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 هاسراب وحدت برسر ناخواسته 1

 

ها زیستن  رنج سال های گوناگون در داخل ایران و  به حد انفجار رسیدن ناهنجاری 

کاشانه شرایطی فراهم آورده است که   در از خانه وههای دربدر پراکندگی برای ما ایرانی 

ایم. و البته که این به خودی خود اشكالی ندارد و بسیار هم خوب است.  وحدت  ی شیفته 

و اما پیش از وحدت باید مبانی وحدت را شناخت و پس آن گاه برای رسیدن به وحدت 

 کوشید. 

تواند ها دونوع » وحدت« است که نمی دری هها و دربها و مرارتی این سختی با همه 

و بهتر است وقت و عمرمان را برای رسیدن به آن به  حالل مشكالت ما باشد و نیست  

 هدر ندهیم. 

این وحدت در بهترین . ندگفتاز آن سخن می  57در انقالب  یكی همان وحدتی که 

حالت، یعنی بدترین نوع دیكتاتوری و قلدرمآبی. مبنای وحدت در این جا نه منافع و 

جامعه است. یعنی آن که »قدرت« دارد دیگران   که توزیع قدرت دردورنمای مشترك بل

تراود که در اوست. یعنی  خواند و ازبطن آن، همان می را به » وحدت« با خویش فرا می 

عرصهیكه در  نمونهساالری  اندیشه.  می   ی ی  نقد  به  به  دست  ما  خواهید  خود  تجربه 

 .درایران بنگرید

گذشته و حال به  حدت بر سرخواهیم، یعنی ودوم اما، وحدت برسر آن چه که نمی

ی قبلی گویاست. گفتم وحدت جا هم، همان نمونهقیمت نادیده گرفتن آینده. در این

باید   ی گرفتار،آحاد یک جامعهاست و اما    ما  ی ها، وحدت بر سرگذشته برسر نخواستن 

زند. گفتن  جاست که پراکندگی سربر می . و اینند برای بهتر ساختن آینده وحدت کن

مان ناچار از گذشته اما که این وحدت اگر چه بر سر آینده است ولی باید ضرورتا و بهدارد  

از  از گذشته، منبعث  برسد. ضرورت آغاز کردن  به آینده  بگذرد و  از حال  آغاز شود، 

توان گویم چگونه می وار میها است. با این حساب، نمونهماهیت وحدت بر سر خواستن

داند بر علیه سلطنت، به توافق رسید  ای میی توطئهرا نتیجهبا نگرشی که انقالب ایران  

ی و بر سر چی؟ از سوی دیگر، با دیدگاهی که به جای نگریستن به خویش در آینه، همه

بدون این که به این سئوال ساده   –کند  محدود می   شخصی داستان را به فریبكاری  

کسی را خورده   چنین میلیون آدم فریب33جواب دهد که چه شد و چه پیش آمد که 
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 ی خوبی است. فعالًایران، نمونه   ی توان داشت ؟ همین نمونهچه توافقی می   –است؟  

گویند که انگار از همان آغاز ندارم که هستند کسانی که امروزه طوری سخن می  ی کار

مان این است که در مقطعی، بخش دانستند ولی واقعیت تلخ تاریخیچیز را می   همه

برسرمالحظهقابل  ایران  مردم  و  اجتماعی  نیروهای  از  نمی آن  ای  که  به  چه  خواستند 

جناح مذهبی  تابید و هم  شاه را برنمی   خودکامگی»وحدت« رسیدند. هم چپ ایران  

های دیگر. و هم مجاهدین و خیلی  استندخوشاه را نمی  خودکامگی. هم ملیون  انقالب

نخواستن این  برسر  همگان  »وحدتی«  حیرت  درمیان  و  گرفت  شكل    خودکامگی ها 

شود دوستی شاه گفته می های جذابی که از مردمقدرقدرت شاه فروریخت. از داستان

اند.  گی ملی ما دل بسته ه حافظی کمی زیادی به بی ی هاگذرم. راویان چنین داستان می 

های ترین توجهی به خواسته توانست بدون کوچکای که میه سابق تا آخرین دقیقه شا

مردم با قلدری تمام بر آن مملكت حكومت کرد و تنها زمانی »صدای انقالب« را شنید  

بررسی   جز خرابه چیزی باقی نمانده بود.حكومت به   خودکامگیدیر شده بود. از    که دیگر

آن در پیش گرفتند، از  ای که مردم برای تغییرشیوه  حكومت شاه و ی رابطه بین شیوه 

 ها است.  کاری های الزم برای اجتناب از همان ندانم فرضپیش 

کند چون این حضرات،  طلبان را غیرممكن میوحدت با پهلوی   فرض کارهمین پیش 

به بدانند  مقصر  قضیه  این  در  را  همه  خودکامه حاضرند  حكومت  از  که  غیر  ای 

گریزی خاص خویش بر تارك آن بود. برخالف تهمتی که شماری محمدرضاشاه با منطق

زنند صحبت بر سر »خون« طلبیدن نیست. ولی طلبان رسمی و خجالتی می از پهلوی 

می  مصیبت اگر  همان  گرفتار  دوباره  به  خواهیم  باید  مربوط  حقایق  نشویم،  ها 

گذشت از هر رحمانه و بی تقاد بی ترین حالت روشن شود. چنین چیزی بدون انگسترده

 چه که بود و تا مغز استخوان فاسد و عهد دقیانوسی بود، غیر ممكن است.   آن

به یک معنا تازه اول بدبختی ما    -هایعنی وحدت بر سر نخواستن   -این نوع وحدت

اما    ، دن»شاه« شو   انخودش  ند چون دوست داشت  ند خواستشاه را نمی   کسانی بود. یعنی  

داستان بودند  هم   رهبران مذهبیرچه در نخواستن شاه با  گملیون و دیگران اها و  چپ

دانستند  واقع نمیای از بدبختی این بود که به خواستند. بخش عمده دیگری می   ولی چیز

نادرستی به این نتیجه رسیده بودند که »هر چه خواهند؟ در ذهن خویش بهچه می 

، وضعیتی که  سال  45نزدیک به  با اختالفی  شود«، یعنی  بشود، وضع از این بدتر نمی 
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کنند این که به . کاری که اکنون می اندن رسیده همااکنون به    امروزاز مخالفان    شماری 

اند و به همان صورت اندر را گذاشته   حاکمیت کنونیجای سلطنت، در این مباحثات،  

دهند. آقای رضا  می داد سخن    -آن تردیدی نیست  که در  -وضع  ناخواستنی بودن این  

 . اما دالیل شدا د شاه بهخواخواهد چون خودش میپهلوی »جمهوری اسالمی« را نمی

. عبرت آموز این که هرکس هم که بگوید آزموده را دوباره آزمودن متفاوت استدیگران  

متهم می  این  به  و هوادار  نادرست است،  به    است. دقیقاً   وضع موجودشود که حامی 

که   صورتی  پیش  45همان  می   هم  سال  کسی  می  گفتاگر  آیا  مردم!  چه ای  دانید 

شد  ی که برای دموکراسی داده مییاز شعارهابستند.  همین اتهام را بر او میخواهید؟  می 

گویم گذرم. بیان اهداف همیشه بیان هدف است. یک جریان سیاسی و حتی میدر می

و اکنون   باشد که کسی نداشتاجتماعی باید برای رسیدن به آن اهداف برنامه داشته  

  ها دل بسته بودند. تر این بود که به وحدت بر سر نخواستن . اما بخش مهم هم ندارد

 خواهند چنین کنند. همان سرانجامی که اکنون نیز می 

ای از ها بخش عمده واقعیت زندگی وحدت بر سر نخواستن  دراول،  ی در این تجربه

ترقی تباهی  نیروهای  به  را  ما  بازارخواه  ولی  کنم،  مصیبت  ذکر  نیست  الزم   کشاند. 

»اختراعات« رونق گرفت. در ذهن شماری از نیروهای سیاسی ما روحانیت به حكومت  

گیری به کار افتاد و های محیرالعقول اندازه رسیده دوشاخه و چندشاخه شد. دستگاه 

همین   نیز  امروز  حتی  شد.  هم  ضدامپریالیست«   « شده،  چندشاخه  حاکمیت  این 

مدافعان سلطنت خودکامه درایران بدون نقد    گیری در جریان است.های اندازهدستگاه 

اند و هرکس نیز  ، هم »دموکرات« و »مدافع حقوق بشر« شده خود  شرم آور  ی گذشته 

طلبد! تو هنوز »خون« می  و  کندوانی می مرداد« روضه    28جز این بگوید، دارد برای »

ما با    ایم که دریافته باشیم که کارحداقل رشد سیاسی نرسیده ی که ما هنوز به این  یگو

پاپوش و  نمیافترا  سامان  به  می دوزی  ولی رسد.  کرد  نویسی  دوباره  را  تاریخ  شود 

رحمی است. حتی اگر در کجی کردن به تاریخ روا نیست چون تاریخ، قاضی بی دهن

یم ولی به قول معروف، همگان ی را با خود همراه کنیهامدت تاریخی، بتوانیم گروهکوتاه 

که در   افتد و هرشود برای همیشه فریب داد. دیر یا زود، رازها از پرده برون می را نمی

وضع  فقط کافی است با کسی در نخواستن    او غش باشد، روسیاه خواهد شد. امروز نیز
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ن خواهیم، قرار است در ایمی   چه جایش به  که  این همچنان – به توافق برسیم  موجود

شاه وحدت  خودکامگیباری جالب این که نه فقط بر سر نخواستن    مرحله مهم نباشد.

ی ی بل که با دنیا  ،وضع موجود، یعنی همین توافق فعلی بر سر نخواستن  انجام گرفت

ی بر سرنخواستن حضور امپریالیسم امریكا در ایران هم توافق به دست  یتقلب و دورو

دولت برآمده  ر برای ایران مصیبت بزرگی بود برای گیری سفارت امریكا اگآمد. گروگان 

اندیش ما خلع سالح ایدئولوژیک  برکت« داشت. هم چپ سطحی  »خیر و  از انقالب بهمن

در این میان   اما  حاکمیتی کشید.  ی آبروشد و هم ملیون »دوراندیش« ما کارش به بی 

 ها هم چنان مستی آور بود. بارش را بست. »شراب« وحدت بر سر نخواستن 

گذرد. ولی ما هنوز که هنوز است هم  سال می   45تر از  اندکی کم از این جریانات  

و هم در   جامعهی مذهب حاکم بر  ی خودمان گرفتار توهم هستیم و هم دربارهدرباره

مقوله  با  به همین    طلبی درسلطنت   ی پیوند  کارمان  که  است  به همین خاطر  ایران. 

اش زار است. بر سرآینده که وحدت نداریم، هیچ. با همان ذهنیت ماقبل صورت فعلی

 زنیم. کنیم و دید می است که دنیای دوروبرمان را ارزیابی می   هو با همان دیدگا  57بهمن  

 اما منظورم از این توهم چیست؟ 

هنو ما  باشیم.  صادق  خودمان  نرسیده با  مدرنیته  عصر  به  ادای  ز  قصدم  و  ایم. 

های ما ویژه اگر مطابق خواستهروشنفكرانه درآوردن نیست. ما هنوز به »شایعات« به

ما هنوز به   انكارناپذیرند.  اول وکنیم که انگار » اطالعات« دستباشد طوری برخورد می

میان  ی اندازه در  حقیقت  و  نیستیم  حقیقت  شدن  روشن  نگران  بسیار    کافی  ما، 

است.  آسیب  شده  شكننده  و  رسمیت  پذیر  به  را  دیگران  و  خود  فردیت  هنوز،  ما 

و به تبع آن،   حق و حقوقی  نیز  برای خودماناست که    شناسیم و به همین دلیلنمی

تردیدی   مسئولیتی در هیچ رویدادی  توطئه هست  دنیا  این که در  نیستیم. در  قائل 

ای و یا تحولی در ایران اتفاق افتاده است  واقعه نیست ولی آیا در دویست سال گذشته  

نتیجه ایرانی، آن را  ندانیم! چون نیک بنگری واقعیت این    ی توطئه   ی که مای  کسی 

چه بر سرما آمده است خود را مفعول  است که ما در ذهنیت خویش و در پیوند با آن 

ائل بودیم، ازجمله دانیم نه فاعل تاریخ. اگر برای خودمان ارزش و اعتباری قتاریخ می

مسئولیت می باید   و  نقش  و حوادث مشخص کوشیدیم  رویدادها  این  در  را  های خود 

کاری که باید نه    های الزم را بیاموزیم.و برای اجتناب از تكرار اشتباهات، درس  نیمک
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و حتی   57مرداد بكنیم بلكه حتی درپیوند با انقالب بهمن    28کودتای    ی فقط درباره 

 کنیم! اگرچه »هنر نزد ایرانیان است وایم و چه می ولی چه کرده   بعد از آن.های  سال 

بال ولی هر  نتیجه یبس«  آمده  ما  به سر  که  این   ی ی  و  است!  بوده  آن  یا  این  توطئه 

راستی مصیبت ما  مواردی که به   توانیم حتی دری رسیده است که نمی یروی به جازیاده

نی  توطئه  ی نتیجه  است،  بوده  مثال  دیگران  کنیم.  مشخص  را  بیگانه  و  خودی  قش 

سند   ی ، بدون ارایهطلبان گرامی توانم ارایه کنم این است که پهلوی نقدی که می به دست

بر علیه سلطنت    ی غرب«توطئه»  ینتیجه   57اگرچه معتقدند انقالب بهمن    شاهد،  و

چنان ست هم ی اسناد و مدارکی که منتشر شده ادر ایران بوده است ولی، با وجود همه

و باتمسخر آن را عاشورا و سخن گفتن از آن   گویندمرداد سخن می  28  «از »قیام ملی

سال    45مگر از مخالفان خود چه کم دارد.    حاکمیتالبته    !!خوانندخوانی میرا روضه

ای  هفته  کشتار کوشیدند مملكت را کنترل کنند ولی روز و  است که با بگیروببند و قتل و

است ولی مای ایرانی مستقل از   بارسفأای را کشف نكنند! تتازه  ی ئه«نیست که »توط

گذرد. چون در جانبه به توطئه نمیمان بدون باور عمیق و همهدیدگاه سیاسی، زندگی 

کاره نیستیم.  مان اینزندگی   ی خودمان برخورد کنیم و ما به تجربه  باغیر این صورت باید  

 زمانه است.   ماندگی ما از زمان ودلیل واپس ترین و این به گمان من، عمده 

بیست ی سوم  از دهه می مویكقرن  در    گذرد، دوسالی  اای  زمانه و  با  و  یکه  نترنت 

  45  داریم و درخوش می شود ما هنوز به این دست »اطالعات« دلماهواره مشخص می 

زار بار هائی« که براساس »همین اطالعات« انجام دادیم هسال گذشته براساس »تحلیل

، عامل تا همین چندسال پیشالبته    ماه آینده« سرنگون کردیم!  6را در »وضع حاکم  

نیز اضافه شده   اوباما و ترامپ  . آقای جورج بوشبوددیگری  کاران و نومحافظه   و بعد 

امریكائی در حالیكه شكنجه را قانونی کرده و به دموکراسی در جوامع غربی ضربات 

برای جوامع گرفتاری چون ما، »آزادی و دموکراسی« رار بود  قند،  بودکاری وارد کرده  

موریت تاریخی به همراه آقای بوش أ به ارمغان بیاورند! البته آقای تونی بلر نیز دراین م

. این که در داخل انگلیس، سنت چندین  بود  گونه که در عراق زده. همانزدرکاب می 

هرکس هم از این    بودند وپا گذاشته    برائت شهروندان تا اثبات گناه را زیر  ی صد ساله 
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ها«ست! این هم هوادار »تروریست  مغز« نباشد، حتماًمسایل سخن بگوید، اگر »خشک

 از کیفیت بگومگوهای سیاسی ما! 

گفتیم وحدت ما باید بر   ترحرف و سخن اصلی. پیش   سربربا این مقدمات برگردیم  

ما    ی ها برای سازندگی و آینده نخواستن ها چرا که  ها باشد و نه نخواستنسر خواستن 

رحمانه از گذشته و حال غیر ممكن است.  گشا نیست. ولی سازندگی بدون انتقاد بی راه

  پذیریو البته که مسئولیت   این انتقاد بدون پذیرش تام وتمام فردیت و آزادی فردی

الزمه نیست.  میزممكن  که  است  بدیهی  اصل  این  مطلق  پذیرش  نیز  مهم  این  ان  ی 

در هر گیری باور واعتقاد به آزادی و آزاداندیشی، دامنه و عمق آزادی دگراندیشان  اندازه

است. در تمام طول وعرض تاریخ یک حكومت استبدادی نشانم  جامعه و هر فرهنگ  

 اندیشان با حكومت از حد اعالی آزادی برخوردار نباشند! بدهید که در آن همسان

کند. باید صداقت انتقاد از گذشته با عملكرد کفایت نمی   خودخودی اما این انتقادها به 

خوانی داشته باشد. در غیر این صورت گرهی از کار کنونی عناصر و نیروهای درگیر هم

ترین صورت ملی و همگانی  شود. این انتقاد از خود باید به گستردهکسی گشوده نمی

فاجعه که  چرا  همگا  ی شود  و  ملی  صورت  همین  به  ما  است.  زندگی  شده  نی 

چنان در عوالم سر و نادان را باید به حال خویش رها کرد که هم خودبرگزیدگان خیره

 دانستند.  کنند که همه چیز را از همان روز ازل میمیگمان  هپروت سیر و

نیروهای  به و  عناصر  مثال،  به پهلوی عنوان  که  »مشروطهطلب  را  خود  خواه«  غلط 

ویژه در  توانند بیش از این از وارسیدن نقش سلطنت در طول تاریخ و بهنمینامند  می 

این است که ما در ایران هرگز حكومت    واقعیت تاریخیند.  کنخالی  عصر پهلوی شانه 

مشروطه نداشتیم که کسی اکنون خواستار دوباره سازی آن باشد. پیش از مشروطه که  

ها به مطلقیت حكومت به  ی اعتقاد ایرانیاستبداد مطلقه داشتیم و پس از آن نیز. حت

انقالب کرده اگرچه  اکنون هم  که  است  ولی  حدی  فواید حكومت  ایم  اندر  هم چنان 

توان ایراد گرفت  اگر به ناصرالدین شاه قاجار نمی  کنند.سرایی میمطلقه هر روزه داستان 

توان گفت.  ی شاهان پهلوی نمیشكنی کرده است ولی همین نكته را درباره که قانون 

ی محمدرضا شاه از این دیدگاه حائز اهمیتی فراوان است. چراکه در ساله   37استبداد  

 –  درباری  ی خائنانه ها بر علیه مردم ایران، توطئهستمگری   یاین دوره گذشته از همه

مكی و شماری دیگر از مرتجعین به همراهی و با مساعدت دالرهای امریكا و   -  کاشانی



 

 
 

 هاسراب وحدت برسر ناخواسته 7

برعل خودکامهانگلیس  حكومت  تثبیت  با  مصدق  دکتر  حكومت  تكامل  یه  راه  شاه  ی 

پرستان، سیاسی و فرهنگی ایران را مسدود کرد. برخالف تبلیغات سراپا دروغ پهلوی 

فرصت  بیش یهای طالحتی  ایران،  اقتصاد  و  رفت  از دست  نیز  اقتصادی  بسی ی  و  تر 

اینعمیق ماند.  باقی  بیمار  و  نفتی  اقتصادی  همیشه  از  بالفصل    تر  جانشین  آن که 

ی قبولی برای تبرئهها بسی بدتر عمل کرده است، دلیل قابلحكومت در بسیاری از زمینه 

ی ی هاکار حكومت پهلوی باید به گزارشآن حكومت خودکامه نیست. مبلغان فراموش

اقتصادی در آن »سال  از عملكرد  از سوی »بازرسان شاهنشاهی«  های رونق« در که 

ها چاپ شد رجوع کنند تا اگر ریگی به کفش  تحت کنترل آن سال  شدیداًهای روزنامه

و ماری در آستین ندارند واقعیت اقتصادی ایران برایشان روشن شود. با این همه، به 

های ایران در آن سالها و دعوت به »وحدت کلمه« چیزی به  رسمیت نشناختن واقعیت 

در بند چند   عنوان یک ملتِبه   طلبی نیست. مگر غیراز وحدتستیزی در پوشش وحدت

 بار باید » وحدت کلمه« را تجربه کنیم! 

شورای نگهبان وجود نداشت.  های  محدودیتسلطنت، یعنی پهلوی دوم،    ی در دوره

هم داری در مملكت انجام بگیرد. شاه  گذاشتند انتخابات معنی ولی گرازهای ساواك نمی

اگر تفاوتی باشد این که شاه در قانون اساسی این   عمالً بر کشور والیت مطلق داشت.

 قدرت نامحدود را داده است. در   انون اساسی کنونی اینقدرت نامحدود را نداشت ولی ق

ه  پیش منتشر کرد  هاداریوش همایون در کتابی که سال یاد  ی زندهآن موقع نیز، به گفته 

شود و یم شاه خرج می مملكت با تصمیم مستق   ی درصد از بودجه  70، نزدیک به  بود

  ، کنندای تعطیل میطور فلههمطبوعات را باگر  معطل بودند. اکنون  مجلس ودولت ول

گل و گشادی برای   ی خانهرتاآقای هویدا چنین کرده بودند. االن وز  آن موقع به دستور

»ارشاد« داریم آن موقع هم وزارت »فرهنگ و هنر« بود که همین عملكرد را داشت.  

که   هاولی مثل همان قبلی  شان متفاوت استسیمای ظاهری های کنونی  خانمحرمعلی

عقیده در   شان کنترل فكر واصلی  ی، وظیفه پوشیدندژوپ میکراوات داشتند و مینی 

زندگی   ی خواهند همهمی کسانی که  کند که  مملكت است. برای من ایرانی چه فرقی می 

یكی از سفرها به ایران از کسی شنیده  در  .  ، چه ظاهری داشته باشندمرا کنترل کنند 

خواندیم و خوردیم و نماز را در خانه می رستوران می   در آن موقع، عرق را دربودم که  
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را در خیابان می  نماز  را در پستوی خانه میاکنون،  این است    خوریم.خوانیم و عرق 

   تلخی سرنوشت مای ایرانی!

ای داشت د، چگونه امكان دارد آیندهبا این همه، بدون نقد هر آن چه که هست و بو

 مان نباشد؟که مثل گذشته و حال

جد با این نگرش منحط که »یا با منی و یا دشمن وطنان مسلمان ما نیز باید به هم

شخصی و درونی    ای کامالًین مقوله ی بپذیرند دین و آ  کنند وین من« وداع  یدین و آ

مهلک تحولی  هیچ  دین  یک  برای  دین،  متولیان  تبلیغات  برخالف  از است.  تر 

ستیزان ایرانی میلیاردها دالر سال گذشته اگر دین  45زدگی آن نیست. در این  سیاست 

توانستند به میزانی که کردند باز نمی برای ضربه زدن به باورهای ایمانی مردم هزینه می

، موفقیتی به دست بیاورند. به همان ندادر این مهم موفق شده   یحكومت دینمسئوالن  

از قانون شكنی وجود ندارد. حتی    تربارگونه که برای نهاد سلطنت نیز هیچ خصلتی زیان

 مدت تاریخی به نفع مستبدین تمام شود. اگر در کوتاه

ارتر از راستی بسی زطلبان این حداقل را نیاموخته باشند که کارشان به اگر پهلوی 

 کنند. آن است که گمان می 

عده  سلطنت پس  ایران  در  توطلبای  ولی  باشند.  سلطنت أاند.  کردن  با  م  طلبی 

شانه آن  ،پرستیپهلوی  با  حكومت  هم  تاریخی  عظیم  مسئولیت  بار  از  کردن  خالی 

پسند نیست  ی »مشروطه طلبی«، ترکیبی دل قوارهپهلوی و در پوشش بی  ی خودکامه

البته   –خواهند از سوی دیگران  طلبان می جدی گرفت. اگر سلطنت آن را  توان  مینو  

 ی جدی گرفته شوند باید نشان بدهند از گذشته  –منظورم مشاوران دولت امریكا نیست  

ی که یهانامه نه مجعول  ، ودارند  ما  ی خوان با واقعیات تاریخی جامعهاین نهاد دانشی هم

چه برای آینده  شود. آنخورد مردم داده میو چه اکنون به به نام تاریخ چه در گذشته  

حفظ و پاسداری در   ی ها، نهادی است شایسته ثر از این درس آموزی أخواهند متمی 

های گوناگون نه با ظهور یعقوب شمار ما در عرصهب متعدد و بییسوم. مصا  ی هزاره

توان دیگر. دیگران را نمیشود و نه با پیدا شدن هزار رضاشاه  وفصل می لیث دیگری حل 

فریب داد، پس برای فریب خویش نكوشیم. اگر قرار است نهاد سلطنت مشروطه باشد،  

مختصات آن کدام است؟ دخیل بستن به قانون اساسی برآمده از انقالب ناکام مشروطه،  

خبط خطرناکی است که برای   -اگرچه حتی آن قوانین نیز هرگز در ایران اجرا نشدند
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ای دیگر. هر دو را در میان  اهللتراشد یا شیخ فضل تین یا »رضاشاهی« دیگر می ما در آس 

ی عقلی و دلیل قابل قبول ما برای آزمودن ایم. زمینه ی از خون و کثافت آزموده یدریا

 ، برویم سر سطر. هها چیست؟ پس نقطآزموده

اتفاق بیفتد.  ها و جریانات نیز  این وارسیدن نقش خویش باید در پیوند با دیگر گروه

دار گریزی ریشهاجتماعی ما مسئولیت-ی مشترك عناصر و نیروهای سیاسیچون نكته

 شان است در وارسیدن همین مقوله. مزمن  و

چنان گناه شكست  نگاهی به خویش بیندازند هم ملیون ما بدون این که حتی نیم 

های عناصر و گروه   اندازند و یا به گردن دیگرها« می ای »نهضت« را یا به گردن »توده

بقاسیاسی. می  های ترشان، چریکتازه  ی ی باشد یا کاشانی و حتی در تجربهیخواهد 

اند  اندیش ما نیز هر چه گفته و کردهچپ  های ها و سازمانمجاهدین. گروه  …ی و  یفدا

چنان »وارسیدنی مشخص« بود از »وضعیت مشخص« ها هم کمبودها و ضعفی  ه با هم

رفت. منتفدین غیر چپ به کنار، منتقدین چب نیز یا »عوامل درزش هم نمیو مو الی  

های«  های خارجی. هم انتقاد از »رفرمبودند و یا »حقوق بگیران« حكومت  بورژوازی«

خرداد هم ارتجاعی    15درست بود و هم حمایت از آن. شورش    40ی  شاه در اوایل دهه

 طلبانه.  بود و هم در مقطعی دیگر ترقی

ها و جریانات درخشان نیست. ولی  ی هیچ کدام از این گروهیدی نیست کارنامه ترد

نگرش   این  نقش خویش  -تداوم  و  دیدن خویش  از  برای را  ی  یهاپرسش   -گریز  که 

نیست. ما، گو  پاسخ   ، ی کنونی روی دست و دل ما ماندهجانبه رفت از بحران همهبرون

خواهیم به خودمان بنگریم و نه بدون نه می  یعنی مای ایرانی امروزه گرفتار یک برزخیم.

ایم. واقعیت  توانیم قدمی به پیش برداریم. نتیجه آن این است که بالتكلیف مانده آن می 

و ما  که  است  آن  گزنده  و  شده   تلخ  هزارپاره  و  دوپاره  ما  مقطعی فرهنگ  در  ایم. 

این »مدت کوتاه« ایم ولی  کردیم که گرفتار مهاجرتی کوتاه شده لوحانه گمان میساده 

جوانی   به  مهاجرین  دوم  نسل  بیدارخوابیم.  انگار  هنوز  ما  بدبختانه  است.  آمده  کش 

بیمی  و  پیر  هم  مهاجرین  اول  نسل  و  و رسد  پیشرفت  برای  اگرچه  است.  رمق شده 

ایم ولی حتی اکنون نیز این رشادت  مان در مهاجرت کم کوشیدهپیشبرد فرهنگ ایرانی

، راه برای رفع آن ها خویش را بپذیریم تا شاید با پذیرش کاستی   کاری را نداریم که کم 
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هم ما  شود.  درباره هموار  می چنان  غلو  خویش  فرهنگی  آوردهای  دست  اما    .کنیم ی 

نسل دوم مهاجرین در وجوه عمده مختصات همان جوامعی را گرفته است که  طبیعتاً  

ای است که نه ایرانی است و نه فرنگی.  ملغمهاش  «کند. »فرهنگ ایرانیدر آن زندگی می 

به اعتقاد من، مهم و ما به  ترین  خصوص نسل اول مهاجرین در این راستا خطاکاریم. 

برابر   ای که در مهاجرت داشتیم و در انجامش نیز موفق نشدیم این بود که دروظیفه 

بیرون از ایران،   حاکم بر ایران و بر ذهنیت شماری از ایرانیان در  بگیر و ببندفرهنگ  

ارج مان را  وجوه مثبت فرهنگ ایرانی  عالوه بر آن کهفرهنگی بدیل عرضه نكردیم که  

ی ، بسته به این که در کدام گوشه را  های مثبت و کارساز فرهنگ غیرایرانی، جنبه نهد

نیز » ایرانی« کرده است. پرسش اساسی اما این است که    ،این جهان پناه جسته باشیم

 ایم؟ ها چه کردهینهدر این زم

ولی نه نشر داریم و نه ناشر و از آن بسی بدتر نه    شد ساله    45مهاجرت و تبعیدمان  

خواندن و نوشتن   از جمعیت داخل ایران سواد بخشیخوانیم و نه نشریه. اگر کتاب می 

مهاجران ویژه نسل اول  ندارند همین نكته را در خصوص ایرانیان مقیم بیرون از ایران و به

اند.  و امریكا میزبان چندین ده هزار ایرانی  توان گفت. اغلب شهرهای بزرگ اروپانمی

رود و نسخه به فروش نمی   100ولی در همین شهرها و مادرشهرها نشریه و کتاب در  

ها مشكل مالی و اقتصادی ماند. گرچه شماری از ایرانیروی دست نویسنده و ناشر می 

توان روزی یک  من، مشكل اصلی مشكلی فرهنگی است. یعنی می دارند ولی به اعتقاد  

 2تر نوشید و به این ترتیب ماهی  ای یک بطر آبجو کمتر کشید و هفته عدد سیگار کم 

 1. کنیمکتاب خرید. بدبختانه نه تمایلش را داریم و نه هنوز نیازش را احساس می 3یا 

. یک مشت بهتر بود  داشتیمنمیتلویزیونی، چیزی داریم که اگر    ی به جای فرستنده 

 ی توانند در عرصهکه نمی  خواران پسامدرنو رانت   های هنری ای و لومپن فحاش حرفه

باشند، طباالن توخالی یهای رادیوبه کسی مفید باشند. فرستنده   رسانیاطالع ی، اگر 

شان« هم در بهترین حالت، پخش  های استبدادساالرند و تظاهرات »دموکراتیکنگرش

سفانه چنگی به دل أسال پیش ایران است. نشریات ما نیز مت  پنجاهها و موسیقی  ترانه

زنند. اگر گرفتاری چاپ و توزیع نداشته باشند که اغلب دارند و به همین علت،  نمی

 بزرگی بخش   عقاید. دار افكار ومستمر و ادامه ی اند تا ابزاری برای مبادلهنامه بیشتر گاه 

ای سخن یاختهاند )از نشریات تکبعدی از این نشریات در بهترین حالت نشریاتی تک
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زدگی بندی به سیاست اصل محترم و مقدسی است ولی سیاست گویم(. اگرچه پای نمی

و درست  اندیشیدن  مخل  و  است  بد  صورت   همیشه  بدترین  به  نشریات  این  اغلب 

و دورنما ندارند. از تبادل و تقابل ایده و اندیشه مثل اند تا سیاسی. برنامه  زدهسیاست 

ترسند. اگرچه نشریات سازمانی به آن مفهوم سنتی نیستند )چون جن از بسم اهلل می

 باورند.  پرست و ایلولی اغلب، قبیله ای باشد(سازمانی نیست تا نشریه

ن نیست که هر  ای  همین جا بگویم که منظورم از آزادی و تبادل و تقابل ایده اصالً

خواهد بگوید. این درك، درکی مخدوش از آزادی کس آزاد است هر چه دل تنگش می 

گیرد. به آزادی از ذهنیت و نگرشی استبدادساالر ریشه می  تظاهر  ی است که با همه

اخالقی، یعنی جوازی ارزان و مفت برای هرز رفتن    آزادی بدون مسئولیت اجتماعی و

 ها.  قابلیت 

مان را بشناسیم های مان بیدار شویم. مسئولیت خواب تاریخیز این مرگیم ایپس بیا

از »تهاجم فرهنگی«  برابر جماعتی که ما را  به آزادی عمل کنیم. در  و پس آن گاه 

تهاجم می  نه  فرهنگ  باشیم.  فرهنگی«  »تداخل  مدافع  مسئوالنه  و  آگاهانه  ترسانند 

واقع و در برانگیز چون »تهاجم« بهواژگانی احساساتپذیر است. ولی  کند و نه تهاجممی 

نهایت امر ترفندی است برای تهاجم و تجاوز به ذهینت و حق و حقوق مردم. نه همه 

ی اجزای فرهنگ غیرخودی  مان خوب است و قابل دفاع و نه همهچیز فرهنگ ایرانی

کلی  با  که  کس  آن  مضر.  و  است  کم یگوبد  از  سوءاستفاده  و  دی  یگران  آگاهی 

سازی است. هوشیار باشیم و پاید برای ذهن در حال قفس های« فرهنگی را می »دروازه

شیفتگی پرستی و ایل کنند از قبیله وطنانی که درایران زندگی میهوشیارتر. در مقابل هم 

جد دست برداریم. بپذیریم که  ی همین نگرش است به شدهکه درواقع اشكال کوچک 

واحد اجتماعی فرد است نه گروه، طبقه و   ،ترینحال عمده  ولی در عین  ،ترینکوچک

یا ملت. در نگرشی که فرد حق و حقوقی ندارد تردید نكنیم نه طبقه حق و حقوقی 

برابری، تفاوت به  نه ملت. ضمن اعتقاد عملی  بپذیریم. در کنار   هاخواهد داشت و  را 

 فردی  کامل  های زادی مسئولیت اجتماعی و فرهنگی، قبول کنیم که فرد و فردیت و آ

فرهنگی ما باشد. در هیچ کتاب   ی باید اساس آینده   مستقل از جنس و نژاد و مذهب 

بایست در وارسیدن همه چیز اتفاق نظر ای نیست که همگان می آسمانی و زمینی آیه
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نظر داشتن طبیعی است توان شنیدن دیدگاه دگراندیشان داشته باشند. پس اگر اختالف

خویش روبرو   ست تا از همان آغاز با بحران و تناقض در خویش و بامقدمات اازپیش

 نشویم.  

 ی شروع توافق کنیم. عنوان نقطه پس روی یک نكته حداقل به 

خواهیم از قیدوبند به هر شكل و صورتی که درآید و می   ،برابریم، اگرچه متفاوت

 آزاد و رها باشیم. 

خوش کنیم تا های شاه دلبه ستم   این دورانهای  جان از ستم اگر قرار است خسته

همان گونه که یک بار این  سینه بزنیم دیگری  ی بعدی، دوباره زیر علم شیخدر مرحله

 ایم؟  پرسم، چرا؟ مگر مریض. میایمکار را کرده

ای که به این چنین  مان باشد، بدون نقد گذشته مان بهتر از حالاگر قرار است آینده 

 شود؟پذیر میچگونه چنین چیزی امكانیده است، یحالی فرارو

 گردیم به پرسش اول: آیا به وحدت نیازمندیم؟ پس بر می 

 بدون تردید.

 ها وحدت کنیم؟ پاسخ من به این پرسش این است:  نخواستن   برسرفقط  توانیم  آیا می

 هرگز چنین مباد.

پوشش وحدتاین »وحدت« وحدت در  استشكنی  پی  طلبی  اگر  تداوم و  آمدش 

دیگر   یپوشش  ن مصیبت نباشد، بدون تردید، دوباره آفرینی همین مصیبت ولی درهمی

 است. 

 هرگز چنین مباد.

2022ژوئن   

 

 
 

 400یا    300میلیونی تیراژ کتاب در    85یک مملكت    یمتاسفانه در ایران هم وضع به همین صورت است. برا  1

اندازند که یها را به گردن سانسور در داخل م یآور است. البته دوستان گناه کتاب نخواندن ایرانواقع شرمنسخه به

چنان به کتاب نخواندن دوستان مقیم خارج از ایران همگاه  آنباشد،    یعلت اصل   حتیاگر    یثیر نیست ولأتیاگرچه ب

 ماند. یم   یصورت یک معما باق


