأييــد
اکرثيــت مــردم اســت ،ايــن تحمــل موجــب منــی شــود
کــه «اپوزيســيون برانــداز رژيــم» بتوانــد در کار خــود
موفــق شــود؛ مگــر اينکــه نظــر اکرثيــت مــردم بــر آن
باشــد کــه الزم اســت کل رژيــم برانداختــه شــده و قانــون

اساســی کشــور منحــل شــود .و يــا ايــن اپوزيســيون حکومــت ،بصورتــی
معجــزه آســا ،قدرتــی را در مقابــل حکومــت بــه دســت آورده و رژيــم
را براندازنــد .ايــن مــورد کمــر در تاريــخ معــارص جهــان متمــدن (کــه
دموکراســی در جــای جــای آن شــکل گرفتــه و حکومــت مــردم بــر مــردم
جــاری اســت) اتفــاق افتــاذه اســت .البتــه راه ديگــری نيــز در ايــن مــورد
وجــود دارد و آن در دســت گرفــن قــدرت سياســی از طــرق دموکراتيکــی
همچــون انتخابــات و ســپس اعــال زور بـرای برقـراری اســتبداد اســت
(مثـاً مــورد هيتلــر در آملــان و اردوغــان در ترکيــهء کنونــی .کودتــا نيــز
مــی توانــد در مواقعــی بــه همــن جــا ختــم شــود).
امــا در کشــورهای غــر دموکراتيــک ،يــا اســتبدادی،
اپوزيســيون حکومــت دشــمن اصلــی رژيــم محســوب شــده و در زيــر
رضبــات رسکوبگرانــهء آن قـرار دارد و اعضــاء چنــن اپوزيســيونی اغلــب
يــا اعــدام و زندانــی مــی شــوند و يــا مجبــور بــه گريــز از کشــور و
زندگــی در تبعيــد هســتند.
و در بــن «تبعيديــان حکومــت هــای اســتبدادی» اســت کــه
اصطــاح «اپوزيســيون» دچــار ابهــام و گنگــی معنــا مــی شــود؛ چـرا کــه
حکومــت اســتبدادی ،کــه نگ ـران اپوزيســيون برانــداز خانــه کــرده در
غربــت اســت ،عــده ای از کســانی را کــه در عمــل «اپوزيســيون دولــت»
و نــه «اپوزيســيون حکومــت» هســتند بــه خــارج اع ـزام مــی کنــد تــا
معنــای اپوزيســيون را مخــدوش کننــد؛ بطــوری کــه مــی تــوان فرارســيدن
زمانــی را پيــش بينــی کــرد ديگــر ،بــه اصطــاح عاميانــه ،نتــوان بــن
دوغ و دوشــاب تفاوتــی را مشــاهده کــرد .اع ـزام اصــاح طلبــان رژيــم
اســامی مســلط بــر ايـران دقيقـاً بــا همــن هــدف طراحــی و اجـرا مــی
شــود.
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بــرق داريــم .يکــی «بــرق مســتقيم» اســت کــه جريــان مثبــت الکرتيکــی
همــواره در يــک ســيم جــاری اســت (قطــب مثبــت) و پــس از انجــام
وظيفــه در وســائل الکرتيکــی ،از طريــق ســيم ديگــری بــه مبــداء خــود
بــر مــی گــردد (قطــب منفــی) .نــوع دوم امــا «بــرق متنــاوب» اســت
کــه قطــب مثبــت و منفــی مرتبــاً جــای خــود را بــا يکديگــر عــوض
مــی کننــد .در واقــع معنــای تنــاوب و نوســان جابجــا شــدن دو پديــده
اســت کــه هــر يــک جــای ديگــری را مــی گرينــد و «آلرتناتيــو» همديگــر
هســتند و در نتيجــه مــی تــوان آنهــا را «اپوزيــت» يــا «اپــوزان» (متضاد)
يکديگــر نيــز دانســت کــه هــم جانشــن همديگــر مــی شــوند و هــم
مانعــة الجمــع هســتند.
امــا همــن تعريــف نشــان مــی دهــد کــه «آلرتناتيــو» لزوماً و
هميشــه بــه معنــی «جانشــن» نيســت ،چـرا کــه اگرچــه بــن دو قطــب
ممکــن اســت تبــادل و جانشــينی صــورت گــرد امــا در اغلــب مواقــع
«جانشــن» (بــه معنــی علــی البــدل ،جايگزيــن و قائــم مقــام) بــا آنچــه
کــه جانشــن اش مــی شــود در «تضــاد» نيســت .مثـاً وليعهــد جانشــن
شــاه مــی شــود .در اينجــا تضــادی در ميــان نيســت .امــا وقتــی قطــب
مثبــت جانشــن قطــب منفــی مــی شــود ايــن تبــادل و جانشــينی ناشــی
از تضــاد اســت.
در کشــورهائی کــه احـزاب بـرای دســتيابی بــه «دولــت» بــا
هــم رقابــت مــی کننــد همگــی از يکســو آلرتناتيــو دولــت هســتند و ،از
ســوی ديگــر ،آلرتناتيــو يکديگرنــد .لــذا هــم بــا هــم و هــم بــا دولــت
تضــاد دارنــد و (جــز در مــوارد ائتالفــی کــه از بحــث فعلــی خــارج
اســت) مانعــة الجمــع نيــز هســتند.
حــال آنکــه ،در کشــورهای اســتبدادی کــه تضــاد مابــن
«نريوهــای اپوزيســيون» و «حکومــت» (و نــه «دولــت») جــاری مــی
شــود ،مســئله شــکل پيچيــده ای بخــود مــی گــرد .دليــل ايــن پيچيدگــی
پايــداری نســبی قانــون اساســی و نهادهــای برآمــده از آن اســت .بــا
توجــه بــه اينکــه هــدف نريوهــای «اپوزيســيونِ حکومــت» عبــارت اســت
از برانداخــن رژيــم ،لغــو قانــون اساســی اش ،و اســتقرار حکومتــی
جديــد بــر مبنــای يــک قانــون اساســی جديــد ،الجــرم ايــن ســئوال پيــش
مــی آيــد کــه آيــا نريوهــای اپوزيســيونی کــه در يــک فضــای دموکراتيــک
آلرتناتيــو و متضــاد يکديگــر هســتند ،در يــک فضــای اســتبدادی و در
جريــان کوشــش بـرای برانــدازی يــک رژيــم هــم بايــد آلرتناتيــو و متضــاد
هــم باشــند؟ و يــا اينکــه آلرتناتيــو رژيــم هــا لزومــاً دارای ســاختاری
متکرثنــد و هــدف رسنگــون ســاخنت رژيــم از مجموعــهء نريوهــای
اپوزيســيون حکومــت آلرتناتيــو واحــدی را بوجــود مــی آورد؟ آيــا
يــک نــروی منفــرد (بگرييــم يــک حــزب) مــی توانــد خــود را
آلرتناتيــو رژيــم اســتبدادی بدانــد؟ و آيــا اگــر در ايــن کار
موفــق شــود خواهــد توانســت يــک رژيــم دموکراتيــک را
برق ـرار ســازد؟
از نظــر مــن ،پاســخ بــه همــهء اينگونــه پرســش
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يکــی ديگــر از پرســش هــای اصولــی در بحــث مربــوط
بــه ســاخنت «آلرتناتيــو» در برابــر يــک حکومــت اســتبدادی ،کــه لزوم ـاً
نهــادی بايــد باشــد متضــاد و مخالــف و مانعــة الجمــع بــا آن حکومــت
(يعنــی نهــادی در اپوزيســيون بــا آن) و دموکراتيــک (=متکــر  -فاقــد
هژمونــی نــروی برنــده) ،از ايــن قــرار اســت کــه :آيــا آلرتناتيــو يــک
حکومــت اســتبدادی لزومـاً متکــر و ناشــی از ائتــاف نريوهــای هرچــه
بيشــر مخالــف رژيــم اســت يــا تنهــا يــک نــرو در ميــان نريوهــای
اپوزيســيون قــادر اســت تبديــل بــه آلرتناتيــو شــود؟
تجربــهء تاريخــی نشــان مــی دهــد کــه در هــر مــورد پيــش
آمــده يکــی از پاســخ هــای رايــج ايــن پرســش هــا را دول مقتــدر ديگــر
فراهــم کــرده انــد .يعنــی آنهــا در هــر جــا کــه قصــد دخالــت مســتقيم
در برانــدازی حکومتــی را داشــته انــد (آنچــه تغيــر رژيــم regime
 changeخوانــده مــی شــود) ،ترجيــح مــی دهنــد بــا آلرتناتيــوی يگانــه
رس و کار داشــته باشــند تــا هــرگاه ممکــن شــود آن را جانشــن حکومــت
مــورد مخالفــت شــان کننــد .ايــن هــان رونــدی اســت کــه امــروزه در
ادبيــات سياســی نــام «چلبــی ســازی» بخــود گرفتــه اســت؛ نامــی کــه بــه
حملــهء نظامــی امريــکا بــه عـراق و برانداخــن حکومــت صــدام حســن
و جانشــن کــردن احمــد چلبــی مربــوط مــی شــود.
اگرچــه ايــن منونــه بــر محــور حملــهء نظامــی بــه يک کشــور
و اشــغال آن تحقــق يافتــه امــا شــايد عجيــب بــه نظــر رســد اگــر گفتــه
شــود کــه جريــان بقــدرت رســيدن خمينــی را نيــز بايــد صــورت ديگــری
از رونــد «چلبــی ســازی» دانســت کــه نــه بصــورت حملــهء نظامــی بلکــه
از يکســو بصــورت خنثــی کــردن ارتــش و نريوهــای دســت و پــا گــر و ،از
ســوی ديگــر ،بــکار گرفــن ابزارهــای تبليغاتــی بــن املللــی ،ممکــن شــد.
امــا همــن امريــکا ،در جريــان ســاخنت جانشــينی بــرای
حکومــت طالبــان در افغانســتان  ،بــه روش «آلرتناتيــو ســازی متکــر»
دســت زد و بــا بــراه انداخــن «لــوی جرگــه» ،کــه متشــکل از ريــش
ســفيدان قبایــل مختلــف افغانســتان اســت ،جريــان انتقــال قــدرت را
متشــيت داد.
در مقابــل «چلبــی ســازی» ،ايــن مــورد کــه نريوهــای موجــود
در اپوزيســيون يــک حکومــت ،بــدون دخالــت بيگانــگان ،و بــر اســاس
اقــدام درونــی ،تصميــم بگرينــد کــه گــرد هــم آمــده و آلرتناتيــو
قابــل عرضــه و کارآمــدی را بوجــود آورنــد دارای ســابقهء
چندانــی نيســت امــا ،از لحــاظ نظــری ،منــی تــوان امــکان
تحقــق آن را منکــر شــد .از منظــر ايــن امــکان کــه بنگريــم
مــی تــوان ديــد کــه ،در وضعيــت کنونــی ،نريوهــای
اپوزيســيون حکومــت اســامی ،بعلــت رشايــط داخلــی
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کنــم:
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نبايــد تصــور کــرد کــه نهايــت کار اپوزيســيون حکومــت ،يــا
اپوزيســيون برانــداز ،ايجــاد آلرتناتيــو اســت .بلکــه آلرتناتيــو هنگامــی
کارائــی نهائــی خــود را بــه دســت مــی آورد ،و در ســر تحوالت
سياســی اثــر گــذار مــی شــود ،کــه بتوانــد ،بــا کمــک مکانيــزم
هــای مختلــف ،دســت بــه ايجــاد «دولــت موقــت» و يــا
«دولــت ســايه» بزنــد .ايــن رونــد امــا مســائل و ترفندهــا
و روندهــای خــاص خــود را مطالبــه مــی کنــد کــه پرداخــن
بــه آنهــا در حوصلــهء مقالــهء حــارض نيســت.
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کشــور و تحــوالت سياســی جهانــی ،بيشــرين بخــت را بـرای ايجــاد يــک
آلرتناتيــو مســتقل و ملــی دارنــد.
در رابطــه بــا همــن امــکان مــی تــوان رشايــط تحقــق چنــن
نهــادی را  -کــه از ائتــاف و اتحــاد نريوهــای اپوزيســيون حکومــت
بوجــود مــی آيــد  -مــورد مطالعــه ق ـرار داد؛ امــری کــه چنــدان ربطــی
بــه مقالــهء حــارض نــدارد امــا نپرداخــن بــه يــک منونــه در مــورد آن از
دســت دادن فرصــت خواهــد بــود:
گفتيــم کــه اپوزيســيون دولــت بــا اپوزيســيون حکومــت
فــرق دارد .نخســت اينکــه اپوزيســيون دولــت برانــداز نيســت ،بــه
حکومــت وفــادار اســت ،و قانــون اساســی آن را مــی پذيــرد ،امــا در کار
ادارهء کشــور دارای ســليقه و عقيــده خاصــی اســت کــه بــا کار دولــت
مســتقر خوانائــی نــدارد؛ حــال آنکــه اپوزيســيون يــک حکومــت کاری
بــه دولــت آن حکومــت نــدارد و قصــدش رسنگــون کــردن کل رژيــم
اســت کــه در آن صــورت دولــت مســتقر نيــز از ميــان برداشــته مــی
شــود.
نخســتني نتيجــهء ايــن «تفــاوت» آن اســت کــه ،در راســتای
ســاخنت آلرتناتيــو يــک رژيــم ،ائتــاف ايــن دو نــوع اپوزيســيون ســخت
اســت و اگــر چنــن ائتالفــی صــورت گــرد بازنــده نريوهــای اپوزيســيون
حکومــت هســتند ،چــرا کــه «اپوزيســيون دولــت» در ائتــاف بــا
«اپوزيســيون حکومــت» تنهــا نقــش تخريبــی و خنثــی ســاز را بــازی
کــرده و آلرتناتيــو را در کار برانداخــن رژميــی کــه اپوزيســيون دولــت
بــدان دلبســتگی دارد فلــج مــی کنــد.
نريوهــای «اصــاح طلــب» کــه قصدشــان حفــظ رژيــم و
اصــاح آن در راســتای کارا کــردن بيشــر آن اســت ناگزيرنــد کــه ب ـرای
«حفــظ خــود و رژيــم» از يکســو بــا اپوزيســيون برانــداز مبــارزه کننــد
و از ســوی ديگــر ،اگــر بخصــوص در ايــن مــورد توفيقــی نداشــته باشــند،
بکوشــند تــا از راه همــکادی و ائتــاف در دل آن نفــوذ کــرده و ســاخنت
آلرتناتيــو را ناممکــن کننــد.
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بقــدرت رســیدن بنیادگرایــان اســامی در ایـران رویــدادی
اســت کــه بــا اصطالحاتــی نظیــر انقــاب  ،57قیــام ،بلــوا ،شــورش و
امثالهــم خوانــده شــده امــا بــه جرئــت مــی تــوان بــا عبــارت «کــن
فیکــون مارکسیســتی» ،بیــان اش کــرد .چـرا «مارکسیســتی؟» زیـرا تصــور
مارکــس از انقــاب ،آنگونــه کــه در «نقــد فلســفهء حقــوق هــگل» (Zur
 )Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophieمطــرح کــرده ،بســیار
از دیــدگاه کانــت[ ،]1متفــاوت اســت و هامننــد اصطــاح «کــن فیکــون»
در قــرآن اســت ،کــه طــی آن گویــی همــه چیــز ،زیــر و زبــر مــی شــود،
آن هــم برحســب آنچــه خــدای قــرآن مــی گویــد .ظاهـرا ً اعجــاب انگیــز
اســت کــه چگونــه بنیادگرایــان اســامی توانســتند ایرانــی را کــه پیشــر
بــا انقــاب مرشوطــه بــا خواســت هــای مــدرن متحــول شــده بــود،
آن هــم هفتــاد ســال بعــد ،بــا بــه قــدرت رســاندن دولتــی بــه مراتــب
واپســگراتر از ســلطنت قاجــار ،بــه عقــب گــردی تاریخــی بکشــانند .امــا
بـرای درک آنچــه شــد نبایــد بــه اینکــه در انقــاب ارتجاعــی  1357ایـران
چــه روی داد و چــرا ،بســنده کــرد ،کــه ســال هاســت مفصــل بحــث
شــده[ ،]2بلکــه الزم اســت تطــور «کــن فیکــون» را در کانــون توجــه
قـرار دهیــم .بــه عبــارت دیگــر ســؤال اساســی تــری مطــرح اســت یعنــی
اص ـاً جنبــش هــای بنیادگ ـرای مذهبــی در دنیــای مــدرن چــه خصلتــی
دارنــد؟ جنبــش بنیادگرایــی مذهبــی نیــم قــرن اخیــر چیــزی نیســت جــز
ادامــه جنبــش مارکسیســتی ،نــه لزوم ـاً خــود آن جنبــش ،بلکــه نحــوه
نگــرش آن جنبــش بــه جهــان .نــه منظــور از ایــن کالم اســتعاره و کلیشــه
اســت و نــه نظ ـرات برخــی محافظــه کاران ضدکمونیســت کــه بخاطــر
دشــمنی بــا اهــداف عدالــت جویانــه جنبــش کمونیســتی ،از اتحــاد
ارتجــاع ســیاه و رسخ ســخن مــی گوینــد .ابــدا ً ایــن نوشــتار قرابتــی بــا
بحــث هایــی نــدارد کــه بخاطــر شــباهتهای صــوری دو جنبــش مذهبــی
ِ
ِ
حــرف
بحــث
و مارکسیســتی ،آن دو را بــه هــم متصــل مــی بیننــد.
دیگــری اســت ،امیــد کــه خواننــدگان باریــک بیــن ،خــود ایــن نوشــتار را
بــه رغــم طوالنــی بــودن ،دقیــق مطالعــه کننــد.
اجــازه دهیــد بــه یکــی از اولیــن آثــار کارل مارکــس
تحــت عنــوان «نقــد فلســفهء حقــوق هــگل» نــگاه کنیــم کــه اصــل
حرکــت تاریخــی مــورد نقــد ایــن نوشــتار از آنجــا رشوع مــی شــود.
جالــب اســت کــه درســت در هــان اثــر نیــز مارکــس شــدیدترین حملــه
را بــه مذهــب مــی کنــد و جملــه معــروف مارکــس کــه مــی گویــد
«مذهــب افیــون تــوده هاســت» از هــان نوشــتار وی نقــل
شــده اســت .گویــی مــی دانســته آنچــه در آنجــا مطــرح می
کنــد مــی توانــد پایــگاه نظــری نوعــی بنیادگرایــی مذهبــی
نیــز بشــود ،و بــا اعــام مذهــب بعنــوان افیــون تــوده هــا،
از پیــش صــف خــود را از بنیــاد گرایــی مذهبــی ،جــدا کرده

اســت .شــاید هــم مارکــس هرگــز تصــور منــی کــرد کــه چنیــن رویــدادی
بــا پرچــم مذهبــی بتوانــد یــک قــرن و نیــم بعــد از او اتفــاق افتــد
و آنهــم بعــد از یــک قــرن ظهــور و ســقوط کمونیســم مارکسیســتی،
ولــی بازهــم صــف خــود را از «کــن فیکــون» مذهبــی جــدا کــرده و در
آثــار بعــدی خــود نیــز گرچــه بــه نــدرت ولــی هنگامیکــه بــه اینگونــه
حرکتهــای ضــد تکامــل دموکراســی بورژوایــی مث ـاً در بریتانیــا اشــاره
دارد آنهــا را بعنــوان سوســیال فئــودال مــی خوانــد .مارکــس اساســاً
بعــد از کتــاب «نقــد فلســفه حقــوق هــگل »،دربــاره مذهــب حرفــی
منــی زنــد چـرا کــه حــرف آخــر را در هامنجــا زده اســت وقتــی میگویــد
مذهــب یعنــی توجیــه همــه مشــقت هــای بــر در عــامل فانتــزی ،و
کمونیســم مارکسیســتی را هــدف خــود جهــت برطــرف کــردن همــه آن
مشــقات در عــامل مــادی ،اعــام مــی کنــد .در نتیجــه از نظــر او ،بــا از
بیــن رفــن پایــه آن فانتــزی هــا ،نیــازی بــه مذهبــی باقــی نخواهــد مانــد
کــه دیگــر مســأله ای باشــد .و باالخــره بایــد گفــت در یــک قــرن و نیــم
پــس از مارکــس اساس ـاً سیاســت در غــرب عرفــی بــوده ،کســی هــم
ب ـرای بیــاری رساغ کشــیش هیــچ مذهبــی منــی رود ،گرچــه مذاهــب
در قلمــرو متافیزیــک همچنــان مــورد بحــث هســتند[ .]3حتــی در
اخــاق جامعــه بــری ،در تعییــن خــوب و بــد ،جوامــع مــدرن فضیلــت
اخالقــی را بعنــوان معیــار قضــاوت انســانها ،کنــار گذاشــته انــد و مــدل
هیــوم و کانــت را کــه حقــوق انســانها و «نــه» فضیلــت آنهــا را معیــار
مــی گــذارد ،پذیرفتــه انــد ،کــه در سیســتم قضائــی جوامــع پیرشفتــه،
پارادیــم مســلط اســت[ ،]4منظــور آنکــه آنچــه در  150ســال گذشــته
یعنــی پــس از دوران مارکــس ،دوام مذهــب خوانــده مــی شــود ،در
عرصــه هــای متافیزیــک و تــا حــدی اخــاق اســت ،و مشــخصاً رشــد
مذهــب در مؤسســات خیریــه بــوده کــه موضــوع اندیشــه مارکــس
نیســت و رورتــی بــه خوبــی توضیــح داده اســت[ .]5تــا آنجــا کــه
بــه دیــدگاه مارکــس دربــاره مذهــب مربــوط مــی شــود،
هامنطــور کــه گفتــه شــد بحــث عدالــت اقتصــادی مــورد
توجــه وی اســت کــه مــی گویــد مذهــب یعنــی توجیــه
همــه مشــقات بــری در عــامل فانــری .دلیــل اشــاره بــه
نظــر مارکــس دربــاره عرصــه متافیزیــک و اخــاق در اینجــا
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فقــط تأکیــدی بــر ایــن امــر اســت کــه نپرداخــن بــه آن موضوعــات،
تغییــری در بحــث ایــن نوشــتار ایجــاد منــی کنــد ،در نتیجــه بررســی نقــد
مارکــس از فلســفه حقــوق هــگل را در چارچــوب طــرح وی بـرای آینــده
کمونیســتی ،ادامــه میدهیــم.
در «نقــد فلســفه حقــوق هــگل» ،مارکــس نقــش دولــت
مــدرن را بــرآوردن منافــع طبقــات دارا اعــام مــی کنــد و همــه فلســفه
حقــوق بــر را توجیــه ایــن ظلمــی مــی بینــد کــه بــر تهیدســتان مــی
رود ،گرچــه صــف خــود را از مذهبیــون جــدا کــرده و قــول بهشــت را
روی زمیــن مــی دهــد .بهشــتی کــه مارکــس وعــده مــی دهــد هــان
کمونیســمی اســت کــه تهیدســتان بوجــود خواهنــد آورد کــه بعــدا ً
مارکــس در کتــاب «خانــواده مقــدس» مأموریــت ایجــاد آن را مشــخصاً
وظیفــه طبقــه کارگــر نویــن اعــام میکنــد کــه بــا نابــود کــردن طبقــه
خــود ،کل جامعــه طبقاتــی را نابــود خواهــد کــرد[.]6
شــگفت آور اســت کــه چگونــه اندیشــه فیزیکالیســتی
مارکــس توانســت اینچنیــن بــرای یــک قــرن و نیــم چنــان رشــدی در
دنیــای عرفــی کنــد کــه در زمــان اوج شــوروی ،نیمــی از جهــان را در
قلمــرو خــود قـرار داد ،در صورتیکــه در تاریــخ هیچــگاه اندیشــه هــای
الحــادی در میــان عمــوم مــردم رشــد چندانــی نداشــته انــد .دلیــل
موضــوع در ایــن واقعیــت نهفتــه اســت کــه مارکــس در نقــد فلســفه
حقــوق هــگل دو کار را بــا هــم انجــام داد .یکــی طرفــداری کامــل از
ماتریالیســم و دوم قائــل شــدن مأموریتــی بــزرگ ب ـرای طبقــه کارگــر
کــه نابــودی ســلطه طبقــات دارا و وعــده جامعــه بــی طبقــه را مــی
داد .دولــت موجــود دیگــر نظیــر نگــرش هــگل بعنــوان داور جامعــه
مدنــی نوپــا نبــود ،بلکــه دولــت مناینــده طبقــه بــورژوا اعــام شــد .در
نتیجــه دولتــی کــه در پــی نظــم کنونــی وظیفــه هدایــت برشیــت را
بــه بهشــت موعــود جامعــه بــی طبقــه داشــت ،مهــم نبــود کــه چگونــه
دولتــی اســت ،چـرا کــه خــود نیــز قـرار بــود بعــدا ً از صحنــه محــو شــود.
اگــر بـرای آنارشیســتها دولــت بایســتی فــورا ً نابــود مــی
شــد ،ب ـرای مارکــس دولــت نقــش قابلــه جامعــه نــو بــی طبقــه را ایفــا
میکــرد کــه بعــدا ً خــود نیــز در دنیــای نویــن از بیــن میرفــت و بــه
همیــن دلیــل نیــز مارکسیســتها برعکــس لیربالهــا ،وقتــی ب ـرای تطــور
شــکل هــای گوناگــون دولــت رصف نکردنــد و بــه اعــام خصلــت دولــت
مــدرن کــه از نظــر آنهــا دیکتاتــوری بــورژوازی اســت ،اکتفــا کردنــد .در
واقــع  40ســال بعــد از نقــد فلســفه حقــوق هــگل ،در نقــد برنامــه گوتــا،
بــه روشــنی مارکــس و انگلــس از دولــت دیکتاتــوری پرولتاریــا دفــاع
کردنــد .یعنــی مهــم آن اســت کــه ایــن ناخــدای کشــتی برشیــت،
مــا را بــه بهشــت موعــود جامعــه بــی طبقــه برســاند و
اهمیتــی نــدارد کــه ایــن قابلــه ،خــود سیســتم دیکتاتــوری
متــام عیــار باشــد .در نتیجــه از اصطــاح «دیکتاتــوری»
پرولتاریــا نیــز بــرای توصیــف آن دولــت گــذار ابائــی
نداشــتند .بــه عبــارت دیگــر ایــن کاپیتــان الزم اســت کــه

دیکتاتــور باشــد تــا مبــادا جامعــه کهــن بورژوایــی بتوانــد ایــن کشــتی
را بــه جامعــه قدیــم رجعــت دهــد ،یعنــی نقــش قابلــه مــا ،در اینکــه
مــا را بــه دنیــای جدیــد وارد کنــد مهمــر اســت ،تــا اینکــه ایــن ســفر را
از دنیــای قدیــم بــه مدینــه فاضلــه بــه چــه شــیوه ای بــه انجــام رســاند،
دموکراتیــک یــا اســتبدادی!
بدینگونــه ،مارکــس پایــهء اســتبداد کمونیســتی را در
نقــد فلســفه حقــوق هــگل ریخــت .اگــر هیــوم و کانــت در فلســفه
مــدرن بحــث حقــوق را از فضیلــت جوئــی فالســفه کهــن نظیــر افالطــون
جــدا کردنــد ،و دولــت هــای مــدرن بــر مبنــای دیــدگاه مــدرن ،بعــد از
انقــاب هــای آمریــکا و فرانســه ،بیشــر و بیشــر بـرای ســاختار دولــت
در رابطــه بــا مــدون کــردن قانونگــذاری ،اجــرای قوانیــن ،و قضــاوت
بــه دور حقــوق انســانها ،تــاش کردنــد[ ،]7و بـرای جنبــش هگلــی هــا،
حتــی ایــن دیــدگاه هــا در رابطــه بــا جامعــه مدنــی نوپــا مطــرح شــده و
دولــت نقــش نگهبــان حقــوق انســانی را از طریــق قوانیــن مــدون شــده
انجــام مــی داد ،و نقــش داور را در دعــوای منافــع اقتصــادی در جامعــه
مدنــی ،ایفــا مــی کــرد ،ناگهــان جریــان مارکسیســتی خــود را نــه تنهــا از
آن دیــدگاه مــدرن در مــورد دولــت بعنــوان داور ،بلکــه از کل فلســفه
نیــز جــدا کــرد و فلســفه هــگل را توجیــه گــر دولــت خوانــد .بدینســان
کمونیســم مارکسیســتی بــا وعــده بهشــت روی زمیــن در «نقــد فلســفه
حقــوق هــگل» خلــق شــد و در پــی آن ،مارکسیســم ابتــدا بـرای وعــده
بهشــت روی زمیــن در پــی مــواردی در تاریــخ مــی گشــت کــه چنــد
صباحــی مدینــه فاضلــه ای شــبیه چنیــن مدلــی شــکل داده باشــند .مثـاً
انگلــس در تاریــخ آملــان قــرن پانزدهــم دوران کوتــاه حاکمیــت موینتــزر
را مثالــی از ایــن نــوع یافتــه بــود .بعــد هــا نیــز مارکــس و انگلــس تــا
مدتهــا از تجربــه کمــون پاریــس در ســال  1870ســخن میگفتنــد .بــا
اینحــال هنــوز وعــده کمونیســتها ب ـرای بهشــت روی زمیــن بیشــر در
عــامل تخیــل بــود.
در کشــورهای دموکراتیــک تــر اروپــا بــه نســبتی کــه
خواســتهای جنبــش کارگــری در زمینــه هــای اقتصــادی ،اجتامعــی
و سیاســی طــرح میشــد ،بــه هــان نســبت هــم آن حقــوق بدســت
میامــد و اساسـاً هیچــگاه در ایــن کشــورها ،آرزوی مدینــه فاضلــه نقطــه
مرکــزی هیــچ جنبشــی نشــد کــه کمونیســم مارکسیســتی نوشــداروی
آن تصــور شــود .امــا در کشــورهای عقــب مانــده تــر حکایــت دیگــری
بــود .حتــی تــا بــه امــروز مــردم ایــن کشــورها حارضنــد از جــان و مــال
و ثــروت و همــه چیــز در راه اهدافــی کــه مدینــه فاضلــه ای را نویــد
دهــد بگذرنــد ولــی هزینــه حداقــل بـرای اهــداف حقــوق مدنــی و
فــردی بــه ســختی بــرآورده میشــود .در نتیجــه طولــی نکشــید
کــه مدینــه فاضلــه مارکسیســتی بســر اصلــی خــود را در
کشــورهای عقــب مانــده تــر یافــت .لنیــن توانســت بــا
تبحــر تشــکیالتی خــارق العــاده خــود در عملــی کــردن
برنامــه هــای کمونیســتی کــه بخاطــر اوج بــی عدالتــی،
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اســتبداد ،و عقــب ماندگــی در روســیه ،بیشــر و بیشــر زمینــه تــاش
بـرای ایجــاد یــک مدینــه فاضلــه را مهیــا میکــرد ،توفیــق یابد و بدینســان
انقــاب بلشــویکی شــکل گرفــت ،و باالخــره در شــوروی نخســتین تبلــور
جــدی ایــن وعــده هــا« ،بهشــت مارکسیســتی» بــه واقعیــت پیوســت.
بــا پیــروزی انقــاب بلشــویکی ،آنهــا کــه بــه ایــن وعــده
هــای بهشــت روی زمیــن اعتقــاد داشــتند قدرتشــان بســیار فزونــی
گرفــت .هــر انســانی کــه از هــر بــی عدالتــی در هــر جــای دنیــا زجــر
میکشــید ،وقتــی مطلــع میشــد کــه چنیــن بهشــتی در روی زمیــن در
شــوروی ســاخته شــده اســت ،شــیفته آن میشــد ،و میخواســت بــه آن
بهشــت دســت یابــد و صاحبــان ایــن بهشــت هــم میگفتنــد کــه مــا راه
رســیدن آن را بــه شــا نشــان میدهیــم .ادبیــات مارکسیســتی توســط
شــوروی در همــه جهــان پخــش شــدند .آثــار لنیــن بــه زبانهــای مختلــف
ترجمــه شــدند .امــا بــا اولیــن دلــردی هــا از کمونیســم بعــد از تصفیــه
هــای حزبــی اســتالین ،تروتسکیســتها از اولیــن جداشــدگان کشــتی
بودنــد کــه میگفتنــد وعــده هــا درســت درک نشــده و سوسیالیســم
در یــک کشــور بــی معنــی اســت و میخواســتند سوسیالیســم راســتین
خــود را پیــاده کننــد .در نتیجــه آنهــا اولیــن جریــان مهمــی بودنــد کــه
از زاویــه خلــوص نظریــات اولیــه مارکسیســتی ،اتحــاد شــوروی را زیــر
ســؤال بــرده و واقعیــت موجــود کمونیســم اســتالین را انح ـراف اعــام
میکردنــد .بــه همیــن دلیــل هــم اســتالین در مقابــل آنهــا ســعی کــرد کــه
ثابــت کنــد خــود از همــه ارتدکــس تــر اســت و تاریــخ حــزب بلشــویک
را نوشــت کــه در آنجــا او بــه عنــوان قهرمــان ارتدکســی واقعــی در کنــار
لنیــن بــه تصویــر کشــیده شــده اســت و مدلــی شــد کــه رهـران شــوروی
بــا اشــاعه آن ،مارکسیســم نــاب مارکــس و انگلــس و لنیــن را در نیمــی
از جهــان مســتقر کننــد.
در ســال هــای  1960مائوئیســت هــا مهمرتیــن جریــان
در مقابــل کمونیســم شــوروی شــدند .بســیاری کــه از واقعیــات جهنــم
شــوروی بعــد از ســخرنانی معــروف خروشــچف دربــاره اســتالین ،بیشــر
مطلــع شــده بودنــد ،از بهشــت چیــن ب ـرای خــود مدینــه فاضلــه تــازه
ای ســاختند کــه در آنزمــان نیــروی بزرگــی در جهــان شــد .جریانــات
افراطــی کمونیســتی بیشــر و بیشــر بــا مائوئیســم ســمت گیــری کردنــد.
چیــن هــم پــس از مدتــی ماننــد شــوروی کــه رشــد یافتــه تــر شــده بــود،
همــه آن واقعیــات جوامــع مــدرن را نشــان داد .دنیــای ره ـران حزبــی
کــه ثــروت و ویــا و امکانــات تحصیلــی عالــی بـرای کودکانشــان داشــتند
شــباهتی بــه بهشــت موعــود عدالــت کمونیســتی نداشــت .و هــم در
شــوروی و هــم در چیــن ،اســتبداد و رسکــوب حقــوق بــر بــود
کــه حــد و مــرزی نداشــت .دولتــی کــه قابلــه رســیدن بــه
بهشــت بــود جلــوداری نداشــت کــه چــه در داخــل و چــه
در خــارج ،مأموریــت رســاندن برشیــت بــه بهشــت روی
زمیــن را متوقــف کنــد و بیشــر و بیشــر آشــکار میشــد
کــه ایــن کشــتی بــه مقصــد بهشــت نرســیده ولــی ناخــدای

آن بیشــر و بیشــر از مــردم ،گذشــن از حقــوق اقتصــادی و سیاســی
و اجتامعــی را طلــب میکنــد ،آنهــم بیــش از کشــورهائی کــه قــرار
بــود جهنــم باشــند .بــا آشــکار شــدن بیشــر واقعیــات چیــن ،بعــد از
کشمکشــهای داخلــی در انقــاب فرهنگــی و جنایاتــی کــه علیــه برشیــت
در آن شــد ،دیگــر کــم کــم گــروه هــای افراطــی کمونیســتی دنبــال ایــده
آل خــود در جزیــره هــای کوچــک کمونیســم آلبانــی و کوبــا میگشــتند
کــه آنهــا هــم خیلــی زود پایــان یافــت .دیگــر بــه جــز بازمانــده هــای
کوچکــی از جنبــش مارکسیســتی در کشــورهایی نظیــر ایـران کــه هنــوز
فکــر میکننــد خــود قـرار اســت آن نقشــه اولیــه مارکــس را درســت پیاده
کننــد و بهشــت روی زمیــن را بســازند و اشــتباهات روســها و چینــی هــا
و غیــره را نکننــد ،اساســاً مارکسیســم بعنــوان پرچــم راه رســیدن بــه
عدالــت خواهــی ،چندیــن ســال پیــش از انقــاب ایـران ،دیگــر جذابیتــی
نداشــت و همــه  38ســال گذشــته نیــز جریانــی فرعی محســوب میشــود
کــه بــه بازمانــدگان آن محــدود اســت کــه چــون امــروز دیــدگاه روشــنی
ندارنــد خــود را بــا گذشــته شــان هویــت میبخشــند و بــا اصطالحاتــی بــا
پســوند ســابق خــود را تعریــف میکننــد .خردگرایــی و آینــده نگــری کــم
کــم در میــان روشــنفکران ایـران جایــگاه شایســته خــود را مــی یابــد[.]8
در واقــع بـرای دیــدگاه هــای مذهبــی راحــت تــر اســت
کــه بگوینــد راه رســیدن بــه بهشــت درســت نبــود و کــاکان دنبــال
آن باشــند ولــی بـرای دیدگاهــی ماتریالیســتی خیلــی ســخت اســت کــه
مطلــع شــود نــه تنهــا بهشــتی روی زمیــن نســاخته اســت بلکــه جهنمــی
درســت کــرده ،و بــا اینحــال کــاکان بتوانــد انــرژی خــارق العــاده ای
بـرای ادامــه راه داشــته باشــد .بــه همیــن علــت بســیاری کــه بــا دیــدگاه
مارکسیســتی خــو گرفتــه بودنــد وقتــی بــا آنهــا دربــاره جنبــش هــای
نــو اجتامعــی صحبــت میشــود ،در پاســخ میگوینــد کــه شــا راه واقعـاً
آلرتناتیــوی بــرای عدالــت نداریــد .منظورشــان هــم ایــن اســت کــه
برنامــه ای بــرای رســیدن بــه بهشــت روی زمیــن میخواهنــد ،مدینــه
فاضلــه میخواهنــد ،و وقتــی چنیــن طرحــی را منیبیننــد ،قــدرت و انــرژی
چندانــی در خــود منیبیننــد .مشــکل ســن و ســال نیســت ،مشــکل دیدگاه
اســت[ .]9مســأله ایــن اســت کــه مارکسیســم را کنــار گذاشــته انــد،
هنــوز هــم ماتریالیســت هســتند و هــم ایــده آل برایشــان طرحــی بـرای
رســیدن بــه بهشــت اســت .بــه هــر حــال ایــن موضوعــات بحــث در
اینجــا نیســت و تــا آنجــا هــم کــه بــه بهشــتی روی زمیــن مربــوط اســت
اگــر بعــد از ســینگوالریته در ســال  2045دنیــای بهــری بوجــود آیــد ،راه
رســیدن ب ـرای هــر فــرد و حتــی هــر جامعــه ای یکســان نیســت[.]10
یعنــی اگــر فــردی بخواهــد بــا کاپیتانــی مســتبد از ده عقــب مانــده
ای در آفریقــا بــه کشــور پیرشفتــه ای مثــل آمریــکا برســد،
امــکان پذیــر اســت ،ولــی کل جامعــه آفریقــا را منیشــود
اینگونــه بــه ســطح آمریــکا رســاند .وعــده غلطــی کــه
مارکسیســم بــا کشــف فرمــول بهشــت روی زمیــن میــداد
حتــی اگــر بهرتیــن طــرح موجــود را هــم در دســت داشــته
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باشــیم ،بــه جامعــه بهــری نخواهــد رســید .نــه برنامــه های سکوالریســم
غربــی در ترکیــه کــه شــکل مدینــه فاضلــه ناسیونالیســتی داشــتند و
قـرار بــود بــدون تــاش بـرای حقــوق بــر و دموکراتیــزه کــردن جامعــه
بــه جوامــع مــدرن اروپائــی برســند و نــه برنامــه هــای کمونیســم
مارکسیســتی در کامبــوج ،بــه بهشــتی نرســیدند[.]11
بنیادگرایــان مذهبــی در واقــع رشدشــان نتیجــه پایــان
یابــی آخریــن تالشــهای جنبــش مارکسیســتی بــود کــه بعــد از کامبــوج
و ویتنــام دیگــر آشــکار شــد کــه راه چیــن و شــوروی و کوبــا ،بهشــتی
روی زمیــن نســاخته اســت و فراریــان از دوزخــی کــه ســاخته شــده
بــود همــه جــا واقعیــات جهنــم موجــود کمونیســتی را بــه جوینــدگان
دنیــای بهــر میگفتنــد .در چنیــن رشایطــی پرچــم راه حــل افراطــی
بــرای عدالــت اجتامعــی را بنیادگرایــان مذهبــی برداشــتند .جریانــات
مارکسیســتی دیگــر جاذبــه خــود را از دســت دادنــد وقتــی حقایــق دو
قــرن بهشــت آنهــا ب ـرای مــردم بازگــو میشــد و بدینســان بنیادگرایــان
مذهبــی وارث طــرح مدینــه فاضلــه ای شــدند کــه هــم بهشــت روی
زمیــن و هــم بهشــت بــاالی آســان را بــه مــردم ،نویــد میــداد ،و همــه
دولــت هــای مــدرن را ابـزار رسمایــه داران بـرای رسکــوب داخلــی و در
ســطح جهانــی هــم مســتکرب و ابــزار رسکــوب ملــت هــای تهیدســت
اعــام مــی کــرد .دیگــر بنیادگرایــان مذهبــی ،بهشــت را نــه فقــط در
بــاالی آســان بلکــه روی زمیــن هــم وعــده میدادنــد و در نتیجــه دیگــر
کســی منیتوانســت بــه آنــان خــرده گیــرد کــه افیــون تــوده هــا هســتند.
حکومــت مســتضعفین خمینــی چنیــن پدیــده ای بــود و طــی نزدیــک
چهــل ســال نشــان داده نــه بهشــت روی زمیــن اســت و نــه بهشــتی در
بــاالی آســان ،وقتــی حتــی بســیاری از روحانیــون اســامی نیــز امــروز،
آن را ضــد همــه آرمانهــای خــود توصیــف میکننــد.

بــه امیــد جمهــوری آینــده نگــر دموکراتیــک و ســکوالر در
ای ـران
سام قندچی ،نارش و رسدبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com
http://www.ghandchi.com
دوازدهم بهمن ماه 1395
یکم فوریه 2017
پانویس ها

گیتی مداری
شامره ی سوم

* بخشــی از ایــن نوشــتار هشــت ســال پیــش تحــت عنــوان
«وعــده بنیــاد گرائــی مذهبــی :بهشــت هــم در زمیــن و هــم در آســان»
منتــر شــده اســت.
 .1تفاوت مهم کانت و اصالح طلبان ما
«http://www.ghandchi.com/1164-kant-vs-eslahtalabi-maa.
»htm
 .2ایران آینده نگر :آینده نگری در برابر تروریسم
»«http://www.ghandchi.com/500-FuturistIran.htm
FUTURIST IRAN: Futurism vs Terrorism
»«http://www.ghandchi.com/500-FuturistIranEng.htm
 .3متافیزیک و مذهب
»«http://www.ghandchi.com/264-Metaphysics.htm
 .4قانون و ایران :فضیلت یا حقوق
»«http://www.ghandchi.com/295-ghAnoon.htm
Iran & Law: Virtue or Rights
»«http://www.ghandchi.com/295-Law.htm
 .5قدرت ،مذهب ،و اصالح طلبان ج.ا.
»«http://www.ghandchi.com/412-PowerReligion.htm
Power, Religion, and IRI Reformists
«http://www.ghandchi.com/412-PowerReli»gionEng.htm
 .6اندیشــه مارکسیســتی و مونیســم  /یکتــا
گرائــی
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آنچــه خــر مــرت آور دربــاره جنبــش نوپــای دموکراتیــک و
ســکوالر ایـران اســت ایــن واقعیــت اســت کــه دیگــر کســی بـرای عبــور
از جمهــوری اســامی بــه دنبــال مدینــه فاضلــه نیســت[.]12
جنبــش نویــن مــردم ایــران حتــی آنهــا کــه خــود را
سوسیالیســت میداننــد ،نظیــر جنبــش هــای کشــورهای اروپائــی در
دو قــرن گذشــته ،بــه دنبــال حقــوق مدنــی ،چــه حقــوق سیاســی و
اجتامعــی و چــه حقــوق اقتصــادی اســت ،و در جســتجوی هیــچ قابلــه
ای هــم نیســت کــه بخواهــد آن را بــه مدینــه فاضلــه ای برســاند .ایــن
جنبــش نــه دنبــال طبقــه ای بعنــوان ناجــی برشیــت اســت و نــه در
طلــب رهــری مثــل خمینــی یــا لنیــن اســت کــه قـرار باشــد مــردم
را بــه بهشــت موعــود رهنمــون شــود و رهربانــش آنهائــی
هســتند کــه کســب حقــوق مدنــی و سیاســی را کانــون
توجــه خــود ق ـرار داده انــد .دیگــر میداننــد کــه حقــوق
انســانها فقــط بــه حقوقــی کــه دولــت بــه آنهــا میدهــد
یــا منیدهــد محــدود نشــده و حقوقــی را نیــز کــه خــود آنهــا

بــه یکدیگــر میدهنــد ،در بــر میگیــرد .حتــی سکوالریســم و دموکراســی
نــه بعنــوان شــکل تــازه ای از یــک مدینــه فاضلــه بلکــه در برنامــه هــا
و خواســتهای معیــن اجتامعــی ،سیاســی ،و اقتصــادی در جنبــش مدنــی
وسیاســی ایـران مطــرح هســتند [ .]13شــاید ایــن بزرگرتیــن دســت آورد
جنبــش سیاســی ایـران نــه تنهــا در  38ســال گذشــته بلکــه در  100ســال
گذشــته اســت کــه دیگــر کســی دنبــال مدینــه فاضلــه ای نیســت ،چــه
بهشــتی را روی زمیــن وعــده دهنــد ،چــه بهشــتی در آســان!
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«http://www.ghandchi.com/299-Marxism.htm»
Marxist Thought & Monism
«http://www.ghandchi.com/299-MarxismEng.htm»
ویرایش سوم-جمهوری آینده نگر- ایران.7
«http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublic.htm»
Iran-Futurist Republic-Third Edition
«http://www.ghandchi.com/411-FuturistRepublicEng.htm»
ویرایش دوم- خردگرائی و آینده نگری: تأملی فلسفی.8
«http://www.ghandchi.com/508-falsafe.htm»
 یک دیدگاه آینده نگر.9
«http://www.ghandchi.com/401-FuturistVision.htm»
A Futurist Vision
«http://www.ghandchi.com/401-FuturistVisionEng.htm»
 آینده نگری و پایان مرگ.10
«https://www.youtube.com/watch?v=CW81mhrFbBo»
 چرا سکوالریسم در نیمی از جهان شکست خورد.11
«http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailed.htm»
Why Secularism Failed in Half of the World
«http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.
htm»
 بحثهای بیفایده درباره نئولیربالیسم و چپ نو.12
«http://www.ghandchi.com/1294-neoliberalism-chapeno.
htm»
 چرا سکوالریسم آینده ایران را رقم خواهد زد.13
«http://ghandchi.com/491-SecularismFuturism.htm»
«http://www.ghandchi.com/1303-kon-faya-kun.htm»
1396 تابستان
شامره ی سوم
گیتی مداری
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GITIMADARI

جبهــهء متحــد اپوزیســیون انحــال طلــب؛
توهــم ،آرزو یــا امــری شــدنی؟
منوچهر یزدیان

اپوزیسیون ،حزب و کارسیاسی

اگــر بــه ایــن بــاور رســیده باشــیم کــه اصــاح حکومــت
اســامی مســلط بــر ایـران بـرای خوشــبختی ملــت ایـران ممکــن نيســت
و پایــه و اســاس اســتبدادی ــــ مذهبــیِ آن غیــر قابــل اصــاح اســت ،بــر
پایــه آنچــه در بــاال گفتــه شــد بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه برانــدازی
حکومــت اســامی ایــران هــدف اســراتژیک احــزاب و ســازمانهای
اپوزیســیونل میباشــد .بعبــارت ديگــر ،حکومــت مســلط بــر ايــران
حکومتــی اســتبدادی ــــ مذهبــی اســت و ،در نتيجــه ،مســئله ايرانيــان
رسنگــون کــردن ايــن حکومــت و جایگزیــن کــردن آن بــا حکومتــی بــر
پایــهء دموکراســی و جدائــی کامــل مذهــب از کشــورداری اســت.
بر این پایه ،احزاب و گروههای سیاسی اپوزيسيون هم،
طبعاً ،یک هدف اولیهء همسان و یک اسرتاتژی اوليهء
همگون دارند :استقرار یک حکومت غیر مذهبی و
دموکراتیک در ایران (به عنوان هدف) و رسنگونی
حکومت اسالمی (به عنوان اسرتاتژی) .بدين ترتيب روشن
است که پس از رسنگونی حکومت اسالمی ،قرار است

شامره ی سوم

واقعیــت ایــن اســت کــه تعاریــف چیــزی جــز
جمعبنــدی تجــارب نیســتند .تجربيــات (کــه مــادر درک
مــا از واقعيــات هســتند) نشــان مــی دهنــد کــه ،در
کشــورهای اســتبدادزده و مســتعمره ،احــزاب نــه بــرای

اپوزيسيون حکومت اسالمی مسلط بر ایران

تابستان 1396

رویآورنــد .بــر ایــن بســر ،موضــو ِع «کار سیاســی» بــه معنــی «تــاش
ب ـرای رشکــت در ادارهء کشــور یــا اج ـزای کشــور» نیــز منتفــی اســت،
زي ـرا اصطــاح «کار سیاســی» ،کــه ریشــه در واژهء سیاســت ()Politics
دارد ،دقیقـاً بــه معنــی تــاش بـرای رشکــت در ادارهء کشــور یــا اجـزای
کشــور اســت.
در پــی ايــن تصويــر مــی تــوان پرســيد کــه پــس آیــا کار
سیاســی ،تشــکیل احــزاب و وجــود اپوزیســیون در کشــورهای
اســتبدادزده یــا مســتعمره غیــر ممکــن اســت؟

رشکــت در کار سياســی و رشکــت در دولــت کــه بـرای برانداخــن نظــام
اســتبدادی و یــا اســتعامری تشــکیل میشــوند و ،در نتيجــه ،نحــوهء
تشــکیل و کارکــرد آنهــا بــا اح ـزاب در کشــورهائی بــر پایــهء قوانیــن
اساســی دموکراتیــک متفــاوت اســت .يعنــی ،کار سیاســی ایــن اح ـزاب
نــه تــاش بــرای رشکــت در دولــت بلکــه بــرای رشکــت در رسنگونــی
کل حکومــت و اســتقرار سیســتم مــورد نظرشــان میباشــد .بنابرایــن
اپوزيســيون حکومــت اســتبدادی همچنــان «مجموعــه ای از احزابــی»
هســتند کــه رسنگونــی حکومــت اســتبدادی را در دســتور اس ـراتژیک
خــود ق ـرار دادهانــد و نــه «اصــاح و تعمیــر» آن.
در حکومتهــای اســتبدادی ،بــه ویــژه اســتبداد مذهبــی،
«قانــون» تنهــا پديــده ای اســت کاغــذی و ویرتینــی بــرای منایــش در
خــارج از کشــور .یعنــی اگــر ،بــه فــرض محــال ،خــود «اعالمیه جهانگســر
حقــوق بــر» نیــز ،بــی هيــچ کــم و کاســت ،بعنــوان قانــون اساســی
حکومــت اســتبدادی اعــام شــود ،در اصــل قضیــه ،یعنــی اســتبدادی
بــودن آن حکومــت تغییــری ایجــاد منیکنــد.
گیتی مداری

در عــامل اصطالحــات سياســی ،واژهء «اپوزیســیون» در
کشــورهای غربــی غالبـاً بــه مجموعــه ای از احزابــی اتــاق میشــود کــه،
در طــول زمانــی مشــخص در دولــت رشکــت ندارنــد ،چــه ايــن اح ـزاب
در پارملــان (کشــوری یــا محلــی) کرســی داشــته باشــند چــه نداشــته
باشــند .در ایــن تعریــف ،اپوزیســیون در مقابــل دولــت وقــت (مرکــزی
یــا محلــی) ق ـرار مــی گــرد.
در سیســتمهای دموکراتیــک هــدف اپوزیســون تــاش ب ـرای
حضــور داشــن در قــوای ســه گانــه (بخصــوص قــوهء مجريــه ،يــا دولــت)
بــه منظــور رشکــت در اداره کشــور یــا اجـزای آن اســت ،چــه بــهتنهائــی
و چــه در ائتــاف بــا احـزاب دیگــر.
بارزتریــن مشــخصهء ایــن احــزاب انجــام «کار سیاســی» در
چهارچــوب قانــون اساســی کشــور اســت .در کشــورهای غربــی حتــی
اگــر حزبــی خواهــان تغییــر در قانــون اساســی باشــد بــر طبــق مــواد
پیشبینــی شــده در هــان قانــون اساســی اقــدام خواهــد کــرد.
يکــی از ديگــر مشــخصههــای ایــن احــزاب علنــی بــودن
آنهــا اســت کــه ريشــه در قانــون اساســی کشــوری دارد کــه تشــکیل
احــزاب و ســازمانها را حــق اساســی شــهروندان دانســته باشــد.
امــا واژه هــای اپوزیســیون ،حــزب و کار سیاســی در
کشــورهای اســتبدادزدهای مثــل ایـران البتــه کاربــرد دیگــری پیــدا کــرده
انــد .در کشــوری کــه احــزاب آزادی فعالیــت نداشــته و مخالفیــن
بشــدت رسکــوب میشــوند صحبــت از احتــال پــروزی آنهــا و تــاش
بــرای رشکــت در «دولــت» بیهــوده اســت؛ چــرا کــه ایــن احــزاب یــا
اصــاً وجــود ندارنــد و یــا ناچارنــد بــه فعالیــت مخفــی و زیرزمینــی

19

ِ
حکومت دلخواه شان ــ تحقق
هدف نهائی این احزاب ــ یعنی استقرار
يابد و آنگاه ،احزاب مزبور در فضائی دموکراتیک و با ارائه برنامههای
مورد نظرشان به مردم ،و رشکت در انتخابات آزاد به ايفای نقش اصلی
خود پردازند.
بر اين اساس می توان گفت که در مرحلهء کنونی ،یعنی هنگامی که
حکومت اسالمی مسلط بر ایران رسنگون نشده است ،نزاع بین احزاب
مختلف بر رس چگونگی ادارهء کشور و یا بر رس برنامه های اجرائی
مورد نظر آنان در ایران آزاد شده از بند استبداد ،چارهء کار مربم کنونی
نيست؛ هر چند که این احزاب میتوانند آرمانها و برنامههایشان برای
ایران آینده را از هم اکنون به بحث و بررسی گذاشته و آنها را در
میان ایرانیان تبلیغ منایند.

گیتی مداری
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رس تاريــ ِخ دور و نزديــک،
بــا توجــه بــه تجربــه هــایِ رسا ِ
آشــکار اســت کــه ،در رشایــط رسکــوب شــدید نیروهــای اســتبدادی،
حــزب و ســازمانی کــه هــدف اش رسنگونــی حکومــت اســامی باشــد
منیتوانــد در داخــل ایـران بطــور علنــی بــه فعالیــت بپــردازد .در مقابــل
ایــن امــکان بـرای ایرانیــان ســاکن خــارج کشــور ،کــه خواهــان برانــدازی
حکومــت اســامی هســتند ،فراهــم بــوده و هســت تــا یــا احــزاب و
ســازمان هــای دلخــواه خودشــان را تشــکیل دهنــد و یــا بــه ســازمانهای
ایرانــی فعــال در خــارج از کشــور بپیوندنــد .تجربــه بــه دســت آمــده در
بســیاری از کشــورهای اســتبدادزده و اســتعامری نشــان از آن دارد کــه
احـزاب سیاســی «انحــال طلــب» مبــارزه عليــه اســتبداد را از خــارج از
کشورهاشــان اداره و رهــری مــی کردهانــد[.]1
بخشــی از ایرانیــان ســاکن خــارج از کشــور کــه از اســتبداد و
رسکــوب حکومــت اســامی گریختــه انــد ،سالهاســت کــه ،بــا آرزوی
خوشــبختی مــردم ایــران و آبــادی کشــور ،در احــزاب و گروههــای
مختلفــی دســت بــه فعالیــت سیاســی زدهانــد .البتــه واژههــای
«خوشــبختی و آبــادی» ب ـرای درک آنچــه آنهــا در عمــل انجــام داده
و میدهنــد ناکافــی اســت .امــا در نوشــتههای ایــن فعــاالن میتــوان
خوانــد کــه همــهء آنهــا ،بــر پایــهء پنــدار و بــاور خــود ،بهرتینهــا
را ب ـرای ای ـران و ایرانیــان میخواهنــد .اســتثنا تنهــا در مــورد کســانی
اســت کــه مأمــور بیگانــگان هســتند و بــه اقتضــای شــغلی کــه دارنــد و
مــزدی کــه میگیرنــد عمــل میکننــد و بنابرایــن در دســته کنشــگرانِ
سیاســیِ ایــران مــدار قــرار منیگیرنــد.

فهایگوناگون
طی 

اح ـزاب و ســازمانهای ایرانــی خــارج از کشــور
را میتــوان در طیفهــای گوناگــون دســتهبندی منــود:
از سوسیالیس ـتها تــا کمونیس ـتهائی کــه خــود را ضــد
امپریالیســم (اغلــب بــه رسکردگــی امريــکا)دانســته و در

رسنگونــی حکومــت اســامی کوشــا هســتند گرفتــه ،تــا سوسیالیسـتها
و کمونیســتهائی کــه بخشــا هــوادار روســیه و در نتيجــه طرفــدار
تــداوم و اصــاح حکومــت اســامی هســتند؛ از ســلطنت طلبانــی کــه
خواهــان حکومــت ســلطنتی پُــر اختیــار بــرای شــاه انــد گرفتــه تــا
پادشــاهیخواهانی کــه ســلطنت را ترشیفاتــی دانســته و بــه قــدرت و
اقتــدار پارملــان در کشــور بــاور دارنــد؛ از مســلامنان جمهوریخــواه و
لیـرال گرفتــه تــا مســلامنان باورمنــد بــه «حکومت عــدل علــی» و برتری
خــود و اعتقــاد خــود بــر ســایر ایرانیــان هســتند .همچنیــن احزابــی کــه
هــدف اصلــی شــان حفــظ مرزهــای کنونــی ایـران اســت ،چــه آنهائــی
کــه حکومــت اســامی را ســد راه خــود میداننــد و چــه دیگرانــی کــه
بـرای حفــظ متامیــت ارضــی ایـران خــود را «ناچــار» دیدهانــد ،مســتقیم
و غیــر مســتقیم ،از حکومــت اســامی طرفــداری کننــد.
در ايــن ميــان اپوزیســیون واقعــی حکومــت اســامی مســلط
بــر ای ـران را آن دســته از اح ـزاب و ســازمانهای ایرانــی تشــکيل مــی
دهنــد کــه:
 .١در خارج از ایران مستقرند؛
 .٢هدف شان تکه پاره کردن ایران نيست؛
 .٣خواهــان رسنگونــی حکومــت اســامی مســلط بــر ای ـران
انــد؛
 .٤و در پــی اســتقرار حکومتــی دموکراتیــک هســتند ،فــارغ از
مذهــب ،و ســاخته شــده بــر پایــهء حقــوق مســاوی بـرای متــام ایرانیــان.
بــا توجــه بــه ایــن ضوابــط مــی تــوان ديــد کــه چـرا شــخصيت
هــا و گــروه هــای (مســلامن) اصــاح طلــب کــه بــا روندهــای جــاری در
حکومــت اســامی مخالفنــد را منــی تــوان جزئــی از اپوزيســيون واقعــی
رژيــم دانســت.
امــا طیــف دیگــری از ایرانیــان نيــز وجــود دارد ،کــه بســیار
جــوان اســت و در عمــل ریشــه در جنبــش ســال ( 1388موســوم بــه
ســبز) دارد ،در واقــع ،در پــی چنــد ســالی کوشــش هــای مختلــف،
عاقبــت در ســال  1392عــدهای از ســکوالر دموکراتهــای ایرانــی
موجوديــت «جنبــش ســکوالر دموکراســی ايـران» را بــا انتشــار ســندی به
نــام «پیــاننامــهء عرصنــو» [ ،]2مزیــن بــه  220امضــاء ،اعــام داشــتند.
ایــن طیــف اکنــون ،علیرغــم متشــکل بــودن در احــزاب و گروههــای
مختلــف ،بــه اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر دموک ـرات در ای ـران (بــا
مرزهــای کنونــی اش) بــاور داشــته و بـرای رسنگونــی حکومــت اســامی
مســلط بــر ای ـران تــاش مــی کنــد.
بــر پایــهء ایــن پیشفــرض کــه «اپوزیســیون واقعــیِ
حکومــت مســلط بــر ايـران» رسنگونــیِ ايــن حکومــت را بــه
عنــوان اسـراتژی در دســتور کار سیاســی خــود قـرار داده
اســت ،طیــف سوسیالیسـتها و کمونیسـتهای طرفــدار
ادامــهء حکومــت اســامی موجــود و نيــز گروههائــی کــه
قصــد تکــه پــاره کــردن کشــور ایـران را دارنــد ،و اسالميســت
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بــه بــاور نگارنــده ،جبهــهء متحــد اپوزیســیون ،کــه اکنــون
وجــود نــدارد امــا وجــودش در آينــده محتمــل اســت ،ناگزيــر اســت
حداقــل مواضــع و ضامنتهــای زیــر را بــرای موجوديــت خويــش در
دســتور ق ـرار دهــد:
 تأکیــد بــر اصالحناپذیــر بــودن حکومــتاســامی مســلط بــر ایــران؛
 تأکيــد بــر اينکــه ،در راســتای آزادی ،رفــاه وآســایش مــردم ایـران ،و از آن جملــه اســتقرار برابــری کامــل
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ضامنتی برای جبهه متحد اپوزیسیون

قـرار دارنــد .واگــذاری بخشــی از فــرودگاه نظامــی همــدان بــه روســیه
و پــرواز هواپیامهــای جنگــی روســیه در آســان ایــران تنهــا بخــش
کوچکــی از وابســتگی حکومــت اســامی بــه روســیه را منایــش داده
اســت .حــزب تــوده و روســوفیلهای ایرانــی همچنــان مدافــع منافــع
روســیه در ایــران هســتند .عبداللــه شــهبازی یکــی از رهــران حــزب
تــوده بــا توســل بــه «تقیــه»ی شــیعهء اثناعــری ،داوطلبانــه تاریــخ
نویــس دســتگاه امنیتــی ســپاه شــده اســت و علــی عموئــی از
دیگــر رهـران آن حــزب در کنــار جــواد ظزیــف مینشــیند.
در ایــن میــان ،اح ـزاب و ســازمانهای انحــال
طلــب ضــد اســتبداد مذهبــی بیــن خــود و روســیه
ســنخیتی منیبیننــد و يــا حداقــل تاکنــون نشــانه ای از
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حقوقــی زنــان و مــردان ،راهــی جــز رسنگونــی ایــن حکومــت وجــود
هائــی کــه انــواع ديگــری از حکومــت اســامی را ب ـرای اي ـران تجويــز
نــدارد؛
مــی کننــد ،از مقولــهء اپوزیســیون واقعــی حکومــت اســامی مســلط بــر
 پــروزی اپوزيســيون مســتقيامً وابســته بــه حفــظ متامیــتاي ـران خــارج میشــوند.
ارضــی کشــور ای ـران اســت؛
در مــورد طیــف منتســب بــه «جبهــه ملــی ایــران» امــا
 حکومــت ایــران پــس از رسنگونــی حاکمیــت اســامی،مالحظــات مختلفــی وجــود دارد .بدنــهء اصلــی ايــن جريــان ســاکن ایران
نظامــی خواهــد داشــت فـراز آمــده بــر پایــهء دموکراســی ،حقــوق بــر،
اســت و لــذا ،درســت بــه دلیــل رسکــوب شــدید منیتوانــد رسنگونــی
جدائــی کامــل مذهــب از حکومــت و کشــورداری؛
طلــب باشــد و در عــن حــال رأس ـاً صــاح ندیــده اســت تــا تشــکیالتی
 اين پايه را يک قانون اساسی جدید بوجود می آورد؛در خــارج از کشــور تأســیس کنــد .ایــن امــر باعــث شــده کــه عــدهای در
 انتخــاب نهائــی برنامههــای اقتصــادی ،اجتامعــی وخــارج از کشــور ،بــه تنهائــی و یــا بــه اتفــاق همفکـران خــود را وابســته
فرهنگــی در اختیــار مــردم ای ـران و مناینــدگان منتخــب آنــان میباشــد؛
یــا هــوادار جبهــه ملــی معرفــی کننــد بــدون آنکــه جبهــه ملــی ای ـران
 مناينــدگان احــزاب کنونــی اپوزســیون در ایــران فــردادر داخــل کشــور مدیریــت و کنرتلــی بــر آنهــا داشــته باشــد .ايــن شــاخه
میتواننــد ،بــا جلــب حامیــت مــردم و انجــام انتخابــات منصفانــه و آزاد
هــای نامتصــل بــه بدنــه در رقابــت شــديد بــا هــم عمــل کــرده و اجــازه
انتخــاب شــده ،برنامههــای مــورد نظــر خــود را بــه تصویــب رســانده و
منــی دهنــد يــک جريــان واحــد در زيــر پرچــم «جبهــهء ملــی ايـران» در
بــه اج ـرا درآورنــد؛
ميــان اپوزيســيون خــارج کشــور عمــل کنــد.
 در اینصــورت احزابــی کــه اینــک «اپوزیســیون حکومــتاســامی» هســتند در ایــرانِ آزادی کــه الجــرم تحقــق خواهــد یافــت
تالشهائی برای ایجاد اپوزیسون متحد
در صــورت عــدم رشکــت در دولــت بــه «اپوزیســیون دولــت ســکوالر»
در ســه دهــهء گذشــته و از ســوی فعالیــن سیاســی ایــران
تبدیــل شــده و در فضائــی دموکراتیــک بــه رقابــت بــا اح ـزاب دیگــر
مقيــم خــارج کشــور تالشهــای بســیاری بــرای ایجــاد یــک جبهــهء
ب ـرای رشکــت در اداره کشــور تــاش خواهنــد منــود.
متحــد متشــکل از گروههــای مختلــف اپوزیســیون انجــام شــده و در 		
نتيجــه نــه يــک اتحاديــه کــه چنــد «شــبه اتحاديــه» بوجــود آمــده انــد.
سياست خارجی جبههء متحد اپوزیسیون
پرجمعیتتریــن ایــن تشــکل هــا یکــی شــورای ملــی مقاومــت بــه
روســیه ،بــا توجــه بــه امتنــاع دولــت اوبامــا از اج ـرای نقــش
رهــری آقــای مســعود رجــوی و دیگــری شــورای ملــی ایـران بــه رهــری
آمریــکا در صحنــهء بیناملللــی ،از فرصــت اســتفاده کــرده و کریمــه را
آقــای رضــا پهلــوی بــوده اســت .بــه هــر دلیــل هــر دوی ایــن تالشهــا
اشــغال و ضمیمــه کشــور خــود منــوده اســت .در عینحــال ،ايــن کشــور
بــه جبهــه متحــدی ب ـرای رسنگونــی حکومــت اســامی منجــر نگردی ـده
در مناطــق دیگــر جهــان ،از جملــه ســوریه و ایــران ،موفقیتهــای
انــد .شــورای ملــی مقاومــت بــه ویرتیــن ســازمان مجاهدیــن خلــق تبدیل
سیاســی ،نظامــی و اس ـراتژیک بیشــری را کســب منــوده و ،تــا آنجــا
گردیــده و شــورای ملــی ایـران نیــز ،کــه اساسـاً بـرای ایجــاد اتحــادی از
کــه بــه کشــور مــا مربــوط اســت ،در اســتقرار و تحکیــم حکومــت
ســازمانها تشــکیل نشــده بــود ،دس ـتخوش اختالفــات درونــی شــده،
اســامی مســلط بــر ایـران نقــش چشـمگیری بــازی کــرده اســت .ســپاه
آقــای رضــا پهلــوی از آن کنــاره گرفتــه و هنــوز رسنوشــت و رسانجــام آن
پاســداران و ســازمان اطالعــات کشــور در ارتباطــی تنگاتنــگ بــا روســیه
توســط باقیمانــدگانِ در آن شــورا جمعبنــدی و ارائــه نگردیــده اســت.
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طرفــداری از روســیه از خــود نشــان ندادهانــد.
در کنــار روســیه ،حکومــت اســامی مســلط بــر ایـران از دورهء
 8ســالهء دولــت اوبامــا اســتفاده کــرده و بــا تقویــت بنیــهء مالــی حاصل
از توافــق بــا دولــت اوبامــا ،رسکــوب جنبــش آزادیخواهــی مــردم ایـران
را بیشــر از پیــش گســرش داده اســت.
دخالــت نظامــی حکومــت اســامی در ســوریه ،ع ـراق ،نــوار
غــزه ،لبنــان و یمــن از نتایــج سیاســت مامشــات مــدا ِر دولــت اوبامــا
در منطقــهء خاورمیانــه اســت .افــزون بــر ایــن ،حکومــت اســامی ،بــا
اســتفاده از ايــن فرصــت هــا ،صدهــا و شــاید هـزاران نفــر از وابســتگان
و حقــوق بگیرانــش را در آمریــکا و اروپــا اســکان داده اســت .ایــن گــروه
آخــر گاه بــه صــورت دســتهجات بــه اصطــاح «اپوزیســیونل» ،گاه
«حقــوق بــری» و البتــه «انجمنهــای دوســتی ایرانیــان و خارجیــان»
ظاهــر میشــوند امــا مأموریــت شــان چیــزی جــر البیگــری بــرای
حکومــت اســامی نیســت .ایــن گروههــا توانســتهاند بــا البیگــری و
یــا پرداخــت پــول بــه پــارهای از سیاسـت پیشـهگان فاســد آمریکائــی و
اروپائــی جــای پائــی در آمریــکا و اروپــا ب ـرای حکومــت اســامی بــاز
کننــد.
بــا انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه ریاســت جمهــوری آمریــکا ،که
از جانــب مخالفانــش مذهبــی ،عیــاش ،بــی ادب ،نــژاد پرســت و غیــره
محســوب مــی شــود ،ظاه ـرا کشــتیبان را سیاســتی دگــر آمــده اســت.
اپوزيســيون ايــران کــه نگــران رسنوشــت آينــدهء کشــور خــود اســت
منــی توانــد بــه بهانــهء اينگونــه اظهــارات نســبت بــه سیاســت هــای
«کشــتیبانِ جدیــد» در قبــال ای ـران و منطقــه بــی تفــاوت باشــد.
امــا اميــدوار بــودن اپوزيســيون بــه نقــش مؤثــر آمريــکا در
رسنگونــی رژيــم نبایــد راه را بــرای نوعــی «چلبــی ســازی» بگشــايد؛
چ ـرا کــه تجربــه حاکــی از آن اســت کــه در بحرانهــای جهانــی ،هــر
کجــا کــه فرصتــی ب ـرای ایــن قدرتهــا پیــدا شــده اســت در راه تأمیــن
منافــع خــود از جانشــین منتخــب خودشــان بـرای اداره کشــورهای دیگــر
حامیــت و اســتفاده کردهانــد .از ایــن دســت اســت روح اللــه خمینــی
در قیــام  ،1357حامــد کــرزای بــه جــای طالبــان و احمــد چلبــی بعــد از
رسنگونــی صــدام حســین.
در صحنــهء سیاســی مربــوط بــه ایرانیــان خــارج از کشــور،
مــا از یکطــرف شــاهد تالشهــای آقــای رضــا پهلــوی بــرای گفتگــو
بــا مقامــات آمریکائــی و اروپائــی هســتیم و ،از ســوی دیگــر ،شــاهد
آنيــم کــه ســازمان مجاهدیــن ،بــا رصف هزینــهء مالــی بســیار منایشــاتی
تبلیغاتــی را از نزدیکــی خــود بــه بعضــی از مقامــات آمریکائــی و
اروپائــی بــه راه انداختــه و همچنــان میانــدازد .بــا وجــود
س هــای
درک تفاوتهائــی کــه در شــکل و محتــوا بیــن متــا 
آقــای پهلــوی و ســازمان مجاهدیــن وجــود دارد ،بــه بــاور
نگارنــده ،هــر دو در یــک نکتــه مشــرکاند و آن اقــدام
یکســویه و يکــه خواهانــهء آنهــا بــدون نظــر و مشــورت

و همــکاری بــا ســایر گروههــای اپوریســیونل ایـران اســت .در رشایطــی
کــه بخــش بزرگــی از کنشــگران سیاســی خــارج از کشــور طرفــدار نظــام
پادشــاهی نیســتند چگونــه قدرتهــای بــزرگ ،آقــای رضــا پهلــوی
را مناینــدهء ایرانیــان بایــد بداننــد؟ از ســوی دیگــر ،چگونــه ســازمان
مجاهدیــن ،بــا پیشــنهای اســامی  -نظامــی  -فرقــهای ،میتوانــد در
چشــم آمریکائیهــا مناینــده بــا عــزت مــردم ای ـران باشــد؟ بــه نظــر
میرســد کــه حاصــل چنیــن تکرویهائــی ،در بهرتیــن حالــت ،در
صــورت موفقیـ ِ
ـت احتاملــی ،چیــری جــز «چلبیســازی» نخواهــد بــود.
در عمــل ،اینگونــه تالشهــا همــواره از موضــع ضعــف ،خواهــش و
متنــا و گاهــا رشــوهدهی بــوده و منیتوانــد عزتــی را ب ـرای اپوزیســیون
و ملــت ایـران فراهــم منایــد و حداکــر «چلبــی یــا چلبیهــای» دیگــری
را بــه لیســت کاندیداهــای متعــدد قدرتهــای بــزرگ مــی افزايــد.
امــا ســناریوی مطلــوب مــی توانــد تشــکيل جبهــهء متحــد
اپوزیســیون باشــد کــه قــادر خواهــد بــود بــا قــدرت و عــزت از منافــع
ملــت ای ـران دفــاع کــرده ،م ـرات ادامــهء حکومــت اســامی را ب ـرای
مــردم ایـران و کشــورهای دیگــر نشــان داده و ،رسانجــام ،بــه قدرتهــای
جهانــی بفهامنــد کــه رسنگونــی حکومــت اســامی و اســتقرار یــک
حکومــت غیــر مذهبــی و دموکراتیــک بــه ســود آنهــا نیــز هســت.

ایجاد جبههء متحد اپوزسیون ممکن است

بــه بــاور نگارنــده ،تشــکیل رضوری جبهــه واحــدی از طیــف
ـپ دموک ـرات ،طیــف ســکوالر دموک ـرات ،طیــف لی ـرال دموک ـرات و
چـ ِ
احـزاب قومــیِ باورمنــد بــه ایجــاد ایرانــی دموکـرات بــر پایــهء تســاوی
حقــوق همــهء شــهروندان قطعـاً امــکان پذیــر اســت .قــدم اول برقـراری
گفتگوهــا و همکاریهائــی اســت کــه اخ ـرا ً مابیــن ایــن گروههــا بــه
جریــان افتــاده اســت.
خوشــبختانه ،مدتــی اســت کــه ایــن طیــف هــا دیگــر یکدیگــر
را «نجــس» ندانســته و مســتقیم و بــا واســطه بــا هــم در حــال گفتگــو
هســتند و همــن مايــهء اميــدواری بیشــر اســت.
 9شهریور  1396برابر با  31اوت 2017
زنستاد ،هلند
پانویس ها
 .1نــگاه کنیــد بــه مقالــهء ســهراب کامنچــی بــا عنــوانِ
«تجربــه آلرتناتیوســازی در کشــورهای الجزایــر ،مکزیــک،
روســیه و کوبــا» کــه در نرشیــه «گیتــی مــداری» ،شــاره 2
منتــر شــده اســت:
“https://drive.google.com/file/d/0BzL280jIylY”BamVJLW5KNnZkTXM/view

GITIMADARI

آخریــن بازبینــی از ایــن لینــک در تاریــخ ســپتامرب 2017
صــورت گرفتــه اســت.
 .2نگاه کنید به «پیامننامهء عرص نو»:
«http://isdmovement.com/movement.docs.doc/02.Pei»man-Naameh.htm
آخریــن بازبینــی از ایــن لینــک در تاریــخ ســپتامرب 2017
صــورت گرفتــه اســت.
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زمانیکــه ســخن از سیاســت اســت در میــدان سیاســت هیــچ
چیــز مهــم تــر از انســان نیســت .انســان یــا هــان «شــهروندی» کــه
قـرار اســت از راه و بوســیله قــدرت سیاســی حقــوق او را بــه او بدهنــد
و امکانــات اجتامعــی را بیــن او و دیگــر شــهروندان تقســیم مناینــد.
امــا ایــن ،متــام هــم و غــم سیاســت و سیاســیون نیســت .ایــن تــاش و
نقــش سیاســتمداران بــرای حقــوق و امکانــات اجتامعــی شــهروندان،
روی دیگــری را نیــز بــا خــود دارد کــه «اســتفاده» سیاســتمداران از
قــدرت «شــهروندان» بــرای رســیدن بــه قــدرت سیاســی اســت .بــه
بیانــی سیاســت از همــه ابزاهــا و دانشــها (قــدرت) بهــره مــی جویــد
تــا شــهروندان را هــم پیــان خــود ســازد و رقیبــان را در میــدان رقابــت
هــای سیاســی کمــر و نحیــف تــر منایــد .هــم حکومــت سیاســی مســتبد
و هــم حكومــت آزاد ،نیازمنــد ایــن قــدرت انبــو ِه پخــش شــده در بیــن
شــهروندان هســتند .چــه در درون دکرتیــن های سیســتم های اســتبدادی
و چــه در درون دکرتیــن هــای سیســتم هــای آزاد ،پروســه راه هــای
متــاس ،جلــب اعتــاد و نظــر ،و بســیج شــهروندان مهــم هســتند .تفــاوت
آنجــا روی مــی دهــد کــه در درون سیســتم هــای آزاد ایــن پروســه تکـرار
و بازتکـرار مــی شــود امــا در درون سیســتم هــای اســتبدادی بــا شکســت
در ایــن پروســه ،اب ـزار بعــدی کــه بــکار مــی گیرنــد هــان اســتبداد و
رسکــوب اســت.
در بــاب اپوزیســیون هــای حکومــت هــا نیــز مقولــه هم ـراه
ســاخنت مــردم بــا ایــده هــای سیاســی اپوزیســیون ــــ از طریــقِ شـ ِ
ـناخت
نگــرش آنهــا ــــ رشط اســت .اپوزیســیون ای ـران در خــارج از کشــور بــا
ایــن رونــد هامهنگــی الزم و همراهــی ممکــن مــردم را بدســت نیــاورده

اســت .میلیونهــا پناهنــده ومهاجــر کــه بــه دلیــل وجــود حکومتــی
اســامی درکشــورمان از ای ـران بــه خــارج آمــده ودهــه هــا زندگــی در
غربــت را بــر خــود تحمیــل و یــا همــوار کــرده انــد بــی شــک شــاهدی
قــوی بــر ایــن نکتــه هســتند کــه گروهــی عظیمــی از میــان ایــن ایرانیــان
خواســتار دگرگونــی ،انحــال و یــا برانــداز شــدن حکومــت حاکــم بــر
ای ـران مــی باشــند .تبعیــض و اســتبداد ســیاه از ســوی ایــن حکومــت
را چــه در ای ـران و چــه در خــارج از ای ـران مــی تــوان ملــس کــرد و
فهمیــد .عــدم همجنســی و تناقــض طبیعـ ِ
ـت حکومــت اســامی
مسـ ِ
ـلط بــر ایـران بــا دنیــای مــدرن ،چــه حســن دیــده شــود
و چــه نقــص ،نیــز از چشــم کســی پوشــیده نیســت .بــا
ایــن وجــود پروســه مبــارزه مــردم ایـران بــا ایــن حکومــت
موفــق نبــوده اســت .شکســت نســبی و یــا ناکارآمــد بــودن

نقــش و تاثیــر اپوزیســیون برومنــرز در پروســه دگرگونــی اساســی رشایــط
سیاســی ایـران ،کــم اهمیــت نیســت و بایــد تــا ســالها نیــز بــر دالیــل و
جزئیــات ایــن مســئله ســخن رود و پژوهــش انجــام پذیــرد تــا یکــری
از چالشــهای بــزرگ فرهنــگ سیاســی-اجتامعی ایرانیــان پــس از انقــاب
کــه بــدون چــاره مانــده اســت و شــاید مبانــد ،شــکافته شــود.
اپوزیســیون حکومــت اســامی مسـ ِ
ـلط بــر ایـران اگــر بدنبــال
برق ـراری سیســتم سیاســی آزاد ب ـرای ای ـران باشــد ،بایــد بطــور طبیعــی
درمقابــل حکومــت بایســتد و خواهــان حــذف آن از عرصــه سیاســت
باشــد ،و مبانــد ،تــا آلرتناتیــو حکومتــی آزاد را جایگزیــن آن بســازد .در
ایــن نوشــتار بــه «برخــی» از عوامــل و ویــژه گــی هایــی مــی پردازیــم
کــه چـرا اپوزیســیون برومنــرز نتوانســته اســت در انگیــزه ســازی ،جلــب
اعتــاد و بســیج ایرانیــان مهاجــر و پناهنــده ،بــر علیــه حکومــت
اســامی مسـ ِ
ـلط بــر ای ـران موفــق شــود.

کوشندگان سیاسی در بین الیه های اپوزیسیون

در اپوزیســیون برومنــرز نخســت بایــد تفکیکــی بیــن «کنشــگر
سیاســی» کــه کار سیاســی مــی کنــد و «کوشــنده سیاســی» کــه هــان
فعــال سیاســی اســت قائــل شــد .از دیــد ایــن قلــم ،کنشــگران سیاســی
در خــارج از سیســتم هــای سیاســی و نهــاد هــای سیاســی تقریبــا وجــود
ندارنــد .کنشــگران سیاســی درگیــر کار سیاســی هســتند و در درون
نهادهــا و ســامانه هــای سیاســی کــه مــی تواننــد در تــوازن قــدرت
سیاســی یــک کشــور تاثیرگــذار باشــند فعالیــت مــی مناینــد .کوشــنده
هــای سیاســی امــا ،در درون ماشــین قــدرت سیاســی جــای ندارند .بیشــر
بیــرون ایــن سیســتم بــه روشــهای گوناگــون تــاش مــی کننــد قــدرت یک
طیــف سیاســی یــا کل حاکمیــت را نحیــف ســازند تــا چرخشــی در
قــدرت صــورت گیــرد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه ،مــی تــوان
ادعــا کــرد کــه اپوزیســیون ایرانــی خــارج از کشــور آکنــده
از کوشــندگان سیاســی اســت .ایــن کوشــندگان را در اینجــا
بــه دســته هــای زیــر تقســیم مــی مناییــم:
الــف – روشــنفکران سیاســی .کســانیکه بــا اتــکای
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هــدف ‹علــوم انســانی› و ‹جامعــه شــناختی› بایــد دســتیابی بــه دانشــی
باشــد کــه ‹طبیعــت› و ‹چندجنبــه گــی› انســان را حفــظ بنامیــد.
آنهاییکــه روی انســان تحقیــق مــی کننــد بایــد ایــن مهــم را منشــاء کار
خــود بگیرنــد کــه پدیــده هــای مــورد مشــاهده را منــی تــوان بــا مــدل
هــای ‹ریاضــی› و ‹منطــق› بهــم چســباند.
علــوم انســانی بیشــر از هــر چیــزی بــه «رفتــار» انســان توجــه
نشــان مــی دهنــد .اینکــه انســان چ ـرا و چگونــه در برابــر محیــط
بیــرون از انســان ،و بــه محیــط اطـراف پاســخ وعکــس العمــل
نشــان مــی دهــد مهــم تریــن وجــه پژوهــش هــای علــوم
انســانی اســت .بــا فراتــر رفــن از آنچــه کــه در درون
انســان مــی گــذرد و رســیدن بــه آنچــه کــه بیــرون از
اوســت ،علــوم انســانی بــا فرهنــگ و تولیــدات فرهنگــی
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بــه علــم و دانــش خــود و تجربــه ســال هــای قبــل و بعــد از انقــاب
بــه دنبــال یافــن راهکارهــای سیاســی-اجتامعی هســتند کــه بتواننــد
در خــارج و داخــل ایـران بــر مــردم تاثیــر گذارنــد .در بیــن ایــن طیــف
آنانکــه دانــش و بینــش کافــی داشــته انــد توانســته انــد در طــول ایــن
ســال هــا «گفتــان» یــا دیســکورس ســازی مناینــد( .بحــث گفتــان
و گفتــان ســازی کــه بایــد در نوشــتاری جــدا از ایــن بازبینــی شــود،
بســیاری از کمبودهــا و نقــاط ضعــف اپوزیســیون را آشــکار مــی ســازد).
ب – کوشــندگانی کــه دارای علــم و دانــش و تجــارب کافــی
ب ـرای گفتــان ســازی نیســتند امــا بدنبــال یافــن تئــوری هــای سیاســی
کاربــردی هســتند تــا گــروه بزرگــی از مــردم ای ـران را جلــب مناینــد.
پ – ســازمانهای سیاســی کــه ســابقه فعالیــت از قبــل از
انقــاب دارنــد و یــا در دوران پیــش و پــس از انقــاب تاســیس شــده
انــد .ایــن ســازمانها نیــز بــا اینکــه در میــدان عمــل فعــال هســتند امــا
بــه ســختی توانســته انــد گــروه بزرگــی از مــردم را دور خــود گــرد آورده
و در جهــت مبــارزه سیاســی بــا رژیــم حاکــم بــر ای ـران از نیــروی ایــن
مــردم اســتفاده مناینــد.
ت – کوشــنده هــای سیاســی کــه از راه رســانه هــای مجــازی و
تلویزیــون هــای غیردولتــی برومنــرز فعــال هســتند و شــناخته شــده انــد.
بخــش زیــادی از ایــن گــروه فعالیــنِ سیاســی قبــل از انقــاب هســتند.
ث – گروه بزرگی از اصالح طلبان حکومتی و غیر حکومتی که به میان
گروههای اپوزیسیون وارد شده اند و فعالیت می کنند.
ج – ایرانیانــی کــه در احـزاب و نهادهــای سیاســی کشــورهای
غربــی و اروپــا جــای گرفتــه انــد و نســبت بــه مســائل مــردم ایــران
حســاس هســتند.
چ – گروهی از کوشنده ها و سازمان های سیاسی که متفاوت با گروه
های باال ،امید به تحول در ایران از طریق مردم را از دست داده اند و
منتظرند تا دخالت یک نیروی خارجی کارساز باشد.
امــا ایــن دســته بنــدی« ،مشــکل پنهــان» در درون اپوزیســیون
را آشــکار منــی ســازد و آنچــه کــه در آغــاز «نابســامانی» نامیــده ام را
همچنــان در پشــت دســتاوردهای مهــم و بــا ارزش ایــن اپوزیســیون
نادیــده نــگاه مــی دارد .اپوزیســیون برومنــرز از دیــد ارزیابــی ،یــک
اپوزیســیون گســرده ،دارای کارشــناس و فعــال اســت امــا بــا نگاهــی
بــه پشــت ایــن ظاهــر خــوب ،کاربــرد ایــن اپوزیســیون کــم جــان اســت.
از ایــرو بــاز ناچاریــم یــک دســته بنــدی دیگــر را هــم کــه در نظــر
بگیریــم تــا نوعــی دیگــری از «الیــه» هــای کنــش و واکنــش درونــی و
بــازده هــای اپوزیســیون را بشناســیم .امــا بــه ایــن نکتــه نــه اینجــا کــه
در ادامــه مــی پردازیــم.

انســان اســت .جوامــع مــدرن بــا تکیــه بــر مســئله «کارشناســی»
خواهــان کشــاندن اف ـراد جامعــه بســوی بــاور بــه «صالحیــت» هــای
الزم ب ـرای امــور جامعــه هســتند .کار را در اینجــا هــم کار «بازویــی»
و هــم کار «فکــری» بدانیــم .بنابریــن ب ـرای دســت یابــی بــه بهرتیــن
نتایــج و بدنبــال اســتفاده از امکانــات ،فــرد بایــد دارای صالحیــت باشــد
و ایــن را پــس از طــی کــردن دوره کارشناســی مــی یابــد .سیســتم هــای
کارشناســی در ســطوح مختلــف ،در جهــان غــرب و متــام کشــورهایی
کــه متناســب و درخــور بــا رونــد دنیــای مــدرن توســعه یافتــه انــد،
دلیــل اصلــی توســعه و گســرش میــدان علــوم و صنعــت و امــور مــردم
هســتند.
متاســفانه زمانیکــه ســخن از «سیاســت» مــی شــود ،و بویــژه
آنــگاه کــه جامعــه از نهادهــایِ مــدرنِ کارِسیاســی یعنــی «احــزاب»
برخــوردار نیســت ،چنیــن تلقینــی در بیــن مــردم جــای مــی گیــرد کــه
سیاســت «کارفکــری» هــر کســی مــی توانــد باشــد .سیاســت ،از آنــرو
کــه بــا زندگــی روزانــه مــردم رس و کار مســتقیم دارد و هرکســی در
برابــر سیاســت مســئول اســت و اینکــه درسیاســت رای و نظــر افــراد
جامعــه را جویــا مــی شــوند ،میدانــی شــده اســت کــه همــه انســان هــا
بنوعــی خــود را در آن کارشــناس و یــا صاحــب نظــر مــی یابنــد .ایــن
ویژگــی در ایرانیــان ،پــس از انقــاب ،بســیار همــه گیــر و بــی حســاب
شــده اســت .در حالیکــه پرداخــن بــه سیاســت ،شــناخت از سیاســت،
رســیدن بــه مرحلــه درک پیچیدگــی هــای سیاســت و رسانجــام کارشــناس
شــدن در سیاســت پروســه بســیار طوالنــی مــدت و پروپیــچ خمــی
اســت .بــد نیســت بـرای اینکــه بهــر بــه ظرافــت و درعیــن حــال عمــق
ایــن راه آشــنا شــویم ،بــا نگاهــی بــه علــوم انســانی ،سیاســت را نیــز کــه
زیرمجموعــه ایــن علــوم ق ـرار مــی گیــرد بازبینــی مناییــم.
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انســان رس و کار پیــدا مــی کننــد .علــوم انســانی مــی تواننــد در شــناخت
و درک انســان از رفتــار خــود و دالئــل رفتــار خــود ،کمــک او باشــند .از
ایــن رو هــر آنچــه کــه در رفتــار انســان در روابــط او بــا محیــط  ،تاثیــر
گــذار باشــد را مــی تــوان مــورد پژوهــش علــوم انســانی دانســت :دیــن،
زبــان ،ســنت هــا ،آداب فرهنگــی ،تاریــخ و روشــهای ارتباطــات.
اشــارهء کوننــاس بــه «طبیعــت» و«جنبه هــای پیچیــده» رفتار
انســان ،درمقــام بزرگرتیــن چالــش بـرای علــوم انســانی جــای مــی گیــرد.
دلیــل وجــود و اهمیــت ایــن چالــش نیــز بــا قــدری تامــل دربــاره رفتــار
انســان قابــل مشــاهده اســت ،امــا بــه راحتــی قابــل «درک» نیســت.
انســان هــم درجایــگاه «فــرد» و هــم درجایــگاه «موجــودی اجتامعــی»
نظــم و ترتیــب یکدســت و قابــل پیــش بینیــی را در مراحــل گوناگــون
زندگــی اش نــه مــی پذیــرد و نــه زیــر کنــرل خــود دارد .شــعار معــروف
فلســفه اگزیســتانس کــه «در انســان ،وجــود ( )existenceمقــدم بــر
ماهیــت ( )essenceاســت ».یکــی از بهرتیــن و رســاترین نگــرش هــا تــا
امــروز دربــاره انســان اســت .انســان زاییــده مــی شــود ،و هرگزکســی
منــی توانــد بگویــد کــه ماهیــت ایــن موجــود درآینــده چــه خواهــد بــود.
عــدم دســت یابــی بــه یــک تعریــف و یــا «فرمولــی» کــه بتوانــد ب ـرای
یکــری از انســانها و در زمــان مشــخصی از رفتــار و عکــس العمــل
هــای آنهــا بگویــد تــا بــه امــروز کاری غیــر ممکــن بــوده اســت .شــاید
هــم ب ـرای همیــن اســت کــه مارســل پروســت ( )Marcel Proustمــی
گفــت« :زندگــی راســتین در ادبیــات اســت» .زیـرا ادبیــات هرچنــد کــه
بــر «عاطفــه و خالقیــت» بنــا مــی شــود امــا ســتون اســتوار آن «تجربــه
زیســته ای» اســت کــه قلــم بــه فیکشــن مــی بــرد تــا انســان را بازگویــد
و آنگونــه کــه همــه پیچیدگــی هایــش را بتــوان در یــک «مقطــع زمانــی»
بــه تصویــر کشــید.
علــوم انســانی ،درطــول تاریــخ پیرشفــت خــود ،بــه جهــت
پیچیدگــی موضــوع مشــرک مــورد پژوهــش شــان یعنــی انســان ،ناگزیــر
شــده انــد روی گزینــه هــای گوناگونــی متمرکــز شــوند .از جملــه
فرهنــگ جوامــع بــا «زیرمجموعــه هــای» خــود مــورد پژوهــش بــوده
انــد و یــا حتــی پــرورش یافتــه هــای ایــن فرهنــگ هــا مثــل ره ـران
و دانشــمندان بدقــت آنالیــز و تحلیــل شــده انــد .از ایــن رو ،هــر
پژوهشــی در علــوم انســانی بایــد کــه روش هــای خــود را داشــته باشــد
و بــه همیــن دلیــل علــوم انســانی امــروزه از شــاخه هــای متنــوع تــری
در مقایســه بــا گذشــته برخوردارنــد .همینطــور علومــی چــون اقتصــاد و
روانشناســی کــه بطورمســتقیم زیرمجموعــه علــوم انســانی شــناخته منــی
شــوند امــا بدلیــل پیچیدگــی جوامــع امــروزی بــا علــوم انســانی و
جامعــه شــناختی درگیــری کامــل دارنــد.
بــی شــک پژوهشــی تاریخــی و کاربــردی
از رسنوشــت و روزگار علــوم انســانی در کشــور مــا در
صــده هــای اخیــر و بویــژه در دوران قاجــار و پــس از آن
بایــد روزی انجــام گیــرد تــا مــا ایرانیــان بدانیــم کــه دالئــل

اصلــی پــس افتــادن مــا در مســیر مــدرن و صنعتــی شــدن اروپــا و دیگــر
کشــورها از چــه خصلــت فرهنگــی مــا بیشــرین مایــه را گرفتــه اســت.
امــروز نیــز چــه در داخــل و چــه در خــارج کشــور ،علــوم انســانی در
بیــن ایرانیــان هنــوز ارج و جایــگاه راســتین ندارنــد .برعکـ ِ
ـس ایــن علــوم،
علــوم ریاضــی ،فیزیــک ،پزشــکی دربیــن هموطنــان مــا ســال هاســت
کــه عزیــز و محبــوب هســتند .درنگاهــی ســاده و عامیانــه ،مــردم مــا
عالقــه و توجــه بــه علــوم انســانی را گذاشــن عمــر و انــرژی خــود بــر
کاری مــی داننــد کــه نــه تنهــا تضمیــن درآمــد و شــغل خــوب بــرای
اف ـراد نیســت بلکــه انســان را بــه دوری از «تولیــد» و رسدرگمــی مــی
کشــانند .در کنــار ایــن نــگاه ســاده بــه علــوم انســانی ،نیروهــای سیاســی
حاکــم بــر جامعــه نیــز همیشــه بــا علــوم انســانی در جــدال بــوده انــد.
دلیــل ایــن جــدال طوالنــی چیســت؟
زمانیکــه مــا از علــوم انســانی ســخن مــی گوییــم ،ایــن علــوم
نیــز ریشــه هــای خــود را در متــدن «غــرب» مــی یابنــد .مهــد اصلــی ایــن
علــوم حکمــت و فلســفه یونــان اســت کــه در اروپــا گســرش مــی یابنــد
تــا اینکــه بــا نیــروی ســیاه کلیســای مســیحیت روبــرو مــی شــوند و چنــد
صــده را در افــت و خیــز جانــکاه طــی مــی کننــد و رسانجــام رنســانس و
مکتــب رمانیســتم بــه کمــک آنهــا بــر مــی خیزنــد .در دهــه هــای اخیــر
و بویــژه از اوائــل صــده نــوزده میــادی ،یعنــی بیــش از دویســت ســال
پیــش ایــن علــوم دوبــاره جــان و شــور مــی یابنــد .در کنــار ایــن احیــاء،
هــدف اصلــی ایــن علــوم کــه جایــگاه اســتوار مقــام «انســان و طبیعــت»
اســت نیــز رشــد فراوانــی مــی کنــد .پــس از ایــن دوران ،انســان درمقابــل
هــر آنچــه کــه طبیعــت انســان ،خواســته هــای انســان ،حقــوق اجتامعی
و آزادی انســان را محــدود و مخــدوش ســازد مــی ایســتد و بــا آن مبــارزه
مــی کنــد .ایــن رونــد تاکیــد انســان بــر کرامــت و ارزش خویــش ،او را
در مصــاف و درگیــری مــداوم بــا اســتبداد و اســتثامر و اســتعامر و بــرده
داری قــرار مــی دهــد و سیســتم هــای ارزشــی چــون سکوالریســم و
دموکراســی و سوسیالیســم محصــول ایــن مبــارزه دراز مــدت هســتند.
پــس ابــدا عجیــب نبایــد باشــد کــه امــروز حکومــت اســامی مســلط بــر
ای ـران ــــ در مــدارس و دبیرســتان و دانشــگاه ــــ بــه محــدود ســازی و
حــذف علــوم انســانی غــرب عالقــه و همــت گــارده اســت.
ایــن تضــاد علنــی و آشــکار مذهــب و اســتبداد بــا علــوم
انســانی ،کــه از جنــس تضــاد آنهــا بــا علــوم دیگــر نیســت ،مــی
بایســت بــرای ایرانیــان و اپوزیســیون ایــران بهرتیــن چــراغ راه بــرای
کنــدن اســتبداد از کشــورمان مــی بــود و باشــد .امــا متاســفانه بهــای
مناســب ایــن علــوم را در اپوزیســیون نپرداختــه ایــم .صداهایــی،
مصاحبــه هایــی ،مقاالتــی و کتبــی در برشــمردن و بــاز
شــمردن اهمیــت مســئله دیــده مــی شــوند امــا ابــدا کافــی
نیســت .هــم از لحــاظ کمیــت و هــم از لحــاظ کیفیــت
کار مــا بســیار نحیــف بــوده اســت .از ســویی بویــژه از
طــرف رســانه هــای برومنــرز مــدام بــا «پدیــده» هدفمنــد
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سیاست ورزی بدون کارشناسان علوم انسانی

جهــت نظــر مــردم نادیــده بگیرنــد و ناچــار هســتند بــا پرداخــت هزینــه
هــای بیشــر و چشــم پوشــی موقــت از خواســته هایشــان بــه خواســت
مــردم گــردن نهنــد.
علــم سیاســت و سیاســت کاربــردی ،امــروزه بــدون اتــکا و
تعهــد بــه علــوم انســانی بایــد از روشــها و ارزشــهای مدرنیتــه و دنیــای
مــدرن دوری گزینــد .ایــن انتخــاب نادرســت توســط سیاســت ،جوامــع
را دچــار مشــکالت مــی کنــد .مشــکالتی ناشــی از نادیــده
گرفــن روشــهای مــدرن آمــوزش و پــرورش ،دســتاوردهای
علــم روانشناســی ،تحریــف تاریــخ ،سانســور ،بــی توجهــی
بــه راهکارهــای جامعــه شــناختی ،مخــدوش کــردن
آمارهــای مشــکالت اجتامعــی ،فســاد در سیســتم قضایــی!

شامره ی سوم

خواهنــد بشــود .سیســتم هــای آزاد ،ولــی منــی تواننــد امــور را در خــاف
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گفتیــم کــه علــم سیاســت و بطــور کلــی سیاســت در میــدان
عملــی ،متامــی برنامــه هــا و طــرح هایــش متوجــه انســان اســت .اینکــه
افــراد جامعــه چگونــه ،و درچــه نســبتی ،و درچــه زمانــی ،و بــا چــه
مدتــی بــه برنامــه هــای سیاســت گــذاران عالقــه و پاســخ مثبــت نشــان
دهنــد منشــاء ســامانه هــا و ســاز وکارهــای سیاســی اســت .انســان هــای
یــک جامعــه در طیــف هــای متفــاوت بــا زمینــه هــای متفــاوت در
برابــر تحــوالت سیاســی و طرحهــای سیاســی بــه تفکــر مــی پردازنــد
و ب ـرای خــود ســبک و ســنگین مــی کننــد تــا بــه نتیجــه ای برســند .از
ایــرو سیاســت وابســتگی بســیار زیــاد و نیــاز باالیــی بــه دســتاوردها و
نتایــج علــوم انســانی دارد .هرچــه از سیســتم هــای اســتبدادی دورتــر
مــی شــویم و بــه سیســتم هــای آزاد نزدیــک مــی شــویم پایبنــدی
بــه «مفهــوم و ارزش و حقــوق» انســان بــرای دســتیابی بــه اهــداف
سیاســی را ســازمانیافته تــر مــی بینیــم .البتــه سیســتم هــای اســتبدادی
نیــز در بــکار گیــری روانشناســی ،تاریــخ جوامــع ،نتایــج همــه پرســی
هــا ،اقتصــاد و بویــژه جامعــه شناســی بســیارفعال هســتند منتهــی از
آنجاییکــه از پیــش ،اب ـزاری بنــام رسکــوب را رزرو منــوده انــد ،نرســیدن
بــه نتیجــه مطلــوب و یــا بخشــی از نتایــج مــورد نظرشــان ،شــکیبایی
و انعطــاف را از آنهــا مــی گیــرد آنگونــه کــه پایبنــدی بــه راهکارهــای
برخــورد «انســانی» بــا جامعــه را طــرد مــی کنــد ،مســائل انســانی را
نادیــده مــی گیرنــد ،بــه رسکــوب مــی پردازنــد تــا نتیجــه ،آنچــه مــی
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مقابلــه بــا علــوم انســانی و تحریــف ارزش هــای آن روبــرو هســتیم.
ایــن همســویی بــا نادیــده گرفــن علــوم انســانی تــا بدانجایــی پیــش مــی
رود کــه گروهــی از منتقدیــن ایــن علــوم کــه دانســته دســت بــه تحریف
و قلــب ســازی از ارزش هــای صــده هــا کار ارزشــمند دانشــمندان ایــن
علــوم مــی زننــد ،مــورد توجــه شــدید رســانه هــا هســتند .اینــان از درون
بخــش فرهنــگ ســنتی و رشــد نیافتــه کشــور مــا مرتســک هــای رنگینــی
را ب ـرای میــدان هــای روشــنفکری و بافــت علمــی اندیشــه هموطنــان
آزیــن مــی مناینــد.
اینــک کــه از علــوم انســانی بــه ک ـرات و بــه عمــد در ایــن
نوشــتار نــام مــی بریــم بایــد قــدری هــم دربــاره آن علومــی کــه در
زیــر ایــن گــروه جــای منــی گیرنــد نوشــت .امــا نوشــن دربــاره آنهــا
کار مشــکلی نیســت شــاید بــه هــان دلیــل کــه بــا «رفتــار و اندیشــه»
انســان بطــور مســتقیم رس و کار ندارنــد .اگــر بخواهیــم بــه زبــان ســاده
یــک تفــاوت قابــل قبــول و نســبی ،امــا حاکــم ،بیــن علــوم انســانی و
علــوم جــدا از آنهــا را بــر شــمریم ،شــاید بهرتیــن پنجــره بـرای ورود بــه
ایــن بحــث« ،ســوبژ ِه» انســان اســت .ســوبژه را اینگونــه بدانیــم کــه
«موجــودی اســت کــه دارای و قــادر بــه تجربــه (ســوبژتیک) اســت و بــر
اســاس تجربــه بــا دیگــر موجــودات (ابــژه هــا) ارتبــاط برقـرار مــی کنــد
و ایــن ســوبژه خواهــان دانســن بیشــر اســت» .بــه بیانــی ســوبژه ،درون
ماســت و ابــژه ،بــرون از ماســت .گـزاره «از پوســت خــود تــا مــاه» را از
شــاعره آمریکایــی اِمیلــی دی ِکنســون وام مــی گیــرم .او بــا ایــن گـزاره از
ایــن مشــکل بــزرگ انســان مــی گویــد کــه انســان قــادر نیســت چیــزی
جــز در فاصلــه بیــن پوســت خــود تــا مــاه را ببینــد .گـزاره ای بــی نقــص
ب ـرای بیــان یــک واقعیــت دراز مــدت در تاریــخ انســان اســتِ .شــکوِه
دیکنســون از اینکــه مــا چـرا بــه زیــر پوســت خــود منــی رویــم و از آن
منــی دانیــم نیــز شــکوه ای قدیمــی و پایــدار اســت .انســان هرچقــدر از
ســوبژه خــود بیشــر بدانــد در شــناخت مشــکالت خــود و جهــان اطـراف
پیروزتــر اســت.
امــا بــاز گردیــم بــه رابطــه علــوم بــا ســوبژه انســان .علومــی
کــه دانــش آنهــا نتواننــد ســوبژه انســانی را ملــس کنــد و به عکــس العمل
وا دارد علــوم «انســانی» نیســتند .یــک معادلــه ریاضــی کــه شــیرین و
جــذاب و شــگفت آفریــن اســت ،اگــر بــه مفهومــی کــه تــوان ارتبــاط بــا
ســوبژه انســان را دارد ،و خــارج از مفهــوم درون معادلــه ریاضــی اســت،
راه نیابــد و بــدان پیونــد نخــورد ،منــی توانــد در تفکــر و نگــرش ســوبژه
انســانی دگرگونــی و یــا واکنشــی را ســبب شــود .معــادالت ریاضــی
بطــور مســتقیم راهــی بــه شــناخت بیشــر از انســان ،ســوبژه او و
روش فکــر او را بــاز منــی کننــد .همینطــور قوانیــن فیزیــک
نیــز در «محــدوده فیزیکــی» خــود مســتقیم راهــی بــدرون
انســان منــی یابنــد .امــا قــدرت و ویــژه گــی علــوم ریاضــی
و فیزیــک ایــن اســت کــه مــی تواننــد هم ـراه بــا تاریــخ
خــود در یــک مســیر تقریبــا بــدون برگشــت ،قوانیــن تــازه را

بیابنــد ،قوانیــن قدیــم را نســخ و یــا تصحیــح مناینــد و بــه پیــش بروند .به
بیانــی حرکــت آزاد علــوم ریاضــی و فیزیــک در یــک فضای سیســتامتیک
و بــدون بهــم ریختگــی مقــدور اســت و از «آشــفتگی» علــوم انســانی
رنــج منــی برنــد .سیســتم هــای «ریاضــی و فیزیــک» دارای ایــن نظــم
هســتند کــه اعتــاد بــه بــازده و «عکــس العمــل» اجـزای سیســتم آنهــا
همیشــه ممکــن و حتــی قابــل پیــش بینــی اســت.
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سیســتم هــای سیاســی انحصارطلــب نــه تنهــا علــوم انســانی را نادیــده
مــی گیرنــد بلکــه بــه تزریــق تزهــای سیاســی بــه همــه پژوهــش هــای
علــوم انســانی عالقــه شــدید دارنــد.
برای بار دوم به الیه های کاربردی پنهان اپوزیسیون برومنرز بازگردیم.
بــه هــر روی ســخن از نوعــی «کوشــندگی» طوالنــی مــدت،
بــرای ایرانیانــی کــه مــی خواهنــد رژیــم ایــران را بــا «اصــاح» و یــا
بــا «دگرگونــی» مواجــه ســازند ،هســت و ســال هاســت کــه افــرادی
بســیاری را بخــود مشــغول داشــته اســت .امــا بــه جـرات و بــا رصاحــت
بایــد گفــت کــه کار «گفتــان» ســازی مــدرن ،علمــی و پژوهشــی بــا
هــدف دســتیابی بــه ایجــاد اندیشــه هــای برخاســته از دســتاوردهای
علــوم انســانی مــدرن در اپوزیســیون برومنــرز بســیار کــم دیــده مــی
شــود .و طبعــا کوشــندگی کوشــندگان هــم بــرای خــود آنهــا و هــم
بــرای آنهاییکــه متاثــر از ایــن کوشــندگی هســتند نوعــی در جــا زدن
اســت .اتــاف انــرژی و اســتعداد خــود و گــروه اســت .ایــن نابســامانی و
بهــم ریختگــی کوشــندگان اپوزیســیون را در الیــه هــای زیــر مــی تــوان
جســتجو کــرد:
 آنانکــه خــود را متعلــق بــه میــدان مســائل سیاســی مــیداننــد و در آن قبــل از انقــاب هــم فعــال بــوده انــد ایــن راه را ادامــه
داده انــد و مــی دهنــد .اینــان مصداقــی خوبــی بـرای ایــن ادعــا هســتند
کــه «مفاهیمــی چــون اســتبداد و کاپیتالیســم بـرای بســیاری از مردمــان
خاورمیانــه انگیــزه اصلــی مبــارزه و کوشــندگی سیاســی هســتند».
 کســانیکه دارای تحصیــات در علــوم انســانی هســتند،نــگاه شــان بــه کارنکــردن تــاش هــا ب ـرای دســت یابــی بــه اســتقبال
مــردم از گفتــان هــا (دیســکورس) ی سیاســی ،طــرح هــا و متهیــدات
سیاســی ،نگاهــی برخاســته از علــوم انســانی اســت .اینــان بدنبــال
تحلیــل «انســانی و جامعــه شــناختی» از عــدم کارکــرد انگیــزه هــا و
ســاز و کارهــای اپوزیســیون و ایرانیــان مخالــف حکومــت اســامی ایـران
هســتند.
 کســانیکه تحصیــل کــرده گان علومــی جــدا از علــوم انســانیهســتند .اینــان نــگاه شــان ب ـرای حــل مشــکالت ســپهر سیاســی ای ـران
از جنــس گــروه قبلــی نیســت و بدنبــال یافــن فرمولهــا و معادالتــی
هســتند کــه بــا گذاشــن و برداشــن «عکــس العمــل هــای» مــردم بــه
درون ایــن فرمــول هــا ،راه هــای رسیــع کــردن رونــد مبــارزات علیــه
رژیــم ای ـران را بیابنــد.

حزب ،سازمانی منظم

یقیــن دارم کــه بخشــی از خواننــدگان ایــن
نوشــتار پــس از ســه پاراگــراف آخــر ،بخشــی از ایــن
اســتدالل را بســیار ناقــص و نــا كارآمــد دیــده انــد؛ اگــر
بــه رویــه ظاهــری ایــن اســتدالل بســنده بکنیــم حــق هــم

دارنــد .ایــن اســتدالل مــی گویــد کــه :منــی تــوان در کتابخانــه خــود
نشســت و کتــب تاریــخ خوانــد و تاریخــدان و کارشــناس تاریــخ شــد.
ایــن اســتدالل مــی گویــد کــه هامنطــور کــه ســالها زمــان مــی گذاریــم
تــا در علــوم ریاضــی و فیزیــک و تجربــی «کارشــناس» شــویم و مســیر
کارشناســیک را از طریــق داالن رشــد «آکادمیــک (اســتاد و دانشــجو)»
طــی مــی مناییــم ،پــس بـرای درک از روانشناســی ،زبانشناســی ،جامعــه
شناســی ،فلســفه ،تاریــخ و ادبیــات نیــز بایــد بــاور بــه نــگاه کارشناســانه
داشــته باشــیم .و ســپس بــه سیاســت روی آوریــم .امــا ایــن اســتدالل
هنــوز هــم بســیار ســخیف مــی منایــد .زی ـرا مــی تــوان اینگونــه آن ـرا
دیــد کــه در اوج «دگــم فکــری» مــی گویــد :سیاســت فقــط کار و بــار
و مــال کارشناســان و دانشــجویان علــوم انســانی اســت! و طبعــا ایــن
طــور نیســت .پــس چــاره بــرای برونرفــت از ایــن انحصارطلبــی کــور
کجاســت؟ در جهــان مــدرن نــام آن ـرا «حــزب» گذاشــته انــد .جاییکــه
کارشناســان همــه علــوم ،بــا ســواد و بــی ســواد ،اســتاد و شــاگرد مــی
تواننــد «سیاســت» را بیاموزنــد و در پیچیدگــی هــای سیاســی «پــرورش»
یابنــد .از «یوشــکا فیــرِ» از دیپلــم بازمانــده تــا «بــاراک اوبامــا»
حقوقــدان ،بوســیله برنامــه هــا و سیســتم کار حــزب ،در طــول چنــد
دهــه ســاخته مــی شــوند تــا مدتــی را بــه مــردم شــان (چهــار تــا هشــت
ســال) خدمــت کننــد .بــه بیانــی الزمــات برنــده شــدن در جــدال و
مســابقات سیاســی را در «احــزاب مردمــی» کشــورهای آزاد و مــدرن
مــی آموزنــد .چــه چریــک ســاح بــه زمیــن گــذارده ،چــه نویســنده پــر
شــور و مســت ،بایــد در احـزاب سیاســی بـرای درســت گفــن و درســت
دیــدن و درســت اندیشــیدن آمــوزش ببیننــد.
کشــور مــا امــا ،از زمانــی کــه مــن و شــا بــه یــاد مــی آوریــم
حــزب «مــدرن» نداشــته اســت .اگــر بگوییــم کــه «هیــچ ایرانــی» ســابقه
و تجربــه کار در یــک حــزب مــدرن ایرانــی را نداشــته اســت ،چنــدان
پــرت نگفتــه ایــم .چــه احـزاب ســاده و رسبزیــر قبــل از انقــاب و چــه
اح ـزاب «مکتبــی» و «کاغــذی» پــس از انقــاب منــی توانســته انــد در
میــدان سیاســت حریــف قــدر سیاســیون و حاکمیــن باشــند .آن ایرانیانی
نیــز کــه در احــزاب اروپایــی و کشــورهای غربــی کنــش دارنــد و کار
سیاســی مــی کننــد ،بــرای کار بــا ایرانیــان و در اپوزیســیون برومنــرز
بســی کــم توشــه هســتند .زی ـرا در فرهنگــی سیاســی متفاوتــی رشــد و
منــو مــی یابنــد .مــی مانــد احزابــی کــه دارای تاریــخ بلنــدی مثــل «حــزب
تــوده» و «حــزب دموکــرات کردســتان ایــران» هســتند و کارکــردی
متفــاوت داشــته انــد؛ بجــای اینکــه بـرای کرســی هــای پارملــان متهیــد و
ســاز وکار داشــته باشــند ،مشــغول کادرســازی و عملیــات نظامــی و
تربیــت نیروهــای نفــوذی ایدئولوژیــک بــوده انــد.

رفتار سیاسی آشفته مردم ما

آنچــه کــه تاکنــون بــدان پرداختیــم را در مابــه ازا
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و بــازده کوشــندگی سیاســی اپوزیســیون بــه مردمــان ارزیابیــی داشــته
باشــیم[ .خــوب قابــل فهــم نیســت ].رفتــار مــردم پاســخ بــه خواســت
هــای اپوزیســیون نبــوده اســت .امــا قبــا از اینکــه از مــردم طلــب
رفتــاری را بکنیــم بایــد منصفانــه بــه داوری بنشــینیم کــه داده هــای بــه
مــردم ب ـرای قبــول و اقــدام بــه دگرگونــی چــه بــوده اســت:

سی ام آگوست دو هزار و هفده میالدی
هلسینکی ،فنالند

گیتی مداری
شامره ی سوم
تابستان 1396

 مــردم مــا بــا تئــوری هــا و نظریــه هــای سیاســی مــدرن وگفتــان هــای بــه روز و روشــنفکرانه بخشــی از اپوزیســیون روبــرو مــی
شــوند امــا هیــچ برنامــه و ســاز وکاری بلنــد مدتــی را از آنهــا منــی بیننــد.
از ســویی اســتقبال از ایــن جریــان هــا را از ســوی دیگــر کوشــندگان
سیاســی و ســازمان هــا هــم مشــاهده منــی کننــد.
 بــا جریانــات و نظریــه پردازانــی روبــرو مــی شــوند کــهبدنبــال دگرگونــی هــای رسیــع و همــه گیــر هســتند .امــا ایــن دگرگونــی،
خواهــان ارشاف عمیــق و دیــد همــه جانبــه ای از مســائل درون زندگــی
مــردم ایـران نیســت و منــی توانــد راهکارهــای خــود را تحقــق ببخشــد.
و دردنــاک اینکــه ،بخشــی از جریانــات طبیعــت شــان بــا اســتبداد
عجیــن اســت.
 گروهی از سازمان های رادیکال و باورمند به برخوردهای قهر آمیز باحکومت ایران ،در مردم نگرانی و ترس از رشایط کشورهای همسایه و
دوران رسکوب «جنبش سبز» را می آفرینند.
 بــا برنامــه هــا و تهییــج هــای ماهانــه و ســاالنه رســانه هــایتصویــری روبــرو مــی شــوند کــه در فضایــی جــدا و دور از واقعیــات
و افــکار اکرثیــت مــردم ایــران ســخن مــی گوینــد و از مــردم انتظــار
«رفتــار» سیاســی باورمنــد بــه ایــن رســانه را دارنــد.
در چنیــن آشــفتگی و بهــم ریختگــی در ســپهر سیاســی
برومنــرز ،بایــد بدنبــال ایجــاد نظــم و همســویی بــود .ترویــج اندیشــه
و ترمیــم ناســازه هایــی فکــر مــردم ،کار بــا ارزشــی اســت امــا مهــم تــر
ایــن اســت کــه از درون ایــن نقــد اندیشــه ،رفتــار و کوشــش سیاســی
زاده شــود .سیاســت بــدون رفتــار سیاســی تقریبــا عقیــم اســت .ایــن
رفتــار حتــی اگــر تحریــم و بایکــوت هســت نیــاز بایــد درجهــت
تضعیــف یــک کنــش سیاســی و در تقویــت یــک کنــش سیاســی باشــد.
بــی تفاوتــی سیاســی کــه گریبانگیــر ایرانیــان اســت و بهــم ریختگــی و
تفرقــی کــه ســد اپوزیســیون اســت از آشــفتگی در رفتــار و اندیشــه مــی
گویــد .بـرای برونرفــت از ایــن آشــفتگی ،بــا نــگاه بــه ســال هــای گذشــته
پــس از انقــاب یکــری از برجســتگیهای کوشــندگی اپوزیســیون را کــه
بــه اتــاف دانــش و انــرژی هــا انجامیــده اســت را بایــد کنــار نهــاد.
مــی تــوان بجــای اینکــه تــاش بـرای «تئــوری سیاســی» منــود بــه
رفتــار و کار گروهــی روی آورد .اینکــه بــا انتشــار و ترویــج
نــگاه شــخصی و مطالعــات خــود ،بــا جمــع منــودن چنــد
پــر ح ـرارت بــدور خــود ،یــک «جریــان سیاســی» همــه
گیــر و مــردم پســند آفریــد ،کار شــدنی نیســت و شــالوده
هــای فکــری «افــراد» نیــز کافــی نیســت .از گــروه هایــی

کــه ســنتی مــی اندیشــند و هنــوز بــاور بــه امــکان ســاخنت کشــورهای
دموکراتیــک و آزاد بــا تکیــه بــر مذاهــب و ایدئولــوژی دارنــد ،بایــد
قطــع امیــد کــرد و بــه دســتاوردهای جهــان مــدرن نزدیــک شــد .بجــای
ســاخت و پرداخــت تئــوری هــا ،روی بــه گفتــان ســازی آورد .آنچــه
را کــه فرهنــگ ســنتی مــردم مــا و بــد فهمــی اندیشــمندان مــا از
مفاهیــم تجربــه شــده در کشــورهای مــدرن و آزاد «محصــور» و نفــی
منــوده اســت ،آزاد منــود و نــگاه ایرانیــان بــه آنهــا را شــفاف ســاخت.
بدنبــال بیــرون کشــیدن «معجــزه» هایــی از کشــکول تاریخــی و فرهنگ
قدیــم خــود نبــود .بــا احــرام و حفــظ ایــن ارزشــها بتــوان در کنــار
زمــان و بــه روز مانــد و مــدل هــای تجربــه شــده و نشــده ای را کــه
مــی تواننــد بــه «بازتولیــد» ماشــین اســتبداد بیانجامنــد تجربــه نکــرد.
روی بــه تاســیس ســازمان هــا و گروههــای «ســکوالر دموک ـرات» آورد.
در درون کار ســازمانی و بیــرون از ســازمان خــود بــه نقــد و تحلیــل
رفتــار سیاســی خــود و دیگـران عالقــه داشــت و تحلیــل از رفتــار سیاســی
«مــردم ای ـران» را هــم بطــور کارشناســانه ســامان داد و پیگیــری کــرد.
بــاور داشــت کــه مــا ایرانیــان منــی توانیــم امــروز و در ایــن «رشایــط»
فعلــی ،حــرف و سیســتم نــو و نادیــده ای را بــه جهــان نشــان دهیــم.
بــاور کنیــم کــه مــا ســال هاســت خــود را از ابتدایــی تریــن تــا تجربــه
شــده تریــن دســتاوردهای علــوم انســانی غــرب محــروم داشــته ایــم .و
ایــن شــکاف بــا «نــوآوری» و «شــگفتی آفرینــی» پــر نخواهــد شــد .بلکــه
بایــد از تجربــه غــرب آموخــت و رفتــار سیاســی خــود را مــدرن ســاخت.
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نگاهــی بــه زندگــی و اندیشــه هــای احمــد
کــروی
بخش نخست :زندگی و آثار

م .رضایی-تازیک

«[کــروی ]:یــارار افنــدی مــرا تــرک میخوانــد بخوانــد،
عــرب میدانــد بدانــد ،اگــر بــه عــرب یــا بــه ایرانیــان ماننــده نیســتم
نباشــم ،اینهــا نــه چیــزی اســت کــه مــن ارج گــذارم .آنچــه مــن ارج
گــذاردهام آناســت کــه در تــوده ایــران زائیــده شــدهام و در میــان
ایــن تــوده زندگ ـی میکنــم و ســود و زیــان و آســایش و گرفتــاری مــن
و خانــوادهام بســته بــه نیک ـی یــا بــدی حــال ایــن تــوده و ایــن کشــور
میباشــد ،ایــن اســت بایســتی خواهــان نیک ـی ایــن تــوده باشــم کــه
بــودهام و اکنــون نیــز هســتم»[.]1

گیتی مداری

شامره ی سوم
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در یکــی از نشســتهایی کــه بــا عزیــزانِ دســت انــدرکا ِر
فصلنامــهء «گیت ـی مــداری» داشــتم ق ـرار بــر ایــن شــد کــه بــا انتشــار
سلســله مقاالتــی بــه معرف ـی آبــاء سکوالریســم در ای ـران بپــردازم؛ بــا
ایــن امیــد کــه مطالعــه کارنامــهء روشــنفکرانِ ســکوالرمان بــه درک
بهــری از تاریــ ِخ روشــنفکریِ (ســکوالرِ) ایــران کمــک کنــد.
در شــاره نخســت و دوم «گیت ـی مــداری» میــرزا فتحعلــی
آخونــدزاده را معرفــی و اندیشـههایش را ترشیــح کــردم .در ایــن شــاره
و در شــارههای پســین بــه معرف ـی کــروی و اندیش ـههایش خواهــم
پرداخــت .انتخــاب کــروی شُ ـ َوندهای (دالیــل) مختلفــی داشــته کــه
در ادامــه بــه آنهــا میپــردازم.
نخســت اینکــه کــروی یکــی از ســکوالرترین کنشــگرانِ
زمانــهء خویــش بــوده اســت .زندگــی نامــه کــروی ــــ بــه ویــژه زمانـی
کــه در دادگاه کار میکــرد ،مملــو از تــاش در راســتای اســتقرار و حفـ ِ
ـظ
یــک قانــون ســکوالر اســت .ایــن کــروی بــود کــه پــس از تبعیــد رضــا
خــان کــه مامشــات دولــت وقــت بــا روحانیــت را در پــی داشــت خطــر
ارتجــاع مذهبـی را حــس کــرد و بــه دفــاع از ارزشــهایِ ســکوالر کوشــید؛
دوم اینکــه کــروی بزرگرتیــن و رشــیدترین منتقــد مذهــب در دهــه
ی پایانــی عمــرش در ای ـران بــوده اســت؛ و ســوم اینکــه کــروی در
راســتایِ ایجــا ِد یکپارچــه گــی ( )Integrationو حفـ ِ
ـظ متامیـ ِ
ـت ارضــیِ
ای ـران کوشــیده اســت.

زندگی و آثار

احمــد کــروی ( )1269–1324نویســنده،

حقــوق دان ،تاریــخ نــگار ،زبــان شــناس ،نقــاد حکومــت ،اجتــاع و دیــن
(بویــژه دیــن اســام و مذهــب شــیعه) ،بنیــان گــذار االهیــات طبیعــی
( ]2[ ) Natural Theologyدر ای ـران ،و همچنیــن تئوریســینِ ســکوال ِر
یکپارچــه گــیِ ایــران بــود .کــروی در راســتای اســتقرار حکومتــی
ســکوالر ــــ بویــژه بــه عنــوان کارمنــد دادگســری ــــ کوشــید و در ســال
هــای پایانــی عمــرش بــه نقــد آشــکار اســام و تشــیع پرداخــت و ناقــوس
خطـ ِر بازگشـ ِ
ـت ارتجــا ِع مذهبـ ی و قــدرت گرفــن روحانیــت را بــه صــدا
درآورد؛ و همیــن امــر منجــر بــه کشــن او از ســوی فرقــهء «فدائیــان
اســام» شــد[.]3

کودکی و جوانی در تربیز

احمــد کــروی [ ]4در هشــتم مهرمــاه  1269خورشــیدی در
محلــهء فقیرنشــینی بــه نــام ُهکــاوار (یــا ُحکــم آبــاد) ،در تربیــز ،کــه
در آن اختالفـ ِ
ـات مذهبــی بیــداد مــی کــرد ،در خانــوادهای کــه نیــاکانِ
پــدری اش جــز ِو مالهــای برجســتهء آن محلــه بودنــد ،بــه دنیــا آمــد.
در کودکــی قــرآن را نــزد آخونــدی بــه نــام مــا بخشــعلی آموخــت.
ســپس پیــش او عربــی را فراگرفــت .مــرگ پــدرش در  11دی مــاه 1281
خورشــیدی او را از مکتــب دور کــرد .پــدرش ،بــه گفتــهء خــود کــروی،
درس مالیــی آموختــه بــوده و منــاز و قــرآن مــی خوانــده امــا از تعصبــات
مذهبــی بیـزار بــوده ،و معتقــد بــوده اســت کــه «نــان مالیــی نــان رشک
اســت ،آدم بایــد بــه دلخــواه مــردم رفتــار کنــد تــا بــه او پــول بدهنــد».
امــا بــا داشــن چنیــن عقیــده ای دســت مالیــان را مــی گرفتــه و از
کمــک بــه آنــان دریــغ منــی کــرده؛ آن هــم بــا ایــن اســتدالل کــه «بایــد
بــه مالیــان پــول رســانید کــه نیازمنــد نباشــند و از گفــن حــق بــاک
ندارنــد»[ .]5هــر چنــد کــه در گفتــه هــای کــروی پیرامــون
پــدرش تضادهایــی را مــی تــوان یافــت امــا بــه نظــر مــی
رســد کــه شــخصیت پــدرش در شــکل گیــری فکــری او
نقــش ژرفــی داشــته.
در ســن  13ســالگی ،بــه دلیــل مــرگ پــدر،
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زبــان ســاده و شــیرینی کــه بــ ی آمــوزگار تــوان فهمیــد ،بــاز منــوده.
ســپس آن را بــه روســی ترجمــه کــرده انــد و [میــرزا عبــد الرحیــم]
طالبــوف ،ترجمــه بــه فارس ـی کــرده»[.]9
کــروی مشــغول فراگیــری دانــش اســت کــه در روز 29
آذرمــاه  1290جنگــی ســخت بیــن نیروهــای روس و مجاهــدان تربیــز رخ
مــی دهــد؛ رویــدادی کــه «در او تــکان ســختی پدیــد آورد ».کــروی
بــه طرفــداری از مرشوطــه پیوســت .مینویســد« :چــون محــرم فــرا
رســیده بــود و ش ـبها در چنــد مســجد بــه منــر میرفتــم ،خــودداری
نتوانســته ،بــه شــوریدن مــردم میپرداختــم»[ .]10ایــن طرفــداری او از
مرشوطــه باعــث شــد کــه مالیــان زبــان بــه تکفیــر او گشــایند و مــردم را
بــه روی گردانــی از او و بدگویــی بــه او وا دارنــد .و ایــن گونــه
اســت کــه مــردم از او نومیــد و روی گــردان شــده و زنجیــر
موالیــی از گــردن او برداشــته میشــود .در ایــن هنگامــه
کــه روس هــا و صمــد خــان هــر چنــد روز یــک بــار آزادی
خواهــانِ طرفــدار مرشوطــه را بــه دار میکشــیده انــد،
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نبــودن مدرســه ای فراتــر از ســطح ســوادش در هکــاوار ،و همچنیــن
جهــت ادارهء خانــواده ،درس را تــرک کــرد و روی بــه کار آورد .ســه ســال
بعــد امــا بــا پافشــاری دوســت پــدرش ،میــر محســن آقــا ،قیــم شــان،
روی بــه درس آورد و در مدرســه ی «طالبیــه» بــه آموخــن زبــان عربــی
پرداخــت؛ و در هــان جــا بــا شــیخ محمــد خیابانــی ( 1299ــــ )1255
نیــز آشــنا شــد.
 16ســاله بــود کــه انقــاب مرشوطــه در ســال 1285
خورشــیدی رخ داد و او ــــ بــا وجــود اینکــه مــردان خانوادهشــان و
حاجــی میــر محســن آقــا ،بــا مرشوطیــت مخالــف بودنــد ــــ بــه
آندلبســتگی پیــدا کــرد و شــاهد رویدادهــا و کشــاکش هــای بیــن
موافقــان و مخالفــان مرشوطــه شــد و آنهــا را بعدهــا در آثــار ارزنــده
اش همچــون «تاریــخ مرشوطــهء ایــران» و «تاریــخ هجــده ســالهء
آذربایجــان» بــه رشــته تحریــر در آورد.
در ســن بیســت ســالگی ،در ســال  1289خورشــیدی ،بــا
پافشــاری حاجــی میــر محســن آقــا ،بــا اکــراه بــه مالیــی پرداخــت؛
هــر چنــد از کار مالیــی و رفتــار و کــردار مالیــان هــم روزگارش دل
خوشــی نداشــت و آنهــا را ریــاکار مــی دانســت .بــه گفتــهء خــودش ،در
همیــن هنــگام بــود کــه بــه حفــظ قــرآن آغازیــد و ســپس «بــه معنــی
قــرآن (معنائــی کــه از خــود آیههــا در میآیــد)» پرداخــت و «ایــن
پرداخــن بــه معنــی آنهــا خــود داســتانی گردیــد و نخســت تکانــی کــه در
اندیشــهها و باورهــای مــن پدیــد آورد ،از همیــن راه بــود»[ .]6و در
همیــن هنــگام نیــز هســت کــه بــا دانــش هــای اروپایــی آشــنایی پیــدا
مــی کنــد.
در تابســتان  ،1290ســتارهء دنبالــه دار «هالــی» پدیــدار
گردیــده و در همیــن هنــگام اســت کــه ،بــه گفتــهء خــود کــروی،
«یــک رشــته گفــت و گــو نیــز از برخــورد آنبــا زمیــن و نابــودی جهــان
بــه میــان آمــده بــود ]...[ .و ایــن ســتاره و داســتان اش بــود کــه م ـرا
بــه دانــشهــایاروپایــی راه منــود و از آنهــا آگاهــم گردانیــد]...[ .
روزی یــک شــاره ی مهنامــه ‹امل ُقتَطَــف›[ ]7مــر بــه دســتم افتــاد.
گفتــاری در آندر مــورد دمــدار هال ـی بــود ]...[ .خوانــدن ایــن گفتــار،
نادانســتههای چنــدی را بــه مــن دانســته گردانیــد .از یــک ســو دانســتم
در مــر چنیــن مهنامــهء ارجــداری هســت کــه بایــد بــه دســت آورم و
بخوانــم[ .از ســوی دیگــر] نیــز دانســتم کــه ‹ســتاره شناس ـی› در نــزد
اروپاییــان جــز آناســت کــه در نــزد ماســت ».و همیــن تفــاوت بیــن
ســتاره شناســی مرســوم در ایـران و در اروپــا بــود کــه او را وادشــت تــا
بــه جســتجوی دانــش هــای اروپایــی بــرود .کــروی مــی گویــد:
«نخســت کتابــی را کــه بدســت آوردم و خوانــدم ،کتابــی
اســت کــه بــه نــام ‹هیئــت طالبــوف›[ ]8شــناخته گردیــده
و تــا کنــون چنــد بــار چــاپ یافتــه .ایــن کتــاب را بــه
فرانســه [کامیــل] فالماریــون [،]Camille Flammarion
دانشــمند بنــام فرانســوی ،نوشــته و ســتاره شناس ـی را بــا
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کــروی بــا جــوان آزادی خــواه و بــا ســوادی کــه مســلط بــه زبــان
فرانســه نیــز بــوده آشــنا میشــود .مــی نویســد« :نخســت بــار کــه
معنــی درســت مرشوطــه را فهمیــدم ،از ســخنان ایــن جــوان دانشــمند
بــود کــه آگاهـی نیکـی میداشــت .یــک رشــته کتابهایـی از او گرفتــم
کــه بســیار ســودمند بــود .از جملــه ،کتابهــای ‹ســیاحت نامــه ابراهیــم
بیــک› ،جلــد یکــم ]11[،و ‹کتــاب احمــد›[ ]12را از او گرفتــه ،خوانــدم.
‹ســیاحت نامــه ابراهیــم› بیــک تــکان ســختی در مــن پدیــد آورد و بــاد
بــه آتــش درون مــن زد»[.]13
از طریــق کتــاب فروشــی ای نیــز بــا چنــد مرشوطــه
خــواه دیگــر آشــنا مــی شــود کــه بــا آنهــا در کنــار گفــت و گــوی بــه
خوانــدن «کتابهــا و مهنام ـه هــای مــری الهــال و امل ُقتَطَــف»[]14
میپرداختــه اســت[.]15
کــروی همچنــان در حــال فراگیــری دانــش هــای نــو ســت
کــه در تابســتان ســال  1293جنــگ جهانـی اول آغــاز مــی شــود و در او
و دیگــر آزادی خواهــان جنــب و جــوش مضاعفــی بــه وجــود میآیــد؛
چـرا کــه از فشــاری کــه بــر آزادی خواهــان میرفتــه ،کاســته مــی شــود.
آذربایجــان امــا میــدان نــرد اســت و روس هــا و عثامنیهــا بــه آن روی
میآورنــد و تــا تربیــز هــم مــی رســند.
کــروی ،بــا وجــود چنیــن رشایطــی ،همچنــان پــی گیــر
دانــش اســت و تصمیــم مــی گیــرد کــه بــه یادگیــری یــک زبــاناروپایــی
بیاغــازد؛ چـرا کــه یادگیــری یــک زبــان اروپایــی را مســتلزم پــی گیــری و
آموخــن دانــش هــای نویــن مــی دانســت .ایــن اســت کــه بــا توصیــهء
آشــنایان روانــهء «مدرســهء مموریــال آمریکایــی» در تربیــز (American
 )Memorial Schoolمیشــود .چــون ســ ّن و ســالش باالســت بــه
عنــوان دانــش آمــوز پذیرفتــه منیشــود امــا بــا مدیــر مدرســه بــه
توافــق میرســد کــه در آن مدرســه عرب ـی تدریــس کنــد و در قبــال آن
یــک ســاعت انگلیســی بیامــوزد .در همیــن مدرســه نیــز در مییابــد
کــه بــرای تدریــس زبــان بایــد شــیوهای را در پیــش گرفــت؛ یعنــی
اینکــه تدریــس زبــان بــه شــیوهءاروپایــی را فــرا میگیــرد .خــودش
مینویســد« :نیــز از چیزهایــی کــه دریافتــم ایــن بــود کــه ب ـرای یــاد
دادن زبانــی بــه بیگانــگان ،شــیوههایی (متــودی) بایــد داشــت و از
اینجــا بــود کــه بـرای یــاد دادن عربــی بــه شــاگردان مدرســه ،شــیوهای را
برگزیــدم کــه بســیار ســودمند در آمــد .ســپس کتابــی در دو بخــش بــه
نــام ‹ال َنج َمــة الدُّریّــه›[ ]16از روی هــان شــیوه نوشــتم کــه بــه چــاپ
رســید و ســالها در دبیرســتانهــای تربیــز درس خوانــده شــد»[.]17
رفــن کــروی بــه مدرســه آمریکایــی و خوانــدن زبــان
انگلیسـی بهانــه یِ دیگــری بــه دســت مالیــان میدهــد .ایــن
اســت کــه بــه او انــگ میزننــد کــه رفتــه اســت درس
بابــی بخوانــد .فشــار مالیــان ،تعطیلــی تابســتانهء مدرســه
و بیــکاری و ب ـی پول ـی کــروی را وادار بــه تــرک تربیــز
میکنــد .در یازدهــم تیــر مــاه  1295ب ـرای یافــن کار عــازم

تفلیــس میشــود .در تفلیــس  45روز بــه رس میبــرد و در آنجــا از
کوشــش هــای آزادی خواهــان روس ،گرجــی و مســلامن تاثیــر میگیــرد،
امــا کاری منییابــد .در اواســط مهــر مــاه  1295از ســوی مدیــر مدرســهء
آمریکایــی نام ـهای دریافــت میکنــد کــه در آن کــروی بــه تدریــس
مجــدد در مدرســهء آمریکایــی دعــوت مــی شــود .ایــن نامــه و نامــهء
مــادرش باعــث میشــود کــه کــروی بــه تربیــز برگــردد .هــان اواســط
مهرمــاه  1295روانــهء تربیــز میشــود .دو دســتگی بیــن دانــش آمــوزان
مســلامن و مســیحی و اذیــت و آزاری کــه کــروی از ســوی برخ ـی از
دانــش آمــوزان مســیحی  -ارمنــی مدرســه میبینــد ،باعــث میشــود
کــه او ایــن مدرســه را ب ـرای همیشــه تــرک کنــد.
انقــاب روســیه در ســال  1296( 1917خورشــیدی) و
برچیــده شــدن امپراطــوری نیکــوال ،در ایـران ،آذربایجــان و بخصــوص در
تربیــز ،بــه گفتــهء کــروی ،منجــر بــه فروکاســن شــدت و حــدت دوران
رسکــوب شــش ســاله شــد .در آزادی خواهــان شــور و شــوقی ایجــاد
مــی شــود و آنهــا آهســته آهســته مــی رونــد کــه رشــتهء کارهــا را بــه
دســت گیرنــد .امــا در میانــهء خــرداد مــاه ســال  1297عثامنیهــا جــای
روس هــا را خال ـی دیــده و بــه تربیــز لشــگر کش ـ ی میکننــد .کــروی
از تــرس دســتگیری از ســوی عثامنــی هــا بــه محل ـهای دیگــر از تربیــز
نقــل مــکان میکنــد .در همیــن زمــان هــم هســت کــه عثامنیهــا بــه
ترویــج ایدئولــوژی «پــان ترکیســم» میآغازنــد .در تربیــز روزنامـهای بــه
زبــان ترکـی بــا نــام «آذرآبــادگان» بنیــان گذاشــته میشــود و از شــارهء
نخســت از «تــرک بــودن آذربایجــان و ایــن کــه آذربایجــان از نخســت
رسزمیــن تــرکان بــوده» ســخن میرانــد[ .]18در پاســخ بــه ایــن ادعاهــا،
و بــه عبارتــی دیگــر ،در واکنــش بــه ایدئولــوژی «پــان ترکیســم»،
کــروی کتــاب «آذری یــا زبــان باســتان آذربایجــان» را بعدهــا نوشــت
و بــه صورت ـی مســتدل ادعــا کــرد کــه آذری در آغــاز جــزو زبانهــای
باســتان ایـران بــوده ،بــا ترکـی هــم خانــواده نیســت و بــه مــرور زمــان
در دل زبــان ترک ـی ــــ بــه خاطــر لشــکر کش ـی تــرک هــا بــه خطّــهء
آذربایجــان ــــ محــو شــده.
بــه دلیــل شکســت آملــان ،عثامنــی هــا در مهرمــاه 1297
آذربایجــان را تــرک میکننــد؛ و خیابانــی و برخــی از دوســتان اش
بــه تربیــز برمــی گردنــد .بــه دلیــل اختــاف نظرهای ـی کــه کــروی و
همفکـران او بــا خیابانــی و پیــروان او پیــدا کردنــد ،از حــزب دموکـرات
جــدا شــدند و دســتهای بــه نــام «تنقیدیــون» یعنــی «منتقــدان» را بنــا
نهادنــد.

کرسوی و کار در دادگاه

کــروی در تابســتان  1298بــا
عبدالحســین صــدری (رکــن الدولــه) ،رئیــس اســتیناف
دادگاه آذربایجــان مالقــات کــرد و بــه اســتخدام در دادگاه
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(یــا عدلیــهء آن روز) ،در بخــش محکمــهء بدایــت ،درآمــد و کار در
دادگاه را در روز سهشــنبه  24شــهریور مــاه  1298آغــاز کــرد .امــا بــه
خاطــر اختالفاتــی کــه بیــن او و همفک ـران اش از یــک ســو ،و دســته
دموکراتهــا بــه رهــری خیابانــی ،بویــژه پــس از قیــام او در فروردیــن
مــاه  ،1299از ســوی دیگــر رخ داد ،مجبــور بــه تــرک تربیــز شــد.
کــروی در نیمــه دوم شــهریور  1299بــه تهــرانرســید.
آنجــا جویــای کار شــد و علـی اصغــر حکمــت ،رئیــس کارگزینــی وزارت
فرهنــگ ،را مالقــات کــرد .وزارت فرهنــگ او را بــرای تدریــس زبــان
عربــی بــه دبیرســتان تــازه تاســیس «ثــروت» فرســتاد .چیــزی امــا
نگذشــت کــه خیابانــی در شــهریور مــاه  1299کشــتهشــد و دوســتان
کــروی بــه تربیــز برگشــتند .کــروی امــا بــرای چنــد ماهــی بیشــر
از دیگ ـران در ته ـران مانــد .او در دی مــاه  1299بــه عضویــت دادگاه
اســتیناف آذربایجــان درآمــد و در بهمــن مــاه  1299عــازم تربیــز شــد.
ســههفتــه از حضــورش در دادگاه تربیــز نگذشــته بــود کــه کودتــای
ســید ضیــاء در روز ســوم اســفند مــاه  1299رخ داد .تلگرافــی از ســید
ضیــاء نیــزرســید و دادگاه در روز بیســت و ســوم اســفند مــاه بســته
شــد .بیــکاری و ،بدیــن ترتیــب فقــر ،دوبــاره گریبــان گیــر کــرویشــد.
در همیــن دورهء بیــکاری بــا دانشــمندان مســلامن و ارمنــی انجمنــی بــه
نــام «اســپرانتو» را بنیــادنهــاد .در آخــر شــهریور مــاه  1300خورشــیدی
همــرش درگذشــت و در روز  29شــهریور مــاه  1300روانــه تهـران شــد.
آنجــا بــه عضویــت دادگاه اســتیناف مازنــدران درآمــد و چهــار مــاه در
ســاری کار کــرد .در همیــن چهــار مــاه بــه یادگیــری زبــان مازندرانــی کــه
آنرا «نیــم زبــان» مینامیــد نیــز پرداخــت و از ایــن «نیــم زبــان» و
«نیــم زبــان» هــای دیگــر بعدهــا در زبــان شناســیســود بــرد.
در ســاری امــا از رویدادهــای آذربایجــان بیخــر منیمانــد.
دوســتانش او را در جریــان جنبشهــای آنجــا ــــ کــه بعضــا تجزیــه
طلبانــه نیــز بودنــد ــــ مطلــع میســاختند .در اواخــر اســفند مــاه 1300
کــروی خــر بســته شــدن دادگاه اســتیناف مازنــدران را دریافــت کــرد
و بــه تهـران برگشــت .او را پــس از چنــد ماهـی بـی کاری بــه دماونــد
فرســتادند تــا آشــفتگیهایی کــه آنجــا روی داده را حــل و فصــل کنــد
و هــان جــا ب ـرای چنــد ماهــی مانــدگار شــد .در دماونــد بــه نوشــن
شــورشهای آذربایجــان ،بــه زبــان عرب ـی ،بــا عنــوان «آذربایجــان ف ـی
مثانیــه عــر عامــا» پرداخــت و آنرا بـرای چــاپ بــه مهنامــه «العرفــان»
فرســتاد .در کنــار ایــن کارهــا بــه مبــارزه بــا عــوام فریبــی بــه نــام
مذهــب نیــز پرداخــت [.]19
در مهرمــاه  1301عــازم ته ـران شــد .از آنجائــی کــه در
دادگاه زنجــان آشــفتگیهایی روی داده بــود ،او را بــه آنجــا
فرســتادند تــا بــه کارهــا رس و ســامانی بدهــد .کــروی
آنجــا بــا مالیــان قانــون گریــزی کــه طرفــدار داوری /
قضــاوت از روی قوانیــن رشع بودنــد در افتــاد و جلــوی
گــردن کشــیهایشــان را گرفــت ــــ آنگونــه کــه خــودش

نوشــته اســت .مثـاً ،بــه ایــن مــادهء قانونـی کــه «ارمغــانِ » ســید حســن
مــدرس بــود هیــچ گاه وقع ـی ننهــاد .آنمــاده میگفــت« :اگــر مدعــی
و مدعــی علیــه بــه رســیدگی عدلیــه [= دادگاه دولتــی] تراضــی نکننــد
[=رضایــت ندهنــد] ،محکمــه بایــد رســیدگی را بــه محــر رشع احالــه
کنــد»[ .]20در جایــی دیگــر نیــز کــروی مــی نویســد« :از آنســو از
هــان روزهــای نخسـ ِ
ـت [اقامــت مــن در زنجــان] مالیــان بــه دســت
درازی در کارهــای عدلیــه پرداختنــد .کمــر روزی میگذشــت کــه پیــام
یکـی از ایشــان نرســد .هنــوز آفتــاب در نیامــده ،میدیــدم در زده شــد
و مالیــی یــا سـ ّیدی در آمــد و نشســت و چنیــن گفــت‹ :حــرت حجــت
االســام  ...ســام میرســانند .فرمودنــد کــه عــرض کنــم کــه [از] فــان
کار کــه در عدلیــه اســت ،اطــاع دارم .حکــم رشعــی اش فــان اســت.
[ ›.]...میگفتــم‹ :بــه آقــا ســام برســانید؛ بگوییــد مــا در عدلیــه از روی
قانــون حکــم میکنیــم .بــه حکــم رشعــی اش نیــاز نداریــم›»[.]21
خالصــه اینکــه در زنجــان ،آنچنــان کــه خــودش رشح داده ،توانســت در
برابــر مالهــا بایســتد و قوانیــن دولتــی را ســاری و جــاری کنــد.
پــس از آنکــه کابینــهء دولــت در آبــان مــاه  1302منحــل
شــد ،کــروی نام ـهای از معــاون وزیــر دادگســری آنروز ،آقــا میــرزا
علــی قمــی ،دریافــت کــرد کــه در آن عهــده داری دادگاه بدایــت
خوزســتان بــه او پیشــنهاد میشــد .از آنجائــی کــه حکومــت مرکــزی در
آن روزهــا در خوزســتان نفــوذی منــی داشــت رضاخــان تصمیــم گرفتــه
بــود کــه در آغــاز از طریــق برقـراری دادگاه و قانــون نفــوذ حکومــت را
اعــال کنــد .ب ـرای ایــن امــر کــروی را برگزیدنــد .کــروی در هــان
زمــان مالقاتــی کوتــاه نیــز بــا رضاخــان داشــته اســت.
بــه هــر حــال ،کــروی در یکــم دی مــاه  1302عــازم تهـران
شــد و بــا وزیــر دادگســری ،ابوالحســن پیرنیــا ،نشسـت هایـی را پشــت
رس گذرانــد و ســپس روانــه خوزســتانشــد .و ایــن در حال ـیســت کــه
حــال و روز خوزســتان ،از زبــان خــود کــروی اگــر بگوییــم ،ایــن گونــه
بــوده اســت« :شــهرهای خوزســتان همــه در دســت خزعــل اســت.
محمــره [خرمشــهر] و آبــادان و اهــواز و فالحیــه و حویــزه ،یــک بــاره
[= بــه کّل] ســپرده بــه اوســت .فرمانروائــی رســمی اش ،در دســت او و
پـران اش میباشــد .ایــل هــای عــرب هــم ،همــه ســپرده بــه او اســت
کــه بــه هــر کــدام شــیخی را از هــوادارن خــود گــارده»[ .]22و مــی
افزایــد کــه «خزعــل در خوزســتان دســتگاه پادشــاهی چیــده؛ کشــتیها
م ـیدارد؛ توپهــا م ـیدارد؛ از ایــل هــای عــرب و لــر ســپاه م ـیدارد؛
فرمانروایــان کویــت و بحریــن و دیگــر جاهــا او را فرمانــروای جــدارس
میشناســند و بــا وی پیامنهــا بســته انــد؛» و روزنامههایشــان
هــم ،بــه گفتــه کــروی؛ بــه رصاحــت مینوشــته انــد کــه
«اِ َّن عربســتان امــارة مســتقلة عربیــه امیرهــا معزالســلطنه
الشــیخ خزعــل خــان[ ...عربســتان ،امــارت مســتقل عربـی
ســت و فرمانــروای آنشــیخ خزعــل خــان معزالســلطنه
اســت]»[ .]23شــیخ خزعــل آنقــدر داری نفــوذ اســت کــه

33

گیتی مداری

شامره ی سوم

تابستان 1396

34

رئیــس ســابق دادگاه خوزســتان ،ســید عبداللــه نامــی ،را از طریــق یکــی
از آدم کــش هایــش رس بــه نیســت کــرده بــوده اســت.
کــروی در خوزســتان بــه ایــن نتیجــه مــی رســد کــه:
«اختیــار خوزســتان در نهــان در اختیــار انگلیــس اســت و در آشــکار در
دســت خزعــل خــان» [ .]24در چنــان رشایطــی کــه حکومــت مرکــزی در
حقیقــت هیــچ قدرتـی در خوزســتان نداشــت ،کــروی روانــهء جنــوب
شــد تــا بــه دادگاه آنجــا رس و ســامانی دهــد.
در خرمشــهر شــیخ خزعــل را مالقــات کــرد .ســپس روانــه
شوشــر کــه دادگاه در آنجــا مســتقر بــود شــد .از آنجــا کــه روزنامــه های
بغــداد ،خوزســتان را چــون «یــک ‹امیــر نشــین عربــی› مــی ســتودند و
خزعــل را فرمانــروای جــدارس آنجــا مــی شــاردند» او گفتــاری بــه عربــی
بــا ایــن پیــام کــه «خوزســتان بخشــی از خــاک ایران اســت و شــیخ خزعل
گــارده ای از دولــت ایـران مــی باشــد» نوشــت و بـرای ماهنامــه عرفــان
فرســتاد[ .]25همیــن موضــوع آغــاز دشــمنی خزعــل بــا کــروی را رقــم
زد .بعدهــا نافرمانــی هایــی از ســوی خزعــل پیرامــون بدهــی هایــش
بــه دولــت و عــدم پرداخــت مالیــات روی داد .لشگرکشــی رضاخــان بــه
جنــوب و آشــفتگی هــای برآمــده از نافرمانــی هــای شــیخ خزعــل ،جــان
کارکنــان دولــت ،از جملــه کــروی ،را نیــز بــه خطــر انداخــت .امــا در
آذرمــاه  1303رسبــازان دولتــی بــه شوشــر مــی رســند و ایــن شــهر را از
دســت طرفــداران خزعــل بیــرون مــی آورنــد.
در مجمــوع تــا آذرمــاه  ،1303بــرای تقریبــاً ســه مــاه،
کــروی و همــکاران اش در دادگاه از جریــان رونــد جنــگ بــی اطــاع
مانــده بودنــد .در پانزدهــم آذرمــاه  1303خزعــل از رسدار ســپه زینهــار
خواهــی کــرد و قائلــه خوابیــد .چنــدی امــا نگذشــت کــه تلگرافــی
رســید کــه دادگاه مــی بایســت بــه نارصی/اهــواز منتقــل شــود .کــروی
بــه آنجــا نقــل مــکان کــرد و در آنجــا خــان بهــادر را مجــددا مالقــات
کــرد کــه «در اندیشــه چــاپ کتــاب هفتــاد و دو ملــت میــرزا آقــا خــان
[کرمانــی]» مــی بــود[ .]26ــــ آشــنایی او بــا اندیشــه هــای کرمانی شــاید
از طریــق همیــن دیدارهایــی کــه بــا خــان بهــادر داشــته ،صــورت گرفتــه
اســت.
نــوروز  1304را در اهــواز گذرانیــد .ســپس بــه کربــا و نجف
رفــت و مینویســد کــه «آندســتگاه بــت پرســتی را متاشــا کردیــم»[.]27
از شــهرهایی همچــون کاظمیــن و بغــداد و ســامرا نیــز دیــدن کــرد.
کــروی مــی افزایــد« :یــک داســتان دیگــری کــه مایــهء رشمندگــی مــا
گردیــده ،دیــدن آ نرساب و چــاه بــود کــه بــه نــام آن کــه امــام دوازدهــم
در آنجــا ناپدیــد شــده ،بــه زیــارت اش میرفتنــد .مــا نیــز رفتیــم و
آنرفتــار خنــک و پســت را دیدیــم»[.]28
کــروی روز  22اردیبهشــت مــاه 1304
شوشــر را بــه قصــد ته ـران تــرک کــرد .او تقریبــا  15مــاه
در خوزســتان بــود .در ایــن مــدت نــه تنهــا بــه نهادینــه
کــردن قــدرت دولتــی همــت گامشــت ،بلکــه بــه تاریــخ

خوزســتان نیــز پرداخــت و بعدهــا کتابــی بــا عنــوان «تاریــخ پانصــد
ســاله خوزســتان» را نیــز نوشــت و همچنیــن بــه مطالعــهء گویشهــای
دزفولــی ،شوشــری و لــری پرداخــت.
پــس از بازگشــت در تهــران رضــا خــان را کوتــاه مالقــات
کــرد .در ایــن مــدت در ته ـران بــا تنگدســتی زندگ ـی کــرد .در همیــن
هنــگام بیــکاری بــود کــه کتــاب «آذری یــا زبــان باســتان آذربایجــان» را
نوشــت و آنرا در ســال  1304در تهــران ،در واکنــش بــه ایدئولــوژی
پــان ترکیس ـتها ،کــه چشــمی بــه آذربایجــان ای ـران داشــتند ،منتــر
کــرد .در هــان ســالها نیــز چکیــدهء ایــن کتــاب توســط «دنیــس
روس» ( )Dennis Ross) (1871-1940ترجمــه شــد .چــاپ ایــن
کتــاب نــام کــروی را بیــن رشق پژوهــان نیــز بــر رس زبانهــا انداخــت
و کــروی را انجمنهایــی همچــون «Royal Asiatic Society of
 »Great Britain and Irelandو «American Academy of Art and
 »Sciencesبــه عضویــت خــود در آوردنــد .در ســال  1306در کالسهــای
«ارنســت امیــل هرتســفلد(» )]1879-1948[ Ernst Emil Herzfeld
رشکــت کــرد و خــط پهلــوی را پیــش او آموخــت ،هــر چنــد کــه بــه
صــورت خــود آمــوز خــودش از قبـل بــا پهلــوی آشــنایی پیــدا کــرده بــود.
در اردیبهشــت مــاه  1306بــا علـی اکــر داور ()1264-1315
 ،وزیــر دادگســری [ ،]29مالقاتــی داشــت و کاری در دادرسا بــا عنــوان
مدعــی العمــوم (دادســتان) بــه او محــول شــد .امــا بیــن او و داور،
اختــاف نظراتــی پیــش آمــد و کــروی از کار دادســتانی کنــاره گرفــت
و بــه وکالــت پرداخــت .در آنبــازهء زمان ـی بــه یادگیــری زبــان ارمنــی
نیــز پرداخــت ،چــرا کــه معتقــد بــود کــه اِرشاف بــه تاریــخ و زبــان
آذربایجــان مســتلزم داشــن آگاهـی از «تاریــخ و زبــان ارمنســتان» اســت
[ .]30در هــان زمــان نیــز «کارنامــهء اردشــیر بابــکان» را از پهلــوی
بــه پارســی برگردانــد ،و ایــن کتــاب در ســال  1308در تهــران چــاپ
شــد .در پاییــز  1307دوبــاره بــه کار در دادگاه برگشــت .او در دی مــاه
 1307بــه ریاســت کّل محاکــم بدایــت تهـران رســید .در اوقــات فراغــت
همچنــان بــه تحقیــق میپرداخــت و «شــهرها و دیههــای ایــران» را
در ســالهای  1308و  1309در دو دفــر منتــر کــرد .بعدهــا دوبــاره
بیــن او و داور بــر رس حکــم هایــی کــه داده بــود اختالفاتــی پیــش آمــد.
ایــن اختــاف نظرهــا پابرجــا بــود تــا «داســتان اویــن» رخ داد.
وقت ـی رضــا خــان بــه روی کار آمــد برخــی از زمیــن هــای
وقفــیِ فرامــوش شــده را بــه متلــک خــود در آورد .اویــن ،در حومــهء
ته ـران کــه آنروزهــا ده ـی بــود ،نیــز بــه متلــک دربــار در آمــده بــود
و کشــاورزان اویــن ،کــه دهــه هــای متــادی بــه روی زمیــنهــای
آنجــا کار کــرده بودنــد ،در اعــراض روانــهء تهــرانشــدند.
کــروی مینویســد« :دربــار گذشــته از آن کــه زمینهــا را
از دســت شــان [کشــاورزان] میگرفــت ،بــه درختهایـی
کــه کاشــته و درختهایــی کــه بنیــاد گــزارده بودنــد،
بهایــی منـیداد»[ .]31کــروی بــه زیــان دربــار حکــم کــرد
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و در گفــت و گــوی بــا تیمــور تــاش نیــز خودمختــاری قــوهء قضایــه را
بــه رخ او کشــید« :گفتــم‹ :قاضــی در رأی خــود آزاد اســت ›.ســخن مـرا
بریــده گفــت‹ :قاضــی در رأی خــود آزاد اســت؟ قاضــی مســتخدم دولــت
اســت ›.گفتــم‹ :قاضــی مســتخدم دولــت نیســت .قضــاوت خــودش
قــوهء جدایــی اســت›»[ .]32او بــه دلیــل همیــن حکــم و اختالفــات
اساســی ای کــه بــا داور و دیگـران در دادگاه پیــدا کــرد بـرای همیشــه در
مــاه هــای پایانــی ســال  1309از کار در دادگاه کنــاره گرفــت و از بهمــن
مــاه  1311رشوع بــه کار وکالــت کــرد.

کرسوی و نظریه پردازی

کشنت کرسوی

شامره ی سوم
تابستان 1396

پــس از اشــغال ایــران از ســوی شــوروی و انگلیــس در
شــهریور مــاه  1320و تبعیــد رضــا خــان ،دولــت روی بــه مامشــات بــا
روحانیــت آورد و ،بدیــن ترتیــب ،بــر نفــوذ و قــدرت ایــن طبقــه افــزوده
شــد .در واکنــش بــه ایــن امــر ،کــروی بــا زبانــی رصیــح بــه نقــد
اســام ،تشــیع و روحانیــت پرداخــت و از ارزشهــای یــک حکومــت غیــر
مذهبـی دفــاع کــرد .آوازهء ایــن نقــد دینــی مرزهــای ایـران را درنوردیــد
و بــه نجــف نیــز رســید.
در بهمــن مــاه  1322تعــدادی از روحانیــون
شــیعه ،از جملــه ســید عبــد الکریــم فقیهــی شــیرازی،
دامــاد آیــت اللــه کاشــانی ،و آیــت اللــه نورالدین شــیرازی،
کــروی را ب ـی دیــن خواندنــد ،از او بــه دادگاه شــکایت

گیتی مداری

امــا ایــن پایــان کار در دادگاه تــوأم شــد بــا آغــاز نظریــه
پــردازی هــای کــروی بــه عنــوان یــک ناسیونالیسـ ِ
ـت ســکوالرِ .او ایــن
بــار بیشــر از گذشــته در راســتای ایجــا ِد يکپارچگــی (اینتگراســیون) و
حفــظ متامیــت ارضــی ای ـران کوشــید؛ برخ ـی از فعالیتهــای فرهنگ ـی
دولــت را بــه بــاد انتقــاد گرفــت؛ روی بــه نقــد اســام و تشــیع ــــ بــه
عنــوان یکــی از دالیــل عقــب ماندگــی جامعــهء ایـران ــــ آورد و اندیشــه
هــای دینــی نــوی خويــش را تحــت عنــوانِ «پــاک دینــی» تئوریــزه کــرد؛
و هــم چنیــن تــاش کــرد کــه بــه ورود مدرنیتــه (چــه در بُعــد فرهنگــی
و چــه در بُعــد مــادی /فیزیکــی) ــــ در راســتای جلوگیــری از پاشــیده
شــدنِ شــیرازهء جامعــه ــــ پاســخ دهــد.
نــگارش «آییــن» در دو بخــش در ســال هــای  1311و ،1312
انتشــار ماهنامــهء «پیــان» در ســال  ،1312انتشــار روزنامــه و هفتــه
نامــهء «پرچــم» ،انتشــار کتــاب هایــی همچــون «در پیرامــون اســام»،
«شــیعه گــری»« ،ورجاونــد بنیــاد» در همیــن راســتاها صــورت گرفتنــد.
(در مقالــه هــای بعــدی مفصـاً بــه اندیشـههای سیاســی و اجتامعــی
کــروی خواهــم پرداخــت).

بردنــد و خواســتار بســته شــدن روزنامــهء «پرچــم» و جلوگیــری از
انتشــار کتابهــای او شــدند .محســن صــدر ،وزیــر دادگســری ،پرونــدهء
بازرســی بــه شــکایت از کــروی را ــــ احتــاالً بــه دالیــل سیاســی ــــ
گشــود .کــروی در کتــاب «شــیعگری ــــ بخواننــد و داوری کننــد» کــه
بازچــاپ «شــیعه گــری» اســت ،مینویســد« :چهــار مــاه پیــش کتابــی
دربــاره ی کیــش شــیعی بــه چــاپ رســاندیم و آن کتــاب ،بــدان ســان
کــه پیــش بینـی کــرده بودیــم ،مایـهء هــای و هــوی گردیــد ]...[ .دولــت
بهانــه پیــدا کــرده کتــاب را بازداشــت و داســتان را جرمـی پنداشــته بــه
دادرسا فرســتاد تــا پرونــدهای پدیــد آیــد و در دادگاه کیفــری داوری
شــود»[.]33
زمانیهــم کــه برخــیاز آخوندهــا و بازاریــان مراغــه بــه
وزارت کشــور تلگ ـراف زدنــد و خواهــان جلوگیــری از انتشــار «شــیعه
گــری» و برخــورد بــا کــروی شــدند ،وزیــر کشــور ،عبــد الحســین
هژیــر ،بــه اســتاندار آذربایجــان فرمــان داد کــه پــی گیـ ِر خواســتهء آنهــا
شــود .پــس از بازنــر «شــیعه گــری» ،روح اللــه خمینــی ،در میانــهء
اردیبهشــت مــاه  ،1323در بیانیــهای بــا عنــوان «بخوانیــد و بــه کار
بندیــد» ،خطــاب بــه مدرســان و فقیهــان نوشــت« :امــروز ش ـاها در
پیشــگاه خــدای عــامل چــه عــذری داریــد؟ همــه دیدیــد کتابهــای یــک
نفــر تربیــزی ب ـی رس و پــا را کــه متــام آییــن ش ـاها را دســت خــوش
ناس ـزا کــرد و در مرکــز تشــیع ،بــه امــام صــادق و امــام غایــب ،روحــی
لــه الفــدا ،آنهمــه جســارتها کــرد و هیــچ کلمــه [ای] از شــاها
صــادر نشــد»[.]34
در همیــن هنگامــه نیــز هســت کــه تعــدادی از «علــای
اعــام آذربایجــان» از سســتی دولــت در برخــورد بــا کــروی شــکایت
میکننــد و درخواســت میکننــد کــه «عرایــض مــا را بــه پیشــگاه
مقــدس اعلیحــرت هامیونــی ،خلــد اللــه ملکــه ،برســانید» و همزمــان
هشــدار مــی دهنــد کــه «اگــر شــخص مزبــور و نرشیــات او قدغــن
و ریشــه کــن نگــردد و بــه کیفــر مناســب نرســد ،هیــچ گونــه خاطــر
جمعــی بــه دوام امنیــت و برقــراری اوضــاع نخواهــد بــود و عواقــب
وخیمــه را در بــر دارد»[.]35
فشــار روز افــزون روحانیــت و دولــت بــر کــروی ،مخالفــان
او را جریــح تــر کــرد .ایــن بــود کــه مجتبــی میرلوحــی ،بــا نــام نــواب
صفــوی ،بــا تقبــل هزینــهء ســفرش از ســوی علــا بــه تهــران آمــد و
«بــا پول ـی کــه حــاج شــیخ محمــد حســن طالقانــی ،مــدرس دینــی و
پیشــنامز مســجد ســیف الدولــه بــه او داد ،هفــت تیــری خریــد»[]36
و در هشــتم اردیبهشــت مــاه  1324بــه کــروی بــا انگیــزه کشــن
او تیــر انــدازی کــرد .کــروی جراحتــی برداشــت ،امــا جــان
ســامل بــه در بــرد .نــواب صفــوی بــه ســههفتــه زنــدان
محکــوم و ســپس آزاد شــد ــــ چـرا کــه دولــت احمــد قــوام
(1334ــــ )1252خواســتار مامشــات بــا روحانیــت بــود.
امــا کــروی از تــاش دوم مخالفانــش جــان ســامل بــه در
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1966.

نــرد.
کــروی در ســن  55ســالگی ،در بیســتم اســفند مــاه 1324
بــه همـراه منشـی اش ،محمــد تقـی حـدّاد پــور ،بــه دســت چنــد نفــر
از اعضــای «فداییــان اســام»[ ،]37بــه رهــری ب ـرادران امامــی ،در کاخ
دادگســری بــا تیــر کشــته و ســپس ســاخی شــد .او در دادگاه حــارض
شــده بــود تــا از خــودش در برابــر شــکایتی کــه روحانیــت و ــــ برخـی
مقامــات بلنــد پایــهء دولتــی همچــون صــدر االرشاف ،نخســت وزیــر
پیشــین،ــ از او بــه دادگاه ارائــه داده بودنــد دفــاع کنــد .کــروی قربانی
جهالــت تنهــا فدائیــان اســام نبــود ،بلکــه فــدای مامشــات سیاســی
دولــت بــا روحانیــت نیــز شــد.
از کــروی صدهــا مقالــه و دههــا کتــاب بــه یــادگار مانــده
اســت؛ مقــاالت و کتابهایــی کــه در ایــن دوره ی ســیاه از تاریــخ
کشــورمان همچنــان زنــده انــد و بازچــاپ میشــوند[.]38

گیتی مداری
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تابستان 1396

پانویس ها

« .1مــا و همســایگان مــان» .ایــن مــن نوشــته ای ســت کــه
پاسـخهای کــروی بــه روزنامــه نــگار روزنامــهء «طنیــنِ » ترکیــه در آن
آمــده اســت« .مــا و همســایگان مــان» اولیــن بــار در «پرچــم» ،شــاره
 ،6اردیبهشــت  1323منتــر شــده اســت .یحیــی ذکاء ،یکــی از یــاران
کــروی ،آنرا در «کارونــد کــروی»( ،رشکــت ســهامی کتــاب هــای
جیبــی ،تهــران 2536 ،شاهنشــاهی[ ،چــاپ اول 1352 ،خورشــیدی]،
صــص )540-549 .آورده اســت .قســمت هــای نقــل شــده برگرفتــه از
صفحــه  542مــی باشــد.
 .2منظــورم از «الهیــات طبیعـی» آن نحلــه از االهیــات اســت
کــه دالیــل مربــوط بــه «خــدا» و «چگونگــیِ خــدا» و ...را ن ـه از کتــب
مقــدس ،بلکــه از طبیعــت اســتخراج کنــد .کــروی در دوران پایانــی
عمــرش ادیــان ابراهیمــی ( و کتــب «مقــدس» شــان) را رد کــرد؛ بــه
طبیعــت نگریســت و از نظــمِ حاکــمِ بــر طبیعــت بــه وجــود خــدای
خویــش رســید.
 .3ب ـرای نــگارش زندگــی احمــد کــروی از منابــع پارســی و
فرنگــی زیــر اســتفاده شــده اســت:
ــــ کــروی ،احمــد :زندگــیو زمانــه ی احمــد کــروی؛ در
برگیرنــده :زندگانــی مــن ،ده ســال در عدلیــه ،چــرا از عدلیــه بیــرون
آمــدم ،بــه کوشــش محمــد امینــی ،لــس آنجلــس :رشکــت کتــاب،
[ 2016/1395چــاپ اول در تاریــخ  ۱۳۲۳صــورت گرفتــه اســت].
زیــر نویــس هــای امینــی در ایــن کتــاب و بخــش
هایــی همچــون «کــروی پــس از عدلیــه» و یــا «کشــن
کــروی» نیــز مــورد اســتفاده ق ـرار گرفتــه انــد.
 Staley, William Converse: The Intellectual Deــvelopment of Ahmad Kasravi (PhD), Princeton
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 Jung, Edeltrud: Aḥmad Kasrawī. Ein Beitrag zur Ideengesــchichte Persiens im 20. Jahrhundert, Freiburg 1976.
 Parsinejad, Iraj: A History of Literary Criticism in Iranــــ
(1866-1951). Literary Criticism in the Works of Enlightened
Thinkers of Iran: Akhundzade, Kermani, Malkom, Talebof,
Maragheʼi, Kasravi, and Hedayat, Bethesda, Maryland:
IBEX Publishers, 2013, pp. 160-175.
 Multiple Authors: «Kasravi, Ahmad», in: Encyclopædiaــــ
Iranica, Accessible via: «http://www.iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad» (last access: August 2017).

 .4کــروی را در تربیــز بــا نــام «ســید احمــد ُحکــم آبــادی» و
بیــرون از تربیــز بــا نــام «ســید احمــد تربیــزی» میشــناختند .او دیرتــر
امــا نــام خانوادگــی «کرسائــی» را ب ـرای خــود برگزیــد و آنرا بعدهــا
بــه «کــروی» تغییــر داد .نــگاه کنیــد بــه پانویــس شــاره  2امینــی در
«زندگــی و زمانــهء احمــد کــروی» ،صــص. 9-8.
 .5زندگی و زمانهء احمد کرسوی صص.42-43 .
 .6هامن ،ص.85 .
 .7برای اطالع بیشرت پیرامون این مجله نگاه کنید به:
– Dagmar, Glaß: Der Muqtaṭaf und seine Öffentlichkeit
Aufklärung, Räsonnement und Meinungsstreit in der frühen
arabischen Zeitungskommunikation, zwei Bände, Würzburg: Ergon Verlag 2004.

 .8منظــور از «هیئــت طالبــوف» کتابــیســت کــه زنــده یــاد
میــرزا عبــد الرحیــم طالبــوف تربیــزی ( )1834 – 1911از برگردان روســی
کتــاب کامیــل فالماریــون ،کــه بــه نــام «ســتاره شناسـی بــه زبانی ســاده»
( )Astronomie Populaireدر ســال  1880در پاریــس منتــر شــده
بــوده اســت ،برگردانــده و آن را در چاپخانــهء روزنامــهء «اخــر» در
اســتانبول بــه چــاپ رســانیده اســت( .نــگاه کنیــد بــه پانویــس شــارهء
 2امینــی در «زندگــی و زمانــه ی احمــد کــروی» ،صــص.)90-89 .
طالبــوف در ســال  1313خورشــیدی در تربیــز بــه دنیــا آمــد ،در تفلیــس
زبــان روســی را آموخــت و بــا اندیش ـههای سوســیال دموکراســی آشــنا
گردیــد .بــا علــوم طبیعــی و اندیشــههای مــدرن ــــ از طریــق زبــان
روســی ــــ آشــنایی یافــت و ســپس آنهــا را بــا زبانــی ســاده بــه پارســی
برگردانــد .طالبــوف جــزو اندیشــمندانیســت کــه گفتــان مرشوطــه را
رقــم زدنــد.
بــرای اطــاع بیشــر پیرامــون طالبــوف نــگاه کنیــد بــه
«اندیشــههای طالبــوف تربیــزی» از فریــدون آدمیــت:
« h t t p s : / / a z a d i e i r a n 2 . fi l e s . w o r d p r e s s .
_com/2013/01/talbof_fereydoon-adamit
www-azadieiran2-wordpress-com.pdf» (last ac-
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cess: August 2017).
همچنیــن نــگاه کنیــد بــه مقالـهای در مــورد او کــه در تارمنــای
«ایرنیــکا» منترش شــده اســت:

Masroori, Cyrus: «Ṭālebuf, ʿAbd-al-Raḥim», in: Encyclopædia Iranica, Accessible via:

«http://www.iranicaonline.org/articles/talebuf» (last access:
August 2017).

EIr: «EGYPT viii. Egyptian cultural influence in
Persia, modern times», in: Encyclopædia Iranica, Accessi»ble via: «http://www.iranicaonline.org/articles/egypt-viii
(last access: August 2017).

گیتی مداری
شامره ی سوم

 .16امینــی معتقــد اســت کــه اولیــن کتابــی کــه از کــروی
در ایـران منتــر شــده ،همیــن کتــاب اســت( .نــگاه کنیــد بــه پانویــس
شــارهء یــک امینــی در «زندگـی و زمانــهء احمــد کــروی» ،ص.)120 .
امینــی همچنیــن ســال انتشــار ایــن کتــاب را  1294دانســته (نــگاه
کنیــد بــه «کتــاب شناسـ ی احمــد کــروی» کــه از ســوی امینــی تدویــن
و در «زندگــ ی و زمانــهء احمــد کــروی» در صفحههــای 569-574
درج شــده اســت( .امــا اینکــه امینــی میگویــد« :کتــاب آموزشــی بــه
عربــیســت کــه کــروی در مموریــال ســکول []Memorial School
بــه شــاگردان اش درس م ـیداده» (هامنجــا ،ص )569 .درســت نیســت؛
چ ـرا کــه خــود کــروی مینویســد« :پــس از بیــرون آمــدن از مدرســه
آمریکایــی ،بــی کار میبــودم [ ]...در ایــن روزهــای بــی کاری ،کتــاب
کوچکــی بــه نــام ‹ال َنج َمــة الدُّریّــه› از روی هــان شــیوه [اروپایــی] در
دو بخــش پرداختــم (زندگــی و زمانــهء احمــد کــروی ،ص.)146 .
 .17زندگی و زمانهء احمد کرسوی ،ص.120 .
 .18هامن ،ص.165 .
 .19در دماونــد روزی در راه ســیدی را میبینــد کــه از
پشــت بــا شــاق بــه شــانهء مــردی مــی زنــد .آنمــرد هراســان شــده،
بــر میگــرد و ناگهــان دســت آن ســید را میبوســد و پولــی نیــز بــه
او میدهــد .ایــن امــر کــروی را بــه فکــر فــرو میبــرد و از مامــور
دادگاه جویــای دلیــل امــر میشــود .مامــور در پاســخ میگویــد« :ایــن
آقــا نظــر کــردهء حــرت عبــاس اســت ،اینهــا آقایانــی هســتند [کــه]
همــه ســاله تابســتان میآینــد و در بیــرون شــهر چــادر میزنــد و بــه
مــردم شــاق میزنــد .هــر کــس از دســت ایشــان شــاق خــورد تــا
یــک ســال بــا نبینــد ».بعــد در مییابــد کــه ایــن ســیدهای
گــدا نامههایــی را ــــ بــا مهــر و مــوم ــــ از ادارهء حکمرانــی
مازنــدران و حتــی نخســت وزیــر در تائیــد اینکــه «نظــر
کــردهء حــرت ابوالفضــل علیــه الســام» هســتند همـراه
دارنــد (زندگــ ی و زمانــهء احمــد کــروی ،ص.)254 .

تابستان 1396

همچنین نگاه کنید به کتاب ایرج پارسی نژاد:
Parsinejad, Iraj: A History of Literary Criticism in
.139-120 .Iran, pp
 .9زندگی و زمانهء احمد کرسوی ،صص.88-89 .
 .10هامن ،ص.91 .
« .11ســیاحت نامــه ابراهیــم بیــک» ،اثــر زنــده یــاد زیــن
العابدیــن مراغــه ایســت کــه بــه ســبک رمــان نوشــته شــده و در ســال
 ،1279شــش ســال پیــش از فرمــان مرشوطیــت ،در اســتانبول بــه چــاپ
رســیده اســت .یحیـی آریــن پــور ایــن کتــاب را «نخســتین رمــان اصیــل
اجتامعــی از نــوعاروپایــی در زبــان فارس ـی» دانســته (نــگاه کنیــد بــه
پانویــس شــاره یــک امینــی در «زندگ ـی و زمانــه ی احمــد کــروی»،
ص .)94 .مراغــه ای در ایــن کتــاب /رمــان بــه پــی ماندگــی (عقــب
ماندگــی) ایرانیــان ،اهمیــت قانــون و پرورانــدن اندیشــه ناسینالیســم
پرداختــه اســت .کــروی خــودش در مــورد ایــن کتــاب مینویســد:
«ارج آنرا کســانی داننــد کــه آن روزهــا خوانــده انــد و تکانــی را کــه
در خواننــده پدیــد مــیآورد ،بــه یــاد میدارنــد .ایــن کتــاب داســتان
جوانــی را از بــازرگان زادگان ایرانــی در مــر م یرسایــد کــه بــه آرزوی
دیــدن میهــن خــود ،همــراه لَلِــه اش یوســف عمــو ،بــه ایــران آمــده
و در پایتخــت و دیگــر شــهر هــا ،هــر چــه دیــده ،از ناآگاه ـی مــردم
ملیــان و
و رسگرمــی آنــان بــه کارهــای بیهــوده و فریــب کاری هــای ّ
ســتمگری هــای حکمرانــان و بــی پروایــی دولــت و ماننــد ایــن هــا،
بــا زبــان ســاده و شــیرینی و بــا آهنــگ دل ســوزی ،بــه رشــتهء نوشــن
کشــیده .انبــوه ایرانیــان کــه در آنروز خــود بــه ایــن آلودگیهــا و
بدیهــا گرفتــار بودنــد و جــز از زندگ ـی بــد خــود ،بــه زندگانــی دیگــر
گــان منــی بردنــد ،از خوانــدن ایــن کتــاب تــو گفت ـی از خــواب بیــدار
میشــدند و تــکان ســخت میخوردنــد .بســیار کســان را تــوان پیــدا
کــرد کــه از خوانــدن ایــن کتــاب بیــدار شــده و بــرای کوشــیدن بــه
نیکــی کشــور آمــاده گردیــده و بــه کوشــندگان دیگــر پیوســته انــد».
(کــروی ،احمــد :تاریــخ مرشوطــهء ایــران ،تهــران ،موسســهء
انتشــارات امیــر کبیــر ،چــاپ ســیزدهم [چــاپ اول در ســه
بخــش ،تهــران ،]1321 ،1320 ،1319 ،ص  .)45ایــن نقــل
قــول از کــروی را امینــی نیــز یــاد آور شــده .نــگاه کنیــد
بــه پانویــس شــارهء یــک امینــی در «زندگ ـی و زمانــهء
احمــد کــروی» ،ص.94 .

« .12کتــاب احمــد» یــا «ســفینهء طالبــی» یکــی از آثــار
عبدالرحیــم طالبــوف اســت کــه در آنبــا فرزنــد تخیلــی /پنــداری خــود
پیرامــون فیزیــک ،شــیمی و ...بــه گفــت و گــو نشســته اســت( .همچنیــن
نــگاه کنیــد بــه «اندیش ـههای طالبــوف تربیــزی» از فریــدون آدمیــت
کــه در پانویــس شــارهء  8یــادآوری اش کــردم).
 .13زندگی و زمانهء احمد کرسوی ،ص.94 .
 .14هامن ،ص98 .
 .15پیرامــون تاثیــر جرایــد مــری بــر روشــنفکران ایرانــی
نــگاه کنیــد ب ـرای منونــه بــه:
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کــروی ایــن گونــه ســیدها را بــه بازپرســی کشــاند و جلــوی ایــن گونــه
عــوام فریبــی هــا را گرفــت.
 .20زندگی و زمانهء احمد کرسوی ،ص.272 .
 .21هــان ،صــص .280-281 .کــروی منونــه هــای زیــادی
از درگیــری هایــش بــا مالهــا را ذکــر کــرده .نــگاه کنیــد بـرای منونــه بــه
صــص.268 – 302 .
 .22هامن ،صص.327-328 .
 .23هامن ،ص.330 .
 .24هامن ،ص.331 .
 .25هامن ،ص.335 .
 .26هامن ،ص.383 .
 .27هامن ،ص.390 .
 .28هامن ،صص.392-391 .
 .29بـرای آگاهــی بیشــر پیرامــون داور نــگاه کنیــد بــه مقالــه
ای پیرامــون او در «ایرانیــکا»:
ʿĀqelī, Bāqer: «Dāvar, ʿAlī-Akbar», in: Encyclopædia
Iranica, Accessible via: «http://www.iranicaonline.org/arti-

گیتی مداری

شامره ی سوم

تابستان 1396

cles/davar-ali-akbar» (last access: August 2017).
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 .30زندگی و زمانهء احمد کرسوی ،ص.445 .
 .31هامن ،ص.508 .
 .32هامن ،ص.511 .
 .33نــگاه کنیــد بــه کتــاب «شــیعه گــری ــــ بخواننــد و داوری
کننــد» کــه در تارمنــای زیــر بــه صــورت الکرتونیکــی قابــل دسرتســی
ســت:
«http://kasravi.info/» (last access: August 2017).
بــه ایــن مــورد امینــی نیــز اشــاره کــرده اســت :نــگاه کنیــد بــه
«کشــن کــروی» در «زندگــی و زمانــهء احمــد کــروی» ،ص.)558 .
 .34بــه نقــل از محمــد امینــی« ،کشــن کــروی» در «زمانــه
و زندگ ـی احمــد کــروی» ،ص.560 .
 .35هامن ،ص.560 .
 .36هامن ،ص.562 .
 .37بــرای اطالعــات بیشــر پیرامــون فدائیــان اســام نــگاه
کنیــد بــه:
Kazemi, Farhad: «Fedāʾīān-e Eslām», in: Encyclopædia
Iranica, Accessible via: «http://www.iranicaonline.org/
articles/fedaian-e-esla» (last access: August 2017).

 .38بـرای مشــاهده لیسـ ِ
ـت آثــار او نــگاه کنیــد بــه
«کتــاب شناس ـی احمــد کــروی» در «زندگ ـی و زمانــه ی
احمــد کــروی» ،صــص .569-574 .بــرای مطالعــه آثــار
او بــه صــورت الکرتونیکــی ــــ بویــژه نوشــتههایی کــه در
ای ـران کنونــی سانســور شــده انــد و مــی شــوند ــــ نــگاه

کنیــد بــه تارمنایــی کــه در ادامــه میآیــد:
«http://kasravi.info/» (Last access: August 2017).
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