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بیاد دوست و استاد مهربان آقای بنی صدر

در روزهای سخت بیماری آقای بنی صدر  4جلد از مجموعه مقاالت آقای بنی صدر
بصورت کتاب تنظیم کرده بودم .
از ایشان خواستم مقدمه ای برای این مجموعه کتابها که تنظیم کرده بودم بنویسند ولی
متاسفانه زمان تحریر مقدمه از طرف ایشان بوجود نیامد  .ولی تحلیلها می تواند راهگشای
تحول بسوی ایران آزاد و مستقل بگردد .
اکنون که قصد انتشار این کتاب را دارم از تمام هموطنانی که سواالت خود را برای آقای
بنی صدر فرستاده اند و امکان پاسخگویی از طرف ایشان را ممکن نموده اند تشکر فراوان
دارم  .نام سوال کننده در صورت تمایل او در سرآغاز مقاالت آمده است  .سواالتی هم
مطرح شده اند که نویسنده در نامه نام خود را ذکر نکرده است و بدین خاطر جای نام سوال
کننده خالیست  .آقای بنی صدر سوالی را بدون پاسخ نمی گذاشت و برای سوال کننده حق
پاسخ شنیدن را حقی مسلم ومحترم می دانست .
همه مقاالت مندرج در این کتاب پاسخ به سواالت خوانندگان می باشد .به مسائلی پرداخته
شده است که همه زمانی و می توان گفت همه مکانی می باشند  .در ضمن سواالت موضوع
زمان خود نیز بوده است و گزارشگر وضعیت کشور در ان برهه زمانی و نیز دغدغه های مردم
است .بخشی از پاسخها به سوال ذهنی و یا سواالتی که در جستجوی راه حل برای معضالت
می باشند  ،داده شده اند و یا سوالی است که هموطنی از شنیدن و یادیدن مصاحبه ای از
ایشان برایش ایجاد شده و مطرح گردیده واقای بنی صدردر مقاالت بدانها پاسخ داده است .
پاسخها به سواالت هموطنان به گونه ای است که سوال کننده را به تفکر فرو برده و با او
بحث آزادی در گیرد تا اختالفها حتی االمکان به اشتراکها در نظر سوق کند .
در دادن راه حلها هدف نویسنده باز کردن فضای بسته تفکر در استبداد و دادن راه حل بسوی
فضای باز و خارج شدن از تعین هاست .
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خواننده گرامی متوجه می شود که نویسنده اصل راهنمای توحید دارد و آن به این معنی که
از محدود به نا محدود گذر می کند ورعایت حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق اقوام
و حقوق ملی به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت از اصول او برای تحلیل و محک
می باشد .
خواننده در تحلیلها و پاسخها متوجه این می گردد که اصل تنش زدایی و خارج شده از
روابط خشونت زا از اصول آقای بنی صدر می باشد و راه حلها ی ارائه شده بر اساس
ویژگیهای حق می باشد .
هر مقاله  ،بیانگر اشراف نویسنده بر اخبار ایران و منطقه و جهان و تاریخ و رابطه آنها با وقایع
در سطح ایران و منطقه و جهان می باشد  .اخبار در رابطه با هم گویایی دارند و یکدیگر را
بیان می کنند و چون امر های واقع در رابطه با یکدیگر قرار می گیرند بدینسان روابط پنهانی
را آشکار می سازند  .و اینگونه است که نویسنده این روش را برای بیرون آوردن حقیقت
از درون دروغها و سانسورهای استبداد پیشه می کند .
قابل توجه اینکه زمان مقاالت همه زمانی می باشد و در بسیاری از موارد همه مکانی است
یعنی در ارائه راه حلها اصل عدم تخریب و عدم خشونت و بلکه راه حلهای رشد یاب در نظر
گرفت شده  ،بنحوی که حتی المقدور در همه زمانها و همه مکانها قابل بکار بری باشند .
نویسنده مقاالت  ،از روش تحقیقش بر اساس روش شناخت بر پایه توحید بهره می جوید که
خود نویسنده آن روش است  .او مجموعه نگراست و در دایره بسته ذهنیت استبداد نمی
اندیشد  ،بلکه فضاهای بسته را به برکت روش شناختش باز می کند و راه حل می دهد  .شاید
اسامی ارفاد در مقاالت به ذهن محدوده زمانی را متبادر می کنند ولی اگر پاسخها را بدون در
نظر گرفتن اسامی افراد در نظر بگیریم متوجه راه حلهای خارج از محدوده زمان او می گردیم
و می توانیم در تحلیلهای خود از آنها بهره فراوان ببریم و روش او را جهت تحلیل وقایع
آموزه خود بگردانیم .
خواننده گرامی متوجه این امر می گردد که نویسنده اشراف فراوانی به امرهای واقع در طول
زمان دارد و از آنها بهره جسته و نوشته هشداری بر وجدان تاریخی است  .تحلیلها بگونه ای
9

می باشند که امرهای واقع در رابطه با هم قرار می گیرند و خود گویای واقعیت می گردند
وخواننده متوجه روند امرها می گردد و می تواند تحلیلگر بگردد .
در تحلیلها مشخصات استبداد و ذهنیتی که نیاز استبدادها است بیان شده است .
در تحلیلهای اقتصادی قابل توجه است که دیگر وجه های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی
مورد بررسی قرار گرفته اند تا معضلها شفاف بگردند .
امید که مجموعه پاسخهای سواالت هموطنان در مجموعه کتابهای مقاالت آقای بنی صدر
بکار مخصوصا نسل جوان آمده و امکان تحول بسوی استقالل و آزادی در وطن و امکان
جامعه حقوندان را سریعتر و آسانتر ممکن نماید .
 9آبان 1400
جهانگیر گلزار
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شماره  22 820بهمن 1391
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

« نظام» و بدیل؟
❊ پرسش اول :آیا با چهارتا استدالل باید نظامی را شست و کنار
گذاشت؟:
نظرعلما و روحانیون ارشد حوزه در باره جمهوری اسالمی
باسالم .اینطورکه می گویند بزرگان زیادی از جمله آقای بهجت،حکومت جمهوری اسالمی
را تاییدکرده اند .این سوال پیش می آید که همچون انسانهایی که به هرحال دارای کرامت و
شخصیتی واالبوده اند ،چطوراینگونه نظرداده اند؟ حتی از خود آقای خامنه ای هم تمجید کرده
اند؟ حرفهای آیت اهلل منتظری را داریم و در این راستا افشاگر و بس راهگشاست .اما چرا
دیگرانی چون بهجت ،لنکرانی،گلپایگانی ،اراکی با نظام همراهی کرده اند؟ یک هراسی مرا
دائم تحت فشار می گذارد که :نظامی که این همه خون شهید داده ،تو می خوای باچهارتا
استدالل بشوری بذاری کنار؟ ترسی مرا همراهی میکند و می گوید :عملکرد مسئولین بکنار،
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خود نظام را که نباید زیر سئوال ببری .نظامی که این همه برای آن زحمت کشیده شده با چند
حرف که نباید رای بر بطالنش بدهی .این حق الناس است و دامنت را می گیرد.

• پاسخ به پرسش اول :مردم زحمت را برای استقرار والیت جمهور
مردم کشیدند .زحمت و بیشتر از آن ،جان را بدین خاطر داده اند:
 – 1در جریان انقالب ایران ،شععارهای مردم ایران که هدفهای انقالب بشعمار بودند،
اسععتقالل و آزادی و والیت جمهور مردم بود .توحععین این که روزی آقای خمینی
گفعت مردم ایران می خواهنعد رﮊیم سععلتنتی از میان برخیزد و جمهوری اسععالمی
جانشععین آن شععود .از آن پ  ،شعععار ،اسععتقالل ،آزادی ،جمهوری اسععالمی شععد.
خبرنگعاران نیز مررر می پرسععیعدنعد :جمهوری اسععالمی چگونعه جمهوری اسععت؟ او
ناگزیر شعد تصعرین کند :والیت با جمهور مردم اسعت .هر عاقلی می داند که میزان
رأی مردم اسعت .جمهوری که می خواهیم هموون جمهوری اسعت که در فرانسعه
برقرار اسعت .اال اینره اسعالمی اسعت .او ،همه روز ،در برابر جهانیان ،از راه پاسعخ به
پرسعشعهای خبرنگاران ،اسعالم بماابه بیان اسعتقالل و آزادی و رشعد بر میزان عدالت
اجتمعاعی را صععفعت جمهوری بمعنعای والیعت جمهور مردم ،ارائعه کرد .تعا آنجعا پیش
رفت که او را «لیبرتر» (کسی که آزادی را حد ناپذیر می داند) لقب دادند.
تا قبل از مجل

خبرگان اول ،مردم ایران ،هرچه شعنیدند ،والیت جمهور مردم

و این اسالم بود .کلمه ای از والیت فقیه نشنیدند .در جریان انتخابات آن مجل

نیز،

جز متنی که به امضعای آقایان منتظری و آیت منتشعر شعد و برای فقیه  16اختیار قائل
شعده بود ،هیچ نامزدی نگفت اگر به عضعویت آن مجل

انتخاب شعود ،پیش نوی

قانون اسعاسعی را که بر اسعاال والیت جمهور مردم تدوین شعده بود ،با قانون اسعاسعی
جانشعین خواهد کرد که بنایش بر والیت فقیه اسعت .بنا بر مصعوبه ای که با موافقت
آقعای خمینیبعه اجرا گعذاشععتعه شععد ،مجل
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خبرگعان میبعایعد ،ظرف عی

معاه ،پیش

نوی

قانون اسعاسعی را بررسعی و تصعویب می کرد .آنوه در مجل

خبرگان کردند،

تقلب بود .بدین قرار ،نظامی که مردم برایش جنبش همگانی کردند و شععهید دادند،
والیت جمهور مردم بر وفق بیان اسععتقالل و آزادی بود .یعنی این که یرای

مردم

ایران ،می باید حق حاکمیت بدسعت می آوردند و حاصعل جما این حاکمیت ها،
حاکمیت مردم می گشت .پ  ،والیت فقیه ،جفا و خیانت به مردم و شهیدان بود.
 – 2امعا کشععتعه هعا را در جریعان انقالب و از آن روز تعا امروز ،آنهعانعداده انعد کعه رﮊیم
جنعایعت و خیعانعت و فسععاد را بر مردم ایران تحمیعل کرده انعد ،آنهعائی داده انعد کعهبعه
قیمعت جعان ،بعه هعدف انقالب ایران وفعا کرده انعد .از وطن ،در برابر تجعاوز عرا نیز
آنها دفاع کردند .زحمت های مقابله با این رﮊیم حععد انقالب و دو رأال دیگر مال
زور پرسعت را نیز همانها می کشعند که ایسعتاده اند تا مگر تجربه انقالب ایران به نتیجه
برسد و ی

بار برای همیشه ،والیت جمهور مردم برقرار بگردد.

آنهعا کعه منتق صععوری برعار می برنعد ،نظعام حععد دین و انقالب و حقو ملی و
حقو انسعان را ،جانشعین هدف انقالب می کنند ،و شعهیدان و کوشعندگان برای این
هدف را ،شعهیدان و کوشعندگانی معرفی می کنند که گویا برای اسعتقرار این نظام
جنایت و فسعاد کشعته شعده اند و زحمت کشعیده اند ،هرگاه راسعت می گفتند ،ی

نفر

را معرفی کنند که در طول مدت انقالب ،بخاطر والیت فقیه کشعته شعده و یا زندان
رفته اسعت .پ

از آنره ،پیش و بعد از کودتای خرداد  ،60آقای خمینی و دسعتیاران

او بر جنگ با عرا  ،جنگ با مردم ایران را افزودند ،کشعته شعده های طرفدار رﮊیم
کسععانی بوده اند ،که حتی به قانون اسععاسععی مصععوب مجل
ندادند ،با قدرت خارجی ،سعاز

خبرگان اول نیز ،تن

پنهانی ( افتضعاا اکتبر سعورپرایز و ایران گیت ها)

کردند و تا توانسعتند جنایت کردند و خون ریختند .از آن روز تا امروز و تا زمانی که
برکار بمانند ،دستور کارشان – از زبان خود آنها  -اینست :به قدرتهای خارجی امتیاز
می دهیم اما در داخل کشور ،به مردم ،امتیاز نمی دهیم.
13

پرسش کننده گرامی می باید بهو
– این

باشد که استبداد پهلوی ها و استبداد مالتاریا

اسعتبداد مافیاهای نظامی – مالی – ی

اسعتبداد اسعت .ایرانیان اگر در منظر

ایرانبعا کمی دقعت بنگرنعد ،آشععرعار می بیننعد کعه طبیععت اسععتبعداد پهلویبعا طبیععت
اسعتبداد کنونی یری اسعت .اینها که این

اسعتبداد رویه کرده اند ،همانها هسعتند که

دیروز بر این رویه بودند .در جامعه ای که ،درصععدی از آن« ،اقتدارگرا» و جانبدار
برار بردن زور برای دسعت یافتن به قدرت و حف آن هسعتند ،این اقلیت اسعت که
سعه شععبه شعده و مال

زور پرسعت را پدید آورده اسعت .در کودتای رحعاخانی و در

کودتعای  28مرداد و درکودتعای خرداد  ،60این مالع  ،بعاهم ،بر حععد اسععتقالل و
آزادی و حعاکمیعت مردم کودتعا کرده انعد .نبعایعد پنعداشععت کعه رویعاروئی امروز این
مال  ،واقعی اسعت .در جنگ  8سعاله ،از راه اتفا  ،با هم ،آتشعبیار آن جنگ نبودند.
اصععلی کعه این مالع

از آن پیروی می کنعد ،اینسعععت کعه ایرانیعان از بنعد دولعت

استبدادی نرهند و این دولت از دست این مال

بیرون نرود.

 – 3اما در باره شخصیت های روحانی که پرسش کننده از آنها نام برده است:
 -1 /3او و دیگر ایرانیعان نبعایعد بگعذارنعدبعا برعار بردن منتق صععوری آنهعا را بفریبنعد .از
این شخصیتها ،آقایان گلپایگانی و بهجت ،در انقالب شرکت نداشتند .هیوی

از این

دو ،در دوران شععاه ،به سععیاسععت نمی پرداختند .اما آیا با والیت فقیه موافق بودند؟
آقای گلپایگانی با والیت فقیه موافق نبود و امروز ،آقای بهجت را کسععی معرفی می
کنند که والیت جمهور مردم (موحعوع تلگراف سعه مرجا دینی دوران مشعروطیت به
محمد علی شعاه) را افسعد و «دفا سعلتنت به مشعروطیت را «دفا فاسعد به افسعد» می
دانسعته اسعت .هرگاه او براسعتی چنین طرز فرری را می داشعته اسعت ،بدون تردید ،با
جنبش همگعانی برای اسععتقرار والیعت جمهور مردم ،مخعال

بوده اسععت .پ

اگر

راسعت باشعد که از رﮊیم والیت فقیه حمایت می کرده اسعت ،در واقا ،از حعد هدف
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انقالب مردم ایران ،حمایت می کرده اسعت .بهر رو ،این دو ،اندک زحمت نیز برای
انقالب و هدف آن و حتی استقرار رﮊیم والیت متلقه فقیه نرشیده اند .آنوه از آقای
بهجت نقل می کنند ،متناقض اسععت :از سععوئی موافق والیت فقیه بوده و قیام برای
استقرار آن را واجب می دانسته و از سوی دیگر ،خود به سیاست نمی پرداخته است.
طرفعه این کعه بععد از مرو او اسععت کعه ارگعانهعای تبلیعاتی رﮊیم در بعاره مخعالفعت بعا
مشععروطیعت و موافقعتبعا والیعت فقیعه ،از او قول نقعل می کننعد .بعا اینهمعه ،رﮊیم یع
حمایت مشخص ،کتبی یا شفاهی ،از آقای بهجت ،ارائه نررده است.
 – 4پرسش کننده گرامی می داند که آقای منتظری با والیت فقیه موافق بوده است
و نیز می داند که او والیت متلقه فقیه را از مصعادیق شعرک دانسعته اسعت .دانسعتنی
اسعت که در واپسعین ماههای عمر آقای خمینی ،آقای منتظری به من اطالع داد که
آقعای خمینی دیگر هو

و حواالنعدارد و تصععدی کعارهعابعا احمعد خمینی اسععت.

تشعریل هیتتی برای «بازنگری در قانون اسعاسعی» در این دوره از زندگی او ،ترتیب
داده شعد .روشعن بود که هدف از بازنگری در قانون اسعاسعی ،حف رﮊیم در دسعت
«ایران گیتی» ها اسعت و اینان تنها به تصعرف رﮊیم قانا نیسعتند ،والیت متلقه فقیه نیز
می خواهند و باید آن را در قانون اساسی وارد کرد.
آقعای منتظری مررر می گفعت کعه فقیعه میبعایعد نظعارت کنعد ونعه حرومعت .ونعامعه
های متبادله میان آقای جعفری و او ،در واپسین ایام عمر  ،از آن والیت فقیهی که
کتاب کرده بود ،فاصله گرفت.
امر مسعلم این که نظام موجود ادامه رﮊیم پهلوی در شعرل «معمم» اسعت و والیت
فقیه حعد اندیشعه راهنمای انقالب ایران اسعت .مردم ایران ،اندک تصعوری نیز از آن
نداشتند و کسی هم برای تحقق آن زحمت نرشید .هدف مردم ایران استقرار والیت
جمهور مردم بود و این

نیز می باید کوشعید تا این هدف تحقق پیدا کند .در واقا،

این نظام والیت فقیه اسعت که با «چند حرف» ،راسعت بخواهی ،با بدعت گزاری و
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به حعرب آدم کشعی ،برقرار شعده اسعت .پ

کوشعش برای رها شعدن از آن ،ادامه

دادن به کوشعشعی اسعت که شعهیدان کرده اند .آنها که مانده اند و به عهد خود با
انقالب مردم ایران اسعتوار ایسعتاده اند ،بر این کوشعش هسعتند .هدف این کوشعش،
والیت جمهور مردم یا شرکت همگان در اداره جامعه ،بر میزان حقو ملی و حقو
انسعان ،بنا بر این ،بی نیاز از زور اسعت .پرسعش کننده و دیگران می توانند تجربه کنند
و به تجربه در یابند :هر عملی که انجامش ،به زور ،نیاز نداشعته باشعد ،حق اسعت و اگر
نیاز به زور داشعته باشعد ،ناحق اسعت .پ

اگر نظام والیت فقیه بدون زور اجرا شعدنی

اسعت حق اسعت و اگر اجرا شعدنی نیسعت ،حعد حق اسعت .کیسعت که نمی داند
اختیارات «رهبر» ،جز در زورگفتن ،کاربرد ندارد؟

❊ پرسش دوم :آیا باید و یا نباید همه زیر ی

چتر گرد آیند؟:

با عرض سالم و احترام خدمت آقای بنی صدر
اینجااناب چناد مادت پیش درخواساااتی را برای جناابعاالی  mailکردم ،ولی متااسا افااناه هنوز جوابی
دریافت نکردم .باعث خوشحالی بنده اگر جواب دهید.
با احترام فراوان.
ک .و .م
آقای بنی صاادر من به شااما ارادت دارم چون میدانم آزاد اندیشااید و آگاه...و مساالمان و معتقد ...به
قوانین مترقی اساالم .آنچه که نمی تواند ملت را حرکت دهد شااید متفاوت بودن انگیزه ها اسات .یعنی
نبود آنچه که باعث اتحاد مردم و در نتیجه شاکل گیری انقالب شاد .در اصال ،دعوا(وشااید آنچه که
خود گفتید ترس) شاید بر سر آن باشد که هر کس بدانچه خود می پسندد دلخوش است:
گروهی کاه اکررا جواناانناد از دین گریزانناد،گروهی دیگر روشااانفکر ماذهبی اناد ،گروهی دیگر باا
مذهب خرافاتی بیشاتر انس دارند ،گروهی مذهب را به عنوان یک ساد در مقابل انواع فساادها می دانند
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و در نهایت همه این اقشااار یک درد مشااترک دارند و آن اینساات که نمیتوانند خود را زیر یک چتر
واحد ببینند.

• پاسخ پرسش دوم :چرا همه نباید زیر ی

چتر گرد آیند؟:

 – 1بار دیگر ،خاطر نشعان می کنم که حق اشعتراک با حق اختالف همراه هسعتند.
هرگاه هدف اسععتقالل و آزادی انسععان و جامعه ملی ،بنا بر این ،دموکراسععی باشععد،
کارت آراء و عقعایعد ،هم حق و هم جعدائینعاپعذیر از اسععتقالل و آزادی انسععان می
گردد .نخست نسبت دو حق اشتراک و حق اختالف را به یردیگر بسنجیم:
دو حق اختالف و اشععتراک ناقض یردیگر نمی شععوند ،بلره یردیگر را ایجاب می
کنند :درآغاز ،حق اختالف کاربرد دارد .اما در پی نقد و نزدی

شععدن برداشععتها به

برداشععتی برخوردارتر از وییگی هعای حق ،حق اشععتراک کعاربرد پیعدا می کنعد.
بمحض حصعول اشعتراک ،نوبت به حق اختالف می رسعد ،زیرا حاصعل بدسعت آمده
درخور نقد است و این نقد ،تا رسیدن به علم قتعی ،ادامه پیدا می کند.
دقت را که بیشعتر می کنیم ،در می یابیم که دو حق اشعتراک و اختالف ،از آغاز تا
پایان فراگرد ،همراهند و با هم برار می روند:
 .1.1بدون براربردن حق اشععتراک ،حق اختالف کاربرد پیدا نمی کند .زیرا کاربرد
حق اختالف موقوف اسعت به اشعتراک بر سعر داشعتن حق اختالف و توافق بر سعر
امران رسیدن به اشتراک .و
 .1.2هرگعاه از حق اختالف غعافعل گردیم و کعاربردی برای آن قعائعل نشععویم ،در جعا،
حق اشععتراک در حععد  ،از خود بیگعانه می شععود :اجبعار در موافقعت با نظری کعه
قعدرت ( زور) را توجیعه می کنعد (برای ماعال ،والیعت متلقعه فقیعه و یعا رهبر حزب و یعا
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رهبر فرقعه و یعا شععاه و یعا  )...و تن دادنبعه زوری کعه همگعان رابعه پیروی از آن نظر
ناگزیر می کند .چرا که با غفلت از حق اختالف ،جریان های آزاد اندیشه ها و دانش
ها و فن ها و هنر ها و اطالع ها ،در سعرچشعمه خشع

می شعوند .اما خشعراندن این

جریانها در سعرچشعمه به ممنوع کردن همگان از فعال کردن اسعتعدادها و فضعلها و
برار بردن حقو ذاتی میسعر می شعود (اسعتبداد فراگیر همین اسعت) .و ممنوع کردن
نیاز به برار بردن زور دارد .هرگاه تولید و براربردن زور را ممرن بود متلق گرداند،
استبداد فراگیر میسر می شد و جامعه را برام مرو می برد .و
 .1.3حق اشععتراک ،بنفسععه ،گویای وجود حق اختالف اسععت .زیرا هرگاه اختالف
نبود ،اشتراک هم نبود .و
 .1.4در همان حال ،حق اختالف ،بنفسعه ،گویای وجود حق اشعتراک اسعت .زیرا اگر
حق اختالف نبود ،اشعتراک بی موحعوع می شعد و نبود .و باز ،اگر حق اختالف نبود،
عقلها نمی توانسععتند با یردیگر ارتباب برقرار کنند و به یمن جریان های اندیشععه و،...
اشتراک بجویند .و
 .1.5اگر حق اشعتراک نبود ،جامعه ای نیز نبود .چراکه اختالف مانا تشعریل اجتماع
می شد .و اگر حق اختالف نبود ،اشتراکی پدید نمی آمد تا تشریل جامعه میسر شود.
این

که دانسعتیم دو حق اختالف و اشعتراک از یردیگر جدائی ناپذیر هسعتند،

گوئیم نبود این دو حق ،هر انسعان را از اسعتقالل و آزادی خویش محروم می کند.
زیرا اگر حق اختالف نباشععد ،ی

انسععان اسععتقالل در اندیشععیدن و آزادی در نوع

اندیشعیدن را که بسعا با اندیشعه دیگری یرسعان نباشعد ،از دسعت می دهد .و اگر حق
اشعتراک نباشعد ،اندیشعه ها جریان نمی یابند .اما اندیشعه اگر جریان نیابد ،به دانه ای
می معانعد کعه در کویر ،افشععانی .می میرد .افزون بر این ،عقعل در کعار خود نیعازبعه بی
شععمعار فررهعا ،دانش هعا و اطالع هعا دارد .نبود اشععتراک ،بمعنعای قتا سععه جریعان
اندیشعه ها و دانش ها و اطالع ها اسعت .با قتا این سعه جریان ،عقل نازا می شعود و
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خود انگیختگی را گم می کند .به سععخن دیگر ،از اسععتقالل و آزادی خویش غافل
می شود.
 .1.6و اگر آدمی و یا جامعه آدمها از اسعتقالل و آزادی خویش غافل شعوند ،خالء را
قدرت ( زور) پر می کند .قدرت هدف و رو

می شعود .عالمت آشعرار آن اینسعت

کعه اختالف برعار بردن زور را تجویز می کنعد .عقعل قعدرتمعدار بعاور می کنعد کعه
اختالف برعار بردن زور را موجعه می کنعد .امعا برعار بردن زور اختالف را بعه تضععاد و
تضعاد را سعبب سعاز انشععاب جما و یا ابتالی عقل آدمی به اعتیاد به اختالف و تضعاد
سعازی می گردد .هرگاه ،به قصعد عبرت گرفتن ،به انشععاب ها در سعازمانهای سعیاسعی
ایران بنگریم ،از بزرگی تخریب اسععتعدادها و فراوانی فرصععتهای سععوخته ،بهت زده
می شعویم .بدین سعان ،در اسعتقالل و آزادی اسعت که دو حق اختالف و اشعتراک،
مدام بر شتاب گرفتن جریان رشد ،افزاید.
بدین قرار ،مشعرل ایران اختالف نظر ها نیسعتند که حعرور هسعتند .مشعرلهای ایران
اینها هستند:
 – 2چون از صععمیم قلعب نمی پذیریم که دیگری حق دارد عقیعده ای جز عقیعده ما
داشعته باشعد ،خود و یردیگر را سعانسعور می کنیم .چون خود و یردیگر را سعانسعور می
کنیم ،سعه جریان اندیشعه ها و دانش و فن و اطالع ها ،بخصعور جریان اندیشعه ها
برقرار نمی شعود .از این رو ،تنها و نازا می شعویم .چون نازا می شعویم ،فرهنگ سعاز
نمی شعویم .چون فرهنگ اسعتقالل و آزادی نمی سعازیم ،مصعرف کننده فرآورده
های حعد فرهنگ قدرت می شعویم .به سعخن روشعن ،گرفتار این و آن والیت متلقه
می گردیم .وگرنه ،چرا باید مال

زور پرسععت همونان ،درصععحنه سععیاسععی ایران

جوالن بدهند و ایران ،وطن ما را ،عرصه تاخت و تاز قدرتهای خارجی کنند؟

19

 – 3اشتراکهائی را که مجموعه ای از حقو باشند ،پیدا نمی کنیم:
 .1/3فراوان می پرسعند چرا با این یا آن رأال مال

زور پرسعت ،متحد نمی شعوید؟

این ایعام ،بیشععتر پرسععش هعا در اینبعاره اسععت کعه چرابعا پهلوی چی هعا متحعد نمی
شعوید؟ طرفه این که ی

مدعی اتحاد گفته اسعت :عده ای به مصعد چسعبیده اند ،تا

مانا اتحاد بگردند .باید مصععد را کنار گذاشععت و راه را برای اتحاد هموار کرد .
گوینعده زحمعت توجه به تنعاقض نمعایان در گفتعه خویش را نیز به خود نمی دهد :اگر
اتحاد منوب به کنار گذاشععتن کسععی باشععد ،چرا آن ک

پهلوی و دیگر زورپرسععتها

نباشند؟
پهلوی ها در سعه کودتا بر حعد سعه جنبش مردم ایران و در برانگیختن رﮊیم صعدام به
حمله به ایران و ...شععرکت داشععته اند .حضععور آنها در ی

اتحاد ناممرن کردن

موفقیت آن اتحاد اسعت .زیرا عمل از راه مردم و توسعخ خود مردم را ناممرن می
سععازد و ،در همان حال ،مقاومت در برابر ت ییر را حد اکار می گرداند .رفتار اینان
ترجمعان زورمعداری خعالص اسععت .در طول زمعان ،هرگعاه از جعانبعداری زبعانی از
دموکراسعی می کاسعتند و ،در عو

 ،تمرین مسعتقل و آزاد شعدن می کردند ،امروز

محصعول کار دماغیشعان ،در دروو و ناسعزا و فریب و فریفتاری ناچیز نمی شعد .بارها
از مال

زورپرسعت خواسعته شعده اسعت روشعهای تخریبی خود را رها کنند ،سعانسعور

را رها کنند ،به بح

آزاد و نقد بمعنای جدا کردن سعره از ناسعره و سعره گرداندن

ناسععره ،تن بدهند .اما دریک که ی
کرده باشعند .ی

روز از دروو و ناسععزا و جعل قول و ...پرهیز

نوبت به خود گفته باشعند :چرا آنها که در راسعت راه اسعتقالل و

آزادی هسعتند می باید به بیراهه آنها بیایند و چرا آنها به این راسعت راه که در سعود
آنها و ایران و ایرانیان است ،نمی آیند؟
مصعد نماد اسعتقالل و آزادی و پهلوی ها نماد اسعتبداد و وابسعتگی هسعتند.
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معنای کنار گذاشعتن مصعد  ،آیا جز اینسعت که از اسعتقالل چشعم بپوشعیم و آنگاه با
وابسعته ها متحد شعویم؟ در متن ها یی که منتشعر می کنند ،از راه سعهو نیسعت که
اسعتقالل در نیسعت ،از راه عمد اسعت .اسعتدالل هم اینسعت :بدون مداخله قدرت
خارجی  -در واقا ،امریرا و انگلی

و اسعرائیل – نمی توان رﮊیم را سعرنگون کرد.

این مداخله نیز نیازمند بدیل "معتبر" است.
آنهعا کعه قعدرت را هعدف می کننعد ،از جعدائی نعاپعذیری اسععتقالل و آزادی نیز
غعافلنعد .در میعان آنهعا هسععتنعد کسععانی کعه غعافعل نیز نیسععتنعد .اگر دم از آزادی و
دموکراسعی می زنند ،به قصعد فریب و توجیه وابسعتگی خویش اسعت .وگرنه ،می
دانند:
 .2/3آن بعدیلی کعارآئی دارد کعه امیعد بعه حعال و آینعده را بعه حعد اکار و ترال از
آینده را به حد اقل برسععاند .بقایای رﮊیم پیشععین این ترال از آینده اسععت که به
حداکار می رسعانند و این امید به امروز و فردا اسعت که از میان می برند .بازگشعت
به دوران پهلوی ،تن دادن به حقارت و خفتی اسعت که اندازه نمی شعناسعد .اینان
بهیچ رو آینده نیسععتند زیرا هم اکنون ،در دموکراسععی های غرب ،جز زور به کار
نمی برند .وحععیت رأال دیگر مال

زور پرسعت بازهم بدتر اسعت .آن بدیلی نماد

امید و نبود ترال اسعت که نماد غرور ملی و زیسعت ایرانیان در اسعتقالل و آزادی
است.
 .3.3دسععت کم هفت نوع دموکراسععی بماابه نظریه وجود دارند .یری از آنها که در
جهان امروز رایج اسعت ،دموکراسعی بر اصعل انتخاب اسعت .در این دموکراسعی و در 6
نوع دموکراسعی دیگر ،اسعاال ،یری و آن حق حاکمیت اسعت .بنا بر نوع برداشعت از
حعاکمیعت ،دموکراسععی ،این یعا آن نوع می شععود .در دموکراسععی رایج ،برای ملعت
وجودی مسعتقل از افراد قائل می شعوند و می گویند :حاکمیت از آن ملت اسعت .اما
اعضعای جامعه ارگانهای ملت خوانده می شعوند .هر ی
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از آنها ی

رأی دارد .برای

این کعه آرای رأی دهنعدگعان ،مجموع منتخبعان را مجموععه ای بگرداننعد کعه حعاکمیعت
ملی را اعمال می کنند ،هر رأی دهنده می باید مسعتقل باشعد در تصعمیم و آزاد باشعد
در انتخاب نوع تصمیم .ملت نیز می باید مستقل و آزاد باشد ،یعنی هیچ قدرت خارجی
شععریع

حعاکمیعتبعا ملعت نبعاشععد و در جعامععه ،هیچ تبعیض نیادی و قومی و دینی و

مرامی و جنسعی درکار نیاید :ی

نفر ،ی

رأی .حتی از دیدگاه این نوع دموکراسعی،

نیاد و قوم گرائی و قائل شعدن به تبعیض های دینی و جنسعی و قومی و نیادی ،عقب
ماندگی فرری و دموکراسی گریزی تلقی می شود.
 .4/3اشععتراک میان حق با ناحق ناممرن اسععت .اشععتراک میان قدرت با اسععتقالل و
آزادی ناممرن اسعت .در تمامی مواردی که قدرت هدف شعده اسعت ،اتحادها اگر هم
ممرن گشععتعه انعد ،یعا پیش و یعا بععد از «تصععرف دولعت» ،از میعان رفتعه انعد .در تمعامی
مواردی که استقالل و آزادی هدف شده اند و توجه به سابقه امر نشده و قدرت پرستها
در اتحاد شععرکت داده شععده اند ،اتحادها اغلب پیش از ت ییر رﮊیم اسععتبدادی و ،به
ندرت بعد از آن ،از میان رفته اند .هرگاه گروه امتحان نداده ای باشععد ،اتحاد بشععرب
آنره هدف استقالل و آزادی باشد و رو

هم تجربه کردن استقالل و آزادی بگردد،

می توانعد یری از دو نتیجعه را ببعار آورد :شععنعاختعه شععدن جعانبعدار قعدرت از طرفعدار
اسعتقالل و آزادی و دفا شعر قدرت پرسعت .آنها که از آزمایش موفق بدر می آیند،
اتحاد را هرچه مسعتحرم تر می کنند .اینان امید به حال و آینده را به حداکار و ترال
از حال و آینده را به صفر نزدی
 .5/3پ

می کنند.

اگر گرایشععها که پرسععش کننده معرفی کرده اسععت و گرایشععهای دیگر ،از

قعدرت و قعدرتمعداری خویشععتن را برهنعد و از صععمیم قلعب بپعذیرنعد کعه حق دارنعد با
یردیگر اختالف نظر و باور داشعته باشعند ،در می یابند که این اختالف سعبب دوری و
بیگانه شععدن از یردیگر نمی گردد ،بعر  ،عامل نزدیری ،دوسععتی و یگانگی بایردیگر
می شعود .اختالفها از راه نقد متقابل نظرها و باورها به اشعتراکها می انجامند ،اشعتراکها
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استحرام می جویند و دموکراسی را رشد پذیر و فساد ناپذیر می گردانند .مردم ی
کشعور می توانند در حقو ملی ،اسعتقالل و آزادی ملی و ...و حقو انسعان ،اسعتقالل و
آزادی و دیگر حقو و کرامت او ،اشععتراک بجویند .اما این اشععتراک نیز دوام نمی
آورد هرگاه به فرهنگ و اخال استقالل و آزادی غنی نجوید:
 - 4حاصعل سخن این که برخورداری از حق اختالف و حق اشتراک ،بنابر این ،خود
انگیختگی ،نیازمند سععه جریان اندیشععه ها و دانش ها و فن ها و اطالع ها اسععت .پ
کاری که شعدنی اسعت و در سعتن مردم شعدنی اسعت و تنها مردم می توانند انجامش
بدهند ،برقرار کردن این سعه جریان اسعت .از میان برداشعتن همه سعانسعورها ،رها کردن
خویشعتن از خود سعانسعوری ،باز شعدن بر روی یردیگر ،کاری اسعت شعدنی و حعرور .اما
نیاز به کاری بیشعتر از روا بینی اختالف نظر با یردیگر دارد ،نیاز به حق دانسعتن اختالف
نظر و معرفعت بر رابتعه حق اختالفبعا حق اشععتراک و دانسععتن رابتعه این دو حقبعا
اسععتقالل و آزادی انسععان دارد .نیاز به برار بردن این دانسععته ها و به یمن ممارسععت،
توانائی اشععتراک و اتحاد جسععتن با دیگری و حق اختالف را حععامن این اتحاد از راه
بح

آزاد و افزودن بر اشتراک ها دانستن دارد.
نیاز به دانسعتن این واقعیت و حقیقت دارد که بدون برقرار کردن این سعه جریان،

اتحاد پدید نمی آید و برقرار کردن این سعه جریان نیز نیاز به پذیرفتن و برار بردن دو
حق اشععتراک و حق اختالف دارد ،به سععخن دیگر ،این دو از یرعدیگر جدائی ناپدیر
هسعتند .بدین قرار ،انسعانهای مسعتقل و آزادی که بتور خود انگیخته ،دو حق اشعتراک
و اختالف را برار می برند ،از رهگذر سعه جریان ،فرهنگ اسعتقالل و آزادی را بارور و،
در همان حال ،اخال اسعتقالل و آزادی را ناظر و مراقب برخورداری از اتحاد ،از راه
برعار بردن دو حق اشععتراک و اختالف می گرداننعد .این آن راه و رو
هرگعاه ایرانیعان در پیش گیرنعد ،از بنعد اسععتبعداد می رهنعد ،مالع

زورپرسععت را نیز از

بیراهه زورپرستی به راست راه استقالل و آزادی ،داللت می کنند.
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اسععت کعه

*****
شماره 822

 7تا  20اسفند 1391

پاسخ به پرسشهای ایرانیان
از ابوالحسن بنی صدر

انقالب بدون بدیل و اندیشه راهنما؟
❊ پرسش اول :مصریها چگونه بدون اندیشه راهنما و بدیل انقالب
کردند؟
آقای بنی صدر همیشه در باره انقالب می گفتند ،نمی شود یک ملتی نداند که چه می خواهد
و انقالب بکند و همین دلیل را برای نقض این صحبت که "در انقالب  57مردم نمی دانستند
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چه می خواهند" بکار می بردند در حالی که در این مصاحبه خودشان گفتند که مردم مصر نه
اندیشه راهنما داشتند نه بدیل.
سؤال من اینست که پس چگونه مصریها 2سال پیش انقالب کردند و چگونه االن با ماندن
در صحنه باعث عقب نشینی مرسی از اختیاراتی که برای خودش در نظر گرفته بود شدند؟ آیا
همین فکت برای رد مدعای خودشان کافی نیست؟
• پاسخ به پرسش اول:
 – 1این که ملتی نداند چه می خواهد و انقالب کند ،ی

ادعا است و اینره

بدیل و اندیشه راهنمای درخور نداشته باشد ،سخنی دیگر است .مردم مصر می
دانستند چه نمی خواهند (مبارک ارحل/مبارک برو ) و نیز می دانستند چه می
خواهند (دموکراسی).
بنا براین ،جنبش آنها در مرحله نخسععت خود پیروز شععد .اما چه شععد که آغازگران
انقالب ،نسععلی که در برابر رﮊیم مبارک ایسععتاد ،در نخسععتین انتخابات ،اکاریت پیدا
نررد؟ .سععلفی هعا آغعازگر جنبش نبودنعد.بعا آن موافق نیز نبودنعد .اخوان المسععلمین،
آغاز گر نبودند و در جنبش ،نقش رهبری نیز نداشععتند ،متهم به معامله با ارتش برسععر
جنبش نیز بودنعد .بعا وجود این ،هردو گروه اکاریعت بعدسععت آوردنعد .در انتخعابعات
ریاسعت جمهوری نیز پیروزی از آن آقای مرسعی ،نامزد اخوان المسعلمین شعد .مانور
آقای مرسعی کارسعاز نیز شعد .توحعین این که او به خود اختیار داد و در همان حال
که به این اختیار به خود دادن اعترا

می شعد ،فرصعت را برای به تصعویب رسعاندن

قانون اساسی م تنم شمرد.
در ایران ،اندیشععه راهنمای انقالب ،اسععالم بماابه بیان اسععتقالل و آزادی و رشععد بر
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میزان ععدالعت اجتمعاعی بود و بعدیعل هم مصععدقی هعا بودنعد .چراکعه قرار بود آقعای
خمینی بعه قم برود و او و روحعانیعان وارد دولعت نشععونعد .بنعا بر اسععتقرار والیعت
جمهورمردم نیز بود .در انتخابات ریاسعت جمهوری ،کسعی با همان اندیشعه راهنما و با
 76درصعد آراء به ریاسعت جمهوری رسعید .نامزدهای دیگر نیز جانبدار دموکراسعی
بودنعد .نعامزد حزب جمهوری اسععالمی ،حزبی کعه آلعت فععل مالتعاریعا در کودتعای
خرداد  60شععد ،کمتر از  5درصععد آراء را آورد .پرسععیعدنی اسععت کعه آیعا بعدون
گروگانگیری و تقلب در انتخابات مجل

(اولی با تتیید و دومی با جواز آقای خمینی

) ،کودتا برحد انقالب و دموکراسی میسر می گشت؟ آیا آقای خمینی با همان اندیشه
راهنمعا وبعا همعان اصععل «والیعتبعا جمهور مردم اسععت»،بعا ورودبعه ایران ،کودتعای
خزنده خود را آغاز کرد و با والیت فقیه و گروگانگیری و تقلب در انتخابات و معامله
پنهانی اکتبر سعورپرایز و برار انداختن ماشعین اعدام و نعمت خواندن جنگ ،واپسعین
مرحله کودتا را در خرداد  ،60انجام داد؟ بدون تردید ،نه .با اندیشععه راهنمائی حععد
آن اندیشعه راهنما و با روشعی حعد روشعی که گل را بر گلوله پیروز کرد ،اسعتبداد
مالتاریا را برقرار کرد.
 – 2با آنره مصعریها می گویند از سعال 1890مجل
کرده اند ،در انتخابات مجل

داشعته اند و با دموکراسعی خو

و ریاسعت جمهوری ،خبری از اندیشعه راهنمای جنبش

آنها و نیز بدیلی که خود را نماد جنبش بخواند ،نبود .در انتخابات ریاسعت جمهوری
سعه تنی که رأی های اول را آوردند ،یری از اخوان المسعلمین و دیگری از ناصعری
ها و سومی صاحب مقام در رﮊیم مبارک بود .پ

جنبش نه اندیشه راهنمای درخور

و نه بدیل داشت .از این رو است که ساخت رﮊیم ت ییر نررده است.
اینع

مردم مصععر و نیز مردم تون  ،خود را بعا واقعیعت روبرو می بیننعد .آیعا بعه این

صعرافت افتاده اند که اسعالم هرگاه بیان اسعتقالل و آزادی و رشعد برمیزان عدالت
اجتمعاعی بعاشععد ،نمی توانعد بعا قعدرت ،حتی دولعت حقوقمعدار درآمیزد؟ آیعا بعه این
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صرافت افتاده اند که درآمیختن دین و قدرت ،دین را در بیان قدرت از خود بیگانه
و وسعیله تجویز خشعونت می کند؟ پاسعخ این پرسعش را پیدایش اندیشعه یا اندیشعه های
راهنمائی می دهد یا می دهند که بیان اسععتقالل و آزادی و رشععد انسععان و جامعه
انسعانها ،بر میزان عدالت اجتماعی ،باشعد و یا باشعند .این اندیشعه همراه می شعود با
پیعدایش بعدیلی کعه جعایگعاه خود را جمهور مردمی بعدانعد کعه در پی ارتقعاء منزلعت و
شعهروند شعدن باشعند .این اندیشعه همراه می شعود با بدیلی که هدف خود را نه قدرت
که استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی بداند.
 – 3انقالب ت ییر سعاختها در ی

جامعه اسعت .باز و تحول پذیر شعدن نظام اجتماعی

اسعت .به زبان سعاده ،رها شعدن رابته ها در جامعه از بار سعنگین زور است .بدل نشدن
نیروهای محرکه به زور و برار نیفتادنشععان در تخریب اسععت .در عو

 ،برار افتادن

آنها در رشعد اسعت .اندیشعه راهنمای نیروی محرکه انسعان و توانا کننده او به سعمت و
سعو دادن به نیروهای محرکه اسعت .پ

اگر ،باز و تحول پذیر شعدن نظام اجتماعی

هدف بگردد ،بدیل و اندیشععه راهنمائی در خور این هدف ح عرور می شععود .برای
ماال ،شعاه سعابق می گفت :سعخن من و شعهبانو فو قانون اسعت .امروز می گویند:
حرم حرومتی ولی فقیه فو قانون اسعت .این دو ادعا ،گویای یرسعانی بیان قدرتی
فراگیر اسععت که برار اسععتبدادی می آید که دیروز و امروز بر ایران حاکم اسععت.
بعدیهی اسععتبعا این انعدیشععه راهنمعانعه دولعت حقوقمعدار پعدیعد آوردنی اسععت ونعه
جامععه باز و تحول پذیری که ،در آن ،هر انسععان از اسععتقالل و آزادی و همه دیگر
حقو خویش برخوردار ،شععهرونعد جعامععه بعاز و تحول پعذیر بگردد .هرگعاه قبعل از
انقالب ،بدیل اسعتبداد شعاه ،اسعتبداد «فقیه» می شعد ،انقالب ناممرن می گشعت .زیرا
در سعتن دولت اسعتبدادی ،خالئی وجود نداشعت .اسعتبداد دو مدعی داشعت با ی
هویت .انقالب میسعر شعد زیرا بیان اسعتقالل و آزادی اندیشعه راهنما با بدیلی همراه
شععد که جامععه ملی را اقامتگعاه خویش شععنعاخت و از راه مردم و با مردم عمعل کرد.
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هرگاه آقای خمینی عهد نمی شعرسعت و عوامل دیگر درکار نمی آمدند و بدیل در
اقعامتگعاه خود می معانعد،بعدیعل و انعدیشععه راهنمعای انقالب،بعا ت ییر سععاختهعای جعامععه و
تحقق انقالب خوانائی پیدا می کرد و انقالب به هدف خویش می رسعید .نسعل امروز،
در تجربعه انقالب ،از این دیعدگعاه ،نیع

بعایعد بنگرد و درپی بیعان اسععتقالل و آزادی

شود و خویشتن را بدیل ،یعنی نسل سازنده جامعه باز و تحول پذیر بگرداند.
مصعریها و تونسعی می دانسعته اند چه می خواهند اما عوامل الزم برای رسعیدن به
خواسععت خود را نیز می بعایعد تعدارک می دیعدنعد .هنوز می بعایعد تعدارک ببیننعد.
انقالب پایان تحول نیسععت ،آغاز آنسععت .تجربه های کشععورهای عرب ،درسععی ب
گرانبهعا بعه ایرانیعان و دیگر ملتهعای جهعان می آموزنعد :انعدیشععه راهنمعائی کعه بیعان
اسععتقالل و آزادی و رشععد بر میزان عدالت اجتمعاعی باشععد و نیز بدیلی که جامععه
سعیاسعی ای را تشعریل دهد که اقامتگاهش جمهور شعهروندان باشعد ،حعرورت تمام
دارد« .اپوزیسعیونی» که قدرت را هدف می کند و محل عملش بیرون مردم اسعت و
با مردم و از راه مردم عمل نمی کند و جز به تصرف دولت ،ولو با حمایت بیگانه نمی
اندیشعد ،بخشعی از اسعتبداد حاکم اسعت .بازگرداندن جامعه سعیاسعی به اقامتگاهی که
این جامعه وقتی بنا بر اسععتقرار جمهوری شععهروندان اسععت و نگاه داشععتنش در این
اقامتگاه ،همان کاری اسعت که در سعه جنبش همگانی (مشعروطیت و ملی کردن نفت
و انقالب  ،)57مردم ایران از آن غفلعت کرده انعد .بی درنعگ می بعایعد بعدین مهم
پرداخت تا مگر افزون بر قرنی تتخیر را بتوان در عمر نسلی جبران کرد.

❊ پرسش دوم :ملتی باید خود انتخاب کند و اگر حسین (ع) می
دانست:
بنام خدا
28

جناب سید ابوالحسن بنی صدر .باسالم وتحیت
در مصااااحباه باا آقاای عباداللهی فرمودیاد خالء را زور و ناا حق پرمی کناد .باه شا اماا بگویم روزی باه
همکااری گفتم فردا باه تظااهرات می رویم می آیی؟ گفات :ناه .گفتم :چ را؟ گفات من بچاه کنکوری
دارم و فردا باید به دانشگاه برود .یک روزی به همکاری که ادعای روشنفکری داشت وخود را طرف
دار آزادی می دانسات گفتم شانیدم در انتخابات به سارصاندوق رفته ای و همکاری کرده ای پس آن
حرفهاا چاه بود؟ گفات من دیادم پنجااه توماان (پنجااه هزار توماان)می دهناد و باا این پول می توانم بلوزی
برای یکی ازبچاه هاایم بگیرم .خاب قربون جادت ،باا این جمااعات این چنینی کاه تعادادشاااان هم کم
نیساات چه باید کرد؟ ملتی خود باید انتخاب کند یا دیگری؟ اگربهشاات هم برای او بسااازی مفت از
دستش می دهد.
و ساائوال دیگر اینکه اگرحسااین بن علی علیه السااالم شااهید خلق های خاورمیانه وهمه ملل آزادیخواه
می دانست که آن مردم به عهد خود وفا نمی کنند تصمیمی دیگر می گرفت یا همان تصمیم را؟
داشاتم مطلب هاآرت

را می خواندم و این سائوال پیش آمد که آیا هید دیکتاتوری بدون حمایت

بیگانه لحظه ای دوام می آورد؟ صادام حساین را تا وقتی که برایشاان مفید بود نگه داشاتند و از آن پس
او را باه بهااناه ساااالح اتمی براناداختناد .اکنون از طرفی قادرت خاارجی باا اعماال جناگ پنهاان و جناگ
اقتصااادی هم می خواهد ساارنوشاات ملتی و اختیار رﮊیمی را چنان در دساات خود داشااته باشااد بسااان
انگشااتری در دساات .من امیداورم که آقای خامنه ای داسااتان پیوسااتن "حر" به صااف امام حسااین را
فراموش نکناد .امیادواریم بیهوده نیسااات .بر این مبنااسااات کاه او باا زمااماداران دیگر فرق می کناد .او
"ساید" اسات با قرآن و حدیث سار و کار داشاته اسات می داند حسااب وکتابی و قیامتی در کار اسات،
برای امام حساین ساخن گفته وگریه کرده اسات .اما زمامداران دیگر چنین نبودند .او می داند خداوند
توبه کنندگان را دوسات دارد .البته باید بپذیریم که هرانساانی خطا پذیراسات .من باورم این اسات که
آقای خامنه ای اینقدر بصایرت دارد که در انتخاب میان قران و مردم و آزادی از یک طرف و اساتبداد
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• پاسخ پرسش دوم :درسی که حسین (ع) می آموزد اینست :بر حق
باید ایستاد:
 – 1روشععن اسععت که تحول را خود مردم باید برنند .حق با پرسععش کننده گرامی
اسعت .بهشعت را انسعان می سعازد .اگر خود آن را نسعاخت و برایش سعاختند ،قدر

را

نمی داند و تباهش می کند .در حقیقت ،غیر از این که ممرن نیسعت اسعتبداد بهشعت
بسععازد و جز جهنم نمی سععازد ،برفر

هم که ممرن شععود و بسععازد ،چون مردم در

سعاختن آن شعرکت نداشعته اند ،در این بهشعت ،احسعاال بیگانگی می کنند و بهشعت را
ویران می کنند تا با همان که هسعتند ،سعازگار شعود .انسعان مسعتقل و آزاد و موجودی
با مجموعه ای از اسعتعدادها و فضعلها آفریده شعده اسعت تا فرهنگ اسعتقالل و آزادی
و جامعه مسعتقل و آزاد و در رشد بسازد .هرگاه از استقالل و آزادی غافل شود ،درجا
بنده زور می شود و گرفتار رنج و مشقت می گردد .چون زور ویران می کند و نمی
سعازد ،انسعان زور باور حعد فرهنگ قدرت می سعازد و نظام اجتماعی را می بندد تا که
نیروهعای محرکعه جز در ویرانگری کعاربرد پیعدا نرننعد .چنین انسععانی جهنم سععاز می
شود.
بدین قرار ،بی تفاوتها و نیز کسانی از قماشی که پرسش کننده معرفی می کند ،را
می باید از غفلت خویش آگاه کرد .می باید از جهنمی که بدسعت خود می سعازند،
آگعاه کرد .میبعایعد ازنقشععی کعه هر عی

در سععاختن این جهنم بر عهعده می گیرنعد،

آگعاه کرد .بخصععور میبعایعدبعدیعل شععد .خود را نمعاد انسععانی گردانعد کعهبعهبعدل
کردن جهنم به بهشعت توانا اسعت .باید امام ،بمعنای کسعی شعد که آینده را در وجود
خود ،در گفتار و کردار و پندار خود ،حال می کند .ایران امروز ،در سععتن جمهور
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مردم اسععت کعهبعهبعدیعل نیعاز دارد .هر انعدازه شععمعار انسععانهعایی کعه پنعدار و گفتعار و
کردارشععان از زور خالی هسععتند و رشععد می کنند ،بیشععتر ،انقالب واقعی میسععر تر و
تحول از نظام اجتماعی نیمه بسععته  -که اسععتبداد حاکم فرآورده آنسععت ،-به نظام
اجتمعاعی بعاز و تحول پعذیر شععتعاب گیر تر .در جعامععه امروز ایران ،جعامععه ای چنین
گرفتار خشعونت ،رها کردن خویش از خشعونت و نماد زندگی بدون خشعونت و توأم
با خشونت زدائی شدن  ،بدیل شدنی سخت کار ساز است.
پرسعش کننده گرامی و فراوان انسعانهای همانند او در رفتارهای کسعانی می نگرند
که از اسعتبداد حاکم ناراحعی هسعتند و در همان حال ،بنا بر مصعلحت ،فعل پذیرانه،
خویشععتن را با اوامر و نواهی او سععازگار می کنند .اما آنها درسععهای موفقیت را باید
برار برند :نخسععت نف

خویش را مرل

بشععمارند و به نف

خویش اعتماد کنند و بر

آن شوند که بدیل ،یعنی انسانی نو ،بگردند .نپندارند که گویا مبارزه با استبداد حاکم
در به خیابان درآمدن وشععار دادن ،خالصعه می شعود .مبارزه با زور و زورمداری ،در
اصل ،نماد زندگی استقالل و آزادی از زور و زورمداری و توانائی بر توانائی افزودن
گشتن است .بدیلی که جایگاه او جامعه مدنی است همین است.
 – 2نماد ایسعتادگی بر حق که حسعین (ع) بود ،می دانسعت که اکاریت بزرو برعهد
خویش نمی مانند .دسعت کم از سعرنوشعت مسعلم ،فرسعتاده خود آگاه بود .او به قاعده
مهاجرت عمل می کرد .هرگاه راه بر او نمی بستند ،او از قلمرو حاکمیت جبار بیرون
می رفت تا که بدیل در سععتن جامعه ها بگردد .بدیل بگردد تا مگر آنها ت ییر کنند و
بعه یمن ت ییر کردن توانعائی ت ییر دادن را پیعدا کننعد .پ

عمعل او بعا دو قعاععده ب

مهم خوانعائی داشععت :بیرون رفتن از محعدوده حعاکمیعت جبعار و پعدیعد آوردنبعدیعل
برای مردمی کعه تعا ت ییر نرننعد ،ت ییر نمی دهنعد .در جعامععه انسععانهعا ،نقشبعدیعل وقتی
انسعانی اسعت که برحق می ایسعتد ،اینسعت که با ایسعتادن بر حق ،امران برار بردن
قاعده دوم ،ت ییر کن تا ت ییر دهی ،را فراهم می آورد.
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اما آیا این امر که راه را بر او بسععتند و در صععحرای کربال ،او را در میان گرفتند،
پیشععاپیش می باید می دید و قدم در راهی نمی گذاشععت که گذاشععت؟ بهیچ رو،
چنین واقعیتی قعابعل پیش بینی نیز بود و او کعاری را کعه کرد کعه بعایعد می کرد:
هرکسععی کعه برحق می ایسععتعد و این کعار را در قلمرو حعاکمیعت جبعار می کنعد ،می
داند که امران محاصععره شععدنش و در حلقه محاصععره ،همراه شععمار کم یاران ،تنها
شعدنش وجود دارد .هم قرآن را خوانده بود و هم از زندگی پیامبر آگاه بود و هم
تعاریخ هر ملتی از این نوع رویعدادهعا فراوان بعه خود دیعده بود و از آن پ

نیز

فراوان به خود دیده اسعت .نسعل معاصعر ایران هم  28مرداد را به خود دیده اسعت و
هم خرداد  60را .پ  ،پرسش اینست :در چنین موقعیتی چه باید کرد؟
دو راه کار بیشعتر پیش رو نیسعت :تسعلیم شعدن و الگوی ایسعتادگی برحق گشعتن و
بدین ایسعتادگی ،پیروز گشتن .یربار دیگر ،سخن گاندی را به یاد می آورم :حسین به
انسانها آموخت چه سان اندک شماری از راه ایستادن بر حق ،بر قدرت بزرو پیروز
می شععونعد .اینع

دلیعل پیروزی رابعا دو قعاععده ،یری بعدیعل گشععتن و دیگری ت ییر

کردن و ت ییر دادن توحین می دهم:
.1/2چون بر حق ایسععتادی ،به ترتیبی که میان تو و جبار ،هیچ وجه اشععتراکی نماند،
وقتی برغم تسلیم قدرت شدن اکاریت بزرو ،محل بدیل را باز همان مردم شناختی
و از آن بیرون نیعامعدی ،الگوی زنعدگی در اسععتقالل و آزادی و نمعاد توانعائی برمعال
می گردی .دو زنعدگی ،یری زنعدگی در اسععتقالل و آزادی و دیگری زنعدگی در
بندگی زور و زورمداری و تحت حاکمیت جبار را در معر

دید انسعانهائی قرار می

دهی کعه از حقو و توانعائی خویش غعافعل وبعه اطعاععت از قعدرت معتعادنعد .زنعدگی در
اسعتقالل و آزادی تو اسعت که شعماری را از غفلت بدر می آورد و برآن می شعوند
بعدیعل بگردنعد و نوع دیگر زنعدگی ،زنعدگی در اسععتقالل و آزادی را بسععازنعد.بعدین
ت ییر کردن است که ت ییر می دهند:
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 .2.2در جامعه های بشعری که بنگریم ،می بینیم ،راه تحول این سعان باز شعده اسعت:
نخسعت ،کم شعماری ،ولو با وجود تمایل اکاریت به آنها ،برحق می ایسعتند و بدیل و
با زورمداری ،به مرو نمی آالیند .بسا

الگو و نماد می شوند .زندگی را از راه ساز

اندک شعماری که هسعتند ،کم شعمار تر نیز می شعوند ،زیرا کسعانی ایسعتادن بر حق و
زندگی از راه عمل به حقو را رها می کنند .این بدیل و الگو و نماد چشععم ها را به
زندگی در اسعتقالل و آزادی باز می کند .کسعانی که این زندگی را بر می گزینند،
پر شعمار می شعوند ،این بار ،بدیل و الگو و نماد بسعیار پر شعمار و حذف ناکردنی می
شعوند .در همان حال ،اسعتبداد جباران چون زندگی سعوز اسعت ،عوامل ،از درون و
بیرون ،آن را می فرسععایند .سععرانجام ،بنا بر قاعده ت ییر کن تا ت ییر دهی ،عمل می
کند :انقالب روی می دهد و جامعه تحول خویش را آغاز می کند.
هرگاه بدیل به اندازه کافی توانمند باشد و محل عمل خویش را که جامعه است
ترک نگوید ،تحول سرراست می گردد .اما هرگاه بدیل ،این توانائی را نداشته باشد
یعنی در جامعه سععیاسععی ،تمایل های قدرتمدار دسععت باال را پیدا کنند ،بازسععازی
اسععتبداد میسععر می شععود .راه تحول ،ب

پر پیچ و خم می گردد و زمان آن بسععیار

طوالنی .در

انقالب بدون بدیل و اندیشه راهنما؟
چنین وضعیتی ،بهمان نسبت که بدیل و الگو و نماد زندگی در استقالل و آزادی از جامعه
بیرون نمی رود تا در سرای دولت منزل کند ،بهمان نسبت که نماد هدف انقالب می ماند ،از
پید خم تحول و طول زمان آن کاسته می گردد.
 – 3در باره ممکن بودن یا نبودن «حر» شدن آقای خامنه ای ،باید بدانیم که نا ممکن نیست.
اما یک ملت زنده بنا را بر این امکان نمی گذارد .زیرا
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.1/3برفرض که آقای خامنه ای حر شود ،رﮊیم جبار برجاست .او کارگزار این رﮊیم است.
یکبار دیگر ،هشدار می دهم :در رﮊیم خالء وجود ندارد تا بتوان آن را پر کرد .یک جمع
قدرتمدار که تصرف دولت را هدف می کند ،بدیل نمی تواند بگردد .هم به این دلیل که از
جنس رﮊیم است و هم به این خاطر که در رﮊیم ،جائی خالی از قدرت نیست که جمعی برآن
شوند که آن را پر و از آن خود کنند .هر فضائی هم که خالی می شود ،درجا ،توسط این و
آن مافیا پر می شود .این واقعیت که رﮊیم تقسیم به دو می کند و یکی از دو طرف را حذف
می کند ،یعنی والیت مطلقه فقیه می خواهد جز برای خود ،برای احدی فضا نگذارد.
 .2/3یکبار فرض کنیم آقای خامنه ای حر شود و رﮊیم همین که هست بماند .اما او طرفدار
والیت جمهور مردم شود .در روزهای انقالب گفته بود که «والیت فقیه وهن اسالم است» و
اینک برآن شود که این وهن را بزداید .یا به جای او کسی در رأس رﮊیم قرار بگیرد که
طرفدار والیت جمهور مردم باشد .اگر او توانائی تغییر ساخت رﮊیم را نداشته باشد ،درجا
حذف می شود .و اگر جانشین او این توانائی را نداشته باشد ،یا حذف می شود و یا خود را با
آن تطبیق می دهد (مرالهای آقایان خمینی و دستیاران او و مرال حاکمان جدید مصر و تونس).
اما اگر او حر شود یا نشود ،و مردم کشور توانائی های خود را بکار گیرند و جامعه خویش را
دیگر کنند ،تغییر ساخت دولت ،میسر می شود .تا این جا ،عامل تغییر دهنده مردم هستند.
مردم و بدیلهائی که در میان آنها بالیده شده اند ،تغییر می کنند و تغییر می دهند.
بار دیگر فرض کنیم آقای خامنه ای حر شود و مقام خویش را ترک گوید .و گروهی،
بیرون از رﮊیم خود را آلترناتیو خوانده باشد و رﮊیم بپذیرد که این گروه جانشین آقای خامنه
ای و گروه او شوند .آش همان آش می شود .این گروه یا خود را با رﮊیم تطبیق می دهد و
بساط والیت مطلقه فقیه گسترده می ماند با اسمی دیگر .و یا حذف می شود.
 .3.3بدین قرار ،مردم ایران می باید نفس خویش را مکلف بشمارند و خود را تغییر دهند تا
تغییر رﮊیم میسر شود .اینک که پذیرفتیم بهشت و جهنم را مردم خود می سازند ،پس اگر
بنابر ساختن بهشت است ،نباید به انتظار تغییر کردن آقای خامنه ای نشست .این مردم هستند
که باید تغییر کنند و نباید تردید کنند که با تغییر آنها ،استبداد مسلکها نیز می توانند تغییر
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کنند .و تغییر مردم نیازمند بدیلی است از خود مردم و پرشمار و با بیان استقالل و آزادی،
بمرابه اندیشه راهنما.

❊ پرسش سوم :توانائی طرفداران خخ استقالل و آزادی:
دوستان در نشستی که اخیرا داشتیم چند سئوال مطرح شدند:
 -1در حالیکه که گروه های مختلف در خارج از کشور به شکل های مختلف اعالم
موجودیت می کنند وجلسات مختلف تشکیل می دهند آیا طرفداران خط استقالل و آزادی
توان آن را ندارند به عنوان تشکلی منسجم نظرات خود را اعالم نمایند؟
 -2علیرغم اینکه همه اهل سیاست می دانند در داخل کشور در هر شهر حتی روستا
طرفداران اندیشه استقالل و آزادی طرفداران محکمی دارند چرا در خارج سعی نمی شود با
اتحاد خود در مقابل یک سری افرادی که هنوز دنبال شاه هستند نشانگر اندیشه مردم داخل
که بدون تردید از نسل جوان تا مسن ترها طرفداران سرسخت استقالل و آزادی هستند باشند؟
 - 3سئوال شد در نشستی که چند مدت قبل با حضور آقای بنی صدر بر پا شد و آقای بنی
صدر از عشق سخن گفت آیا یک جلسه سیاسی بود یا به مناسبت دیگر و آیا افراد شرکت
کننده از طرفداران خط استقالل و آزادی بودند؟

• پاسخها به پرسشهای سه گانه:
دو پرسش در باره توان «طرفداران خط استقالل و آزادی» و اتحاد این طرفداران را یک
پرسش می کنم و به این شرح به آن پاسخ می دهم:
 – 1از کجا بدانیم که آلترناتیو سازی برای قدرت حاکم ،در وابستگی و محدوده عملش
دولت (جانشین حاکمان گشتن) است؟ می دانیم که اصول و حقوق مطلوب هر انسان و هر
جامعه انسانی را می توان فهرست کرد و خود را جز آن وانمود کرد که هست .اما غیر از
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تناقض اصول و حقوق اعالم شده با اندیشه راهنمای تشکیل دهندگان چنین آلترناتیوی که
پندار و گفتار و کردارشان ،آشکارش می کنند ،مبانی تشکیل اینگونه آلترناتیوها عبارتند از:
 .1.1مردم ناتوانند و خود نمی توانند سرنوشت خویش را تغییر دهند .شگفتا! جمعیت ایران
نصف جمعیت امروز ایران بود و ارتش و دستگاه سرکوب آن نسبت به جمعیت آن روز ،پر
قدرت تر از سپاه و دستگاه سرکوب رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی بود .آن رﮊیم از موقعیت
منطقه ای و بین المللی بهتر و حمایت بتمام تر قدرتهای خارجی نیز برخوردار بود .مردم ایران
تجربه دولت دینی که جز همان دین دولتی نیست و نمی تواند باشد را نیز آن روز ندیده بودند
و اینک دیده اند .چرا این مردم نمی توانند سرنوشت خویش را در دست بگیرند؟
 .1.2انقالب یک فاجعه بوده و روز  22بهمن «روز سیاه» تاریخ است .هدف القای بیزاری از
انقالب و ترس از آن ،جز این نیست که این نسل را آلت فعل آلترناتیو وابسته کنند .از این رو
است ،مرتب تبلیغ می شود که جوانان از انقالب بیزارند و انقالب را اشتباه نسل پیشین می
دانند .غافل از این که انقالب حق هر ملت است (بنابر اعالمیه جهانی حقوق بشر) و نسلی که
از این حق غافل و از آن بترسد ،سرنوشتی جز ویران شدن و ویران کردن پیدا نمی کند.
بنگرید به سرنوشت دو نسل ایرانی از انقالب بدین سو و نسلهای جوان در جامعه های دیگری
که اختیار تعیین سرنوشت خود را به قدرتهای بیگانه سپردند .و از یاد نبرید که انقالب آغاز
تحول است و با گذشت  224سال از انقالب فرانسه ،هنوز می پرسند :آیا انقالب به همه
هدفهای خود رسیده است؟
 .1.3بدیلی هم که در استقالل و آزادی ،از راه مردم و با مردم ،وضعیت را تغییر بدهد ،وجود
ندارد .الزم می شود ،نخست سانسور کرد و سپس گفت :چنین بدیلی وجود ندارد .اگر هم
وجود داشته ،سرکوب رﮊیم ناتوانش ساخته و بودش را با نبودش برابر کرده است! غافل از این
که وقتی بر حق ایستادی ،نه از میان میروی و نه ناتوان می شوی .روز به روز نیز تواناتر می
گردی.
 .1.4جهانی شدن ،استقالل را بی محل کرده است .باز سانسور می شود که این واقعیت که حتی
اگر جهانی شدن را سلطه ماوراء ملی ها بر نیروهای محرکه جهانیان نشماریم ،باز ،به دلیل همین
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جهانی شدن ،استقالل اهمیتی دوچندان بیشتر از گذشته یافته است .نه تنها به این خاطر که انسان
شهروند نمی شود مگر با بکار بردن استقالل و آزادی خویش ،بلکه به این لحاظ نیز که روابط
قوا در مقیاس جهان تعیین کننده چند و چون زندگی در هر جامعه ای می شود .پس هر ملتی،
برای این که این روابط قوا به زیانش برقرار نشوند ،نیاز به استقالل دارد .هر اندازه خود را از
روابط قوا رهاتر کند ،استقالل خود را بیشتر و نیروهای محرکه در اختیار را افزون تر و رشد
خود را همه جانبه تر می کند.
.1.5کار رﮊیم با «جامعه جهانی» به عادی شدن رابطه راه نمی برد ،بلکه به تشدید رویاروئی ها
و مصمم شدن این «جامعه »بر سرنگونی رﮊیم ،راه می برد .تمامی استبدادهائی که سرنگون
شده اند ،با دخالت «جامعه جهانی » سرنگون شده اند .روشن است که نمی گویند جانشین
رﮊیمهای سرنگون شده ،دموکراسی نشده است .قرار گرفتن در خطر تجزیه و فنا شده است.
 .1.6اسالم ستیزی و اسالم هراسی هم یکی از مبانی و هم زمینه عمومی بدیل وابسته ساختن
است .با اسالم ،تنها بمرابه دین ،نیست که دشمنی می شود .بخاطر مشوش کردن وجدان
تاریخی ،بنابراین وجدان همگانی نیز هست .روشن سخن این که هرسلطه گری می داند برای
رام کردن زیر سلطه ،کار نخست ،ویران کردن گذشته او است .به قول ﮊرﮊ اورول George
 ، Orwellبرای سلطه بر کسی نخست می باید برگذشته او مسلط شد .راست بخواهی می باید
هویت تاریخی را ویران کرد ،گذشته کسی را نه نقد که خراب کرد تا او نتواند سرپای خود
بایستد و خود را ناگزیر ببیند به ارباب تکیه کند .مشاهده زندگی کسانی که نوکر بیگانه شده
اند یا می شوند ،نیز ،ما را به همین نتیجه می رساند.
 .1.7چون بدیل بیانگر استقالل و آزادی که محل عملش مردم باشد و با مردم و از راه مردم
عمل کند ،وجود ندارد و یا وجودش به حساب نمی آید ،پس راه حلی که می ماند ،آلترناتیوی
است که بتواند حمایت قدرتهای خارجی «موافق مردم ساالری» را بدست آورد و با کمک این
قدرتها ،رﮊیم را تغییر دهد!
«استدالل» باال را تازه «اپوزیسیون» وابسته ایران کشف نکرده است ،پیش از این وابسته ها،
وابسته های عراقی و افغانی و لیبیائی و سوری و نیز مصری و سوری ،همین «استدالل» دست
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پخت سلطه جویان را بکار بردند و آوردند بر سر کشورهاشان آنچه را آوردند .تجربه ایران،
بخصوص از گروگانگیری بدین سو ،تصدیق این واقعیت است که بدون زد و بند با قدرت
خارجی ،نمی توان بر ضد حق حاکمیت ملتی کودتا کرد.
بدین قرار ،هربار که «استدالل باال» ،حتی یک بند از بندهای آن را می شنویم و یا می
خوانیم ،نباید تردید کنیم که با آلترناتیو وابسته سروکار داریم .اما آلترناتیو وابسته این استدالل
را بدون سانسور وجود بدیل استقالل و آزادی ،نمی تواند بقبوالند .از این رو است ،که در آنچه
به ایران امروز مربوط می شود ،این بدیل ،بطور کامل سانسور می شود .برای این که توی ذوق
نخورد ،هر بار که مشروعیت زدائی از رﮊیم الزم می شود ،به سراغ کسانی می روند که می
دانند بدیل استقالل و آزادی نیز هستند .هدف اینست که آنها را در گذشته زندانی کنند و القاء
کنند که به گذشته تعلق دارند و در حال و آینده نقشی ندارند.
غافل از این که چون اوالً در رﮊیم خالء وجود ندارد و ثانیا˝ با زندانی کردن مردم در مدار
بسته بد و بدتر که ،برآن ،ترس از سرنوشت عراق و افغانستان و سوریه و لیبی و  ...نیز افزوده
می شود ،آلترناتیو وابسته ،در عمل ،مانع حرکت مردم ،بنا بر این ،دستیار رﮊیم می شود .با
ترساندن جوانان از انقالب ،این نیروی محرکه جامعه را فعل پذیر ،یعنی ویران کننده این نسل
می کند .به سخن روشن ،چنین آلترناتیوی عامل بقای رﮊیم می شود .چنانکه از روز اول« ،ضد
انقالب» و «گروهکها» عامل باز سازی استبداد و استقرار رﮊیم مالتاریا – که اینک رﮊیم
مافیاهای نظامی – مالی گشته است -بوده اند.
بدین سان« ،دوستانی» که گرد هم نشسته اند و این پرسش به ذهنشان رسیده است ،می باید
از شگفتی بدر آیند .روشن است که جانبداران استقالل و آزادی ،هم تمامی کار تدوین بیان
استقالل و آزادی ،بمرابه اندیشه راهنما را برعهده دارند ،هم برنامه عمل را تهیه کرده اند ،هم
روش را پیشنهاد می کنند و هم گردهمآئی و جلسه های بحث آزاد دارند و بر سر مفاهیم بحث
و اسباب همگرائی را آماده می کنند .باز روشن است که تشکیل چنین بدیلی که گرایشهای
مختلف ،همه دارای هدف مشترکی که استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی
است ،کاری از نوع ساختن بدیل دست نشانده ،برخوردار از امکانات مالی و وسائل ارتباط
جمعی پر شمار ،نیست .هرگاه جامعه سیاسی بخواهد بدیلی بگردد که با قدرت وداع کند و
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جامعه مدنی را جایگاه همیشگی خویش کند ،ضرور است که از تجربه سه انقالب ملت ایران
در یک قرن درس بگیرد و از برای همراهی با جامعه در گذار از استبداد به جمهوری شهروندان
و جلوگیری از باز سازی استبداد ،از انسجام کافی
برخوردارباشد.
 – 3آن سععخنرانی ،در آغاز سععمینار مجاما اسععالمی ایرانیان ایراد شععد و شععرکت
کنندگان در آن ،همه در خخ استقالل و آزادی بودند و هستند.

*****
شماره  21 823اسفند  1391تا  6فروردین 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

ایجاد فضای باز
شنبه شب 5 ،اسفند  ،1391برابر  23فوریه  ،2013به دعوت «انجمن گفتگو و
دموکراسی» ،در بح

آزادی پیرامون بدیل و اتحاد شرکت کردم .زمان برای

پاسخ به همه پرسشها ،در اختیار نبود .پرسش کننده ای خواست به پرسش او ،در
نوشته ای پاسخ گویم .پاسخ به این پرسش «چه باید کرد تا که رﮊیم ناگزیر شود
فضای سیاسی کشور را بگشاید؟» ،این پرسش را پیش آورد« :چه کارها می توان
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کرد تا که فضای سیاسی جامعه باز شود و امران برخاستن مردم به عمل بدست
آید؟» .پاسخ خود به پرسش اول این سان بسخ می دهم:

٭ چه باید کرد تا که رﮊیم فضای سیاسی کشور را باز کند؟
نمی توان به ی

رﮊیم استبدادی فشار وارد کرد تا که فضای سیاسی کشور

را بگشاید .زمانی که سیاستش در چهار بعد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی جامعه ،حالت انفجاری در جامعه پدید می آورد ،فضای سیاسی را به
ترتیبی باز می کند که کنش ها و واکنشها ،همه در محدوده دولت انجام بگیرند.
چون در این محدوده اختیار کامل با او است ،پ

از آنره تشخیص داد ،حالت

انفجاری ،از میان رفته است ،مردمی را که در سرای دولت ،دست به جنبش
اعتراحی زده اند ،بیرون می کند و درب را بروی آنها می بندد .دو «انتخابات»
ریاست جمهوری ،یری در خرداد  76و دیگری در خرداد  ،88دو نمونه از
اینگونه فضا گشودن ها بوده اند.
 - 1آیا ممرن نیست رﮊیمی استبدادی درب سرای دولت را بر روی مردم بگشاید اما
دیگر نتواند مردم را از آن بیرون کند؟ چرا ،در صععورت ،ممرن اسععت .در صععورت،
انقالب کبیر فرانسعه و انقالب ایران و نیز ت ییر رﮊیمها در روسعیه و اروپای شعرقی را ،باز
در صعورت ،اینگونه فضعا گشعودنها بوده اند .در این موارد ،در صعورت فضعا را رﮊیم
گشوده است .در واقا ،دولت استبدادی،
 - 1از اندیشه راهنما و هدف خالی می شود و
 – 2رشته های پیوند حرومت کنندگان می گسلند و
 – 3کار خود را به جائی می رسعانند ،هر اصعالحی برای بازیافت کارآئی ناممرن می
شود و
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 – 4فساد مهار ناپذیر می شود و
 – 5دولعت دیگرنعه تنهعا نمی توانعد نیروهعای محرکعه را در سععازنعدگی برعار برد ،بلرعه
بماعابعه کعارگعاه تخریعب این نیروهعا ،ظرفیتی بسععیعار بزرو تر از مجموععه نیروهعای در
اختیار پیدا می کند و
 – 6چون اصعالا چنین دولتی در جهتی ناسعازگار با محور آن ،ناممرن است ،اغلب،
خود نمی تواند تحول بدون خشونت را سازمان دهد.
 – 2وجود دولت اسعتبدادی ،خود گویای این واقعیت اسعت که در جامعه ها ،خالء
هعا وجود دارنعد .وچون خالء را زور پر می کنعد ،دولعت این خالء هعا را پر می کنعد.
هراندازه این خالء ها بیشعتر باشعند ،دولت اسعتبدادی تر می گردد .هرگاه در چهار
بعد واقعیت اجتماعی ،یعنی بعدهای سعیاسعی و اجتماعی و اقتصعادی و فرهنگی ،خالء
های بزرو وجود داشته باشند ،دولت می تواند استبداد فراگیر نیز بگردد.
هرگاه این قاعده معتبر باشعد ،پ

در روسعیه ،بهنگام اسعتقرار رﮊیم اسعتالین و در

آلمان ،بهنگام تصععرف دولت توسععخ نازیها ،می باید در هر چهار بعد ،خالء های ب
بزرو وجود می داشععته اند .در هر دو کشععور ،خالء اقتصععادی ب

بزرو وجود

داشعته اسعت .در هردو کشعور ،شعرسعت در جنگ ،به غرور ملی ،حعربه سعخت وارد
کرده بوده است .در هر دو کشور ،دولت همه کاره ستائی ،فرر غالب بوده است .در
آلمان ،ناسعیونالیسعم تهاجمی و در روسعیه ،لنینیسعم دولت قدرت ،قدرت را تبلیک می
کرده اند .در هر دو کشععور ،بخش عمعده جامععه سععیعاسععی محعل طبیعی خود را کعه
جامععه مدنی اسععت ترک گفتعه و با دولت در آمیختعه بودند .چنعانرعه فراخنعای جامععه،
در اختیار حزبهائی قرار گرفت که به سععرای دولت راهشععان نمی دادند .این حزبها،
خالء بزرو ،ناشعی از نبود جامعه سعیاسعی که ترجمان خواسعتها و وسعیله جامعه مدنی
در مهار دولت باشععد ،را پر می کردند .مهمتر از همه این که جامعه سععیاسععی که در
قلمرو دولت اقامت گزیده بود ،نه الگوی جهت یاب تحول بود و نه خالء اصععلی را
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که بدیل خود شععدن جامعه ملی اسععت ،پر می کرد .به سععخن سععاده ،لنین و حزب
بلشویرش طرا جامعه ای را که مردم روسیه با شرکت در اجرای آن ،ساخته می شد
را پیشععنهاد می کرد .حزب نازی نیز چنین می کرد .فریفتاری بزرو این بود که هر
دو جامعه آلمانی و روسععیه که خود در اجرای طرا شععرکت می کردند ،نقش آلت
حزب و دولعت توتعالیتری را پیعدا می کردنعد .یریبعه او میبعاورنعد «قهر ،معامعای تعاریخ
اسعت» (روسعیه) و دیگر به او می باورند که تنها از راه جنگ اسعت که نیاد برتر فضعای
حیاتی برای خود ایجاد می کند.
از این دید که بنگریم ،می توانیم از اهمیت کوشعشعی سعر درآوریم که در دوران
مرجا انقالب ایران ،برای پرکردن خالء ها ،خاصه خالء اندیشه راهنما ،بعمل آمدند.
و نیز ،شعناسعائی سعتون پایه های قدرت و اتخاذ و برار بردن تدبیرها برای جلوگیری
از اسعتوار شعدن آنها ،و پیشعنهاد طرا رشعدی که مردم ،خود ،اما در اسعتقالل و آزادی
و بر میزان ععدالعت اجتمعاعی ،اجرا می کننعد و ایسععتعادگی در برابر آن بخش از
«رهبری انقالب» کعه محعل طبیعی خویش را کعه جعامععه معدنی بود ترک می کرد تعا
کعه دولتمعدار بگردد و از زبعان آقعای خمینی بگویعد 35« :میلیون بگوینعد بلعه من می
گویم نه» و تتسی

بح

های آزاد و برار انداختن «رادیو بازار» بقصد برقرار کردن

دو جریعان آزاد انعدیشععه هعا و اطالع هعا و پیعدایش خودجو

دفعاتر همع هنگی و

رویعاروئی از روی قرار و قعاععده بعا اسععتبعدادیعان در حعال اجرای کودتعای خزنعده،
کوشععشععهائی بوده اند که همونان بعمل می آیند .به یمن این کوشععشععها اسععت که
اسعتبداد فراگیر نتوانسعت اسعتقرار بجوید و برغم موفق شعدن کودتا ،هم از آغاز معلوم
بود که اسعتبدادیان می مانند که بروند و ایسعتادگان بر اسعتقالل و آزادی ،می روند تا
در بتن جعامععه ،الگویبعدیلی بمعاننعد کعه جعامععه خودبعایعد بگردد برای گعذار از جعامععه
نیمه باز به جامعه باز و تحول پذیر.
کارها که بخشعی از آنها فهرسعت شعدند می گویند چه باید کرد تا با پر شعدن خالء
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ها ،فضعای اجتماعی باز و در همان حال ،عرصعه رﮊیم والیت متلقه فقیه تنگ و تنگ
تر بگردد.

٭ تدابیر عمل کردنی برای پر کردن خالء ها و گشودن فضای جامعه
کدامها هستند؟:
خواننعدگعان هرگعاه بعه کتعاب اول از مجموععه کتعابهعا پیرامون مردم سععاالری ،در
باب توتالیتاریسعم ،که مراجعه کنند ،می بینند ،هر سعتون پایه قدرتی که متالعه شعده
اسعت ،تدبیرها برای پر کردن خالء ها در جامعه نیز پیشعنهاد شعده اند .در فصعلی که به
تجربعه دوران مرجا انقالب ایران اختصععار یعافتعه ،سععتون پعایعه و تعدبیرهعا برای
جلوگیری از اسعتوار شعدنشعان ،شعرا شعده اند .با وجود این ،یروند از تدبیرها را که
همگعان می تواننعد در اجرایشععان شععرکت کننعد و بی درنگ می باید به اجرایشععان
همت گمارد را به این شرا پیشنهاد می کنم:
 - 1نتعایج انتخعابعات ایتعالیعا ،در روزهعای  24و  25فوریعه  ،2013بعاردیگر ،شععرسععت
نئولیبرالیسعم و هشعدار ادگار مورن ،فیلسعوف و جامعه شناال سرشناال غرب را موحوع
روز کرد :غرب فاقد اندیشععه راهنمائی اسععت که چشععم اندازی را برویش بگشععاید،
اسععتقالل و آزادی انسععان را بدو و با جامعه ها بازگرداند (هشععدار ورلد اکونومی
فروم) .خالء این اندیشعه را همواره زور پر می کند .هر اندازه این خالء بیشعتر باشعد،
بیان قدرتی که آن را پر می کند ،به زور و خشععونت نقش بیشععتری می دهد .وقتی
خالء از انعدازه بیرون می شععود ،آن را بیعان قعدرت توتعالیتر پر می کنعد .پ

ایران

امروز ،نیاز به بیان اسعتقالل و آزادی ،بماابه اندیشعه راهنما دارد .اندیشعه ای که یادآور
حقو ذاتی معنوی و مادی انسان به او باشد و او را بدیلی برای خود ،بگرداند ،کسی
بگرداند که ت ییر کردن در جهت برخورداری بیشععتر از اسععتقالل و آزادی و حقو
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خویش و برار انداختن اسعتعدادهای خود در رشعد ،را رویه کند و بدین ت ییر کردن،
ت ییر دهد.
بدین قرار ،هر انسعان و هر جامعه انسانی می تواند اندیشه راهنمای خود را مح
بزند :چون خالء را زور پر می کند ،پ

خالء بیان اسعتقالل و آزادی را زور مداری

پر می کنعد .پ  ،انعدازه گرفتن زوری کعه هر روز تولیعد و مصععرف می کنعد و یعا
دیگران با او برار می برند ،کاری بسعیار آسعان اسعت .حالتهای عصعبی ،پرخاشعگری و
پرخعا

پعذیری ،کزکردگی ،احسعععاال انفععال و پوچی و این واقعیعت کعه عقعل

قعدرتمعدار نمی توانعد بعا تخریعب آغعاز نرنعد ،بعه کسععی و یعا جعامععه ای کعه انعدیشععه
راهنمایش بیان اسععتقالل و آزادی نیسععت ،می گویند خالء این اندیشععه چه اندازه
اسعت .چشعم اندازی نداشعتن و خود بدیل خویش نبودن ،گویای غفلت از دو حق
اسععتقالل و آزادی و بیرون رفتن از راسععت راه رشععد اسععت .ت ییر نرردن ،بنا براین،
خود را به ویرانگریها سععپردن اسععت .میزان آسععیبها و نابسععامانی های اجتماعی و نیز
میزان فرآورده ها و «خدمات» ویرانگری که تولید و مصععرف می شععوند ،بنا بر این،
وسععت تخریب هر انسعان و هر جامعه ،گویای بزرگی خالء اندیشعه راهنمائی اسعت
وقتی بیان استقالل و آزادی بود ،خالء را پر می کند .بهو

باید بود :آن ک

و آن

جامعه که چشعم انداز ندارد و بدیل خود نیسعت ،اندیشعه راهنمائی که بیان اسعتقالل و
آزادی است را راهنمای زندگی خود نررده است.
بدین قرار ،برای این که خالء پر شععود و فضععای سععیاسععی و فرهنگی ،بنا بر این،
اجتماعی و اقتصعادی جامعه بشعود ،بی درنگ ،می باید الگوی عمل به بیان اسعتقالل و
آزادی شد و به تبلیک آن در جامعه ملی همت گماشت .همراه با این کار،
 – 2جامععه مدنی می باید نیرو بگیرد تا بتواند جامععه سععیعاسععی را در خود نگعاه دارد.
جامعه سعیاسعی نیز باید بدیل ،این بار ،بمعنای الگوئی بگردد ،برای آن که جامعه بدیل
مصعمم به بنای جامعه بازی بشعود که در وجود الگو مشعاهده می کند .اما نیرو گرفتن
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جامعه مدنی ،نیاز به یادآوری مداوم حقو معنوی و مادی انسانها به آنها و برانگیختن
آنها به ایجاد بنیادهائی ( نهادها) دارد که افراد داوطلبانه تشریل می دهند و در آنها،
حقو معنوی ،صعلن و دوسعتی و همبسعتگی و خدمتگزاری و ایاار و )...بعمل در می
آورنعد .تجعدیعد حیعات ارزشععهعای اخالقی و حقو معنوی و معادی ،جعامععه ملی را از
حالت انفعال و تسعلیم زور حاکم گشعتن رها می کند .بنیادهائی که سعاخته می شعوند،
رشععته ها همبسععتگی را باز می ریسععند و جامعه مدنی را توانمند و بدین توانمندی به
کارهای ب

مهم توانا می شوند:

 – 3توانمند شدن جامعه مدنی این جامعه را توانا می کند با:
 .1/3در جامعه نگاه داشععتن جامعه سععیاسععی و مانا شععدن از درآمیختنش با دولت و
اسععتقرار اسععتبعداد جبعاران در حعال حعاحععر ،این کعار را همبعا طرد کردن وبعه انزوا
درآوردن آن بخش از جامعه سعیاسعی که با دولت اسعتبدادی درآمیخته و آلت فعل
آن گشعته اسعت ،از سعوئی و توانمند کردن جامعه سعیاسعی که محل زیسعت و فعالیت
خود را که جامعه ملی اسعت ،رها نررده اسعت .بدین دو کار اسعت که جامعه گرفتار
فضای بسته را باز می کند .بخصور وقتی،
 .2/3خشععونتها به میزانی که در جامعه برهم افزوده می شععوند ،دولت را جبارتر می
کننعد .زیرا برای آن میعدان عمعل گسععترده ای پعدیعد می آورنعد .از این رو ،هر دو
جامعه مدنی و جامعه سعیاسعی می باید خشعونت زدائی را کار روزمره خویش کنند.
بهمان اندازه در کاسعتن میزان خشعونتها و سعب

کردن جو خشعونت موفق می شعوند،

فضعای جامعه را باز و فضعای رﮊیم را بسعته می کنند .قواعد خشعونت زدائی را نوبت به
نوبت ،پیش از این تشعرین کرده ام .تازه ترین نوبت ،تشعرین این قواعد در تلویزیون
سعپیده اسعتقالل و آزادی اسعت .در این جا ،قواعدی را که پیش از این یافته و تشعرین
کرده ام ،فهرست و قواعدی را که پ

از آن یافته ام ،تشرین می کنیم:
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● قواعد خشونت زدائی:
 – 1نپذیرفتن حرم زور و در نیامیختن با دولت جبار.
 – 2برعار بردن قعاععده اول نیعازمنعد برعار بردن قعاععده دوم اسععت :از دسععت نعدادن
اسعتقالل و آزادی قوه رهبری بدین معنی که هرک

باید خود را مسعئول بداند .هر

بنیاد باید خود را مسععئول بداند .جمهور مردم نیز می باید خود را مسععئول بدانند و
باگفتن این دروو که ،همه خشونتها و ویرانگری ها از رﮊیم است ،از مسئولیت نگریزد
و نگریزند.
 – 3واکنش نشععدن و حتی در موقعیت واکنش ،فرصععت را برای کنش شععدن م تنم
شععمردن :نپذیرفتن رو

ناقض اسععتقالل و آزای و کرامت و دسععت نزدن به عملی

ناقض استقالل و آزادی خود و دیگران.
 – 4جانشععین کردن روشععی که قدرت تحمیل می کند که برار بردن زور اسععت با
روشععی کعه اسععتقالل و آزادی پیش رو قرار می دهنعد کعه زور نگفتن و تسععلیم زور
زورگو نشدن است .بنا بر این،
 – 5همواره به خاطر داشععتن اسععت که زور همان نیروئی اسععت که ما به آن جهت
ویرانگر می دهیم .بنا بر این ،حتی وقتی از چهار سعو در محاصعره زورگوها هسعتیم و
چاره جز این نیسعت که نیرو را در بیرون رفتن از محاصعره برار بریم ،رها شعدن و رها
کردن از زور و خشونت باشد .بر حق ایستادن کار اول است.
 – 6ابهام زدائی اسعت .هراندازه مبهم را شعفاف کنیم بهمان اندازه از امران براربردن
زور ،بنا بر این ،از خشونت ویرانگر کاسته ایم.
 – 7عمعل بعه حق و دفعاع از حق تعا آنجعا کعه میعان حق خود و حق حتی متجعاوز،
تفاوت قائل نشعد و دانسعت که تبعیض قائل شعدن برای حق خود ،برخوردار نشعدن از
این حق اسعت .زیرا تبعیض قائل شعدن ،خالء ( رعایت نرردن حق دیگری) ایجاد
کردن اسعت .پرشعدن این خالء با زور ،حاکم کردن زور بر خود و دیگری ،بنابر این،
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برخوردار نشدن از حقو خویش است.
 – 8اختیار زمان و مران را به هیچ رو از دسعت ندادن .چرا که درجا ،قدرت صعاحب
آن می شععود .هر جنبشععی وقتی فرو می خوابد که مردم در جنبش ،اختیعار زمان و
مران اجتماعی را به دولت جباران می سپارند.
 - 9غفلت نرردن از واقعیت ها و سعود جسعتن از آنها در خشعونت زدائی .برای ماال،
در حال حاحعر ،تحریم اقتصعادی و بی کاری و فقر و خشعونت و ...واقعیتهای زندگی
ایرانیان شعده اند .این واقعیتها خشعونت زا هسعتند .اما چرا نباید از آنها در خشعونت
زدائی سعود جسعت؟ برار بردن قواعد باال ،خاصعه قاعده ابهام زدائی ،جامعه را از علت
های این واقعیت آگاه می کند .در سعتن جامعه ،از راه بسعخ همبسعتگی و برار بردن
این واقعیتهعا در غنی کردن وجدان همگعانی ،هدف جنبشععی را آشععرعار می کند که
همگان در آن شعرکت می کنند .همبسعتگی در از بین بردن علتها ،خشعونت زدائی از
راه رشعد اسعت .آسعیبها و نابسعامانی های جامعه نیز ،واقعیتهای دیگری هسعتند که جامعه
می تواند از راه شعرکت در درمانشعان ،پیروزمند ترین خشعونت زدائی ها را به انجام
رساند.
 – 10بیرون رفتن و بیرون بردن از مدارهای بسعته (بد و بدتر ،دفاع افسعد به فاسعد،
جانشععین حق کردن مصععلحت ) :در مدار بسععته ،عقل بی کران بیرون از آن مدار را
نمی بیند .کسعی که در مدار بسعته بد و بدتر اسعت ،بی شعمار خوبی بیرون از این مدار
را نمی بیند .خود را به ترال می سعپارد و در زندان بد و بدتر ،دائم از وحععیت بد به
وحععیت بدتر و از وحععیت بدتر به وحععیت بدترین ،گذر می کند .در هر جامعه ،به
اندازه ای که مدارهای بسععته وجود دارند و بمیزانی که اعضععای این جامعه در این
مدارهای بسعته زندگی می کنند ،خشعونت بر خشعونت افزوده می شعود و اسعتبداد
حاکم فراگیر تر می گردد.
 – 11ایجعاد فرصععت بازیافتن اسععتقالل و آزادی و کرامت برای همعه آنهعائی که در
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خدمت جباران هسعتند .در انقالب ایران ،گل بر گلوله پیروز شعد زیرا جنبش همگانی
این فرصعت را برای خدمتگزاران جبار نیز فراهم آورد که خود را از مهار خشعونت
برهند.
 - 12بیعدار نگعاه داشععتن وجعدان همگعانی کعه ،در واقا ،تعذکعار معداوم حقو ذاتی
انسععان به انسععان و فراخواندن او به عمل به حقو و بدیل خویش گشععتن اسععت .به
اندازه ای که این وجدان همگانی اسعت و غنی اسعت و از بند زورمداری رها اسعت،
خشونت گری کمتر و فضای جامعه بازتر می شوند.
 – 13بیشععتر کردن کعاربرد دانش و فن در بسععامعان آوردن زنعدگی روزانعه و مبعارزه
جدی با خرافه ها و عرف و عادت و سعنتهای غیر عقالنی ،بخصعور آنها که خشعونت
را تجویز می کنند.
 – 14کاسعتن از کاربرد دروو .بهتر ،کوشعش در بی محل کردن آن در زندگی .این
خشعونت زدائی ب

مهم ،در سعپهر جامعه مدنی ،یعنی در بنیادهای غیر سعیاسعی ،برای

ماعال در خعانواده ،بعدون ععذر و بهعانعه و توجیعه شععدنی اسععت .مردمی کعه بتواننعد در
سععتن جامعه مدنی ،دروو را بی محل کنند ،جامعه سععیاسععی را نیز ناگزیر می کنند
اسععتقالل و آزادی را هدف فععالیت خود کنند و دروو را بی محل بگردانند .هرگاه
مردم نسععبعتبعه دروو در قلمرو دین ،حسععاسععیعت رابعه حعداکار برسععاننعد و دروو
مصعلحت آمیز (توریه و دروو مصعلحت آمیز و )...برار نبرند و از دینمداران نپذیرند،
فضعای اندیشعه و عمل خویش را بسعیار باز و فضعای دروو دولت جباران را بسعیار بسعته
کرده انعد .چنین اسعععت رو

نعاگزیر کردن دولعت جبعاران بعه ت ییر بعه دولعت

حقوقمدار.
 – 15از بدآموزی ها ،رایج ترینش ،در کشعورهای اسعتبداد زده ،نخواسعتن دلیل از
مدعی و خواسعتن دلیل از مدعی علیه ،اسعت .خشعونت سعیاسعی که ترور شعخصعیت
باشعد ،در این کشعورها ،سعخت ویرانگر اسعت .چون زورگویان می دانند زور مانا از
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آنسعت که کسعی از آنها ،بابت اتهام و بهتانی که وارد می کنند و یا دروغی که نسعبت
می دهد ،دلیل نمی خواهد ،با خاطری آسععوده ،ترور شععخصععیت می کنند .بدین
خشعونت اسعت که دولت و آن بخش از جامعه سعیاسعی که محدوده دولت را محل
فعالیت خود می کند ،مانا از قوت گرفتن بخش دیگر جامعه سعیاسعی می شعود که در
جعامععه اقعامعت گزیعده وبعا جعامععه معدنی در آمیختعه اسععت .حتی در این بخش نیز ،ترور
شعخصعیت ،عامل انشععاب و تجزیه و از توان افتادن می گردد .از این رو ،متالبه دلیل و
مدرک از مدعی ،در تمامی ابعاد زندگی ،یری از مهمترین خشعونت زدائی ها اسعت و
بیشترین اثر در گشودن فضای سیاسی بتور خار را دارد.
 – 16برعار بردن حق دانسععتن و نیز حق اطالع جسععتن و اطالع دادن ،برای برقرار
کردن جریانهای آزاد دانش ها و اطالع ها و دانش ها و فن ها و هنر ها اسعت .بحاهای
آزادی خشععونعت را در برخورد آراء و عقعایعد بی محعل می کننعد .و چون جعامععه از
جریانهای آزاد اندیشععه ها و اطالع ها و دانشععها و فن ها و هنرها سععیراب می شععود،
خشعونت در بعدهای مختل
گردد .برفر

سعیاسعی و اقتصعادی و اجتماعی و فرهنگی ،بی محل می

که رﮊیم جباران اندیشعه های و اطالع های «سعیاسعی» را سعانسعور کند،

ال ،با برار انداختن رادیو بازار می توان سعانسعور را شعرسعت و ثانی ًا جریان های آزاد
او ً
اندیشععه ها و دانشععها و اطالع ها و فن ها و هنرهای «غیر سععیاسععی» را می توان برقرار
کرد .چون بعدهای سعیاسعی و اقتصعادی و اجتماعی و فرهنگی از یردیگر جدائی ناپذیر
هستند ،جامعه موفق می شود سانسور رﮊیم را بی اثر سازد.
بهو

باید بود :ی

بدیل مردم ساالر ،نیز ،به تنهائی نمی تواند چشم انداز روشنی را بر

روی مردم کشعور بگشعاید .در اصعل ،چشعم انداز را اندیشعه راهنما می گشعاید .وقتی این
اندیشعه بیان اسعتقالل و آزادی اسعت ،چشعم اندازی که می گشعاید ،چشعم انداز جامعه
شعهروندان ،برخوردار از حقو سعیاسعی و اجتماعی و اقتصعادی و فرهنگی ،معنوی و
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مادی ،جامعه رشعد در اسعتقالل و آزادی بر میزان عدالت اجتماعی اسعت .وقتی این
اندیشعه با بدیلی همراه شعد که در وجود خود ،آینده را حال می کند ،چشعم انداز باز و
خشعونتها کم محل میگردد و جامعه به حرکت در می آید .باشعد پرده ها از برابر دیده
ها کنار روند و انسعانهای توانا به ایفای نقش الگو ،به اندیشعه راهنما ،تمام اهمیت بایسته را
بعدهنعد .از فررهعای جبری جبعار ،پیروی نرننعد وبعدیعل بگردنعد و چشععم انعداز جعامععه را
بگشایند و ایران را به حرکت آورند.
 – 21خشعونت را را می باید خنای کرد و نباید عامل انتقال آن شعد :باتوجه به زندگی
روزمره ،در خعانعه و در بیرون از آن ،امر انتقعال خشععونعت بعه دیگری و دیگران ،رایج
ترین امرها در جامعه امروز ایران است :رﮊیم زور را رو

اصلی حرومت کرده است.

ازبعد اقبعالی ،قربعانیعان اول خشععونعت رﮊیم،بعه جعای خنای کردن خشععونعت ،آن رابعه
دیگران انتقال می دهند .به سععخن دیگر ،همان خشععونت را ،بسععا با شععدتی بیشععتر به
دیگران انتقعال می دهنعد .این قربعانیعان نیز بعه نوبعت خود ،بعه قربعانیعان دیگر منتقعل می
کنند .نتیجه اینست که جامعه انباشته از خشونت می شود.
خشعونت زدائی بی اثر کردن خشعونت اسعت وقتی زورمداری آن را برار می برد.
به دو ترتیب می توان این کار را انجام داد:
● رو
عو

اول اینسععت کعه خشععونعت را فرو خورد و آن رابعه دیگری منتقعل نررد .در
 ،برآن شد که با ایجاد ی

بنیاد و برقرار کردن رابته دوستی و همراری ،از میل

زورگو به زورگوئی و از میزان آسعیب پذیری خود کاسعت .این رو

تلفیقی از فعل

پذیری و فعال شدن است.
● رو

دوم واکنش زورگو نشعععدن و ،درجعا ،ابترعار عمعل را از آن خود کردن و

خشععونت را خنای کردن و ،در همان حال ،به بنیاد سععاختن و کار خشععونت زدائی را
جمعی و همگانی کردن است.
این رو  ،در رویاروئی با سعتون پایه های قدرت متمور برار بردن خشعونت ،سخت
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برار می آید :به انزوا در آوردن متموران سرکوب رﮊیم ،تا ممرن است به قوه قضائی و
متموران خشععونت گسععتری رﮊیم مراجعه نرردن ،با بی تفاوتی مبارزه کردن و به جای
انتقال خشعونت ،آن را به شعادی و امید جانشعین کردن و این شعادی و امید را منتقل
کردن و جامعه را از شعادی و امید پر کردن اینسعت آن رو

که سعبب می شعود ،فضعا

باز شود و ایرانیان به جنبش درآیند.
 – 22بدین قرار ،حالت طبیعی خویش را که حالت شععادی اسععت از دسععت ندادن و
برای شعادی فرصعت بر فرصعت افزودن ،امید بر امید افزودن و دلبسعتگی به یردیگر و
همبسعتگی با یردیگر را روز افزون کردن ،اینسعت آن رو

که شعهروند برخوردار از

عقعل مسععتقعل و آزاد ،همعه روز و همعه لحظعه هعای روز ،رو

می کنعد .بعدون تردیعد،

شعادی ،کارسعازترین دارو برای سعالمت تن و روان از بیماری مهل

خشعونت اسعت .در

خانه ،اگر شادی و امید باشد ،اعضای خانواده ،در بازگشتن به خانه ،شتاب می کنند .در
ی

جما ،هدف از بوجود آمدنش هرچه باشعد ،هرگاه جو ،جو شعادی و امید باشعد،

اعضعا برای شعرکت در آن ،بر یردیگر سعبقت می گیرند .در محل کار ،هرگاه کارکنان
آن را محیخ شععادی و امیعد کننعد ،بعا عالقعه بعه آن محعل می رونعد و چون می داننعد
زندگی شععاد آن زندگی اسععت که آدمی می کند وقتی زوری آن را تباه نمی کند،
پ

برای از دسعت ندادن شعادی ،همراری داوطلبانه ،برای جلوگیری از درکار آمدن

خشونت ،همگانی می شود و فضای جامعه باز می شود ،ایرانیان شاد و امیدوار به جنبش
در می آیند.
نه قواعد خشونت زدائی که برشمردم تمامی قواعد هستند و نه روشها برای گشودن
فضععای جامعه ،به این روشععها محدود می شععوند .در فرصععتی دیگر ،روشععهای دیگر را
تشرین خواهم کرد.

*****
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شماره  19 825فروردین تا  1اردیبهشت 1392

پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

آزادی و عدالت
هموطنی – از قرار جمعی از هموطنان  -ی

رشته پرسشها کرده بود .یروند

از آنها را پاسخ داده بودم .نوبتها از آن پرسشهای دیگران شدند .این
آنها – دو باره پرسشها را فرستاده است و این

او – یا

به چند پرسش دیگر از پرسشهای

او یا آنها پاسخ می نویسم:

٭ آزادی و عدالت:
 -7شما فرمودید که حضرت علی(ع) نخستین کسی بود که عدالت و آزادی را با هم رعایت
کرد (در پاورقی قران در اندیشه موازنه عدمی) و فرمودید که از دیدگاه لیبرالیسم این امر
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نشدنی است .لطفا در هر دو مورد توضیح کامل بفرمائید.مرال آیا در امریکا یا سوئیس حداقل
در کشور خودشان این امر بر قرار نشده است؟
در باره رابته عدالت با آزادی ،در کتاب عدالت اجتماعی ،به تفصیل ،بح
شده است .پرسش کننده و خواننده می توانند به آن کتاب مراجعه کنند .پاسخ
کوتاه اینست:
 – 1آلن تورن در کتاب «دموکراسعی چیسعت» توحعین می دهد چرا عدالت با
آزادی سعازگار نیسعت :عدالت برابری اسعت .هرگاه قرار بر رعایت برابری بگردد،
آزادی ابترار و خلق و کار و برخوردار شعدن از حاصعل آن ،از میان می رود .و
اگر قرار بر آزادی باشعد ،برقرار کردن عدالت بمعنای برابری ،نامیسعر می شعود.
لیبرالیسم اصل را بر آزادی ،در واقا ،آزادی کارفرمائی می گذارد.
 – 2ارسعتو عدالت را «برابری برابرها و نابرابری نابرابرها» می انگارد .اما آیا این
تعری

با آزادی سععازگار اسععت .هرگاه بنعا را بر روابخ قوا بگعذاریم و آزادی را

اختیار آدمی تا جائی که آزادی دیگری از آنجا شعروع می شعود ،بپنداریم ،بنا بر
صععورت نیز ،آزادی با عدالت سععازگار نمی شععود چه رسععد به بنا بر واقا .زیرا
برقراری چنین ععدالتی نیعاز بعه نظم و برعار بردن زور در پعاسععداری از آن دارد.
حتی ،در قلمرو «برابرها» ،باز ،بنا بر رقابت اسعت و نابرابری اسعتعدادها و سععی ها،
پ

یا باید از عدالت چشم پوشید و یا از آزادی.

 - 3افالطون می گوید :عدالت اینسعت که هرک

و چیز در جای خود بگیرد .او

نیز ععدالعت را ،بر نعابرابری ،معنی می کنعد :جعامععه همع هنعگ و برخوردار از نظم،
جامعه ایسعت که در آن ،هر طبقه در جای خود قرار بگیرد .الجرم ،در درون هر
طبقعه نیز ،هرک

می بعایعد در جعای خود قرار بگیرد .امعا اگر بنعا شععود هرک
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و

هرچیز در جای خود قرار بگیرد ،مرزهای طبقاتی و بسعا مرزها که افراد با یردیگر
پیعدا می کننعد ،عبور نعاپعذیر می شععونعد .برقرار نگعاه داشععتن چنین نظمی نیعاز بعه
قوای پعاسعععدار بزرو دارد .پ

این آزادی اسعععت کعه می بعایعد قربعانی کرد.

افالطون خود نیز می گفعت برقراری ععدالعت و پعاسععداری از آن ،نیعازمنعد اکراه
اسعت .او عدالت را نظمی می دانسعته اسعت که بدان ،هر ک

و هر چیز در جای

خود قرار می گیرد .امعا ،این نظم ،جز تنظیم رابتعه انسععان بعا قعدرت نیسععت .پ
ناظم نظم او قدرت بوده است.
 – 4با آنره مارکسعیسعت ها عدالت اجتماعی را شععار کرده اند ،اما از دید مارک

،

در جعامععه طبقعاتی ،ععدالعت ،هر تعریفی بعه آن داده شععود ،محعل عمعل پیعدا نمی
کنعد .هرچنعد گفتعه انعد نزد معارک

نظریعه ععدالعت وجود نعدارد ،امعا از دیعد او ،بی

عدالتی ذاتی سعرمایه داری اسعت و در نظام سعرمایه داری ،سعرمایه دار و کارگر،
هر دو سععتم می بینند .عدالت تحقق پیدا می کند وقتی انسععانها ،در جامعه رها از
روابخ طبقعاتی ،از بیگعانگی بعاخود ،رهعا و جعامعیعت می جوینعد .بنعا بر این ،تعا وقتی
جامعه ها طبقاتی هسععتند ،آزادی و عدالت ،روبنا و وسععیله تنظیم رابته اسععتامار
کننده با استامار شونده هستند.
 - 5حعال اگر ععدالعت را میزان تمیز حق از نعاحق تعری

کنیم .بنعا بر این کعه

انسعانها ،همه حقو ذاتی و کرامت دارند و بنا بر این که جامعه ها نیز همه حقو
ذاتی و کرامعت دارنعد ،جعانعداران و طبیععت نیز حقو ذاتی دارنعد و کرامتمنعد
هسععتنعد ،برخورداری هر ک

و هر فرد و هر جعانعدار و طبیععت از حقو ذاتی

خویش ،عدالت است .بدین قرار ،آن نظام اجتماعی عادالنه می شود که همگان
و نیز جعانعداران و طبیععت از حقو ذاتی و کرامعت برخوردار می شععونعد .حقو
ی

مجموعه را تشریل می دهند ،استقالل و آزادی هم دو حق جدائی ناپذیر از

یردیگر هستند و هم دو حق از مجموعه حقو ذاتی انسان و جامعه هستند .بدین
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قرار ،عدالت وقتی میزان تمیز حق از ناحق اسعت ،نه تنها مزاحمتی با اسعتقالل و
آزادی ندارد ،بلره میزانی اسععت که بدان می توان برخورداری هر انسععان و هر
جامعه را از استقالل و آزادی ،اندازه گرفت.
اسععتقالل از آزادی جدا کردنی نیسععت زیرا یری از معانی اسععتقالل ،توانائی
گرفتن تصعمیم اسعت .هرگاه شعخصعی یا ملتی این توانائی را نداشعته باشعد ،در جا،
آزادی بمعنعای توانعائی گزیعدن نوع تصععمیم را نیز پیعدا نمی کنعد .زیرا تصععمیم
گرفتن ممرن نیست تا بتوان نوع آن را انتخاب کرد .هرگاه خواننده معانی دیگر
استقالل را با آزادی در معنای رها بودن از محدود کننده ها و نیز آزادی بمعنای
ارتباب با هسعتی هوشعمند و درآمدن عقل مسعتقل به هسعتی بی کران و بخصعور با
این همانی جسعتن با این هسعتی در لحظه خلق ،بسعنجد و برار بردن اسعتقالل و
آزادی را تمرین کنعد ،هم بر جعدائی نعاپعذیری این دو حق از یرعدیگر وجعدان
پیعدا می کنعد و هم بعه یمن تمرین ،عقعل او بر اسععتقالل و آزادی خود وجعدان
دائمی می جوید و خال می گردد.
اما این دو حق از حقو ذاتی دیگر انسعان نیز جدائی ناپذیر هسعتند .چنانره
آدمی از حق دانسعتن ،بدون اسعتقالل و آزادی برخوردار نمی شعود و بدون این
سععه حق ،اسععتعداد ان

او فعال نمی شععود و او توانا بر برار بردن حق دوسععت

داشتن ،نمی گردد و...
و خواننعده حق دارد بپرسععد :گرچه انسععانهعا و جانداران و طبیععت از حقو
ذاتی و کرامعت برخوردارنعد و ععدالعت میزانی اسععت کعه بعا آن ،برخورداری هر
موجود را از حقو

و کرامعت ذاتی می توان انعدازه گرفعت ،بعاوجود این،

نابرابری ها وجود خواهند داشعت .آیا این نابرابریها عادالنه هسعتند و اگر آری با
استقالل و آزادی انسان تزاحم پیدا نمی کنند؟:
 -1/5نعابرابری در دانش جوئی و نعابرابری در تقوا و نعابرابری در دادگری ،حق
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هسعتند و سعبب بسعخ پهنای برخورداری هر موجود از اسعتقالل و آزادی و دیگر
حقو و نیز کرامت خویش می شعوند .در حقیقت ،پهنای مسعابقه در دانش جسعتن
و دادگری و تقوا ،بی کران معنویت اسعت .در این بی کران ،آنها که پیشعی می
جوینعد ،امعام و الگو می شععونعد برای دیگران و بعه آنهعا می آموزنعد زیسععتن در
حقوقمندی و رو

برار بردن هم هنگ استعدادها را.

-2/5اما هرگاه آنها که در دانش پیشعی می جویند و نیز آنها که توان کار خود را
بیشعتر برار می اندازند و حاصعل کارشعان بیشعتر می شعود ،برآن شعوند که از دانش و
داشعته خود ،در برقرارکردن رابته قوا سعود جویند ،میان خود و دیگران ،رابته
مسعلخ زیر سعلته برقرار می کنند .اینان می توانند تا آنجا پیش روند که به جای
خود ،دانش و فن و سععرمعایعه را برعار انعدازنعد و شعععل خویش را اسععتامعارگری،
گردانند .آیا این رویه نابرابری را پدید نمی آورد و نا برابری با استقالل و آزادی
انسععانها و حقو جانداران و طبیعت و نیز با عدالت بماابه میزان ،تزاحم پیدا نمی
کند؟ پاسعخ تفصعیلی به این پرسعش را خوانندگان در کتاب «عدالت اجتماعی»
می یابند .با وجود این ،خاطر نشان می کند که
● پیشعی و بیشعی جسعتن از یردیگر ،در برار بردن دانش و فن و اسعتعدادها ،هم
حق اسعت و هم برخورداری از اسعتقالل و آزادی و هم رشعد کردن و رشد دادن
اسععت .همگانی شععدن مسععابقه در برار بردن دانش و فن واسععتعدادها ،هم باز و
تحول پعذیر شععدن نظعام اجتمعاعی را ایجعاب می کنعد و هم خود از عوامعل بعاز و
تحول پذیر شدن نظام اجتماعی است .باوجود این،
● از زمعانی کعه دانش و فن و اسععتععدادهعا رابتعه ای را برقرار می کننعد کعهبعه زور
نقش می دهد و سععبب می شععود که رابته انسععان با حق جای به رابته انسععان با
قعدرت بعدهعد ،میزان ععدالعت می گویعد رابتعه حقوقمنعدهعا بعا یرعدیگر در رابتعه آنهعا
با قدرت از خود بیگانه شعده اسعت .به سعخن دیگر ،بهمان نسعبت که این از خود
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بیگانگی انجام گرفته اسعت ،میزان عدالت رعایت نشعده اسعت و شعرکت کننده ها
در رابته ،از اسععتقالل و آزادی و دیگر حقو خویش ،بنابراین ،از کرامت خود،
غافل و محروم شعده اند .بنابراین ،عدالت وقتی میزان اسعت با اسعتقالل و آزادی،
نعه تنهعا مزاحمعت پیعدا نمی کنعد بلرعه نعادیعده گر فتن ععدالعت ،محروم شععدن از
اسعتقالل و آزادی می شعود .رو

براربردن میزان عدالت در بازگرداندن رابته

بعا قعدرت بعه رابتعه بعا حقو را ،خواننعدگعان در کتعاب «ععدالعت اجتمعاعی» ،می
توانند بخوانند و تجربه کنند.

٭ موازنه عدمی و استقالل و آزادی عقل:
 -8دیدگاه شاااما در رابطه با وحی چیسااات و نزول آن بر پیامبر را چگونه می دانید؟ زیرا در این
مورد اختالف نظر بسایار اسات وشاما نیز می دانید که نحوه ارساال آن را متعدد گزارش کردند و
این که قران یکجا در شااب قدر بر پیامبر نازل می شااده و چطور پیامبر در مسااائلی که بعدا پیش
می آمده با آیاتی که تدریجی نازل می شاده در حالی که باید خود پیامبر می دانساتند که چه کار
کنند .و همچنین ارسال وحی از دیدگاه بیان آزادی چگونه خواهد بود؟

به این پرسش نیز در کتاب «بیان استقالل و آزادی» پاسخ داده شده است .در
این جا ،فرصععت را م تنم می شععمارم برای توحععین در باره موازنه عدمی وقتی
اصل ،راهنمای عقل می شود و استقالل و آزادی عقل:
 – 1آزادی اینهمانی با هسعتی هوشعمند ،اتصعال آزادی موجود نسعبی که انسعان
اسعت با آزادی هستی متلق .این آزادی را عقل انسان بهنگام خلق پیدا می کند.
در این لحظعه اسععت کعه موازنعه عقعل بتور کعامعل ععدمی اسععت .چرا کعه از هر
محدود کننده ای رها اسععت .اما این عقل ،در همان حال ،از اسععتقالل کامل نیز
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برخوردار اسعت .زیرا هم خالقیت او را هیچ محدود کننده ای محدود نمی کند
و هم از توانائی مشاهده واقعیت آنسان که هست بتور کامل برخوردار است.
 – 2به یمن موازنه عدمی ،استقالل و آزادی عقل او را بر مشاهده واقعیت ،نه تنها
در شععرلی از اشععرعال کعه بعه خود می گیرد ،نعه در این محعل و زمعان ،کعه در
محتوایش و فراوان شعرلها که می تواند به خود بگیرد ،توانا می کند که می تواند
در زمان اسعتمرار داشعته باشعد و در همه جا اسعتمرار داشعته باشعد .برای ماال ،ربا
ی

امر واقا دیرپا اسعت که در هرجا شعرلی به خود می گیرد و در طول زمان،

ت ییر شرلها پیدا می کند.
بعدین قرار ،عقعل مسععتقعل و آزاد امرهعای واقا و پعدیعده هعائی را کعه در یع
محعل خعار و در زمعان معینی روی می دهنعد و دیرپعا نیسععتنعد (برای ماعال ،آن
بخش از شعیوه زندگی در جامعه ابتدائی که بهنگام تحول ،رها می شعود) و یا در
همه جا و بنحو اسعتمرار روی نمی دهند (برای ماال ،آتش فشعان و یا امرهائی که
در این و آن جامعه دیر پا هسعتند اما در جامعه های دیگر بسعا روی نمی دهند) را
می تواند از پدیده ها و امرهای واقا پایا تشخیص دهد.
 - 3عقل مسععتقل و آزاد حقو ذاتی هر موجود زنده را ،در حالت این همانی با
هستی هوشمند و دانا و  ،...نیز ،می تواند شناسائی کند.
 - 4بدین سعان ،واقعیتها که حق نیسعتند ،اما در همه جا ،بنحو دیرپا ،وجود دارند،
مشرلهائی می شوند نیازمند راه حل .راه حلها که این مشرلها پیدا می کنند ،وقتی
قدرت ( زور) در راه حل یابی و در خود راه حل ،هیچ حضععور پیدا نمی کند،
حق و کار عقلی می شوند که موازنه ا

بتور کامل عدمی و استقالل و آزادیش

کامل اسععت .بدیهی اسععت که راه حلی که حق باشععد ،در همه جا و همه وقت
کعاربرد دارد .چنعانرعه غفلعت آدمی از حقو ذاتی خود و تجعاوز آدمیعانبعه حقو
یرعدیگر ،این راه حل را جسععتعه اسععت :وجدان دائمی بر حقو ذاتی خویش و
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عمل به این حقو و رعایت حقو دیگری .هرک

این راه حل را برار ببرد ،در

هر زمان و در هر جامعه ای ،مشعرل غفلت از حقو ذاتی و عمل به آنها و رعایت
حقو یردیگر را حل می کند.
حعال اگر ،خواننعدگعان عزیز چهعار کعار بعاال را در تشععخیص امری از امرهعای
واقا مسععتمر برعار برد و برای آن راه حل بجوید ،مشععاهده خواهد کرد که ولو
عقل او دانش متلق ندارد و بر همه چیز احاطه ندارد ،اما
-1/4راه حال یافت شعده برار بردنی اسعت .به یمن تجربه کردن ،قابل نقد ،بنا بر
این ،درخور تصعحین و ترمیل اسعت .آیا درمان بسعیاری از بیماریهائی که در همه
جامعه ها و همه زمانها وجود داشته اند ،بدین رو

یافت نشده اند؟

-2/4راه حل یافت شعده ،بنا بر گوناگونی شعرلها که مشعرل پیدا می کند ،به عقل
مسعتقل و آزاد ،امران اجتهاد بمعنای سعازگارتر کردن راه حل با مشعرل و جسعتن
بهترین شیوه برار بردن راه حل را می دهد.
 -3/4بهمان نسعبت که راه حل از زور خالی می شعود و کاربرد

نیاز به زور پیدا

نمی کند و زور زدائی نیز می کند ،منتبق تر با حق و همه مرانی تر و همه زمانی
تر می گردد.
جما پرسعش کننده هرگاه این رو
نه تنها اسعتعدادهای افراد
و آزادی برار

را برار برد و آن را مرتب تمرین کند،

فعال می شعوند و رشعد می کنند ،کتاب بیان اسعتقالل

می آید و در می یابد که وحی چیسعت و در دین اکراه نیسعت

چه معنی می دهد.

٭ اصول راهنما وقتی ترجمان موازنه عدمی می شوند:
-9چرا و برچه مبنایی اصاول دین اساالم را  5تا می دانید چرا در قرآن نتوان اصاول بیشاتری یافت؟
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ضارورت عقلی اسات که این اصاول کمتر نخواهند بود و اسااساا اصاول راهنمای یک مکتب چه
ویژگی هایی دارند؟
پاسعخ این پرسعش موحعوع کتاب «اصعول راهنمای اسعالم» اسعت .جما پرسعش
کننده و خوانندگان دیگر پاسعخ تفصعیلی را در آن کتاب خواهند یافت .در این
جا خاطر نشان می کنم که
 -1این اصععول اصععول راهنمای دین زردشععت ،پیش از بیگانگی با خود و بیان
قدرت گشتن بوده اند .بنا بر این که ایرانیان در شمار مردمی هستند که به موازنه
عدمی پی برده اند و اصعول پنج گانه ،ترجمان موازنه عدمی هسعتند ،این اصعول
را شناخته اند و در زندگانی خویش برار برده اند.
 – 2اما چرا این اصعول  5باشعند و کمتر و بیشعتر نباشعند؟ پاسعخ را از پدیده ای که
خود هستیم ،بپرسیم :هری
ال

از ما،

 -مجموعه ای از اجزاء هستیم (توحید) .و

ب – اجزاء ترکیعب کننعده این پعدیعده ،بعا یرعدیگر در انعدازه هعای سعععازگعار بعا
فعالیت در حد کمال متلوب ،رابته دارند (سععاخت) .مهم این که از کوچرترین
عضععو تعا بزرگترین عضععو بعدن ،دسععتگعاه اطالععاتی دارنعد و در حعالعت طبیعی،
اسعتعدادها چنان برار می افتند که تخریب به صعفر و رشعد به حد متلوب میل می
کنند.
– این پدیده قوه رهبری دارد (امامت) .و این قوه رو به آینده دارد .توحعین
این که
د – چونبعدون تعیین هعدف ،عقعل او نمی توانعد رو
در آینده واقا می شعود(هدفداری ) ،پ
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و وسععیلعه بجویعد و هعدف

زمان زندگی ،زمان پیوسعته از گذشعته

(سعرمایه) به حال و از حال به آینده اسعت .اما این رهبری برای ماندن در حالت
فتری ،هم نیازمند اصعل راهنما اسعت و هم اصعولی که ترجمان آن اصعل هسعتند و
هم بیعانی شععامعل حقو ذاتی و رو

هعا (انعدیشععه راهنمعا) و ه – این پعدیعده را

میزانی اسعت که فعالیتهای اعضعاء و مجموع پدیده را در حالتی نگاه می دارد که
زور محل پیدا نرند (عدالت).
 - 3اما آیا اصعل و یا اصعول دیگری نیز وجود دارند و یا همین  5اصعل هسعتند؟ بر
اصعل موازنه عدمی ،پاسعخ جزمی و جبری نمی توان داد .شعما پرسعش کنندگان
گرامی و شعما خوانندگان گرامی می توانید دسعت برار شعوید .هرگاه اصعلی و یا
اصعولی را یافتید که قابل تلخیص در این اصعول نباشعد و یا نباشعند ،دسعت آوردی
از شعما و ارزشعمند اسعت .با آنره اصعول راهنما را ،در طول  35سعال ،سعه نوبت
نوشعته ام و از زمان نوشعتن سعومین بار ،در سعالهای  1360تا  ،1362همونان کار
کرده ام  -هرگاه فرصععت پیدا کنم و برای چهارمین بار کتاب را بنویسععم ،یافته
های جدید را خواهم افزود  ،-اصععل دیگری نیافته ام .اما شععما می توانید وارد
متالعه بگردید و بسا بیابید.
 – 4توجه شما را به این مهم جلب می کنم که
 -1/4در توحید ،زور نقش پیدا نمی کند .از این رو ،ترجمان موازنه عدمی است.
هرگاه توحید را نخواهیم ،خالء را تضععاد پر می کند .تضععاد بیانگر ثنویت بماابه
اصعل راهنما است .هرگاه بنا بر این شود که تضاد از راه جذب (منحل کردن در
خود) و یا حذف حل شععود ،ترجمان ثنویت ت

محوری می شععود :محور فعال

محور فععل پعذیر را از راه جعذب و یعا حعذف ،از میعان بر می دارد .در نتیجعه ،زور و
خشععونعت نقش اول را پیعدا می کننعد .و تضععاد در حعد فععال و فععل پعذیر تصععور
کردن دو محور در رابتعه و فععل و انفععال این دو ،ترجمعان ثنویعت دو محوری
می گردد .و بعاز ،خشععونعت و زور ،نقش اول را پیعدا می کنعد زیرا رابتعه هعا ،همعه
61

رابته ها با قدرت می گردند.
امعا بعدین خعاطر کعه قعدرت از رابتعه ای پعدیعد می آیعد کعه ویرانگری و مرو ببعار
می آورد ،از خود ،وجودی نعدارد .اگر وجودمنعد بود ،هیچ پعدیعده ای حیعات
نمی جسععت .در عمعل ،بنعا بر تجربعه( ،برای تفصععیعل نگعاه کنیعد بعه کتعاب تضععاد و
توحید):
● آنهعا کعه همونعان بعه دیعالرتیع
توحید می دانند .اینان ب
گویند :علمی نبودن دیالرتی

تضععاد پعایبنعدنعد نیز آغعاز و پعایعان صععیرورت را

کم شعمارند و از آنها هستند کسانی که با صراحت می
تضععاد مانا از اسععتفاده از آن در مبارزه سععیاسععی

نیست
● بسععیارترین ها آنها هسععتند که دریافته اند علم خخ بتالن بر دیالرتی

تضععاد

کشعیده و بر توحید اسعت که مهر تصعدیق زده اسعت .در نتیجه ،امروز ،در قلمرو
علم ،اجماع اهل دانش بر توحید است.
 -2/4در حعالعت طبیعی ،نیروهعای محرکعه وجود دارنعد .در سعععاخعت هر پعدیعده
زنعده ،این نیروهعا عمعل می کننعد .در این حعالعت ،نیرو در زور از خود بیگعانعه نمی
شععود و در تخریعب برعار نمی رود .برای این کعه در مجموععه ،سععازگعاری اجزاء
جعایبعهنعاسععازگعاری بعدهعد ،میبعایعد عنصععر و یعا عنعاصععری از بیرون (میرروب و
بیمعاری کعه ببعار می آورد) بعه درون درآیعد و یعا درآینعد .عنصععر یعا عنعاصععر بیگعانعه
ترکیبی نعاسععازگعار بعا زنعدگی طبیعی پعدیعده پعدیعد می آورد و یعا می آورنعد .در
نتیجه ،توحید در مجموعه را به تضاد در مجموعه بدل می کند و یا می کنند.
 -3/4در آنوه به انسعان مربوب می شعود ،بنا بر این که او می تواند از اسعتقالل و
آزادی و دیگر حقو خویش غافل شود و با دیگران نیز در روابخ قوا بگردد ،نیاز
به بیان اسعتقالل و آزادی اسعت تا وجدان او را پیوسعته نسعبت به اسعتقالل و آزادی
و دیگر حقو ذاتی و کرامت خویش ،هشععیار و رابته های انسععانها با یردیگر را
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رابته حقوقمند با حقوقمند نگاه دارد.
در حعالعت فتری ،این نوع رهبری را امعامعت می خوانیم .زیرا بعا رهبری وقتی
اندیشه راهنما بیان قدرت است ،تفاوت ماهوی دارد .توحین این که
ال

– وقتی انعدیشععه راهنمعا بیعان اسععتقالل و آزادی می شععود ،هرک

خویشعتن را رهبری می کند .پ

خود

امامت اسعتقالل و آزادی هر انسعان اسعت در

رهبری خویش .اما وقتی اندیشععه راهنما بیان قدرت می گردد ،اسععتعداد رهبری
هرک

فرمان بر قدرتی می شععود که از رابته قوا پدید می آید .برای ماال ،در

ایران امروز ،نگون بخت ترین ها ،آقای خامنه ای اسعت زیرا بنده قدرتی گشعته
است که می پندارد نماد آنست.
ب – بدین قرار ،وقتی بیان قدرت اندیشعه راهنما می شعود ،به ترتیبی که توحعین
داده شععد ،هر رابته ای ،بازتاب رابته با قدرت می شععود .از این رو ،اسععتعداد
رهبری هرک

فرمانبر رهبری ک

یا کسعانی می شعود که قدرتمدار تصعور می

شوند .این تابعیت از بیرون ،درجا ،قتا رابته با هستی هوشمند یا جانشین کردن
موازنه عدمی با ثنویت اسععت .بدین سععان ،خالء قتا رابته با خدا ،درجا ،رابته
برقرار کردن با قدرت مرو و ویرانی آور است .در عو

 ،امامت رهبری کردن

خویش بر اصعل موازنه عدمی و ،در کمال خویش ،ماندن در مقام خلیف اللهی و
رشد کردن است:
 .4.4زمان زور ،هم اکنون و همین جا اسعت .اما زمان اسعتقالل و آزادی «از ازل
تا به ابد» اسعت .یادآور می شعوم که تحقق اسعتقالل و آزادی به از میان برخاسعتن
حد زمان و مران نیز هسعت .پ

زمان و مران اندیشعه و عمل ،وقتی آدمی رشعد

می کند« ،از ازل تا به ابد » اسعت .امامت آن نوع از رهبری اسعت که با زمان و
مران نامحدود ( در بی نهایت قرار گرفتن و در حال عمل کردن و دانسعتن این
واقعیت که عمل چون موجود زنده برخود افزا اسعت .پ
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عمل نی

برخود می

افزاید تا بی نهایت) سازگار است و آدمی آن را بتور فتری دارد .اما وقتی بنده
قدرت می شود ،زمان اندیشه و عملش ،هم اکنون و همین جا می گردد .و
 -5/4طرفه این که عدالت بماابه میزان ،در دانش و فن ،در صنعت و کشاورزی و
خعدمعات ،روز بعه روز بیشععتر نقش پیعدا می کنعد امعا چون در بیعان هعای قعدرت،
عدالت بماعابه میزان محعل عمعل پیدا نمی کند ،به صععفت میزان نقش نیز نجسععته
اسعت .در این جا ،پرسعشعی ب

مهم محل پیدا می کند :چرا در علم و فن «خخ

عدالت» برار می رود ،اما در اندیشه های راهنما ،عدالت بمنزله میزان جای خود
را به عدالت بماابه نظم و یا عدالت بماابه آرمان داده اسعت و چرا نزاع عدالت با
آزادی حل نشعده اسعت؟ پاسعخ اینسعت که بی عدالتی ذاتی روابخ قوا اسعت .از
این رو ،هیچ بیعان قعدرتی نمی توانعد ععدالعت را بماعابعه میزان بپعذیرد .بتعازگی ،در
غرب (از جمله آلن تورن در دموکراسعی چیسعت؟) ،مبارزه و سعاز
راه حل انگاشععته شععده اسععت .چرا که بدین مبارزه و سععاز

در جامعه را

 ،قشععرهای مختل

جعامععه وحعععیعت خود را بهتر می کننعد .امعا ،در عمعل ،سععهم کعار از درآمعد ،از 50
درصعد به  30درصعد کاهش و سعهم سعرمایه افزایش یافته اسعت .در مقیاال جهان
نیز ،نابرابری ،روز افزون شععده اسععت .نابرابری ،در آنوه به رابته انسععان با دیگر
جانداران و محیخ زیسعت مربوب می شعود ،از اندازه گذشعته و این

این طبیعت

اسععت که دارد محروم به مرو می شععود .با وجود این ،هر اندیشععه راهنمائی به
عدالت نیاز دارد زیرا بدون آن ،از سععوی همگان پذیرفته نمی شععود .هم بدین
خاطر که زندگی انسعان مجموعه ای از حقو اسعت و از این رو ،انسعانها تجاوز به
حق را سععتم می دانند و هم بدین خاطر که نظامهای اجتماعی باز و تحول پذیر
نیسعتند و به این و آن اندازه ،سعتمگرانه هسعتند .پ

 ،اندیشعه راهنما ،الجرم ،می

باید عدالت را در بربگیرد .بیان های قدرت ،با برار بردن منتق صععوری ،یا کلمه
را نگاه می دارند و معنائی حد معنائی را که کلمه دارد به آن می دهند (افالطون
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بنعابر کتعاب جعامععه بعاز و دشععمنعانش نوشععتعه پوپر) و بعه آن در برقرار کردن نظم
دلخواه خود نقش می دهنعد و یعا آن را آرمعانی می کننعد کعه تحققش موکول بعه
انجام ت ییری اسعت که اندیشعه راهنما پیشعنهاد می کند و یا تحول جبری اسعت
که می باوراند.
بدین قرار ،شعاخص ترین شعاخص ها در تشعخیص بیان اسعتقالل و آزادی از
بیعان قعدرت ،تعری

ععدالعت (میزان تمیز حق از نعاحق) و کعاربرد آن بمنزلعه میزان

در سععنجیعدن پنعدار و گفتعار و کردار فرد ،گروه ،جمعاععت ،جعامععه ملی و جعامععه
جهانی است.
و به خوانندگان یادآور می شعوم که در کتاب تضعاد و توحید ،رو
را پیشععنهعاد کرده ام .خود این رو

شعناخت

را برعار برده و ترمیعل کرده ام (از جملعه بعا

یافتن و برار بردن وییگی های حق) .کسان دیگری نیز با موفقیت برار برده اند.

٭ چرا غرب در بن بست فرری است؟:
 -10شاما بر چه اسااسای می فرمائید غرب در بن بسات فکری اسات و امپراطوری امریکا در حال
انحالل است؟ (درقران در اندیشه موازنه عدمی فرمودید) آنها که در حال حاضر قدرت تقریبا بی
رقیب وغالب دنیا درعرصاه های گوناگونند و تا به حال به هید اندیشاه ومکتبی(غیر از خودشاان)
دیگر با ترفندهای گوناگون اجازه نداده اند که فراگیر شااود حتی اگر نمونه ای عالی باشااد .برای
نمونه برای من و دوستانم جای شگفتی است که اندیشه شما در عین ناب و حق بودن چرا آنچنان
که در خور اسات در جهان شاناخته شاده نیسات .مرال همین قران در اندیشاه موازنه عدمی که شاما
نوشااتید ،من خود ،نظر آقای سااروش را خوانده بودم ولی زمانی که نوشااته های شااما را در این
زمینه خواندم دری بر من گشاوده شاد که واقعیت های بسایاری را دیدم  ...ولی پاساخ های شاما نه
در ایران ونه در خارج از کشاور آنگونه که باید شانیده نشاد پس می بینید که جریان آزاد اندیشاه
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ها آنگونه که قران فرمود که ساااخن ها را بشااانو و بهترین را پیروی کن بر قرار نیسااات .اگر هم
برقرار شاود عقل ها آزاد نیساتند که بهترین را انتخاب و پیروی کنند پس اگر آنها در بن بسات هم
باشند به دیگران این اجازه و فرصت را نخواهند داد که حداقل گفته شوند .آیا این گونه نیست؟

این پرسش خود دو پرسش است:
 – 1چرا غرب در بن بسعت فرری اسعت؟ نخسعت یادآور می شعوم که فیلسعوف و
جامعه شععناال طراز اول غرب ،ادگار مورن می گوید غرب اندیشععه راهنمای در
خور را نعدارد .هنوز توان تولیعد آن را نیز نیعافتعه اسععت .پیش از او ،گربعاچ  ،بعه
پاری

آمده بود و روشععنفرران به او گفته بودند که هر ایدئولوﮊی که سععاختنی

می انگاشعتیم ،سعاخته ایم .از راسعت افراطی تا چف افراطی ،مرام سعاخته ایم و
دیگر توان سععاختن اندیشععه راهنمای جدید را نداریم .مگر در آن سععوی جهان،
اندیشعه راهنمائی خلق و به بشعر پیشعنهاد شعود .اما نخسعت ،گراهام فولر بود که
گفت :غرب از تولید اندیشعه راهنما ناتوان گشعته اسعت .از دید او ،در ایران و یا
مصر و یا چین و یا هند است که اندیشه جدید می تواند یافته آید .و
 -1.1بر اصععل ثنویت ،از باسععتان تا امروز ،اندیشععه های راهنما تولید شععده اند.
تفاوتهاشععان ،تفاوتها در میزان فعالیت و فعل پذیری ،دو محور هسععتند .اگر دیگر
نمی تواننعد انعدیشععه راهنمعا تولیعد کننعد ،بعدین خعاطر اسععت کعه در محعدوده دو
محور ،نامحدود اندیشه راهنما نمی توان تولید و عرحه کرد.
 -1/2توفلر گمعان برده بود مسععائلی کعه در هر مرحلعه رشععد پعدیعد می آینعد ،در
مرحله بعدی حل می شوند .اندیشه راهنمای او مانا از آن شده است که دریابد:
مسعئله سعاز مسعئله حل کن نمی شعود .تا وقتی که رشعد انسعان تابا رشعد قدرت (در
شعرل سعرمایه و اشعرال دیگر) اسعت ،مسعئله ها سعاخته و برهم افزوده خواهند شعد.
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چنعانرعه در این مرحلعه از «رشععد» ،جعامععه هعا بعه پیشععخور کردن و از پیش متعین
کردن آینده مبتال شععده اند و حجم بدهی ها بقدری بزرو شععده اند که باری
نسعلهای آینده گشعته اند .در حال حاحعر نیز ،کشعورها توانائی

کمرشعرن بردو

کاسععتن از آن را ندارند .به خود وعده می دهند کسععری بودجه هاشععان را تا 3
درصد تولید ناخالص ملی (اروپا) محدود کنند.
بدین قرار ،اندیشعه های راهنما ،زمان اندیشعه و عمل را کوتاه و کوتاه تر می
کنند .در نتیجه ،مسعئله ها برف انبار می شعوند و ارثیه نسعلهای دیروزها و امروز ها،
برای نسعلهای فرداها می گردند .وجود این مسعئله ها و وجود رابته مسعلخ – زیر
سععلته و تخریب نیروهای محرکه و تخریب محیخ زیسععت و بسععته شععدن مدار
زندگی ،اقوی دلیل بر ورشععرسععت اندیشععه های راهنمائی هسععتند که جز برار
ویرانگری و مسئله ساختن و بر مسائل پیشین افزودن ،نمی آیند.
 -1/3پ

نیاز به اصعل راهنمائی اسعت که عقل را از هسعتی بی کران برخوردار

کند تا در گستره بی کران ،بتوان اندیشه راهنمائی را یافت و پیشنهاد کرد توانا به
حل مسعائل و گشعودن روز افزون فضعای اندیشعه و عمل نسعل امروز و نسعلهای
آینده.
 – 2امعا امریرعا ،بماعابعه «ابرقعدرت» ،بنعابر قعانونی کعه هر قعدرتی از آن پیروی می
کنعد ،محروم بعه انحتعاب و انحالل اسععت .در اوائعل دهعه  ،1970آن زمعان کعه در
کعار متعالععه و نگعار

اقتصععاد توحیعدی بودم ،بعه یمن یعافتن دینعامیع

هعای رابتعه

مسعلخ – زیر سعلته ،به این نتیجه رسعیدم که دو ابر قدرت آن زمان ،یری روسعیه
«شععوروی» و دیگری امریرعا ،دوران انبسععاب خود را بعه پعایعان برده انعد و وارد
دوران انقبعا

شععده انعد و از این دوران نیز بعه دوران انحتعاب و انحالل گعذر

خواهند کرد .توحعین دادم که روسعیه شعوروی زودتر از پا در می آید .زیرا حف
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موقعیتش بماعابعه ابر قعدرت و رقعابتش بعا امریرعا ،نیعاز بعه تبعدیعل روز افزون نیروهعای
محرکه به قدرت نظامی و سعیاسعی و اقتصعاد (حف

سعلته خویش بر کشعورهای

دیگر و افزودن بر قلمرو کشععورهعای زیر سععلتعه) ،دارد .انعدازه تولیعد نیروهعای
محرکه و میزان اسععتامار کشععورهای زیر سععلته ،کفاف نمی دهد .پ

زودتر از

امریرا ،از پا در می آید و چنین شد.
اما از زمانی که امریرا «تنها ابر قدرت» گشععته اسععت ،بار سععنگینی را هم که
روسعیه بردو

داشعت ،بر بار خود افزوده اسعت و دارد زیر این بار سعنگین ،کمر

خم می کند .مداخله های نظامیش در عرا و اف انسعتان ،این ناتوانی روز افزون
را در برابر دید همگان قرار داده اسعت .در همان حال ،قتب های جدید سعر بر
می آورند :زمانی  8کشععور خود را ثروتمندترین ها می انگاشععتند و سععرانشععان
اجتمعاع می کردنعد و بعه «رتق و فتق امور دنیعا» می پرداختنعد .امروز 20 ،دولعت
جما می شعوند .غولهای جدید ،چین و هند ،در آسعیائی دارند پیدا می شعوند که
سر بر آورده است.
سعهم امریرا از اقتصعاد دنیا مرتب کاسعته می شعود .در عو

 ،بدهی های امریرا

بعه دنیعای خعار دائم رو بعه افزایش اسعععت .در قلمرو نیروهعای محرکعه ،هم در
بیرون از امریرا ،نیروهای محرکه تولید می شععوند و سععهم امریرا را کوچ

می

کنند و هم ،اقتصععاد مصععرف محور سععبب بیرون رفتن بخش بزرگی از نیروهای
محرکه ،عمده سععرمایه ،از چرخه تولید می شععود .در برابر ،قوای نظامی امریرا و
بودجه نظامی این کشعور اسعت که بزرو می شعوند .این بودجه با بودجه نظامی
دنیا پهلو می زند .به سععخن دیگر ،رابته امریرا با بقیت جهان ،بیشععتر از گذشععته،
نظامی و کمتر از گذشعته سعیاسعی و فرهنگی می شعود .و این آشعرار ترین عالمت
انحتاب امریرا بماابه ابر قدرت اسععت .چراکه سععرمایه داری جهانی ،بیشععتر در
بیرون امریرا اقامتگاه جسععته و نیاز به حمایت نظامی از خود را در جهان افزایش
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داده و این حمعایعت نظعامی را امریرعا می بعایعد از عهعده برآیعد .امعا توان جعامععه
امریرائی برای پرداخت هزینه کمرشرن پاسداری از سرمایه داری در جهان ،چه
اندازه است؟
انقالب ایران ممرن شععد ،از جمله ،بدین خاطر که دو ابر قدرت وارد دوران
انقبا

شعده بودند .ایرانیان می توانسعتند فرصعتی تاریخی را که ،از اواخر دوران

صععفوی بدین سععو ،هیوگاه بدسععت نیاورده بودند و این

بدسععت می آوردند،

م تنم بشععمارند .آقای خمینی و دسععتیاران او و ...موقعیت را درک نمی کردند و
تشعرین واقعیت را «تئوری بافی» تلقی می کردند .وسعیله کار گروگانگیری شعدند
و کودتا کردند و جنگ را ادامه دادند و دولت را ابزار جنایت و خیانت و فسععاد
کردنعد و ایران و حعال و آینعده آن و اسععالم و انقالب را فعدای اسععتقرار والیعت
متلقه فقیه کردند و ندانسععتند به رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی تحول می کند و
سپ

سقوب.

*****
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شماره  2 826تا  15اردیبهشت 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

آزادی و عدالت گریز از حق؟
دو پرسش زیر از ی هموطن هستند .در واقا ،دو نوشته اظهار نظر در باره
خشونت زدائی هستند و پرسشها در بردارند:

٭ پرسش در باره هویت قومی و آیا اگر انسانها به حقو ذاتی خود
عمل می کردند ،ستم محل پیدا می کرد و هرک از تضاد با
دیگری ،هویت می جست؟:
بنام خدا
جناب سید ابوالحسن بنی صدر.با سالم ودرود
- 1اموری است که محصول اندیشه انسان است واموری است که بشرآن رامخت

خالق هستی

می داند و در کتب انبیاء آمده است .انسان امروز بویژه قشر تحصیل کرده ،درمقام عمل ،گویی
سرگردان میان این دو است و گاهی به این اولویت می دهد وگاهی به آن .درحالی که وقتی
یک انسان بیمارمی شود به طبیب مراجعه می کند وتنها درامور جزیی و کوچک به معالجه خود
می پردازد (دراینجا کسانی که انبیاء راقبول دارند مد نظرمی باشند -گاهی کسی می گوید
حکم خدا این است و دیگری یا به آن عمل نمی کند و یا به تفسیر و برداشت خود استناد می
کند ) امیدوارم توانسته باشم سئوال خود را درست مطرح کرده باشم زیرا بنظرم یکی ازمشکالت
عمده جوامع دین باور است.
 -2انسان این موجود دوپا حقوقی دارد و به بیان وفرهنگ شما دارای "حقوقی ذاتی" است.
سبب چیست که گاهی من ترک یا من لر قوم خودم را برجسته می کنم و دادوبیداد راه می
اندازم که برما ستم شده است درحالی که گویا براقوام دیگر وانسانهای دیگر ستم نشده و حقوق
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آنها نادیده گرفته نشده است .آیا وقت آن نرسیده که روش را تغییردهیم و ازحقوق "انسان"
دفاع کنیم؟ زیرا در اینجا هم ازحقوق خود دفاع کرده ایم و هم ازحقوق دیگری که مشترکات
زیادی با او داریم ؟
زیرا در اینجا هم ازحقوق خود دفاع کرده ایم و هم ازحقوق دیگری که مشااترکات زیادی با او داریم
؟
-3در جامعه ساوسایال دموکراسای نبود اخالق و وجدان و این گونه ارزشاها چه مشاکالتی ممکن اسات
پدید آورد و آیا اساااسااا" مشااکلی بوجود خواهد آمد زیرا ضاامانت اجرایی ندارند ؟ شاااد وپیروز و
رستگار باشید.
●پاسخها به پرسشها:
 – 1از خداوند که حق علی االطال است جز حق صادر نمی شود .پ

موحوع هر

حرم خداوند ،الجرم ،حق اسعت .هرگاه انسعان از حقو ذاتی خویش آگاه باشعد و
بعه آنهعا عمعل کنعد ،حرم خعداونعد را دریعافتعه اسععت وبعه آن عمعل می کنعد زیرا حقو
ذاتی حیات او هستند و حرم خداوند عمل به این حقو است .باوجود این،
 .1/1مشععرعل این جعاسععت کعه قعدرت بعاوری و یعا اعتیعاد بعه اطعاععت از اوامر و نواهی
قدرتمداران ،دو اثر مستقیم دارد:
ال

– مدار شعدن قدرت در پندار و گفتار و کردار ،عقل را از اسعتقالل و آزادی ،بنا

بر این ،از دیگر حقو انسان غافل می کند .و
ب -چون کعه قعدرت در امر و نهی ،عینیعت پیعدا می کنعد ،رابتعهبعا خعداونعد،نعه رابتعه
اسعتقالل و آزادی نسعبی(انسعان ) با اسعتقالل و آزادی متلق(خداوند ) ،که رابته بی
قعدرتبعا قعدرت متلق (وقتی برقرار کننعده رابتعه کعار

اطعاععت کردن اسععت) و یعا

رابته قدرت نسبی با قدرت متلق (وقتی برقرار کننده رابته متاع است و امر و نهی
71

می کند) می گردد .نتیجه اینسعت که عمل به حق جای به عمل به «ترلی » ( امر و
نهی قدرتمدار که تجسعم خداوند بماابه قدرت متلق اسعت) می سعپارد .از این زمان
ببعد،
.2/1نه دین اسعت که انسعانها را از خود بیگانه می کند ،بلره انسعانهای معتاد به اطاعت
از قدرت و قدرتمداری هسعتند که دین را با شعیوه زندگی خود ،سعازگار می کنند.
یعنی آن را بعا بیعان قعدرتی از خود بیگعانعه می کننعد کعه کعار

تنظیم رابتعه انسععان بعا

قدرت از راه «عمل به ترالی » قدرت فرموده است.
بعدین قرار ،مراجععهبعه پزشعع

و ععدم مراجععهبعه پزشعع

 ،در کسععالتهعای جزئی،

بسعتگی مسعتقیم به قدرتمدار شعدن و یا نشعدن عقل آدمی دارد .توحعین این که عقل
مستقل و آزاد ،چون رابته انسان را با حقو ذاتی او و دیگران تنظیم می کند،
– آدمی را به انجام هرکار ،در اولین فرصت ،بر می انگیزد.

ال

ب – حق تن را بجعا می آورد .یعنی دسععتبعه کعاری نمی زنعد کعه اثر آن را بربعدن
نمی داند .پ  ،هرگاه بیمار شد ،از دانش پزشری استمداد می طلبد و
– تفعاوت رفتعار دو عقعل ،یری عقعل مسععتقعل و آزاد و دیگری عقعل قعدرتمعدار ،در
اینسعت که اولی با پزشع
و هم پزشعع

از راه حقو ذاتی خود رابته برقرار می کند .یعنی هم او

می داننعد که در براربردن ،دانش برای درمان با یردیگر همراری می

کنند .از این رو ،رو

تجربی می شعود .یعنی هم تشعخیص بیماری و هم درمان قابل

تصعحین می گردند .پزشع
و فن را به رو

می داند که هرگاه رعایت حقو بیمار را نرند و دانش

تجربی برار نبرد ،زود ،نادرستی تشخیص و درمان ،آشرار می گردد.

روشعن اسعت که چنین رابته ای با پزشع

 ،همگانی نیسعت .اما در برخی از جامعه ها،

دارد بیشتر و بیشتر می شود.
در عو
پزشع

 ،وقتی عقل قدرتمدار اسعت ،بیمار با پزشع

 ،رابته قوا برقرار می کند:

برای خود والیت متلقه قائل می شعود و تشعخیص و درمان را در امر و نهی
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نعاچیز می کنعد .و چون ،عقعل قعدرتمعدار ،کعار را تعا آن زمعان بعه تعتخیر می انعدازد کعه
کار از کار بگذرد ،میزانی برای تعیین مسعئولیت پز عش

و مسعئولیت بیمار ،در کار نمی

آید .وحععیت امروز ایران ،وحععیتی اسعت که همگان ،بر اصعل والیت متلقه فقیه عمل
می کننعد :هم بیمعار بر تن خود والیعت متلقعه اعمعال می کنعد و هم پزشعع

بعا تن او

این والعیت را برعار می برد .اینسععت که دین یا مرام و دانش و فن برار توجیه والیت
متلقعه ای می آعید کعه همگعانی گشععتعه اسععت .آعیا در چنین وحعععیتی ،قلمرو اجتهعاد
آدمی از قلمرو «احرعام خعدا» قعابعل تشععخیص اسععت؟بعه هیچ رو« .احرعام خعدا» در
ترلی

های قدرت فرموده و در زور گفتن و زور شععنیدن از خود بیگانه می شععوند.

کسععانی برای توجیعه پنعدار و گفتعار و کردار خود ،معدعی عمعلبعه «احرعام خعدا» می
شععوند و کسععان دیگری ،نفی این «احرام» را با وحععا احرامی همراه می کنند که
صعفت دینی یا مرامی ندارند اما حرم زور هسعتند و برار توجیه پندار و گفتار و کردار
کسی می آیند که برای خود والیت متلقه قائل می شود .این ویرانگری همگانی که
روز به روز بر ابعاد آن افزوده می شعود ،حاصعل گرفتاری به بیماری والیت متلقه و
رابته ها میان انسانهائی است که گرفتار این بیماری هستند.
 – 2هرگاه کرد و لر و ترک و فارال و عرب و بلوچ بدانند
ال

– هویت یا فرآورده برخورداری از حقو ذاتی و رشعد اسعت و یا محصعول

حعد فرهنگ قدرت و دومی صعاحب خود را در تضعاد با دیگران قرار می دهد ،در
می یابند که هویت نسبی هر ی

از آنهاعامل غنای هویت مشترک (ایرانیت) است.

ب – هوعیت هعای فرآورده عمعلبعه حقو و رشععد بر میزان ععدالعت اجتمعاعی ،بتور
خود انگیخته ،محترم شععمرده می شععوند .حال آنره هویتهای سععاخته قدرت باوری،
نمی تواننعد یرعدیگر را انرعار نرننعد .اولی هعا بر اشععتراکهعا می افزاینعد و دومی هعا
اشععتراکها را انرار می کنند .آیا نمی بینیم گروههائی در تضععاد و خصععومت تا بدانجا
رفته اند که منرر وجود کشعوری به نام ایران می شعوند اولی ها می دانند که هویت
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در وطن تحقق جسعتنی است و اگر ،برای ماال ،ایران وطن مشترک همه این هویتها
گشعته اسعت ،بدین خاطر اسعت که زندگی در اسعتقالل و آزادی ،در منتقه و جهان،
آن را ایجعاب کرده اسععت .رشععد جعامععه ملی در برگیرنعده هویتهعای قومی آن را
ایجاب کرده اسعت .پ

می دانند که تجزیه وطن ،تبدیل شعدن به گروه های قومی

کوچری اسعت که راحت بلعیده خواهند شعد .اگر امروز ،از هویت اروپائی سعخن
بمیان اسععت و کوشععش ها برای افزودن بر اشععتراکها اسععت ،بدین خاطر اسععت که
کشعورهای عضعو نمی خواهند در نظام جهانی موقعیت زیر سعلته را بجویند .تضعاد در
کردار را ببین همین کشعورها که مرتب ،بر اشعتراکهای خویش می افزایند ،در آنوه
به کشعورهای ما مربوب می شعود ،از سعیاسعت تجزیه کردن این کشعورها حمایت می
کنند.
و چون از تعاریخ ایران ،از جملعه بعه تعاریخ دو دوران پهلوی و والیعت متلقعه فقیعه،
بعاز پرسععیم ،بعه معا می گویعد :صععاحبعان قعدرت مرکزی ،از راه برعار بردن تبعیض و
برکشعیدن یری برحعد دیگری ،ختر تجزیه را ،توجیه کننده اسعتبداد گردانده اند .اما
این رویه ،یرسعویه نبوده اسعت :بمحض مشعاهده حعع

قدرت مرکزی ،قدرتمدارهای

این و آن قوم ،قوم گرائی را توجیه گر سععرکشععی و برقرار کردن ملوک التوایفی
کرده اند .آیا از تاریخ ،آموخته ایم که به کوشعش متحد برای اسعتقرار نظام اجتماعی
– سععیعاسععی برخیزیم کعه هوعیت هعای فرآورده رشععد بر میزان ععدالعت اجتمعاعی را
محترم بشمارد و مرتب قلمرو اشتراک ها را گستر
پ

دهد؟ نه.

از پیروزی مردم ایران در نخستین مرحله انقالب خود ،امران اشتراک عمل

بود ،امعابعا موقععیت عیابی از راه روابخ قوا و قعدرتمعداری ،سععازگعار نبود .این شععد کعه
ترال از تجزیه ایران ،مجوز بازسعازی سعتون پایه های اسعتبداد ،بنا براین ،اسعتبداد شعد.
با وجود تجربه ،هنوز مشعرل حل نشعده اسعت و تا زمانی که هویت به قدرت و حعد
فرهنگ قدرت تعری

می شعود ،حل نخواهد شعد .اگر بتور مسعتمر در باره هویت
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نوشعته و گفته ام و خواهم نوشعت و خواهم گفت ،بدین خاطر اسعت که طرز فررها
نسععبت به هویت ت ییر کنند .حیات ملی مردم ایران و رشععد این کشععور و موقعیت
درخور یافتن در جهان و نقش جستن در تحول آن ،در گرو این ت ییر است.
 – 3در هر جامعه ای ،از جمله در جامعه ای با مرام سععوسععیال دمرراسععی ،وجدان
اخالقی وجود دارد .هرگاه ارزشعهائی که وجدان اخالقی بر عملی شعدنشعان ،نظارت
می کند ،حقو ذاتی انسان و حقو ذاتی جامعه باشند و میزان عدالت برار تشخیص
رعایت شعدن این حقو بیاید ،وجدان اخالقی غنی و شعفاف می شعود و هرحرم که
وجدان اخالقی صععادر می کند ،دقیق و شععفاف و بر وفق میزان عدالت می شععود و
جمهور مردم حعامن اجرای احرام این وجدان می گردد .بر پرسعش کننده اسعت که
به کتاب عدالت اجتماعی و کتاب بیان استقالل و آزادی مراجعه کند.
در سعرمقاله پیشعین (انقالب اسعالمی شعماره  ،)825این مهم خاطر نشعان شعد که تنها
در بیان استقالل و آزادی است که عدالت بماابه میزان ،محل عمل پیدا می کند .در
هیچ بیان قدرتی ،عدالت بماابه میزان ،به عقل سعازنده آن بیان ،نمی رسعد .در این
جا ،عدالت بماابه میزان تمیز حق از ناحق را کمی بیشتر بسخ می دهم:
بنا بر قول سعوسعیال دموکراسعی آلمان ،پیش از گرایش به راسعت و بعد از رها
شعدن از فشعار حزبهای کمونیسعت« ،آزادی امران پی گرفتن هدفهای خود و شعروفا
گشعتن و عدالت برابری حقو و همبسعتگی» تعری

شعدند .اما ،در این بیان قدرت،

که البته با لیبرالیسعم متفاوت اسعت و به تدریج ،هم مالریت شعخصعی را پذیرفته و هم
مالریت اجتماعی را به دسععت فراموشعی سععپرده اسععت ،تناقض دو تعری

آزادی و

عدالت ،بسعود آزادی حل شعده اسعت .زیرا برابری در حقو  ،با نابرابری در دسعت
آوردهعا (بنعا بر تعری

آزادی) همراه اسععت .برای این کعه ایننعابرابری ،جعامععه رابعه

اقلیت ثروتمند و اکاریت فقیر بدل ،نسععازد ،نیاز به «همبسععتگی» اسععت .عدالت که
برابری در حقو اسععت ،می توانسععت میزان شععمرده شععود به ترتیبی که همگان ،از
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حقو ذاتی خود ،واقعا ،برخوردار شعوند .اما هرگاه چنین می شعد ،با همین تعری
از آزادی نیز تنعاقض پیعدا می کرد .بعدین سعععان ،وقتی ععدالعت برابری در حقو
تعری

می شعود ،الجرم ،این برابری صعوری می ماند .زیرا اصعل بر روابخ قوا اسعت و

روابخ قوا نابرابری زا اسععت و نابرابری بر نابرابری می افزاید .همبسععتگی برار تعدیل
این روابخ قوا می آیعد .بنعا بر این ،ععدالعت بمعنعای برابری در حقو و همبسععتگی را
حزب سعوسعیال دموکرات برار می برد در «سعتیز و سعاز » به قصعد تعدیل نابرابریهای
نا عشی از روابخ قوا در جامعه .حد این سعتیز و سعاز

را تعری

آزادی معین می کند.

بدین قرار ،سعوسعیال دموکراسعی ،این تناقض را ،با وجودی که آشعرار اسعت ،نمی
بیند :شعرکت انسانها که در حقو با یردیگر برابر هستند ،در روابخ قوا ،قدرت حاصل
از این روابخ بر برابری صععوری در حقو  ،حاکم می شععود .دیگر تنها این نابرابری
واقعی نیسععت که جانشععین برابری در حقو می شععود ،بلره این قدرت اسععت که
بعنوان تنظیم کننعده رابتعه هعا و فععالیتهعا ،جعانشععین حقو می شععود .تعازه «سععتیز و
سععاز » (بعه قول آلن تورن ،در دموکراسععی چیسععت؟)بعا هعدف تععدیعل و تحقق
ارزشعی که همبسعتگی اسعت ،برار بردن زور را ناگزیر می کند .در حقیقت ،تازمانی،
سععوسعععیال دموکراتهعا «انقالبی» ،در معنعای برعار بردن قهر برای ت ییر نظعام اجتماعی،
بودند .از زمانی هم که اصعالا طلب شعده اند ،مالریت خصعوصعی را پذیرفته اند و
ت ییر تناسعب قوا میان طبقه مال

سعرمایه و زحمترشعان را نیازمند قیام خشعونت آمیز

نمی بینند .زورآزمائی از راه انتخابات را رو

کرده اند .بدین خاطر که دموکراسی

را ،در جما ،بسود قشرهای زحمترش می دانند.
نی

که بنگریم ،می بینیم حتی ی

بیان قدرت که عدالت را میزان شعناخته باشعد،

وجود نعدارد .در بیعان هعای قعدرت ،ععدالعت یعا بیعانگر نظم اسععت و یعا آرمعانی کعه در
آینعده هعای دور ،و بعه جبر ،تحقق پیعدا می کنعد .در این تعریفهعا« ،اجرای ععدالعت»
نیعازمنعد برعار بردن زور اسععت .امعا چون زور برعار بریم ،آزادی را نقض کرده ایم و
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انسعان را از برار بردن اسعتقالل و آزادی خویش ناتوان کرده ایم .عدالت را نیز ،در
معنائی که بدان می دهند نقض کرده ایم .توجه سعوسعیال دموکراسعی به این امر،
مهم است اما کافی نیست.
اما در بیان استقالل و آزادی،
– عدالت میزان تمیز حق از ناحق است .و

ال

ب  -چون حقو ذاتی حیعات هسععتنعد ،برعاربردن زور ،حق رانعاحق می کنعد .بنعا بر
این،
– عدالت براربردنی و تجربه کردنی اسععت و نه تنها براربردنش نیاز به زور ندارد،
بلره زور را بی محل می کند و
د – نه تنها با اسعتقالل و آزادی انسعان کمتر تزاحمی ندارد ،بلره میزان اندازه گیری
برخورداری انسان از این دو حق و دیگر حقو است.
ه – بخالف همعه تعری
تعری

هعا در انواع بیعانهعای قعدرت ،در بیعان اسععتقالل و آزادی،

ععدالعت شععفعاف اسععت و همعه ک

و همعه وقعت می توانعد آن را برعار برد .در

آنوعه بعه برابری و نعابرابری مربوب می شععود ،نعابرابریهعای زور فرموده ،بی ععدالتی و
نابرابریهائی که سعبب رشعد می شعوند (نابرابری در تقوی و عدالت گری و دانش) ،به
این دلیل که سعبب برکشعیدن های مسعتمر می شعوند ،ترجمان عدالت بماابه میزان
تمیز حق از ناحق می گردند.

٭ رابته امنیت با خشونت زدائی؟:
بنام خدا
جناب سید ابوالحسن بنی صدر .با سالم ودرود
اندر باب عدم خشاونت و خشاونت زدایی دسات وپا شاکساته مطالبی برایتان نوشاتم .اینکه چه کساانی
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منشااء خشاونت هساتند یک موضاوع اسات و دیگر اینکه آنها که مورد خشاونت واقع می شاوند چگونه
باید ازخود دفاع کنند و به تعبیر شااما "خشااونت زدایی" کنند موضااوع دیگری اساات .اما آموزش
خشاونت زدایی موضاوع بسایار مهمی اسات که در جهان امروز نسابت به مساائل معمولی دیگر چندان
بدان بها داده نشده است .و ما هرچه از آزادی فاصله می گیریم خشونت روزبروز بیشتر می شود وقتی
آزادی نباشااد قانون هم نیساات و قانون در دل آزادی نهفته اساات .آنجا که آزادی باشااد مطبوعات و
ساایر ارکان جامعه چون دوربینی شاکاری همه چیز را زیر نظر دارند .چرا باید شخصی ،قومی ،گروهی
از گفتگو ناا اماید شاااوناد و از طریق لولاه تفناگ حرف خود رابزنناد؟ مگر آنهاا چاه می خواهناد ایا حرف
حسااب دارند یا ندارند .اگر حرف حسااب دارند ،شانیده می شاود و اگر حرف حسااب ندارند ،میان
تهی بودن ادعایشان مبرهن می شود .نویسنده ای می گفت گفتگو باید کرد حتی اگر بدانجا برسیم که
دیگرنمی شاااود گفتگو کرد .بااز هم باایاد گفتگو کرد(.البتاه بسا ایاار بودناد کاه ساااخن از گفتگو بمیاان
آوردند بدون اینکه به امنیت که پایه گفتگوساات بپردازند (جنایت وین که قاساالمو و قادری و فاضاال
رساول قربانی آن شادند) .بنا براین راهکار عملی برای خشاونت زدایی یکی از نیازهای امروزجامعه ما
است.
اما اینکه فرمودید نهرو درمقابل خشاونت طلبان مقاومت کرد و گفت سارنوشات هندوساتان همین جا
تعیین می شاود حرف مهمی اسات اما باید مراقب بود که در عین مقاومت ابزار دفاعی هم داشات (چه
شااخص ای و چه جمعی ) واقعیتی را به شااما بگویم که خود شاااهد آن بودم امیدوارم نزد برخی حمل
برخودساااتایی نشاااود :درمنطقه ما با توجه به اینکه خانه ما باالترین خانه بود از طرف باال دشااامن ما را
محاصااره کرد در آن حادثه ساانگها مرل تگرگ می آمد وافراد درحال پایین آمدن بودند .مرحوم پدر
باه ماادر گفات تفناگ را بیااور .تاا آن روز کسا ای نمی دانسااات کاه تفنگی وجود دارد حتی ماا فرزنادان.
وقتی دشامن تفنگ را دید به عقب ن اشینی روی آورد .به شما بگویم اگر آن تفنگ نبود هست و نیست
ما برباد رفته بود .بنابراین زورپرسات عالوه براینکه بزدل اسات و چون برحق نیسات از برخی امور هم
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ساوء اساتفاده می کند(بنا به موقعیتی که کشاور داشات صادام می خواسات کمتر از یک هفته اهواز را به
تصارف خود درآورد و تالش شاما و ارتشایان او را نا امید و پشایمان کرد).اولین قربانی خشاونت خود
خشاونت طلب اسات و بی آیندگی خود را برای همیشاه رقم می زند .ازاین خشاونت طلب باید پرساید
مگرنمی خواهی در این کشاااور زنادگی کنی و زن وبچاه تودرآرامش ورفااه ودارای آیناده ای خوب
باشاند؟ اگرجاهل نیساتی باید تنها به منافع شاخصای خود فکرنکنی .زمان بر وفق مراد تو پیش نمی رود
که پول نفت را برای همیشاه نوش جان بکنی .اگر این کار شادنی بود قبلی ها از تو زرنگ تر بودند .و
می داناید که امنایت با اقتصااااد هم رابطاه ای حایاتی و ارگانایک دارد وقتی در ایک کشاااور امن گفتگو
جای تفنگ و شاورش وخشاونت را بگیرد میزان سارمایه گذاری اوج می گیرد بخصاوص "سارمایه دار
ملی " که کشاور را خانه خود می داند و نمی خواهد آواره و دور از وطن باشد با آرامش خیال سرمایه
گذاری می کند .واقعیتی که باید پذیرفت و از آن اساتقبال کرد اینکه فردا صاف ها جدا و شافاف می
شااوند آنهم درخانه ای بنام "ایران" صااف مساالمان و غیر مساالمان شایعه و ساانی ،بهایی و زرتشااتی و
م اسیحی و یهودی و ساکوالر .دشامن امروز ممکن اسات فردا دوسات ما شاود ودوست ما بر اثر اختالف
با ما قهر کند .پس باید بدانیم که چه می کنیم .امنیت اگر باشااد برای همه اساات اگر نباشااد برای همه
نخواهاد بود .نوجوان کاه بودم وقتی نزاعی در می گرفات کاه حتی باه خاانواده و طاایفاه ماا هم ربطی
نداشات مادرم نگران می شاد .می گفتم شاما چرا نگران هساتید؟ می گفت روله (فرزندم ) تو بچه ای و
نمی دانی آخرش دامن ماا را هم می گیرد و ماا را هم وارد این باازی و نزاع می کنناد .امروز در ایران
بعد از اطمینان از امنیت؛ این گفتگو اساات که محل پیدا می کند و بدنبالش باید به سااراغ سااایر امور
رفت .بویژه "قطار اقتصااد باید بر ریل پیشارفت" به حرکت درآید(.یادم می آید آن روزها در پذیرفتن
پست ریاست جمهوری یکی از دالیلی که عنوان می کردید این بود که امیدوارم بتوانم مردم را برضد
مشاااکالت برانگیزم) امروز باه ساااازنادگی وآباادانی و جبران سا اخات نایازمنادیم و جز اینکاه هماه مردم
مشاااارکات کنناد راهی ناداریم .ماا کاه نمی خواهیم درجهاان امروز باا لقماه ناان بخورونمیری روزگاار
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سپری کنیم؛ سی چهل پنجاه سال کار و تالش الزم داریم برنامه درست و اراده یک ملت را می طلبد.
پس امنینت پایه گفتگو و این دو پایه اقتصاااد و سااایر امورند .بنابراین خشااونت طلب باید معنای تمام
این امور را بفهمد و بساوی مردم بازگشات نماید زیرا دنیا مزرعه آخرت اسات و بقول امام علی امروز
روز عمل است و فردا روز حساب .و اما
وقتی جامعه ای خشاونت زده وانساانی خشاونت دیده باشاد این خشاونت گریبان خانواده ها راهم می
گیرد .آمار طالق و ناسازگاری را واقفید .امیدوارم در این زمینه هم آنچه الزم است رابیان فرمایید؟
با سپاس فراوان شاد و پیروز و رستگار باشید.

●کدام امنیت متلوب است؟:
 – 1خعاطرات زنعده یعادبعاقر کعاظمی (نعایعب نخسععت وزیری کعه مصععد بود) را می
خواندم .این یادداشععتها همانند بی شععمار اسععناد منتشععره دیگر ،ناامنی های دوران
پهلوی را گزار

می کند :او وزیر می شود ،بی آنره اطالع قبلی داشته باشد و عزل

می شععو د بی آنره بداند چرا؟ تقی زاده از وزارت اسععتعفاء می کند ،به او ابالو می
شععود ،فضععولی موقوف این اعلیحضععرت اسععت که هر وقت الزم دید وزیری را از
خدمت معاف می کند .امالک فراوان از مالران سعتانده می شعوند .اقبال السعلتنه ،تنها
بخاطر مجموعه جواهراتش ،دسعتگیر و کشعته و ثروتش بسعود رحعاخان حعبخ می شعود.
دسععتیاران نزدی

مسععتبد ،بی دلیل ،دسععتگیر و در زندان کشععته می شععوند و ...در

سعرتاسعر ایران ،این امنیت ها ،وجود نداشعته اند :امنیت اخالقی و امنیت سعیاسعی و
امنیعت اقتصععادی و امنیعت دینی و مرامی و امنیعت جعانی و امنیعت اجتمعاعی و امنیعت
زمعانی (کسععی از فردای خود خبرنعدارد) و امنیعت مرعانی (عمران هر محعل سععبعب
هجوم الشعخورها به آن محل می شعود) و امنیت قضعائی (دسعتگاه قضعائی آلت سعلب
امنیت اسعت) .در عو

 ،از شعمار گردنرشعان پیشعین و راهزنان و دزدان شعهرها بسعیار
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کم می شعود .شعاه و متمورانش جانشعین آنها می شعوند و به قول مل

الشععراء بهار،

«دزدنعاگرفتعه پعادشععاه اسععت» .از لحعا صععوری ،در این دوره امنیعت بود و از نظر
واقعی ،این دوره ناامن ترین دوره ها بوده است.
بدین قرار ،فروکاسعتن امنیت به امنیت خانه و راه از گزند دزد ،کاری اسعت که
استبدادها می کنند .تازه ،با این کار ،نوعی از ناامنی را با نوع دیگری
جعایگزین می کننعد .نعاامنی هعا ،همعه ،فرآورد قعائمعه رابتعه هعا گشععتن قعدرت ( زور)
هستند .از این رو ،استبداد ناامنی ساز است و هر اندازه شدتش بیشتر می شود ،ناامنی
ها همگونه تر و شععدت گیر تر می گردند .طرفه این که اسععتبدادها امنیت را دسععت
آویز ناممرن کردن برخورداری آحاد مردم از اسعتقالل و آزادی خود نیز می کنند.
حال آنره
 .1 /1از لحا رشعد ی

کشعور ،نبود امنیت اخالقی و سعیاسعی و اقتصعادی و دینی و

مرامی و اجتماعی و قضعائی بسعیار زیانمند تر هسعتند .زیرا نبود این امنیت ها سعبب می
شعوند که انسعانها از فضعای اجتماعی باز برای برار بردن اسعتقالل و آزادی خویش (
خودانگیختگی) محروم شعوند و بجای آنره مدیران رشعد علمی و فنی و اقتصعادی و
اجتماعی بگردند ،به دیوان سعاالرانی بدل می شعوند که از تخریب نیروهای محرکه
(برای ماعال ،رانعت خواری از رهگعذر صععدور ثروت نفعت) ارتزا می کننعد .نتیجعه
اینسعت که قشعرهای دانشعمندان و مهندسعان و فن دان و کارگران ماهر ،تعلیم نمی
یابند و تربیت نمی شععوند .چراکه بدون این امنیت ها ،اقتصععاد تولید محور واقعیت
پیعدا نمی کنعد وبعدون آن اقتصععاد ،آنهعا هم کعه در نظعام آموز

و پرور  ،تعلیم و

تربیت می بینند ،راهی خار از کشور می شوند .از این رو ،یری از مسائل ب

مشرل

کشعورهای استبداد زده زیر سلته ،اینست که فرصت رانت خواری مدام بزرو می
شعود و رانت خواران جانشعین کارفرمایان می گردند .وییگی اسعتبداد پهلوی ها این
بود و وییگی رﮊیم والیت فقیه ( رﮊیم مافیاهای نظامی – مالی) نیز همین است.
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½.بعدین سععان ،محع

برخورداری از امنیعت هعا ،انعدازه برخورداری اعضععای یع

جامعه از اسعتقالل و آزادی خویش و یا حعریب خودانگیختگی آنها اسعت .وقتی ،بنام
امنیعت و بنعام «حف

نظعام» و بعه این ععذر کعه «نظعام حق دفعاع از خود را دارد»،

فضععای جعامععه بسععتعه و خفقعان آور می شععود ،خودانگیختگی ،بنعابر این ،برعار افتعادن
اسعتعداد ابترار و ابداع و خلق و اسعتعداد دانش جوئی و اسعتعدادهای دیگر ،همراه با
امرعان کعار جمعی در تولیعد و همراه بعا همعه امنیعت هعای الزم برای تولیعد (در معنعای
عام کلمعه) ،به حداقل معیل می کنعد :حععرعیب خود انگیختگی به صععفر میل می کند.
جعامععه بعه جعامععه گعدایعان بعدل می شععود و کعار رﮊیم توزیا نعابرابر رانعت حعاصععل از
فرو

ثروت کشور می گردد .آیا وحعیت امروز ایران جز این را می گوید؟

 .3/1این امر که به خانه پرسعش کننده گرامی حمله شعد و اگر پدر او تفنگ نداشعت،
هسعت و نیسعت خانواده برباد می رفت ،خود دو جزء دارد :یری همگانی که ناامنی
ناشعی از قائمه رابته ها گشعتن زور (حمله به خانه) اسعت و دیگری ،راه حل شعخصعی
برای امر همگانی جسعتن (داشعتن تفنگ در خانه) اسعت .دومی از عیب ها اسعت که
جعامععه هعا ،از رهگعذر زیسععت در اسععتبعداد ،پیعدا می کننعد .در امریرعا ،زمعانی نعاامنی
همگانی بوده و هرک

دفاع از خود را تصعدی می کرده اسعت .در قانون اسعاسعی

امریرا ،حق داشتن اسلحه شناخته شده است .این

خود این امر ،بر ناامنی ها افزوده

اسعت .راه حل نیز نمی جوید .چون از طرفی نه خشعونت زدائی که خشعونت گرائی
راه و رو

اسعت و جو خشعونت سعنگین اسعت و افراد و خانواده ها نمی پذیرند که

حف امنیت خود را به اف بی آی و پلی

محلی بسععپارند و از طرف دیگر ،سععلتان

های اسعلحه حاحعر نیسعتند بازار بزرو خود را از دسعت بدهند .تبلیک خشعونت بنام
دین نیز دامن گسعترده اسعت .هنر و وسعائل ارتباب جمعی نیز مبلک خشعونت شعده اند.
چرا؟ زیرا خشععونت زدائی با ایفای نقش «تنها ابر قدرت جهان» و سععرمایه سععاالری،
متلقا ناسععازگار اسععت .نتیجه اینسععت که هیچ دسععتگاه پلیسعی ،قادر به برقرار کردن
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امنیت نمی شود.
بدین قرار ،راه حل برار بردن تمامی قواعد خشععونت زدائی اسععت که در چند
نوبت برشعمرده ام ،و بار آخر ( سعرمقاله  823انقالب اسعالمی) فهرسعت کاملتری از آنها
را به دست داده ام و در همان حال،
ال

– جانشین زور بماابه قائمه رابته ها گرداندن حقو و

ب – حساسیت کامل وجدان اخالقی نسبت به همه ناامنی ها،
– آموز

قواعد خشععونت زدائی همراه با آموز

دفاع از خود در برابر هری

از ناامنی ها در مدارال و در خانه ها،
د – از خدمت قدرت بدرآوردن دسععتگاه های امنیتی و انتظامی و به خدمت امنیت
های شهروندان گماردن آنها،
ه – اسعتقالل قوه قضعائی و صعرین و شعفاف کردن قوانین جزائی و منتبق کردنشعان با
حقو ذاتی انسان ،خاصه استقالل و آزادی شهروندان ،و حقو ملی.
و -تبعیض زدائی ،وقتی بنابر اجرای قانونی که محتوایش حقو هسعتند و برقرار نگاه
داشتن امنیت ها است.
ز – پیشععگیری از راه رفا نیعازهعا و فراهم آوردن امرعانهعا .بعه ترتیبی کعه جرائم و
جنایتهائی که از وجود نیازها و نبود امرانها مایه می گیرند ،روی ندهند.
ا – مبارزه با دیگر نابسعامانی ها و آسعیبهای اجتماعی که هم ناامنی بشعمارند و هم از
عوامل ناامنی می شوند.
ب – اهمیت تمام قائل شعدن برای امنیت تن (بهداشعت و بهداری) و روان اعضعای
جامعه (بهداشت روانی و روان درمانی) و
ی – میزان کردن ععدالعت در برخورداری همگعان از حقو خویش و امرعان کعار و
رشد.
این تدابیر و تدابیر دیگر برار بردنی می شعوند وقتی فضعای اندیشعه و عمل انسعانها،
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فضععایبعاز معادی

معنوی و انعدیشععه راهنمعای آنهعا ،بیعان اسععتقالل و آزادی می

گردد.

*****
شماره  16 827تا  29اردیبهشت 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

زبان قدرت و زبان استقالل و آزادی
نامه ای به آقای بنی صدر در مورد سایت انقالب اسالمی
امیرحسین آمویی
جناب آقای بنی صدر،
با درود
بنده در حد توان خودم ،هرجا که توانستهام از منویات پاک جنابعالی دفاع کردهام .معتقدم که
رﮊیم خودکامۀ والیت فقیه با کودتایی نامشروع و غیرقانونی ،نتنها قدرت را از دست نخستین
ریاست جمهوری ایران ،جنابعالی ،خارج و سرکار را وادار به عزیمت اجباری از ایران کرده
بلکه تمام ایرانیان روشنفکر و ترقی خواه را ناگزیر از فرار یا سکوت کرده و یا در گوشهی
زندانها محبوس و یا به چوبهها و جوخههای اعدام سپرده است .در این مورد در جایی نوشتهام
که حتی اگر دکتر مصدق هم به جای شما میبود ،همین کار را میکرد که جنابعالی کردید :به
بیان دیگر ،ظلمت رﮊیم والیت ،هزاران بار بیشتر و خوفناکتر از ستم رﮊیم شاهنشاهی است
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و در واقع فاشیزم مذهبی حاکم بعد از انقالب ارتجاعی اسالمی کجا و روزگار شاید بتوان گفت
"آزادی"(!) و سلطنت سیاه شاه کجا! بیهوده نیست که برخی از ایرانیان اکنون در هوا و هوس
رﮊیم گذشته اند!
اکنون میل دارم دو نکته را با شما صادقانه در میان بگذارم:
ا -در مورد زبان و کلماتی که شما در تحلیلها و تفسیرهای خود به کار برده و میبرید :شما
میکوشید از کلمات فرنگی اجتناب کنید و به جای مفاهیم نو از واﮊههای فارسی و عربی بهره
بگیرید .اما اندیشهی نو و نظامهای سیاسی نو را تنها با واﮊگان نو و با مفاهیم نوساخته و نوظهور
و مدرن میتوان تبیین و منتقل کرد.
این اندیشااهها ،چه بخواهیم و چه نخواهیم ،در غرب زاده شااده و یا اگر حتی بعضاایهاشااان در جای
دیگری تولد یافته باشااند ،در غرب گسااترش و تحول و قوام و دوام یافته اند .این اندیشااهها همان قدر
برای بشاریت مفید فایدهاند که تکنولوﮊی غربی .نمیتوان به خوب بودن دنیای مدرن اذعان کرد ،ولی
دساتگاه سایاسای اجتماعی و مفاهیم و زبان حاوی اندیشاههای محیط بر این نظامها را بد دانسات یا از آن
ها اجتناب کرد .نمیتوان ساوار بنز و هواپیما شد و بر نظام علمی و پژوهشی دنیای مدرن خرده گرفت؛
نمیتوان از ماهواره ساود جسات ،اما قوانین عربساتان عصار عشایره را جاری کرد! چنین چیزها ناشادنی
اسات و اگر به زور سارنیزه و تفنگ سااخت دسات غربیان هم شادنی باشاد ،دشاوار و عمرش مساتعجل
است.
به مفهومی مانند دموکراسای فکر کنید .این کلمه برای خودش تاریخ و شاخصایت و ویژگیهایی دارد
که ،مرالً" ،والیت جمهور مردم"ندارد .در واقع نمیتوان به کنترل سایاسای قدرت توساط جمهور مردم
انادیشا ایاد و از کااربرد "مردمسااااالری یاا جمهوری دموکراتیاک" پرهیز کرد .از ساااوی دیگر واﮊۀ
"والیت" در مفهوم "والیت جمهور مردم" چنان برچساب سایاهی خورده و بیآبرو شاده که در ذهن
تقریب ًا تمام ایرانیان تداعی کنندهی "والیت فقیه" اساات .لذا بهتر آن اساات که برای ارائه مفاهیم نو از
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ال در صاورت بروز هرگونه ابهام از واﮊگان نوین غربی
واﮊگان نو فارسای و یا واﮊگان عربی نوین و اصا ً
ساود بجوییم .باید کلماتی را برگزید که صاورت و سایرت شاان به مفاهیم سایاه و ارتجاعی آلوده نشاده
اسات .همان طور که رادیو و و تلویزیون و هلیکوپتر و کامپیوتر و ماشاین و تلفن و ساایت و اینترنت و
وبساایت و غیره! دنیای نوی را تداعی می کنند که دموکراسای و حقوق بشار را نیز به همراه خود دارند،
کلمات جارچی و درشااکه و اسااب و قاطر و ساالطنت و والیت و دینساااالری و نظایر اینها نیز دنیای
کهن و قدیمی را به ما نشاان میدهند .بیهوده نبود که حضارت شاان به ساادگی گرد "جمهوری" را قلم
گرفتند و مردمی هم که درک درسااتی از جمهوری و دموکراساای نداشااتند با آن سااابقۀ عدم آگاهی
سا ایااسااای و روحیاات عقاب مااناده ی دینی ،و فقادان قوهی تمیز میاان نظاام نو و کهناه ،باه زودی در دام
افتادند و آنچه که میبینیم اتفاق افتاد ،یعنی "والیت اسااتبدادی فرد روحانی" که خود را عالم دهر هم
میداند!
 - 2در باره ی اهداف سااایت :پاراگراف اول از اهداف بساایار گنگ و آلوده به لغات قدیمی و عربی
اساات و به مفاهیمی توساال جسااته اساات که درک آنها برای "جمهور مردم" ایران ساااده و فهمیدنی
نیست .گفتن این که هدف ما "انقالب در اسالم [است] بقصد بازگرداندن اسالم از خود بیگانه در بیان
قدرت ،به بیان آزادی" باعث میشاود که بسایاری تصاور کنند «ساایت انقالب اساالمی» در پی "یک
انقالب سایاسای -اجتماعی اساالمی" دوم اسات! و البته چنین تصاوری میلیون ها ایرانی را از گرد ساایت
محترم و وزین شا اماا میپراکناد .درک عباارات و گزارههاای پیچیادهای نظیر آنچاه کاه آماد و نیز "تغییر
بنیاد قدرت محور دین به بنیاد آزادی ،از سوئی و بیان آزادی در سر ،از سوی دیگر ،انسان را از تابعیت
کورکورانه بنیاد دین آزاد می کند "...نه تنها بساایار دشااوار و ساانگین اساات (فراموش نکنید که شااما
ال در
دارید سااندی برای عموم ایرانیان مینویسااید و با فهم متوسااط این عموم روبرو هسااتید) بلکه اصا ً
صااورت فهم شاادن ،ایرانیان امروز را در حساان نیت «سااایت انقالب اسااالمی» دچار شااک میکند،
مخصااوصا ًا که بالفاصااله فرمودهاید" :این بنیاد [یعنی دین] را به تأساایساای در خدمت بیان آزادی بدل
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میگرداند ".در این جا دیگر خوانندهی مارگزیدهای که از هر نوع ریسامان سایاه و ساپید  -چه رنگ
اش اساالمی باشاد و چه از لون مذاهب دیگر -میترساد ،جای خوشابینی و امید باقی نمیماند و مأیوس
و پکر روی "ضربدر قرمز" کلیک میکند!
حتی پس از جرح و تعدیل های فلسافی -منطقی بسایار پیچیده هم نمیتوان از اقوال مذکور به آساانی
به این نتیجه رساید که «ساایت انقالب اساالمی» در پی "آزادی و مردمسااالری" اسات ،و اگر هم باشاد
ال بعید اساات که
چنان که در بندهای بعد گفته شااده اساات) باز "اسااالم" را در زیر قبا دارد .و نیز کام ً
ایرانیان اکنون در پی او ًال انقالب دیگری باشااند و ثانیاً ،اگر باشااند ،آن انقالب ،بتواند انقالبی اسااالمی
باشاد .انقالب را تنها رﮊیم به مردمی که تمامی درهای اصاالح به رویشاان بساته شاده «تحمیل» می کند؛
همچنان که رﮊیم شاه کرد!
موارد دیگر اهداف سااایت از روشاانی نساابی و کافی برخوردارند؛ هرچند که جا دارد روشاانتر هم
نوشته شوند.
شااید بد نباشاد و اصاال بهتر اسات که در مورد تصاحیح زبان و کلیدواﮊههای ساایت اقدام فوری به عمل
آید و اصاااالحات به عمل آمده چه به هنگام نوشاااتار و چه به موقع گفتار مورد توجه و اساااتفاده قرار
گیرند.
با درود فراوان.
نخست از توجه شما به حرورت شفاف سازی سپاسگزارم و سپ
 - 1قدرتی در ک

عر

می کنم:

من نبود و من مرد قدرت نبودم تا با کودتا آن را از دسععتم بدر

برند .کودتا برحعد تجربه دموکراسعی و به قصعد متوق

کردن اجرای برنامه اسعتقالل

و آزادی و رشعد بر میزان عدالت اجتماعی انجام گرفته اسعت .می دانم که می دانید
چرا آنها که هدفشعان پذیرفته شعدن توسعخ رﮊیم والیت متلقه فقیه اسعت ،می کوشعند
مهمترین رویداد تاریخ ایران – بدین خاطر مهمترین که اسعتقرار جمهوری در ایران
نخسعتین تجربه و شعهروند شعدن مردم ایران در مقام عضعویت در جمهوری شهروندان
87

بعاز نخسععتین تجربعه بود – را در نزاع دو طرف بر سععر قعدرتنعاچیز کننعد .در تمعامی
موارد رویاروئی حق با قدرت ،مبل ان در خدمت قدرت ،با استفاده از منتق صوری،
بر تقعابعل حقبعا قعدرت ،در بزنگعاه تعاریخ ،پرده کشععیعده انعد تعا کعه تقعابعل حقبعا قعدرت
جای به تقابل بر سعر قدرت بدهد .از این پ  ،بازنده کردن ک

یا کسعانی که بر سعر

حق ایسعتاده اند ،آسعان می شعود .بنگرید به رویاروئی مصعد و شعاه و کودتای 28
مرداد و بنگریعد بعه رویعاروئی بنی صععدر بعا خمینی و مالتعاریعا و کودتعای خرداد  60و
بنگرید به تمامی موارد دیگری که ،در طول تاریخ ،حق با قدرت روبرو شده است.
در این مورد ،ایسعتادن برحق ،سعبب شعده اسعت که ،جز دروو ،نتوانند بسعازند .از
شعهادت زمان غافلند اما زمان شعهادت می دهد و پوشعش های دروو را بر می درد .و
چون پوشععش دروغهعاشععان ،بر می درد ،اهمیعت رویعدادی کعه پنهعانش می کردنعد،
آشعرار تر می گردد .رها نرردن تجربه و ایسعتادن بر اصعول راهنمای انقالب ایران،
همان کاری بود که باید می شععد و همان کار اسععت که باید بشععود .وگرنه ،راه حل
دیگر ،سعپردن سعرنوشعت کشعور یا به رﮊیم جبار و به حعرورت وابسعته اسعت و یا گذاشتن
عنعان اختیعار خویش در دسععت قعدرتهعای خعارجی و ایران را بعه ویرانگری وانهعادن
است.
 – 2در باب زبان ،زبان مصععرف ی

زبان اسععت و زبان تولید ی

زبان دیگر اسععت.

تازه درآنوه به زبان مصعرف مربوب می شعود نیز ،مردمی که بخواهند ،از راه ابترار و
ابداع و خلق ،فرهنگ خویش را غنی بخشعند ،می باید بجد به خلق کلمه بپردازند .با
این حال ،فرآورده هائی هسعتند که نامها جسعته اند که در همه جای جهان برار می
روند و همه از آن ،ی

برداشععت را دارند .مال رادیو و تلویزیون و ...در این موارد

نیز زبان می باید توانائی یافتن کلمه های درخور را داشته باشد .با این حال ،من برار
بردن این گونه کلمه ها را بر خود ممنوع نررده ام .اما
 .1/2زبان تولید یرسععره دیگر اسععت .ل ت کهنه و نو نمی شععناسععد .کلمه ها می باید
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توانائی تبیین اثری که خلق می شود را داشته باشند .وقتی هم که مخترعی اختراعی
می کند ،به دنبال کلمه هائی می شععود که اختراع او را تا ممرن اسععت شععفاف بیان
کنند .پ

زبان در گرو اثر است :هرگاه اثر را خود خلق کرده باشم ،کلمه ها به آن

اثر متعلق هسععتند و آن را توحععین می دهند .و اگر اندیشععه دیگری را به قلم آورده
باشعم ،کلمه ها به آن اندیشعه تعلق دارند و می باید آن اندیشعه را روشعن بیان کنند.
این همان رویه اسععت که همواره برار برده ام .در یافتن معادل فارسععی ،تا آنجا که
ممرن اسعت ،کلمه هائی را سعراو می کنم که آن اندیشعه را روشعن بیان کنند .اگر
نیافته ام ،در برار بردن کلمه فرانسوی و یا انگلیسی و یا عربی ،همراه با توحین ،تردید
نررده ام.
 .2.2وچون زبان تولید غیر از زبان مصرف است .ممرن نیست بتوان تولید را در زبان
مصعرف بیان کرد .مشعرل این جا اسعت که مصعرف محوری ،اعتیاد به مصعرف اندیشعه را
نیز بوجود آورده و سعبب شعده اسعت که اندیشعه وقتی تولید اسعت در زبان مصعرف
ترجمه شعود .و این فاجعه از عوامل عمده فقر زبان تولید و گنگ شعدن اندیشعه های
ترجمه شعده به فارسعی اسعت .نامه شعما فرصعتی را فراهم می کند که توجه شعما و همه
ایرانیان را به این فاجعه جلب کنم .هرگاه شعما خود زحمت مقایسعه فرر تولید شعده
(برای ماال ،نظری از ادگار مورن) را با ترجمه فارسعی آن ،مقایسعه کنید ،هشعدار مرا
به جا می یابید.
 - 3اما زبان قدرت برعار بیعان قدرت می آید .بیان اسععتقالل و آزادی را نمی توان با
زبان قدرت ،باز شعناسعاند .از دید خود ،طی نیم قرن کوشعیده ام زبان آزادی را باز
یابم و پیشعنهاد کنم .برآنم که تا جامعه ایرانی و دیگر جامعه ها این زبان را پیدا نرنند،
جمهوری شععهروندان تحقق پیدا نمی کند .از خود بیگانه کردن زبان ،از راه قدرت
را بن مایه معانی کلمه ها کردن ،در طول قرون ،انجام گرفته اسععت .کوشععش برای
بازیافتن زبان آزادی ،کو عششعی اسعت که هیچ از آن بازنایسعتاده ام .دشعمنی با کلمه ها
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مشععرل را حل نمی کند .چراکه حاصععلش فقر زبان و پیدایش انواع زبانهای قدرت
اسعت که براربرندگانشعان یردیگر را اندر نمی یابند .زبان فارسعی دارد به این روز می
افتد .در کتاب ارکان دموکراسعی که دارد آماده انتشعار می شعود ،وییگی های زبان
اسععتقالل و آزادی و نیز وییگی های زبان قدرت را تشععرین کرده ام .یروند از آن
وییگی هعا را در این جعا می آورم بعدان امیعد کعه بیشععترین توجعه رابعه وییگی هعای
این دو زبان جلب کنم:
 .1/3منتقی که در زبان قدرت کاربرد دارد ،منتق صعوری اسعت .روا این منتق
در سعتن جامعه ها و نسعلهایی که از پی یردیگر می آیند ،بخاطر آنسعت که اندیشعه
هعای راهنمعا بیعان هعای قعدرت هسععتنعد و زبعانهعا نیز زبعانهعای قعدرتنعد .این منتق کعاربرد
دارد زیرا معنائی که هر کلمه ،در بیان قدرت دارد ،تنها صععورت را می نمایاند .برای
ماال ،وقتی تعری

آزادی اینست« :آزادی هرک

از آنجا شععروع می شععود» ،آزادی تعری

تا جائی است که آزادی دیگری

نمی شععود بلره تعری

اسععت .در تعری  ،حعد وجود دارد .بعدیهی اسععت تعری

کننعده نمی گویعد حعد

گعذاری جز قعدرت وجود نعدارد .بنعا بر این ،در واقا ،آنوعه تعری
«قعدرت هر ک

شععده فر

شععده

شععده ،اینسععت:

تعا جعائی اسععت کعه قعدرت دیگری از آنجعا شععروع می شععود» .امعا

مردمی کعه این تعری

را می پعذیرنعد ،آیعا آزادی را قعدرتی می داننعد کعه یع

فرد

دارد؟ بسعا یرسعره غافل هسعتند که معنائی از آزادی که در سعر دارند ،همان معنائی
اسعت که قدرت دارد .از بسعیار واقعیتهای دیگر نیز غافل می شعوند که مهمترینشعان
اینسعت که قدرت زاده نابرابری و زاینده نابرابری اسعت .بنا بر این ،حدی که قدرت
میعان افراد ایجعاد می کنعد ،گویعای نعابرابری آنهعا در روابخ قوا و افزایش معداوم این
نابرابری اسععت .بدین قرار ،مردمی که جمهور شععهروندان باشععند ،آن آزادی را می
پذیرند که صورتی بیش نیست و محتوائی دارد که حد این صورت است و اگر کلمه
این محتوا را نیز به ذهن او نیاورد از خود بیگانگی او کامل است.
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در برابر ،آن روشی ،در زبان استقالل و آزادی  ،کاربرد دارد که ،در معنی کردن
کلمعه ،نمی توانعد بعه صععورت بسععنعده کنعد زیرا کعاربرد نعدارد .از این رو ،هر معنی
صعورت و تمام محتوا را کامل و شعفاف ،در بر می گیرد .از آنجا که وییگی های حق
و وییگی های بیان اسعتقالل و آزادی ،از پیش ،تشعخیص و در اختیار همگان نیز قرار
داده شعده اند ،هر معنی و تعری

را می توان به مح

وییگی ها نقد کرد .توحعین

این کعه معنی کلمعه آزادی ،در زبعان آزادی ،همبعایعدبعا همعه وییگی هعای حق و هم
با وییگی های بیان اسعتقالل و آزادی خوانائی داشعته باشعد و ترجمان موازنه عدمی
باشعد .برای ماال ،هرگاه ،از جمله ،اسعتقالل را اینهمانی با هسعتی هوشعمند و آزادی را
نامحدود گشعتن گزینش ها ،تعری

کنیم ،در این تعری  ،از قدرت ،ذره ای نیسعت و

از توانائی تا بی نهایت هسعت .بدین قرار ،این تعری

از اسعتقالل و آزادی ،محتوایی

جز خود ندارد و ممرن نیسعت به جای آزادی ،حد آن را برار برد .برار برنده ای که
اندیشعه راهنمایش بیان اسعتقالل و آزادی اسعت ،کلمه آزادی ،در جا ،اسعتقالل و این
دو کلمه رابته با هسععتی محض و اینهمانی جسععتن با او در مقام خلق ،بنا بر این ،بی
شعمار بودن انتخاب ها را به ذهن او می آورد .اگر این تعری
پذیر

از اسعتقالل و آزادی

همگانی بیابد ،رابته ها در جامعه ،رابته های حق با حق می شععوند و میزان

ععدالعت معانا از آن می شععود کعه رابتعه هعا در رابتعه هعای قعدرت و بیعان اسععتقالل و
آزادی ،در بیان قدرت از خود بیگانه گردند.
 .2/3بدین قرار ،کلمه ها وقتی بن مایه معانی شعان قدرت اسعت ،ترجمان ثنویت می
شععوند .چنانره تعری

آزادی در بیان قدرتی که لیبرالیسععم اسععت ،بیانگر دو محور،

خود و دیگری است که قدرت میانشان حد ایجاد می کند .در برابر ،در بیان استقالل
و آزادی ،کلمه آزادی ترجمان موازنه عدمی اسعت :اینهمانی با هسعتی ،اسعتقالل و
آزادی را بی کران می کند.
این وییگی را وییگیهای دیگر ،مشخص تر و ملموال تر می کنند:
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 .3.3هرگعاه در ماعال آزادی در دو بیعان ،یری بیعان قعدرت و دیگری بیعان اسععتقالل و
آزادی تتمل کنیم ،تفاوت سععوم و بسععیار مهمی را در می یابیم :در بیان قدرت ،کلمه
آزادی تعری

نمی شععود .بر معنائی ذی وجودی نیز داللت نمی کند .هرگاه فر
تاجائی اسعت که اختیار

کنیم اختیار معنی می دهد و جمله می گوید اختیار هرک

دیگری از آنجا شعروع می شعود ،اختیاری که به حدی محدود شعود ،فرآورده ی
رابته ،رابته قوا ،اسعت .اما می دانیم که هر رابته ای رابته قوا نیسعت و اختیار آدمی
را محدود نمی کند .رابته حق با حق اختیار آدمی را گسعتر
تعری

آزادی ،رابتعه حق با حق را نادیده می گیرد ،ی

نیز می دهد .این که

امر اسععت و محعدوده ای

را قلمرو اختیعار خوانعدن کعه رابتعه قوا ایجعاد می کنعد ،امری دیگر اسععت .منتق
صعوری بسعیارتر از بسعیار انسعانها را از این امر غافل نگاه می داد .باوجود این ،محدوده
حعاصععل از روابخ قوا ،را اختیعار نمی توان خوانعد .بلرعه ،محعدود شععدن اختیعار بعایعد
خوانعد .در این محعدوده ،آدمی اختیعاری محعدود دارد کعه بنعا بر ت ییر روابخ قوا ،کم
یا بیش می شعود .بدین سعان ،هنوز ،آزادی در معنای اختیار  -که ما به آن می دهیم
– تعری

نمی شود.

حال آنره در بیان اسعتقالل و آزادی ،آزادی هم با اسعتقالل همراه اسعت و هم بر
وجود ذی وجودی داللت می کند :اسعتقالل و آزادی انسعان اسعت که با هسعتی که
اسعتقالل و آزادی متلق اسعت اینهمانی می جوید و این انسعان اسعت که بی نهایت
انتخاب پیدا می کند .هری

از اینها ذی وجود هستند.

 .4/3به ترتیبی که مشععاهده کردیم ،در تعری

اول ،رابته انسععان با آزادی ،رابته با

محدوده ایسعت که از رهگذر رابته قوا با دیگری پدید می آید .غافل از این که اگر
دیگری ،خود انسععان باشععد ،آن حدی که محدوده آزادی را معین می کند ،حدی
اسععت که قدرت با خود انسععان برقرار می کند .روشععن بخواهیم ،محدوده با صععفر
مسعاوی می شعود .از این رو ،وقتی آدمی خود را به قدرت ( زور) می سعپارد ،دیگر
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محعدوده ای کعه ،در آن ،بتوانعد این یعا آن کنعد ،را نیزنعدارد .حعال این کعه در تعری
دوم ،اسعتقالل و آزادی بی کران هسعتند .بدین قرار ،هر معنی که فضعای کار عقل را
محعدود می کنعد ،بن مایه ای از قدرت دارد و هر معنی که این فضععا را باز می کنعد،
ترجمان استقالل و آزادی است .و هنوز،
مدار قدرت بسعته و مدار اسعتقالل و آزادی باز اسعت .پ

معنی ها که به کلمه ها

داده می شعوند ،بهمان نسعبت که فضعای عقل را می بندند ،بن مایه قدرت بیشعتری
دارنعد .برای ماعال ،هرگعاه والیعت را بسععخ یعد یع
اندیشععه و عمل آن ی

تن بر همگعان معنی کنیم ،معدار

تن و همگان ،مداربسععته ایسععت که در آن ،آزادی اطاعت

معنی می یعابعد .فضععای عقعل پعایبنعدبعه این معنی ،یرسععره بسععتعه اسععت زیرا بر عقعل،
دسعتوری حاکم اسعت که از موحعا قدرتمداری صعادر می شعود .باز اگر ،عدالت را
«قرارگرفتن هرچیز درجعای خود» تعری

کنیم ،از محعدود کردن فضععا ،بعه بسععتن

کامل مدار عقل رسعیده ایم .روشعن اسعت که ناظمی که هرچیز را در جای خود نگاه
می دارد ،قدرت ( زور) است.
حعال اینرعه هرگعاه والیعت را شععرکعت در رهبری بر وفق موازنعه ععدمی و حقوقی
چون دوسععتی و بر میزان ععدالعت یعا رابتعه حقبعا حق تعری
عمل باز می شعود .چرا که هر ک

کنیم ،معدار انعدیشععه و

به اسعتقالل و آزادی خویش بر گسعتره اسعتقالل و

آزادی دیگری می افزاید .و نیز،
 .5/3در تعری

اول ،آزادی در بیرون انسععان ،مدار بسععته ای را بوجود می آورد که

فضعای درون انسعان تابا آن می شعود .چرا که این یا آن کنم در درون ،تابا رابته
قوائی است که در بیرون برقرار می شود .اما در تعری

دوم ،به یمن اتصال با هستی،

بیرون تعابا درون می شععود .بعه سععخن دیگر ،رابتعه هعا رابتعه هعای حق بعا حق می
گردند .بدین قرار ،بمیزانی که عقل آدمی از اسعتقالل و آزادی برخوردار ،به سعخن
دیگر ،مدار

باز اسععت ،رابتعه با دیگری را رابتعه حق با حق می کنعد .بنعا بر این ،بر
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فراخنعای اسععتقالل و آزادی خویش می افزایعد .حتی وقتی دیگری زور در کعار می
آورد ،رابته حق با قدرت ( زور) ،بی کران اسعتقالل و آزادی در درون را محدود
نمی کنعد و این اسععتقالل و آزادی ،رو بعازگردانعدن رابتعه حقبعا قعدرتبعه رابتعه
حق با حق را در اختیار انسععان می نهد .چرا که انسععان فراوان انتخاب پیش رو دارد
برای بازگرداندن آن رابته به این رابته.
 .6/3اما مدار بسعته ای که مدار رابته قوا اسعت ،محدوده تناقض ها و تضعادها اسعت.
در این مدار بسعته ،تضعاد با یردیگر ،ترجمان تناقض و بسعا تناقضعهای هری

از شعرکت

کنندگان در رابته قوا اسعت .چرا که بدون وجود تناقض در درون ،تضعاد در بیرون،
پدید آوردنی نیسععت .معانی کلمه ها وقتی بن مایه آنها قدرت اسععت ،این تناقض و
تضععاد رابعازگو می کننعد:بعه تعری
قدرت تعری

از آزادی ،در بیعان قعدرت،بعاز گردیم ،آزادیبعه

شعده بود و قدرت ناقض آزادی اسعت .در همان حال ،گزارشعگر تضعاد

(رابته قوا با یردیگر) است .و باز ،والیت بمعنای بسخ ید یری بر جان و مال و ناموال
دیگران ،کلمعه را قعدرت متلق معنی کردن و این معنی در تنعاقض متلق اسععت بعا
معنی اصعلی کلمه و گزار

می کند رابته قدرت متلق یری را بر همگان ( تضعاد).

و این تضعاد ،آشعرار می کند دروو محض بودن معنی را که برای کلمه جعل شعده
اسعت .دشعمنی با کلمه ،تنها کاری که می کند ،اینسعت که جمهور مردم معنائی جز
معنای قدرت بنیانی که به کلمه داده شعده اسعت را نشعناسعند و بسعا به رابته برده با
«ولی امر» را مشععروع گمعان برنعد .تعا وقتی معنعای کلمعه همعان نشععود کعه در زبعان
استقالل و آزادی دارد ،برفر

ت ییر رﮊیم ،باز سازی استبداد انجام گرفتنی است.

بدین قرار ،تناقض و تضععاد به ما می گویند که معنی داده شععده به کلمه ،بن مایه
ای از قدرت دارد .شعدت و حعع

تناقض و تضعاد ،زیاد و کم این بن مایه را نیز بر ما
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معلوم می کنند .در برابر ،وقتی معنی تناقض در برندارد و تضعاد نیز پدید نمی آورد،
زبان را زبان استقالل و آزادی و دیگر حقو می کند.
 .7/3وییگی هعای بعاال ،یع

بعه یع

 ،بعا این وییگی همراه هسععتنعد کعه ابهعام اسععت.

توحععین این کعه وقتی بیعان قعدرت زبعان را در زبعان قعدرت از خود بیگعانعه می کنعد،
معانی که کلمه ها پیدا می کنند ،شعفاف نیسعتند ،مبهم هسعتند .چنانره «آزادی هرک
تعا جعائی اسععت کعه آزادی دیگری از آنجعا آغعاز می گیرد» ،پعاسععخ پرسععش آزادی
چیسعت نیسعت .پاسعخ پرسعش حد آزادی کجاسعت ،اسعت .اما این پرسعش نیز وقتی می
تواند در میان گذاشعته شعود که تعری

آزادی معلوم شعده باشعد و پرسعش کننده

دانسعته باشعد که بنا بر تعری  ،آزادی حد دارد .وجود چند ابهام ،بدین خاطر اسعت
که کلمه آزادی قدرت را نی

بپوشعاند و انسعانها ،بی آنره بدانند ،آن معنی از آزادی

را بپذیرند و برار برند که بیان قدرت به آنها القاء می کند.
بدین قرار ،معنی هر کلمعه ،در فرآیند از خود بیگانه شععدن ،شععفافیت خود را از
جمله ،وقتی کلمه ها معانی را دارند که در

دسعت می دهد و مبهم می شعود .در ی
زبان اسعتقالل و آزادی ،دارند ،هرکلمه ی

معنی دارد که خود را عریان نشعان می

دهد .اما جمله وقتی در بیان قدرت برار می رود ،مبهم می شود و کلمه ها می توانند
معانی گوناگون پیدا کنند .چنانره در قانون اسعاسی رﮊیم والیت متلقه فقیه ،جمله ها
ی

معنی که شعفاف اظهار شعده باشعد ،را ندارند .از این رو ،تفسعیر پذیر هسعتند و تفسعیر

بر عهده «شععورای نگهبان» اسععت .برای ماال ،کلمه های کلیدی چون اسععتقالل و
آزادی و عدالت و حق و والیت و حاکمیت و قانون و ،...تعری
شعرطها فراوانی معانی را گزار

نمی شوند .قیدها و

می کنند که ،بنا بر روابخ قوا میان حاکمان و مردم

تحعت حعاکمیعت ،کلمعه هعا می تواننعد پیعدا کننعد .برای ماعال ،دو اصععل  56و  57این
قانون مقرر می کنند:
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اصال  56اااا حاکمیت مطلق بر جهان و انساان ازآن خداسات و هم او ،انساان را بر سارنوشاتاجتماعی
خویش حاکم سااختهاسات.هیدکس نمیتواند این حق الهی را از انساان سالبکند یا درخدمتمنافع
فرد یاا گروهی خااص قرار دهاد و ملات این حق خاداداد را از طرقی کاه در اصاااول بعاد میآیاد اعماال
میکند.
اصال  57اااا قوای حاکم در جمهوری اساالمی ایران عبارتند از :قوه مقننه ،قوه مجریه و قوه قضاائیه که
زیر نظر والیت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصاول آینده این قانون اعمال میگردند .این قوامساتقل
از یکدیگرند.
در اصعل  ،56حاکمیت انسعان بر سعرنوشعت اجتماعی خویش از حاکمیت متلق
خداوند نشععتت می گیرد و در اصععل  ،57توسععخ «والیت متلقه امر و امامت امت»،
نقض می شعود .هر دو اصعل مبهم هسعتند .حاکمیت متلق خداوند بر جهان ،هیچ نه
معلوم چگونه حاکمیتی اسعت و خداوند چگونه انسعان را بر سعرنوشعت خویش حاکم
کرده اسعت .اگر حاکمیت بر سعرنوشعت خود ،حق خدادادی اسعت و قابل سعلب
نیسعت ،پ

ی

حق ذاتی اسعت و چون حق ذاتی اسعت ،قابل انتقال نیز نیسعت .اگر

قابل انتقال نیسععت ،والیت متلقه فقیه باطل اسععت .این اصععل ،در پیش نوی

قانون

اسعاسعی ،شعفاف تر بود ،چون خواسعته اند آن را در بیان قدرتی که والیت متلقه فقیه
است ،باز نویسند ،چنین مبهم گشته است.
منافا فرد و گروه خار ،بازهم مبهم تر اسعت .هم به این لحا که در این اصعل،
رابته حق حاکمیت با حقو انسعان و حقو ملی ناگفته می ماند و هم به این خاطر
که به «منافا» هر معنائی را می شعود داد .در پیش نوی

قانون اسعاسعی ،والیت فقیه

وجود ندارد ،بنا بر این ،اصلی ناقض اصل حق حاکمیت نمی شود .و مقایسه اصل 56
قانون اسعاسعی با اصعل 15پیش نوی

قانون اسعاسعی ،تفاوت این دو را از لحا زبان

قدرت ،آشرار می کند:
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اصااال  -15حق حااکمیات ملی از آن هماه مردم اسااات و باایاد باه نفع عموم باه کاار رود و هید فرد یاا
گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاااص دهد یا در جهت منافع اختصاااصاای
خود یا گروه معینی بکار برد.
ایراد وارد به این اصععل اینسععت که گرچه کاربرد حق حاکمیت را معین و مقرر
می کنعد کعه تنهعا «بعه نفا عموم» برعار رود ،امعا حعاکمیعت از قعدرت معایعه دارد و
گویای تنظیم رابته قوائی اسعت که ملت تصعدی می کند .حال آنره کلمه والیت
گویعای رهبری بر میزان رابتعه حقبعا حق اسععت« .منعافا عموم» نیز مبهم اسععت.
هرگاه اصعل مقرر می کرد والیت جمهور مردم باید در تحقق حقو ملی و حقو
انسعان برار رود که در اصعول آینده این قانون ،تبیین خواهند شعد ،زبان قانون به
بیان استقالل و آزادی نزدی

تر می گشت.

 .8/3وقتی معنعای کلمعه ای بن مایه ای از قدرت دارد ،برعار بردن زور را ناگزیر می
کنعد :اگر والیعت « بسععخ یعد یع

تن بر یع

جما »معنی می شععود ،جز برای

مشععروعیعت بخشععیعدن بر برعار بردن زور در تمعامی قلمروهعا کعاربرد پیعدا نمی کنعد.
همین طور در «آزادی هرک

تا جائی اسععت که آزادی دیگری از آنجا آغاز می

گیرد» ،این قدرت ( زور) اسعت که برار می رود تا حد میان هر عضعو جامعه را با
اعضعای دیگر ،معین کند .در برابر ،معنی کلمه در بیان اسعتقالل و آزادی ،نه بن مایه
ای از قدرت دارد و نه جواز براربردن زور اسععت .کلمه والیت برار می رود برای
این کعه قعدرت ( زور) پعدیعد نیعایعد و برعار نرود و شععرکعت در رهبری بر میزان
دوستی و رابته حق با حق ،واقعیت پیدا کند.
 -4دموکراسعی – امیدوارم کتاب ارکان دموکرسعی که دارد آماده انتشعار می شعود
در آینده نزدی
تعری

در دسترال شما و دیگر هموطنان گرامی قرار گیرد  -اوال نه ی

دارد و نه می توان آن را به جای «والیت جمهور مردم» برعار برد .در آنوعه
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بعه والیعت و حعاکمیعت مربوب می شععود ،کلمعه ای کعه در فرانسععه برعار می رود،
 souveraineté populaireاسعت .هرگاه فر

کنیم کلمه بدین معنی اسعت که

هر عضععو جامعه شععهروندی اسععت برخوردار از حقو انسععان ( حقو سععیاسععی و
اقتصععادی و اجتماعی و فرهنگی) و دارای علم و اطالع حععرور و عارف بر کرامت
خویش و توانعا بعه برقرار کردن رابتعه حق بعا حق بعا یرعدیگر ،در معدیریعت جعامععه
خود شععرکت می کند ،معادل درخور ،کلمه والیت می شععود .بدین خاطر که بن
کنیم میانشععان روابخ قوا برقرار اسععت،

مایه معنی آن قدرت نیسععت .اما اگر فر
معادل درخور کلمه حاکمیت می گردد.
در جامعه های مختل

که بنگری ،در هر دوره ،کلمه ای بی اعتبار شعده اسعت:

در جامعه فرانسععوی ،زمانی آزادی بی اعتبار شععد .در افریقا نیز زمانی اسععتقالل بی
اعتبار شعد .در بسعیاری از جامعه ها ،در این و آن دوره ،دموکراسعی ،سعوسعیالیسعم،
و ...بی اعتبار شعده اند .اما آیا می خواهیم مردمی رشعید باشعیم و یا خویشعتن را در
بنعدنعاتوانی دیرپعا نگعاه داریم وبعه جعای اسععتبعداد و روابخ اسععتبعدادی ،کلمعه هعا را
مجازات کنیم و بگذاریم اسععتبداد و روابخ اسععتبدادی برجا بمانند؟ فرر نمی کنید
خشعونت زدائی از زبان و رها کردن منش و رو

دشعمنی ،از جمله کارهای حعرور

اسعت که برای رها شعدن از اسعتبداد حاکم و حعد فرهنگ قدرت ،باید کرد؟ افزون
براین ،از انقالب مشعروطیت بدین سعو« ،والیت جمهور مردم» بیانگر اراده ت ییر از
جامعه رعیت ها و «اغنام اهلل» به جامعه شهروندان بوده است و یادآور عهدی است
که آقای خمینی با مردم ایران ،در حضعور جهانیان کرد و عهد خود را شععرسععت.
چرا بعایعد نفرت از «والیعت فقیعه» معا را از تعاریخ ب

گرانقعدر جنبشععهعای ایرانیعان و

هعدف اصععلی آن غعافعل کنعد؟ بعه جعای نفرت از «والیعت فقیعه» ،برعار نقعد آن بعایعد
پرداخت .وگرنه ،نه کلمه والیت از میان می رود و نه این ختر که قدرت شعرل و
نعام دیگری بعه خود بگیرد وبعاز برعار رود ،از میعان بر می خیزد .افزون بر این ،جعامععه
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ای می شویم با چندین زبان فارسی و ناتوان از تفهیم و تفاهم با یردیگر.
کاربایسعته که در هرجامعه و هربار برار رفته موفقیت آمیز بوده اسعت ،اینسعت که
کلمه هائی که در جامعه روا دارند و معانی سععازگار با قدرت مداری بدانها داده
شععده اند ،با معانی که در حقیقت داشععته اند و یا حتی با معانی که سععازگار باخود
انگیختگی انسعان هسعتند ،جانشعین شعوند .یادآور می شعود که پوپر در جامعه باز و
دشمنانش ،خاطر نشان می کند که افالطون کلمه ها را نگاه می داشت و معانی آنها
سعبب می شعود که جامعه بی

را ت ییر می داد .در طول تاریخ ،برار رفتن این رو

آنره متوجه شععود ،معنای سععازگار با قدرتمداری را بپذیرد .چنانره او عدالت را بر
نابرابری یعنی به حد خود معنی کرد و هنوز تعری

او مقبول بسیارتر از بسیار مردم

دنیا است .او همین کار را با جمهوری کرده است.
من امیدوار بودم و هسععتم کوشععش مداومی که برای رهاکردن زبان از قدرت
مداری و قدرت باوری و بازسعازی زبان اسعتقالل و آزادی ،می شعود درک و ار
نهاده می شود .هنوز می کوشم و بازخواهم کوشید.
 - 5روا نیسععت کودتای مالتاریا که از جمله نتیجه سععاز

پنهانی باقدرت خارجی

است را به پای درک نرردن دموکراسی و جمهوری از سوی مردم ایران بگذاریم.
تعا مجل

خبرگعان ،مردم ایران ،از زبعان آقعای خمینی ،هرچعه شععنیعدنعد« ،والیعت

باجمهور مردم است» و «میزان رأی مردم است» بود .پیش نوی

قانون اساسی نیز

بر اصعل «والیت با جمهور مردم اسعت» تهیه و به تصعویب او و دیگر مراجا رسعید.
پ

پیش کشععیدن والیت فقیه ،نقض عهد با مردم ایران بود .این کار زمانی ممرن

شعد که سعتون پایه های قدرت (نهادهای انقالب) سعاخته شعده و در اختیار آقای
خمینی و مالتاریا قرار گرفته و گروگانگیری و ...شعرائخ را برای بازسعازی اسعتبداد
فراهم کرده بودند .وگرنه ایرانیان نخستین مردم مسلمان در جهان اسالم بودند که
به انقالب مشعروطیت دسعت زدند .هرگاه بخواهیم تقصعیر را به پای مردم بنویسعیم،
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کودتای رحععاخانی و متوق

کردن تجربه انقالب مشععروطیت را بی تقصععیر و بسععا

طلبرعار کرده ایم .باز جنبش همگانی مردم ایران برای ملی کردن صععنعت نفت را
نه بی اطالعی مردم ایران از استقالل ،که کودتای  28مرداد متوق

کرد.

اما چه می شععود و چرا کودتای بعد از انقالب میسععر می شععود ،موحععوع کار
دیگری است که قرار است انتشار بیابد.
 - 6هرگعاهبعا برعار بردن وییگی هعای زبعان قعدرت در ایراد خودبعه «بنیعاد دین» ،بعاز
بنگریعد ،دلیعل آن را برعار بردن زبعان قعدرت در معنی دادن بعه یری از هعدفهعای مهم
نشریه انقالب اسالمی می یابید .توحین این که
● هرگعاه بنیعاد را در زبعان اسععتقالل و آزادی تعری

کنیم ،عبعارت می شععود از:

جمعی که افرادی خود انگیخته و بر محور استقالل و آزادی و با هدف یا هدفهائی
سعازگار با این محور ،تشعریل می دهند و زمانمند اسعت .قواعدی که برار می روند
همعه ترجمعان حقو هسععتنعد .مقعایسعععه این تعری

بعا تعریفهعای رایج از بنیعاد (

 )institutionشعما و همگان را از تفاوت دو زبان آگاه می کند .برای ماال ،ماک
وبر ،بنیانگذار نحله آلمانی جامعه شناسی ،بنیاد را اینتور تعری

می کند:

«بنیاد ،یک گروه بندی اساات که مقررات تعیین کننده منزلت اعضااای آن ،در درون منطقه عمل
محدود کننده ،با موفقیت نسابی ،به همه کساانی اعطا شاده اند که برابر ضاوابط معین ،عمل می کنند
و عمل آنها قابل تعریف است .بنیاد ،تنظیم کننده روابط اجتماعی است».
در این تعری  ،این بنیاد است که بر اعضای گروه تشریل دهنده حاکم می شود.
به سخن دیگر ،بنیادها بر انسانها حاکم و تنظیم کننده روابخ آنها در جامعه هستند:
● رابته ای که میان انسععان و نهاد و هدف بنا بر تعری

ماک

وبر بوجود می آید،

چنین است
بنیاد

انسعان

هدف .در این رابته ،هدف را بنیاد تعیین می کند و یا بعد از
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تشریل ،هدف سازگار با سلته خود بر انسان را جانشین می کند .انسان وسیله است.
حال آنره بنا بر تعری
انسععان

بنیاد

بنیاد در زبان استقالل و آزادی ،رابته چنین می شود:
هدف .انسععان همواره رهبری کننده و بنیاد همواره وسععیله

است و هدف را همواره اعضای تشریل دهنده تعیین می کنند.
بعدین قرار ،معا خود را بعه جعدائی دین و مرام از دولعت قعانا نعدانسععتعه ایم .برآن
هستیم که بنیادهای جامعه قدرت محور ،از جمله بنیاد دین ،ت ییر کنند و استقالل و
آزادی محور بگردنعد و بعنوان وسععیلعه ونعه اربعاب ،در اختیعار انسععان قرار بگیرنعد و
خدمتگزار او باشند.

*****
شماره  30 828اردیبهشت تا  12خرداد 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

ریشه درد
بنام خدا
جناب سید ابوالحسن بنی صدر .با سالم و درود
در رابطه با بحث خشاونت و خشاونت زدایی که جنابعالی مطرح فرمودید باید گفت که هید انساان آزاده و با
شارفی طرفدار خشاونت نیسات و اصاوال اگرفردی به ناچار به خشاونت روی می آورد آیا خود می خواهد یا
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اینکه خشاونت او نتیجه یک نظام خشاونت طلب اسات؟ سائوال مهمی اسات که از جانب آزادیخواهان پاساخ
می طلبد .اما تجربه می گوید وقتی خشاونت طلب بفهمد که با خشاونت بیگانه هساتی میدان را برای خود باز
می بیند و به خود اجازه هر کاری را می دهد و آنگاه که به دفاع از خود پرداختی تازه طلبکار هم می شاود و
تو را متهم به بد زبانی و پرخاشاگری می نماید و آنکس که از دور هم موضاوع به گوشاش می رساد خیال می
کند که جاساوس ساتمگر ،دسات از فریب و شایادی برداشاته و براه مردم بازگشاته اسات .وقتی کسای به دروغ و
ترور اخالقی دساات می زند از بکار بردن هرپلیدی دیگری دریغ نمی کند .همه ابزارها و وس ایله ها را هم در
اختیار دارد و در صادد آن اسات که تنها ابزار دفاعی یک آزادیخواه که قلم و زبان اوسات آن را هم بگیرد و
اگر نتوانسات برچساب بد زبانی را به او بزند .اگر بد زبانی این اسات که ساتمگر را رساوا کنی و به دفاع از خود
بپردازی باید براین بد زبانی افتخار نمود (ال یحب اهلل الجهربالساوء من القول اال من ظلم وکان اهلل سامیع ًا علیم ًا
– خداوند بانگ برداشاتن به بد زبانی را دوسات ندارد مگر اینکه کسای که به او ساتم شاده باشاد و خداوند
شانوای داناسات /نسااء  . )148آیا هید می دانید در یک نظام ضاد مردمی ،شانود ها تا اطاق های خواب هم جا
ساازی شاده اند؟ آیا می دانید خصاوصای ترین مساائل یک انساان بقصاد ساکوت وتسالیم اومورد ساوءاساتفاده
قرار می گیرناد؟آیاا می دانیاد از قوای ناامریی غیر فیزیکی باه منظور تخریاب و کساااب اطالعاات اساااتفااده می
شود؟آیا می دانید زنان زیبا روی چگونه وسیله و ابزار قرار می گیرند؟

شاد وپیروز و رستگار باشید.
مکن شهریارا گنه تا توان

بویژه کزو شرم دارد روان

بی آزاری وسود مندی گزین که این است فرهنگ وآیین و دین  /فردوسی
٭ بگذار ت ییرت دهند:
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فرری که اصعل الیت یر انگاشعته شعده و نوشعته پرسعش کننده گرامی ترجمان
آنسعت ،اینسعت :ت ییر دهنده قدرت اسعت .در آغاز نوشعته ،نظام خشعونت طلب اسعت
کعه آدمی را خشععونعت طلعب می کنعد و در قسععمعت دوم نوشععتعه ،خعانی کعهبعدون
رحعایت مردم حاکم گشعته اسعت ،عامل آبادی و یا ویرانی باور شعده اسعت .طرفه
این که ،در پایان نوشععته ،آیه قرآنی آورده اسععت که ترجمان اصععل «ت ییر کن تا
ت ییر دهی» و ناقض اصل «خود ت ییر نمی کنی ت ییر داده می شوی» است.
راسعتی اینسعت که مشعرل جامعه ایرانی  -بسعا بخاطر زیسعت طوالنی در اسعتبداد
– باور به «اصعل موحعوعه» ایسعت که ،بنا بر آن ،ایرانیان خویشعتن را در ت ییر دادن
خود ،بی نقش می دانند و همواره به انتظار کسعی هسعتند که بیاید زندگی آنها را
به سععامان آورد« .ت ییر نمی کنی و ت ییر داده می شععوی» فرری که انسععانها خود
وحعا و اصعل راهنما کرده اند اما می پندارند قانون الیت یر هسعتی اسعت .هم اکنون
نیز گرایش های مختل

پیرو این «اصل موحوعه» هستند:

● تلقی ایرانیان از «ظهورمهدی» ،بر این دروو بنا شععده اسععت که انسععانها به ت ییر
خویش توانا نیسعتند .بسعیاری نیز می پندارند در صعدد ت ییر کردن نیز نباید برآیند.
زیرا زمان غیبت را طوالنی تر می کند.
● فراماسععونهای تجدد طلب این دروو را القاء می کردند و می کنند که ،به قول
ملرم خعان ،ایرانی از ابترعار نعاتوان اسععت .پ

هیچ کعاری نبعایعد برنعد جز این کعه

خود را در اختیار غرب بگذارد تا او را متمدن کند.
تجعدد طلبعان غیر فرامعاسععون ،بی خبر از معنعای معدرنیتعه در غرب ،بعاز بر همعان
اصعل که انسعانها خود خویشعتن را ت ییر نمی دهند بلره ت ییر داده می شعوند ،رحعا
خعان را بعانی تجعدد ایران می خواننعد .در غرب ،رهعائی از سععنعت و خود مختعاری
جمعععی را ،در وحععا قعواععد جعدیعد بعرای اداره جعامعععه
ععقعل فعردی و ععقعل ع
(دموکراسی) ،تجدد می خوانند.
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بعدین قرار ،وقتی جعامععه خود تحول کرد و در جریعان رشععد ،عقعل فرد و عقعل
جما خود مختاری بدسعت آورد ،جامعه متجدد گشعته و توان نو به نو شعدن از راه
رشعد را بدسعت آورده اسعت .اسعتبدادی که جریانهای آزاد اندیشعه ها و دانش ها و
اطالع را یرسره سد و سانسور کامل برقرار می کند و جامعه و اعضای آن را توانا به
ت ییر دادن خویشتن ،نمی داند و تجدد را در غربی کردن صوری (تمدن بولواری
بقول مخبر السععلتنه هدایت دومین نخسععت وزیر دوران پهلوی) ،ناچیز می کند،
حعد تجدد اسعت .با این وجود ،نباید پنداشعت که تنها رحعا خان و اسعتبداد او مقصعر
هسعتند ،تقصعیر اصعلی در «اصعل موحعوعه» نادرسعتی اسعت که ایرانیان در سعر دارند:
ت ییر نمی کنی ،ت ییرت می دهند.
بعا این وجود« ،بن بسععت هعای معدرنیتعه» ،هعابرمعاال ،فیلسععوف آلمعانی را برآن
داشعت که راه بیرون رفتن از بن بسعت ها را عقلهای در ارتباب ،به قصعد رها شعدن
از سععلته و رسععیدن به تفاهم و افزودن بر اشععتراکها ،بداند و برآن شععود که بدین
رو « ،طرا نیمه تمام مدرنیته» کامل می شععود و اسععتقرار دموکراسععی بر اصععل
مشارکت میسر می گردد.
● گرفتن حق ت ییر کن تعا ت ییر دهی و دادن قعدرت و اختیعار ت ییر دادن جعامععهبعه
حزب پیش آهنگ طبقه کارگر ،توسعخ لنین ،در همه جا ،از جمله در ایران ،اصعل
ت ییرت می دهنعد ،چعه بعه خواهی و خواه نخواهی را راهنمعای تشععریعل و فععالیعت
های «حزب پیش آهنگ» گرداند.
● والیت متلقه فقیه و انواع دیگر بیان های قدرت توتالیتر ،ت ییر دادن را متلقا در
صععالحیت «رهبر» و یا حزب صععاحب رسععالت ت ییر دادن می داند .در این نوع
اسعتبدادها ،درون و بیرون هر انسعان نیز در مهار قدرت جبار باید باشعد تا ت ییر چنان
انجام شود که جبار می خواهد.
● هم اکنون ،در «انتخعابعات» ریعاسعععت جمهوری ،محور تبلیک رﮊیمی هعا بسععود
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شعرکت در دادن رأی ،اینسعت :با رفتن به پای صعندوقهای رأی ،حماسعه سعیاسعی
بوجود آورید و دشعمن را از حمله نظامی به ایران ،منصعرف کنید .سعرراسعت سعخن
اینسعت که از ترال حمله نظامی و مجازاتهای اقتصعادی ،به پای صعندو های رأی
بروید و به دشععمنان بگوئید صععاحب اختیار ما «رهبر» اسععت .این «دلیل» بخاطر
تناقض هایی که در بر دارد ،دروو اسعت .اما اسعاال آن ،همان اصعل اسعت :هرگاه
به والیت متلقه «رهبر» تن ندهی و او را ت ییر دهنده خود نشعناسعی ،دشعمن ت ییر
دهنده تو خواهد شد.
اما آشععرار ترین تناقض موجود در این «دلیل» این اسععت :تحت والیت متلقه
«رهبر» ،ایران مجعازاتهعای اقتصععادی را بعه خود می بینعد و بعه انزوا در می آیعد و
تهدید به جنگ می شععود .می گویند :مردم ایران فاقد اختیار هسععتند و قادر بر در
دسعت گرفتن سعرنوشعت خود نیسعتند .و ما رﮊیم جمهوری اسعالمی ایران را مجازات
می کنیم .اگر هم دسعت به جنگ بزنیم بخاطر اینسعت که سعالا هسعته ای در دسعت
این رﮊیم نیفتعد .مرتعب نیز ،بر مجعازاتهعا می افزاینعد و اسععلحعه جعدیعد را بعه ر می
کشععنعد .بنعا بر این ،رفتن بعه پعای صععنعدوقهعا ،اعتراف بعدون خعدشععه بر بی اختیعاری
خویش و تصعدیق اختیار متلق «رهبر» اسعت که هر کار خواسعت برند .پ

 ،این

کار ،تصععدیق صععحت اسععتدالل قدرتهای مجازات و تهدید کننده ایران به جنگ
اسععت .بخصععور که (تناقض دوم) آقای امامی کاشععانی ،در ختبه نماز جمعه ،به
صععراحعت می گویعد :اختیعار گفتگو برای ععادی کردن رابتعه بعا امریرعا بعا رئی
جمهوری نیسعت .اما ،بنا بر فر

 ،رئی

جمهوری را مردم ایران انتخاب می کنند.

در واقا ،این مردم ایران هسععتنعد کعه از حق حعاکمیعت ،بنعا بر این ،حق گفتگو و
عادی کردن رابته با امریرا را ندارند .حال مردمی که ،بدین صععراحت ،او را بی
اختیعار می خواننعد ،هرگعاه بعه پعای صععنعدو هعای رأی برونعد ،بعا رأی دادن بعه بی
اختیعاری خود ،دو صععاحعب اختیعار متلق رابعه جعان خود نمی انعدازنعد؟« :رهبر» و
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قدرتهای خارجی؟
و اگر در «دلیل»ی که آقای خامنه ای و تبلی اتوی های رﮊیم سعاخته اند ،تتمل
کنیم ،هم آن را ترجمعان بیعان قعدرتی می یعابیم کعه والیعت متلقعه فقیعه اسععت و هم
زبان برار رفته را زبان زور می یابیم :اندیشعه راهنما ،بیان قدرت اسعت زیرا به مردم
ایران می گوید میعان دو جبعار (همان مدار بسععته بد و بدتر) انتخاب کند .اصععالت
متلق را نیز بعه قعدرت می دهعد .زبعان برعار رفتعه ،زبعان زور اسععت .زیرا زبعان ،زبعان
تهدید و بن مایه «دلیل» ترال از دشعمن اسعت .به مردم ایران نمی گوید صعاحب
حق انتخعاب هسععتیعد .آزادی هعا برای برخورداری از این حق بتور کعامعل برقرار
هسععتند ،برای عمل به حق خویش ،در انتخابات شععرکت کنید .به سععخن دیگر ،از
حق حاکمیت ،حق انتخاب ،اسععتقالل و آزادی انسععان ایرانی ،آزادیها یا امرانهای
بعایسععتعه برای برخورداری از حق ،یری هم در «دلیعل» نیعامعده اسععت .در حقیقعت
هیوی

از این حقو وجود ندارند و «دلیل» سععاخته شععده نیز تصععرین می کند

مردم نباید این حقو را داشعته باشعند و برار برند .آنها باید از ترال چنان کنند که
«رهبر» می خواهد.
٭ت ییر کن تا ت ییر دهی:
● در برابر ،فراخوانعدن مردم بعه تحریم انتخعابعات ،تحریم بماعابعه رأی بعه حق
حاکمیت خویش و رأی به این که ایران وطن من اسعت و در این وطن ،تنها مردم
ایران از حق حعاکمیعت برخوردار هسععتنعد ،برانگیزنعده افرعار عمومی جهعانیعان بعه
حمایت از ایران و بازدارنده قدرتهای بیگانه از حمله نظامی به ایران اسععت .بازگو
کننعده بیعان اسععتقالل و آزادی و ،زبعان برعار رفتعه درآن ،زبعان آزادی اسععت .در
حقیقت ،دلیل آقای خامنه ای و دسعتیاران او بخاطر در بر داشعتن تناقض ها دروو
است و این استدالل راست است به دلیل این که تناقض در برندارد و:
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 – 1اولی اختیعار ت ییر کردن را از انسععان می گیرد و بعه قعدرت جبعار می دهعد و
دومی انسعان را از بند قدرت جبار می رهد و او را فرا می خواند به عمل به حقو
ذاتی خویش ،به بازیافتن اسعتقالل و آزادی خود و در اندیشعیدن و سعخن گفتن و
عمل کردن ،اصعل «ت ییر کن تا ت ییر دهی» را جانشعین «تو ت ییر نمی کنی قدرت
تو را ت ییر می دهد» کردن.
 – 2اسعاال اسعتدالل دوم ،سعلب اختیار از قدرت و بازشعناختن اسعتقالل و آزادی
انسعان و ،به یمن این بازشعناسعی ،بازیافتن حق صعلن و برخوردار شعدن از حمایت
افرار عمومی جهانی است.
 – 3بنعا بر این کعه تحریم وسععیا انتخعابعات ،رأی بر ابتعال والیعت متلقعه آقعای خعامنعه
ای و هم زمان ،رأی به اسعتقرار والیت جمهور مردم اسعت ،حف

موجودیت ایران،

در اسععتقالل و آزادی را ،واجب می گرداند .بنا بر این ،رابته دولت هم با مردم و
هم با وطن را ت ییر می دهد :حف موجودیت ایران در اسعتقالل و آزادی ،ایجاب
می کنعد اسععتقرار دولعت حقوقمعدار ،منتخعب جمهور مردم و در خعدمعت وطن و
مردم را.
 – 4زبعان برعار رفتعه در اسععتعدالل بر تحریم ،نیز زبعان آزادی اسععت .زیرانعه تنهعابعه
قدرت ( زور) نقشعی نمی دهد ،نه تنها ایرانیان را در مدار بسته بد و بدتر ،نگاه نمی
دارد تعا کعه بی خبر از این واقعیعت کعه در این معدار انتخعاب وجود نعدارد ،از ترال
بعدتر،بعد را «انتخعاب» کننعد ،بلرعهبعه ایرانیعان می گویعدبعه حق خویش عمعل کنیعد تعا
شعهروند بگردید و از مدار بسعته رها و در مدار باز خوب و خوب تر ،راه رشعد را که
گعذار معداوم از خوب بعه خوب تر و از خوب تر بعه خوب ترین اسعععت ،در پیش
بگیرد.
● چون نیع

بنگری ،می بینی تمعام وجود اصععل «تو خود ت ییر نمی کنی ،رهبر،

نخبعه ،حزب پیش آهنعگ ،حزب انقالبی ،مراد ،قتعب و ...تو را ت ییر می دهنعد» ،از
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قدرت اسعت .رهبری تو با تو نیسعت ،با رهبر و نخبه و ...اسعت ،به ترتیبی که ماالهای
باال بر ما آشعرار کردند ،در حقیقت ،رهبری تو با تو نیسعت ،رهبری با قدرت اسعت،
معنی می دهعد .تمعام توجعه را کعه جما کنیم ،نیع

و روشععن در می یعابیم ،کعه بن

مایه این «اصعل موحعوعه» ،ناتوانی انسعانهای «عادی» و جمهور مردم اسعت .و چون،
خالء نعاتوانعائی ادععائی را قعدرت ( زور) پر می کنعد ،پ

تو خود را رهبری نمی

کنی ،معنی می دهعد :قعدرت تو را رهبری می کنعد.بعدین خعاطر« ،رهبر» و «نخبعه»
و ...کعارگزاران قعدرت و معتمور اداره جمهور مردم و ت ییر دادن انسعععانهعا ،بنعا بر
خواست ،قدرت می گردند .و
 – 1از رﮊیمهعای توتالیتر تا رﮊیمهعائی که در آنهعا نخبه ها وظیفه «رشععد دادن مردم
نعادان» را برعهعده گرفتعه انعد و تمعامی دین هعایی کعه در آنهعا اختیعار دین از دسععت
انسانهای باورمند به در رفته و در ید «بنیاد دینی» قرار گرفته است و ،بتور همگانی،
در همه جامعه هائی که در قلمروهای سعیاسعی و اقتصعادی و اجتماعی و فرهنگی،
اختیار از انسانها ستانده و به بنیادهای گوناگون داده شده است،

به جای انسعان ،قدرت مرو آور و ویرانگر« ،رشعد» کرده اسعت .وحععیت
امروز جهعان ،بیعانگر غفلعت از این واقعیعت و حقیقعت اسعععت کعه رشعععد را
انسععان می کند .پ

ت ییر دهنده او ،و بدیل او ،خود او اسععت  .جانشععین

کردن او با قدرت ،حععد رشععد و تسععلیم کردن او به قدرت مرو آور و
ویرانگر است.
 – 2اگر متفررانی چون ادگعار مورن می گوینعد غرب گرفتعار بن بسعععت
فرری اسعت ،بدین خاطر اسعت که فلسعفه و دانش اجتماعی غرب نتوانسعته
اسععت ،قدرت را از سععپهر اندیشععه براند  .زمانی بر آن شععده اسععت که با
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تمرکز قدرت در دسعت ی

طبقه ،مشعرل حل می شعود و وقتی هم قائل

شعععده اسعععت انسعععان خود ت ییر دهنعده خویش اسعععت ،بعاز  ،راه حعل را
برخورداری برابر اعضعای جامعه از قدرت دانسعته اسعت .غافل از این که
ال

– قعدرت وجود نعدارد ،فرآورده رابتعه قوا و ،در این رابتعه  ،جهعت

تخریبی پیعدا کردن نیرو اسعععت و ب – چون قعدرت فرآورده روابخ قوا
اسعععت و بعا ت ییر رابتعه ،از میعان می رود و یعا کعاهش و افزایش پیعدا می
کند ،قابل تقسعیم نیسعت .و

– به این دلیل که هرگاه برار نرود ،از میان

می رود ،بتور مداوم باید ویرانگری کند و پیوسعته فزونی و تمرکز طلب ی
کند تا که بماند.
بنعا بر این ،وقتی معدار کعار عقعل هعا ،قعدرت اسعععت ،ارتبعاب عقلهعا بعا
یردیگر ،ارتباب قدرت با قدرت می گردد و مشرل را حل نمی کند .سهل
اسععت ،آن را غامض تر نیز می کند .زیرا اعتیاد به قدرتمداری و اطاعت
از اوامر و نواهی قدرت را ،در سعععتن هر انسعععان ،با خود و در رابته با
دیگری ،همگانی می گرداند« .اصعل موحعوعه» نیز همونان ،تو ت ییر نمی
کنی ،قدرت تو را ت ییر می دهد ،باقی می ماند.
« – 3تو ت ییر نمی کنی ،ت ییر داده می شعععوی» ،ترجمعان ثنویعت تع
محوری اسعععت  :در جملعه« ،تو» محور فععل پعذیر و ت ییر یعابنعده اسعععت و
ت ییردهنده محور فعال اسععت  .اما تو خود خویشععتن را رهبری می کنی،
تو رشعد می کنی ،پ

تو خود را ت ییر می دهی و از رهگذر ت ییر یافتن ،

ت ییر می دهی ،بیانگر ثنویت نیسعت ،گویای موازنه عدمی اسعت .زیرا- ،
بسعیار مهم اسعت و جما کردن ت مام توجه را می طلبد – تنها وقتی انسعان
از خود انگیختگی طبیعی خویش برخوردار اسعت ،تنها وقتی اسعتقالل در
گرفتن تصعععمیم و آزادی در گزینش نوع تصعععمیم را دارد ،تنهعا وقتی بر
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اسعتعدادها و فضعلهای خویش عارف اسعت و آنها را ،هم هنگ ،فعال می
کنعد و تنهعا وقتی بر حقو

ذاتی خویش وجعدان دارد و این حقو

را

برار می برد ،می تواند خود خوی شتن را رهبری کند ،می تواند رشد کند
و می تواند ت ییر یابد و ت ییر دهد .
آنهعا کعه این نوشع عتعه را می خواننعد ،هر گعاه نویسع عنعده را در یعافتن و
تشعرین «ریشعه درد»،برحق می یابند ،با یردیگر و با دیگران در میانش می
گذارند .اصعل ت ییر کن تا ت ییر دهی را ،در مورد به مور د زندگی فردی
و جمعی ،برار می برند .در جامعه مبلک این اصعل و حق می شعوند .جامعه
برآن می شعععود خود بعدیعل خویش بگردد و در «انتخعابعات» و هر مورد
دیگر ،بر وفق این اصععل عمل می کند .و به تمرین ،اصععل «هرک

خود

خویشعععتن را رهبری می کنعد» ،از سعععوی همگعان ،بعه ع معل در می آیعد و
ایرا نیان ،راست راه رشد را در پیش می گیرند .در حقیقت،
« - 4اصل موحوعه» ت ییر نمی کنی ت ییر داده می شوی ،خشونت گرائی
ا سعت  .زیرا همانتور که ت شعرین شعد  ،ت ییر دهنده قدرت می شعود و قدرت
از خشععونت پدید می آید و با برار بردن خشععونت و افزودن برآن ،برجا
می ماند .بنا براین ،چ ون «ریشعه درد» این «اصعل موحعوعه» دروو اسعت،
خشعونت زدائی ریشعه ای نیز ،رها کردن عقلها از این

«اصعل موحعوعه» و باز

رسیدن به «تا ت ییر نرنی ،ت ییر نمی دهی» است .
بر پرسعش کننده و هر خواننده ای اسعت که در آ یه 148سعوره نسعاء
که در متن پرسعش آ مده اسعت  ،خویشعتن را در این آئینه  ،بنگرد و ببیند :
ال

– اصعل بر تن ندادن به سعتم اسعت .پ

آ یه ترجمان اصعل تا ت ییر

نرنی ت ییر نمی دهی اسعت .بر این اصعل اسعت که می توان برخاسعت و
برحق ایسععتاد .ب – برار بردن زبان زور  ،کاری ناروا اسععت .و
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– چون

خشعععونتگری سعععتمگر را می بعایعد زدود ،وقتی او فضعععای زنعدگی را از
خشعععونت انباشعععته اسعععت  ،خشعععونت زدائی به قیام تحقق می یابد .پ
ستمدیده می باید برخیزد و دیگران را نیز به جنبش برانگیزد.
« – 5ت ییر نمی کنی ،ت ییر داده می شوی» هم ترجمان بیان قدرت است
و هم با زبان قدرت سعاخته شعده اسعت و هم متناقض اسعت .این

 ،بعنوان

حاصعل سعخن ،از راه رفا تناقض ها ،به اصعلی باز می رسعیم که ترجمان
بیان استقالل و آزادی است و در زبان آزادی قابل بیان است:
« .1 /5ت ییر نمی کنی» ،یعنی این که توانائ ی تصدی ت ییر خو د را نداری.
ا ما ناتوانی آدمی هرگاه ذاتی حیات او باشعد ،قابل تبدیل به توانائی نمی
شعود .قدرت نه تنها این ناتوانی را توانائی نمی کند ،بلره بدین خاطر که
ویرانگر ا سعت ،آن را مرو آور نیز می کند .رفا این تناقض به این ا سعت
که نخسعت ،ناتوانی را عارحعی بپنداریم .اگر ناتوانی را عارحعه بپنداریم،
ناگزیر ناشععی می شععود از رابته قوا با یردیگر .چرا که ناتوان کننده ای
جز قعدرت ( زور) وجود نعدارد .بعاوجود این  ،اگر ت ییر دهنعده آدمی
قدرت باشععد ،برفر

هم که ناتوانی را عارحععه بپنداریم ،رفا کننده آن

نیسعت بلره کشعنده آنسعت .رفا این تناقض به اینسعت که ت ییر دهنده را
قدرت ندان یم .برای آ نره عقل اسعتدالل را روشعن و سعاده بیابد  ،فر

می

کنیم :عارحععه ناتوانی ناشععی از نادانی اسععت .آیا دانا می تواند نادان را
ت ییر دهعد بعه ترتیبی کعه ععارحعععه نعاتوانی او درمعان گردد؟ نظعام هعای
آموز

و پرورشعععی کعه بنعا را بر «ت ییر نمی کنی ،ت ییرت می دهنعد»

گذاشعته اند ،ب ه این پرسعش پاسعخ مابت می دهند .حاصعل کارشعان نیز،
فار

التحصعیلهای «دسعت آموز» هسعتند .پاسعخ شعان متناقض اسعت .زیرا

ا سعتعداد دان شعجوئی یری از ا سعتعدادهای ان سعانی اسعت .این ا سعتعداد اسعت
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کعه بعایعد فععالیعت طبیعی خویش را بعازیعابعد و دانش را اخعذ کنعد .بر روی
آن کعار کنعد ،نعادانی را رف ا کنعد و دانعائی بر دانعائی بیعافزایعد .وگرنعه ،بعه
زور نمی شععود علم را به کسععی القاء کرد .حال که بگذار ت ییرت دهند ،
تناقض را رفا نررد ،ناگزیر  ،رفا تناقض به اینسععت که کار دانا را انتقال،
بی کعاسعععت و افزون ،دانش بعدانیم .نعادان ت ییر خویش را ،بعا دریعافعت
دانش ،خود تصععدی می کند .دانا نیز ،به نوبه خود ،به یمن پرسععش های
نعادان ،در پی افزودن بر دانش خویش می گردد .او نیز ،ت ییر خود را
خود تصدی می کند و این دو ،دستیار یردیگر در ت ییر می گردند.
« .2/5ت ییر داده می شععوی» گویعای وجود ت ییر دهنعده توانعا بعه ت ییر دادن
اسعت .اما «ت ییر دهنده توانا» بیرون از «ت ییر یابنده» ،سخنی متناقض و دروو
است .زیرا یا ال

– توانائی ( ،با برار بردن زبان قدرت) قدرت معنی می شود.

در این صعورت ،غیر از این که قدرت ،خود ،حعد توانائی و حعع

اسعت ،بنا بر

تشرین باال ،نه تنها ناتوانی را توانائی نمی کند ،بلره آن را کشنده نیز می کند.
یعا ،ب – توانعائی قعدرت معنی نمی شععود امعا دادنی و گرفتنی گمعان می رود،
در این صعورت ،انتقال توانائی از توانا به ناتوان ،بنا بر فر

 ،توانا را به خاطر

دادن توانعائی نعاتوان نمی کنعد و در همعان حعال ،نعاتوان را توانعا می کنعد.
چنین انتقعالی ،نیعاز دارد بعه رابتعه ای کعه رابتعه قوا نبعاشععد .چرا کعه در رابتعه
قوا ،یری زیر سعلته ،بنابر این ،دهنده و دیگری ،سعلته گر و گیرنده می شعود.
اما رابته خالی از قدرت ،رابته حق با حق است .به سخن دیگر ،تناقض وقتی
حعل می شععود کعه دو طرف رابتعه کعه ،در آن ،یری دهنعده توانعائی و دیگری
گیرنده توانائی است ،صاحب حق و ابترار ت ییر کردن باشند و دستیار یردیگر
در ت ییر بگردند .با وجود این،
 .3/5هنوز تناقض برجاسععت  .چراکه توانائی دادنی و سععتاندنی نیسععت .آدمی
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موجودی خود انگیخته اسععت و مجموعه ای از اسععتعدادها و فضععلها و حقو
ذاتی دارد .داشعته های او توانائی او هسعتند .هرگاه از خود انگیختگی خویش
غافل و بنده زور نشعود ،از راه برار انداختن داشعته های خود ،به توانائی خود
فعلیت می بخشعد و مدام برآن می افزاید .این
در می یابیم که ال

که می دانیم توانائی چیسعت،

– ممرن نیسععت جز بر اصععل «ت ییر کن ،تا ت ییر دهی»

انسععانها بتوانند رابته ای برقرار کنند که فراخنای اسععتعدادهای آنها را بیشععتر
کند .چنانره تنها وقتی دانش جریان آزاد می یابد و وسعیله سعلته نمی شعود،
دسععت آورد هر دانش پیوهی فراخنائی می شععود برای دانش پیوه دیگری.
عمعل کردن هرکسععی بعه حقو  ،امرعان فراهم می آورد برای عمعل کردن
دیگری به حقو خویش .هرک

با ت ییرکردن خویش در راسععت راه رشععد،

امرعان ایجعاد می کنعد برای ت ییر دیگری .بعدین قرار ،تنعاقض وقتی حعل می
شعود که توانائی در زبان آزادی ،معنای خود را پیدا کند .خود انگیختگی در
معنای اسعتقالل و آزادی عقل ،بر اصعل موازنه عدمی ،انسعانها را در ارتباب با
یرعدیگر قرار دهد .به ترتیبی که جریان آزاد اندیشععه و دانش ها و اطالع ها،
هر شهروند را متصدی ت ییر ( رشد) خود و دستیار رشد دیگران بگرداند.
٭زمان ،زمان ت ییر است:
امیدوارم «ریشه درد» را  ،به یمن متالعه آن ،از این و آن ،جهت ،شاخته ایم.
هم بر توانائی خویش و هم بر مسعئولیت خود عارف گشعته ایم و مصعمم هسعتیم
سعروت گویای ماندن در برز «چه باید کرد» را با گزینش راه ت ییر ،بشعرنیم.
بخصعور که زمان ،زمان ت ییر اسعت .رﮊیم والیت متلقه فقیه دیرگاهی اسعت
میان ت هی گشعته و در بن بسعت اسعت .رﮊیمهائی که گرفتار بن بسعت می شعوند،
یعا در درون نیروئی دارنعد کعه مقعاومعت رﮊیم را در برابر جنبش مردم برای
ت ییر ،خنای می کنند (نمونه های شعوروی سعابق و اروپای شعرقی و تون
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و

مصعر) و یا این نیرو را ندارند و بن بسعت انفجار ببار می آورد (نمونه های لیبی
و سعوریه)« .اصعالا طلبان» به صعراحت نگفته اند اما پاره ای از آنان کوشعیده
انعد بگوینعد می تواننعد نقش همعان نیروی خنای کننعده مقعاومعت رﮊیم در برابر
جنبش مردم را بازی کنند .اال این که در گذشععته نقشععی وارونه این نقش را
بعازی کرده انعد و در جنبش  88نیز این نقش را بعه خود نعدادنعد و ،امروز نیز،
«رهبر» و حزب سعیاسعی مسعلن ،در همان حال که نمی توانند کسعی را نامزد
کنند که حتی گرایشععهای موجود در این حزب با او موافق باشععند ،میان تن
دادن به ت ییر و ماندن در بن بسععت و سععپردن کشععور به حادثه ها ،دومی را
برگزیعده انعد .بعه سععخن روشععن ،خوب می داننعد کعه ،بعا «انتخعاب رئی
جمهوری ،چه او «اصعول گرا» باشعد و خواه «اصعالا طلب» ،رﮊیم از بن بسعت
خار نمی شععود .زیرا از بن بسععت با تن دادن به ت ییر می توان بیرون رفت.
ت ییری که بن بست را می گشاید ،استقرار والیت جمهور مردم است .برسمیت
شعناختن ایرانیان بماابه جامعه شعهروندان ،توانا به ت ییر خویش و مسعئول این
ت ییر اسعت .در این وحععیت ،هرگاه مردم خود ت ییر را تصعدی نرنند ،بن بسعت
از راه انفجار باز می شود با همه عواقب ب
اینع

خترناکی که برای کشور دارد.

بر دانشععجویعان و همعه آنهعا کعه برعهعده می گیرنعد در جعامععه ایرانیعان

نقش نیروی محرکه را ایفا کنند اسعت که نخسعت شعهروند بمعنای کسعی بگردند
که خویشعتن را به ت ییر خود توانا می دانند و مسعئولیت این ت ییر را بر عهده
می گیرنعد .سععپ

پیعام آور این توانعائی و مسععئولیعت بعه مردم ایران بگردنعد.

هسععته ها را پدید آورند و فرصععت نمایش انتخابات را به فرصععتی برای ابراز
خود انگیختگی و تصعدی حق و مسعئولیت ت ییر خویش ب شعمارند .تحریم فعال
انتخعابعات ،یعنی تعدارک گعذار از این جعامععه بعه جعامععه بعاز و تحول پعذیر ،بعه
جامعه ای از شعهروندانی که ت ییر خویشعتن را خود تصعدی می کنند .شعهروند
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مسعئول رشعد خود گشعتن و تصعدی گذار از این رﮊیم به دولت حقوقمدار ،می
تواند رو

ابراز توانائی و عمل به حقو و برعهده گرفتن مسئولیت ،در یری

از ختیر ترین دورانهای تاریخ ایران ،باشد.

*****
شماره  13 829تا  25خرداد 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

کاربرد زبان قدرت در «انتخابات»
در پاسخ به پرسشی ،یروند از وییگی های زبان قدرت و زبان آزادی را با
هموطنان خود در میان گذاشتم (انقالب اسالمی شماره  .)827از آنجا که در
«انتخابات» ریاست جمهوری ،عقلهای توجیه گر ،زبان قدرت را در توجیه موحا
خویش ،فراوان ،برار می برند ،در این شماره و شماره آینده ،وییگی ها ی دیگر
دو زبان قدرت و زبان آزادی را تشرین می کنم .برای این که کاربرد زبان
قدرت در «انتخابات» تا ممرن است روشن ،ارائه شود ،نخست وییگی های
«انتخابات» ریاست جمهوری را که قرار است در  24خرداد  ،1392انجام بگیرد،
باز می جویم:
٭ وییگی های «انتخابات» ریاست جمهوری:
 – 1آشرارترین وییگی این «انتخابات» ،که مایه اصلی رویاروئی ها نیز گشته
است ،اصل والیت فقیه است .ولو با وجود محرومیت مردم از حق انتخاب،
والیت فقیه هم محور موافقت و مخالفت با شرکت در دادن رأی است ،و هم،
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در رﮊیم ،توجیه کننده «مهندسی انتخابات» (از تصویب صالحیت نامزدها تا
تقلب کردن و بیرون آوردن نام نامزد متلوب از صندو ) .طرفه این که دستگاه
«ولی متلقه» نیز نامزدهای «نامتلوب» را کسانی می خواند که از سوی
«صهیونیسم بین المللی و سیا» متموریت دارند والیت فقیه را از میان بردارند و
از سپاه خلا ید کنند .بدیهی است زبان قدرت برار می برند و توحین نمی دهند
صهیونیسم بین المللی و سیا ،با اینهمه سودی که در طول افزون بر سه دهه ،برده
اند ،چرا باید بخواهند والیت فقیه نباشد و از سپاه خلا ید شود؟
 – 2وییگی اول و وییگی دوم که نقش رئی جمهوری در تعیین جانشین
«رهبر» ،در صورت مرو او است ،بخصور با ریاست جمهوری جستن آقای
هاشمی رفسنجانی (امران جانشین خامنه ای شدن او) ناسازگار است.
 – 3وییگی سعوم اینسعت که آقای خامنه ای بیش از اندازه حععی شعده اسعت و
نمی توانعد بگعذارد مردم در نزاع بر سععر قعدرت در درون رﮊیم نقش پیعداکنعد و
وحعععیتی نظیر وحعععیت خرداد  76و یا خرداد  88بوجود آید .این وییگی نیز با
شرکت دادن آقایان هاشمی رفسنجانی و مشائی در «انتخابات» خوانائی ندارد.
 – 4وییگی چهارم این «انتخابات» را نامزدها پدید آورده اند :نامزدهای اصععلی
در طول عمر این رﮊیم ،در همه جنایتهای سعیاسعی (ترورها و اعدامها و کشعتارها)
شرکت داشته اند:
 .4.1آقایان هاشععمی رفسععنجانی و علی فالحیان و مصععتفی پور محمدی و علی
اکبر والیتی و محسعن رحعائی ،تحت والیت متلقه آقای خامنه ای ،در ترورهای
داخل و خار از کشععور ،تا پایان ریاسععت جمهوری آقای هاشععمی رفسععنجانی
شعرکت داشعته اند .ی مورد از ترورها ،ترور در رسعتوران میرونوال ،موحعوع
محاکمه و محرومیت یروند از آمران و متموران شعده اسعت .به مناسعبت صعدور
حرم دادگاه ،کشعورهای عضعو اتحادیه اروپا ،برای مدتی ،روابخ خود را با رﮊیم
ایران قتا کردند.
 .4.2آقایان خامنه ای و هاشعمی رفسعنجانی و محسعن رحعایی در سعازشعهای پنهانی
با ریگان و بو وقتی نامزد ریاسعت جمهوری بودند و ریگان و بو وقتی رئی
و معاون رئی جمهوری امریرا شعدند ،شعرکت داشعته اند .دو افتضعاا بین المللی
اکتبر سورپرایز و ایران گیت را ببار آورده اند.
 .4.3در کودتعای خرداد  60و طوالنی کردن جنعگ بمعدت  8سعععال – کعه آلن
کالرک ،وزیر دفاع در حرومت تاچر گفته اسعت در سعود انگلسعتان و غرب بود
اسععبعاب ادامعه ا را فراهم کردیم – و پعامعال شععدن یع نسععل ایرانی ،همعه
نامزدهای اصعلی ،خاصعه آقایان هاشعمی رفسعنجانی و رحعائی و والیتی شعرکت
داشععته اند .بدیهی اسععت آقای خامنه ای نیز شععری در خیانت و جنایت بوده
است.
 .4.4در برار انداختن ماشعین اعدام ،از انقالب ،بخصععور از کودتای خرداد 60
بدین سعو ،آقایان خامنه ای و هاشعمی رفسعنجانی و محسعن رحعائی و فالحیان و
پورمحمدی و ...شعرکت مسعتقیم داشعته اند .تنها در سعال  60و در سعال ( ،67کشعتار
زنعدانیعانی کعه دوران محرومیعت خود را می گعذرانعدنعد) ،بنعابر فهرسععت اسععامی،
حدود  7000تن اعدام شده اند.
 .4.5باز آقایان خامنه ای که این «رهبر» اسعت و آقایان هاشعمی رفسعنجانی و
رحعائی و فالحیان و قالیباف ...در کشعتارها ( 30خرداد  60و کشعتار های مشعهد و
شعیراز و اسعالم شعهر و قزوین و روزهای بعد از ایل ار 18تیر به کوی دانشعگاه و)...
شرکت داشته اند.
 .6/ 4در نقش سعیاسعی و اقتصعادی دادن به سعپاه که به سعلته سعپاه بر دولت و
اقتصعاد کشعور انجامیده اسعت ،آقایان خامنه ای و هاشعمی رفسعنجانی و رحعائی و
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فالحیعان نقش اصععلی را داشععتعه انعد .کعار را بعه جعائی رسععانعدنعد کعه امروز ،آقعای
هاشمی رفسنجانی می گوید :سپاه به کمتر از کل کشور راحی نیست
 .4.7اقتصعاد مصعرف محور سعازگار با اسعتبداد فسعاد گسعتر و ایجاد کننده بیشعترین
فرصعت برای رانت خواری (بنا بر کمترین برآوردهای رسعمی 40 ،درصعد تولید
نعاخعالص ملی را رانعت تشععریعل می دهعد) را بعاز آقعایعان خعامنعه ای و هعاشععمی
رفسنجانی و رحائی و فالحیان و والیتی و  ...ساخته اند.
 .4.8پدیعد آورنده مافیعاهای نظعامی – مالی که این بر دولت و اقتصععاد کشععور
حاکم گشته اند ،آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و فالحیان و محسن رحائی
و ...بوده اند.
 .4.9تبدیل کننده دولت به دولت تروریسععت و دسععتگاه سععرکوب و متجاوز به
حقو و منزلت و کرامت انسعان ،همونان آقایان خامنه ای و هاشعمی رفسعنجانی
و فالحیان و محسن رحائی و والیتی و قالیباف و ...بوده اند.
 .4.10فراهم آورندگان اسعباب «بازنگری در قانون اسعاسعی» و از راه جعل نامه و
گفته از قول آقای خمینی برای «رهبر» کردن آقای خامنه ای ،باز آقایان خامنه
ای و هاشمی رفسنجانی و محسن رحائی و فالحیان و ...بوده اند.
 .4.11از جنگ بدین سععو ،نگاه دارنده ایران در حلقه آتش و سععازندگان اصععلی
بحران ها ،از جمله بحران اتمی ،آقایان خامنه ای و هاشعمی رفسعنجانی و رحعائی
و والیتی و حسن روحانی و جلیلی و ...بوده اند.
 .4.12تاراندن اسععتعدادها به کشععورهای جهان و تصععدی تصععفیه های مسععتمر و
پروراندن اماال احمدی نیاد و مشعائی و قالیباف و پور محمدی و ...همونان کار
آقایان خامنه ای و هاشمی رفسنجانی و دستیارانشان بوده اند.
 – 5وییگی پنجم این «انتخابات» اینسععت که در مدار بسععته بد و بدتر ،انجام می
گیرد« .اصعالا طلب» ها ،نماینده ای در خور از خود ندارند .نامزدهای اصعلی –
که اصعالا طلبها از یری از آنها ،آقای هاشعمی رفسعنجانی حمایت می کنند .همه،
از جمله همین هاشعمی رفسعنجانی ،به گرایشعهائی تعلق دارند که جریان «اصعالا
طلبی» برحعد آنها شعرل گرفت .بدین قرار« ،اصعالا طلبان» مترود گشعته و دیگر
شاخص های آنها اجازه تصدی مقامهای اول رﮊیم را ندارند.
بعدین قرار ،در میعان نعامزدهعای اصععلی ،یری هم نیسععت کعه در خیعانعت هعا و
جنایت ها و فسادها شرکت نداشته باشد.
 – 6وییگی شعشعم این انتخابات اینسعت که قدرت خارجی ،در آن ،نقشعی چنان
تعیین کننده یافته اسعت که ،پیش از این ،هیوگاه تا این اندازه نداشعت .توحعین
این که مجازاتها که دائمت سعخ تر می شعوند و محاصعره ایران توسعخ پایگاه های
نظعامی امریرعا و پعایگعاه هعای اطالععاتی امریرعا و اسععرائیعل و تهعدیعد بعه جنعگ تعیین
کننعده نوع زنعدگی مردم ایران شععده انعد .نعامزدهعا ،بنعا بر محور تعیین کننعده ای
که قدرت خارجی اسععت ،موحععا خویش را معین می کنند .این وییگی اجازه
نمی دهد کسعی به ریاسعت جمهوری برسعد که مخال آقای خامنه ای باشعد .زیرا
چنین انتخابی ،از جمله ،بمعنای ترذیب سعیاسعت خارجی آقای خامنه ایسعت .از
این رو ،نامزدهائی که موحععی غیر از موحعا آقای خامنه ای دارند ،رد صعالحیت
می شوند.
 – 7وییگی هفتم این «انتخعابات» اینسععت که محعدوده شععرکت مردم در دادن
رأی ،بازهم تنگ تر گشععته اسععت :رأی دادن بمعنای چشععم پوشععیدن از حق و
مسعئولیت تصعدی ت ییر خویش و تن دادن به سعلته دولت جباران بر سعرنوشعت
خویش و صععرف نظر کردن از حق و مسععئولیت انتخاب کردن اسععت .زبانی که
نامزدها ،بهنگعام سععخن گفتن با مردم برعار می برند ،آشععرعارا گویعای این وییگی
است .از تعهد به والیت متلقه فقیه و تمرین از فرموده «شورای نگهبان» سخن به
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میان اسعت .اما در باره تعهد به حق حاکمیت مردم ،از زبان هیوی از آنها کلمه
ای بیرون نمی آیعد .از رععایعت حقو انسعععان و حقو ملی ،بنعابراین ،بی نقش
کردن قدرت خارجی در سعیاسعت داخلی و خارجی کشعور ،نیز ،البته ،کلمه ای بر
زبان هیچ ی از آنها جاری نمی شعود .یادآور می شعود که نخسعت آقای امامی
کاشععانی و ،سععپ  ،آقای خامنه ای به نامزدها اختار کردند از اموری که اختیار
انجامشان با آنها نیست ،سخن نگویند.
 – 8هشعتمین وییگی این «انتخابات» ،آسععان تر شععدن «مهندسعی» آن ،توسععخ
«شعورای نگهبان» ،با دسعتیاری سعپاه و بسعیج و واواک اسعت .این وییگی حاصعل
«قانون» انتخابات مصوب مجل کنونی است.
 – 9بنا بر ارزیابی های انجام گرفته ،نهمین وییگی ،در مرحله نامزد شدن ،حضور
نامزدهای دو جریان «فتنه» و «انحراف» در صعحنه «انتخابات» اسعت .این حضعور
سعبب این ارزیابی شعد که در این «انتخابات» ،سعه قتب رویارو می شعوند :نامزد
جعانبعداران «والیعت متلقعه» خعامنعه ای و نعامزد آنهعا کعه دسععتگعاه خعامنعه ای «فتنعه
گران» می خوانعد و نعامزد آنهعایی کعه "منحرف" خوانعده می شععونعد .یعادآور می
شععود که در سععازمان نمعائی که اطالعات سععپاه و واواک تهیه کرده بود ،آقای
هاشعمی رفسعنجانی در رأال «جریان فتنه» قرار داشعت .و نامزد «منحرفین» آقای
مشعائی اسعت .هرگاه هردو نامزد «فتنه گران» و«منحرفین» رد صعالحیت شعوند،
«انتخابات» در ی انتصعاب سعاده شعخص متلوب آقای خامنه ای ،ناچیز می شود.
و اگر نامزد «منحرفین» تنها رد صعالحیت شعود ،باتوجه به این که وییگی اقتصعاد
در دوره هاشمی رفسنجانی این بود که در اقتصاد ،عدالت محلی از اعراب ندارد
و او را کسعی تبلیک می کنند که به قشعرهای بی چیز جامعه بی توجه اسعت ،بخشعی
از این قشعرها که در دادن رأی شعرکت می کنند ،یا رأی نمی دهند و یا به آقای
هاشعمی رفسعنجانی رأی نمی دهند .بدین قرار ،هرگاه میزان شعرکت در دادن
رأی پائین باشد« ،مهندسی انتخابات» باز هم آسان تر می شود.
و هرگاه صعالحیت آقای هاشعمی رفسعنجانی تتیید ،بنا بر این نظر که «هاشعمی
امروز ،هاشعمی دیروز نیسعت» و به ریاسعت جمهوری رسعیدن او ،فضعای سعیاسعی
کشعور را باز می کند و مانا از آن می شعود که ایران سعوریه بگردد ،برفر که
انتخابات مهندسععی نشععود ،او رئی جمهوری می گردد .صععاحبان این نظر می
گویند« :رهبری» تضععی شعده اسعت و در صعورت شعرکت وسعیا مردم در دادن
رأی ،او و سعپاه قادر به «مهندسعی انتخابات» نمی شعوند و آقای هاشعمی رفسعنجانی
به ریاسعت جمهوری می رسعد .صعاحبان این نظر ،از وییگی های این «انتخابات»
غلفت می کنند و دلخواه خود را جانشعین واقعیت می کنند و حقو و ارزشعها و
داشععتعه های این ملعت را در قمعاری می بازند که وییگیهعای این «انتخعابات» ،می
گویند احتمال تحقق نظر آنها نزدی به صفر است .در حقیقت،
 – 10دهمین وییگی این «انتخابات» ،حاصعل جما وییگی های باال اسعت :ناچیز
شععدن جمهوریعت در صععورت از رهگعذر متیا محض «رهبر» گشععتن «رئی
جمهوری» .هرگاه حضعور آقای هاشعمی رفسعنجانی را مشعو کردن «مهندسعی
انتخعابعات» نعدانیم ،کعه نیسععت زیرا بنعابر وییگی هعائی کعه آقعای خعامنعه ای شععمعاره
کرد ،او حعذف خواهعد شععد ،این وییگی حعاصععل وییگی هعای بعاال ،اسععت .در
حقیقت ،هدف از «مهندسی انتخابات» که «بیت رهبری» و سپاه از تابستان ،1391
شعروع کرده اند ،بدسعت آوردن این نتیجه از انتخابات بوده اسعت .وییگی های
بعدی نیز نتیجه این وییگی هستند:
 – 11یعازدهمین وییگی این «انتخعابعات» ،بعدون آقعای هعاشععمی رفسععنجعانی ،تنهعا
شععدن آقعای خعامنعه ای بعا غرب بعه رهبری امریرعا اسععت .از هم اکنون (از جملعه،
کیهان  30اردیبهشععت) ،آقای هاشععمی رفسععنجانی را نامزد «خخ سععاز » می
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خواننعد و آقعای محمعد خعامنعه ای ،او را ععامعل امریرعا می نعامعد .برفر کعه آقعای
هاشععمی رفسععنجانی مسععتقل از آقای خامنه ای باشععد ،به قول خود او« ،بدون
موافقت رهبر ،این وحععیت اصالا نمی شود» .اما آیا باوجود والیت متلقه فقیه و
تصعاحب دولت توسعخ سعپاه ،شعرکت مردم در دادن رأی ،آقای خامنه ای را در
موحعا دفاعی قرار می دهد و ناگزیر می کند با حل «بحران اتمی» ،موافقت
کند؟ پاسعخ حمایت کنندگان از آقای هاشعمی رفسعنجانی و دعوت کنندگان از
مردم به شععرکت در دادن رأی ،به این پرسععش ،آری اسععت .حال آنره وییگی
هعای این «انتخعابعات» صععراحعت دارنعد بر این کعه او را یعا «شععورای نگهبعان» رد
صععالحیعت می کنعد و یعا از راه «مهنعدسععی انتخعابعات» حعذفش می کننعد .در این
صورت ،آنها که تمامی داشته های ی ملت را برای توجیه جانبداری از نامزدی
این نماد رﮊیم ،چه خواهند گفت؟ غفلت ب شگفت خود را از واقعیتی که رﮊیم
جنایت و خیانت و فسععاد اسععت را چگونه توحععین خواهند داد؟ آیا بهای بسععیار
سععنگین منصععرف کردن جامعه ایرانی از اسععتقامت در مبارزه برای عبور از این
رﮊیم بسععوی اسععتقرار دولت حقوقمدار و جمهوری شععهروندان را ،هیچ برآورد
کرده اند؟ و
 – 12وییگی دوازدهم و بسععیعار مهم این «انتخعابعات» اینسععت کعه ،برفر تعتییعد
صععالحیت آقایان هاشععمی رفسععنجانی و مشععائی ،حق انتخاب رأی دهندگان در
جانبداری از یری از رویارو شعوندگان در مدار بسعته رﮊیم ،ناچیز می شعود در دادن
رأی .بعه یعاد می آورد کعه در «انتخعابعات»  76و  80و  ،88فر این بود کعه رﮊیم از
درون گرفتار بن بسعت گشعته و خود زمینه سعاز روی کارآمدن کسعی اسعت که نقش
گربعاچ را در ایران بعازی کنعد .وشععرکعت وسععیا مردم در دادن رأی ،بعه رئی
جمهوری ،توانی بیشععتر از توان گربعاچ در متحول کردن رﮊیم را می دهعد .هم
اکنون نیز ،بن مایه اسعتدالل بخ عشی از جانبداران آقای هاشعمی رفسعنجانی که مردم
را بعه دادن رأی بعه او بر می انگیزنعد ،همین اسععت .اگر هم فر کنیم رﮊیم در
موقعیتی اسعت که رﮊیم شعوروی سعابق جسعته بود ،کسعانی که شععار خود را از سعوئی
«حف نظام» قرار داده اند و از سععوی دیگر ،موقعیت گرباچ را در رﮊیم ندارند
(موقعیت او در رﮊیم شعوروی ،قابل مقایسعه با موقعیت آقای خامنه ایسعت) ،کجا می
تواننعد ،نقش گربعاچ را بعازی کننعد؟ بر فر کعه بتواننعد ،وقتی رﮊیم از این ختر
آگاه اسعت ،چرا بگذارد چنین کسعانی به ریاسعت جمهوری برسعد؟ و اگر مردم و
فشعار آنها می تواند ناچار کند ،چرا این فشعار در جهت عبور از رﮊیم و اسعتقرار
جمهوری شهروندان وارد نشود؟
اما وییگی های دوازده گانه از هم اکنون سعرنوشعت «انتخابات» را معین کرده
اند :چون رئی جمهوری دسعت نشعانده آقای خامنه ای اسعت ،پ او ،و والیت
متلقعه فقیعه ،تنهعا ،در برابر ملتی قرار می گیرد کعه می دانعد هرگعاه بخواهعد ملتی از
شعهروندان بگردد ،می باید ترلی والیت متلقه فقیه را یرسعره کند .از سعوی دیگر،
باز آقای خامنعه ای ،تنهعا ،در برابر قدرت خارجی قرار می گیرد که ایران را گرفتعار
مجعازاتهعای سععخعت کرده اسععت و تهعدیعدبعه جنعگ می کنعد .مردم ایران نیز میعان
رﮊیم و قدرت خارجی قرار گرفته اند که با تهدیدهایش او را ،از جنبش باز داشععته
اسعت .این جمله که «اگر هاشعمی رفسعنجانی نیاید ،ایران سعوریه می شعود» ،گویای
حالت روحی و وحعیتی است که ایرانیان خود را در آن می بینند.
امعا آیعا رﮊیم والیعت متلقعه فقیعه قعابلیعت تن دادن بعه تحول زیر فشععار مردم را
دارد؟ این پرسعشعی اسعت که از مدافعان شعرکت در دادن رأی ،کسعی به آن پاسعخ
نمی گوید ،سعهل اسعت ،آقای هاشعمی رفسعنجانی و آقای خاتمی پاسعخ منفی به این
پرسش نیز می دهند:
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٭زبعان قعدرت و منتقی کعه در توجیعه قمعاری برعار می رود کعه احتمعال برد در آن
صفر است:
 – 1وحعیت همان وحعیت است اما زبان امروز ناقض زبان دیروز است:
● آقای هاشععمی رفسععنجانی در دو نوبت گفته اسععت« :بدون حمایت رهبری این
وحععیت اصعالا نمی شعود» .مشعابه این سعخن را آقای خاتمی نیز بر زبان آورده
است .افزون براین،
● در  4اردیبهشععت  ،92در دیعداربعا جمعی از جعانبعازان و ایاعارگران ،آقعای خعاتمی
گفته اسعت « :اگر پی مبر خدا هم بیاید و همین رویه هایی که موجود اسعت ادامه
پیدا کند ،مشععرل کشععور حل نمی شععود رئی جمهوری باید در این زمینه حرف
داشعته باشعد ،یعنی دفا فشعارهای خارجی که اولین زیانش هم متوجه مردم خوب
ما اسعت .باید برنامه داشعته باشعد و بتواند اقدام کند و ابترار داشعته باشعد و فشعارها را
کم کند ،البته طبع ًا باید سعیاسعت ها عو شعود .وحععیت امنیتی کشعور وحععیت ب عسیار
ناگواری است .منظورم فضای امنیتی حاکم بر کشور است .نمی توان به صورت
امنیتی و نظامی کشعور را اداره کرد .شعاید بتوان برای مدتی آرامش ظاهری پدید
آورد ،اما با ادامه این روند اعتمادها گسععسععته می شععود و جامعه از درون مسععتعد
ناآرامی می شود؛ صرف نظر از این که این نحوه اداره کشور ظلم فاحش است».
از آن ،کشعته و معلول شعد .بدین قرار ،مسعئول مجرم ،با جمله ای که چون نصع
حقیقت اسعت ،بزرو ترین دروو اسعت ،تحسعین و کسعی می شعود که جنگ را به
پایان برده است
 – 2روشعن اسعت جمله در سعتایش از آقای هاشعمی رفسعنجانی سعاخته شعده اسعت .بر
مردم نیز منت می گذارد که او کسی است که جنگ را به پایان برده است.
 – 3اما تحسعین آقای هاشعمی با تخریب همراه دیگری و بسعا دیگرانی همراه اسعت.
زیرا بنا بر جمله ،می باید کسعانی بوده باشعند که اصعرار بر ادامه جنگ می داشعته اند
و آقای هاشمی رفسنجانی موفق شده است مخالفت آنها را بی اثر و به جنگ پایان
دهد .اما آن زمان «رهبر» آقای خمینی بوده اسعت .پ کار بد را که ادامه دادن
به جنگ بوده ،او می کرده اسععت .او و کسععانی که طرفدار ادامه جنگ بوده اند،
این کار بد را بتور مسعتمر مرترب می شعده اند .این آقای هاشعمی رفسعنجانی بوده
است که او و موافقان ادامه جنگ را ناگزیر کرده است صلن را بپذیرند .و
 – 4جملعه آمرعیت آقعای هعاشععمی رفسععنجعانی را نیز گزار می کنعد .در حقیقعت،
بیشتر از همه ،بخاطر جلوه دادن این آمریت است که جمله ساخته شده است .زیرا
حتی اگر ندانیم غلبه بر مخالفت آقای خمینی و نوشععاندن جام زهر پایان دادن به
جنگ در شعرسعت ،نیازمند آمریتی بیش از آمریت آقای خمینی اسعت ،جمله خود
به ما می گوید او آمریتی بیشتر از آمریت موافقان ادامه جنگ داشته است.
 – 5جمله نه تنها واقعیتهای برشمرده را از چشم عقل پنهان می کند ،بلره ناقض آنها
ونعاقض واقعیعت و حقیقعت دیگری اسععت کعه عبعارتبعاشععد از این کعه جعام زهر را
آقای خمینی سعرکشعید .والیت متلقه با او بود .پ پایان دهنده به جنگ او اسعت.
جز او کسععی نمی توانسععت جنگی را پایان داد .او بود که گفته بود ولو  20سععال
طول برشد ،تا سرنگونی رﮊیم صدام جنگ ادامه خواهد یافت.
بدین خاطر گفته اند ،نصع حقیقت بزرو ترین دروو اسعت که افزون بر پرده
غفلت کشعیدن بر واقعیتها و حقیقتها ،جمله خود دروو اسعت زیرا عامل شعرسعت و
پدید آورنده وحعععیتی که چاره ای جز سععر کش عیدن جام زهر شععرسععت را باقی
نگذاشعت ،را جانشعین کسعی می کند که با کشعیدن جام زیر شعرسعت ،به جنگ پایان
داد.
● جمله ای دیگر :آقای هاشععمی رفسععنجانی گفته اسععت« :بدون حمایت رهبری،
این وحعععیت اصععالا نمی شععود» .این جمله را عقل قدرتمدار با برار بردن زبان
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قدرت ساخته است:
 – 1او نمی گویعد بعدون آنرعه ایرانیعان از حقو انسعععانی و حقو شععهرونعدی
برخوردار شععوند و کار دولت رعایت این حقو و عمل به حقو ملی باشععد ،کار
درسعت نمی شعود .باز او نمی گوید وحععیت کنونی حاصعل اعمال والیت متلقه
فقیه اسعت .عقل او ،از این حقو و این مسعبب وحععیت امروز کشعور غافل اسعت.
جمله نیز این غفلت را گزار می کند.
 – 2جمله سعتایش آقای هاشعمی رفسعنجانی از خویش اسعت :من برنامه عمل و توان
«اصالا این وحعیت» را دارم اما «بدون حمایت رهبری» ،شدنی نیست .پ ،
 – 3جملعه آقای خامنعه ای را تخرعیب می کنعد .زیرا نه تنهعا می رسععاند که مسععبعب
«این وحععیت» او اسعت ،بلره توحعین می دهد که اگر او نخواهد من نمی آیم و
«این وحعیت» اصالا نمی شود .و
 – 4جمله گویای آمریت «رهبری» اسععت .زیرا موافقت یا عدم موافقت او اسععت
که «اصععالا این وحعععیت» را ممرن و یا ناممرن می کند .جمله ترذیب روشععنی
اسعت بر مداحی در باب آمریت آقای هاشعمی رفسعنجانی و اعتراف او اسعت به این
واقعیت که او همواره با تریه بر آمریت مافو  ،عمل کرده است .و
 – 5جمله در همان حال که عقل را از دو واقعیت غافل می کند ،وحعععیتی را بیان
می کنعد کعه گوعیا «بعدون حمعاعیت رهبری» اصععالا پعذیر نیسععت .از این رو ،جملعه
صععورتی اسععت ناقض واقعیت هایی که می پوشععاند و ،بنفسععه دروو بودن خود را
آشعرار می کند .زیرا ،بنا بر این که آقای خامنه ای یعنی قدرت و اصعالا وحععیت
به حمایت او بسعتگی دارد ،قدرت نه قابل انتقال اسعت و نه برفر انتقال پذیری،
«صعاحب» آن ،هرگاه متقاعد شعود وحععیت بد اسعت و باید اصعالا شعود ،بجای
تصععدی اصععالا ،قدرت خویش را به دیگری انتقال می دهد تا او امتیاز بدسععت
آورد و «رهبر» ،امتیعاز و بسععا والیعت متلقعه را از دسععت بعدهعد .بنعا براین ،یعا آقعای
هاشعمی بخاطر بی اطالعی از وحععیت واقعی ،این جمله را ،با بیان قدرت در سعر،
در زبان قدرت ،سعاخته اسعت و یا واقعیت را می شعناخته اسعت و در این مقام بوده
است که بگوید :خامنه ای مسبب اصلی وحعیت امروز است.
● و در توجیه حعرورت حمایت از نامزدی آقای هاشعمی رفسعنجانی گفته اند :اگر
هاشععمی رفسععنجانی برسععر کار نیاید ،ایران سععوریه می شععود .نخسععت بگویم که
سععازنعدگعان این توجیعه ،زمعانی می گفتنعد هرگعاه رﮊیم والعیت فقیعه از میعان برخیزد،
ایران اف انسعتان و عرا می شعود .این پذیرفته اند که ادامه یافتن عمر این رﮊیم
اسعت که ایران را گرفتار سعرنوشعت سعوریه می کند .حاال می گویند :می باید در
محدوده همین رﮊیم کسعی دولت را تصعدی کند که می تواند مانا از آن شعود که
ایران سعوریه بگردد .این جمله بر وفق بیان قدرت و در زبان قدرت سعاخته شعده
است:
 – 1جمله این واقعیت را می پوشعاند :ی کشعور برای این که سعوریه نشعود ،نیاز
دارد به ال – وجدان همگعانی بر شععهروند برخوردار از حقو شععهروندی پدیعد
آید و هدف راکه زیسعت در اسعتقالل و آزادی و حقوقمندی اسعت ،مشعخص کرده
باشد و ب – وجدان همگانی جمهور مردم را برای دست یافتن به هدف ،به جنبش
بخوانعد .وگرنعه ،در رﮊیم والیعت متلقعه فقیعه ،رئی جمهوری هرک بعاشععد ،نمی
تواند مانا از سعوریه شعدن ایران بگردد .افزون بر این ،جمله گویای غفلت از این
امر ب مهم اسعت که ی ملت فعل پذیر که خود را صعاحب حق و مسعئولیت ت ییر
سرنوشت خویش نمی داند ،زمینه آماده می کند برای این که کشور سوریه بگردد.
جملعه می گوعید کعه طرز فرر سععازنعدگعان آن ،از این اصععل پیروی می کنعد کعهنعه
مردم که کسعی با مشعخصعات آقای هاشعمی رفسعنجانی ت ییر دهنده سعرنوشعت آنها
121

است.
 – 2جمله در همان حال که نسعبت به آقای هاشعمی رفسعنجانی سعخت سعتایش
آمیز است و او را نماد توانائی می کند،
 - 3مردم را نماد ناتوانی می گرداند :اگر این منجی متصعدی ریاسعت جمهوری
نشود ،شما مردم سرنوشت مردم سوریه را پیدا می کنید .و
 – 4جمله به این بسنده نمی کند که آقای هاشمی را صاحب آمریت وص کند،
بلرعه او را «ابر مرد» جلوه می دهعد .زیرا تنهعا او اسعععت کعه می توانعد هم رﮊیم
والیعت متلقعه فقیعه را تحعت امر خویش آورد و هم قعدرتهعای خعارجی را رام کنعد
و هم عوامل سوریه شدن ایران را از میان بردارد و
 – 5جمله در همان حال که صعورتی اسعت برای پوشعاندن واقعیتی که تشعرین
شعد ،ناقض آن اسعت :سعرنوشعت ایران را حقوقمند شعدن مردم ایران و عزم آنها بر
در دسعت گرفتن سعرنوشعت خویش و ت ییر کردن و ت ییر دادن ،تعیین نمی کند،
بلره به ریاسععت جمهوری رس عیدن آقای هاشععمی رفسععنجانی ایران را از گرفتار
شععدن به سععرنوشععت سععوریه باز می دارد .در حقیقت ،هرگاه مردم باشععند که
سعرنوشعت خود را در دسعت می گیرند ،نیاز به دولت حقو مدار پیدا می کنند و
بر ایجاد آن توانا می شوند.
این نوشععته را پیش از اعالن صععالحیت نامزدها نوشععته ام و امیدم اینسععت که
واقعیت و حقیقت را همان سعان که هسعت دیده ام و این نوشعته همگان را برار
بازنگری در ارزیابی و رو ارزیابی بیاید .امیدم اینسعت که نسعل جوان ایران در
قمار قدرت قدرتمدارها شعرکت نرند ،از تجربه بیاموزد که حقو ذاتی انسعان و
حقو ملی خود و داشعته های خویش را که حاصعل جنبشعهای نسعلهای پیشعین
هسعتند ،داو قمار برسر قدرت ،در درون رﮊیم ،نرند .چرا که هم پیشاپیش ،وییگی
ها می گویند برنده این قمار کیسعت و بازنده آن چه کسعی اسعت و هم او را در
اسععارت در معدار بسععتعه قعدرت ،تبعاه می کنعد و هم حیعات ملی ایران را بعه ختر
قتعی می افرند.

*****
شماره 830
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پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

122

طرا متالبات مردم؟
٭ «متالبه محوری»؟
با آنره دوران «تبلیک» «نامزدهای ریاست جمهوری بسر رسید و هشت نامزد
که جز  8چهره برای ی

کارگزار آقای خامنه ای نبودند ،بیش از همه،

بایردیگر ،در وفاداری به والیت متلقه فقیه و «ولی امر» ،مسابقه دادند و آقای
جلیلی با خالصه کردن اسالم در والیت فقیه ،از بقیه پ یشی گرفت ،با آنره
«متالبات مردم» از سوی دست آویز سازان «به میان مردم برده نشد» ،با این
حال« ،متالبه محوری» و دست آویز کردن آن برای توجیه شرکت در
دادن رأی ،موحوع مقاله ها شد .در هامبورو ،در جمعی از ایرانیان ،متالبه
محوری و «بردن متالبات مردم میان مردم» موح وع پرسش شد .پاسخ کوتاه
را در آن اجتماع داده ام .در این جا ،به این پرسش ،به تفصیل پاسخ می
دهم .چرا که توجیه سازان آن را دست آویز کرده اند و از این پ
نوبت که توجیه ماندن در محدوده رﮊ یم ایجاب کند ،باز برار

 ،هر

خواهند

برد.
این بار ،در ارزیابی این توجیه که در بیان قدرت و با برار بردن زبان
قدرت ،ساخته شده است ،وییگی دیگری از وییگی های زبان قدرت را نیز
برار می گیرم.
● از وییگی های دیگر زبان قدرت ،اینست:
معنی کلمه وقتی بن مایه ای از قدرت پیدا می کند ،درجا ،به قدرت است
که اصالت می دهد و بسود قدرت است که تبعیض برقرار می کند .چنانره
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در «متالبه محوری» وجود قدرت حاکم است که بر کرسی قبول می نشیند.
تنظیم رابته ها و تعیین حدود نیز با قدرت است که بعمل می آیند .فراوان
کلمه ها در زبان برار می روند که در زبان قدرت ،بن مایه ای از قدرت یافته
اند و در مقام ستایش قدرت ب رار می روند.
از آن جملعه انعد مردانگی و جوانمردی و مرد مردانعه کعه ارز

واالئی گمعان می

روند اما گویای قدرت مرد هسعتند .کلمه مرد نیز بن مایه ای از قدرت یافته اسعت و
گویای تبعیض بسععود قدرت و تبعیض بسععود مرد به خاطر «قدرتمندی» اسععت که
گویعا طبیععت مرد را از طبیععت زن ممتعاز می کنعد .چنعانرعه در مقعام سععتعایش زن می
گویند« :ی

پا مرد است»

بعدین قرار ،العای تبعیض هعا ،بعدون رهعا کردن مععانی کلمعه هعا از بن معایعه قعدرت
وبعاز یعافتن زبعان آزادی ره بجعائی نمی برد .زیرا تبعیض بسععود قعدرتی کعه ،آگعاه و
نعاخود آگعاه ،روز مره ،اعمعال می شععود ،این تبعیض هعا رابعازسععازی و معمول می
کند.
در زبعان آزادی ،کلمعه مرد ،گویعای طبیععت مرد ،از جملعه ،توانعائی هعای طبیعی
او و کلمعه زن گویعای طبیععت زن ،از جملعه ،توانعائی هعای طبیعی او می شععونعد.
مردانگی و جوانمردی گویعای برعار بردن نعه قعدرت کعه توانعائی هعای خویش در
مقعام دفعاع از حق معنی می دهعد و زنعانعه و زنعانگی و زن خصععلعت و فراوان کلمعه
هعای دیگر کعه گویعای کعاسععتی زن از مرد در قعدرتمنعدی هسععتنعد ،گویعای توانعائی
هعای زن می شععونعد و یعا جعایبعه کلمعه هعائی می دهنعد کعه این توانعائی هعا را معنی
دهنعد .بعه خعاطر می آورد کعه در زبعان قعدرت ،جوان زن و جوان زنی گویعای
قدرت «سر

» هستند.

در زبان آزادی ،نیاز به کلمه هائی اسعت که تبعیض بسعود مرد ،در واقا ،بسعود
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قدرت ،معنی ندهند و ترجمان ارزشععهائی باشععند که حقو هسععتند .می توانیم در
نظر مجسعم کنیم توان رشد زبان را وقتی از بند قدرت رها می شود و زبان آزادی
می گردد.
اینع

 ،بعا توجعه بعه این وییگی و وییگی هعای دیگر زبعان قعدرت ،در جملعه «بعا

شرکت در انتخابات ،متالبات مردم را طرا کنیم» تتمل می کنیم:
 - 1متالبه .متالبه کننده می خواهد که ناچار مردم ایران هسععتند .اما مردم از راه
«شععرکت در دادن رأی» ،آیا جز از قدرت حاکم اسععت که می باید متالبه کنند؟
بدین قرار،
 .1.1جملعه ،رابتعه ای میعان مردم بعا قعدرت برقرار می کنعد کعه ،در آن ،دولعت جبعار
مسعلخ و مردم زیر سعلته هسعتند و برآورنده متالبات مردم نیز همان دولت اسعت.
مردمی که به این رابته خو می کنند و این مدار بسععته را مدار زندگی خویشععتن
می کننعد ،صععد البتعه ،برای خود حق انتخعاب ،خودانگیختگی ،یعنی اسععتقالل در
تصعمیم و آزادی در گزینش نوع تصعمیم ،قائل نمی شعوند .راسعت بخواهی ،این
حق ذاتی خود را از یاد می برند .برای خود حق ت ییر از راه رشعد را نیز قائل نمی
شعوند .زیرا این اسعاسعی ترین حق و مسعئولیت را از خود سعلب و از آن دولت جبار
می کنند .و جبار «حف

نظام را اوجب واجبات می داند».

هرگاه جمله در زبان آزادی ساخته می شد ،چنین می شد:
انتخابات فرصت برار بردن حق انتخاب و اظهار حق تعیین سمت رشد و آهنگ
آنست .پ

 ،این فرصت را ،برای تحریم دولت جبار و برداشتن این مانا و بازیافتن

حقو انسععانی و حقو ملی خویش ،م تنم بشععماریم .و یا ،تحریم برخودار کردن
خویشتن از حق و مسئولیت ت ییر یافتن و ت ییر دادن بگردانیم.
هرعی

از این جملعه هعا می گوینعد :ایرانیعان دولعت جبعار را معانا می داننعد .از آن

نیسعت که متالبه می کنند ،از خود اسعت که می خواهند حقو خویش را بشعناسعند
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و برعار برنعد .حق و مسععئولیعت ت ییر کردن از راه رشععد را از آن خود می داننعد.
قدرت جبار را حعد رشعد می شعناسعند و برآن می شعوند آن را با دولت حقوقمدار،
کعارگزار جعامععه برخوردار از حقو  ،جعانشععین کننعد .این جملعه هعا مردم ایران را
فعال و رﮊیم جباران را فعل پذیر می کنند:
 .2/1جملعه «بعا شععرکعت در انتخعابعات ،متعالبعات مردم را طرا کنیم»می گویعد کعه
سععازنعدگعان توجیعه ،مردم ایران را فععل پعذیر و دولعت جبعاران را فععال معایشععاء می
دانند و نمی خواهند این رابته ت ییر کند:
در ی

انتخابات وقتی آزاد اسعت ،مخاطب مردم خودشعان هسعتند .آنها هسعتند

کعه بعایعد بگوینعد چعه می خواهنعد و چعه نمی خواهنعد و چعه بعایعد برننعد تعا آنوعه می
خواهنعد انجعام بگیرد و آنوعه نمی خواهنعد انجعام نگیرد .امعا در این جملعه ،مردم
نقش فععال خویش را از دسععت می دهند ،در موقعیت زیر سععلته دولت جبار ،در
مقام فعل پذیر ،متالبات خویش را به عر

دولت می رسععانند .تازه ،مردم نیسععتند

که متالبات را مترا می کنند ،بلره توجیه کنندگان شععرکت در انتخابات هسععتند
که «متالبات مردم را به میان مردم می برند»
 – 2اما جمله «با شعرکت در انتخابات ،متالبات مردم را طرا کنیم» بر واقعیت ها و
حقو ایرانیان نیز پرده غفلت می کشد:
 .1/2بر «والیعت جمهور مردم» ،بعنوان خواسععتی کعه ایرانیعان دارنعد و خود از راه
برخاسععتن برای اعمال آن ،می باید بدان تحقق بخشععند ،بدین خاطر که اسععاال
جمله بر پذیر

والیت متلقه فقیه است ،پرده غفلت کشیده می شود ،بسا این حق

انرار می شعود .تا آنجا که حتی در انتخابات ریاسعت جمهوری ،به جای مسعابقه در
جمهوری خواهی ،نامزدها در مسععابقه «اعتقاد به والیت فقیه» و جان نااری اسععت
که شعرکت کرده اند .این انتخابات مفتضعن ،یادآورد انتخابات مفتضعحی اسعت که
در دوران شععاه سععابق ،به سععرکردگی علم و اقبال ،انجام گرفت .این دو ،در جان
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نااری مسععابقه می دادند .یری خود را غالم خانه زاد و دیگری خویشععتن را چاکر
جان ناار می خواند.
نعاچیز کردن اسععالم در والیعت متلقعه فقیعه کعه حتی بنعا بر فقعه سععنتی نیز از
مصعادیق شعرک اسعت (قول آقای منتظری) ،از جمهوری چه بر جا می گذارد؟ آیا
ایرانیان می باید به پای صعندوقهای رأی بروند و حق خویش را برحاکمیت ،یرسعره
انرار کنند؟
 .2.2بر این واقعیت که «انتخابات» ،هم از آغاز ،مهندسعی شعده اسعت و از صعندو
نیز آن ک

بیرون می آید که آقای خامنه ای و حزب سعیاسعی مسعلن می خواهند

و بر نقش مردم در برهم زدن نمعایش انتخعابعات از راه تحریم نیز ،پرده غفلعت می
کشععد .در انتخاباتی چنین ننگین ،مردم ایران از راه شععرکت در آن ،به طرا هیچ
متالبه ،حتی اگر متالبه برخورداری از حد اقل زندگی است ،نیز ،توانا نمی شوند.
چنانره نشعدند .نامزدها به زحمت سعخن از تورم و اصعالا وحععیت اقتصعادی گفتند.
آقعای قعالیبعاف وععده داد ظرف دوسعععال ،تورم و بیرعاری را از میعان بردارد .امعا
هیوی

از آنها ،نتوانستند بگویند چگونه این کار را انجام خواهند داد .صدا و سیما

به آنها بیشعترین وقت را داد اما اجازه گفتن آنوه گفتنی اسعت را به احدی از آنها
نداد .سعهل اسعت ،از فرصعتها برای تحقیر جمهوری و ریاسعت جمهوری و نامزدها،
یری را هم از دست نداد.
متالبه هایی از نوع پایان بخشیدن به تورم و بیراری و فقر و خشونت گستری،از
نامزدهای این رﮊیم ،خود فریبی بود .چرا که این نوع مشععرلهعا فرآورده سععاختعار
رﮊیم و اقتصعاد مصعرف محور هسعتند .آن سعاختار و این اقتصعاد هسعتند که این مشعرلها
را پدید می آورند .بنا بر این ،حل مشعرلها در گرو ت ییر سعاختار رﮊیم و ت ییر اقتصعاد
مصعرف محور به اقتصعاد تولید محور اسعت .چنانره وقتی دولت حقوقمدار اسعت و
اقتصعاد تولید محور اسعت ،پول به سعرمایه بدل می شعود و در تولید برار می افتد.
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اما زمانی که دولت ،دولت جبار و اقتصعاد مصعرف محور اسعت و نه دولت به مردم
که مردم به دولت وابسعته هسعتند ،پول به قدرت خرید بدل می شعود و دروازه ها
را بروی واردات بعاز می کنعد .اینسعععت کعه از کودتعای خرداد  60بعدین سععو،
درآمدهای نفت به قدرت خرید بدل می شوند و مردم را به دولت وابسته و اقتصاد
را مصعرف محور می کنند .هرگاه مردم ایران بر سعر حقو خویش ،می ایسعتادند،
اقتصاد تولید محور و دولت حقوقمداری می داشتند که بودجه ا

از اخذ مالیات

از تولید ملی حاصل می شد و وابسته به مردم بود.
 .3/2جملعه ،بر حقو ذاتی انسععان و حقو ملی ایرانیعان ،بنعابراین ،برشععهرونعدی
ایرانیعان پرده غفلعت می کشععد .در حقیقعت ،اگر بنعا بود توجیعه گران ایرانیعان را
شعهروندان ،بمعنای کسعانی به حسعاب آورند که از حقو انسعان از معنوی و مدنی و
سعیاسعی و اجتماعی و اقتصعادی و فرهنگی و حقو ملی برخوردارند ،همه روز را
فرصعععت یعادآوری این حقو بعه مردم ایران می کردنعد و ایرانیعان را فرا می
خواندند که زندگی های فردی و جمعی خود را عمعل به این حقو کنند و وطن
و جعامععه را گسععتره عمعل بعه این حقو گرداننعد و از این راه ،محعل عملی برای
دولت جبار باقی نگذارند.
 .4/2با توجه به اینره «شعورای نگهبان» با مهندسعی انتخابات ،یربار دیگر مسعلم کرد
کعه یع

نظعام را در جهعت مخعال

محور آن ،نمی توان اصععالا کرد و بعا توجعه بعه

اینره سععمت و سععوی تحول رﮊیم به حذف جمهوری و اسععتقرار اسععتبداد متلقه
اسععت ،جملعه نعه تنهعا گویعای تن دادن بعه حقیقعت و اعتراف بعه آن نیسععت ،بلرعه
پوشعاندن غلخ فاحشعی اسعت که اصعالا طلبی باشعد .غلخ فاحشعی که این

در

پوشععش «متالبه محوری» بازگو می شععود .جمله ای که با برار بردن زبان قدرت
سعاخته شعده اسعت ،نه مبهم که تاری

اسعت .تاری

اسعت زیرا دروو «اصعالا

طلبی» بیش از آن آشرار است که بتوان آن را با ابهام معمولی پوشاند.
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جمله گویای اصرار بر فرصت سوزی نیز هست .چرا که هرگاه قرار بود فرصت
م تنم شعمرده شعود ،باید برای جریان آزاد اندیشعه ها با هدف همگانی گرداندن راه
حعل برای گعذار از دولعت جبعار بعه دولعت حقوقمعدار ،در پی گعذار از جعامععه کنونی
به جامعه شعهروندان و برخوردار از جمهوری شعهروندان ،م تنم شعمرده می شعد.
این فرصت م تنم شمرده نشد زیرا
 .5/2جمله گویای تقدم مصعلحت بر حق و حقیقت و نشعسعتن مصعلحت بر جای حق
و حقیقت اسععت .هر جمله ای که در زبان قدرت سععاخته شععود ،این وییگی را نیز
دارد .مصععلحتی که جمله بیانگر آنسععت اینسععت که رﮊیم جبار باید برجا بماند اما
متعالبعات مردم را نیز برآورد .غیر از این کعه این امر نعاممرن اسععت ،انرعار حقو
مردم نیز هسععت .زیرا از آنهعا می خواهعدبعه جعای عمعلبعه حقو خویش ،بگعذاریعد
ما ،از راه مصلحت ،متالبات شما را مترا کنیم
اما ناممرن اسعت .به این دلیل روشعن که تناقض گوئی آشعراری اسعت .مگر نه
دولت جبار مسعئله سعاز اسعت و مسعئله بر مسعئله می افزاید ،مسعئله سعاز چگونه می تواند
مسعئله حل کن بگردد؟ مسعئله سعاز مسعئله بر مسعئله می افزاید و جز این نیز نمی تواند
برند .برای ماال ،دالر ،بهنگام سعقوب رﮊیم شعاه 7.5 ،تومان بود .اسعتبداد جدید که
دنباله اسعتبداد پیشعین اسعت ،مسعئله بر مسعئله افزود و حاصعل آن ،دالر  3550تومانی
اسعت .خاصعیت برخود افزائی مسعئله ها بهای دالر را  474برابر بهای آن ،در رﮊیم
شعاه کرده اسعت .آیا این رﮊیم می تواند بهای دالر را کاهش دهد؟ نه .زیرا ،آقای
هاشعمی رفسعنجانی وعده داد اگر به ریاسعت جمهوری برگزیده شعود ،بهای دالر را
از  100تومعان بعه  60تومعان بعازگردانعد .امعا در حرومعت او ،دالر  900تومعان شععد.
نتوانسععت از جملعهبعه این علعت کعه بودجعه دولعت از بهعای دالر ارتزا می کنعد .در
وحعععیعت کنونی کعه امریرعا تهعدیعد می کنعد دسععت ایران را از ارز خعارجی کوتعاه
کند ،رﮊیم بازهم بیشتر به پول حاصل از فرو
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ارز نیاز پیدا می کند.

اما قیمت دالر ربخ مسععتقیم دارد با رانت خواری در اقتصععاد ایران .در اقتصععاد
مصعرف محور وقتی بیشعترین فرصعت را برای رانت خواری ایجاد می کند ،ارز
پول ملی را در قبعال ارز خعارجی ،از جملعه ،میزان رانتی تعیین می کنعد کعه
مافیاهای نظامی – مالی می توانند عاید کنند.
موارد بیراری و فقر و خشععونت (از جمله در شععرل آسععیبها و نابسععامانی های
اجتمعاعی و فقر همعه جعانبعه) نیز هموون مورد بهعای دالر و سععقوب ارز

ریعال،

مسئله ها هستند که برهم افزوده شده اند.
و باالخره ،تخریب نیروهای محرکه که تورم یری از شععاخص هائی اسععت که
میزان آن را به دسعت می دهد ،شعرب بقای این رﮊیم هسعتند .دولت جبار که حف
خود را اوجب واجبات می داند از راه تخریب نیروهای محرکه است که برجا می
معانعد .زیرا هرگعاه نیروهعای محرکعه در جعامععه ایران ،در رشععد ،برعار افتنعد ،نظعام
اجتمعاعی – سععیعاسععی را محروم بعه ت ییر می کننعد و رﮊیم والیعت متلقعه فقیعه نمی
توانعد برجعا بمعانعد .از این رو اسععت کعه نفعت و گعاز و مواد اولیعه صععادر می شععونعد.
اسعتعدادها ،سعالی  150هزار تن از کشعور می روند .سعرمایه ها یا از کشعور فرار می
کنند و یا در رانت خواری برار می افتند و مازاد حاصل به خار می گریزد .چون
جریان آزاد اندیشعه ها و دانشعها و اطالع ها برقرار نیسعت ،اندیشعه راهنمای رشعد،
پعذیر

همگعانی نمی جویعد و جوانعان،بعا این دولعت و این اقتصععاد ،کعار پیعدا نمی

کننعد .دانش و فن نیز جز در ایجعاد فرصععتهعا برای افزایش میزان رانعت خواری،
کاربرد پیدا نمی کنند.
جمعیعت جوان کشععور نیروی محرکعه نیروی هعای محرکعه سععاز اسععت .میزان
بیراری آشعرار و پنهان و کارهای تخریبی -که کارکنان افزون بر کارکنان حعرور،
جز کار تخریبی نمی توانند کرد-و دسععتمزدی هم که دریافت می کنند ،تخریب
سعرمایه بماابه نیروی محرکه اسعت .شعمار کارکنان دولت و نسعبت آنها به کارکنان
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حعرور ،نمونه ای از وسععت کار تخریبی و شعدت آنسعت و ما را از میزان تخریب بی
سابقه این نیروی محرکه آگاه می کند.
 .6/2اما کشععور مدام در بنعد بحران های داخلی و خارجی بوده اسععت .امروز نیز
گرفتار بحران اتمی و تحریم های شعدت گیر و تهدید به جنگ اسعت .آیا حل این
بحران ،از متالبات مردم هسعت؟ نامزدهای آقای خامنه ای و حزب سعیاسعی مسعلن
از آن سخن می گویند .از جمله:
● آقای جلیلی می گوید تشعنجی درکار نیسعت که تشعنج زدائی کنی .تهدید درکار
اسعععت و بعایعد تهعدیعد زدائی کنیم .از دیعد او ،تهعدیعد زدائی یعنی نعه گفتن بعه
کشععورهعای  .1+5بعدین قرار ،از دیعد او ،بحران می بعایعد ادامعه پیعدا کنعد تعا کعه آن
کشورها تسلیم خواست «مقام معظم رهبری» بگردند.
● آقعای روحعانی می گویعد :زمعانی کعه معا بعا متوق

کردن غنی سععازی و عمعل بعه

قرارداد الحعاقی موافقعت کردیم ،بعا موافقعت «رهبر» این کعار را انجعام دادیم و از
فرصععت اسععتفعاده و برنعامعه اتمی را اجرا کردیم .یعنیبعه غرب کلع

زدیم .هرگعاه

کشعورهای  1+5بخواهند مواحعا این دو و دیگر نامزدهائی که موحعا گرفته اند –
یری از آنها گفته اسعت امر به او مربوب نمی شعود و به آن نمی پردازد – را مبنای
سعیاسعت خویش کنند ،کاری جز تشعدید تحریم و بسعا تدارک جنگ نمی توانند
برنند .بیهوده نیسعت که رئی

جمهوری امریرا 10 ،روز به روز رأی گیری مانده ،با

تشدید مجازاتها ،موافقت می کند.
جمله «با شعرکت در انتخابات ،متالبات مردم را طرا کنیم» از این بحران هیچ
در برنعدارد .در نوشععتعه هعا و گفتعه هعا هم کعه این جملعه را در توجیعه شععرکعت در
انتخابات قالبی برار می برند ،از راه حل این بحران ،سخنی بمیان نیست:
بحران را رﮊیم سعاخته اسعت و برای بقای خود سعاخته اسعت .مسعئله را او سعاخته
است و آن را چنان که می خواهد مترا می کند و «راه حلی» که با ادامه بحران
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و بقای رﮊیم سازگار است ،ارائه می کند .اما در حقیقت،
 - 1ال

 -تهدید فرآورده بحران است و

ب – جملعه «ماباید تهعدید زدائی کنیم»  -که تررار قول آقای خامنعه ای اسععت -
در زبان قدرت سعاخته شعده اسعت و با برار بردن منتق صعوری ،واقعیت و حقیقت
قلب کرده است:
 .1.1واقعیت و حقیقت اینسععت که ،از اتفا  ،رﮊیم والیت فقیه «تهدید افزائی» می
کند و بابت تهدید افزائی ،به شعر و غرب عالم با می دهد :به کشعورهای خلیج
ک فیه و
فارال باجی می دهد که از میزان آن مپرال (آنها نفت و گاز مناطق مشتر ِ
واسعته بازرگانی و فرار سعرمایه شعدن) .به روسعیه و چین و هند باز باجی می دهد
که از اندازه آن مپرال .به روسععیه و کشععورهای سععاحلی دریای خزر باز با می
دهد .به پاکستان با می دهد .بابت سیاست خود در اف انستان
و عرا و سعوریه و فلستین ،هزینه ای سنگین به مردم ایران تحمیل می کند .به
ترکیه با می دهد چون در تحریم اسععت .به امریرا و اروپا با امتیاز می دهد
از راه ایجاد فرصعت و دسعت آویز برای وحعا مجازاتها و سعلته خویش بر منابا
نفت و گاز منتقه.
.2 /1سعیاسعت اتمی رﮊیم بیانگر حقو ملی مردم ایران نیسعت ،بلره ترجمان نیاز
رﮊیم به بقا است .و از آنجا که بحران اتمی مردم ایران را میان فشار از بیرون و
فشععار رﮊیم از درون قرار می دهد ،رﮊیم خود اسععباب و توان مقاومت در برابر
مجازاتهای اقتصعادی را از میان می برد .ظرف  8سعال اخیر ،برغم هشعدارهای
مسععتمر اقتصعععاددانعان ،در درون و بیرون کشععور ،حعدود  700میلیعارد دالر
درآمدهای نفت و غیر آن ،به جای آنره سعرمایه شعود و در تولید برار افتد ،در
تخریب اقتصعاد ایران و در از بین بردن توان مقاومت آن ،برار رفت .افزون بر
132

این،
 - 2آقعای خعامنعه ای و دسععتیعار او ،آقعای جلیلی ،بعدون حعل بحران و از میعان
برداشعتن علت ،نمی توانند تهدید را بزدایند .اما بحران چه وقت از میان بر می
خیزد؟ وقتی که
ال

– وقتی تهدید افزائی ،از میان بر خیزد و

ب  -مردم ایران بعداننعد برنعامعه اتمی کعه رﮊیم اجرا می کنعد چیسععت؟ جریعان
آزاد اندیشعه ها و دانش ها و اطالع بر جمهور مردم ایران معلوم کند این برنامه
درخور هسعت یا نیسعت؟ ربتی به نیازهای جامعه در حال حاحعر و آینده دارد و
یا ندارد؟و

– چون برنامه اتمی شفاف در معر

دید مردم ایران قرار گرفت،

از آن ،رفا ابهام می شعود و مردم دنیا نیز می دانند محتوای این برنامه چیسعت
و
د – هرگعاه تولیعد بمعب اتمی بخشععی از این برنعامعه نبعاشععد و آقعای خعامنعه ای
راسعتگو باشعد ،دلیلی بر مخفی نگاه داشعتن آن نمی ماند .بحران از راه شعفاف
سازی حل می شود.و
ه – هرگاه سعاختن بمب اتمی جزئی از برنامه اتمی باشعد که رﮊیم دارد اجرا
می کند ،باز پنهان کردن آن ،فاقد اثر اسعت زیرا وسعائل فنی در اختیار امریرا و
بسعا اروپا و روسعیه به آنها امران می دهد ،درجا ،از ساخته شدن این بمب اطالع
حاصعل کنند .و – اگر قصعد بدسعت آوردن دانش تولید بمب اتمی و نه خود
آن باشععد ،باز بحران بی محل اسععت .زیرا دانش و فن شععناسععی اتمی نه کاری
اسعت که نیاز به پنهان کردن داشعته باشعد و نه می تواند مجوز تهدید و به اجرا
گذاشعتن تهدید در شعرل مجازاتهای اقتصعادی و جنگ پنهان و تهدید به جنگ
آشرار بگردد.
بدین قرار ،ملتی که بهائی چنین سععنگین بابت تهدید افزائی و بحران اتمی
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می پردازد و اینع

می بعایعد کعارگزار آقعای خعامنعه ای را بعه عنوان رئی

جمهوری تحمل کند ،یعنی آینده خود را همونان در دسعت کسعی بگذارد که
خعالی از بینش و دانش و کفعایعت و پر از بنعدگی قعدرت اسععت ،در واقا بعایعد بعه
جهانیان اعالن کند که مسلوب االختیار است.
بنعابراین ،هرگعاه بنعا بود کعه در بیعان اسععتقالل و آزادی و در زبعان آزادی،
پیشعاروی انتخابات فرمایشعی ،راه کاری پیشعنهاد شعود ،ایسعتادن برحق و عمل به
حق پیشعنهاد می شعد :ایسعتادن برحق و تعتیل نرردن عمل به حق به اینسعت که
رأی منفی به حذف جمهوری اسععالمی و حاکمیت متلق آقای خامنه ای داده
شود .چون حتی رفتن به پای صندو و انداختن رأی مخالفت با این حاکمیت
را دولعت جبعار ،رأی بعه «نظعام جمهوری اسععالمی» می خوانعد ،تحریم فععال
انتخعابعات فرمعایشععی ،کعاری درخورسععرفرازی ملی و وسععیلعه دفعاع از حقو
شهروندی است و راه را بر استقرار جمهوری شهروندان می گشاید.

٭ چرا « 8نامزد» هشت چهره برای ی

کارگزار است؟:

امروز 14 ،خرداد  ،1392آقای خامنه ای ،پاسعخ روشعنی به این پرسعش داد
وقتی گفت:
ال

– هر رأی کعه بعه هریع

از  8نعامزد محترم داده شععود و نیز هر رأی

اعتراحی ،رأی به جمهوری اسالمی و ساز کار انتخابات است .و
ب – رسععانه های خارجی م ر

خواهند گفت که من نظر خاصععی به این یا

آن نعامزد دارم .نعه من بعه هیویع

نظر خعاصععی نعدارم .امعا او نگفعت چرا برای

اولین بار اسعت که می گوید به هیوی

نظر خاصعی ندارم؟ آیا فرامو

کرده

اسعت که چون با نامه جعلی و قول جعلی و به زور پاسعدارها رهبر شعد ،می باید
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هاشعمی رفسعنجانی رئی

جمهوری می گشعت؟ .آیا در انتخابات  ،1376آشعرارا

از ناطق نوری حمایت نررد؟ .سععخنگویانش اینجا و آنجا ،در مقام تبلیک بر حععد
آقای خاتمی و بسعود آقای ناطق نوری ،نمی گفتند :سعید بودن و داشعتن عمامه
سعیا دلیل داشعتن فضعیلت نیسعت و رهبر نظر به ناطق نوری دارند؟ در انتخابات
 84از آقای احمعدی نیاد حمعایت نررد و در انتخعابات  ،88این حمعایت را بازهم
آشععرعار تر نررد؟ پیش از آن انتخعابعات قالبی ،ختعاب بعه آقعای احمعدی نیاد و
وزیرانش نگفعت :طوری کعارکنیعد ماعل اینرعه دوربععد نیز شععمعا کشععور را اداره
خواهید کرد؟ بعد از «انتخابات» هم دسعت به تقلب بزرو نزد و چون مردم به
جنبش اعتراحعی برخاسعتند ،به مردم ایران اعالن جنگ نداد و دﮊخیمان خود
را به جان مردم نیانداخت و زندان کهریزک او گوی سبقت از زندان ابوغریب
نبرد؟
اگر امروز می گویعد ،هرکعدام رئی

جمهوری بشععونعد ،برای او فر نمی

کنند ،بدین خاطر اسععت که نامزدها ی

کارگزار در  8چهره هسععتند .باوجود

این ،هم راست و هم دروو می گوید:
● راسعععت می گویعد زیرا هر  8نفر کعارگزار او بوده انعد و در طول زمعان ،از
هرجهعت ،امتحعان کعارگزاری را بعا موفقیعت گعذرانعده انعد .دروو می گویعد :زیر
نه در دسعتگاه او و نه در حزب سعیاسعی مسعلن ،اتفا نظر وجود ندارد .مافیاهای
نظامی – مالی همداسعتان نیسعتند و گروهی این و گروهی آن چهره را ترجین
می دهنعد .بنعا بر این ،رابتعه قوا در «بیعت» و در «حزب» و در معافیعاهعای نظعامی
– مالی اسعت که فصعل الختاب می شعود و تعیین می کند نام چه کسعی ،بعنوان
رئی

جمهوری ،می باید از صعندو بیرون آید .به سعخن دیگر ،اختالف این 8

نفر ،اختالف چهره است نه بیش .وگرنه ،در کارگزاری اشتراک دارند:
 – 1در این باره که در کارگزاری والیت متلقه فقیه و در جان نااری و در این
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کعه در مقعام کعارگزار آقعای خعامنعه ای ،این  8نفر ،تفعاوتی بعا یرعدیگر نعدارنعد ،از
قول آقای هاشعمی رفسعنجانی منقول اسعت که چهارتن از آنها را آقای جنتی
بدون این که «شعورای نگهبان» رأی دهد ،صعاحب صعالحیت شعناخته اسعت .به
سعخن دیگر ،چهارتن از آنها چنان هم هویت بوده اند که او الزم ندیده اسعت
«شععورا» به صععالحیت آنها رأی دهد افزون بر این 5 ،تن پاسععدار بوده اند .و
حعداد ععادل قول و فععل آقعای خعامنعه ای را فو قعانون و آقعای والیتی ،شعععل
مشاور «رهبر» را واال تر از ریاست جمهوری می دانند.
دوتن از این  8تن ،از بعاب جور بودن چهره هعا در شععمعار نعامزدهعا آورده
شععده اند 10 .روز به انتخعابات مانده ،آقای عارف گفتعه اسععت بزرگان (آقایان
هاشععمی رفسععنجانی و خاتمی ) خواهند گفت کدامی

از این دو ،باید بسععود

دیگری کنار بروند .باوجود این ،آقای روحانی ،به صراحت از آقایان میرحسین
موسعوی و کروبی تبری جسعته اسعت .شعرب تتیید صعالحیت هردو تبری از «فتنه
گران» و «منحرفین» بوده اسعت .هیوی

از  8نفر ،یربار نیز نظری مخال

نظر

«رهبر» اظهار نررده اند .باوجود این،
 – 2در آنوه به سیاست خارجی رﮊیم ،بتور مشخص به بحران اتمی مربوب می
شععود ،چهره هعا بعا یرعدیگر اختالف دارنعد :چهره جلیلی غیر از چهره روحعانی
اسععت .توحععین این کعه هرگعاه آقعای خعامنعه ای بخواهعد بعه غرب بگویعد رأی
دهندگان سعیاسعت مرا تصعدیق کردند ،جلیلی بر روحانی (و نیز عارف) رجحان
دارد .والیتی میعان این دو قرار می گیرد .قعالیبعاف می توانعد بعه هریع

از سعععه

چهره در آید .زیرا می گوید سعیاسعت خارجی قلمرو «رهبر» است .حداد عادل
و غرحی ،در این باره ،صاحب رأی نیستند و نقش دکور را بازی می کنند.
با این حال ،اگرآقای خامنه ای اصعرار داشعته باشعد به غرب بفهماند که رﮊیم
ی

صععدا دارد و آن صععدا نیز صععدای او اسععت ،چهره ای از چهره ها سععر از
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صعندو بیرون خواهد آورد که گویا تر باشعد .در سعخنرانی  14خرداد ،آقای
خامنه ای عالمت داد :این فرر که باید به قدرتهای خارجی امتیاز داد تا ساکت
شوند ،فرر غلتی است .این سخن او گویای رد روحانی و قبول جلیلی است.
 – 3در آنوه به سعیاسعت رﮊیم در کشعورهای اف انسعتان و عرا و سعوریه مربوب
می شعود ،باز ،نامزدها چهره های مختل

برای ی

کارگزار هسعتند .سعیاسعت

رﮊیم همان سعیاسعت خامنه ای اسعت که بر انزوا در سعتن دولتها ،انزوا در سعتن
ملتها را افزوده اسععت .از این نظر ،ریاسععت جمهوری بتور کامل بی نقش می
شعود و خامنه ای ناگزیر تابا سعیاسعت مسعرو در درجه اول و مسعرو و چین در
درجعه دوم می گردد .بهعای سععنگین آن ،از جملعه ،منعابا مشععترک نفعت و گعاز
ایران در خلیج فارال و دریای خزر اسعت که همسعایه ها می برند و می خورند
و رﮊیم حتی نمی تواند اعترا

کند.

 – 4در آنوه به سععرکوب و مهار جامعه مربوب می شععود ،باز هر  8نامزد هشععت
چهره برای ی

کارگزار هستند .همه آنها در انواع سرکوبها ،از ترور و سرکوب

در کوچه خیابانها و زندانها و نیز اعدامها ،یا بتور مسعتقیم شعرکت داشعته اند و یا
به قول آقای خامنعه ای ،در نظعام« ،خدمت» می کرده اند و موقعیت خود را از
سعرکوب مردم و جلوگیری از برخورداری آحاد این مردم از حقو شعهروندی
یافته اند .هم اکنون نیز ،سعه نوبت ،دو نوبت از سعوی شعخص خامنه ای و ی
نوبت از سععوی امام جمعه تهران ،امر به خار نشععدن از محدوده ،در سععخن
گفتن و وعده دادن شععده اند .نامزدی خود را از سععانسععور حاکم جسععته اند و
خویشعتن را سعانسعور می کنند و وقتی هم در اجتماع های کم جمعیت ،کسعانی
سعروت را می شعرنند و لب به اعترا

باز می کنند ،هم دسعتگیر می شعوند و هم

نعامزد (مورد آقعای روحعانی) الزم می بینعد بیعانیعه صععادر کنعد و اسععتفعاده از حق
سخن و آزادی سخن را محروم کند
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 – 5روشععن اسعععت کعه نعامزدهعا بهیچ رو اجعازه نعدارنعد از حقو انسعععان و
برخورداری ایرانیعان از حقو شععهرونعدی ،کلمعه ای بر زبعان بیعاورنعد .راسععت
بخواهی ،موقعیت خود را از تجاوز مسعتمر رﮊیم به حقو انسعان دارند و اگرهم
اجعازه پیعدا می کردنعد ،خود کلمعه ای از این حقو بر زبعان نمی آوردنعد .بنعا
براین ،هری

از آنها که به ریاسعت جمهوری منصعوب شعوند ،آقای خامنه ای

تجاوز به حقو انسعان و حقو شعهروندی ایرانیان را ادامه خواهد داد .باوجود
این ،یروند از چهره ها در تجاوز به این حقو  ،گویا تر هستند.
درآنوعه ،بعه حقو ملی مربوب می شععود ،بعه جعای آن ،گعاه از «منعافا ملی»
سععخن می گوینعد .از حقو ملی سععخن نمی گوینعد زیرا حق تعری

دارد و

مسععتقعل از آقعای خعامنعه ای و والیعت متلقعه فقیعه ،وجود دارد .امعا منعافا همعان
هستند که او منافا می خواند.
 – 6در آنوه به اقتصعاد و سعیاسعت اقتصعادی مربوب می شعود ،نامزدها در وعده
دادن ،با یردیگر ،مسععابقه می دهند .بسععا بدین خاطر بود که آقای خامنه ای به
آنها «نصعیحت» کرد که امروز وعده ای ندهید که اگر در خرداد سعال آینده،
نوار سععخنان شععما را پخش کردند ،از این که نتوانسععته اید به وعده خود عمل
کنید ،شرمنده شوید و بگوئید نگذاشتند.
بعاوجود این ،بعه نعامزدهعا اجعازه داده انعد ،بعا یرعدیگر مسععابقعه بعدهنعد ،زیرا تنهعا
وسعیله اسعت برای فریب رأی دهندگان و کشعاندن آنها به پای صعندوقهای رأی.
آقعای والیتی وععده می دهعد ظرف  3معاه مشععرعل اقتصععاد را حعل کنعد و آقعای
قعالیبعاف ظرف دو سععال می خواهعد مشععرعل تورم و بیرعاری را حعل کنعد .آقعای
رحعائی خود را کسعی می داند که کلید حل مشعرل اقتصعاد در دسعت او اسعت.
آقای غرحی حد تورم است و...
اما همانتور که در متالعه «متالبه محوری» ،توحععین داده شععد ،تا سععاختار
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سععیعاسععی دولعت ت ییر نرنعد یعنی والیعت متلقعه از میعان بر نخیزد و دولعت
حقوقمدار نشعود و سعاختار اقتصعاد از مصعرف محور به تولید محور ت ییر نرند و
نیروهعای محرکعه در رشعععد برعار نیفتنعد ،ععارحعععه هعای تورم و بیرعاری و فقر و
خشونت و رانت خواری ،قابل حل نیستند .نامزدها همه می دانند که دروو می
گویند و هری
در حف

برسعر کار آیند ،محصعول این سعاختارها و متیا آقای خامنه ای

«نظام والیت متلقه فقیه» هستند.

 – 7اشعتراک دیگر آنها اشعتراک در خمینی زدائی اسعت .با این حال ،سعه چهره
(آقعایعان روحعانی و ععارف و رحععائی) کمتر دسععت پرورده آقعای خعامنعه ای و
دسععتیار او در خمینی زدائی بوده اند .برای ادامه خمینی زدائی ،اگر هنوز کار
انجام نگرفته ای باقی مانده باشد ،برخی از چهره ها ،امتیاز بیشتری دارند.
تعتمعل در این هفعت مورد ،جعای تردیعد بعاقی نمی گعذارد کعه از  8نعامزد ،چهعار
نامزد دکور هسععتند :آقایان عارف و رحععائی و حداد عادل و غرحععی .راسععت
بخواهی ،تعتییعد صععالحیعت آقعایعان روحعانی و ععارف برای آن اسععت کعه آقعایعان
هاشعمی رفسعنجانی و خاتمی دسعت آویز داشعته باشعند برای دعوت به شعرکت در
دادن رأی .از چهار تن دیگری که باقی می مانند ،هنوز سععه چهره یری آقای
جلیلی و دیگری آقعای قعالیبعاف و والیتی از امتیعاز بیشععتری برخوردار هسععتنعد.
والیتی ،بنا بر این که دسععت آموز انجمن حجتیه اسععت و این انجمن موقعیت
محرم در رﮊیم دارد و روحعانی ،بعدین خعاطر کعه می گویعد متیا خعامنعه ای
اسعت و خود را رام کننده محافظه کاران سعنتی و «اصعالا طلبان معتدل» ،می
داند و اصعالا طلبان بدلی را جانشعین اصعالا طلبان واقعی کند ،صعاحب امران
و اقبالی هسعتند .اما با عالمتی که آقای خامنه ای در رد روحانی و قبول سععید
جلیلی داد ،آقای روحانی مشعرل می تواند از سعد «بیت» و حزب سعیاسعی مسعلن
عبور کند .مگر این که تعادل قوا در سعتن رﮊیم ت ییر کند و آقای خامنه ای به
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این ت ییر اعتناء کند .تا این هنگام ،چون قرار نیسعت رأی مردم نقشعی در تعادل
قوا در درون رﮊیم بازی کند ،شرکت رأی دهندگان در دادن رأی ،ت ییری در
رده بندی  8چهره بوجود نمی آورد.
سععخنان  14خرداد آقای خامنه ای که رأی دادن را رأی دادن به سععازکار
«انتخعاب» رئی

جمهوری ،کعه جز مجبور کردن رأی دهنعدگعان بعه تن دادن بعه

زبونی و تحقیر و صعورت سعازی برای انتصعاب کارگزار توسعخ آقای خامنه ای و
حزب سععیاسععی مسععلن نیسععت و این امر که پیش از رد صععالحیتها ،کری ،وزیر
خارجه امریرا از کنگره خواسعت در وحعا مجازاتها شعتاب نرند و منتظر نتیجه
انتخابات ریاسععت جمهوری بماند ،و این

 ،در  13و  14خرداد ،حرومت امریرا

مجازات اقتصعادی جدید وحعا می کند ،به صعراحت گویای این واقعیت هسعتند
که هم قدرت امریرا و هم آقای خامنه ای مردم ایران را مسععلوب االختیار می
داننعد .پ

این مردم ایران هسععتنعد کعه بعا شععرکعت در تحریم فععال ،می تواننعد

حیات ملی خویش را از ختر قتعی برهند و راه استقرار جمهوری شهروندان و
دولت کارگزار اینگونه جمهوری را هموار سازند.

*****
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شماره  10 831تا  23تیر 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

اجماع ملی؟
با انجام «انتخابات» ،پرسشهای بسیاری را از هموطنان خود ،دریافت کرده
ام .پیش از آوردن پرسشها و پاسخ دادن به آنها ،بجا است یادآور شوم که کار
انسان باورمند به آزادی اندیشه و بیان ،دفاع از این آزادی است و نه اعترا
به کسانی که نظری دیگر اظهار کرده و روشی سوای رو

او در پیش گرفته

اند .باوجود این ،آزادی اندیشه و بیان ،نقد را نیز ایجاب می کند .بنا بر این ،نقد
حق است و این حق را می باید برار برد.
و اما ،از میان پرسشها ،به پرسشهائی پاسخ می نویسم که گویا تر هستند و پاسخها
می توانند بر وحعیت پرتو افرنند:
 -1آیا سیاست هنر استفاده از ممکن (امکان موجود)است و مردم از امکانی که رﮊیم در
اختیارشان گذاشت استفاده کردند؟  - 2آیا مردم آنقدر باید در انتخابات رﮊیم شرکت کنند تا
که ناگزیرش کنند به دموکراسی تن در دهد؟  - 3آیا اگر هم انتخاب میان بدتر و بدترین بود،
باز هم باید رأی داد؟  - 4شما گفته و نوشته اید اگر مردم رأی بدهند ،خطر حمله نظامی و
تشدید مجازاتها بیشتر می شود و حاال مردم رأی داده اند آیا به ایران حمله نظامی می شود و
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مجازاتها تشدید می شوند؟  – 5آیا مردم ،با شرکت در دادن رأی ،به رﮊیم مشروعیت داده اند؟
 - 6شرکت در دادن رأی کارسازتر شد و یا اگر مردم انتخابات را تحریم فعال می کردند؟
٭ پاسخ به پرسش اول (آیا سیاست هنر استفاده از امکان موجود است؟):
معنی «سیاست هنر استفاده از امران موجود است» اینست که هدف هر فعالیت
سیاسی رسیدن به قدرت و ماندن در قدرت و مدیریت قدرت است.
حال آنره ،در اسعتقالل و آزادی ،هم ،فراوان امران در اختیار اسعت و هم انسعان با
اسعتفاده از اسعتعداد ابترار و ابداع و ک عش

و خلق ،خود امران می سعازد .گوینده این

سععخن ،هم خود را در دایره تنگ ممرنی زندانی می کند که رﮊیم ،بنا بر هدفی که
دارد ،ایجاد می کند و هم عقل خویش را از اسععتقالل و آزادی که دارد ،غافل نگاه
می دارد و هم ممرن های بسعیار را وقتی عقل او مسعتقل و آزاد اسعت نمی بیند و هم
از حق انتخعاب خویش غعافعل می معانعد و هم اسععتععداد هنر خویش را بی کعار می
گرداند و در ایجاد امران برار نمی اندازد .و
 .1.1گوینده این سعخن« ،سعیاسعت هنر ایجاد امران اسعت» را با «سعیاسعت هنر اسعتفاده
از ممرن اسعت» جانشعین کرده اسعت .اما جانشعین کننده ندانسعته اسعت و یا زبان فریب
برعار برده و نگفتعه اسععت کعه امرعان رانعه او کعه رﮊیم والیعت متلقعه فقیعه بوجود آورده
اسععت و هدف نیز نه از آن او که از آن رﮊیم اسععت .پ

وارد شععدن در مدار بسععته

ممرنی که رﮊیم ایجاد کرده اسعت ،آلت فعل رﮊیم شعدن اسعت .آلت فعل شعدن هنر
نیسعت ،بی هنری اسعت .محروم کردن خویش از حقو ذاتی و حقو ملی اسعت،
اخال گریزی به حد افراب است ،تحقیر خویشتن و تن دادن به ذلت بندگی قدرت
است.
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 .2 /1اما ،آیا ممرن نیسعت از فرصعتی که رﮊیم ایجاد می کند اسعتفاده کرد و هدف
خویش را جانشععین هدف او گرداند؟ چرا ممرن اسععت .هنر که گشععودن فراخنا و
امران است ،ستاندن فرصت از جبار و تبدیل کردن آن به فرصتی برای هدفی دیگر
اسعت .هر انسعانی که از اسعتقالل و آزادی خویش غافل نشعود ،تحریم فعال انتخابات
فرمایشی را ستاندن فرصت از رﮊیم برای بیرون رفتن از مدار بسته او و متحقق کردن
هدف خود ،می گرداند .یادآور می شعوم که شعاه سعابق ،فضعای سعیاسعی را بازکرد
برای هعدفی کعه داشعععت ،امعا مردم ایران امرعانی را کعه او ایجعاد کرده بود ،برعار
درآمدن به جنبش برد و هدف خویش را جانشعین مورد نظر شعاه سعابق کرد .مردم
روسععیعه همین رو

را برعار بردنعد .بعدین قرار ،الزمعه امرعان را از آن خود کردن،

بیرون از مدار بسعته رﮊیم عمل کردن اسعت .تحریم فعال ،جامعه را فرا می خواند به
از آن خود کردن فرصععت انتخابات فرمایشععی و برار بردن آن در جانشععین کردن
والیت فقیه با والیت جمهور مردم.
از راه دادن رأی بر حععدنعامزدی کعه

 .3 /1آیعا نمی توان تحریم فععال رابعا اعترا

معرف کامل والیت متلقه فقیه و سعیاسعتهای او اسعت ،جانشعین کرد؟ آیا مردم انتخابات
فرمایشعی را به همه پرسعی برحعد والیت فقیه و سعیاسعتهای او ،بدل نرردند؟ دورتر،
بهنگام پاسعخ به پرسعش پنجم به این پرسعش با تفصعیل ،پاسعخ می دهم .در این جا،
خعاطر نشعععان می کنم کعه تحریم فععال در خود پعدیعد آوردن روحیعه اعترا
شعجاعت اظهار حقیقت اسعت .هرگاه فر

و

کنیم ،رأی به آقای جلیلی ،رأی به آقای

خامنه ای و بحران سعازیهای او بوده اسعت 4.4 ،درصعد تهران و  7درصعد نسعبت به
دارنعدگعان حق انتخعاب در کشععور ،گویعای اجمعاعی ملی برحععد والیعت متلقعه و
سعیاسعتهای او اسعت .با وجود این ،اعترا

از راه شعرکت در دادن رأی ،هم شعفافیت

بایسععته را ندارد و هم کسععی که به پای صععندو می رود حق انتخاب خود را به جا
نمی آورد و هم ،ابترعار عمعل را از خود می سععتعانعد وبعه رﮊیم والیعت متلقعه فقیعه می
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سپارد.
« .4 /1هنر اسعتفاده از ممرن» در بیان قدرت و در زبان قدرت سعاخته شعده اسعت و
بقصعد تنظیم رابته با قدرت حاکم ،جانشعین «هنر ایجاد امران» گشعته اسعت .در جمله
که تتمل کنیم ،می بینیم:
ال

– بنا بر ماندن در مدار بسععته بد و بدتر اسععت .این مدار را جبار ایجاد می کند.

جامعه می تواند خود را در آن زندانی نرند .عقل قدرتمدار از این توانائی غافل می
شعود و غافل می کند .در مدار بسعته ،انتخاب وجود ندارد .زیرا با «انتخاب» بد ،بد و
بدتر و بدترین ،انتخاب ( بخوانید استسالم) شده است.
ب – طرفه این که در این جمله انسععان نیسععت که امران را ایجاد می کند ،قدرت
حاکم اسعت که آن را ایجاد می کند .بدین سعان ،بنای جمله ،بر تسعلیم محض قدرت
گشعتن و در محدوده آن ماندن و «اسعتفاده از ممرنی» اسعت که مردم در ایجاد
نقشی ندارند.
– بنای جمله بر غفلت از رشعد و حق رشعد جامعه اسعت .رشعد بازیافتن روز افزون
خودانگیختگی اسععت و «اسععتفعاده از ممرن» محروم کردن خویش بعه جبر جبعار،
بنابراین ،رشعد نرردن اسعت .بهو

باید بود که رشعد ،بازیافت خودانگیختگی و این

بازیافت تحقق نمی یابد مگر با برار انداختن اسعتعداد هنر و ممرن کردن ناممرن ها،
خصور ناممرن های زور ساخته است.
٭ پاسخ پرسش دوم (آیا مردم باید آنقدر در انتخابات شرکت کنند تا مردم ساالری برقرار شود؟):
آیا باید همونان در انتخابات فرمایشعی شعرکت کرد تا که رﮊیم نرم شعود و تن به
دموکراسععی بدهد؟ از توجیه ها که سععاخته شععده اسععت ،این توجیه با اسععتفاده از
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رهنمود انجیعل سععاختعه شععده امعابعا وارونعه کردن آن .بنعا بر رهنمود انجیعل ،درب را
آنقدر بزن تا برویت باز کنند .اما چرا این توجیه وارونه رهنمود انجیل است؟ زیرا
 .1 /2بنا بر رهنمود انجیل ،آدمی ،در برابر درب بسعته ،نباید خویشعتن را ناتوان انگارد.
می باید همونان بروشعد تا درب بسعته بر روی او باز شعود .ابترار با انسعان اسعت .نه با
قدرت .در ایران امروز ،مردم در بیرون درب نیسعتند ،در درون حصعار هسعتند .کاری
که باید برنند ،بیرون رفتن از حصععار اسععت و نه ماندن در حصععار و نرم کردن دل
جبار .در حصار ،استقرار دموکراسی ناممرن است .زیرا دموکراسی یعنی بیرون رفتن
از حصععار .مردمی که می توانند از حصععار بیرون روند و ،به جای آن ،به زندگی در
زندان تن می دهند ،دسعتیار جبار می شعوند برحعد خود .فر اسعت میان کوشعیدن
برای بیرون رفتن از حصار و ماندن در آن را سرنوشت خویش انگاشتن .و
 .2.2بنابر رهنمود انجیل ،ابترار با انسعان اسعت .این او اسعت که ت ییر می کند و حق
دارد خویشعتن را ت ییر دهد .اما چون آن رهنمود را وارونه کند و برار برد ،خویشعتن
را از این حق که رشعد آدمی در گرو برار بردن آنسعت ،محروم می سعازد .ابترار را به
جبار می سعپارد .او را ت ییر دهنده خود می گرداند و روشعن اسعت که او ،انسعان فعال
و خال را به انسان فعل پذیر و سازگار با جباریت خود بدل می کند.
 .3/2این توجیه وارونه رهنمود انجیل اسععت چرا که رهنمود انجیل حاصععل تجربه
انسعان فعال و خال اسعت و این توجیه ،انرار این تجربه و فراخواندن انسعانها به فعل
پعذیری ،آنهم پعذیرفتن فععل جبعار اسععت .توحععین این کعه در این جهعان ،هیچ گعاه،
جعامععه ای از راه رفتن بعه پعای صععنعدو  ،بعدون برخوردار بودن از حق انتخعاب،
دموکراسعی برقرار نشعده اسعت .آیا در ایران دوران پهلوی چنین شعد؟ آیا در روسعیه و
اروپای شعرقی چنین شعد؟ آیا در تون

و مصعر و عرا و سعوریه چنین شعد؟ آیا در

ترکیعه و پعاکسععتعان چنین شععد؟ آیعا در انگلسععتعان و امریرعا چنین شععده بود؟ بنعای
دموکراسععی بر حقوقمنعدی و فععالیعت و خالقیعت اسععت .کجعا ممرن اسععت با بدون
145

داشععتن حق انتخعاب بعه پعای صععنعدو رأی رفتن و فععل پعذیرانعه رأی در صععنعدو
انداختن ،دموکراسععی پدید آید؟ بنای دموکراسععی بر فرهنگ و اخال حقوقمدار
اسعت .رها کردن اصعلها و ارزشعها و حقو و صعندو را به جعبه جادو بدل کردن و
در انتظار بیرون آمدن دم کراسعی از این جعبه نشعسعتن ،فعل پذیری نزدی

به متلق

اسعت .نه سعاختن فرهنگ و اخال مردم سعاالری که ویران کردن آن و مبلک حعد
فرهنگ و حد اخال جباریت گشتن است.
 .4/2این توجیعه وارونعه رهنمود انجیعل اسععت زیرا رهنمود انجیعل در زبعان قعدرت
سعاخته نشعده و انسعان را در مدار بسعته رابته با قدرت قرار نمی دهد .به او نمی گوید
قدرت که هیچ جز رابته قوا نیسععت ،واقعیت متلق اسععت و جز از راهی که قدرت
پیش پعا می گعذارد ،نمی توان رفعت .می گویعد می توان از رابتعه قعدرت بعدر آمعد و
فراخنعای زنعدگی را گسععتره امرعانهعا برای رشععد کرد .امعا این توجیعه ،بیرون از رابتعه
مردم با جبار را نمی بیند و چون نمی تواند به صعراحت ،مبلک ماندن در مدار بسعته بد
و بدتر بگردد ،به مردم می گوید شعما ی

راه دارید و آن همانسعت که قدرت پیش

پای شعما می گذارد .اگر خسعته نشعوید و این راه را ادامه بدهید ،زمانی آزاد خواهید
شعد .با برار بردن منتق صعوری ،مردم را از این واقعیت غافل می کند که قدرت راه
اسعتقالل و آزادی را پیش پای آدمی نمی گذارد ،در مدار بسعته ،ناگزیر

می کند

آنقدر دور بزند تا گیج و ناتوان بر زمین استسالم بنشیند.
 .5/2این توجیعه وارونعه رهنمود انجیعل اسععت چرا کعه رهنمود انجیعل میعان انسععانبعا
توانعائی خود و بعا اسععتععداد رهبری خود رابتعه برقرار می کنعد .می گویعد بعه یمن
اسععتععداد رهبری و برعار انعداختن توانعائی هعای خود ،درب بسععتعه را بر روی خود
بگشععای .اما این توجیه انسععان را از اسععتعداد رهبری و توانائی خود غافل می کند.
رهبری را به جبار می دهد .این او اسعت که انتخابات فرمایشعی را سعازمان می دهد و
این دارندگان حق انتخاب اسععت که باید از حق خالی شععوند و رأی بدهند .بدین
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سععان ،در این توجیعه ،رابتعه با اسععتععدادها ها و حقو و توانائی ها ،جای به رابتعه با
جبار می دهد .رهبری نیز با جبار اسععت .سععازنده توجیه از مشععاهده تناقض آشععرار
سعاخته خود ناتوان اسعت :نمی توان هم در بن بست ماند هم زندگی در بیرون از بن
بسعت ،زندگی در دموکراسعی ،را جسعت .حل تناقض به فراخواندن مردم به بیرون
آمدن از بن بست است.
 .5.3این توجیه وارونه رهنمود انجیل اسعت چرا که حاصعل تجربه انسعانیت این شعد
که «زنگی به شستن نگردد سفید» و معنی این ادعای دروو اینست که شستن به جای
خود ،بدون شستن زنگی گردد سفید .به سخن دیگر ،زنگی اگر بخواهد سفید بگردد،
باید زنگی بماند .انتقاد اول و اسعاسعی به شعرکت در دادن رأی وقتی انتخابات آزاد
نیسعت ،اینسعت که این عمل نقض حق انتخاب اسعت و با نقض حق انتخاب صعاحب
حق انتخاب و انتخابات آزاد نمی توان شد.
اثر آشعرار تحریم فعال بر رفتار مردم ایران ارز

یافتن رأی در نظر آنها اسعت .در

حقیقت ،فرهنگ دموکراسعی وقتی پیدا می شعود که هر عضعو جامعه خود را شعهروند
و دارای حق انتخاب بداند .بنا بر این ،برای رأی خود ارز
ناشعی از دادن رأی را بشعناسعد و برعهده بگیرد .پ

قائل شعود و مسعئولیت

اگر به جای توجیه فعل پذیرانه

رفتن به پای صندو رأی ،دست کم ارزشمندی رأی و اهمیت مسئولیت رأی دادن
گوشزد می شد ،می توانست ترویج مردم ساالری باشد.
٭ پاسخ پرسش سوم (آیا میان بدتر و بدترین هم انتخاب وجود دارد؟):
آیعا همواره انتخعاب وجود دارد؟ آیعا میعان بعد و بعدتر بعه جعای خود ،میعان بعدتر و
بعدترین نیز انتخعاب وجود دارد؟ نعه .در معدار بسععتعه ،انتخعاب وجود نعدارد .زیرا این
معدار ،معدار جبر اسععت .و چون معدار بسععتعه ،معداربعد وبعدتر می شععود،بعه حرم جبر
قدرت ،تنهعا ی

گذرگاه وجود دارد و آن از بد به بدتر و از بدتر به بدترین اسععت.
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چرا؟ زیرا مدار بسته است .پ

عبور از بد به خوب ممرن نیست .و چون قدرت جبار

ال معدار پعدیعد نمی آیعد و ثعانیع ًا
بعد وبعدتر را معین می کنعد وبعدون تعیین بعد وبعدتر ،او ً
بسعته نمی شعود ،بد و بدتر همواره همزاد و همراهند .اما چرا جبار نیاز به ایجاد مدار
بسععتعه بد و بدتر دارد؟ زیرا هم برعار مهعار جامععه ،از راه غافل نگعاه داشععتنش از وجود
مدار باز خوب و خوب تر می آید و هم برار نگاه داشعتن مداوم مردم در جو ترال و
سنگین کردن این جو.
گوینده این سعخن تصعدیق می کند که انتخابات گزیدن به و بهتر نیسعت ،ماندن
در معداربعد وبعدتر و از بیمبعدتر رأی دادنبعهبعد اسععت .و او نمی دانعد کعه معدار هر
اسعتبدادی ،مدار بسعته بد و بدتر اسعت .چرا که قدرت از روابخ قوا پدید می آید و
حاصعل تخریب اسعت .تخریب ،خوب نمی شعود .هر تخریبی ،تخریب بیشعتری را به
دنبال می آورد .اما چه وقت مدار رابته قوا بسعته می شعود؟ وقتی کسعی که در این
رابته زیر سعلته هسعت موقعیت و وحععیتی را که در آنسعت ،سعرنوشعت محتوم خود
بپندارد و بر نخیزد ،برای بیرون رفتن از این مدار ،بر نخیزد .بدین قرار ،هرگاه بتوان
از رابته قدرت بیرون رفت ،مدار بسته بد و بدتر پدید نمی آید .پ

می باید مردمی

که گرفتار این مدار می شوند ،باور کنند که
 .1/3از مدار بسته بد و بدتر نمی توان بیرون آمد .و
 .2/3در این معدار ،همواره انتخعاب وجود دارد امعا میعان بعد و بعدتر و میعان بعدتر و
بدترین و مردم با انتخاب بد ،می توانند گرفتار بدتر نشوند.
بعاورانعدن این دروو نیعاز دارد بعه فراوان سععاحران و مبلعان جوراجور کعه بتواننعد
جامعه را از آرمان ،یعنی الگوی زیسعت قابل تحقق محروم کنند .تا جامعه ،بخصعور
بخش جوان آن کعه بعدون این آرمعان ،نمی توانعد بعه فععالیعت خود جهعت دهعد ،از
آرمان تهی شعود .سعاحران می باید جوانان را به سعحر «باید از آرمان گرائی دسعت
شست و به واقعیت گرائی بسنده کرد» ،بی هدف و فعل پذیر کنند.
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باوراندن این دروو به جامعه نیاز دارد به فراوان سعاحران و مبل ان (جامعه شعناال
و اقتصعاد دان و دین شعناال و مرو «اخال » و حقوقدان و سعیاسعتمدار و سعیاسعت
شعناال و مفسعر و تحلیل گر و محقق و پیوهشعگر که اکارا القاب خود سعاخته اسعت)
برای این که بباورانند رابته قوا رابته ایسعت که واقعیت دارد و برقرار کردنی اسعت.
هر ک

و هر جعامععه ای در این رابتعه اسععت کعه میبعایعد ،موقعیعت متفو پیعدا کنعد.

امعا اکاریعت بزرو چعه بعایعد برنعد؟ این اکاریعت در روابخ قوا ،هرگز موقعیعت متفو
پیدا نمی کند .زیرا قدرت بدون آنره متمرکز شععود ،برار بردنی نمی شععود و بدون
این که بزرو شعود ،برجا نمی ماند .پ

این اکاریت است که می باید در مدار بسته

بد و بدتر نگاه داشعت .برای نگاه داشعتن اکاریت در این مدار ،افزون برکار های باال،
ساحران و مبل ان در خدمت قدرت ،می باید:
 .3.3اکاریعت بزرو را از حقو ذاتی انسععان و حقو ملی غعافعل نگعاه دارنعد .از راه
اتفا نیسععت که در طول مدت انتخابات فرمایشععی ،از این حقو  ،بر زبانها و قلمهای
این ساحران و مبل ان کلمه ای جاری نشد.
 .4/3باید اکاریت بزرو را از انقالب و هر جنبشععی ترسععاند .زیرا «همه جا آسععمان
همین رنگ اسععت» و «درب همواره براین پاشععنه می چرخد» .از این رو اسععت که
دسعتگاه تبلی اتی رﮊیم والیت متلقه فقیه چنان تبلیک می کند که پنداری دموکراسعی
های غرب وحعیتی بسیار بدتر از وحعیت مردم ایران دارند.
 .5/3رفتن به پای صندو رأی بدون برخورداری از
ال

– حق انتخاب ( اسعتقالل در گرفتن تصعمیم و آزادی در گزینش نوع تصعمیم)

و
ب – چشعم پوشعیدن از انتخاب واقعی یعنی باز یافتن اسعتقالل و آزادی خویش ،بنا بر
این ،بیرون رفتن از مدار بسته بد و بدتر است .تحریم فعال همین است.
– غیر ممرن جلوه دادن ایجعاد امرعان در بیرون از حوزه سععلتعه رﮊیم والیعت
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متلقه فقیه .و
د  -بی محل کردن وجدان اخالقی و ارزشعهائی که ترجمان حقو انسعان هسعتند.
بنابراین،
ه – عاری کردن انسان از کرامت و منزلت و شخصیت و این خالء کرامت و منزلت
و شعخصعیت را واقعیت گرائی باوراندن و و – دروو را که زبان زور و ترجمان بیان
قدرتی است که مرام رﮊیم است ،عادی و همگانی کردن.
بدین قرار ،ماندن در مدار بسعته بد و بدتر و فراخواندن مردم در ماندن در این مدار
و بسععنده کردن به «انتخاب» میان بد و بدتر ،تن دادن به خالی شععدن از کرامت و
منزلت و شخصیت و همه دیگر حقو و ارزشها به شرا باال است.
٭ پاسخ پرسش چهارم (آیا حاال که «مردم رأی داده اند» به ایران حمله می شود؟):
من گفته و نوشعته ام که رفتن به پای صعندوقها و دادن رأی به رﮊیم – آقای خامنه
ای در  14خرداد گفعت هر رأی ،رأی به نظعام و سععاز و کار انتخعابات اسععت – بدان
معنی اسععت کعه مردم ایران گرفتعار چنعان وحشععتی هسععتنعد کعهبعا پعای خودبعه پعای
صعندوقهای رأی می روند و به این رﮊیم رأی می دهند .ایجاد چنین داوری نسعبت
به خود ،بسی
در صفحه3
برای ایران خترنعاک اسععت .تشععویق جنعگ افروزانبعه تعدارک جنعگ و تشععدیعد
تحریمها برحعد ایران اسعت .سعخنان  22خرداد آقای خامنه ای ،جا برای تردید باقی
نگذاشعت که جامعه ملی را مصعمم به تحریم فعال انتخابات دیده اسعت .وگرنه ممرن
نبود کسععی با این ادعا که بر مردم والیت متلقه دارد ،ختاب به آنها ،بگوید اگر هم
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نظام را قبول ندارید ،به خاطر کشععور ،رأی بدهید .این

آنها که انتخابات را تحریم

فعال کردند و بنا بر همین رأی سععازی هم رأی اول را در ایران امروز دارند و بنا بر
حقیقت و واقعیت نسعبت آنها به رأی دهندگان از سعه پنجم به دو پنجم نیز بیشعتر اسعت
و آنها هم که در مقام اعترا

به والیت متلقه آقای خامنه ای و بحران سعازیهای او،

رأی داده انعد،بعا توجعهبعه رأی آقعای جلیلی ( 4.4درصععد نسععبعتبعه دارنعدگعان حق
انتخاب در تهران یعنی  96.4درصعد مردم ایران مخال

ناچیز شعدن اسعالم در والیت

فقیه و «تهدید زدائی») ،اجماع ملی را بر حد والیت متلقه فقیه و سیاستهایش بوجود
آورده انعد .واکنش حرومتهعای امریرعا و اروپعا ،نیز ،می گویعد کعه آنهعا هم رأی داده
شععده را رأی اعترا

تلقی کرده اند .از دید آنها نیز ایرانیان سععیاسععتی را که آقای

جلیلی مجری آن بود ،رد کرده اند .شععارهای ایرانیان در شعهرها ،بعد از اعالن نتایج
آراء نیز گویای صفت اعتراحی بودن رأی های داده شده است.
بعدین قرار ،بعه یمن تحریم فععال ،در مردم ایران حعالعت اعترا
اسععت .ایعن
اعترا
ی

برانگیختعه شععده

پرسععش کننعده و جمهور مردم ایران میبعایعد از خود بپرسععنعد :وقتی

آنها توانسعته اسعت جو را ت ییر دهد ،هرگاه این اعترا

از راه تحریم فعال

پارچه بعمل می آمد ،صععد چندان مؤثرتر نبود؟ زود اسععت که ایرانیان پی می

برند گزینش آقای روحانی به ریاست جمهوری نه برد آنها که باخت آنها و برد آقای
خامنه ای اسعت .به سعخن دیگر ،اگر هم تحریم همگانی می شعد ،به احتمال قوی ،او
را به ریاسعت جمهوری بر می گزیدند .پیش از این (سعرمقاله انقالب اسعالمی شعماره
 830بعا عنوان متعالبعه محوری) ،توحععین داده ام ،بنعا بر چعه فرحععی روحعانی بر دیگر
نامزدها تقدم پیدا می کرد .در پاسعخ به پرسعش شعشعم ،با تفصعیل بیشعتری توحعین
خواهم داد .تحریم فععال برد کعامعلبعدونبعاخعت برای مردم بود و رأی اعترا

برد

و همراه با باخت اسعت .آقای خامنه ای می تواند برد خود را وصعول کند و مردم از
باب وصول باخت او را ندارند.
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٭ پاسخ پرسش پنجم (آیا «مردم» با دادن رأی به نظام مشروعیت بخشیده اند؟):
وقتی انتخعابعات فرمعایشععی اسععت یعنی مردم نمی تواننعد حق انتخعاب خود را برعار
برنعدبعدین خعاطر کعهنعه آزادینعامزد شععدن وجود دارد ونعه آزادی بیعان و اجتمعاع
وجود دارد ونعه نعامزدهعا اجعازه دارنعد بعا مردم ،بعه زبعان حقیقعت ،سععخن بگوینعد ونعه
حتی شععمعار

آراء در منظر مردم انجعام می گیرد ،رأی دادنبعه رﮊیم مشععروعیعت

نمی دهد .چنانره رأی دادنها به رﮊیمهای شععاه و صععدام و مبارک و  ...مشععروعیت
نبخشیدند.
اما وقتی مردم در مقام اعترا

رأی می دهند و بخش بزرگی از جامعه نیز

انتخابات را تحریم می کند ،نه تنها رأی دادن مشععروعیت نمی بخشععد که تصععدیق
فقدان مشعروعیت رﮊیم نیز می شعود .بنا بر اطالع« ،حرم حرومتی» صعادر شعده اسعت
که بر آراء به نسعبت افزوده شعوند .هم بدین خاطر که میزان مشعارکت در دادن رأی
باال جلوه داده شععود و هم بدین خاطر که آرای معرف خخ و ربخ آقای خامنعه ای،
بیش از اندازه ناچیز نشعوند و هم بدین لحا که آرای کسعی که حائز اکاریت اعالم
می شععود بعا مجموع آرای دیگر نعامزدهعا برابر شععود و هم بعدین جهعت کعه شععبهعه
مشعروعیت یابی نظام قابل القاء بگردد .آقای خامنه ای و حزب سعیاسعی مسعلن ،چنان
حواسعشعان جما بردن بازی ،بوده اسعت که از بوجود آمدن اجماع برحعد والیت
متلقه فقیه و سعیاسعت های او ،غافل شعده اند .توحعین این که اگر هم نامزد کردن
آقای جلیلی بدین خاطر نبوده اسعت که آقای خامنه ای بنا داشعته اسعت نام او را از
صعندو بیرون بیاورد و می خواسعته اسعت او را مترسع

کند ،ناچار ،او را کسعی باید

معرفی می کرد که نامزد او اسعت .دوبارهم از موحعا او حمایت صعرین کرد .حتی
یع

نوبعت هم کلمعه «تععامعل» ،را نعه در این «انتخعابعات» و نعه پیش از آن ،بر زبعان
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نیعاورد .و حعاال ،حتی برغم آرائی کعه بر آرای او افزوده انعد ،نسععبعت آرای او بعه
دارندگان حق انتخاب در تهران و در کشعور ،به ترتیب  4.4درصعد و  7درصعد اسعت.
یعنی برحعد والیت متلقه فقیه و سعیاسعتهایش ،نزدی
دارد .چگونه بتوان اجماع ی

به اتفا آراء و اجماع وجود

ملت را در سععلب مشععروعیت از والیت متلقه فقیه و

مدیریت او ،مشروعیت بخشیدن به او شمرد؟
یربار دیگر ،روشععن می شععود که هرگاه این اجماع از راه تحریم فعال اظهار می
شعد ،تصعدیق عدم مشعروعیت رﮊیم در شعفافیت کامل اظهار می گشعت .در عو
اسععتفاده از حق انتخاب در اعترا

 ،هم

از راه رأی دادن دسععت رﮊیم را برای معامله بر

سعر حقو ملی باز نمی گذاشعت و هم رﮊیم امران پیدا نمی کرد ،با اسعتفاده از ابهام،
اجماع بر حد خود را با مشروعیت دادن مردم به خود جانشین کند.
افزون بر این ،وقتی دارنعده حق انتخعاب ،بعدون برخوردار بودن از این حق ،بعه
پای صندو رأی می رود،
 .1/5بنعابراین قاعده که فاقد حق ،نمی تواند حق ایجعاد کنعد ،با رأی دادن هم غفلعت
از حق انتخعاب و دیگر حقو خویش را اظهعار می کنعد و هم – اگر هم رأی موافق
به رﮊیم بدهد – ایجاد مشروعیت برای رﮊیم نمی کند .و
 .2/5مشعروعیت از حقانیت نشعتت می گیرد و حقانیت با بازشعناسعی حقو شعهروندی و
حقو ملی و عمعلبعه این حقو تحقق پیعدا می کنعد .وقتی مردم عی

کشععور نمی

توانند از حقو شعهروندی خود برخوردار شعوند ،چگونه می توانند به رﮊیمی که ،به
آنهعا ،امرعان برخورداری از این حقو را در محعدوده انتخابات فرمایشععی نمی دهد،
مشعروعیت ببخشعند و رﮊیم نیز به اسعتناد رأی مردم ،خود را برخوردار از مشعروعیت
بداند؟ کجا رأی مردم روسعیه در دوران اسعتالین به آن رﮊیم مشعروعیت می داد؟ کجا
رأی مردم عرا به رﮊیم صدام مشروعیت می داد؟ و
 .3/5این بعار ،ترال از تحریم همگعانی ،آقعای خعامنعه ای رانعاگزیر کرد تصععرین کنعد
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رأی دادن می تواند رأی به نظعام نبعاشععد و نه بر او و نه بر هیچ ک

دیگر ،پوشععیعده

نیسعت که بخش بسعیار بزرگی از آنها نیز که رأی داده اند ،در مقام اعترا

به والیت

فقیه و سععیاسععتهای او ،رأی داده اند .بنا بر این ،رأی دهندگانی که در مقام اعترا
رأی داده انعد ،هم بعا رأی خود تصعععدیق کرده انعد کعه رﮊیم والیعت متلقعه فقیعه
مشععروعیت ندارد و هم بر این باور بوده اند که فرصععت را برای نشععان دادن روحیه
اعترا

و عزم خود به ت ییر اظهار می کنند .اما آیا رو

صحیحی برار برده اند؟

٭ پاسخ پرسش ششم (تحریم فعال و رأی دادن از راه اعتراض کدامیک کارساز تر هستند؟):
 .1/6هرگاه از صععمیم دل به آزادی بیان باور داشععته باشععیم ،این باور را می باید در
بر آزادی بیعان اظهعار کنیم .حتی اگر نظر و روشععی کعه بیعان و

دفعاع از حق هرک
عمل می شعود ،مخال

نظر و رو

پیشعنهادی ما باشعد .بنا براین ،ما حق اعترا

به

مردمی کعه رأی داده انعد رانعداریم چعه رسععدبعه برعار بردن زبعان توهین و تحقیر کعه
هم فا

می کند باور نداشعتن به اسعتقالل و آزادی انسعان را و هم فا

قدرتی که رو

می کند بیان

توهین و تحقیر را به در سعردارنده خود می آموزد و هم زبان برار

رفته ،زبان زور اسعت و هم به فریاد می گوید که عقل قدرتمدار ،به حعرورت ،کار را
بعا تخریعب آغعاز می کنعد .بعاوجود این ،حق انتقعاد محفو اسععت و می توانیم نظر و
روشعی را انتقاد کنیم که پیش پای رأی دهندگان گذاشعته اسعت .اظهار حقیقت بنیاد
مردم سعاالری اسعت و انتقاد که تمیز راسعت از دروو و حق از ناحق اسعت ،بیش از
همه ،برار آنهائی می آید که انتقاد می شوند:
 .2/6نظر و پرسععش آنهعا کعه در مقعام اعترا

رأی داده انعد ،اینسععت :معا و تحریم

کنندگان هدف مشعترک داریم با دو رو  .بنا براین ،رو در روی یردیگر نیسعتیم .در
کنار یردیگر هسعتیم و می باید با یردیگر به بح
آزاد بهترین رو

آزاد بنشعینیم .پاسعخ اینسعت :بح

اسععت وقتی با انتقاد بمعنای تمیز صععحین از نا صععحین ،همراه می
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شعود .پ  ،انتقاد نخسعت اینسعت که هدف در وسعیله بیان می شعود .لذا ،رو
رفته ،می باید ترجمان هدف باشعد .تحریم فعال رو

برار

برار بردن حق انتخاب اسعت.

زیرا رفتن به پای صعندو رأی ،وقتی عمل به حقو شعهروندی نیسعت ،ولو به قصعد
اعترا

 ،از حق شعهروندی خود خالی شعدن اسعت .هرگاه کسعی بخواهد حق خود

را به جا آورد ،می باید ،عمل او مابت شعهروندی او باشعد .تحریم فعال تصعدیق این
حق و عمعل بعه این حق و از آن خود کردن حق ت ییر یعافتن و ت ییر دادن اسععت:
اسعاال تحریم فعال تصعدیق حق شعهروندی و عمل به این حق اسعت و اسعاال رأی
دادن ،نادیده گرفتن این حق و عمل به «مصعلحتی» اسعت که رﮊیم حاکم سعنجیده
اسعت .بدین خاطر که مصعلحت را همواره قدرت می سعنجد برای این که جانشعین
حق دارندگان حق کند.
 .3/6در مقام اعترا

رأی دادن ،عمل در محدوده تحت حاکمیت رﮊیم جبار است

و تحریم فعال ،رها شععدن از این محدوده بسععته و ایجاد فضععای باز و امران جدید
است.
 .4/6در مقام اعترا

رأی دادن ،زیر بار سعنگین پی آمدهای سعیاسعت ویرانگر رﮊیم

رفتن اسعت :هرگاه رﮊیم بخواهد بازهم از حقو ملی ایرانیان مایه بگذارد ،آیا رﮊیم
مسعئولیت آن را بر دو

آنها که رأی داده اند ،نمی گذارد؟ تحریم فعال ،در همان

حال که عزم ملتی را در شعفافیت کامل به رﮊیم جبار و جهانیان اظهار می کند ،ملت
را بر مسند مجری حقو ملی و حقو شهروندی می نشاند.
 .5/6حال اگر حاصععل کار را ارزیابی کنیم به ترتیبی که واقعیت را همان سععان که
هسعت ببینیم ،ناگزیر ،می باید از این جا شعروع کنیم :بنا بر اطالعی ،مهندال انتخابات،
از آغعاز تعا پعایعان ،عی

هعدف داشععتعه اسععت و آن بیرون آوردننعام آقعای روحعانی از

صععندو بوده اسععت .آقای جلیلی نقش مترسع

و یروند از نامزدها نقش دکور را

داشععته اند .بنا بر اطالع دیگری ،آقای خامنه ای نخسععت می خواسععته اسععت آقای
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جلیلی را رئی

جمهوری کنعد و دیر هنگعام ،بعه آقعای قعالیبعاف رحععا داده اسععت و

سعرانجام از بیم وسععت تحریم و نیز ترال از مجازاتهای جدید و سعختی وصع

ناپذیر

وحععیت داخلی ،تن به آقای روحانی داده اسعت .با توجه به این امر که از دو منبا،
یری در عرا و دیگری در لبنان ،عین اطالع اول دریافت شعد ،نباید از این احتمال
غافل شعد که آقای خامنه ای ،برای پوشعاندن شعرسعت سعخت خود و آن را پیروزی
وانمود کردن ،در کشعورهای منتقه القاء می کند که «انتخابات» را خود او مهندسعی
کرده و بنایش براین بوده اسعت که روحانی رئی

جمهوری بگردد .بهر رو ،بنا بر هر

دو اطالع،
● آقعای خعامنعه ایبعاخعت بسععیعار بزرگی کرده اسععت .زیرابعا دفعاع از موحععا آقعای
جلیلی و اعترا

بعه موحععا آقعای روحعانی و نیز دو معاده ای (والیعت متلقعه فقیعه و

تهعدیعد زدائی) کعه آقعای جلیلی برنعامعه خود کرده بود ،او را کسععی گردانعد کعه رأی
دادن به او رأی دادن به آقای خامنه ای اسععت و رأی دادن به کسععی که بیشععترین
فاصعله را با او دارد ،رأی دادن برحعد آقای خامنه ای اسعت .با توجه به این که آقای
احمدی نیاد دسعت خود را از پرونده اتمی شعسعت و گفت دخالتی در اتخاذ سعیاسعت
اتمی و اجرای آن ندارد ،پ

مسععئول اول و تنها مسععئول آقای خامنه ایسععت .اگر

گفته شعود انتقاد آقای والیتی از رویه آقای جلیلی ،دلیل اینسعت که آقای خامنه ای
هم نظر انتقادی داشععته اسععت ،هم دروو بی مزه ایسععت چرا که ،در همان منازعه،
آقعای جلیلی گفعت «مقعام معظم رهبری» نظر او را تصععدیق و اطالع و نظر آقعای
والیتی را نادرسعت خوانده اسعت و هم والیت متلقه ای که بگوید در طول  11سعال
بحران اتمی ،آمر مسععتقیم مذاکره کنندگان بوده اسععت و آنها سععیاسععت او را اجرا
نررده اند ،بی کفایتی متلق خود را تصدیق کرده است.
بدین قرار ،خواه مهندسععی انتخابات بقصععد از صععندو بیرون آوردن نام آقای
روحانی طراحی و اجرا شده باشد و خواه نه ،تحریم کنندگان که رأی اول را داشته
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انعد و بر نفی رﮊیم رأی داده انعد و هم آنهعا کعه برای آن رأی داده انعد کعه آقعای
جلیلی رئی

جمهوری نگردد ،یع

اجمعاع ملی را بر حعععد والیعت متلقعه فقیعه و

سعیاسعتهای او بوجود آورده اند .این اجماع بسعیار شعفاف تر می گشعت هرگاه از راه
تحریم فعال اظهار می شد.
● نتایج انتخابات فرمایشعی کنونی که رﮊیم خود اعالن کرده اسعت ،اعتراف صعرین او
به تقلعب در انتخابات  22خرداد  1388اسععت .چرا که رأی دهندگان رﮊیم همان ها
هسععتنعد کعه این بعار نیز رأی داده انعد .پ

در انتخعابعات سععال  ،88از آرای آقعایعان

موسععوی و کروبی کاسععته و بر آرای آقای احمدی نیاد افزوده اند .این اعتراف نیز
شعرسعت بزرگی اسعت زیرا آقای خامنه ای تا توانسعت جنایت کرد تا به زور ،منصعوب
خود را رئی

جمهوری بگرداند.

● در ازای این دو باخت بزرو ،او ی

برد نیز کرده اسععت :با عمل به قاعده ای از

قواعد قدرتمداری ،با زدن سعر ،تن را به مهار خود درآورده اسعت .در حقیقت ،رأی
به روحانی ،اگر هم ،بنا بر مهندسی انتخابات ،بنا نبود نام او از صندو بیرون بیاید ،در
همعان حعال کعه رأی اعترا

بود ،رأئی بعه سععود او نیز بود .چرا کعه بعه او امرعان داد

«اصعالا طلبانی» را که گویا آقای خاتمی از بند رادیرالیسعم موسعوی و کروبی بیرون
آورده اسععت و همه گروه های سععیاسععی که در حاشععیه رﮊیم قرار گرفته اند ،حامی
رﮊیم کنعد و ،در همعان حعال ،خود را از آقعایعان هعاشععمی رفسععنجعانی و خعاتمی نیز
بیاسعاید .بدین قرار ،نه رأی به روحانی که رأی ندادن به جلیلی رأی اعترا

اسعت:

بر سععر نفی والیعت متلقعه فقیعه و «تهعدیعد زدائی»  -در واقا ،تهعدیعد افزائی – اجمعاع
ملی بوجود آمده است.
آن دو باخت و این برد ،در مجموع ،می تواند بسعود آقای خامنه ای باشعند .زیرا
رأی دهندگان وسععیله سععتاندن باختهای آقای خامنه ای را ندارند .در عو

آقای

خامنه ای وسعیله سعتاندن طلب خود را دارد و حتی می تواند مسعئولیتها را از دو
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خود بر دارد و بر دو

رأی دهنعدگعان بگعذارد و بر رنج هعای مردم ایران ،همونعان

رنج بیفزایعد .اگر فر

کنیم رأی دادن بعه آقعای روحعانی نیز نعه گفتن بعه آقعای

خامنه ای اسعت ،این مردم هسعتند که با ادامه عمل تعرحعی خود می توانند مانا از
بیرون رفتن رﮊیم والیت متلقه فقیه از تنگنا بگردد و وحعععیتی نظیر وحعععیت بعد از
پایان دوران خاتمی ،تررار شود.
و گفته می شعود ،همه ت ییر می کنند و مردم روحانی را ت ییر می دهند .این ادعا
نیز دروغی محض توجیه روشععی اسععت که اتخاذ شععده اسععت .غیر از تجربه آقای
خمینی و دسععتیاران او که مردم ت ییرشععان ندادند و آنها همونان درکار ت ییر دادن
مردم به زور هسعتند ،مردمی که با دادن رأی اختیار ت ییر خود را به رﮊیم می سعپارند،
چگونه می توانند آقای روحانی و اماال او را ت ییر دهند؟ بر ایرانیان اسعت که بدانند
هرک

خود خویشععتن را ت ییر می دهد و هرگاه آنها صععاحب اختیار ت ییر خود از

«پیروان» (بنا بر پیام آقای روحانی شععما ایرانیان ،نه در مقام شععهروندی که در مقام
پیروی از «مقعام معظم» رهبری رأی داده ایعد)بعه شععهرونعدان بگردنعد ،دولعت جبعار بر
جعا نمی معانعد و در جعامععه بعاز و تحول پعذیر ،البتعه اماعال آقعای روحعانی نیز امرعان ت ییر
کردن را پیدا می کند.
بدین سان ،رأی دادن ،در مقام اعترا

 ،هم فاقد شفافیت تحریم فعال است و هم

نه به جبار بدون آری به جمهوری شعهروندان اسعت .زیرا رﮊیم جبار را بر جا می نهد
و حتی شععار «دیرتاتور ،دیرتاتور ،تشعرر ،تشعرر» نیز سعر می دهد و سرنوشت خویش را
به کارگزار دیرتاتور وا می گذارد .به سعخن روشعن تر ،رأی اعترا

نه والیت متلقه

فقیه و آری به کارگزار (روحانی) والیت متلقه فقیه است .حال آنره تحریم فعال ،ن ِه
شعفاف به والیت متلقه فقیه و آری شعفاف به والیت جمهور مردم اسعت .نه به تحقیر و
بی منزلتی و خالی از حق و پر از زور زیستن است.
بدین قرار ،آنها که در تحریم فعال شععرکت کرده اند می باید به خود ببالند .زیرا
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که
ال

– روحیه تعر

ب – نعاگزیر

به جبار را برانگیخته اند و

کرده انعد بعه چنعان مهنعدسععی انتخعابعاتی تن در دهعد کعه حعاصععلش

اجماعی ملی برحد والیت متلقه فقیه و بحران سازی های او گشته است.
– هرچند امید اینسعت که این واپسعین تجربه باشعد ،اما واقا بینی حرم می کند
کعه بپعذیرنعد جعامععه هعا تجربعه هعا را تررار می کننعد .این تجربعه تررار هر دو تجربعه
حرومتهای هاشععمی رفسععنجانی و خاتمی اسععت .پ

باید آماده شععد برای بر عهده

گرفتن مسععئولیعت انتقعال حق بعه صععاحعب حق (انتقعال والیعت بعه جمهور مردم) و
استقرار جمهوری شهروندان و دولت حقوقمدار را جای گزین دولت جبار کردن.

*****
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شماره 24 832تیر تا  6مرداد 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

از هدف هراسی تا هدف ستیزی
بنام خدا
جناب سید ابوالحسن بنی صدر .با سالم و درود
می گویند روزی در روستایی خبری حیرت آور دهان به دهان می گشت مبنی بر اینکه خان
روستا از حق الناس حرف زده است .یکی از اهالی بدو پیغام فرستاد که شنیدم بتازگی حق
الناسی شده ای؟ خدا کند که چنین باشد؛ بر آدم حسود و بخیل لعنت .اگر موضوع صحت دارد
یکی این که تکلیف حق آن "سید" مارا که توسط خود و دوستانت غصب شد روشن بفرما و
دیگر آنکه در طول این سالها،که ما بوسیله نوکرها و سگهایت مورد آزار و اذیت و شکنجه
قرار گرفتیم و همه اش هم بدستور مستقیم خودت و یا زیر نظرخودت بوده آن راهم جبران
بفرمائ ید .حق مردم هم که جای خود دارد .این حکایت را به عنوان مقدمه به زبان ساده آوردم
تا بدانیم ،برای ادای دین ،زمان در اختیار جبران کننده نیست وکسی هم از فردای خود خبر
ندارد.
براستی زمان در حیات یک ملت و یک انسان چه نقشی دارد؟ چرا گاهی انسان فرصت
سوزی میکند؟ یکی معتقد است زمان در اختیار ماست ،دومی همواره می گوید به زمان نیاز
داریم .در سرزمین بالزده ما تجربه می گوید فرصت سوزی ویرانی بر ویرانی افزوده است .چرا
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برخی افراد یا گروهها به چنین روشی خو گرفته اند و همیشه ورد زبانشان سیاست صبر و انتظار
است؟
مشکالت ،واقعیت هایی هستند که نه با شعار حل می شوند و نه با خریدن زمان .وانگهی گاهی
نوع شرایط برای خریدن زمان جواب نمی دهد زیرا دیروز با امروز متفاوت است و آیا این زمان
است که مشکل را حل می کند یا پیدا کردن راه حل درست مشکل؟ از یک طرف زمانی محدود
داریم و مشکالت فراوان و از طرف دیگر راه حل درست داریم و مشکالت فراوان .کدام جواب
میدهد؟ اکنون تا امروز سه خط رخ نشان داده تا نتیجه چه باشد:
 -1قیام و جنبش همگانی  -2جریان فرصات ساوز موساوم به اصاالح طلب  -3فروپاشای کشاور که
آغاز آن از پایان خط دوم شاروع می شاود .گزینه اول شاامل تحریمی هاسات که اکنون باید فعال
بودن خط خود را تاداوم دهناد عالوه بر آن آنهاا کاه در طول این ساااالهاا مرتکاب خطاا و خیاانات
گشاته اند و به توبه و بازگشات معتقد هساتند باید بدین صاف بپیوندند .جان و جسام و آبروی یک
انسااان زمانی قابل اساات که راه مردم و خدا را برگزیند و اگرغیر از این شااد ناقابل می شااود .در
گذشااته بعد از پایان مراساام در عروساایها ،برخی سااراغ دود و دم می رفتند و برخی سااراغ قمار.
معموال گااهی یاک قمااربااز بعاد از مادت هاا بااختن توباه می کرد و کناار میگاذاشااات ولی برخی تاا
آخر می رفتند و همه چیز را برباد می دادند .قمار سایاسات (زورپرساتی) بدجوری انساان را معتاد
می کند .گاهی شکست حیریتی هم در بطن خود دارد اگرچه امروز برخی دین و مقدسات را هم
به قمار گذاشاته اند .اگر با شاعار ،مشاکالت حل می شادند اکنون جهان تبدیل به یک بهشات شاده
بود .روزی در مدرسااه ای معلم ریاضاای دانش آموزی را پای تخته آورد و از او ساائوال پرسااید.
دانش آموز شاروع کرد با اعداد بازی کردن( )8924537معلم گفت شار و ور و پرت و پال نگو و
وقت کالس را نگیر و حاشیه نرو .در عمل نشان بده ببینم درس را خوانده ای یا نه؟
و اما اینکه چه کسای گفته اگر تحریم ها برداشاته شاوند اقتصااد سار و ساامان می گیرد؟ آیا مانع
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یک اقتصااد تولید محور همین تحریم ها هساتند یا تحریم ها بخش کوچکی از این موانع هساتند؟
اکنون اقتصااد بدسات چه کساانی اسات؟ چه کسای می خواهد دسات قاچاقچیان و رانت خواران و
دزدان و مراکزی که حساااب به کساای پس نمی دهند را کوتاه کند؟ چه کساای ضااامن امنیت
سارمایه و سارمایه گذارمیشاود؟ آیا انساان بدون حقوق ذاتی و شاهروندی خود می تواند دسات به
تولید و خالقیت بزند؟ آیا رشاد اقتصااد بدون آزادی انساان از محاالت نیسات؟ مگر قبل از تحریم
ها اقتصااد ما گل و بلبل بود و رشاد اقتصاادی خوبی داشاتیم؟ پانزده ساال پیش هم وقتی حسااب و
کتااب می کردیم می ماانادیم کاه این حقوق را باه کرایاه خااناه و مساااافرت و آب و برق و تلفن و
غیره  ...بدهیم یا صرف خورد و خوراک نماییم .آدم خود فریب به دگرفریبی هم روی می آورد
چون نیازمند چنین کاری اساات .و پرسااش دیگر اینکه چرا افراد یا گروههایی مرل اصااالح طلب
حکومتی و از این قمااش می خواهناد در همین چهاار چوب بااقی بماانناد؟ باه دو دلیال اسااات یکی
اینکه فکر می کنند در صاورت تغییر ،تبدیل به یک کارت ساوخته می شاوند و دیگر اینکه نگران
ال کسای که هدف را جبران وخدمت به
این هساتند که حسااب وکتاب پس بدهند .در حالی که او ً
مردم نماید نباید نگرانی بخود راه دهد و ثانی ًا بر همه آزادیخواهان و وطن دوسااتان اساات که اگر
اینان مشاکلی داشاته اند "امنیت وعفو" آنها را تضامین نمایند و در آینده هم از تجارب آنان بساود
کشااور اسااتفاده نمایند .بقول سااعدی :بدریا مروگفتمت زینهار /وگر میروی تن به طوفان سااپار.
خداوند همه قماربازان این مرز و بوم را هدایت فرماید .شاد و پیروز و رستگار باشید.
٭ پاسخها به پرسشهای این هموطن گرامی:
نوشعته هموطن گرامی ارزیابی صعحیحی از وحععیت اسعت .مخاطب او آقای
خامنه ای اسعت :اگر حق الناال را می شعناسعید ،والیت متلقه شعما ناقض این حق
اسععت .آن را رها کنید .به یاد بیاورید که خود نیز «والیت فقیه» را وهن اسععالم
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می دانسعتید .پ

خود را از این وهن رها کنید .در متن دو پرسعش اسعاسعی وجود

دارند که در خور توجه مردمی اسعت که در وطنشعان ،بیماری فرصعت سعوزی به
روا است و چون معتاد شده اند به فرو
بخور و نمیر کردن با درآمد آن ،این
و پول حاصعل از فرو

ثروتهای ملی به بهائی ناچیز و زندگی

در انتظار آنند که تحریمها برداشعته شعوند

نفت و گاز از شعدت تورم براهد و فشعار اقتصعادی که به

آنها وارد می شود ،کمتر شود:
 – 1پرسععش اول اینسععت :آیا زمان مسععئله را حل می کند و یا حل آن در گرو
یافتن راه حل در خور است؟ و پاسخ به این پرسش اینست:
 .1.1کار زمان ،شععهادت دادن اسععت .حل کردن هیچ مسععئله ای نیسععت .انسععان
مسعتقل و آزاد و در راسعت راه رشعد ،مسعئله نمی سعازد .زمان شعهادت می دهد که
او فرصعت رشعد را نسعوزانده اسعت و نمی سعوزاند .هرگاه او امران های جدید
بسعازد و خود در آنها شعود و دیگران را نیز به ورود در آنها و سعود جسعتن از آنها
بخواند ،زمان کوتاه را به زمان دراز بدل کرده است .چنانره انسان یا انسان هائی
که فن اسعتفاده از سعنگ و فن تولید آتش را یافتند ،انسعانها را وارد عصعر جدید
کردند و از آن پ

 ،ابترار و ابداع و کشع

و اختراع و خلق همین انسعان ،سعبب

شعده اسعت ،سعال علمی و فنی انسعان امروز ،برابری کند با هزاران سعال زندگی
انسععان ،نه پیش ،بلره بعد از عصععر حجر تا ورود به عصععر دانش و فنی که صععفت
جدید جسته اند.
بدین قرار ،هرگاه مردمی راه رشعد را در پیش نگرفته باشعند و نیروهای محرکه
به جای برار انداختن در رشعد ،در تخریب برار انداخته شده باشند ،زمان شهادت
می دهعد کعه چنین مردمی ،زمعان را از دسععت داده انعد .امرعان هعا و فرصععتهعای
جدید را ایجعاد نررده اند .به جای فرصععت سععازی ،به گمان خود ،اسععتفاده از
فرصعت را رو

کرده اند و ،دانسعته و ندانسعته ،همان فرصعت ها را نیز سعوزانده
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اند .در حقیقت ،نیروهای محرکه را به نیروهای ویرانگر تبدیل کرده و د ر ویران
کردن اسععاال حیعات ملی خود برعار برده انعد .چنعانرعه  700میلیعارد دالر درآمعد
حعاصععل از فرو

ثروت ملی ،نفعت و گعاز ،در همین  8سععال اخیر ،برعار تخریعب

اقتصععاد تولید محور رفته اسععت و امروز ،بخشععی از هموطنان ما ،با وجود تجربه
اقتصعاد دوران پهلوی و اقتصعاد دوران مالتاریا ،بدان امید بسعته اند که با برداشعته
شععدن تحریمها ،مشععرل اقتصععاد ایران حل بگردد .غافل از این که اگر تحریم ها
وحعا شعده اند ،بدین خاطر بوده اسعت که حعع

های اقتصعاد مصعرف محور بر

وحععا کنندگان تحریم ها شععناخته بوده اند .اما آن حعععفها حاصععل سععیاسععتهای
اقتصادی تنها دوره حرومت خامنه ای – احمدی نیاد (در مقام کارگزار) ،نیستند،
حاصعل حرومتهای خمینی  -رجائی و خمینی – موسعوی و خامنه ای – هاشعمی
رفسععنجانی و خامنه ای – خاتمی نیز هسععتند .در حقیقت ،مسععئله ها بر مسععئله ها
افزوده شعععده انعد و امروز ،مجموععه ب رنجی را بوجود آورده انعد .بعدین قرار،
باگذشعت زمان ،مسعئله ها حل نشعده اند ،بلره برهم افزوده شعده و این

کالف سعر

درگم گشته اند .زمان شهادت می دهد که ایرانیان فرصت جلوگیری از بازسازی
اسعتبداد را م تنم نشعمرده اند .فرزندان خویش را نیز در اختیار جبار گذاشعته اند
تا جنعگ را به مدت  8سععال ادامه دهد و با اسععتفعاده از آن ،اسععتبداد ویرانگر و
فسعادگسعتری را باز بسعازد .زمان شعهادت می دهد که از انقالب بدین سعو ،همه
مدعیانی که هر زمان ،مرامی (ی
روز حععدیت با اسععالم و ی

روز این و آن مرام چف ،ی

روز حقو انسععان و ی

روز اسالم ،ی

روز الئیسععیته و ی

روز

خردگرائی و مدرنیته) را دست آویز کردند و ،همواره هدفی جز قدرت نداشتند
و نجسعتند و نمی جویند ،به تصعور دسعت یافتن به قدرت و یا نزدی

شعدن به آن،

هر نوبت ،مرام را نقض کرده اند و هدف گریز و هدف سعتیز شعده اند .از مدعیان
ایسعتادگی بر حقو انسعان نیز ،اندک شعماری بیش ،به عهد با حقو ملی و حقو
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و کرامت انسععان ،وفا نررده اند .زمان شععهادت می دهد که همین وفا نرردن به
عهد ،عمر اسعتبداد را دراز کرده اسعت .زمان شعهادت می دهد که به جای ایجاد
امران ،فرصعت طلبی که جز فرصعت سعوزی نیسعت رویه بسعیاری از اهل سعیاسعت
شده است .از راه اتفا نیست که در همین انتخابات فرمایشی ،تنها آنها که موازنه
عدمی را اصععل راهنما و بیان اسععتقالل و آزادی را اندیشععه راهنما کرده اند ،از
موحععا حق انتخعاب ،تحریم فععال ،بماعابعه وارد شععدن در راهی کعه بعه اسععتقرار
جمهوری شععهروندان می انجامد ،را پیشععنهاد کردند و بر این موحععا ،اسععتوار
ماندند .زمان شعهادت می دهد که انسعانهائی که از حقو خویش غافل می شعوند،
همواره زیان کار هستند .تا وقتی هم از غفلت بدر نیایند و پندار و گفتار و کردار
را بیانگر حقو خود نگردانند و خویشعتن را شعهروند مسعئول سعرنوشعت خویش
نرنند ،زیان بر زیان افزوده می شعود .زمان شعهادت می دهد که ایسعتادگان بر
حقو و کرامعت انسعععان و حقو ملی ،بعدیعل آمعاده بعه خعدمتی هسععتنعد برای
مردمی که سرانجام رو

چگونه زیستن را بر می گزینند و حقو و مسئولیتهای

خویش را بماابه شعهروند باز می شعناسعند .زمان شعهادت می دهد که ایسعتادگان
برحقو  ،توفیق می یابنعد هرگاه بر کوشععش خویش در فراخواندن ایرانیعان به
بعازیعافتن خود ،بماعابعه شععهرونعد ،بیفزاینعد .زمعان شععهعادت می دهعد کعه ایرانیعان،
بمیزانی کعه آگعاه می شععونعد حقو ذاتی حیعات انسعععان ،بنعا بر این ،دادنی و
سعتاندنی نیسعتند و داشعتنی و برار بردنی هسعتند ،خود انگیخته تر می شعوند .به
سععخن دیگر ،مسععتقل تر می شععوند در گرفتن تصععمیم و آزاد تر می شععوند در
انتخاب نوع تصعمیم تواناتر می شعوند در ایجاد امران و فرصعت و برار بردن آن
در رشد.
 .2/1هر مسعئله را راه حل درخور حل می کند .با این توجه که مسعئله سعاز نیز
بخشعی از مسعئله اسعت .مسعئله را نمی توان بدون مسعئله سعاز حل کرد .برای ماال،
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اسعتبداد مسعئله اسعت اما نمی توان آن را بدون حل مشعرل مسعتبد حل کرد .و یا
رﮊیم کنونی را بعنوان مسععئله ،نمی توان بدون محور آن که والیت متلقه فقیه
اسععت حل کرد .بازنگری در تجربه ها از انقالب بدین سععو ،تا بخواهی برار راه
حل شناسی می آیند:
● تجربه نخسعت ،از سعقوب رﮊیم شعاه تا نخسعتین انتخابات ریاسعت جمهوری:
هشعدارها شعنیده نشعدند که مسعئله سعاز بخشعی از مسعئله اسعت و هرگاه در جسعتن
راه حل از آن غفلت شعود ،مسعئله حل نمی شعود بلره مسعئله بر مسعئله افزوده می
شعود .بجای ت ییر سعاخت دسعتگاه اداری و قشعون و شعهربانی و ﮊاندرمری به
ترتیبی که مردم سعاالر بگردند و از عهده ایفای نقش اسعتراتیی

خود در رشعد

بر آیند و نیز بجای بازکردن نظام اجتماعی ،شعاه با آقای خمینی جانشعین شعد.
مسعئله سعاز جدید جانشعین مسعئله سعاز پیشعین گشعت و «نهادهای انقالب» ابزار
مسعئله سعازی او شعدند .گروگانگیری و تحریم اقتصعادی ایران و تجاوز عرا به
ایران و سعاز

پنهانی بر سعر گروگانها و گنجاندن والیت فقیه در قانون اسعاسعی،

عمده ترین مسععئله هائی شععدند که تازه مسععئله سععاز با برار بردن ابزار جدید و
قدیم ،ساخت.
● مجل

خبرگان اول ،پیش نوی

را به کناری نهاد و قانون اسعاسعی تصعویب

کرد که در آن ،اصل حاکمیت مردم پذیرفته بود اما والیت فقیه نیز .اال این که
برای «رهبر» اختیارات اجرائی قائل نشععده بود .انتخابات ریاسععت جمهوری ،با
وجود این که مجریان مخال

رئی

جمهوری شععدن بنی صععدر بودند ،با آنره

همه کار کردند تا همه کسانی که می توانستند رأی بدهند ،نتوانند رأی بدهند،
انجام گرفت و بنی صعدر ،با  76درصعد آراء به ریاسعت جمهوری رسعید .این بار،
سعران حزب جمهوری اسعالمی به آقای خمینی نامه نوشعتند و نزد او رفتند و از
او اجعازه تقلعب در انتخعابعات مجل

را گرفتنعد .او بعه آنهعا اجعازه داد مجلسععی را
166

بسععازند که «رئی

جمهوری را باال و پائین کند» .چنین مجلسععی سععاخته شععد.

آقای خمینی ،مسعئله سعاز ،نخسعت وزیر را نیز تحمیل و بر خالف قانون اسعاسعی،
آقایان بهشعتی و موسعوی اردبیلی را نیز ،به ترتیب ،به ریاسعت و دادسعتانی دیوان
کشور منصوب کرد.
بدین ترتیب ،هر سه قوه در اختیار بازسازندگان استبداد قرار گرفت .رئی
جمهوری منتقد مدیریت هر سعه قوه گشعت .مرتب موارد نقض قانون اسعاسعی را
به آقای خمینی و سعه قوه دسعت نشعانده او ،خاطر نشعان می کرد .تجاوز آقای
خمینی بعه قعانون اسعععاسععی 75 ،مورد و تجعاوزهعای حرومعت رجعائی و دو قوه
قضعائی و مقننه به قانون اسعاسعی و قوانین عادی ،هم بتور روزمره ،در «کارنامه
روزانه» که ختاب به مردم انتشععار داده می شععد و هم طی نامه های رسععمی،
خاطرنشعان می شعدند .اعالن غیر قانونی بودن هر سعه قوه بود که آقای خمینی
را به خشعم آورد .اعالم جرم به حرومت رجائی منصعوبان آقای خمینی را برآن
داشعت که دسعت به کار غیر قانونی آشعراری بزنند :برای جلوگیری از صعدور
قرار توقی

«نخسعت وزیر» و «وزیر مشعاور» ،پرونده را از قاحعی تحقیق گرفتند.

در خرداد  ،1360مجل
رئی

معتمور کودتعا شععد .مجل

بعه جرم انتقعادهعای مسععتمر

جمه وری از تجاوز به حقو انسعان و نقض قانون اسعاسعی و به جرم دفاع

از حقو انسعععانی قربعانیعان تجعاوز بعه این حقو و بعه جرم انتقعاد معداوم رئی
جمهوری از مدیریت آلوده به خیعانت (سععاز

پنهعانی از جملعه بخعاطر طوالنی

کردن جنعگ) و جنعایعت و فسععاد ،او را عزل کرد .رئی
که با ی

جمهوری را عزل کرد

ارتش متالشعی ،ارتش متجاوز را ناکام کرد و سعران  8کشعور اسعالمی،

آن کار را نه حماسععه که معجزه خواندند و اسععناد سععری منتشععره حرایت می
کنند که در چهارمین ماه جنگ ،شععرسععت ارتش عرا پذیرفته شععده اسععت.
کودتعاچیعان بی کفعایعت آن جنعگ را بعه معدت  8سععال ادامعه دادنعد و کعار را در
167

شرست و دادن جام زهر بدست آقای خمینی به پایان بردند.
● از کودتا تا مرو آقای خمینی ،تجربه جنگی اسعت که در سعود انگلسعتان و
امریرا و اسرائیل بمدت  8سال ادامه یافت .در طول مدت ،در درون کشور ،در
شعهرها شعرار اسعتعدادها و در زندان ها اعدام مبارزان ،روزمره ،ادامه داشعت.
همزمان با شععرسععت در جنگ ،نزدی

به  4هزار زندانی که دوران محرومیت

خویش را می گذراندند ،اعدام شعدند .شعمار تجاوزهای آقای خمینی به قانون
اسعاسعی ،به 300مورد رسعید و او ،در علن دم از والیت متلقه زد .فقر و خشعونت
و سعازشعهای پنهانی با قدرتهای خارجی (از جمله ،افشعا شعدن اکتبر سعورپرایز و
ایران گیتها )و با دادنهای بی حسعاب ،سعیمای این دوران سعیاه از تاریخ ایران
اسعت .تا این زمان ،اندیشعه راهنمای رﮊیم «اسعالم ناب محمدی» بود .اال این که
رﮊیم به سعرعت از اسعالم خالی می شعد .بی هدف نیز می شعد :هدف رﮊیم حف
خود گشت و آقای خمینی حف

رﮊیم را «اوجب واجبات» خواند.

●  8سال دوره خامنه ای – هاشمی رفسنجانی ،دوران «بازنگری» قانون اساسی
و تبدیل «نظارت فقیه» به والیت متلقه فقیه و رهبر شعدن کسعی با جعل نامه از
قول آقای خمینی است
که والیت فقیه را وهن اسعالم خوانده بود .دوره گسعتر

اقتصعاد مصعرف محور

با اسعتفاده از قرحعه های خارجی اسعت .دوره فسادهای بزرو و پیدایش مافیاها
و قرار دادن ایران در حلقعه آتش و گسععتر

ترورهعا در درون و بیرون مرزهعا

است .اقتصاد

دانهعا – از جملعه زنعده یعاد دکتر عظیمی کعه میزان رانعت را محعاسععبعه و آن را 42
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درصعد تولید ناخالص داخلی دانسعت – نسعبت به میزان بسعیار باالی رانت و رانت
خواری ،هشعدار دادند .در این دوره ،حعد اسعالم والیت متلقه فقیه محلی برای
«اسعالم فیضعیه» باقی نگذاشعت که به قول آقای هاشعمی رفسعنجانی ،بخاطر

،

کودتا بر حعد تجربه مردم سعاالری و نخسعتین ریاسعت جمهوری« ،واجب» شعد.
این دوره نیز با شععرسععت به پایان رسععید .دلیل آن این که ،آقای خاتمی مدعی
اصالا پذیری رﮊیم شد و اصالا طلبی را هدف خویش خواند.
● دوره خامنه ای – خاتمی نیز  8سال بتول انجامید .آقای خاتمی مدعی شد
که نخست می باید به توسعه سیاسی بپردازد .او گمان می برد که توسعه
اقتصادی به دنبال توسعه سیاسی می آید .چنین نشد .به قول خود او ،در هر 11
روز 9 ،بحران برای حرومت او ساختند .قتلهای سیاسی و به خاک و خون
کشیدن دانشجویان و ایل ار کوی دانشگاه ،در این حرومت انجام گرفت .اصالا
رﮊیم از درون میسر نشد .سرانجام ،آقای خاتمی رئی
خواند و اکاریت اصالا طلب مجل
پیش ببرد .فقر گستر

 ،در مجل

جمهوری را تدارکاتوی

متحصن شد بی آنره کاری از

یافت و این بار« ،اصول گراها» با شعار فقر زدائی و

عدالت محوری ،وارد صحنه شدند و در انتخابات ب

مفتضحی که در حرومت

خاتمی انجام گرفت ،آقای احمدی نیاد به ریاست جمهوری رسید .حاال دیگر
رﮊیم دارد وارد مرحله ترال از هدف گزینی می شود و با هدف گزیدن در
درون و
بیرون خود می ستیزد.
● دوره خامنه ای – احمدی نیاد نیز ،در حالی دارد بسععر می رسععد که به قول
روزنعامعه لومونعد ،دولعت دینی خعالی از دین گشععتعه و معافیعاهعای نظعامی – معالی بر
ثروتی عظیم چنگ انداخته اند و سعپاه بر اقتصعاد و دولت مسعلخ گشعته اسعت .این
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«تجربه» نیز در شععرسععت به پایان رسععید .وییگی سععه دوره اخیر ،عمل به والیت
متلقه فقیهی بود که این

در قانون اسعاسعی گنجانده شعده بود و آقای منتظری

آن را از مصعادیق شعرک می خواند .این

دیگر در محدوده رﮊیم« ،نامزد» های

ریاسعت جمهوری ،هدفی را معین نمی کنند .ی

رشعته «مهندسعی» ها پیشعنهاد

می کند .هدف آرمان گرائی خوانده می شود و از مردم خواسته می شود از آن
پرهیز کنند (از جمله از زبان آقای خاتمی و همه آنها که مردم را به شععرکت در
دادن رأی فراخوانعدنعد) .بعدین سععان ،ترال از هعدف گزیعدن بعا هعدف سععتیزی
همراه می شود.
بیراری و تورم و فقر و خشعونت دولت والیت متلقه و نیز خشعونت در اشعرال
نابسعامانی ها و آسعیبهای اجتماعی و تخریب نیروهای محرکه ،از جمله در شعرل
فرار اسعتعدادها و سعرمایه ها از کشعور و از راه تبدیل شعدن آنها به قدرت مخرب
اقتصعاد و انباشعتن جامعه از خشعونت و با دادن به قدرتهای خارجی و سعیتز و
سععاز

با امریرا و اروپا ،در هرچهار تجربه ،روز افزون بوده اند .از تجربه اول تا

پایان تجربه چهارم ،والیت متلقه در کار بوده و مسئله بر مسئله و بحران بر بحران
افزوده اسععت .بهنگعام ورود آقعای خمینی بعه ایران ،آن زمعان کعه مردم ایران ،بعه
یمن جنبش همگانی ،شعهروند گشعته و والیت را از آن خود کرده بودند و آقای
خمینی بر «والیعت بعا جمهور مردم اسععت» تعتکیعد می کرد ،او نمعاد جمهور مردم
در برابر یری ،شاه ،تجسم قدرت ( زور) بود .در  25خرداد  ،60او تجسم زور شد
و گفعت 35 :میلیون بگوینعد بلعه من می گویم نعه .از آن روز تعا  29خرداد  88کعه
آقعای خعامنعه ای بعه مردم ایران اعالن جنعگ داد ،والیعت متلقعه فقیعه همونعان
تجسععم زور و «رهبر» یری در برابر جمهور مردم اسععت .این تجربعه طوالنی کعه
حاصعلش وحععیت امروز کشعور اسعت ،به شعفافیت تمام می گوید که مسعئله سعاز
والیت متلقه فقیه اسعت .هرک

بر این مسعند نشعیند ،متمور مسعئله سعازی از راه
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برار بردن روز مره زور و هدف ستیز می شود .بدین خاطر که هیچ والیت متلقه
ای نمی تواند هدفی جز بقای خود داشعته باشعد .وجود هر هدفی خبر می دهد
از وجود نیروی مخال

با آنسعت .در نوشعته آقای خمینی به آقای خامنه ،نوشعته

ای که ،در آن ،دم از والیت متلقه زد ،اسععالم برای والیت متلقه فقیه اسععت نه
والیت متلقه فقیه برای اسالم.
«رئی

جمهوری» گردانعدن آقعای روحعانی ،یعنی این کعه رﮊیم از انعدیشععه

راهنما خالی اسععت .نه عناصععر جدید و نه راه و رو

جدید تجربه نشععده دارد.

حرومت روحانی بناگزیر ،ترکیبی از تجربه های شععرسععت خورده می شععود و
بعاوجود والیعت متلقعه فقیعه ،یعنی مسععئلعه سعععازی کعه قعدرت متلق او جز در
زورگفتن ،بنا بر این ،مسععئله سععاختن ،کاربرد نمی تواند داشععته باشععد ،در مقام
نماینده چهار تجربه شعرسعت خورده ،چگونه می تواند مسعئله های برهم انبار شعده
را حل کند؟ حقو شهروندی را که با والیت جمهور مردم آغاز می شود ،چگونه
می توانعدبعا والیعت متلقعه فقیعه سععازگعار کنعد؟ از سععپعاه چگونعه می توانعد خلا یعد
کنعد؟ چگونعه می توانعد ترکیعب بودجعه را ت ییر دهعد و این بودجعه را کعه بعه قعدرت
خرید بدل می شود و دروازه ها را بر روی واردات باز نگاه می دارد ،چگونه می
تواند ت ییر دهد؟ ی
برفر

اقتصعاد مصعرف محور را چگونه می تواند تولید محور کند؟

که جام زهر سعاز

بر سعر اتم را به «رأی دهندگان» بنوشعاند و تحریمها

ل و شوند و درآمد نفت بیشتر از دوران خامنه ای  -احمدی نیاد عاید رﮊیم شود،
بعا این ترکیعب بودجعه و بعا این ترکیعب اعتبعارات بعانری و بعا این ترکیعب واردات و
بعا وجود این حجم نقعدینعه ،در این اقتصععاد مصععرف محور ،جز بزرو تر کردن
ابعاد تخریب ،چه می تواند برند؟ اگر می توانسععت از این واقعیتها سععخن بمیان
نمی آورد و هعدف عمومی ترجمعان در برگیرنعده راه حعل هعا برای این مشععرلهعا
پیشنهاد نمی کرد؟
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٭ کار پیش روی آنها که بتور مستمر بر حق ایستاده اند هدف گزینی است و...
یربار دیگر خاطر نشان می کنم که از راه اتفا نیست اگر آنها که بیان استقالل
و آزادی را اندیشعه راهنمای خویش کرده اند ،بنابراین ،نه قدرت که اسعتقالل و
آزادی ،هر انسعان و هر ملتی را ،جمهوری شعهروندان را ،رشعد بر میزان عدالت
اجتمعاعی را هعدف کرده انعد ،تحریم فععال را پیشععنهعاد کرده انعد و آن را رو
بازیافتن حقو شعهروندی ایرانیان خوانده اند ،تنها کسعانی هسعتند که به عهد با
حقوقمداری وفا کرده اند .پ

اینها هسعتند کسعانی که می دانند مسعئله سعاز مسعئله

حل کن نمی شعود .می دانندکه از معدل چهار تجربه شعرسعت خورده ،موفقیت
حاصعل نمی شعود .امروز ،حقو انسعان و حقو شعهروندی ،به یمن کوشعش مسعتمر
همگانی می جویند .نامزدهای برگزیده

ایسعتادگان بر این حقو  ،دارند پذیر

والیت متلقه فقیه نیز ناچار می شععوند از شععهروندی و حقو شععهروندی سععخن
بگویند .این موفقیت از سعوئی و اجماع ملی بر حعد والیت متلقه فقیه از سعوی
دیگر ،راه کار را پیش پا می نهد:
 – 1باوجود اجماع ملی بر حعد والیت متلقه فقیه ،تشعرین حعدیت این والیت با
رشعد انسعان و حیات وطن در اسعتقالل و آزادی ،همونان می باید ادامه یابد .تا
کعه از سععر هر ایرانی ،والیتمعداری بمعنعای قعدرتمعداری ،بعدر رود و ایرانیعان
شععهروندان خود انگیخته ،مسععتقل و آزاد ،توانا به هدف گزیدن و راه رشععد بر
میزان عدالت را درپیش گرفتن بگردند.
 – 2آنها که شهروندی را هدف و روشی شناخته اند که هر ایرانی و جمهور مردم
ایران خود می بعایعد متحقق گرداننعد تعا بتواننعد در پی هعدف دومی بشععونعد کعه
اسعتقرار جمهوری شعهروندان اسعت ،بدیل درخور زمان هسعتند .بدین خاطر که
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رها کردن دولت و ملت از مرام و سععازماندهی مسععئله سععاز ،به اسععتقرار دولت
حقوقمدار تابا والیت جمهور شعهروندان شعدنی است ،پ

آنها که بر حقو ملی

و حقو انسعان و حقو شعهروندی ایسعتاده اند ،بدیلی هسعتند برای جامعه ای که
بخواهد جامعه شععهروندان شععود و جمهوری شععهروندان را بنا کند .در خرداد
 ،1392افق سیاسی ایران بیش از پیش باز شد .ی

بار دیگر ،سره از ناسره و اصیل

از نا اصعیل شعناخته شعد .از این رو ،در این مرحله ،هم ایسعتادگان برحق می باید
در مقام بدیل عمل کنند و هم جامعه ملی می باید در کار بنای جامعه شعهروندان
شععود .به سععخن روشععن تر ،هم بدیل می باید به انسععجام جسععتن و توان گرفتن
بپردازد و هم خودانگیختگی از راه برعاربردن همعه روزه اسععتقالل در گرفتن
تصمیم و آزادی در گزینش نوع تصمیم ،تمرین شود و به مردم ایران خاطر نشان
بگردد.
آنوه در مصعر می گذرد درال بزرگی برای بدیل و جمهور مردمی اسعت که
می باید بدیل خویش بگردند و بدیل بپرورند .چراکه مردم مصععر تصععرف دولت
توسعخ ی

گروه را برنتافتند .اما ،با وجود میلیونها مصعری در میدانها و خیابانهای

شعهرها ،این ارتش بود که وارد عمل شعد .یعنی بدیلی ترجمان هدف مشعخصعی
متعلق به جمهور مردم ،در صعحنه حضعور ندارد .یعنی کشعور در گیر دو اسعتبداد
اسعت ،یری «دینی» و دیگری «الئی

» .بدیلی که کشعور را به افق باز دموکراسعی

درآورد ،در صععحنه نیسععت .از چه رو ،از ترال بدتر (احتمال اسععتقرار اسععتبداد
اخوان المسعلمین ،بر وفق نمونه ایران) ،الئیرها به سعراو ارتش رفتند و جامعه مصعر
را دو قتبی کردنعد؟ چرا نعدانسععتنعد کعه هم خون ریزی و ختر جنعگ داخلی را
ببار می آورند و هم ارتش را فصل الختاب می کنند؟
یربار دیگر ،مردم ما که بانی جنبش همگانی در جهان هسعتند ،می بینند که ،بنا
بر قاعده ،جای خالی را زور پر می کند و برای اینره نیروهای مسعلن رو در روی
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مردم قرار نگیرنعد و درکنعار آنهعا قرار بگیرنعد ،آنهعا می بعایعد خیعابعانهعا و میعدانهعای
شعهرها را از آن خود کنند .در همان حال ،نیروهای مسعلن جای بدیل را نگیرند
و در جمهوری شعهروندان و در دولت حقوقمدار ،نماد غرور ملت خویش باشعند
در مقام دفاع از استقالل کشور و وظیفه ای را تصدی کنند که هر نیروی مسلحی
برعهده دارد :دفاع از وطن.
 – 3تعذبعذب در پنعدار و گفتعار و کردار کعه در انتخعابعات فرمعایشععی  24خرداد
 ،1392مشعاهده شعد ،گویای این و آن بیان قدرت در سعرهای صعاحبان این رفتار
اسعت .تنظیم رابته آدمی با اسعتقالل و آزادی خود و ایران ،با این نوع بیانها در
سعر ،ناممرن و تنظیم رابته با قدرت ممرن اسعت .ی

مصعلحت که الجرم قدرت

می سععنجعد و برعار تنظیم رابتعه بعا قعدرت می آیعد ،عمری ادععا را نقض می کنعد و
معدعی را بعه نقض ادععا یع

عمر خویش ،نعاگزیر می کنعد .ایسععتعادن بر حق و

دانستن این واقعیت که مصلحت بیرون از حق را قدرت می سنجد و بدین خاطر
که جانشعین حق می شعود ،عین مفسعدت اسعت ،بدون برخورداری از بیان استقالل
و آزادی ،بماابه اندیشه راهنما ،میسر نیست .ایستادگان بر حقو به بیان استقالل و
آزادی می بعایعد بیشععترین اهمیعت را بعدهنعد و از تبلیک آن دمی غعافعل نشععونعد.
انتخابات فرمایشعی پرده از کار دو دسعته اسعالم سعتیز برداشعت :آنها که اسعالم را در
والیت متلقه فقیه ناچیز می کنند و آنها که می پندارند اسعالم سعتیزی بازجسعتن
قدرت و بازداشععتن مردم مسععلمعان کشععور از دخالت در کار جامععه و دولت را
ممرن و دولعت را در اختیعار آنهعا می کنعد .غعافعل از این کعه مقعام انعدیشععه راهنمعا،
مقام سععتیز نیسععت ،مقام نقد اسععت .پ

 ،نیاز به درکار نیاوردن زور و زبان زور و

برقرار کردن جریان آزاد اندیشه ها است.
 – 4باتوجه به این واقعیت که در انتخابات فرمایشعی خرداد  ،1392بیشعترین نقش
را امریرا بتور خار و غرب بتور عام بازی کرده اند و با توجه به اثر مجازاتهای
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اقتصععادی و تهدید به جنگ بر زندگی مردمی که بودجه دولت و اقتصععادشععان
خارجی و از مهار آنها بدر رفته و بسعا وسعیله مهارشعان گشعته اسعت ،متالعه مداوم
اسعتقالل و آزادی ملی و جمهوری شعهروندان بر این دو اصعل ،همونان حعرورت
تمام دارد .مبارزه با دولت بیگانه از ملت می باید همراه باشعد با مبارزه با وابسعتگی
هر شخص و گروهی به قدرتهای خارجی.
 – 5در این انتخابات فرمایشی ،قدرت باوران ،آشرار کردند که از دستور دروغی
پیروی می کنند که ،بنابر آن ،هدف وسعیله را توجیه می کند .این دسعتور دروو
اسعت چرا که رو

علم ،علم اسعت .با برار بردن زور کسعی عالم نمی شعود .رو

آزادی برار بردن آزادی است .کسی با برار بردن زور ،آزادی نمی جوید .رو
اسعتقالل در اسعتقالل زیسعتن اسعت .کسعی با زیسعتن در وابسعتگی ،اسعتقالل نمی
جوید .رو

حق عمل به حق اسععت .از ناحق به حق راهی نیسععت .اگر هدف

وسعیله را توجیه می کند دروو اسعت ،هدف در وسیله بیان می شود ،راست است.
زیرا تعا هعدف را برنگزینیم ،عقعل درپی وسععیلعه نمی شععود .بعدین قرار ،هعدفی کعه
استقرار جمهوری شهروندان است ،تحقق پیدا می کند با برار بردن این رو :
 .1/5خشععونعت زدائی در خود ،در خعانعه ،در محیخ کعار .از راه کوشععش بعه نقش
ندادن به قدرت ( زور) در کار و رابته با خود و با دیگران.
 .2/5خشعونت زدائی در سعتن جامعه از راه ایجاد بیشعترین امران تفاهم و دوستی،
از جمله به قصد کاستن از آسیبها و نابسامانی های اجتماعی.
.3/5خشعونت زدائی از راه مبارزه موفق با خرافه ها و خرافه سعازیها و رها کردن
ذهن ها از غیر عقالنی ها.
 .4/5خشععونت زدائی از راه ایجاد امران به معنای باز کردن افق اندیشععه و عمل.
رها شععدن از این دروو که بیرون از رﮊیم والیت متلقه فقیه هیچ امرانی وجود
ندارد ،رها شعدن از سعیاه چالی اسعت که در آن ،جز خشعونت کاربرد ندارد .این
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بار ،تحریم فعال رﮊیم ،در معنای رها شععدن از آن سععیاه چال اسععت که می باید
دسععتور کعار هر ایرانی بگردد .هم اکنون ،آنهعا کعه کعارشعععان داو کردن تنور
«انتخعابعات» بود و پیش از آن ،برای توجیعه معانعدن در زنعدان والیعت متلقعه فقیعه و
دادن رأی به یری از هشععت نقاب آقای خامنه ای ،مرتب می گفتند از فرصععت
برای «بردن متعالبعه هعا میعان مردم» ،سععخن می گفتنعد ،اینع

مردم را از متعالبعه

کردن می ترسععانند و می گویند :متالبه نرنید اصععول گراها در کمین هسععتند.
متالبه کردنها سععبب می شععود که بیایند و از نو دولت را تصععرف کنند .پیش از
«انتخعابعات» دروو می گفتنعد و بععد از آن نیز دروو می گوینعد .امعا دروو بععد از
«انتخعابات» لوشععان می دهد :مدعیعان اصععالا طلبی نیع

می داننعد که رﮊیم از

درون اصعالا پذیر نیسعت .اینان اصعالا طلبی را در ترسعاندن از آرمان ( هدف
قابل تحقق) و سععتیز با آن ،ناچیز کرده اند .زیرا ماندن در رﮊیم بهر قیمت ،ترال
از هدف و هدف ستیزی را ناگزیر کرده است.
در حقیقت ،دعوی اعتدال آقای روحانی ،دو تناقض آشععرار در بردارد :یری
این که پایه این اعتدال نه جذب که بر حذف اسععت :اصععالا طلبان «رادیرال»
که گویا آقای خاتمی از آنها خلا ید کرده اسععت و «اصععول گرایان رادیرال»
اعم از «منحرفین» و غیر آنهعا ،حعذف می شععونعد .و دو دیگر این کعه محعل تحقق
اعتدال قلمرو
رﮊیم و نه در سعپهر جامعه و رابته دولت با ملت اسعت .توحعین این که ،در سعتن
دولت ،قرار است «افراطی» ها کنار گذاشته شوند ،راست بخواهی ،از این پ
نقش مترسع

،

را بر عهده بگیرند .در سعتن رابته دولت با ملت ،این ملت اسعت

کعه می بعایعد نسععبعت بعه دولعت والیعت متلقعه فقیعه ،رویعه اعتعدال درپیش بگیرد و
«زیعاده خواهی» نرنعد .امعا اگر مردم زیعاده خواهی نرننعد ،رﮊیم والیعت متلقعه
فقیه ،وحعععیت را از این که هسععت بدتر نمی کند؟ پاسععخ آقای روحانی به این
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پرسعش اینسعت که نه تنها بدتر نمی کند بلره بهتر نیز می کند .اما آقای خامنه
ای ختعاب بعه او و دیگر نعامزدهعا گفعت :در محعدوده اختیعارات رئی
جمهوری وععده بعدهیعد و وععده ای نعدهیعد کعه پ

از گعذشعععت یع

سعععال،

وقتی نوار سعخنان شعما را برای شعما پخش کنند ،احسعاال شعر مندگی کنید .به
سخن دیگر ،هدف معین نرنید.
و نیز ،معدل چهار تجربه شعرسعت خورده ،تجربه موفق نمی شعود .هرگاه
بگوئیم محال ،محال است و حرومت روحانی می تواند موفق بگردد ،ناگزیر
با برخوردار شععدن ایرانیان از اسععتقالل و آزادی ،محال ممرن می شععود.
چراکعه محروم معانعدن ایرانیعان از اسععتقالل و آزادی ،در نتیجعه از حقو
شعهروندی ،ادامه دادن به گذار از بد به بدتر و از بدتر به بدترین اسعت .بنا
بر این ،بحرم جبر والیعت متلقعه فقیعه ،ولو مردم بعه وحعععیعت موجود رحعععا
دهند ،وحععیت بدتر خواهد شعد .بدین سعان ،اگر هم آقای روحانی بخواهد،
به اعتدال ،برخورداری نسععبی ایرانیان از اسععتقالل در تصععمیم و آزادی در
گزینش نوع تصععمیم معنی دهعد و والیعت متلقعه فقیعه بعدان تن دهعد ،راه
تحول متلوب یری و آن گعذار از دولعت جبعار بعه دولعت حقوقمعدار و از
جعامععه تعابا والیعت متلقعه فقیعه بعه جعامععه برخوردار از جمهوری شععهرونعدان
اسعت  .چون چنین اسعت ،تحریم فعال رﮊیم سعبب می شعود که آحاد مردم،
در بیرون رﮊیم ،شعهروندی را تمرین کنند و ابترار عمل را از آن خود کنند
و این بعار ،رﮊیم تعابا جمهور شععهرونعدان بگردد و جعای بعه دولعت حقوقمعدار
بسپرد.
 . 5.5تمرین شععهروندی ،در خانه ،کارسععاز ترین خشععونت زدائی ها اسععت.
هرگاه دو همسعر بایردیگر و با فرزندان ،رابته ها را رابته های حقوقمند ها
بعا یرعدیگر کننعد ،غیر از این کعه بعه زور کعاربردی نعداده انعد ،شععهرونعدی را
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تمرین کرده و به یمن این تمرین ،شعهروند گشعته اند و فضعای باز اندیشعه و
عمعل ایجعاد کرده انعد .این فضعععا را برای خود و برای یرعدیگر ایجعاد کرده
انعد .شععهرونعدان درون خعانواده هعا ،در بیرون ا ز آن ،آسعععان می تواننعد
بعایرعدیگر هموون شععهرونعدان رابتعه برقرار کننعد .چنین تحریم فععالی ،بعه
همان اندازه که انجام می گیرد ،والیت متلقه فقیه را بی محل می کند.
 .6 /5بعازیعافتن حقو

ذاتی خویش و عمعل بعه آ نهعا نیعاز دارد بعه مسععئولیعت

شععناسععی و وجدان اخالقی خالی از مواد چرکین هم ه از جن

زور و پر از

حقو که این وجدان در سنجش حقانیت هر پندار و گفتار و کرداری ،برار
می برد .گریز از مسععئولیت ،بیشععتر از همه ،در شععرل بی تفاوتی انجام می
گیرد .بی تفاوتی جنایت بر حد خود و بر حد همه دیگر انسانها است .چراکه
نخسعت بی تفاوتها را دسعتیار جباران در ا سعتقرار دولت خودکامه می کند و
سعپ

 ،توانائی برخاسعتن برحعد آ ن و برای اسعتقرار دولت حقوقمدار را به

ناتوانی بدل می کند.
امید که ایرانیان ،بر وفق این رهنمودها که پیشععنهاد می شععوند ،روشععهای
درخور بجویند و برار برند .امید که اهل اندیشعه رهنمودهای شدنی دیگری
نیز بجویند و پیشنهاد کنند.
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*****
شماره  7 833تا  20مرداد1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

والیت فقیه؟
هموطنی نقدی بر دالیل بیست گانه بر تضاد والیت فقیه ،از مشروب و متلق،
با قرآن و حقو انسان و حقو جمعی هر جامعه ،ارسال کرده است .روشی که
بر می گزینم ،نقد این نقد است .این رو

بهترین رو

است زیرا پوشش ناحق

را از حق بر می گیرد و حق همان که هست آشرار می شود.این نقد ،بیشترین
توجه خوانندگان را طلب می کند .چراکه نقد نقد کننده بی آنره ابهامی برجا
بگذارد ،معلوم می کند والیت متلقه فقیه زمینه در طرز فررهائی دارد که ،در
آنها ،قدرت ( زور) نقش دارد و «والیت بر» «قدرت بر» معنی می دهد .بدین
قرار ،نقد کننده به هر ایرانی فرصت می دهد طرز فرر خود را بشناسد .امیدکه
نقد نقد به ایرانیان امران دهد طرز فرر خود را نقد کنند:
٭ نقد اول و نقد آن:
همانطور که گفتید اصل بر این است که هید کس بر هید کس والیتی ندارد .اما نکته این
است که مگر خداوند مالک و صاحب همه جهانیان نیست .او نمی تواند در امور مردم تصمیم
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بگیرد و از جمله تصمیماتش این باشد که گوش به فرمان پیامبر باشید؟ اگر پاسختان این است
که خدا می تواند دخالت کند اما این کار را نکرده است .آیات قرآن را چه کنیم که خالف
این را می گویند؟
 - 1نقد قول ناقد :اگر صحین است که کسی بر دیگری والیت ندارد و این حق
از حق علی االطال  ،خداوند ،صادر است ،نقض آن ،ناحق می شود و ناحق از
خداوند صادر نمی شود .اگر بخواهیم تناقض را با محروم کردن انسانها از
استقالل و آزادی خویش حل کنم و بگوئیم انسانها فاقد اختیار هستند ،تناقض
دیگری ببار می آید و آن ،برانگیختن پیامبران برای انسانهائی است که از خود
اختیاری ندارند .نقض کتاب نیز هست زیرا بی اختیار را کتاب به چه کار می
آید؟
نقض مسعئولیت انسعان و معاد نیز هسعت .این تناقض بازهم بزرو تری را ببار می
آورد و آن اینره خداوند آفریدگار می داند که در جهانی که او آفریده اسععت،
محدود کننده ای جز زور نیسعت .پ

اگر اصعل و حقی را که آفریده او اسعت،

نقض کند ،این کار را با حاکم کردن زور بر حق باید برند .اما سعلته زور بر حق،
خعداونعد را بی محعل می کنعد .زیرا رابتعه بعا قعدرت ( زور) جعانشععین رابتعه بعا
خداوند می شععود .بنا بر این ،رفا تناقض به اینسععت که خداوند حق را با ناحق
نقض نفرماید و نمی فرماید .به سعخن دیگر ،خداوند انسعانها را مجبور به اطاعت از
تصمیم های پیامبران نمی کند.
ناقد به این آیه استناد می کند برای این که ثابت کند خداوند مردم را مرل
به اطاعت از پیامبران می کند:
 - 2.1آیه  64نساء:
و ما ارسلنا من رسول اال لیطاع باذن اهلل
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ترجمه " :و ما هید پیامبرى را نفرستادیم مگر براى آنکه به اذن خداوند از او فرمانبردارى کنند".
در این آیه این عبارت آمده اساات که "به اذن خدا از او اطاعت کنند" یعنی اینطور فرض شااده
که انگار اطاعت کردن از کسی ،اذن خداوند را می خواهد و خداوند این اذن را به رسوالن الهی
داده است.
معنی اطاعت از ایشان یعنی اینکه اگر امری کردند نباید از آن سر باز زد.
صریحتر از آیه قبل این آیه است:
 - 2.2آیه  36احزاب:
ن َی ْع
ن َأ ْم ِر ِه ْم َو َم ْ
خ َی َر ُۀ ِم ْ
ضا ال هل ُه َو َرساُو ُل ُه َأمْر ًا َأ ْن َیکُو َن َل ُه ُم ا ْل ِ
ن َو ال ُم ْؤ ِم َن ٍۀ إِذا َق َ
َو ما کا َن ِل ُم ْؤ ِم ٍ

ِ

ال مُبین ًا
ل ضَال ً
ض ه
ال هل َه َو َرسُو َل ُه َف َق ْد َ
ترجماه :هید مرد و زن باا ایماان حق نادارد هنگاام کاه خادا و پیاامبرش امرى را الزم بادانناد
اختیارى (در برابر فرمان خدا) داشاته باشاد و هر کس نافرمان خدا و رساولش را کند به گمراه
آشکارى گرفتار شده است!
در این آیه خداوند حق تصامیم گیری را در مواردی که حکم خدا و حکم رساولش صاادر شاده
است از مردم سلب کرده است و این یعنی اعمال والیت.
خب این دو آیه را چگونه معنی می کنید؟ اگر می خواهید بگویید این دسااتورات مربوط به مقام
اجرا اسات نه تصامیم گیری و مردم در تصامیم گیری امور خویش مورد مداخله قرار نمی گیرند،
جواب مفصااالش در بناد بعاد خواهاد آماد و آنجاا خواهیم گفات کاه هیی دلیلی وجود نادارد کاه
اطاعت از رسول را فقط مخت

به مقام اجرا بدانیم.

این جمله درست است که اگر آیه ای را در تناقض با آیه دیگر معنی کنیم باید تجدید نظر کنیم.

 - 2حتی اگر منتق صعوری را برار بریم ،یعنی به صعورت بسعنده کنیم و وجود
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کلمعه اطعاععت و نبود اختیعار از امر پیعامبر را در دو آیعه ،همعان بپنعداریم کعه نعاقعد
پنداشته است ،هنوز ،آیه ها گویای نصب پیامبران به حرومت نیستند:
 .2/1اگر آیه ها به این معنی باشععنعد که خداوند به پیامبر والیت بمعنای حرومت
کردن بر مردم را داده باشعد ،این بخشعش ،نقض می کند خلقت او را که به شعرا
باال ،انسعان خود انگیخته یا برخوردار از اسعتقالل و آزادی خلق شعده اسعت .نقض
می کند اصعل را و حاکم می کند قدرت را بر حق (به شعرا باال) .افزون بر این،
نقض می کنعد اصععل انتخعابی بودن «ولی امر» را ،یعنی نقض می کنعد آیعه  18از
سععوره فتن را که ،بنا بر آن ،پیامبر منتخب مؤمنان بوده اسععت و خداوند به این
انتخاب رحعا داده اسعت .بنا بر این که خداوند ،در مورد پیامبر (ر) ،اصعل را بر
انتخاب می گذارد ،خود این اصل را نقض نمی فرماید.
نصعب الهی ،ناقض اصعل دیگری می شعود که ،بنا بر آن ،زنان و مردان مؤمن
اولیاء یردیگر هستند .همین جا خاطر نشان کنم که آیه  71سوره توبه ناقض اصل
کسععی بر دیگری والیعت نعدارد می شععود ،اگر والیعت بر یرعدیگر ،حرومعت بر
یرعدیگر معنی دهعد .رفا تنعاقض بعه اینسععت کعه والیعت رابتعه ای خعالی از اعمعال
قدرت ( زور) بر یردیگر باشععد و شععرکت در رهبری یردیگر بر حق دوسععتی و
دیگر حقو ( رابته حق با حق) معنی دهد.
این

که حل تناقض به اینسعت که برگزیدن ولی ،حق مردم باشد ،این پرسش

محل پیدا می کند:
ال

 -استعداد رهبری ذاتی حیات هر آفریده ،از جمله انسان است .این استعداد

قابل انتقال نیست.
ب – تصععمیم را صععاحبان اسععتعداد رهبری می گیرند .آیا دارندگان اسععتعداد
رهبری ،می توانند به ک

و یا کسععانی اجازه دهند به جای آنها تصععمیم بگیرند؟

در کتاب ارکان دموکراسی به تفصیل به این پرسش پاسخ داده ام .در این جا ،به
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این اندازه بسعنده می کنم که در دموکراسعی های بر اصعل انتخاب نیز ،چون حق
رهبری و اختیار و مسععئولیت عضععو جامعه برخوردار از حقو شععهروندی قابل
انتقال نیسعتند ،نظر سعازان ملت را فر

کرده اند تا که منتخبان مردم ،بنام ملت

اعمال حاکمیت کنند .باوجود این ،جهت عمومی تحول به این سعمت اسعت که
تصععمیم را مردم می گیرنعد و اجرا را منتخبعان تصعععدی می کننعد .بعدین قرار،
ناممرن ممرن می شععود و تناقض حل می شععود اگر تصععمیم را «شععورا» بگیرد
(امرهم شوری بینهم) و اجرا را منتخب یا منتخبان مردم تصدی کند یا کنند.
تعا این جعا ،خعداونعد خلقعت خویش را نقض نفرموده و بعه هیچ پیعامبری والیعت
بمعنای حاکمیت نبخشعیده اسعت چه رسعد به «قدرت بر» .پ

پیامبرانی که خود

چنین حاکمیتی را نداشعته اند ،نمی توانسعته اند آن را به دیگری انتقال دهند .به
سعخن دیگر ،والیت فقیه هیچ منشعاء دینی ندارد .منشعاء فلسعفی دارد به شعرحی که
در جای خود شعناسعانده خواهد شعد .در خور یادآوری اسعت که نه تنها در قرآن،
کلمعه ای از حعاکمیعت و «قعدرت بر» پیعامبر نیسععت ،بلرعه فراوان آیعه هعا هرگونعه
حاکمیت او را ،بر پیروان خود ،از او سلب می کند.
 .2.2با وجود این ،در آیه  64سعوره نسعاء ،سعخن از اطاعت از پیامبران اسعت و ناقد
این طور پنداشعته اسعت که «معنی اطاعت از ایشاان یعنی اینکه اگر امری کردند نباید از ان
ساار باز زد » .پرسعش اولی که پیش می آید اینسعت :آیا اگر پیامبر خالف حق هم
حرم کرد باید از او اطاعت کرد؟ آیا اگر زور گفت هم باید اطاعت کرد؟ هرگاه
پاسعخ مابت باشعد ،اصعل پیامبری و قرآن که «حق المبین» توصعی

شعده اسعت،

باطل می گردد .چرا که به پیامبر جواز ارتراب خالف حق داده شده است .رفا
این تناقض به اینسعت که پیامبران جز ابالو پیام حق به انسعانها وظیفه ای ندارند.
بعدین قرار ،اطعاععت از خعداونعد و رسععول او ،بعه معرفعت بر حقو ذاتی خویش
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(موحععوع پیام) و عمل به این حقو تحقق پیدا می کند .این عمل به «معروف»
می باید همراه باشعد با اجتناب از منرر که امر زور و اطاعت از امر زور اسعت (آیه
 30سوره حج و آیه های  4و  72سوره فرقان و آیه  2سوره مجادله).
 .3/2امر مهمی که ناقد از آن غافل اسععت اینسععت که اطاعت از شععخص پیامبر،
نیسعت ،از پیام پیامبر اسعت .غفلت از این مهم اسعت که روزگار مسعلمانان را چنین
نربت بار کرده اسعت .اگر اطاعت از شعخص پیامبر مراد بود ،آیه ناقض بسعیاری از
آیه های قرآن می شعد که ،در آنها ،تمامی منصعبها که شعخص پیامبر را مصعدر امر
و نهی و فععال معایشععاء می گرداننعد ،از او سععلعب شععده انعد .در این جعا ،از کتعاب
توتالیتاریسم نقل می کنم منصبهائی را که قرآن از پیامبر سلب می کند (شماره ها
به خوانندگان امران می دهند در متخذ کتاب ،متخذها را بیابند):
قرآن در سعلب مالریت و اختیار تصعمیم از قدرت های توتالیتر ،پ

از سعلب

ن خدا شعمرد و گفت:
ربوبیت و مظهریت خدا از شعاخص قدرت ،امر ( )17را از آ ِ
پیعامبر نیز حق نعدارد خودکعامعه قعانون بگعذارد و البتعه افراد نیز حق نعدارنعد حالل
را حرام وحرام را حالل کننعد ( )18و تن دادن بعه حرومعت توتعالیتر را پیروی از
طاغوت شععمرد ( )19و با اسععتقرار اصععل شععورا ،بجای اصععل اطاعت ،بنا بر قاعده
تخلی

ن اعضعای آنها شعمرد ( ، )20حرم و
امر و رهبری سعیاسعی جامعه ها را از آ ِ

ن خدا دانسعت ( ) 21و مقرر کرد که قضعاوت مقید به قسعخ و عدل
قضعاوت را از آ ِ
و خالی از هوی باشععد ( )22و آن را تابا اصععول بیسععت گانه و حاف

حقو و

منزلت های انسعان گرداند( .)23مراجعه به طاغوت بعنوان دادرال را ممنوع کرد
ن خدا دانسععت ( )25و با سععلب «حق را ناحق و ناحق را حق
( .)24حق را از آ ِ
کردن» ،رابته انسان و حق و بیشتر از آن رابت قدرت با حق را بگونه ای بنیادی
ت ییر داد :دیگر این حق نیسعت که باید با قول و فعل این و آن شعخصعیت ،این و
آن مقام سععنجید ،بلره قول و فعل این و آن مقام اسععت که باید با حق سععنجید
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( .)26حق خواسععت و هوای قعدرتمعداران نیسععت ( )27و ذاتی هیچ شععخص
قدرتمدار و مقام و سعازمان قدرت محوری نیسعت .با آنها در تضعاد نیز هسعت .حق
حعابته اسعت .هرقول و فعلی را به آن باید سعنجید .با برقراری اصعل ختاپذیری
انسعان و مصعون نبودن پیامبران از ختا( ،)28اصعل معصعومیت کلیسعا و شعخص پا
و  ...و سععازمان های سععیاسععی و رهبری آنها – شععرل جدید نظریه معصععومیت
کلیسععائی که بیشععتر نزد احزاب و رهبری های توتالیتر رایج اسععت -را از اعتبار
انداخت.
هدایت انسعانها نیز که مل

طلق کلیسعا و کنیسعه شعمرده می شعد -در زمان ما

احزاب و «شعخصعیت»های توتالیتر آن را مل

طلق خود می شعمارند -را تنها از

ن خدا دانست و به پیامبر گفت تو نمی توانی کسی را هدایت کنی (: )29
آ ِ
ِإ َّن

ن اللَّه ی ْهدِی من یشاء
ن أحْببْت ول ِر َّ
ال ت ْهدِی م ْ

هرآینه تو هدایت نمی کنی کسعی را که دوسعت داری ،این خداوند اسعت که
هدایت می کند آن ک

را که می خواهد.

و این هدایت شععامل همه و همه می شععود :از شععاکر و کافر ،همه و همه ،از
هدایت خداوندی برخوردار می شععوند ( )30و انتخاب راه با انسععان اسععت .آن
ک

که به راه خدا نمی رود ،فاسععق اسععت ،به حال خود رها می شععود (.)31

رهعائی انسععان ،از این لحعا

کعه او ،هنوز و در اغلعب نقعاب جهعان« ،تحعت نظر»

دسععتگاه های تفتیش عقاید دینی و ایدئولوﮊی

و غیر اینها قرار دارد ،در شععمار

بزرگترین حععربه ها بر توتالیتاریسععم های گوناگون اسععت .حععربه ب

بزرو بر

استبدادهای فراگیری است که هنوز و باز انسانیت از آن رنج می برد.
قرآن به ماابه رو

مبارزه با توتالیتاریسعم از این موحعوع مهم غافل نماند که،

علم به تدریج حاصل می شود .بنابراین ،در دفاع از آزادی و حق انسان ،هدایت
متلق را نفی می کند تا آدمیان بدانند هیور
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به علم الیقین نمی رسد .هر ک

بتور نسععبی هعدایعت می شععود و بعایعد بتعدریج بر علم خویش بیفزایعد تعا بعه یقین
برسعد .تا آن زمان ،بر او اسعت که بداند دانش او نسعبی اسعت و نباید از آنوه بدان
علم ندارد پیروی کند ( .)32به سعخن دیگر نه تنها متعر
این دلیل که هدایت نشعده و یا در شع
ش

اسعت ،بلره شع

کسعی نمی توان شعد به
حعرور تلقی شعده و از

علمی تقدیر می شود (.)33
با سعلب خدائی از «مجسعم»ها و «مظهر»ها و گرفتن حق قانون گذاری و امر

و حُرم و قانون از آنها ،نوبت به سععلب والیت می رسععد .می دانیم که در تمامی
اسعتبدادهای فراگیر قدیم و جدید ،اصعل بر اطاعت از رهبری و والیت «تروینی
و تشععریعی» و حقو تامه رهبری بر مردم اسععت .بناگزیر در مشععی توحید و در
مبارزه با استبداد فراگیر ،چاره جز سلب والیت از غیر خدا نیست (:)34
ی ولا نصِی ٍر
ن ال َّل ِه مِن و ِل ٍّ
وما لرُم مِّن ُدو ِ
برای شما از غیر خداوند یاوری و یاری کننده ای نیست.
والیعت نسععبی نیز ،بر قعاععده تخلی
جمهور و تمامی اعضای ی

ن
و بحرم «امرهم شععوری بینهم» ،از آ ِ

جامعه گشت.

و باالخره می دانیم که اسععتبداد فراگیر ،زور و قوه را اصععل می شععناسععد و بر
محور آن قوام می گیرد و بعدون تمرکز و انبعاشعععت قعدرت ،دوام نمی جویعد.
توتالیتاریسععم دینی ،بنام خدا ،خود را صععاحب اصععلی و اصععیل مُل

و قوه می

شععناسععد و توتالیتاریسععم جدید بنام ایدئولوﮊی و سععازمان و حزب و  ...خود را
صععاحب مُل

ن خدا می داند ( )35و برای
و قوه می گرداند .قرآن ،قوه را از آ ِ

بیرون آوردن آدمیعان از ترال و وهم یع

قعاععده اجتمعاعی مهم را بعه آنهعا می

آموزد و آن مرو قدرت های اسععتبدادی از هر نوع اسععت( ) 36قرآن روشععی
اسعت که ،با آن ،آدمیان می توانند با تحمل حداقل خسعران ،از دسعت بزرگترین
قدرت های اسعتبدادی رها گردند .پیروزی انقالب ایران دلیل درسعتی این رو
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نیست؟
قرآن ،پ

از آنرعه امور بعاال را ،یع

بعه یع

 ،از قلمرو والیعت تعامعه این و آن

بیرون می برد ،در نفی والیعت توتعالیتر از بعاالترین مقعام دینی و جلوگیری از
تحول اسعالم به حعد خود ،ختاب به پیامبر ،صعفاتی را که بنا بر شعرا پیشعین کلیسعا
ذاتی مسعین و خود ،بماابه تجسعم تالی  ،می شعناخت از پیامبری سعلب می کند
(:)37
 - 1پیامبران ارباب بشر نیستند،
 - 2پیامبر بگو که ،من بشری مال شما هستم،
 - 3من پدر شما مسلمان ها نیستم من مسلخ بر شما نیستم،
 - 4من وکیل بر شما نیستم،
 - 5من مال

خیر و شر شما نیستم،

 - 6من مسلخ بر شما نیستم،
 – 7من صاحب امر نیستم،
 – 8من هدایت کننده شما نیستم،
 – 9بر من جز ابالو پیام نیست.
و برای این کعه حجعت را تمعام کنعد ،مقرر می کنعد :بر مؤمنعان اسعععت کعه از
خعداونعد و رسععول او اطعاععت کننعد .امعا اگر از او رو برتعافتنعد ،بر پیعامبر جز «بالو
مبین» نیسععت ( تعابن ،آیعه  .) 12بعدین قرار ،پیعامبر بهیچ رو صععاحعب «والیعت بر»
بمعنای «قدرت بر» نیسععت .اگر خداوند او را صععاحب چنین والیتی می گرداند،
بنده زور و خوار

کرده بود .راسععتی اینسععت که او را از رج

(ناپاکی)چنین

«والیتی» ،مبرّا فرمود .چنین والیتی کاربردی جز در برار بردن زور ندارد.
 .4/2آیه ها که ناقد به آنها اسععتناد کرده اسععت ،هر دو ،به قضععاوت مربوب می
شعوند .آیه  36سعوره احزاب در باره قضعاوت خداوند و رسعول او اسعت و در دنباله
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آیه  64سعوره نسعاء ،آیه  65همان سعوره ،رسعتگاری را در این می داند که طرفین
نزاع ،قضعاوت را نزد پیامبر ببرند و به حرم قاحعی که او اسعت تسعلیم باشعند .در این
دو آیه،
ال  -دعوا دو طرف دارد و
ب – قاحی می باید به حق رأی دهد و
– طرفین دعوا می بعایعد از حرم قعاحععی پیروی کننعد .درخور توجعه نعاقعد و
همگان است که در این آیه ها و آیه های دیگر ،دو اصل را خاطر نشان می کند:
ععدالعت برقرار می شععود ،از جملعه ،بعه این کعه قعاحععی طعاغوت نبعاشععد و الگوی
حقمداری باشعد و به حق حرم دهد .اما اگر قاحعی عادل نبود و به حق قضعاوت
نررد ،بدو شرایت نباید برد.
 .5/2و اینع

نوبعت آنسعععت کعه بعه تفعاوت زبعان آزادی بعا زبعان قعدرت ( زور)

بپردازم :زبان قرآن ،زبان آزادی اسعت ،زبان الاکراه اسعت .در این زبان ،اطاعت
از حق کعه بعه عمعل بعه حق تحقق پیعدا می کنعد ،بعا اطعاععت در زبعان قعدرت یع
معنی نمی دهند .در اصل ،اطاعتی پیروی کردنی است که سبب فرا دستی می
شود .اما چون کلمه را در زبان قدرت برار بری ،اطاعت تنگدستی ببار می آورد.
برای ماال ،هرگاه دو تن عمل به حق دوستی کنند و بایردیگر دوست شوند،
یعنی رابته آنها از زور خالی و از حقو پر شعود ،والیتشعان بر یردیگر ،فراخنائی
می شعود که ،درآن ،هر دو فعال و مبترر و خال می شعوند .دسعت آورد بر دسعت
آورد می افزاینعد .اما همین دو دوسععت وقتی زور در کار می آید ،عرصععه را بر
یرعدیگر تنعگ می کننعد ،در تخریعب یرعدیگر ،تخریعب بر تخریعب می افزاینعد .بسععا
جما ها که ،به یمن دوسعتی ،بارور شعده اند و چون پای خصعومت بمیان آمده
اسعت ،نخسعت از دوسعتی به دشعمنی گرائیده و سعپ
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متالشعی گشعته اند .بدین قرار،

وقتی بنا بر پیروی از حق دوسعتی اسعت ،طاعت اسعتتاعت می آورد و چون جای
به پیروی از قدرت ( زور) و قدرتمداری سپرد ،تنگدستی ببار می آورد.
بنا بر این که قرآن ،کتاب حق است (قرآن ،سوره های بقره آیه های  176و
 213و آل عمران ،آیه  3و نساء ،آیه  105و مائده  48و  )...و دین نیز دین حق
است ،زبان قرآن زبان حق و نه قدرت است .پ

کلمه هایی که در قرآن برار

می روند ،خالی از بار زور هستند .از این رو است که هر بار ،از ایمان آورندگان
خواسته است از خداوند و رسول او اطاعت کنند ،خاطر نشان کرده است که به
یمن این پیروی ،حق به حقدار می رسد ،تحقق این پیروی به عمل به حق
است ،ستم از میان بر می خیزد و عدل میزان می شود .آدمی متقی می گردد (
از زور خالی و از حق پر می شود) و سلم و صلن برقرار می شود .زور بی محل
می شود .رحمت
خداوندی جانشین شقاوت زور باوری و زورمداری می گردد .اسراف و تبذیر بی
محل می گردند و چون تولید و مصعرف به اندازه می شعوند ،تنگدسعتی از میان بر
می خیزد :طعاععت اسععتتعاععت ببعار می آورد( .آیعه هعا در بعاره اطعاععت و طعاععت و
استتاعت).
بدین قرار ،اطاعت بمعنای پیروی کردنی که فضعای اندیشعه و عمل آدمی را
می گشعاید ،رابته ایسعت میان انسعان ذی حقوقی که با حق علی االطال  ،رابته
برقرار می کند .این رابته فراخنای اندیشعه و عمل انسعان را هسعتی بی کران نمی
کنعد؟ این اطعاععت ،بعا اطعاععت آدمی از معدعی والیعت متلقعه ای کعه والیعت را
اختیعار متلق بر او معنی می کنعد و اطعاععت از امر و نهی ا

 ،تنگنعای عقیم کننعده

اندیشعه و عمل او اسعت ،یری اسعت؟ این والیت همان والیت خداوندی اسعت؟
والیت فقیه حق را ناحق کردن کاملی نیست؟
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 – 3تفقه در دین و آنوه آیه می گوید:
اما در دنباله مطلب:
 - 3.1ابتدا بخشای از آیه  122ساوره توبه را آوردید و مدعی شادید که این آیه شاریفه می فرماید:
«عده ای از مردم الزم اساات دین را یاد بگیرند و به دیگران بیاموزند و نفرموده اساات که عالمان
دین وقتی دین را یاد گرفتند بر مردم حکومت هم بکنند پس والیت فقیه قرآنی نیست.
برای اینکاه بتوانیم صاااحات ادعاای شاااماا را ارزیاابی کنیم ابتادا باایاد یاک باار آیاه را باه طور کاامال
بخوانیم:
ن َو ِل ُی ْنا ِذرُوا
ل ِف ْر َقا ٍۀ ِم ْن ُه ْم طاا ِئ َفا فۀ ِل َی َت َف هقهُوا فِی الادْی ِ
ن ُکا ْ
َو ماا کاا َن ا ْل ُم ْؤ ِمنُو َن ِل َی ْن ِفرُوا َکاا هفا ًۀ َف َل ْو ال َن َف َر ِم ْ
ح َذرُو َن
جعُوا ِإ َل ْی ِه ْم َل َع هل ُه ْم َی ْ
َق ْو َم ُه ْم إِذا َر َ
ترجمه استاد فوالدوند:
و شاایساته نیسات مؤمنان همگ [براى جهاد] کوچ کنند .پس چرا از هر فرقهاى از آنان ،دساتهاى
کوچ نم کنند تا [دساتهاى بمانند و] در دین آگاه پیدا کنند و قوم خود را -وقت به ساوى آنان
بازگشتند بیم دهند -باشد که آنان [از کیفر اله ] بترسند؟

پاسخ:
اوال ،خطاب اصالی آیه به مسالمین صادر اساالم اسات که نباید همگی از مدینه خارج شاده و به
میادان جهااد بروناد بلکاه عاده ای هم باایاد در محضااار پیاامبر بماانناد و دین را فرا بگیرناد کاه وقتی
مجاهدین برگشاتند این تعالیم را به آنها بیاموزند .خطاب اصالی آیه با مسالمین زمان پیامبر اسات و
در آن زمان هم حاکم جامعه اساالمی ،رساول گرامی اساالم بود و معنی ندارد که گفته شاود شاما
گروه حااضااار در مادیناه وقتی علم دینی را یااد گرفتیاد باه مردم یااد دهیاد و بر مردم حکومات هم
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بکنید تا شما بگویید نگفت پس والیت فقیه شرعی نیست .زیرا نمی شد بگوید.
خالصه ،جواب این بود که اگر به تمام آیه شریفه دقت شود و اینکه آیه در چه فضایی نازل شده
است و مخاطب اصلیش چه کسانی هستند جایی برای استدالل شما باقی نمی ماند.
ثانیا :به فرض که اصاال آیه همانطور که دلخواه شاماسات معنی می داد و آنطور که نظر شاماسات
می فهماند ولکن اساتدالل شاما همچنان ناتمام اسات زیرا از نظر قائلین به والیت فقیه ،والیت فقیه
بخشی از تعالیم موجود در دین است که از بیاناتی که ائمه علیهم السالم در زمان حیات و حضور
خویش بیان کرده اند قابل اساتنباط اسات و مساتندات و شاواهدی را هم ارائه میدهند و اگر چنین
باشاد ،وظیفه این عالمان دینی که به چنین نتبجه ای رسایده اند چیسات؟ آیا این دساتور را به مردم
برسااانند یا نرسااانند؟ به نظر می رسااد که طبق آیه شااریفه آنها باید همه تعالیمی را که از دین می
دانند به مردم بیاموزند و دیگر این بر عهده خود مردم است که اگر می خواهند به آن تعالیم عمل
کنند و از جمله اینکه برای تشاکیل حکومت به ساراغ عالمان دین رفته و از ایشاان تبعیت کنند یا
نکنند.
خالصاه ،والیت فقیه طبق نظر قائالن ،بخشای از همین دین اسات که آنها باید به حساب امر آیه
شااریفه برای مردم بیان کنند.چنانکه بخش دیگری از وظایف ایشااان اجتهاد کردن و فتوی دادن
در احکام دین اسات که از جانب ائمه علیهم الساالم به ایشاان ابالغ شاده اسات و بخشای از دین
محسوب می شود.
امام رضا (ع) :علینا القاء االصول الیکم و علیکم التفریع (وسائل الشیعه ج  27ص )62
ترجمه :برعهده ماسات که قوانین را برای شاما بیان کنیم و برعهده شاماسات که مساائل را از آن
نتیجه بگیرید.
در نتیجه اساتدالل شاما برای رد قائلین به والیت فقیه مفید نیسات زیرا بر اسااس نظریه والیت فقیه،
این مساأله از بیانات ائمه علیهم الساالم اساتنباط می شاود و این بیانات جزء دین اسات که باید به
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مردم رسااانده شااود لذا در رد والیت فقیه باید به دنبال اسااتدالل دیگری باشااید .مضااافا به اینکه
همانطور که در ادامه خواهد آمد ایشان قرائنی هم از قرآن شریف اقامه می کنند.
● نقد نقد:
 .1/3ترجمعه غلخ البتعه نعاقعد رابعه اشععتبعاه می انعدازد .طبعاطبعائی در المیزان ،آیعه را
این سان ترجمه کرده است:
«مؤمنان همگ نتوانند سافر کنند ،چرا از هر گروه از ایشاان دساته اى سافر نکنند تا در کار دین،
دانش اندوزند ،و چون بازگشتند قوم خویش را بیم دهند ،شاید آنان بترسند»
دقیق تر بخواهی ،در آیه سعخن از رفتن به جائی به قصعد رسعیدن به مقصعودی
اسععت .اگر جز این بود ،نمی فرمود الزم نیسععت همعه بیعاینعد .گروهی بیعاینعد و
موحععوع آیعه را کعه دین اسععت بیعاموزنعد و در بعازگشععت ،بعه دیگران بیعاموزنعد.
باوجود این ،دو «شتن نزول» برای آیه ذکر شده اند:
 حمزه بوبرر مترجم قرآن به زبان فرانسععه از میان شععتن های نزول ،این شععتننزول را به حقیقت نزدی

تر یافته اسعت :آیه در باره بدوی ها اسعت .آنها ،برای

آموختن دین ،دسعتجمعی به مدینه می آمدند و مایه آزار سعرنه شعهر می شعدند.
آیعه از آنهعا می خواهعد بجعای آنرعه همعه آنهعابعه معدینعه بیعاینعد ،یرونعد از آنعان بیعاینعد
وپ

از آموختن دین بازگردند و به طایفه خود دین را بیاموزند.

 طباطبائی ،صاحب المیزان بر اینست که آیه مربوب به اهل مدینه نیست .مربوببه اهالی دیار دیگر اسعت .از آنها می خواهد همه به جهاد نروند .یروند از آنها به
مدینه بیایند و اصول و فروع دین را بیاموزند .او دو امران را قائل می شود :مراد
می تواند این باشد:کسانی که نزد پیامبر می آیند ،پ

از آموختن اصول و فروع

دین ،بعازگردنعد و بعه افراد قوم خود وقتی از جهعاد بعاز می گردنعد ،بیعاموزنعد .و یعا
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از آموختن اصععول و فروع دین نزد قوم

مراد می توانعد عبعارت بعاشععد از :پ
خویش بازگردند و آنها را انذار دهند.
بنا بر این،

 -فایده ذکر تمامی آیه در برداشت از شتن نزول و مراجعت کنندگان مورد

ال

نظر آیه است و نه چیز دیگر.
ب  -وگرنه ،بر کسعی که اصعول و فروع دین را می آموزد  -به قول طباطبائی نه
فقهی که این

در احرام عملی خالصه شده است – وظیفه جز انذار نیست.

 .2/3دو نظری که ذکر شدند ،مقصود آیه را می رسانند:
– روشن معلوم می کنند که مخاطب اهل مدینه نیستند .زیرا آمدن به مدینه

ال

از سوی اهل مدینه ،بی معنی است.
ب – پیعامبر ،در اغلعب غزوه هعا شععرکعت می کرد .اگر منظور اهعل معدینعه بود،
ترلی

این مردم وقتی پیعامبر بعه جهعاد می رفعت ،چعه بود؟ آیعا فقیعه والیعت می

یافت؟ نه و نمی یافت.
– آیه روشعن می کند مراد رفتن به جبهه نیز نیسعت .زیرا ،در آیه ،نه از جهاد،
که از دین و آموختن آن ،سخن بمیان است.
د – قرآن جای جای تصعرین می کند که شعفاف و بدون اعوجا اسعت .پ

آیه

می باید خود معنائی روشعن داشعته باشعد .ترجمه فوالدوند و نیز ترجمه المیزان،
باوجود این که معلوم می کنند برداشت ناقد یرسره نادرست است ،شفاف نیستند.
از این رو اسعت که صعاحب المیزان دو احتمال می دهد .حال این که معنی سعر
راست و شفاف آیه اینست که الزم نیست ایمان آورندگان ،جملگی ،به راه بیفتند.
کافی اسعت شعماری از آنها بیایند و در دین تفقه کنند و در بازگشعت به نزد آنها،
انذارشان دهند باشد که حذر کنند.
ه – هر دو ترجمه با اصعول راهنمای دین سعازگار نیسعتند .از این رو تناقض سعاز
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هسعتند :طباطبائی از آیه به این نتیجه می رسعد که ،بنا بر آیه ،بر طالب علوم دینی
جهاد واجب نیسعت .اما آیا پیامبر و علی و صعحابه آنها فقهای در دین نبودند و به
جهاد نمی رفتند؟ نگر

در دین بر اصععل ثنویت ت

محوری اسععت که تبعیض

برقرار می کنعد و کعار این تبعیض هعا بعه والیعت بمعنعای «قعدرت بر» و کعار آن بعه
والیت متلقه فقیه بمعنای «قدرت متلق بر» مردم می کشد.
 . 3.3امعا آیعا ائمعه بعه والیعت فقیعه قعائعل شععده انعد و فقیهعان جز اظهعار آموختعه خود
ترلیفی ندارند؟ پاسعخ اینسعت :به شعرحی که گذشعت ،پیامبر را بنا بر نص قرآن
(آیه  18سععوره فتن) مردم برگزیده اند و خداوند رحععا داده اسععت .دارندگان
والیعت ( برقرار کردن رابتعه حق بعا حق) جمهور مردم هسععتنعد .والیعت فقیعه ،نعه
تنها ،در قرآن ،نصعی بر وجود آن نیسعت ،بلره ناقض آیه های قرآن ،بسعا تمامت
قرآن است .بنا بر این،
– پیعامبر و امعام نمی تواننعد خالف نص قرآن ،مقعامی را جععل کننعد و نررده

ال
اند.

ب – دو روایتی که به اسععتنادشععان قائل به والیت فقیه شععده اند ،جز این نمی
گوینعد کعه مسععلمعانعان در امور حعاد بعه آنهعا کعه دانش دین دارنعد ،مراجععه کننعد.
آقعای منتظری صععاحعب کتعاب والیعت فقیعه نیز پعذیرفعت کعه بعا اسععتنعاد بعه این دو
روایت نمی توان والیت فقیه را ثابت کرد.
– مالاحمد نراقی که ،در المسعتند ،به والیت فقیه قائل شعده اسعت ،جز اثبات
مشعروعیت سعلتنت فتحعلی شعاه قاجار ،البته با اجازه فقیه ،در سعر نداشعته اسعت.
نوشعته او ،از آنجا که لباال شعرع پوشعاندن بر نظر ارستو است ،تا بخواهی ،تناقض
در بردارد.
د – افزون بر  90درصعد فقها مخال

والیت فقیه هسعتند .برخی صعحبت از بیشعتر

از  90درصععد کرده انعد .در زمعانی کعه آقعای خمینی والیعت فقیعه را بعاز گفعت ،در
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سععتن مراجا وقعت ،جز او ،یری نیز موافق نبود .بعه سععخن دیگر ،خوئی و
شعریعتمداری و خونسعاری و گلپایگانی و مرعشعی و میالنی و حریم و شعاهرودی و
صععدر مخال

بودند .طرفه این که خمینی ،خود نیز ،در نوفل لوشععاتو به والیت

جمهور مردم قائل شعد .آنوه او در نوفل لوشعاتو گفت ،تنها نظری که نظر پیشعین
او را نقض کرد ،نبود ،بیشتر از آن ،تعهد در برابر جهانیان بود .یادآور می شود که
در انقالب مشععروطیت نیز ،سععه مرجا وقت ،آخوند مالکاظم خراسععانی و میرزا
عبعداهلل معازنعدرانی و میرزا محمعد حسععین نجعد میرزا خلیعل تهرانی ،در تلگراف
ختاب به محمد علی شععاه ،تصععرین کردند که «ضااروری مذهب اساات که حکومت
مسلمین در عهد غیبت حضرت صاحبالزمان ( عی ) با جمهور مردم است » .پرسیدنی است:
اگر والیعت فقیعه حرمی از احرعام دین بود و آن طور کعه آقعای خمینی معدعی
شعده اسعت« ،اه ّم احکام اله اساات و بر جمیع احکام شاارعیه الهیه تقدم دارد» ،خود او می
توانسععت در برابر جهانیان به والیت جمهور مردم قائل شععود؟ سععه مرجا دوران
مشعروطیت می توانسعتند به محمد علی شعاه خاطر نشعان کنند که والیت جمهور
حروری دین است؟ و آقای منتظری می توانست والیت متلقه فقیه را از مصادیق
شعرک بخواند؟ و فیلسعوف گرانقدری چون مالصعدرا تقلید از مجتهد را نیز جایز
نشععمرد چه رسععد به والیت متلقعه او و در باره فقیعه چنین گوید« :و همونین از
برخی تابعین ،در توصی

فقیه ،آمده است « :فقیه کسی است که بصیرت در دین

داشععتعه بعاشععد و در عبعادت پروردگعار معداومعت کنعد و ازتعر

بعه اعرا

مردم

دوری جوید و از نصاین مشفقانه به جامعه خود ،خویشتن داری نرند»؟
 .4/3اما ترجمه قول امام رحعا ،غلخ اسعت .ترجمه صعحین اینسعت :القای اصعول به
شما بر عهده ما و تفریا بر عهده شما است .شگفت این که اصولی که قرآن تبیین
می کند و آیات قرآن منتبق بر آنها هسعتند و هرگاه آیه ای چنان معنی شعود که
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با اصعول دین نخواند ،الجرم متناقض می شعود و در بند تناقض با آیه های دیگر
می افتد ،یرسعره ،کنار گذاشعته شعده اند .سعهل اسعت جای توحید به ثنویت ت
محوری سعپرده شعده اسعت و دیگر اصعول با این اصعل که اصعل االصعول اسعتبداد
فراگیر است ،تتبیق داده شده اند.
اما اگر قول آقای خمینی از مصادیق شرک (از جمله بنا بر نظر آقای منتظری
) نباشعد و آن باشعد و «اهم احرام دین» باشعد ،یا خود اصعلی از اصعول اسعت که
ناچار امام رحعا می باید القاء کرده باشعند .برفر

که قول قول امام رحعا باشعد،

معظم له می فرماید برما اسعت القای اصعول به شعما .پ

باید اصعول باشعند تا که

القاء شعوند .اما آن امام در کجا از والیت متلقه فقیه سعخن بمیان آورده اسعت؟ و
اگر والیت فقیه فرعی از فروع دین است ،آن اصولی که برابر آنها ،این فرع تفقه
شععده اسععت ،کعدامهعا هسععتنعد؟ این واقعیعت کعه از مالاحمعد نراقی تعا خمینی و
منتظری ،هیویع

نتوانسععتعه انعد جعای والیعت فقیعه را معین کننعد ،یری دیگر از

دالیعل قوی بر بتالن آن نیسعععت؟ مالاحمعد نراقی کعه خمینی و منتظری از او
پیروی کرده اند ،نه به قرآن اسععتنعاد می کند و نه دلیل نقلی بر والیت فقیه اقامه
می کنعد .زیرا نعه آیعه ای گویعای والیعت فقیعه وجود دارد و نعه دلیعل نقلی .بعدین
خاطر اسععت که با اقامه «دلیل عقلی محض می خواهد والیت فقیه را ثابت کند.
فر

را هم بر این می گعذارد کعه هیچ شععخص و یعا طبقعه ای برای تصععدی امر

حرومت از سعوی شعارع معین نگشعته اسعت» (حرمت و حرومت از فیلسعوف و فقیه
گرانقدر مهدی حائری ،صعفحه  .) 201دورتر به اسعتدالل او بر بتالن والیت فقیه
باز می گردیم و قول غزالی را می آوریم که فقیه بمعنای متخصععص در فن فتوا،
بعدها پیدا شد و نمی توانست موحوع حرمی از احرام دین باشد.
با اینره نقد نقد ناقد ،تردید در بتالن والیت فقیه را بی محل می کند ،نقدهای
دیگر او را نیز با همین رو

 ،نقد خواهم کرد.
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*****
شماره  21 834مرداد تا  3شهریور 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

شورا؟
نقد ناقد این بار ،مربوب می شود به شورا .نقد این نقد شورا را بماابه ی
حق همگانی متعلق به اعضای ی
می کند و زیان ب

جامعه برخوردار از حقو شهروندی ،مبرهن

بزرگی را آشرار می کند که قرنها غفلت از این حق،

گریبانگیر همه انسانها ،بخصور جامعه های مسلمان کرده است .همان زیان که
این

ایرانیان گرفتار والیت فقیه ،تحمل می کنند:

 - 2در دنباله گفتید که آیه اطیعوا اهلل و اطیعوا الرسول داللت بر اطاعت در مرحله اجرا دارد نه
مرحله تصمیم گیری دلیل بر اینطور معنی کردن را آیاتی قرار دادید که می گویند امور مردم
به نحو مشورتی در میان خودشان است و خودشان باید تصمیم بگیرند نه کسی دیگر برای
ارز یابی سخن شما الزم است که آیات شریفه مورد نظرتان را یک بار به طور کامل بخوانیم تا
سخن شما را در مورد مفاد آن مورد ارزیابی قرار دهیم.
در قرآن دو آیه در مورد مشورت وجود دارد آیه اول در سوره آل عمران است که می فرماید:
فَبِما رَحْمَۀٍ مِنَ اللههِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ ُکنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ
لَهُمْ وَ شاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَ هکلْ عَلَ اللههِ إِنه اللههَ یُحِبُّ الْمُتَوَکْلینَ ()159
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ترجمه :پس به [برکتِ] رحمت اله  ،با آنان نرمخو [و پُر مِهر] شدى ،و اگر تندخو و سختدل
بودى قطعاً از پیرامون تو پراکنده م شدند .پس ،از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه ،و در
کار [ها] با آنان مشورت کن ،و چون تصمیم گرفت بر خدا توکل کن ،زیرا خداوند توکل
کنندگان را دوست م دارد)159( .
در این آیه خداوند به پیامبر دستور می دهد " :شاورهم فی االمر" یعنی با آنها مشورت کن اما
پس از آن می گوید "فاذا عزمت فتوکل علی اهلل" یعنی بعد از آن وقتی تصمیم گرفتی بر خدا
توکل کن .بنابراین تصمیم با پیامبر است نه با آنها.
آنها صارفا طرف مشاورت هساتند و نظراتشاان به عنوان طرف مشاورت خواساته می شاود اما در نهایت
هر چه پیامبر موافق مصالحت دانسات تصامیم می گیرد .تصامیم پیامبر در خروج از مدینه در جنگ
احد و نیز تصاامیم ایشااان بر حفر خندق در جنگ خندق نمونه ای از همین تصاامیمهای مشااورتی
است.
آیه دوم هم آیه  38سوره شوری است که در بین تعدادی از آیات است و معنایش با آنها در ارتباط
است لذا این آیه را با آن مجموعه ذکر می کنیم:
ن ءَا َمنُو ْا َو عَل َ َربا ْه ِْ ْم
ح َْیَو ِۀ الا ُّد ْن َیاا َو َماا ِعنا َد ال هلا ِه خَی ْر فْ َو َأ ْب َق ِل هلاذِی َ
َف َماا أُوتِیتُم مْن شا ا َ ْْ ٍء َف َم َتاا ُع ال ْ
َضا ابُو ْا ُه ْم َی ْغ ِفرُونَ(َ )37و
ش َو ِإذَا َماا غ ِ
ی ْْ َت ِنبُو َن َکبَئ ِر َْ ا ْلااث ْم ِْ َو ا ْل َفوَا ِح َ
نی َ
لُْونَ(َ )36و ا هلاذِی َ
َی َت َوکا ه
ن ِإ َذا
صلَو َۀ َو َأ ْم ُر ُه ْم شُورَى َبیْن َه ُْ ْم َو ِممها َر َز ْقنَا ُه ْم یُن ِفقُونَ(َ )38و ا هلذِی َ
ن ا ْسا َتجَابُو ْا ِلرَب ْه ِْ ْم َو َأقَامُو ْا ال ه
ا هلذِی َ
صرُونَ()39
َأصَاب َه ُْ ُم ا ْل َب ْغ ُ ُه ْم یَن َت ِ
ترجمه آیات:
آنچه به شاما عطا شاده متاع زودگذر زندگ دنیاسات ،و آنچه نزد خداسات براى کساان که ایمان
آورده و بر پروردگارشااان توکّل م کنند بهتر و پایدارتر اساات )36( .همان کسااان که از گناهان
بزرگ و اعماال زشااات اجتنااب م ورزناد ،و هنگاام کاه خشااامگین شاااوناد عفو م کنناد )37( .و
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کسااان که دعوت پروردگارشااان را اجابت کرده و نماز را برپا م دارند و کارهایشااان به صااورت
مشاورت در میان آنهاسات و از آنچه به آنها روزى دادهایم انفاق م کنند )38( ،و کساان که هرگاه
ستم به آنها رسد( ،تسلیم ظلم نم شوند و) یارى م طلبند! ()39
با توجه به این مجموعه از آیات می توان گفت:
می شاود این آیات به توصایف ویژگیهای رفتاری

او ًال همانطور که با نگاه به ترجمه آیات مشاخ

و شااخصاایتی کسااانی می پردازد که از نعمتهای بی کران الهی در آخرت بر خوردار خواهند شااد.
ایمان ،توکل بر خدا ،اجتناب از گناهان کبیره ،عفو هنگام غضااب ،اطاعت اوامر الهی ،به پا داشااتن
نماز ,مشاورت کردن با دیگران در کارها ،انفاق از روزیهای الهی و یاری طلبیدن از دیگران در قبال
ظلم وارد به ایشاان ( منظور اینکه تسالیم ظلم ظالم نمی شاوند ).ویژگیهایی اس ت که در این آیات
ذکر شاده اسات و از جمله آنها مشاورت کردن این افراد با دیگران اسات و این نشاان می دهد ایشاان
افرادی خود رأی نیستند و در انجام کارهایشان ازنظر دیگران هم استفاده می کنند و همواره به دنبال
یافتن صحیح ترین و عاقالنه ترین کارها می باشند.
بنابراین همانطور که مالحظه می کنید این آیه در مقام بیان ویژگی های شاخصایتی و رفتاری ایشاان
در حوزه رفتارهای شااخصاایشااان مرل اجتناب از گناهان و اقامه نماز و  ...اساات و از جمله آنها اهل
مشاااورت بودن این افراد را ذکر می کناد اماا در مورد اینکاه آیاا پیاامبر می تواناد در مواقع خااص بر
خالف میلشاان در موردشاان تصامیم گیری کند یا خیر هید پاساخی نمی دهد .به اصاطالح اهل فن،
آیه در مقام بیان این جهت نیست و لذا پاسخی را بیان نمی کند.
خالصااه :چکیده حرف ما در این پاسااخ این بود که مدعای شااما در مورد عدم تصاامیم گیری در
مورد مؤمنین و سااپس اختصاااص آیات اطاعت ،به اطاعت در مقام اجرا فاقد دلیل و مدرک اساات.
زیرا آیات مورد نظر شما چنین داللتی نداشتند.
ثانیا ادعای شاااما جدای از اینکه از آیات فوق قابل اساااتنباط نبود ،توساااط آیات دیگر قرآن نقض
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میشاود زیرا طبق ادعای شاما اگر اکرریت مردم تصامیمی گرفتند که کاری انجام شاود می بایسات
رهبر حتی مرل پیامبر به عنوان یک مأمور اجرایی به حرف اینها عمل کند؟
حال اینکه خداوند در قرآن کریم در آیه  116ساوره انعام دساتوری بر خالف گفته شاما را به پیامبر
می دهد میفرماید.:
ُصااو َن
خر ُ
ن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ هال َی ْ
ل ال هل ِه ِإ ْن َی هت ِب ُعو َن ِإ هال ال هظ ه
ن َساابی ِ
ک َع ْ
ُضا الُّو َ
ضی ِ
ن فِی ا ْل َأ ْر ِ
َو ِإ ْن ُت ِط ْع َأ ْک َر َر َم ْ
()116
ترجمه :و اگر از بیشاتر کساان که در [این سار] زمین م باشاند پیروى کن  ،تو را از راه خدا گمراه
م کنند .آنان جز از گما ِن [خود] پیروى نم کنند و جز به حدس و تخمین نم پردازند)116( .
این دساااتور خداوند اختصااااص به مردم سااارزمین خاص هم ندارد زیرا دلیلی که در انتهای آیه
شااریفه آمده اساات برای همه زمانها و جوامع ثابت اساات چرا که در همه زمانها همینطور اساات که
عموم مردم بر اسااس نظریات و پندارها و حسااب و کتابهای خویش تصامیم گیری و اعمال نظر می
کنناد کاه می تواناد باا واقعیات تطاابق ناداشا اتاه بااشاااد لاذا باا گاذر زماان هم بسا ایااری از نظرات و
دیدگاههایشان عوض می شود.
پس این آیه نقض گفتار شاما در تبعیت تصامیمات پیامبر از مردم خواهد بود .این آیه را چه می
کنید؟
٭ پاسخ اشرال وارده به شورا و عزم:
 – 1این قول کعه گویعا دلیعل اطالععت فرع بر وجود امر اسععت را آیعه هعای دیگر
قرآن قرار داده ام ،نادرست است .بنا بر این که دلیل حق در خود حق است .امر،
بنفسععه دلیل اسععت بر این که اطاعت فرع بر وجود امر و بگاه اجرا اسععت .چرا که
بعدون وجود امر ،اطعاععت موحععوع پیعدا نمی کنعد .امعا امر چگونعه بوجود می آیعد؟
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اینگونه:
 .1/1وجود نیازی که باید برآورد و یا مشرلی که راه حل می طلبد و یا ابتراری که
می تواند رشدی را سبب شود و یا...
 .2/ 1تشععریل شععورا و بررسععی چگونگی برآوردن نیاز و یا جسععتن راه حل و یا
پذیرفتن ابترار (وقتی به جما مربوب می شود) :مرحله شو.
 .3/1رسیدن شورا به نتیجه و گرفتن تصمیم :مرحله تصمیم و ایجاد امر.
در این سععه مرحلعه ،اطالعت نه محعل دارد و نه ممرن اسععت .محعل ندارد زیرا
امری که باید به عمل درآید وجود ندارد و ممرن نیسععت زیرا در هر سععه مرحله،
عقلهای انسعانها هسعتند که می اندیشعند .دسعتور قدرتمدارانه به اندیشعیدن و یا چنین
چنان اندیشیدن ،عقل را از اندیشیدن بازداشتن و او را متیا زور کردن است.
 .4/1اجرا .در این مرحلعه ،امر بوجود آمده اسععت و مجری معین گشععتعه اسععت و
اجرای امر بدون اطاعت از مجری ،میسر نیست.
بدین سان ،خواه سه مرحله طی شده و خداوند امر را مقرر کرده باشد و چه این
سععه مرحله را عقل پیامبر طی کرده و امر را ایجاد کرده باشععد و خواه شععورا این
مراحعل را طی کرده و امر را پعدیعد آورده بعاشععد ،اطعاععت ،تنهعا ،در مرحلعه اجرای
امر اسعت که محل پیدا می کند و ممرن می شعود :پیش از آن ،والیت امر ،وجود
پیدا نمی کند.
 – 2در آیه« ،شععاورهم فی االمر فتذا عزمت فتوکل علی اهلل» ،ترجمه ناقد با درک
او از آیه متناقض یردیگرند :این

که دانسعتیم امر چسعان پدید می آید ،شعاورهم

فی االمر را شفاف می یابیم:
 .1/2فر

اول :شعور شعورا بر وفق حقو انجام گرفته اسعت و امر حاصعل از آن،

حق اسععت .حال اگر به پیامبر منتخب شععورا (بنابر آیه  18سععوره فتن) اجازه داده
شعده باشعد ،اگر خواسعت خالف آن تصعمیم بگیرد ،خالف حق ،باطل می شعود و
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خداوند به پیامبر اجازه باطل اندیشععیدن و باطل را امر گرداندن و عزم به اجرای
آن را نمی دهعد .عالوه بر این کعه چنین اجعازه ای سععلتعه قعدرت ( زور ) بر حق
است و ناقض قول خداوند« ،حق می آید و باطل می رود» ،نیز هست .خداوند از
کسعی که به باطل تصعمیم می گیرد و عمل به باطل می کند ،نیز نمی خواهد به او
توکعل کنعد .چراکعه بعدون غفلعت از خعداونعد و از حقو کعه همعه ذاتی حیعات فرد و
جما هستند ،کسی تصمیم باطل نمی گیرد و به اجرای آن عازم نمی شود.
 .2.2یا جمعی که پیامبر خود نیز در آن حضور دارد ،امری خالف حق پدید آورد،
بنا بر این که حقو اصععول هسععتند و نقض آنها تصععمیم امر قابل اجرا پدید نمی
آورد ،قابل اجرا نیسععت تا پیامبر بر انجام آن عازم شععود و به خداوند توکل کند.
پ

تصععمیم شععوری به حقو سععنجیده می شععوند و هرگاه ناقض حقو بودند،

توسعخ شعوری نقض می شعود .از غافل از خدا چگونه می توان خواسعت به خداوند
توکل کند؟
 .3/2از وییگی هعای حق ،یری اینسععت کعه هر حقی ،خود رو
برای ماال ،دفاع در برابر تجاوز ،حق اسععت .رو

خویش اسععت:

دفاع نمی باید ناقض این حق

باشعد .اما چگونه باید دفاع کرد؟ در جنگ احد ،شعورا ی

نظر داشعت و پیامبر نظر

دیگر .نظر شعورا اجرا شعد و شعرسعت ببار آورد .آیه در مورد جنگ احد اسعت که
نازل شعده اسعت .جمعی بر این نظر شعدند که در مورد جنگ ،می باید از رویه ای
پیروی کرد کعه ،بنعا بر آن ،یع

امیری جبعار و متعاع بعایعد برگزیعد و همعه بعایعد از او

اطاعت کنند .باوجود این ،خداوند این نظر را که رویه ای دیرین بود ال ا و اصععل
شععورا را مقرر فرمود .از جملعه بعه این دلیعل کعه حق همگعانی و دارنعدگعان حق
همگعاننعد و امر را هم همگعان پعدیعد می آورنعد و همگعان می بعایعد عمعل بعه حق و
مسععئولیت شععناسععی را تمرین کنند تا که جامعه باز با نظام شععورائی متحقق گردد.
چگونه ممرن بود جز این مقرر کند وقتی خداوند می داند از نصب ی
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خودکامه

و باورآورندگان را به اطاعت او مجبور کردن ،انسعانهای حقوقمند و عضعو جامعه باز
و مسئولیت شناال ،بنا بر این ،عامل به حقو  ،پدید نمی آید؟
در این باره ،طالقانی در پرتوی از قرآن ( جلد سعوم ،سعوره آل عمران ،صعفحه
های  295و  )298این سعان نظر داده اسعت« :با آن عواقب سعخت و ناگواری که
شعورای احد پیش آورد و آن حعربه ای که بر مسعلمانان وارد شعد و آن بزرگانی که
از دسعت داد و آن شعراف و تفرقه فرری و جنگی که در اجتماع آنان پدید آمد و
نزدی

بود یرسعره متالشعی شعوند ،همه از آثار آن شعورا بود که مدینه را بی پناه

گذاردند و برخالف نظر شعخص آن حضعرت ،به سعوی دشعمن پیش راندند ،با همه
اینها ،باز اصععل شععورا را تحریم می کند .چون پایه اجتماع اسععالمی اسععت و برای
همیشعه ،تا اندیشعه ها و اسعتعدادها بروز کنند و هر صعاحب رأئی خود را شعری

در

سعرنوشعت بداند و مسعلمانان برای آینده و همیشعه تربیت شعوند و بتوانند در هر زمان
و هر جعا ،بععد از غروب نبوت ،خود را رهبری کننعد .اگر در این راه و برای تحریم
شعورا هرچه زیان دهند ارز

دارد» .و «ف ،تفریا بر «شعاورهم فی االمر» اسعت

که چون در مشعاوره رأی برانجام کاری قرار گرفت ،باید عزم کنی و تصعمیم قاطا
بگیری ،دیگر تردید و ش
 .4/2فر

و دودلی به خود راه ندهی و توکل به خدا کنی».

دوم :اجازه عمل نرردن به شعورا ،ناقض اصعل تابعیت منتخب از منتخب

اسعت .بنا بر این که خداوند خود بیعت با پیامبر را امضعاء کرده است ،خالف اصل و
حق اسععت نقض امضععاء و بی قعدر کردن انسععانهعائی کعه آنهعا را بر حقو خویش
آگاهی می دهد و به عمل به این حقو می خواند .و نیز نقض اصععل اسععت .این
اصعل که ایجاد کننده امر صعاحب آنسعت و این او اسعت که یا خود امر را اجرا می
کند و یا کسی را بر می گزیند.
 .5/2از آنجا که اختیار خود کامگی به پیامبر ،اعضعای شعورا را از مسعئولیت مبرا می
کند« ،ای انسعان تو مسعئولی» را نقض می کند .راسعت بخواهی نه تنها آیه هائی را
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نقض می کند که مسععئولیت را خاطر نشععان انسععان می کنند ،بلره ناقض قرآن در
اصول و فروع می شود.
 .6/2وقتی بنا بر شععورا اسععت ،رو

بناچار تجربی می شععود .یعنی در طول عمل،

قابل تصععحین می گردد .چنانره شععرسععت احد باوجود همه عواقبی که ببار آورد،
چون جمهور شعرکت کننده در شعورا خویشعتن را مسعئول می دانسعتند ،در جبران
شعرسعت نیز شعرکت کردند .جبران نیز میسعر شعد .اما وقتی شعورا کار
دادن می شععود ،رو

«ولی امر» دسععتوری می گردد .این رو

مشعورت

قابل تصععحین

نیست و کار را به کشیدن جام زهر می کشاند .مقایسه شرست احد و فرجام کار آن
و نیز پیامبری پیامبر باخمینی ،شعرسعت در جنگ  8سعاله و بزرگی زیانی که به هیچ
رو قابل مقایسعه با زیان جنگ احد نیسعت و سعرنوشعت خمینی و رﮊیم او و آنوه بر
سعر جامعه ایران آورده اسعت ،تفاوت رو
رو

تجربی که شعورا و پیامبر برار بردند و

دسعتوری که خمینی و جانشعین او برار برده اند ،بسعی درال آموز اسعت و می

گوید وقتی آیه شفاف ترجمه و فهمیده شود چه رهنمود گرانقدری است.
 .7/2ناقض اصعل شعورا موحعوع آیه  38سعوره شعورا اسعت .این اصعل که امرشعان
فرآورده شععورا میان آنها اسععت ،اصععل راهنمای جامعه باز با نظام شععورائی اسععت.
جامعه ای که چون رابته ها رابته های حق با حق شعدند ،پدید می آید .افسعوال
که هنوز در دموکراسعی ها نیز امر را شعورای جمهور مردم پدید نمی آورد .راسعت
بخواهی آن امر کعه مقعامهعای انتخعابی بعاشععنعد ،بعا رأی اکاریعت و اقلیعت پعدیعد می
آیند .اما از آن پ

 ،این مقامها جانشعین مردم می شعوند .و صعد افسعوال که نظام

شورائی در مدینه تجربه نیز شد اما زود تر هر اصل و فرع دیگری ،از یاد ها رفت و
جامعه ها به زیست در استبداد ،ادامه دادند.
 .8/2ناقض رویه و سنت پیامبر نیز هست .در حقیقت ،رویه پیامبر اجرای امری بوده
اسععت که شععورا ایجاد می کرده اسععت .هم در ماجرای کندن خند (در جنگ
204

دفاعی معروف به غزوه خند ) و هم در غزوه احد و هم در موارد دیگر.
 – 3اما ترجمه ای که ناقد نقد کرده اسعت ،یری از موارد آشعرار مقلوب کردن بیان
اسعتقالل و آزادی در بیان قدرت اسعت .ترجمه نادرسعت بقصعد انرار حق و بر کرسعی
نشاندن اصل اطاعت از قدرت ،امر واقا مستمر است .توحین این که
 .1/3آیه نمی گوید «کارهاشعان بصعورت مشعورت میان آنها اسعت» .اما این ترجمه نیز
با توحعین ناقد در تناقض اسعت .زیرا توحعین ناقد اینسعت که افراد در کار خود ،اهل
مشععورت هسععتنعد .امعا تصععمیم را فردی کعه مشععورت می کنعد ،خود می گیرد .امعا
«کارهاشععان بصععورت مشععورت میان آنها اسععت» یعنی این که کارها متعلق به جما
هسعتند و جما از راه شعورا درباره آنها تصعمیم می گیرد .رفا تناقض به اینسعت که
ناقد توجه کند که امر جما به جما مربوب می شعود و در آیه ،مخاطب فرد نیسعت،
جما اسعت .سعخن از جما و وییگی های آنسعت .از وییگی های آنها ،بماابه جما،
یری اینست که امر آنها فرآورده شورای آنها است .دو دسته ترجمه ها وجود دارند:
آنها که بی توجه به جامعه باز برخوردار از نظام شعورائی ترجمه کرده اند و آنها که با
توجه به سعازمان و سعاماندهی جامعه ،بر اصعل شعورا ،ترجمه کرده اند .از دسعته اول،
طباطبائی در المیزان آیه را چنین می فهمد:
● کلمه «شاورا» به معناى آن پیشانهاد و امرى اسات که در باره اش مشااوره شاود .این کلمه نیز در قرآن
آماده فرموده« :و امرهم شاااورى بینهم» .بناابراین ،معنااى آیاه چنین م شاااود« :مؤمنین آنهاایناد کاه هر
کارى م خواهند بکنند ،در بینشان شورائ م شود که پیرامونش مشورت م کنند».
از دسعته دوم ،ﮊاک برو اسعتاد کلی دو فران

و مترجم قرآن به زبان فرانسعه ،هم

آیه را صحین ترجمه کرده و هم توحین بسیار ذیقیمتی داده است:
● «امرهم شععوری بینهم» یعنی این کعه امور خویش را برعهعده شععورای مشععترک
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خویش وا می گذارند.
در توحین آیه آورده است :این آیه ناقض مجلسی است که قریش برپا می داشتند
و کار مجل

تصعویب امر قریش بود .بنا بر این آیه ،شعورا جائی نیسعت که امری را

تصعدیق کند که مسعتبد ایجاد می کند ،بلره جائی اسعت که جمهور مردم در آن گرد
می آیند و خود امر را پدید می آورند.
بر توحعین برک می افزایم که هرگاه به تاریخ بماابه امر مسعتمر بنگریم ،از پیش از
اسعالم تا امروز ،مجل
این مجل

های شعور که قدرتمدارها تشریل می دادند و می دهند و کار

ها تصعویب امر مسعتبد اسعت ،ی

ایران ،کعار «مجل

امر واقا مسعتمر اسعت .هم اکنون در

شععورای اسععالمی» اطعاععت از «ولی امر» و تصععویعب امر او و

مافیاهای نظامی – مالی است .در جامعه های برخوردار از مردم و نیز بر مردمی که
به دین او ایمان می آورند ،والیت دارد.
هرگاه ناقد به آیه های دیگر قرآن رجوع می کرد ،در می یافت که حتی وقتی
والیعت مؤمنعان و مؤمنعات بر یرعدیگر ( رابتعه حق بعا حق) تجویز می شععود ،در
عقیده ،هرگونه والیتی سلب می شود .این آیه ،همان اصل را باز می گوید.
افزون بر این – طبعاطبعائی در المیزان ،در تفسععیر این آیعه ،ظن و تخمین را در
امور جزئی زندگی و قلمرو دانش ،کاری دانسععته اسععت که معمول اسععت .اما در
اسععاال باور ،خداوند جز به علم و یقین راحععی نمی شععود .در پذیرفتن اندیشععه
راهنما ،آدمی نباید از آنوه بدان علم ندارد ،پیروی کند .هرچند راسعت اسعت که
نظریه سعاختن بخشعی از فراگرد دسعت یافتن به علم اسعت ،اما نظریه را علم قتعی
انگاشععتن و از آن پیروی کردن روا نیسععت .بجا بود که طباطبائی به این مهم توجه
می کرد .چرا که قرن بیسعتم ،قرن بیشعترین کشعتارها در پیروی از این و آن نظریه
ای شد که علم قتعی انگاشته می شدند.
و نظریه را علم قتعی انگاشععتن و از آن پیروی کردن ،امر واقعی نیسععت که تنها
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امر واقا مسعتمر اسعت .از این رو ،قرآن،

در قرن بیسعتم رویه شعده باشعد .بلره ی

جای جای ،به یاد انسعان می آورد که از آنوه بدان علم ندارد ،پیروی نرند .مهمتر
از این ،به او می آموزد :کسععی که اندیشععه راهنمائی را بر حق می داند و علم می
پندارد و از آن پیروی می کند ،عالمت نی
نیاورد .به این دلیل که رو
اگر دین دین حق اسععت ،پ

پنداری او اینست که خشونت در کار

علم علم اسعت و ترویج علم نیز نیاز به خشعونت ندارد.
منزه از نعاحق اسععت .بنعا بر این« ،در دین اکراه

نیسعت» هم به این معنی اسعت که به زور نباید کسعی را به پذیرفتن دین مجبور کرد
و هم بدین معنی اسعت که دین وقتی حق و علم اسعت ،خالی از زور اسعت .عالمت
آن نیز این کعه برعار بردن رهنمودهعایش ،نیعازبعه زورنعدارد .عمعلبعه حق و علم نیعاز
به نبود زور دارد .عمل نرردن به حق اسععت که نیاز به زور دارد .هرک

درصععدد

شععود در کار خود تتمل کند ،متوجه می شععود زمانی زور در کار می آورد که به
حق عمعل نمی کنعد .دلیعل قول و فععل زور در خود چنین قول و فعلی نیسعععت.
آدمی که زور برار می برد ،برای آن توجیه می سعازد .حال آنره دلیل قول و فعل
حق در خود آنسعت .چنانره آیه را وسعیله توجیه والیت فقیه از سعوئی و بی اعتبار
کردن شعورا از سعوی دیگر کردن ،نیاز به دلیلی دارد که در خود آیه نیسعت .نزد
ناقد اسعت .ناقد اسعت که نظر خویش را حق انگاشعته و درپی توجیه آن شعده و در
رجوع به قرآن به منتق صوری بسنده کرده و آیه را وسیله توجیه نظر خود ساخته
اسعت .حال آنره اسعتقالل و آزادی انسعان در عقیده و حعرورت اطمینان از حق و
علم بودنش ،رهنمود روشعن آیه اسعت و دلیل نیز در حقی اسعت که هر انسعان ،دارد
و آیه آن را بیان می کند.
پ

برعار بردن زور ،چعه در مقعام عمعل بعه دین و خواه در مقعام ترویج دین،

گزار

می کند و به فریاد ،که دین نه دین حق که قول زور اسعت .از این رو ،به

پیامبر می آموزد که نمی تواند به زور کسععی را به دین بگرواند (یون
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 ،آیه  )99و:

اندیشععه و قول و فعل ها که موحععوع احرام قرآن شععده اند ،تمامی واجب ها و
مسععتحب ها عمل به حقو و اندیشععه و قول و عمل پسععندیده هسععتند و خشععونت
زدائی .از پندار و گفتار و کردار ،هرآنوه زور در بردارد ،یا حرام و یا مررواست.
 – 5ناقد می نویسد:
در مورد فقره اولوا االمر منکم :گفتید که منظور مسااؤولین منصااوب از طرف خود مردم اساات در
حالیکه این فقره می تواند معنای دیگری هم داشته باشد که بر اساس آن  ،آیه می فرماید از حاکمان
غیر از خدا و رساول که از جنس خود شاما هساتند اطاعت کنید زیرا تعبیر "منکم" یعنی «از شاما» و
دیگر داللتی ندارد که منظور از «طرف شاما» سات یا اینکه «از جنس شاما» سات مضااف ًا به اینکه در
آیات دیگر تعبیر "منکم" آمده است و معنایی را که ما گفتیم می دهد مرال می فرماید:
ک ْم مَا
ک َم َۀ َو ُی َع ِّل ُم ُ
ح ْ
ب وَا ْل ِ
کتَا َ
ک ُم ا ْل ِ
ک ْم َو ُی َع ِّل ُم ُ
ک ْم آیَا ِتنَا َو ُی َز ِکّی ُ
ک ْم َی ْتلُو َع َل ْی ُ
ک ْم رَساُ ولًا ِم ْن ُ
َکمَا َأرْساَ ْلنَا فِی ُ
َل ْم َتکُونُوا َت ْع َلمُو َن ﴿البقرۀ﴾151 :
ترجمه :همان طور که در میان شااما ،فرسااتادهاى از خودتان روانه کردیم[ ،که] آیات ما را بر شااما
م خواند ،و شاما را پاک م گرداند ،و به شاما کتاب و حکمت م آموزد ،و آنچه را نم دانساتید به
شما یاد م دهد.
بنابراین منکم در "فقره اولوا االمر منکم" میتواند معنای دیگری غیر از آنچه که شاااما گفتید بدهد
و ادعای شما را ثابت نکند.
نقد این نقد پیش از این بعمل آمد و خاطر نشعان شعد که پیامبر خود نیز منتخب
مردم بود و خعداونعد ،بعه بیععت مردم بعا او رحععا داد .این امر کعه پیعامبران از مردم
هسععتند ،کجا دلیل می شععود که اولوا االمر ،بدین خاطر که از مردم هسععتند ،الزم
نیسعت منتخب مردم باشعند؟ آیا در قرآن ،پیامبر به والیت منصعوب شعده اسعت؟ آیا
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ولی امر دیگری را قرآن نصعب کرده اسعت؟ نه .اصعرار داشعته اسعت که پیامبری جز
بالو نیسعت .وقتی نصعبی در کار نیسعت و در مورد شعخص پیامبر ،انتخاب در کار
اسعت ،الجرم ولی امر می باید منتخب باشعد و به ترتیبی که توحعین داده شعد ،ولی
امر وقتی معنی پیدا می کند که امر ایجاد شده باشد و امر را شورا ایجاد می کند و
در مرحله عزم بر اجرا ،شععورا خود می تواند مجری باشععد و اعضععاء از آن پیروی
کند و نیز می تواند مجری برگزیند و در اجرای امر مصععوب شععورا ،اعضععاء از او
پیروی کنند .باوجود این ،ناقد فرصعت برای توحعین موحعوع ب

مهمی را ایجاد

کرده اسععت .او می نویسععد :منرم ممرن اسععت «از طرف شععما» معنی ندهد و از
«جن

شععمعا» معنی بعدهعد .اگر از «جن

انتخابی بودن ولی امر نرند .توحین ب

شععمعا» معنی دهعد ،می توانعد داللعت بر
مهم اینست:

 .1/5در آیه ای که ناقد بدان اسعتناد کرده اسعت ،پامبر را خداوند از خود مردم بر
می گزینعد برای این کعه آیعات خعداونعد را بر آنهعا بخوانعد و ...در این آیعه و در هیچ
آیه دیگری به پیامبران والیت نبخشعیده اسعت .در آیه ،روشعن اسعت که پیامبر از
مردمی است که برآنها مبعو

می شود .و روشن تر اینست که امر را خداوند ایجاد

می فرمعایعد و پیعامبر را معتمور اجرای آن می کنعد .بعدین قرار ،ایجعاد کننعده امر،
برگزیننده مجری نیز هسعت .از آنجا که از حق ،جز حق صعادر نمی شعود ،خداوند
حقی را کعه خود بعدان عمعل می فرمعایعد ،آفریعده هعای خود را از آن محروم نمی
کنعد ،سععهعل اسععت آفریعده هعا را بر آن می خوانعد کعهبعه آن عمعل کننعد .پ

 ،بر

همین اصعععل ،ایجعاد کننعدگعان امر حق دارنعد برای آن ،ولی معین کننعد :پ
اولوااالمر هم می باید از مردم باشند و هم منتخب آنها.
 .2/5اما آیا اگر کسعی از مردم بود ،می تواند با توسعل به زور ،بر مردم حاکم شعود و
مردم موظ

هسعتند از او اطاعت کنند؟ نه .زیرا ،زور ناحق اسعت و ایجاد حق نمی

کند .چنین کسعی در زمره طاغوت اسعت و قرآن به صعراحت ،انسعانها را به ترک
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اطعاععت از طعاغوت می خوانعد .تجویز چنین ولی امری ،سععلتعه قعدرت ( زور) بر
حق و انرار کرامت انسان است.
 .3/5آیا موافقعت مردم با حاکم مسععتبعد ،او را ولی امر می کنعد؟ نه .زیرا مردمی که
از حقو شععهروندی خویش غافل می شععوند و از مسععتبد پیروی می کنند ،بعنوان
اندیشه راهنما ،بیان قدرت در سر دارند و از این واقعیت که قدرت از ویرانی پدید
می آیعد و ویرانی بر ویرانی می افزایعد ،غعافلنعد .زمعانی از غفلعت بعدر می آینعد کعه
کعار از کعار گعذشععتعه اسععت .زمعان معا و همعه زمعانهعای پیش از معا ،مسععتبعدهعائی کعهبعا
موافقعت مردم روی کعار آمعده و دمعار از روزگعار مردم بعدرآورده انعد ،را بسععیعار بعه
خود دیده اند .از این رو ،عقل را مسعتقل و آزاد کردن و بیان اسعتقالل و آزادی را
اندیشععه راهنما کردن کار اولی اسععت که هر انسععان در خور این عنوان می باید
بعدان بپردازد .زنعدگی را عمعل بعه حقو ذاتی خویش و دفعاع از حقو یرعدیگر
کردن ،از رهگذر بیان استقالل و آزادی را اندیشه راهنما کردن میسر است .از این
رو ،پیعامبران را خعداونعد بعه این مهم برمی گزینعد و روا نیسععت مقعام آنهعا را تعا یع
مسععتبد به رأی فروکاهیم .کار به جائی برسععد که در ایران امروز رسععیده اسععت:
پنداری تصعدی اندیشعه راهنمای ایرانیان نیز از اختیارات ولی امر متلقه ای اسعت
کعه اختیعار متلقش جز در زور گفتن کعاربرد نعدارد .بعدتر از این ،پنعداری زور
کفعایعت می کنعد و دیگر نیعازیبعه انعدیشععه راهنمعا نیسععت .وقتی زور در همعه قلمرو
زنعدگی آدمیعان نقش اول را یعافعت ،همگعان گرفتعار بیمعاری مهلع

والیعت متلقعه می

شععونعد .در حعال حعاحععر ،هیچ مهمتر از مجعاهعدت در رهعا شععدن و کردن از این
بیماری نیست.
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*****
شماره  4 835تا  17شهریور 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

رابته مِیل با حق؟
نقد نقد را ،در آنوه به والیت فقیه مربوب می شد ،به پایان برده ام .پرسشها
و نقدهای دیگر ناقد ،اگر هم به والیت فقیه باز می پردازند ،پاسخ جسته و نقد
شده اند .با وجود این ،برای این که هیچ پرسش و نقدی از قلم نیفتد ،دنباله
نوشته او را نیز می آورم .پرسشها را پاسخ می دهم و نقدها را نقد می کنم:
 - 1اوالً دلیل شما چیست که می گویید رابطه انسان با خدا باید رها از زور باشد؟ آیا همه
تکالیفی که خداوند بر عهده انسانها می گذارد باید باب میل آنها باشد و به قول معروف به مذاق
آنها خوش بیاید؟ به چه دلیل؟
 - 2ثانیا چرا ما در مورد رابطه خودمان با خداوند می خواهیم ذهنیت و باورهای ذهنیمان را
حاکم کنیم نه آنچه را که واقعا هست و خود خداوند توسط وحی بر انبیاء الهی و خاتم ایشان
نبی مکرم اسالم نازل نموده است.
مگر در قرآن شریف در سوره ذاریات نفرمود که
وَ ما خَلَقْتُ الْجِنه وَ الْإِنْسَ إِاله لِیَعْبُدُونِ ()56
ترجمه :و جنّ و انس را نیافریدم جز براى آنکه مرا بپرستند)56(.
آیا پرستش به این معنی است که ما هر چه تصمیم گرفتیم همان است و همه چیز به مذاق ما
باید خوش بیاید یا اینکه برعکس اگر فرمانی از طرف خداوند یا فرستاده او به ما رسید باید
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تصمیممان را رها کرده و محکم مطابق آن تصمیم بگیریم هر چند سختمان باشد؟ پرستش بر
اساس وجدان پرستش کنندگان جهان ،چه اقتضایی دارد؟ آیا جز این است که اگر از جانب
معبود دستوری نازل شود باید علیرغم میل شخصی با تمام وجود خود را ملزم به عمل بر وفق
آن کنیم؟ پرستش کنندگان جهان چه حکم می کنند؟.
خالصه اگر رابطه،رابطه پرستش است طبیعتاً سعادت در عمل به اقتضائات آن خواهد بود،
نوشتار بر اساس همین رابطه پرستش میان مخلوقات و خداوند تبیین می شود).
به امرال آیات زیر در قرآن کریم توجه کنید .خدا در قرآن کریم در سوره نساء می فرماید:
ل ْمنهم َو َل ْو أَن هه ْم َف َعلُو ْا مَا
ک ْم َأ ِو ا ْخ ُرجُو ْا مِن ِد َیاا ِرکُم هماا َف َعلُو ُه ِإ هلاا َق ِلیا ف
َو َل ْو َأ هناا َک َت ْب َناا َعلَی ِه ْم َأ ِن ا ْق ُتلُو ْا أَنف َُسا ا ُ
یُو َعظُو َن ِب ِه لَک َا َن خَی ْرًْا ل هه ْم َو َأ َش هد َت ْربِیتًا(َ )66و ِإذًا َّال َْ َت ْینَاهُم مْن هل ُدنها َأ ْجرًا َعظِیمًا()67
ترجمه مکارم شایرازی :اگر (همانند بعضا از امتهاى پیشاین )،به آنان دساتور م دادیم« :یکدیگر را به
قتال برساااانیاد» ،و یاا«:از وطن و خااناه خود ،بیرون رویاد» ،تنهاا عاده کم از آنهاا عمال م کردناد! و اگر
انادرزهاای را کاه باه آناان داده م شاااد انجاام م دادناد ،براى آنهاا بهتر بود و موجاب تقویات ایماان آنهاا
م شد )66( .و در این صورت ،پاداش بزرگ از ناحیه خود به آنها م دادیم)67(.
به آیه اول از این آیات توجه کنید:
بر اسااااس این آیاه خاداوناد ناه تنهاا چنین اوامری را برای بنادگاان ممکن می داناد و بلکاه می فرماایاد در
ساابق هم برای برخی امت های پیشاین صاادر شاده اسات و عده ای از مسالمین را به این جهت که اگر
چنین دساااتوری ناازل می شاااد عمال نمی کردناد مورد ماذمات قرار می دهاد .در دنباالاه آیاات فوق می
فرماید اگر مردم آنچه را به آنها گفته می شاود عمل می کردند ایمانشاان قوی شاده و اجر عظیمی را به
دسات می آوردند و هدایت الهی شاامل حال آنها می شاد و در پایان هم ساعادت را از آن کساانی می
داناد کاه از خادا و رساااول اطااعات محض و بی چون و چرا دارناد (رک باه دنباالاه آیاات فوق در قرآن
کریم).
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خداوند در آیه  126سوره هود می فرماید:
ک َخ َل َق ُه ْم
ک َو ِلذَا ِل َ
خ ْْ َت ِلفِینَ(ِ )118إلها مَن هر ِح َم َر ُّب َ
َ ...و لَا َیزَالُو َن م ُ
ترجمه مکارم شاایرازی ... :ول مردم همواره در اختالفند ( )118مگر کساا را که پروردگارت رحم
کند! و براى همین(پذیرش رحمت) ،آنها را آفرید.
خالصاه اینکه به نظر می رساد که وظیفه اصالی بشار که عبارت باشاد از پرساتش و عبودیت محض به
طور کلی در دیدگاه ایشاان فراموش شاده اسات و همین پرساتش اسات که رحمت بی شاائبه الهی و
هدایت خاص را نصیب انسانها می کند.
در سااابق هم گذشاات (رک به ) 3-2که توضاایحات اقامه شااده بر حصاار اطاعت از خداوند به باب
اجرائیات ناتمام اساات و دلیلی نداریم که این اطاعت را مضاایق به مقام اجرا کنیم و این می تواند همان
رابطه به قول شما بر اساس زور و تحمیل خالف میل ما را در برخی موارد به دنبال داشته باشد.
این نکته هم مسالم اسات که اگر این نحو اطاعت مطلق و تبعیت محض میان خداوند با بندگانش ثابت
باشاد (که از لوازم پرساتش خداوند اسات ) این امکان وجود دارد که خداوند بر اسااس والیت خویش
آن را برای دیگران هم قرار دهد چنانکه در مورد رسوالن الهی قرار داده است.
٭ پاسخ ها به دو پرسش اول و دوم و نقد نظر ناقد:
 -1پاسخ به پرسش اول:
پاسخ این پرسش در «نقد نقد دوم» داده شده است .باوجود این ،فر

می کنیم

رابتعه نسععبی با متلقی که حق اسععت ،می تواند رابتعه زور نیز باشععد .این زور را یعا
خداوند به انسان و یا انسان به خداوند می گوید و یا هر دو به یردیگر می گویند:
 .1.1در هسعتی که خداوند آفریده اسعت ،زور نیسعت .نیرو هسعت .با ت ییر جهت دادن
به نیرو و در کشعتن و ویران کردن براربردن زور اسعت که آفریده ها نیرو را به زور
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بعدل می کننعد و برعار می برنعد .امعا برای این کعه آفریعده ای نیرو رابعه زور بعدل کنعد
می بعایعد رابتعه ای برقرار کنعد کعه برعار بردن زور را ایجعاب می کنعد :رابتعه قوا بعا
صعفت خصعومت آمیز .و باز ،ت ییر جهت دادن به نیرو ،نیازمند ت ییر حالت در خویش
اسعت .این ت ییر حالت در خویش (عصعبانی و خشعمگین شعدن و حالت تهاجمی پیدا
کردن ،میل غلبه و تصعرف و  ،)...برار بردن بخشعی از نیرو را در تخریب خود ایجاب
می کند .بدین قرار ،هر برار بردن زوری برحد دیگری ،با برار بردن آن برحد خود،
همراه اسععت .افزون بر این ،برعار بردن زور درگرو نیعازی اسععت کعه برعار برنعده زور
گمان می برد ،جز با برار بردن زور ،نمی تواند برآورده ا

کند .اما نیازمند آفریده

است و آفریدگار نیست.
خعداونعد نیعازمنعد ،بنعا بر این ،محعدود نیسععت .زور برعار نمی برد چرا کعه برعار بردن
زور با خود تخریبی آغاز می شعود .خداوند آغازگر برقرار کردن رابته قوا نیز نمی
شعود ،هم به دالیلی که ذکر شعدند و هم به این دلیل که هسعتی محض اسعت و آغاز
گر رابته قوا گشعتن ،با آفرینندگی در تضعاد اسعت .و مهمتر از همه این که خداوند
حق اسعت و حق متلق با حق نسعبی رابته برقرار می کند و حق نسعبی ،به یمن رابته
با حق متلق ،استقالل و آزادی خویشتن را باز می یابد .با آغازگری در برقرار کردن
رابته قوا ،برفر

که آفرینش را ناممرن نرند – که می کند  ،-جبر ناگزیر می شود.

نادرسعتی فلسعفه جبر ،از جمله ،به این دلیل اسعت که خداوند و آفریده هایش در بند
جبر می شععوند .به سععخن دیگر ،خداوند خویشععتن را نفی می کند .اما نفی شععدن
خداوند به ماده وجود و اصالت بخشیدن است.
 .2/1امعا انسععان آفریعده نمی توانعد بعه خعداونعد زور بگویعد .از جملعه بعه این دلیعل کعه
زورگفتن به هسعتی متلق ،در او بی اثر اسعت .چرا که هسعتی از مادیت مبری اسعت و
از زور تعتثیر نمی پعذیرد.بعاوجود این ،زور گفتن ،رابتعه ای را میعان هسععتی نسععبیبعا
هستی متلق برقرار می کند که بر اثر آن،
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ال

– این هستی از استقالل و آزادی و دیگر حقو ذاتی خود غافل می شود .و

ب – زور ،بنا بر خصعلت بر خود افزائی ،در بی کران هسعتی ،همونان بر هم انباشعته
می شود و ویرانگری بر ویرانگری می افزاید .دوزخی که انسان می سازد و گرفتار
می شود ،این دوز است.
بدین سعان ،هشعدار مررر

رآن به انسعان که ویرانی و فسعاد ،در هسعتی آفریده،

حاصعل عمل او اسعت ،هیچ جز بیان واقعیت نیسعت .در عمل خویش و حاصعل آن
بنگریم ،در آنوه بر سعر محیخ زیسعت آمده اسعت ،بنگریم و ببینیم چسعان ویرانگریها بر
هم افزوده شده اند و همونان بر هم افزوده می شوند.
 .3/1رابته انسعان با خداوند ،مدار باز مادی

معنوی اسعت .زور گفتن آفریدگار

و آفریده به یردیگر ،زندانی شعدن در مدار بسعته مادی

مادی اسعت .به شعرا باال،

روابخ قوا و زور گفتن ،رابتعه معادی بعا معادی اسععت .هرگعاه خعداونعد بخواهعد زور
بگوید ،ناگزیر ،خود را مادی ( خدا نی سعت) می گرداند .از این رو ،برقرار کردن
هر مدار بسععته ای ،انرار خداوند می شععود .والیت متلقه فقیه ،از جمله ،بدین خاطر
که والیت را در قدرت ناچیز می کند و به قدرت متلق قائل می شود ،انرار خداوند
است.
 – 2پاسخ پرسش دوم:
 .1/2میل یا ترجمان حقو ذاتی انسعان اسعت و یا نیسعت .اگر هسعت ،تحقق بخشعیدن
بعه آن ،از راه عمعل بعه حقو ذاتی میسععر می شععود و عمعل بعه این حقو عبعادت و
تقوی اسععت .و اگر میعل بیعانگر این حقو نیسععت ،پ

نعاگزیر زور فرموده ونعاقض

حقو اسعت .چنین میلی ،بدون غفلت از حقو ذاتی و غفلت از مدار باز انسعان
خدا ،به ذهن آدمی نیز نمی آید.
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 .2.2خداوند همه آفریده ها را برای آن آفریده اسعت که او را بپرسعتند ،بدین معنی
اسعت که مدارهای زندگی آفریده ها ،بسعته نیسعت ،باز اسعت .جبر نیسعت ،آزادی
اسعت .عبد و عبادت ،اسعتقالل و آزادی جسعتن به خداوند اسعت .اطاعت از خداوند
جزبعهبعاز نگعاه داشععتن معداربعاز معادی

معنوی و عمعلبعه حقوقی کعه ذاتی حیعات

هستند ،میسر نمی شود.
چون خویشععتن را از زبان قدرت رها کنیم و زبان آزادی را بازجوئیم ،در رابته
انسعان

خدا ،معنای کلمه عبد را همان که بود می یابیم :رها شعدن از غیر خدا به

یمن رابته با خدا :اسعتقالل و آزادی و دیگر حقو ذاتی انسعان .این معنی عبد اسعت
که در جریان از خود بیگانه شععدن دین در بیان قدرت ،معنائی وارونه معنی خود در
زبان آزادی را جسععته اسععت .نقدکننده نیز عبد را موجود بی اختیار و متیا محض
خداوندی (بماابه قدرت که نفی خدا اسعت) انگاشعته اسعت که هر زمان الزم شعد به او
زور می گویعد و یعا بعه زور گفتن بر می انگیزد و اگر اطعاععت نررد تنبیهش می کنعد
عبد ،در اصل  ،نه بمعنای برده کسی بودن است .در حقیقت،
● از آغاز تا پایان قرآن ،دسعتور به زور گفتن و زور شعنیدن نیسعت .دسعتور به ترک
آن هسعت .مدار رابته نسعبی (انسعان ) با بی نهایت (خدا) مدار باز اسعت .در این مدار،
زور پعدیعد نمی آیعد زیرا ممرن نیسععت بعه نیرو جهعت تخریبی بخشععیعد .پ

عبعادت

خداوند ،تمرین زیسععت در مدار باز و پرهیز از زور باوری و زورمداری و برار بردن
زور اسعت .در قرآن ،بیسعت قاعده خشعونت زدائی را یافته ام .بسعا قاعده های دیگری
نیز خاطر نشان شده اند و می توان بازشان یافت.
در آیه های اول سعوره زمر ،خداوند خود می گوید عبادت چیسعت وقتی ختاب
بعه پیعامبر می فرمعایعد :بر تو ،کتعاب رابعه حقنعازل کردیم .پ

عبعادت کن خعداونعد را

بعا عمعل بعه دین نعاب .رهعا کردن خویش از غیر خعدا (آیعه هعای  1تعا  ،) 3در حقیقعت،
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عبارت مدار باز رابته انسععان

خدا را با رابته بسععته انسععان

قدرت جانشععین

نرردن اسعت .به سعخن دیگر مدار بسعته را باز کردن و تمرین کردن زندگی در مدار
باز انسان

خدا است.

● عبد ،در اصعل ،از یردیگر بودن و بشعمار رفتن معنی می دهد .عبادتی که نسعبی را با
بی نهعایعت از یرعدیگر کنعد ،آدمی را از بی کران بی نهعایعت برخوردار بگردانعد،
برخورداری از استقالل و آزادی بی کرانی نیست؟
● باز ،عبد در اصعل ،کارکردن و خدمت کردن و سعاختن معنی می دهد .کارکردن
و خدمت کردن و سعاختن ،در مدار باز انسعان

خدا ،رشعدی برهم افزا و تهی از

ویرانی است :توحید رشد انسان و عمران طبیعت است.
● در ترجمه هایی که به معنای اصععلی کلمه توجه داشععته اند ،عبد را «سععتاینده» و
نیایش کننده وقتی از صمیم دل دوست می دارد ،ترجمه کرده اند .ستاینده و نیایش
کننده که خداوند را دوست دارد ،بنده و برده ای نیست که انسانهای معتاد به قدرت
باوری در ذهن دارند .او کسعی چون علی اسعت که خداوند را بخاطر طما کردن
در بهشعت و یا ترسعیدن از جهنم پرسعتش نمی کند ،چون سعزاوار پرسعتش اسعت ،با پر
شعدن از دوسعتی او و نماد حق گشعتن ،پرسعتش می کند .عبد کسعی اسعت که در
صعراب مسعتقیم حق مداری اسعت .خلیفه خدا در روی زمین اسعت .بهترین آفریده ها
اسعت و کسعی اسعت که از غیر خدا خالی و از خدا پر اسعت ( برخوردار از بازترین
مدارها) .و کسععی اسععت که می داند تا حق نگردد دوسععتدار و سععتاینده و پرسععتش
کننده حق متلق نمی شعود .تا مسعتقل و آزاد نگردد با اسعتقالل و آزادی متلق رابته
نمی جوید.
● طباطبائی قول جواهری را در صعحاا این سعان نقل کرده اسعت :اصعل عبودیت
بمعنای خضعوع اسعت .اما فروتنی در مقام رابته انسعان با خدا ،بنا بر قرآن ،تحقق پیدا
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می کند به خود داری از اسرتبار و استضعاف که هردو زور باوری است یری در مقام
اینهمانی جستن با زور و دیگری در مقام تسلیم شدن به زور.
 . 2.2رابتعه انسععان با خدا ،محلی برای واسععتعه باقی نمی گذارد :عبادت وقتی
عمل به حق اسعت و وقتی تمرین خالی شعدن از قدرت و پرشعدن از خدا اسعت،
کار و خدمت و سعاختنی اسعت که هر انسعان خود باید تصعدی کند .عمل به حق
را نیز خود باید برند .پ

واسته محل ندارد .به سخن دیگر،

 .3/2در آیه های  66و  67سعوره نسعاء ،نیز مخاطب انسعانها هستند .در این آیه ها به
آنها نفرموده اسعت از کسعی اطاعت کنند .تتمل درآنها –که ماجرای قوم یهود و
دسعتور خداوند به آنها را بهنگام خار شعدن از مصعر و در پی گوسعاله پرسعت
شععدن را یعادآور می شععود – آدمی را از این مهم آگعاه می کنعد کعه غفلعت از
خعداونعد ،غفلعت از معدار بعاز ،بنعا بر این ،از اسععتقالل و آزادی خود و گرفتعار معدار
بسعته گشعتن و «ارباب» پیدا کردن اسعت .برای بازیافتن مدار باز ،در ذهن ،باید
خود را بنعدگی قدرت رها کرد و ،در عین حال ،با ارباب محروم کننعده انسععان
ها از مدار باز و حقو ذاتی خویش ،می باید ،به مبارزه بی امان بر خاسععت .باید
برحق ایسعتاد و جبر جبار را نپذیرفت .قیام به حق ،حق هر انسعان اسعت .این او
نیسععت که زور در کار می آورد .این زورمدار اسععت که زور در کار می آورد و
این زور او اسعت که می باید زدود .بدیهی اسعت هرگاه زورمداران از هر سعو راه
را بر انسان ببندند ،مبارزه مسلحانه می تواند ناگزیر شود.
آیه ها امور واقا مسععتمری را خاطر نشععان انسععانهائی می کند که اهل عبرت
آموختن باشند :مهاجرت دستجمی از وطن و خون یردیگر را ریختن ،ناگزیر می
شععود ،وقتی ی

جامعه ،در موقا خود ،مانا از آن می شععود که قدرت ( زور)

محور تمامی رابته ها بگردد .اگر مانا نشعد ،بن مایه پندارها و گفتارها و کردارها
زور می گردد و یردیگر را کشععتن و ویرانی بر ویرانی افزودن ناگزیر می شععود.
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سعوریه و ...امروز چنین فرجامی را نجسته است؟ اگر در دوران فرعون ،قوم یهود
چنین سعرنوشعتی یافت ،در دوران ما ،مردم فلسعتین این سعرنوشعت را جسعته اند.
کشععورهعائی وجود دارنعد کعه وجودنعداشععتنعد و ملتهعائی بوده انعد کعه بماعابعه ملعت
دیگر نیسعتند .هرگاه اراده زندگی در ملتی نمرده باشعد ،بدیلی بیانگر اراده حیات
می یابد ،در کام مرو نمی رود و به زندگی باز می گردد .به ایران پایان دوران
صععفوی بنگریم کعه  30میلیون از  40میلیون جمعیعت ایران ،در زد و خوردهعای
فی معابینی ،یعا رفتنعد و یعا از میعان رفتنعد .اراده حیعات در این مردم نمرد و زنعدگی
خویش را از کام مرو بیرون کشععیدند .بدین سععان ،هرگاه مردمی بموقا عمل
نرنند و قدرت ( زور) تنها تنظیم کننده رابته ها شععود و «ولی امر» ها پر شععمار
گردند ،جامعه گرفتار قتال اعضععای خود با یردیگر و این اعضععاء ناگزیر از ترک
دسعتجمعی وطن می گردند .هرگاه کسعانی باشعند و انسعانها را به حقو خویش
بخوانند و الگو و بدیل زندگی در صعلن و رشعد در صعلن بگردند ،جامعه از مرو
به حیات باز می آید .وگرنه ،جریان مرو را تا به آخر می رود.
● پرسش سوم و پرسش چهارم:
اینکه رابطه ما با فقیه از نوع رابطه ثنویت تک محوری است منظور چیست ؟ توضیح:
ش پروردگار و اطاعت از
 - 3خداوند پیامبران الهی را فرسااتاد و اقتضااای همان توحید در پرساات ِ
رساوالنش اسات ( رک به  1-2و  ) 2-2ساپس خداوند از جانب خویش و به زبان و ابالغ پیامبر،
جانشاااینان وی را تعیین کرد در اینجا هم عقل و وجدان همه پرساااتش کنندگان جهان حکم می
کند که اقتضااای همان توحید در پرسااتش ،اطاعت کامل از ایشااان هم هساات .حال راویان مورد
اعتماد حدیث در زمان ائمه که از اصاحاب ایشاان بوده اند بیاناتی را از ایشاان نقل کرده اند که بر
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اسااااس برخی از آنها عده ای از فقهاء حاکمیت نظر فقیه در زمان غیبت را اساااتنباط می کنند .بر
اسااس این بیانات ،ائمه علیهم الساالم عالمان دینی دارای شارایط خاص را به عنوان حاکم و فصال
الخطاب در غیاب خویش برای مردم تعیین می کنند .خب همان پرسااتش معبود اینجا هم اقتضااا
می کند
که از این منصوبین نیز تبعیت شود .این یعنی عمل بر وفق همان توحید .خب
● پرسشهای پنجم و ششم:
 - 5گفتید والیت فقیه ساالطه یکی بر همه اساات :طبق بیاناتی که تا اینجا گذشاات و نیز در ادامه
خواهاد آماد باایاد گفات بلاه والیات فقیاه سااالطاه یاک نفر اسااات لکن آن یاک نفر یاک عاالم دینی
واجد شارایط خاص معنوی و علمی اسات که توساط خود ائمه علیهم الساالم حاکم و والی قرار
داده شاده اسات مانند یک فرمانده ای که توساط رساوالن الهی برای عده ای منصاوب شاود و هید
ایرادی نخواهد داشاات .البته اگر فرمانده شاارایطش را از دساات بدهد یعنی افراد تحت حاکمیت
وی یقین پیدا کنند و بدون ذره ای ابهام ببینند که او از مساایر رسااوالن الهی منحرف شااده اساات
خود به خود معزول اسااات و باید به ساااراغ فرد دیگری بروند که توساااط رساااول الهی به عنوان
جانشین و فرمانده بر ایشان منصوب شده است .اما به هر حال والیت فقیه والیت یک فقیه و عالم
دینی بر همه اسااات و حقیقتش هم همان والیت دین بر همگان اسااات .دینی که علمش در میان
رسوالن الهی و پس از ایشان در میان عالمان دینی قرار گرفته است.
خالصاه اینکه در آیین پرساتش توحیدی همیشاه سالطه یک نفر بر یک عده امر باطلی نیسات
.البته اگر آن یک نفر به امر معبود و یا رساوالن الهی که امر اطاعتشاان واجب اسات منصاوب شاده
باشاااد و این لزوم اطاعت از یک نفر آنچنان که به نظر می رساااد در نزد پرساااتش کنندگان دنیا
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مطلب عجیبی نیست خواه معبودی الهی را بپرستند و خواه معبودی زمینی را.
 - 6اینکاه گفتیاد آقاای خمینی می گفات اگر هماه مردم موافقات کنناد من مخاالفات می کنم خاب
حرف عجیبی نیست به آیه زیر که در سابق (ص )7همراه با توضیح گذشت توجه کنید:
ُصاو َن
خر ُ
ال َی ْ
ن َو ِإ ْن ُه ْم ِإ ه
ال ال هظ ه
ل ال هل ِه ِإ ْن َی هت ِبعُو َن ِإ ه
ن َسابی ِ
ک َع ْ
ُضالُّو َ
ضی ِ
ن فِی ا ْل َأ ْر ِ
َو ِإ ْن ُت ِط ْع َأ ْک َر َر َم ْ
( 116سوره انعام)
ترجمه :و اگر از بیشتر کسان که در [این سر] زمین م باشند پیروى کن  ،تو را از راه خدا گمراه
م کنند .آنان جز از گما ِن [خود] پیروى نم کنند و جز به حدس و تخمین نم پردازند)116( .
خداوند به رساولش دساتور می دهد که از نظر اکرر مردم تبعیت نکن .خب کسای که خود را در
مسایر آن حضارت می بیند و انحراف از آن مسایر را بر نمی تابد تکلیفش معلوم اسات زیرا او در
تصامیماتش باید ابتدا مالحظه کند که فرمایشاات نبی مکرم و حضارات معصاومین چیسات و آن
بیانات و تعالیم در موقعیت های پیش رو چه اقتضاااائات و تکالیفی را متوجه وی می کند .ممکن
اسات در برخی شارایط وظیفه اش مشاورت با عموم مردم از طریق رأی گیری و مانند آن باشاد و
ممکن اسات تکلیف متوجه وی در موردی اقتضاا کند که حتی اگر همه هم با او مخالفت کنند او
بر خالف نظر همه عمل کند مانند فتوای قتل سااالمان رشااادی علیرغم آثار ساااوء در روابط بین
الملل.
٭ پاسخهای پرسشهای پنجم و ششم:
پاسخ پرسش پنجم:
این پرسعش پاسعخ جسعته اسعت .این

می دانیم که ،در قرآن ،به صعراحت،

سعلته از پیامبری و پیامبر سعلب شعده اسعت .او سعلته ای ندارد که به دیگری و به
ائمه ببخشعد و ائمه نیز چنین سعلته ای را نداشعته اند تا به فقیه ببخشعند .باوجود
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این ،یربار دیگر ،تناقض مدعای ناقد را شناسائی می کنیم:
 .1/5سعلته بیانگر رابته قدرت میان مسعلخ با زیر سعلته اسعت .بدون اعمال قدرت
( زور) دو ک

در رابته مسعلخ – زیر سعلته ،قرار نمی گیرند .آیا خداوند پیامبر

را مسلخ بر مردمی کرد که اسالم می آوردند؟ اگر پاسخ آری باشد،
ال

– از خداوند زور صادر شده است که ناقض حق است و

ب – زور را بر حق حاکمیت بخشیده است و
– مردم را محروم به حرم زور کرده است .اما چنین آئینی جز آئین استبداد
فراگیر و چنین خدائی کسعی جز ی

قدرت ( زور) متلق نیسعت و پیامبر همان

فرعونی اسععت که در قرآن نفی می شععود .راسععت بخواهی ،با توسععل به فلسععفه
قدرت متلق ،دین را این سعان در اندیشعه راهنمای اسعتبداد فراگیر از خود بیگانه
کرده اند .طرز فرری که به ناقد القاء شده است ،همین است.
هرگاه بخواهیم تناقض را رفا کنیم ،چاره جز سلب سلته پیامبر بر گروندگان
به اسالم نمی ماند.
 .2/5هرگاه فر

کنیم که چون پیامبر جز حق نمی گوید و نمی کند و سلته او

بر مسععلمانان سععلته حق مدار بر آنها اسععت و هدف از این سععلته ،ناگزیر کردن
مسلمانان به عمل به حق است ،باز ی
ال

رشته تناقض ها پدید می آیند:

– اگر پیعامبر جز حق نمی گویعد و نمی کنعد ،چعه نیعاز بعه سععلتعه بر مردم

مسععلمان دارد؟ برار بردن زور براربرنده و کسععانی که زور برحععدشععان برار می
رود،را تعابا زور می کنعد و نعه حق .رفا این تنعاقض بعه اینسعععت کعه بگوئیم
فراخوانعدن بعه حق نیعاز بعه زور نعدارد ،نیعاز بعه نبود زور دارد .پیعامبر می بعایعد زور
زدائی کند تا که دیگران به حق عمل کنند .بدین خاطر اسععت که قرآن ،قواعد
خشونت زدائی را می آموزد.
ب – برار بردن زور ،به کسععانی که برآنها زور روا می رود ،می آموزد که زور بر
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حق تقدم دارد و برآن مسعلخ اسعت .چنین سعلته ای ناقض ادعا اسعت .رفا این
تناقض نیز به اینسعت که زور باطل تلقی شعود و انسعانها بیاموزند که زور باطل اسعت
و حق می آید و باطل می رود.
– نعاگزیر کردن جبر اسععت .زبعان زور جز در مجبور کردن برعار نمی رود .امعا
جبر نافی اختیار و مسعئولیت اسعت .پ

هرگاه پیامبر سعلته بر مردم مسعلمان پیدا

کند ،در لحظه برار بردن زور ،جبار می شععود و با برار بردن زور ،سععلب اختیار و
مسعئولیت از پیروان دین می کند .با سعلب اختیار و مسعئولیت ،دین را بی محل و
بی معنی می گرداند .حل این تناقض نیز به اینسعت که به پیامبر هشعدار داده شعود
کعه اگر هم بخواهعد نمی توانعد کسععی را هعدایعت کنعد ( از جملعه ،قرآن ،سععوره
قصص ،آیه .)56
پاسخ پرسش ششم:
پرسعش شعشعم نیز پیش از این پاسعخ یافته اسعت .با این حال ،چون ناقد برآن
شععده اسععت که قول آقای خمینی –  35میلیون بگویند بله من می گویم نه – را
توجیه کند ،حقیقت ها و واقعیتهای چندی را خاطر نشان می کنم:
 .1/6همانتور که خاطر نشعان شعد ،آیه ( 116سعوره انعام) بیانگر اسعتقالل و آزادی
در باور و اندیشعه راهنما اسعت .هر انسعانی حق دارد نظر خویش را حق بداند ولو
مخال

نظر همه دیگر انسعانها باشعد .در آیه ،تصعرین می شعود که آدمی نباید از

ظن پیروی کند .آیه دیگری به انسان می آموزد .از آنوه بدان علم ندارد پیروی
نرند .و در آیه سعومی می گوید خداوند را پرسعتش کن تا به یقین برسعی .علم را
باید پی گرفت و دانست که فاصله تا علم الیقین ،بسیار زیاد است.
 .2/6پیروی از ظن مرن و پیروی از کسعانی مرن که پندار و گفتار و کردارشعان
حق نیسععت ،این معنی را نمی دهد که بر همگعان والیت متلقه بجوی و در مقام
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تحمیل نظر خود ،بگو اگر همه بگویند بله من می گویم نه .در آیه که تتمل کنی،
می بینی که ظن آئین زورمداری اسعت .هرک

به خود زحمت تجربه کردن را

بدهد ،درجا در می یابد که آدمی وقتی علم دارد ،به جای زور ،علم خود را برار
می برد .هم او ،وقتی علم نعدارد ،خالء آن را ،در ذهنش ،ظن و گمعان و  ،در
مقام عمل ،زور پر می کند .به سععخن دیگر ،ظن آئین زورمداری و پیروی از آن
پیروی از این آئین اسععت .انسععانی که از ظن پیروی می کند ،ویران می کند و
ویران می شود.
 .3/6اینع

کعه دانسععتیم ظن آئین زورمعداری اسععت و زورمعداران از این آئین

پیروی می کنند ،روشن در می یابیم که
ال

– در مقام تحمیل نظر خود به جمهور مردم ،کسععی می تواند بگوید اگر 35

میلیون نفر بگوینعد بلعه من می گویم نعه ،کعه از ظن پیروی می کنعد .در حقیقعت،
والیت متلقه فقیه جز ظن و آئین زورمداری نیست .و
ب – آقای خمینی ،در برابر جهانیان ،به «والیت جمهور مردم» متعهد شعده بود.
بنعا بر نص قرآن ،می بعایعدبعه عهعد خود وفعا می کرد .او نقض عهعد کرد و این نقض
عهد را از اختیارهای والیت متلقه فقیه نیز شمرد
 .4/6هرگاه جمهور مردم مرد را به حق می سنجیدند و نه حق را به شخص ،قول
آقای خمینی را مصدا ظن باوری می یافتند و بر می خاستند و بر حق خود می
ایسععتادند .برابر آموز
زحمت کوچ

آیه های  66و  67سععوره نسععاء ،این مردم ،با دادن ی

به خود برای اسععتقرار والیت جمهور مردم و خلا ید از پیروان

آئین زورمعداری ،از آن روز تعا امروز و از امروز ،تعا وقتی کعه در بنعد ظن بعاوری
می مانند و به حق و برای حق قیام نمی کنند ،گرفتار اسعتبداد و جنگ  8سعاله و
بحرانها ،قتال با یردیگر و مرو و ویرانی ماندند و می مانند.
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*****
شماره  18 836تا  31شهریور 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

حق و ترلی

و اکراه؟

پرسشهای ناقد و نظرهایی که خود اظهار می کند ،در نقد نقدهای پیشین و
پاسخها به پرسشهای قبلی ،نقد شده و پاسخ جسته اند .با وجود این ،بنا بر این که
قسمت پایانی نوشته ناقد ،واجد امر مهم ابتال به قدرت باوری نزد بسیار بسیار
کسان است ،از ایشان بخاطر طرا مسئله تشرر می کنم ،به پرسشهای او پاسخ می
نویسم و نظرهای او را نقد می کنم:
● پرسشها و نظرهای ناقد در باره حق:
گفتید قرآن روش عمل به حق است و از خاصه های حق این است که همگان داشته باشند و
والیت را یکی دارد و دیگران ندارند ،پس والیت فقیه جزء تعالیم قرآنی نیست.
ابتدا باید جمالت شما را درست بفهمیم تا سپس آنها را مورد ارزیابی قرار دهیم درباره این
جمالت .سؤال اول این است که منظور شما از حق در هر یک از جمالت اول و دوم چیست؟
توضیح :منظورتان از حق در جمله" قرآن روش عمل به حق است"چیست؟ ابتدا باید معنی
کلمه حق روشن شود تا در مورد صحت این تعریف از قرآن قضاوت کنیم .آن قدری که ما از
این جمله می فهمیم منظور این است که قرآن روش عمل به حقایق و واقعیات است .اما آیا
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مدرکی هم برای ارائه این تعریف از قرآن وجود دارد چرا که شاید این یک گمان و پندار
شخصی در معرفی قرآن باشد لذا خواه مراد از حق آن باشد که ما فهمیدیم یا اینکه منظور چیز
دیگری باشد باید برای کسب اطمینان نسبت به تعریف ارائه شده به خود کتاب شریف مراجعه
کرد زیرا قرآن خود را در ضمن آیاتش به عناوین مختلف توصیف می کند و از این طریق می
توانیم به صحت یا ضعف تعریف ارائه شده دست پیدا کنیم:
از فراوانترین عناوین این عنوان اسات که قرآن کتاب " یاد آوری " اسات مرال در ساوره عبس می
فرماید:
کال إِنهها َت ْذ ِک َرۀف(َ )11فمَن شَا َء َذ َک َرهُ()12
ترجمه :هرگز چنین نیسات که آنها م پندارند این (قرآن) تذکّر و یادآورى اسات )11( ،و هر کس
بخواهد از آن پند م گیرد! ()12
و نیز از عناوین دیگر پر کاربرد این اسات که قرآن کتاب "هدایت" اسات و به تبع به بیان واقعیات و
حقایق هستی مرتبط به هدایت و سعادت او می پردازد.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس  185بقره )
نمونه ای از همین حقایق مرتبط به هدایت ،بیان نشااانه های وجود خداوند برای انسااانها ،ذکر هدف
از خلقت بشاار ،نحوه رابطه اش با خداوند ،بیان وظایف انسااانها در قبال خداوند و خویشااتن و سااایر
انسانها و بیان عاقبت کار مؤمنین و غیر مؤمنین و  ...است.
و شااید در کاملترین این توصایفات می فرماید :قرآن مهمترین و محکمترین راه زندگی را نشاان می
دهد و به مؤمنین بشاارت نعمتهای عظیم و به غیر ایشاان بشاارت عذاب دردناک اخروی را می دهد.
"
سوره اسراء آیه - :9
+020520*33600020202*63*3.36.226

ت َأ هن ل َه ُْ ْم َأ ْجرًا
الصااا ِلحَا ِ
ن َی ْع َملُو َن ه
ن ا هلذِی َ
ِإ هن َهذَا ا ْل ُق ْرءَا َن ی َه ْْدِى ِللهت ِ ِه َ َأ ْق َو ُم َو ُیبَشاا ِّر ُْ ا ْل ُم ْؤ ِمنِی َ
ن لَا ُی ْؤ ِمنُو َن بِا َال ْْ ِخ َر ِۀ َأ ْع َت ْدنَا ل َه ُْ ْم َعذَابًا َألِیمًا()10
َکبِیرًا(َ )9و َأ هن ا هلذِی َ
ترجماه  :این قرآن ،باه راه کاه اساااتوارترین راههااسااات ،هادایات م کناد و باه مؤمناان کاه اعماال
صااالح انجام م دهند ،بشااارت م دهد که براى آنها پاداش بزرگ اساات )9( .و اینکه آنها که به
قیامت ایمان نم آورند ،عذاب دردناک براى آنان آماده ساختهایم)10( .
خالصااه بر اساااس آیات قرآن ما همین قدر از جمله شااما را می توانیم تصاادیق کنیم که قرآن به
بیان حقیقت ها و واقعیتهایی می پردازد که برای هدایت بشار در این دنیا الزم اسات خواه این حقایق
اموری متعلق به همگان باشاد و یا مرل آیاتی که در تمجید از رساول گرامی اساالم و ساایر انبیاء الهی
است مخصوص به افراد خاصی می باشد .اما از آنجا که در مسیر هدایت انسان در این دنیا و رسیدن
ایشان به سعادت اخروی الزم بوده است در قرآن شریف ذکر شده است.
اما در جمله بعد که گفتید "حق همگانی اسات" منظورتان چیسات؟ در ذکر حقایق و واقعیات عالم
چه فرقی می کند که همگانی باشاد یا نباشاد .عمده این اسات که ( چنانکه گذشت) در مسیر هدایت
انساان به کار آید و راه حق را برای او روشان ساازد اگر هم منظورتان از حق اصاطالح خاصای در
علوم سیاسی یا حقوق است که باید گفت به چه دلیل قرآن می خواهد فقط به ذکر آنها بپردازد.

٭ پاسخهای پرسشهای ناقد و نقد نظرها که در باره حق اظهار کرده
است:
بدیهی اسعت کتابی که خود را ،به حق ،بیان حق و رو
می کنعد ،حق را بعه وییگی هعایش تعری

عمل به حق توصعی

می کنعد .وییگی هعای حق را کعه در

قرآن یعافتعه ام ،بهمعان ترتیعب کعه یعافتعه ام،بعاز نوشععتعه ام .از جملعه ،در کتعاب« ،حق،
انسعععان ،قضعععاوت و حقو انسعععان در قرآن» و کعاملتر آنهعا را در کتعاب ارکعان
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دموکراسعی بر شعمرده ام .این امر که ناقد نمی داند حق چیسعت و نمی داند چرا
قرآن کتاب در برگیرنده حقو اسعت ،هم جای شعگفتی اسعت و هم جای شعگفتی
نیسعت :جای شعگفتی اسعت زیرا حقو ذاتی انسعان هسعتند و هر انسعان ،چون زندگی
می کند و زندگی عمل به حقو اسععت ،پ

بر حق وجدان دارد ولو تعری

آن

را نداند و وییگی هایش را نشعناسعد .جای شعگفتی ندارد زیرا با بیگانه شعدن دین در
بیان قدرت ،کتاب حقو کتاب ترلی

ها شعده اسعت .والیت متلقه فقیه ،که جعل

است ،بسخ ید متلق بر مال و جان و ناموال مردم دارد و این بسخ ید را ،از جمله،
مجبور کردن هر مسععلمعان بعه انجعام ترعالی  ،توجیعه می کنعد .بعا وجود این ،در این
جا ،یربار دیگر ،به این پرسعش که حق چیسعت؟ پاسعخ می دهم .نخسعت معنی کلمه
حق و سپ

به قرآن و حق و آنگاه به وییگی های حق می پردازم:

ن کلمعه تحقیق کرده انعد ،حق
 -1بنعا بر تحقیق آنهعا کعه در بعاب معنعای نخسععتی ِ
«وجود باثبات» ،هسعتی پایداری که همواره همان اسعت که هسعت تعری

شعده

اسعت .خداوند حق اسعت چون هسعت بالذات و بی پایان اسعت .بدین قرار ،هسعتی
های نسعبی نیز به میزانی که هسعتی دارند و این هسعتی پایدار اسعت ،حق هسعتند.
پ

هر آنوه زندگی قائم به آنسععت ،حق اسععت .باوجود این ،شععناسععائی حق به

دانسععتن وییگی های آنسععت .پیش از آن ،بنگریم که قرآن چرا کتاب معرف حق
متلق (خداوند) و کتاب حق و بیانگر حقو است:
 - 2قرآن ،خداوند را حق ( از جمله ،سعوره حج ،آیه  )6و حق را ماندگار و باطل
را رفتنی می داند (سعوره اسعراء آیه  .)81در همه جا ،یعنی آنجا هم که حق را در
معنی راستی و صد برار می برد ،همین معنی را باز می گوید .و
 .1/2قرآن را کتاب «ینتق بالحق» (سععخن می گوید به حق) توصععی

می کند (

سعوره مؤمنون آیه  )62و قرآن را حقی می داند که از سعوی خدا نازل شعده اسعت
(سوره های یون

 ،آیه  108و فاطر ،آیه )31
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 . 2/2قرآن را کتاب «حق المبین» (حق آشعرار) توصعی

می کند (سعوره نمل ،آیه

)79
 .3/2خداوند پیامبر را برای ابالو «دین حق» برانگیخته است (سوره فتن ،آیه )28
 .4/2خداوند اسعت که به حق هدایت می کند و احق اسعت بر کسعی که ،به حق،
هعدایعت نمی کنعد (سععوره یون

 ،آیعه  .)35بعدین قرار ،قرآن کعه رو

دهد ،بنابر این که بیانگر حق و دین حق است ،رو

معنی می

هدایت شدن به حق است.

 – 3باوجود این ،حق را وییگی های دیگری اسعت که شعناسعائی انسعان را نسعبت به
حق کاملتر می کند:
 .1/3نخست خاطر نشان کنم که حق به قدرت نیز تعری

شده است:

دکتر محمعد علی موحعد نظرهعای فقهعا و حقوقعدانعان غرب را در بعاره «حق» در
نوشته خود ،آورده است:
«مطابق تعریف فقها حق «ساالطنت فعلیۀ قائم بر تصااور دو طرف» اساات «الحق ساالطنۀ فعلیه الیعقل
طرفیها بشاخ

واحد) پس سالطنت باید فعلیت داشاته باشاد و تصاور آن قائم اسات بر فرض وجود

دوطرف :یکی صااحب حق که از آن منتفع میشاود و دیگری آنکه حق بر ذمّه اوسات و ادای آن را
عهده دار میباشاد .اشاکال دیگر این تعریف آنسات که ضارورت مشاروعیت سالطنت را نادیده میگیرد
و به فعلیات آن اکتفاا میورزد .کسااای که به جبر و زور بر دیگری تسااالط یافتاه و او را برانجاام عملی
وامیدارد سلطنت فعلیه بر آن دیگری پیداکرده است .پس برحسب این تعریف صاحب حق به شمار
میآید .حال آنکه عرف این معنی را نمیپذیرد .برخی دیگر از فقها گفته اند که حق مرتبۀ ضااعیفی از
ملاک بلکاه نوعی از ملکیات اسااات .حق در این معنی شاااامال حقوق عینی و دینی هردو میشاااود.
بدینگونه اشاکال اول که بر تعریف ساابق وارد کردیم مرتفع میگردد .متعلق حق در این معنی ممکن
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اسااات عین بااشاااد ماانناد حق رهن و حق تحجیر و حق غرماا در ترکاۀ میات ممکن اسااات متعلق آن
غیرعین باشد مانند حق قصاص و حق حضانت که متعلق به شخ

اوست.

از اقوال حقوقدانان غرب نزدیکترین آنها به برداشت فقهای ما بیان یوفندورف ( )1694-1632است
که می گوید :حق و سالطه یک چیزاند با این تفاوت که سالطه صارف ًا به تصارف و اساتیالی بالفعل
داللت دارد و روشاان نمیکند که اسااتیال از چه راه و چگونه حاصاال شااده اساات و حال آنکه حق
متضمن معنی مشروعیت است و باید از طریقی حاصل شده باشد.
توجه به جنبۀ مشااروعیت حق نکته ای اساات که در تعاریف دیگر محققان غرب نیز نمودار اساات.
جان اساتین حقوقدان نامدار انگلیسای ( )1859-1790می گوید :دارندۀ حق کسای اسات که دیگری
(یا دیگران) به حکم قانون در برابر او ملزم به انجام عملی (یا خودداری از انجام عملی) باشد.
تعریفهعایی که فقیهان و فیلسععوفان و حقوقدانان غرب کرده اند ،تعریفهای حق
موحعوعه هسعتند و نه حق ذاتی .باوجود این ،تعریفها غلخ مشعهودی را در بر دارند
و آن این کعه دارنعده حق ،در برعار بردن آن ،نیعاز بعه قعدرت ( زور) نعدارد .حق و
زور بعا هم جما نمی شععونعد .زیرا وقتی زور درکعار آیعد ،عمعل بعه حق و برعار بردن
حق (در مورد حق ذاتی) ناممرن می شود .دیگران نیز ،بدون برار بردن زور ،مانا
برخورداری از حق و یا براربردن آن نمی شعوند .بدین قرار ،حق آنسعت که رابته
دارنعدگعان خود را ،رابتعه قوا نمی کنعد ،بلرعه رابتعه خعالی از زور می کنعد :رابتعه
حق با حق.
 .2/3دانسعتنی اسعت که حق ذاتی را نیز به قدرت تعری
چنین تعری

کرده اند .چنانره حق را

کرده انعد« :حق نرده ای برای معین کردن محعدوده ای برای رفتعار

انسعانی و تنظیم رابته میان افراد و شعرل و مشعروعیت بخشعیدن به روابخ قوا و مهار
آنهاسعت» (دو تعری

دیگر از همین نوع از حق شعده اند و خوانندگان می توانند

با مراجعه به صعفحه های  193و  194کتاب «انسعان ،حق ،قضعاوت و حقو انسعان در
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قرآن» آن تعریفهعا و نقد آنها را باز یابند) .غافل از این که حق پیش از رابته وجود
دارد و رابتعه قوا محلی برای حق نمی گعذارد .در حقیقعت ،رابتعه قوا وقتی برقرار
می شععود که دو ک

برحععد یردیگر زور در کار بیاورند .هرگاه این دو ک

حق

در کعارآورنعد ،رابتعه دیگر رابتعه قوا نیسععت .اگر رابتعه ،رابتعه قوا شععد ،دیگر حق
نمی توانعد آن را تنظیم کنعد .چرا کعه ،در روابخ قوا ،لحظعه برابری ،لحظعه بی
حرکتی اسععت .چنین لحظعه ای هرگاه طوالنی شععود ،طرفهعای این رابتعه ،جامععه
مردگان را تشعریل خواهند داد .و زمان نابرابری ،زمان سعلته یری بر دیگری اسعت.
از این رو ،مرو وقتی اسععت که قوا در رابتعه برابر هسععتنعد و نابرابری وقتی برابر
نیستند ،ذاتی هر رابته قوائی است.
 – 4اما وییگی های حق عبارتند از:
 -1وجود داشعتن و  – 2هسعتی شعمولی و  - 3خالی بودن از تناقض و  – 4خالی
بودن از زور و  – 5شععفاف و سععر راسععت بودن و  – 6خالی بودن از تبعیض و – 7
ذاتی حیات هر حیاتمندی بودن .و  – 8رابته داشعتن با واقعیت و رابته نداشعتن با
مجاز و  – 9محدود نبودن و محدود نرردن و  – 10ویران نشعدن و ویران نرردن و
 – 11علم خعالی از ظن بودن و  – 12دلیعل خود را در خود داشععتن و  – 13خود
انگیختگعه بودن و  – 14قعابعل انتقعال نبودن و  – 15قعابعل تجزیعه نبودن و  - 16خود
رو

خویش بودن .و بنا بر این – 17 ،ترلی

عمل به حق بودن و مصعلحت بیرون

از حق عین مفسععدت بودن و  – 18بعا حقو دیگر جما شععدن و مجموععه ای را
تشععریل دادن و  – 19جاذبه و دافعه داشععتن و  – 20ی

تعری

داشععتن و – 21

موکول بودن به برار افتادن استعداد رهبری هر زینده و نیز ،استعدادها و فضلهای
او در گرو عمعل بعه حقو

بودن و  – 22همراه بعا امیعد بودن و در نتیجعه– 23 ،

ترجمان موازنه عدمی ( رابته حق نسبی با حق متلق یا همان مدار باز) بودن.
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نه تنها در والیت فقیه هیوی

از این وییگی ها نیست ،بلره یرای

این وییگی

هعا ترعذیعب آنسععت .از آنجعا کعه بعا از خود بیگعانعه کردن دین در بیعان قعدرت ،دین
حقو را بعه دین ترعالی
رابته حق با ترلی

برگردانعده انعد ،بجعا اسععت بعه یری از این وییگی هعا کعه

است به تفصل بپردازیم:

٭ رابته حق با ترلی :
دکتر محمد علی موحد در باره حق و ترلی

و رابته این دو نظرها را این سان

آورده است:
«برخی از نمایندگان برآن بودند که اگر بیانیه ای برای حقوق منتشاار می شااود بیانیه ای هم برای
تکالیف باید اختصااص داده شاود .تام پین در پاساخ این نمایندگان می نویساد :بیانیه حقوق درعین
حال بیانیه تکالیف هم هسات .من اگر به عنوان یک انساان حق دارم دیگران نیز همان حق را دارند و
چون چنین اسات حق من در معنی تکلیف من نیز هسات .یعنی من صااحب حقم و هم متعهد به آن
هستم.
تقاابال و تالزم میاان حق و تکلیف از این دیادگااه همچون تقاابال و تالزمی اسااات کاه میاان شاااوهر
وهمساار یا میان پدر و فرزند وجود دارد .همچنان که فرزند بی پدر و همساار بی شااوهر مفهوم پیدا
نمی کند حق و تکلیف نیز چنانند.
بااین همه برخی از باریک اندیشان وجود مالزمه و تقابل میان حق و تکلیف را در همه موارد قبول
ندارند و می گویند چنین نیساات که هرجا حقی باشااد حتم ًا واجب آید که تکلیفی هم دربرابر آن
تصور کنیم.
اساااتین از تکاالیفی ناام می برد کاه حقی در برابر آنهاا وجود نادارد و آنهاا را تکلیف مطلق
( )absolute autiesمیخوانااد ،ماااننااد تکلیف انسااااان دربرابر خاادا ،تکلیف بر خودداری از
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خودکشااای ،تکلیف به خودداری از آزار حیوانات .نمی توان گفت حیوان حق دارد که مورد آزار
قرارنگیرد.
این دساته از تکالیف در برابر دساته ای دیگر قرار دارند که باید آنها را تکالیف نسابی ( relative
 )dutiesخواند .تکالیف نسابی در تقابل با حقوق هساتند .هرتکلیفی باید در مقابل صااحب حقی ادا
شود و صاحب حق میتواند شخ

مکلف را به ادای تکلیف خود اجبار کند.

کلسن  Kelsenحقوقدان اتریشی نیز به تکالیفی اشاره می کند که در برابر آنها حقی وجود ندارد
ال تکالیف مربوط به رفاه اجتماعی و
یا اگر حقی هسات صااحب حق مشاخصای در میان نیسات .مر ً
تکالیفی که به موجب قوانین جزایی و اداری مقرر می شاوند در برابر حق مشاخصای نیسات .ارباب
مطبوعات و ناشارین مکلف به رعایت عفت قلم و خودداری از انتشاار نشاریات مساتهجن می باشاند و
صااحبان درآمد مکلفند که مالیات آن را بپردازند .اما تکلیف خودداری از نشار مطالب مساتهجن یا
پرداخت مالیات حقی برای شخ

دیگر ایجاب نمی کند .البته گفته شده است که صاحب حق در

اینگونه موارد دولت اسات و آن تکالیف باید به نفع دولت ایفا شاود اما کلسان این جواب را خالی از
ال در نتیجه عمل کسی که به نشر نشریات
تکلف نمی داند؛ زیرا مشکل بتوان قبول کرد که دولت مر ً
خالف عفت می پردازد حقی پیدا می کند .بلکه باید گفت که عمل اینگونه اشااخاص برای دولت
نه ایجاد حق بلکه ایجاد تکلیف می کند؛ یعنی دولت مکلف می شااود که با توساال به قانون جلوی
کار آنها را بگیرد».
 -1همعانتور کعه متن بعه روشععنی معلوم می کنعد ،رابتعه حق بعا ترلی  ،بر اصععل
ثنویت به اندیشعه آمده و اظهار شعده اسعت :حق یری ،دیگری را مرل
رععایعت آن .در نتیجعه ،از این امر ب
ترلی

مهم کعه ترلی

هر دارنعده حقی عمعلبعه آنسععت و ترلی

یرسره غفلت شده است.
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می کند به

جز عمعل بعه حق نیسععت و

بیرون از حق ،حرم زور اسععت،

 – 2قول اسععتین بر این که ترالیفی وجود دارند که حقی در برابر آنها نیسععت ،از
جملعه ترلی

انسععان در برابر خعدا و ترلی

بر خودداری از خود کشععی و یعا آزار

حیوان ،نادرسعت و ناشعی از غفلت او از حقو معنوی انسعان اسعت .توحعین این که
اسعتقالل و آزادی دو حق هسعتند از یردیگر جدائی ناپذیر و بیانگر رابته انسعان با
خعدا .ترعالی

انسععان در برابر خعدا ،جز عمعل بعه حقو معنوی و معادی نیسععت .در

سععراسععر قرآن ،یع

ترلی

کعه عمعل بعه حقی و تمرین زنعدگی در معدار بعاز

(برخورداری مداوم از اسعتقالل و آزادی) نباشعد ،وجود ندارد .و خودکشعی تجاوز
به حق اسعت .انسعان مرل

نیسعت خود کشعی نرند .انسعان حقوقمند اسعت و ترالی

او عمل به حقوقش هسعتند .خودکشعی عمل نرردن به حق اسعت .آزار حیوان نیز،
بعدون تبعدیعل کردن نیرو بعه زور ،یعنی تجعاوز بعه حقو خود و نیز حقو حیوان،
شدنی نیست.
انسعان ،حیاتمندی او و فعالیتهای حیاتی او اسعت .حال آنره دلیل والیت فقیه نه در
خود آن کعه در روایتی اسعععت کعه بهیچ رو داللعت بر والیعت فقیعه نعدارد .آقعای
منتظری نیز ناگزیر پذیرفت که قول منسععوب به امام صععاد (ع) داللت بر والیت
فقیعه نعدارد .اگر خعداونعد چنین والیتی ،آنهم از نوع متلقعه ا

را مقرر فرموده

باشعد ،بنا بر این که از حق جز حق صعادر نمی شعود ،می باید حق باشعد و برخوردار
از وییگی هعای حق .از جملعه ،دلیعل آن بعایعد در خود آن بعاشعععد .این والیعت
وجودمنعد نیز نیسععت .چرا کعه نعه پیش ونعه بعدون برقرار کردن رابتعه قعدرت ،میعان
کسعی که صعاحب قدرت اسعت و جامعه ای که فاقد آنسعت ،چنین والیتی وجود
ندارد .حال آنره اسعتعداد رهبری در همه پدیده های هسعتی ،از کوچرترین ذره
تا تمامی هسعتی آفریده ،وجود دارد .بدین سعان ،هرآنوه حق اسعت همه مرانی و
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همه زمانی اسععت و هرگاه موجودی از آن برخوردار باشععد ،همانندهای او نیز از
آن برخوردارند .والیت فقیه با این وییگی حق نیز در تضاد است.
● نظر ناقد در باره «در دین اکراه» نیست:
آیه ال اکراه فی الدین می تواند طور دیگری معنی دهد نه آنجه که شاااما مقدمه اساااتدالل قرار
دادید و آن معنای دیگر این اساات که " انسااانها بر پذیرش دین مجبور نیسااتند بلکه آزادند که دین
خویش را انتخاب کنند و این معنی جدای از اینکه کامال منطقی اساات (چرا که اساااس دین اعتقاد
اساات و اعتقاد هم قلبی اساات و امر قلبی با اجبار بیرونی حاصاال نمی شااود ) در قیاس با معنای ارائه
شده توسط مستدل هم از سازگاری بیشتری با دنباله آیه شریفه بر خوردار است.
توضیح :تمام آیه شریفه این است:
ک
اساا َتم َْسا ا َ
ت َو ُی ْؤمِن بِال هل ِه َف َق ِد ْ
ک ُف ْر بِالطهاغُو ِ
ن ا ْل َغ ّ ِْ َفمَن َی ْ
ن َْ الر ُّْشا ا ُد ِم َ
ن قَد هتبَی َ
لَا ِإ ْکرَا َه ف ِ الدْی ِ
ت
ن ال ُّظ ُلمَا ِ
خ ِر ُجهُم ْم َ
ن ءَا َمنُو ْا ُی ْ
بِا ْل ُع ْر َو ِۀ ا ْل ُو ْث َق لَا ان ِفصاَا َم َلهَا َو ال هل ُه سا َمِْی فع َعلِیمف()256ال هل ُه وَل ِ ّْ ُْ ا هلذِی َ
ب النها ِر
ح ُ
َص ا َ
کأ ْ
ت ُأ ْولَئ َ
ن النُّو ِر إِل َ ال ُّظ ُلمَا ِ
خ ِرجُو َنهُم ْم َ
ت ُی ْ
ن َک َفرُو ْا َأ ْو ِلیَا ُؤ ُه ُم ال هطغُو ُ
إِل َ النُّو ِر َو ا هلذِی َ
ُه ْم فِیهَا َخ ِلدُونَ()257
ترجمه مکارم شیرازی :
در (قبول) دین ،اکراه نیسات( .زیرا) راه درسات از راه انحراف  ،روشان شاده اسات .بنابراین ،کسا
که به طاغوت [بت و شاایطان ،و هر موجود طغیانگر] کافر شااود و به خدا ایمان آورد ،به دسااتگیره
محکم چنگ زده اسات که گساساتن براى آن نیسات .و خداوند ،شانوا و داناسات )256( .خداوند،
ول و سارپرسات کساان اسات که ایمان آوردهاند آنها را از ظلمتها ،به ساوى نور بیرون م برد( .اما)
کساان که کافر شادند ،اولیاى آنها طاغوتها هساتند که آنها را از نور ،به ساوى ظلمتها بیرون م برند
آنها اهل آتشند و همیشه در آن خواهند ماند)257( .
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در آیه اول دقت کنید می بینید که دنباله قسامت " ال اکراه فی الدین" می فرماید  :راه هدایت از راه
ضااللت مشاخصاا جدا شاده اسات و کامال از هم مشاخ

هساتند و هر کس راه هدایت را بر گزیند

چنان خواهد شاد و هر کس راه ضااللت را انتخاب کند چنین ،پس ساخن در اصال انتخاب راه اسات
نه اینکه بخواهد در مورد کساای که راه حق را یافته و دین اسااالم را انتخاب کرده صااحبت بکند و
بگوید در انجام واجبات و عمل به تعالیم دین اجبار و اکراه نیساات ،تا مسااتدل نتیجه بگیرد پس در
مضااامین دینی و عمل به احکام شاارعی اجبار نیساات خیر در اصاال پذیرفتن راه و قبول دین تحمیل
نیست.
خالصاه به نظر می رساد که صاحیح و مناساب با مجموع آیه همین معنایی اسات که عرض شاد اما
اگر این را هم نپذیرید الاقل احتمال اراده این معنی که در آیه وجود دارد لذا می توان گفت که آن
آیه ای را که شاما به عنوان مقدمه دلیل هفتم انتخاب کرده بودید می تواند معنای دیگری هم داشاته
باشد که در این صورت مانع از نتیجه گیری شماست.
٭ نقد نظر ناقد در باره «در دین اکراه نیست»:
در قسعمت اول ،معلوم ما شعد که تنها زور اسعت که حق را ناحق می کند .و نیز
دانستیم که قرآن حق را بیان می کند .پ

اصول و فروع و زبان قرآن می باید از

زور خالی باشعند .به سعخن روشعن ،واجبی که عمل به آن نیاز به اجبار داشعته باشعد و
حرامی کعه قول و فععل زور و یعا برعار بردنش تجعاوز بعه حق نبعاشععد ،نبعایعد در قرآن
باشعد .چرا که اگر باشعد حق نیسعت و در کتابی که به حق اسعت و حق را بیان می
کند ،نباید باشعد .حتی جهاد که تنها در مقام دفاع  ،تا حد رفا تجاوز ( خشعونت
زدائی) واجب می شعود .در قرآن دسعتور برار بردن زور نیسعت ،دسعتور زورزدائی
هسعت .همانتور که خاطر نشعان کردم 22 ،قاعده از قواعد خشعونت زدائی را ،از
راه تحقیق ،یافته و به تحریر درآورده ام.
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بدین قرار ،آیه نمی گوید کسعی را نباید به زور به اسعالم گرواند .این امر که به
زور کسعی را نباید مجبور به قبول دین کرد ،معنی « دردین اکراه نیسعت» ،نیسعت.
نتیجه خود به خودی «در دین اکراه نیسععت» اسععت .چرا که وقتی دین دین حق
اسععت ،کسععی که به دین می گرود ،خود را از زورباوری و برار بردن زور رها می
کنعد .مجبور کردن او بعه گرویعدن بعه دین ،نگعاه داشععتن او در زوربعاوری و برعار
بردن زور می شود و ناقض مقصود از گرواندن.
دنباله آیه نیز توحعین روشعنی اسعت بر «در دین اکراه نیسعت» .زیرا دنباله آیه
دلیل اسععت بر نبود اکراه در دین و به صععراحت می فرماید :رشععد عمل کردن به
دینی اسععت که در آن اکراه نیسععت و غی عمل کردن به دین اکراه اسععت .عمل
کردنبعه دینی کعه اکراه اسععت ،تسععلیم کردن خویشبعه قعدرت و قعدرتمعداری و
والیت خداوند را با والیت طاغوت جانشین کردن است.
طباطبائی در المیزان ،در تفسیر این آیه ،گفته است:
«در اینکه فرمود« :ال اکراه ف الدین» ،دو احتمال هسات :یک اینکه جمله خبرى باشاد و بخواهد
از حاال تکوین خبر دهاد ،و بفرماایاد خاداوناد در دین اکراه قرار ناداده و نتیجاه اش حکم شااارع م
شاود که :اکراه در دین نف شاده و اکراه بر دین و اعتقاد جایز نیسات و اگر جمله اى باشاد انشاائ و
بخواهاد بفرماایاد کاه نباایاد مردم را بر اعتقااد و ایماان مجبور کنیاد ،در این صاااورت نیز نه ماذکور
متک بر یاک حقیقات تکوین اسااات ،و آن حقیقات هماان بود کاه قبال بیاان کردیم ،و گفتیم اکراه
تنها در مرحله افعال بدن اثر دارد ،نه اعتقادات قلب .
خداى تعال دنبال جمله «ال اکراه ف الدین» ،جمله «قد تبین الرشااد من الغ » ،را آورده ،تا جمله
اول را تعلیل کند ،و بفرماید که چرا در دین اکراه نیست ،و حاصل تعلیل این است که اکراه و اجبار
 که معموال از قوى نسابت به ضاعیف سار م زند  -وقت مورد حاجت قرار م گیرد که قوى و مافوق (البته به شارط اینکه حکیم و عاقل باشاد ،و بخواهد ضاعیف را تربیت کند) مقصاد مهم در نظر
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داشته باشد ،که نتواند فلسفه آن را به زیر دست خود بفهماند( ،حال یا فهم زیر دست قاصر از درک
آن اسات و یا اینکه علت دیگرى در کار اسات ) ناگزیر متوسال به اکراه م شاود ،و یا به زیردسات
دستور م دهد که کورکورانه از او تقلید کند و...
و اما امور مهم که خوب و بدى و خیر و شار آنها واضاح اسات ،و حت آثار ساوء و آثار خیرى
هم که به دنبال دارند ،معلوم اسات .در چنین جائ نیازى به اکراه نخواهد بود ،بلکه خود انساان یک
از دو طرف خیر و شار را انتخاب کرده و عاقبت آن را هم (چه خوب و چه بد) م پذیرد و دین از
این امور اسات ،چون حقایق آن روشان ،و راه آن با بیانات الهیه واضاح اسات ،و سانت نبویه هم آن
بیانات را روشاان تر کرده پس معن «رشااد» و «غ » روشاان شااده ،و معلوم م گردد که رشااد در
پیروى دین و غ در ترک دین و روگردان از آن اسات  ،بنابراین دیگر علت ندارد که کسا را بر
دین اکراه کنند».
در قسعمت اول که به توحعین دو احتمال ،بلحا خبری و یا انشعائی بودن جمله
«ال اکراه در دین» می پردازد ،سعخن او روشعن نیسعت .از نظر او به روشعنی معلوم
نمی شععود که آیا می خواهد بگوید عمل به اصععول و فروع دین و حقو نیاز به
اکراه نعدارنعد؟ بعاوجود این ،احتمعال دوم بعا احتمعال اول فر دارد .زیرا روشععن
اسعت که نباید کسعی را به پذیرفتن دین مجبور کرد .توحعین او در باره مشعخص
شععدن راه رشععد از راه غی تا اندازه ای رفا ابهام می کند .هرگاه آیه ها بر وفق
اصعول راهنما و وییگی های حق معنی می شعدند ،معنی شعفاف و سعر راسعت می
شد .دانسته می شد که اکراه نیاز به زور دارد و کاری که انجامش به زور نیاز داشته
باشد ،نه حق که حرم زور است.
اما در دین اکراه نیسعت ،ی

پیام روشعن نیز در بردارد :به دین حق ،دین باور

خود می بعایعد عمعل کنعد .هر مقعام جبعاری نعاقض اصععل الاکراه اسععت .در عو
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،

شورای کسانی که رابته هاشان با یردیگر ،رابته حق با حق است ،ترجمان بی کم
و کاست «در دین اکراه نیست» است.

*****
شماره  1 837تا  14مهر 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

استقالل و آزادی را
یرشبه میتوان جست؟
پرسش اول :آیا ی

شبه میتوان استقالل و آزادی را به دست

آورد:
● پرسش :آیا استقالل وآزادی را یک شبه هم آورد؟ اگرشما از وام که پول نفت است
استفاده نکنید دزدان از آن استفاده خواهند کرد .پس چه باید کرد؟
٭ در پاسخ به پرسش اول هموطن پرسش کننده باید گفت که نسبت استقالل و
آزادی به ی

انسان و به ی

جامعه ،نسبت تندرستی به او است .همانتور که

حالت طبیعی بدن حالت سالمت است ،حالت طبیعی انسان و جامعه نیز ،حالت
مستقل و آزاد است .به سخن دیگر ،استقالل و آزادی ،بماابه دو حق ،ذاتی حیات
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هر انسان و هر جامعه انسانی هستند .انسان و جامعه در حالت مستقل و آزاد ،این
وییگی ها را دارند:
 – 1انسان و جامعه مستقل و آزاد ،در زندگی قائم به فعالیتهای استعدادها و
فضلهای خویش هستند و زندگی را عمل به حقو خویش می گردانند .نه تنها
متری به خویش هستند ،بلره هر ی

از فعالیتهای آنها ،ساخته و سازنده اند .کسی

که کار میکند ،کار او واقعیت دارد و حاصل کار او نیز واقعیت دارد .بخشی از
آن صرف تجدید نیرو و بخشی دیگر مازاد و سرمایه میشود .اما کسی که ثروت
خویش را میفروشد و با آن زندگی میکند ،درآمد او ،از تخریب پدید میآید
و مصرفش هم ویرانگر است.
 – 2در حقیقت ،زندگی انسان جز عمل به حقو ذاتی او نیست .و به یمن عمل
به حقو ذاتی و فعالیتها ،استعدادها و فضلهایش رشد میکنند .پ

وقتی او در

استقالل و آزادی زندگی میکند که زندگیش عمل به حقو است .بدینقرار،
 – 3وقتی فعالیتهای انسان خودانگیخته هستند ،او هم مستقل و آزاد است و هم زندگی
او عمل به حقو

است .در حقیقت ،خودانگیختگی همان استقالل و آزادی در
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فعالیتهای حیاتی است .رشد به کمال می رسد وقتی خودانگیختگی انسان کامل
میشود.
 – 4هرگاه انسانها و جامعه ها مستقل و آزاد باشند ،میان آنها رابته مسلخ – زیر سلته
پدید نمیآید .بدینسان ،بود استقالل و آزادی و نبود روابخ قوا است .در نتیجه،
 – 5استقالل و آزادی جهان شمول هستند :همه انسانها و همه جامعه ها از این دو حق
برخوردارند .بنا بر این ،زیست جهانیان در استقالل و آزادی ،رشد هم هنگ همه
انسانها و جامعه ها و عمران طبیعت است .در حقیقت،
 – 6زیست در استقالل و آزادی ،نبود فعالیتهای ویرانگر و بود فعالیتهای سازنده است.
در همان حال،
 – 7فقدان روابخ قوا یعنی این که دو انسان و دو جامعه ،یردیگر را ،در فعالیتها ،نه تنها
محدود نمیکنند ،بلره فراخنای فعالیتهای یردیگر را گسترده تر و امرانات رشد
یردیگر را افزون تر میکنند .و
 - 8حالت استقالل و آزادی حالتی است که ،در آن ،انسان با واقعیتها رابته مستقیم
برقرار میکند .این وییگی و وییگی دیگر که خودانگیختگی است ،به هرک

امران

میدهند ،در هر زمان ،میزان برخورداری خود را از استقالل و آزادی اندازه بگیرد.
چرا که عقل قدرتمدار نمیتواند با واقعیت رابته مستقیم برقرار کند .با آن ،از طریق
و از دید قدرت رابته برقرار میکند .به سخن دیگر ،واقعیت را آن سان میبیند و
میشناسد که با توقا قدرت سازگار باشد .برار بردن این دو وییگی آسان میگردد
وقتی همراه میشود با وییگی زیر:
 – 9حالت وجدان بر استقالل و آزادی و برار بردن آن ،آدمی را در رابته مستقیم با
واقعیت قرار میدهد و این رابته به او امران میدهد که دانش بر هر واقعیتی را در
رشد برار برد .حال آنره ،وقتی عقل قدرتمدار است نه میتواند با واقعیت رابته
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مستقیم برقرار کند و نه میتواند بدان علم جوید و آن را در رشد برار برد .چرا که او
تنها میتواند با ویران کردن ،قدرت را بزرو و متمرکز کند.
دو ماال بزنیم تا که کاربرد واقعیت ها را در رشد ،آسان دریابیم و از آن ،در تمرین
برقرار کردن رابته مستقیم با واقعیت و برار بردنش در رشد ،سود جوئیم :کشورما
صاحب منابا بزرو نفت و گاز است .عقل قدرتمدار با این منابا ،از راه قدرت و
کاربرد

در افزودن بر قدرت مینگرد .پ

نفت و گاز را دو ماده میبیند که برار

فروختن هرچه بیشتر و بدست آوردن درآمد و از آن خود کردن این درآمد
مینگرد .به این عقل ،هرگاه فراوان کاربردهای این دو ماده را پیشنهاد کنی و اگر
هم زیان براربردنشان در تولید انرﮊی برای محیخ زیست را به او خاطر نشان سازی،
توان درک پیشنهاد و زیان برای محیخ زیست را به خود نمیدهد و اگر هم بدهد،
از درک پیشنهاد ناتوان می ماند و اگر هم بتوانی به او بفهمانی ،از برار بردنش ناتوان
میشود .مگر این که متمئن شود برار بردن پیشنهاد درآمدی بیشتر عاید او میکند.
در این صورت نیز ،راه حل پیشنهادی را وقتی برار میبرد که بزرو و متمرکز شدن
قدرت آن را ایجاب کند .به سخن دیگر ،عقل قدرتمدار بهمان اندازه که از برقرار
کردن رابته مستقیم با واقعیت ناتوان است ،از کاربردهای بسیار در دسترال نیز غافل
می ماند و اگر هم آنها را به او بشناسانی ،نمیتواند برار برد.
تولید کنندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر ،با واقعیت (موادی که ،از آنها،
مخدرها ساخته میشوند) ،رابته مستقیم برقرار نمیکنند :تولید کننده ها ولو میدانند
که برار بردن این مواد ویرانگر حیات هستند ،باوجود این ،ثروتی که میتوان از
تولید و فرو

مواد مخدر بدست آورد ،برآنشان میدارد که این مواد را تولید و

عرحه کنند .معتادان ،ولو میدانند که با استعمال این مواد خویشتن را تخریب
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میکنند ،اما با این مواد ،از راه گریز از وحعیت و حالتی و یا یافتن وحعیت و حالتی
رابته برقرار میکنند.
همانتور که رﮊیمهای مسلخ بر منابا نفت و گاز حاحرند نفت را ارزان بفروشند
که منبا انرﮊی دیگری جانشین آن نشود ،تولیدکنندگان مواد مخدر نیز مراقبت
میکنند از موادی که برار میبرند ،فرآورده های دیگری تولید نشوند .از این رو
است که باوجود گذشت ی

قرن از استخرا نفت ،نفت در اقتصاد ایران جذب و

ادغام نگشته است .جذب و ادغام نگشتهاست زیرا نیازمند وجود سامانه اقتصادی تولید
محوری مستقل و رشد یاب است و چنین اقتصادی با استبداد وابسته سازگار نیست.
بدینسان،
ال

 -میزان ویرانگری و

ب – میزان محدودیت انسان و جامعه ،و
– اندازه ناتوانی از برقرار کردن رابته مستقیم با واقعیت و
د – اندازه ناتوانی از براربردن واقعیت در رشد ،گویای غفلت از استقالل و آزادی
هستند .و
 – 10از آنجا که قدرت ،از جمله ،حاصل پوشاندن حقو و قلب کردن حقیقت ها
است ،حالت استقالل و آزادی ،حالت مشاهده حقو ذاتی خویش – بنا بر این حقو
ذاتی همه زیندگان – و شفاف گردانی زندگی است .در حقیقت ،زندگی در استقالل
و آزادی ،بنفسه ،شفاف است .در جامعه مستقل و آزاد ،هر بار که کسی و یا گروهی
برآن شوند که با پوشاندن حقو و حقیقت ها ،بسود خود ،رابته قوا برقرار کنند،
شفاف گردانی ها آن ک

و یا گروه را از زور مداری و برقرار کردن رابته قوا رها

می گرداند .در حقیقت،
 – 11عقلهای مستقل و آزاد ،بدین خاطر که مستقل و آزاد هستند ،در استقالل و
آزادی ،بایردیگر رابته برقرار میکنند .عقلهای قدرتمدار جز از راه قدرت و بر وفق
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توقعات آن ،نمیتوانند با یردیگر رابته برقرار کنند (رابته قوا همین است).
بدینقرار ،ارتباب عقلها ،به تنهائی ،مشرل را حل نمیکند .چرا که عقلهای قدرتمدار
در رابته ،رابته با یردیگر را تنظیم رابته با قدرت میدانند و میکنند .در واقا نیز،
تنظیم رابته با قدرت است .از این رو ،نخست عقل قدرتمدار را میباید نقد کرد تا
که استقالل و آزادی خویش را بازیابد .عقلهای آزاد رابته با یردیگر را رابته حقو
با یردیگر ،رابته استقالل و آزادی هری

با استقالل و آزادی دیگری میدانند و

میکنند .در واقا نیز چنین است .از این جا است که دانش بنا بر این که در قدرت
برار رود و یا انسانهای برخوردار از استقالل و آزادی ،آن را در رشد برار برند ،دو
نقش متضاد پیدا میکند .وقتی در قدرت برار می رود ،مؤلفه ای از مؤلفه های قدرت
میشود و میزان ویرانگری را افزایش میدهد .و هرگاه برار استقالل و آزادی آید،
کاربرد استعدادها و فضلها را بهتر و میزان رشد و شتاب آن را بیشتر میکند.
بدینسان ،هرگاه فر

کنیم علمی وجود دارد که برار قدرت نمیآید ،و برایش

کاربردهائی را بجوئیم که برار رهائی اکاریت زیر سلته میآیند ،عقلهای این اکاریت
میباید استقالل و آزادی خویش را باز جسته باشند تا بتوانند دانش و فن را در رشد
خویش یعنی ،افزودن برگستره خودانگیختگی خویش ،برار برند.
 – 12دانشهائی که برار آن میآیند که اکاریت بزرو استقالل و آزادی خویش را
باز یابند ،سانسور میشوند .به سخن دیگر ،قدرت حاکم ،هر دانش و فنی را که ،با بقای
خود ،ناسازگار بیابد ،سانسور میکند .در عمل نیز ،از باستان تا امروز ،چنین بوده است
و هست .ایدئولوﮊی قدرت حاکم ،هر بیان قدرت ناسازگار با خود را نیز سانسور
میکند .این واقعیت گویای ربخ مستقیم دانش و فنی با استقالل و آزادی است که
آگاهی آدمی بر آنها ،بدو ،امران میدهند از نظام سلته گر – زیر سلته رها بگردد.
چنین دانش و فنی را نه قدرتمدارها اندر مییابند و نه بدان کاربرد میدهند .بسا
دانش ها و فنونی که برار قدرت در جریان متمرکز و بزرو شدن نیز میآیند ،گرفتار
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دو نوع سانسور میشوند :سانسور با این هدف که اکاریت بزرو زیر سلته از آنها
آگاه نشوند و سانسور برای این که رقیبها از آنها آگاه نگردند .بدینقرار ،استقالل و
آزادی انسان با همه دانشها و فن ها سازگار است و عقل مستقل و آزاد میتواند به
آنها ،در رشد ،کاربردهای مختل

بدهد .یافتن و انتشار دانشها و فن ها که همگان

بتوانند در بازیافت استقالل و آزادی و رشد خویش ،برارشان برند ،کاری است که
اهل دانشی میکنند که عرفان انسانها را بر استقالل و آزادی ،راهبر تحقیق میدانند.
 -13بنا بر تحقیقی ( ،)1در غرب ،در فاصله ی

قرن ،نابرابریها بیشتر شدهاند :نابرابریها

در  ،2013از نابرابریها در  1913بیشتر شدهاند .بدینقرار ،باوجود رشد علمی و فنی و
برخورداری شمار بزرو تری از دانش و فن ،نابرابریها بیشتر شدهاند ،نویسنده کتاب
بر اینست که تعمیم دانش و فن عامل برابری است .بنظر او ،در غرب ،ی
نیز بوجود آمده است .مارک

طبقه متوسخ

از عامل رشد غافل بوده است و لیبرال ها بر این ختا

هستند که میپندارند رشد و رقابت مشرلها را حل میکنند حال آنره بر نابرابریها
میافزایند و مشرلها را بزرو تر میکنند .اینست که نابرابریها افزون گشته اند.
هرگاه ،در مقیاال جهان ،با واقعیتی که نابرابری است رابته مستقیم برقرار کنیم،
دینامی

نابرابری را از دینامی

های رابته مسخ – زیر سلته می یابیم و روشن

میبینیم که علم و فن وقتی برار برابر گرداندن میآیند که ،هر انسان و هر جامعه ،از
موقعیت زیر سلته ،دقیق تر بخواهی ،از روابخ مسلخ – زیر سلته رها شود .بدینقرار،
استقالل و آزادی امران میدهند هم دانش بر دانش و فن بر فن را افزود و هم
کاربردهای آنها را در رشد ،رشد در استقالل و آزادی ،پر شمار تر کرد .لذا ،دانش و
فن جستن ی

کار است و کاربردهای آن را در استقالل و آزادی یافتن ،کاری دیگر

است .روشن است که برار بردن دانش و فن ،در استقالل و آزادی ،بنوبه خود ،جریان
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مداوم گذار از نابرابری به برابری است .از جمله به این دلیل که تعمیم دانش و فن
نابرابری را برابری می گرداند.
از این رو است که جوینده دانش و فن ،وقتی میخواهد دانش و فن برار استقالل
و آزادی انسان بیایند ،به یافتن و پیشنهاد کاربردهای آنها اهمیتی به تمام میدهد.
کاربردها در همان حال که به زیر سلته ها امران میدهند دانش و فن را در باز یافتن
استقالل و آزادی ،براربرند ،مانا از سانسور شدن دانش و فن ،در مواردی ،مانا از
برار گرفته شدنشان در تحریم رابته مسلخ – زیر سلته میشوند.
 – 14بدانیم که استقالل و آزادی از جن
از جن

قدرت نیستند .زیرا اگر ندانیم که این دو

قدرت نیستند و بلره این دو را قدرتی باورکنیم که ی

انسان و یا ی

جامعه

دارد ،گرفتار زیان بارترین فریفتاریها گشتهایم .امر واقا مستمر اینست که زبان استقالل
و آزادی در زبان قدرت از خود بیگانه گشتهاست و کار نگاه داشتن کلمه ها و ت ییر
معانی آنها را آسان کردهاست .استقالل و آزادی در شمار دو کلمه ای هستند که
ایدئولوﮊی ها ،آنها را قدرت معنی کرده اند .در ی
استقالل و آزادی ،به قدرت تعری

بیان قدرت ،حق ،از جمله

میشوند که هر فرد باید از آن برخوردار باشد

(لیبرالیسم) و در بیان قدرت دیگری ،انسان استقالل و آزادی ،خودانگیختگی ،را در
پایان صیرورت دیالرتیری ،باز مییابد (مارکسیسم ).
بدینقرار ،از ویرانگرترین از خود بیگانگی ها ،از خود بیگانگی ایدئولوﮊی

است.

رهائی از آن ،نیاز به بیان استقالل و آزادی ،بماابه اندیشه راهنما دارد .روشن سخن
این که اندیشه راهنما وقتی بیان قدرت است ،استقالل و آزادی نمیتوانند قدرت
فرد شمرده نشوند .اما قدرت فرد در رابته قوا با دیگری ،کار برد دارد .در این رابته،
قوی تر مسلخ و حعی

تر زیر سلته میگردند .بدین خاطر است که کاهش و افزایش

خودانگیختگی هر انسان و هر جامعه ،اندازه بسته بودن نظام سلته گر – زیر سلته را
بدست میدهد .بدینقرار ،محققی که میان دانش و استقالل و آزادی انسان رابته
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برقرار میکند ،مراقب است که زبان آزادی و نه زبان قدرت را برار برد و تعریفهائی
از استقالل و آزادی پیشنهاد کند که قدرت بن مایه آنها نباشد .در آنها هیچ از قدرت
نباشد.
 – 15فریفتاری سخت مرگبار و ویرانگر دیگر که انسانها را از استقالل و آزادی و دیگر
حقو خویش ،در معنائی که دارند و نه در معنائی که قدرت به آنها میدهد ،این فرر
غلخ است که گویا اکاریت میتواند قدرت را از آن خود کند .قدرت تقسیم پذیر
نیست تا بتوان آن را در اندازه های مساوی تقسیم کرد و میان تمامی اعضای جامعه
توزیا کرد .در دموکراسی های لیبرال این فرر پذیر

همگانی جستهاست که ،به

یمن انتخابات ،اکاریت صاحب قدرت میشود .غافل از این که نه قدرت قابل تقسیم
است و نه بدون تمرکز ،وجود پیدا میکند .از این رو است که اکاریت خواه چف و
خواه راست باشد ،اقلیت نخبه است که به خدمت قدرت درمیآید .و چون قدرت
از راه تمرکز و بزرو شدن برجا میماند ،دولت به خدمت قدرت (سرمایه داری) در
میآید.
هرچند نقد مارک

بر دموکراسی لیبرال بجا است ،اما دیرتاتوری پرولتاریا که او

پیشنهاد میکند ،بخصور تصدی قدرت دولت توسخ «حزب پیش آهنگ طبقه
کارگر» که لنین پیشنهاد میکند ،همونان قدرت است که در جریان متمرکز و بزرو
شدن برار میرود .حاصل کار استالینیسم میشود .از این رو ،دانش و فنی باید که
انسان را از بندگی قدرت برهد :بیان استقالل و آزادی.
اگر ادگار مورن میگوید غرب در بن بست است زیرا توان یافتن و پیشنهاد اندیشه
راهنمائی را ندارد که انسان امروز را به حل مشرلها توانا کند ،بدین خاطر است که
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بیان های یافته و برار رفته ،همه ،بیان های قدرت بودهاند و هستند و انسان را در
بندگی قدرت نگاه میدارند.
در بن بست ،آن کوششهای علمی ارجمند هستند که دریافتن دانشی برار می روند
که به انسانها امران دهد استقالل و آزادی خویش را بازیابند .اگر قدرت را میباید
یری داشته و دیگری نداشته باشد تا از رهگذر رابته این دو ،وجود پیدا کند ،استقالل
و آزادی ،دو حقی هستند که وقتی همگان از آنها برخوردارند ،رابته قوا بی محل
میشود .از این رو ،حق و استقالل و آزادی و عدالت و ...میباید تعریفهای خویش
را در بیان استقالل و آزادی و به زبان آزادی ،بازیابند تا که همگان شهروندان براستی
حقوقمند بگردند .حاصل این که
 – 16ارتباب مستقیمی وجود دارد میان اندیشه راهنما و برقرار کردن رابته با واقعیت
و شناخت آن .این

می دانیم که ذهن دانش پیوه بر یافته او اثر مینهد ،گوئیم هر

عقل ،واقعیت را وقتی میبیند که بتواند برآن محیخ شود .پ  ،از واقعیت ،هرآنوه
بیرون از قلمرو دید او قرار میگیرد را نمیبیند .تازه ،بخشی از واقعیت را که در
سپهر

قرار میگیرد ،چنان میبیند که ساختار و نظام ارزشیش اجازه دیده شدنشان

را میدهند .بدینقرار ،هرگاه بنا بر ارتباب مستقیم با واقعیت و شناخت آن ،همانسان
که هست باشد ،نخست عقل است که میباید از استقالل و آزادی خود بتور کامل
برخوردار باشد .به سخن دیگر ،از هر محدود کننده ای که احاطه او را بر واقعیت
ناممرن سازد ،رها باشد .این رهائی به موازنه عدمی را اصل راهنما کردن میسر
میشود.
بدینقرار ،مشرل ناسازگاری ایدئولوﮊی با رابته مستقیم برقرار کردن با واقعیت و
شناخت آن همان سان که هست را باید حل کرد تا که دانش بماابه شناخت واقعیت
همانسان که هست و براربردن آن در کمال بخشیدن به استقالل و آزادی ،حاصل
آید .اصل راهنمائی که مشرل را حل میکند و عقل را در ارتباب مستقیم برقرار کردن
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با واقعیت و شناخت آن ،همانسان که هست ،برار میآید ،موازنه عدمی است .بدین
موازنه است که عقل با هستی اینهمانی میجوید و واقعیت را همان سان که هست
میبیند.
بدینسان ،اندازه دیده نشده ها از واقعیت مورد شناخت ،گویای اندازه محدود
بودن عقل ،به سخن دیگر ،غافل بودنش از استقالل و آزادی مشاهده کننده است.
لذا ،ایدئولوﮊی زدائی ،وقتی ایدئولوﮊی بیان قدرت است برای یافتن و پیشنهاد
کردن دانش و فنی که برار استقالل و آزادی انسان میآیند ،بخش و بخشی مهم از
کار علمی است .این کار ،نیاز به تمرین برار بردن موازنه عدمی بماابه اصل راهنما و
به معنای رها شدن از هر محدود کننده و این همانی جستن با هستی بی کران دارد.
 - 17زبان قدرت در شمار محدود کننده های مهم است .چرا که زبان قدرت برار
علم بر واقعیت آنسان که هست نمیآید ،هرگاه کلمه ها از بن مایه قدرت رها شوند
و جمله ها نیز ،پیوهشگر ،میتواند آن را در علم بر واقعیت برار برد .اگر نه ،نمیتواند.
یافته عقل وقتی زبانی که برار میبرد ،زبان قدرت است ،همواره ،آمیختهای از علم و
ظن است .هراندازه عقل قدرتمدارتر و زبانی که برار میبرد ،بیشتر زبان قدرت باشد،
اندازه ظن بیشتر و اندازه علم کمتر میشود .هرگاه با این واحد اندازه گیری نظریه
ها را بسنجیم ،میزان ظن موجود در آنها را دقیق تر اندازه می گیریم .این اندازه
گیری به ما امران میدهد در یابیم چرا هراندازه ظن بیشتر ،نظریه با قدرت سازگارتر.
چنانره نظریه سازگار با استبداد فراگیر ،نزدی

به همه ،ظن است و از علم نزدی

به

هیچ دارد.
برای ماال ،والیت متلقه فقیه که ،بنا برآن ،فقیه برجان و مال و ناموال مردم بسخ
ید متلق دارد ،یرسره ظن و مجاز است .چراکه از آن علمی که در استقالل و آزادی،
در خودانگیختگی انسان کاربرد دارد ،هیچ ندارد .فاقد وییگی های علم است ازجمله
این که دلیل در خود علم یافته نیست .در بیرون آن و قول گوینده است .در حقیقت،
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دلیل صحت والیت متلقه فقیه ،قول گوینده ایست که گفته او را بی چون چرا باید
پذیرفت و برار برد .طرفه اینره گوینده آن خداوند ،چنین والیتی را نخواسته و
نگفتهاست .زبان برار رفته در بیان این نظریه ،زبان قدرت است :معنی والیت در
قدرت از خود
خود ناقض خویش اسعت زیرا هرگاه قابل ابتال باشعد ،دیگر برار تشعخیص علم از غیر
علم نمیآید و اگر غیر قابل ابتال باشععد ،علم نیسععت و برار تشععخیص علم از غیر آن
نمیآید ،در بر گیرنده تناقض فاحش دیگری اسعت :علم نیسعت که قابل ابتال اسعت
ناعلم موجود در نظر اسعت که قابل ابتال اسعت .به سعخن روشعن ،برداشعت هر انسعان
از حق ،میتواند آمیخته ای از علم و ناعلم باشعد ،این به یمن ،جریان آزاد اندیشعه ها
و از رهگعذر نقعد اسععت کعهنعاعلم ابتعال و علم معابعه علم قتعی نزدیع
هرگاه این یافته را در تعری
بریم ،تعری

تر میشععود.

خود از اسعتقالل و آزادی و یا در شعناخت واقعیت برار

ما از قابلیت نقد شعدن ،برخوردار میشعود .این نقد ،تعری

میکند .زیرا هرگاه موحعوع کار شعناخت ی

را کامل تر

واقعیت باشعد ،کار در بسعتری انجام

میگیرد که بستر جریان آزاد نظرها و دانش ها است.
هرگاه شعناخت برار اسعتقالل و آزادی انسعان بیاید ،نقد آن را از ناعلم می زداید و
اگر برار قدرت بیاید ،نقد جای خود را به سعانسعور علم میدهد و شعناخت را از علم
خالی تر و از ناعلم پر تر میکند .والیت متلقه فقیه و دیالرتی

اسععتالین و نظر هیتلر

در باره نیاد و از خود بیگانه شععدن دین ها در بیانهای قدرت ،نمونه هائی هسععتند از
کاستن از علم و افزودن بر ناعلمی که برار برآوردن توقعات گردان قدرت میآید.
 – 20از وییگی های انسعانهای مسعتقل و آزاد و جامعه مسعتقل و آزاد ،شعادی و امید
اسعت .به سعخن دیگر ،شعادی و امید ترجمان اسعتقالل و آزادی هسعتند .انسعان مسعتقل و
آزاد ،در درون شععاد و امیدوار اسععت .و غم و یتال ترجمان قدرتمداری هسععتند .از
این رو ،کسعی که برآن میشعود بر واقعیت آنسعان که هسعت علم بجوید و خویشعتن
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را دانشععجو می شععمارد ،نی

می داند که بدون حالت شععاد که گویای اسععتقالل و

آزادی او اسععت و بدون امید که گویای عزم او به علم جسععتن و کاربردهای آن را
یافتن اسعت ،نمیتواند وارد عمل شعود .چنانره هرگاه بخواهد برای رها شعدن و رها
کردن از روابخ سعلته گر – زیر سعلته ،مبارزه کند ،باز این شعادی و امید هسعتند که
گویای عزم او به پیروزی در مبارزهاند .و نیز،
 – 21مصلحت در علم کار برد ندارد .هرگاه علم ،در استقالل و آزادی انسان ،کاربرد
بجویعد ،ععالم میبعایعد تمعام علم را اظهعار کنعد .حعال آنرعه وقتی علمبعا مؤلفعه هعای دیگر،
قدرت را پدید می آورد ،مصعلحت محل عمل پیدا میکند .بسعا مصعلحت ایجاب کند
که علم سعانسعور شعود و یا با ظن در آمیزد و یا بخشعی از آن سعانسعور شعود .از این رو،
دانش پیوهی که علم را می جوید تا که برار استقالل و آزادی انسانها بیاید ،مصلحت
بی محل و حقیقت را با محل مییابد و میکند .از این رو اسععت که دانشععی که بی
کم و کاسعت اظهار میشعود ،قابل تمیز اسعت از دانشعی که با رعایت مصعلحت بیان
میشود.
بدینسعان ،ایسعتادگی برحق وییگی مسعتقل و آزاد بودن هر انسعان و هر جامعه و
اظهار بی کم و کاست دانش وییگی ربخ مستقیم دانش با استقالل و آزادی است.
 – 22حاصعل سعخن این که وییگی اسعتقالل و آزادی انسعان ،اسعتقالل و آزادی او در
گرفتن تصمیم و آزادی او در گزینش نوع تصمیم است .بتور عام ،خودانگیختگی او
اسععت .اما وییگی این خود انگیختگی نیز اینسععت که اسععتعداد رهبری او تحت امر
رهبری بیرون از خود او نباشععد .هرک

خود خویشععتن را رهبری کند و از تمامی

حقو شهروندی برخوردار باشد.
هرگاه بخواهیم در قلمرو پیوهش علم و فن ،این اصل را برار بریم ،گوئیم ،دانشی
که به دسعتور جسعته آید (حرم موسعولینی ظرف ی

ماه باید ایدئولوﮊی سعاخته شعود

و حرم شعاه سعابق بر تدوین ایدئولوﮊی شعاهنشعاهی بر مبنای دیالرتی
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و ،)...دانش

آمیخته به ظن و گمان است که برار قدرت و قدرتمداری میآید.
بدینقرار ،هرگاه ی

انسعان و یا ی

آزاد را از دسععت داده باشععد ،ی

جامعه ،وییگی های انسعان و جامعه مسعتقل و

شععبه نمیتواند آن وییگی ها را باز یابد .بسععته به

میزان از دسععت دادن وییگی ها ،بازیافتن اسععتقالل و آزادی زمان میبرد .پرسععش
کننعده گرامی و دیگر ایرانیعان میتواننعد در خود و در جعامععه خود تعتمعل کننعد و از
خود بپرسععنعد چعه انعدازه از وییگی هعا را از دسععت دادهانعد؟ کعار رابعایعدبعا تمرینبعه
یادآوردن و در یاد نگاه داشتن استقالل و آزادی ،بماابه دو حق از حقو ذاتی آغاز
کرد .سعپ  ،کوشعید وییگی ها را باز جسعت .طول زمان بسعتگی مسعتقیم دارد به میزان
قوت اراد ِه مستقل و آزاد زیستن و اندازه کوشش برای بازیافت وییگی های زندگی
در استقالل و آزادی.
٭پرسش دوم و پاسخ آن:
● اگرشااما از وام که پول نفت اساات اسااتفاده نکنید دزدان از آن اسااتفاده خواهند کرد پس چه باید
کرد؟
٭ پاسعخ پرسعش :هرگاه قصعد پرسعش کننده اینسعت که درآمد نفت را اگر آدمی وام
نگیرد و برار سعرمایه گذاری نبرد ،دزدان از آن اسعتفاده خواهند کرد ،بر او اسعت که
بداند :همه آنها که کار خود را بدست آوردن سهم بیشتر از درآمد نفت میکنند ،در
توجیعه عمعل خویش از این اصععل دروو پیروی میکننعد کعه « اگر من آن را از آن
خود نرنم و اسعتفاده صعحین از آن نبرم ،سعوء اسعتفاده کنندگان آن را خواهند برد و
خواهند خورد» .بر او است که به این حقیقتها توجه کند:
 – 1نفت ثروت ملی و متعلق به نسعلهای امروز و فرداها اسعت .ی

ملت رشعید آن را

به بهای ناچیز نمیفروشعد و درآمد آن را خر نمیکند .بلره آن را در اقتصعاد تولید
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محور خود ،برار میبرد.
 – 2برفر

کعه این ثروت ملی را فروخعت ،چنعان میفروشععد کعه درآمعد درخوری

حاصعل کند و این درآمد را به سعرمایه تبدیل گرداند ،به ترتیبی که جوانان کار پیدا
کنند و از حاصل کار خود ،درآمد بدست آورند.
 – 3چون ثروت ملی که نفت و گاز و دیگر منابا طبیعی هستند به جمهور مردم تعلق
دارند ،درآمد حاصعل از آن ،سعرمایه ملی اسعت و میباید ،سعرمایه گذاری شعود و در
مالریت مردم باقی بماند .تا افراد برآن نشوند که با استفاده از موقعیت خود در سلسله
مراتب قدرت ،سهمی از آن را صاحب شوند.
 – 4نظام بانری کشععور میباید چنان سععازمان بجوید که دزدان به اعتبارهای بانری
دسعترسعی نداشعته باشعند و جریان پول از بان

به سعرمایه گذاری  -تولید و از تولید به

تولید کنندگان باشععد .هرگاه اعتبارها از بان

به افراد و از افراد به بازار خرید برای

مصعرف شعد ،اقتصعاد مصعرف محور اسعت و اعتبارهای بانری تورم زا و مخرب اقتصعاد
تولید محور میشعوند .بودجه دولت نیز هرگاه از راه سعرمایه گشعتن و در تولید برار
افتادن بدسعت شعرکت کنندگان در تولید نرسعد و هموون قدرت خرید توزیا شعود،
تورم زا میشعود و اقتصعاد تولید محور را ویران و اقتصعاد مصعرف محور را توسععه
میدهعد .کعاری کعه بودجعه ایران در حعال حعاحععر انجعام میدهعد ،افزودن برتورم و
ویران کردن اقتصاد تولید محور و توسعه بخشیدن به اقتصاد مصرف محور است.
–5ی

اقتصعاد تولید محور سعالم پیشعخور نمیکند .یعنی تولید سعاالنه آن مصعرف

سعاالنه را کفاف میکند و مازاد نیز مییابد که سعرمایه و نیروی محرکه ای در اختیار
نسعل فردا میشعود .درعو

 ،اقتصعاد مصعرف محور ناسعالم ،پیشعخور میکند .تولید

سععاالنه کفاف مصععرف سععاالنه را نمیدهد و ناچار قر
قر

میسععتاند و خر میکند و

ها برهم انباشعته میشعوند و بار سعنگینی میشعوند بردو

ایران گرفتار این بیماری مهل

است.
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نسعلهای آینده .اقتصعاد

 – 6اقتصععاد تولیعد محور سععالم ،از پیش آینعده را متعین نمیکنعد .توحععین این کعه
نظامی را بوجود نمیآورد که نسععل فردا به ت ییر آن توانا نباشععد و خود را مجبور به
کعار و زنعدگی در آن بیعابعد .نظعام اقتصععادی بعایعد بعاز و تحول پعذیر بعاشععد .در حعال
حاحعر ،ایران فاقد نظام اقتصعادی اسعت .کار اول اینسعت که این نظام را پیدا کند.
کار دوم اینسعت که در این نظام سعاختها بسعته و غیر قابل تحول نباشعند .برای ماال،
هرگاه سععاخت هزینه های دولت ت ییر دادنی نشععوند .از جمله ،نتوان از هزینه های
جاری کاسعت و بر سعرمایه گذاریها افزود و یا چاره جز افزودن بر هزینه های جاری
نباشععد و یا سععرمایه گذاریها چنان انجام پذیرند که نسععل فردا چارهای جز برجا نگاه
داشعتنشعان نداشعته باشعد ،از پیش گرفتار جبری شعدهاسعت که نمیتواند خود را از آن
برهد.
اقتصعاد سعرمایه داری هم پیشعخور میکند و هم از پیش ،آینده را متعین میکند.
و وقتی ،چنین اقتصعادی زیر سعلته و مصعرف محور اسعت ،هم بر ابعاد پیشعخورکردن
میافزاید و هم آینده را سخت تر متعین میگرداند.
بدینقرار ،راه کار نه عمل به اصععل دروو بلره براربسععتن این شععش تدبیر اسععت.
کسعانی که بخواهند از مجموعه تدابیری آگاه شعوند که میباید براربرد ،به «منشعور
اقتصاد تولید محور» مراجعه میکنند.
 le Capital au XXIe siècle - 1نوشتهThomas Piketty

*****
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پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

شتاب تحول؟
پیش از پاسخ نوشتن به پرسشها ،میبایدم به دانشجویان و دانشآموزان کشور
شروع سال تحصیلی را تبری

بگویم و به آنها خاطر نشان کنم که مدرسه جائی

است که نوجوان و جوان استعدادها ،از جمله استعدادهای دانشآموزی و
دانشجوئی را با استعداد ابترار و خلق ،همزمان ،برار اندازد .به جهان امروز که
بنگریم می بینیم ملتها آینده خود را درگرو قوه ابترار و استعداد تحقیق جوانان
خود میبینند .بیش از پیش به خودانگیختگی جوانان که استقالل و آزادی عقل
آنها است و وسعت پهنای امرانات خال شدن این عقل ،بها میدهند .در ایران
چنین نیست .از اینرو است که ایران ،در مقایسه با کشورهائی واپ

تر بودند و

تر میماند .مسئولیت بزروتر ،بر دو

شما است.

جلوتر افتادهاند ،بازهم واپ

بر شما است که خودانگیختگی خویش را باز یابید و براراندازید و نیروی محرکه
و نیز رهبری کننده خویشتن در رشد بگردید.
با سالم و عرض خسته نباشید
مقاله اخیر شما " انقالب چگونه رخ می دهد؟” را خواندم وسئواالتی برایم پیش آمد که برایتان
نوشتم و ممنون میشوم که مانند دفعات قبلی پاسخگو باشید .در بخشی از مقاله نوشته اید که
«الزمه بناگزاری جوامع باز این است که اصول راهنمایی در دسترس مردم باشد که هم خود
برخاسته از اندیشه آزادی اند ،هم در خلق گفتمانها و کردارهای آزادی محور نقش دارند.
امروزه یکی از مهمترین کارها در همه جوامع ،توسعه معانی مرتبط با آزادی در حوزه نظامهای
باورمند ،خواه سکوالر و خواه دینی ،است .جریان آزاد این چنین معانی ای در جامعه این امکان
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را پدید می آورد که مردم بتوانند آزادی ،استقالل و کرامتمندی خویش را که قدرت از آنها
ربوده است بازیابند».
 -1آیاا شا اماا روناد جنبش باا همین سااارعات را خوب میادانیاد کاه نتیجاه آن رشاااد عمقی آگااهی و
آشااانایی بیشاااتر آنها با مفاهیم و فرهنگ دموکراسااای برای دساااته افرادی که در جنبش بودهاند و
همچنین زیاد شاادن بدنه اجتماعی جنبش و همه گیرشاادن جنبش به دلیل در معرض قرار گرفتن با
این مباحث و بقول شااما دیدن روزمره زندگی خودشااان و طی شاادن روندی چند ده ساااله را برای
رساایدن به دموکراساای مرل کشااور فرانسااه را الزم میدانید؟ و یا وقوع یک انقالب با یک حرکت
ساریعتر که تمامی اقشاار لزوما" در آن شارکت ندارند را هم میتواند ما را به دموکراسای برسااند؟ به
این خااطر کاه او ًال آشا اناایی باا مفااهیمی کاه شا اماا ذکر کردیاد در ذهن خیلی از ماا جاامعاه جوان و
استبدادزده ملموس نیست و بدلیل سانسور هم نمیتوان آن را به جامعه بسط داد و تشریح کرد.
مردم باید از آن اسااتفاده کنند ،آن را ببینند ،تجربه کسااب کنند و فرهنگش را هم بدساات بیاورند
چون در شاوره زار هر چه تالش بکنی گلی در آنجا نخواهد رویید .و ثانی ًا در ابتدا با تشاکیل دولت
موقتی که حقوقمند باشاد و جلوی ایجاد ساتون پایه های قدرت را بگیرد برای رسایدن به دموکراسای
کافیساات و در ادامه باید به کار فرهنگ سااازی پرداخت( .منظورم اینساات که حاال اگر هم جنبش
همگانی نشد عیب ندارد انقالب که بشود و دولت موقتی با شرایط باال شکل بگیرد راه برای فعالیت
و آگاهی دادن به مردم خود بخود باز میشااود) البته در آخر مقاله ذکر کردید که ظهور دیکتاتوری
پیااماد قاابال پیش بینی بوده کاه بعلات مقااومات مردم در برابر تغییرات در سا اباک زنادگی و جهاان
بینیشان رخ داده است.
 -2به نظر شااما جامعهایران در حال حاضاار چند درصااد از راه انقالب را رفته اساات و فکر میکنید
چقدر از عمر این رﮊیم باقیمانده است؟ با سپاس از زمانی که میگذارید
میراشرفی
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٭ پاسخ پرسش اول در باره شتاب تحول جامعهایرانی:
 – 1ایرانیعان در طول ی

قرن  3انقالب کردهاند و هیچ کشععور دیگری در جهان

چنین نرردهاسعت .باوجود این ،از «هم ردیفهای» خود عقب اسعت .بنگریم شعتاب
تحول اقتصععادی در کشععورهای آسععیای دور و چین و هند و ترکیه را و از خود
بپرسععیم :چرا ما عقب ماندهایم؟ امرانهای ما نیز بیشععتر بودند (از جمله نفت و گاز و
جمعیت جوان و سعرزمین بزرو و )...ولی ما عقب ماندهایم .کار آسعان اینسعت که
تقصعیر را به گردن «قدرت خارجی» بیاندازیم .غافل از این که غرب با چین جنگ
تریاک به راه انداخت و هند را مسععتعمره کرد و کشععورهای کوچ
مسعتعمرها

شعدند و این

شععر آسععیا

پیش افتادهاند .آنها دانسعتند که حععفهایی دارند و اگر

قدرت خارجی ،میتواند برآنها مسعلخ بگردد ،بخاطر حععفها اسعت .پ

حععفهای

خود را به توانائی برگرداندند و به میزانی که در این کار موفق شعدند ،پیشرفتند.
از جمله ،دانسععتند که انسععان حقوقمند اسععت و جامعههاشععان حقو ملی دارند و
حععع ها ،در واقا ،حاصععل عمل نرردن به حقو هسععتند .و ایرانیان ،ازاین نظر،
عقب تر هستند.
ب حعدیت با دین را نخورده باشعد ،از خود
 – 2اگر کسعی اهل انصعاف باشعد و ح ّ
میپرسعد :آیا تاریخ جامعهای بدون دین به خود دیده اسعت؟ آیا ،در حال حاحعر،
چنین جامعهای وجود دارد؟ هرگاه کسعی این دو پرسعش را از خود برند و در پی
تحقیق برای یافتن پاسععخ شععود ،به این پاسععخ میرسععد :جامعه بدون دین وجود
نداشعتهاسعت .و جامعه بدون دین وجود ندارد و کوشعشعها برای دین زدائی ،هرجا
بعمل آمده ،با شععرسععت روبرو شععدهاند .هرگاه او بخواهد بداند چرا جامعه بدون
دین وجود ندارد ،در مییابد که هم هیچ انسعانی بدون اندیشعه راهنما وجود ندارد
و نمیتواند وجود داشعته باشعد .زیرا بدون بدون اندیشعه راهنما ،نه رهبری سعامانمند
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فعالیتهای حیاتی میسعر نمیشعوند .از جمله ،نه تنظیم رابته با خود و نه تنظیم رابته
با دیگری و نه تشععخیص باید کرد از نباید کرد و نه تشععخیص هدف و راه و رو
تحقق بخشععیعدن بعه آن ،ممرن میشععونعد .امعا آن انعدیشععه راهنمعائی کعه هم برعار
یرعایع

اعضععای جعامععه بعاشععد و هم بیعانگر وییگیهعای هویعت جمعی حعاصععل از

زندگی مشترک در وطن بنحو استمرار باشد ،هم حرور و هم اسمش دین است.
پرسعش سعومی پیشعاروی چنین کسعی قرار میگیرد؟ اگر دین بیان قدرت -بیان
قدرتی مانا برخورداری انسعان از حقو ذاتی خود  -باشعد ،آیا کاری جز پیشعنهاد
دینی که بیان اسعتقالل و آزادی و راهبر جامعه به رشعد باشعد و یا نقد دین از خود
بیگانه در بیان قدرت ،برای آنره بیان استقالل و آزادی بگردد ،باید کرد؟
پاسعخ این پرسعش ایناسعت که دین جامعه (یا دینهای جامعه) یا راه حل مسعئله
هسعت و یا نیسعت .تجربههای انجام گرفته در ایران و روسعیه و اروپای شعرقی و نیز
اروپعای غربی و چین و امریرعای التین ،بعه معا میگوینعد دین سععتیزهعا راه بعه جعائی
نبردهاند .درجامععههائی که تحول کردهاند ،دین جدیدی جانشععین دین پیشععین
نشععدهاسععت .از راه نقد دین از خود بیگانه در بیان قدرت ،دین با تحول و رشععد
جامعهها سعازگار شعدهاسعت .انقالب ایران نتیجه همین نقد نبود؟ اسعالم بماابه بیان
استقالل و آزادی ایرانیان را به پیروز کردن گل برگلوله توانا نگرداند؟
هرگعاه خمینیسععم را غلبعه دین از خود بیگعانعه در بیعان قعدرت بر دین بماعابعه بیعان
اسعتقالل و آزادی بشعماریم و این دین را از یاد ببریم و بگوئیم دین همین اسعت که
آقای خمینی بدان عمل کرده اسعت ،به بن بسعت میرسعیم .زیرا این دین حعد رشعد
اسعت .هرگاه اسعالم بماابه بیان اسعتقالل و آزادی وجود نداشعته باشعد و اندیشعه
راهنمای انقالب ایران ،اسعالم نباشعد ،یا باید از رشعد جامعه ایرانی چشعم پوشعید و
گفت ایرانیان در بن بسعت هسعتند و یا گفت بیان اسعتقالل و آزادی وجود دارد و
بر ایرانیان است که دین ترلی

مدار را با دین حقوقمدار جانشین کنند.
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هرگاه حاصععل تجربه را بپعذیریم ،بپذیریم که تحول متلوب درگرو ت ییر طرز
فررهعا ،ت ییر انعدیشععه راهنمعا از دین از خود بیگعانعه در بیعان قعدرت بعه دین خود
بعازیعافتعه در بیعان اسععتقالل و آزادی انسععان اسععت ،کنعدی و یعا شععتعاب تحول
جامعهایرانی ،بسعتگی مسعتقیم پیدا میکند با سعرعت تحول طرز فرر دینی ایرانیان و
تدارک عوامل دیگر.
شععتعاب کنونی تحول بهیچرو کعافی نیسععت .همبعه این دلیعل کعه ایران واپ
معانعدهاسععت و هم بعه این خعاطر کعه زمعان درنعگ نمیکنعد و منتظر عقعب معانعدههعا
نمیماند .این بر نیروی محرکه سعیاسعی در جامعهایرانی هسعتند که باید دسعت برار
یادآوری حقوقمندی ایرانیان به ایرانیان بگردند ،به جامعه ایرانی خاطر نشعان کنند
که با ارتقای منزلت زن و حقوقمند و کرامتمند گشععتن او اسععت که تحول ایران
شعتاب میگیرد .هشعدار بدون خشعونت زدائی در سعتن جامعه ،اسعتبداد از میان بر
نمیخیزد و مانا بزرو از سر راه تحول ایران برداشته نمیشود .و خشونت زدائی
نیز بدون تحول طرز فرر دینی مردم ایران ،تحقق نمیجوید.
 – 3الئیسععیتعه بعدین معنی کعه دولعت نسععبعت بعه دینهعا و مرامهعا بی طرف بگردد و
مرامی جز حقو انسان و حقو شهروندی و حقو ملی نداشته باشد ،کاری حرور
اسععت .اما وقتی طرز فرر دینی خشععونت را توجیعه میکنعد ،تجربه دولت الئیع

،

تجربه شعرسعت خورده در ایران و ترکیه و روسعیه و ...و سعوریه میشعود .جامعه میان
دو قدرت ویرانگر و مرو آور گرفتار میشعود :دولت جباران که الئیسعیته را مرام
خود سععاخته و ،به قول آلن تورن ،دیرتاتوری الئیسععیته برقرار کردهاسععت و بنیاد
دینی که دین را توجیه گر خشونت و نقش اول پیدا کردن زور گردانده است.
بدین قرار ،هرگاه این فرر که بیطرف کردن دولت قدم اول اسععت ،پذیر
همگانی بیابد و وجدان همگانی به استقرار چنین دولتی ،رأی موافق بدهد ،همراه
با آن ،میباید تحول طرز دینی مردم شعتاب بگیرد و دین حقوقمدار جانشعین دین
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ترلیفمداری بگردد که زور را رو

اصععلی و بسععا تنها رو

عمل به ترالی

کرده

اسعت .هرگاه چنین شعود ،شعتاب تحول بازهم بیشعتر میشعود و بسعا ایرانیان بتوانند،
در رشعد ،آن شعتاب را بیابند که آنها را الگوی رشعد ،رشعد انسعان مسعتقل و آزاد
بگرداند.
 – 4روشعن اسعت که انقالب دیگری حعرور نیسعت .چرا که ی

ملت رشعید ،تجربه

را در نیمعه رهعا نمیکنعد برای این کعه تجربعه دیگری را از سععر بگیرد؟ کعاری کعه
ایرانیان در طول ی

قرن کردند ،کار بایستهای نبود .هرگاه تجربه اول را به نتیجه

میرسعاندند ،نیاز به دو انقالب بعدی پیدا نمیشعد .پ
 57را به نتیجه برسانیم و جمهوری شهروندان را تتسی
برای این که تجربه نیمه کاره نماند ،ی

کار بایسعته اینسعت که انقالب
کنیم.

کار را جمهور مردم باید تصدی کنند

و آن شععهروند برخوردار از حقو شععهروندی گشععتن از راه عمل به این حقو
اسعت .اما کار دیگر که عبارت باشعد از جانشعین کردن والیت متلقه فقیه با والیت
جمهور مردم ،نیعاز بعه بعدیعل دارد .بعدیلی کعه نمعاد اسععتقالل و آزادی و مرو دین
بماابه بیان اسعتقالل و آزادی باشعد .هرچند این بدیل جمهور مردم باید باشعند و در
جریعان رشععد ،همواره میبعایعد بعدیعل خود بگردد ،امعا ،در آغعاز ،بعدیلی بعایعد کعه هم
دولعت را بیطرف کنعد و هم در سععتن جعامععه ،ت ییر طرز فرر دینی جعامععه را بعا
پیشععنهاد بیان اسععتقالل و آزادی و برار بردن قواعد خشععونت زدائی ،شععتابگیرتر
بگرداند .یربار دیگر ،خاطر نشعان میکنم که باوجود در نیمه رها شعدن تجربهها ،از
سععه پایه داخلی رﮊیم ،یری بیش نمانده اسععت .لذا کاری که باید کرد خلا ید از
مالتاریا و مافیاهای نظامی – مالی است.
اما حق با پرسعش کننده گرامی اسعت .تحولی که مردم خود میباید تصعدی
کننعد ،طوالنی اسععت .بعاوجود این ،ترویج حقوقمعداری میتوانعد زمعان را کوتعاه
کند .جانشععین رﮊیم کردن دولت حقوقمدار ،باز نیاز به وجدان جمعی و شععرکت
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مردم در جنبش دارد .اال این کعه نقش نیروی محرکعه سععیعاسععی ،ب

تعیین کننعده

اسعت .بدینخاطر که اداره دولت حقوقمدار ،میتواند معتل کامل شعدن تحول
جعامععه نمعانعد(_.ماعال حزب کنگره در هنعد و جبهعهملی رهبری کننعده نهضععت ملی
ایران) بخصععور که دولت حقوقمدار در شععتابگرفتن شععهروند شععدن ایرانیان
میتواند نقش بیابد .هرگاه ایران ی

نیروی محرکه جانبدار جمهوری شعهروندان

بیابد ،هم کار سععرعت بخشععیدن به تحول طرز فرر و طرز عمل مردم را تصععدی
میکند و هم کار برقرار کردن دولت حقوقمدار را.
٭ پرسش دوم درباره چه اندازه از راه باقی است؟:
به نظر شااما جامعهایران در حال حاضاار چند درصااد از راه انقالب را رفته اساات و فکر میکنید
چقدر از عمر این رﮊیم باقیمانده است؟ با سپاس از زمانی که میگذارید
 – 1هرگعاه بنعا را بر این بگعذاریم کعه انقالب ایران رادر نیمعه رهعا کنیم ،نعاگزیر ،در
اول راهی قرار میگیریم کعه هیچ نعه معلوم آن را تعا کجعا طی خواهیم کرد و آیعا
هموون سه انقالب ،در نیمه رها نخواهد شد؟ این پرسش را هر ایرانی باید از خود
برند ،تا مگر ایرانیان به این صععرافت بیفتند که بهیچرو نباید راه رفته را در نیمه رها
کنند .یربار دیگر ،یادآور میشوم که
 .1.1در نیمه رها کردن ی

راه ،معلوم را از دسعت فروهشعتن و خود را به نامعلوم

(انقالب جدید) سعپردن است .حال آنره ادامه دادن به راه رفته تا وصول به هدف،
معلومی است که عقل مستقل و آزاد آن را با نامعلوم جانشین نمیکند.
 -2 /1در نیمه راه ماندن و دل به اصعالا رﮊیم والیت متلقه خو

کردن نیز خود

فریبی اسععت .چرا که ،محور رﮊیم ،والیت متلقه فقیه اسععت .آن بخش که میباید
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اصععالحات را بعمل آورد ،فاقد اختیار و اقتدار اسععت .و آن بخش که محور رﮊیم
اسععت واجعد اختیعار و اقتعدار اسععت .هر ععاقلی میدانعد کعه بیاختیعار و بی اقتعدار
نمیتواند با اختیار و با اقتدار را اصعالا کند .در این رﮊیم ،تنها آن اصعالحی ممرن
اسععت کعه اختیعار و اقتعدار محور را روز افزون کنعد .کعاری کعه از کودتعای خرداد
 60بدین سععو ،بتور مسععتمر انجام گرفته و حاصععل آن والیت متلقه فقیه گشععته و
ایران امروز ،زیر فشار این «والیت» دارد کمر خم میکند.
 – 2هرگاه بنا بر به نتیجه رساندن تجربه انقالب  57باشد ،میباید:
 -1/2سععه نسععل ،نسععل انقالب ونسععل اول بعد از انقالب و نسععل دوم بعد از انقالب،
وحععیت سعنجی و موقعیت سعنجی ،بعمل بیاورند .راسعت بخواهی ،آنها که برآنند
تجربعه انقالب را در نیمعه رهعا نرننعد ،بتور پیگیر ،این وحعععیعت سععنجی و موقعیعت
سعنجی را انجام دادهاند .کافی اسعت این سعه نسعل به آن توجه کنند .هرگاه چنین
کننعد ،در مییعابنعد چعه انعدازه از راه را طی کردهانعد .دوری و نزدیری راه طی
نشععده ،بسععتگی مسععتقیم دارد به عزم ملی به ادامه راه و رسععیدن به پایان آن که
استقرار جمهوری شهروندان است .پ

طول راه باقی مانده ،بستگی دارد به میزان

مشارکت مردم در رفتن به راه استقرار این جمهوری.
 .2.2بدیهی اسععت اگر بنعا بر ادامه راه تا پایان باشععد ،میباید تجربه را رو

کرد.

یعنی مرتب اشعتباهها را تصعحین کرد و دانسعت که سعاختهای قدرتمدار بسعیار مقاوم
هسعتند .اسعتقامت بسعیار باید تا مقاومتشعان شعرسعته گردد و نظام اجتماعی باز و تحول
پذیر شود.
 -3/2تجربههای جامعههای دیگر میگویند هرگاه بخشععی قابل مالحظه از جامعه،
بشععرب برخورداری از حمعایعت جمهور مردم ،راه را تعا رسععیعدن بعه ایرانسععرای
اسععتقالل و آزادی و رشععد بر میزان عدالت اجتماعی ،ادامه دهد ،کار به سععامان
میرسد .بنا بر قاعده ،هری

،ی

تن بر حق بایستد ،جامعه به حق روی میآورد.
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 -4/2از آنجا که ت ییر در ایرانیان است که میباید انجام بگیرد ،پاسخ به این پرسش
که چه اندازه از طول راه باقی اسععت ،نیازمند یافتن پاسععخها به این پرسععشععها نیز
میشود:
● شعدت سعانسعور کردن یردیگر و خود سعانسعوری چه اندازهاسعت؟ از اتفا  ،آنها که
آقای روحانی را کسعی غیر از آنره هسعت ،تبلیک کردند و شعرکت در «انتخابات» را
واجب شمردند ،از هم اکنون ،سانسورچی شدهاند .میگویند زبان به انتقاد باز نرنید،
زیرا مانا از آن میشوید که او و حرومتش موفق شود .سالی که نرو است از بهار
پیدا اسعت .اینان از خود نمیپرسعند وقتی ما نیز سعانسعورچی شعدهایم ،این بدتر نیسعت
که جای به بدترین سععپرده اسععت؟ آقای علوی« ،وزیر» واواک رﮊیم نیز میگوید:
مردم نباید کاری برنند که ما سعروقتشعان برویم جامعهای که از ترال دم نمیزند و
هر عضععو آن خود و دیگری را سععانسععور میکند ،در راه نیسععت تا بتوان گفت چه
اندازه از راه باقی مانده اسعت .در بیراهه اسعت .ایرانیان نخسعت میباید خویشعتن و
یردیگر را از سعانسعور برهانند :حقو خویش را بشعناسعند و زندگی را عمل به حقو و
رعایت حقو یرعدیگر کننعد .باید بیعاندیشععنعد در باره اندازه منزلت و کرامت زن در
ایران؟ چراکعه تحول هر جعامععهای ،بعا رشععد زنعان ،از رهگعذر بعازیعافتن حقو ذاتی
خویش و عمل به این حقو  ،آغاز میگیرد.
هرگاه ایرانیان در این راسعت راه شعوند ،به سعخن دیگر ،از بند خود و دیگری را
سانسور کردن رها گردند ،راهی که باید طی کنند ،کوتاه میشود.
● وجعدان همگعانی ایرانیعان چعه انعدازه از حقو ملی آگعاه اسععت و این وجعدان چعه
انعدازه در سععازگعار کردن پنعدار و گفتعار و کردار ایرانیعان بعا حقو ملی ،کعارآئی
جستهاست؟ در رفتار ایرانیان نسبت به یردیگر ،چه اندازه زور برار میرود؟ حساسیت
ایرانیان نسععبت به تخریب محیخ زیسععت آنها چه اندازه اسععت؟ چه اندازه نسععبت به
نابود شعدن جنگلها و خشع

شعدن سعرزمین خود بیاحسعاال و یا با احسعاال هسعتند؟
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نسعبت به منابا ثروت خود و سعرزمینی که برای نسعلهای آینده باقی میگذارند ،چه
اندازه احسعاال مسعئولیت میکنند؟ آنها که واقعیتها را میشعناسعند ،چه اندازه در
آگاه کردن جمهور مردم میکوشععند؟ مردم چه اندازه گو

شععنوا برای شععنیدن

حقایق دارند؟
ایرانیان چه اندازه ازحق دانسعتن خود اسعتفاده میکنند و چه اندازه از چند و چون
زندگی که میکنند ،آگاهند؟
● اندازه نیروهای محرکهای که تولید میشعوند ،به چه میزان اسعت؟ چه اندازه
از این نیروها تخریب میشعوند و چه اندازه با تبدیل شعدن به قدرت ویرانگر ،در
ویرانگری برار میرود؟ برای ماال ،نسعل جوان کشعور ،به ماابه نیروی محرکه ،چه
اندازه تخریب میشعود (میزان آسعیبها و نابسعامانیهای اجتماعی) و چه اندازه در
فععالیتهعای تخریبی برعار گرفتعه میشععود؟ دانش و فن چعه انعدازه رشععد میکنعد و
فراوانی اندیشهها و وسعت جریان آنها چه اندازه است؟
● چه اندازه مردم ایران در کار نقد حععفها و عیبهای خویش هسعتند؟ وحععیتی که
درآننعد را چه اندازه ناشععی از حعععفهعا و عیبهعای خود میدانند و چه مقدار را به
سعیاسعت قدرت خارجی در ایران نسعبت میدهند؟ آیا از خود میپرسعند هرگاه
حعع

و عیب نمیداشعتند قدرت خارجی کجا میتوانسعت ،با ایران و در ایران،

این یعا آن کنعد؟ چعه انعدازه براین واقعیعت وجعدان دارنعد کعه همواره اقلیعت حعاکم
اسععت کعه برای طوالنی کردن عمر حعاکمیعت خویش ،بعه قعدرت خعارجی روی
میآورد؟ چه اندازه میدانند که سعر و کارشعان با این اقلیت اسعت و اسعتقالل و
آزادی و رشد در گرو پایان بخشیدن به استبداد این اقلیت است؟
پرسعش کننده گرامی میتواند پرسعشعهای دیگر را بر این پرسعشعها بیفزاید و
فهرسعت پرسعشعها را کاملتر کند .پاسعخهایی که مجموعه این پرسعشعها ،میجویند،
به او و همه ایرانیانی که بخواهند بدانند ،خواهند گفت در کجای راه هستیم.
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پرسععش کننده گرامی دیگری پرسععیدهاسععت قدرت چیسععت؟ با آنره به این
پرسععش بارها پاسععخ دادهام و فراوان در باره قدرت نوشععتهام ،یربار دیگر بدان
پاسعخ میدهم .از جمله ،بدین خاطر که ،بنوبه خود ،این پاسعخ پاسعخها به پرسعش
کننده اول را ،برای هموطنانم خواناتر میکند:

٭ پرسش در باره قدرت چیست:
سالم و خسته نباشید
 - 1تعریف دقیق قدرت چیست و چطور به وجود میآید؟
 - 2فرق ایدئولوﮊی و عقیده چیه؟
سپاس
٭ پاسخ پرسش اول :قدرت چیست و چگونه پدید میآید:
نخست بدانیم که قدرت معنائی جز توانائی دارد .توانائی صفت و بیانگر استعدادها و فضلهای
انسان است :توانائی اندیشیدن ،توانائی علم جستن ،توانائی رهبری کردن و ...و در زبانهای غربی،
قدرت ،دست کم  6معنی جستهاست:
توانائی و توانائی قانونی انجام کاری و سلطه یکی بر دیگری و خاصه یا خاصههای کسی و یا
مادهای و اختیار در سلسله مراتب (تحت امر مافوق بودن مادون) در هریک از بنیادهای جامعه
و حوزه اختیار (قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضائیه) و آمریت و یا حاکمیت دولت.
درگذشته ،قدرت داشتهای تصور میشد که هرکس به میزانی که آن را داشت ،بر کس و یا
کسانی که آن را نداشتند ،آمریت و سلطه میجست ( .)1اما در دهههای اخیر ،این پرسش بمیان
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آمد :آن داشتهای که قدرت است چیست؟ چون این نوع از قدرت از خود وجودی نداشت،
فیلسوفان و جامعه شناسان پذیرفتند که این رابطه مسلط – زیر سلطه است که آن را قدرت
مسلط بر زیر سلطه باید خواند .بدینقرار ،بدون چنین رابطهای قدرت وجود ندارد و چند و
چونئ هر رابطه چند و چون قدرت است.
در ذهن اکرریت بزرگ مردم ،در جامعههای مختلف ،قدرتی که بیانگر رابطه مسلط – زیر
سلطه گشته ،توانائی را از یادها برده است .راستی اینست که قدرت جانشین توانائی شده است.
چنانکه خداوند قادر را نه خداوند توانا که خداوند مطلقا زورمند تصور میکنند .از اینرو است
که رابطه با او را نه رابطه توانائی نسبی_(انسان ) با توانائی مطلق(خدا ) که رابطه بی زور با مطلقا
با زور باور کردهاند .لذا ،نه از راه بکار انداختن استعدادهای خویش (= توانائی) که از راه بی
توان گرداندن خود با او رابطه برقرار میکنند .نتیجه خود ناتوان (= بی زور) انگاری این شده
است که  99درصد مردم جهان ،به اندازه  1درصد ثروت دارند و این 1درصد برآنها والیت
مطلقه دارد .قدرت ،سلطه این  1درصد با آن  99درصد است.

قدرت را به وییگیهایش بشناسیم:
 – 1قدرت وجودمند نیست .وقتی رابطهای رابطه مسلط – زیر سلطه است ،این رابطه را قدرت
گویند .پس آنچه هست این رابطه است .بدینقرار ،والیت کسی بر دیگری ،چه رسد والیت
مطلقه فقیه بر یک جامعه ،ترجمان بکار رفتن زور توسط مسلط بر زیر سلطه است .چون در
رابطه قوا ،والیت جز بکار بردن زور ،نیست و نمیتواند باشد ،والیت مطلقه فقیه ،در حقیقت،
اختیار مطلق به زوردادن ،بنا بر این ،نافی خدا و حقوق انسان ،از جمله ،حقوق و کرامت انسانی
مدعی داشتن والیت مطلقه است.
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 – 2چون قدرت بیانگر چند و چون موقعیت مسلط نسبت به زیر سلطه است ،بمرابه موقعیت
مسلط و موقعیت زیر سلطه ،فرآورده تضاد است .بدینسان تضاد ،ذاتی هر رابطه قوائی است.
به سخن دیگر ،هرگاه بخواهیم بدانیم از چه نوع قدرتی سخن بمیان است ،ناگزیریم بدانیم
موقعیتها از چه نوع تضادی پدید آمدهاند.
 – 3با وجود این که قدرت هستیمند نیست ،هستیمندی وجود دارد که در رابطه مسلط – زیر
سلطه ،تغییر جهت میدهد و ویرانگر میشود و آن نیرو است .نیرو ،در حال طبیعی خود ،بکار
زندگی میآید .اما ،در رابطه مسلط – زیر سلطه ،زور میشود و در مرگ آوری و ویرانگری
نقش پیدا میکند .زور همان نیروی وجودمند است اما تغییر جهت دادهاست .لذا ،بمحض
گسستن رابطه مسلط – زیر سلطه ،طبیعت خویش را که نیرو است ،باز مییابد .توجه به این
ویژگی ،تا بخواهی مهم است .چرا که اگر  99درصد زیر سلطه ها بدانند زوری که  1درصد
در نگاه داشتن آنها در موقعیت زیر سلطه بکار میبرد ،همان نیروئی است که از آنها میستاند،
چاره کار را که بیرون رفتن از روابط مسلط – زیر سلطه است ،در مییابند و بسا با جانشین
کردن رابطه قوا با رابطه حق با حق یا رابطه های آزاد ،جهان را سرای استقالل و آزادی انسان
میکنند.
 – 4با این که قدرت وجودی از آن خود ندارد ،همه او را «میبینند» و میخواهند .درهمه جا
حاضر است .اندازه مرگ و ویرانگری در هر جامعه و در جامعه جهانی ،گویای حضور این
خدای نامرئی در زندگی انسانها است .همگان آن را میبینند و برایش وجود مستقل قائل
میشوند .اما اگر از آنها بپرسی قدرت چیست؟ نمیتوانند پاسخ روشنی به این پرسش بدهند.
چراکه قدرت این ویژگی بس فریبنده را دارد که بی وجود خود را حجاب می کند و واقعیت
را میپوشاند :انسانها قدرت بی وجود را میبینند اما رابطه مسلط – زیر سلطه را که میان خود
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برقرارکردهاند ،نمیبینند .اگر اکرریت بزرگ میدانست که قدرت همین رابطه است و برآن
میشد آن را تغییر دهد ،دنیای ما دنیائی دیگر نمیشد؟
احتمال دارد خوانندگان بپرسند :پول از خود وجودی ندارد و قدرت نیست؟ پاسخ میدهم:
نه ،پول ،منهای روابط قوا ،وجود ندارد .خرید و فروش ،یکی از رابطههای قوا است .بسیار
رابطههای قوای دیگر وجود دارند که پول ترجمان چند و چون آنها است .از آنجا که انسانها
پول را میبینند و رابطههای قوا را نمیبینند ،پول خود عاملی میشود که در انقیاد بیشتر آنها
بکار میرود.
 -5اینک که می دانیم قدرت ،بیانگر رابطه مسلط – زیرسطه است ،میتوانیم بدانیم چرا قدرت
بی قرار است .بی قراری ذاتی رابطه مسلط – زیر سلطه است .زیرا بمحض تغییر رابطه ،موقعیت
و وضعیت دو طرف رابطه تغییر میکنند .اگر رابطه قطع شود ،چون رابطه نیست ،قدرت نیز
نیست .از اینرو،
 – 6قدرت بدان خاطر که مرل جیوه بی قرار است ،بیشتر از این ،چون با بریدن رابطه نیست
میشود ،دارندگان موقعیت مسلط نیاز دارند به دوام رابطه مسلط – زیر سلطه .زیرا اگر قرار بر
ناپایداری این رابطه باشد ،با رها شدن دو طرف از این رابطه ،قدرت نیست میشود .بدینخاطر
است که باورهای دینی و مرامی و نظام ارزشی و اخالق و قانون و نیز نیروهای محرکه اسباب
ذهنی و عینی دوام رابطه مسلط – زیر سلطه را فراهم میآورند :موقعیتها در سلسله مراتب
اجتماعی ،توجیه میشوند .تبعیض ها بسود «برتر»ها توجیه میشوند .ناتوانی اکرریت بزرگ
توجیه میشود .ترسها و یأسها توجیه میشوند .و ...نیک که بنگری ،میبینی چند وچون دین و
اخالق و نظام ارزشی توجیه کننده روابط قوا هستند .از اینرو است که جامعه برای آنکه جامعه
انسانهای مستقل و آزاد بگردد ،نیازمند بیان استقالل و آزادی است تا اعضای آن بتوانند رابطه
زور با زور را با رابطه حق با حق جانشین کنند.
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 – 7ویژگی بس مهم دیگر قدرت اینست که نمیتواند فراگیر بگردد .زیرا تمامی رابطههای
انسانها رابطه قوا نمیشوند .چراکه اگر رابطه قوا بشوند ،تضاد همه با همه جامعه را منحل
میگرداند .این ویژگی ما را آگاه میکند که رابطه طبیعی رابطه حق با حق است .برای این که
هم حق هستیمند است و زندگی در گرو عمل به حق است و هم اندازه رابطه های حق با حق،
میزان سالمت هر جامعه و میزان تولید و بکار رفتن نیروهای محرکه را در رشد ،بدست میدهد.
پس اگر بخواهیم بدانیم ایرانیان چرا اسیر والیت مطلقه فقیه هستند و رشد نمیکنند ،میباید
ببینیم سهم کدام یک از دو رشته رابطهها ،رابطه زور با زور و رابطه حق با حق ،در مجموع
رابطهها بیشتر است.
قدرت ویژگیهای تعیین کننده دیگری دارد که ذاتی رابطه مسلط – زیر سلطه هستند:
 – 8تمرکز طلب است و مدام باید برخود بیفزاید تا برجا بماند .اما قدرت که از خود وجودی
ندارد ،چگونه میتواند تمرکز طلب باشد و در بقا ،نیازمند بزرگ شدن باشد؟ پاسخ اینست:
رابطه مسلط – زیر سلطه ،یک رشته دینامیک ها ببار میآورد .دینامیکهای رابطه مسلط – زیر
سلطه ،را پیش از این ،مطالعه کردهام (از جمله در کتاب توتالیتاریسم) ،اینک خاطر نشان میکنم
که وقتی می توانیم بگوئیم قدرت بکار نرفت و یا نمیرود ،که رابطه مسلط – زیر سلطه قطع
شده باشد و یا قطع بگردد .چرا که با قطع رابطه ،قدرت نیز وجود ندارد .پس دائم میباید بکار
رود .میپرسید قدرتی که رابطه است ،چکونه دائم بکار میرود؟ پاسخ اینست که باز قدرت
پوشش است برای این که ما انسانها نبینیم آنچه بکار میرود نیروهای محرکهای هستند که ما
خود تولید میکنیم .و چون این نیروها در رابطه مسلط – زیر سلطه بکار میروند ،هربار که
بکار میروند ،از جمله ،نابرابری را بیشتر میکنند .برای مرال ،پول که به شرح باال بیان کننده
روابط مسلط – زیر سلطه است ،در مقام تعیین کننده مالکیت مسلط بر نیروهای محرکه ،مرتب
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نزد سلطه گر ،متمرکز و بزرگ میشود .اطالع از این وییگی ،انسانها را از وییگیهای
دیگر قدرت آگاه میکند:
 – 9نمادهایی که ما نمادهای قدرتشعان تصعور میکنیم ،بدین خاطر که ترجمان
چند و چون روابخ قوا هسعتند ،هرگز نزد اکاریت بزرو جما نمیشعوند .به این
دالیل:
ال

 -رابته مسععلخ – زیر سععلته ،میان اقلیت در موقعیت مسععلخ و اکاریت در

موقعیت زیر سععلته برقرار میشععود .عر

این رابته ،رابته قوا نمیشععود .زیرا

قدرت برای این که از آن اکاریت بزرو شععود ،میباید پخش شععود و با پخش
شدن ،وییگی متمرکز و بزرو شدن را از دست میدهد و منحل میگردد.
ب – بمحض این کعه اکاریعت بزرو این فریعب را میخورد کعه در روابخ قوا،
موقعیت مسعلخ را یافتهاسعت و برآن میشعود «قدرت خود» را برحعد اقلیت اقلیت
برار برد ،ناگزیر ،اختیار را به گروهی میسعپارد تا به نمایندگی از او« ،قدرت» را
برحععد اقلیعت و یعا اقلیتهعای مزاحم برعار برد .جز این ممرن نیسععت زیرا قعدرت
نامتمرکز وجود ندارد تا برار رود .از آن پ

 ،رابته اقلیت مسععلخ و اکاریت زیر

سععلته ،در شععرلی دیگر ،بازسععازی میشععود (امری که در پی انقالب ایران واقا
شد) .افزون بر این،
 – 10قدرت قابل تقسععیم نیسععت .بدین خاطر که رابته مسععلخ – زیرسععلته را
نمیتوان تقسععیم کرد .توجعه بعه این وییگی بعه انسععانهعا امرعان میدهعد دریعابنعد
ایدئولوﮊیهائی که وعده تقسعیم قدرت را میدهند و مدعی میشعوند هر فرد را از
قعدرت برخوردار میکننعد ،تعا کجعا فریعبکعارنعد .درحقیقعت ،بعا بعاورانعدن این
دروو ،رابتعه قوا در سععتن فرد بعا فرد و گروهبعا گروه و ملعتبعا ملعت را ،اجتنعاب
ناپذیر و بسا طبیعی میقبوالنند.
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 -11در عو

 ،قدرت قابل انتقال هسعت .زیرا ،در هر رابته قوائی ،جای مسعلخ و

زیر سعلته میتواند ت ییر کند .وییگی بی قراری قدرت را پیش از این شعناختیم.
آن وییگی با این وییگی همواره همراه است.
 – 12قدرت به حعرورت ویرانگر اسعت .چون بیانگر تضعاد قوا اسعت و از ویرانی
پدید میآید ،رابته مسعلخ – زیر سعلته ،ویرانگر و مرگبار اسعت .چرا که نیروهای
محرکعه از راه تخریعب متمرکز و بزرو میشععونعد .اگر انسععانهعا از این وییگی
قعدرت ،همعان رابتعه مسععلخ – زیر سععلتعه ،آگعاه بودنعد ،از آغعاز میدانسععتنعد کعه
سععرمایه داری تا کجا میتواند ویرانگر باشععد و به آن تن نمیدادند و اسععتبداد
فراگیر سعرمایهداری که این

محیخ زیسعت را دارد درکام مرو فرو میبرد و

فقر بر فقر میافزاید ،برقرار نمیشد.
 – 13قدرت ( روابخ مسععلخ – زیر سععلته) به همان اندازه که عرصععه اکاریت
بزرو را محدود میکند ،قلمرو برار رفتن زور توسعخ اقلیت مسعلخ را گسعترده تر
میکنعد .یع

نگعاه بعه رابتعه اقلیعت مسععلخ در جعامععه امروز ایران بر اکاریعت زیر

سععلته ،اهل خرد را از تنگ شععدن مداوم و روز افزون عرصععه زندگی اکاریت
بزرو و بسخ دایره «والیت متلقه» اقلیت کوچ

 ،گرفتار حیرت میکند.

 – 14فریعب بزرو در همعه قرون اینسعععت کعه اکاریعت بسععیعار بزرو انسعععانهعا
میپندارند قدرتی وجود دارد که حق را به حق دار میرسععاند .غافل از اینکه
قدرت متلقعا نمیتواند با حق رابتعه برقرار کنعد و نسععبعت قدرت به حق ،نسععبعت
تضعاد اسعت .توحعین این که قدرت بدین خاطر که رابته زور با زور اسعت و رابته
حق با حق نیست ،پ

وقتی وجود دارد که جانشین رابته حق با حق شده باشد.

بدینقرار ،وقتی رابته قوا برقرار اسععت ،رابته حق با حق نیسععت و وقتی رابته
حق با حق برقرار اسععت ،رابته قوا نیسععت .و اگر اکاریت بسععیار بزرو از این
واقعیت آگاه میبود چرا تن به اطاعت از اقلیتی میداد که مدعی میشد قدرت
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را برار میبرد که اکاریت به حق خود برسععد؟ این اکاریت اگر میدانسععت که
والیت فقیه و هر والیت دیگری ،بدین خاطر که رابته قوا میان اقلیت و او است،
حععد حقو او اسععت و وجود

برخورداری از این حقو را ناممرن میکند،

البته فریب «قدرت صععالن»« ،قدرت مترقی»« ،قدرت انقالبی» و ...را نمیخورد.
جهان ما ،سرای استقالل و آزادی میگشت.
از آنجا که شعناسعائی قدرت از اهمیتی بیچون برخوردار اسعت و برشعمردن
دیگر وییگیهعایش نوشععتعه را بعازهم طوالنیتر میکنعد ،در نوشععتعهای دیگر ،بعاز بعه
قدرت و وییگیها و نیز انواع رابته ها میان مسعلخ – زیر سعلته میپردازم .جای
پرداختن به ایدئولوﮊی و فرقش با عقیقده نیز آنجا است.

*****
شماره  29 839مهر تا  12آبان 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

قدرت چیست؟
تعریف قدرت و چهارده ویژگی از ویژگیهای آن ،در نوشته پیشین ،از نظر خوانندگان گرامی
گذشت و اینها هستند ویژگیهای دیگرش:
 -15ویژگی پانزدهم به ما میگوید چرا قدرت مصلحت را میسنجد و جانشین حق میکند.
زیرا بدون این جانشینی ،رابطه قوا برقرار نمیشود ،مسلط و زیر سلطه پدید نمیآیند تا ما آن را
قدرت مسلط بر زیر سلطه بنامیم .پیش از این ،در هر فرصت ،خاطر نشان کردهام که حق را
انسانها دارند و مصلحت را قدرت برضد این حق میسازد و جانشینش میکند .اینک ،به یمن
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اطالع از ویژگیهای قدرت ،می دانیم که رابطه قوا ،تا زمانی که مصلحت ساخته و جانشین حق
نگردد ،برقرار نمیشود .اما مصلحت را همواره داوطلب سلطهجوئی ،در مقام سلطهجوئی،
نمیسازد .اغلب ،نامزد سلطهپذیری آن را میسازد و ،بدان ،خود را در موقعیت زیرسلطه قرار
میدهد .او است که دیگری را برآن میدارد داوطلب سلطهگری بگردد .بدیهیاست تا زمانی
که دو نامزد سلطهگری و سلطهپذیری ،بر سر مصلحت توافق نکنند و آن را جانشین حق
نگردانند ،رابطه مسلط  -زیرسلطه ،بنابراین ،قدرت ،پدید نمیآید.
این واقعیت که اکرریت بزرگ در جامعه ها زیر سلطه اقلیت کوچک هستند ،بما میفهماند
اکرریت بزرگ ،به میزانی که خالء حقوق و دانش و فن و خالءهای دیگر را با زور پر میکند،
سلطه پذیر میشود .بسا نمیداند زوری که اقلیت برای سلطه بر او و بهرهکشی از او بکار میبرد،
نیروئی است که از او میستاند .غفلت از حقوق ذاتی انسان و حقوق ذاتی جامعهای که او
تشکیل دادهاست ،مهمترین خالئی است که تشکیل دهندگان اکرریت بزرگ ایجاد میکنند و
خود آن را باز زور پر میکنند .این واقعیت ،ما را از واقعیت بس مهم دیگری آگاه میکند از:
خالءها به دستگاههائی میمانند که نیروی سازنده را در زور ویرانگر از خود بیگانه میکنند.
آنهاا که زور را یکی از مؤلفاه های قدرت خواندهاند ،از توجه به این مهم که بدون خالء نیرو به زور
بدل نمیشود و در ویرانگری بکار نمیرود ،غافل ماندهاند:
 -16دانساااتیم که قدرت رابطه قوا اسااات .با وجود این ،میدانیم که ثروت و دانش و فن و نیز نیرو
وجود دارند .توفلر بر این اسات که این ساه مؤلفههای قدرت هساتند و میگوید :در تألیف ،زمان به
زمان ،سهم دانش و فن بیشتر میشود .اما اگر مؤلفهها را ،یک به یک ،وارسی کنیم ،میبینیم:
● ثروت رابطهای اساات که انسااانها با کار و حاصاال کار خود و دیگر نیروهای محرکه و با طبیعت
(زمین و منابع موجود درآن) برقرار میکنند .این رابطه را مالکیت میگویند .اما تا وقتی این مالکیت
رابطه قوا نشود و سلطهگر و زیرسلطه پدید نیاورد ،مؤلفه قدرت نمیشود.
● دانش و فن ،یافته عقلهای مساتقل و آزاد هساتند و بطور طبیعی ،در رشاد انساانها و کمال جساتن در
اسااتقالل و آزادی آنها کاربرد دارد .از این رو ،تا زمانی که رابطه مساالط – زیرساالطه برقرار نشااود،
مؤلفه قدرت نمیشاود .به ساخن دیگر ،خالء رابطه حق با حق ،باید تا که رابطه مسالط – زیرسالطه
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برقرار شود و دانش و فن مؤلفه قدرت (= سلطه سلطهگر بر زیرسلطه) بگردد.
● اما اگر مالکیت ترجمان رابطه مسالط – زیرسالطه میشاود و دانش و فن مؤلفه قدرت میگردد،
بدینخاطر اساات که انسااان به اندیشااه راهنما نیاز دارد .از اینرو ،تا زمانی که اندیشااه راهنما بیان
قدرت نشاود ،انساانها از حقوق غافل نمیشاوند و قدرتی بوجود نمیآید .در حقیقت ،خالء حاصال
از غفلات از حقوق همواره همراه اسااات باا انادیشاااه راهنماا شااادن بیاان قادرت .وجود این خالء نزد
اکرریت بزرگ اسات که او را دساتیار بیگانه کردن بیان اساتقالل و آزادی در بیان قدرت میکند .و
در تألیف قدرت ،اندیشه راهنما ،نقش بزرگ ترین مؤلفه را بازی میکند.
● و زور که توفلر ساااومین مؤلفه قدرت شااامرده اسااات ،جز نیروئی که تغییر جهت میدهد و در
ویرانگری بکاار میرود ،نیسااات .و باه ترتیبی کاه دیادیم ،بادون وجود خالءهاا ،نیرو در زور از خود
بیگانه نمیشود.
هرگاه برآن شویم نقد توفلر را کاملتر کنیم ،گوئیم:
● میدانیم که ایدئولوﮊی سازان ،با توجه به نقش ندرت در تنظیم رابطه انسان با قدرت ،آرمان شهر
خود را آرمان شاهر وفور توصایف کردهاند .در اقتصااد توحیدی ،توضایح دادهام که ندرت فرآورده
روابط قوا و فرآورنده رابطه مساالط – زیرساالطه اساات .در طبیعت ،هر چیز به اندازه وجود دارد .به
ساااخن دیگر ،هرگاه تولید فرآوردهها و خدمتهای ویرانگر به صااافر میل کند و تولید فرآوردهها و
خدمتها نیازهای انسااان را ،در جریان رشااد ،برآورند ،ندرت برجا نمیماند و عامل برقراری روابط
قوا نمیگردد.
بااوجود وفور ،رابطاه قادرت پادیاد نمیآیاد .این کمیاابی ،بمرااباه خالء فراوانی اسااات کاه ماالکیات را
بیاانگر رابطاه قوا و نیرو را زور میکناد و آن ماالکیات و این زور ،خود را جاانشاااین حق میگردانناد:
رابطه حق با حق جای خود را به رابطه زور با زور میدهد .بدینقرار ،اقتصاااد ندرت ساااز ،نیز مؤلفه
قدرت اسات و زمان ما میگوید که این اقتصااد که این و آن بیان قدرت ،توجیهش میکنند ،دانش
و فن را در تشدید کمیابی بکار میبرد (پیشخور کردنها و از پیش متعین کردن آینده).
 -17و نیز ،از بارزترین ویژگیهای قدرت – که نظریه ساااازانش هم اغلب از آن غافل میشاااوند –
تابعیت اساتعداد رهبری انساانها از قدرت ،در رابطه مسالط – زیرسالطه اسات .تصاور همگان ایناسات
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که قوه رهبری زیرسالطه تابع قوه رهبری مسالط اسات .حال این که مسالط بساا بیشاتر از زیرسالطه،
اسااتقالل و آزادی خود را از دساات میدهد و تابع جبر قدرت میشااود .توضاایح اینکه نظر به میل
قدرت به بزرگ و متمرکز شدن ،قدرت رهبری کننده او میگردد .چراکه او ،از بیم از «دست دادن
قدرت» ،برده قدرتمداری میشااود .بدینسااان ،جبر قدرت ساالطهگر و زیر ساالطه را گرفتار خود
میکند و هردو خدمتگزارش میشاوند .با این تفاوت که بیم زیرسالطه از خالء اسات و سالطهگر از
تغییر رابطه میترساد .زمانه به زیرسالطه آموخته اسات که با هر تغییری ،تنها مسالطهای جدید جانشاین
مسالطهای پیشاین میشاوند .و چون برآن نمیشاود که بداند چرا تغییر او را از موقعیت زیرسالطه رها
نمیکند ،بیشاتر از سالطهگر از تغییر میترساد .نقش ساانساورها ایناسات که اکرریت بزرگ هیچگاه
نداند نظاام اجتمااعی باز و تحول پذیر نیز ایجاد کردنی اسااات و در این نظام ،قوه رهبری انساااانها از
استقالل و آزادی برخوردار میشود.
بادینقرار ،نخباهگرائی بادین توجیاه کاه قادرت هرگااه در اختیاار اکرریات بزرگ قرار بگیرد ،مرگ
و ویرانگری و فساد ببار میآورد ،از اینرو ،میباید در دست «نخبه صالح» باشد ،از ویژگیها ،خاصه
این دو ویژگی مایه و بر اینها پایه میگیرد :یکی اینکه قدرت هرگز در دسات اکرریت بزرگ قرار
نمیگیرد .باه ساااخن دیگر ،سااالطاه اکرریات بر اقلیات ،بخااطر جبر تمرکز و بزرگ شااادن قادرت،
نااممکن اسااات و دیگری اینکاه ،چون در رابطاه قوا ،همواره ،اکرریات بزرگ تحات سااالطاه اقلیات
کوچک اسات و فکر ثابت اکرریت گشاتهاسات که در هر تغییر ،تنها سالطهگرهای جدید جانشاین
سلطهگرهای پیشین میشوند .دورتر ،انواع اصلی را شناسائی میکنیم.
 –18به یمن ویژگیها که تا اینجا ،شااناختهایم ،میتوانیم دریابیم چرا قدرت این ویژگی را نیز دارد
کاه دلیال رابطاهای کاه قادرت میخوانیم و دلیلهاای اوامر و نواهی کاه جاا و موقعیات انساااانهاا را در
روابط قدرت معین میکنند و انساانها مجبور به اطاعت از آنها هساتند ،نه در خود رابطه و نه در خود
اوامر و نواهی هساااتناد .یکباار دیگر ،به اندیشاااه راهنماا و اهمیات آن ،باز میرسااایم :رابطاه و اوامر و
نواهی (= قاانونهاا و مقررات) نیااز باه توجیاه دارناد و توجیاهگری را بیاانهاای قادرتی کاه انادیشاااههاای
راهنما هسااتند ،برعهده میگیرند .و انسااان غافل اساات که دلیل حقانیت حق در خود حق اساات اما
دالیل امرها و نهیهای تنظیم کننده رابطه او با قدرت ،در آنها نیسااتند ،در بیرون آنها هسااتند .دلیل
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رابطه با قدرت نیز در این رابطه نیست ،در بیرون آناست.
چناانکاه دلیل والیت فقیه بر جامعه ،یا دلیل والیت حزب «انقالبی» بر جامعه ،در رابطه آن یا این با
جامعه نیساات .دلیل اولی شاارع اساات به اسااتناد روایت و دلیل دومی ایدئولوﮊی اساات .حا ل آنکه
اساااتعاداد رهبری را هر موجود زنادهای دارد .در حاال رهاا از روابط قوا ،اساااتقالل و آزادی ،ذاتی
اسااتعداد رهبری هر انسااان هسااتند .پس وقتی میگوئیم هرکس خود خویشااتن را رهبری میکند،
دلیال ،وجود دو حق اساااتقالل و آزادی ،در قوه رهبری هرکس اسااات .در برابر ،رهبری یکی بر
دیگری ،دلیلی در خود ندارد ،نیاز به توجیه دارد و این توجیه است که بیان قدرت برعهده میگیرد.
بدین قرار ،کار آن بخش از شارکت کنندگان در انقالب بزرگ ایران که تحول از جامعه «عوام
کل االنعام» به جامعه رهبران را هدف خویش گرداندند ،کاری بس مشااکل اساات .ساااختن چند بنا
که از باد و باران گزند مییابند ،نیست ،زدودن رسوبات زورباوری از پندار و گفتار و کردار همگان
اساات .بنای جمهوری شااهروندان اساات .ایناساات آن کار که صاابر ایوب در اسااتقامت و خسااته و
مأیوس نشادن از کوشاش را میطلبد .و میدانیم که ایوب شادن نه کاری آسان است و وفای به عهد
با این هدف ،طاقت شاااکن اسااات .انگشااات شااامارند آنها که این صااابر میجویند و این عهد را
نمیشکنند .آنها که قدر بیان استقالل و آزادی را بمرابه اندیشه راهنما میدانند ،اینانند.
 –19اگر خودانگیختگی ویژگی حق اسااات ،ضااادیات باا خود انگیختگی ویژگی قادرت اسااات.
قدرت ،چون رابطه مسالط – زیر سالطه اسات ،با عمل اندیشاه و عمل خود انگیخته ،ساازگار نیسات.
در عوض ،بنفساه ،دستور است از مطاع به مطیع .ویژگی انتقال رهبری از مسلط و زیرسلطه به قدرت
به ما میگوید چرا هر دو از خود انگیختگی ،همان اساتقالل و آزادی ،خویش غافل و از آن محروم
میشاوند .اینک میدانیم چرا بهمان اندازه که در یک جامعه ،انساانها در رابطه قوا زندگی میکنند،
میزان خود انگیختگی ،در نتیجه ،بکار افتادن نیروهای محرکه در رشااد ،کمتر و بکار افتادنشااان در
فعاالیتهاای ویرانگر بیشاااتر میشاااود .و نیز میدانیم چرا وقتی عقال از خود انگیختگی خویش غاافال
میشاااود ،از بکاار بردن اساااتعاداد خلق نااتوان میگردد .بادینقرار ،جاامعاههاائی کاه در آنهاا ،زنادگی
بیشااتر در عمل به امرها و نهیها ،ناچیز میشااود رشااد نمیکنند و اندازه ابتکار و ابداع و کشااف و
خلق رو به کاهش مینهد .این کاهش تولید نیروهای محرکه را کمتر و بکار افتادن آنها را در رشد،
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از آنهم کمتر میکند .از این رهگذر ،به این قاعده مهم راه میبریم:
کااهش خود انگیختگی و افزایش نقش امرهاا و نهیهاای قادرت فرموده در زنادگی ،کاار راباه
آنجا میرسااند که میزان تخریب بر میزان زندگی فزونی میگیرد .این فزونی عامل مرگ میشاود.
مرگ محیط زیست و مرگ زیندگان .بدینخاطر است که قدرت ضد حیات است.
در اینجا ،یک پرسااش مهم محل پیدا میکند :قدرتمدارها بساایار میگویند :برای فردای بهتر،
امروز ،باید با بکاربردن زور ،موانع تحول را از پیش پا برداشاات .اگر آنها که وساایله بکار رفتن زور
میشااوند و اکرریت بزرگ از نوع رابطهای آگاه باشااند که قدرت با زمان و مکان دارد ،فریفته این
فریب نمیشوند و حال و آینده خود را به زور ویرانگر نمیسپرند:
 -20اگر زمان آزادی بینهایت اساات ،زمان قدرت ،هرگاه بتواند مطلق بگردد ،صاافر اساات .پس،
قدرت نمیتواند هستی را از میان بردارد ،زیرا نمیتواند مطلق بگردد .اما چرا زمان قدرت هم اکنون
و هم اینجاا اسااات؟ زیرا هماانطور کاه قادرت قاابال توزیع نیسااات و اکرریات بزرگ نمیتواناد آن را
«مالک» شاود (در واقع به مالکیت آن در میآید) ،پخش قدرت در ساطح بزرگ و دراز شادن زمان
آن ،از میانش بر میدارد .توضایح اینکه قدرت بمرابه رابطه مسالط – زیر سالطه ،در جا و زمان معین
میتواند برقرار شاود .احتمال و یا امکان برقرار شادن رابطه قدرت ،یک سااعت بعد و در همینجا،
قدرتی در هماکنون شامرده نمیشاود .برقرار شادن چنین رابطهای هماکنون اما در مکانی دیگر ،در
اینجا قدرت نمیشاود .افزون بر این ،هراندازه زمان طوالنیتر و مکان بزرگتر ،برقرار شادن رابطه
قدرت نامیسرتر.
باا اینحاال ،پول ،بمرااباه «قادرت بر» رابطاه دارناده را باا زماان برقرار میکناد .زیرا ،همواره ،میتواناد
در رابطاه قوائی بکاار رود کاه ،باه آن« ،رجحاان نقادیناه» میگویناد .بادینخااطر کاه باه دارنادهاش این
امکان را میدهد که از فرصاااتهای معاملههای ساااود آور ،در حال و یا در آینده ،اساااتفاده کند .اال
اینکه تا رابطه قوائی برقرار نشاااود ،فرصااات بکار انداختن نقدینه و ساااود بردن ،پدید نمیآید .اما
رجحاان نقادیناه باا خطر زیاان همراه اسااات .هرانادازه ناا امنیهاا بیشاااتر ،خطرهاای درکمین بیشاااتر و
بزرگتر .از اینرو ،نبود امنیتها ،زمان رجحان نقدینه را کوتاه میکند ،پول سارمایه نمیشاود و از
راه تولیاد عمال نمیکناد و در انواع ساااوداگریهاا بکاار میافتاد و فرصااات رانات خواری را مغتنم
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میشاامارد .بدینقرار ،تفاوت اقتصاااد مصاارف محور و اقتصاااد تولید محور ،از جمله ،در نوع بکار
رفتن پول اسااات .قادرت بادینخااطر کاه زماان عملش کوتااه مادت اسااات و زماان فعاالیتهاا را کوتااه
میکند ،در جریان تمرکز و بزرگ شدنش ،زمان فعالیتهای اقتصادی را نیز کوتاه و کوتاهتر میکند.
بدینقرار ،قدرتی که توجیه خود را از برداشاااتن موانع برای سااااختن آینده آرمانی میگیرد ،آینده
سااوز و خود مانعی اساات که مادر مانعهای دیگر اساات .از جمله ،با مصاارف محور کردن اقتصاااد،
رشد اقتصادی را ناممکن میکند که خود بعدی از ابعداد رشد انسانها و جامعه آنها است .و
 – 21قادرت روشااای جز زور نادارد .زور حااصااال جهات ویرانگر دادن باه نیرو و بکااربردنش در
ویرانگری اسات .پس ،بهیدرو قدرت روش رشاد نمیشاود زیرا نمیتواند جز روش خود بشاود که
ویرانگری اسات .گرفتار جبر بکار رفتن در ویرانگری اسات .زیرا اگر بکار نرود منحل میشاود .در
ویرانگری بکاار میرود تاا متمرکز و بزرگ بگردد .در جریاان متمرکز و بزرگ شااادن ،ویرانی بر
ویرانی میافزاید .مانع از میان بر نمیدارد ،مانعها میسازد و بر مانعهای موجود ،تلمبار میکند.
بدینساااان ،این دروغ که امروز قدرت را بکار باید برد و موانع را از سااار راه بهزیساااتی در فردا
برداشات ،دروغ اسات .توجیهی اسات که عقل قدرتمدار بقصاد فریب دادن میساازد .در حقیقت ،از
ویژگیهای قدرت یکی ایناسااات که عقل برده خود را از اساااتعداد خلق غافل و توجیهگر میکند.
چرا این این دروغ پاذیرفتاه میشاااود ،بخااطر قادرتمادار بودن عقلهاا و خو کردن آدمیاان باه پیروی از
اقلیات قادرتمادار .حاال اینکاه اگر آدمهاا در بکاار بردن زور - ،کاه بساااا ،در هر روز ،باارهاا ،بکاار
میبرناد -تاأمال کنناد ،در مییاابناد کاه بکاار بردن زور ،مشا اکال حال نمیکناد ،مشا اکال بر مشا اکال
میافزاید .برای مرال ،آدمی که نمیداند در یک قوطی را ،چگونه باید باز کرد و یا وسایله را خریده
اسات اما نمیداند چگونه باید بکارش برد و به جای شاکیبائی در یافتن فن ضارور ،زور بکار میبرد،
غیر از نیرویی که در ویرانگری بکار میبرد ،بساااا قوطی را میشاااکند و وسااایله را خراب میکند.
دانشاجوئی هم که در امتحان تقلب میکند تا مدرک انجام تحصایل را بگیرد ،با این توجیه که چون
مشاغول کار شاوم ،هرآنچه را الزم باشاد ،میآموزم ،آن هنگام ،هم فرصات آموختن نمییابد و هم
دانش و فن کار را نمیداند و خرابکار میشود.
بدینقرار ،قدرت ،بنابر طبیعت خویش ،زمان ساوز اسات .پیشاخورکننده آینده اسات و انساانها را
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نه به آرمان شهر که به شوره زار زندگی سوز راه میبرد .چراکه خود روش خویش است و روشش
ویرانگری است.
 – 22قادرت از خود بیگاانگی اسااات کاه از خود بیگااناه میکناد :انادیشاااه راهنماا را ،اگر هم بیاان
استقالل و آزادی باشد ،در بیان قدرت از خود بیگانه میکند .زبان آزادی را در زبان قدرت از خود
بیگااناه میکناد .بادین ترتیاب کاه بنماایا ِه کلماههاا را زور میگرداناد .جملاههاایی کاه عقال قادرتمادار
میساااازد ،هم کلماههاا و هم جملاههاا زور ماایاهاناد .این ویِژگی ،باا آنکاه عیاان اسااات ،بعلات اعتیااد باه
تنظیم رابطه با قدرت ،به چشاامهای عقول نمیآید .اگر کساای آنچه را در یک روز گفتهاساات ،از
ساخنهای جدی و شاوخی ،و آنچه را شانیده اسات ،باز از ساخنهای جدی و شاوخی ،در ذهن ،حاضار
کند و تنها جملههائی را جدا کند که بنمایه آنها زور اساات ،از حجم بزرگ زوری که از راه زبان،
بکار برده است و یا با او بکار بردهاند ،بسا سخت بخود خواهد آمد.
یکچند از ویژگیهای زبان قدرت را ،پیش از این ،در معرض شااناسااائی خوانندگان قرار دادهام.
در این جا ،خاطر نشاااان میکنم که کاربرد اصااالی زبان قدرت ،بیان رابطه «باقدرت» با «بیقدرت»
اسااات .حتی وقتی با قدرت انساااان اسااات و بی قدرت ،برای مرال ،غذائی اسااات که او میخواهد
بخورد .در مواردی هم که زبان قدرت نتواند به صاراحت بکار رود ،کلمههایی انتخاب میشاوند که
گویای رابطه خالی از زور هسااتند ،اما برای برقرار کردن رابطه قدرت بکار میروند .برای مرال ،من
تو را دوساات دارم وقتی قصااد گوینده تو باید مال من باشاای معنی میدهد .و یا خطاب به دیگری
گفتن« :دوسات عزیز» وقتی گوینده بنا بر تخریب مخاطب دارد .در حالحاضار ،کلمه ولی و والیت
که در اصااال رابطاهای را معنی میدهد اکه ،در آن ،زور بیمحال اسااات و ایناک «حق زورگفتن» به
دیگری یا دیگران معنی جستهاست.
باا وجود این ،وقتی زباان در برقرار کردن رابطاه قادرت بکاار میرود ،حتی در پوشاااش زباان
آزادی ،درجا قابل تشاااخی

اسااات .زیرا رابطهای که گوینده میخواهد برقرار کند ،معنای واقعی

جمله را بدست میدهد .برای مرال ،هرگاه خود را سانسور نمیکردیم،
گیرنده ساود جوید ،اندازه مجاز بیشاتر میشاود .بدینقرار ،در تعیین نرخ بهره ،مجاز نقش اول را پیدا
میکند .حتی نظام بانکی که بر اسااااس حال و آینده سااانجی ،نرخ بهره را تعیین میکند ،چون علم
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قطعی ندارد ،کمبود دانش را با مجاز پر میکند .از این دید اگر به بحران سااخت اقتصااادی بنگریم
کاه امریکاا خود و جهاان را بادان گرفتاار کرد ،از بزرگی نقش مجااز در دادن و گرفتن اعتباارهاای
بانگی در حیرت میشویم.
به موقع اسات یک عیب بزرگ را مرال آورم و آن قاضای دیگری شادن و در تنهائی برای دیگری
پرونده تشاکیل دادن و تقصایرها تراشایدن و در پرونده او ثبت کردن و بر وفق آن تقصایرها ،حکم
محکومیت صاادر کردن و به اجرا گذاشاتن اسات .در جامعههائی که این عیب بیشاتر اسات ،وزن زور
در رابطهها بیشاتر اسات .به ساخن دیگر ،رابطهها بیشاتر رابطههای قدرت هساتند .چراکه اندازه مجاز،
در قطع شدن یک رابطه و یا برقرار شدنش ،بیشتر است .و
 .3/23به تدریی که قدرت در متمرکز و بزرگ شااادن شا اتااب میگیرد ،رابطاهاش با واقعیات کمتر
میشاااود .زماان قطع رابطاه باا واقعیات ،زماان ورود قادرت باه مرحلاه انحطااط و انحالل اسااات .دنیاای
مجازی که مسالطها برای خود و زیر سالطهها میساازند و آن را قلمرو زندگی میگردانند ،تنها برای
آن نیسات که ،بدان ،ساختیهای زندگی را از یاد زیر سالطهها و بیهودگی و پوچی که مسالطها بدان
گرفتار میشااوند ،از خاطر اینان ببرد ،ضاارور رابطهای اساات که قدرت مینامیم .هر یک از بیانهای
قدرت ،نوعی از دنیای مجازی را میساازند .دینهای از خود بیگانه در بیان قدرت ،دنیای مجازی را،
با آینادهای که جهاان پر از عدل میشاااود ،از راه ارتبااط برقرار کردن رابطاه میاان گساااترش بیداد و
فسااااد با آن دنیاای آرمانی ،میساااازند .ایدئولوﮊیهاا نیز دنیاای مجاازی را در زمان آیناده میساااازناد.
بیانهای رایی در غرب ،اینگونه دنیاهای مجازی را میسازند.
 – 24نقش مجااز در برقرار کردن رابطاهای کاه قادرت میخوانیم ،از ویژگی دیگری نیز کاه ترس و
یأس اسات مایه میگیرد و زاینده ترس و یأس اسات .به این دلیل ترس و یأس ذاتی رابطهای هساتند
که برقرار میشااود .در همانحال ،قدرت در جریان تمرکز و بزرگ شاادن ،همواره بر ترس و یأس
میافزاید .چرا که اکرریت بزرگ میباید از قدرت متمرکز در اقلیت کوچک بترساد وخویشاتن را
ناتوان از رها شادن از رابطه باورکنند و از تغییر رابطه مأیوس باشاد .بدینخاطر اسات که اقلیت مسالط
را حزب ترس و یأس میخوانند .و باز ،بدینخاطر اسات که رابطه مسالط  -زیرسالطه ،مدام ترس و
یأس تولید میکند .یأس از تغییر رابطه با قدرت به رابطه حق با حق ،کارسازترین یأسی است که در
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زیر سالطهها القاء میشاود .بدینساان ،دو طرف در «تعادل وحشات» زندگی میکنند .توضایح اینکه
ساالطهگر دائم در این ترس اساات که مبادا زیر ساالطه تغییر فکر بدهد و دیگر نترسااد و برخیزد و
کارش را بسازد و زیرسلطه ،در انتظار زورگوئی بیشتر سلطهگر ،همواره ،دربند ترس و یأس است.
بدینقرار ،فراوانی ترساها و یأساها و شادت آنها اندازه رابطههای قدرت در جامعه و نقش زور در
تنظیم رابطهها را بدسات میدهند .برای مرال ،تهیه فهرساتی از ترساها و یأساها در ایران امروز ،ما را از
گساتره رابطههای قوا آگاه میکند .در همان حال ،شادت تخریب نیروهای محرکه را نیز بر ما معلوم
میکناد .چراکاه قادرت فرآورده تخریاب اسااات و فراگردی جز فراگرد تخریاب نیروهاای محرکاه
ندارد .تخریب ترس و یأس میساازد و ،با شاتاب و شادت گرفتن ،برآن میافزاید .به بیماری سارطان
میماند که هر اندازه پپشرفت میکند ،ترس از مرگ و یأس از زندگی را بیشتر میکند.
این قاعده که تخریب در فراگرد خود ترس و یأس را تولید و تشاادید میکند ،درجا ،ضااابطهای
اسات برای اندازه گیری قدرت ساتائی این یا آن بیان قدرت .چنانکه مرام اساتبداد فراگیر ،توجیهگر
بکار بردن بیشاترین خشاونت ،بنابراین ،ایجاد کننده بیشاترین ترس و یأس اسات .چنانکه سارمایه داری
لیبرال ،عمومیترین ترس و یأسای که دائمی میکند ،ترس از بیکاری و به حاشایه جامعه رانده شادن
و گرفتار یأس حاشاایه نشااینی اساات .چنانکه اسااالم والیت مطلقه فقیه القاء کننده ترس از آخرت
(نمااز را هم باایاد از ترس خواناد) و «ترس دنیوی – اخروی» (مخاالفات باا رﮊیم مخاالف را محاارب
میگرداند) و ترس ازخشااونتی که مطلقا بیشاافقت بودنش القاء میشااود :یأس از مبارزه پیروز بر
اساااتباداد جباار بخااطر ترس از خشاااونات مطلقی کاه رﮊیم بکاار میبرد .نظریاه والیات مطلقاه فقیاه،
بدینخاطر که نظریه اختیار مطلق در بکاربردن زور اساات ،نظریه خشااونت مطلق (النصاار بالرعب)
اسات .بدینقرار ،همانندی که میان خشاونت و اساالم ،بمرابه آئین خشاونت ،در اذهان جهانیان شاکل
گرفتهاسات ،فرآورده خمینیسام یا والیت مطلقه فقیه اسات .در دوران معاصار ،آغازگر اساالم را مرام
خشاااونت گساااتری کردن ،آقای خمینی اسااات از زمانی که دم از والیت مطلقه زد وخشاااونت را
تقدیس کرد .و این ویژگی همراه است با ویژگی دیگری که ایناست:
 – 25عهد شاکنی ذاتی قدرت اسات و قدرت مطلق مطلقا عهد شاکن اسات .چراکه عهد شاناسای بقا
در رابطهایسات که ،ماندن در آن ،تمرکز و بزرگ شادن قدرت ،بنابراین ،بقایش را ناممکن میکند.
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نه تنها صاافت هرقدرتمداری عهد شااکنی اساات ،بلکه هر بیان قدرتی ،بخصااوص وقتی بیان قدرت
اساتبداد فراگیر اسات ،ناگزیر ،عهد شاکنی را توجیه میکند .چنانکه در توصایف و توضایح والیت
مطلقاه فقیاه ،آقاای خمینی گفات :میتواناد احکاام دین را نیز موقتاا ″تعطیال کناد .و آقاای آذری قمی
دورتر رفت و گفت :ولیامر میتواند توحید را نیز تعطیل کند.
 – 26ویژگیهاائی کاه شااارح شااادناد ،ماا را باه ویِژگی عمومی رابطاهای راهبر میشاااوناد کاه قادرت
مینامیم :مدار بساته .در حقیقت ،رابطه سالطهگر -زیرسالطه ،این دو را در مداری بساته قرار میدهد.
توضیح اینکه
 .1/26رابطه قدرت رابطه میان دو محور اساات .در این رابطه ،یا یکی مساالط دیگری زیرساالطه و یا
هردو ،متقابال مسالط و زیرسالطه و یا یکی بیشاتر مسالط و دیگری بیشاتر زیرسالطه میشاوند .بدینقرار،
هر رابطه قدرتی ،نیاز به دو محور و مدار بستهای دارد که این دو محور ،بوجود میآورند .هرگاه دو
محور نتوانند مدار بساته بوجود بیاورند ،رابطه قدرت پدید نمیآید .از اینرو ،مدار باز ،مدار اساتقالل
و آزادی اسات .در این مدار ،دو محوری که رابطه قدرت برقرار کنند ،وجود ندارند .رابطه نسابی با
بی نهایت ،بمرابه رابطه حق نسبی با حق مطلق ،مدار باز یا موازنه عدمی است.
 .2/26در مدار بساته ،رهبری ،با مسالط اسات که صافت «نخبه» میجوید و بر ساه نوع اسات :ولیامر
مطلق ،مساتبد و مساتبد «عامه پساند» .در دموکراسایها بر اصال انتخاب ،باز رهبری با نخبهها اسات .اال
اینکه مردم آنها را انتخاب میکنند .در جمهوری شااهروندان وقتی اندیشااه راهنما بیان اسااتقالل و
آزادی است ،رهبری با جمهور شهروندان است.
 .3/26انواع تناسب قوا میان دو محور ،انواع ثنویتها و مدارهای بسته را بوجود میآوردند:
● هرگااه یاک محور مطلقاا فعاال و محور دیگر مطلقاا فعال پاذیر بااشا اناد ،این ثنویات را تاک محوری
گویند .مداری که این دو محور ایجاد میکنند ،بساتهترین مدارها اسات .حالتی که ،در آن ،محوری
مطلقاا فعاال و محور دیگری مطلقاا فعال پذیر باشا اناد ،حالت مرگ اسااات .زیرا چنین مدار بسا اتاهای
امکان فعالیت حیاتی را از میان میبرد.
● هرگاه یک محور بیشاتر فعال و کمتر فعلپذیر و محور دیگر بیشاتر فعلپذیر و کمتر فعال باشاند،
بناا بر انادازه فعاالیات و فعالپاذیری ،ثنویات تاک محوری نااق
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و یاا ثنویات دومحوری نااق

خواناده

میشوند.
● هرگاه دو محور متقابال فعال و فعل پذیر باشند ،ثنویت دو محوری است.
روشان اسات که در هیچیک از این مدارها ،انساان توانائی بکار بردن دو حق اساتقالل و آزادی را
نمییابد .و
 .4/26اندیشاه راهنمائی که بر اصال ثنویت تک محوری سااخته میشاود ،مرام اساتبداد فراگیر اسات.
والیت مطلقه فقیه از این نوع است .و
● انادیشاااههاای راهنماائی کاه بر اصااال ثنویات تاک محوری نااق

و یاا دو محوری نااق

سااااختاه

میشاااوناد ،توجیاهگر اساااتبادادهاای غیر فراگیر هساااتناد ،ایادئولوﮊیهاای قادرت محوری کاه احزاب
راساااتگرا مرام خویش کردهاناد و نیز دینهاائی کاه اطااعات از حااکم را واجاب میدانناد ،از این نوع
هستند.
● اندیشاه راهنمائی که بر اصال ثنویت دو محوری سااخته میگردد ،ناگزیر قدرت محور و مدعی
توزیع پذیر بودن قدرت میشاود .لیبرالیسام چنین اندیشاه راهنمائی اسات .هم دروغ میگوید وقتی
کلماه آزادی را نگااه میدارد و آنرا قادرت معنی میکناد و هم دروغ میگویاد وقتی مادعی توزیع
قدرت میشود به ترتیبی که هر فرد سهمی از قدرت را پیدا کند .هم به این دلیل که قدرت رابطهای
اساات که مدار بسااته پدید میآورد و هم به این دلیل که در این مدار ،جبر تمرکز و بزرگ شاادن
قدرت ،اقلیت را مسالط و اکرریت بزرگ را زیرسالطه میگرداند .سارمایهداری حاصال رابطه میان دو
محور در مدار بستهاست.
 .5/26تنها بر اصاال موازنه عدمی بیان اسااتقالل و آزادی خلق شاادنی اساات .چنین بیانی اندیشااه
راهنمای تنظیم کننده رابطه حق با حق است.
 .6/26بدینقرار ،اندازه بساته و باز بودن مدار گویای انواع نظامهای اجتماعی و ،در درون آنها ،انواع
سازماندهیها است که بنیادهای جامعه میجویند.
بدینساان ،انواع ایدئولوﮊیها و فرق آنها با بیان اساتقالل و آزادی در حیطه شاناساائی قرار گرفتند.
روشن است که عقیده نه خود دین یا ایدئولوﮊی که باور به آن ،دلبستگی به آن و عمل به آناست.
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شماره  13 840تا  26آبان 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

روزنامه نگاری
● پرسشها:
ظرف ماههای پس از نمایش انتخابات ریاست جمهوری ،شاهد آن بودهایم که برخی
روزنامه نگاران در ایران ،وظیفه حرفهای خود یعنی نقد و پرسشگری از حاکمان را رها کرده و
ستایشگر قدرت شدهاند ،این اتفاق دراماتیک ،نشانهای از چالش بزرگی است که پیش روی
آزادی خواهان حقیقی قراردارد و پرسشی مهم را در برابر آنها قرار میدهد:
شهروندان آزادیخواهی که سالها مبارزه میکنند و درنهایت ،ممکن است با تشکیل دولت
الئیک و حقوقمدار ،نمایندههایی را از میان خود به سمتهایی چون ریاست جمهوری و غیره
برسانند ،باید چه رابطهای با این نمایندگان که طبعا تا زمانی که دموکراسی غیر مستقیم
برقراراست ،در«قدرت» قرار دارند برقرار کنند؟ با توجه به اینکه شهروندان احتماال نسبت به
منتخبین خود دارای عواطفی هستند واز طرفی هم منتخبهاشان با انتقادهای مخالفین مواجه
می شوند ،چه راهی وجود دارد که این شهروندان آزادی خواه به توجیه گران زور تبدیل نشوند
و ،درعینح ال ،این رفتار غیر منطقی را نیز نداشته باشند که بالفاصله پس از انتخاب افرادی برای
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مدیریت کشور ،تبدیل به مخالفین آنها و مدیریت شان گردند بیآنکه از آنها عهد شکنیای
دیده باشند؟
٭پاسخ پرسشاول در باره روزنامهنگار و رو

کار او:

 – 1روزنامه نگاری چگونه کاری است؟ پاسخ ایناست:
 . 1.1کار یک وسیله ارتباط جمعی ،حتی وقتی ارگان یک سازمان سیاسی و مرام آناست،
برقرار کردن جریان آزاد اندیشهها و اطالعها است .در کار ،روزنامه نگار میباید بیطرف باشد.
برای مرال ،رویهای را که حکومت روحانی در پیش گرفتهاسات ،نخسات همانکه هسات ،بیکاسات
و افزود ،به اطالع جمهور مردم برسااند .ساپس ،نقدها را ،باز بی کاسات و افزود و بدون ساانساور ،به
ساامع مردم برساااند .کار سااخت پراهمیت روزنامه نگار برقرار کردن رابطه مسااتقیم مردم با واقعیت
اساات .مردم نباید ازدید روزنامه نگار در واقعیت بنگرند .بلکه میباید واقعیت ،همانکه هساات ،در
معرض دید آنها قرار بگیرد .هرگاه روزنامه نگار واقعیت راسااانسااور نکند و یا با دخالت دادن طرز
فکر خود ،آن را جز آنکه هست نکند ،کاری بس تعیینکننده را به انجام رساندهاست.
اما در جهان ما ،خاصاه در کشاور اساتبداد زده ما ،روزنامه نگار ،واقعیت را آنساان که هسات به
اطالع جمهور مردم نمیرساااند ،آنرا ،چنان میگرداند که دلخواه قدرت اساات و این غیر واقعیت
را به جای واقعیت ،به خورد مردم میدهد .ستایشگری ،در مقایسه با این خطای بزرگ ،هنوز کاری
کوچک است.
از اینرو ،کسای که بخواهد واقعیت را آنساان که هسات شاناساائی کند ،دو کار باید بکند :اول،
نقد واقعیت دساتکاری شاده برای یافتن واقعیت و دوم ،نقد واقعیتهای دساتکاری شاده دیگری
اساات که شااناخت واقعیت موضااوع شااناسااائی ،درگرو ،شااناسااائی آن واقعیتها اساات .برای مرال،
انتخابات ریاسات جمهوری  24خرداد ،یک امر واقعاسات .رﮊیمی که هید انتخابات بدون تقلبی را
انجام ندادهاساات ،مدعی اساات افزون بر  38میلیون از ایرانیان در دادن رأی شاارکت کردهاند .این
واقعیت چند نوع دیده شدهاست:
● آنها که جانبدار شااارکت در انتخابات و انتخاب شااادن آقای روحانی بودهاند ،در صاااحت رقم
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شارکت کنندگان تردید را جایز نمیدانند .نه تنها رﮊیم را راساتگو میشامارند ،بلکه به هرکس که
در درستی رقم تردید کند ،یورش زبانی و قلمی میبرند.
● آنها که مخالف شارکت در انتخابات بودهاند و بنای کار خود را بر نادانی و حقوق ناشاناسای مردم
قرار دادهاناد ،ولو رﮊیم را دروغگو میدانناد ،ولی بادون اینکاه تردیاد باه خود راه دهناد ،رقم ادعاائی
رﮊیم را ،درباره رأی دهندگان ،صحیح و دلیل نادانی و  ...مردم میگردانند.
● جباار و دساااتیااران او کاه انتخااباات را انجاام دادهاناد نیز شااارکات چنین اکرریات بزرگی از مردم را
دلیل حمایت مردم از رﮊیم قلمداد میکند.
در هرساه مورد ،واقعیت همانکه هست نیست ،واقعیت در ذهنیت این سه گروه پرورانده و چنان
گشتهاست که دلخواه هریک از این سه دسته را برآورد.
حال اگر بخواهیم واقعیت را همانساان که روی دادهاسات شاناساائی کنیم ،ناگزیر میباید آمار
رﮊیم را نقاد کنیم و این نقاد را باا نقاد واقعیتهاا دیگر همراه کنیم تاا واقعیات را آنساااان کاه روی داده
اسات ،شاناساائی کنیم .و این دو کار تا بخواهی مشاکل هساتند .زیرا کساانی که اطالعها را میجویند
و انتقاال میدهناد ،ذهنیاتهاای خود را دارناد .از اینرو ،نقاد هر اطالعی برای شا انااساااائی واقعیات،
اهمیات تعیین کننده دارد .با وجود این ،هرگاه امرهای واقع با یکدیگر در رابطه قرار گیرند ،هم نقد
میشوند و هم زبان میگشایند و حقیقت را میگویند.
پس از آنکه شااناسااائی واقعیت (انتخابات مهندساای شااده) انجام شااد ،در مقام انتشااار ،وسااائل
ارتباط جمعی متعلق به ساه دساته باال ،آن را ساانساور کردند .واقعیت شاناساائی شاده در اختیار همگان
قرار گرفات اماا «روزنااماه نگااران» و « نااظران» و «تحلیالگران» آن را بطور کاامال ساااانساااور کردناد.
حداقل وظیفه شاناسای اقتضاا میکرد که بگویند و بنویساند مطالعهای نیز انجام گرفتهاسات و ،بنابرآن،
میزان مشاارکت و توزیع آرای مأخوذه ،چنین بوده اسات .دو دساته از تحریم کنندگان نیز ،شاناساائی
واقعیت را نادیده گرفتند و بنا را بر صاحت آمار رﮊیم گذاشاتند :آنها که به آقای روحانی خوشابین
شاادهاند و میگویند باید به او فرصاات داد .حتی سااخن حق را نیز نگفت زیرا ممکن اساات ساابب
تضعیف او و حکومتش شود و آنها که بنا را بر مقصر جوئی گذاشتهاند و مردم را مقصر میشناسند.
بدینقرار ،هم واقعیت را همانکه هسات یافتن مشاکل اسات و هم انتشاار آن .نتیجه این اسات که
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مردم اطالعهاای الزم برای انجاام کااری کاه باایاد و یاا نباایاد کرد ،پیادا نمیکنناد .جریاان آزاد اطالعهاا
نیز برقرار نیساات تا از رهگذر نقد اطالعها به یکدیگر ،مردم ،تا حد ممکن ،اطالعهای بیکاساات و
افزود ،را در دسترس بیابند.
روزنامهنگار درخور این عنوان کساای اساات که هر امر واقعی را به محک ویِژگیهائی نقد کند
که هر امر واقع دارد و مراقب باشاد که سااختههای ذهنی و نیز سااختههای حاصال افزود و کاساتها
جانشین واقعیت موضوع شناسائی نشوند.
 .2/1کاار دوم و بسااایاار مهم روزنااماهنگاار ،هنوز برقرارکردن جریاان آزاد و نقاد اسااات .اینباار،
برقرارکردن جریان آزاد اندیشااهها و در معرض نقد قراردادن آنها اساات .چون اندیشااهها راهنمای
اتخاذ تدبیرهای ساایاساای و اقتصااادی و اجتماعی و فرهنگی هسااتند ،جریان آزاد آنها و نقدشااان،
اهمیات تعیین کننادهای در حاال و آیناده هر جاامعاه و بساااا جاامعاه جهاانی دارد .از باد اقباالی ،در درون
کشاور ،به عذر برقرار بودن ساانساورها ،اندیشاهها ساانساور هساتند .سایاساتهای متخذ نیز .در بیرون از
مرزها ،ساانساور در شاکل «مناظره» انجام میگیرد .عقلهای توجیهگر ،برای مرال ،به توجیه سایاسات
اتمی رﮊیم ،بایکدیگر ،مناظره میکنند .به ندرت ،هدف از«مناظره» نقد یک سایاسات به معنای جدا
کردن سره از ناسره و جانشین کردن ناسره با سره و رسیدن به سیاستی است که باید درپیش گرفت.
 .3/1کار سااوم روزنامه نگار پرسااش به قصااد اظهار یک اندیشااه در تمامت خود و یا یافتن یک
اطالع ،بیکاسات و افزود ،و شاناساائی امر واقع ،چنانکه واقع شاده اسات .در این مقام ،بر او اسات که
تا ممکن اسات ،بیطرف بماند .این کار ،بسای مشاکل اسات .زیرا بایساتی پرساشاهائی را بیاندیشاد و با
مخاطب خود در میان بگذارد که هم به او امکان میدهند اندیشه خود را اظهار کند و هم به خواننده
و یا شنوندهها امکان میدهد اندیشه را نیک دریابند.
 – 2آیا روزنامه نگار میباید ،از راه جدل ،یک اندیشاه را حالجی کند؟ هرگاه جدل همان روشای
باشاد که به صااحب اندیشاه امکان بدهد اندیشاه خود را ارائه دهد ،کلمه همان معنی را پیدا میکند
که در زبان آزادی دارد .اما ،در زبان قدرت ،جدل معنائی دیگر جسااته اساات :بکاربردن روشااهای
تخریبی به قصاد از پا درآوردن مخاطب .در جهان امروز ،روزنامهنگاران بسایاری شاغل خود را جدل
به قصااد تخریب کردهاند .در ایران ،این رویه غلط بساایار راییتر اساات .تنها بگاه پرسااش و پاسااخ
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نیسات که جدل بمعنای تخریب را روش میکنند ،بلکه قدح و مدح را روش عمومی خود میکنند.
نادرستی این روش درجا برخواننده و یا شنونده معلوم میشود ،هرگاه،
 .1/2بداند قدح کننده و یا مدح کننده ،نه اندیشه یا عمل قدح شونده و یا مدح شونده که خود او را
قدح و یا مدح میکند .برای مرال ،مداحان خامنهای نه فکر و عمل او که خود او را مدح میکنند.
 .2.2در مواردی هم که فکر و یا عمل کسای را قدح و یا مدح میکنند ،بقصاد ساانساور نقد ،اینکار
را میکنناد .برای مراال ،مادح حماایات آقاای خمینی از گروگاانگیری کاه او «نقالب دوم» خواناد و
مدح «انقالب دوم» چنان سااانسااوری را برقرارکرد که کساای را یارای نقد گروگانگیری نماند .این
سااانسااور ،هم نقش اول را در ادامه گروگانگیری بازی کرد و هم سااازش پنهانی برساار گروگانها
(اکتبر ساورپرایز) را میسار گرداند .مدح نظر او در باره جنگ نیز ،عامل ساانساور نقد جنگ گشات و
سبب شد جنگ بمدت  8سال ادامه یابد و در شکست به پایان رسد.
هم اکنون ،مدح ساری شادن گفتگوها پیرامون برنامه اتمی ایران ،از جمله ،به قصاد جلوگیری از
نقد آن ،به عمل میآید .بدینساان ،همان ساانساوری برقرار میماند که سابب شادهاسات ایرانیان هید
از «برنامه اتمی ایران» ندانند.
 - 3آیا روزنامهنگار نمیتواند صاحب اندیشه باشد و اگر صاحب اندیشه بود ،حق ندارد با مخاطب
خود ،مباحره کند؟ چرا اما حق ندارد.
 .1/3فکر خود را جانشاااین فکر مخاطب و یا کسااای کند که قرارش بر ارائه اندیشاااه او اسااات .به
رواجترین روش ،در جهاان امروز ،ایناسااات کاه روزنااماهنگااران و غیر آنهاا ،فکر دیگری را باا فکر
خود جاانشاااین میکنناد .این کاار را زیر عنوان «برداشااات من ایناسااات» و من فکر او را اینطور
میفهمم و یا قصد او این بود و ...انجام میدهند .در ایران دوران خمینی و اینک که دوران خامنهای
اسااات ،ساااخنان این دو ،بطور مداوم ،با فکرهای صااااحبان فکرهای مختلف جانشاااین شااادهاند و
میشااوند .همین روزها« ،مرگ بر امریکا» ،بمرابه «نظر امام» ،وساایله تخریب یکدیگر اساات .اولی،
برابر نظر خود ،میگوید «امام موافق بود» شاعار «مرگ بر امریکا» دیگر داده نشاود و دومی ،درمقام
تخریب اولی و برابر نظر خود ،بر ایناسات که امام گفتهاسات شاعار «مرگ بر امریکا» همچنان باید
سارداده شاود .روشان اسات که هردو طرف ،نقد نظر امام را ممنوع میدانند .وگرنه ،نظر نقد میشاد
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همانساان که مردم ایران کردهاند و ،برابر سانجش افکار 80 ،تا  90درصادشاان موافق عادی کردن
رابطه با امریکا و بخشاای از  10تا  20درصااد مخالف نیز موافق ساارندادن شااعار «مرگ بر امریکا»
هساتند .هرگاه بنا بر نقد نظر میشاد ،ترجمان زورمداری بودن شاعار «مرگ بر» ،بر همگان آشاکار
میگشت.
 .2/3روزنامهنگار فرصاات در اختیار صاااحب اندیشااه طرف گفتگو را ،از آن خود نکند و آن را در
ارائه اندیشاه خود بکار نبرد .این روش نیز بسایار به رواج اسات .پرساشاگر ،مرتب ساخن صااحب نظر
را قطع میکند تا فکر خود را اظهار کند و بسا این کار را با تخطئه نظر صاحب نظر همراه میکند.
 .3.3روزنامه نگار مباحره را به فرصت تخریب فکر پرسش شونده و به کرسی نشاندن فکر خود بدل
نکند.
 .4/3فکر و یا افکار ناقض فکر خود را گرفتار «ساانساور ساکوت» نگرداند .باز از رایی ترین روشاها،
مسااکوت نگاه داشااتن اندیشااه و بسااا اندیشااهها اساات .وسااائل ارتباط جمعی ،مباحث نظری ترتیب
میدهند اغلب به قصاد برقرار نگاه داشاتن «ساانساور ساکوت» در باره اندیشاه و یا اندیشاههائی که باید
سانسور شوند.
 .5/3دو طرف از راه نقد و نقد متقابل دو اندیشاه ،به اندیشاهای راه برند در بردارنده بخش صحیح هر
دو اندیشه و فاقد بخش غلط دو اندیشه و جانشین شدنش با صحیح.
از باد اقباالی این روش را روزنااماهنگااران و کساااانی کاه برای خود فکری قاائال هساااتناد ،بکاار
نمیبرند.
 – 4دروغ را ،به یمن تناقض زدائی ،راسات گرداندن و حقیقت را گفتن و نوشاتن ،این اسات حرفه
روزنامهنگاری .شااجاعت اظهار حقیقت در برابر هر جبار و قدرتمداری و قول و فعل او را موضااوع
نقاد کردن ،این اسااات روش کاار روزنااماهنگاار درخور این عنوان .درانجاام این وظیفاه کاه عمال او،
عمل به حق او اسات ،بمرابه روزنامهنگار ،یک رشاته کارها هساتند که نباید کرد و یک چند کارها
هستند که باید کرد:
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 .1/4کارهایی که باید

کرد ،عبارتند از:

● روزنامهنگاری در شمار اول با ارزش ترین حرفهها و داوطلب این حرفه کسی است که میپذیرد
سانگینترین مسائولیتها را برعهده بگیرد .پس ،بر او اسات که جز حق را هدف نشاناساد و جز حقیقت
نگوید و وجود خطرها را توجیهگر ساانساور حقیقت نکند .بر او اسات که بداند نظر و یا اطالعی که
به عرض مردم میرسااند ،بدون تردید همان اندازه وگرنه بیشاتر ارزش و اهمیت دارد که نساخه یک
پزشک برای بیمار،
● بیرون کشایدن حقیقت از دروغ و گشاودن راز و سار ،خاصاه وقتی به حقوق یک ملت و حقوق
انسان راجع است،
● خشونت زدائی هم در معنای برانگیختن به خشونت و هم در معنای فرو خواباندن خشونت،
● اظهار حق پیشاروی زورمداران،
● مبارزه با سانسورها ،هم وقتی صاحبان اندیشه قربانی آنها میشوند و هم زمانی که اندیشه و اطالع
و واقعیت موضااوع آنها میگردند .بر روزنامهنگار اساات که سااانسااورهای رایی را نیک بشااناسااد و
روشهای بیاثر کردن آنها را همواره بکار برد،
● راهنمای خویش را استقالل و آزادی هر انسان و جامعه ملی و نیز حقوق انسان و حقوق ملی کند
و مراقبات کناد کاه برده قادرت نشاااود و حقوق ملی را باا «مناافع ملی» کاه در حقیقات جز مناافع اقلیات
قدرتمدار نیستند ،جانشین نکند،
● روشاای تجربی را در پیش بگیرد .بدین توضاایح که به دسااتور ،خبر و گزارش تهیه نکند و بداند
برداشات او از حقیقت نسابی اسات ،پس آنچه را آماده انتشاار میکند و انتشاار میدهد باید قابل نقد و
تصحیح باشد،
● هم ابهام زدائی کند از موضوع کار خویش و هم از گزارش مبهم پرهیز کند،
● همواره بداند که اطالع یافتن و اطالع دادن حقی از حقوق انساان اسات .پس آشاکار کردن اسارار
قادرتمادارهاا بر جمهور مردم رعاایات حق اطالع یاافتن و اطالع دادن اسااات .بخصاااوص وقتی
قدرتمدارها قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی کشور میگردانند،
● هشاادار و انذار نساابت به ایجاد سااتون پایههای قدرت پیش از ایجاد را رویه کند و آگاه کردن
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مردم را از چگونگی بکار رفتن ستون پایهها بعد از ایجاد ،کار روزمره خویش بگرداند،
● نسابت به جنایتهای سایاسای و فساادکاریهای قدرتمدارها القید نماند و آگاه کردن جمهور مردم را
از آنها ،حق ،بنابراین ،وظیفه خود شناسد.
● از آنجاا کاه ترور اخالقی زیاانباارترین ترورهاا اسااات ،افشاااای ماداوم این ترورهاا را حق ،بناابراین،
وظیفه خود شناسد.
● بنابر اینکه رواج نابسااامانیها و آساایبهای اجتماعی ،گویای تخریب نیروهای محرکه و عامل
انحطاط جامعه هسااتند ،آگاه کردن جامعه از آنها و همگان را به درمان آنها فراخواندن را نیز حق و
وظیفه خود شناسد.
● خرافاههاا و غیر عقالنیهاا را در شا اماار آسااایبهاای بس ویرانگر باداناد و نقاد آنهاا را حق و وظیفاه
خویش بشمارد.

 .2/4کارهایی که نباید

کرد عبارتند از:

عالوه بر پرهیز از سااانسااورها ،بخصااوص سااانسااور صاااحب اندیشااه و اندیشااه و نیز اطالعها ،از
زشتکاریهای زیر نیز بایدش اجتناب کرد:
● انتشااار غیر از تبلیغ اساات .بر روزنامهنگار اساات که هر نظر و اطالعی را انتشااار دهد و ممیز آنها
نگردد ،اما بر او است که از تبلیغ قول زور و اطالع دروغ اجتناب کند.
● قدرت بمرابه رابطه مسالط – زیر سالطه ساتم و ویرانگر اسات .از به خدمت آن درآمدن و نه تبلیغ
آن ،می باید اجتناب کند.
● «پروپاگاندا» بمعنای «جو ساازی» و تحریک احسااساات عمومی و تشادید تعصابها و شارکت در
تولید «فکر جمعی جبار» به قصاااد برانگیختن مردم بکاری و یا منصااارف کردنشاااان از کاری و یا،
موافق کردن آنها با کاری (نمونه حمله امریکا و انگلیس و  ...به عراق و افغانسااتان) ،را جنایت بداند
و ازآن اجتناب کند.
● از ایجاد حساسیت نسبت به صاحب اندیشه و اندیشه ،چه رسد به تخریب این دو ،اجتناب کند.
● همواره حق صاااحب اندیشااه و هرکس دیگر و هر اندیشااه را در دادن پاسااخ ،رعایت کند و هر
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زمان امکان پاسخگوئی وجود ندارد ،از تبلیغ یک جانبه نقد خودداری کند.
● از تجاوز به حقوق و کرامت هر انسانی و نیز حقوق ملی ،اجتناب کند.
● در ترور اخالقی که سخن ویرانگر است اجتناب کند.
● به این عذر که اطالع و یا نظری را که گزارش میکند باید در خور فهم و یا پساااند مردم باشاااد
پس درآمیختن راست با دروغ و علم با
● تبلیغ کیش شاخصایت ،غیر از اینکه تبلیغ قدرت و قدرتمداری اسات ،متضامن ساه ساانساور اسات:
ساانساور بیان و قلمها و ساانساور شاخصای که پرساتش او کیش میشاود و ممنوع کردنش از اندیشایدن
و رهائی جسااتن از تجساام زورمداری که شاادهاساات و سااانسااور جمهور مردم به ترتیبی که نتوانند
مشاااکلهاای خویش را برزباان بیااورناد .بر روزنااماهنگاار اسااات کاه خود را در حاد ماأمور تبلیغ کیش
شخصیت بیمقدار نکند.
بدینساااان ،هرگاه روزنامهنگااران حق کنناد و حق گویناد و از کردن و گفتن ناحق پرهیز کنناد،
وساائل ارتباط جمعی کارآترین رکن مردم سااالری میشاود در جلوگیری از فسااد آن و در رشاد
جامعه و در نقد مردم ساالری و سمت تکامل درپیش گرفتن آن.
به بخش دوم پرسشها ،در نوشته بعدی ،پاسخ خواهم داد.

*****
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شماره  27 841آبان  10آذر 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

رابته منتخِب و منتخب
شهروندان آزادیخواهی که سالها مبارزه می کنند و درنهایت ،ممکن است با تشکیل دولت
الئیک و حقوقمدار ،نماینده هایی را از میان خود به سمتهایی چون ریاست جمهوری و غیره
برسانند ،باید چه رابطهای با این نمایندگان که طبعا تا زمانی که دموکراسی غیرمستقیم
برقراراست ،در«قدرت» قرار دارند برقرار کنند؟ با توجه به اینکه شهروندان احتماال نسبت به
منتخبین خود دارای عواطفی هستند واز طرفی هم منتخبهاشان با انتقادهای مخالفین مواجه
می شوند ،چه راهی وجود دارد که این شهروندان آزادی خواه به توجیه گران زور تبدیل نشوند
و ،درعینحال ،این رفتار غیرمنطقی را نیز نداشته باشند که بالفاصله پس از انتخاب افرادی برای
مدیریت کشور ،تبدیل به مخالفین آنها و مدیریت شان گردند بیآنکه از آنها عهد شکنیای
دیده باشند؟

٭ پاسخبه پرسش اول در باره رابته منتخب و منتخب با روزنامه
نگاران و روشی که تجربه شدهاست:
 –1منتخبان مردم با روزنامهنگاران چگونه رابطهای باید داشته باشند؟ هرگاه روزنامهنگار و
روزنامهنگاری ویژگی هائی را داشته باشند که در نوشته پیشین (انقالب اسالمی شماره )840
تبیین شدند ،مشکلی پیش نمیآید اگر منتخبان عامل به حقوق ملی و حقوق شهروندی یکایک
مردم باشند .اما هرگاه روزنامهنگاران و روزنامه نگاری ویژگیهای برشمرده را نداشته باشند،
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چهار وضعیت میتواند بوجود آید و در همه جامعههای دارای دموکراسی بر اصل انتخاب نیز
پیش میآید:
 .منتخباان عاامال باه حقوق ملی و حقوق شاااهرونادی شاااهرونادان هساااتناد اماا روزنااماه نگااران و روزنااماه
نگاری ویژگیهای بایسته را ندارند .این وضعیت به ندرت بوجود میآید.
 . 2/1منتخبان عامل به حقوق ملی و حقوق شااهروندی شااهروندان نیسااتند و روزنامه و روزنامه نگاری
نیزویژگیهائی را که باید داشاته باشاند ،ندارند .دموکراسایهای صاوری (نمونه ایران) این وضاعیت را
دارند.
. 3/1بخشای از منتخبان عامل به حقوق ملی و حقوق شاهروندی شاهروندان هساتند و بخشای نیساتند.
جمعی از روزنااماهنگااران و روزنااماهنگااری ،کم و بیش ،ویژگیهاای باایسا اتاه رادارناد و بخشااای ناه.
دموکراسایهای بر اصال انتخاب این وضاعیت را دارند . 4/1 .در کشاوری مرل ایران – مورد موضاوع
پرسااش – جنبشاای روی میدهد و وضااعیت سااوم بوجود میآید .در چنین کشااوری ،قدرتمدارها،
دسااتگاه اداری و قشااون را در اختیار دارند و نیز صاااحب نظام پولی هسااتند .روزنامهنگاران ،اغلب،
درخدمت آنها هستند (دو دوره مصدق و بنیصدر)
در وضاااعیات چهاارم ،روشااای بکاار رفات و موفقیات کاامال بباار آورد :در دوران کوتااه ریااسااات
جمهوری بنیصادر ،وساائل ارتباط جمعی ،صادا و سایما و شامار بزرگی از روزنامهها و نماز جمعهها و
منبرها و با شااروع بکار مجلس ،تریبون مجلس و شااخ

آقای خمینی ،در اختیار اسااتبدادیان بودند.

زماانی نیز آقاای خمینی ساااخنرانی را نیز ممنوع کرد .بااوجود این ،ایسا اتاادن بر حقوق ملی و حقوق
شااهروندی شااهروندان و تبلیغ حقیقت توسااط انگشاات شاامار روزنامه و «رادیو بازار» سااحر ساااحران
(وساائل ارتباط جمعی در اختیار اساتبدادیان) را باطل کرد .ناگزیر دسات به توقیف همان اندک شامار
روزنامهها زدند و کودتا کردند.
بدینقرار ،روش موفق مجموعهای از چند کار است:
الف – ایساتادن منتخب و یا منتخبان واقعی شاهروندان بر حقوق ملی و حقوق شاهروندی شاهروندان و
اظهار حقایق.
ب – خارج نشدن از موضع ایستادن بر حق و وارد نشدن در نزاع بر سر قدرت و
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ج – کار روزنامهنگارانی ،ولو اندک شمار ،که ویژگیهای بایسته را دارند و
د -سااانسااورها را مجوز نگفتن حقایق نکردن و آنها را از راه بیان مسااائلی که مردم با آنها روبرویند و
حقوقی که جمع آنها و یکایکشان دارند و
ه -افشااای مداوم دروغ از راه تناقضزدائی و افشااای مداوم اساارار ،به سااخن دیگر شاافاف گردانی
فعالیتهای دولت و همه گروهها و شخصیتهای سیاسی .و و  -کار «رادیو بازار».
هرگااه هریاک از منتخباان و روزنااماهنگااران عاامال باه حقوق ملی و حقوق شاااهرونادی شاااهرونادان
وظاایف خود را خوب انجاام دهناد« ،رادیو باازار» بیشاااترین کاارآئی را پیادا میکناد .توضااایح اینکاه
هرشاااهروند حق دارد و مسااائول اسااات که بمنزله وسااایلاه ارتاباط جمعی عمال کناد و دو جریان آزاد
اندیشهها و اطالعها را برقرار کند .برای آنکه «رادیو بازار» بیشترین کاربرد را داشته باشد ،می باید نظر
و داده و اطالعی را انتشاار دهد که ویژگی گذر از حصاار ساانساور را داشاته باشاند و به جمهور مردم
مربوط بااشا اناد .باا تحقق این دو شااارط ،نظر و داده و اطالع ،دهاان باه دهاان ،در ساااطح جاامعاه پخش
میشوند.
این روش در دوران شاه نیز ،با موفقیت ،بکاررفت و انقالب ایران را میسر گرداند .از کودتای خرداد
 60تا امروز نیز ،همین روش ،بکار میرود .اال اینکه در این دوره ،کار مشاکلتر اسات .چند علت نیز
دارد:
اول – هرشاخ

و گروهی که بیشاتر از همه ساانساور میشاود و میشاوند ،شادت ساانساور گویای حق

بودن نظر و داده و اطالعی اسااات کاه آن شاااخ

و یاا گروه در اختیاار مردم میگاذارد .ایرانیاان نیاک

میدانند چه کس و چه گروهی تحت شدیدترین سانسورها هستند.
دوم – شارکت همه گرایشاهای موجود در رﮊیم و نیز اشاخاص و گروههائی که میگویند بخشای از
رﮊیم نیسااتند در سااانسااورگروهی که بر حقوق ملی و حقوق شااهروندی مردم ایران ایسااتاده اساات و
نمیخواهد تجربه انقالب ایران را رها کند و میخواهد آن را به نتیجه برساند.
سوم – شرکت ارگانهای تبلیغاتی قدرتهای خارجی در سانسور این گروه.
چهارم – شارکت همه کساانی که میخواهند قدرت خارجی به آنها گوشاه چشامی نشاان بدهد ،در
سانسور روابط پنهانی و گاه آشکار رﮊیم با قدرتهای خارجی (نمونه اکتبر سورپرایز و ایران گیتیها) .و
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پنجم – ترسها از تغییر و یأس از تغییر که سبب شدهاند در ایران امروز ،بیتفاوتی رویه بخش عمدهای
ازمردم کشور بگردد.
بااوجود این ،همگاانیتر شااادن مخاالفات باا والیات فقیاه و توجاه روزافزون باه حقوق شاااهرونادی و
والیات جمهور مردم و نظری کاه ایرانیاان در بااره بحران ساااازیهاای رﮊیم پیادا کرده اسااات و میزان
آگاهیش از سایاسات باج دادن به بخشای از جهان و سایاسات ساتیز و ساازش با بخش دیگری از جهان و
آگاهی روزافزون مردم از تهیشادن رﮊیم از مرام و اخالق و حقوق و پرشدنش از زور در همه اشکال
آن و ...و شااادت حسااااسا ایات رﮊیم باه گروهی بر اساااتقالل و آزادی و دیگر حقوق ملی و حقوق
شااهروندی ایرانیان و همه روزه شاادن کار «تخریبش» ،میگویند که بیشااترین موفقیت را این گروه،
بدست آوردهاست.
بدینقرار ،روشای که توضایحش دادم ،از دوران نهضات ملی ایران تا امروز ،یعنی در طول  60ساال،
تجربه شاده و همواره موفق بودهاسات .این نشاریه و همه آنهائی که همتی وصاف ناپذیر در انتشاار مداوم
و مرتب آن ابراز کردهاند ،بنفسااه ،گزارشااگر موفقیت این روش و کارآئی آن در غنی کردن وجدان
هر ایرانی و وجدان جمهور ایرانیان به انواع اساتقاللها و آزادیها و حقوق شاهروندی اسات .نقد مداوم
این روش ،کاملترش کرده اسات .در همین دوران  60سااله ،دساتگاه تبلیغاتی شااه و دساتگاه تبلیغاتی
ساازمانهای سایاسای وابساته و دساتگاه تبلیغاتی رﮊیم والیت فقیه و دساتگاههای تبلیغاتی قدرتهائی که در
ایران «مناافع» دارند ،با اساااتفااده از تماامی امکاانهاای مالی و فنی و «انساااانی» ،شا اباانه روز ،تبلیغ اما جز
نااکاامی بر نااکاامی نمیافزایناد .هم بخااطر انتشاااار دروغ و هم بخااطر «تحلیال»هاایی کاه ،روز باه پاایاان
نرسا ایاده ،ناادرساااتیشاااان آشا اکاار و مادلال میگردد .طرفاه اینکاه چون « تحلیال»هاای توجیاه گراناه و
جانبدارانه شاان غلط از کار در میآید ،رویداد و یا اطالع آشاکار کننده نادرساتی «تحلیل» راساانساور
میکنند« .تحلیل»ها در باره حل مسائله اتمی و عادی شادن رابطه با امریکا و تقابل روحانی با خامنهای و
انتشار بخشی از سخنان  12آبان آقای خامنهای و سانسور بخش دیگری از آن ،تازهترین نمونه اینگونه
تحلیلهای توجیه گرانه و جانبدارانه است.
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٭ پاسخ به پرسش دوم در باره رابته منتخب با منتخب:
 – 2در دموکراساایها بر اصاال انتخاب ،منتخبان جانشااین جمهور مردم در داشااتن و بکاربردن حق
حاکمیت میشاوند .باآنکه حاال دیگر ساازمانهای سایاسای رقیب ،هریک برنامه کار پیشانهاد میکنند و
رأی اکرریت میگوید کدام برنامه باید اجرا شاااود ،حاکمیات همچناان از آن منتخباان اسااات و اغلاب،
بخشای کم و بیش مهم از برنامه مصاوب اجرا نمیشاود .با وجود این ،وجود برنامه بعالوه وجود جامعه
مدنی بمرابه رکنی از ارکان دموکراساای و رابطهاش با جامعه ساایاساای و دولت بعالوه نقش وسااائل
ارتبااط جمعی بمنزلاه رکن دیگری از ارکاان دموکراسااای بعالوه افکاار عمومی کاه سااانجشهاا
ساامتگیریش را بدساات میدهند ،جمهور مردم تا حدودی تصاامیم گیرنده گشااتهاساات .بدینقرار،
هرگااه تصااامیمگیری ازآن جمهور مردم بگردد و منتخباان اجرا را برعهاده بگیرناد و روش تجربی،
تصااحیح برنامه را ،در جریان اجرا ،ممکن بگرداند ،قلمروهای مساائولیتها مشااخ
میشوند .و بنابر اینکه نق
 .1/2هرگاه نق

و فعالیتها شاافاف

در تصمیم باشد و یا اجرا وضعیتهای زیر پدید میآیند:

در تصامیم باشاد و تصامیمگیری با مردم باشاد ،روش باید تجربی باشاد .چراکه اگر

تجربی نباشااد و دسااتوری باشااد ،منتخبان ناگزیر میشااوند تصاامیم نادرساات را اجرا کنند و زیان آن
بزرگ میشاود .یادآور میشاود که روش تجربی ،روشای نقد پذیر اسات و به مجریان امکان میدهد
در جریان اجرا ،هر نقصی را رفع و به مردم گزارش کنند.
 .2.2هرگاه نق

در تصامیم باشاد و تصامیم را منتخبان بگیرند و روش دساتوری باشاد ،اجرای دساتور

میتواناد فااجعاههاای بزرگ بباار آورد .نموناه دو جناگ امریکاا باا عراق و افغاانسا اتاان و تصااامیمهاای
اقتصادی که بحران بزرگ اقتصادی را با وجود هشدارها که داده شدند ،ببارآوردند.
هرگاه متصادیان امر منتخبان واقعی مردم نباشاند و تصامیمگیرنده نیز باشاند و روش دساتوری باشاد،
اجرای تصااامیمهاا فااجعاههاای بزرگ بباار میآورد .نظیر گروگاانگیری و حملاه عراق باه ایران و اداماه
جنگ بمدت  8ساال ،بدین خاطر که در ساود انگلساتان و غرب بود ،توساط آقای خمینی و دساتیارانش
به اجرا گذاشتند.
هم وقتی تصامیمگیرندگان منتخب هساتند اما روش دساتوری درپیش میگیرند و هم وقتی منتخب
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نیسااتند و این روش را اتخاذ میکنند ،روزنامه نگاران انتقاد کننده را سااانسااور میکنند .روزنامهنگاران
در خدمت قدرت و صااحبان منافع ،نیز ،بکار سااختن فکر جمعی جبار مشاغول میشاوند تا کسای نتواند
زبان به انتقاد بگشاااید .چنانکه در امریکا ،اندک شاامار بودند کسااانی که تصاامیم بوش را بر حمله به
عراق انتقاد کردند و ،در ایران ،نیز کم شامار بودند کساانی که گروگانگیری و ادامه جنگ با عراق را
انتقاد کردند .وقتی هم آقای خمینی جام زهر را ساارکشااید ،گفت :چون و چرا نکنید و کساای نیز دم
نزد.
باا اینحاال ،منتخباانی کاه روش دساااتوری درپیش میگیرناد و غیر منتخباانی کاه همین روش را
درپیش میگیرند ،یکسااان نیسااتند .اولیها میتوانند روش خود را از دسااتوری به تجربی تغییر دهند و
دومیهاا نمیتوانناد .چراکاه جباار هساااتناد و موقعیات خود را از بکااربردن زور دارناد و تنهاا باا بکااربردن
زور ،میتوانند بر مردم مسالط بمانند .افزون براین ،بکاربردن روش دساتوری تنها وسیله برپا نگاه داشتن
هرم قدرت اسات .توضایح اینکه مادون باید تابع مافوق باشاد و به دساتور عمل کند .هرگاه قرار باشاد
هر مقام ،برابر مسائولیت خود ،اختیار داشاته باشاد و روش تجربی بکار برد ،زور بیمحل میشاود و هرم
قدرتی که زور برپایش نگاه داشاته اسات ،فرو میریزد .از اینرو ،اساتبدادها ،هراندازه به اساتبداد فراگیر
نزدیکتر میشااوند ،ویرانگرتر و مرگبارتر میگردند .وضااعیت امروز ایران و وضااعیت امروز عراق
اقوی دلیل.
 .3/2در دموکراساایها بمیزانی که جامعه مدنی در تصاامیمگیریها شاارکت میکند ،دو عامل ساابب
میشوند که روش تجربی با روش دستوری جانشین گردد:
الف – وسائل ارتباط جمعی در خدمت اقلیت صاحب امتیاز و سازنده فکر جمعی جبار و
ب -روابط قوا با کشاورهای دیگر و وجود «دشامن» .در حال حاضار« ،دشامن» برای هر کشاوری یک
شاااکل دارد .برای امریکا ،تروریسااام بینالمللی و «دولتهای حامی تروریسااام بینالمللی» و برای رﮊیم
والیت فقیه« ،امریکا و اذنابش در منطقه» .وسااائل ارتباط جمعی مأموریت دارند در جامعه فکر جمعی
جباری را بسازند و القاء کنند که کسی را یارای پرس و جو نماند چه رسد به انتقاد.
هرگاه آنها که از حقیقت آگاه میشااوند ،بنا را براین نگذارند که «صاادای ما به جائی نمیرسااد» و
منتخباان قادرتمادار را نقاد کنناد ،مهمتر از آن ،تاا میتوانناد نگاذارناد فکر جمعی جباار پادیاد آیاد و در
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ساطح جامعه ،فلی فکری و حالت تسالیم و رضاا بوجود آورد ،میتوانند حصاار ساانساور را بشاکنند.
چراکه جامعه مدنی فعال اسات و حقوق شاهروندی و حقوق ملی با منافع اقلیت صااحب امتیاز درتضااد
اسااات .پس جامعه مدنی گوش شااانوا دارد .آگاهان از حقیقت ،کساااانی که از تجاوز به حقوق آگاه
میشاوند ،اغلب در انتخاب مخاطب ،اشاتباه میکنند .مخاطب نه منتخبان قدرتمدار و نه اقلیت صااحب
امتیاز و نه وسااائل ارتباط جمعی در اختیار آنها ،که جامعه مدنی ،بمرابه جمهور مردم اساات .خطاب به
این مردم اساات که ،به تکرار ،میباید از حقوق ملی و حقوق شااهروندی و هر حقیقتی که آگاهی از
آن حق مردم است ،سخن گفت.
در جامعههائی که فاقد دموکراسای هساتند ،قدرت باوری اسات که بعنوان دروغ بزرگ همواره باید
به محک حقوق شاهروندی و حقوق ملی ،نقد کرد .مرتب میباید خاطر نشاان کرد که قدرت صااحب
وجود نیسات ،یک رابطه اسات .با بیرون رفتن از این رابطه ،آدمی اساتقالل و آزادی خود را بازمییابد.
در این نوع جامعهها ،مخاطبان دو گروه هستند:
● با جمهور مردم ،از مسااائلی که دارند و ،همه روز ،بدانها مبتال هسااتند و نیز حقوق انسااان و حقوق
ملی ،باید سااخن گفت .از حقوق به ترتیبی باید سااخن گفت که بتوانند بکار ببرند و تفاوت زندگی را
وقتی عمل به حقوق است و وقتی عمل به آنها نیست را دریابند.
● با نیروی محرکه تغییر یعنی بخشای از جامعه که با زبان آزادی و علم میتوان با آنها ساخن گفت .با
اینان ،نیز ،از حقوق شاهروندی و حقوق ملی و مساائل مبتلیبه مردم و عوامل ساازنده آنها و راهحلها باید
ساااخن گفات .هرگااه این نیروی محرکاه نقش «رادیو باازار» را برعهاده بگیرد و دانسا اتاههاای خود را باه
جمهور مردم انتقال دهد ،حصاار ساانساور میشاکند و جمهور مردم به حرکت درمیآیند و صااحب
سرنوشت خویش میگردند.

٭ پاسخ پرسش سوم درباره رابته انتخاب کنندگان با انتخاب شونده و
یا شنوندگان:
انتخااب شاااوناده و یاا شااانودگاان روش کااری را باایاد در پیش بگیرناد و انتخااب کننادگاان را حق
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بازخواست کردن و در همانحال ،دفاع کردن است .نخست ،روش کار منتخبان:
 .1/3منتخب و یا منتخبان در خدمت حقوق ملی و حقوق شاهروندی شاهروندان هساتند و میکوشاند
مردم را در تصاامیمگیری و بسااا اجرای تصاامیم شاارکت دهند .هرگاه چنین کسااانی در کشااوری با
وضااعیت ایران انتخاب شااوند ،با موقعیتی روبرو میشااوند که مصاادق و بنیصاادر با آن روبرو بودند.
چنین منتخبانی را این روشها درخورند:
● عمل به حقوق ملی و حقوق شهروندی و دفاع از این حقوق،
● وفای به عهد با مردم که موضوع آن ،متحقق گرداندن هدفی است که مردم بخاطرش به او و یا آنها
رأی دادهاند،
● گزارش وضعیت کشور و فعالیتهای خود به مردم ،شفاف و بسا روزانه،
● شااافاف گردانی از راه ابهام زدائی و عمل به حق اطالع یافتن و اطالع دادن و مردم را فراخواندن به
برخورداری از این حق،
● روشان اسات که ساه راهکار باال و راهکارهای زیر ،نیاز به بکاربردن زبان آزادی دارد .نیاز به دانش
و در همانحال ،زدودن غیر عقالنیها ( سنتها و عرف و عادتهای قدرت فرموده و خرافهها) و فکرهای
جمعی جبار دارد،
● مبارزه با سانسورها و برقرار کردن جریانهای اندیشهها و اطالعها و دانشها و فنها و هنرها،
● افشاای دروغها و دیگر انواع ضاد اطالعات ،بطور مداوم .تکذیب کارسااز نیسات .یکبار شاناساائی
تناقضها و آگاه کردن مردم از آنها ،کافی نیست .این کار نیاز به تکرار دارد،
● مراجعه به مردم هربار که گره را تصمیم مردم میگشاید،
● از آنجاا کاه جمهور مردم ،درآماد الزم برای تاأمین هزیناه زنادگی را از راه کاار باایاد بادسااات آورناد،
پس ،نمیتوانند همه روز در مقام تصامیمگیرنده ،در صاحنه حاضار باشاند .همین امر سابب میشاود که
اقلیتی خود را قائم مقام مردم در گرفتن تصمیمها بگرداند و
میسنجد ،هرگاه بخواهیم دقیق کنیم ،یعنی از صورت به محتوی گذر میکنیم ،میبینیم:
الف – حق جای خود را به نفع سپردهاست .و
ب – در واقع ،شخ

به این نفع سنجیدهاست.
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ج -روشااان درمییاابیم کاه زیاان بزرگ کاه جاامعاههاا همچناان میکنناد ،جاانشاااین کردن حق باا نفع
اساات و غافلند که نفع یکی زیان دیگری را ایجاب میکند حالاینکه حق کساای حق دیگری را
ایجاب میکند.
در گفتگوهای رﮊیم با دولتهای  ،1+5آقای ظریف سااخن از نفع – نفع بمیان آورد .از قرار ،آن
را معادل فارسی ،اصطالح دستآورد – دستآورد ،گمان برده است .دو طرف یک رابطه ،هرگاه
عمل به حق کنند و حقوق یکدیگر را هم رعایت کنند ،هردو دساتآورد خواهند داشات .از برد -
برد سااخن گفتن ،برساار میز قمار ،البته دروغ و دروغ آشااکاری اساات .زیرا بر ساار این میز ،هرکس
مینشایند ،میداند که برنده و یا بازنده میشاود .حالت برد  -برد ،حالت قمار نکردن اسات .برسار میز
ماذاکره هم ،وقتی رابطاه رابطاه قوا اسااات و باایاد داد و گرفات ،دو طرف نمیتوانناد نفع ببرناد .نااگزیر
یاک طرف نفع میبرد و طرف دیگر زیاان .پس اگر براصااال موازناه عادمی ،بر وفق حقوق ملی
گفتگو شااود ،حالت حق  -حق ،حالتی اساات که ،درآن ،دو طرف حقوق یکدیگر را میپذیرند و
رابطاه را رابطاه حق باا حق میکنناد .برای اینکاه مردم اینگوناه فریبهاا نخورناد ،میباایاد زباان آزادی را
بشناسند و بکاربرند؛
● باه میزانی کاه مردم زباان آزادی را جاانشاااین زباان قادرت میکنناد ،بیشاااتر حق و ویژگیهاایش و
حقوق خود را میشاناساند .اساتقالل و آزادی خود را بهتر میشاناساند و بیشاتر بکار میبرند .و بدیهی
است که کمتر فریب میخورند .هرچند رواج دادن زبان آزادی کار روزنامهنگاران و اندیشمندان و
دانشاامندان و هنرمندان اساات ،اما این در خانه اساات که باید این زبان را به کودکان آموخت .این
جمهور مردم هساتندکه باید درپی شاناختن این زبان و بکاربردنش بگردند .هرگاه منتخب مردم این
زبان را بکار برد و مردم نیز ،زورباوران و زورمندان چون جز زبان قدرت را نمیشاناساند ،از تولید و
پخش ضد اطالعات ناتوان میشوند.
● انتخااب کننادگاان خود میباایاد ،بحاثهاای آزاد واقعی را روشااای همگاانی و دائمی کنناد .هرگااه
جمهور مردم ،درگروههای کوچک ،به بحث آزاد نشاینند و شارط بحث آزاد را بجا آورند که نقد
به قصاد رفع نق

و بازیافتن واقعیت و حقیقت اسات ،آنساان که هسات ،ساانساور را ناممکن می

کنند و فریبها را نیز.
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تجربه بحرهای آزاد در دوران شاااه و نیز در بهار انقالب ایران ،با همه کوشااشاای که بعمل آمد،
نتوانسااات اداماه یااباد .حاال آنکاه اگر آنهاا کاه می خواهناد ایرانیاان ،در اساااتقالل و آزادی و باا
برخورداری از حقوق شاهروندی زندگی کنند ،به یمن بحرهای آزاد اسات که میتوانند دو کار بس
مهم و سخت اثرگذار را به انجام برند:
الف – مانع از آن شااوند که گروههای ساایاساای که در درون رﮊیم و در حاشاایه آن ،جا و موقع
میجویند ،با استفاده از وسائل ارتباط جمعی در خدمت رﮊیم و قدرتهای در ستیز و سازش با رﮊیم،
میدانداری کنند و شبه بحرها را وسیله فریبکاری کنند .و
ب – هم جریان آزاد اندیشاهها و اطالعها را برقرارکنند و هم بدیل مردمسااالر را توانمند و ،بدان،
بر ترسها و تردیدهای جامعه مدنی ،برای به جنبش برخاستن ،پایان ببخشند.
● بدینقرار ،برقرارکردن جریانهای آزاد اندیشاهها و اطالعها ،از راه شارکت بازهم بیشاتر در «رادیو
بازار» نیز ،کاری اساات که جامعه مدنی میباید تصاادی کند هرگاه بخواهد بداند در چه وضااعیتی
اسات و بخواهد تصامیمگیرنده بگردد و یا ،دساتکم ،مانع از آن بگردد که اقلیتی که حق تصامیم را
مصادره و از آن خود کردهاست ،تصمیمهای ناقض حقوق ملی و حقوق شهروندی را بگیرد.
بر ایرانیاان و دیگر جاامعاههاای نظیر جاامعاه آنهاا و حتی جاامعاههاای دارای دموکراسااای بر اصااال
انتخاب اسات که بدانند ،ارکان دموکراسای ،ولو خوب ساازمان بجویند ،تا وقتی در ساطح جمهور
مردم رابطههای حق با حق ،دسااتکم ،بیشااتر از رابطههای زور با زور نشااوند ،تصاامیمها را اقلیت
صااااحاب امتیااز خواهاد گرفات و باه ساااود و زیاان اکرریات بزرگ خواهاد گرفات و باه اجرا خواهاد
گذاشات .از اینرو ،ضارور اسات که هر انساانی نگران اساتقالل و آزادی خود و عدالت اجتماعی،
بمرابه میزان تمیز حق از ناحق باشد ،تا که رابطهها بطور روز افزون ،رابطههای حق با حق بگردند.

*****

شماره  11 842تا  24آذر 1392
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پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

رابته توانائی نسبی با توانائی متلق
سالم آقای بنی صدر ،خسته نباشید
من گفت و گوی شما با خانم وفا رو در مورد تعریف آزادی گوش کردم .نامه من دارای
دو بخشه ،بخش اول که باید محرمانه بمونه ،تجربه شخصی منه که از سال ها خداپرستی به این
عقیده رسیدم که خدایی وجود نداره ،بخش دوم هم چند پرسش چالشی در مورد تعریف شما
از آزادی است.
 1من جوانی هستم که ...
من مرل بیشتر انسان ها ،دین و خداباوری موروثی داشتم و ...از 15سالگی مطابق دین
موروثی ام ،روزی چند ساعت عبادت و دعا می کردم ...این مسئله برام حکمی بسیار بسیار باالتر
از مرگ و زندگی داشت ،ماه رمضان ها تا صبح بیدار بودم و نماز شب میخوندم و دعا می
کردم و واقعا عاشق خدا بودم .تا این که سال ها گذشت و دقیقا همونقدر نتیجه گرفتم که یک
بت پرست از بت خود نتیجه میگیره! اول به این نتیجه رسیدم که خدا ظالمه ،اما بعد دقت کردم
به منبع اعتقادم به خدا و دیدم میرسه به پدران و مادرانم و اصال منبع موثقی نیست! اگه دقت
کنیم می بینیم که هر چه به گذشته میریم خرافات بیشتر میشه و مرال تا سه -چهار نسل پیش،
وقتی فرزندی متولد میشد ،پدر باید در شب اول تا صبح با یک چوب باالی سر فرزندش
نگهبانی میداد تا «از ما بهترون» نیان ببرنش! من در نهایت به این نتیجه رسیدم که چون عدالت
وجود نداره (یک فرد بی پا اگه بخواد قهرمان دو بشه باید چند برابر افراد عادی تالش کنه و
این عادالنه نیست) و چون خدا ثابت نشده و فقط یک ادعا از طرف افرادی در گذشته های
بسیار دور و «در منطقه ای خاص» که ادعای پیامبری داشتن است (البته اگه سری به تیمارستان
ها بزنیم،
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هنوز هم افرادی هسااتند که ادعای پیامبری کنن!) ،خدا وجود نداره و یک خرافه مرل بت پرسااتی و...
است.
شما اگر حق محور هستین ،پس حتما قبول دارید که خدا رو باید با حق سنجید و نه برعکس.
...
بخش اول نامه من به نوعی مقدمه بخش دوم بود.
 2با توجه به تجرابه من و با توجه به این که شا اماا معتقادید برای رسا ایادن به آزادی مطلق باید به وجود
خدا باور داشت و با او موازنه عدمی برقرار کرد ،چند پرسش مطرح میشه:
 1/2آیا کساانی که به خداعقیده ندارند به آزادی مطلق نمیرساند؟ در این صاورت آیا مشاروط کردن
رسیدن به آزادی مطلق به خداباوری ،خود نوعی تعین نیست؟
 2-2آیاا بناده برای تجرباه آزادی مطلق ،باایاد باه وجود اثباات نشاااده خادا ایماان آورده و ظلم یاا عادم
توانایی اش رو به وسیله عقلم «توجیه» کنم؟
 3/2اگر شاما معتقد باشاید که بنا بر وعده قرآن ،گناهکاران پس از مرگ مجازات خواهند شاد ،در این
صاورت خدا زورمدار و مساتبد اسات ،زیرا اعمال زور فقط در صاورت ضارورت و به مقداری که فرد
متجاوز به حقوق دیگران رو از ادامه این کار بازدارد مجاز اسات ،حال فرض کنیم چند پسار دختری را
ربوده و قصاد تجاوز به او را دارند و خدا هم به دالیلی چون مسائول بودن انساان در تعیین سارنوشات
خویش ،هید دخاالتی نکناه ،مجاازات کردن این پساااران متجااوز پس از مرگ چیزی جز خاالی کردن
حرص و اعمال اساتبداد نخواهد بود ،زیرا اون پساران پس از مرگ دیگر امکان تجاوز نخواهند داشات
که با اعمال زور متوقف شااون کنیم .حال پرسااش این اساات که چطور میشااه به وساایله موازنه عدمی
برقرار کردن با این خدای مستبد ،به آزادی مطلق رسید؟
٭ تعریف من از آزادی ایناه کاه باه مقادار بی محال کردن زور ،آزادی باه دسااات میااد و باا از بین رفتن
کامل زور ،آزادی مطلق به دست میاد و این مسئله میتونه در رابطه انسان با خود یا دیگری ،یا در روابط
اجتماعی یا ...اتفاق بیفته.
البته ممکنه نظر من هم مشکل داشتن تعین رو داشته باشه اما نظریه شما هم همین مشکل رو داره.
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٭ این بحاث سااار دراز خواهد داشااات و بناابراین ،هر جا که شا اماا صاااالح دیدید این بحاث رو تموم
میکنیم.
ببخشید که نامه طوالنی شد ،برای اجتناب از چندباره گویی ،الزم بود که به همه جوانب بپردازم.
بدرود
با سالم
 – 1از اینجا شاروع میکنم که شاما هساتید .و بنابر فرض شاما ،خدا نیسات .حال که خدا نیسات ،پس
دلیل وضاعیت شاما را در قوانین حاکم بر طبیعت باید جسات .شاما خود دلیل را یافتهاید و در قسامت
اول نااماه خود آوردهایاد .پس تاا اینجاا ،قاانون طبیعات عمال کردهاسااات .میمااناد این پرساااش :آیاا اگر
خدائی بود ،هربار که آفریدهای قانون او را رعایت نکرد ،باید بساااود قربانی رعایت نشااادن قانون و به
زیان قانون عمل کند؟ اگر پاساخ ما به این پرساش آری باشاد ،شایرازه هساتی از هم نمیگسالد؟ اگر
خدائی وجود داشاته باشاد و اساتقالل و آزادی مطلق باشاد ،بنابر اینکه از حق جز حق صاادر نمیشاود،
از این اسااتقالل و آزادی مطلق ،جز اسااتقالل و آزادی صااادر میشااود؟ اگر نه ،پس ،آفریدهها الجرم
مساتقل و آزاد آفریده شادهاند .حال اگر قرار باشاد ،هربار که آفریدهها ،بدینخاطر که مساتقل و آزاد
هسااتند ،قانون را برهم زدند ،خداوند دخالت کند ،این دخالت را جز از راه ساالب اسااتقالل و آزادی
میتواند بکند؟
میبینید که والیت مطلقه فقیه خدا فرموده نیسات .آنرا طرز فکری پدید آورده اسات که شاما دارید
و بساایارتر از بساایار انسااانها دارند .از اتفاق ،اسااتدالل آقای خمینی نیز این بود که آزادی دادیم الیقش
نبودید پس گرفتیم .این «پس گرفتن آزادی»  -که دروغ اسات زیرا آزادی ذاتی حیات انساان اسات و
کسای نمیتواند آن را بدهد و بگیرد .انساان خود از آن غافل میشاود – که جز اساتقرار اساتبداد والیت
مطلقه فقیه نبود ،میلیونها قربانی داشاات و تا هساات دارد .یکی از آنها شااما هسااتید .باوجود مساائولیت
ساانگین آقای خمینی ،مساائول تنها اومساائول نیساات .همه آنها که این طرز فکر را دارند و میپندارند
وقتی پای ساود و زیانشاان بمیان میآید ،اساتقالل و آزادی و قوانین حاکم برهساتی آفریده باید جای
خود را به قدرت جباری بسپارند و بسود تصوری – و زیان واقعی  -آنها عملکند ،مسئول هستند.
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 – 2باز فرض میکنیم خدا نیساات .شااما هسااتید و میگوئید خدا نیساات و مدعی میشااوید دلیلی
بروجود او نیست .خدا باوری از پدر و مادرها به فرزندان رسیده است .اما اگر خداوند نیست ،پس ماده
اصاالت دارد و ماده متعین اسات .اگر ماده اصاالت دارد ،اساتقالل و آزادی بیمحل میگردند و جبر با
محل میشااود .به سااخن دیگر ،در هسااتی متعین و دربند جبر ،انسااان و هید موجود دیگری نمیتواند
استقالل و آزادی را تصور نیز بکند .دورتر خواهیم دید که متعین بدون نامتعین وجود نیز پیدا نمیکند.
حال برشاما اسات بگوئید :چگونه توانساتهاید آزادی را حتی تعریف نیز بکنید؟ تعریف شاما ایناسات
کاه آزادی نبود زور اسااات و گماان کردهایاد این تعریف نیااز باه وجود خاداوناد نادارد .حاال اینکاه باا
کمی تأمل ،در مییابید که تعریف شااما متناقض ،بنابراین ،ناصااحیح اساات و صااحت آن نیاز به رفع
تناقض دارد:
 .2-1بر اصاال موزانه عدمی ،ملموس ترینتعریف از آزادی ،نبود زور میشااود .اما نبود زور ،بود خدا
اساات .چرا که در هسااتی آفریده ،شااما هید حدگذاری و متعین کننده جباری جز زور نمیتوانید پیدا
کنید چون وجود ندارد .در حقیقت ،در طبیعت زور وجود ندارد ،نخسات میباید رابطه قوا برقرار شاود
و نیرو تغییر جهات بادهاد و در تخریاب بکاار افتاد تاا ماا آن را زور بخوانیم .پس پیادایش زور (در معناای
تغییر جهت یافتن نیرو) منوط به وجود روابط قوا اسات .پیش از آن وجود ندارد .شاما میتوانید بپرساید:
دو موجود میتوانند رابطه داشااته باشااند ،بیآنکه زور درکار آید .چه نیاز به خدا؟ پاسااخ ایناساات:
وجود رابطاه حق باا حق میاان آفریادههاا داللات میکناد بر وجود خادا .چراکاه بادون وجود خادا،
هرموجود فاقد نامتعین خویش ،میگردد .درجا ،با انکار خدا ،بنابر این که هساتی متعین میشاود ،مدار
انسان باخود او نیز مدار بسته میگردد .به سخن دیگر ،او باخود زور بکار میبرد و خویشتن را از هستی
مطلق محروم میکناد .بادینساااان ،خاداناابااوران متعین شاااد گاان باه زور هساااتناد .هید فرقی نمیکناد
وضااعیت این کسااان با کسااانی که خداوند را قدرت (= زور ) میانگارند .از اینرو ،همه آنها که «بنام
خدا و بخاطر او» زور درکار میآورند ،دانساته و یا نادانساته ،منکران خداوند هساتند .حال اگر بخواهیم
تناقض تعریف شاما را از آزادی رفع کنیم ،تعریف چنین میشاود :نبود زور آزادی اسات و نبود مطلق
زور مسااوی میشاود با رابطه انساان با خدا و مسااوی میشاود با مدار باز انساان
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خدا و آزادی حد

ناپذیر .توجه شااما را جلب میکنم به تناقض دیگری و آن اینکه قائل شاادن به مطلق ،قائل شاادن به
خدا است .خدا نیست ،یعنی مطلق نیز نیست و اگر مطلق نیست ،آزادی نیز نیست.
موازنه عدمی ،نبود حد ،بنابراین ،نبود زور ،الاکراه ،اسات .در دین اکراه نیسات ،زیرا اگر باشاد ،خدا
نیست .بدینقرار ،پاسخ پرسش اول شما ،ایناست:
 .2.2اگر کسای بگوید خدا نیسات و بداند که چه میگوید ،او به جبر قائل اسات .اصال راهنمای عقل
او ،ثنویت تک محوری اسات که ضاد کامل موازنه عدمی اسات .بدیهیاسات چنین کسای نمیتواند به
آزادی قائل باشد .و البته از استقالل و آزادی ذاتی حیات خود نیز غافل است.
من نگفتهام برخورداری از آزادی مشاروط به خداباوری اسات .گفتهام :غافل شدن از خداوند ،غافل
شادن از اساتقالل و آزادی خویش و ،درجا ،زندانی مدار بساته و گرفتار جبر گشاتن اسات .باوجوداین،
اگر از خود بپرسااید چرا این حکم به عقل شااما رساایدهاساات و در باره پاسااخی که به این پرسااش
میدهید ،تأمل کنید ،در مییابید ،شاارطی بهمیان نیامده اساات و در میان نیساات .شاارط را شااما خود
سااختهاید وگرنه ،رابطه نسابی (انساان) با مطلق (خدا) ،مشاروط به هید شارطی نیسات .بطور فطری وجود
دارد .به یمن وجود این رابطه اسات که انساان ،در هساتی بیکران ،آزاد و مساتقل اسات .این رابطه نیز
ذاتی حیات اساات و آفریده ،با غفلت از آن ،از اسااتقالل و آزادی خویش غافل میشااود .اسااتقالل و
آزادی ،در اصاال ،اینهمانی جسااتن با هسااتی محض در مقام خلق هسااتند .عقل مسااتقل و آزاد ،این
اساااتقالل و آزادی را بهنگام خلق میجوید .عقل غافل از اساااتقالل و آزادی خویش ،عقل قدرتمدار
اسات و ناتوان از خلق و کارش توجیهگری اسات .این عقل توجیهگری را نیز با تخریب آغاز میکند.
زیرا عقل قدرتمدار نمیتواند کارش را با تخریب آغاز نکند.
این واقعیات کاه شا اماا بر آزادی وجادان داریاد و آن را تعریف نیز میکنیاد ،گویاای این واقعیات و
حقیقت اساات که هر متعینی در نامتعینی اساات .نیازی نمیبینم به دساات آوردهای فیزیک کوانتیک
مراجعه کنم ،زیرا بنابر قاعده ،خودشاناسای خدا شاناسای اسات .اگر نامتعین نبود ،متعین چگونه پدید
میآمد؟ چگونه حیاتمند میشااد؟ انسااانی که ما هسااتیم ،اگر جرم مادی خود را از غیر مادی که در
فیزیک  espritمیخوانند ،جدا کنیم ،به اندازه نوک انگشاات نیز نمیشااود .تازه ،همین جرم نیز نیاز
دارد به فضاا که ،هرگاه نباشاد ،نیسات .اینک اگرتمامی گیتی را یک موجود بشاماریم .این هساتی نیز،
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الجرم ،در هسااتی دیگری اساات که نامتعین اساات .وارد این بحث نیز نمیشااوم که آیا نامتعین خالق
متعین اساات و یا از آغاز ،متعین در نامتعین ،بودهاساات .تا اینجا ،هسااتی مادی ،مطلقا متعین نمیتواند
باشااد و نیساات .وجود متعین همراه اساات با وجود نامتعین و اولی دلیل اساات بر وجود دومی و دومی
دلیل اسات بروجود اولی .آیا این نامتعین خدا اسات؟ همچنان ،بنا را بر قول شما میگذاریم و میگوئیم
نه .اما بمحض اینکه میگوئیم نه .خود را با یکچند تناقض روبرو مییابیم :انسااان شااعورمند اساات.
اساتعدادها ،از جمله اساتعداد خلق دارد و حقوقی دارد که ذاتی حیات او هساتند .از جمله مساتقل و آزاد
اسااات .اگر نامتعین را فاقد شاااعور و اساااتعدادها و اساااتقالل و آزادی ،حق ،بیانگاریم ،چگونه بتوانیم
اینهمه را متعلق به «اپسایلنی» بدانیم که جرم مادی اسات و دروجود نیز همچنان نیازمند نامتعین اسات؟
رفع تناقض به ایناسات که نامتعین را حق ،شاعورمند و خالق و ،...خدا ،بدانیم .قاعده خود را بشاناس تا
خدای خود را بشاناسای ،راسات از کار در میآید .بدینقرار ،هرگاه خود را اینساان بنشاناساید ،نق
رویداده را در مقایسه با توان رشد خود در استقالل و آزادی ،بس ناچیز مییابید و به یمن رشد کردن
و شاتاب گرفتن در رشاد ،شاگفتی بر شاگفتی میافزائید .به آنها میپیوندید که رنجوری و ساختیها را
انگیزه کردند و جهانیان مدیون دستآوردهای آنها هستند.
 .2-3عدل میزان اسات .میزان تمیز حق از ناحق اسات .مفهومی که شاما از عدل در ساردارید ،گویای
بیان قدرتی اساات که اندیشااه راهنمای شااما شااده و قولی متناقض اساات .از جمله این تناقض :غیر از
اینکه کردن کاری که مستلزم نقض قانون طبیعت است ،ظلم است و نه عدل ،عدل برآوردن خواستی
نیست .هدفی که باید تحقق یابد نیست .چراکه
الف  -هدف در وسیله بیان میشود ،یعنی اینکه وسیله میگوید هدف واقعی کدام است و
ب  -برای ساانجش حق یا ناحق بودن هدف و وساایله ،نیازمند میزان هسااتیم .حال اگر تناقض را رفع
کنیم ،عدل را میزانی مییابیم که حق را از ناحق تمیز میدهد.
و از راه فایده تکرار ،خاطر نشاان میکنم که تنها وقتی اندیشاه راهنمائی بیان اساتقالل و آزادی اسات،
عدل ،بمرابه میزان ،محل عمل پیدا میکند .اگر بیانهای قدرت این تعریف از عدل را بدساات ندادهاند،
بدینخاطر بودهاسات که نمیتوانساتهاند .نمیتوانساتهاند زیرا عدل بمرابه میزان تمیز حق از ناحق ،با بیان
قدرت خوانائی ندارد و ناقض آن نیز هست.
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و اماا حق ،ویژگیهاا دارد .این ویژگیهاا را ،از جملاه در مصااااحباه باا تلویزیون ساااپیاده اساااتقالل و
آزادی ،برشاامردهام .از جمله این ویژگیها جاذبه و دافعه اساات .چنانکه عنصاارهائی با یکدیگر میل
ترکیبی دارند و عنصاارهائی این میل ترکیبی را ندارند .میزان عدل برما معلوم میکند ترکیبی که انجام
گرفته و یا نگرفته اسات ،بنابر بود و یا نبود میل ترکیبی بودهاسات یا خیر .اگر ،بنابر میل ترکیبی ،ترکیبی
انجام گرفتهباشد ،عمل به حق انجام گرفتهاست .پس معیار عدل خداوندی ،نه میل و دلخواه ما آدمیان،
که حق بودن و یا نبودن رویداد اسات .میان یک زن و یک مرد ،وقتی رابطهای که برقرار میشاود حق
اساات که این دو یکدیگر را دوساات بدارند .اگر ،بیآنکه یکدیگر را دوساات بدارند ،برآن شااوند
یکدیگر را وسایله ارضاای هوسای و یا رسایدن به هدفی بکنند و یا یکی در مقام تصارف دیگری ،زور
درکاار آورد ،بناابر میزان عادل ،اینگوناه رابطاههاا ،ویرانی بباار میآورناد .وجود ویرانی ،گویاای عادل
خداوند اسات .زیرا از ترکیبها ،نوعی توحید ببار میآورد و نوع دیگری ،تضااد و ویرانی .هردو ترکیب
نتیجاههاائی را باایاد بباار میآوردناد کاه بباار آوردهاناد .ماداخلاه خاداوناد برای اینکاه ترکیاب دومی روی
ندهد ،نقض قانونی اسات که خود مقرر کرده و ناحق اسات .پس نارضاائی شاما از خداوند بخاطر آنچه
روی داده ،نابجا اسات و این رویداد دلیل ظالم بودن خداوند نیسات بلکه گویای توقع عمل خالف از
خداوند است .میبینید تناقض در قول شما بس آشکار است:
شاما میگوئید :به علت نق
نوعی ترکیب سبب نق

ناخواساته ،خداوند یا نیسات و یا هسات و ظالم ،و گرنه ،ناتوان اسات.

شدهاست .نوع دیگری از ترکیب سبب سالمت تن میگشت .پس دو نوع

ترکیب ممکن بودهاند .بموقع نرساایدن عنصااری یکی را ناممکن کردهاساات .برابر میزان عدل ،رویداد
حاصال عمل و عمل متقابلی اسات که انجام گرفتهاسات .پس آنچه واقع شادهاسات ،حق اسات و دلیل بر
عدل خداوند .حال اگر بخواهیم تناقض موجود در قول شاااما را رفع کنیم ،این میشاااود :چون امکان
دیگری وجود داشااتهاساات و بطور طبیعی ،آن امکان میباید رخ میدادهاساات ،پس نرساایدن بموقع
عنصر ،طبیعی نبوده و سبب نق

شدهاست .پس چون عمل خالف عدل است ،ظلم است.

هم به قربانی و هم به خانواده و هم به جامعه و هم ...و ظالم انسانهائی هستند که خداوند به آنها هشدار
دادهاسااات :آفریادههاا حقوقمناد هساااتناد .باا اینحاال ،از حقوق خویش غاافال میشاااوناد و زور درکاار
میآورند و ویرانی بر ویرانی میافزایند .باز خداوند به انساانها فرمودهاسات اساتعدادها ،از جمله اساتعداد
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دانشجوئی دارند و باید به دانش زندگی خویش را به سامان آورند و این انسانها درپی دانش نمیشوند.
زور درکار میآورند و همچنان ویرانی بر ویرانی میافزایند.
 .2-4فیزیک دان و فیلسوف فرانسوی ،شارون ،فضای غیر مادی را  espritو جرم مادی را ماشین او
میداند و برایناست که او این ماشین را بنابر موقع ،تغییر میدهد .اگر هم او نمیگفت ،در رابطه
متعین با نامتعین ،هرگاه بنارا براین بگذاریم که نامتعین وجود ندارد و اگر هم وجود دارد ناتوان و تابع
متعین است (طرز فکر شما) ،خود را ناتوان میبینیم .هرگاه ،بنا را براین بگذاریم که متعین در رابطه با
نامتعین توانا میشود ،خویشتن را توانا مییابیم و با بکار انداختن استعدادها و فضلهای خویش ،مدام،
بر این توانائی میافزائیم
مسائول بودن انساان در تعیین سارنوشات خویش ،هید دخالتی نکنه ،مجازات کردن این پساران
متجااوز پس از مرگ چیزی جز خاالی کردن حرص و اعماال اساااتباداد نخواهاد بود ،زیرا اون
پسااران پس از مرگ دیگر امکان تجاوز نخواهند داشاات که با اعمال زور متوقف شااون کنیم.
حال پرساش این اسات که چطور میشاه به وسایله موازنه عدمی برقرار کردن با این خدای مساتبد،
به آزادی مطلق رسید؟»
٭پاسخ به پرسش سوم:
 .1/3مرگ در هساتی روی میدهد و هساتی هسات .در هساتی ،هر عملی ،برخود افزا اسات .در
مرال شما ،چند پسری که دختری را میربایند و به او تجاوز میکنند ،عقلهای زورمداری دارند
کاه کاار خود را باا تخریاب ،بااتخریاب خود شاااروع میکنناد .زیرا ناه تنهاا از حقوق خود بمنزلاه
انسااان غافل میشااوند و نه تنها حقوق و کرامت زن را نمیبینند و نه تنها نمیدانند که با تجاوز
باه حقوق و کرامات زن ،باه حقوق و کرامات خود تجااوز میکنناد ،بلکاه غاافال از اصااال «تاا
تخریب نشاااوی تخریب نمیکنی» ،نمیدانند که عمل برخود افزا اسااات .تخریب آنها تخریب
میزایاد و این تخریاب نیز بنوباه خود تخریاب میزایاد .حاال اگر این تخریبهاا زماانی از رهگاذر
ترمیم و جبران ،خنری نشاوند ،محیط زیسات غیر قابل زیسات میشاود .خطری که ،هم اکنون،
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موضوع روز است .پس مجازات پس از مرگ ،به ترتیبی که شما میپندارید ،در کار نیست .به
قول مولوی« ،ازمکافات عمل غافل مشاو گندم از گندم بروید جو زجو» .جریان تخریب شادن
است که ادامه مییابد و متوقف نمیشود مگر به ترمیم و جبران:
 .2/3از توانائی های طبیعت ،یکی ترمیم و جبران اسااات :از قانونهایی که ادامه زندگی هساااتی
آفریده را میسار میساازند ،یکی قانون ترمیم و جبران اسات .میدانید که طبیعت آلودگیها را
میزداید .مگر اینکه ویرانی بدانحد باشااد که طبیعت را از ترمیم و جبران ناتوان سااازد .برای
مراال ،هرگااه بمبهاای اتمی موجود منفجر شاااوناد ،کره زمین را غیر قاابال زنادگی خواهناد کرد.
زمان ترمیم و جبران اگر قابل محاسبه باشد و محاسبه شده باشد ،من از آن بیاطالع هستم.
خاطر نشااان میکنم که دانش امروز ،در جسااتن دانش و فن و بکاربردنشااان ،بنایش بر خود
افزائی عمل و ترمیم و جبران اسات .چنانکه بیماری برخود افزا اسات اگر درمان نشاود .وجود
قاانون ترمیم و جبران ،انساااانهاا را بر میانگیزد باه یاافتن دانش و فن برای ترمیم و جبران ویرانی
روی داده .بادینقرار ،از امروز تاا روز واپساااین ،قاانونی کاه خاداوناد مقرر فرمودهاسااات ،قاانون
ترمیم و جبران اساات .بدیهیاساات هراندازه ویرانگر دیرتر در صاادد ترمیم و جبران ویرانگری
خود برآید ،کارش سختتر و طاقت فرساتر میشود.
بدین قرار ،رابطه انساان با خدا ،رابطه توانائی نسابی با توانائی مطلق اسات .توانائی نسابی اگر
خود را از توانائی مطلق محروم کند ،جز محکوم کردن خویش به ناتوانی نکرده اسات .چراکه
توانائی نساابی ،بریده از توانائی مطلق ،در مدار بسااته زندانی میشااود و ،در این مدار ،همان که
هست میماند .پس ،چون رشد نمیکند ،تباه میشود.
شاما چرا به جساتن دانش و فن پیشاگیری از وقوع نق

و درمان آن روی نمیآورید تا راه و

روش ترمیم و جبران را بجوئیاد؟ برادرزاده من ،ماادری و پادری مبتال باه بیمااری قلاب داشااات.
این بیماری او را برانگیخت به یافتن دانش پزشاکی .متخصا

قلب طراز اولی شاد و بنگرید به

فراوانی بیمارانی که درمانکرده است و میکند .من خود معلولی بزرگ را ،زورباوری و گریز
از حقوق ذاتی و به بنادگی قدرت در آوردن عقال دانساااتم و هماه عمر کوشااایادهام و همچناان
می کوشام حقوق ذاتی را به انساانها خاطرنشاان کنم .روشاهای عقل قدرتمدار و روشاهای عقل
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مساتقل و آزاد را بیابم و در دساترس قراردهم .مبتالیان به قدرت باوری ،دور میشاوند ،شاماری
از آنهاا ناسااازاگوئی و دروغ ساااازی را کار هماه روز خود کردهاند .و من میدانم که اعتیاد به
قادرت بااوری و پیروی از اوامر و نواهی قادرت ،آنهاا را از افتاادن باه یااد حقوق خود نیز،
میترسااااناد .از اینرو ،باه جاای شاااکساااتن بات قادرت کاه تساااخیرشاااان کرده و بردهشاااان
گرداندهاسات ،از کسی دوری میکنند که توانائیها و حقوقشان را بیادشان میآورد .و میدانم
که باید بر حق ایسااتاد و حقوق را همچنان خاطرنشااان کرد تا در درون هر انسااان ،حقوقمندی
جای قدرتباوری را بگیرد و رابطههای زور با زور ،جای به رابطههای حق با حق بسپارند.
و انساااانهاای طراز اولی هساااتناد کاه از تماام بادن ،تنهاا یاک عضاااو آنهاا کاار میکناد و باا
بکااراناداختن آن ،اساااتعادادهاای خویش را باارور کردناد و خادماتگزاران بزرگ باه انساااانهاا
گشتند .دو نمونه:
● اساتیون هاوکینگ  Stephen Hawkingاز هر گونه تحرک عاجز اسات .نه می تواند
بنشایند نه برخیزد .نه راه برود .حتی قادر نیسات دسات و پایش را تکان بدهد یا بدنش را خم و
راساات کند .از همه بدتر توانایی سااخن گفتن را نیز ندارد .زیرا عضااالت صااوتی او که عامل
اصاالی تشااکیل و ابراز کلمات اند مرل  99درصااد بقیه عضااالت حرکتی بدنش در یک حالت
فلی کامل قرار دارند .مشتی پوست و استخوان است روی یک صندلی چرخدار که فقط قلبش
و ریه هایش و دسااتگاه های حیاتی بدنش کار می کنند و بخصااوص مغزش فعال اساات .یک
مغز خارق العاده که دمی از جسااتجو و پژوهش و رهگشااایی بسااوی معماها و نا شااناخته ها باز
نمی ماند .تنها دو انگشت دست چپ او کار میکنند.
این اعجوبه مفلوج اسااتیفن هاوکینگ پرآوازه ترین دانشاامند دهه آخر قرن بیسااتم اساات که
اکنون در دانشاگاه معروف کمبریی همان کرسای اساتادی را در اختیار داردکه بیش از دو قرن
پیش زمانی به اساحق نیوتن کاشاف قانون جاذبه تعلق داشات .همچنین وی را انیشاتین دوم لقب
داده اند زیرا می کوشااد تئوری معروف نساابیت را تکامل بخشااد و از تلفیق آن با تئوری های
کوانتومی فرمول واحاد جادیادی ارائاه دهاد کاه توجیاه کنناده تماامی تحوالت جهاان هساااتی از
ذرات ریز اتمی تا کهکشاااان های عظیم باشاااد .اینشاااتین معتقد بود که چنین فرمول یا قانون
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واحدی می بایسات وجود داشاته باشاد و ساالهای آخر عمرش را در جساتجوی آن ساپری کرد
اما توفیقی نیافت.
● پروفسااور محمدرضااا پرورش که  6سااالی اساات چشاام از جهان پوشاایدهاساات .او رئیس
انساااتیتوهماتولوﮊی و غدد لنفاوی دانشاااگاه  Kielآلمان بود .گرفتار فلی شاااد باوجود این،
ساارتاساار عمر خود را در کسااب علم و انجام تحقیقات گذراند و موفق به کسااب مدارک و
مدارج عالی از نقاط مختلف جهان شدهاست.

*****
شماره  25 843آذر تا  8دی 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

نقد « منشورحقو شهروندی»
آقای حسن روحانی ،متنی را زیر عنوان حقوق شهروندی ،در سایت خود ،انتشار داده است.
دربرنامه رادیو فرانسه ،به اتفاق خانم شادی صدر و آقای عبدالکریم الهیجی ،این متن را نقد
کردهایم .با این وجود ،در مقام اجابت درخواست ،اینک آن را به تفصیل نقد میکنم:
نخست یادآور می شوم که انتشار متنی زیر عنوان حقوق شهروندی ،ولو صورتی برای
پوشاندن ماهیت و محتوای ضد حق باشد ،گویای موفقیت ایستادن بر حق و اظهار حق است.
همه آنها که برحق ایستادهاند و شجاعت اظهار حق را از کف ندادهاند ،اینک میتوانند مطمئن
باشند که جام عه ایرانی در سمت و سوی تحول به جامعه شهروندان است .برکوشش باز باید
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افزود و به این تحول شتاب بخشید تا مگر ایرانیان راه رشد درپیش گیرند و ،در جهان ،منزلتی
را که شایسته آنند ،بازحویند.
متن منتشره زیر عنوان «منشور حقوق شهروندی» شامل سه فصل است .فصل اول ،زیر عنوان
قواعد عمومی ،یک ماده است که  6بند دارد .فصل دوم عنوان مهمترین حقوق شهروندی را
دارد و شامل مواد 2و 3است .ماده سوم  110بند دارد .و عنوان فصل سوم ،ایجاد معاونت حقوقی
و مأموریتهایش است و  11ماده دارد از ماده  4تا .15
متن تا بخواهی مشوش است .یک دلیل آن این است که از قرار ،بنای نویسندگانش بر این
بوده است که خواننده نباید بداند شهروند کیست .همین نق

 ،کیهان ( 9آذر  )92را برآن

داشتهاست فرصت را غنیمت بشمارد برای القای این دروغ که گویا حقوق انسان ربطی به حقوق
شهروندی ندارند .غافل از اینکه شهروند عضو جامعهای را گویند برخوردار از والیت جمهور
مردم .شهروند از این والیت برخوردار و در آن شریک است.
او دارای حقوق انساان و حقوق سایاسای و حقوق اقتصاادی و اجتماعی و حقوق فرهنگی اسات .غیر از
این ،متن  10ضااد حق را در بر دارد .هر نوبت ،برخورداری هر حقی مشااروط میشااود به موافقتش با
یک و یا بیشتر از این ضد حقها:

٭ در «منشور حقو شهروندی»،حقهایی که تعری

دقیق نیز ندارند،

مشروب و مقید شدهاند با عدم مخالفت با حد حقها:
بازگوئیم که بیرون از حق ،ناحق اساات .پس ،مقید و مشااروط کردن حق به هرآنچه در بیرون حق
قرار دارد ،مشااروط و مقید کردنش به ناحق اساات .به سااخن دیگر ،صااورت حق اساات که به عمل
درآوردنی نیسات و محتوا ضادحق اسات که مجری اسات .در این «منشاور» ،دسات کم 10 ،ضاد حق،
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«حقوق شهروندی» را مقید و مشروط میکنند:
 – 1شااهروندی بدون حق حاکمیت ،کلمهای میان تهی اساات .شااهروندی ترجمان حاکمیت ملی و
شارکت هر شاهروند درآناسات .در حقیقت ،از دو ساو ،شاهروندی و حاکمیت ملی یکدیگر را ایجاب
میکنناد :بادون وجود شاااهرونادان برخوردار از حق حااکمیات ،حااکمیات ملی تحقق پیادا نمیکناد و
بدون بکاربردن حق حاکمیت ،حاکمیت ملی واقعیت پیدا نمیکند .حقوقدانانی که موضاوع کارشاان
حقوق اساااساای اساات ،میدانند که حق قابل انتقال از دارنده آن به غیر او نیساات و اگر هم ،ملت را
صااحب حق حاکمیت بدانند ،نه غیر او میتواند صااحب این حاکمیت باشاد و نه انتقال حاکمیت را از
ملت به یک شاخ

روا اسات .روا نیسات زیرا ناقض حاکمیت ملت میشاود .بدینساان ،والیت مطلقه

فقیه ناقض حقوق شاااهروندی اسااات .فرقی نیسااات میان قول امرال آقای مصاااباح یزدی که میگوید
«ولیامر» را خداوند بر میگزیند و خبرگان برگزیده خداوند را «کشااف» میکنند و قول آنها که زبان
فریب بکار میبرند و «رهبر» دارای والیت مطلقه را «منتخب غیر مستقیم» مردم «میباورانند» .زیرا نتیجه
یکی اسااات :ملت از حق حاکمیت و ایرانیان از حقوق شاااهروندی محرومند .بدینقرار ،شاااهروند در
جمهوری شهروندان است که از تمامی حقوق شهروندی برخوردار میشود.
در «منشاور حقوق شاهروندی» ،به حق حاکمیت مردم و حق حاکمیت ملت و حاکمیت ملی ،اشااره
نیز نمیشاود .شاهروند حقوق سایاسای نیز ندارد .در ذیل حقوق اجتماعی (ماده  3بند  ،)49برای شاهروند
حق تعیین سارنوشات شاناخته میشاود .روشان اسات که شاناختن حق تعیین سارنوشات برای هر فرد ،به
هیدرو ،بمعنای شناختن حق حاکمیت مردم و یا ملت (بنابر این یا آن نوع مردمساالری) و برخورداری
شهروند از این حق نیست .جز در استبداد فراگیر ،آنهم وقتی همه ابعاد زندگی را فرا میگیرد ،در انواع
اساتبدادها ،شاهروند کسای اسات که تبعه شاهر (= کشاور) اسات و در نظر ،در آنچه به سارنوشات شاخ
او مربوط میشود ،حق انتخاب ،با او است.
و از آنجا که برخورداری از حقوق شاهروندی مقید و مشاروط به «قانون اسااسای جمهوری اساالمی»
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اسات ،پس ،ضاد حقی که والیت مطلقه فقیه اسات ،ناقض حقوق شاهروندی میشاود .بدینقرار ،در
نگارش این «منشور» ،دو فریب بکار رفته است که از باستان تا امروز ،همچنان بکار میروند :یکی نگاه
داشاااتن کلماه (پوپر میگویاد نخساااتین بکااربرناده این فریاب افالطون بودهاسااات)و تغییر معناای آن و
دیگری ،صاورت را وسایله غافل کردن صااحبان حق از ضاد حقی اسات که آنها را از حقوقشاان محروم
میکناد( منطق صاااوری کاه ارساااطو تادوین کرد و برای آن تادوین کرد کاه نخباه هاا بتوانناد عوام را باه
خدمت خویش درآورند).
 – 2تقدم و تساالط قدرت ( دولت والیت مطلقه فقیه) بر حقوق شااهروندی :افزون بر تقدم و تساالط
والیت مطلقه فقیه بر حقوق شاهروندی ،دولت والیت مطلقه فقیه نیز بر حقوق شاهروندی مقدم و برآن
مسالط اسات .تهیه کنندگان منشاور ناگزیر بودهاند بیشاترین بهره را از مبهم نویسای بجویند .غیر از فصال
ساوم که به معاونت حقوقی و مأموریتهایش اختصااص یافتهاسات ،در فصال اول و دوم نیز ،جای جای،
به «وظایف» و «تکالیف» دولت میپردازد .غافل از اینکه دولت ،حتی وقتی حقوقمدار باشااد ،قدرت
اسات ،چه رساد به دولت والیت مطلقه فقیه .دادن تصادی برخوردارشادن ایرانیان از حقوق شاهروندی،
به دولت ،حتی اگر به غلط حقوق را دادنی و سااتاندنی بیانگاریم ،به امانت سااپردن گوشاات نزد گربه
میماند.
حقوق انسااان ذاتی حیات او هسااتند .حقوق جامعه ملی نیز ذاتی حیات آن جامعه هسااتند .بنابراین،
شااهروند کساای را گویند که بعنوان انسااان ،برخوردار از حقوق انسااان و بعنوان عضااو جامعه ملی،
برخوردار از حقوق ملی اسااات .این حقوق را هر شاااهروناد دارد .عمال باه این حقوق نیاازمناد ،قادرت
دولت نیساات .نیازمند نبود مزاحمت دولت اساات .عمل به این حقوق ،نیاز به رابطه حق با حق و نیاز به
نبود رابطاه قوا دارد .لذا ،دولت ،وقتی حقومدار اسااات ،وظیفاهای جز این ندارد که مزاحم برخورداری
شاهروندان از حقوق ذاتی خویش ،نشود .از جامعه ملی ،وقتی بیگانه مزاحم برخوداریش از حقوق ملی
میشاود ،دفاع کند و از هر شاهروند و یا هرگروه شاهروندان وقتی شاخ
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و یا گروهی ،مانع او یا آنها

از عمل به حقوق خویش میشود ،دفاع کند.
اماا ،در این «منشاااور» ،شاااهروناد کسااای اسااات کاه دولات کاار تنظیم رابطاه او را باا قادرت ،برعهاده
میگیرد .به ساااخن دیگر« ،منشاااور» هنوز لبااس حقوق شاااهروندی را بر او نپوشاااانده ،از تنش بیرون
میآورد:
 – 3حقوق شاهروندی را مقید و مشاروط میکند به قانون اسااسای جمهوری اساالمی و مبانی ملی و
دینی .غیر از اینکه محور قانون اسااسای جمهوری اساالمی ،والیت مطلقه فقیه اسات ،درآن اصاولی هم
که به حقوق انساان اختصااص دارند ،برخورداری از هر حقی مشاروط و مقید به عدم مباینت با موازین
دینی میکنناد .اماا اگر حقوق شاااهرونادی حق هساااتناد ،بناابر اینکاه هید حقی مزاحم حق دیگری
نمیشااود و حقوق یکدیگر را ای جاب میکنند ،قید «مبانی ملی و دینی» زائد و مخل اساات .زیرا این
«مبانی» یا حقوق هساتند ،پس مشاروط کردن حقوق شاهروندی به آنها ،غلط و عامل پدیدآمدن شابهه
نسبت به حقوق شهروندی است .و اگر حق نیستند ،الجرم ناحق هستند و رعایت «مبانی ملی و دینی»،
یعنی حااکمیات نااحقهاا بر حقوق شاااهرونادی اسااات .بادیهی اسااات کاه حااکمیات نااحقهاا بر حقوق،
برخورداری از حقوق شااهروندی را ناممکن میکند .طرفهاینکه حقوق شااهروندی معلوم و شاافاف
هساتند ،اما «مبانی ملی و دینی» نامعلوم و تا بخواهی مبهم هساتند .تقدم و سالطه نامعلوم و مبهم بر معلوم
و شااافاف را جز به عقل قدرت مدار برای میان تهی کردن حقوق شاااهروندی ،نمیآید و جز در زبان
قدرت ،برزبان و قلم جاری نمیشود.
 – 4و نیز ،مرتب ،حقوق شاهروندی مقید و مشاروط میشاوند به قانون ،نه تنها قانون اسااسای که قانون
عادی نیز .غافل از اینکه اگر محتوای قانون حق و یا حقوق اسات ،مقید و مشاروط کردن برخورداری
از حقوق شااهروندی به قانون نابجا و اگر قانون حق و یا حقوقی نیساات ،مشااروط کردن حق به ناحق،
یعنی ناممکن کردن عمل به حق و ممکن کردن عمل به ناحق.
 – 5تقدم و تسالط ساالب حق بر حق :در این «منشاور» ،بنابر قابل سالب بودن حقوق ،حتی حق حیات
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است .چنانکه در بند یک از ماده  ،3حق حیات را میشناسد اما «دادگاه صالح» را مقامی میپذیرد که
میتواند این حق را ساالب کند .غافل از اینکه حق ذاتی قابل ساالب نیساات .پس اعدام هم مجازاتی
ناحق اساات و محکوم کردن کساای به اعدام ،هم قائل شاادن به قابلیت ساالب حق حیات اساات و هم،
انداختن تمامی بار مسااائولیت وقوع جرمی که مجازاتش اعدام اسااات ،بر دوش مرتکب جرم و مبّری
کردن جامعه از هرگونه مسائولیت اسات .نیک که بنگری ،میبینی ،چون اصال بر مبری کردن جامعه از
مسائولیت اسات ،شادت مجازات نسابت مساتقیم پیدا میکند با بزرگی مسائولیت و معاف شامردن جامعه
از آن .و
 - 6مقیاد و مشاااروط کردن حق شاااهروندی حتی به حقوق موضاااوعه .غافل از اینکه یا این حقوق،
حقوق ذاتی را بازگو میکنند ،پس ترجمان حقوق شاهروندی هساتند و نه مزاحم آنها و یا حقوق ذاتی
را بازگو نمیکنند .اگر بیانگر حقوق ذاتی نیساتند ،پس ضاد حقوق و حکم زورهساتند .در این منشاور،
حتی وقتی برای شااهروند حق اجتماعی قائل می شااود ،برخورداری از آن را (ماده  ،3بند  ) 49موکول
به وجود «شارائط قانونی» می کند .اما این «شارائط» را رﮊیم وضاع کرده اسات ،حتی اگر حقوق باشاند،
حقوق موضاوعه هساتند و حق موضاوعه نمیتواند ناقض حق ذاتی باشاد .برای مرال ،قانون شارط می
کند رأی دهنده ،میباید  18سااال ساان داشااتهباشااد .هم رأی دادن یک حق موضااوعهاساات که باید
ترجمان حق ذاتی (اسااتعداد رهبری که هر انسااان دارد و حق شااهروندی که برخورداری از والیت و
شارکت در والیت جمهور مردم اسات) باشاد و هم شارط سان« ،حق موضاوعه» اسات .میدانیم که در
طول زمان ،شارط سان ،ثابت نمانده اسات .طرفه اینکه نه در بند  49از ماده  3و نه در هید جای دیگر،
ساخنی از حق والیت انساان بمیان نیسات .رأی دادن که یکی از روشاهای اعمال حق حاکمیت اسات،
جانشااین آن حق ذاتی گشااته و چون از جمله «شاارائط قانونی» نظارت اسااتصااوابی و نظارت شااورای
نگهبان تحت امر «رهبر» است ،همین «حق موضوعه» را «شرائط قانونی» میان تهی میکنند.
 – 7نویساندگان «منشاور حقوق شاهروندی» ،از قرار ،نمیدانساتهاند که وقتی مصالحت را بر حق حاکم
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میکنند ( ماده  ،3بند  ،)36میپذیرند که مصالحت از جنس حق نیسات ،بنابراین ،از جنس ناحق اسات.
مینویساند« :اتخاذ هر تصامیم و اقدام اداری که حقوق و آزادیهای شاهروندان را تحت تأثیر قراردهد،
باید مبتنی بر مصلحت و در چارچوب قانون باشد».
جمله واقعیت را با روشنی تمام بیان میکند :حق را انسان دارد و مصلحت را قدرت (دستگاه اداری)
میسانجد .حاکمیت مصالحت بر حق ،محکوم کردن صااحب حق به بکارنبردن حق اسات .بدینقرار،
حقوق شاااهروندی به گروگان مصااالحت در میآیند .به ساااخن دیگر ،محتوای (مصااالحت) حقوق
شهروندی (صورت) را نقض و بکارنبردنی میگرداند.
 – 8تقدم کارفرمائی بر سااعی و کار هر انسااان که حقی از حقوق ذاتی او اساات :بندهای  43تا  48و
 53تا  56ماده  3این منشاور ،بر اصال تقدم و حاکمیت سارمایه بر کار و تقدم و حاکمیت کارفرمائی بر
انساان دارای حق کار و ساعی ،نوشاته شادهاند .این تقدم هم تقدم قدرت (سارمایه و سارمایه داری) و هم
تقدم و حاکمیت ساازمان (کارفرمائی) بر کار اسات .در جامعههای برخوردار از دموکراسای که نظام و
نظم اقتصادی ،سرمایهداری است ،برغم قوانین و مقررات حمایت کننده از کارگر ،این قشر از جامعه،
بسیار کمتر از حقوق شهروندی برخوردار است.
« – 9منشااور حقوق شااهروندی» ترجمان نخبهگرائی ارسااطوئی و افالطونی و ناقض قرآن اساات (از
جمله ساوره عبس) .در بند  113ماده  ،3برای نخبگان در «تمشایت امور کشاور» حق قائل میشاود .این
حق در تعارض اساات با حق والیت که از آن جمهور مردم اساات .ولو جانبدار پزیتیویساام باشاایم و
حکومت کردن را از آن کساانی بشاماریم که ،از رهگذر جساتن علم ،نخبه شادهاند ،با انتخاب شادن
توساط مردم صااحب حق حاکمیت اسات که برگزیده میشاوند و به نمایندگی از ملت ،در حد قانون
اسااسای اسات که حکومت میکنند .مهم اینکه نخبگان حاکمانی در انتظار حکومت کردن نیساتند و
مردم ناگزیر نیستند اختیار خود را به آنها بسپرندو یا حاکمیت آنها را برخود بپذیرند.
 – 10بر اصال قدرتمداری ،در این «منشاور» ،تکلیف از حق جدا و همواره بر آن مقدم و حاکم اسات.
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این دوگاانگی و حااکمیات تکلیف بر حق ،از آغااز تاا پاایاان ،بنماایاه «منشاااور» ،اسااات .غاافال از اینکاه
تکلیف وقتی عمال به حق نیسااات ،ناحق و حکم زور اسااات .شاااهروندی تحقق پیادا نمیکناد مگر به
اینکه هر عضاااو جامعاه خود را حقوقمناد بداند و بداند که تکلیفی جز عمال به حقوق خویش و دفاع
از حقوق دیگری یا دیگران هروقت مورد تجاوز قرارگرفت و یا گرفتند ،ندارد.
در مواردی که دولت را مکلف و یا موظف گردانده ،اغلب ،نگفتهاساات این تکلیفها عمل به کدام
حقوق ملی و حقوق شاهروندی هساتند و رابطه این تکلیفها با برخورداری ایرانیان از حقوق شاهروندی
کدام اسات .چرا «منشاور» چنین گشاتهاسات ،زیرا نویساندگانش یا قائل به ذاتی بودن حقوق انساان و
حقوق ملی نبودهاند و یا ازآن غافل بودهاند .درنتیجه ،اصااال این نیسااات که ایرانیان زندگی خویش را
عمل به حقوق انسانی و حقوق شهروندی خویش کنند تا دولتی حقوقمدار و محیط زیستی سالم بیابند
و در اساتقالل و آزادی رشاد کنند ،اصال ایناسات که دولت به وظایف و تکالیفی که در این «منشاور»
برعهادهاش نهااده شاااده ،عمال کناد تاا کاه ایرانیاان از حقوق شاااهرونادی ،هماانهاا کاه در این «منشاااور»
آمدهاند ،برخوردار شاود .طرزفکری قدرتمدار این «منشاور» را نوشاتهاسات که قائل به قول قرآن نیسات:
تا انساان و جمع انساانها تغییر نکنند ،تغییر نمیدهند .برایناسات باور زورباوران که ایرانیان باید تغییر داده
شوند تا تغییر کنند.
« – 11منشااور» به قضاااوت و قوه قضااائی نیز پرداخته اساات .روشاان اساات که از  20اصاال راهنمای
قضااوت ،بیشاتر از یکی در آن نیسات (اصال برائت در بنده  85از ماده  .)3حال آنکه وقتی مراجعه به
دادگاه از حقوق شااهروندی خوانده میشااود ،الجرم نیاز به قوه قضااائی مسااتقلی اساات که ،درآن،
قضاااوت تابع اصااول حاکم بر قضاااوت باشااد تا که شااهروندان از حقوق خویش برخوردار باشااند.
بادسااتگاه قضااائی ابزار ساارکوب که به صااراحت میگوید در خدمت والیت مطلقه فقیه اساات و در
خدمتگزاری به این «والیت» از هیدگونه خشاونتی روگردان نیسات ،آن شاهروندی که نویساندگان این
«منشاور» در سارداشاتهاند ،نیز تحقق پیدا نمیکند .روشان اسات که اگر ایرانیان حقوق ذاتی خویش را
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میشااناختند و زندگی را عمل به حقوق میکردند ،دولت حقوقمدار نیز مییافتند .باوجود این ،هرگاه
بناا بر میاان تهی کردن شاااهرونادی و حقوقش نبود ،نویسا انادگاان منشاااور ،باه خود زحمات میدادناد
ویژگیهای دولت حقوقمدار را باز مینوشاتند :دساتگاه قضاائی مساتقل و تابع اصاول راهنمای قضااوت
باشاااد .و قوه مجریه دارای دساااتگاه اداری و نظامی و انتظامی و آموزش و پرورشااای مردم سااااالر و
حقوقمند  .و قوه مقننه فرآورده انتخابات آزاد و شاافاف که کار خویش را وضااع قوانین بیانگر حقوق
ملی و حقوق هر شااهروند بداند .مشاااهده میشااود که چنین دولتی فرآورده حق حاکمیت مردم ( یا
ملت ،بنا بر نوع مردم ساالری) است و هید محلی برای والیت فقیه از مطلقه و غیر مطلقه نمیماند.
 - 12از دید نویساندگان این «منشاور» ،اگر حق در موردی (بند  10ماده  )3سالب کردنی نباشاد ،همان
حق (آزادی و امنیت فردی ،روانی ،شااغلی و )...و دیگر حقوق محدود شااونده اند .اما جز زورمحدود
کنندهای نیسات و حق را جز زور محدود نمیکند .راسات بخواهی زور نیز نمیتواند محدود کند .زور
عرصااه بکاربردن حق را محدود میکند .بدینسااان« ،منشااور» همچنان حاکمیت را به قدرت (=زور)
میدهد .برای مرال ،بنابر «منشاور» ،هرشاهروند حق دساترسای آزاد به تمامی رساانهها و منابع اطالعاتی را
در «چارچوب قوانین» (ماده  ،3بند  )15دارد .هربار که این حق را برای شاهروند قائل شادهاند ،اینساان
آنرا محادود کردهاناد .اماا حق حق را محادود نمیکناد .پس قوانین محادود کنناده این و آن حق ،جز
اجازه بکاربردن زور نمیتوانند باشااند و نیسااتند .برای مرال ،اطالع یافتن و اطالع دادن حقی از حقوق
انسان است .در بند  15از ماده « 3منشور» بدل شده است به حق دسترسی آزاد به تمامی رسانهها و

منشااور  19صاافحه ای منتشااره در همان ابتدا مشااخ

می کند که حقوقی که ا و از آن نام می برد

همان منشور والیت مطلقه فقیه در چارچوب
احکام شارع و اصاول قانون اسااسای جمهوری اساالمی اسات ،پر از تناقض ،کپی برداری و بازنویسای
شااده از قانون مجازات اسااالمی می باشااد .حقوق شااهروندی را مقید و مشااروط میکند به قانون
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اساسی جمهوری اسالمی و مبانی ملی و دینی و قوانینی که مبتنی به والیت مطلقه فقیه باشد.
منشاور شاهروندی آقای حسان روحانی نشاان می دهد که او به دنبال باال بردن مشاروعیت دولت خود
و مردمی نشااان دادن چهره رئیس جمهور جدید اساات .انتشااار سااند حقوق بشااری ،در شاارایط
سارکوبهای بیساابقه در ایران نشاان از آن دارد که جمهوری اساالمی برای جلوگیری از انزوای هرچه
بیشاتر و پیش از گره خوردن عقب نشاینی هایش در موضاوع هساته ای با مسائله حقوق بشار ،ناچار
شاده اسات تا با روی خوشای به مردم و جهان نشاان دهد و چهره واقعی خود را پشات پرده حقوق
بشری مخفی کند تا پس از توافق های جهانی با غرب پیوسته به سرکوب بیشتر مردم بپردازد.
اماا یقیناأ گاام بعادی و توأماان باا تعیین تکیف کردن موضاااوع هسا اتاه ای ایران ،موضاااوع اعادامهاا و
سااارکوبهاای بادون وقفاه در حکومات مالیاان در برنااماه کاار کشاااور هاای غربی قرار خواهاد گرفات.
انتشاار متن زیر عنوان حقوق شاهروندی ،هر چند برای سار پوش گذاشاتن بر موج اعدامهای اخیر می
باشااد اما خبر از واقعیت دیگری دارد که همانا ایسااتادن مردم و دنبال کردن مطالبات حقوقی شااان
می باشاد .ایرانیان پیوساته به ساوی جامعه شاهروندان حرکت کرده و برای باز پس گیری حقوق از
دسات رفته خود لحظه ای درنگ نخواهد کرد ،آنچه امروز ضاروری به نظر میرساد شاتاب دادن به
این کوشش هاست تا مردم ایران یک بار برای همیشه منزلت و کرامت بایسته خود را باز یابند.
آری آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی اش گفته بود که اگر او بر ساارکار بیاید زندانی ساایاساای
نخواهیم داشاات ،پس چه شااد ،نه تنها زندانی ساایاساای آزاد نشااد که آمار اعدام ها در ریاساات
جمهوری ایشاان بمراتب بیشاتر از قبل شاده اسات ،اسااساأ سائوال بر سار تواناییها و یا عدم توانائیهای
رئیس جمهور یا هر مسائول حکو متی دیگر نیسات ،بحث اصالی ملت ایران از روز اول اساتبداد این
بوده اساات که تا زمانیکه والیت مطلقه فقیه تصاامیم گیرنده هساات و نیساات این مردم باشااد چیزی
عوض نخواهد شااد ،مطالبات اساااساای ملت در تقابل جدی با دکترین والیت فقیه اساات ،ملت می
داند یکبار برای همیشاه میتواند با نه گفتن به اصال اساتبداد والیت فقیه ،خود را از شار این اساتبداد
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برهاند و این چنین خواهد کرد.
ادامه دارد
پی نوشت ها:
 -1ﮊنو ،واحاد مرکزی خبر ،بخش سااایااسااای 1392/9/3 ،محمادجواد ظریف در گفتگوی
اختصاصی با خبرنگار اعزامی واحد مرکزی خبر در ﮊنو
–2
http://www.lakzaee.com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=3151
عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری مهر1392/9/14 ،
-3
-4

مارکوس لونینگ ،مسائول دفتر نظارت بر امور حقوق بشار دولت آلمان اعالم کرد که

سایاسات دولت ایران در زمینه ی رعایت حقوق بشار در تضااد شادید با وعده های روحانی به
عنوان رییس جمهور جدید این کشور قراردارد.
-5

ساایت انقالب اساالمی 8 ،دساامبر  2013مصااحبه رادیو عصار جدید با ابوالحسان بنی

صدر.

*****
شماره 9 844تا  22دی 1392
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پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

چند پهلوئی توحید؟
آقای بنی صدر ،تالش های شما برای سکوالر کردن اسالم بسیار ارزشمند و الزمه تغییر
فرهنگ ایرانیان (با اکرریت مسلمان) از زورمداری به حقوقمداری است ،با این حال ،تاکید زیاد
شما بر انگیزه های مذهبی در مبارزات سیاسی برای تشکیل دولت الئیک و حقوقمدار:،
 باعث برخی سوء تفاهم ها و صد البته سوء استفادهها می شود .برای روشن شدن منظورم،تجربه ناکام مانده انقالب  57را مرال میزنم :من نمیدانم در آن زمان دولت مورد نظر شما چه
بوده است ،اما در هر حال ،حقیقت این است که آقای خمینی و سران حزب جمهوری اسالمی،
از تاکید شما بر انگیزه های دینی در مبارزات سیاسی ،برای منحرف کردن مسیر انقالب و
بازگردادن استبداد به کشور سوء استفاده کرده اند و اپوزیسیون زورمدار نیز از این مسئله برای
دروغ پراکنی بر ضد شما سوء استفاده کرده است.
 موجب میشود که شهروندان غیر مذهبی که به دلیل جو سانسور شدید در ایران ،از نظراتشما در مورد دولت آگاه نیستند ،شما را طرفدار دولت اسالمی از نوع دیگری پنداشته و نسبت
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به شما بدبین باشند ،از طرفی هم چون اسالم در ایران سکوالر نشده و یک ایدئولوﮊی خشن
است ،اقشار مذهبی هم نسبت به شما بدبین هستند.
 استفاده شما از واﮊگان و اصطالح های چند پهلو و دارای ابهامی چون «انقالب اسالمی»،«توحید» و «ناموس» ،باعث سوء تفاهم های بسیاری شده است و وقت و انرﮊی زیادی از
کنشگران خط استقالل و آزادی صرف رفع کردن آنها می گردد.
درست است که نباید واکنش زورپرستان شد ،اما آیا بهتر نیست به عنوان یک کنشگر سیاسی،
بیان خود را شفاف تر نموده تا جمهور مردم راحت تر با گفتار شما ارتباط برقرار کنند و از سوء
استفاده زورمداران نیز جلوگیری گردد؟

٭نقد نوشته پرسش کننده از راه یافتن تناقضها و رفا آنها:
پرساش کننده نخسات یک رشاته تصادیقها میکند که نادرسات هساتند .به این دلیل که متناقضاند و
دلیل صحت در خود آنها نیست:
 – 1مراد پرساش کننده از «ساکوالر کردن» اساالم روشان نیسات .هرگاه مراد او این باشاد که اختیار
دین هرکس دست خود او باشد و هرکس خود خویشتن را هدایت کند ،نخست این همان رهنمود
قرآن اساات و سااپس ،با «تأکید بر انگیزههای مذهبی»  -که باز معلوم نیساات چیسااتند  ،-در تناقض
آشکار است .با دین بمرابه بیان استقالل و آزادی نیز در تناقض آشکار است .چراکه :
 .1.1نوشته پرسش کننده بر این اساس قرارنگرفته است که بنای کار بنیصدر بر این است که چون
حق هسات دین باید از آن ساخن بگوید .میپندارد ،چون دین میگوید ،او از توحید و دیگر اصالها
و «انگیزههای دینی» ساخن میگوید .این مشاکل ذهنی نه تنها مشاکل او که مشاکل اکرریت نزدیک
به اتفاق دین باوران و دین سااتیزان ،حتی کسااانی نیز هساات که نیم قرنی اساات با بیان اسااتقالل و
آزادئی ساروکار دارند که بنیصادر پیشانهاد میکند .زندگی با این اندیشاه راهنما رشاد در اساتقالل و
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آزادی اسات ،اال اینکه خو کردن عقل به قدرتمداری ،معتاد را از مشااهده این اندیشاه آنساان که
هست و روش کردنش ،باز میدارد.
 .2/1انگیزهها یا حقوق هساتند و یا حقوق نیساتند .اگر حقوق نیساتند ،پس ضاد حقوق هساتند .اگر
حقوق هساتند ،این حقوق را انساان دارد و ساازگار اسات با «ساکوالر کردن دین» .اما اگر ضاد حقوق
هساتند ،بنیصادر نمیتواند هم مروج حقوق ذاتی انساان باشاد و بر این باشاد که اختیار دین هرکس
باید در دساات خود او باشااد و هرکس خود خویشااتن را هدایت میکند و هم به «انگیزههای دینی»
قائل باشد که ضد آن حقوق و این اختیار هستند.
رفع این دو تناقض به ایناساات که حکم صااادره باطل اساات .و صاااحب اختیار دین خویش و
صاااحب اختیار رهبری خود شاادن ،نیازمند شااناخت اصااول راهنما و اندیشااه راهنمائی دربر گیرنده
حقوق انسااان و حقوق هرجامعه انسااانی و حقوق همه جانداران و طبیعتند .بدون کمترین ترید ،هید
عقل قدرتمداری نمیتواند از این اصاول و این اندیشاه راهنما ،ساوء اساتفاده کند زیرا عقل قدرتمدار
به بکار بردنشان توانا نیست.
 .3/1نوشاته پرساش کننده باز مبهم اسات وقتی به دولت الئیک و حقوقمدار میپردازد .چرا که اگر
«الئیک» یعنی معارضاه کننده با دین ،دولت به ضارورت اساتبدادی با مرام ضادیت با دین میشاود و
یاکباار دیگر ،ایران را گرفتاار فااجعاه میکناد .فااجعاه رﮊیم پهلوی و فااجعاه رﮊیم خمینی و از نو،
فااجعاه رﮊیم الئیاک .ایران میباایاد از این دُور بیرون رود .برای بیرون رفتنش از این دُو ِر مرگ و
ویرانی ،دولت میباید از هر دین و مرامی خالی و تنها از حقوق شهروندی (مجموعه حقوق انسان و
حقوق ساایاساای و اقتصااادی و اجتماعی و فرهنگی) و حقوق ملی و حقوق جانداران و طبیعت ،پر
باشد .سخن روشن و شفاف ایناست.
بهوش باایاد بود! آنهاا کاه الئیسااایتاه را ضااادیات باا دین میانگاارناد ،ضاااد الئیسااایتاه نیز هساااتناد.
میخواهند الئیساایته را پوشااش نیت خویش کنند .نیتشااان ایناساات که دولت را از دین خالی و از
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مرام خود پرکنند .از اینرو ،ساااخنشاااان درباره دولت الئیک بغایت مبهم اسااات .مبهم اسااات زیرا
هدفشاان جانشاین کردن دین با بیان قدرتی دیگر اسات .چنانکه اینگونه الئیکها وقتی خویشاتن را
نااگزیر از پااساااخ گفتن میبینناد ،میگویناد دولات الئیاک دولات بیمرام نیسااات .اماا کادام مرام؟ در
غرب لیبرالسام سالطه گر مرام دولت اسات و در جامعههای ما ،مرام لیبرالیسام سالطه پذیر مرام دولت
استبدادی زیر سلطه گشت.
در عوض ،دولت خالی از مرام و پر از حقوق ،شاافاف اساات و اگر تنها بیان اسااتقالل و آزادی
پیشانهادش میکند ،بدینخاطر اسات که هید بیان قدرتی نمیتواند آنرا پیشانهاد کند .زیرا دولتی از
این نوع ،باا آن بیاان در تنااقض قرار میگیرد و حال تنااقض درگرو خاالی شااادن دولات از آن مرام
میشاود .در باره الئیسایته ،دو تحقیق انتشااردادهام که در کتاب ارکان دموکراسای نیز گنجاندهام .در
بااره رابطاه دین و دولات ،چنادین مقاالاه انتشااااردادهام و در شا افااف گردانی تاا آنجاا پیش رفتاهام کاه
سایاسات بمعنای روش رسایدن به قدرت و یا حفظ قدرت را نیز با دین بمرابه بیان اساتقالل و آزادی
ناساازگار و جدائی دین از چنین سایاساتی را نیز ضارور دانساتهام .دعویم ایناسات که هیدکس دیگر
چنین شفاف گردانی را انجام نداده است.
 – 2دعوی ساوء اساتفاده آقای خمینی و ساران حزب جمهوری اساالمی از تأکیدهای بنیصادر بر
«انگیزههای دینی» ،تناقضهای بس آشکار در بردارد:
 .1/2اندیشااه راهنمای انقالب ایران ،اسااالم بمرابه بیان اسااتقالل و آزادی و رشااد بر میزان عدالت
اجتماعی بود .پس تأکید بنیصادر بر اساتقالل و آزادی و رشاد بر میزان عدالت اجتماعی و حقوق و
کرامت انساان و والیت جمهور مردم بود .آیا آقای خمینی و ساران حزب جمهوری اساالمی از این
اصااول و حقوق سااوء اسااتفاده کردهاند؟ این سااوء اسااتفاده ممکن بود؟ پرسااش کننده تنها نیساات،
بسایارتر از بسایارند آنها که به خود زحمت شاناختن واقعیت را آنساان که هسات نمیدهند ،دروغ را
به ذهن راه میدهند و مبنای صاادور حکم میکنند .اگر با این اصااول و حقوق ممکن بود اسااتبداد
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برقرارکرد و دم از والیت مطلقه فقیه زد ،پس هم ساخن گفتن از این حقوق و فراخواندن انساانها به
عمال به آنهاا کاری بیهوده میشاااود و هم مباارزه سا ایااسااای بیمعنی میگردد .اما این ادعا دروغی
آشکار است زیرا:
● آقای خمینی به این اصاول و حقوق پشات کرد و با صاراحت گفت :در فرانساه از راه مصالحت
حرفهائی را زدهام متعهد به آنها نیستم و اگر الزم ببینم ،خالف آنها را میگویم .او با والیت جمهور
مردم دولت والیت مطلقه فقیه را نساخت .با انکار آن ساخت.
● در نخساتین انتخابات ریاسات جمهوری ،اصاول راهنما و حقوقی که بنیصادر کار مردم و دولت
را عمل به آنها میدانست 76 ،درصد آراء و نامزد حزب جمهوری اسالمی – آقای خمینی نیز پیغام
داده بود بنیصادر بساود حبیبی کنار برود نخسات وزیر بشاود که اختیارش هم بیشاتر اسات!  -حدود
 4درصااد آراء را بدساات آوردند .تازه اداره انتخابات باکسااانی بود که میگفتند یا انتخابات انجام
نمیشود و یا بنیصدر رئیس جمهوری نمیشود.
 .2.2حکم پرساش کننده با واقعیت بس شافاف دیگری نیز در تناقض اسات و آن ایناسات :اصاولی
حق و حقیقت و واقعیت هسااتند که ویژگیهای حق را داشااتهباشااند ،خالی از تناقض باشااند و هید
بیان قدرتی نتواند اظهارشااان کند و تنها اصااول راهنمای بیان اسااتقالل و آزادی باشااند و این بیان
حقوق و کرامت انسااان را دربر بگیرد .ایرانیان امروز ،نیازمند این اصااول و حقوق هسااتند .انسااانیت
امروز نیازمند این اصااول و حقوق اساات .اگر اکرریت بزرگ ،از آن آگاه نیساات ،چاره رها کردن
این اصول و پیوستن به قدرت باوران نیست ،ایستادن بر این اصول و این حقوق و الگوی زندگی در
استقالل و آزادی و رشد در استقالل و آزادی گشتن است.
 .3/2انحراف مساایر انقالب نیز حکمی متناقض اساات .چراکه بازسااازی اسااتبداد را انحراف مساایر
انقالب نمیگویناد .کودتا برضاااد انقالب میگویناد .مسااایر یک انقالب را نمیتوان منحرف کرد.
انقالب یک کار اساات ،جهت دادن به قهر انباشااته در سااینههای انسااانها کاری دیگر اساات .این
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خشاونت اسات که میتواند به نیروی محرکه رشاد بدل گردد و نیز میتواند در مرگ و ویرانگری
بکاار گرفتاه شاااود .هرگااه این خشاااونات بخواهاد در رشاااد کااربرد پیادا کناد ،زور میباایاد باه نیرو
بازگردانده شاود و با بکار بردن قواعد خشاونت زدائی ،میزان خودانگیختگی ( = اساتقالل و آزادی
هر انساان) جامعه را به حداکرر رسااند تا که همگان به کار متحول کردن جامعه خود به جامعه باز و
برخوردار از جمهوری شااهروندان ،برخیزند .بکاربردن خشااونت متراکم در مرگ و ویرانگری ،را
اساااالم ،به مرابه بیان اساااتقالل و آزادی و رشاااد بر میزان عدالت ،غیر ممکن میکرد .اینشاااد ،که
نخسات این اساالم ،اساالمی کنار گذاشاته شاد که پیروزی گل بر گلوله را ممکن سااخته بود .به جای
این دعوی نادرسات و پرتناقض ،ماجرای ساتیز اساالم فیضایه با اساالم بنیصادر را باید به یاد نسال
امروز ،آورد.
اماا در جهات دادن باه خشاااونات ،آقاای خمینی و رهبران حزب جمهوری اساااالمی تنهاا نبودناد،
تمامی گروههای سایاسای ،به اساترنای جانبداران اندیشاه راهنمائی که بیان اساتقالل و آزادی بود ،در
این جنایت سایاسای شارکت داشاتند .اینک بر پرساش کنندهاسات که از خود بپرساد :ازچه رو ،این
واقعیات بس عیاان را نمیشااانود و دروغی را میشااانود کاه «تاأکیاد بر انگیزههاای دینی در مباارزه
سایاسای» اسات؟ چرا راسات با دروغ را جانشاین میکند؟ بر او و دیگران اسات که بدانند تشاکیل
«نهادهای انقالب» از ساوئی و دسات زدن به «قیامهای مسالح» از ساوی دیگر و این دو عمل از ساوئی
و گروگانگیری و محاصااره اقتصااادی و تجاوز عراق به ایران و ...از سااوی دیگر را انحراف مساایر
انقالب نمیگویند .بازساازی اساتبداد وابساته میگویند که همه آنها که این یا آن مرام قدرت را در
سر داشتند ،در آن شرکت کردند و خود نیز قربانی آن شدند.
بر پرسااش کنندهاساات که بداند مساایر یک انقالب را نمیتوان منحرف کرد .انقالب به مساایر
خود ادامه میدهد .انقالب تا رساایدن به هدف ،به مساایر خود ادامه میدهد اگر شاارکت کنندگان
درآن ،تجربه را رها نکنند .بدیهی اسات وقتی خشاونت انباشاته در مرگ و ویرانی بکار میافتد ،رها
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نکردن تجرباه ارادهای از پوالد میخواهاد و این اراده را پهلواناانی دارناد کاه تجرباه را اداماه میدهناد،
نخست از رهگذر الگوی هدفی شدن که انقالب دارد.
 - 3این حکم که چون سااانسااور شاادید در ایران برقرار اساات ،شااهروندان غیر مذهبی از نظرهای
بنیصدر آگاه نیستند،
 .1/3مسائولیت را از دوش آن شاهروندان برداشاتن اسات و با مسائولیتمندی انساانهای حقوقمند در
تناقض اسات .حل تناقض به ایناسات که هم آنها و هم قشارهای مذهبی ،خود را مسائول بدانند و به
حقوق ذاتی خویش ،از جمله حق آگاه شاادن ،عمل کنند .از سااانسااورها که یک جامعه قربانی آن
میشاود ،آنهایی که مردم خود بکار میبرند ،بسایار بیشاتر و کارساازتر هساتند .از جمله آن ساانساورها،
یکی همین توجیه اسات که پرساش کننده بکار بردهاسات :وقتی توجیهی بر حقوق و مسائولیت انساان
پرده غفلت میکشاد ،ساانساور اسات و از نوع خطرناکترین نوع ساانساورها اسات .ایران امروز ،بیشتر
از هر ساانساور دیگر از این نوع ساانساور رنی میبرد که مردم کشاور خود آن را ،برای توجیه زیسات
در استبداد ،میسازند.
 .2/3آیا راهحل همآواز شاادن با «شااهروندان غیر مذهبی» و یا «قشاارهای مذهبی» اساات؟ نه .زیرا
هریک از این دو راهحل ،زیستن در استبداد است .آیا راهحل در کنار گذاشتن اندیشه راهنما است؟
نا ممکن اسات .حیاتمندی نیاز به اندیشاه راهنما دارد .آیا راهحل ،اندیشاهراهنمای الئیک اسات؟ نه.
زیرا الئیسایته اندیشاه راهنما نیسات .دو کاربرد بیشاتر ندارد :یکی کاربرد در اندیشاه راهنمائی که بیان
اساااتقالل و آزادی اسااات برای خاالی کردن دولات از دین و مرام و پرکردنش از حقوق و روابینی
پیروی از این دین یاا آن مرام و دیگری ،برخوردار کردن دولات از بیاان قادرت و چمااق کردن
الئیساایته برای قرق کردن عرصااه از هر دین و مرام مزاحم آن بیان .آیا راه حل ،رها کردن اسااالم
بمرابه بیان اسااتقالل و آزادی و گرویدن به بیان قدرتی با صاافت دینی و یا غیر دینی اساات؟ به کدام
بیان قدرت باید گروید؟ الگوی موفق کدام اسات؟ در ایران و در دنیا آن بیان قدرتی که در بنبست
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نیسات و میتوان پذیرفت کدام اسات؟ آیا درب عقل را بر روی حقیقت و واقعیت بساتن به این عذر
که رﮊیم دین را ایدئولوﮊی خشاونتگری کرده اسات ،ساتم بزرگ به خود نیسات؟ آیا درسات به
همین دلیل نیسات که میباید دین را بمرابه بیان اساتقالل و آزادی و پیشانهاد روشاهای خشاونت زدائی
باز جست؟
روشای که با نوشاته پرساش کننده بکار میبرم ،بیخدشاهترین روشاها اسات .زیرا دروغ را با رفع
تناقض راساات میکند .پس بر او و هر ایرانی و هر انسااانی اساات که این روش را بیاموزد و در نقد
بکاربرد .هرگاه چنین کند ،میبیند اساالم ستیزی گریز از حقوق خویش و بدترین نوع سانسورگری
اساات .زیرا سااتیز جز بکاربردن زور نیساات و بکاربردن زور ،حقیقت را آشااکار نمیکند ،آن را در
تاریکی بیشااتر فرو میبرد .راهکار وجود دارد :اسااالم بد ،از راه نقد ،یعنی یافتن و رفع تناقضااها ،با
بکااربردن همین روش که من در این کار و درکارهای دیگر ،از جملاه اساااالم بیگاانه شاااده در بیاان
قدرت بکاربردهام ،بیان استقالل و آزادی میگردد.
٭ نقد مقدمه پرسش و پاسخ به پرسش:

استفاده من «از اصطالحها و کلمه های چند پهلو و دارای ایهام»:
 – 1از توحید شاااروع میکنم .آیا کلمه توحید چند پهلو اسااات و دارای ایهام اساات؟ آیا در زبان
آزادی ،کلمهها میتوانند چند پهلو باشاند و دارای ایهام؟ نه .این در زبان قدرت اسات که کلمهها و
اصااطالحها و جملهها ،بنمایهای از قدرت (= زور) پیدا میکنند .باوجوداین ،کلمههائی هسااتند که
نمیتوان بنماایاه آنهاا را زور گرداناد .مگر باه نگااه داشاااتن کلماه و تغییر معناای آن و آن معنی را در
ذهنهاا نشاااانادن .توحیاد ،اماامات ،عادل ،اساااتقالل ،آزادی ،حق ،از این نوع کلماههاا هساااتناد .پوپر،
برایننظر است که افالطون بانی این تقلب بزرگ بودهاست.
331

 – 2بدینقرار ،کلمهها نه چند پهلو و نه دارای ایهام هسااتند .کلمه نمیتواند دارای ایهام باشااد ،این
ذهن اسات که گرفتار ایهام میشاود .در حقیقت ،تقصایر ذهن اسات که به پای کلمه نوشاته میشاود.
ذهنهائی که گرفتار دشامنی با کلمهها میشاوند ،ایهام ذهن خود را  ،که تقصایر خود آنها اسات ،به
کلمههای بیتقصایر نسابت میدهند تا دشامنی خود را با آنها توجیه کنند .غافل از اینکه کاری جز
سااانسااور خود نمیکنند .و نیم قرن کار مداوم بنیصاادر جز رهاکردن ذهنها از ابهام و ایهام نبوده
است و او همچنان براین کار است.
 – 3بنمایه ابهام و ایهامی که پرسااش کننده درآن اساات ،ایناساات که گمان میکند کلمه توحید
صافت دینی دارد و بدینخاطر ،بکار بردنش ،در عرصاههای دیگر چند پهلو کردن ساخن میشاود.
غافل از اینکه کلمهها را هید دینی نمیساازد .انساانها در طول زمان میساازند برای رسااندن معنا و
بساا معنیهائی .اما این انساانها تغییر میکنند .طرزفکرهاشاان تغییر میکنند و با تغییر طرز فکر ،معانی
کلمه ها را نیز تغییر میدهند .بدینساان ،چند پهلوئی صافت ذهنها و ناشای از گوناگونی ذهنیتها
است.
 – 4اصالها نیز سااختههای دینها نیساتند .حقوق نیز سااختههای دینها نیساتند .در زندگی ،در هساتی،
هساتند .چون هساتند ،دینها از آنها ساخن میگویند و نه چون دینها از آنها ساخن میگویند هساتند.
اما این واقعیت را تا عقل اسااتقالل و آزادی خویش را بازنیابد ،آنسااان که هساات نمیبیند .وارونه
میبیند ایناسات که چند پهلو بینی ناشای از طرز فکر و ابهام و ایهامی که ذهن بدان گرفتار اسات را
به کلمه نسبت میدهد.
به وجود موازنه عدمی ،ایرانیان نخساتین کساان بودند که پی بردهاند .اصاول پنیگانهای که ارکان
هر موجود زندهای را تشکیل میدهند ،در زندگی است که هستند .هرکس در خود بنگرد،

میبیناد مجموعاهای از اجزاء اسااات (توحیاد) و این اجزاء باایکادیگر در رابطاهاناد و همسااااز فعاال
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میشاوند (سااختها و ساامانهای از سااختها و برخوردار از اطالعات) و رهبری دارد که وقتی زندگی
را عمل به

حقوق و بکاربردن همآهنگ اسااتعدادها و فضاالها میکند ،خودانگیختهاساات و هدفش رشااد در
اسااتقالل و آزادی اساات (امامت) و فعالیتهای موجود زنده جهت و مساایر دارد و وقتی عمل به حق
هساتند ،این مسایر خط مساتقیم میشاود (خط عدالت) و زندگی هدفمند اسات (هدفداری = معاد).
هرگاه کساای بخواهد در شااناخت روش علمی بکاربرد ،و خویشااتن را بمرابه انسااان خودانگیخته
بازشاناساد ،ناگزیر میباید این  5اصال را شاناساائی کند .انکار کردن این اصاول ،انکار هساتیمندی
خویش اسات .کاربایساته ،رها کردن کلمهها از بنمایه زور اسات .بدون دادن معانی که بنمایهای از
زور دارند ،ممکن نبود و نیسات به آنها معانی بخشاید که دین بمرابه بیان قدرت به این اصاول بخشایده
است .اگر او ویژگیهای حق را نیز بشناسد ،شناسائی او دقیقتر نیز میشود.
اینک بر پرساش کننده و هرکس دیگری اسات که در این اصاول اندیشاه کند .هرگاه تناقض یا
تناقضاهایی مییابد ،بازشاان گوید و رفعشاان کند ،تا اگر واقعیت و حقیقت جز ایناسات شاناخته آید.
و اگر تناقضاای درآنها نیافت ،پس راساات و سااخن حق اساات و نپذیرفتن و بکار نبردن آنها دور از
شأن انسان است .
 – 5بدیهی اساات دینی که این اصااول را اصااول راهنمای خود میکند ،هرگاه بیان قدرت باشااد،
کلماههاا را نگااه میدارد و معاانی آنهاا را تغییر میدهاد .اگر دینی چنین کرده بااشاااد ،راهحال انکاار
واقعیت و حقیقت ،یعنی این اصااول نیساات ،تناقض زدائی از معانی اساات که دین قدرتمدار به آن
داده اسات .انکار اصاولی که ارکان زندگی را تشاکیل میدهند ،خالء پدید میآورد و این خالء را
قدرت (= زور ) پر میکند .بنگریم انکارکنندگان زورباور و بکاربرنده زور شدهاند یاخیر؟:
 .1/5در طول تاریخ ،انکار توحید ،با قبول ثنویت انجام گرفته اسات و ثنویت ساه نوع بیشاتر نجساته
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است:
● نوع اول ،ثنویت تک محوری :یک محور فعال و یک محور فعل پذیر .این ثنویت به رواج ترین
نوع ثنویت است.
● نوع دوم ،ثنویات دومحوری :هردو محور ،در روابط قوا و نسا ابات باه یکادیگر فعاال و فعال پاذیر
هساتند .اما بنابراین که در روابط قوا ،کار به نابرابری میانجامد ،این نوع ثنویت اساتحاله میجوید به
ثنویت تک محوری.
● نوع سااوم ،ثنویت دیالکتیکی که بنابرآن ،دو ضااد ،به نوبت ،فعال و فعل پذیر میشااوند .چنانکه
در نظام ساارمایهداری ،نخساات بورﮊوازی فعال اساات و طبقه کارگر را پدید میآورد اما بتدریی،
پرولتاریا بزرگ و فعال و بورﮊوازی فعلپذیر میشوند.
طرفه اینکه هر سه ثنویت ،نیازمند توحید هستند .چراکه تا مجموعهای پدید نیاید ،محور فعال و
غیر فعال وجود پیدا نمیکنند .سومی با توحید آغاز
میشاااود و باا توحیاد نیز باه پاایاان میرساااد :جاامعاه بیطبقاه ابتادائی و جاامعاه بیطبقاه انتهاائی .انگلس
گماان برده بود توحیاد را عربهاا کشاااف کردهاناد .ای کااش در زنادگی خود تاأمال میکرد و ارکاان
زندگی خویش را همانسان که هستند مییافت.
در هر ساه نوع ثنویت ،اصال بر روابط قوا اسات .غافل از اینکه براین اصال ،زندگی پدیدآمدنی
نبود .و نیز غاافال از تنااقضهاای موجود در ادعاای خویش و این واقعیات کاه اگر تنااقضا اهاای قول
خویش را شناسائی میکردند ،اصول پنیگانه را باز میشناختند و بدان ،بیان استقالل و آزادی را باز
مییافتند و زندگیها عمل به حقوق میشادند .برسام امتحان و روش آموزی ،تناقضاهای هریک از
این سه ثنویت را مییابم و رفع میکنم:
 -1هر ساااه ثنویت سااااخته ذهن برای توضااایح رابطه قوا هساااتند و در هساااتی وجود ندارند .هید
موجودی بر وجود این ثنویتهاا گواهی نمی دهاد .در حقیقات ،ثنویاتهاا یاک جزء واقعی دارناد کاه
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هر پادیادهای وجودش را از آن دارد و آن توحیاد اسااات و یاک جزء ،دو محور ،کاه ذهن آن را
سااختهاسات و وجود ذهنی بیش ندارد .این جزء بکار توضایح پدیده حیاتمند نمیآید ،بکار توضایح
رابطه قوا میان پدیدهها میآید .این توضایح نیز واقعیت را گزارش نمیکند .دلخواه توضایح کننده را
بیاان میکناد .هرگااه بخواهیم تنااقض را رفع کنیم ،نااچاار ،میباایاد سااااختاه ذهن را کاه دروغ اسااات،
حذف کنیم .و
 – 2ثنویاتهاا باا حیاات تنااقض دارناد .در حقیقات ،اگر اصااال بر روابط قوا بود ،زنادگی نبود و هید
موجود زندهای نیز نبود .چراکه رابطاه قوا یعنی رابطهای که تخریب و حذف میکناد .پس دو طرف
تخریب میشاااوند و تخریب میکنناد .از تخریب حیاات پدید نمیآید ،مرگ پدید میآید .باز رفع
تناقض ثنویت با حیات ،به حذف ثنویت است .و
 – 3در زنادگی هر موجود و در رابطاه انواع آفریادههاا باایکادیگر ،روابط قوا پادیاد میآیناد .چناانکاه
اگر کسای به سارطان مبتلی شاود ،در تن او ،سارطان محور فعال و اندام او محور فعل پذیر میشاوند و
مرگ سارانجام بیمار میگردد .این رابطه ،هم تصادیق ربط مساتقیم ثنویت با مرگ و ربط مساتقیم
توحید با زندگی و هم تصاادیق طبیعی بودن سااالمت و عارضااه بودن بیماری را میکند .بدینقرار،
رفع عارضه به حذف ثنویت و بانی آن ،سرطان است.
در رابطه دوکس نیز ،بنابراین که هر انساان اساتعداد انس و دوساتی دارد ،دوساتی طبیعی و دشامنی
عارضاه اسات .دوساتی ترجمان توحید و دشامنی ترجمان ثنویت اسات .هرگاه آدمی بدان حد بیمار
فکری و روانی نباشاد که تضااد را اصال و توحید را فرع بیانگارد ،در رفع دشامنی خواهد کوشاید و
اگر بیماار بمااناد ،بر دشااامنی خواهاد افزود و خود را یاا باا این توجیاه مرگباار قاانع خواهاد کرد کاه
«تضاااد عامل رشااد» اساات و یا خود را به این فریب خواهد سااپرد که دشاامن من شاار مطلق اساات.
کوری ناشااای از دشااامنی سااابب میشاااود که تناقض در پندار و گفتار و کردار خویش را نبیند و
خویشااتن را به مرگ ،در زندان تنهائی ،باحصااارهای بلند از دشاامنی ،محکوم کند .مرگی فرآورده
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انواع شکنجههای روانی و جسمی.
 – 4ثنویتها اصول راهنمای دستگاههای فلسفی قدرت محور و انواع بیانهای قدرت هستند .عقلهای
قدرت محور ،موازنه عدمی و توحید را نمیتوانند حتی تصااور کنند .از اینرو اساات که وقتی دین
در بیان قدرت از خود بیگانه میشاااود ،به کلمه معنائی را میدهند که ضاااد آناسااات :ثنویت تک
محوری .بنابراین معنی ،جبر جانشین استقالل و آزادی انسان میشود .خداوند قدرت (= زور) مطلق
و انساان ناتوانی فعل پذیر میگردند .حال اگر توجه کنیم که الف  -زور از رابطه قوا پدید میآید و
متعین اسات و زور مطلق ضاعف مطلق اسات و خداوند نمیتواند زور مطلق باشاد و ب -از حق جز
حق صااادر نمیشااود ،تناقض را یافته و قابل رفع کردهایم :خداوند توانائی مطلق میشااود و انسااان،
آفریده حق ،بنابراین،حقوقمند و توانائی نسابی ،میگردد .موازنه عدمی بیانگر رابطه انساان مساتقل و
آزاد و توانائی نسبی با خداوند استقالل و آزادی و توانائی مطلق میشود و
 – 5قائل شاادن به ثنویت در هسااتی ،حاصاال متعین انگاری هسااتی اساات .اما درباال دیدیم هرگاه
ثنویت وجود عینی میداشاات هسااتی مادی نیز نبود .و چون ثنویت نیساات ،هسااتی در ماده ناچیز
نمیشاود و ماده به یمن وجود نامتعین ،رها از جبر اسات .نخساتین دو حاصال این تناقض زدائی ،یکی
باازکردن افق دانش تاا بینهاایات و دیگری ،رهاا شااادن از بیاانهاای قادرت و یاافتن بیاان اساااتقالل و
آزادی و راهنمای پندار و گفتار و کردار کردن آناست.
 – 6ثنویت بمرابه سااخته ذهن نیز سااختهای متناقض اسات .چراکه اگر ثنویت هساتیمند باشاد ،پس
توحید نباید باشااد .حال آنکه نخساات میباید مجموعهای باشااد تا ذهن بتواند ،در آن ،دو محور را
تصااور کند .پس ،توحید پیش از ثنویت وجود دارد و هسااتی بخش اساات .و اگر ثنویت پدید آید،
عارضاه اسات و هرگاه درمان نشاود ،مرگ میآورد .به ساخن دیگر ،ساازندگان اصالهای راهنمائی
که ثنویتها هسااتند ،غافل بودهاند که توحید را تصاادیق و ساااخته ذهن خود را که ضااد آناساات
تکذیب میکنند.
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بدین قرار ،در زبان آزادی ،از توحید شافافتر نیسات و هرگاه بخواهی آن را مبهم و «چند پهلو»
بگردانی ،نیاز به زبان و هم بیان قدرت پیدا میکنی و معنائی که بدان میدهی ،تناقض و بساا تناقضها
دارد که دروغ بودن تعریف را به فریاد باز میگویند.
میماند پرسااش من از پرسااش کننده و همه دیگر ایرانیان :اینامر که اصاال راهنمای والیت فقیه
ثنویت تک محوری ،ضااد کامل توحید اساات ،عیان اساات .مخالفت با این رﮊیم ،چرا شااما را به
مخالفت با ثنویت تک محوری ،که اصاال راهنمای اکرریت بزرگی از انسااانها اساات – که اگر جز
این بود والیت مطلقه فقیه اسااتقرار نمیجساات – و دونوع ثنویت دیگر بر نمیانگیزد و شااما را به
جاان توحیاد میانادازد کاه ،بادون آن ،ناه وجود مییاابیاد و ناه اساااتقالل و ناه آزادی و ناه حقوق دیگر
انسااان ،حتی قابل تصااور میشااوند ،چه رسااد به تعریف شاافاف؟ از چه رو اساات که اهل دانش
بیغرض تعریف بنیصدر از توحید را روشن و راهحل میدانند و شما «چند پهلو» و دارای ایهام؟ به
تازگی ،آقای دلخواساته مقدمه اقتصااد توحیدی را به انگلیسای برگردانده و انتشاار دادهاسات .ارزیابی
زیر ،از آقای داوید هوویلر  ،David Huwilerرئیس دانشاگاه امریکائی بلغارساتان اسات که به
تازگی ،خود را بازنشسته کرده است .او ،در  2دسامبر  ،2013به آقای دلخواسته نوشته است:
●«تبریک به خاطر انتشار مقدمه اقتصاد توحیدی نوشته ابوالحسن بنی صدر:
مفهوم توحید بس جالب توجه اساات .در ورای بکاربردنش در نظریه ساایاساای و اقتصااادی ،راه و
روشااای اسااات برای درک واقعیات .تجادد وجادان را چناد پااره کرده اسااات و توحیاد بساااا راه و
روشیاست برای شعور بر پیوند و همبستگی متقابل اعضائی که یک کلیت را تشکیل می دهند.
بدین قرار ،مس اتقل از زمینه خدا شااناساایش ،توحید یک مفهوم عمومی اساات .من از بسااطی که
توحید در زبان بنیصاادر یافتهاساات ،تکان خوردم .دیگر ساانتهای بزرگ خداشااناساای از آن غافل
بودهاند .به تازگی »The Experience of God « ،را میخواندم .درآن ،داوید بنتلی هارت
 ،David Bentley Hartخدا شاااناس و فیلساااوف ،در اندریافتهائی که اکرر مذاهب جهان از
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خادا دارناد ،مفهوم خادا را میکااود .در بحاث از یکتاا پرساااتی ،او نکتاهای را میگویاد کاه میتواناد
تصادیق تعریف بنیصادر از توحید باشاد :ساخن گفتن شاساته رفته (صاحیح) از «خدا»  -بکاربردن
کلمه در معنائی که در ادیان،یهود و مسایحی و اساالم و مذهب سایک و هندوئیسام و بهائی ،بخش
عمدهای از پاگانیسام باساتان و  ...دارد – ساخن گفتن از یک سارچشامه بیپایان از هرآنچه ابدی،
داناای و تواناائی مطلق و حضاااور مطلق ،بینیااز از علات ،زاده نشاااده و وجود کاامال دارای هماه این
صافات ،که بدینخاطر نسابت به همه چیز مطلقا بالواسطه و درونی ،است .خدائی که اینسان درک
میشاود ،در بیرون جهان و در برابر آن نیسات ،خود جهان نیز نیسات .او یک «موجود» همانند یک
درخت و یک کفش دوز و یا خدائی که موجودی باشااد و یا شاائیای در مجموعه اشاایاء نیساات.
مطلقا شاائی نیس ات .بعکس ،هرآنچه میزید ،زندگی خود را بطور مسااتمر از او دریافت میکند .او
خالق ازلی و ابدی همه آفریدهها اساات .همه چیز (هرگاه بخواهیم زبان متون مساایحی را بکار بریم)
زندگی و حرکت و بودن خویش را از او دارد .در یک معنی ،او در«ورای بودن» اسات .اگر «بودن»
را هرآنچه مطلق نیست ،هرآنچه پایان پذیر است ،بدانیم.
به ساخن دیگر ،او «خود هساتی» اسات .بدین صافت ،او منشااء پایان ناپذیر تمامی واقعیتها اسات.
مطلقی اسات که همه ممکنها همواره وابساته به او هساتند .واحد و بسایطی اسات که همه آفریدههای
گوناگون و مرکب و پایان پذیر از او هستند.
باازگردیم باه نظریاه اقتصاااادی :بناابر رویاه ،ماا این و آن انتخااب را میکنیم :سااارماایاه داری یاا
سااوساایالیساام ،آزادی یا امنیت ،پیشاارفت یا حفظ محیط زیساات .آنچه ما گم کردهایم توحید و
پیوساتگی چیزها به یکدیگر و درک این معنی اسات که رشاد منابع اقتصاادی جدا از رشاد انساان،
رش اد جامعه ،رشااد طبیعت و منابع معنوی نیساات .کودتای  1981برضااد بنیصاادر فرصاات اثبات
کارآئی الگوی بدیل را از میان برد».
یادآور میشوم که ماکسیمو کچاری ،فیلسوف ایتالیائی همانند این ارزیابی را به عمل آوردهاست:
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«کف زدنهااى ماا ایتاالیاائیهاا براى آقااى بن صااادر ،امیادوارم آگااهااناه بااشاااد .امیادوارم این آگااه
وجود داشاته باشاد که در صاحبتهاى بن صادر ،نه نظر ماکیاول ،نه قول ماکس وبر ،نه فکر مارسایلیو
دى پادوا و نه اندیشاه اسامیت وجود دارند .از فرهنگ سایاسا ساخن گفت که هید کالم از این
شخصیتها در آن نبود .با سیاست زدگ غرب ما که بر پایه بینشهاى این صاحب نظران است ،تفاوت
بسیار دارد.
در دید مدرن غرب معاصار ،تمام ساع بر اینسات که همه آنچه را بن صادر ساع در توحیدشاان
م کند ،از یکدیگر جدا کنیم .ساع بن صادر بر اینسات که اینها به توحید برساند در صاورت که ما
غربیها ،بر عکس ،همه را از یکدیگر جدا م کنیم».
روﮊه گارودی ،فیلساوفی که زمانی عضاو حزب کمونیسات فرانساه و رئیس مؤساساه مارکس بود
و ...نیز.
● و در باره «انقالب اساالمی» فراوان توضایح دادهام :انقالب اساالمی یا به معنای انقالب در اساالم
بقصااد بازیافت آن بمرابه بیان اسااتقالل و آزادی اساات که نشااریه انقالب اسااالمی درخدمت آن
بودهاسات و هسات و هدفهایش در ساایت انقالب اساالمی بطور مداوم در دساترس مراجعه کنندگان
هسااتند و یا بمعنای انقالبی اساات که اسااالم بمرابه بیان اسااتقالل و آزادی و رشااد برمیزان عدالت
اجتماعی ،اندیشه راهنمای آن بودهاست .هردو معنی شفاف و سر راست هستند.
● کلمه «ناموس» را هیدگاه در دین بکار نبردهام .در جامعه شاااناسااای تاریخی خانواده ،بکاربردهام
بدینخاطر که بیانگر یک نوع از رابطههای مرد با زن ،بودهاست و هست.
بادینقرار ،مشا اکال در زباان بنیصااادر نیسااات .او هماه عمر در ابهاام زدائی کوشا ایاده اسااات.
کوشاایدهاساات روش علمی کار را بیابد و بکاربرد .کوشاایدهاساات با تناقض زدائی ،کدر را شاافاف
کند .کوشایدهاسات عقل خویش را مساتقل و آزاد کند .کوشایدهاسات موازنه عدمی را اصال راهنما
کند .کوشایدهاسات پندار و گفتار و کردار را از زور خالی کند .کوشایدهاسات زبان قدرت را با زبان
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آزادی جاانشاااین کناد .چناان کاه کلماههاا یاک و هماان معنی را داشا اتاهبااشا اناد و کلماههاا و جملاههاا
بنمایهای از زور نداشاته باشاند .زیرا میداند که زبان قدرت ،از جمله ،ابهام سااز اسات .این کوشاش
نیز مورد توجه کاچاری شد.
امروز ،او نمیتواندبگوید موفقیتش کامل اسات .اما میتواند به پرساش کننده و هر انساان دیگری
بگوید که بدین کوشاش انساان به زندگی معنی میدهد .زندگی را بس شااد و دلپذیر و سارشاار از
امید و شجاعت میکند.
با اینهمه ،عقلهای قدرتمدار که دلها را پر از غرض و کین میکنند ،هرچه خود میسااازند را به
بنیصادر نسابت میدهند .او و دوساتانش ،در محاصاره آتشای هساتند که زورپرساتان برگرداگرد آنها
از دروغ و ناساازا و بهتان برافروختهاند .در تاریخ ایران ،هر بار کسااانی که برحق ایسااتادهاند ،در این
حلقه ،قرارگرفتهاند .آنها که از ایساتادن برحق خساته و مأیوس نشادهاند و روش ،دروغ زدائی از راه
یافتن تناقضااها و رفع آنها بکار بردهاند ،آتش را برخود ساارد کرده و عامل ادامه حیات ملی ایرانیان
گشاتهاند .عالئم شاکساته شادن حصاار ساانساور نمایانند و آتشاها دارند سارد میشاوند و امید که او و
دوستان او از کوشش باز نایستند و ،اینبار ،تجربه انقالب ایران قرین موفقیت بگردد.

*****

شماره  23 845دی تا  6بهمن 1392
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پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

دموکراسی و رو

استقرار

؟

فرزند عزیزم
نامه شما مرا بسیار به هیجان آورد .وجود انسانهائی همچون پدر شهید شما و مادر گرامی و
پدر دوم شما و خود شما و دوست شما همه امید و نوید هستند بر اینکه ایرانیان استقالل و
آزادی را باز مییابند و جمهوری شهروندان را بنا میگذارند .حاال میدانم که همواره با جنبشی
با این هدف همراه میم انم و امیدوارم در نسلهائی بزیم که در این جمهوری خواهند زیست و
رشد خواهند کرد در مستقل و آزاد شدن مداوم.
اما پرسشهای شما و پاسخها به آنها:
در دانشگاهها وقتی بحث اصالح طلبها مطرح می شود آنها اعتقاد دارند که تنها راه همین راه
هست که ما از طریق صندوق ها ،ترس نبودن مردم با گروه سنت گرا را عمال ثابت کنیم و از
این طریق وقتی مقداری از قدرت را گرفتیم ضمن ایجاد شکاف با وضع قوانیین و ارتقاء جامعه
مدنی آهسته آ هسته مردم را با حقوقشان اشنا کنیم بگونه غیر قابل برگشت .همه این عوامل،
گروه قدرت گرا را تضعیف و فضا را برای مردم باز می کند و در چند دوره با عقالنیت میشود
کشور را بسوی دمکراسی سوق داد .اما انحالل گرایی آنچنان محافظه کاران را در خود فرو
میبرد که با تمام قوا مقابله کنند حتی این روش در دوران انقالب نیز تجربه شد مردم به خیابان
آمدند ولی عامل اصلی مذاکرات پشت پرده آقای بازرگان و نهضت آزادی بود با سران
حکومت .تازه انحالل گرایان تا کنون هید راه حلی جز تظاهرات مردمی ارایه ندادند که این
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امر با آنچنان خشونتی برخورد شد چه در سال شصت و چه در مواقع دیگرکه مردم به یاس
گراییدند .حال سوال اساسی من این است واقعا راه حل عملی شما که با خطر کمتر باشد کدام
هست؟
 - 2درآنچه اصالح طلبها به شما گفتهاند ،تناقضهای مشهود وجود دارند:
1/1میگویند هدف آنها حقوقمند شاادن ایرانیان و اسااتقرار دموکراساای اساات .بدینقرار ،هدفی را
پذیرفتهاند که ما پیشانهاد میکنیم که هدف انقالب ایران بوده اسات .ادعای داشاتن این هدف با ادعای
بعادی آنهاا (انحاللگرایان هید راه حلی جز تظااهرات ندارند) ،در تنااقض اسااات .چرا که هدف هماان
است که جانبداران والیت جمهور مردم از دوران شاه بدین سو ،بی وقفه ،درپی تحقق آنند .بدینسان،
«اصاااالح طلباان» برفرض کاه راسااات بگویناد – و امیادوارم کاه راسااات میگویناد – در هادف خود،
مدیون آنهائی هستند که جانبدار جمهوری شهروندان ،بنابراین ،دولت حقوقمدار هستند.
.2/1اما نساابت حق به قدرت ،نساابت ضاادین اساات .نمیتوان هم دنبال برخورداری از حق بود و هم
درپی بدسات آوردن «قدری از قدرت» .از جمله به این دلیل که برای برخورداری از قدری از قدرت،
میباید در نظام حاکم ماند و مدافع آن بود .این روش نه با برخورداری ایرانیان ،از جمله خود اصااالح
طلبان ،از حقوق خود خوانائی دارد و نه با هدفی که دموکراسی است.
 .3/1روش پیشانهادی اصاالح طلبان از کودتای خرداد  60بدینساو ،موجب تقویت «اقتدارگراها» بوده
اساات .برای تضااعیف اینان ،این جامعه مدنی اساات که میباید توانمند بگردد و از راه عمل به حقوق
شاهروندی اسات که این جامعه توانمند میشاود .روش این جماعت ضد روشی است که برای برقراری
دموکراساای میباید در پیش گرفت .توضاایح اینکه بنابر قاعده ،بدیل میان جامعه مدنی و دولت قرار
میگیرد .هرگااه جاایگااه خود را بیرون از دولات و درون جاامعاه مادنی انتخااب کناد ،جااده تحول دولات
به دولت حقوقمدار باز میشااود و اگر محل عمل خود را دولت قراردهد و مردم را وساایله بهترکردن
موقعیات خود در دولت کناد ،اساااتباداد ادامه مییابد .این قاعده حاصااال تجربه در جامعاههای مختلف
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اساات و آلن تورن جامعه شااناس فرانسااوی ،بنابرتجربهها آن را باز گفته اساات.خود شااما نیز در ایران
زنادگی میکنیاد و میتوانیاد اثر ماانادن این گروه در رﮊیم را انادازه بگیریاد .بااوجود این ،مسااائولیات
جمهور مردم (جامعه مدنی ) نیز سانگین اسات .هرگاه این جامعه بدیل جانبدار جمهوری شاهروندان را
در خود نگاه میداشت ،تحول قطعی تر و زود هنگام تر میشد.
 .4/1تناقض چهارم ،همداسااتانی با رﮊیم ضااد دموکراساای و ضااد حقوق شااهروندی و تقابل با بدیلی
اسات که اینان میگویند در هدف (دموکراسای و حقوقمندی انساان و جامعه ملی) با آن ،موافقند .در
روش اسات که اختالف دارند .غیر از اینکه هدف وسایله را معین میکند و دموکراسای و حقوقمندی
انساان با روشای که ماندن در رﮊیم و عمل کردن از طریق والیت مطلقه فقیه اسات ،ساازگاری ندارد،
اختالف آنها با جانبداران جمهوری شاهروندان ایناسات که بزعم آنها مردم میباید جنبش کنند برای
رفتن به پای صاندوقهای رأی و رأی دادن به آنها .از دید جانبداران جمهوری شاهروندان بجاسات مردم
جنبش همگاانی کنناد برای تحریم انتخااباات غیر آزاد و تحقیرکنناده مردم و محروم کنناده آنهاا از
حقوق شاهروندی .پس اختالف دو گروه تنها برسار جهت یابی جنبش همگانی و نه خود آناسات .در
این اختالف ،بنا براین که هدف در وساایله بیان میشااود ،حق با گروه دوم اساات و جماعت اصااالح
طلب در بند تناقض است .و
.5/1اما این دعوی که سااازگار کردن روش با هدف ،اقتدارگراها را متحد و به ساارکوب برمیانگیزد
نیز ادعائی متناقض بنابراین ،دروغ اسات :متناقض اسات زیرا دموکراسای از راه حقوقمند شادن ایرانیان
بمرابه شااهروند برقرار میشااود .نه از راه باج دادن به اقتدارگراها وآنهم باجی که حقوق شااهروندی و
حقوق ملی ایرانیاان اسااات .ایناان نمیتوانند بگویند بابت ماندن در رﮊیم ،حقوق شاااهروندی ایرانیان را
بعنوان باج به اقتدارگراها نمیدهند .چراکه ظرف  35سااال ،جز یک مورد ،دسااتگیریها و شااکنجهها و
اعدامهای بعد از تقلب بزرگ در ساال  ،1388کسای از زبان و قلم اینان اعتراض به جای خود ،انتقاد نیز
نشانیده و نخوانده اسات و به تجاوزها به حقوق انساان و حقوق شاهروندی ایرانیان از اینان ساخنی نشانیده
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و نخواندهاساات .تازه اعتراض به ساارکوبگریهای بعد از آن تقلب بزرگ نیز تنها از جانب یک اقلیت
کوچک از «اصاالح طلبان» بعمل آمده اسات .هیدگاه برزبان و قلم اینان ،درباره حقوق انساان و حقوق
شااهروندی ،جملهای انتشااار نیافتهاساات .آنها هم که از این حقوق سااخن گفتهاند خود را از محدوده
رﮊیم رها کرده و به جانبداران جمهوری شاهروندان پیوساتهاند .آیا با ساخن نگفتن از ارکان دموکراسای
و حقوق شااهروندی اساات که باید مردم به تدریی به حقوق خود پی ببرند و به آن عمل کنند؟ خوب
اساات از پیش از کودتای خرداد  60تا امروز ،نه آن نوبتهائی را که برساار قدرت با «اقتدارگراها» مقابل
شادهاند بلکه آن دفعاتی را که بر سار حقوق شاهروندی مردم با والیت مطلقه فقیه روبرو شادهاند را بر
شمرند .و
.6/1شاشامین و هفتمین تناقض در این نوشاته کوتاه ،گویای این واقعیت هساتند که مشاکل اصالی این
جمااعات ،گرفتاار ماانادن در تنااقض قادرت باا حق اسااات .تاا این هنگاام ،جااناب قادرت را گرفتاهاناد و در
این توجیه که شااما از قول آنها آوردهاید ،نیز ،همچنان جانب قدرت را گرفتهاند .یا نمیدانند که جمع
این دو ناممکن اسات و برگزیدن قدرت جز باچشام پوشایدن از حق شادنی نیسات و یا میدانند و زبان
فریب بکار میبرند .شاما میتوانید در فصال اول کتاب عدالت اجتماعی ویژگیهای زبان «عامه پسند و
عامه فریب» را بشناسید.
 .7/1هفتمین تنااقض ،تنااقض در باوری اسااات که ،بناابرآن ،هرگاه با قدرت امدارها راه بیاائی ،انسا اجاام از
دسات میدهند وبه اصاالح طلبان فرصات میدهند راه را بر اساتقرار مردم سااالری هموار کنند .برغم
تجربه حکومت خاتمی که زمینه سااز تصارف قدرت توساط «اقتدارگراها» شاد و برغم بر همگان معلوم
بودن قانونی که قدرت از آن پیروی میکند ،چنین توجیه متناقضاای بس بهتآور اساات .در حقیقت،
قادرت دیناامیاک اسااات بادین معنی کاه مرتاب میباایاد تخریاب کناد و برخود بیفزایاد .هر گااه مقااومات
وجود داشاته باشاد و مانع از آن شاود که قانون عمل کند ،قدرت میمیرد .نه تنها نازیسام و فاشایسام و
اسااتالینیساام و در ایران دیکتاتوری پهلوی و والیت مطلقه فقیه نتیجه نرمش اکرریت بزرگ با اسااتبداد
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فراگیر و متمایل به آن بودهاند ،بلکه سارمایهداری جهانی نان نبود مقاومت در برابر سالطهاش بر زمین و
فضااا و حال و آینده را می خورد .اگر ایسااتادن برحق و گفتن حق در برابر ساالطان جائر را افضاال
الجهاد و ایسااتادگی آدمی دربرابر تمایل به قدرتمداری را جهاد اکبر خواندهاند ،بدینخاطر اساات که
گوینده قانونی را که قدرت از آن پیروی میکند ،میشااناخته و میدانسااتهاساات که به یمن اسااتقامت
دربرابر زیاده طلبی قدرت اسات که میتوان قدرت را میراند .هرکس زحمت تجربه را به خود بدهد،
در مییابد که دربرابر اعتیاد به قدرتمداری و یا اطاعت از قدرت ،نرمش جز این نمیکند که به تدریی
مقاومتها را از میان میبرد و سارانجام ،آدمی برده قدرت میشاود یا بعنوان قدرتمدار و یا بعنوان معتاد به
اطاعت از اوامر و نواهی قدرت مدعی میشاوند کار اصالی را مهندس بازرگان و نهضات آزادی از راه
گفتگو با سااران رﮊیم شاااه انجام دادهاند .هرگاه به اسااناد مراجعه کنید ،میبینید دو رشااته گفتگو انجام
شادهاند :یکی با سالیوان ،واپساین سافیر امریکا در ایران که به توافق برسار اتحاد چکمه و نعلین (ارتش و
روحاانیات) و ایجااد رﮊیم بااثبااتی باا اتحااد این دو و دیگری ،گفتگو باا دکتر بختیاار برای آمادن او باه
فرانساه با حفظ سامت نخسات وزیر منصاوب شااه .اولی منشااء وضاعیت کنونی اسات و دومی هرگاه
انجام میگرفت – واقعیتی که اساتمپل رئیس بخش سایاسای سافارت امریکا در تهران نیز به آن اذعان
دارد  ،-این انقالب بود که قربانی میشاااد و این رﮊیم شااااه بود که برجا میماند با همه پیآمدهایش.
هرگاه بر این دو کار «اصالی» ایجاد «نهادهای انقالب»(ساپاه و کمیتهها و جهاد ساازندگی و دادگاههای
انقالب و بسایی و بنیاد شاهید و بنیاد مساتضاعفان و ) ...یعنی ساتون پایههای جدید برای بازساازی اساتبداد
را بیفزائیم ،شما نیک درمییابید ،چرا جامعه در وضعیت امروز است  .چرا تقصیر انقالب نبود و تقصیر
آنهاا بود کاه انقالب را قبول ناداشاااتناد و گماان میبردناد نوع جادیاد قادرت باا نوع سااالطنتی آن فرق
میکند .هرگاه به جای «دولت باثبات از راه اتحاد چکمه و نعلین» ،قرار بر:
الف – باز و تحول پذیر کردن نظامی اجتماعی و
ب – تغییر ساخت ارتش و دستگاه اداری و
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ج – خشونت زدائی به جای خشونت گرائی و
د – بناگذاشتن اقتصاد تولید محور مستقل به جای اقتصاد مصرف محور وابسته و
ه – پرداختن روحانیت به معنویت و حقوق انساان از مادی و معنوی ،بنابراین خشاونت زدائی ،میشاد
و ساتون پایه های اساتبداد (نهادهای انقالب) ایجاد نمیشادند ،ایران امروز در چه مرحله از رشاد بود و
کدام موقعیت را در جهان میداشات؟ .بدینقرار ،اگر بنا بر درس گرفتن از تجربه باشاد ،حتم ًا میباید
از آن سااه کاری که ایران را به روز ساایاه نشااانده اساات ،پرهیز میشااد .بعدها ،آقای مهندس سااحابی
گفات" :ماا نمیدانساااتیم دموکراسااای چیسااات ،آقاای ساااروش باه ماا آموخات" .از باد اقباالی ،آنهاا کاه
اساتداللی را میکنند که موضاوع پرساش اول شاما اسات ،هنوز نمیدانند دموکراسای چیسات .جمهوری
شهروندان که جای خود دارد!.
شا اماا کاه موازناه عادمی را خوانادهایاد ،امیاد کاه باه یمن تمرین ،پنادار و گفتاار و کردار خویش را از زور
خاالی کنیاد و بخصاااوص زباانی را کاه بکاار میبریاد از زور خاالی کنیاد و جملاههاایی کاه میساااازیاد
بنمایهای از زور نداشاته باشاند ،تا بتوانید تناقضاهای هر قول را که میشانوید و یا میخوانید ،شاناساائی
کنید .بخصاوص اگر روش شاناخت را بکار برید که اینک ،ویژگیهای حق آن را کاملتر کرده اسات.
حال اگر تناقضاهای هفتگانه را رفع کنیم ،هم هدف و هم روش ،شافاف ،خود را اظهار خواهند کرد و
خواهند گفت که جانبداران جمهوری شااهروندان هم اندیشااه راهنما (بیان اسااتقالل و آزادی) و هم
روش درخور برای گاذار از نظاام اجتمااعی قادرت محور باه نظاام اجتمااعی اساااتقالل و آزادی محور را
دارند:
 - 1حل تناقض اول تنها به پیوساتن به جانبداران جمهوری شاهروندان در هدف میسار میشاود .این کار
هم باا روش کردن زنادگی در حقوقمنادی و مردم سااااالر کردن پنادار و گفتاار و کردار تحقق پیادا
میکند .هرگاه اعضاای جامعه مدنی چنین انقالبی را در خود بعملآورند ،جمهوری شاهروندان ،بدون
نیاز به خشونت و از راه خشونت زدائی برقرار میشود.
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 - 2حل تنااقض دوم به گرفتن جانب حق و ایساااتادن برحق و مقابله کردن با قدرت میسااار میشاااود.
اینکار نیاز دارد به جانشاین کردن رابطه با قدرت به رابطه با حق .که بس آساان هم هسات .زیرا حقوق
ذاتی انسان هستند و کافی است انسان از غفلت بدرآید و زندگی را عمل به این حقوق کند.
 - 3تناقض ساااوم حل نمیشاااود مگر به تغییر محل عمل یعنی رها کردن محدوده رﮊیم و درآمدن به
فراخنای جامعه مدنی و ماندن در این جامعه و همکاری با این جامعه ،در کار بزرگ بدیل خود شادن.
درحقیقت ،انسان دررشد ،انسانی است که بطور مداوم خویشتن را بدیل خود میکند .امام چنین کسی
اساات .جامعه در رشااد جامعهای اساات که همواره خود را بدیل خویش میگرداند .تردید نکنید که
انتخاب محل در شمار تعیین کننده ترین راهکارها است .چراکه بدون گزیدن جامعه مدنی بمرابه محل
عمل ،تغییر دولت استبدادی به دولت حقوقمدار ،محال میشود.
 - 4تناقض چهارم ،راه حلی جز این ندارد که
الف – واقعیت را همان ساان که هسات بپذیریم :رأی دادن حق نیسات و وسایله اظهار حق اسات .پس
رأی دادن وقتی معنی پیدا میکند که رأی دهنده از حق حاکمیت برخوردار باشد .و
ب  -اگر انتخااباات محروم کردن ازاین حق بود ،جنبش برای تحریم یعنی این کاه مردم حااکمیات را
حق و از آن خود می دانند .تحریم ،رأی به حاکمیت مردم و رأی به ابطال والیت فقیه می شود.
 - 5تناقض پنجم ،راه حلی پیدا می کند که این اساات :به جمع غاصاابان حقوق شااهروندی ایرانیان و
حقوق ملی آنان پیوستن ،تذکر حقوق شهروندی و حقوق ملی به ایرانیان نیست.
الف – نخست خود باید زندگی را عمل به این حقوق کرد و الگو و بدیل شد و سپس،
ب  -این حقوق را به یاد ایرانیان آورد و آنها را فراخواند به عمل به این حقوق و
ج – دفاع از حقوق هر انساان را دفاع از حقوق خود دانسات و دانسات که ساکوت در برابر تجاوز به
حقوق هر انسان ،عمل نکردن به حقوق خویش و شرکت در سرکوب است .و
د – بدون تصااور هدف ،ممکن نیساات بتوان وساایله را تصااور کرد .از این رو ،هدف در وساایله بیان
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میشااود .بمحض اینکه عقل هدف را معین کرد ،وساایله به ذهن میآید و این وساایله میگوید چه
هدفی را در سار داریم .بساا میشاود که عقل هدفی را بر میگزیند اما بخاطر فریبی که خورده اسات،
گمان میبرد ،هر وسایلهای را میتوان برای رسایدن به هدف بکاربرد (هدف وسایله را توجیه میکند).
در عمال ،باه جاای تحقق هادف او ،هادفی تحقق مییااباد کاه وسااایلاه درخور آن بودهاسااات .هرگااه این
جماعت زحمت تجربه را به خود میداد ،در مییافت که وقتی قدرت هدف میشااود ،وساایلهای جز
قدرت (= زور) پیدا نمیکند .و اگر قدرت را بعنوان وسیله بکار بری ،حاصل نه حقوقمند شدن ایرانیان
و دموکراسی که ادامه حیات دولت جباران میشود.
 - 6تنااقض قادرت باا حق ،هرگز باا درآمادن باه جمع قادرتمادارهاا حال نمیشاااود .مگر بقصاااد خلعیاد
کردن از آنهاا و اینکاار نیز نیااز باه جنبش همگاانی برای تبادیال شااادن باه بادیال و بااز و تحول پاذیرکردن
نظام اجتماعی دارد .بسایارند که در رﮊیم هساتند و آمادهاند بمحض برقرار شادن جمهوری شاهروندان،
خادمتگزار این جمهوری شاااوناد .ایناان از راه بکاار بردن قادرت زمیناه سااااز تحول نمیشاااوناد ،از راه
حقوقمند زیساتن و فاساد نشادن و با فسااد حتی المقدور مبارزه کردن و خدمتگذاری اسات که تحول را
بیخطر میکنند .بدینقرار ،حل تناقض به شاااناختن حقوق خویش و زندگی را عمل به حقوق کردن
و شاارکت در نیروی محرکه جنبش همگانی و بسااا شاارکت در کوشااش برای نیرومند کردن بدیلی
است که تحول از استبداد به مردم ساالری بدان نیاز مبرم دارد.
 - 7حل تناقض هفتم به ایناست که قانون قدرت را که وارونه کردهاند ،همان که هست بگردانیم:
الف – قانون اول :قدرت وقتی مقاومتی دربرابرش نیساات ،بر میزان تخریب و مرگ میافزاید تا خود
نمیرد و متمرکز و بزرگ بگردد .و
ب – قانون دوم :هراندازه اسااتقامت دربرابر قدرت بیشااتر ،عمر قدرت کوتاه تر .زیرا مقاومت از توان
ویران کردن و کشاااتنش میکااهاد و قادرت چون نمیتواناد برخود بیفزایاد و متمرکز و بزرگ شاااود،
میمیرد .بادین قرار ،مردم نمیتوانناد از مسااائولیات خویش بگریزناد .چراکاه تنهاا باا مقااومات منفی ،هم
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میتوانناد زیاان خویش را باه حاداقال برساااانناد و هم تحول دولات جبااران را باه دولات حقوقمادار ناه تنهاا
ممکن که قطعی بگردانند.
حال اگر شااما ،فرزند عزیز من ،حل تناقضااها را با توجیه اصااالح طلبان که برای من فرسااتادهاید
مقایساه کنید ،نخسات روش یافتن تناقض و رفع تناقض بقصاد رسایدن به ساخن راسات و حق را مییابید
و میتوانید ،به یمن تمرین ،صاااحب کارآ ترین روش علمی بگردید .و سااپس ،این مقایسااه به شااما
امکان میدهد دریابید که «استدالل» اصالح طلبان ،جز پوشاندن لباس دروغ بر بخشی
خاصای را نساابت به سااایر کلیساااها {و طبعا بنیاد دیگر مذاهب} در نظر می گیرد .در مدارس دولتی این
کشاور برخالف قانون اسااسای ،آموزش های دینی و اخالق کاتولیک تدریس می گردد .دولت ،ازدواج
مذهبی را به رسمیت می شناسد و همچنین برخی از روحانیون ،کارمند دولت محسوب می گردند(.)17
بنابراین ،اگر چه در کشااورهای اسااپانیا ،ایتالیا و پرتغال ،اصاال دوم الئیساایته یعنی تضاامین آزادی وجدان
توساط دولت اجرا می گردد اما چه در زمان انتشاار کتاب آقای وثیق (ساال  2005میالدی) و چه در حال
حاضار ،اصال اول که انفکاک کامل بنیاد دولت و بنیاد دین می باشاد و همچنین اصال ساوم الئیسایته ،مبنی
بر «عادم تبعیض دولات میاان شاااهرونادان باه لحااظ دینی» اجرا نمی گردد (باه این دلیال کاه دولات عقاایادی
مانند شایطان پرساتی شاهروندان را به «رسامیت» نمی شاناساد و یا به انجمن های آنها یارانه نمی پردازد و،)...
بنابراین ،هرگز نمی توان این دولت ها را الئیک دانسات .می توان چنین توضایح داد که در این کشاورها،
بنیاد دولت و بنیاد دین تا حد زیادی از یکدیگر جدا گشته اند .دولت نیمه الئیک نیز بی معنا است ،دولت
یا الئیک بوده و از بنیاد دین کامال جداساات یا با شاادت و ضااعف هایی با بنیاد دین در ارتباط می باشااد.
یک دولت نمی تواند همزمان هم الئیک بوده و هم با بنیاد دین در ارتباط باشد ،الئیک بودن یک دولت
با ارتباط داشاتن آن با بنیاد دین کامال در تضااد اسات .با اینکه الئیسایته با دموکراسای تفاوت دارد ،اما پیش
شارط الئیک بودن یک دولت ،به دلیل این که الئیسایته از ساه اصال پایه ای و تفکیک ناپذیری که پیشاتر
ذکر گردید تشااکیل شااده اساات ،دموکراتیک بودن دولت می باشااد .امکان ندارد که یک دولت غیر
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دموکراتیاک بتواناد همزماان هم از بنیااد ادیاان جادا بوده و هید دخاالتی در آنهاا ننماایاد ،هم آزادی هاای
کامل سیاسی – اجتماعی شهروندان با هر عقیده مذهبی ،غیر مذهبی و ضد مذهبی (از جمله بی خدایی و
شایطان پرسااتی) را تضاامین نماید و هم میان شااهروندان به دلیل عقاید گوناگونی که دارند ،تبعیض قائل
نگردد .از دیگر ساوی ،با اینکه دموکراسای بدون الئیسایته امکان پذیر می باشاد (البته با محدودیت هایی)،
اما الئیسایته به نوعی مکمل دموکرا اسی اسات ،زیرا با بال موضاوع نمودن نقش مذهب و اعتقادات شاخصی
در دولت ،زمینه مشاارکت شاهروندانی که عقایدشاان در جامعه جزء اقلیت محساوب می گردد (همچون
بی خدایان و شیطان پرستان) را نیز در مدیریت کشور فراهم می آورد.
اگر چه در حال حاضاار الئیساایته تنها در زادگاهش یعنی فرانسااه اجرا می گردد ،اما این پدیده حقوقی -
دولتی تنها مخصااوص به فرانسااه نمی باشااد .هرگز نمی توان ادعا نمود که جوامعی غیر از فرانسااه حق یا
امکان تشاکیل دادن دولت ،فارغ از اعتقادات مذهبی را ندارند .شااید بتوان این گونه توضایح داد که هنوز
جامعه بشری به این اعتماد به نفس و خود آگاهی نرسیده است که رابطه دولت که یک قرارداد اجتماعی
ی متفاوت مذهبی خود به صاورت کامل قطع نماید .در
و پدیده ای بشاری می باشاد را با باورهای اعتقاد ِ
آینده ،احتمال تشاکیل دولت الئیک در ساایر کشاورها نیز خواهد بود .الئیسایته باید در عرصاه جهانی تبلیغ
و به جوامع گوناگون شاناساانده شاود .هم اکنون حتی در ایران که همواره بنیاد دین و بنیاد دولت در پیوند
ی مسااتبد ،فاجعه آفریده اساات ،نساال جدیدی از
بوده اند و البته در این بیش از سااه دهه اخیر ،دولت دین ِ
جمهوری خواهان که معتقد به تشکیل دولت الئیک نیز می باشند ،مشغول به فعالیت هستنند.
نتیجه آنچه که در ساارفصاال دوم گفته شااد این اساات که اگر چه بنیاد دولت و بنیاد دین در کشااورهایی
ماانناد اسا اپاانیاا ،ایتاالیاا و پرتغاال تاا حاد زیاادی از یکادیگر جادا گردیاده اناد ،اماا تااکنون تنهاا دولتی کاه کاامال
خود را از بنیاد دین جدا نموده و همزمان اصاول «آزادی وجدان» و «عدم تبعیض» را نیز اجرا نموده اسات،
دولت فرانساه اسات و در حال حاضار ،دولت الئیک دیگری در جهان وجود ندارد .هچنین ،الزمه الئیک
بودن یک دولت ،دموکراتیک بودن آن بوده و ناممکن اساات که یک دولت غیر دموکراتیک بتواند هر
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.سه اصل الئیسیته را همزمان اجرا نماید
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پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

بنبت تسلیم یا جنگ؟

 آقایان،»پس از انتشار قول آقای هاشمی رفسنجانی در باره «ایران در موقعیت جنگ یا تسلیم
 تسلیم را میپذیرد، دومی جانبدار رویاروئی است و اولی.خامنهای و سعید جلیلی سخن گفتهاند
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و آن را با رجز ،میپوشاند .در باره سخنان آقای خامنهای پرسش شد که بدان پاسخ دادم (در
مصاحبه با رادیو عصر جدید) .اینک رﮊیم توافق برسر چگونگی اجرای توافق ﮊنو را نیز
پذیرفتهاست و قرار است از  30دیماه جاری ،اجرا شود .لذا ،در مقام پاسخ به پرسش زیر ،بلحاظ
روشن شدن وضعیت کشور و نشان دادن راهی که با وجودش ،رﮊیم همچنان به بیراهه می رود،
به سخن این دو باز میپردازم:

می گریزم تا رگم جنبان بود  /کی فرارازخویشتن آسان بود  /مولوی
و اما نکته دیگر اینکه جهان غرب تاکنون چهره ای بس فریب کارازخود به نمایش گذاشته
که برکسی پوشیده نیست .آنها مبنا را مبارزه با تروریسم و اتم و شرارت و اموری از این قبیل
گذاشتهاند و هید گاه نخواستهاند مبنا را بر حقوق انسان بگذارند تا امور باال به عنوان زیر
مجموعه خود بخود حل شوند .اگر از روز اول مبنا را برحقوق انسان میگذاشتند و بخاطر آن
تحریم و تهدید و گزینه نظامی را برای همه دیکتاتورها به رخ میکشیدند و تبعیض و تفاوتی
میان دیکتاتورها قائل نمیشدند اکنون تمام دیکتاتورها تسلیم و به تاریخ میپیوستند و
افکارعمومی جهان به غرب ایمان میآورد و باور میکرد که دموکراسی و حقوق بشر یک
شعار و ابزار نیست .اکنون نه خود گرفتار بحران میشدند ونه جهان یا بخشی ازآن دچار بحران
ونا امنی میگشت .وآیا هنوزهم غرب قادراست مسیر درست را بیابد وبه جبران گذشته بپردازد
تا جهان شاهد صلح وبخشش ورشد بگردد؟ شادوپیروزورستگارباشید
امریرا و غرب و دشمنی با ایران و راه و بیراهه؟
و آقای خامنهای ،در قم ،گفتهاساات :فایده گفتگوهای اخیر این شااد که امریکا دشاامنی خود را با
ایران و ایرانی و اسااالم و مساالمین ،نشااان داد .هرگاه برآن شااویم که از سااخنان او رفع ابهام کنیم تا
وضعیت را همانسان که هست ببینیم ،حاصل کار چنین میشود:
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-1قیاد «اخیر» میگویاد کاه قصاااد او ،گفتگوهاای ﮊنو اسااات .بااوجود این ،چاه گفتگوهاای ﮊنو و خواه
گفتگوهای مسااقط میان نمایندگان او ،آقایان والیتی و صااالحی ،با فرسااتادههای آقای اوباما ،محرمانه
بودهاند .گفتگوهای محرمانه دشامنی طرف گفتگو را جز بر گفتگو کننده نمیتواند آشاکار کند .پس
ناگزیر میباید بخش آشکار گفتگوها مورد نظر او باشد:
-2از تماامی گفتگوهاا ،از تاابسا اتاان  1391بادینساااو ،هید جز توافق ﮊنو ،آنهم بخشااای کاه انتشاااار
یافتهاسات ،بطور رسامی علنی نشادهاسات .پس ،این بخش انتشاار یافته توافق ﮊنو اسات که ،بنابر قول
آقای خامنهای ،باید دشمنی امریکا با ایران و ایرانی و اسالم و مسلمین را نشان داده باشد.
حق این اسات که این توافق گویای دشامنی امریکا و اروپا و نیز روسایه و چین با مردم ایران اسات.
چنانکه قرارداد ترکمنچای ترجمان دشامنی روسایه تزاری با ایران بود .درسات بدینخاطر اسات که
آقای خامنهای باید به این پرسااش پاسااخ بدهد :چرا کار ایران را به جائی رساااندهاساات که دشاامنان
اساااتقالل و آزادی ،توافقی از نوع قرارداد ترکمنچاای را باه مردم ایران تحمیال کنناد؟ موافقات باا طرز
اجرای این توافق جای تردید باقی نمیگذارد که او بطور قطع ،تسالیم را پذیرفتهاسات .مقایساهای که او
از تحریمها با جنگ  8سااله بعمل آورده اسات ،یعنی اینکه وقتی آقای خمینی جام زهر را سار کشاید،
او جز موافقت با توافق ﮊنو چه میتواند کرد؟
البته راه کار دیگر وجود دارد و آن ،تسالیم حقوق انساانی و حقوق شاهروندی ایرانیان گشاتن و تن
به والیت جمهور مردم دادن اساات .اما مافیاهای نظامی – مالی کجا تن به این راهکار میدهند؟ آنها به
دشمن بیگانه تسلیم میشوند تا بر مردم ایران حکومت کنند و هستی ایران را به دست بیگانه غارتگر
بسپارند.
 – 3طرفاه اینکاه در 24دی  ،92در اهواز ،آقاای روحاانی دروغی را گفتاه اسااات کاه باه دروغ زاهادی
میپیوندد و میماند :او گفتهاساات :توافق ﮊنو تساالیم قدرتهای جهان در برابر ملت بزرگ ایران اساات.
زاهدی ،نخسات وزیر رﮊیم کودتا ،وقتی قرارداد کنسارسایوم را به مجلس دسات نشاانده میداد ،گفت:
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گفتهاند یک واو آن نیز نباید پس و پیش شاود .باوجود این ،دلداری میداد که ما سار امریکا و انگلیس
کاله گذاشتیم!
با آنکه سااخن آقای روحانی تکذیب قول آقایان ظریف (متن توافق را امریکا تهیه کرد و فرانسااه
شارائط و تعهدها را ساختتر کرد .مگر اینکه امریکا و فرانساه شارائط تسالیم و تعهدهای دنیای تسالیم
شاده به ایران را تنظیم کردهباشاند!) و هاشامی رفسانجانی (وضاعیت تسالیم و جنگ) و جعفری ،فرمانده
سپاه و خامنهای است ،واجد حقیقتی قطعی است :توافق ﮊنو تسلیم نامهاست .واقعیت را که وارونه کنی
– کاری که آقای روحانی کردهاست – میشود تسلیم ایران شدن قدرتهای جهان!
بدینقرار ،پاسااخ پرسااش کننده گرامی چنین میشااود :غرب نگران رعایت نشاادن حقوق انسااان
نیسات ،نگران منابع و ثروتهای کشاورهایی اسات که خود خویشاتن را در وضاعیت و موقعیت زیر سالطه
قراردادهاند:
-3باز آقای خامنهای گفتهاساات :امریکا حق ندارد از حقوق بشاار حرف بزند .زیرا بزرگترین ناقض
حقوق بشار دنیا امریکا اسات .ما مدعی امریکا و بسایاری از دولتهای غربی در خصاوص نقض حقوق
بشر هستیم.
- 1/3این امر که ،در هر جای جهان ،از جمله درخود امریکا ،هرگاه منافعش اقتضااااء کند ،دساااتگاه
حاکم امریکاا به حقوق انساااان تجااوز میکناد ،محال تردید نیسااات .باوجود این ،بخشااای از تحریمها،
بخاطر تجاوز رﮊیم والیت فقیه به حقوق انساان وضاع شادهاند .یعنی تجاوز رﮊیم والیت مطلقه فقیه به
حقوق انساان تا آنجا همه جانبهاسات که به غرب امکان میدهد از راه تحریم «ایران» ،کساب اعتبار نیز
بکند.
 - 2/3آقاای خاامناهای میگویاد ماا مادعی امریکاا و بسا ایااری از دولتهاای غربی در نقض حقوق بشااار
هستیم .زورمداری که اواست البته نمیتواند متوجه تناقضهای آشکار دروغش بگردد:
● در مجلس اول ،زورپرساتان ،از جمله آقای خامنهای ،دو تقصایر برای بنیصادر تراشایدند :مخالفت با
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والیت فقیه و موافقت با حقوق انساان که مدعی بودند «غربی» اسات .ایساتادن برحق و اظهار حق ،سابب
شادهاسات که والیت فقیه بیاعتبار و حقوق انساان برکرسای قبول نشاساتهاسات .تا بدانجا که ،امروز،
آقای خامنهای که مقام وموقعیتش ضاد حقوق انساان اسات ،ناگزیر از تصادیق حقوق انساان میشاود و
مدعی امریکا و غرب میگردد در باب حقوق انساان .این درس بزرگیاسات برای همه آنها که گمان
میکنند با روشهای تخریبی ،ما ایستادن برحق و اظهار حق را رها میکنیم .آنها هم که برحق ایستادهاند
بنگرند که ایستادن برحق و اظهار حق« ،جواب میدهد».
● حقوق انساااان ذاتی حیاات هر انساااانناد و هرکس خود باایاد باه این حقوق عمال کناد .میمااناد ایجااد
مزاحمات کردن و یاا نکردن باا عمال باه حقوق .آیاا والیات مطلقاه فقیاه مزاحم کاامال باا برخورداری
ایرانیان از حقوق ذاتی و نیز حقوق شاهروندی خویش نیسات؟ پس « مدعی شادن در خصاوص حقوق
بشاار» درگروی الغای والیت مطلقه فقیه و انحالل نظامی اساات که بر محور والیت مطلقه فقیه ایجاد
شدهاست.
● وجود ساااازمانهای سااارکوب و ساااازماندهی قوه قضاااائی چنانکه «حفظ نظام را اوجب واجبات»
بشاامارد و در خدمت بسااط ید «رهبر» باشااد ،مزاحمت قطعی دارد به عمل به حقوق انسااان و حقوق
شهروندی .مدعی غرب شدن ،با انحالل ستون پایههای استبداد ،تحقق پیدا میکند.
● این امر کاه ایران بلحااظ فسااااد و آسااایبهاای اجتمااعی در ردیف اول کشاااورهاائی اسااات کاه در
عرصاههای فساادها و آسایبها و نابساامانیهای اجتماعی هساتند و این واقعیت که همه سااله ،ساازمانهای
مدافع حقوق بشار و نیز ساازما ن ملل رﮊیم والیت مطلقه فقیه را ،بخاطر تجاوز به حقوق انساان ،محکوم
میکنند ،یعنی جهانیان میدانند که رﮊیم والیت مطلقه فقیه در شامار اول کشاورهای متجاوز به حقوق
انسان است.
● ساخنان خامنهای خود تجاوزی آشاکار به حقوق انساان اسات .بدینخاطر،که از برنامه اتمی که رﮊیم
تهیه و به اجرا گذاشاتهاسات و سایاساتی که او در پیش گرفته و کار را به تحریم ایران کشاانده اسات و از
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گفتگوهای محرمانه او با امریکا و از تسالیم نامهای که امضااء کرده اسات ،اطالع نداشاتهاند چه رساد به
دخالت .با آنکه کار را به تسالیم رساانده اسات ،هنوز حاضار نیسات حق را به صااحب حق بازگرداند و
بگذارد او بداند در چه وضعیتی است و چه بایدش کرد.
بدینقرار ،پرسش پرسش کننده گرامی این پاسخ را میجوید:
الف – هر انسااانی و هر جامعهای خود باید به غفلت از حقوق خویش پایان بخشااند و زندگی فردی و
جمعی را عمل به حقوق خود کنند .از درون و با عمل به حقوق شهروندی است که میتوان جمهوری
شااهروندان را جانشااین اسااتبداد جباران کرد .و ب – رفع مزاحمت اسااتبدادیان نیز با مردم هر کشااور
استبداد زدهاست .مراجعه به قدرت ،آنهم قدرت خارجی ،جز گویای غفلت از حقوق ذاتی و ناتوانی
نیسات .اظهارکننده ناتوانی در برخوردار شادن از حقوق ذاتی ،کجا میتواند ،با مداخله قدرت ،آنهم
قدرت خارجی که وجودش را از تجاوز به حق مییابد ،توانائی عمل به حقوق خود را پیدا کند؟ و
ج – باوجوداین ،حساااس کردن افکار عمومی جهان بساای کار ساااز اساات .این حساااساایت میتواند
دولتها را ناگزیر کند نخسات خود از تجاوز به حقوق انساان دسات بدارند و ساپس سایاساتی را در پیش
بگیرند که سبب رفع مزاحمت استبداد و استبدادیان بگردد.
د – از آنجا که حقوق ذاتی حیات هساتند و دادنی و ساتاندنی نیساتند ،بر ایرانیان نیسات که از دساتگاه
جوری کاه رﮊیم والیات مطلقاه فقیاه اسااات ،حقوق ذاتی خود را مطاالباه کنناد .برآنهاا اسااات کاه باه این
حقوق عمل کنند و با عمل به حقوق خویش ،عرصااه عمل رﮊیم را محدود کنند و مرتب مزاحمتها و
تجاوزهایش را به اطالع یکدیگر و جهانیان برسانند.
بادینقرار ،هرگااه از دیگر ساااخناان آقاای خاامناهای ( :ایرانیاان را باد شا انااختاهاناد کاه گماان کردهاناد
تحریمها ملت ایران را به حالت تسالیم درآوردهاسات و ما در موضاوعات خاص ،برای دفع شار و حل
مشاکل با امریکا گفتگو میکنیم و مذاکرات اخیر هم دشامنی و هم ناتوانی آنها را نشاان داد و )...رفع
ابهام و تناقض کنیم ،وضعیت ایران ،آنسان که هست ،معلوممان میشود:
الف  -وضاعیت ناتوانی ناشای از سالطه مافیاهای نظامی – مالی بر دولت و اقتصااد و از بین بردن هرگونه
مقاومت اقتصاد ،رﮊیم را گرفتار بنبست تسلیم یا جنگ کردهاست.
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ب – توافق ﮊنو تسلیم نامهاست و رﮊیم چاره خود را در امضاء و اجرای آن میبیند.
ج – رﮊیم تشدید سرکوب مردم را عامل بقای خود میداند .و
د – برای بیاثر کردن اعتراضاها به تجاوزها به حقوق انساان ،میگوید :در مورد حقوق بشار ،ما مدعی
امریکا و بسایاری از کشاورهای غربی هساتیم! باوجوداین ،ساخن مبهم او را که شافاف میکنیم ،میبینیم
از آگاهی مردم ایران از حقوق ذاتی خویش ،ترساان اسات و برآناسات که تا ممکن اسات ،به تجاوزها
به حقوق انسان اعتراضی بعمل نیاید .بنابرقاعده نیز ،رﮊیم متجاوز به حق ،از هر ایستاده برحق میترسد.
ه – هنوز مردم ایران در ساایاساات داخلی و خارجی و ساایاساات اقتصااادی و اجتماعی و فرهنگی خود
نقشای نیافتهاند .بنابر ساخنان خامنهای ،ادامه حیات رﮊیم والیت مطلقه فقیه ،درگرو منفعل و بی حرکت
ماندن مردم ایران اسات .آشافته ساخن گفتن او و دروغهای آشاکار که هر دروغ دروغ دیگر را آشاکار
میکناد و نیز رناگ و رخساااار او ،گویاای ترس و یاأس و اضاااطراب هساااتناد .در حقیقات نیز ،او میاان
طرفداران رویاروئی ولو به قیمت جنگ و طرفداران تسلیم ،بهای آن هرچه باشد ،قرارگرفته و احساس
درماندگی میکند .بخصوص که میداند مردم ایران از او و رﮊیم والیت مطلقه فقیه بیزارند.
هرگاه سااعید جلیلی را سااخنگوی جانبداران رویاروئی بدانیم ،نقد سااخنان او ،وضااعیت کشااور را
بازهم شفافتر در مییابیم:
آیا در مداربسته تسلیم یا جنگ ،یری از تسلیم یا جنگ را باید برگزید و یا از مدار باید
بیرون آمد؟:
و برای اینکاه ایرانیاان ببینناد قول زور همواره تنااقض در بردارد و باا رفع تنااقض لبااس دروغ میدرد
و حقیقت آشااکار میشااود ،بدین خاطر ،در این روزها،شااور تبلیغات بر ضااد «فتنه» را در آورده اند،
سخنان آقای سعید جلیلی را نیز نقد میکنم:
در  8دیماه ،92آقای ساعید جلیلی ،کسای که اساالم را در والیت فقیه ناچیز میداند و راهحل بحران
اتمی را «تهدید زدائی» میدانست ،درهمایش «دانشگاهیان ،حماسه بصیرت» در تاالر ابن سینای مشهد،
سخنانی را برزبان آوردهاست که هرگاه تناقضهایشان را رفع کنیم ،حقایق مهمی نمایان میشوند:
● او میگوید« :درتقابل ایران با اساتکبار جهانی ،مهمترین امری که مسایر پیشارفت ما را تهدید میکند
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این اسات که تصاور کنیم مبارزه و مقاومت برای ما هزینه داشاته اسات و بهترین هدیه برای دشامن این
است که کشور ما نمیخواهد دیگر مبارزه کند».
این سخن ،دست کم سه تناقض دربردارد:
 -1تقابل با اساتکبار و مبارزه و مقاومت وقتی معنی میدهد که مساتضاعف بخواهد رابطه مساتضاعف –
مستکبر را تغییر دهد و خود و او را تغییر دهد به دو انسان مستقل و آزاد.
ماندن در رابطه مسالط – زیر سالطه ،ضاد تقابل و مبارزه و مقاومت اسات و بیرون رفتن از این رابطه،
نپرداختن هزینهای و از آن خود کردن هرآنچه مسااتکبر میبرد ،اساات .حال اگر تصااور پرداختن بها
وجود دارد ،یعنی اینکاه هرآنچاه از ماا میبرناد ،از آن خود نکردهایم .در حقیقات ،دولات جباار والیات
مطلقه فقیه ،هسااتی ما را به یغمای قدرتهای خارجی و مافیاهای نظامی – مالی همدساات آنها سااپرده
اسااات .ثروتهاای عظیمی کاه باه یغماا رفتاهاناد« ،تصاااور کنیم هزیناه پرداختاهایم» ،نیسااات ،بلکاه هزیناهای
نجومی اساات که نه در تقابل با اسااتکبار که برای ماندن در روابط مساالط –زیر ساالطه پرداختهایم و
میپردازیم .حل تنااقض به ایناسااات که راهکار بیرون رفتن از رابطاه مسااالط – زیر سااالطه را درپیش
بگیریم یعنی مستقل و آزاد بگردیم و دولت حقوقمدار نمایندگی کند از والیت جمهور مردم.
 -2هدیه به دشاامن «کشااورما نمیخواهد دیگر مبارزه کند» نخساات این دروغ را دربردارد که رﮊیم
والیت مطلقه فقیه ،کشاور نیسات .رﮊیمی اسات که نامزدش  7درصاد رأی آوردهاسات« .نمیخواهیم
مبارزه» کنیم نیز دروغ دیگری اسات .زیرا به قول هاشامی رفسانجانی ،رﮊیم در موقعیت تسالیم یا جنگ
است .مگر اینکه جلیلی جانبدار جنگ باشد و مرادش از «مبارزه» همان جنگ باشد.
رفع تنااقض دروغ اول باه ایناسااات کاه والیات جمهور مردم جاانشاااین والیات مطلقاه فقیاه بگردد تاا
کشاور جانشاین رﮊیم بگردد .بارفع این تناقض ،یعنی با تغییر رﮊیمی که  34ساال با بحران ساازی اساباب
مداخله قدرتهای خارجی را درکشااور فراهم میآورد و دولت را نساابت به جامعه ملی خارجی کرده
اساات ،مبارزه با اسااتکبار به پیروزی میانجامد .امر مهمی که عقل زورپرساات نمیبیند ایناساات که
قدرتهای سالطهگر ،تنها وقتی موقعیت سالطهگری را مییابند که اساتبدادهای حاکم بر کشاورها ،برای
ادامه استبداد خویش ،کشور را به زیر سلطه آنها میبرند.
رفع تناقض دروغ دوم به ایناسات که کشاوررا از مدار بساته «تسالیم یا جنگ» خارج گردانیم .خارج
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کردن کشااور از این مدار ،به حل مشااکل در درون میساار میشااود :اسااتقرار والیت جمهور مردم.
شاهروندان حقوقمندی که ایرانیان میشاوند دولتی را پیدا میکنند که در بودجه و سایاساتهای داخلی و
خارجی خود ،بر اصاال موازنه عدمی ،شاافاف اساات .این شاافاف گردانی شااامل فعالیتهای اتمی نیز
میشود .بدینسان ،نه برای تسلیم محلی میماند و نه برای جنگ.
 -3قول آقاای جلیلی واقعیات بس مهمی را از پرده بیرون میانادازد :در رﮊیم ،دو گرایش رودررو
هساااتناد :گرایشااای کاه چااره را تسااالیم میبیناد و نمیگویاد کاه باابات تقاابال و مباارزه باا اساااتکباار بهاا
پرداختاهایم .میگویاد مادعیاان تقاابال و مباارزه ،تماامی اسا ابااب مقااومات را از میاان بردهاناد .روحاانی ،در
گزارش کاارنااماه  100روز اول حکومات ،واقعیتی را پاذیرفات و باازگفات کاه بادیال جاانبادار اساااتقالل و
آزادی ،از آغااز انقالب مرتاب میگفات و هشااادار میداد .در 8ساااال حکومات «یکادسااات» آقاای
خامنهای که احمدی نژاد دساتیارش بود ،این هشاداررا مرتب تکرار کرد :با تخریب اقتصااد کشاور ،با
تحریم مقاابلاه نمیکنیاد بلکاه کشاااور را گرفتاار مدار بسا اتاه تسااالیم و جناگ – واقعیتی که امروز آقای
هاشاامی رفساانجانی و نیز آقای جلیلی ،به زبانی دیگر ،میگویند  -میکنید .شاااهدی که آقای جلیلی
میآورد ،گویای نوع جنگی اسات که این تمایل انتخاب میکند .او میگوید«:امت ما هر سااله دو ماه
را برای تکریم حماساااه امامان خود اختصااااص میدهد ،این تکریم بر مبنای مبارزه برای دساااتیابی به
حقیقت است» .بدینسان ،او به هاشمی رفسنجانی پاسخ میدهد :ما میدانیم این جنگ از نوع جنگ با
عراق نیساات .لذا پیشاانهاد میکنیم آماده جنگی بگردیم که ایران را کربال میکند .ما به حسااین (ع)
تأسی میکنیم و امریکا را یزید زمان میدانیم.
آن را در تسالیم میداند .رفع تناقض به بیرون رفتن از مدار بساته اسات .با ماندن در مداربساته بد و بدتر،
هرگز راهحل پیدا نمیشاود .اما بیرون رفتن از مدار بساته بد و بدتر ،همچنان با اساتقرار والیت جمهور
مردم واقعیت پیدا میکند.
● و بااز ،آقاای جلیلی ،در بااره جنبش مردم بعاد از تقلاب بزرگ در «انتخااباات ریااسااات جمهوری 22
خرداد  »1388که او فتنه سااال  88میخواند ،دروغی بس بزرگ میگوید که تناقضها در بردارد .او
میگوید:
«کنگره آمریکا  400میلیون دالر برای مقابله با رأی مردم ایران قبل از انتخابات  88مصاوب کرد که دو
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ماه بعد گزارش کتبی را درباره هزینه این مبلغ از دولت آمریکا خواساات .بعد از حماسااه  9دی وقتی
دشمن دید با چنین مردمی رو به رو است تصمیم گرفت که خود مردم را نشانه قرار دهد و به صراحت
تحریمهای فلیکننده را در دستور کار خود قرار داد».
غیر از اینکه از دید او ،حضاور دو میلیون نفر (حدود  3میلیون نیز گفتهاند) در راه پیمائی« ،فتنه» اسات
امریکاا باا خرج کردن  400میلیون دالر باه راه اناداختاه اسااات اماا اجتمااع ساااازماان یاافتاه مفلوکی کاه باه
بیشااترین برآوردها 80 ،هزار نفر درآن شاارکت داده شااده بودند« ،حماسااه  9دی» اساات ،دروغ او،
تناقضها دربردارد:
-1تحریمهاای فلی کنناده» امروز ،هماان «ورق پاارههاای» دیروز هساااتناد .اگر این تحریمهاا فلی کنناده
هساتند ،آنچه را خامنهای و احمدینژاد و خود او ،میگفتند ،دروغ بودهاند .آنها چرا برای بیاثر کردن
تحریمها ،با تخریب اقتصااااد ایران ،فلی کنندهاش کردند؟ طرفه اینکه او امروز میگوید« :ما باید همه
توانمان را در عرصااه اقتصااادی به کار بندیم تا چشاام طمع دش امن را از خود دور کنیم» .تناقضااهای
سااخن او آشااکار اساات :خامنهای و او میدانسااتهاند که «فتنه  »88را دشاامن ایجاد کردهاساات و باز
میدانساتهاند که اقتصااد کشاور اسات که باید توانمند کرد ،اما جانب احمدی نژاد را گرفتهاند و اقتصااد
کشاور را ویران کردهاند .بدینقرار« ،تحریمهای فلی کننده» تناقض دارد با ادعای دیروز (ورق پاره) و
تناقض دارد با سایاسات اقتصاادی که «رهبر» تعیین میکند و حکومت اجرا میکند و آقای احمدی نژاد
میگوید مجری «دساتور رهبر» بودهاسات و تناقض دارد با راهکاری که او ،امروز ،پیشانهاد میکند .حل
تناقض اول به ایناست که یا دیروز نیز میدانستند که «تحریمها فلی کننده است»و یا دیروز نادان بودند
و نمیدانساتند که تحریمها فلی کننده اسات .برهردو فرض ،هم والیت مطلقه فقیه باطل میشاود و هم
ناادانی و یاا خیاانات و بیکفاایتی جباار و دساااتیااران او محرز میگردد .حال تنااقض دوم باه ایناسا ات کاه
ساایاساات اقتصااادی را نه «رهبر» بر اصاال «حفظ نظام اوجب واجبات اساات» که مردم صاااحب حق
حاکمیت ،بروفق حقوق ملی و بر میزان عدالت اجتماعی ،باید اتخاذ کنند و روش نه دساتوری که باید
تجربی ،یعنی قابل اصااالح درجریان عمل باشااد و حل تناقض سااوم به ایناساات که اقتصاااد مصاارف
محور ساااازگار با اساااتبداد والیت مطلقه فقیه ،جای خود را به اقتصااااد تولید محور دمسااااز با والیت
جمهوری مردم بدهد.
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 -2تناقض بازهم آشااکارتر اینکه ،به ادعای او ،جنبش مردم" فتنه "بوده اساات و امریکا  400میلیون
دالر خرج آن کردهاسااات .این ادعا تناقض دارد با این واقعیت که رﮊیم سااااالنه افزون بر  100میلیارد
دالر پول دراختیار داشاتهاسات و باوجود این ،امریکا توانساته اسات با خرج  400میلیون دالر ،مردم را بر
او بشاوراند .این بکنار ،فرض کنیم «فتنه»ای روی دادهاسات و رﮊیم والیت فقیه در خطر افتاده اسات و
در  9دی ،مردم برخاستهاند و آن را از خطر رها کردهاند .بدینقرار ،میان توانائی مردم و ناتوانی والیت
مطلقه فقیه ،تناقضای بس آشاکار وجود دارد :مردم توانا فاقد والیت هساتند و «فقیه» ناتوان واجد والیت
مطلقه! حل تناقض یا به ایناسااات که والیت از آن جمهور مردم بگردد و مطلقه نیز نباشاااد و ترجمان
حقوق شاهروندی و حقوق ملی آنان هم باشاد و یا به این اسات که آقای خامنهای و دساتیاران او دروغ
میگویند و جبنش مردم را با سارکوبی بس خونین و سابعانه سارکوب کردهاند .این نیز بدان معنی است
که والیت مطلقه فقیه بطور قاطع مردود و منفور مردم ایران است .اینهمه هیاهوی تبلیغاتی بدین خاطر
نیسات که آقای خامنهای و دساتیاران او ،از آن میترساند که مردم ایران حق خویش را بخواهند و ازآن
خود کنند؟
-3و او روشای را بکار میبرد که روش رﮊیم والیت مطلقه فقیه از روز نخسات بدینساو اسات :راسات
را دروغ کردن از راه واروناه کردن واقعیات .در بکااربردن این روش ،باه تنااقض فااحش دروغ بعادی باا
ادعاای پیشاااین خود نیز ،اعتنااء نمیکناد .چناانکاه ،بهنگاام «انتخااباات» ،بنیصااادر میگفات :برای اینکاه
تحریم اقتصاادی و تهدید به جنگ بیمحل شاود ،ضاروراسات که مردم ایران ،با تحریم وسایع انتخابات
فرمایشای ،به جهانیان بگویند هساتند و خود را شاهروند ،بمعنای دارای حق شارکت در کشاور داری و
توانا به اساتقرار والیت جمهور مردم میدانند .دربرابر ،خامنهای و دساتگاه تبلیغاتی او میگفتند :مردم به
پای صااندوقهای رأی بیائید تا نتوانند ایران را تحریم اقتصااادی کنند و به جنگ تهدید نمایند .و اینک،
سعید جلیلی و دیگر دستیاران خامنهای میگویند :چون در  9دی ،مردم ایران بیرون آمدهاند ،قدرتهای
خارجی مردم را هدف گرفته و تحریمهای فلی کننده وضع کردهاند .تقصیر نیز با «فتنه گران» است!
غیر از این تناقض آشاکار ادعای امروز او و همانندهایش با توجیه پیشاین ،تناقض فاحش دیگری را
نیز دربردارد :مجاازاتهاا برای آنناد کاه باا اختیاار ،بیاختیاار و تسااالیم بگردد .مگر ناه ،این ایاام ،هماه روز،
غربیها میگویند شادت تحریمها رﮊیم را ناگزیر کردهاسات به پای میز مذاکره بیاید؟ در کشاوری که
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رﮊیم والیت مطلقه فقیه برکار اسات و این «ولی» به مردم اعالن جنگ میدهد (در  29خرداد )1388و
آنها را ساارکوب میکند و در  9دی ،ساارکوب مردم را جشاان میگیرد ،تحریم برای مجازات مردم،
قابل توجیه نیساات .چنانکه تا ﮊانویه ( ،2010دی )88بنا بر تحریم نبود .اسااتدالل میشااد که به جنبش
مردم ایران زیان میرساااند .آن ایام ،در همه جای جهان ،نام «ندا» ،بمرابه نماد ایسااتادگی زن و جوان
ایرانی بر حق ،بر زبانهاا جاری و تصاااویر خفته در خون او ،در برابر چشااامها بود .کدام صااااحب مقام
میتوانست زبان به سخن گفتن از تحریم بکشاید؟
از آن زمان ،تحریم قابل توجیه گشت که استدالل این شد :رﮊیمی که مردم خود را سرکوب
میکند ،تنها از راه مجازاتهای شدید است که دست از برنامه تولید بمب اتمی بر میدارد .چون
ایستادگان بر استقالل و آزادی و دیگر
حقوق ایرانیان برای افکار عمومی غرب توضیح میدادند تحریمها مردم ایران را از جنبش بازمیدارد،
مقامات غرب مدعی میشاادند که تحریمهائی را وضااع میکنند که به مردم زیان نرسااانند .و راساات
نگفتناد.گسا اتااخی در واروناه کردن و گفتن حقیقات را ببین! کساااانی کاه میگفتناد تحریمهاا ورقپااره
هساتند ،حاال تقصایر برقرار شادن آنها را به پای کساانی مینویساند که در محدوده رﮊیم عمل و به جای
مطالبه حق شهروندی و حاکمیت خویش ،به «رأی من کو» بسنده میکردند.
بدینسااان ،رفع تناقض ما را از واقعیت آنسااان که هساات آگاه میکند :چون جنبش ادامه نیافت،
مجازاتهای ساااخت قابل توجیه و برقرار شااادند و رﮊیم والیت فقیه در موقعیت تسااالیم یا جنگ قرار
گرفت .تناقض ساخن او بس آشاکاراسات .چراکه از این بن بسات ،باجنگ نمیتوان بیرون رفت .زیرا
جنگ ایران را ناتوانتر و تسالیم را قطعیتر و هزینه آن را بسایار سانگینتر میکند .بنابراین ،خامنهای و
روحاانی چاارهای و راهی جز تسااالیم نادارناد .راهی کاه وجود دارد ،اساااتقرار والیات جمهور مردم و
شاافاف گردانی همه فعالیتهای دولت برگزیده ملت اساات .پس ،هرگاه جنبش مردم تا بازیافتن حقوق
شااهروندی ادامه مییافت ،هم تجربه انقالب ایران به هدف خویش که اسااتقرار جمهوری شااهروندان
اساات ،میرسااید و هم مجازاتها برقرار نمیشاادند و هم ،در آساایائی که اینک برخاسااتهاساات ،ایران
زمینگیر نمیماند .راساات راه به جنبش برخاسااتن و بر حقوق ملی و حقوق شااهروندی ایسااتادن  ،از
رهگذر عمل به این حقوق ،است.
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*****
شماره  5 848تا  18اسفند 1392
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

روحانیت و فررهای جمعی جبار
٭پرسش اول در باره فقه:
با سالم خدمت آقای بنی صدر
اینجانب دانشجویی از ایران تاقبل از آشنایی با سایت انقالب اسالمی درهجرت نگاهی بسیار
منفی به شخ

شما داشتم و شما را فردی ضد انقالب اسالمی و ملی ایران در ،57وطن فروش

و خائن می دانستم اما اکنون با مطالعه سایت انقالب اسالمی در هجرت و برخی از کتب شما
چنین نظری ر ا ندارم و با اقتدار و بدون ترس از عواقب بیان حق حتی به نام شما در محافل علمی
و دینی دفاع می کنم .اگرچه بر برخی از ابعاد فکری شما انتفادات جدی دارم .اما مسئله ای که
مرا به خود مشغول کرده است این است که میخواهم نظر شما را در باره فقه و فقاهت در
اندیشه اسال می و در مذهب شیعه بدانم .آیا اساسا شما چیزی به عنوان دانش فقه و فقه حقوق
مدار نه تکلیف گرا را قبول دارید ،فقهی که بر مدار و محوریت حقوق ذاتی انسانها بنا نهاده
شده است و یا اینکه شما فقه و فقهات در اسالم را از اساس رد میکنید
با توجه به اینکه در تاریخ ایران مجتهدان و فقیهان آزاد اندیش و بزرگی مانند میرزای شایرازی بزرگ،
عالمه نائینی ،آیت اهلل بروجردی ،آیتاهلل مدرس ،آیتاهلل سااید نصااراهلل بنیصاادر پدر علیم و فرزانه
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شااما ،آیتاهلل طالقانی ،آیتاهلل شااریعتمداری وآیت اهلل منتظری وجود داشااتند که از فقه حقوقمدار،
آزادی اندیشه و کرامت انسانی واستقالل ایران براساس اندیشه توحیدی دفاع کرده اند؟ با تشکر
● پاسخ پرسش اول:
 – 1موضاوع پرساش و پاساخ شاخصایتهائی که پرساش کننده گرامی نامبرده اسات و شاخصایتهای
واالقدر بسیار دیگر ،نباید باشد .زیرا اصل این است که نباید حق را به شخ

سنجید بلکه باید شخ

را به حق ساانجید .جا دارد این عیب را خاطر نشااان کنم که در مقام تعریف یک شااخصاایت او را تا
عرش باال بردن و در مقام تکذیب او را به اسافلالساافلین راندن ،ناشای از این وارونه انگاری رابطه انساان
با حق باشاد ،شاخصایتها نزدیک به همان که هساتند،

با حق اسات .هرگاه بنابر سانجیدن رابطه شاخ

شناسائی میشوند و نیازی هم به مقایسه و بکاربردن صفت تفضیلی « تر و ترین» پیدا نمیشود .بتازگی،
متنی انتشاار یافته اسات و در آن ،درباره زنده یاد مهندس بازرگان و بنیصادر ،صافت «ترین» بکار رفته
اساات .غیر از اینکه تاریخ ایران شااخصاایتهای بس واالقدر به خود دیدهاساات ،مقایسااه میان آنان نه
سزاوار و نه با سنجیدن شخ

به حق خوانائی دارد.

بدینقرار ،در یافتن پاساخ پرساش ،مبنا حق اسات و نه شاخ  .هرچند شاخصایت شاخ

نیز ،در

بخشای ،مدیون اندیشاه راهنمای او اسات .اما ،دربخشای دیگر ،سااخته محیط زندگی اسات .نقشای اسات
که او پیدا میکند ،بنوبه خود ،پرورنده شاخصایتش میشاود .اندیشاه راهنما بسای مهم اسات زیرا اگر بیان
اساااتقالل و آزادی بااشاااد ،رابطاهای کاه آدمی باا محیط زنادگی برقرار میکناد و نقشااای کاه مییااباد،
ترجمان قاعده «تغییر کن تا تغییر دهی» میگردد.
 – 2هرگاه در مقام یافتن پاسخ ،بنا را بر حق بگذاریم ،ویژگی اول و بنیادی فقه و حوزهها را دوگانگی
حق و تکلیف و محور گشاااتن تکلیف مییابیم .از نظر فقه ،هر تکلیف عمل به حقی نیسااات .غافل از
اینکه تکلیفی که عمل به حقی نباشاد ،به ضارورت ،عمل به حکم زور میشاود و نفس عمل به حکم
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زور ،غفلت از خداوند اسات .این دوگانگی ،حاصال شایوه زندگی نیز هسات .توضایح اینکه هرگاه
رابطه نظر با عمل قطع شاود ،یعنی اندیشاه راهنمائی را آدمی بیاموزد اما عمل کردن بدان را تمرین نکند
و عمل او بیانگر بیان قدرت باشاد ،طولی نمیکشاد که عمل بیان قدرت بیانگر خود را جانشاین اندیشاه
راهنمائی میکند که آدمی میپذیرد .چه بسایار کساان که ،در نظر ،موازنه عدمی را پذیرفتهاند اما چون
بنمایه عملهاشااان ،قدرت (= زور)اساات ،در عقلهاشااان ،ثنویت تک محوری جانشااین موازنه عدمی
شدهاست.
 .1/2اما این دوگانگی و تقدم تکلیف بر حق بیانگر اصل راهنمائی است که ثنویت است .بیانگر ثنویت
تک محوری ،آن نوع از ثنویت اساات که انکار صااد در صااد توحید اساات .اما ثنویت تک محوری،
اصاال راهنمای فلساافه یونانی ،افالطونی و ارسااطوئی ،اساات .بدینسااان ،مشااکل حوزهها یونان زدگی
اسات .آشاکارترین فرآورده این ثنویت ،والیت فقیه از مطلقه و غیر مطلقه اسات .چراکه یک محور که
فقیه باشد ،فعال و محور دیگر که «عوام» باشند ،فعل پذیر و مطیع انگاشته میشوند.
نتیجاه رهاا کردن توحیاد و اصااال راهنماا کردن ثنویات تاک محوری ،از خود بیگااناه کردن اصاااول
راهنمای دیگر نیز هساات .انکار ،اگرنه ،غفلت از خودانگیختگی انسااان ( = اسااتقالل و آزادی و دیگر
حقوق) اساات .حاصاال انکار و یا غفلت از خودانگیختگی انسااان ،از خود بیگانه کردن معانی اصااول
دیگر ،پیامبری و امامت و عدالت و معاد گشاته اسات .ایناسات که انساان فعل پذیر و تسالیم جبر قدرت
تقدیر ساز ،فرآورده فقه گشتهاست .و آنها هم که عصیان میکنند ،از جبر قدرت بیرون نمیروند ،چرا
که خویشااتن را تجساام قدرت تقدیر ساااز میانگارند و به آتش خشااونت ،هسااتی خود و دیگران را
میسوزانند.
اما چرا فقه بیان قدرت ،دینی بیگانه از بیان اسااتقالل و آزادی و حقوقمندی هسااتی ،گشااته اساات
است؟ زیرا:
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 .2.2فلسافه توجیهگر احکام دینی که فقیه اساتخراج میکند فلسافه ارساطوئی اسات و منطق صاوری او
روش کار فقیه اساات .اصاال راهنما کردن ثنویت و بکار بردن منطق صااوری آدمی را نه تنها از محتوا
غاافال میکناد ،بلکاه نااگزیرش میکناد تنهاا بخشااای از صاااورت را ببیناد کاه عقال را باه خود محادود و
مشاغول میکند .فقیه نه اصاول راهنمای دین را ،آن ساان که قرآن ،تعریف میکند ،میشاناساد و نه به
این مهم توجاه دارد کاه امرهاای واقع مساااتناد قرآن ،امرهاای واقع مساااتمر هساااتناد .و ناه باه فرعونیتی (=
اساااتباداد فراگیر) کاه قرآن نفی میکناد ،میپردازد و ناه در قرآن حقوق انساااان را مییااباد و ناه جاامعاه
الگوئی که تشریح میکند و نه زبان آزادی را میشناسد که در قرآن بکار رفتهاست .از اینرو،
 .3/2در فقه ،ساخن از مجازاتها و حدود میشاود بیآنکه اصاول راهنمای قضااوت شاناخته آید و دانساته
باشاد که قاضای – با صافاتی که باید داشاته باشاد – در قضااوت و تعیین مجازات ،میباید از آن اصاول
پیروی کند .احکام دسااتگاه قضااائی امروز ایران ،مواردی که فقه نیز تصااویب نمیکند بکنار ،گویای
جهل از اصااول راهنمای قضاااوتند .از خود بیگانه کردن دین در بیان قدرت بدانحد اساات که قواعد
خشونت زدائی دیده نمیشوند و تا بخواهی احکام در باره کاربردهای خشونت «استخراج» میشوند:
 .4/2بناابر این کاه فقاه مجموعاهای از توجیاههاا اسااات و توجیاهگری وقتی نااگزیر میشاااود کاه انادیشاااه
راهنمای موضاوع کار فقیه ،بیان قدرت اسات ،فقیه نمیتواند خود را از آن برهد ،مگر به بیرون رفتن از
فقه .شاااماری از فقیهان به یمن بیرون رفتن از فقه اسااات که عقلهاشاااان خالقیت خود را ،کم یا بیش،
بازجستهاند .طرفه اینکه آرای آنها صفت فقهی نجستهاند.
 .5/2آشااکارترین و وخامت بارترین فرآورده فقه ،زور و خشااونت را تنظیم کننده رابطهها شااناختن و
گرداندن اسات :رابطه زن با شاوهر و والدین با فرزند و رابطه «ولیامر» با «عوام» و رابطه مسالمان با غیر
مساالمان و رابطه انسااان با خود ،و رابطه او با دین ،رابطه انسااان با اخالق (الزامهای زورفرموده) ،رابطه
انساان با طبیعت ،رابطه انساان با خدا (عبادت از ترس) .در یک کالم ،در دین اکراه نیسات ،جای خود
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را به در دین جز اکراه نیساات ،سااپردهاساات .علت نیز ایناساات که اختیار ،بکاربردن قدرت تعریف
میشود و حق و تکلیف و مصلحت نیز به قدرت تعریف میگردند.
.6/2حاصال ایناست که مدار اندیشه و عمل مسلمانی که به فقه عمل میکند ،مدار بستهای است :مدار
بسا اتاه انساااان و خادا چراکاه خاداوناد را قادرت (= زور) مطلق میداناد و خود را بیزور .در حقیقات،
توانائی نیز به قدرت تعریف میشااود .از اینرو ،رابطه انسااان با خداوند رابطه توانائی نساابی با توانائی
مطلق نیسات .رابطه بی زور با مطلقا زورمند اسات .مدار بساته مصالحت و حق و حقیقت و تقدم و تفوق
مصالحت بر حق ،مدار بساته دیگری اسات .مدار بساته فاساد و افساد و دفاع افساد به فاساد ،مدار بساته
ساومی اسات و ...ایناسات که کار فقه نه بازنگاه داشاتن مدار عقل آدمی و تنظیم رابطه انساان با خدا که
بستن این مدار و تنظیم رابطه او با قدرت است.
 – 3هرگاه بنا بر پرداختن به بیان اساتقالل و آزادی باشاد و بخواهد از بیگانه کردن دین در بیان قدرت
بازایستد ،بر حوزهها است که به انقالب تن در دهند:
.1/3سااخت بنیاد دین (روحانیت) را که درحال حاضار ،محور آن قدرت اسات ،براصال موازنه عدمی،
تغییر دهد .به سخن دیگر ،از خدمت قدرت استعفاء کند و به خدمت خدا درآید .همزمان ،رابطه خود
باا مردم راکاه باه نااروا عوام کال االنعاامشاااان میخواناد ،تغییر دهاد .باه ساااخن دیگر ،کاارخود را تاذکاار
مداوم حقوق انساان به انساانها و فراخواندن انساانها با عمل به حقوق خویش و رعایت حقوق دیگری و
دفاع متقابل از حقوق یکدیگر و خاطر نشان کردن مدار باز مادی

معنوی به آدمیان بگرداند.

.2/3قرآن را بیانگر اصااول راهنمای دین و در بردارنده حقوق فردی و جمعی انسااان بشااناسااد و مبنای
تفقه بگرداند .در حال حاضر ،قرآن به قول صاحب المیزان هم ،مبنا نیست.
.3/3ثنویت را بمرابه اصاال راهنما و منطق صااوری را بعنوان روش ترک گوید .موازنه عدمی را اصاال
راهنما کند و روش شااناختی را بشااناسااد و بکاربرد که به فقیه امکان میدهد واقعیت را همانسااان که
هسااات بشاااناساااد و حق را نیز به قدرت تعریف نکند و آنرا به ویژگیهایش بشاااناساااد .همواره بیاد
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داشاتهباشاد که نیایش پیامبر (ص) این بود :خداوندا به من آن توانائی را ده که واقعیت را همانساان که
هست بینم.
 .4/3امرهای واقع مستمر را از رویدادهای ناپایدار تمیز دهد و ،در تفقه ،امرهای واقع مستمر را بکاربرد.
با این سه تغییر ،قرآن را بس شفاف مییابد و میتواند:
 .5/3در هر مورد( ،قضاااوت ،خشااونتزدائی ،امامت ،جامعه برخوردار از جمهوری شااهروندن ،زبان
آزادی ،اخالق) اصاااول راهنما و قواعد حاکم بر آن مورد را بیابد و با بیانی شااافاف ،در اختیار جامعه
بگذارد.
 .6/3از بند دوگانگیهای حق و تکلیف ،حق و مصالحت و مدارهای بساته بد و بدتر و فاساد افساد و...
برهد و بداند که «امر دایر اساات بین» ،تنها وقتی بنابر تنظیم رابطه انسااان با قدرت میشااود ،بکار توجیه
تن دادن باه حکم زور میآیاد .وگرناه ،در مادار بااز و بااوجود رابطاه حق باا حق ،هیدگااه آدمی مجبور
نمیشود به یکی از دو جبر تن دهد .هرگاه اندیشه راهنما ،بیان استقالل و آزادی باشد ،انسان برخوردار
از عقل مساتقل و آزاد میداند که در مدار بساته بد و بدتر و فاساد و افساد ،بحکم جبر قدرت ،میباید از
بد به بدتر و از بدتر به بدترین گذر کرد و جز این ،سرنوشتی نیست.
.7/3دین را روش حقوقمند زیساتن انساان ،بنابراین ،برای انساان بشاناساد و نه انساان را برای دین و بپذیرد
که اصال رابطه انساان با خدا اسات .پس اختیار دین هرکس باید باخود او باشاد .داوری با خداوند اسات.
نه با بنیاد دینی .کار بنیاد دین تفتیش عقاید انساانها نیسات تبلیغ دین بمرابه راه و روش ،مساتقل و آزاد ،با
خدا و در رابطه مستقیم با خدا زیستن است .و
.8/3بااز بودن مادار واقعیات پیادا نمی کناد مگر باه رهاا شااادن انساااان از ماداربسا اتاه رابطاه باا قادرت .پس
پرداختن به معنویت مهمترکارها اساات .چرا که اسااتقالل و آزادی انسااان به رابطه او با نامتعین ،دقیق
بخواهی ،با خدا ،نیاز دارد .از اینرو ،ضااارورترکارها بازیافتن مقام خلیفۀاللهی اسااات .نیاز به اصااال و
اندیشااه راهنمائی اساات که به آدمی امکان دهند ،از راه عمل به حقوق ذاتی و بکار انداختن همساااز
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اساتعدادها و فضالهای خود ،این مقام را بازجوید و در این مقام« ،رساد به جائی که به جز خدا نبیند» ،به
ساخن دیگر ،اساتقالل و آزادی کامل خویش را بازجوید .پرداختن به این مهم کجا و ساالخی حیات
کجا؟
 .9/3ماا درجاامعاه آرماانی کاه ،درآن ،رابطاههاا ،هماه ،رابطاههاای حق باا حق بااشاااناد ،نیساااتیم .در
دموکراسایهای کنونی هم ،بنابر این که رابطهها ،بیشاتر رابطههای قوا هساتند و اصال بر کررت منافع و
آراء اساات ،هرگاه فراخواندن به عدالت اجتماعی ،به حقوق انسااان و حقوق شااهروندی و این واقعیت
که «بنیآدم اعضاااای یک پیکرند» در کار نبااشاااد ،هرگاه وجدان اخالقی هر انساااان و جامعاه غنی و
حساااس نباشااد و هرگاه مدار بسااته مادی

مادی ،مدار زندگی بگردد ،جامعه متالشاای میشااود.

بدینقرار ،رشد بدون معنویت اگر هم ممکن باشد نه رشد انسان که رشد قدرت – در زمان ما ،سرمایه
ساااالری – میشااود و انسااان را شاائی میگرداند .از این رو بانیان دموکراساای ،نقش دین را در حفظ
دموکراسای از انحطاط و ممانعت جامعه از افتادن در کام مرگ ،واجب شامردهاند .اینکار بس بزرگ
اسات که باید تصادی کرد .االاینکه تصادی چنین کاری ،دینی را میطلبد که بیان حق ،بیان اساتقالل
و آزادی انساان و گشاینده افق عقل او بروی هستی ،خدا ،باشد .در جامعههای برخوردار از دموکراسی
براصاال انتخاب ،کلیسااای ضااد کرامت انسااان و حقوق او و بیگانه از عدالت اجتماعی ،اینک جانبدار
کرامت و حقوق انساان و مروج عدالت اجتماعی شاده اسات .باوجود این ،دین را هنوز بیان اساتقالل و
آزادی ،بیان معنویت نگردانده و نتوانسااته اساات راه و روش رشااد انسااان برخوردار از بعد معنوی را به
انساان امروز پیشانهاد کند .در جامعههای اساالمی ،روحانیت بمرابه بنیاد ،بیان قدرتی را همچنان بازتولید
میکناد کاه هنوز خود را از تعریف افالطونی و ارساااطوئی از عادالات رهاا نکرده و حقوق انساااان را
نمیشاناساد و در بند این یا آن نوع «ولیامر»ی که بر «عوام» بساط ید دارد ،مانده اسات .هنوز نپذیرفته
اسات که نسابت دین به قدرت ،نسابت پنبه به آتش اسات و باید که نه تنها بنیاد دینی (= روحانیت) که
دین نیز از دولت مسااتقل باشااد .وگرنه آمیزش این دو ساابب فساااد هر دو اساات .از مساائلههائی که در
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دوران انقالب از آقای خمینی ،خواساتم درباره آنها نظر شافاف اظهار کند و کرد اما به عهد وفا نکرد،
دو مسائله مربوط به خطر اساتقرار فاشایسام دینی و یکی شادن دو بنیاد دین و دولت بود .از آن پس نیز،
در باره جدائی بنیاد دین و بنیاد دولت ،مرتب هشاادار دادهام .در یکی از نخسااتین هشاادارها ،در مرداد
 ،1358خطااب باه روحاانیات نوشا اتاهام (سااارمقاالاه انقالب اساااالمی 18 ،مرداد  ،1358زیر عنوان «جهااد
سازندگی»:
«شاما علمای دین بدانید که هرکس شاما را به تصادی قدرت اداری میخواند ،دلش با شاما و اسالم
نیسات .میخواهند شاما و دین شاما را بیاعتبار ساازند و بعنوان مانع ،از سارراه مقاصاد خویش بردارند.
این دساتگاهها برای رهبری شااه تحت سالطه امریکا سااخته شادهاند .شاما وقتی میتوانید این ساازمانها را
رهبری کنید که خود مهرهای درخور آنها بشوید .در مواضع خود بمانید .آن معنویت انقالب آفرین را
در جامعه ،زنده نگاه دارید».
هشادار صاادقانه و صامیمانه شانیده نشاد و امروز ،کلمه آیۀاهلل خشاونتگری معنی میدهد و بسایاری از
دینداران دیروز دین ساااتیزان امروز شااادهاناد .باا اینهماه ،پیش رفتن در بیراهاه اداماه دارد .چون
«روحانیت» در بیراهه اسات ،نمیتوان پیشانهاد کرد راه صاد سااله را یک روزه طی کند ،این تن دادن به
انقالب است که باید پیشنهاد کرد و پیشنهاد میکنم.
.10/3زبان قدرت همان نیسات که زبان آزادی اسات .زبان قدرت زبان توجیه اسات و زبان آزادی زبان
خلق اسات .پس زبانی که با دین بمرابه بیان اساتقالل و آزادی ساازگار اسات ،زبان آزادی اسات .کسای
که کار خود را ترویی این بیان میکند ،عقل مستقل و آزاد بایدش و زبانش زبان آزادی باید باشد.
هرگاه چنین شاد ،چون توجیه نمیکند ،خرافه نیز نمیساازد و با خرافهها و عرف و عادت و رسامها
که قدرت برقرارکرده و فکرهای جمعی جبار که دیرپا گشااتهاند ،مرتب مبارزه میکند .او میداند که
جاامعاه بااز و تحول پاذیر ،نیااز باه انساااانهاائی دارد رهاا از خرافاههاا و عرف و عاادت و رسااامهاای قادرت
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فرموده و دیرپا .این انساانها ،آینده را ،تا بینهایت ،بروی خود باز میبینند و عقلهای مساتقل و آزادشاان،
به یمن خالقیت ،در این فضای بیکران اوج میگیرند.
بدینقرار ،ترک روشاهائی که عقل قدرتمدار بکار میبرد و تمرین روشهائی که عقل مستقل و آزاد
بکار میبرد و رها کردن خویش از زبان قدرت و از آن خود کردن زبان آزادی ،کاری اسااات که هر
انسااان بایدش کرد .اگر انسااانهائی که کار خود را ترویی دین بمرابه بیان اسااتقالل و آزادی میکنند و
شاایوه وارسااتگی بر میگزینند ،باز گردان عقلها به فطرت که همان بازجسااتن خودانگیختگی اساات و
تمرین زبان آزادی ،سخت بکارشان میآید.
٭ پرسش دوم :در باره رو

رهائی انسان از بند فرر جمعی جبار:

بنام خدای موسی وعیسی ومحمد
جناب سید ابوالحسن بنی صدر .باسالم ودرود
ازدیدگاه شاما اساالم می بایسات بیان اساتقالل وآزادی وحقوق انساان باشاد اما درحوزه های علمیه ما
چنین موضوعی مطرح نیست .قرآن درحاشیه است ومبنا احادیث وروایات هستند وازبحث
فکر جمعی جبار میان مدتی که والیت فقیهاسااات ،ترجمان بیگانه شااادن معنی والیت در اختیار بکار
بردن قدرت اسات .والیت یعنی قدرتمداری  ،فرآورده اصاالت قدرت و حاکمیت از آن قدرت اسات.
و هربار که برای یکدیگر تکلیف تعیین میکنیم ،این قدرتمداری و در موضاع حاکم نشاساتن و تعیین
تکلیف کردن اسااات کاه بااز تولیاد میکنیم .جبر تعیین تکلیف و عمال کردن باه تکلیف ،باازگو کنناده
باور به فکر جمعی جباری است که اصالت قدرت و حاکمیت آن است.
● مدها ،که کارشاان جلوهگر کردن «ساکس» اسات ،ترجمان فکر جمعی جباری هساتند که «الگوی
زیبائی و جاذبه جنساای» اساات .این الگو خود نیز بیانگر فکر جمعی جبار دیرپائی اساات که فیلسااوف
فرانساوی ،فوکو« ،دیکتاتوری ساکس»ش میخواند .ایناسات که ،بنوبه خود ،هر مد ساکسای الگوی
سکس و دیکتاتوری سکس را بازتولید میکند.
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● رابطه دو همساار و میان این دو با فرزند ،بر محور قدرت ،مرال دیگری از رابطه سااه نوع فکر جمعی
جبار اسات :فکر جمعی جبار دیرپا ،مادونی زن و مافوقی مرد اسات که بازگو می کند مافوقی با قدرت
یقدرت را .در شاماری از خانوادهها ،شایوههای رفتار این ساه با یکدیگر ،از مد روز پیروی
و مادونی ب ٍ
میکند و در شماری دیگر ،از «سنت» .باوجود این ،تنظیم رابطه روزانه (فکرجمعی جبار کوتاه مدت)،
تاابع آن فکر جمعی جبااری اسااات کاه رابطاه میاان مادت را راهبری میکناد .و این فکر نیز تاابع فکر
جمعی جباری دیرپا اساات .چنانکه ،اختیار دادن به همساار (زن) و فرزند ،میتواند از مدل روز پیروی
کناد .پاذیرفتن توزیع قادرت (= توزیع اختیاار) فکر جمعی جباار میاان مادتی اسااات کاه قادرت را قاابال
تقسااایم و توزیع میداناد و این فکر جمعی جباار فرآورده فکر جمعی جباار دیرپاائی اسااات کاه تنظیم
کننده رابطهها را نه حقوق که قدرت میشناسد.
فکر جمعی جباری که قدرت را قابل تقساایم میداند ،میان مدت اساات .نه تنها بدین خاطر که در
دوران معاصار پدیدار گشاته اسات ،بلکه از این نظر که بگاه عمل به این فکر ،اگر نه در کوتاه مدت ،در
میان مدت معلوم میشااودکه قدرت قابل تقساایم و توزیع نیساات و رابطهها تغییر میکنند .بدین ترتیب
که ،باز ،رفتاری که مد میشود ،فکرجمعی جبار میان و دراز مدت را باز تولید میکند.
بدینقرار ،رها شاادن از مجموعهای که فکرهای جمعی جبار میسااازند ،نیازمند تمرین مداوم عمل
به حق و جانشین کردن رابطه قدرت با قدرت ،با رابطه حق با حق است.

*****
شماره  19 489اسفند  1392تا  3فروردین 1393
پاسخ به پرسشهای ایرانیان از
ابوالحسن بنی صدر

چشمپوشی آزادانه از استقالل و آزادی
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در حالی در اوکراین ،جنبش همگانی ،با موفقیت ،باز تجربه میشود که در ایران ،نه تنها
هدف جنبش همگانی که استقرار والیت جمهور مردم بود ،با والیت مطلقه فقیه جانشین شده،
بلکه سخن گفتن از جنبش همگانی نیز جرم گشته است .این امر که در جنبش همگانی همه
عوامل موفقیت ،از جمله ،بدیل و اندیشه راهنمای سازگار با زیست در استقالل و آزادی و برنامه
تغییر درخور وجود دارند و یا خیر ،یک امر است و این امر که وقتی محل عمل بیرون از رﮊیم
گشت و هدف برخورداری از حقوق شهروندی شد و مردمی به استقامت ایستادند و از هر سو،
آنها را نترساندند و برایشان آیه یأس نخواندند ،جنبش پیروز میشود ،امری دیگر است .تجربه
اوکراین ،باوجود اینکه اکرریت ساکنان شرق کشور در جنبش شرکت نکردند و با وجود تقابل
روسیه با اروپا و امریکا در اوکراین و با آنکه گرایشهای راست و بسا افراطی ،به بهانه خشونت
رﮊیم یانوکوید ،خشونت در کار آوردند و با آنکه در امریکا ،آنها که به تعامل امریکا و روسیه
معتقدند ،عزل یانوکوید و  ...را کودتای محافظهکاران جدید میانگارند ،جنبش همگانی و
حتیالمقدور غیر خشونت آمیز باقی ماند .ارتش اعالم بیطرفی کرد و نیروهای انتظامی جانب
مردم را گرفتند .از این پس ،استقرار جمهوری شهروندان ،بستگی به وجود عواملی ،نخست،
استقالل و آزادی دارد که هرگاه وجود داشته باشند ،این جمهوری برقرار میشود و گرنه ،نه.
در حال حاضر ،روسها دست روی کریمه گذاشتهاند و مخالفانش جانب غرب را گرفتهاند.
جنبش مردم اوکراین ،هماکنو ،چهار درس بزرگ را میآموزد:
 - 1درس اول و همواره بیادداشتنی اینست :اندک غفلت از استقالل و آزادی ،جنبش را گرفتار
خفگی و بسا مرگ از خفگی میکند .یک جنبش وقتی موفق است که امکان هید مداخلهای
را ،به قدرت خارجی ،ندهد .ود:
 – 4بدیل میباید نماد حقوق و اسااتقالل و آزادی و جمهوری شااهروندان باشااد .رعایت نکردن
این درسها ،جنبش را  ،اگر نه در مرحله اول ،در مرحله دوم ،دچار شکست میکند.
و امام جمعه شایراز ،اخالق حق و حقیقت را با اخالق مصالحت جانشاین میکند و با اساتفاده از
قیااس صاااوری ،زباان فریاب بکاار میبرد چناانکاه پناداری آدمی میتواناد آزاداناه از اساااتقالل و
آزادی خود چشام بپوشاد .ساخنان حائری شایرازی« ،امام جمعه» شایراز و عضاو «مجلس خبرگان
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رهبری» ،موضوع پرسش شدهاند و به شرح زیر پاسخ میجویند:

٭ آیا چشم پوشی آزادانه از استقالل و آزادی خود ،شدنی است؟:
● به گزارش خبرگزاری مهر ،محی الدین حائری شایرازی ،عضاو مجلس خبرگان رهبری و امام
جمعه شیراز گفتهاست:
«اطاعت از ولی فقیه مانند اقتدا به امام جماعت اساات .همانگونه که آزادانه به امام جماعت اقتدا
می کنید و همراه او به رکوع و سااجده می روید ،زمانیکه آزادانه اسااالم را پذیرفتید ،باید از ولی
فقیه هم اطاعت کنید.
پرسااشاای هساات که آیا تبعیت از ولی فقیه با آزادی مغایرت دارد یا نه؟ من میگویم شااما با
آزادی و آگااهی اساااالم را قبول کردهایاد ،اساااالم مرال اقتادای باه اماام جمااعات یاک باایادهاا و
نبایدهایی دارد و آن زمان که شاما اساالم را قبول کردید تمام این بایدها و نبایدها را قبول کردید
که یکی از بایدها و نبایدهای اسااالم والیت اساات .اطیعواهلل و اطیعوالرسااول و اولی االمر منکم.
اطااعات خاداوناد و رساااول کاه مناافااتی باا آزادی نادارد .اطااعات از ولی امری هم کاه خودش مطیع
خدا و رساااول باشاااد منافات با آزادی ندارد .یزید ابن معاویه مطیع خدا و رساااول نبود ،بنابراین
اطاعت او اطاعت خدا نیساات .اما اگر ولی فقیه که اطاعت او اطاعت اهلل و اطاعت رسااول اساات
شما هم باید از او اطاعت کنید .اگر کسی آزادانه اسالم را قبول کرده است اجزای آن را هم باید
آزادانه قبول کند .شما می توانید جزء را از کل جدا کنید؟»
«انتقاد (از رهبری) باید در جلسااه خصااوصاای باشااد و نه در مالءعام .چون شااما بابی را باز می
کنید و دیگر نمیتوانید آن را ببندید .شاما از کجا میدانید که در جلساه خصاوصای بعضایها داد و
بیداد نمیکنند و مسائل حل و فصل نمیشود .در جلسات خصوصی بحث و گفتگو میکنند چرا
که جامعه بدون مشااورت اداره نمیشااود .منتهی اینکه بهانهای دساات افراد دهیم که نظام ساابک
شاود و ابهت خود را از دسات دهد و دشامن ساوء اساتفاده از این انتقادها کند باید دقیقا حسااب
شده باشد».
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٭ نقد قول آقای حائری شیرازی از راه تناقض زدائی آن:
●نقد قول او درباره «نقد رهبری در جلسه خصوصی»:
 - 1حق اطالع ،حقی از حقوق انساااان اسااات .جاامعاه حق دارد باداناد «منتخباان» او چگوناه عمال
میکنناد .حق دارناد «هماه قولهاا را بشااانوناد و از بهترین آنهاا ،پیروی کنناد» .نقاد «رهبر» ،بطور
خصااوصاای ،ناقض این حق ،از حقوق انسااان اساات .اخالقی که آقای حائری توجیهگر روشاای
میکند که آن را نیکو میانگارد ،اخالق مصاالحت و نه اخالق حق و حقیقت اساات .فرصاات را
برای دادن توضیح جدید در باره رابطه مصلحت و حق مغتنم میشمارم:
 .1.1مصالحت (انتقاد رهبر در جلساه خصاوصای) ناقض حق اطالع جمهور مردم و حق شارکت
آنهاا در نقاد ،بناابراین ،ناقض مجموعه حقوق یکاایک و جمع ایرانیاان ،بعنوان انساااان و شاااهروند
است .و
 .2/1این مصالحت در بیرون حق و حقیقت ،سانجیده شاده اسات .اما بیرون از حق و حقیقت ،این
قدرت اساات که مصاالحت ناقض حقوق شااهروندی ایرانیان را میساانجد و جانشااین حقوق آنها
میکند .بدینقرار،
 .3/1مصالحتی که قدرت سانجیده اسات ،ناقض حق و جانشاین آن میشاود .اما حق حقیقت اسات،
پس مصالحتی که حق نیسات ،دروغ اسات .بدینساان ،مصالحت همواره دروغی اسات که جانشاین
راست میشود .و
 .4/1حق به بیانی تعلق دارد که بیان اسااتقالل و آزادی اساات .پس مصاالحت که دروغ اساات،
نمیتواند به این بیان تعلق داشاته باشاد و الجرم ،فرآورده بیان قدرت اسات .روشان ساخن اینکه
وقتی اندیشه راهنما بیان استقالل و آزادی است ،چون قدرت وجود و محل عمل ندارد ،مصلحت
را نمیتوان سنجید و جانشین حق کرد .در برابر ،وقتی بیان قدرت ،اندیشه راهنما است ،حق محل
عمل نمیجوید و همواره مصلحت است که سنجیده میشود وبه عمل درمیآید.
 .5/1پس ،ادعای آقای حائری شیرازی ،تصدیق وجود بیان استقالل و آزادی است .چرا که حقوق
وجود دارند و در بیانی تصدیق و برشمرده میشوند .اما او خود اعتراف میکند از این بیان پیروی
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نمیکند ،بلکه از بیان قدرت پیروی میکند .و هرکس دیگری که زور درکار میآورد و مصلحت
را جانشین حق میکند ،چون آقای حائری میداند که بیان استقالل و آزادی وجود دارد .زیرا
میداند که حق وجود دارد .این از راه بندگی قدرت است که منکر وجود بیان استقالل و آزادی
و یا از آن غافل میشود .در همان حال ،که به این و یا آن شکل ،به زور لباس حقیقت میپوشاند،
از غفلت بدر میآید .لذا ،در لحظه به لحظه زندگی خود گرفتار تناقض در پندار و گفتار و کردار
است :لحظه ساختن مصلحت ،لحظه ساختن یک رابطه قوا ،لحظه انکار حق و بیان استقالل و
آزادی ،لحظه اعتراف به حق و بیان استقالل و آزادی است .و
 .6/1چون از بیان قدرت پیروی و مصلحت را جانشین حق و دروغ را جانشین راست میکند،
معنائی را که انتقاد دارد و ترجمان فضیلت است ،از خود بیگانه میگرداند و آن را موجب سبک
شدن و از دست دادن ابهت میانگارد .چرا که انتقادی که موجب سبک شدن و از دست رفتن
ابهت بگردد ،ناقض انتقاد بمعنای تشخی

سره از ناسره و سره کردن ناسره است.

بدینقرار ،مصاالحتی که او میسااازد ،مردم و خود او و «رهبر» را نیز از انتقاد محروم میکند.
راساتی ایناسات که والیت مطلقه ،بکاربردن زور را ،از صابح تا شاام ،اجتناب ناپذیر میکند .اگر
بنای او بر انتقاد بود ،در مییافت که انتقاد بمعنای تشاخی

ساره از ناساره و ناساره را ساره کردن،

او را بر آن میداشت که جمهوری شهروندان (سره) را جانشین والیت مطلقه فقیه (ناسره) کند.

● نقد قول او درباره والیت فقیه:
 – 2میگوید « :اطاعت از ولی فقیه مانند اقتدا به امام جماعت اساات» .در این مقایسااه ،او قیاس
صوری و همه فریب را بکار میبرد :زیرا
 .1/2درنماز ،رابطه قدرتی وجود ندارد .پس قدرتی در وجود نمیآید .در نماز جماعت ،شارکت
کنندگان در کنار یکدیگر روبروی خدا ،قرار میگیرند بیآنکه کسای بر دیگری اختیاری داشاته
باشاد .پس نماز جماعت تمرین موازنه عدمی و رابطه نسابی با بینهایت و تذکار استقالل و آزادی
و تمرین بکار بردن این دو و همسوئی با یکدیگر است .امام جماعت نه اختیاری بر اقتداکنندگان
باه خود دارد و ناه باایاد جز باا خادا رابطاه برقرارکناد .حاال آنکاه رابطاه «ولیامر» باا مردم ،رابطاه
صااحب اختیار بر بیاختیار اسات .اختیاری که  ،جز بکاراعمال زور ،نمیتواند بیاید .واقعی کردن
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قیاس و رفع تناقض ،ایجاب میکند:
 .2.2که «ولی امر» همانند امام جماعت ،فاقد هرگونه اختیار بر مردم باشاااد و کار او نه زور گفتن
کاه بیاان حقوق و فراخوانادن مردم باه عمال باه حقوق خویش ،از جملاه حقوق شاااهرونادی و اداره
جامعه خویش از راه شاارکت در شااورا ،بگردد .آنچه قرآن میگوید ایناساات .بدینسااان ،بارفع
تناقض و واقعی کردن مقایسه ،پوشش دروغ دریده و حقیقت نمایان میگردد.
 .3/2که امام جماعت را اقتدا کنندگان به او بر میگزینند .هرگاه ،بنابر ن

« ،ولیامر» را هم مردم

برگزینناد و او کااری جز ابالغ حقوق و فراخوانادن مردم باه عمال باه حقوق نکناد ،نیاازی هم باه
اختیاار مطلق بر مردم پیادا نمیکناد .شاااهرونادان نیز ،در عمال باه حق ،نیااز باه زور نادارناد .راساااتی
ایناساات که نیاز به نداشااتن رابطه قوا دارند .حال اگر کساای بخواهد کار پیامبر را بکند ،براو جز
ابالغ حقوق نیست .اعتراف آقای حائری شیرازی را بازهم شفافتر مییابیم وقتی در جمله دیگر
او تأمل میکنیم:
 .4/2او میگویاد « :یزیادابن معااویاه مطیع خادا و رساااول نبود ،بناابراین اطااعات او اطااعات خادا
نیسااات».اما یزید جز قائل شااادن به والیت مطلقاه برای خود و بکاار بردن زور چه میکرد؟ برای
اینکه یزید ولیامری پیرو خدا و رساول بگردد ،آیا کاری جز سالب اختیار بکار بردن قدرت (=
زور) و بازگرداندنش به کسای که منتخب مردم اسات و مردم را از حقوق خویش آگاه میکند و
آنهاا را باه عمال باه حقوق میخواناد ،میتوان کرد؟ تفااوت خاامناهای باا یزیاد ،چیسااات؟ هیدیاک
انتخاابی نیساااتناد .هیدیاک خود را در برابر مردم مسااائول نمیدانناد .هیدیاک قاابال انتقااد در علن
نیساتند .هردو «فصالالخطاب» هستند .هردو والیت مطلقه دارند و از آنجا که فراخواندن به حق و
عمال کردن باه حق نیااز باه قادرت نادارد ،پس والیات مطلقاه کااربردی جز بکااربردن زور نادارد و
هردو زور بکار میبرند .لذا ،هیدیک خشاونت زدا نیساتند و هردو خشاونت گساترند .هردو ویرانی
بر ویرانی و مرگ بر مرگ میافزایند.
هرگاه وضاااعیتی که ایرانیان درآنند ،نبود ،هنوز تجربههای بیشااامار در جامعهها ،بر ایرانیان
معلوم میکردند که قدرت یک نوع بیشاتر ندارد و آن بد اسات .زیرا فرآورده رابطه قوا و تخریب
اسات .پس آقای حائری نمیتواند برای حل تناقض ،به فرق قدرت صاالح با قدرت طالح متوسال
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بگردد.
 – 3حال که دانسااتیم ،با رفع تناقض ،کار «ولیامر» ،در سااپهر حق ،قدرت و خشااونت زدائی ،از
رهگذر فراخواندن به حقوق و عمل کردن به آنها میشود ،از راه فایده تکرار ،تکرار کنیم که
 .1/3پیش از گرفتن تصمیم بر کاری ،آن کار وجود ذهنی نیز ندارد .پس از گرفتن تصمیم ،امر
بوجود میآید اما این وجود ذهنی است .آنچه پیش از تصمیم وجود دارد ،حقوق هستند.
بدینخاطر که هستیمندند .اما این حقوق را هر موجود زندهای دارد و خود باید به آن عمل کند.
موجود زندهای که انسان است ،هرگاه از استقالل و آزادی خود غافل نشود ،زندگی را عمل به
حقوق خویش میکند .بدینقرار ،اختیار عمل کردن به حقوق از آن هرکس است و قابل انتقال
به دیگری نیست .به سخن دیگر ،در سپهر حقوق ،والیت کسی بر دیگری ،ناشدنی است .شدنی
تنها یک کار و آن ،تبلیغ حقوق و هشدار و انذار نسبت به پیآمدهای عمل نکردن به حقوق است.
 .2/3اموری که با گرفتن تصمیم ،وجود ذهنی پیدا میکنند و با به اجرا گذاشتن تصمیم ،وجود
ذهنی ،وجود عینی میگردند ،اگر تصمیم را جمهور مردم در استقالل و آزادی بگیرند.
جمهوری ،جمهوری شهروندان است و اگر تصمیم را یک تن ،به جای تمامی مردم ،بگیرد،
استبداد فراگیر است و ناشدنی .ناشدنی بدین خاطر که هریک از اعضای جامعه فعالیتهای حیاتی
خود را دارد ،هرگروه اجتماعی فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی خود را دارد
و تمامی جامعه نیز این فعالیتها را دارد .چگونه ممکن است یک تن جانشین یکایک مردم و
گروههای مردم و جمهور مردم بگردد؟ افزون بر این ،برجان و ناموس و مال یکایک مردم و
جمهور مردم نیز ،بسط ید داشته باشد؟ چون ممکن نیست ،پس والیت مطلق بر مردم جز استبداد
فراگیر و جز فرعونیت نمیشود .اگر والیت فقیه چنین استبداد ویرانگری گشت ،چون جز این
ممکن نبود.
بدینقرار ،پیش از تصمیم ،امری وجود ندارد .وجود عینی به جای خود ،وجود ذهنی نیز ندارد.
پس ،در مرحله اجرا است که «ولیامر» محل عمل پیدا میکند .بنابر ن

 ،تصمیم را جمهور مردم

میگیرند (امرهم شوری بینهم) و ،در مرحله اجرا« ،ولیامر» را هم مردم بر میگزینند (منکم).
تصمیم گیرندگان میتوانند از راه مشارکت با یکدیگر ،خود تصمیم را اجرا کنند و نیز میتوانند
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کس یا کسانی را انتخاب کنند و او و یا آنها این تصمیم را اجراکند و یاکنند .بدینسان ،باز بنابر
ن

 ،والیت فقیه محل عمل پیدا نمیکند.
روشان اسات که در دموکراسایهای موجود ،منتخبان مردم تصامیم میگیرند .اال اینکه ،نامزدها

برنامههای خود را به مردم پیشانهاد میکنند و اکرریت تصامیم میگیرد کدام برنامه اجرا شاود .از
این رو ،دموکراسایها مرتب موضاوع نقد هساتند و راه و روشاهائی برای اساتقرار والیت جمهور
مردم و صیر به جمهوری شهروندان پیشنهاد میشوند.
و باز روشاان اساات که در دموکراساایهای موجود نیز ،حقوق انسااان و حقوق شااهروندی او و
حقوق ملی ،از قلمرو حاکمیت مردم و منتخبان آنها بیرون هساتند .این حقوق اصاول قانون اسااسای
را تشاکیل میدهند و قوانین عادی میباید منطبق بر آنها باشاند .به ساخن دیگر ،والیت بر حقوق
ذاتی ،بیمعنی اسات مگر با حاکم کردن قدرت (=زور) برحق .باز بهمان نتیجه میرسایم :والیت
فقیه مطلقه والیت زور مطلق ،ناممکن و انکار خدا است.

● نقد قول آقای حائری در باره انتخاب آزادانه چشم پوشی از
آزادی :
او میگوید« :من میگویم شاما با آزادی و آگاهی اساالم را قبول کردهاید ،اساالم مرل اقتدای
به امام جماعت یک بایدها و نبایدهایی دارد و آن زمان که شااما اسااالم را قبول کردید تمام این
بایدها و نبایدها را قبول کردید که یکی از بایدها و نبایدهای اسالم والیت است».
 - 4بکاربرنده منطق صااوری ،از اعترافی که میکند غافل میشااود .چنانکه آقای حائری غافل
میشااود که والیتی که او در ساار دارد و بر مردم ایران تحمیل شااده اساات ،جز قدرت برمردم
نیسااات .طرفاه اینکاه میپنادارد باا «آزادی و آگااهی» آدمی میپاذیرد کاه از آزادی خود محروم
شود! غافل از اینکه
 .1/4استقالل و آزادی دو حق از حقوق ذاتی هستند .آدمی تنها میتواند از آنها غافل بگردد .تنها
زورباوران گمان میبرند اسااتقالل و آزادی دادنی و گرفتنی هسااتند و آدمی با قبول دینی ،آن را
از دسااات میدهاد .زورپرساااتهاای از خود بیگااناه نیز ،اساااتقالل و آزادی را دارناد و بمحض باه
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خودآمادن و رهااکردن خویش از زورپرساااتی ،اساااتقالل و آزادی خویش را بااز میجویناد.
بدینخاطر اساات که قدرت همواره ناپایدار اساات .و اسااتقالل و آزادی همواره پایدار هسااتند.
قدرت  ،اساااتقالل و آزادی و هید حقی را نمیتواند از میاان ببرد و در عوض ،بمحض بدرآمدن
آدمی از غفلت و عمل به حق ،قدرت از میان میرود .و
 .2/4باز تکرار کنیم که روش علم ،آموختن علم است .روش.
اساتقالل و آزادی ،عمل مساتقل و آزاد اسات .روش حق ،عمل به حق اسات .روش قدرت،
قدرت یا بکاربردن زور اساات .پس ،هرگاه عمل آزادانه باشااد ،هدف نیز آزادی میشااود و
ممکن نیسااات آدمی آزاداناه قادرت ،آنهم قادرت دیگری بر خود بپاذیرد .آزاداناه نمیتوان
تحت قدرت دیگری رفت چه رسااد به والیت مطلقه یکی بر همه .به سااخن دیگر ،برای تن
دادن به والیت فقیه ،ناگزیر ،باید از اساتقالل و آزادی خود غافل و به حکم زور گردن نهاد.
بدین سااان ،حل تناقض به این اساات که در دین ال اکراه« ،باید»ی که والیت فقیه ،از مطلق و
غیر مطلق ،است ،نباید باشد و در حقیقت ،نیست
اما چرا آقای حائری تناقضای چنین آشاکار را نمی بیند؟ زیرا عقل او قدرت محور اسات.
قدرت قلمرو عقل او را به خود محدود کرده است و او جز قدرت را نمی تواند ببیند .وگرنه،
آساان می فهمید که هرگاه دین «دین حق» باشاد« ،باید»ها همه حق ها و نبایدها ،همه ،نبایدها
(زورها )می شاوند .آساان می فهمید که زور ضاد حق اسات و دین حق باید روش زورزدائی
باشاد و نه مجبور کردن گروندگان به چشام پوشای «آزادانه» از اساتقالل و آزادی خود و تن
دادن به والیت زور ،آ نهم از نوع مطلق آن .سااتمی که برمردم روا می رود را بنگر! در شااهر
حافظ و سعدی و مالصدرا ،آقای حائری امام جمعه است .چه ستمی بر شهر اندیشه و ادب!
دورانهائی بوده اند که سلطنت استبدادی سختگیر نبوده است .ایران دوران هائی را نیز به خود
دیده اساات که در آنها ،اسااتبداد آزادی در قلمرو علم و اندیشااه را تاحدودی روا میدیده
اسات .در دورانهائی که اساتبداد از مرامی مشاروعیت اخذ می کرده و خود را در خدمت آن
مرام میشااا مرده ،از جملاه در دوران پهلویهاا که مرام دولت «تجادد و ترقی» بود و در دوران
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والیت فقیه که اینک برقرار اساات و ایران را رنجور می کند ،مردم و اهل دانش ،محیط علم
را قلمرو خویش می گردانناد و دولات را ناامحرم می خوانناد و باه این قلمرو راه نمیدهناد اماا
دولت جبار بهر قیمت می خواهد تصاارفش کند .چرا نتوان اسااتقامت کرد و روش دیرین را
بازهم بکاربرد؟ می شاود ،اال این که واواک و بسایی و ...در این قلمرو نفوذ کردهاند .نه تنها
مدارس ابتدائی و متوسااطه و دانشااگاهها بلکه حوزه های دینی نیز دیگر اسااتقالل پیشااین را
ندارند .دسااتگاه والیت فقیه حوزه ها را نیز تحت مهار دولت جبار و دسااتگاههای ساارکوب
آن درآورده اند .در چنین وضعیتی ،چه می توان و باید کرد؟:
 – 1در دوران شاااه سااابق نیز ،ساااواکیها در دانشااگاهها حضااور داشااتند .دسااتگاه اداری
دانشاگاهها هم در مهار اساتبدادیان بود .باوجود این ،دانشاگاهها غنی ساازی وجدان علمی و
بادان ،غنی سااااازی وجادان همگاانی جاامعاه را برعهاده داشاااتناد .در هر چهاار بعاد واقعیات
اجتماعی ،بعدهای سااایاسااای و اقتصاااادی و اجتماعی و فرهنگی ،هم از راه نقد و هم از راه
پیشانهاد ،در غنای وجدان علمی می کوشایدند .نقد علمی را بسایار مشاکل میتوان ساانساور
کرد .بدین ساان ،نه خاموشای و بازنشاساتگی منفعالنه که افزودن بر کار علمی ضارور اسات.
ساخن حق را از زبان علم و با زبان علم بهتر می توان گفت و نوشات و چنین گفته و نوشاتهای
را مشکلتر می توان سانسور کرد.
 – 2درس معلم باید زمزمه محبت باشاد تا که هم در ساطح مدارس ابتدائی و متوساطه و هم
در سطح دانشگاه ،معلم و دانشآموز و استاد و دانشجو ،به یمن دوستی و توحید مساعی ،در
حلقه آتشای که رﮊیم ایجاد کرده اسات ،بتوانند محیط مساتقل و آزاد علمی را پدید آورند.
هم ساطح علمی این مؤساساه ها را باال ببرند و هم وجدانهای علمی و همگانی جامعه را غنی
کنند و سطح دانش جامعه را باال ببرند.
 – 3حق و مسائولیت اظهار علم ایجاب میکند که وجود اساتبداد دساتآویز خودساانساوری
نگردد .ابتکار روشاای که با آغاز برقراری سااانسااورها توسااط مالتاریا« ،رادیو بازار» خوانده
شااد ،از ابتکارهای ایرانیان اساات .هرگاه هر ایرانی بخواهد به حق اطالع یافتن و اطالع دادن
عمل کند ،خود را هم بکاربرنده و هم وسایله ارتباط جمعی تلقی خواهد کرد و با اساتفاده از
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شااایوه «دهاان باه گوش» ،وظیفاه اظهاار حقی قات را برعهاده خواهاد گرفات .در اساااتبادادهاای
فراگیر هیتلری و اساتالینی و نیز در فاشایسام ایتالیا و فرانکیسام اساپانیا ،روشای تجربه شاد که
می تواند بکار اندیشااامندان و اساااتادان و معلمان و نویساااندگان و روزنامه نگاران و ...بیاید:
برانگیختن میل به اندیشیدن در نوشته و یا گفته  ،بنابراین ،حس انتقاد ،بخصوص نزد جوانان.
این دست آورد ارزشمند تجربه را برای شکستن حصار سانسور ،بکار برد .از آنجا که یکی
از هدفهای سااانسااورها که برقرار می شااوند ،خو دادن مردم به سااخن و نوشااته ساااده ،بمرابه
کاالی مصارفی اسات و از آنجا که مردم ،اغلب جوانان ،به شانید ن و خواندن متنهای سااده که
نیازمند تأمل نباشاند و عقل آنها را به چون و چرا برنیانگیزد ،خو می کنند ،نوعی از ساانساور
پادیاد می آیاد کاه جاامعاه را بیحس و بیتفااوت می کناد و آن ،گریز از هر نوشاااتاه و گفتاهای
اساات که خواننده و شاانونده را به اندیشاایدن و چون و چراکردن برانگیزد .برای غلبه بر این
سااانسااور بس خطرناک ،بر نوشااتن و گفتن اینگونه نوشااته ها و گفته ها باید اصاارار ورزید.
بتدریی ،گرمی اینگونه نوشااته ها و گفته ها یخ چنین سااانسااوری را آب می کند و به جامعه
امکان می دهد از بی تفاوتی فلی کننده رها شود.
برای این که این روش قرین موفقیت گردد ،کارسااازترین روش ،نوشااته و گفتهای اساات
که خواننده و شانونده را پیشااروی یک وضاعیت قرار می دهد .یادآور می شاود که کار اطالع
جساتن و آن را انتشاار دادن و کار تحلیل و تفسایر اطالع و کار یافتن امرهای واقع به ترتیبی
که در رابطه بایکدیگر ،وضااعیتی را گزارش کنن د ،سااه کاری هسااتند که می باید تصاادی
شاوند تا که وجدان علمی و ساپس وجدان همگانی غنی جویند و اعضاای جامعه ملی اساتعداد
ارزیاابی و انتقااد خویش را باازیاابناد و دریاابناد کاه هر تغییردادنی درگرو تغییر کردن خود آنهاا
است.
بدینقرار ،می توان از قلمروهائی که هنوز سااانسااور زده نگشااته اند ،در بیان حقیقت سااود
جسات .اما هنر بمعنای ممکن کردن ناممکن ،اساتفاده از قلمروهای ساانساورزده اسات برای
برانگیختن انسااااانهاا باه تاأمال و زناده و فعاال کردن حس انتقااد ،هم در مردم و هم در
خدمتگزاران اسااتبداد .مسااائلی که در جامعه امروز ساااخته و بریکدیگر افزوده میشااوند،
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سرزمین ایران که دارد بیابان می گردد ،فرصتهایی که دارند سوزانده می شوند و استعدادهائی
که از ایران می روند و از نقش بزرگ خود در ساااختن ایران و شاارکت در مسااابقه رشااد که
اینک آسایای بیدار شاده درآن اسات محروم می شاوند ،جوانان آینده ساازی که خویشاتن را
بیآیناده می بینناد ،زناانی کاه فااقاد منزلات هساااتناد ،کاارگرانی کاه بیکاار می شاااوناد و یاا برغم
اسااترمار شاادن ،ماهها دسااتمزد دریافت نمی کنند و دانش و فنی که شااتابان رشااد می کنند،
ثروتهای ملی که به غارت می روند و ...موضاوع هائی هساتند برای فراوان وضاعیت سانجیها و
قراردادن مردم کشور پیشاروی وضعیتها تا که روی به تأمل و انتقاد آورند.
تجربه وضااعیتی را ساانجیدن و به نوشااته و گفته درآوردن ،تجربه ای اساات که در دوران
شاااه و سااپس در اسااتبداد کنونی ،خود انجام دادهام و می دانم موفقیت آمیزترین کار ،کاری
اساات که خوانندگان و شااوندگان را بر آن بدارد که نوشااته یا گفته را از آن خود بدانند و
خود در انتشار آن شرکت کنند.
 – 4معلم گرامی کاه چون نمیتواناد آزاداناه ساااخن بگویاد ،چااره را در اساااتعفااء و یاا
بازنشاساتگی میبیند و همه معلمانی که در موقعیت و وضاعیت او هساتند ،نباید از یاد ببرند که
چارههای دیگر ،بساا سااده ،وجود دارند .از آن جمله اسات انتقال دانساته خود به کساانی که
در خارج از حصاار ساانساور ،توان اظهار آن را دارند .و تشاویق دانش آموزان به تامل در باره
وضعیتی که وضعیت تحصیل و زندگی خود آنها است و...
 – 5در «روزنامه نگاری و روزنامه نگار» کارها که باید کرد را فهرسااات کردهام .اینکار را
برآن کارها و آن کارها را براین کارها باید افزود.
اما کارساازترین روش که تجربه دیگری اسات که خود کرده ام ،این تجربه اسات :هرآنچه
جباار و دساااتیااران او و دساااتگااه تبلیغااتیش می گویناد ،بناابراین کاه دروغ خاالی از تنااقض
نمی توان سااااخات ،باه یمن تنااقض زدائی ،حقیقات میگ ردناد .بناابراین ،هرگااه آنهاا کاه غنی
گرداندن وجدان علمی را برعهده دارند و بنابراین که دانش دارند ،مسائول اظهار آنند ،برآن
شاااوناد کاه ،روش تنااقض یاابی و تنااقض زدائی از دروغ را باه دانش آموزان و دانشاااجویاان
بیاموزند ،حصار سانسور را برای همیشه ،فروریختهاند.
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