
   فرهنگ مبارزه با حکومت اسالمیدربارۀ 

  

با   شودبجا گذاشت، که چرا ممکن نمی این پرسش را د وسرکوب ش خیزش ایرانیان در برابر حکومت اسالمیباری دیگر 
 جنبش  که واقعیت این است  برانداخت؟ را  حکومت دنیا  نابکارترین ،تکیه بر نارضایتی فراگیر و آگاهی روزافزون ایرانیان

ویا گهایی رنجور است، که نیز از کاستی خود، بلکه خانگی سرسخت و مکاری روبرو است با دشمننه تنها مردم ایران 

   گیری است. در حال شکلهای ایران خیابان کف در
د، نهای علمی دربارۀ ماهیت رژیم ندار اپوزیسیون نه تنها توجهی به بررسیرهبران از این نظر جای شگفتی است که 

ین بار از میان امواج ا سرنگون خواهد شد و  ۵۷کرار الگوی انقالب با تحکومت اسالمی که  اند،توهمدچار ظاهراً بلکه 

    برخواهد آمد! مدرن بجای حکومت توتالیتر مذهبی، حکومت دمکراسی پارلمانی ،ونآتش و خ
 راه آزادی روشن باشد، که شورش باید برای همۀ مبارزان آنان بدین نیز توجه ندارند،  که از ماکسیم گورکی به بعد 

و حرکت مردم تنها زمانی راهگشا است، که با رستاخیزی  شودپیشرفت اجتماعی منجر نمیبه هیچگاه گرسنگان 

بعنوان  هت داشته باشد،شبا ۵۷انقالب اسالمی  هایرگونه حرکتی که به شیوههاز  بایدبنابراین . فرهنگی همراه باشد
  کرد.  دوری رانای گامی در جهت مخالف منافع ملی

 هر جا که توانستند، یاسالم میسرکوبگر رژ  یروهاینماه در آبانکه  افتیتوان یمواقعیت  نیتر بر ا روشن یدییتأ  ایآ  

انند کشتار و ، تا بدینوسیله بتپرداختند رهیو غ سیها، مراکز پلدر بانک یفشانو آتش یدست به کار شدند و به خرابکار 
    ؟ۀ معترضین و سرکوب جنبش را توجیه کنندوحشیان

آمیز در برابر حکومتی توتالیتر برخیزد، مسالمت به شیوۀ ملتی بتواند به نیروی درونی وی که اتا بحال در تاریخ نمونه 

این شاهراهی است که برابر ملت  ایران گشوده است که رفتن بدان تنها با شیوه های فرهنگی و وجود نداشته است. 
نه تنها باعث آمیز و ماجراجویانه  خشونت» کژراهۀ«و » میان بر« هنهرگو به  انحراف از آندوستانه ممکن است و انسان

  حکومت موجود و تخریب آیندۀ مطلوب خواهد بود. در خدمت تحکیم شکست مکرر جنبش می شود، بلکه 

و همدردی اجتماعی خرد  به دامان باید و فرهنگی های مبارزۀ مدنیهبا دشمنی وحشی روبروییم، برای یافتن راآنجا که   
که و سرکوبگری رژیم را دید، بل  خشونت، وقاحتباید نه تنها  .دست زنیم و به ابتکارات نوین و هوشمندانه دست یازیم

  های خودی را نیز بررسی کرد و راهکارهای غلبه بر آن را یافت. نارسایی

ن برای سخن گفتشهامت  و نداشتن» هتود«از » روشنفکران« یرودنباله رانیا  ۀشاخص جامع نیمهمتر متأسفانه هنوز هم 
ه یران، کی جنبش مردمی ا هایکی از مهمترین نارسایییابی ریشهی است برای این نوشتار کوشش .است هایینارسا از 

  . جمعی است اعتماد فردی و همانا کمبود

 )چنانکه بویژه در سالهای اخیر بطور فزاینده شاهدیم( ، بلکهشودسازمانی را مانع می له تنها هرگونه تشکناین نارسایی  
های دهه گر درا ند.با هم همکاری کن ف مشترکن اهداایرانیان بر پایۀ کوچکتری نترید فرهیختهدهحتی اجازه نمی

از هم  ت که دیری نپاییده،نهادها و جمعیت هایی اسثابت مانده همانا تشکیل مکرر سازمان ها،  ایپدیده گذشته

 ها نمی دانستند که کار علمی»ققنوسی«دانستند که به چه امیدها دامن می زنند و یا ها نمی»فرشگردی«آیا  اند.گسسته
آیا اینکه فقط در سه ماه گذشته در سه تشکل سیاسی اپوزیسیون انشعاب رخ داده، و همفکری نیاز دارد؟  به اعتماد

  اتفاقی است؟ 

و ربطی به روحیۀ ایرانی،  های گذشته ریشه دواندهدر دههنوینی است که نابسامانی  رانیان،میان ایدر اعتماد  نبود 
از نظر همبستگی  ۵۷قالب پیش و پس از ان بدین دلیل ساده، که همین ایرانیان، ای ندارد. اختالفات شخصی و یا سلیقه

 هک هانابسامانیچه بسیار و  ندباختکه ها چه بسا جان ؛ای را به جهانیان نشان دادندنمونۀ تاریخی یگانهاجتماعی 

 ملست که بتوان با صبر و تحفرعی نیشکلی م متأسفانه اینند. تحمل کرد یعاطفی و سازمان اعتماد و وفاداریبخاطر 
 فعالیتی هبدون آن هیچگون ی است وعزندگی اجتما مایه و مالت بلکه  د تربیت نسل جوان بر آن غلبه کرد،و یا حتی تجدی

   .رسدبه ثمر نمی

دیگری نیز که در دو سه دهۀ گذشته در میان ایرانیان رشد  باید به پدیدۀ ن نابسامانیی شناخت علل ایکوتاه سخن، برا 
  کرده توجه کرد و دربارۀ رابطۀ این دو اندیشید. 

های گذشته بخش بزرگی از ایرانیان با توجه به در دهه ن اینکهای مثبت است و آبه نگاه نخست، پدیده نظر، پدیدۀ مورد

 زا ناشی هرچنددوری  این البته. کننددوری می آن رت گرفته، بطور روزافزون ازصو و رسم اسالماسم به که  یجنایات



 و هاآیین همۀ ردّ  به بلکهمثبت و جنبشی نوین منجر نشده،  حرکت فرهنگی به اما است، اسالم ماهیت بر آگاهی

 وسیلۀ بعنوان ادیان همۀ ،دوستانبخش بزرگ ایران امروزه نزد  به حدی که . است انجامیده »آتئیسم« از طرفداری

ا بعنوان میراثی نامیمون از هنه تنها اسالم، بلکه همۀ دیگر آیین و شوندمی قلمداد پیروان فالکت مایۀ و تحمیق
  شود که شایسته است هرچه زودتر از جوامع بشری حذف گردد. تلقی می هاگذشته

ارند، بلکه بویژه در کشورهای با دین ند کشورهای غیراسالمی نه تنها مشکل چندانی شود، که مردمبدین توجه نمی

برخوردار است و حتی  یاز پایگاه استوار همچنان دین شود، اعتقادات مذهبی امری خصوصی تلقی میکه پیشرفته 
  بعنوان پدیدۀ مثبت اجتماعی پاسداری می شود.  عتقادات مذهبی را رّد می کند، از آنآنجا که اکثریت جامعه، ا

 دین ردّ  در همگان گویی امروز بگوید، سخنی اسالم از انتقاد در نداشت جرأت هیچکس ۵۷ انقالب آستانۀ در اگر

شی، بابهره نرسد بکلی از  عقل بیتو که بنظر می د،پرسناز نگارنده میبه حدی که برخی با شگفتی  .دارند همآوایی
 کنی؟ میاز ضرورت دین دفاع  چگونه

گریزی ایرانیان چه ربطی به اتحاد و همبستگی برای گذار از حکومت اسالمی دارد؟ پاسخ حال اگر بپرسیم، که دینبه هر 

این پرسش را باید در ناآگاهی از ماهیت دین جستجو کرد. بدین توضیح مختصر که بر خالف تصور، دین ربط چندانی به 
، در گذشته تصور می شدوان است. پیر  »روح جمعی«بیانگر  بعنوان پدیده ای اجتماعی،اعتقادات مذهبی ندارد، بلکه 

باورها و تصورات از مقوالت دینی در میان  درحالیکه ستگی دینی می شود، که اشتراک عقیدۀ مذهبی موجب همب

  از آنها تصوری دیگر دارد.یکسان نیست و هر کس بنا به تجربیات و سطح آگاهی خود  دینی هیچپیروان 
 ت، تا از راه تربیاست ی مذهبیهاهماییردگادواری و  همانا برگزاری مراسم  ،تداوم خودتأمین دین برای وسیلۀ  مهمترین

 مهم یهالحظه کنند یکمک م پیروانبه  نهادینه شود. مراسم مذهبی  در حافظۀ جمعی »یاشتراک عاطف« ،و عادت

در برابر ضربات  واکنش بدن و از سوی دیگر دنبه ذهن بسپار  ستهیشا  یبصورت خاطره ا مرگ تاازدواج  از را یزندگ
   د. را ممکن ساز  طیتعادل در رابطه با مح افتیباز  و کرده  زهیسرنوشت را کانال

گروه  یاعضا انیم وندیپاستواری در  ینقش اساس ،از سوی دیگر »اشتراک آرزو«از یک سو و   »ۀ جمعیاشتراک خاطر « 

به هویت تاریخی و فرهنگی جامعه شکل از یک سو هویت مذهبی را تعیین می کند و از سوی دیگر    .دارد  ثبات جمع و
اعتقادات (بویژه با خصوصی شدن هرچه بیشتر در جوامع مدرن مهم برای سالمت زندگی اجتماعی  عاملاین    دهد.می

مراسم   ی شبیه بهمراسم، نیز هویت ملیچنانکه به منظور پاسداری از  تری می یابد. آگاهانههرچه نقش ) مذهبی

  د.شومذهبی برگزار می
 گزینیحافظۀ ملی ایرانی و جای به تخریبست،  بایمی ایرانیان سلطه بر برای  ا که از بدویت عربی برخاسته،از آنج ،اسالم

گاه مخالف بود، هیچ یانافع ملی ایراند و از آنجا که امیال جهانگیرانه اش با مننهای پیدایش اسالم  دست ز آن با افسانه 

ولیان متقدرت برای تحکیم  از اعتماد مؤمنانهمواره  نزد مسلمانان ایرانی دامن زند. برعکس، آرزونتوانست به اشتراک 
  سؤاستفاده کرده است.  مذهب

سم شیعی با استفاده از نمادها و مرا که، بود جنبشی ۵۷که انقالب  ، باید به روشنی دیدبدین واقعیت مهمبا توجه 

دیگر جریانات (از نوس شیعی استفاده از نمادهای مأ مالیان توانستند باای برخوردار شود. توانست از پشتیبانی توده
.  دناز میدان بدر کن )ندپروری و خونخواهی استفاده کنشهید  نمادهای شیعی مانندها را که می کوشیدند از جمله چپ

رفند تاند، بلکه به هر نه تنها جنایات خود را با احکام اسالمی  توجیه کردهدر چهار دهۀ گذشته نیز حکومتگران اسالمی  

   ند. اکردهاستفاده  شیعی در راه توجیه و تحکیم قدرت خود نمادهای از مراسم و  غی،تبلی
حکومت جهل «بعنوان واکنشی منفی به رفتار  ،دوستانگریزی ایرانبنابراین با توجه به نکات یاد شده، باید دید که دین

ا واقعیت ب بدین معنی. است جامعه انجامیده» ناتمیزه شد«که به  نجر نشدهنه تنها به روندی مثبت م ، متأسفانه»و جور

د،  باش ساز ملی و آیندهجنبشی  موفق شود و  خواهدمی اسالمی حکومتش برای گذار از سختی روبروییم که اگر جنب
   ادهای ادیان ایرانی دارند.که خود ریشه در نمبه نمادهای ملی ایرانی دست یازد  و ی رها کندنمادهای شیعاز باید خود را 

ه کند که بباید بدین مطلب  اساسی توجه داشت، که هر نوع استفاده از نمادهای شیعی به تحکیم رژیمی کمک می

راین هرگونه استفاده از این نهادها به معنی بازی کردن ا دفاع کرده است. بنابقیمت تحقیر جنایت بار مردم ایران از آنه
 »دفرهنگض«قادات مذهبی به اسارت گرفته است و مادامیکه این در زمین دشمنی است که مردم ایران را به سبب اعت

ای شایسته منجر نخواهد شد. ملت ایران خواستار تحول به نظامی اجتماعی و آیندهگذار به بر جامعه حاکم است، 

با احکام اسالمی در تضاد هستند و در عین حفظ  ن نوین تمدن است و این موازین ناگزیرمبنای موازی سیاسی بر



حکومت اسالمی  آگاهانه اسالم را زیربنای فرهنگی خود قرار داده و گذار از آن می توان بدانها دست یافت. مسلمانی ن

 ن گذار از اسالم ممکن نیست. بدو

گیرند، درحالیکه رهبران خودخواندۀ ه میفاصل  رنگارنگ آندکانداران  و اسفا که مردم ایران بطور روزافزون از اسالم 
ملت ایران اگر هنوز موفق به گذار از حکومت زنند. آتش اسالم را باد میهنوز  »احترام به عقاید عامه«به بهانۀ اپوزیسیون 

امعه را فرسوده پشت سر اسالم را بعنوان دینی که هزار سال است جانمایۀ جدر چهار دهۀ گذشته اسالمی نشده، اما 

در تاریخ ایران خواهد بود و بدون  )۱(»نقطۀ عطف تمدنی«را بخوبی دریافته که گذار از حکومت اسالمی  این و گذاشته
  جایگزین شدن ارزش هایی نوین ممکن نیست.  

ز انه فقط شهیدپروری و از خشونت، بلکه از نه تنها  اکنون کوشید وبه ایرانی شایسته باید از هم برای رسیدن

 رفتار و فساد اخالق حکومتگران پلیدیبرابر  نباید در .نیز دوری جست به رسم شیعی عزاداریجویی، بلکه از انتقام
. به عقب رانندا ر رژیم  تهاجم تبلیغی  بتوانندزده ماند، بلکه تدابیر فرهنگی و ابتکاراتی را اندیشید که شگفتمی اسال 

ان دامن دوستدهند و هم به همبستگی و اعتماد میان ایرانفزایی بدست نمیای برای خشونتهم بهانهتی چنین ابتکارا

   د. دو نمونۀ چنین ابتکاراتی: نزنمی
  به عنوان رسم دیرین ایرانی  ،از دست رفتگان ادیبه سپیدپوشی ـ ۱

ف به هد تولد مسیح و یا جشن پوریم)  ی،(مانند: سدۀ زرتشت مذهبیهای اقلیت هایو جشن سمدر مرا انبوه شرکت ـ ۲

  .)۲(»گذشتۀ از دست رفته«جلوگیری از کوشش رژیم برای تبدیل آنها به 
رفتار  نیاعالم مخالفت با آنان کوچکتر  یرا آلوده است که برا رانیچنان ا  یرفتار و فساد اخالق حکومتگران اسالم یدیپل

ای که هنگامیکه نوشت، جامعهگویی هانا آرنت به ایران امروز نظر داشت  ،تا آنجا کهاست. یافک ستهیو گفتار شا  کین

قت د و گویندۀ حقیگردبدل می، راستگویی به خودی خود به عملی سیاسی فته حاکم باشدیاگویی سازماندروغ در آن
دارند، از راستگویی دست برنمی ،که با وجود خطر جانی رانبدین معنی بهائیان ای شود.محسوب می »کنشگر سیاسی«

  ند. دوست هستکنشگران ایرانخوبی برای سرمشق 
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