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"ایران چه خواهد بودسرنوشت"
فاضل غیبی

ایران پس از جنگ و در آن با توجه به وضع بحرانی ین عنوان ا ا ای نوشت بهفتاد سال پیش احمد کسروی کتابچه
: هشدار دادآذربایجانجداییخطرجهانی دوم و

برای ایرانیان موقع آزمایش کنم.. "من در تاریخ ایران از هزار سال به اینطرف، روزی را که بدتر از امروز باشد پیدا نمی
که شایستگی خود را نشان دهند. در ایران امروز باید یک جمعیت ایرانی پدید آید.. باید فرارسیده امروز هنگامیست

در این موقع فداکارانه  کوششها بکار برند.. به یک چنین جمعیتی بسیار نیکخواهان و غیرتمندان گام پیش گذارند و
نیاز هست، اما یک جمعیت هنگامی پدید آید که اندیشه ها یکی گردد و راه روشنی برای کوشش و اقدام گشاده 

) ۱(شود.."
نخبگان ایرانی را او. دهدهشداروبیندیشدبودایرانانتظاردرکهسرنوشتیدربارۀکوشیدکتابچهایندرکسروی

در زمانی که نفوذ آشکار و ند.اندیشه ها را هماهنگ کنمنافع ملیبخاطرشند وامیال گروهی چشم بپو خواند برفرا
باور داشت که:کسروی ،نوردیدران را درمیپنهان قدرتهای خارجی سراسر ای

راه چاره باز است.. همت نمایید و از پیشامد استفاده "اگر غرضها را کنار گزارید و عقل و فهم را راهنمای خود سازید
) ۲(کرده هیئت حاکمه را نیز اصالح کنید."

امکانات واقعی برای تحقق ،نبودفیهانههای سبازیکه اگر حزبشکی نیست دانیم می۲۰ه از دهۀ مروز با آنچه ا
و محبوباز نفیسی و دهخدا تا فروغی و مصدق گروه بزرگی از اندیشمندان میهن دوست آرزوی کسروی فراهم بود. 

شکافی یدایش حزب توده و قدرت یابی دوبارۀ مالیان اما با پتوانستند در این راه پیشگام شوند، که میوجود داشتند، 
. ساختمیغیرممکن را چنین امری تحقق که  در جامعه پدید آمد

سخنی در میان "منافع ملی"تأمین ه است که نه تنها از سال حکومت اسالمی کار بدانجا رسید۳۵امروزه پس از 
و "اقتصادیورشکستگی "پیش بینی کرد. تا آنجا که توان را حتی در چند ماه آینده نیز نمیآیندۀ کشورکهبل،نیست

نابودی سرنگون سازد.   تجزیه و کشور را به پرتگاه ای باشد که نهایتاً می تواند تکانه"درگیری نظامی"یا 
مدتهاست بعنوان Futures studies"آینده پژوهی" وپیشرفته استهای جوامع" از شاخصدوراندیشی"حال آنکه 

دولتی و نهادهای در هر کشوری راتر از آن ف. شودآموزش میدانشگاههااغلبدرهای علوم اجتماعی یکی از شاخه
های موجود دربارۀ نارساییکوشند با بررسی روندهای اقتصادی، اجتماعی و علمی میبنیادهای غیردولتی پرشماری

آیندۀ بهتر و باثباتی را تدارک بینند.هشدار دهند و 
ست. می دانیم جنگ ان دو بلوک غرب و شرقمیا "اتمیجلوگیری از  "جنگانش "آینده پژوهی"بزرگ داز خدمات

باعث کردند استفاده از سالحهای جدیدمیپیوست که کشورهای درگیر تصور جهانی اول نهایتاً بدین سبب به وقوع 
سران دو توانستند . اما اینبار دانشمندان شدبب ویرانی و کشتارهای بیشترسدرحالیکه ، خواهد شدکوتاهی جنگ

کل بشریت خواهد انجامید.ناپذیر است و به نابودیمی محدود جنگ اتکنند کهرا قانع بلوک 
گیری شکلوانگهی، در! داردکاروسرامروزاوضاعبررسیبابیشتربلکه،"گوییپیش"بانه" پژوهیآینده"بنابراین

قابل "ممکن"و یا "محتمل"ای پرشماری نقش دارند که تنها آیندهچنان عوامل ،بویژه در زمینه های اجتماعی،یندهآ 
تنها در این صورت می توان با روندهای سالم و قابل پیش بینی روبرو باشیم. آنهم به شرطی که ) ۳(پیش بینی است.

.کوشید"مطلوبآیندۀ"بهدستیابیمنظوربهوشدمتصوررا"ممکنآیندۀ"
رود و این از آینده سخن میهر کشورید کمتر ازشایدر آن می بینیم که به ایران امروز بنگریم، ن دیدگاه چون از ای

در این باره که است. کنونی د بیانگر بحرانو نگرانی ناشی از آن، که خو امشخص بودن آیندۀ ایراندلیلی ندارد، جز ن



2

بحران همۀ جوانب زندگی جامعۀ ایران را فراگرفته کسی شک ندارد، منتهی بسیاری بحران اقتصادی، برخی بحران 
سیاسی و گروهی بحران فرهنگی را عمده می دانند و باور دارند که غلبه بر یکی به بحران زدایی از دیگر جوانب منجر 

نظر دور می مانَد:از  ب اغلاصلیخواهد شد. در این میان بحران 
ن تنها بدیاسالمیگفتن ندارد که حکومت و اصلی استروشن است که در هر کشوری مشروعیت حکومت بنیان 

و در دنیای استوار نیستدمکراتیک یان بنبربهیچوجه ،شودابدی قلمداد می"قانون اساسی"دلیل که بر اساس 
این حکومت از آنجا که "مشروعیت" خود را از مسلمانی اکثریت دیگر،از سوی . امروز فاقد هرگونه مشروعیتی است

از "قدرت" ناشی از پشتیبانی حتی می توان گفت،وبرخوردار استنظیریاز ثبات کم،کندکسب میمردم ایران 
)۴(!گروهی از ایرانیان برخوردار است

، درحالیکه استمعیار جوامع دمکراتیکاراده و انتخاب آزاد شهروندان این تناقض را باید بدین فهمید که تکیه بر 
بدین است. قرار داده بر تعلق مذهبیخود را"مشروعیت"، زیرامعیاری قرون وسطایی برقرار استبا حکومت اسالمی

حکومت پس هب دین و حکومت جدایی ناپذیرند، شیعه هستند و در این مذاهالی ایران چون اکثریتکهتوجیه 
از آن رهبر مذهبی است.کشور 

به قیمت ترک آن می تواندزیرا (و اجباری است، ارثینه آزادانه و ارادی، بلکه،وابستگی مذهبی دهها میلیون شیعه
شند ابحاکمقرون وسطایی در ایران معیارهای که استوار است تنها مادامیحکومت اسالمی از اینرو )جان تمام شود

در راه امیال دهند ایمان آنان نمیاجازهدیگراعالم کنندیانایرانتواند فروریزد، که در آنمیدر هر لحظۀ تاریخیو
شود.قربانیسیاسی

توان دربارۀ آینده بازمی دارد؟ آیا میآیا تصور چنین تحولی است که حتی متولیان حکومت اسالمی را از سخن گفتن 
از ورود به دنیای امروز و معیارهای زندگی گروگان گرفت و به سبب وابستگی مذهبی مانند ایران را یمردم کشور 

(مانند ازدیاد عملیتدبیروتبلیغیوسیلۀبهرلرزانیپایۀچنینبرحکومتیاگرنیستشگفتیجایمدرن بازداشت؟   
بر منافع ملی ا ر مذهبیسرسپردگیکهمردمان را چنان ضعیف نگهدارد"قدرت تشخیص"بکوشدجمعیت)رویۀ بی

د. نبرتر نه
در تاریخ چه بسا حکومتی است. د به مشکالت درونی و بیرونیسمتگیری کلی آن در برخور "بنیان حکومت"مهمتر از 

جامعه شده است. با سمتگیری در جهت منافع ملی باعث پیشرفت اما بوده، قرون وسطایی" برخوردار مشروعیت"از
به م.)۱۹۳۶"(در "جنگ داخلیاز پیروزیتنها در اسپانیا با آنکه "مشروعیت" خود را فرانکو وار دیکتاتورینمونه

ده ردۀبه ویرانی و عقب ماندگیرا از اسپانیاکسب کرده بود، توانست در طول چهار دهه هزار کشته۳۰۰قیمت  
کشور پیشرفتۀ دنیا برساند. 

دینصورت شویم. ببرو میگیر رو بنگریم، با واقعیتی نفسبه "دکترین سیاسی" حکومت اسالمی چون از این دیدگاه
حفظ و تداوم"، زیراحکومت "مبارزۀ ضدامپریالیستی" استاین سمتگیری سیاسی که مهمترین و اساسی ترین

ست. از اینرو حکومت " او دست نشاندگان آنهاهای امپریالیستی امان با "قدرتتنها در گرو مبارزۀ بی"انقالب اسالمی
ورهای با هیچیک از کشرژیم علوی سوریه)صرفنظر از(در حال مبارزه می بیند و دیگر کشورهاخود را همواره با اسالمی

است. بدینمعنی که ایران به ذهبی رژیم نیز همسو ندارد. این خط مشی با ویژگی مدنیا رابطۀ دوستی و همکاری
با هیچیک از دیگر کشورهای جهان اعم از مسلمان و غیرمسلمان روابط تواندنمیکشور شیعه مذهب ناگزیر عنوان 

کافران (غیرشیعه) از نظر این مذهب مجاز نیست. دوستی بادوستانه برقرار کند، زیرا که 
بنا به تبلیغات که در گیر است ای ابدی به دیگر سخن "ایران اسالمی" به تنهایی با دیگر کشورهای جهان در مبارزه

! دمنجر گرد"تمدن اسالمی"و برآمدن تاً باید به فروپاشی تمدن امروزینهایرژیم 
بیانجامد. اما هیچکس نیز وزی به پیر "ایمبارزه"که چنین تواند باور کند هیچکس با کمترین بهرۀ هوشی نمی 

و همین دلیل چه قیمتی تمام خواهد شد کجا خواهد انجامید و به به "مبارزه"تصور کند که ادامۀ این حاضر نیست
دیگری برای اجتناب از آینده نگری در میان ایرانیان است!

ستند؟ در این میان پرسش اصلی اینستکه آیا مردم ایران محکومان دست بستۀ حکومت اسالمی ه
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دستاوردهای شناختباایرانیانازبزرگیقشرگذشتهدهۀسهطولدرنگاهی به جامعۀ ایران نشان می دهد که 
توانمیآنازکهانددادهشکلراگستردهپایگاهینوینمدنیتارزشهایباهماهنگیدروایران تاریخیویفرهنگ

نابودیفاجعۀبهلغزشازراایرانتواندمیکهاستنیروییتنهاوکردیاد" ایرانمدنیجامعۀ"بعنواندرستیبه
.دهدنجات

فراهمقهرباامنیتیورفاههیچواستنشدهگرفتهزورباحقیهیچجاهیچ درکهداندمیبخوبیایرانمدنیجامعۀ
منشباتنهارفتار خردمندانهوداردنیازعقالنیهایکار راهبهروشنایآیندهبسویجامعهراهبری. استنیامده

وتفاهمبهرسیدنراههایودساز میغیرممکنراورزیاندیشههرگونهجوییستیزه. استممکنجویانهمسالمت
آیندهوهمزیستیامکانشهروندانهمۀبرایمساویحقشناختباکهاستدمکراسیتنها. کندمیسدّ رانزدیکی

وابستگی قرار برتر از هرگونه ملی وابستگیی ممکن خواهد بود که ایران تنها زمان. نوسازیآوردمیفراهمراسازی
همۀبادوستانهروابطبرقرارینیزخارجیسیاستدرشود. واالترین وظیفۀ هر ایرانی درکایرانبهخدمتو گیرد

.هاستزمینههمۀدرپیشرفتوامنیتواقعی،استقاللبهرسیدنراهتنهاجهانکشورهای

با مانع اجتماعی بزرگی درگیر "منادیان اسالم سیاسی"، گذشته از تبلور و انسجامجامعۀ مدنی ایران در راه رسیدن به
"چپ" تشکیل سازمانهای پرشمار بازماندگانمجموعۀ از این مانع که آنرا بطور کلی میتوان "طیف چپ" نامید، است. 

از خانواده های مسلمان برخاسته بودند غلب اهواداران آنها که ،پس از سرکوب و تالشی سازمانهای چپ.شده است
،سازمانی برخوردار نیستنداینک که دیگر از وابستگیچپ" باقی ماندند ومذهبی" و وفادار به "نگرش همچنان "غیر 

توانمیآنانازبا توجه به کمیت پرشمارشان. از اینرودارندشگفت انگیزی هماهنگی لی نگرش خود خطوط اصدر 
گیری آیندۀ نقشی اساسی در شکلحضورشان در رسانه ها برای آنانبعنوان قشری اجتماعی یاد کرد و با توجه به 

:هستندچنین "نگرش چپ"کشور قائل شد. خطوط اصلی 
زیرا تاریخ ایران را تاریخی پر از ظلم،چپ ها با آنکه از میهن دوستی بری نیستند، با هویت ایرانی مشکل دارندـ  

: ایرانتاریخدرمثبتجنبۀتنهاحکم رانده اند. برای آنانو سفاهت آن شاهانی مستبد به شقاوت بردانند که می
وایران طلب در قبال جامعۀ کاستی مساواتاسالمگسترشاعراب،حملۀفروپاشی اشرافیت منحط ساسانی در پیامد 

. است"روحانیتضداستبدادیمبارزات"ودر دوران معاصر " علویشیعۀ"تسلط بویژه
را همچنان غارتگران "(بویژه اسرائیل )نشاندگانشدستسرمایه داری جهانی به سرکردگی آمریکا و "ها چپـ 

دانند.  دشمنان عدالت و صلح جهانی میکشورهای فقیر و 
نیستند"مذهبی"با آنکه خود،عمدۀ مبارزۀ اجتماعی می دانندبرقراری عدالت اجتماعی را  هدفها از آنجا کهچپـ 

به عقاید مذهبی توده ها احترام می گذارند تا از بروز شکاف در جبهۀ متحد عدالت طلبی جلوگیری کنند.  

به م که چگونه بیخردانه آیندۀ کشور را دیدیبه "مبارزۀ یک تنۀ "ایران اسالمی" با "امپریالیسم" اشاره شد وپیش از این 
ه تنها ن،ی برخوردارندر از سطح آموزش باالیا قشانسبت به دیگراندازد. اسفبار آنکه "چپ"های ایران با آنکه خطر می

دانند.   نرا ضامن استقالل ایران میکنند که آاز این سیاست پشتیبانی می
این بیخردی را باید در ارزشی دانست که اینان برای ستیزه جویی قائل بوده و هستند. اسالم شناسان اساسی علت 

چنان بارز است این مشخصه در میان رهبری شیعه.استمسلمانیخویی" مهمترین مشخصۀ شکی ندارند که "ستیزه
پنهان مالیان خود نیز در پیکهیران بجا گذاشته چنان چشمگیر،و خط خونینی که در تاریخ پنج سدۀ گذشتۀ ا 

:و نیستندکردنش نبوده
جنگیهمگیائمه. بکشدآدمکهداردشمشيرپيغمبر..کنيدحبسبزنید، بکشيد،گويدمیقران"

سالچندبا. کندرجمبزند،حدرد،ببُ دستکهخواهيممیخليفهما ....کشتندمیآدم.کشيدندمیشمشير.بودند
.)ش۱۳۶۳آذر ۳۰(خمینی......"بگذاريدکنارراکودکانهعواطفاين. شودنمیدرستکارزندان
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بکلّی راایرانو نسل جوان ه بودشدبدل" ارزش اجتماعی"بزرگترین بهدر آستانۀ انقالب جوییستیزهاما اینکه 
)۵(! هستیمچپ"فرهنگ "مدیون،ساختخودمجذوب

و بشر از زمانیکه شهرنشین استت و الزمۀ زندگی صحرانشینی بدویویی شاخص خستیزهامروزه دیگر روشن است که 
. از همان زمان نیز تکامل فرهنگی و رشد پیدا کردنیاز همیاری و همکاری اجتماعی به شد و تقسیم کار ضرورت یافت 

. ت بخشدو ظرافنداشته است جز آنکه مسالمت جویی و مهر را در روابط انسانی نهادینه کندمعنی دیگریانسانی 
دیرینه ای از آمیز و کردار مسالمت آمیزمهر رفتار ستایش که زودتر پا در این راه گذاشتندمانند ایران و هند جوامعی در 

گذشتۀ بویژه سرایش سرایندگان . ه استبازتاب یافتمندانهنر خوردار است و در آثار اندیشمندان وچند هزار ساله بر 
نیک رفتاری و مهرجویی دانست. از می توان یکسره ستایش را ایران 

جان که "، "میازار موری که دانه کش است بخورنددیگرانوبکاریمماخوردیم،ماوکاشتنددیگران"فرازهایی مانند: 
فرهنگ ایرانشهریبازتاب".. زمینبرچکدخونـیکهنیارزدزمینسراسرلکمُ یرین خوش است" "دارد و جان ش

های طوالنی در برابر "تهاجم فرهنگی" اقوام بیابانگرد پاسداری شده بود.ان پرورده شده و سدهدر میان ایرانیکهست ا
دو جنگ جهانی در پی درافکندن بنیان استوار با تجربه آموزی از ه در دهۀ بیست که کشورهای پیشرفتۀ جهاناسفا ک

منادی "مبارزۀ دهقانی رخ نداده بود شورشدر ایرانی که حتی یکبار همها"چپ"د، جوامع مدنی بودن
اقوام در کنار هم زندگی کرده بودند، سخن از "احقاق ترینکه در آن تا بحال رنگارنگو در کشوری شدند طبقاتی"

بزرگترین ارزش فردی و و حقوق خلقها" بمیان آوردند و در نهایت ستیزه جویی را بعنوان "مبارزۀ حق طلبانه"
ی نشاندند. اجتماعی بر کرس

انبوه جوانانی که از نافذترین جنبۀ سمتگیری بسوی فرهنگ بدوی در ادبیات و بویژه سرایش "چپ" بازتاب یافت. 
همان "ارزشهای کربالیی" از آنجا که در تبلیغات حزبی ی یکراست به حزب توده سرازیر شده بودند،های مذهبخانواده

در همسویی حیرت نیز مرداد ۲۸پس از خوش کردند وجادر این حزبیافت، بازتاب میفریبندهاینک با نمایی
در جامعه گسترش دادند. شونت و ستیزه جویی کور راخانگیزی با مالیان 

که "مرگ در میدان" برای "یک آرزوی مردانه""سایه"کرد تا د "آونگ" میکه "حمیدی شاعر" را در شعر خو "لوشام"از 
را "ارزشهای اسالمی"جامعۀ ایرانی را در نوردید و ریزی، شهادت و حماسهاز ستایش خونشیرین می یافت، موجی را

در نسل جوان ریشه دار ساخت. 
و بود که رهبری شیعه در آن بسیار کارآمدتر وارد شد میدانی به ۵۷بدین ترتیب "چپ" ایرانی در آستانۀ انقالب 

. ندبودترآزمودهبسیار استفاده از آنهاد که مالیان در"مبارزه" کنی یسالحها با کوشید 
ان رهبری، هیچگاه در اینکه یابی رهبری شیعه و سرکوب خود بدست همها پس از خدمت به قدرت"چپ"که اسفا 

و تاریخ آنان مذهبی را بقدرت رساند شک نکردند!چرا از سالحهایی استفاده کردند و در میدانی جنگیدند که رهبری 
وابسته "ارزشهای اسالمی" که پس از سرکوب و کشتار رفیقان خود نیز ناگزیر به آلوده بودند چنان را یایرانهویت 

مجذوب "مبارزۀ همچنانکنند و انقالبی" دفاع میحق به جانب از همان "ارزشهای امروز هم ماندند. چنانکه
اند."امپریالیسمباحکومت اسالمی

به مذهب حاکمروشنگری دربارۀمکد، از مییرۀ جان جامعۀ ایرانی را پس از سه ده که حکومتی مذهبی شهاچپ
رویدادهای ایران نه تنها آلترناتیو واقعی برای این رژیم نمی شناسند، بلکه روند. نۀ احترام به عقاید عامه طفره میبها

را که دمکراسی در کشورهای پیشرفته چیزی نیست. آنان رژیمتوجیه  مشروعیت نند که جزکمی"تحلیل" را چنان 
گیرند و با یه را سّکۀ نقد میبازی دمکراسی زیر سایۀ والیت فقشبخیمه،کنندبازی مسخره میشببعنوان خیمه

این حکومت را "آزادی" در سایۀ ریات رنگارنگ خود در داخل و خارجدر نش،" حکومت اسالمی"استقاللستایش از
در منگنه قرار و "امید به بهبود" مردم ایران در "ترس از سرکوب" اند که  شدهز اینرو باعث ا . دهندممکن جلوه می

.  گیرند
، امروزه به پای پیوسته بودندها ایران به این سازمانکه روزی با بهترین آرزوها برای هواداران سابق سازمانهای "چپ" 

به  مانع دهد و از اینرو نجات میبه بحرانی دیگر که تعادل حکومت اسالمی را هر بار از بحرانیانددومی بدل شده
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تا بحال مدتها بود که تکلیف خود "جامعۀ مدنی ایران"وگرنه چه بسا که اند!  بدل شدهجامعهمثبتعمده برای تحول
روشن کرده بود. " ..فسادرشوه و و قصاصوصیغهوتعزیروحجاب"حکومت را با 

:  کتابچۀ یاد شده نوشتاو درنیست؟شگفت انگیز دربارۀ "چپ"ها یا پیش بینی کسروی آ 
خودداريآنه بگرويدنازباشندميمسلمانآنكهبعنوانمسلمانانبشود،كمونيستيتبليغاتدرايراناگر"

رااينهاگيرند،فراهمراكمونيستيمبادياگراند،آگندهخودمغزهايدركهدرهميعقايداينباولي. كردنخواهند
)۶(".آوردخواهندپديدآوريتهوعمعجونيكآميختههمدرآنهابا

۳۹و۷صتهران،اردیبهشت،ش،۱۳۲۴بود؟،خواهدچهایرانسرنوشتکسروی،احمد)۱(
۳۹صهمانجا،) ۲(
/http://fa.wikipedia.org/wikiپژوهی آینده) آینده پژوهی، ویکی پدیا۳(
آرنتهاناسیاسیفلسفهدرقهروبهرام محیی، قدرتبرای توضیح مختصر مفاهیم "قدرت"، "قهر" و "اقتدار" ر. ک.:) ۴(

http://www.nilgoon.org/articles/Bahram_Mohyi_Hannah_Arendt.html
شناسدبازنمیراخوداینستکهچپمشکلنویسد،"می" امروزچپ" دربارۀنگارنده" ایرانچپاوتیسم"بنامجدیدیمقالۀدر)۵(

ولیاندازد،میراهدادوجیغ"تنهااینک" ماندهناکامهازمینههمۀدر" مبارزاتش"آنکهازپس."نداردجهانازدرستیدرک.. 
چنانکه. تواندنمیوداندنمیجوییستیزهجزآرمانهایش،شدنآببرنقشازپسدیگربعبارت."زندنمیکاریهیچبهدست

مبارزۀحرمتواعتبارمراقبکهآنخاطربه:"بگیردفاصله" تروریسم"ازنیستحاضرحتی" سرمایه"آخریناینحفظبرای
ودیدگانستم"همۀخدمتدررا" جوییستیزه"حاضر استد،ندار آرمانیدیگرخوددر آخر خط از آنجا کهاست!  و انقالبی"

برایقدیمهایمحلههای"جاهل"ماننددرست! ددهقرار)گرایانهمجنسوزنانتاگرفتهسنّیوبهائیاز" (شدگانتحقیر
خواهدمنجراوضاعبهبودیاوستمرفعبه"انداختنراهفریادوجیغ"آیاوچیستسربر" دعوا"نیستمهماصالً نیزها"چپ"

موجودیخودازنیستالزمچپ" : ندارندجاییآیندهمدرنجامعۀدرکهاندکردهحسنیزخودظاهراً ! آناننه؟یاوشد
"..نداردنیازچپبهکسیزمینهآندربسازد،مدرناجتماعیزندگیخوشاینداجتماعی،

۱۰) ص ۱(>) ۶(۱۳۹۳اردیبهشت۱۹،"روزاخبار"سیاسیبولتنایران،چپاوتیسمپور،حسنحسن


