ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﺎﻣﻮس ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ!
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ـ ﺳﺎرا رﺧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎردار ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎت ﭼﺎﻗﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮش در زاﻫﺪان ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ـ روﻣﯿﻨﺎ اﺷﺮﻓﯽ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ در ﺗﺎﻟﺶ ﭘﺪرش ﺑﺎ داس ﺳﺮ او را ﺑﺮﯾﺪ.
ـ ﭘﺮوﯾﻦ ﭘﺎﻻﻧﯽ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺮﭘﻞذﻫﺎب ﺑﺎ روﺳﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادرش ﺧﻔﻪ ﺷﺪ.
ـ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪی در ﺳﺮﭘﻞذﻫﺎب ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ
ـ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮﯾﺤﯽ ﻧﻮزده ﺳﺎﻟﻪ در آﺑﺎدان ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش ﺳﺮﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪ.
ـ رﯾﺤﺎﻧﻪ ﻋﺎﻣﺮی ﺑﯿﺴﺖ و دو ﺳﺎﻟﻪ در ﮐﺮﻣﺎن ﭘﺪرش ﺑﺎ ﺗﺒﺮ ﺳﺮ او را از ﺑﺪن ﺟﺪا ﮐﺮد.
....

ﭘﺲ از دو ﺳﺪه ،آش دﺳﺘﭙﺨﺖ ﻣﻼﯾﺎن اﯾﻦ روزﻫﺎ آﻣﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺼﻮرت رواج ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آن
ﻓﺨﺮﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻻی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎوهای ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻪ آﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎ اﻣﺖ اﺳﻼمزده اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻣﻐﺎﮐﯽ درﻏﻠﻄﯿﺪهاﯾﻢ ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ آﯾﻨﺪﮔﺎن آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ،دو ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﭼﻪ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ﮐﻠﯽ ﮐﺸﻮر دارد ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺳﻘﻮط ﻣﺪﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای درک
آن ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻓﻘﻂ اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ ﺳﻮی وﺣﺸﯿﮕﺮی و ﻓﺴﺎد ﻣﻼﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﯽ روﻧﺪﻫﺎﯾﯽ در دوران
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻘﻮط ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻘﻮط را در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﯿﺮزا آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ درک ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺸﺘﺎر ﻓﺠﯿﻊ ﺑﺎﺑﯿﺎن در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
۱۸۵۲م .در ﮐﻮﭼﻪ و ﺑﺎزار ﺗﻬﺮان ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻧﻮﺷﺖ:
»ﮐﺠﺎﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎن اﻳﺮان ﮐﻪ ﺳﺮ از دﺧﻤﻪ ﺑﺮدارﻧﺪ و ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﺧﻮى زﺷﺖ ﺷﺘﺮﭼﺮاﻧﺎن ﻋﺮب ،ﭼﻨﺎن در ﻧﻬﺎد اﻳﺮاﻧﻴﺎن رﺧﻨﻪ ﮐﺮده ﮐ ﻪ رﻳﺨﺘﻦ ﺧﻮن
را ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺒﺎرک ﻣﻰ ﭘﻨﺪارﻧﺪ(۱) «II

ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮﻫﺎ دور ﻣﺎﻧﺪه ،اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻃﻮل ﻗﺮﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ در ﺳﺎﯾﮥ ﺷﺎﻫﺎن »آدمﺧﻮار« ﺻﻔﻮی ﻧﯿﺰ ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻓﺠﯿﻊ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻼﯾﺎن و ﯾﺎ ﺣﮑﺎم رخ ﻣﯽ داد و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان دﯾﮕﺮ ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ ﺑﺮ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺘﺎر اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﻣﯽ زﯾﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺎزه در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﻫﺎن ﺷﯿﻌﮥ ﺻﻔﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ »رﺳﻮم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭼﺎدرﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮک آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ« را ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت رواج دادﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﮔﺮوه ﭼﻬﻞ
ﻧﻔﺮی از آدﻣﺨﻮاراﻧﯽ را ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرهای »ﻣﺠﺮﻣﺎن را زﻧﺪه زﻧﺪه ﻣﯽ ﺧﻮردﻧﺪ« Iﺗﺎ اواﯾﻞ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﻓﻘﻂ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،در زﻣﺎن ﻓﺘﺤﻌﻠﯽﺷﺎه ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ)۱۸۰۲ـ ۱۷۳۲م(.

ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺮع ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺑﺰرگ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺼﻮم ﻋﻠﯿﺸﺎه ،رﺋﯿﺲ ﺻﻮﻓﯿﺎن ،را ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ و
ﺟﺴﺪش را ﺑﻪ رود ﻗﺮهﺳﻮ اﻧﺪاﺧﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﮕﻔﺘﯽ آﻗﺎﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﯽ از ﮐﺸﺘﺎر وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺑﯽدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ،زﯾﺮا ﺗﯿﺮاﻧﺪازی دو ﺟﻮان ﺑﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﯾﻦﺷﺎه،
در واﻗﻊ ﺑﻬﺎﻧﮥ ﻻزم ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﺑﺎﺑﯿﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺑﺤﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﮔﺴﺘﺮدۀ ﻣﺮدم ﺑﻪ »ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻋﻮد« ،ﺑﺴﺎط ﺧﻮد را در
ﺣﺎل ﺑﺮﭼﯿﺪه ﺷﺪن ﻣﯽ دﯾﺪﻧﺪ و اﯾﻨﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﺳﺎﯾﮥ ﺧﺸﻢ درﺑﺎر ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺑﺎﺑﯿﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻫﻤﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
اﻧﺘﻘﺎم ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ آﻏﺎز روﻧﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻟﮥ ﻧﺎﺻﺮی اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ
اﻧﺴﺎنﮐﺶ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﺎن ﭼﯿﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ از درون ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﻧﻘﻼب
ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؟ اﻟﺒﺘﻪ آﻧﺎن ﯾﺎ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪ زدۀ اﯾﺮان وﺟﻮد دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ را
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎرﯾﮏﺗﺮﯾﻦ دوران اﯾﺮان را در زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯽﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺒﺎرزۀ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺑﻘﺎ در واﻗﻊ ﭘﺎﺳﺪاری از ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﻣﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ ،ﯾﻬﻮدی و ارﻣﻨﯽ را در ﻣﺤﻼﺗﯽ ﮔﺮدآورﻧﺪ ﺗﺎ از دﯾﮕﺮ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺟﺪا ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺎ رﻓﺘﺎر و ﮐﺮداری ﻣﺘﻔﺎوت از ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻘﻮط اﯾﺮان ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺗﻮﺣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای روﯾﺪاد اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آورد.

ارزش واﻗﻌﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﯿﺰان رﺷﺪ اﺧﻼق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻮازﯾﻦ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎی رﻓﺘﺎر ﻓﺮد را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دروﻧﻤﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ
آن ﻣﯿﺰان ﻧﯿﮑﺨﻮﯾﯽ ﻓﺮدی و ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﺎه و ﺑﯿﮕﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ
ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺣﯿﺮتاﻧﮕﯿﺰی دﺳﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ آﻧﺎن ﺑﯿﻤﺎران رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
روزﻣﺮه ﺗﻮﺣﺶ ﻓﺮدی و ﺟﻤﻌﯽ را ﺗﺄﯾﯿﺪ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﻧﺘﻘﺎمﺟﻮﯾﯽ ﻧﻬﺎدی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر
ّ
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در دوران ﻗﺎﺟﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﮏ اﮔﺮ در آن زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻗﺒﻀﮥ ﻗﺪرت ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮی ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﻪ روﺑﻨﺎی اﻧﺤﺼﺎری ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﺮان ﻫﺮﮔﺰ ﻗﺎدر ﻧﻤﯽﺑﻮد ،از آن ﻣﻐﺎک ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ و
ﻫﯿﭽﮕﺎه اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ آﻣﺪ .ﺑﺮای درک ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ دﯾﺪ و ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪ درﺻﺪی
در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻫﻤﺎن ارزشﻫﺎﯾﯽ را ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘﯽ در دوران ﺳﯿﺎه ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ در اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن راﺳﺘﯽ در ﮔﻔﺘﺎر و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰی در رﻓﺘﺎر ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺑﻮد.
ﻣﺜﻼً اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﻏﺎز دوران ﭘﻬﻠﻮی ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان
رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دوران ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽداد ،ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺧﻮد اﺑﺰار ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزادیﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ ،ﺑﺮ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭘﺬﯾﺮای رﻓﺮمﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﻊ ﺣﺠﺎب
زﻧﺎن( ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﮏاﻧﺪﯾﺸﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﺰاﯾﯽ ﻣﻼﯾﺎن را ﺑﻄﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮاﻧﺪازﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﺨﺘﯽ وارد آوردﻧﺪ:
ــ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دوران ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ و ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و روزﻣﺮه از ﻣﯿﺎن ﻧﺮﻓﺖ
و ﭘﯿﺮوان آن در دو ﺷﺎﺧﮥ ازﻟﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ در ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺎﺧﮥ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮ ﺑﻮد و از
ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ اﺣﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻧﻮ ،از ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺎﺋﯿﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎﺑﯿﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ »ادوارد ﺑﺮاون« ﻧﯿﺰ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪ .رأی او در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،اﻓﺸﺎﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ در
اﯾﺮان ﺑﻮد .او ﻧﻮﺷﺖ:
»ﺑﻬﺎءاﻟﻠﻪ ﺟﻨﺒﮥ اﺧﻼﻗﻰ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﺎب را ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮد و ﺑﺴﻂ داد و ..ﺑﻪ اﺗﺒﺎع ﺧﻮد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪن را ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ
دﻫﻨﺪ)...اﻣﺎ( ﺑﺎﺑﻰﻫﺎى اﺻﻠﻰ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﻣﺴﻠﮑﺸﺎن ﺑﮑﻠﻰ ﺑﺮ ﺿﺪ اﻳﻦ ﺑﻮد ،ﺷﺎﻳﺪ اﻳﺸﺎن ﺧﻮد را ﻣﻈﻠﻮم ﻓﺮض ﻣﻰ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﻰ در ﮐﻤﺎل اﻃﻤﻴﻨﺎن
و ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ وارث ارض ﮔﺮدﻧﺪ ،اﻳﺸﺎن ﮐﺴﺎﻧﻰ را ﮐﻪ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﺑﺎب ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻧﺠﺲ و واﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ ﻣﻰ داﻧﺴﺘﻨﺪ(۲)«..

آﯾﺎ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ادوارد ﺑﺮاون ،ﮐﺎرﮔﺰار وزارت ﺧﺎرﺟﮥ اﻧﮕﻠﯿﺲ ،ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﺷﺪ اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺳﺘﺎﯾﺶ
ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﺑﯿﺎﻧﯽ را ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز از اﺧﻼق داﻋﺸﯽ رﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ؟ او ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ از ﻣﻼﯾﺎن ﺿﺎﻣﻦ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻓﺰاﯾﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ ،در ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺄﻣﻮران اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۸۲۹م .ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯿﺮزا ﻣﺴﯿﺢ ﻣﺠﺘﻬﺪ ،ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﻪ در
ﺗﻬﺮان ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻤﻠﻪ ،اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﮔﺮﯾﺒﺎدوف ،وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر روﺳﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۸۸۳م.
اﻣﺖ وﺣﺸﯽ در روز روﺷﻦ راﺑﺮت اﯾﻤﺒﺮی  Imbrieﻧﺎﯾﺐ ﮐﻨﺴﻮل ﺳﻔﺎرت آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺑﻪ »ﺟﺮم« آﻧﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪای ﻋﮑﺲ
ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
ــ ﺿﺮﺑﮥ ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮای ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺮاﻓﺎت ،ﺿﺮﺑﻪای »داﺧﻠﯽ« ﺑﻮد و ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن
ﭼﭗ در اﯾﺮان ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻮﻻً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در زﯾﺮ ﻧﻔﻮذ ﻣﻼﯾﺎن ﭘﺎﺑﮕﯿﺮد ،ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر زود
و ﺳﺮﯾﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ،ﮐﺮﻧﺶ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻼﯾﺎن و ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ »اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻋﺎ ّﻣﻪ« ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت
ﮐﺴﺮوی اﮔﺮ ﺟﺰ اﯾﻦ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از »آلﻋﺒﺎ« اﺟﺎزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ دﯾﮕﺮ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ در اﻧﺘﻈﺎرﺷﺎن
ﻣﯽﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در اوان ﮐﺎر:
"ﺳﯿﺪی در اردﺑﯿﻞ  ،..ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻜﻔﯿﺮ ﮐﺮده و ﻣﺮدم را ﺑﻜﺸﺘﻦﺷﺎن ﺗﺤﺮﯾﺺ ﻧﻤﻮده ،زﻧﻬﺎ را ﺑﻨﺎم ارﺗﺪاد ﺷﻮﻫﺮاﻧﺸﺎن،
از آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺸﻮﻫﺮ دﯾﮕﺮ داده(۳) "..
ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ و ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﯾﺎن )ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ »ﻣﻨﺒﺮ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺎﻃﻘﺎن ﺗﻮدهای ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ«( رﻣﺰ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻧﻬﺎ
در ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺰوراﻧﮥ »ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﯽ« در ﻣﯿﺎن ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﯾﺮان ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺷﺪ ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ
»ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ« درﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ و ﻣﺪرن آن ،ﺿﺮﺑﻪ ای ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﺷﺪ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ در ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان وارد آورد.
ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن )ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮔﺮوه ﺗﺮور در اﻃﺮاف ﺧﺴﺮو روزﺑﻪ( دﺳﺘﮑﻤﯽ از ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﻼﯾﺎن

ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎزه روش ﺣﺰب ﺗﻮده ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ً ﺗﺮور را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﺮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﭼﺮﯾﮏﻫﺎی ﻓﺪاﯾﯽ« ﻗﺘﻞ و ﺗﺮور را ﺑﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،روﺷﻦﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﺎرهای ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎن در دو ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ
»ﻏﺮب« و ﻧﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاه ﭼﭗ« و ﻧﻪ ﺣﺘﯽ ﺷﺒﮑﮥ ﮔﺴﺘﺮدۀ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ،ﻫﯿﭽﯿﮏ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ واﻗﻌﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖﻃﻠﺒﯽ وارد ﻧﮑﺮدﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻘﺐ رﻓﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﻓﺴﺎد اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ )ﺑﻮﯾﮋه در دوران ﭘﻬﻠﻮی دوم( را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮوان ادﯾﺎن ﻏﯿﺮاﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎﺑﯿﻢ.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺶ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﮥ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮای راﻧﺪن ﭘﯿﺮوان اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ از اﯾﺮان )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪاﻧﮑﻪ
آﻧﺎن ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻌﯽ در راه ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﻣﻼﯾﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ( ﺷﻖ دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻔﻮذ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳ ّﺪی در
ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﺿﺪﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺷﯿﻌﻪﮔﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﺷﮕﻔﺖزدۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ
ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽاش ﺑﺮ ﺳﺮاﭘﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨﺪ و ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﭼﻬﺮۀ زﺷﺖ ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر را ﻧﺸﺎن داد .ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺎد
رﻓﺘﻦ ﺳﺮﯾﻊ ﻫﻤﮥ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ زﻧﺎن ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﭼﻮن در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪزده ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺮدان ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﺮد.
ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪۀ دﯾﮕﺮ ﻣﻼﯾﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖزدﮔﯽ ﺗﻮدۀ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺑﺪان داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و
ﺗﻮده را واﻣﯽدارد ،ﺑﺠﺎی ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت »ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺎب اﺟﺒﺎری ،ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﺑﻪ دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ و
ﺣﻘﻨﮥ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﯽ  ...درﺑﺎرۀ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﺷﺎاﻟﻠﻪ آﺟﻮداﻧﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮥ اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ زدﮔﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد ،ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﺤﺴﻮس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ.
اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﻢ در ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،ﺑﻨﻈﺮم رﺳﯿﺪ ﮐﻪ آﺟﻮداﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ای دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﻮﮐﻮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ! درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ روز ﺑﯿﺶ از دﯾﺮوز اﯾﺮان را ﺑﺴﻮی ﻧﺎﺑﻮدی
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮد ،وﻇﯿﻔﮥ ﻋﺎﺟﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ »ﮐﺎر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ« واﮔﺬارﮐﺮد!
اﻣﺎ ﻫﺮ روز ﮐﻪ ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺤﻄﺎط ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﯿﻌﻪزده اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺪون ﺗﺤﺮک ﻣﺜﺒﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دوای دردﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻮرﯾﺎﻧﻪ
ﺧﻮردۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ از ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮان ﭼﻨﺎن ﻋﻤﯿﻖ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﯿﮏ ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و درک درﺳﺘﯽ از »ﻓﺮﻫﻨﮓ« داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ در آن ﻧﺎراﺳﺘﯽ
ﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﮐﻪ راﺳﺘﮕﻮﯾﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ و ﻓﺴﺎد ﭼﻨﺎن روﻧﻖ دارد ،ﮐﻪ ﺷﺮم ﺑﻪ ﮐﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ،ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ دروغ و دوروﯾﯽ ﺧﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﺮم
دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﺑﭙﺎﺧﯿﺰﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﺟﻮداﻧﯽ ﺣﻖ دارد ،ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه »ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﺻﻮﻻً ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﮑﯽ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای واﺑﺴﺘﮕﺎن را ﻧﯿﺰ وﻇﯿﻔﮥ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻓﺸﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﭘﺎﯾﮥ »ﻧﺎﻣﻮس« و »ﻏﯿﺮت« اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ،ﻋﺎﺟﻞﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺪﻣﯽ در راه ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ راﺳﺘﯽ و درﺳﺘﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ .زﯾﺮا دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ
در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﺘﻮار ﺷﻮد ،ﮐﻪ در آن ﺗﻮده ﺑﻪ »ﺷﻬﺮوﻧﺪان« آزاده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺪﻧﯽ از ارزش
ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای رواﺑﻂ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪای درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﻫﯿﭽﮑﺲ »ﻧﺎﻣﻮس« دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ،
»ﻏﯿﺮت« ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای رﺷﺪ آزادﮔﯽ ﻧﺰدﯾﮑﺎن داده اﺳﺖ و »ﺣﻤﯿﺖ« ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ،ﺟﺰ اﺳﺘﻮاری در دﻓﺎع از
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ.
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