
   

 توقعات ملی ما کدامند؟ 

  فاضل غیبی

 

ها بودند، تا بر دوش که در حال بستن چمدان رهبرانیماه نمی گذرد، که بلندگوهای هنوز چند ماهی از خیزش دی

همچون چهل سال دوباره است. رهبران خود خواندۀ ملت ایران  خاموش شده ،خیابانی" به ایران بازگردندهای کف "توده
ماه همچون دیخیزش برای آنان   بازگشته اند! "و جهان اوضاع ایران "بررسیبه مشغولیت پیشین خود یعنی گذشته 

های هخانواددر دل  عزیزیداغ از دست دادن تنها مانند گذشته این بار نیز  و  های پیشین به تاریخ پیوسته استخیزش

 امیدوارند که   جنبش مردم ایران روزی گویهنوز هم  رهبراناین  . شگفت انگیز آنکهجا خواهد ماندب شدگان کشته
  فرجام مردم های سرکوب شده و مقاومت بیبرای خیزشعنوان رهبر سیاسی ه بشان اندازد، اما از اینکه قدرت را به دامان

  مسئولیتی به عهده گیرند، فرسنگ ها بدورند. 

نبود  ورژیم  گروه های مخالف میان عمیق اختالفات بلکه ،خطری که آیندۀ ایران را تهدید می کند "حملۀ آمریکا" نیست 
گویند، سخن می همه از سقوط حکومت اسالمی بگذارد.  "ایرانیان میان در جمع عالمت« کهاست  »مشترکی اندیشۀ«

، آیا غیر یمخواهکه این حکومت را نمی یماعالم کرد  "یکف خیابان مردم"اگر همۀ ما که فرضاً  کسی از این نمی گوید،اما 

مجاهدین ...خواهند کوشید  و یونهای رنگارنگ، مّلخواهان، چپان، جمهوریطلبسلطنت ن خواهد بود کهایاز 
  سوریه شدن بدون دخالت خارجی نیست؟ ،همانا نتیجه"خیابان" را به طرف خود بکشند؟ آیا 

آیا مثالً   !؟بروستد که آیا با افرادی بالغ رو شک می انداز به سخنان برخی نظریه پردازان اپوزیسیون انسان را در واقع نیز  

 زتا پس ا خود را تشکیل بدهدحزب هر یک حکومت اسالمی باید  مخالف، گروه های پیشنهاد می کنند کهکسانی 
حزب  ،آیا آنان نمی دانند ، از بلوغ سیاسی برخوردارند؟، برقراری دمکراسی از بنیان محکمی برخوردار باشدسقوط رژیم

ی ز ابکه مضح ،است و کوشش برای تشکیل حزب، پیش از استقرار دمکراسی سیاسی واالترین پدیدۀ جامعۀ دمکراتیک

  بیش نیست؟

 ورزی سیاسی در جهت اندیشهرعکس، باید از هر کوششی گشاید. بنمی پیشراهی به  ها برشمردن نارسایی باری،

جدید دکتر  نوشتار از جمله،در این راه گام می نهند.  هاشخصیتبرخی اینک که  استقبال کرد و جای خوشبختی است
  را باید راهگشای اندیشه ورزی سیاسی در جهت منافع ملی  دانست.  " پراکندگی در برابر وحدت  به نام " نصرت واحدی

و نشان می دهد  در هر دو گروه چپ و راست را رّد می کند یدنندیشیاین است که او ناز فرازهای نوشتار دکتر واحدی، 

را به مقاومت و شورش تشویق می کنند، بدون  تازند و مردممی اسالمی حکومتهای ناشی از نارسایی علیهبر  هر دوکه 
فراتر از  ؟سالمی به چه قیمتی تمام خواهد شدبا حکومت وحشی ا های داشته باشند که مبارز بابت دغدغهاین آنکه از 

  دکتر واحدی می نویسد:کناری حکومت موجود می کنند.  پس از بر  آن تعیین نظام آینده را موکول به "رأی ملت"

ای را پشتیبانی کند. بلکه نوع ها، براین باورند که نباید اوپوزیسیون جهت سیاسی ویژهمیهنان، غالبأ چپبرخی از هم«
  )۱(»حکومت آینده را صندوق رأی تعیین خواهد کرد.

کنند که با درهم ها تصور میچپپوپولیستی را به نمایش می گذارد. مسئولیتی و رفتار این  روش از هر دو سو، نهایت بی 

دریای خون "و از میان  ادامه پیدا خواهد کردقطع شد دوباره  ۵۷ سال از آنجا که در "نبرد طبقاتی" ، شکستن رژیم
راست ها تصور می کنند مردم به ستوه آمده و  . دمیدبرخواهد روزی خورشید سعادت سوسیالیستی  "مبارزات خلق

خواهند را بر دیده  آنان خاک پای، ذشته هستند و با درهم شکستن رژیمبازگشت به گبیزار از حکومت اسالمی خواهان 

  .  نهاد
ی بو یا دستکم اعتصا یبه شورشی و حتی حرکت  که تا بحال هیچکدام نتوانسته اند بسدر بطالن این دو روش همین 

  است.  "مبارزات و مفاخر گذشته"دامن زنند و تنها سرمایه شان 

 بنابراین هیچ راهی جز این وجود ندارد که از ابتدا هدف از برکناری حکومت موجود روشن باشد و روش و منشی را که در
  دکتر واحدی در این باره می نویسد:پیش گرفته خواهد شد نیز تعیین گردد. 



   

شرطی دارد تا اصأل قابل قبول باشد. این ای وجود دمکراسی است. این حّداقل خودش پیشّقلی بر ا"صندوق رأی حد
منطق و قدرت استدالل بایستی پایه  شرط پوالریزه شدن جامعه به تناسب طرفداری از نظراتی عینی است...پیش

  »مبارزات انتخاباتی باشد و الغیر.
دربارۀ نوع حکومت و تعیین نهادهای آن برپا شود، باید دقیقاً بداند به به عبارت دیگر مردم پیش از آنکه صندوق رأی 

انتظار اوست، وگرنه چنانکه تجربیات تلخ گذشته نشان داده است، ممکن چه رأی می دهد و در این یا آن حالت چه در 

  دهد. است "جوگیر" شود و بازهم به انتخابی در جهت مخالف منافع ملی و تاریخی تن در
چنان باید  ،هدگردن نی به چنین انتخاب امروز ایران  حکومتی مانند حکومتقدمی پیشتر را ببینیم برای آنکه  حال اگر

ن چنی !حکومت را فلج کرده باشدگر سرکوب نهادهای شش  وسیع مردمی شکل گرفته باشد که ابهت و نفوذجنب

اقناعی برخوردار باشد که اکثریت مردم را دست در قدرت  از چنان ومت آمیز جنبشی تنها می تواند جنبشی مسال
گام به گام اعتماد و محبت مردمان بیشتری را  که بتواندانه رهبری شود چنان خردمند دست هم به خیابان بکشد و

  متوجه خود کند و به خیزش و کوشش  برانگیزد. 

ام مطلوب دربارۀ نظشود باید نخبگان جامعه  هم از اگر قدمی به عقب برگردیم، برای  آنکه چنین جنبشی برانگیخته زبا
  به توافق رسیده باشند،  زیرا  چنانکه دکتر واحدی به روشنی می نویسد: 

شهادت تاریخ الیت جامعه پیش از انتخابات نوع حکومت  بنا بر« و  »ها ما نیاز به طرحی نو داریم."برای رفع این جدائی
  » را تعیین کرده است.

هدف و ، با کنکاش و خردجمعی  رسیم که "الیت جامعه"ای میقدمی به عقب برگردیم به مرحلههم  بدین ترتیب اگر باز

  معنوی و مادی جامعه را بیدار کند.  هاینیروی و  مورد استقبال اکثریت جامعه قرار گیردکه ند، کمیآرمانی را تعیین 

وظیفۀ به عنوان " به تدوین "تئوری سیاسی"  »تنی چند از دوستان«با چنین اندیشه و مقصودی است که دکتر واحدی و 
   ملی" فراخوانده است. 

  د:نهدر میان می فراخوان بر ایندر پاسخ  نگارندهاست که  پیشنهادی حاضر نوشتار

ین ش تعیمرحلۀ رشد و تاریخی موقعیت هر جامعه ای را هویتمهمی که دکتر واحدی بیان می کند این است که  حقیقت
جامعه با توجه به آنچه تجربه کرده و دست آوردهایی که داشته، از امروز خود برای حرکت به سوی فردایی بهتر  کند.می 

از این نظر می توان بررسی کرد "توقعاتی" دارد.  چنانکه پیشرفت های اجتماعی دوران پهلوی مثالً دربارۀ حقوق زنان را 

رضاشاه با "رفع حجاب  کرد. بدین روش،مطرح مینوینی را  " " توقعات امکانات موجود،به به مرحله با توجه که مرحله 
  زنان ایرانی را در طول چند دهه از ذلت پیشین به عزت وکالت و وزارت رساند.  د، کهاجباری" به روندی دامن ز 

شناسیم و بتوقعات واقعی جامعه را  ،در مورد نظام سیاسی نیز مهمترین امر همین است که با توجه به مرحلۀ رشد

  . دکتر واحدی می نویسد: باشیمگو جواب
پیش از هر اقدامی الزم است توقعات اجتماعی امروزی خودمان را بشناسیم. کپی کردن نظرات  سیاسی دیگران و «

  »مراجعه به ایدئولوژی ها به معنی تقلید از توقعات مردم کشورهای دیگر در کار زندگی خودمان است.
ند، اما قرار گیر  سطح رشد و سرشت فرهنگی آنهاست و نمی توانند مورد تقلید، مناسب جوامعالبته که توقعات دیگر 

 اعاتیابددر بسیاری زمینه ها در سطح جهانی  زیرااین بدین معنی نیست که تنها بر داده های جامعۀ خود تکیه کنیم، 

ت، نه تنها در مورد نتایج علوم طبیعی و فنون اسصورت گرفته که می تواند مورد استفاده و "تقلید" ما نیز قرار گیرد. این 

تفکیک "به عنوان نمونه،  .دوباره اختراع کرد"را "چرخ نباید بلکه در زمینۀ علوم اجتماعی، تربیتی، حقوقی و سیاسی نیز 
  مورد "تقلید" قرار گرفته است.  بداعی است که در همۀ کشورهای پیشرفتها "سه گانۀ نهاد حکومت

همۀ شهروندان قرار گیرد، الزم است که دقیقاً خواستۀ مردم و  از آنجا که باید مورد اعتماد ی،اما نظام سیاس
 مردماناز این نظر طرح نظامی که با سطح رشد، هویت ملی و تجربۀ تاریخی آنان باشد.  "توقعات"برآمده از 

ت و می پیشرفت کشور اس مانعبلکه عملی نیست،  نه تنها گردد،م أهرچند با بهترین نیات تو  ،بیگانه باشد
خواست موازین مذهبی مربوط به گذشته را بر حکومت اسالمی بدین که میای ملی بیانجامد. د به فاجعهتوان

  . بدل شدترین نظام قابل تصور تحمیل کند به نابهنگام ترین و ضدملیجامعۀ رو به پیشرفت ایران 
ح نظامات به ظاهر مدرن نیز چنین سرنوشتی خواهند داشت. بطور نمونه بخش قابل توجهی از سوی دیگر طر 

هستند. بدون آنکه توجه داشته  "نظام سکوالر و یا الئیک"گان در دو سه دهۀ گذشته خواستار تاز فرهیخ
 اماتیاین ها نظدقیقاً به چه معنی هستند ادامه دارد!)  اصطالحات ینکه هنوز بحث دربارۀ اینکه اینصرفنظر از ا  (باشند که 



   

سیاسی را پشت سر دارند به "توقعات"  تحوالت مثبتترین کشورهای دنیا که دو سده هستند که در پیشرفته
حکومت آیندۀ  اعالمیۀ حقوق بشر" قانونمفاد  "که این خواسته مردم بدل شده است. همین طور است مثالً 

  باشد! ایران 
یرا که ز حمیل کند، جامعه ت بهرا  "قانون جزای اسالمی"دیگر سخن، همانطور که حکومت اسالمی نتوانست  به

جامعه ایبر  نیز، هرچند آرمانی نیک است، اما الئیسیته توقعات امروز با شرایط هزار سال پیش متفاوت است، 
نابهنگام است و می تواند به تشنجات د، دار  سررا پشت چهار دهه شدیدترین مغزشویی مذهبی  ای که

  منجر شود.  اجتماعی
آمیز از حکومت اسالمی و آن گذار مسالمتامروز را تشخیص داد  وشنی باید توقع اساسیبدین دلیل به ر 

(مانند سیاست اقتصادی)  حکومت آتی فرعی است. در این میان مردم چنان به ستوه آمده اند که ویژگی های
تاریخی را در برابر ایرانیان قرار داده است که برای  یبخت سختی این حکومتجانهرچند ندارد.  یاهمیت نیز

توان گفت، تاریخ این بخت را به ما تحمیل کرده بینند. حتی میببنیانی نیک و شایسته تدارک  ،ایران آینده
و تحقق این  همبستگی اکثریت بزرگ مردم ممکن استاست، زیرا برکناری حکومت اسالمی تنها از راه 

  : که مورد استقبال ملت قرار گیردهمبستگی ممکن نیست، مگر به یافتن هدف و آرمانی خردمندانه 
  "دمکراسی"! د: یک آرمان ختم می شو راه های رسیدن به این هدف به  همۀ

درن داشته و "نژادی" مانند ایران، اگر بخواهد آینده ای در دنیای مای با گوناگونی قومی، مذهبی برای جامعه
از سوی دیگر رنگارنگی است.  یعاجل "توقع"و   وسازی دمکراتیک نظام سیاسی ضرورتباشد، بازسازی و ن

  ساختار همیشگی امپراتوری ایران،بعنوان  "ساختار ساتراپی"ایران ویژگی جدیدی نیست و نظیر جامعۀ کم
بنابراین دمکراسی  اجتماعی در جامعۀ ایران  .است رنگارنگ ساخته را »زمینایران در قومیو  نژادی هویت«

  گردد.  یاسی  سرشتهنهادینه است و تنها باید با دمکراسی س
خواهان لوژی کاسته می شود و به  دمکراسیخوشبختانه بطور روزافزون در میان ایرانیان از هواداران ایدئو 

هنوز با مانع بزرگی روبروست. این مانع را اختالف  "ملی برای دمکراسی "همبستگیافزوده می گردد. با اینهمه 
  . ایجاد کرده است "طلبانو سلطنت "خواهانجمهوری"میان 

خواهان با توجه به گرایش به خودکامگی در جامعه و تجربیات تاریخی در این زمینه، جمهوریت را از جمهوری
ی وگی می یابند. در سودکامسویی نظامی مدرن و از سوی دیگر دستکم بطور نسبی مصون از لغزش به خ

  ضامن ادامۀ راهی می دانند که با انقالب اسالمی گسسته شد.  طلبان، پادشاه را دیگر سلطنت
چنانچه در  ،، مهم این است که هر دو گروه بی چون و چرا خواهان دمکراسی پارلمانیصرفنظر از این اختالف

یانتخاب م نمایندگان را مجلس دولت ،باشند. در چنین نظامی ،استهمۀ کشورهای پیشرفته جهان برقرار 
این نظام از یکسو در جهت سنت باستانی رایزنی  تنها در برابر مجلس منتخب شهروندان مسئولند.  وزراکند و 

اری را نشانه گذ ادامۀ راهی است که انقالب مشروطه سرآغازش ی دیگرسو ازو است مهان در امپراتوری ایران 
واداری از هبنابراین  د.زمرۀ کشورهای پیشرفتۀ دنیا درآی در می تواند ایرانتحقق کامل آن فقط با  کرده است  و

دمکراسی پارلمانی بعنوان "توقع و انتظار" تاریخی در لحظۀ حاضر معیاری است که میزان ایران دوستی هر 
  ایرانی را مشخص می کند. 

ن نمادیبنام "رئیس جمهور"  یا "پادشاه" بعنوان نهادی  ینهاد دید، اینکه در رأس حکومت دمکراتیک، یناز ا 
یس "رئ (مانند آلمان و اتریش)در رأس برخی کشورهای دمکراتیک . ندارداهمیت تعیین کننده ای  د،برقرار گرد

ها هویت ملی دو کشور خدشه دار تسلط نازیجمهور" این نقش را برعهده دارد. علت آن هم این است که با 
باشد. از سوی دیگر در اغلب  "ملت"گشته بود و ضرورت داشت نهادی ورای سرسپردگی حزبی نمایندۀ 

  نهاد "سلطنت" این وظیفه را بطور تاریخی بر عهده دارد.   ،کشورهای دمکراتیک
نه از طرف  "رئیس جمهور" رئیس دولت است وی، خواهان ایرانه باید توجه داشت که برای جمهوریبا این هم

شود.  همین ویژگی باعث می شود که جمهوریت ستقیم انتخاب میبا رأی م (مانند ایاالت متحده)پارلمان، بلکه 
ارد و  اعتماد ملی های فجیعی که حکومت اسالمی بربا توجه به آسیبزیرا  برای ایران نظام مطلوبی نباشد. 

د و چه بسا که موجد خواهد ز هایی دامن تشنج و درگیری بیشک به رئیس جمهورمستقیم انتخاب ساخته، 
  جبران ناپذیری گردد.  هایبرخوردها و آسیب



   

 سرافرازی و شادی از دست رفته به دورانی پرثبات و امن نیاز دارد، تا المین پس از گردباد حکومت اسلت ایرام
های مادی و معنوی بپردازد. از اینرو پارلمانی متشکل از نخبگان جامعه و به جبران خرابی را بازیابد و بتواند

  ست.ابهترین سیستم سیاسی قابل تصور  ،به سبب ثباتی که برقرار خواهد کرد ،دولتی مسئول در برابر آن
قصود حکومت مشروطۀ خواستار بازگشت به نظام پادشاهی هستند. اگر مسوی دیگر گروهی از ایرانیان  از

ما کند و نه حکومت. ا سلطنتباید پادشاهی است، که در آن پادشاه بعنوان نماد ملی و نمایندۀ هویت ایرانی، 
نظامی به معنی ین است. چن) ۱۳۳۲ـ  ۵۷(اگر منظور، حکومتی مانند دوران دوم پادشاهی محمدرضا شاه 

چند ر هجهانیان خواهد بود.   سرافرازی ایران نزد باعثاست و نه  ه حکومت فردی است و نه شایستهت ببازگش
توقع منطقی و نیکی است که پس از برکناری حکومت اسالمی قوانین مدنی دوران پیش از انقالب دوباره برقرار 

  با تکیه بر آن صورت گیرد.  گردد و توقعات و پیشرفت های جدید
 خواستیهایی که حکومت اسالمی متوجه هویت ملی ایرانی کرده است با توجه به نکات یاد شده و خواری

"پادشاهی نظر می رسد به زنده شود. به چهره ای نوین و یگانه در جهان ضروری است که نهاد پادشاهی 
هم نماد ملی و هویت  اهی را با جمهوریت پیوند می زند؛نهاد پادش بهترین گزینه ای است کهانتخابی" 

  ک هر ایرانی می تواند به آن دست یابد. رهنگی ایران خواهد بود و هم به ویژگی دمکراتیف
 قبیله ای و قومی به یادگار مانده، دوران از ، زیرا نهاد پادشاهی در کشورهای مشروطۀ سلطنتی موروثی است 

در تمامی دوران امپراتوری و  ):(هگل" نخستین کشور سیاسی تاریخ"از همان آغاز بعنوان  درحالیکه در ایران
خاندان  ترین افراد درز میان شایستهپادشاه ا شود)و ترک موروثی  سنت اقوام عرب(پیش از آنکه به انتخابی بوده و 

برکنار شود. البته فرزندان  لیاقتیبه سبب بی که  واره ممکن بودمی شده است و هم های اشرافی انتخاب
  خود) همواره در زمرۀ بهترین ها بوده اند.  پادشاه (به سبب توانایی های

اش بر شاهنامه فردوسی استوار است، به هر حال چشم پوشی از نهاد پادشاهی برای کشوری که هویت ملی
هرچند که شایسته است چنین نهاد ارزشمندی دوباره از ویژگی واال و بی خردانه و مخالف توقع ملی است. 

 "دانش، هنر و اندیشهملی ن انجم"در یگانه ای در جهان برخوردار گردد و با انتخاب بزرگی از میان بزرگان 
  آرزویی دیرین به واقعیت بپیوندد. 

بدانچه رفت، به توقعات امروزی ایرانیان توجه شد. بدیهی است که با گسترش همبستگی ایرانیان و باالگرفتن 
جنبش ملی برای دمکراسی، جریانات فکری، جنسی و بویژه مذهبی نیز با بیان آرزوها و امیدهای خود به 

 و استواری همبستگی ملی خواهند افزود. رنگارنگی
هایی است که مانع بزرگی در جامعۀ ایران از آسیبهای مذهبی در قلیتحذف اکوشش حکومت اسالمی برای 

 گرناری رژیم، پیروان آیین های دیبوجود آورده است. تنها می توان امیدوار بود که با برک کشوربرابر پیشرفت 
 گیری فرهنگ و هویتبا شناخت از نقش آنان در شکل ر نوسازی کشور همیاری کنند.نیز به ایران بازگردند و د

مکراتیک نقش هرچه در فضایی د ، تاۀ پدری بازگردندن نیز به خانراکرد که این مهاج آرزوایرانی می توان 
الً مث در نظر گیریم.نیز را  آنان آرای  الزم می نماید کهبدین جهت .  کنندگیری جامعه بازی بزرگتری در شکل

  آیا می دانیم که کدام نظام سیاسی مطلوب  زرتشتیان، کلیمیان و یا بهائیان  است؟ 
جالب  شاید اما.  وجود نداردشکی ز انقالب مشروطه ا و کلیمیان با پشتیبانی جانانۀ آناندر مورد زرتشتیان 
ت شوک"نیز خواهان دمکراسی پارلمانی در جمع با بی بعنوان پرشمارترین اقلیت مذهباشد که بهائیان 

   را نمونۀ نظام سیاسی مطلوب می دانند. انگلستان سلطنت" هستند و  
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