
  !توان دور زدآشتی ملی را نمی
  فاضل غیبی

  

در جهت برقراری حکومتی دمکراتیک گام بردارد. از جمله دوران  در تاریخ معاصر بارها فرصت داشت ملت ایران

ها نخبگان جامعه میودند که در آنهایی بفرصت ۵۷های پیش از انقالب و ماه ۲۰مجلس اول مشروطه، دهۀ 
  حکومتی دمکراتیک و بهبودبخش را در ایران برقرار سازند.  ،راه آشتی ملیتوانستند با تالش در 

  رویم.  ی دگرگونی مهم و خطیری به پیش میاینک با آغاز ریزش حکومت اسالمی، باری دیگر خواه ناخواه به سو

 نوع از حکومتی خواستار گذشته، تجربیات به نظر دوست،میهن ایرانیان سو یک از که درحالیست این
 شود. از سوی دیگر اما متأسفانه ه هستند، تا باالخره بر نکبت عقب ماندگی کشور غلبهکشورهای پیشرفت

نان آنامند، نشان می دهد که اغلب نگاهی به نظرات آنانکه خود را "رهبران اپوزیسیون" و "فعاالن سیاسی" می 

ز ایده های طبیعی را تنها با شناخت همانگونه که پد  شناسند. درحالیکه،سیاست را بعنوان دانشی نوین نمی
ین اجتماعی و ظرفیت های جامعه، تحقق توان به خدمت گرفت، تنها با شناخت از قوانقوانین حاکم بر آنها می

  هر کوشش دیگریچنانکه تاریخ معاصر ایران و بویژه چهار دهۀ اخیر نشان می دهد  د و ر دا اهداف سیاسی امکان

    .انجامدمی فاجعه حتی و ناکامی به یا  و ماندمی نتیجهبی یا
دانند که همان حرف" را در این میهای مخالف حکومت اسالمی ظاهراً "هنر سیاستانگیز آنکه اگر گروهشگفت

های گذشته را تکرار کنند و بر رقیبان خود حمله آورند، آخوندهای حاکم بر ایران در چهار دهۀ گذشته هم به 

در پیش گرفتند که باعث چنان چرخش ها و نرمش هایی  ،های فکر" خودکمک "اطاقغریزۀ حفظ قدرت و هم به 
  طوالنی به توهم دربارۀ ماهیت رژیم دامن زد.   های مدت فریب شد و در حیرت و

در ماهیت بعنوان سومین نمونۀ  نیپس از دو نمونۀ فاشیستی و استالی را اسالمیحکومت  ،های علمیپژوهش

 حیاتی دارد که راه تکیه بر ماهیت توتالیتر حکومت اسالمی از این نظر اهمیت اند.شناخته توتالیتر جهانی رژیم
ناکارآمد و ساده لوحانه می بندد و از هدر دادن انرژی سازنده در راه برکناری رژیم اسالمی جلوگیری  را بر اقدامات

و بدین هدف، با استادی به تدابیر زد طرفه آنکه رژیم با هر ترفندی می کوشد ماهیت خود را پنهان سامی کند. 

  به خوبی نشانگر استادی مالیان در سیاست گذاری است:  . دو نمونۀ زیرزندمی دست نوینی
 اند، هگریختخارج از کشور جان بدر برده، به  آنها که از سرکوب و پیگرد های توتالیتر کسانیرژیمبرای  )۱

گسترش روابط با جلب حمایت جهانی و با  می کوشند طبعاً که دهند را تشکیل میمخالفان گروه اصلی 

به داخل کشور  تبعیدیان رخنۀ از توتالیتر هایرژیم  جبهۀ مخالفان را تقویت کنند. بنابراین داخل کشور 
های امنیتی و تبلیغی خود، پس از تحکیم دستگاه اسالمی حکومت اما ند،کنمی جلوگیری قوا تمام با

 کرده رارف کشور از و گرفته قرار ظلم و آزار مورد که کسانی از هزار صدها به رفته رفته اما شده، کنترل ابتدا

 بگذارند. هجامع فضای بر تأثیری کوچکترین بتوانند آنکه بدون ند،رفت و آمد کن ایران به داد اجازه بودند،
 .شدند بدل کشور از خارج در رژیم هواداران به آنان از بزرگی بخش برعکس،

  مخالفان شرکت از اصوالً  مخالف آرای ترس از توتالیتر هایرژیم که است" انتخابات سیرک" دیگر، نمونۀ )۲

 نمیا انتخاب صورت به را آن بار هر توانستند اسالمی حکومت کارگردانان اما. کردندمی جلوگیری آن در
 هب داوطلبانه را میلیونی های تودهدر سایۀ رژیم والیت مطلقۀ فقیه،  و کنند پردازیصحنه واقعی رقیب دو

 .کسب کنند برای خود مشروعیت و مقبولیببدینوسیله و  بکشانند رأی های صندوق پای

کند، "نیروهای مخالف" از ایستایی حیرت انگیزی گذاری میت که رژیم اسالمی استادانه سیاستبه همان نسب
را  »تفرقه انداز و حکومت کن!«برخوردارند و اجازه می دهند که حکومت اسالمی به شیوه های مختلف سیاست  

  به پیش ببرد. 



ند.  دار رخور بتجربیات تاریخی موفقی  ازالبته باید انصاف داد که مالیان در این زمینه نه تنها تازه کار نیستند که 

بر  در صورت موفقیت می توانسترا که  "مشروطه "انقالب توانستند دیدیم، که چگونه )۱( پیش از این
از نفت بود که از آنجا آغ فراتر از آن،  جنبش ملیماندگی ایران غلبه کند، به "اسمی بی مسّما" بدل کنند. عقب

ه . اما بدینجا ختم شد ککنداجرا  شدن نفت را تا قانون ملیشد که پادشاه، مصدق را به نخست وزیری برگزید 

. از سوی دابیر آمرانه نیافتای جز ت، گزینهقدرت مسند برای حفظ خود برپس از شکست جنبش، ، شاه دمکرات
بر زمین  ااو ر  ،مالیان توانستند نه تنها نقش مخرّب خود را پنهان سازند، بلکه به نام دفاع از مصدقی که خوددیگر 

 ۵۷مرداد" را چنان برافروختند تا انقالب  ۲۸زدند شکافی عمیق در جامعۀ ایران بوجود آوردند و آتش انتقام از "

  ممکن شود. 
به منظور  جناحی از مالیانمنحرف شد که  "انقالب اسالمیزمانی به " نیز خواهانۀ ایرانجنبش دمکراسی

بدین  و یافتند خود را تنها راه نجاتکسب انحصاری قدرت  کشور، در دمکراتیک جلوگیری از آشتی ملی و تحول

از یک سو هرگونه آلترناتیو  ،در برابر این چرخش. نددآور را به میدان خویش امت" در مدت کوتاهی "هدف 
را از دست داد و گوی قدرت چنان  اومتدیگر توانایی مقنیز شاه  حکومتدمکراتیک از میان رفت و از سوی دیگر 

خوار حکومت بودند، دچار که تا بحال دعاگو و جیره ،به سرعت به دامان مالیان افتاد که بخش بزرگی از آنان را

  شگفتی کرد.  
دۀ در دو سبهررو، مالیان با انقالب اسالمی در دامی افتادند که در دو سدۀ گذشته از آن پرهیز کرده بودند. آنان 

عزّت و ثروت زندگی کرده، از دولت و ملت نیز  بامملکت بدون آنکه مسئولیتی بر عهده گیرند،  این ، درگذشته

ه از هرچند کطلبکار بودند. آنان شاید تصور می کردند که بر مسند قدرت سیاسی نیز چنین خواهند کرد. اما 
چنان خرج درآمدهای ملی ایران را  اماگوی نیازهای مردم نمی دانند، خود را مسئول و جواب ابتدا اعالم کردند

دند دامن ز کشور   و سقوط مدنیورشکستگی اقتصادی  بهانه نابکار هدف های قدرت طلبانۀ خود کردند و چنان 

   د. ننری پنهان کگغوغا هایهای تبلیغی و موجژست اب مانند گذشتهآن را  ند بتوان دیگر ممکن نیستکه 
بهبودی را نشان  و حتی مذهبی نه تنها نمی تواند.. سیاسی، اقتصادی، فرهنگیرژیم اسالمی در هیچ زمینۀ 

باعث فاجعه و بحران شده است. از اینرو رمز پایداری آن را باید در طرف مقابل، یعنی در طرف  دهد، بلکه فقط

  جستجو کرد! الفانشمخ
و حتی  هرا به سوی نابودی کشاند کشورقت دارد که مخالفان رژیمی که برای جهانیان باور نکردنی است، اما حقی 

مکاری آشتی و ه پشتیبانی اقشار پایینی جامعه را بخرد، ازمذهبی  احساسات از سؤاستفاده نمی تواند با دیگر

پیمان سوری خود بدین سبب، ممکن است که حکومت اسالمی همچون هم. عاجزندبرای برکناری حکومت 
  چنان پا برجا بماند. کشور را در آتش و خون غرق کند، اما هم

الیان در بازی با برگ برندۀ "تفرقه بیانداز و حکومت دهد، م می نشان ایران معاصر تاریخ از پردازی چنانکه پیکره 

اند. تا آنجا که موفق بوده های تاریخی گذشته نیزعد، بلکه در فرصتنه تنها از انقالب اسالمی به ب کن!"
مرداد" بودند) میان دو گروه میهن دوست ایرانی یعنی هواداران ۲۸واقعی "کودتای توانستند (با آنکه تنها برندۀ 

شاه و پیروان مصدق شکافی اندازند که نه تنها از آشتی ملی جلوگیری کرد که هنوز هم بعنوان مهمترین مشکل 

اهی بر خالف پادش"اپوزیسیون" برقرار است و در حالیکه نه شاه مصدق را به خیانت متهم کرد و نه مصدق کالمی 
  چنان از هم بیزارند که گویی دریایی خون آنان را جدا می کند.  ،مشروطه بر زبان آورد، هواداران این دو

مخالف، جانی تازه گرفته اند و به فعالیت تبلیغی خود  یبا آغاز ریزش حکومت اسالمی همۀ گروه ها و سازمان ها

حدود است آن را فعالیت ا  از آنجا که به تکرار مواضع گذشته مافزوده اند. هرچند این حرکت نویدبخش است، ام
برای هواداران خود چنان وانمود می کنند که رهبرشان  ،توان نامید. خاصه آنکه برخی از جریاناتسیاسی نمی



که این  "تفاوت"در پی "قیام ملت" با هواپیما به ایران خواهند رفت، با این  ۵۷بزودی با سناریویی مشابه انقالب 

  بار پس از تشکیل دولت موقت و سپس مجلس مؤسسان، شکل نظام آینده را به رفراندم خواهند گذاشت! 
انگیز است که چنین رهبران و فعاالنی نمی خواهند بدانند که فعالیت سیاسی به فعالیت تبلیغی محدود شگفت

 رهبران است که در عملاعی است. نیست و محور اصلی آن گفتگو و تعامل با دیگر جریانات سیاسی و اجتم

های  میان گروه تعامل و تبادل توانند توانایی های عملی و قدرت فکری خود را به نمایش بگذارند و درمیسیاسی 
  بهترین را انتخاب کنند. از راه مقایسه توانند سیاسی است که مردم می

 ان""رهبر به تصور اما د بود. نیرانشهر خواهجاذب و جالب شهروندان آتی ا  نیروهای دمکراتیک ،در چنین فضایی

را به ظاهری بهتر و با فریادی رساتر  است که در آن هر کس کاالی خود )۲( میدان سیاست "بازار مکاره"ایامروزی 
 نیز "کف خیابان" در خارج از کشورتر خواهد بود. در چنین اوضاعی جای شگفتی نیست که قارائه دهد، موف

دو رویداد اخیر به طرز اسفناکی این واقعیت را نشان داد. ، چنانکه دگروه هایی اعتنایی ندار رهبران و به چنین 

 رویداد نخست "تظاهرات هواداران سلطنت" در جنب مجمع عمومی سازمان ملل بود و دیگری "کنگرۀ حزب
  که شمار شرکت کنندگان در آنها به صد نفر نرسید.  سکوالر دمکرات" در فرانکفورت

  که عطا هودشتیان مجبور شد بنویسد: یخ زدگی روابط میان جریانات سیاسی چنان است 

از آنرو که هیچ گروهی تاکنون موفق نشده است که خود را به یک بدیل قابل قبول معرفی نماید، پس بدون اتالف وقت، « 

  )۳(! »ک بدیل خارج از خود باشیم.باید به اقدامی سترگ دست زنیم: باید از خود به عنوان بدیل بگذریم و بدنبال ی

ما ایرانیان در داخل و خارج از کشور به همان میزان که از حکومت جهل و جنایت اسالمی به جان آمده ایم، از  

سالمی انقالب ا به ستوه آمده ایم.  نیز  یان ایران و ایرانی می خوانندکوته نظری و ناراستی کسانی که خود را منج
 چنان تجربۀ  دردناکی بود که نه تنها نسلی که آن را به چشم دید، بلکه نسل جوان ایران را از باور به شعارهای

صرفنظر از "چپ"ها که گویی منتظرند تا در ایران دمکراسی برقرار شود تا دارد. های واهی بازمیو وعده ندهبفری

ا خواهند که مرهبران سیاسی  اپوزیسیون می، آیا مبارزه کنندآرزوهای کمونیستی" خود تحقق  " برای بتوانند
آیا قابل تصور است که کنند؟ یال ترسیم میبرقراری دمکراسی در ایران چنان خواهد بود که در آینۀ خ باور کنیم،

ت برقرار خواهد شد که های  موجود) چنان حکومتی پرثباپس از برکناری حکومت اسالمی (با توجه به دشمنی

  بتواند به بازسازی  ایران دست زند؟ 
طرفه آنکه بسیاری از "فعاالن سیاسی" باور دارند که سیاست  و اخالق دو پدیدۀ ناساز و حتی متضادند! 

دهد و برتر نهادن منافع ملی بنای نظام دمکراسی را تشکیل می سنگ نیک،اعتماد متقابل و اخالق درحالیکه 

دوست میهن ت فردی و گروهی مهمترین پیش شرط بنای آن است. دیگر وقت آن رسیده که ایرانیانبر گرایشا
یم بپرهیزند. دستکم این است که مخشونت و انتقاخشم و مسئوالنه گفتار و رفتار کنند و از هرگونه ستایش 

  وفق شده اند، بیاموزیم. به بازسازی  دمکراسی  مپس از رژیم های توتالیتر  نیم از کشورهایی کهتوا

ه وزیم این است که بازسازی کشور و غلببیشک آلمان و ژاپن از این نظر نمونه اند. درسی که می توانیم از آنها بیام
در دهۀ نخست پس از  دارد. از اینرو مثالً در آلمان  ثبات سیاسی نیاز به دورانی با ادی و معنوی،های مخرابی بر

چپ و راست ممنوع بودند. دو نکتۀ دیگر آنکه نوسازی دستگاه دولت نه از باال، بلکه افراطی  همۀ احزابجنگ 

     آزمایش نه!" ترین سطح، یعنی با انتخاب شهرداران آغاز شد و سیاست اعالم شدۀ دولت آدنائر  "از پایین
)Keine Experimente! (بینی ابا خواهد شد. رقابل پیشبود، بدین معنی از هرگونه اقدام با پیامدهای غی  

که شکل نظام آینده اش انتخابی و آزمایشی باشد، بلکه کشوری است با  نیست آفریقا در نوبنیادی کشور ایران

 شد، اما همچنان منحرف پیشرفت مسیر از آخوند تسلط سبب به معاصر دوران درهویت و فرهنگی دیرینه که 
 ازهای دمکراتیک دنیای معاصراست که باید با توجه به نی برآمده از این هویت و فرهنگ واالشایستۀ حکومتی 

    بازسازی و نوسازی شود.



، با برکناری زی بازداشتو سده ایران را از نوسامیان ملت و دولت، د ت خواهی مالیان و شکافقدر  پس از آنکه

این همکاری و از اهمیت حیاتی برخوردار است.  ،لی و همکاری همۀ شهروندانتحقق آشتی م ،حکومت اسالمی
 و اهش هواداران میان ملی آشتی سوی به حرکت بدونپی ریزی کرد و بدین سبب نزدیکی را باید از هم اکنون 

  . شد نخواهد ممکن سازی آینده حرکت هیچ مصدق،

 برانند، عقب به را اسالمی حکومت تنهایی به توانست نخواهند گروه دو از هیچیک که ساده دلیل بدین
تی آشراه در  .به میدان مبارزۀ سیاسی بازخواهند گشت بزرگتری هرچه های گروه ملی آشتی روند در درحالیکه

و داز هم اکنون گام برداشت و به حکم منافع ملی، هرگونه پافشاری بر اختالف، بویژه اختالف میان باید ملی 

هواداران شاه و دوستداران مصدق، کمک به ادامۀ تسلط حکومت اسالمی است. زیرا که این دو گروه گروه بزرگ 
زایش  نوین همبستگی  شک بهمورد پشتیبانی اکثریت ایرانیان هستند و آشتی آنها بیدر مجموع بنا به آمار 

  منجر خواهد شد.  ملی
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