
 چرا اپوزیسیون برنمی خیزد؟

  فاضل غیبی 

ی از امکان نمائتوان که به سختی می ،دست آوردهای مدنی و فرهنگی جامعۀ ایران را نابود کردآسا چنان زلزله اسالمیانقالب 

با هم  هماهنگیو در  یآرام هبفقط های علمی جمله پیشرفتهای بشری از واقعیت این است که پیشرفتبازسازی آنها بدست داد. 

نامحسوس به پیش می بطورو  بر خالف تصور موجود در دراز مدت و سیاسی نیز اجتماعی هایفتبویژه پیشر  . گیرندصورت می

ان تجربۀ همۀ انقالبات نشزیرا  شدنی است، »ضربتی انقالبی«به  جامعه اوضاعبهبود رها شد که  نادرستتصور باید از این . روند

  .اندویرانگری نبودهجز آنها که  داده،

، ژرفش اعتماد و  تحکیم پیوندهای اخالقی رشد آگاهیدست در دست  پیشرفتسازندگی و اما ی به زمانی دراز نیاز ندارد، ویرانگر  

  . بصورت باال رفتن آب در استخر محسوس نیست بدین سبب  در جامعه است و

طول کشید تا در و پس از آنکه سالیانی  تدوین شد اکبر داورعلیبه کارگردانی  ۱۳۱۳به سال  نمونه وار، قوانین مدنی ایران 

 چنان پیشرفت ،قوانین مربوط به حمایت از خانواده بویژه ،هادر اغلب زمینهدر دهه های آتی رفته رفته  ، »جا بیافتد«سطح جامعه 

     انگشت نما بود.  منطقهمیان کشورهای در قوانین مدنی نظر  از ۀ انقالبآستاندر ایران که  کرد

 ،آوردهای پیشیندست وارده بر ضربات می دهد کهنشان وار نمونهباز هم در سایۀ حکومت اسالمی  »قوانین مدنی« نگاهی به 

 پسو تازه  بودخواهد ی دراز زماننیازمند  دشوار و  بسیار )حتی در حّد دوران پیش از انقالب(ازسازی آن ببوده است که گران چنان 

  .ریمهای جوامع مدرن برداپیشرفتبه سوی هایی گام، خواهیم توانست به همان سطح پیش از انقالب رسیدیماز آنکه 

 ،کوبددرهم ننهادهای آن را  نیست و مادامیکه انقالبیبرکنار  از این قاعده بعنوان واالترین نهاد کشور  طبعاً نظام حکومتی نیز

نگ هماهدوران پهلوی روندی پیوسته و در  از این نظر . شود آرام و هماهنگ با پیشرفت اجتماعی دگرگون بصورتیفقط می تواند 

ساختار  ،انقالبتا آنکه در دهۀ پیش از  .اندر میپیش را به های زندگی اجتماعی همۀ زمینهنیم قرن  طیکنیم که را مشاهده می

ای در حال جامعه ادارۀداد، نشان می. بحرانی که به بحران دچار آمدرفته  رفتهرشد اجتماعی به سبب ناهماهنگی با سیاسی 

  . نیاز به نوسازی دمکراتیک دارد ،همه جانبه پیشرفت

واند بت های حکومت برای رفتن به سوی فضایی باز و دمکراتیک در زیر فشار تصاعدی چپ ـ اسالمی چنان نبود کهکوششاما 

توان دانست، و خشک را سوزاند که امروزه نمی چنان تربرکن انقالب اسالمی نبنیا و سیل  بگشاید دمکراتیک ه بسوی نوسازیرا

ین چهار دهه چنان ضربات در ا ایران برعکس، بود. میپس از چهل سال کجا اینک ممکن می شد، ایران  کشور  تحول دمکراتیکاگر 

با اسالمی را توان برکناری حکومت این باشد که چگونه میستی بایوستان دغدغۀ اصلی ایران د اینک  متحمل شده که ویرانگری

  !به سامان رساندهزینه کمترین 

احساسات و تکرار شعارها و دامن زدن به  داردخردمندی دوراندیشانه نیاز  به حّد باالیی ازبرای ایران ای مطلوب گذار به آینده 

های دیگر را گروه ،ی که هر گروهیزند. به حدّ میهن دوستان دامن می بیشتر نه تنها سازنده نیست، بلکه به جدایی هرچه ،گروهی

  می یابد.مطلوب  مانع گسترش جنبش

بنابراین سازنده دست یافت.  فکریبه همبا تکیه بر آن توان میاست ارز و همهمگانی  خردورزی دهشیکه برعکس، از آنجا 

 بر باورهایدالورانه  ،آمادگی داشته باشیم به کمک اندیشهاست، تا خردجمعی  استواریکوشش برای مهمترین وظیفه اکنون 

  غلبه کرده و راهگشایی کنیم.  نادرست

 که در واقعاست   »دست آموز اندیشۀ«اغلب  آنچه اندیشه می پنداریم، اری از اندیشه نمی داند، اماالبته هیچ کس خود را ع

ش از باور  یبه نتیجۀ دیگر  داشته باشد که باید آمادگی گره اندیشهدرحالیک. کندمی توجیهبا ظاهری عقالنی را باورهای موجود 

   برسد. 

  : رسد ای بغیرمنتظره به نتایج چگونه می تواند ، اندیشهببینیموار اینک  نمونه



 ،معنی روشن بدین. های مخالف حکومت اسالمی استقبول و پشتیبانی همۀ گروهمورد  خواست  "جدایی حکومت از دین"    

موازین و احکام دینی را اند، در ادارۀ کشور مذهبی وابسته اکثریت به چهدر  که دستگاه حکومت صرفنظر از اینکه شهروندان

  رفتاری برابر و عاری از تبعیض داشته باشد.   ،دهد و نسبت به همۀ شهروندان صرفنظر از هرگونه وابستگیدخالت ن

ی و از سو متولیان مذهب رسمی تعیین کرده بودندناگزیر از رعایت خط قرمزهایی بود که از یک سو حکومت  ،در دوران پهلوی

ه تمایالت دمکراتیک بود. چنانکاصلی در برابر مانع نیز  در نهایت همین دوگانگیگام بردارد. منافع ملی در جهت کوشید دیگر می

  رهبری مذهبی دامن زد.  مخالفت قاطعبه  ترش حقوق زنانان دیگر ادیان و گسپیرو  حقوقدر جهت رعایت نخستین گام 

 ودوران پهلوی از میان رفته » توازن«برای همیشه امکان برقراری با تسخیر انحصاری قدرت حکومتی از سوی رهبری مذهبی اما 

ورد اسالمی (در م جنایتکارانۀ احکامحکومت اسالمی با برقراری زیرا کن نیست. بند گذشته مماوضاع نیم بازگشت بهدیگر 

 اسالم را منتفیبه نام اعتدالی   امکان هرگونه عملکرد ،»ناموسی«جاب اجباری بعنوان امری اعالم حمثالً و  ) ..زنان دگراندیشان و

  کرده است. 

یا آنان آ  یان انتخاب شود،شیعاز میان ملی و سپس هیأت دولت  مجلس ت اسالمیحال اگر فرض کنیم که پس از برکناری حکوم

و همۀ دیگر موازین مدنی را که مخالف ، ...آزادی خورد و نوش لغو روزهای مذهبی شیعه،  برای همه،آزادی پوشش  خواهند توانست

  ؟ دنتصویب و اجرا کن با اسالم هستند،

ویت فرهنگی مشترک ایرانیان باشد. هنمایندۀ ضامن وحدت ملی و  بر عهدۀ اوست که  می رسیم که مذهب پادشاه به ،از این

ورای هویت  ،یمل مشترکارج نهد و از هویت  را دگراندیشان ایرانیهویت  خواهد توانستچگونه باشد مذهب شیعهاگر او اما 

مشخصی اقتدا کند. آیا در این صورت بقا و  به مجتهدشیعی بر هر فردی واجب است که  عقاید وانگهی بنا به  ؟اسالمی دفاع کند

  ؟خواهد یافتنر مقدرات کشور ادامه ب اعمال نفوذ دستکم بخشی از مالیان

ستگان جنبشی که از سوی واب برکناری حکومت اسالمی بای به نتیجۀ نامنتظره ای می رسد و آن اینکه گر بدین ترتیب اندیشه

ر دهۀ گذشته چنین در چهاچرا که است برای آن علت اصلی همین برسد و هدف  تواند به به مذهب شیعه رهبری شود، اصوالً نمی

  است.  جنبشی پانگرفته

نتیجۀ ن ای . نباشنداسالم وابسته  بهی کشور  اتباالترین مقامپس از برکناری حکومت اسالمی کم می کند که خرد ح نای بنابر

لکه ، بواقعی را نشان دادند نه تنها اسالم با مردم ایران کردند و در چهار دهۀ گذشته یاسالم که حکومتگران منطقی رفتاری است

    .کردندبرمال نیز و فریبنده پیشین را همۀ ادعاهای دروغین 

چ دین و یبا ستیزه و انتقام و خونریزی عجین است و ه، انبیابانگردبدوی نشان داده شد، که اسالم برخاسته از شرایط زیست 

  داشته باشد.  نظام آتی کشورتأثیری بر  تواندنمیبدین سبب نیز ند. کآیین دیگری را تحمل نمی

نیافتند،  مد کسروی را در ایرانیان مجبور به تحمل بزرگترین ضربات ممکن بر پیکر جامعه شدند، زیرا هشدار روشنگرانی مانند اح

رسطویی را نمیاندیشیدن به منطق ا هاعرب ،اینکه در زمان پیدایش آنکه اسالم درست بخاطر بدویت خود و  ندبود برمال کرده

خود را به هر جریان فکری دلخواهی، سلمانی، م اینستکه مسلمان می تواند در عین منطقی ناتوان است. شناختند، از سنجش

تی اسالم با دیگر افکار را دریابد و ح وابسته کند، بدون آنکه تضاد منطقیحتی بودیسم، و یا  سوسیالیسم، یمانند مشروطه خواه

    !های دیگران از اسالم استراتر رود و مدعی شود که همۀ نیکیف

در طول سده ها بکار گرفته شد تا ایرانیانی که به زور مسلمان گشته بودند، باور کنند که رفتار و منش  هاییکاریچنین وارونه

های گذشته را در سدهجامعۀ ایرانی  شی شد کهو من دوگانگی هویت، اخالق  . این سؤتفاهم بزرگ موجباسالم برآمده استاز ایرانی 

را برای  شود و میدانو جامعه منجر می فرد  )اسکیزوفرنی( گسیختگیروانبه  دوگانگی هویتزیرا گیر کرده است. تا به امروز زمین

    باز کرده است. )می خواهد هویتی  سه پاره (ایرانی، اسالمی و غربی)دارای را  (که ایرانیان  سروشعبدالکریم ستیزانی مانند ایران

که جامعۀ ایران متحمل شده است و پس از برکناری حکومت  را در نظر گرفت،فرسایی روحی و معنوی توانصدمات  اینک باید 

 این دوران در سایۀ همبستگی ایران کشور دستکم به سطح رشد پیش از انقالب برسد. نیاز دارد تا  دوران ثباتی به  اسالمی نیز



 تواند موفق شود که از پشتیبانیفقط در صورتی میطوالنی باشد، اما چندان دوستان و همکاری زاینده با کشورهای دوست نباید 

   .برخوردار گردد های شهروندانترین گروهگسترده جامعۀ مدنی و 

از فقط و این وظیفۀ مهم   از اهمیت حیاتی برخوردار است فرهنگی و روشنگرانه با جریان چپ ـ اسالمیبرخورد بدین سبب 

و  بشناسندایران را به ایرانیان و جهانیان ملی  رهنگدر کارزاری روشنگرانه هویت فبرمی آید، که ایرانی نخبگان میهن دوست 

  گیرند.فکری جامعه را بدست رهبری  بکوشند

به فراهم آمدن شرایطی نیاز دارد فرو برده که نجات از آن د که حکومت اسالمی، ایران را به مغاکی ننشان می دهنکات یاد شده 

هستند که اصوالً برآمدن جنبشی که بتواند حکومت اسالمی را  هاییپیش شرطدر واقع آنها زیرا ده واگذاشت، نمی توان به آین که

  برکنار کند ممکن می سازند. 

آرزو  ها را برای میهن خود باالترین ،خونسردی و خردورزی با ناپذیر،ن فزایی گروه های مسئولیتهیجا اکنون به دور از بگذارید 

اند که داده ره چنان جلوههای اپوزیسیون در چهل سال گذشته همواگروهبیاندیشیم.  هاخواریکنیم  و دربارۀ راه های غلبه بر 

م یخیاالت واهی دست برداریم و بگذار  از اینک ونی حکومت اسالمی دیری  نخواهد پایید. تحوالتی سریع در کار است و سرنگ

  ها را از کژراهه ها بازبشناسیم.هوایی  بخورد، تا راه ،اندیشه 

تکم دس ،برکنار کرد هیک شبرا آن  بتوانتا د، شونمخالفان حکومت اسالمی متحد  دهند که کافیست چنان جلوه میآنان که 

بسیار  ی فراگیرکافیست جنبش مردم الجزایر در همین روزها را در نظر گیرند، تا ببینند دامن زدن به جنبشاند و دچار ساده اندیشی

   د. نرا هدایت کن »ملی دمکراسی«گذار به  اعتماد ملی بتوانند رخورداری از، که با باست ینخبگان تر از یافتنآسان

   

  


