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 برای اينكه با وضع موجود ايران مخالفند

 
ايرانيان نيز هرازچندی . در ايران نيز مثل بسياری آشورهای ديگر جهان رايج بوده و هست» دان تاريخ زباله«اصطالح 

يان آرده دان تاريخ حواله داده اند تا بدين ترتيب هم نفرت خود را از آن ب اين و آن گروه يا دستگاه و مشرب سياسی را به زباله
بر سر آنها آمده  1357اما مصائبی آه بعد از انقالب سال . باشند و هم نويد خالصی قاطع از آنرا به خود و ديگران داده باشند

دان را انباشته بوده تا يكجا بر سر  است اين تصور را در ذهن ناظران ايجاد ميكند آه گويی دست تاريخ در طول زمان اين زباله
 .ش آندا ايرانيان خالی

اآثريت . طبعًا در ميانٌه اين نكبت آمتر آسی از اوضاع اظهار رضايت ميكند يا خود را طرفدار وضع موجود ميشمرد
قاطع با آسانی است آه خود را به صراحت يا به طور ضمنی مخالف اين اوضاع ميدانند و برخی از آنها مدعی هستند آه در 

در بين اين مخالفان همه جور آدمی يافت ميشود، از دهان آنها . وان بر آن نام مبارزه نهاداين ميان اعمالی هم انجام ميدهند آه ميت
همه جور سخنی به گوش ميخورد و اعمال متفاوت و گاه متضادی هم از آنها سرميزند، طوری آه مخالف بودن با اوضاع فعلی 

 .ار توأم گشته استبا ابهام بسي» مخالف«ايران در عمل معانی بسيار گرفته و آاربرد صفت 
هايی را آه اتخاذ اين موضع در پی مياورد  بايد ابتدا در رفع اين ابهام آوشيد و معنای مخالفت را تعيين آرد، محدوديت

ترسيم نمود، الزاماتی را آه به دنبال خود مياورد مشخص ساخت و موانعی را آه با آنها روبروست برشمرد تا اين تصور باطل 
 فعلی ايران واجد ابتكار عملند و ميتوانند با برخورداری از آزادی آامل هر روشی را درپيش بگيرند و بر ن اوضاعاآه مخالف

سپس نوبت به اين خواهد رسيد آه ببينيم چرا اين مخالفت، مثل انسان بودن و ايرانی بودن، به . آن نام مخالفت بنهند، زدوده شود
 .ندنوبٌه خود دفاع از سلمان رشدی را ايجاب ميك

 
 مفهوم مخالفت

 
آنچه موضوع بحث حاضر است مخالفت . اول بايد به مفهوم مخالفت پرداخت و چند نكته را در بارٌه آن روشن ساخت

مخالفت بالقوه، اگر جدًا بتوان بر آن نام مخالفت . بالفعل است نه مخالفت بالقوه آه برخی اينجا و آنجا به مردم ايران نسبت ميدهند
 فقط حالتی است روانی يا موضعی عقيدتی آه بيانی خارج از ذهن مخالفان بالقوه پيدا نكرده است و بنابراين را اطالق نمود،

به عبارت ديگر وجود مخالفت بالقوه از اصل محل شك است، . دليلی برای پذيرفتن وجود آن از طرف ديگران موجود نيست
 .حاصل ميشود آه مخالفت به فعل بيايدمخالفت بالقوه فقط حدسی است منتظر تأييد و تأييد وقتی 

مخالفت وقتی به فعل ميايد آه بيانی خارج از ذهن مخالف پيدا آند و صورت گفتار يا آرداری را بگيرد معطوف به 
اين بيان بيرونی همان مبارزه است و مفهوم مبارزه از مفهوم مخالفت .  يا کوتاه کردن دست حريف از آنتصاحب داو مخالفت

يا حتی متنفر بود و فقط به بيان اين ... ميتوان از امری، آسی يا گروهی ناراضی، دلتنگ، سرخورده، نااميد. ر نيستپذي جدايی
احوال قناعت آرد و از ديگران هم متوقع بود آه صحت اين ادعا را صرفًا به اعتبار بيانش بپذيرند، و در عين حال عملی هم 

ای چه پيگير و چه منقطع، چه سست و   اما نميتوان ادعای مخالفت آرد و از هر مبارزهخالف آن امر يا فرد يا گروه انجام نداد؛
چه قاطع، چه قهرآميز و چه به دور از خشونت، چه با برنامه و چه موضعی، چه با سخن و چه با عمل، چه فردی و چه 

صرف ادعای مخالفت با يك فكر . ثنی نيستحتی مخالف بودن با يك فكر يا يك عقيدٌه معين هم از اين حكم مست. تن زد... جمعی
 زدن اين فكر، يا اثبات درستی نظر مخالف وارد ميدان بحث يا  معنای روشنی ندارد، مخالفت آنجا شكل ميگيرد آه در راه پس

 به آسانی آه در راه جدا آردن دو مفهوم مخالفت و مبارزه ميكوشند نه به ارتباط منطقی آنها توجه دارند و نه. جدل شويم
 .غيرتی خود و ديگران فراتر نميرود شان هم معموًال از حد درست آردن آاله شرعی برای بی پيامدهای اين ارتباط، انگيزه

مفهوم مخالفت به دليل همين پيوند اساسی با مبارزه، با مفاهيم حريف و داو و طبعًا استراتژی نيز پيوند دارد و برای 
ها و يافتن  طرح اين سوأل. های اين مفاهيم را بررسی آرد ی امروز ايران بايد مصداقروشن آردن معنای آن در شرايط تاريخ

 .پاسخشان منطقًا بر عمل مقدم است و نميتوان تحت هيچ عنوان از اين آار طفره رفت
 ها و سنجش پاسخ با رژيم شاه نشان دادند از طرح درست اين سوأل 1357مردم ايران طی مخالفتی آه در انقالب سال 

لوحی تعبيرش آرد، به  هايی آه ميشد بدانها داد طفره رفتند و عاقبت خير آار را، با نوعی خوشبينی آه ميشود به ساده
انگاری بهای بسيار گرانی هم پرداختند، بهايی آه پرداختش هنوز هم  نيت رهبر انقالب موآول آردند و برای اين سهل حسن

ی رهبری خمينی را آگاهانه پذيرفتند و با اين آار ناآگاهانه طرح اجتماعی وی را نيز نيروهای نامتجانس انقالب. تمام نشده است
پذيرا شدند و به سودای بهتر آردن وضع خود و آشورشان عمًال يك انقالب فاشيستی را به انجام رساندند و زنجير بردگی را به 

ز ايرانيان به اين دل خوش آنند آه صحبت از اگر امرو. رغبت بر گردن خويش و به زور بر دست و پای ديگران نهادند
دمكراسی مد شده و به اين دليل هر تغيير و تبديلی به برقراری آزادی و دمكراسی در ايران منجر خواهد گشت، خود را در 

تاريخ شرآت بيمه نيست تا تحت عنوان جبر زمانه به آرسی نشستن اين فكر و آن . اند ترين خطرات قرار داده معرض سخت
حساب و  های بی نداشتن هدف مشخص و دست زدن به آار. عقيده يا جامٌه عمل پوشيدن اين فكر و آن سودا را تضمين آند

 .اند بسيار گران تمام ميشود آتاب برای آسانی آه دل به عاقبت محتوم وقايع بسته
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 با چه و با آه مخالفيم
 

 موجود ايران ميدانند بنگريم به نظر ميايد آه پاسخ تك ايرانيانی آه خود را مخالف وضع اگر به حرف و عمل تك
 برای بسياری از آنها روشن و بديهی است، اما اگر مجموعٌه گفتار و آردار آنها را در نظر بگيريم هرج و مرج ی باالها سؤال

تگاه آريامهری بعضی هنوز آه هنوز است در درجٌه اول دس. عجيبی نمودار ميشود آه ناظر فرضی را به شدت سردرگم ميكند
و اعوان و انصارش را آماج حمله ميكنند و نبردی را آه نزديك به بيست سال پيش ختم شده ادامه ميدهند؛ البد به اين قصد آه 

برخی هنوز به روشنفكرانی آه راهگشای خمينی شدند و تودٌه مردم را تشويق به . استقامت رأی خويش را اثبات آرده باشند
د ميگويند، غافل از اينكه حتی اگر تمام اين روشنفكران را يكجا سرببرند گرهی از آار ايرانيان باز نخواهد پيروی از او آردند ب

هايی آه گاه در تحكيم حكومت نقشی  بسياری صحبت از مخالفت با آخوندها ميكنند، ولی معلوم نيست تكليف غيرآخوند. شد
های ملت ايران ميشمرند و  ای هم اسالم را از اصل و اساس مسبب بدبختی و باالخره عده. مهمتر از آخوندها ايفا ميكنند چيست

، »مسلمان«توجه به اين نكته آه مذهب اسالم، نه در ايران و نه در ديگر آشورهای  هدف خود را مبارزه با اسالم ميدانند، بی
 .بتوان تنها مسبب بدبختی اش شمردالزامًا موجب پيدايش وضعيتی نظير آنچه آه امروز در ايران موجود است نشده است تا 

و به دليل اين انقالب گريبانگير ملت ايران شده است، از  1357از ديد نگارندٌه اين سطور مشكالتی آه پس از انقالب سال 
آبرويی بين المللی گرفته تا شكستن آمر اقتصاد ايران، از تحقير و ذليل آردن زنان گرفته تا عدم امنيت قضايی، از  بی

ريشه در تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران دارد و آنچه آه ميتواند در ... عيت عيش و طرب گرفته تا نبود آزادی بيان وممنو
 . ميان موضوع اصلی مخالفت باشد اين امر است نه عوامل پيدايشش و نه عوارضی آه به برخی از آنها اشاره شدناي

 از اشتباهات رايج است، ولی رايج بودن آن چيزی از فاحش بودنش يكی گرفتن عوامل پيدايش يك امر با عوامل دوامش
ٌه ايران شد، از استبداد آريامهری گرفته تا شهوت عامروز بيشتر عواملی آه منجر به تسلط اسالمگرايی بر جام. آاهد نمی

در حكم زورآزمايی با اشباح انقالبی روشنفكران ايرانی، ديگر وجود ندارد تا موضوع مخالفت قرار بگيرد، رفتن به جنگ آنها 
آن دسته از اين عوامل آه برجامانده است، اگر اهميتی داشته باشد، . مياورد، ثمری ندارد است و هرچند آوفتگی بسيار در پی

به دليل نقشی نيست آه ديروز در تسلط يافتن اسالمگرايی بر جامعٌه ايران بازی آرده است، به دليل نقشی است آه امروز در 
 .اند آن بازی ميكند و به اين دليل است آه ميتواند آماج سخن يا عمل آسانی باشد آه مخالفت با اسالمگرايی را پيشه آردهدوام 

عوارض يك امر برخالف عوامل پيدايش آن آه به گذشته بازميگردد، همزمان با آن موجود است و از اين بابت به عوامل 
در اين وضعيت . ر از خود آن قرار دارد زيرا وجودشان وابسته به وجود آن استت ای پايين دوامش شبيه است؛ ولی در مرتبه

از اين ديدگاه موضوع مخالفت به . بينی منطقی است مخالفت با عوارض يك امر بدون توجه به خود آن در حكم نوعی نزديك
نميتوان به هيچ جايش ختم نمود و طبعًا پايان تبديل ميشود آه ميتوان آار مبارزه را از هر جای آن شروع آرد ولی  فهرستی بی

 .ای هم نميتوان از آن گرفت نتيجه
 .حال بايد ديد مقصود از اسالمگرايی و تسلطش بر جامعٌه ايران چيست و حريف مخالفان اين وضعيت چه آسانی هستند

 از اين امر است آه بر خاطر پژوهشگر ايرانی مينشيند تأسف» اسالمگرايی«اول احساسی آه به هنگام آاربرد ترآيب 
برداری  بايد برای باليی آه نزديك بيست سال پيش بر سر ايرانيان نازل شده ترآيبی به آار ببرد آه در حقيقت ترجمه يا گرته

اند ظرف اين مدت نام درستی برای اين مشكل  ايرانيان حتی نتوانسته. های اروپايی است در زبان] islamiste[از ترآيب 
اند ـ شايد اين خود عميق ترين نماد  شان بيابند و در اين ميان منتظر پژوهشگران خارجی مانده خیاساسی حيات تاري

 .بختيشان باشد تيره
نكتٌه بسيار مهمی آه بايد به هنگام صحبت از اسالمگرايی مد نظر داشت تمايز اسالمگرايی به عنوان نحلٌه فكری است از 

 . به ترتيب به اين دو پرداختاسالمگرايی به عنوان جنبش اجتماعی؛ بايد
ترين مشكلی آه در تحليل اسالمگرايی به عنوان نحلٌه فكری رخ مينمايد و گاه موجب بروز سؤتفاهم ميگردد اما گاه  اساسی

به همين دليل بايد ابتدا نوع رابطٌه . نيز اختالفات فكری بنيادی را آشكار ميسازد، مسئلٌه چند و چون رابطٌه آن با اسالم است
 .اسالمگرايی را با دين اسالم روشن آرد تا نوبت پرداختن به ديگر وجوه آن برسد

اسالمگرايی گفتاری است آه در درجٌه اول حول مقولٌه تقدس و بر پايٌه بينش خاصی راجع به آيفيت آن و نوع ارتباطش 
گردد و اين دو را در مجموعٌه   قائل نمیاين بينش ابتدايی بين طبيعت و ماوراءطبيعت تمايزی. با حيات انسان شكل گرفته است

. است آه جهان را در مينوردد و سير و آرايش خاصی دارد آه بايد محفوظش داشت از اين ديد تقدس عاملی. واحدی جای ميدهد
محفوظ داشتن اين سير و آرايش از طريق پيروی از يك رشته احكام صورت ميگيرد آه همان احكام شريعت است و از آنجا آه 
تقدس از اين ديدگاه ارزش اعلی محسوب اشت پيروی از احكام شريعت ، اعم از اعتقادی و عبادی و اجتماعی،واجب مطلق 

از بابت بينش مذهبی، اسالمگرايی آًال بر همان پايه استوار است آه فقه اسالمی و اساسًا نفی ريشٌه مذهبی آن ممكن . است
االجرا بودن احكام شريعت اعتقاد دارند و از اين بابت با  ا آسانی نيستند آه به الزمبايد توجه داشت آه اسالمگرايان تنه. نيست

مداران وجه اشتراك دارند؛ زيرا ممكن است در باب تفسير و ترتيب به اجرا گذاشتن اين احكام بين آنها اختالف  ديگر شريعت
به اين دليل بايد اسالمگرايی را نيز يكی از اشكال اعتقاد . االجرا شمردن اين احكام بين آنها تفاوتی نيست باشد اما از جهت الزم

البته اسالمگرايان و . به جای آن احتراز آرد» اسالم«به دين اسالم و فرائض آن شمرد ولی بايد از آاربرد سهل انگارانٌه 
ه قصد انحصار مشروعيت ترين مخالفانشان اسالمگرايی را مطلقًا مترادف اسالم ميشمرند، گروه اول ب گروهی از پروپاقرص

در مقابل خيل عظيمی از مؤمنان هر گونه اعتبار مذهبی اسالمگرايی را انكار ميكنند . ستيزی مذهبی و گروه دوم به نيت اسالم

157  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

اما اين آشمكش از مقولٌه . هايی آه اسالمگرايی باالآورده بشويند آبرويی تا بدين ترتيب دامان اسالم را از لوث بی
های مذهبی مختلف درميگيرد و موضعگيری در آن بيش از آنكه به تحليل اسالمگرايی   آه در بين گرايشهايی است آشمكش

دينی هم بايد صبر آرد تا مرجع  برای روشن شدن تكليف درست. دينی مربوط است مربوط باشد به تعيين محدودٌه درست
را آه اين همه بر سرش دعواست » اسالم راستين«ليف اعاليی پيدا شود آه بتواند حكم قاطعی در اين باب صادر نمايد و تك

تا آن موقع هم نمی توان به اين سادگی يكی از انواع گفتار مذهبی اسالم را واجد اعتبار مطلق شناخت يا اين . مشخص آند
 .اعتبار را به آلی از آن ساقط شمرد

االجرا شمردن احكام  هبی راجع به تقدس و الزماما اسالمگرايی فقط به بينشی مذ. اين از وجه صرفًا مذهبی اسالمگرايی
محسوب » جوامع مسلمان«هستند » مسلمان«از ديد اسالمگرايان جوامعی آه اآثريت مردم آنها . شود شريعت محدود نمی

؛ ترين پيوند اجتماعی اعضای آنهاست و استخوانبندی اصلی جامعه را تشكيل ميدهد گردند، بدين معنا آه پيوند مذهبی مهم می
ترين ارزشهای رايج در اين جوامع است و عامل اصلی در شكل بخشيدن به توليدات فرهنگی اين مردم به  ارزشهای مذهبی مهم

ها بر اين اساس شكل  نبايد و های هنجاری است و چگونگی روابط اجتماعی و بايد ترين معيار حساب ميايد؛ احكام مذهبی واال
ترين نشانٌه آن است، مترادف سست شدن   از مذهب، آه عمل نكردن به احكام شريعت بارزاز اين ديدگاه فاصله گرفتن. ميگيرد

از اينجاست آه اسالمگرايان دليل . باری در جامعه محسوب ميگردد و بند شيرازٌه اجتماع، مختل شدن حيات فرهنگی و بی
ارٌه مشكل را در تجديدعهد با اسالم و را در سرپيچی از احكام شريعت سراغ ميكنند و چ» های مسلمان ملت«ضعف تاريخی 

 .اجرای احكام شريعت ميجويند
است، بسيار متأثر از » اسالم ناب محمدی«اين بخش از اسالمگرايی، عليرغم انكار پيروان آن آه معتقدند فقط ملهم از 

ها را تابع آن  های مختلف را واجد جوهری مذهبی شمردن و جوامع صاحب اين فرهنگ فرهنگ. فرهنگمداری نوين است
اين نظريه از قرن نوزدهم . جوهر دانستن به هيچوجه خاص اسالمگرايان نيست و حتی آشفش را هم نميتوان به آنها نسبت داد

شناسان و خالصه آسانی آه به نوعی در سرنوشت تاريخی بشر پژوهش ميكنند، طرفدارانی داشته و  در بين مورخان و جامعه
بنياد آه جايی هم اثبات نشده و در حيات اجتماعی نقش  اخت جوامع گوناگون از اين نظريٌه سستگروه اخير در راه شن. دارد

همين اشتراك نظر با اسالمگرايان است آه باعث شده تا برخی از اين . اساسی را از آن مذهب ميشمرد استفاده آرده و ميكنند
دازند به اسالمگرايان به طور عام و اسالمگرايان ايرانی به شناسی ميپر شناسی يا اسالم پژوهشگران، خاصه آنهايی آه به شرق

 .طور خاص، نظر خوش نشان بدهند  و گاه نيز تا توجيه اعمال بی رويه و حتی جنايات آنها پيش بروند
طرحی فراگير نيز برای ادارٌه » جوامع مسلمان«اما اسالمگرايی عالوه بر بينش مذهبی و نگرش فرهنگمدارانه به تاريخ 

اش  ای اجتماعی و سياسی در ميان مينهد آه هدف غايی امع بشری بر اساس احكام شريعت اسالم تجويز ميكند و برنامهجو
اندازی هم به نوبٌه خود ملهم از  اين شيوٌه طرح. های حيات مردم و نظارت آردن بر آنهاست سازمان دادن تمامی جنبه

های ايدئولوژيك، به مدد  اختن جامعه و انسانی نو را بر اساس طرحگرای عصر جديد است آه سودای س های تام ايدئولوژی
طبعًا اسالمگرايی از اين بابت به . اند های مدرن باب آرده سازماندهی طرفداران خويش و با استفاده از امكانات دولت

شنگری و تجدد را پس ستيز آه تحت عنوان بازگشت به اصالت و حفظ سنت دستاوردهای رو های تجددستيز و ترقی ايدئولوژی
تر است تا آنهايی آه تحت عنوان ادامٌه ترقی فرارفتن از تجدد را تجويز ميكنند؛ هرچند در موارد مختلف و  ميزنند بسيار نزديك

 .هايی گرفته آه قابل توجه است به داليل گوناگون از اين گروه دوم نيز وام
پايه بر سير حيات و دگرگونی جوامع انسانی و  دايی، نگرش بیطبعًا مخالفت با اسالمگرايی به عنوان بينش مذهبی ابت

گرا و تجددستيز آار بسيار درست و بجايی است، زيرا مخالفت با فكر و حرف ياوه وظيفٌه هر آسی است آه قادر  ايدئولوژی تام
هايی از اين دست   مخالفتاما اين را هم بايد پذيرفت آه. به تشخيص نادرستی فكر و نيز خطرات احتمالی زاييده از آن است

معموًال از طرف آسانی انجام ميشود آه هم به نادرستی و خطرناآی اين سخنان واقفند و هم ذوق و وقت و حوصلٌه اين قبيل 
آنند و تا موقعی آه خطر  آارها را دارند، وگرنه اآثريت غالب مردم معموًال وقت خود را صرف اين قبيل مناقشات نظری نمی

به عنوان مثال همين . آنند ها صورت حاد پيدا نكند، حتی اهل تفكر هم به آن عنايت چندانی نمی اين ياوهبرخاسته از 
بود تا آسی آمر به  بود اصًال توجه چندانی را به خود جلب نساخته اسالمگرايی تا وقتی به عنوان جنبش اجتماعی نيرو نگرفته

ٌه ايران است بايد به آن به عنوان عحبت اصًال از مخالفت با تسلطش بر جامبه همين دليل در اينجا آه ص. مخالفت با آن ببندد
 .جنبش اجتماعی توجه بيشتری آرد

ابهامی آه از توجه يكجانبه به يكی از . هايی آه از اين جنبش عرضه ميگردد هميشه خالی از ابهام نيست متأسفانه تحليل
بايد مسئله .  از محول آردن ديناميسم اين جنبش اجتماعی به آن عنصرخيزد و عناصر اسالمگرايی به عنوان نحلٌه فكری برمی

 .را مرحله به مرحله طرح آرد
های اعتقاد افراد به مذهب يا  اسالمگرايی جريانی نيست آه پيدايش و رشدش صرفًا تابع منطق گفتار مذهبی و مكانيسم

سالم و اسالمگرايی را مترادف ميشمرند و نيز برخی اسالمگرايان و تمام آنهايی آه ا. آاربرد های اجتماعی تقدس باشد
آنند و  اند چنين تصويری از اين جنبش اجتماعی به ديگران عرضه می گران آه اين سخن را اساس آار خويش قرار داده تحليل

در ميان ... های غيرمذهبی، شور حسينی برای اثبات مدعای خويش سخن از شهيدپروری شيعيان، غاصب شمردن حكومت
ولی بايد دقت داشت آه اين افراد در مرحلٌه اول بخشی از اعتقادات يا احساسات مذهبی را برميگزينند؛ احساسات و . مياورند

از قلم ... آشی نهادن به مصيبت اعتنايی به امور دنيا، ارج اعتقادات متضاد با آنها را، فرضًا از قبيل تبعيت از مشيت الهی، بی
در مرحلٌه دوم آنچه را آه برگزيده اند و . دهند جيه اين شيوٌه انتخاب يكطرفه را هم به خود نمیاندازند و حتی زحمت تو می
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تواند در برخی مؤمنان گرايشی بالقوه برای پذيرش اسالمگرايی ايجاد آند به همٌه آنها تعميم ميدهند و اين عوامل را  حداآثر می
ای  همٌه اينها بر پايٌه اين خيال باطل آه ميتوان پديده. افی فرض ميكنندبرای پيدايش و رشد و قدرتگيری  اين جنبش اجتماعی آ

تاريخی به اين اهميت را با برشمردن برخی عناصر اعتقادی و عوامل روانی آه ميتواند به پيدايش و رشدش مدد برساند 
ای از مسلمان  ر اساس آن چهرهسازند، ب خالصه اينكه تصويری بسيار محدود از اعتقادات و احساسات مذهبی می. توضيح داد

تيپ از فرد مسلمان ميسازند و تمام مسلمانان اسمی را مشمول آن ميسازند  آل تر يك ايده نوعی ترسيم ميكنند، يا به عبارت دقيق
 .بنياد و ياوه است آل آار از جهت تحليل تاريخی سست. تا باالخره بر اين اساس محدود يك جنبش اجتماعی را تحليل آنند

و خواست » مسلمان«المگرايی در عين علم آردن گفتار فرهنگمدار و ادعای اينكه بيانگر جوهر فرهنگ آشورهای اس
های عميق مردمان اين آشورهاست، جريان فرهنگی هم نيست آه از ميان فرهنگ اين آشورها جوشيده باشد و ثمرٌه مستقيم آن 

ای يكدست و منظم فرض ميكنند  را مجموعه» آشورهای مسلمان«رهنگ آنهايی آه چنين ادعايی ميكنند اول ف. به حساب بيايد
تضاد آه منطقًا بايد ايستا باشد ديناميسمی خيالی نسبت  دوم به اين مجموعٌه يكدست و بی. آه خود جای حرف بسيار دارد

سم به حرآت در ميايند و بازی ميانگارند آه با اين دينامي شب سوم جمع مردمان اين آشورها را مشتی عروسك خيمه. دهند می
بازی  ها هم پايٌه درستی ندارد و به شعبده اين حرف. ها وانمود ميسازند سر آخر جنبش اسالمگرايی را ثمرٌه اين فرض

 .تر است تا تحليل تاريخی نزديك
قدند اما هايی آه به اين نحلٌه فكری معت اسالمگرايی به عنوان جنبش اجتماعی عبارت است از مجموعٌه افراد و گروه

اين . اند شدٌه آنرا وجهٌه همت خويش قرار داده آارشان به اعتقاد ختم نميشود و ترويج اين فكر و اجرای طرح اجتماعی تجويز
گذاشتن طرح اجتماعی خويش ميشمرند زيرا آگاهند آه همه در اعتقاد به  اجرا ها قدرت را اسباب اصلی به افراد و گروه

. آار گرفتن قدرت است ستند و اجرای احكام شريعت و تحقق طرح اجتماعی متكی به آن در گرو بهاسالمگرايی با آنها شريك ني
 .ديناميسم اين جنبش به دليل آوشش در راه قدرتگيری اساسًا سياسی است

با فرارفتن از حوزٌه نظر و پانهادن در صحنٌه عمل به قصد قدرتگيری و به اجرا گذاشتن يك طرح اجتماعی خاص، وجه 
گفتار مذهبی و ايدئولوژيك، چه . ها از قلم ميافتد، نمودار ميگردد تراتژيك اسالمگرايی، آه متأسفانه معموًال در پژوهشاس

اش طرحی اجتماعی ترتيب داد و حداآثر از  اسالمگرا و چه غير آن، اصوًال گفتاری ارزشی و تفسيری است آه ميتوان بر پايه
تواند در عمل فقط تابع  اجرا گذاشتن طرح نمی تن اين طرح استخراج نمود، ولی بهآن چند سرمشق آلی برای به اجرا گذاش

. تراشی نظری گفتار مذهبی و ايدئولوژيك باشد چون محل به اجرا گذاشتن آن صحنٌه اجتماع است نه ميدان خيالبافی يا منطق
های ديگر بازيگران  بينی موانع و آنش ريزی، سعی در پيش اجرا گذاشتن طرح اجتماعی در درجٌه اول نيازمند برنامه به

آار گرفتن همٌه اينها به قصد  صحنه، گردآوری وسايل، انتخاب روشها و تعيين خطوط عمل است و در مرحلٌه دوم محتاج به
در يك آالم اين آار محتاج استراتژی است و به هنگام تحليل . بينی است رسيدن به هدف از ورای عوامل غيرقابل پيش

 .يی به عنوان جنبش اجتماعی بايد حتمًا به استراتژی آن توجه خاص مبذول داشتاسالمگرا
 .قبل از ادامٌه مطلب بايد دو نكته را در باب استراتژی اسالمگرايی يادآوری آرد

به . جريان نظامی نيست... اول اينكه اسالمگرايی در عين در اختيار داشتن وسايلی از قبيل آدمكش و سازمان تروريستی و
های نظامی نيست، دوامش هم  اش بر اساس طرح نظامی و لشكرآشی صورت نميگيرد و مديون پيروزی اين معنا آه پيشروی

اسالمگرايی جريانی است آه در عين . وابسته به دراختيار داشتن سرباز و تسليحات نيست، هدفش هم تصرف خاك نيست
در آشورهايی نظير ايران آه به آنها تسلط يافته است در درجٌه اول ور شدن ازنيروی نظامی  برخورداری از اين وسايل و بهره

حتی در الجزاير هم . متوجه پيروزی معنوی است، يعنی جلب طرفدار از بين عامٌه مردم به قصد در دست گرفتن قدرت سياسی
كيه بر نيروی نظامی از آه آارش به جنگ داخلی آشيده است، محور اصلی قدرت اسالمگرايان نيروی نظامی نيست؛ تأآيد و ت

توانند با سؤاستفاده از انتخابات و با فشار طرفدارانشان قدرت را  هنگامی در بين اسالمگرايان اين آشور باب شد آه ديدند نمی
افغانستان هم مثال ديگری است از اين دست، . ای استفاده آنند گيری به عنوان حربٌه قاطع و مرحله به دست بگيرند و از رأی

های شوروی در موقعيتی قرار گرفتند آه برای به  ين تفاوت آه اسالمگرايان آن آشور به دليل اشغال مملكتشان توسط نيروبا ا
ای جز گردآوری نيروی نظامی نداشتند و به همين قصد عمل به جهاد را با نبرد با اشغالگران  چنگ آوردن قدرت وسيله

دانها ياری بسيار رساند و عمًال به تنها نيروی قابل توجه در جنگ داخلی آنچه آه در اين ميان ب. مترادف وانمود آردند
های نظامی رسيده از آمريكا را به آنها اختصاص داد  پروری دولت پاآستان بود آه آمك افغانستان تبديلشان آرد، سياست اسالم

 .و طبعًا آمك آشورهايی نظير عربستان سعودی و جمهوری اسالمی ايران
سالمگرايان سياست و ديانت را عين هم ميشمارند، دين اسالم را دينی ذاتًا سياسی ميدانند و چنين ادعا ميكنند آه دوم اينكه ا

به عبارت ديگر . شان آامًال مطابق با احكام مذهب است عقايد و طرح اجتماعيشان مستقيمًا برخاسته از مذهب و عمل سياسی
اند نقش تعيين آننده را قاطعًا از آن مذهب ميدانند و اسالمگرايی را جنبشی  ای آه از سياست و مذهب درست آرده در ملغمه

اساس است و سعی در پوشاندن  يكی گرفتن اسالم و اسالمگرايی، همانطور آه باالتر گفته شد بی. صرفًا مذهبی وانمود ميكنند
ميماند ادعای . اری ايدئولوژيك استبرد دينی آه اسالمگرايی به مكاتب فكری و سياسی عصر جديد دارد، خود نوعی آاله

وار  ای را نميتوان به ضرب قدرت دولت موم از آنجا آه هيچ جامعه. انطباق آامل عمل سياسی با احكام مذهب يا ايدئولوژی
درآوردن طرحهای اجتماعی جزمی و ايدئولوژيك هيچگاه به طور آامل ممكن نميگردد و در آشاآش  تغيير شكل داد، به اجرا

 متقابل رهنمودهای ايدئولوژی و الزامات عمل سياسی، اين هر دو بر هم تأثير ميگذارد و ادعای آامل برتری يكی بر رابطٌه
فقط بايد به اين امر توجه داشت آه وقتی پای حيات يك گروه سياسی يا يك حكومت در ميان است آنچه . پايه است ديگری بی
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يشود و اساسًا متوجه تضمين دوام است؛ در زمينٌه تنازع بقا از خيالبافی و قاطع است حكمی است آه در ميدان سياست صادر م
در اين موقعيت نه ميتوان فقط در چارچوب ايدئولوژی عمل آرد و نه ميتوان آامًال از . تراشی نظری آاری ساخته نيست منطق
ست ميكشاند و در حالت دوم هم گاه پشت بينی سياسی دير يا زود آار را به شك در حالت اول فاصله گرفتن از واقع. آن بريد

مثال بارز اين آشمكش را ميتوان در . آردن به ايدئولوژی مايٌه تغييراتی آنچنان اساسی ميشود آه مترادف شكست است
جمهوری اسالمی جست،شورای تشخيص مصلحتی آه خمينی بعد از چند سال در ايران برپا آرد نشانگر آگاهی به آشاآش بين 

 .و عمل بود و حاآی از مقدم شمردن امر دوام حكومت اسالمی و تقدم احكام حكومتی اسالم بر احكام ديگر آنايدئولوژی 
تواند به مقابله با بينش مذهبی اسالمگرايان  در نتيجه بايد توجه داشت آه مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران نمی

ز هر چيز مخالفت با استراتژی آنها را شامل گردد تا از حوزٌه جدال نظری و ايدئولوژی آنها محدود گردد، بلكه بايد بيش ا
 .صرف خارج گردد و معنای درستی پيدا آند

 .نهفته است» با چه مخالفيم«در دل پاسخی آه به سؤال » با آه مخالفيم«پاسخ به سؤال 
مشرب فكری آن چيست، : ودوقتی صحبت از يك جنبش اجتماعی در ميان ميايد سه پرسش در بارٌه آن مطرح ميش

 پاسخ پرسش اول باالتر داده شد؛ از آنجا آه استراتژی. استراتژی آن از چه قرار است و ترآيب اجتماعی آن چگونه است
و اين مسئله روشن شده بود آه چرا وراثش قادر به تعويض استراتژی او نيستند، فقط به  بودخمينی در فصول قبلی شكافته شده 

» با آه مخالفيم«ميماند مسئلٌه ترآيب اجتماعی آه بايد در اينجا بدان پرداخت تا پاسخ به اين سؤال آه . اآتفا شدذآر چند نكته 
 .روشن گردد

ای بر مبنای ارزيابی  شناسانه ای آه بايد بدان اذعان نمود اينست آه متأسفانه هنوز پژوهش جامعه در اين مرحله اول نكته
ايی در ايران صورت نگرفته است تا بتوان بر اساس آن به طور جدی از ترآيب اجتماعی آماری در بين پيروان اسالمگر

 .در اين باب نميتوان از حد چند اشارٌه آلی فراتر رفت، ولی اين اشارات الزامًا خالی از اهميت نيست. اسالمگرايی سخن گفت
أسفانه اين تمايز هنوز چنان آه بايد در ذهن مت. اول از همه بايد از مترادف شمردن اسالمگرا و انقالبی احتراز آرد

هايی آه طی انقالب با خمينی همراهی آردند و  همگان جانيافتاده است و بسياری بين گروه ناهمگن و بسيار وسيع افراد و گروه
 .گردند  قائل نمیه محدودی آه با اعتقاد به مبانی فكری اسالمگرايی در پی او رفتند تمايز او را به رهبری برگزيدند، با گروه

بنا به عادتی آه از چند دهٌه قبل به دليل . از ترآيب اجتماعی است» خصلت طبقاتی«نكتٌه دوم مسئلٌه جدا آردن مفهوم 
خصلت «های مارآسيستی در ايران پيدا شده است صحبت از ترآيب اجتماعی يك گروه معموًال به توصيف  رواج ايدئولوژی

گران  قوالتی در اين زمينه به آار گرفته ميشود آه به غير از مطابقت با ايدئولوژی تحليلآن محدود ميگردد و م» طبقاتی
شناسانه همان نقشی را بازی آرده و ميكند آه صنايع لفظی در برخی  های جامعه اين مقوالت در برخی نوشته. خاصيتی ندارد

ميدهند تا به مدد آنها نويسندگی و شاعری خود را اثبات همانطور آه برخی اين صنايع را مورد استفاده قرار . های ادبی نوشته
 .شناسانه بگيرد شان عنوان تحليل جامعه آنند، برخی هم آن مقوالت را به آار ميگيرند تا نوشته

خصلت طبقاتی يك جنبش اجتماعی را نميتوان فقط به مدد نشان دادن اينكه اعضای آن جنبش بيشتر از اين يا آن طبقه 
اثبات اين امر مستلزم نشان دادن ارتباط الزمی است آه بين برخاستن از يك طبقٌه معين و شرآت در . اثبات نموداند  برخاسته

های اجتماعی ايران،  يك جنبش مشخص وجود دارد و در شرايط فعلی چنين ارتباطی را نميتوان بين هيچكدام از طبقات يا گروه
 .با اسالمگرايی يافت» آشورهای مسلمان«يا ديگر 

در . ميماند مسئلٌه ترآيب اجتماعی آه تعيينش فقط به آمك آمارگيری صورت ميپذيرد و محتاج اثبات ارتباط منطقی نيست
های اجتماعی در اين جنبش به تناسب بيش از باقی بوده يا به نظر ميايد ولی  نبود آمار فقط ميتوان گفت آه شرآت بعضی گروه

 .ايی را اساسًا خاص يك گروه اجتماعی معين اجتماعی دانستنميتوان به اتكای اين مسئله اسالمگر
اسالمگرايی از آنجا . شرآت روحانيان در اين جنبش از ابتدا چشمگير بوده است و يافتن داليل اين امر چندان مشكل نيست

االترين منزلت آه مذهب اسالم را واالترين مرجع نظری ميشمرد، برای متخصصان سنتی تفسير مذهب آه روحانيان هستند، و
اين . را قائل ميشود و مقام آنها را تا حد نخبگان بحق و مقدس جامعه باال ميبرد، برای اعضای اين گروه جذاب بوده و هست

ترقی نظری، طی انقالب و با تثبيت رهبری خمينی آه ابتكار عمل را به دست او و روحانيان طرفدارش داد صورت ترقی 
ای از آنها از قدرتی گرديد آه از عامٌه مردم  وری بخش عمده ه اجتماعی روحانيت همراه با بهرهباال رفتن پايگا. عملی گرفت

 .غصب گرديد، از ثروتی آه به زور از چنگ صاحبانش درآمد و از اعتبار اجتماعی آه رسمًا به روحانيان تفويض گشت
. وضعيت نه شرط آافی بوده و نه حتی شرط الزموری از اين  اما در عين حال بايد توجه داشت آه آخوند بودن برای بهره

از بين معممين فقط . آنچه شرط الزم است جاگرفتن در جرگٌه اسالمگرايان است آه آن هم به هيچوجه مستلزم معمم بودن نيست
تمايل فرد را آخوند بودن فقط ميتواند . آن دسته ميتوانند از مواهب تسلط اسالمگرايی برخوردار گردند آه خود اسالمگرا هستند

وری  به پيوستن به اين جنبش زياد آند، هم به دليل آشش نظری آن آه اجرای احكام شريعت را وعده ميدهد و هم به دليل بهره
 .از امتيازات اجتماعی آه جا گرفتن در حلقٌه صاحبان قدرت در پی مياورد

آنهايی آه . توان ارتباط الزمی يافت  نيز نمیبه همين ترتيب بين بازاری بودن يا آاسب بودن و گرايش به اسالمگرايی
ميكنند آه خود مقولٌه چندان روشنی نيست، چون » بورژوآزی سنتی«اصرار به چسباندن اين دو به هم دارند معموًال صحبت از 

از همٌه ايست اقتصادی، اعتقادی يا غير از آن و در حقيقت بايد پذيرفت آه مجموعٌه ناروشنی  درست معلوم نيست آه مقوله
منتها از آنجا آه . است به جامعٌه ايران» بورژوآزی«اينهاست و ساخته شدنش زاييدٌه آوشش در اطالق مفهوم مارآسيسستی 
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به » سنتی«ازای دقيقی نداشته است برای منطبق ساختنش با آب و هوای منطقه يك صفت  مفهوم مزبور در اين جامعه مابه
 .آن استفاده آرداند تا راحت بتوان از  دنبالش بسته

آنهايی آه بر وجه اقتصادی قضيه تأآيد ميكنند معتقدند آه تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران منافع بازاريان را تأمين آرده 
گذاری توليدی در ايران باعث شده تا طالبان فعاليت اقتصادی به سوی  در اين مورد آه رآود اقتصاد توليد و سرمايه. است

ها و آوشش  نوعی داللی روی بياورند سخنی نيست، در اين هم آه شمار دالالن به دليل پايين آمدن سطح درآمددادوستد و آًال 
اما نبايد به اين دليل تصور آرد آه برنامٌه اقتصادی . توان آرد مردم در يافتن منابع درآمد جنبی فزونی گرفته، ترديد نمی

اسالمگرايان اصًال از ابتدا برنامٌه اقتصادی روشنی . ه داللی بوده استاسالمگرايان از اول رونق بخشيدن به تجارت يا ب
اند آه بگذريم اصًال سخنی هم در  هايی آه در بارٌه اقتصاد توحيدی و حذف بهره و عمل به مضاربه بافته اند و از ياوه نداشته

های  تضای موقعيت و منافع گروهی هرازچندی برنامهبرنامگی به آنها امكان داده تا به اق همين بی. اند اين باره به ميان نياورده
خويش را ملهم از يك مشرب اقتصادی قلمداد نمايند، يك بار تحت عنوان ملی آردن اموال مردم را مصادره آنند، يك بار به 

يولداران رژيم های اقتصادی را تحت نظارت دولت ببرند تا هر جا الزم بود محض تأمين منافع يكی از ت بهانٌه جنگ تمام شريان
شان بكنند و در آنار تمام اينها هم حرمت مذهبی مالكيت و آزادی داد و ستد را در چنته داشته باشند آه به آسب و  باز و بسته

 .آار خود و شرآايشان لطمه وارد نيايد
ادی نيست، بلكه در ضمن اين را هم بايد به طور معترضه يادآوری آرد آه رونق آار تجار و دالالن مستلزم رآود اقتص

آنهايی آه اصوًال به تجارت و داللی نظر خوشی . های اين رشته با رونق اقتصاد رواج بيشتری پيدا ميكند مثل ديگر فعاليت
، از فعاليت اقتصادی تصويری بسيار ابتدايی در ذهن »ها را آوتاه آنيد دست واسطه«اند آه  ندارند و از سالها پيش ندا در داده

حمله به بازاريان مقداری هم زاييدٌه . ميكنند هر آس در توليد آاال سهم نداشت در توليد ثروت نيز سهمی ندارددارند و تصور 
 .اش به قبل از انقالب برميگردد و حال فرصت جديدی برای عرضه يافته اين گرايش فكری است آه سابقه

دن منابع اقتصادی به اتكای قدرت دولتی است و خالصه اين آه از بابت اوضاع اقتصادی ايران پايٌه آار بر نوعی چاپي
برندگان اين اقتصاد قلب صاحبان قدرت هستند، يعنی اسالمگرايان و شرآايشان آه بخشی از آنها را تجار و آسبه و دالالن 

 .تشكيل ميدهند
 امام دادن و اول بايد گفت آه سنتی بودن با سنتگرا بودن دوتاست و سهم. و اما در باب نزديكی فكری و اعتقادی

بازاريان . خوانی به راه انداختن و نذری پختن و به زيارت رفتن مترادف چاقوآشی به عشق اجرای احكام شريعت نيست روضه
اند اما دامنٌه روابط اجتماعی و سياسی آنان هيچگاه به علما محدود نميشده و  از ديرباز با روحانيان داد و ستد اجتماعی داشته

اند، بخصوص آه خود روحانيان نيز هميشه در طول تاريخ ايران   در همٌه موارد پيرو علما يا طرفدار آنان نبودهبازاريان الزامًا
آمكهای مالی بازاريان را به انقالب، آه نوعی مشارآت مادی در ساقط آردن نظام آريامهری بود، . اند يكدل و يكصدا نبوده

وری مالی بازاريان از اوضاع  توان به دليل بهره يی شمرد و آًال هم نمیتوان دليل پيوستگی ذاتی آنها با اسالمگرا نمی
اقتصادی بعد از انقالب يا دلبستگی شان به فرايض مذهبی اين گروه اجتماعی را ذاتًا متمايل به اسالمگرايی شمرد و 

 .ها و منافع اين گروه به حساب آورد اسالمگرايی را بيانگر خواست
نظام اسالمگرايی را تشكيل  های به شهر آمده هم آه طی انقالب بخشی از پياده دهاتیچيزان شهری و بخصوص  بی

توان گروهی شمرد آه ذاتًا با  های بسيج شدند، نمی دادند و بعد هم برخی از آنان جذب نهادهايی نظير سپاه پاسداران يا دسته می
های خود اسالمگرايان  پال و پرت. ه اغنيا محسوب آرداين جنبش اجتماعی پيوند دارد و اسالمگرايی را نهضت بی چيزان علي

اند،  غلبه آرده» نشينان آاخ«بر » نشينان آوخ«به پيروزی رسيده يا » مستكبرين«عليه » مستضعفين«در باب اينكه نهضت 
ن، بايد در ميل به چيزان شهری را در جنبش انقالبی و ادامٌه آ دليل شرآت بی. آيد دليلی بر اثبات اين مدعای پوچ به شمار نمی

ی انبهره گرفتن از ثروتی جست آه در ايران پيش از انقالب در پيش چشم همگان گسترده بود، در تمايل به برخورداری از زندگ
اول از همه به اين دليل آه هدف اصلی . اما نمی توان بين اين تمايل و اسالمگرايی ارتباط الزمی قائل شد. توأم با رفاه

چيز بيش از  توجه اسالمگرايان به طبقات بی. ل ثروت و گام برداشتن به سوی عدالت اجتماعی نبوده و نيستاسالمگرايی تعدي
وعيدهای دوران انقالب به سودای پيشی گرفتن از چپگرايان آه  و وعده. هر چيز به قصد استفادٌه سياسی از آنان بوده و هست

د، و به قصد جمع آردن سياهی لشكر هر چه بيشتر برای قدرتگيری، دفاع از پرولتاريا را رسالت تاريخی خويش می دانستن
از آن پس هم ايجاد موجهای تحرك اجتماعی آه با استفاده از امكانات سياسی و مالی دولت انجام گرفته دو هدف را . انجام شد

ردن طبقٌه متوسط دوران پهلوی های آم درآمد يا به عبارت دقيقتر اجارٌه آن و غرق آ خريد پشتيبانی گروه: تعقيب گرده است
 .زير فشار موجهای تحرك اجتماعی

اند و صحبت از تعديل ثروت توسط آنها در نبود  دوم اينكه اسالمگرايان در بارٌه تعديل ثروت آاری جز دادن شعار نكرده
رآود اقتصادی و پايين . حكم ميكندتواند پايٌه درستی داشته باشد؛ مضافًا به اينكه ظواهر امر بر خالف اين  آمار قابل اعتماد نمی

 .شود و بيشتر نمودار خالف آن است آمدن سطح زندگی طبقات پايين و متوسط در هيچ آجا نشانٌه تعديل ثروت محسوب نمی
از ابتدای انقالب در بارٌه نقش . مورد نيست های آواره در شهر و پيوند آنها با اسالمگرايی بی تذآر دو نكته در بارٌه دهاتی

اين سخنها معموًال توسط . ن گروه در به پيروزی رساندن خمينی و تحكيم اسالمگرايی بر جامعٌه ايران اغراق بسيار شده استاي
. آسانی پراآنده ميشود آه نه به اسالمگرايی نظر خوشی دارند و نه به روستائيان و بيش از مشاهده بر دو فرض استوار است

ی جامعٌه ايران را به شدت مختل ساخت و اين اختالل توأم با هجوم روستائيان به يكی اينكه اصالحات ارضی سازمان سنت
دوم اينكه دهاتيان به دليل تماس آمتر با تحوالت زندگی . های آزاد و سرگردان در جامعه درآورد ها آنها را به صورت اتم شهر
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اند و به اين دليل به   به پيروی از آخوندها داشتهاند و نسبت به شهرنشينان تمايل بيشتری مدرن به مذهب بستگی زيادی داشته
 .اند جنبش اسالمگرا پيوسته

در اين . در اين مسئله آه الغای نظام ارباب و رعيتی سازمان سنتی جوامع روستايی ايران را مختل آرد جای سخن نيست
ال اول از يكی گرفتن مهاجرت اشك. هم آه اصالحات ارضی مهاجرت روستائيان را به شهر ها تسهيل نمود شك روا نيست

مهاجرت به شهر در . شدن آنها برميخيزد» اتميزه«روستائيان به شهر با گسسته شدن پيوندهای اجتماعی آنها و به اصطالح 
شهرنشين شدن اگر به صورت . صورتی ميتواند به اين امر منجر شود آه پيوندهای خانوادگی و شغلی مهاجر سست يا قطع شود

بنا بر اين . ام بگيرد و با يافتن شغل ثابت همراه باشد در حكم تغيير نوع پيوندهای اجتماعی است نه گسستن آنهاخانوادگی انج
اند،  اند و از يافتن شغل ثابت محروم بوده فقط گروهی را ميتوان مشمول فرض اول شمرد آه به تنهايی به شهر مهاجرت آرده

اند، بدون  رآمدی برای خود و احيانًا خانوادٌه در ده ماندٌه خود دست و پا ميكردهيعنی آارگران فصلی آه با آار آردن در شهر د
اما يك نگاه ساده به به آمار آارگران فصلی . اينكه در تثبيت موقعيت اجتماعی و شغلی خويش موفقيتی آسب آرده باشند

به فرض آه همٌه آنها را هم از نظر  نشان ميدهد آه تعداد آارگران فصلی، ]43، ص 2536فصلنامٌه آماری آشور، سال [
. ب آنيم، نه تناسبی با خيل عظيم انقالبيان دارد و نه با شمار قابل توجه اسالمگراياناحساجتماعی سرگردان و پيوند گسسته 

. اند طبق آمار رسمی آمتر از دودرصد جمعيت فعال ايران، يعنی حدود پنجاه هزار نفر، جزو بيكاران فصلی محسوب ميشده
نظام اصلی انقالب و منبع اصلی  ی چند برابر آردن اين رقم هم گرهی از آار آنهايی آه دهاتی های آواره در شهر را پيادهحت

 .ند نميگشايد؛ اضافه آردن تعداد صد و بيست هزار بيكار به رقم باال نيز به همچنينشمرعضوگيری اسالمگرايان مي
قبول بی چون و . ب و گرايششان به تبعيت از روحانيان زاييده ميشوداشكال دوم از فرض تعصب روستائيان در امر مذه

ها بوده است نه دهات  چرای اين فرض هم قدری مشكل است به اين دليل آه در ايران مراآز اصلی حيات و تحرك مذهبی شهر
ن آاسه و آوزه بر سر شكست. تر فرض آنيم تر و نسبت به آخوندها مطيع و دليلی ندارد دهاتيان را از شهرنشينان مذهبی

های تازه به شهر آمده در آشوری نظير ايران آه قرنها بر اساس اقتصاد آشاورزی چرخيده و در عين حال تحقير  دهاتی
توان اين تمايل را اساس تحليل تاريخی قرار  ای نيست و نمی روستائيان هم يكی از عادات ثابت شهرنشينانش بوده، چيز تازه

 .داد
 به هنگام صحبت از ترآيب اجتماعی اسالمگرايی از قلم ميافتد طبقٌه متوسط جديد ايران است، آه شمار گروهی آه معموًال

ها و با تحت فشار گذاشتن حكومت وقت بيشترين آمك را به  پيمايی ها و راه قابل توجهی از اعضای آن با شرآت در اعتصاب
 جاگرفتن در جرگٌه آادرهای اسالمگرا چرخ نظام تازه را به قدرت گرفتن اسالمگرايی آردند و بخش آوچكتری از آنها با

البته بين عضويت در اين طبقه و اسالمگرايی نيز نميتوان ارتباط الزمی يافت . چرخانند اند و تا امروز آنرا می حرآت درآورده
م از جهت پشتيبانی های سياسی عصر جديد ايران، از مشروطيت به بعد، هم از جهت تربيت آادر و ه زيرا تمامی جنبش

اجتماعی، در درجٌه اول متكی به همين طبقٌه متوسط بوده است؛ تازه اين امر خاص ايران هم نيست، در تمام آشورهايی آه 
های اجتماعی  مدرنيزاسيون، حال چه استبدادی و چه غير آن، ساختار جامعه را متحول آرده است نقش طبقٌه متوسط در حرآت

ن ميان جالب و قابل ذآر است از قلم افتادن سهم اساسی اين طبقه در مسلط ساختن اسالمگرايی بر جامعٌه آنچه در اي. قاطع شده
احتماًال بايد دليل اين فراموشی مزمن را در اين مسئله جست آه اآثر توليد آنندگان و . ايران و تداوم بخشيدن به اين تسلط است

اند و اصراری بر تأآيد بر سهم اين گروه در   از طبقٌه متوسط برخاستههای تاريخی و اجتماعی خود آنندگان تحليل مصرف
ها بگويند و  ها و دهاتی ها، يا پابرهنه پيدايش و دوام وضع فعلی ايران ندارند و ترجيح ميدهند بيشتر از آخوندها، بازاری

 .بشنوند
ماعی عنوان آرد اين است آه اسالمگرايی در عين بندی اجت ای آلی و مهم آه بايد در بارٌه ارتباط اسالمگرايی با اليه نكته

اش به عنوان  های گوناگون اجتماعی خود يك نهضت عمدٌه ترقی اجتماعی نيز هست و به هنگام ارزيابی تشكيل شدن از گروه
يری جنبشی آه اسالمگرايان، از هر طبقه آه آمده باشند، به مدد قدرتگ. توان اين جنبٌه آنرا ناديده گرفت يك جنبش اجتماعی نمی

به اين . اند مندی هرچه بيشتر از قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی پيدا آرده ای برای ترقی و بهره در آن سهيمند، بخت عمده
اين . ترتيب ترآيب اجتماعی اسالمگرايی در ابتدای آار هر چه بوده پس از قدرتگيری و به دليل قدرتگيری تغيير آرده است

آن آرده و خود جای آنرا گرفته  آار آمدن طبقٌه حاآم جديدی انجاميده آه طبقٌه حاآم قبلی را به زور ريشهامر در ايران به روی 
های اجتماعی شبيه است و نمی توان در تحليل آن و توضيح  به هر حال اسالمگرايی از اين بابت هم به ديگر جنبش. است

 .وانش اتكا نمود و بايد منافع آنها را نيز در نظر آوردبيند فقط به احساسات و عقايد پير تحوالتی آه به خود می
جوامع «ای هم به مسئلٌه پيوند اسالمگرايی با مردساالری يا پدرساالری  در آخر ومحض خالی نبودن عريضه بايد اشاره

در . ائل شدهآرد آه تحت رواج گفتارهای فمينيستی باب شده است و بين مردساالری و اسالمگرايی ارتباط الزمی ق» اسالمی
اين باب آه اجرای احكام اسالم ميتواند به دليل امتيازاتی آه برای مردان قائل ميگردد و نيز تحقير اجتماعی آه نصيب زنان 

در اين هم آه بسياری از مردان پس از تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه . ميكند، برای برخی از مردان جذاب بنمايد بحثی نيست
اين را هم ميتوان پذيرفت آه اشخاص . اند جای شك نيست  موقعيتشان آمال استفاده و سؤاستفاده را آردهايران از مزايای شرعی

 توان به اين داليل اما باز هم نمی. متمايل به مردساالری به تناسب ديگران تمايل بيشتری به پذيرش اسالمگرايی داشته باشند
يا روبنا  ای از مردساالری يا زادٌه آن به حساب آورد المگرايی را شعبهارتباط الزمی بين مرد بودن و اسالمگرايی جست و اس

اول به اين دليل آه هرچند مردان در جامعٌه ساخته و پرداختٌه اسالمگرايان بر زنان . و روبندٌه ايدئولوژيك مردساالری شمردش
دوم اينكه صفوف . خيلی مايٌه رشك باشدتفوق حقوقی دارند، اصًال حقوق خودشان به عنوان انسان و شهروند چيزی نيست آه 
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زنانی آه نه فقط با . اسالمگرايان هيچگاه به مردان اختصاص نداشته و تعداد بسيار قابل توجهی زن را نيز در خود جا داده است
و از غنائم اند  پشتيبانی از خمينی در به قدرت رساندنش نقش مهمی بازی آردند بلكه از ابتدا در زمرٌه اسالمگرايان جاگرفته

آنهايی را آه اسالمگرايی : اند و حضورشان در جرگٌه اسالمگرايان دو پيامد مهم داشته است قدرتگيری اسالمگرايی سهم برده
هايی را هم آه به جای تأمين آزادی برای همگان به سهميه گرفتن برای  را خاص مردان ميدانند سردرگم آرده و دهان فمينيست

 .نسوان قانعند بسته است
ای و فراجنسی است و  گيری اين بخش بايد گفت آه اسالمگرايی جنبشی فراطبقاتی و فرااليه آًال و به عنوان نتيجه

مخالفت با آن تحت اين عنوان آه خاص يك . توان آنرا به ريش يك طبقٌه خاص اجتماعی بست يا خاص جنس ذآورش شمرد نمی
ا اسالمگرايی مخالفت آرد آه اين گروه مرتجع، استثمارگر، زورگو يا از نظر طبقه يا يك گروه معين است و به اين دليل بايد ب

مردود بودن اسالمگرايی به دليل ابتدايی بودن بينش مذهبی آه بدان اتكا دارد، تفسير . ايست تاريخی منحط است، حرف ياوه
شونت و مردمخوارش معنی دارد نه به گرا وتجددستيزش و باالخره استراتژی پرخ سستش از تحوالت اجتماعی، ايدئولوژی تام

ها  مخالفت با اسالمگرايان به اين دليل مشروع است آه اعتقاد به اين ياوه. اين دليل آه آس يا گروه خاصی از آن دفاع ميكند
شان از طبعًا اين مخالفت در درجٌه اول با دست آشيدن. آنند دارند و در راه تحميلشان به ديگران از هيچ جنايتی فروگذار نمی

 .تحميل خواست خود به ديگران و در درجٌه دوم با بريدنشان از اين اعتقادات پايان خواهد گرفت
مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران، در درجٌه اول و اساسًا اسالمگرايان را اعم از نظريه پرداز و آدمكش، فرمانده و 

تواند فقط به اين گروه  نمی هدف ميگيرد، ولی... ، گريان و خندان و زنفرمانبردار، فقير و غنی، معمم و بی عمامه، مرد
هايی از اعتقاداتشان با آنها شريكند و به اين  عقيدتی ـ سياسی محدود بماند و به مراتب مختلف به آسانی هم آه در بخش يا بخش

با آسانی آه به دليل اعتقاد به الزم االجرا . يابد دليل و از طرق مختلف و به درجات گوناگون به آنها مدد ميرسانند بسط می
بودن احكام شريعت، گاه در عين داشتن اختالف با اسالمگرايان آًال از آنها پشتيبانی ميكنند؛ با آسانی آه به دليل مخالفت با تجدد 

راتژی اسالمگرايان، وخردگرايی، در اسالمگرايی به ديدٌه مثبت مينگرند؛ و بخصوص با آسانی آه به هر طريق به پيشبرد است
 .به قدرتگيری و دوامشان بر اريكٌه قدرت ياری ميرسانند

 
 داو مبارزه

 
پس از روشن آردن اينكه حريف ما در مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران آيست، بايد به تبعات اين رودررويی 

ب اينكه با چه يا با آه مخالفيم آزاديم اما پس از اين آار و توجه آنيم و به ويژه اين امر را مد نظر داشته باشيم آه ما در انتخا
دو طرف . توانيم آزادانه و دلبخواه هر آاری ميخواهيم بكنيم و بر آن نام مبارزه بنهيم بخصوص پس از تعيين حريف نمی

تابع يكديگر هستند و ما در رودررويی بسيار بيش از آنچه آه در وهلٌه اول به نظر ميايد و بسياری مايلند به خود بقبوالنند، 
 .موقعيت فعلی، به داليلی آه به تدريج به آنها اشاره خواهد شد، بيشتر تابع حريف هستيم تا بر عكس

 .اول مورد مثال اين تبعيت تعيين داو مبارزه است
چنين اشتراك آنچه آه به هر مبارزه شكل ميدهد اشتراك نظر ضمنی يا صريح حريفان بر سر تعيين داو است، زيرا اگر 

حال چه يكی از آنها داو را در اختيار داشته باشد و ديگری بخواهد آنرا . بندد ای صورت نمی نظری موجود نباشد اصًال مبارزه
، چه هدف هرکدام کوتاه کردن دست تصاحب نمايد و چه هيچكدام در اختيارش نداشته باشند و برای به دست آوردنش بكوشند

ا روشن است آه تعيين داو آنهم در شرايطی نظير وضعيت امروز ايرانيان، آه هيچ شباهتی به مسابقات منته. ديگری از آن باشد
ورزشی ندارد، به تصميم داور ممكن نيست و بايد آنرا در توافق ضمنی طرف های درگير، يعنی اسالمگرايان و مخالفانشان 

 .بندد جست و ديد اين توافق چگونه صورت می
 De la[د زرگ پروسی، آه نظراتش در اين بخش راهنمای اصلی ماست، در يكی از اشارات عميق خوآلوسويتز، متفكر ب

guerre, L6, ch.7 [تندی در پس زدن عقايد رايج و درخشش حقايق بديهی را يكجا در خود جمع آورده است بر اين نكته که 
زيرا دفاع از .  دفاع از نظر منطقی بر حمله مقدم استتأآيد ميورزد آه آنچه به بروز جنگ ميانجامد عمل دفاع است نه حمله و

يك شيی است آه مهاجم را واميدارد تا برای تصاحب آن دست به عمليات نظامی بزند و اگر دفاعی در آار نباشد مهاجم فرضی 
 .شود هر چه را آه خواست بدون صرف هيچ خشونت به چنگ مياورد و اصًال جنگی حادث نمی

باال اين است آه تعيين داو يا داوهای بالقوٌه مبارزه با آسی است آه آنها را در اختيار دارد و آمر به نتيجٌه صريح نكتٌه 
طرف مهاجم با انتخاب يكی از اين داوها و آوشش در راه به دست آوردن آن است آه به داو بالفعل . دفاع از آنها بسته است

گيری مطبوع طبع مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه   است اين نتيجهممكن. مبارزه تبديلش ميسازد و به مبارزه شكل ميدهد
ايران نباشد، اما اين مخالفان بايد بپذيرند آه ابتكار عمل در زمينٌه تعيين داو با اسالمگرايان است آه اين تسلط را برقرار 

د پذيرفتن موقعيت خود و در پيش گرفتن اند و از آن دفاع ميكنند و تنها آاری آه از دست مخالفان اين وضعيت برمياي آرده
مبارزه با انتخاب يك يا چند داو است يا ترك ميدان، راه سومی هم در آار نيست آه با عقل مطابق باشد و بتوان بر آن نام مبارزه 

 .نهاد ـ آسی قلعٌه خالی را فتح نميكند
ت و در راه ارزيابی اهميت آنها و روشن آردن بايست از ورای رفتار آنها شناخ داوهای مبارزه با اسالمگرايان را می

اند و بدين ترتيب به صورت داوهای  تعداد چيزهايی آه اسالمگرايان در عمل آمر به دفاع از آنها بسته. سلسله مراتبشان آوشيد
هر از . ر هستاند، بسيار زياد است و نه امكان شمارش آنها موجود است و نه لزومی به اين آا بالقوٌه مبارزه درشان آورده
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الشعاع قرار دادن  گيرد و نظر همگان را، گاه به قيمت تحت چندی يكی از اين داوهای بالقوه بيشتر در معرض توجه قرار می
اما نبايد فريفتٌه اين فراوانی و تنوع شد، اهميت تمام داوها يكسان نيست، بايد داو اصلی را از . ديگر داوها، به خود جلب ميكند

بستگی حريف به آن و شدت : ميتوان سه شاخص برای اين داو شمرد. ت و توجه و نيرو را به آن معطوف ساختميان آنها جس
اين . واآنشی آه تهديدش در بين اسالمگرايان برميانگيزد، محوری بودنش نسبت به ديگر داوها و ثابت ماندنش در طول زمان

 .ی ايرانتعيين نظام سياس: هر سه معيار به نفع يك داو رأی ميدهد
اند و به اعتبار  اسالمگرايان، به شهادت گفتار تاريخی و ايدئولوژيك دور و درازی آه ظرف دو دهٌه گذشته به هم بافته

مخالفان ريز و درشت، نظام حكومت مذهبی ايران را دستاورد اصلی انقالب  رفتار خشن و جهت دارشان با تمام مخالفان و شبه
ترين سختگيری را متوجه  ايٌه خويش ميشمرند، بيشترين امكانات را صرف حفظ آن ميكنند،قاطع و طبعًا ارجمندترين سرم1357

آنها . ها را به هنگام تهديد آن نشان ميدهند، چه در سطح ايران و چه در سطح جهان دفاع از آن ميسازند و شديدترين واآنش
 .ه است آه از هيچ خشونتی فروگذار نمينمايندميدانند و در مقابل اين گرو» معاندان نظام«مخالفان اصلی خود را 

نظام سياسی عبارت از شيوٌه معمول و نسبتًا تثبيت شدٌه تقسيم و اعمال قدرت سياسی است و قدرت اسباب اصلی اجرای 
ت به همين دليل تعيين نظام سياسی نسب. های اسالمگرايان در جامعٌه ايران و پيگيری استراتژی آنها در سطح جهان است طرح

اهميت . های تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران، آه هرآدام ميتواند داو مخالفت باشد، اهميت محوری دارد به ديگر جنبه
الشعاع اختيار در تعيين نظام سياسی است ولی الزامًا به دست آوردن  محوری بدين معنا آه به دست آوردن داوهای ديگر تحت

از آن . دهد ردن داو اصلی و تعيين نظام سياسی را به برندٌه اين مبارزات آوچك نمیداو امكان به دست آو يك يا چند خرده
مهمتر، اگر پيروزی شامل تعيين نظام سياسی نباشد اساسًا موقت است و داوهايی آه به دست طرف پيروز آمده آامًال در 

 .معرض از دست شدن و بازگشت به دست حريف است
 در راه تعيين نظام سياسی ايران 1357زيرا اسالمگرايان از ابتدای انقالب . رديد نيستدر ثابت بودن اين داو نيز جای ت

داوها، هيچگاه آوچكترين خللی در دفاع از  آوشيدند و به محض موفقيت در اين زمينه آمر به حفظ آن بستند و بر خالف خرده
زيرا ساقط شدن نظام حكومت . ن آاری نخواهند شدآن نشان ندادند و روشن است آه در آينده هم به اين آسانی راضی به چني

مذهبی ايران نه فقط به آار بسته شدن نظرات مذهبی و ايدئولوژی آنها را تعطيل ميكند و آرايش و توسعٌه استراتژی آنها را 
قعيت برای آنها مختل ميسازد، بلكه حكم مرگ خود آنها را به عنوان طبقٌه حاآم صادر ميسازد و تمام امتيازاتی را آه اين مو

امتيازاتی از قبيل قدرت و ثروت و اعتبار اجتماعی آه بر خالف بينش مذهبی و ايدئولوژی . درپی آورده نقطٌه پايان مينهد
 .بافی نيست و از دست دادنش بسيار دردناك است موضوع انديشه

د، داو مبارزه را تعيين نظام سياسی ايران اما همٌه آسانی آه داعيٌه مخالفت با تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران را دارن
  داو تر از اين آه هست فرض ميكنند و نفس قدرت را داو ميشمرند؛ برخی ديگر يك يا چند خرده دانند، برخی داو را آلی نمی

 .بايد به نوبت اين دو موضع را بررسی آرد. را به مقام داو اصلی ارتقاع ميدهند
تر از مفهوم نظام سياسی  تر و آلی و ميشمرند چنين تصور ميكنند آه چون مفهوم قدرت وسيعظاهرًا آنهايی آه نفس قدرت را دا

ايست برای رسيدن به اهداف  اول بايد توجه داشت آه قدرت وسيله. است توجه بدان نشانٌه فراست و عمق بينش بيشتری است
قدرت از نظر . د رسيدن به هر هدفی ميتوان استفاده آردتواند هدف را تعيين آند زيرا از آن تقريبًا به قص نفسه نمی ديگر و فی
تر از آن قرار دارد و در آوشش برای تعيين  ای پايين تر از مفهوم نظام سياسی است اما از نظر عملی در مرتبه مفهومی آلی

ت، زيرا طرف های اين ديگر اينكه مخالفت با اسالمگرايان رقابت بر سر قدرت به عنوان شيی واحد نيس. آن حكم وسيله را دارد
دست آوردن قدرت بيشتر و فائق آمدن بر حريف ميكوشند، اما منبع قدرت آنها يكی نيست تا اگر يك طرف سهم  مبارزه برای به

توانند قدرت خود را از منابع مختلف  های مبارزه می طرف. آاله بماند و مبارزه ختم شود بيشتری از آن برد سر ديگری بی
تعيين نتيجه آارساز است تعادل قدرت بين آنهاست آه به اين ترتيب و تحت تأثير منابع مختلف به نفع در  آه آسب آنند و آنچه

 .يكی و ضرر ديگری تغيير ميكند؛ بخت به دست آوردن داو به اين ترتيب است آه آم و زياد ميشود
اين آلمه اراده ميكنيم و طی آنها هميشه بين در حقيقت داو شمردن قدرت از خلط معانی مختلفی برميخيزد آه ما معموًال از 

معنای اصلی عبارت از تناسب قدرت بين دو فرد يا . تمايز قائل نمی شويم» شيی«و قدرت به عنوان » رابطه«قدرت به معنای 
رت به قد. دو گروه يا دو واحد سياسی است آه طی آن طرف قدرتمندتر ميتواند ديگری را به آاری وادارد يا از آن بازدارد

عنوان شيی آمابيش از سر تسامح به آار ميرود و دو معنايی آه از آن اراده ميشود منبع يا مسند قدرت است آه هر دو به اعتبار 
اما به هر صورت هيچكدام از اين . معنای اول معنی پيدا ميكند، اولی با تأثير گذاشتن بر رابطٌه دو اراده و دومی با تثبيت آن

آخر از همه اين را هم اضافه آنيم . او شمردن قدرت را در مبارزه بين اسالمگرايان و مخالفانشان توجيه نمايدمعانی نمی تواند د
ای آه بين مخالفان اسالمگرايی و اسالمگرايان واقع  آه اگر نفس قدرت داو مبارزه محسوب شود هيچ راهی برای تفكيك مبارزه

دارد باقی نخواهد ماند؛ زيرا رقابت خود اسالمگرايان است آه داوی جز بردن شده از رقابتی آه بين خود اسالمگرايان جريان 
 .سهم بيشتر از قدرت ندارد و ابدًا متوجه تغيير نظام نيست

 آن دسته از مدعيان مخالفت آه تصور ميكنند داو مبارزه قدرت است و حتی قادر نيستند در زمينٌه نظری  بايد بهبه هر حال
 ان حكومت جدا آنند، توصيه آرد آه به جای جوالن دادن در ميدان و تنگ آردن جای ديگران، خود راحساب خود را از موافق

 .به اولين دفتر جهاد سازندگی معرفی آنند تا شايد وجودشان در آنجا مفيد واقع شود
اعضای اين گروه . دارندداوها ميكنند و به امر تعيين نظام سياسی التفاتی ن و اما آنهايی آه حواس خود را معطوف به خرده

ها شنيده  آه نمايندگانش، بخصوص در خارج از آشور، فراوانند و صدا و ندايشان از مؤسسات پژوهشی گرفته تا رسانه
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اند تا هم از افتخار مبارز بودن برخوردار گردند و هم از مخاطراتش  ميشود، هر آدام با داو انتخابی خويش به ميدان آمده
تر از آنچه  اند، گروه اخير سخن از داوهايی جزئی تر از آنچه آه بايد خود را به ميدان انداخته  با داوی آلیای اگر دسته. برهند

آه بايد به ميان مياورند ولی ارتباط آنها را با داو اصلی مبارزه آه تعيين نظام سياسی است ناديده ميگيرند و ميكوشند به جای 
ن سياست توسعٌه اقتصادی، از پايين آوردن نرخ تورم، از باال بردن ميزان اشتغال گرفت صحبت از تغيير نظام سياسی، از پی

تحويل حكومت » انتقاد سازنده«سخن در ميان بياورند و با احتياط تمام مقداری ... اهللا های حزب آردن فشار گشتی زنان، از آم
ه حكومتی ايران، الاقل با بخشی از آن، ببندند و نه مهر بدهند تا نه خود را دچار دردسر آنند و نه راه ارتباط خود را با دستگا

 .آبرو را بخورند موافقت با اين دستگاه بی
: است» بينی واقع«آنندٌه آن هم  اين روش بيش از آنكه زاييدٌه خطای نظری باشد مولود سازشگری عملی است، توجيه

نقطٌه ضعف اساسی اين . ه وضعيت دلخواه اجتماعیادعای پيگيری اهداف آوچك و موضعی و ممكن به قصد رسيدن تدريجی ب
آوشش در تقليل دادن تفاوت آيفی دو نظام سياسی به تفاوت آمی چند شاخص آماری و : بينش هم درست در همين جاست

مقوالت اقتصادی به دليل سروآار داشتن با آميات بسيار مورد توجه طرفداران روش اخير است و اآثر اوقات . آماری شبه
عاقبتی اين روش هم از همين تكيٌه صرف بر آميات روشن ميشود، از ناديده گرفتن  بی.  گفتار آنها را تشكيل ميدهدمحور

توان آنرا  به همين دليل نه تنها نمی. ارتباط اين مشكالت گاه بسيار مهم اما محدود با مشكل اساسی و جامع نظام سياسی
ای را عرضه ميكند آه  بينی برنامه بينی شمردش زيرا تحت لوای واقع ر از واقعبينانه دانست بلكه بايد برعكس بسيار دو واقع

برنامٌه تبديل تدريجی اوضاع فعلی جامعٌه ايران به وضعيتی مطلوب، و طبعًا با چشمبندی و بدون رد : اجرايش غيرممكن است
 .شدن از مرز تغيير نظام سياسی

هم گوشٌه چشمی » پراگماتيك«و البد به همين دليل به اسالمگرايان ميشمرند » بين واقع«اعضای اين گروه آه خود را 
عملی خود ميكنند و هدفی آه با عرضٌه روش پيشنهادی خود دنبال ميكنند  نشان ميدهند، بيشترين هم خويش را صرف توجيه بی

آنها هم به نوعی ابراز » مبارزٌه«. تغيير داد» بدون دخالت دست«قبوالندن اين فكر است به ديگران آه ميتوان اوضاع را 
 .پذيرد، ختم ميشود هايی آه گاه و بيگاه در بين اسالمگرايان صورت می احساسات ادواری برای تغيير و تبديل

گردند و برای تغييراتی آه در موضع و رفتار اسالمگرايان  به هر حال گروه اخير هيچگاه گرد بحث تغيير نظام سياسی نمی
و اساسی  باق بهتر با شرايط متغير تاريخی ندارد، چرتكه مياندازند و آنها را مقدمٌه بهبود تدريجیپيدا شده و دليلی جز انط

اوضاع قلمداد ميكنند، بی دقت به اين مسئله آه دمكراسی شكل رقيق شدٌه هيچ نظام سياسی ديگری نيست و اساس و اصول خود 
 .های سياسی مجزاست را دارد و ماهيتش از ديگر نظام

مقصود . عرضه آرده است» پاراديگم«ای به نام  متخصص نامدار تاريخ علوم مقوله] Thomas Kuhn [آونتوماس 
پردازی علمی شكل ميدهد، به اين ترتيب آه هم عرضٌه  و نظريه آون از پاراديگم چارچوبی بود آه در هر دوران به پژوهش

دوام هر پاراديگم هم بسته . عايت مفروضات آن انجام ميپذيردهای علمی در قالب آن و با ر های جديد و هم انجام پژوهش نظريه
يابی برای مشكالت علمی را نكرد جای خود را به پاراديگم  به آارآيی علمی آن است و هنگامی آه چارچوبش ديگر آفاف پاسخ

ر بحران است زيرا گروهی به طبعًا تا اين جابجايی انجام نپذيرفته رشته يا شاخٌه علمی متكی به آن پاراديگم، دچا. نوی ميدهد
اصرار در اعتبار پاراديگم آهنه پاميفشارند و سعی در ترميم آن و تمديد اعتبارش ميكنند و گروهی ديگر اساس آنرا مورد حمله 

 .قرار ميدهند و ميكوشند تا پاراديگم نوی را جانشين آن سازند
لت پاراديگم غالب را پيدا آرده و تبديل به چارچوب نظام حكومت مذهبی هم متأسفانه در ذهن بسياری از ايرانيان حا

زيرا گروه معدودی جدًا اساس آنرا مورد شك قرار ميدهند و فكر تعويضش را در سر . اصلی بحث و عمل گشته است
 اسباب آنچه در اين ميان. پرورند، در حاليكه بسياری فقط مايلند با ترميم آن و ايجاد تغييرات مختصر اصل آن را حفظ آنند می

های علمی به دليل آمكی آه به پيشبرد دانش ميكند اعتبار ميگيرد و هنگامی آه به مانعی  تأسف است اين امر است آه پاراديگم
شان سوار شده زادٌه  اما تسلط حكومت اسالمی به ذهن مردمانی آه بر گرده. در اين راه تبديل گشت دير يا زود آنار زده ميشود

يست بل فقط حاصل فشار مشت آهنين قدرت است آه چنان ذهن مردم را در چنگال خود فشرده و به حدی هيچ فايده و فضيلتی ن
تر از همه اين است آه جای همين پنجه پس از مدتی آنچنان بر  و تلخ. ذليلشان آرده آه جرأت پرواز دادن فكر خود را هم ندارند

اش  اين خشونت تحميلشان شده، از خود بيانگارند و به حدی دلبستهانديشٌه مردم خواهد ماند آه ممكن است آنچه روزگاری با 
هايی آه ايرانيان  بسياری از آن چيز. گردند آه جداشدن از آن برايشان همانقدر دردناك باشد آه روزی پذيرفتنش بوده است

 . هويت خويش ميشمارند به همين ترتيب در زندگانی و خاطرشان جای گرفته استنفکامروز جٌز الي
های موقعيت تاريخی خويش را به عنوان مخالف  طبعًا در اين نوشته روی سخن با آنهايی است آه سختی و محدوديت

اند و جدًا آگاهند آه داو اين مبارزه تعيين نظام سياسی ايران است، گروهی آه تنها چارٌه مشكالت فعلی را  حكومت پذيرفته
عقول تحقق اين امر را اقدام در راه سرنگون آردن نظام حكومت اسالمی ميدانند و صريحًا تغيير نظام سياسی ايران و تنها راه م

اند،   تا بحال حدس زده هوشمند آننگارندٌه اين آتاب، همانطور آه خوانندگان. هيچگونه تأملی را هم در اين امر روا نميدارند
 آسانی آه جدًا به اين نتيجه به. همفكرندجزو گروه اخير است و بخش حاضر آتاب را خطاب به آسانی نوشته آه با وی 

اند آه نظام سياسی فعلی ايران نه برای تقدس، نه عدالت و نه حيثيت انسان، هيچكدام، پاسخ درخوری ندارد تا عرضه  رسيده
م در اين آند؛ نه به داليل موضعی و گذرا، قابل رفع يا چشمپوشی، بل به اين دليل آه ذاتًا قادر به چنين آاری نيست، عجزش ه

 .پذير نيست و سزايی جز مرگ ندارد باب عالج
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تير به انجام  اما آشتن نظام حكومت مذهبی ـ نه آشتن سردمداران و طرفدارانش ـ آاری نيست آه با يك چاقو و دو هفت
ای   برنامهتر از مسائل است، به انجام رساندنش هم تر و درك انتزاعی برسد و همانطور آه درك اهميت آن مستلزم فكر عميق

ای خيالپرداز را به  عمامه ميطلبد آه فكر عده اللهی بی نيست آردن يكی دو عمامه به سر و حزب تر از سربه تر و جدی وسيع
اما نبايد به دليل انتزاعی بودن اين هدف از اهميت حياتی آن غافل شد يا قاطعيتی را آه تحقق بخشيدن بدان . خود مشغول آرده

بايد دانست و به همگان گوشزد آرد آه اين نظام سياسی هيچگاه به ايرانيان رحم نكرده و نخواهد . داشتميطلبد از نظر دور 
 .ای به آن رحم آنند آرد و اگر اين مردم آرزوی بهروزی دارند نبايد ذره

بر .  استطبعًا رسيدن به اين هدف بسيار مشكل است و جرأت و زحمت و فداآاری بسيار ميطلبد، اما رسيدن بدان ممكن
های راه،  بينی در انتخاب روشی است قابل اجرا و مثمر ثمر در عين پذيرفتن سختی خالف آنچه آه بعضی وانمود ميكنند، واقع

 .ثمر هم هست خطر است اما در ضمن بی هايی آه بی نه رفتن به دنبال روش
. 

 پهنٌه مبارزه
 

امعٌه ايران بسيار وسيع است زيرا هم معنا و آاربرد تقدس را اختالف بين اسالمگرايان و مخالفان تسلط اسالمگرايی بر ج
شامل ميگردد، هم موقعيت انسان، اهداف غايی حيات وی و محدودٌه اختياراتش را در جهان فراميگيرد، هم معنای جوامع بشری 

وسعت اين اختالف .  ميگيردو چند و چون ادارٌه آنها را در خود جا ميدهد و هم تعريف عدالت و راه دستيابی به آن را در بر
های سياسی معموًال از حد اختالف بر سر قدرت فراتر  اختالف. های معمول سياسی يا نظامی است بسيار بيش از اختالف

های متعارف نظامی هم شامل به آار گرفتن نيروهای رزمی  اختالف. گيرد های حيات بشر را در بر نمی رود و همٌه جنبه نمی
 .اسی است به قصد تصاحب امتيازات ارضی، نه زير و رو آردن شيوٌه حيات مردم آشور ديگرتوأم با مانور سي

 را داشت و از مبارزٌه جامع با بينش مذهبی، نگرش تاريخی، ايدئولوژی و انتوان ادعای مبارزه با اسالمگراي نمی
 عالوه بر اين بايد به تقدم و تأخر مسائل نيز .ای يك يا چند بخش از آار را ناديده گرفت استراتژی آنها طفره رفت و به بهانه

دقت داشت، به اين مسئله آه برای زدودن آثار تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران و تعيين نظام سياسی اين آشور بايد چگونه به 
 .های مختلف مبارزه توجه آرد جنبه

 
 بينش مذهبی

ع به مذاهب به طور عام و مذهب اسالم به طور خاص است، ميدان مبارزه با بينش مذهبی اسالمگرايان حوزٌه بحث راج
هايش از دو امر تعيين  هدف آار تحكيم و ترويج نقد عقالنی تقدس و مقدسات و مشكل اصلی تفكيك نقد عقالنی تقدس و آاربرد

 .دينی و رفرم مذهبی درست
ه اسالمگرا و چه غير از آن، هستند و گروهی آه به طور سنتی متخصصان تفسير دين اسالم به شمار ميايند آخوندها، چ

اما روشن است آه حتی در صورت قبول . دينی نقش عمده را بازی ميكنند همانها هستند آه در تعيين چارچوب درست
توان يكسره به آن گفتار مذهبی آه عرضه ميكنند گردن گذاشت و تقدس را آنگونه آه آنها معنی ميكنند  مشروعيت سنتی آنها نمی

نقد گفتار مذهبی رايج اسالم و طبعًا آن گفتاری آه .  بخصوص آه همٌه آنها هم در اين باب عين هم سخن نميگويندپذيرفت؛
تواند و نبايد در انحصار متخصصان سنتی اين آار يا احيانًا اسالمگرايان باشد و بماند، به يك  اسالمگرايی بدان اتكا دارد، نمی

 .دليل نظری و يك دليل عملی
ی اين آه گفتار مذهبی به مسائل بيشماری از پيدايش جهان گرفته تا تاريخ جوامع مختلف و احكام حقوقی و غيره دليل نظر

های بشری قرار ميگيرد و به همين دليل خودداری از نقد گفتار مذهبی در اين  پردازد آه هر آدام در حيطٌه يكی از دانش می
 .تابد  است به روحانيان، آاری آه عقل اصًال برنمیموارد در حكم واگذاشتن اختيار شناخت اين امور

دليل عملی اين است آه گردن گذاشتن به رأی روحانيان در تعيين چند و چون تقدس و حوزٌه اعتبار آن، اگر نه ادارٌه شعب 
ها، به مقداری  زمينهمختلف حيات انسانی، الاقل نظارت عالی بر آنها را هم به روحانيان واگذار ميكند و از ديگر افراد در اين 

 .اين وضع هم برای همه پذيرفته نيست. اش هستند، سلب اختيار ميكند آه خود روحانيان تعيين آننده
اين نقد مقولٌه تقدس به طور اعم و گفتار اسالمی يا اسالمگرا به طور اخص وظيفٌه آنهاييست آه به اعتبار اساسی  بنابر

طبعًا آنهايی آه با اسالمگرايی مبارزه ميكنند به طريق . ل دادن به آن اعتقاد دارندخرد در رسم محدودٌه شناخت انسانی و شك
گردد، آنها بايد توليدات شفاهی و آتبی پرشمار و  آار آنها فقط به نقد انتزاعی مقولٌه تقدس محدود نمی. اولی موظف بدين آارند

ت به محك خرد بزنند و اعتبار آنها را بر اين اساس بسنجند و گوناگونی را آه رد بينش ابتدايی و بسيط تقدس در آنها آشكار اس
 .حاصل اين سنجش را در اختيار همگان قرار دهند

. نقد مقولٌه تقدس و آاربردهای آن و عرضٌه گفتار غيرمذهبی از طرف مخالفان اسالمگرايی معطوف به دو هدف است
يقت در دسترس آسانی آه تمايل به پذيرشش دارند تا پايٌه ها و گذاشتن اين حق يكی عرضٌه گفتار عقالنی در اين زمينه

آن آردن  دوم ريشه. هايی آه در بارٌه دمكراسی و تجدد زده ميشود و نوع ارتباط آنها با مسئلٌه ايمان روشن شود حرف
و غيرمؤمن تعيين مشروعيتی آه برخی مذهبيان و طبعًا اسالمگرايان، به اتكايش در حيات ديگران دخالت ميكنند و برای مؤمن 

 .تكليف مينمايند

166  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

دينی توسط اصحاب دين يا نضج گرفتن نوعی رفرم مذهبی اثر بگذارد، اما  عرضٌه اين گفتار ممكن است بر تعيين درست
ر در دوران ومتأسفانه يكی گرفتن اين ام. راه انداختن رفرم مذهبی نيستتعيين درست دينی و يا هدف از عرضٌه آن به هيچوجه 

 .شده است و بايد در جدا آردن آنها دقت آردما باب 
آسانی آه به نوعی به لزوم رفرم مذهبی در اسالم اشاره ميكنند هميشه منظور خويش را به صراحت بيان نميكنند و از آن 
مهمتر اآثر اوقات مقصودشان از رفرم مذهبی چندان روشن نيست و دو معنايی آه ميتوان از اين عبارت اراده آرد در 

 .راتشان خلط ميشوداشا
های مذهبی  نظر در دگم معنای اول مربوط به پيدايش مذهب پروتستان است آه با رد اختيارات آليسای آاتوليك و تجديد

هم آه » لوتراالسالم«آه از چند دهه پيش در سر اين و آن بوده و لقب » پروتستانتيزم اسالمی«رؤيای مغشوش . همراه بود
در اين مورد بايد توضيح داد آه . خيالپردازی است اند، دنبالٌه همين عمامٌه خمينی داده خوانهای بی فضايلاخيرًا به يكی از 

ريختن اساس يك گفتار مذهبی است با روشن آردن  رفرم مذهبی به معنای باال ربطی به نقد عقالنی ندارد بلكه در حكم برهم
عله، آاری آه مستلزم باال رفتن تب ايمان است و مصائبی را به دوبارٌه آتش تقدس و گداختن اعتقادات رايج در معرض اين ش

چنانكه ... تعصب، تعقيب و آزار دگرانديشان، به آار گرفتن خشونت: همراه مياورد آه معموًال از تند شدن اين تب برميخيزد
 .هايش را نزد اصالحگران متعصب پروتستان سراغ آرد ميتوان نمونه

» زدودن خرافات«تر است عبارت از آاری است آه معموًال  دقيق تر و نسبتًا غير اسًا رايجمعنای دوم رفرم مذهبی آه اس
مقصود از اين آار پااليش گفتار مذهبی است به قصد پاك ساختنش از آنچه آه گروهی از مؤمنان يا روحانيان . ناميده ميشود

 . مردم است نه ترويج خردگرايیهدف از اين آار هم منزه ساختن ايمان. شوائب دين و مذهبش ميانگارند
خلط دو معنای رفرم مذهبی در بين ايرانيان صورت غريبی پيدا آرده است، تصوری آه از آن رايج شده چيزيست از 

ولی آراماتی آه به آن نسبت داده ميشود از نوع آراماتی است آه برخی به رفرم مذهبی پروتستان » زدايی خرافات«مقولٌه 
 . مقدمه و گاه الزمٌه تجدد ميشمرندنسبت ميدهند و آنرا

يكی اين آه . ميدانند بر دو فكر استوار است» رفرم مذهبی«پايٌه گفتار آنهايی آه الزمٌه بهبود وضع ايرانيان را انجام 
تحوالت تاريخ بشر در آخرين تحليل مولود تحول فرضهای متافيزيكی است آه در هر دوران بر انديشٌه مردم غالب است و به 

آم و تحت تأثير آنها تمام  های متافيزيك است تا آم ع اين فكر آه ايجاد تحول در هر جامعه مستلزم عوض آردن اين فرضتب
دوم اين آه چون مذهب امروز در ايران حكومت ميكند و اؤليای حكومت بر مطابقت اعمال . های حيات مردم تغيير آند جنبه

اشت نوی از اين احكام آنها را وادارخواهد آرد آه در شيوٌه حكومتگری خويش خويش با احكام مذهب پاميفشارند، عرضٌه برد
اين فكر دوم در حقيقت شكل محدود شدٌه اولی است و تأثيری را آه . تغيير ايجاد آنند و روش قابل قبولی در پيش بگيرند

 .يعتمداران محدود ميكندهای حيات بشر تعميم ميدهند به شيوٌه حكومتگری شر فكر اول به تمامی جنبه طرفداران
نخست از اين جهت آه قبولش مستلزم قبول اين فرض است آه انديشٌه همٌه مردم . پذيرفتن سخن اول خالی از اشكال نيست

از خواص و عوام، آگاهانه يا ناآگاهانه، آمابيش دارای همان نظم و پيوستگی منطقی است آه فرضًا ميتوان در انديشٌه آانت 
دوم بدين جهت آه اگر تحوالت تاريخی را در وهلٌه آخر مولود تحوالت متافيزيكی . ين فرض قدری ثقيل استيافت؛ پذيرفتن ا

پيدايی نسبت بدهيم آه اصًال معلوم  ايم و بايد آنها را به دست نا فرض آنيم امكان توضيح خود اين تحوالت را از خود سلب آرده
 .نيست چيست و آجاست

بٌه خود مستلزم قبول اين فكر است آه بين احكام اسالمی و شيوٌه حكومت اسالمگرايان نوعی پذيرفتن سخن دوم نيز به نو
های جديد شيوٌه عمل آنهايی را آه مدعيند اعمالشان عينًا مطابق  رابطٌه علت و معلولی برقرار است و ميتوان با عرضٌه فرض

انٌه ادعاهای اسالمگرايان است آه خود را پيرو مطلق احكام لوح اين فكر در حكم قبول بسيار ساده. احكام شرع است، تغيير داد
گرايی رابطٌه بين ايدئولوژی و تصميمات حكومتی رابطٌه مستقيم و يكجانبه  به هر حال در هيچ حكومت تام. شرع معرفی ميكنند

فرم مذهبی به قصد ر«به سختی ميتوان مصداقی بهتر از اين حكايت » سرنا را از سر گشاد زدن« رايج مثلنيست و برای 
 .پيدا آرد» بهبود حكومت

توان گفت آه هدف غايی اين هر دو نوع رفرم در حوزٌه مذهب و ايمان قرار دارد و امريست از مقولٌه تعيين  در جمع می
يكه در حال. دينی آه محتوای آنرا به طور اثباتی معين ميكند و به پيروان مؤمن هر مذهب معين مربوط است نه به همگان درست

راندن تقدس است به محدودٌه اعتقادات فردی و اين آار را با معين  نقد عقالنی از موضع غيرمذهبی انجام ميشود و هدفش پس
 با نفی ادعاهايی انجامش ميدهد آه از آزمايش خرد سربلند بيرون بلدهد،  آردن محتوای اين يا آن گفتار مذهبی انجام نمی

 .همگان مربوط ميشود و مطلقًا مربوط به پيروان مذهب معينی نيستنميايد؛ اين امر برعكس قبلی به 
آار آنهايی آه دم از رفرم مذهبی ميزنند . تابحال فقط وعده: حال بايد ديد حاصل عملی اين تجويز رفرم مذهبی چيست

ازه حرفشان هم به جای معموًال در اين خالصه ميشود آه از لزوم اين آار سخن بگويند نه اينكه به خود رفرم بپردازند؛ و ت
هايش به شكوه از سنگين بودن وزنٌه فقه در گفتار اسالمی و ابراز ميل  پرداختن به مقولٌه تقدس و نقد آن و محدود ساختن آاربرد

البته در اين ميان معلوم نيست آه تكليف فقه چه خواهد شد و آشتی اسالم و تجدد بر . به آشتی دادن اسالم و تجدد محدود ميگردد
هايی آه برخی به مدد آنها برای خود عنوان فيلسوف و  حاصل اين سخنان از معجون. چه مبنايی ميتواند و بايد صورت بگيرد
 .اصالحگر دست و پا ميكنند فراتر نميرود

ين های آن به مردم قالب آردن ، و از آن بدتر ا در پايان بايد گفت آه رفرم مذهبی را به جای نقد عقالنی تقدس و آاربرد
البته ممكن است خود اين . رفرم را شرط الزم يا آافی برای بهبود وضع ايرانيان قلمداد آردن، نوعی آالهبرداری فكری است
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آالهبرداران در جهالت با قربانيان خود شريك باشند، اما اين امر در ارزيابی عملشان دليل مخففه محسوب نميشود، بل بر عكس 
 .دليل مشدده است

 
 ايدئولوژی

يدان مبارزه با ايدئولوژی اسالمگرايان بسيار وسيع است و از مجامع نطق و خطابه گرفته تا نشريات و آتب را در م
زدن ايدئولوژی مذهبی و ضدتجدد و ضددمكراسی آنهاست و مشكل اساسی آار يكدست آردن  هدف مبارزه پس. برميگيرد

 .های اساسی فكر ليبرال گفتار ايدئولوژيك حول فرض
ر آه تا به حال هم در چند جای اين آتاب اشاره شده است تصور اينكه ميتوان بدون استفاده از ايدئولوژی آار همانطو

سياسی انجام داد تصور باطلی است زيرا اقدام به آار سياسی راه علمی ندارد و ناچار بايد در اين راه از ايدئولوژی آه مخلوطی 
همين دورگه بودن ايدئولوژی آه هم متوجه تحليل امور است و هم راهنمای عمل، . است از شناخت و برنامٌه عمل، استفاده آرد

از آنجا آه تقريبًا هيچگاه درست روشن نيست آه ايدئولوژی . آار تحديد آنرا قدری مشكل ميكند و به جدل بر سر آن ميدان ميدهد
های طرف مقابل را  ا مجموعٌه افكار و نظريههای در حال آشمكش گاه ميكوشند ت از آجا شروع و به آجا ختم ميشود، گروه

ترين شكل اين جدل را ميشد تا چند سال پيش در  معمول. ايدئولوژی بخوانند و به اين ترتيب بر اهميت آنها خدشه وارد سازند
، تحت ها سراغ آرد آه ايدئولوژی خود را مطلقًا علمی ميشمردند و نظريات طرف مقابل را، هر چه آه بود آثار مارآسيست

نيازی از ايدئولوژی ممكن  همانطور آه بی. عنوان ايدئولوژی آه گاه نشانی طبقاتی هم به دنبالش بسته ميشد، تخطئه ميكردند
 .ها هم امكان ندارد و شرآت در آنها جزئی است از مبارزٌه سياسی، بايد اين وضعيت را پذيرفت نيست احتراز از اين قبيل جدل

امين ايدئولوژيكی آه در مبارزه با اسالمگرايان مطرح ميگردد عمًال ممكن نيست زيرا به هر حال فهرست آردن مض
مربوط » مسلمانان«های حيات  هايشان بسيار گسترده است و عمًال ميتواند به همٌه رشته ايدئولوژی آنها به دليل وسعت مدعا

وًال فهرست ثابتی ندارد، اما محور آن آه برتر گردد، از اين گذشته مضامينش به تناسب موقعيت و زمان تغيير ميكند و اص
 .چون و چرا به لزوم اجرای آنها و اعتقاد به ايجاد جامعٌه ايده آل از اين طريق است، ثابت مانده شمردن احكام اسالم، اعتقاد بی

 باب مضامينی گيری در در درجٌه اول از طريق هدف گرفتن اين افكار و سپس با موضع طبعًا مخالفت با اين ايدئولوژی
 .پذيرد آارگيری آنها از طرف حكومت اسالمی مطرح ميسازد، انجام می آه به

واروی ايدئولوژيك اين فكر را بايد در مكتبی فكری جست آه در جهان بيانگر تجدد سياسی بوده و هست، يعنی فكر ليبرال 
فكری آه جدايی مذهب از .  بازميگرددهای مذهبی زمين به قرن هفدهم و دوران جنگ اش در مغرب گيری آه اساس شكل

های مدرن حاصل  تك افراد انسان پايٌه آنرا تشكيل ميدهد و دمكراسی حق بودن تك اختيار بودن و صاحب حكومت و صاحب
 .آارگيری اصول آن در شكل دادن به نظام سياسی آشورهای غربی به شمار ميايد به

تمام آنهايی آه خواستار برقراری . يی با آن به هيچوجه آار مشكلی نيستدريافتن اهميت فكر ليبرال در اين ماجرا و آشنا
ه و ناخواه به اين فكر بستگی دارند و به نوعی مديون آن هستند، چه به اين بستگی و دين آگاه  دمكراسی در ايران هستند، خوا

نع فكری يا عاطفی آه بر سر راه قبول اين اشكال اصلی از آگاه نبودن به اين بستگی برميخيزد و از برخی موا. باشند و چه نه
بستگی قرار گرفته است و باعث شده تا پيكار ايدئولوژيك با اسالمگرايان، در عين حرارتی آه از ابتدای دستيابی آنان به قدرت 

 .پيدا آرده است، از آن يكدستی آه الزمٌه آارساز شدنش است محروم بماند
ساليان دراز، . ه در بارٌه فكر ليبرال رواج داشته و متأسفانه هنوز هم دارداولين مانع در اين راه ابهامی است آ

های چپگرا، آه به نوبٌه خود و در دوران سيادت خود، با فكر ليبرال دشمنی ميورزيدند، ليبراليسم را به وجه  ايدئولوژی
لوژی بورژوآيی ساختند آه با واقعيت گذاری تقليل دادند و از آن نوعی ايدئو اقتصادی آن يعنی آزادی دادوستد و سرمايه

اين پيكار ايدئولوژيك آه فقط به ايران . است» داری سرمايه«ارتباطی ندارد و فقط بيانگر منافع و افكار طبقٌه حاآم در جوامع 
 ليبراليسم به محدود نبود و در تمام جهان جريان داشت، در ايران بسيار آارساز افتاد و باعث شد تا چند دهٌه متوالی مقابلٌه با

صورت يكی از مضامين اصلی فكر سياسی روشنفكران ايران دربيايد و آسانی را آه به نوعی با آنها تماس داشتند و تحت تأثير 
ها و گفتار اين گروه بودند به جرگٌه مخالفان ليبراليسم بكشاند و در جمع تصويری را از ليبراليسم رواج ببخشد آه ارتباط  نوشته

وزنٌه عادات فكری اين چند دهه آه هنوز بر ذهن و قلم بسياری سنگينی ميكند از . دوچون اين مكتب فكری ندارددرستی با چن
 .عوامل عمدٌه جلوگيری از پذيرش اهميت فكر ليبرال و لزوم تكيه به آن در نبرد با اسالمگرايی است

تی فكر ليبرال در ايران و باالخص وراث رسمی عامل ديگر اين جمود فكری را بايد در سستی و انفعال آلی نمايندگان سن
جبهٌه ملی جست آه در نبرد ايدئولوژيك چند دهٌه منتهی به انقالب به آل قافيه را باختند و به دلخوشی سابقٌه تاريخی و به اين 

ردد، فقط به انتظار  از آنها غصب شده بايد دير يا زود به آنها بازگ1332خيال آه قاعدتًا حكومتی آه در بيست و هشتم مرداد 
اعتنايی به  بی. آاله گذاشت  روی داد و هرچند آاله را از سر پادشاه ربود سر آنها را بی1357ای نشستند آه در سال  معجزه

اهميت پژوهش و تبليغ نظری، اآتفا به نشخوار خاطرات دورن حكومت مصدق بدون آوشش در عرضٌه روايتی از تاريخ آه از 
ه شده باشد و در جمع تقليل انديشٌه ليبرال و نظريات مربوط به دمكراسی به حد فرض بديهی امور سياسی آه ديدگاه ليبرال نوشت

آوشش در شرح و بسط آنها لزومی ندارد، نمايندگان سنتی فكر ليبرال را در ايران به عوامگرايی انقالبی و همراهی با 
.  بودند و در اولين فرصت هم با زحمت آم از ميدان به درشان آردندهايی واداشت آه منطقًا و اساسًا دشمن طرزفكر آنها گروه

پراآندگی و شكست اين وراث الابالی هم طبعًا آمكی به تصحيح تصاوير رايج در بارٌه ليبراليسم نكرد، فقط باعث شد تا فولكلور 
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و اين تصور نادرست را ايجاد آند سياسی ميراث جبهٌه ملی بدون داشتن پايگاه و سخنگوی روشن اسباب دست اين و آن بشود 
 .آه ليبراليسم مختص گروهی از بازنشستگان جامعه و سياست ايران است

طبعًا برای رواج دوباره بخشيدن به فكر ليبرال و آگاه ساختن مردم به اين آه تنها هماورد قابل و تنها جايگزين مقبول 
توان و نبايد منتظر نمايندگان سنتی اين  انديشٌه ليبرال ملهم باشد، نمیهايی است آه از  برای ايدئولوژی اسالمگرايان ايدئولوژی

بايد اين نكته را نيز برای همگان روشن آرد آه ليبراليسم در درجٌه اول پاسخی است اساسی نسبت به دخالت مذهب . فكر ماند
ال اصل آزادی و صاحب اختيار بودن شود و برعكس شامل اعم اش مطلقًا به اقتصاد محدود نمی در حيات سياسی مردم و حوزه

گرا نيست و پذيرفتن  به دليل همين جامعيت ليبراليسم ملك طلق هيچ گروه راست يا چپ. های حيات اوست انسان در تمامی جنبه
چارچوب ليبراليسم، در عين مشخص بودن، . ای دمكراسی مدرن است های پايه ای آن در حكم پذيرفتن فرض های پايه فرض

گرا  های چپ گيری ايدئولوژی آوشند وانمود آنند و به هر حال برای شكل اند يا می تر از آنست آه برخی آوشيده يعبسيار وس
اگر اين مشرب فكری هنوز چنانكه بايد در . گرا و خواستار آزادی بيشتر آسب ثروت، جا دارد و طرفدار تعديل ثروت و راست

ی خويش بيش از ديگران به اهميت مبارزٌه ايدئولوژيك آگاهند، به اندازٌه آافی بين چپگرايان ايران،آه به سائقٌه تربيت سياس
اند در اين  ريشه ندوانده به دليل محدود بودن چارچوبش نيست، به دليل اين است آه اعضای گروه اخير هنوز نتوانسته

رای مارآسسيسم غليظی آه چند دهه از هايشان باشد تا به اين ترتيب ب چارچوب ايدئولوژی مرتبی طرح آنند آه بيانگر خواست
 .اند جايگزين تازه و قابل قبولی بيابند آن تغذيه آرده

گفتار . نكتٌه آخری آه بايد در باب مبارزٌه ايدئولوژيك مد نظر داشت آافی نبودنش برای شكستن آمر حكومت اسالمی است
های تاريخی، متوجه به عمل سياسی و اجتماعی است،   بينشايدئولوژيك به دليل اينكه بسيار بيش از نقد گفتار مذهبی يا حالجی

در آار آوبيدن حريف و هموار آردن راه تغيير نظام سياسی ايران بيش از آن دو به آار ميايد ولی ميدان پيكار ايدئولوژيك هم 
دی آه اسالمگرايان و ميدان حرف و سخن است و پيروزی در اين ميدان هرقدر هم آه بارز و قاطع باشد برای پيروزی در نبر

 .آند مخالفانشان را در برابر يكديگر قرار داده است اآتفا نمی
پيروزی در اين نبرد حياتی مستلزم فرارفتن از ميدان سخن و پاگذاشتن در صحنٌه عمل است و اين آار مستلزم طرح و 

آنهاست و به همين دليل بايد بيشترين شرط الزم برای شكستن پشت اسالمگرايان خردآردن استراتژی . اجرای استراتژی است
 .توجه را معطوف به اين مسئله آرد

. 
 استراتژی

بردن نيروی مادی و معنوی آنها  بين ميدان مبارزه با استراتژی اسالمگرايان سراسر جهان است، هدف از اين مبارزه از
 .و مشكل اصلی آار هدف گرفتن مرآز ثقلشان

اند آه جز  يی آه گريبانگيرشان شده، مثل تمام بالديدگان دنيا، بيشتر گرايش به اين داشتهمتأسفانه ايرانيان، از ابتدای بال
عظمت باليی آه بر سرشان آمده و سختی ظلمی آه بر آنها رفته ـ هرچند مسئول اصلی آن . خود را نبينند و جز به خود نيانديشند

 .نكه قادر به توجيهش باشدخودشان هستند ـ تا حدی اين خويشكامی را توضيح ميدهد بدون اي
بروز انقالب اسالمی را آه بايد بحق » مسلمان«های گذشته بسياری از مردمان ديگر آشورهای  از طرف ديگر، طی سال

لوحی به اين  يكی از انقالبات مهم اين قرن محسوبش آرد، امری گذرا و احيانًا خاص حوزٌه تشيع به حساب آوردند و با ساده
گذر زمان اين تصور باطل را زدود و و نشان داد آه نه فقط . د آه از چنين باليی مصون خواهند بودتصور دل خوش آردن

در حوزٌه تهديد آن قرار دارند، چون » آشورهای مسلمان«در معرض خطر اسالمگرايی قرار داشته و نه تنها » ايران شيعه«
ای فكری است و جنبشی  اسالمگرايی نحله. »جا النمخصوص ف«ای نيست آه رويش برچسب داشته باشد  اسالمگرايی پديده

هر جا جماعت مسلمانی باشد خطر اسالمگرايی هم هست، حال .  ريشه ميدواند و رشد ميكندافراد مسلماناجتماعی آه در بين 
 .چه در اياالت متحده، چه در يمن، چه در فرانسه، چه در ماداگاسكار

ی ايران به اين طرف پيش آمده است، هنوز مخالفان اسالمگرايی به پيوستگی با وجود تمام تحوالتی آه از انقالب اسالم
اند و   در برابر اسالمگرايان اتخاذ آنند توجه آافی نشان ندادهسطح جهانیسرنوشتشان به يكديگر و وحدت موضعی آه بايد در 

ه، آه از ابتدا توسعٌه جهانی را هدف خويش در آگاهی به ابعاد ميدان مبارزٌه استراتژيك خود با اسالمگرايان از خود اين گرو
 .قرار داده است، عقب هستند

توان در عمل از آگاه بودن به وجه استراتژيك آن جدا دانست، زيرا تفاوت اصلی  آگاه بودن به وسعت ميدان مبارزه را نمی
يگيرد و تاآتيك فقط بخش يا استراتژی با تاآتيك در گستردگی اين دو است، استراتژی آل مبارزه و آل اهداف را دربرم

ای بگذارد آه به ابعاد آن اشراف ندارد، بهترين شيوٌه شكست خوردن را  اگر آسی قدم در راه مبارزه. هايی از آن را بخش
ديد استرتژيك داشتن يعنی تسلط ذهنی بر جريان مبارزه و . برگزيده است و دير يا زود پشتش توسط حريف به خاك خواهد آمد

اند و به تناسب اين ناآگاهی، گرفتن تصميمات  خالفان اسالمگرايی تا به حال به مقدار زياد از اين ديد محروم بودهمتأسفانه م
اند آه واجد اين ديد هستند و مسئلٌه اسالمگرايی را در ابعاد  بزرگ در تعيين سرنوشت خويش را اصوًال بر عهدٌه آسانی گذاشته

رجٌه اول اسالمگرايان، آه افتتاح آشكمكش توسط آنها انجام شده و ديگر آشورهای اش در نظر مياورند، يعنی در د جهانی
بزرگ غربی آه به دليل موقعيت و اهميت جهانی خود و نيز به سائقٌه پيشينٌه دراز سياستگزاری منظم و تداومی آه زاييدٌه ثبات 

اين .  را از ديدگاه جهانی تفسير و ارزيابی ميكنندنسبتًا طوالنی موقعيت آنها در زمينٌه سياست جهانی است، مسائل گوناگون
سخن بدان معنا نيست آه اسالمگرايان يا آشورهای بزرگ غربی ميتوانند صرفًا به دليل برخوردار بودن از ديد استراتژيك هر 
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 بدين معناست آه آنها به تصميمی بگيرند و به هر هدفی آه ميخواهند برسند يا اينكه آنها احيانًا اهداف مشترآی را تعقيب ميكنند؛
تر و بهتر در راه رسيدن به اهداف خويش گام بردارند، امتياز بزرگی آه  دليل داشتن برنامه و وسعت ديد ميتوانند آگاهانه

 .اند مخالفان اسالمگرايی، چه ايرانی و چه غيرايرانی، تا بحال خود را از داشتن آن محروم آرده
اش، فقط به دليل  يت توجه داشتن به وسعت وجه استراتژيك مبارزه و تمايز آن از وجه يا وجوه تاآتيكیعالوه بر اين، اهم

های ديگری است آه در جريان مبارزه بين  تفاوت وسعت اين دو نيست آه به جای خود بسيار مهم است، به دليل تفاوت
اش جز در  ی تضاد ايجاد ميكند، تضادی آه پيدا آردن چارهآنهاپديدار ميگردد و گاه حتی بين منطق عمل تاآتيكی و استراتژيك

 .عمل و در عين آگاهی به وجوه مختلف مبارزه ممكن نيست
ترين مورد مثال اين تفاوت در مبارزه با اسالمگرايی از اين برميخيزد آه استراتژی اسالمگرايان در جهان، چه  مهم

های هر استراتژی تهاجمی؛ اما موضع  به تبع گرفتار محدوديتايرانی باشند و چه غيرايرانی، آًال تهاجمی است و 
اسالمگرايان در ايران، يعنی از بابت تاآتيكی، تدافعی است و آوشش در راه آوتاه آردن دستشان از جامعٌه ايران جز با توجه 

 .به اين تفاوت و در پيش گرفتن شيوٌه مناسب عمل ممكن نيست
» آشورهای مسلمان«ن حاجت به توضيح ندارد زيرا روشن است آه هدفشان تسلط بر جنبٌه تهاجمی استراتژی اسالمگرايا

و سپس جهان است، يعنی به دست آوردن داوی آه در اختيار ندارند؛ در اين زمينه نه ابهامی برای خود آنها وجود دارد و نه 
يران گاه ايجاد اشكال ميكند، اشكالی آه از ولی به آار بردن صفت تدافعی برای تشريح موضع تاآتيكی آنها در ا. برای ديگران

های  آاری اين تصاوير رايج بيشتر از منظرٌه آتك. تفكيك نكردن تصاوير رايج حمله و دفاع با معنای اساسی آنها برميخيزد
 اما در .ها زدن است و دفاع معادل ردآردن ضربه تهاجم مرادف ضربه: خيابانی ياحداآثر مسابقٌه بوآس الهام گرفته شده است

مبارزه از آن نوعی آه موضوع بحث ماست و انواع جنگ را هم شامل ميشود، دفاع مطلقًا به معنای آوشش در راه ردآردن 
به همين دليل اتخاذ موضع دفاعی از . ها نيست، به معنای ضربه زدن است برای آوتاه آردن دست حريف از داو مبارزه ضربه

اند يا در آشمكش خشونت آمتری نشان  يست آه آنها در موضع ضعفند يا مظلوم واقع شدهطرف اسالمگرايان اصًال بدين معنا ن
 .اند، همين اندازی ديگران را به آن گرفته اسالمگرايان در موضع دفاعند چون داو را در اختيار دارند و جلوی دست. ميدهند

 و نسبتًا ثروتمندی نظير ايران، در اختيارشان گذاشته اما آنها در موضع قدرتند زيرا از تمام امكاناتی آه تسلط بر آشور بزرگ
چنين تسلطی حالت نوعی مقابله با عوامل . البته تسلط بر يك جامعه امری نيست آه به طور مطلق برقرار شود. مندند است بهره

 با يك پيروزی به آخر شود تا تاريخ را ای آه در زمان جريان دارد و يك باره برای ابد برقرار نمی مخالف را دارد، مقابله
ای خمير  تواند باشد، چون هيچ جامعه مقاومت جامعٌه ايران در برابر اسالمگرايی هيچگاه صفر مطلق نبوده ونمی. برساند
اما بايد توجه داشت آه در اين مقابله اسالمگرايان به دليل برخورداری از . سازی نيست تابتوان به هر شكل درش آورد مجسمه

شان بر جامعٌه ايران پست و بلند داشته و از لرزه و تكان خالی نبوده، در  اند و هرچند تسلط ت باال را داشتهقدرت بيشتر دس
اند و ميكوشند تا جامعٌه ايران را در قالب  در مقابلٌه بين آنهايی آه آوشيده. جمع ميانگينی داشته آه بيانگر تثبيت تسلط آنهاست

. اند اما نه به يك مقياس، چون نيرويشان برابر نبوده اين جامعه، هر دو طرف تغيير آردهتنگ ايدئولوژی خود بگنجانند و خود 
جامعٌه ايران وقتی از اسالمگرايی نيرومندتر خواهد بود آه بتواند آنرا پس بزند و به دورش بياندازد، تا آن زمان دور در دست 

 .اسالمگرايان خواهد بود
بحث در اين باب آه چه . تر از آن است آه حاجت به توضيح داشته باشد وشنموضع ظالم و مظلوم هم در اين ميان ر

 .جاست اش محروم آرده بی آسی بر ديگری ستم روا داشته و او را از حقوق اوليه
يادآوری سخنی آه در صفحات پيش از آلوسويتز نقل شد و . اش توضيح آوتاهی داد ميماند مسئلٌه خشونت آه بايد در باره

مدافع است آه با آمر بستن به دفاع از داو، مهاجم را وادار . قدم دفاع بر حمله بود، در اين باب بسيار روشنگر استمربوط به ت
 بدون جنگ و آشمكش خواهدزيرا مايل است تا آنچه را آه مي» جوست هر مهاجمی صلح«به آاربرد خشونت ميكند وگرنه 

مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران نيز به قصد به دست . ع استتصاحب آند و آنچه آه وادار به جنگش ميكند عمل دفا
آنها مايلند تا . نهند درست در همين موقعيت قرار دارند آوردن داو مبارزه، يعنی تعيين نظام سياسی ايران، گام در ميدان می

 تا اين آار را بدون خشونت انجام حقوق غصب شدٌه خويش را به دست بياورند و روشن است آه مثل هر انسان طبيعی مايلند
  .بدهند و آنچه وادارشان ميسازد تا بر خالف اين گرايش رفتار آنند دفاع خشن اسالمگرايان از داو غصبی است

ولی مسئلٌه خشونت فقط به پيدايش آن . اين از پيدايش خشونت در مبارزه آه مسئوليتش آامًال بر عهدٌه اسالمگرايان است
آلوسويتز . ای ثابت نيست و مبارزه با اسالمگرايان هم از اين اصل مستثنی نيست ان خشونت در هيچ مبارزهميز. شود ختم نمی
هر جا آه پای استفاده از . های افزايش و آاهش خشونت را در مبارزه مورد تحليل قرار داده است نظر بسيار مكانيزم با دقت

يا همراهی :  ميگيرد طرف مقابل را در برابر دو انتخاب قرار ميدهدخشونت به ميان بيايد، طرفی آه خشونت بيشتری به آار
از آن  اند و اسالمگرايان در مبارزٌه مورد نظر ما يكسر به اين افزايش دست زده. در اين مزايده يا ترك ميدان و قبول شكست

اند تا مخالفان خود را به سه طريق  دهاند و در عمل آوشي اند و حساب منطقی و سبعيت را در اين ميان به هم آميخته بهره برده
مرگ سياسی، يعنی صرفنظر آردن از تمام حقوق سياسی شهروندی، برای آنها آه حكومت اسالمی را : از ميدان به در آنند

اند؛ مرگ مدنی، يعنی محروميت از تمام حقوق، چه سياسی و چه غير از آن، برای آسانی آه عطای وطن را به لقای  پذيرفته
و  اند؛ و باالخره مرگ خشك وخالی برای هر آس آه اين دو راه را نپذيرفته، چه در ايران جو و چاقوآش بخشيده عربدهمشتی 

پذيرش اولی و دومی در حكم قبول شكست است اما پذيرش خطر سومی تنها راه رهايی است، راهی آه از . چه خارج از ايران
 .در اين رودررويی راه چهارمی وجود ندارد. اند  گذاشتهابتدای برقراری حكومت اسالمی بسياری پا در آن
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آنها هستند آه با . مسئوليت باال رفتن خشونت در مبارزه هم، مثل پيدايش آن، در درجٌه اول بر عهدٌه اسالمگرايان است
يز بايد موقعيت خويش را اند و آسانی هم آه داعيٌه مبارزه با آنها را دارند در اينجا ن رفتار خود از مخالفان خود دشمن ساخته

 .توانند يكتنه و فارغ از تصميمات حريف چندوچون مبارزه را تعيين نمايند بپذيرند و قبول آنند آه نمی
. دليل اساسی اين افزايش خشونت را بايد در عمق و نوع اختالفی جست آه بين اسالمگرايان و مخالفانشان وجود دارد

گيری اين اصول با هم اختالف نظر داشته باشند؛  آار ان اصول واحد نيست آه در شيوٌه بهاختالف آنها از نوع اختالف بين پيرو
اختالف دو جهان . های متفاوتی برای رسيدن به هدف برگزيده باشند اختالف بين دنبال آنندگان هدف واحد هم نيست آه روش

. ری عملی، به عالوٌه تضاد شديد در منافع مادیبينی متضاد است به قصد رسيدن به اهداف متفاوت با گذشتن از مجرای درگي
اين شديدترين صورت اختالف است زيرا هم حوزٌه نظر و هم حوزٌه عمل را در برميگيرد و هم وجوه مادی و معنوی بسيار 

 .وسيعی دارد
تا بحال بر حريفان اند  بردن آن توانسته اند و به قيمت باال اسالمگرايان در افزايش خشونت ابتكار عمل را در دست داشته

آنها در عين آگاهی به شدت واآنشی آه تسلطشان بر جامعٌه ايران در ديگران ايجاد آرده است و در عين . خويش فائق بيايند
البته در اين ميان سياست . اند پافشاری بر اجرای طرح اجتماعيشان، آشتار و ارعاب را وسايل اصلی حفظ و تحكيم قدرت آرده

اند تا  اند، و ميخواسته افراطی و اسالمگرا، آه خود هم چندان دستكمی از اسالمگرايان حكومتگر نداشته پهای چ بعضی گروه
با استفاده از همين روش سيادت خود را بر جامعٌه ايران برقرار سازند، بهانه به دست اسالمگرايان داده تا جنايات و 

ولی اين توجيه قابل قبول نيست زيرا شروع . توجيه آنند» نواآنش به خشونت مخالفا«های خود را تحت عنوان  زورگويی
دوران ترور اسالمی به قبل از شروع آشمكش بين خود انقالبيان بازميگردد و در هر صورت جامعٌه ايران در آل بيش از اين 

 .گروه يا آن گروه تحت فشار بوده است
اند  ای آه به قصد تعيين نظام سياسی ايران در پيش گرفته ههمانطور آه گفته شد مخالفان اسالمگرايی ناچارند تا در مبارز

ولی . به اين مزايدٌه خشونت حريف گردن بگذارند و خطرات آنرا بپذيرند يا اينكه از ميدان بيرون بروند و شكست را قبول آنند
 بكنند نه آشتن ومت مذهبیآشتن نظام حكبايست خشونت خود را متوجه  بايد باز هم يادآوری آرد آه مخالفان اسالمگرايی می

عام طرفداران آن نيست و پس از تغيير يك نظام  آشتن يك نظام سياسی به هيچوجه مترادف قتل. سرجنبانان و طرفداران آن
بايد به آنهايی . سياسی عمًال همان مردمند آه در آشور خويش شيوٌه جديدی را برای زندگانی سياسی مشترك در پيش ميگيرند

های خونين در سر  اند و آرزوی انتقام ای نشسته عملی در گوشه عملی و گاه به دليل ناتوانی و بی وانی و بیآه در عين نات
حساب از خشونت نه ثمر خوبی در پی دارد و  پرورند يادآوری آرد آه اين قبيل آرزوها و سودای استفادٌه غيرعقالنی و بی می

مايلند خود و آشور خود را از شر اسالمگرايی خالص آنند، در زمينٌه اگر آسانی آه . نه اصًال در شأن مردم متمدن است
استفاده از قدرت چيزی بيش از حريفان خود در چنته نداشته باشند و بخواهند بار ديگر با ديگران همانطور رفتار بكنند آه آنها 

 .آردند، لياقت دردست گرفتن قدرت را ندارند
حساب را ميتوان نزد مجاهدين خلق سراغ آرد آه اول سعی آردند با  و خشونت بیبهترين نمونٌه الاباليگری در مبارزه 

های دوران انقالب و تظاهرات خيابانی قدرت را از دست خمينی بگيرند ولی با حريفی روبرو شدند آه هم به اين  ادامٌه تاآتيك
آريامهری نداشت، نتيجه آشتار طرفداران مجاهدين اش در استفاده از خشونت تناسبی با نظام  شيوٌه مبارزه آشنا بود و هم اراده

بعد نوبت به تروريسم و آشتار سردمداران رژيم رسيد آه انتخابش مولود اشتباه آشتن حكومت با . شان بود و شكست تاآتيك
 چنته ندارند و آشتن رهبران آن بود و نشانٌه اين امر آه مجاهدين هم در زمينٌه نظام سياسی چيزی غير از ديگر اسالمگرايان در

آخر نوبت . فقط ميخواهند به جای رقبا بر اريكٌه قدرت تكيه بزنند و به همان ترتيب حكومت آنند، نتيجٌه اين آار هم شكست بود
شد آه فروغش همان شب اول مرد ولی » فروغ جاويدان«به عمليات نظامی رسيد آنهم با توپ و تفنگ عاريه، حاصلش 

 .تبليغاتش جاويدان ماند
نابود آردن و نه . ه فائق آمدن بر اسالمگرايان و به دست آوردن داو مبارزه نابود آردن نيروی معنوی و مادی آنهاسترا

فقط در موضع ضعف قرار دادن، زيرا داو مبارزه داوی نيست آه بتوان بر سرش با اسالمگرايان به نوعی توافق رسيد و آنرا 
ای از آنرا  توانست به تناسب قدرتش پاره ای زمين بود هر طرف می وا بر سر تكهاگر دع. به تناسب تعادل نيروها تقسيم آرد

اما تعيين نظام سياسی يك آشور بايد از يك ... تصاحب آند، اگر بر سر تقسيم مالی بود ميشد بخشی از آنرا به هر طرف داد و
انسانی جمع زد و حاصلش را تقسيم به دو آرد تا توان حاآميت الهی را با حاآميت  ديدگاه و به طور منطقی انجام بپذيرد، نمی

 .هر دو طرف راضی بشوند، چنين آاری منطقًا محال است
البته ممكن است برخی بگويند آه در قانون اساسی مشروطيت حاآميت ملت با حق وتوی پنج مجتهد همنشين شده يا در 

حاآميت ملی، و اين تضادها را مايٌه توجيه قانون اساسی جمهوری اسالمی هم صحبت از حاآميت الهی است و هم از 
های اين دو قانون است و اصًال  اول از همه بايد توجه داشت آه وجود اين تضادها نقطه ضعف. اعتنايی به اصول بكنند بی

ديگر اينكه قانون اساسی توصيف چارچوب رسمی تقسيم و اعمال قدرت سياسی است . چيزی نيست آه بتوان سرمشق قرار داد
شود و بايد برای ارزيابی  ريزی يك نظام سياسی به نگارش قانون اساسی ختم نمی آار پی.  شكل موجود و عينی اين دونه

 .درست مسائل به هر دو وجه مسئله دقت داشت
. وجود تضاد در متن قانون ممكن است اما در اعمال قدرت ممكن نيست چون مترادف فلج شدن قدرت است و نابودی آن

بينيم آه هيچكدام از دو قانون اساسی ايران  اعمال قدرت سياسی در ايران قرن بيستم نگاه بكنيم می يت عملیاگر به وضع
هيچگاه به طور آامل اجرا نگرديده است ولی هيچگاه قدرت سياسی به اين دليل از بين نرفته زيرا به ترتيبی آه آامًال با متن 
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لی دو قانون اساسی مشروطيت و جمهوری اسالمی بيش از آنكه با انگشت تفاوت اص. قانون مطابق نبوده اعمال گشته است
آنهايی آه چندين سال بحق . های اجرايی آن دو معلوم ميشود گذاشتن بر تضادهای متنی آنها روشن شود با توجه به سنت

اين » اجرای« خاصی از فقط متن آنرا مد نظر نداشتند بلكه مقصودشان شيوٌه خواستار اجرای قانون اساسی مشروطيت بودند،
 1332 تا مرداد 1320هايش مدتی در صدر مشروطيت و سپس در فاصلٌه شهريور  ای آه عليرغم آم و آاستی قانون بود، شيوه

بودند نه انتخاب ... آسانی آه اجرای قانون اساسی را ميخواستند خواستار بازگشت حاآميت ملت، آزادی احزاب و. مرعی بود
حتی خود آخوندها هم ميدانستند اگر در مواردی آه سخن از اجرای قانون اساسی در ميان است . رسی قوانينپنج مجتهد برای بر

ای به فكرش رسيده و  شايد تنها آسی آه چنين ياوه. چنين خواستی را مطرح سازند خود را اسباب مضحكه خواهند ساخت
را تشكيل » در نكبت و بالهت روشنفكران«ی اساسی از آتاب هايش فصل احمد باشد آه درفشانی وقاحت بيانش را هم داشته، آل

 .ميدهد
از آنجايی آه قانون اساسی جمهوری اسالمی هيچگاه به طريقی مورد اجرا قرار نگرفته آه مناسبتی با آزادی و رعايت 

خی با ادعای مبارزه ثمری است آه بر معناست و از عمليات بی حقوق اوليٌه مردم ايران داشته باشد، درخواست اجرای آن بی
 .دهند انجام می

تعيين نظام سياسی ايران آاری نيست آه اساسًا تضاد بردار باشد و با اين قبيل چانه زدنهای بازاری سر بگيرد و بايد بر 
اش بتواند راهنما  اساس اصول روشن و از ديدگاه دمكراسی و الئيسيته و با نگارش قانونی صورت بپذيرد آه يكدستی و روشنی

المثل قانون اساسی اياالت متحده هست، نه اسباب اغتشاش فكری و  های مردم باشد، چنانكه فی و راهگشای بسط و تحكيم آزادی
برگشتٌه ايران هم جز با از بين بردن نيروهای  اجرای اين طرح و ياری به ملت بخت. حاصل های بی سردرگمی و مايٌه بحث

عاقبت رضايت  عنصر هم به نوعی آدخدامنشی بی زيرا اگر بعضی مخالفان سستمادی و معنوی اسالمگرايان ممكن نيست، 
حلی گردن نخواهند نهاد و با چنگ و دندان از ميراث انقالبی خود دفاع خواهند آرد،  بدهند، خود اسالمگرايان به چنين راه

 .اند آمااينكه تا به حال آرده
 .شان استالزمٌه از بين بردن اين نيروها هدف گرفتن مرآز ثقل

 .اول بايد در مورد اين مفهوم توضيح آوتاهی داد تا نوبت به تشخيص مرآز ثقل نيروهای اسالمگرايان برسد
مرآز ثقل نيروهای حريف نقطه ايست آه ضربه زدن به آن الزمٌه به دست آوردن پيروزی قاطع است و موفقيت يا عدم 

دهد و سرنوشت مبارزه را تعيين  الشعاع خود قرار می را تحتموفقيت در اين آار پيروزی يا شكست در نبردهای جنبی 
ای آه هدف آن نابود ساختن نيروهای طرف مقابل است، در تشخيص مرآز  به همين خاطر بايد، باالخص در مبارزه. نمايد می

 تكليف آار را يكسره يا مراآز ثقل نيروی وی آوشيد و تمامی فشار ممكن را يكسره و بی وقفه متوجه آنها آرد تا خردآردنشان
طبعًا الزمٌه تشخيص مراآز ثقل توجه داشتن به تماميت نيروهای طرف مقابل و وحدت آنها از يك طرف و جستن . آند

 .های آنها از طرف ديگر است ترين نقطه حساس
. 

 های معنوی نيروی
دهد تا معطوف به هدفی بماند و در اينجا مقصود از نيروی معنوی همان اراده است، يعنی نيرويی آه به ذهن توان مي

ارادٌه اسالمگرايان در پی گيری اهدافشان و به اجرا گذاشتن . عليرغم تأثير عوامل مخالف از آوشش در دستيابی بدان رونتابد
نفسه  های روانی ميشود آه فی بخش اول شامل انگيزه. احساسات، منافع و اعتقادات: طرح اجتماعيشان آًال سه منشأ دارد

ميگيرد آه برخی ميكوشند تا با پيوستن به جنبش اسالمگرا آسب   گرفتن شكل استداللی نيست؛ بخش دوم منافعی را دربرمحتاج
آنند؛ بخش سوم بينش مذهبی، نگرش تاريخی و ايدئولوژی را شامل ميگردد؛ روشن است آه استراتژی جزو امور اعتقادی 

 .نيست
احساسات مشابه دارند غيرمعقول نيست و ميتوان بين احساسات ... ر، تجددفرض اين آه اسالمگرايان نسبت به اسالم، آف

توان سرچشمٌه اين وحدت را در تشابه شخصيت روانی آنها سراغ  آنها تشابه، اشتراك و به تبع نوعی وحدت جست، اما نمی
تی واجد صفات تعصب، عليرغم تصويری آه از اسالمگرای نوعی در همه جا رواج دارد و اسالمگرايان را به درس. آرد

معرفی ميكند، نمی توان يك گروه اجتماعی به اين وسعت را متشكل از افراد واجد تيپ روانی واحد به ... خشونت، تحجر فكری
ترين تجربه خالف اين حكم ميكند و هرآس چهار نفر اسالمگرا به عمر خود ديده باشد  اول به اين دليل آه عادی. حساب آورد

دوم به اين دليل آه فرض تيپ روانی واحد عمًال نقش اعتقادات و منافع را در . آنها شخصيت روانی مشابه ندارندميداند آه همٌه 
آردن جامٌه شخصيت مشابه سياسی و اجتماعی ناديده ميگيرد، آاری آه هيچ عقل  سوق دادن افراد به سوی اسالمگرايی و تن

ساسی را هم در بين اسالمگرايان بپذيريم نمی توانيم مرآز ثقل نيروی بنابراين حتی اگر فرض وحدت اح. تابد سليمی برنمی
 .شان بيابيم و بايد جای ديگری دنبالش بگرديم معنوی آنها را در شخصيت روانی

فرض اين مسئله آه اسالمگرايان در اجرای طرح اجتماعی خويش فرصتی . تر است در مورد منافع آار قدری پيچيده
بينند و در حفظ تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران يا هر جامعٌه ديگر، اسباب برخورداری هرچه  یبرای آسب بعضی منافع م
اين منافع فردی ميتواند از هر نوع و گونه باشد ولی وسيلٌه . جويند، به هيچوجه غير منطقی نيست بيشتر ازاين منافع را می

اين نفع مشترك حوزٌه وحدت . لف از جمله جامعٌه ايران استارضای آنها تقويت اسالمگرايی و تسلط يافتنش بر جوامع مخت
طلبی  ميماند مشكل يافتن مرآز ثقل آن و در اينجاست آه بايد به رابطٌه بين منفعت. منافع بين جميع اسالمگرايان را روشن ميكند

 .و اعتقاد فكری توجه آرد
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شتنشان در صفوف اسالمگرايان اساسًا غيرمعقول اهميت شمردن منافع در جلب مردم به طرف اسالمگرايی و نگاه دا بی
است اما اين حرف از آسانی آه اينچنين به چپاول » مكتب«البته خود اسالمگرايان مدعيند آه هرچه ميكنند به عشق . است

 .مشغولند مطلقًا پذيرفته نيست و حتی بحث در بارٌه آن بيجاست
شان  های اجتماعی ها منبع ارادٌه اسالمگرايان در اجرای طرحاما اگر از طرف ديگر بخواهيم شوق آسب منفعت را تن

ای اصًال به قصد قتل  ايم آه عده بشمريم و اهميت اعتقادات را به آلی در اين ميان نفی آنيم اسالمگرايی را جنبشی فرض آرده
احتماًال . ه اند تا آنها را بپوشانداند و گفتار ايدئولوژيكشان لعابی است آه بر روی مقاصد واقعی خود آشيد و غارت راه انداخته

اند جذاب می نمايد اما به سه  اين برداشت برای بسياری از آنهايی آه بحق از زورگويی و درازدستی اسالمگرايان به تنگ آمده
برخی اند و  اول اين آه بسياری از اسالمگرايان در راه عقايد خويش خطر مرگ را پذيرا شده. توان آنرا جدی گرفت دليل نمی

توان به اين راحتی متهم به ريای ايدئولوژيك  اند، آسی را آه حاضر است در راه عقايدش بميرد نمی نيز در اين راه جان داده
دوم اين آه وجود همرأيی و همدستی بر سر رياآاری، آنهم در يك جنبش اجتماعی به اين وسعت اساسًا بعيد است، چنين . آرد

سوم اين آه همٌه افراد انسان به .  يك گروه محدود ممكن شمرد نه در جنبشی آه هزاران پيرو داردتوافقی را ميتوان حداآثر بين
يكسان از عهدٌه رياآاری برنميايند، زيرا تحمل فشار اين بندبازی روانی برای همه آسان نيست، گروهی ميتوانند در اين زمينه 

ی از اسالمگرايان واجد اين استعداد هستند، اما مستعد شمردن يكسان هنرنمايی آنند آه از نظر روانی مستعد باشند؛ حتمًا برخ
 .همٌه آنها دوباره مشكل تيپ روانی واحد را مطرح ميسازد آه باالتر به آن اشاره شد

الجمع نيست و اين دو  ميماند راه سوم، يعنی توجه داشتن به اين امر آه پابندی به اعتقادات و سودای منفعت الزامًا مانعة
طبعًا در اين ميان اعتقادات به ياری فرد ميايد تا منافعی را آه . گيزه ميتواند همراه هم ارادٌه اسالمگرايان را تقويت آندان

تصاحب آرده مشروع بشمارد و بين برخورداری از امتيازات قدرتگيری و آرمان اجتماعی خويش هيچگونه تضادی نبيند، 
 .نندبي آمااينكه بسياری از اسالمگرايان نمی

، به دليل بشمريم اسالمگرايان را برپايی و حفظ تسلط اسالمگرايی بر جوامع مختلف خواست مشترکاگر چنانكه بايد 
جو در  اسالمگرايان اعم از معتقد و منفعت. ها قادر به يافتن مرآز ثقل واحدی برای آن نخواهيم بود همين آميختگی انگيزه

معتقدان سفت و سخت به داليل اعتقادی در اين راه می آوشند و . المگرا هستنددرجٌه اول پابند برپايی و حفظ نظام اس
به عالوه تناسب بين اين . سودجويان صرف به طمع منفعت شخصی و گروه بزرگی هم آه بين اين دو قرار دارد به هر دو دليل

روشن بين  جويی در سايه قاد و منفعتدو انگيزه گاه برای خود اين افراد هم چندان روشن نيست زيرا شاهين تعادل بين اعت
آگاهی و ناآگاهی قرار دارد و بسا اوقات نوسانش برای خود فرد هم چندان محسوس نيست، بخصوص آه توجه بدان هميشه 

زمانی امكان تفكيك بين دو انگيزه پيدا ميشود آه ديگر همراهی آنها ممكن نباشد، يعنی پيروی از .  نيست همبرای وی مطلوب
ولی در هر حال چه تفكيك ميسر باشد و چه نه، آنجايی آه بحث از . ات مستلزم چشمپوشی از منافع و حتی قبول زيان باشداعتقاد

يكی به وجه اعتقادی قضيه مربوط است و بايد در ميان . منافع اسالمگرايان مطرح است بايد صحبت از دو مرآز ثقل آرد
اش آرد و ديگری فقط ارضای منافع مادی را در بر ميگيرد و   بررسیاعتقادات جستش و در همين قسمت نيروهای معنوی

جويی ترازنامٌه آار  زيرا مرآز ثقل منفعت. اصًال بايد در حيطٌه نيروهای مادی سراغش را گرفت نه در بين نيروهای معنوی
های انتخاب منافع   آه اولويتولی از آنجا. جويی را خاموش ميكند است و منفی شدن ترازنامه تمامی نيروی زاييده از منفعت

توان فرض آرد آه همٌه آنها در درجٌه اول به حفظ منفعت مشترك، يعنی  تك اسالمگرايان يكسان نيست و حتی نمی در بين تك
تك آنها از وضعيت و نيز معيار و روشی آه در ارزيابی مسائل به آار ميگيرند  حفظ تسلط جمعی، پابندند و به عالوه اطالع تك

جويی وحدتی را يافت آه مالزم پيدا شدن مرآز ثقل مشترك است و بايد اين مرآز  توان در وجه ذهنی منفعت ن نيست، نمیيكسا
 .ثقل را در وجه عينی مسئله، يعنی خود منافع سراغ آرد و با ضربه زدن به آن ترازنامٌه منفعت جويی را منفی آرد

حال بايد ديد آه وحدت اين . مگرايان منبع اصلی نيروی معنوی آنهاستتا اينجا نتيجه گرفتيم آه مجموعٌه اعتقادات اسال
 .اعتقادات در آجاست و مرآز ثقل آنها آجا واقع شده است

وارنگی است آه در آن همه چيز  و همانطور آه بارها در طول اين آتاب اشاره شد، اعتقادات اسالمگرايان مجموعٌه رنگ
خود اسالمگرايان مدعيند آه وجه . های وطنی ذهبی گرفته تا توليدات فكری مارآسسيستيافت ميشود، از آرأ و عقايد صرفًا م

و وجه عملی آنها عينًا مطابق احكام شرع است و » اسالم ناب محمدی«نظری اعتقاداتشان عينًا مطابق اسالم يا به قول بعضی 
 وحدت اعتقادات اسالمگرايان را بايد در همينجا حوزٌه. ميتوان اساس آنها را از قرآن و حديث و سنت و روايت استنتاج آرد

نيروی معنوی آنها . جست، در همين اشتراك در اعتقاد فردی و قاطع به اين آه معتقدات و اعمالشان آامًال مطابق اسالم است
 هر آيفيت، جز مرآز ثقل ايمان مذهبی از هر نوع و با. اساسًا زادٌه همين ايمان است و بايد مرآز ثقلش را در همينجا يافت

 .مقولٌه تقدس نيست و برای متزلزل آردن نيروی معنوی اسالمگرايان بايد تقدس اعتقاداتشان را نشانه گرفت
 .پذير است اين آار آًال از سه طريق انجام

با راه اول آه بسيار رواج دارد نقد اعتقادات اسالمگرايان از ديدگاه اسالمی است و نفی تقدس بخشی از اين اعتقادات 
و مرادف اتخاذ موضعی » اسالم راستين«ايست از شعب جستجوی  اين راه شعبه. اثبات تقدس اعتقادات متفاوت يا مخالف

های آنها را هدف  روش اخير بيش از آنكه اساس فكر اسالمگرايان را نشانه بگيرد استنتاج. دينی غيراسالمگرا در تعيين درست
ب مؤمنان و غيرمؤمنانی است آه ميخواهند در عين خالص شدن از شر اسالمگرايان قرار ميدهد و به همين دليل بسيار مطلو

از پرداختن صريح و جدی به مسئلٌه تقدس اجتناب آنند اما نقاط ضعفی دارد آه هم به طور آنی و هم در دراز مدت ايجاد اشكال 
 .ميكند
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ب ميماند و تعيين نوع و ميزان اعتبار تقدس و به تبع ای به اعتقادات اسالمگرايان وامدار مذه اشكال اول اينكه چنين حمله
اين خود در حكم صرف نظر . ابتكار عمل در مبارزه با اسالمگرايان به گروهی از متخصصان گفتار مذهبی واگذار ميگردد

يد حدود گيری برای تحد آردن مخالفان اسالمگرايی از استقالل رأی در باب تعيين سرنوشت خود و استعفای آنها از تصميم
هم مشكل اسالمگرايی را قاطعًا از جهت مذهبی حل » صغارت«اما حتی قبول اين . دخالت مذهب در زندگانی خويش است

دينی نه از دست اسالمگرايان برميايد و نه از دست مخالفانشان و هيچكدام اين  آند زيرا صدور حكم قاطع در باب درست نمی
عالوه بر اين دو مشكل آه خود را بالفاصله نشان ميدهد، . عی و انحصاری نيستدو گروه در اين زمينه صاحب صالحيت قط
پاگذاشتن در دور باطل نقد . آنندگان از اين روش خواهد ماند اش بر ذمٌه استفاده مشكل اساسی ديگری نيز هست آه يافتن چاره

اند و آنرا علت  ايان گرد علمش جمع شدهاسالم از ديدگاه اسالمی مشكل مربوط به اجرای احكام اين مذهب را آه اسالمگر
اجرا گذاشتن اين احكام نقض خواهد  وجودی جنبش اسالمگرا قلمداد ميكنند، حل نخواهد آرد و فقط اعتبار گروه اخير را در به

مسئلٌه االجرا بودن احكام شريعت به طور اساسی نفی نشود،  طبعًا تا وقتی مقولٌه تقدس مورد نقد قرار نگيرد و الزم. نمود
اين امر هم آه آسی . برقراری عدالت در آشورهايی آه تحت تسلط يا در معرض خطر اسالمگرايی قرار دارند حل نخواهد شد

بيايد و برای عدم لزوم اجرای احكام اسالم مبنای مذهبی بيابد يا تفسيری از مذهب عرضه آند آه در آن مسلمان و غيرمسلمان و 
 .ب بيايند، قدری بعيد به نظر ميرسدمؤمن و غيرمؤمن برابر به حسا

ارج شمردن مقدسات  دومين راه آه از نظر برد محدودترين راه هم هست، حملٌه مستقيم به اسالم است به طور آلی، بی
طبعًا طرفداران اين روش در مورد تقدس به طور عام يا چنانكه . های تاريخی و چه با نيش و تمسخر اين دين چه با اتكا به داده

شوند و آنرا از اصل   اسالم عرضه شده موضعی بسيار قاطع اتخاذ ميكنند و به بيرون راندن آن از حوزٌه شناخت قانع نمیدر
اين روش از ديرباز در بين مخالفان دين و مذهب سابقه داشته است و به هيچوجه محدود به . معنی ميشمرند پايه و بی بی

اگر مسئلٌه عادات ذهنی و سنت و تعادل اقليت ... نيم نامقدس شمردن يك شيی يا فرد ياايرانيان و دورٌه ما نيست و اگر هم دقت آ
اما به آار گرفتن آن در مبارزه با اسالمگرايان، . تر نيست نفسه هيچ از مقدس شمردنش عجيب و اآثريت در آار نباشد، فی

به تنگ آمده اند و ... خوانی و داری و قرآنعليرغم خنك آردن دل گروه بزرگی آه از روضه خوانی و امر به معروف و عزا
با وجود اين آه برای ضربه زدن به اسالمگرايان به طور موضعی مؤثر است در دراز مدت آارساز نيست و قطعًا تكليف مقام 

از زيرا اگر هدف از اين حمالت برچيدن بساط دين و ايمان باشد، بردش هيچگاه . و موضع مذهب را در جامعه روشن نمی آند
البته . بين آسانی آه اصوًال گرايش چندانی به مذهب ندارند و يا الاقل مستعد زندگانی بدون مذهب هستند، فراتر نخواهد رفت

.  بسيار آوچكی به شمار آورد گروهالظاهر بايد آنها را ممكن است در بين اسالمگرايان نيز چنين آسانی يافت شوند ولی علی
. م با يك مذهب ديگر باشد آه از حد رقابت بين مذاهب فراتر نمی رود و اساسًا آارساز نيستاگر هم هدف جايگزين آردن اسال

بخصوص آه به هر حال تغيير مذهب دادن مردم يك آشور عريض و طويل بدون آاربرد خشونت يعنی جنگ مذهبی ممكن 
 .در حقيقت اين روش بيشتر ميتواند ياور مبارزٌه اساسی باشد تا محور آن. نيست

اساسی ترين راه ضربه زدن به مرآز ثقل نيروی معنوی اسالمگرايان نقد مقولٌه تقدس و آاربرد های آن به طور عام و نقد 
 .ترين راه آوبيدن اعتقادات اسالمگرايان است ترين، مؤثرترين و قاطع اين راه معقول. گفتار اسالمگرا بر اين اساس است

پذيرد و به جای عرضٌه سخنان سبكی  رد است و در حوزٌه اقتدارآن انجام میترين است چون بنيادش بر اعتبار خ معقول
آه ممكن است دل اين و آن را خنك آند يا حداآثر بدون داشتن پايگاه محكم، مختصر تأثير موضعی داشته باشد، فكر وسخن 

از ساقط شدن اسالمگرايان از دست اساسی در ميان مينهد آه با انديشٌه تجددخواهی پيوند ريشه ای دارد و اعتبارش را بعد 
 .هايی نظير برچيدن بساط مذهب از جهان ، دور است دهد و در عين حال از خيالپردازی نمی

مؤثرترين است چون نه فقط تقدس اعتقادات اسالمگرايان را نقد ميكند، بلكه اين آار را خارج از حيطٌه گفتار مذهبی آه 
انند انجام ميدهد و مبارزٌه فكری را به ميدانی ميبرد آه ابتكار عمل در آن در دست آنها خود را در آن صاحب نظر و حق ميد

بازان و حكميت را به صاحبان شعور واگذار ميكند نه به گروهی آه قرار است صرفًا به اعتبار  خردگرايان است نه شريعت
 .جاداشتن در جرگٌه متخصصان مذهبی برای ديگران تكليف تعيين آنند

 است چون اعتبارش به هيچوجه وامدار تقدس نيست ودر معرض صدور احكام ناسخ و منسوخی آه با ترين قاطع
های غيرثابت از ميان تودٌه پرتضاد منابع مذهبی بيرون ميايد، قرار ندارد و حتی اگر روزی اثبات شود آه  آارگيری روش به

 .نی از اعتبار آن آم نخواهد شدتفسير اسالمگرايان تنها تفسير برحق از دين اسالم است باز سرسوز
آردن ياوه های  آارگيری اين روش بسيار وسيع است و از نقد و بحث منابع اساسی مذهب و تاريخ اسالم تا الك ميدان به

توان به بهانٌه فوريت مبارزه با اسالمگرايان فقط به نقد گفتار خود آنها پرداخت و از  طبعًا نمی. اسالمگرايان را شامل ميگردد
بايد پيوستگی اينها را به هم مد نظر داشت و به مجموع آنها يكسان . پرداختن به آل گفتار مذهبی تشيع يا اسالم صرفنظر آرد

آسانی هم آه . اين نقد بايد در همٌه موارد با قاطعيت انجام شود، احتياط و سستی همان و بی سرانجامی آار همان. توجه نمود
زدايی از حيات اجتماعی را بر عهدٌه  ارند بهتر است از ادعای مبارزه چشم بپوشند و آار تقدساراده و جربزٌه اين آار را ند
 .آنهايی بگذارند آه مرد ميدانند

در اين دوره بسياری سعی ميكنند تا از سر ترس يا احتياط تفسيری مطلوب از اسالم عرضه آنند تا از مواجهه با تقدس 
گروه اخير، بر خالف . »پذير است يا نه؟ آيا اسالم با دمكراسی آشتی«طرح ميكنند آه رسته باشند و مسئله را بدين صورت م

اما . پذيری اين دو را اثبات نمايند و تفسيری از اسالم عرضه آنند آه با دمكراسی سازگار باشد اسالمگرايان، ميكوشند تا آشتی
اگر « آلی نيست و بايد به اين صورت مطرح گردد آه سؤال اصلی. نه آن سؤال سؤال درستی است و نه اين پاسخ پاسخی محكم
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اين سؤالی است آه هر فرد . »پذير نباشد شما آداميك را برخواهيد گزيد؟ اسالم و دمكراسی آشتیاحکام به فرض محال 
پاسخی آه . ايمان و پابند به انجام فرايض مذهبی يا القيد نسبت به آنها، بايد بدان پاسخ بگويد اعم از مؤمن و بی» مسلمان«

. فردی خواهد بود ولی الاقل برای خود فرد قاطعًا روشن خواهد آرد آه اگر اين دو با هم سازگار نبود آداميك را برخواهد گزيد
فقط در صورت پاسخ گفتن به اين سؤال است آه ميتوان در قبال اسالمگرايی موضعی روشن اتخاذ آرد و احيانًا با آن مبارزه 

در دستيابی به دمكراسی، اگر اين اراده » مسلمانان« اسالم با دمكراسی آنقدر مهم نيست آه ارادٌه  احکامدنآشتی پذير بو. نمود
است نه در » مسلمانان«تك  پاسخ سؤال اصلی در دست تك. موجود باشد و خود را بنماياند سؤال اول موضوع نخواهد داشت

طبعًا انتخاب دمكراسی مستلزم روشن آردن تكليف تقدس . ن سازددست مرجعی آه قرار است تكليف دنيا و آخرت آنها را روش
 .و تحديد دخالت مذهب در حيات اجتماعی است

ترس مخالفان از طرح درست قضيه و به : داشته است پی ای در تا به حال اتكای به تقدس برای اسالمگرايان فايدٌه عمده
در اين مورد نيروهای معنوی دو طرف آمابيش مثل دو . مگرايانتبع احترازشان از حمله به مرآز ثقل نيروهای معنوی اسال

آفٌه ترازو با هم مرتبط بوده است، بدين معنا آه قوت يكی به مقدار زياد زادٌه ضعف ديگری بوده است و شجاعت يكی زادٌه 
 از اين شيفتگی نيرو اسالمگرايان. دليل اين ارتباط و تعادل شيفتگی يكسان دو طرف نسبت به تقدس بوده است. ترس ديگری

تا موقعی آه گروه اخير نتواند خود را از بختك . اند اند تا حريف را بكوبند و مخالفان اسالمگرايی از اين شيفتگی فلج شده گرفته
تقدس برهاند و آزادی عمل خود را بازيابد نخواهد توانست از بابت معنوی نسبت به اسالمگرايان در موضع قدرت قرار بگيرد، 

نبايد تحت هيچ عنوان . اگر موفق شد تا با اتكای به خرد طلسم تقدس را بشكند تعادل فعلی قدرت را ديگرگون خواهد آرداما 
 .بها شمرد اهميت نيروهای معنوی را در مبارزه دست آم گرفت يا تأثير مبارزٌه فكری را در دستيابی به پيروزی نهايی آم

تر آند، هم از بابت تأآيد بر اهميت نيروی معنوی  ری مطلب را قدری روشنای به ساقط شدن حكومت آريامه شايد اشاره
 .و هم از جهت گوشزد آردن نقش مبارزٌه فكری

زيرا . در مبارزه با نظام آريامهری، تقدس يكی از مهمترين اسباب پيروزی معنوی اسالمگرايان بر حريف تاجدارشان بود
جا تبليغ ميكرد بسيار اساسی  ه و در گفتاری آه مشروعيت پادشاه را در همهشا نقش تقدس در اعتقادات مذهبی خود محمدرضا

بودن خود و » نظرآرده«الناس نداشت از هر فرصتی برای اشاره به  پادشاه آه نوع اعتقادش تفاوت چندانی با عوام. بود
وان پادشاه تنها آشور شيعه تأآيد دخالتهای مقدسين در جريان حياتش استفاده ميكرد و بسيار بر بعد مذهبی نقش خويش به عن

وقتی حريف مذهبی او با همين سالح تقدس پا به ميدان گذاشت هم نيروی معنوی خود او متزلزل گشت و هم يكی از . مينمود
پايه های مشروعيت حكومتش، زيرا مقدسين به ياری اش نيامدند تا گريبانش را از دست سيد انقالبی خالص آنند و مراجع 

سستی و . در برابر آسی آه ندای برقراری حكومت اسالمی و اجرای احكام اسالم را سرداده بود تنهايش گذاشتندمذهبی هم 
تزلزل شخص پادشاه هم به نوبٌه خود تمام نظام حكومتی را آه گرد وی سازمان يافته بود به لرزه انداخت و خارج شدنش از 

مديون وفاداری به شخص شاه بود سرگردان ساخت و باالخره اسباب ايران همٌه آسانی را آه ترقی شان در مدارج دولتی 
 .پيروزی آامل خمينی را فراهم آورد

های چهل و پنجاه، فقط به ضرر آسانی تمام نشد آه از دستاوردهای نظام  مبارزٌه فكری با نظام آريامهری هم، طی دهه
هم به آلی به حاشيه راند چون ابتكار عمل در اين مبارزه به آريامهری دفاع ميكردند بلكه طرفداران دمكراسی و ليبراليسم را 

دست آسانی افتاده بود آه فقط با شيوٌه حكومت محمدرضا شاه مخالف نبودند، بل قاطعًا معتقد بودند آه دمكراسی شيوٌه مناسبی 
يقت ظرف اين دو دهه بود آه از در حق. سراغ ديكتاتوری پرولتاريا و يا حكومت مذهبی رفت برای ادارٌه ايران نيست و بايد به

های قلب بازار انديشه را  های روشنفكری و پيراروشنفكری و حول نشرياتی آه سكه ورای تور پارٌه سانسور و در بين گروه
سياسی آيندٌه ايران به مقدار زياد روشن گرديد و بخت دمكراسی به حدی آاهش يافت آه نه تنها  رواج ميداد، تكليف نظام

در آن زمان اشخاص . شد» ليبرال« به سرعت از گردونٌه قدرت خارج شدند، بلكه اولين فحش اتقالبی ايران صفت ها دمكرات
لوحی آه خيال ميكردند ميتوان پس از پيروزی انقالب تكليف نظام سياسی ايران را روشن آرد در برابر عمل انجام شده  ساده

اند،  د آه وقتی خود را برای سخن گفتن فارغ از سانسور آماده ميكردهقرار گرفتند و تازه بعد از اين پيروزی متوجه شدن
 .اند های خود را به آرسی نشانده ديگران حرف

. امروز هم اوضاع تفاوت چندانی با آن زمان نكرده است و تكليف نظام سياسی آيندٌه ايران هم اآنون در دست تعيين است
فرصت انجام بدهند و برای وارد شدن در ميدان بحث در باب تقدس و حوزٌه آسانی آه ميخواهند آارها را به خيال خود سر 

. های نظام سياسی ايران، منتظر ساقط شدن حكومت مذهبی هستند به آلی بيراه ميروند نبايد و اعتبار آن و طبعًا تعيين بايد
 تقدس امروز بايد انجام بپذيرد و ولٌه مق معقول ازتحليلآوبيدن اعتقادات اسالمگرايان از موضع خردگرا و ليبرال و ترويج 

در بلبشوی ساقط شدن يك حكومت بخت پيروزی از آن آسانی است آه . تكليف آيندٌه مردم ايران امروز در حال تعيين است
ند اند و ميخواهند سر فرصت گلويی تر آن تر از رقبا دارند نه آسانی آه تازه از خواب بيدار شده تر و افكار مدون سازمان منظم

روشن است آه مخالفان اسالمگرايی در خارج از آشور، در انجام اين مهم نقش . تا صدايشان برای نطق و خطابه باز شود
ای از  مندند آه در داخل آشور فقط در دسترس عده اساسی بر عهده دارند زيرا ازامكاناتی برای پختن و طرح نظراتشان بهره

ای به  تی است آه هيچكدام نه قابليت حالجی درست مطلب را دارند و نه عالقههای حكوم روشنفكران اسالمگرا و پرقيچی
 .شدن تغييراتی دارند آه مچشان را باز آند و از گردونه بيرونشان بياندازد پيدا
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 نيروهای مادی
 ممكن گشته تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران منحصرًا زاييدٌه رواج اعتقادات اسالمگرا نيست و به آمك اسبابی مادی

بايد حوزٌه وحدت اين اسباب، يا به عبارت . است، اسبابی آه مردم ايران را وادار آرده تا به سيادت اسالمگرايی گردن بگذارند
 .ديگر حوزٌه وحدت نيروهای مادی اسالمگرايان را جست و سپس مرآز ثقلش را يافت

تصادی و اجتماعی و فرهنگی و سياسی و مذهبی و های اق نيروهای مادی اسالمگرايان عبارت است از جميع سازمان
شان فرصت ارضأ  جويی اداری و سياسی و نظامی آه تسلط اسالمگرايی را بر جامعٌه ايران ممكن آرده است و طبعًا به منفت

 دستگاه ها و طبعًا آنچه آه از ها و گشت های آوچك و بزرگ اسالمگرا گرفته تا انواع آميته ها و شبكه داده است، از گروه
اش به چنگ اسالمگرايان افتاده و نهادهايی آه خود آنها در ايران تأسيس  دولت مثله شدٌه ايران و نيروهای نظامی و انتظامی

گيری و  مشكل زاييده از اين فراوانی و تنوع با تعدد مراآز تصميم. اند از قبيل سپاه پاسداران و بسيج و بنيادهای مختلف آرده
های مختلفی آه هرآدام حول يك نفر يا يك گروه از اعضای هيئت  های سلسله مراتب قدرت و رقابت گروه تنيدگی شاخه درهم

چيزی آه روشن است اين مجموعٌه رنگ و . اند آار يافتن وحدت نيروهای مادی را دشوار ميسازد حاآمٌه اسالمگرا جمع شده
سيار آاهش داده است و همانطور آه باالتر هم اشاره شد در نبود وحدت سازمانی آارآيی آنرا ب. وارنگ وحدت سازمانی ندارد

های اجتماعی خود به جامعٌه ايران نقش عمده داشته است ولی در عوض به  ناآامی و شكست اسالمگرايان در تحميل طرح
 ميتوان نيروهای اگر بخواهيم در اين ميان مقايسه ای انجام بدهيم. مقاومت آنها در برابر ضربات مخالفان بسيار افزوده است

هايی آه توانسته اند يك آشور آامل را در اختيار  مادی اسالمگرايان را به نيروهای پارتيزانی تشبيه آرد، منتها پارتيزان
البته اين آار . بگيرند و حداقل وحدتی را آه الزمٌه ادامٌه اين تسلط است پيداآنند بدون اينكه تمرآزشان از حد معينی فراتر برود

 حساب انجام نشده و نتيجٌه عدم موفقيت خمينی و جانشينانش در سازماندهی اسالمگرايان است، اما در آنار اثرات منفی از روی
پذيری در برابر ضربات موضعی است و  پذيری و افزايش ترميم ثمرٌه مطلوبی هم برای آنها به بار آورده آه همين آاهش آسيب

 .های مختلف آه يافتن مرآز ثقل آنها را دشوار ميكند  گروهنيز نوعی تغيير مدام در تعادل قدرت بين
. يكدستی سازمانی بايد وحدت اين نيروها را در منبع حياتشان جست آه اقتصادی است نه سياسی يا سازمانی در نبود

ای انسانی خود های اقتصادی ايران است آه به آنها فرصت داده تا جميع نيروه چنگ انداختن اسالمگرايان به منابع و سازمان
ريختگی آه دارند، سازماندهی و تجهيز و قادر به عمل سازند، به عالوه اين آار به آنها امكان داده  را، با تمام پراآندگی و درهم

است تا منافع فردی خود و همراهان خويش را هم ارضاء آنند و برای جاگرفتن يا باقی ماندن در صفوف اسالمگرايان 
حيات جنبش اسالمگرا، همانطور آه . ر قدرتمندتر از انگيزٌه اعتقادی، به داوطلبان اين آار عرضه نمايندای، گاه بسيا انگيزه

 .متكی به اعتقادات است مديون منابع مادی است و قطع اين منابع يا آنرا خواهد آشت و يا به اغماء فروخواهدش برد
صنايع نفت بوده است زيرا درآمد حاصل از صدور نفت مرآز ثقل اقتصاد ايران هم از چندين دهٌه پيش به اين طرف، 

اين را هم اضافه آنيم آه بسيار بعيد به نظر ميايد . منبع اصلی درآمد دولت است و چرخ اقتصاد آشور را به حرآت در مياورد
هاست بر سرش آه تا حكومت اسالمگرا بر سر آار است اين مرآز ثقل تغيير آند، چون تغيير آن، عليرغم تمام بحثی آه مدت

ها و روابط خارجی معقول  جريان دارد، مستلزم دگرگونی اساسی در شيوٌه ادارٌه مملكت است و ثبات قانونی و اعتبار قرارداد
برداری از  را الزم دارد آه اصًال با اسالمگرايی مناسبت ندارد و تنها تغييری آه در اين ميان ممكن به نظر ميايد بهره... و

 . چاپيدن آنها مثل منابع نفتیمنابع گاز است و
زدن ضربٌه قاطع به نيروهای مادی اسالمگرايان فقط از طريق متوقف آردن يا محدود آردن درآمد نفتی آنها ممكن است 

آسانی آه ميخواهند هم شير نفت باز بماند، هم درآمد اسالمگرايان از اين منبع آاهش پيدا نكند و هم دست . وراه ديگری ندارد
ترين امامزاده مراجعه  ه از جان و مال مردم ايران آوتاه شود طالب جمع اضدادند و بهتر است به جای مبارزه به نزديكاين گرو

 .آنند و به آن دخيل ببندند
، نيروهای مادی اين 1357 و 1356های  طی سال. مورد نخواهد بود ای با نظام آريامهری بی در اينجا هم مختصر مقايسه

. شخص عبارت بود از دستگاه دولت و نيروهای نظامی و انتظامی ،توسط مخالفان به چالش خوانده شدنظام آه به طور م
ها، به غير دولت بختيار آه حقوق اعتصابيان را قطع آرد تا  های ادواری متزلزل گشت و دولت دستگاه دولت با اعتصاب

صابيان نشان ندادند و فقط آوشيدند تا با رشوٌه مالی العمل روشنی در مقابل اين اعت متقابًال به آنها فشار بياورد، عكس
ها و روشن شدن صورت مسئله انجاميد ولی راه حلی برای آن  ها را ختم آنند؛ آاری آه فقط به سياسی شدن اعتصاب اعتصاب

 معنوی در شان از تمردهای موضعی آسيب ببينند از نظر نيروهای ارتش بيش از آنكه سازماندهی و آارآيی. در ميان ننهاد
شدند و خروج شاه از مملكت هم تير خالص را به ارادٌه سست  مبارزٌه با انقالبيان و طرف بودن با مردم غيرمسلح فرسوده

فرماندهان ارتش زد و آسانی را آه خود را يك عمر خادم پادشاه به حساب آورده بودند به حدی سرگردان ساخت آه آخر به آن 
های اداری و نظامی، اعتصاب نفتگران بود آه چرخ  اما عالوه بر فشار بر دستگاه. ردندترتيب مفتضح اعالن بيطرفی آ

اقتصاد آشور را متوقف و منبع تغذيٌه دستگاه دولت را مسدود ساخت و به آشورهايی هم آه از ايران به صدور بی دردسر 
در شرايط امروز، همانطور آه . ی ايران استنفتش راضی بودند فهماند آه تداوم اين صدور محتاج تغيير حكومت و نظام سياس

هايی آه تسلط اسالمگرايان را بر جامعٌه ايران ممكن ساخته است به آن اندازه يكدست نيست آه بتوان مرآز  اشاره شد، سازمان
مسلح نيروهای . ها رقيب ريز و درشت پيدا آرده دستگاه دولت چندين پاره شده و اجزايش ده. ثقل واحدی برای آنها جست

 .ای ندارد آه بتوان مرآز ثقلش را هدف گرفت، اما اهميت نفت و صدور آن ثابت مانده است سازمان پيوسته

176  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

راه داخلی همان اعتصاب در صنايع نفت . هدف گرفتن مرآز ثقل اقتصاد ايران از دو راه داخلی و خارجی ممكن است
حتماًال مخاطرات اين آار از دوران شاه بيشتر خواهد بود ولی ا. است و در اين مورد بايد چشم اميد به غيرت نفتگران دوخت

های آوری آه به طور ادواری در  های اداری ايران قابل مقايسه است و نه با شورش اثراتش نه با اعتصاب در سازمان
يان از باقی اما آنچه آه در اين م. بيشتر از طرف حكومت سرآوب ميگردد شهرهای مختلف انجام ميگيرد و با خشونت هرچه

هايی است آه بايد صورت بگيرد و نيز  اآنون به فكرش بود، شكل دادن به اين اعتصابات و شورش تر است و بايد از هم مهم
نی بر دمكراسی و الئيسيته تتعيين هدف سياسی آنها، هدفی آه بايد تغيير نظام سياسی ايران و جايگزين آردنش با حكومتی مب

 .باشد
ين آار راهی ندارد جز بسيج افكار عمومی در آشورهای دمكراتيك ـ چون آشورهای غيردمكراتيك از نظر خارجی هم ا

ندارند ـ در جهت بايكوت آردن خريد نفت از ايران و مشروط ساختن اين آار به گردن گذاشتن حكومت » افكار عمومی«چندان 
ای جز تغيير  تواند نتيجه ن گذاشتن به اين دو منطقًا نمیهای مردم ايران، زيرا گرد المللی و به خواست اسالمی به قوانين بين

نشين جمهوری اسالمی است آه آزادی عملی  در اين زمينه بار اصلی بر دوش مخالفان خارجه. نظام سياسی ايران درپی بياورد
اشد آه نفتگران هنوز آار گروه اخير بايدجايگزين و سپس مكمل فشاری ب. بيش از مردم داخل ايران و از جمله نفتگران دارند

آنها بايد از تمام امكاناتی آه زندگی در آشورهای دمكراتيك در اختيارشان ميگذارد استفاده . اند بر اسالمگرايان وارد نكرده
اولی . بكنند و تمام وسايل موجود را برای تمرآز فشار اقتصادی بر اسالمگرايان بسيج آنند و در اين راه از دو مانع نهراسند

البته ظاهرًا هر جا آه فرصت برای . اثر بودن فشارهای اقتصادی است های غربی در باب بی  رايج بسياری از دولتگفتار
سودجويی مناسب باشد هيچ فشار اقتصادی مؤثر شمرده نمی شود، ولی اگر هم نخواهيم به خيلی قبل و دوران محاصرٌه 

 گروگانگيری سفارت آمريكا رجوع آنيم و ببينيم آه توقيف اقتصادی حكومت دآتر مصدق بازگرديم، ميتوانيم به دوران
هايی آه برای فروش نفت ايران ايجاد گرديد چه فشاری بر گردٌه اسالمگرايان گذاشت  های ايران در آمريكا و محدوديت دارايی

ر سياسی و ديپلوماتيك هم در البته در آنجا فشا. اش را وادار ساخت تا طعمه را از دندان رها سازند و چگونه خمينی و دارودسته
های اقتصادی ايران را به داليل روشن  اسالمگرايان درآمد. آار بود ولی بعيد بود آه اين دو بدون فشار اقتصادی آارگر بيافتد

نمايند و اگر درآمد آنها آم يا قطع شود تمام آنچه را آه با  و سياسی در درجٌه اول صرف تحكيم موقعيت خويش در جهان می
هايی آه  اند از دست خواهند داد و قادر به حفظ سازمان اند يا به آمك پول در دست نگاه داشته ف پول به دست آوردهصر

 .تسلط آنها را بر جامعٌه ايران فراهم آورده است، نخواهند بود اسباب
طرف عوامل جمهوری مانع دوم گفتاری است آه در بين خود ايرانيان رواج گرفته و به طور مستقيم و غيرمستقيم از 

بهايی آه ايرانيان به اين  اش زادٌه است و آارآيی» منافع ملی«محور اصلی اين گفتار عبارت . اسالمی ترويج و تقويت ميگردد
اسالمگرايان مايلند چنين وانمود آنند آه منافع ملی امری . امر ميدهند و نيز هالٌه ابهامی آه هميشه معنای آن را در خود پوشانده

ابهام است آه جميع ايرانيان ميتوانند و بايد بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند و ميبايست برای حفظ آن در اطراف   و بیروشن
منافع «های آن، الاقل از بخشی آه مربوط به  حكومت فعلی ايران آه داعيٌه اين آار را دارد گردبيايند و اگر نه از آل سياست

ابهام  اوًال منافع ملی به هيچوجه امری نيست آه روشن و بی. ای تبليغاتی نيست عا جز حيلهاين اد. است، حمايت نمايند» ملی
هايی است آه هر گروه سياسی  تعريف منافع ملی تابع برداشت. باشد و همگان بتوانند به اين راحتی بر سرش باتفاق نظر بيابند
ی آه در دستور آار خويش قرار داده و وسايلی آه ميخواهد هاي از ارزش های حاآم بر ميدان سياست دارد و نيز تابع برنامه

اند،  اسالمگرايان، طبعًا از وقتی آه دست به دامن ملت و منافع ملی شده. ها مورد استفاده قرار دهد برای اجرای اين برنامه
ه آنها ميشود حمله به منافع ای را آه ب بزك آنند و هر حمله» منافع ملی«های خويش را به هيئت  اند تا برنامه هميشه آوشيده

های خود بسيج، يا الاقل از مخالفت  ملی ايرانيان قلمداد سازند تا بتوانند گروه هرچه بزرگتری را در اطراف شعارها و برنامه
ها را شامل نقد اين گفتار تبليغاتی و تفكيك منافع ملی ايرانيان ـ چنانكه بايد آزادی و امنيت و رفاه آن. علنی با آنها منصرف سازند

تا موقعی . گردد ـ از برنامٌه حفظ و توسعٌه اسالمگرايی، از اهم اهدافی است آه بايد در برنامٌه مخالفان اسالمگرايی قرار بگيرد
آه ايرانيان نتوانند منافع ملی خود را از منافع اسالمگرايان تميز بدهند و درك آنند آه تحقق اولی در درجٌه نخست محتاج 

است، قادر نخواهند بود تا خود را از شر اسالمگرايی خالص آنند و فضايی فراهم آنند آه بتوان در آن آزادانه نابودی دومی 
 .در بارٌه منافع ملی انديشه و بحث آرد و تحقق برداشتی از آنرا آه منعكس آنندٌه خواست ايرانيان است، در برنامٌه آار قرار داد

ايجاد اين فشار حتمًا بر . اج فشار اقتصادی است و بدون اين آار ممكن نيستقطع آردن رشتٌه حيات اسالمگرايان محت
آسانی آه شاهد . سختی معاش مردم ايران خواهد افزود اما اين بهايی است آه بايد برای شكست دادن اسالمگرايان پرداخت

ند، آنچه تحمل آن سرما را برايشان آسان ا اند حتمًا زمستان سرد آن سال و آمبود نفت را از ياد نبرده  بوده1357انقالب سال 
هايی  های بيشتر است، اما نه بيشتر از سختی ساخت شوق رهايی از استبداد بود، پيروزی بر اسالمگرايان نيز مستلزم سختی

ند و به های اين مبارزه بهراس مخالفان اسالمگرايی نبايد از تحمل دشواری. آه اسالمگرايان بر مردم تحميل آرده و خواهند آرد
بايد دانست آه هنوز آسی در تاريخ، برخالف طبيعت، روشی . اين دليل در قطع شريان حيات اسالمگرايی تزلزل به خرج بدهند

 .برای زايمان بدون درد نجسته است
. 

 تشكيل جبهه
 .ايی استای از مخالفان اسالمگر ای به اين وسعت در مقابل حريفی به اين نيرومندی نيازمند تشكيل جبهه مبارزه
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اند آه هرچند به اندازٌه آمينترن آمونيستی متمرآز و آارآمد نيست، به  ای تشكيل داده اسالمگرايان در سطح جهان شبكه
يافته ريخته است،  قدرت تك تك اعضای اين شبكه بسيار افزوده است زيرا همفكری آنها را در قالب ارتباطاتی آمابيش سازمان

آشورهايی آه اختيارش به  تی برايشان فراهم آورده، باعث شده تا در صورت بروز خطر، درامكان همياری مالی و تجهيزا
همانطور آه باالتر گفته شد، اسالمگرايان . دست اسالمگرايان افتاده پناه بجويند و در موقع سختی از پشتيبانی يكديگر سود ببرند

 دارند آه عبارت است از تحكيم و پيشروی هرچه بيشتر سراسر جهان گذشته از داشتن اعتقادات مشترك، منفعت مشترآی هم
به عنوان مثال بايد توجه داشت آه تداوم تسلط اسالمگرايی بر . اسالمگرايی و مسلط شدنش بر آشورهای هرچه پرشمارتر

 در راه آن جامعٌه ايران از نظر فالن اسالمگرای سودانی يا آمريكايی امر بسيار مهمی است آه وی به خود مربوطش ميداند و
هايی آه به  غير مستقيم با تقويت موج اسالمگرايی در دنيا و مستقيمًا با آمك. به طور غيرمستقيم و مستقيم نقش بازی ميكند

 .همتايان ايرانی خود ميرساند، از تبادل اطالعات گرفته تا آدمكشی
مل حريف توجه آنند تا بتوانند بر وی پيروز بندی جهانی، مخالفان اسالمگرايی نيز ناچارند به ترتيب ع در مقابل اين صف

آاربستن استراتژی و تشكيل جبهٌه  اين آوشش هم وجه نظری دارد آه ترتيب استراتژی از اهم آن است و هم عملی آه به. گردند
سی های اصلی اين جبهه را روشن آرد و هم خطوط اسا بايد هم حلقه. جهانی ضداسالمگرا فصل مهمی از آن به شمار ميايد

سنجی ريمون آرون انديشمند بزرگ فرانسوی  ولی قبل از وارد شدن به اصل مطلب يادآوری اين نكته. عمل آنرا ترسيم نمود
 .توان در مبارزه حريف را ميتوان انتخاب نمود و متحد را نمی: فايده نخواهد بود بی

حذف اسالمگرايی از صحنٌه سياست : يردجبهٌه مخالفان اسالمگرايی ميتواند و بايد بر اساس يك هدف مشترك شكل بگ
. توان به مبارزه با اسالمگرايی محدود شمرد ولی روشن است آه اهداف سياسی هيچكدام از اعضای اين جبهه را نمی. جهانی

همكاری آنها به تناسب اهميت هدف مشترك در فهرست اهداف فرديشان شكل خواهد گرفت و استحكام جبهه خواه و ناخواه 
 .آن آردن اسالمگرايی از صحنٌه سياست جهان اهد بود از پافشاری هرآدامشان بر ريشهتابعی خو

توان از  از حلقٌه اول شروع آنيم آه قاعدتًا بايد ايرانيان مخالف اسالمگرايی را در خود جا بدهد، چون بديهی است آه نمی
 معرض چنين خطری قرار ندارد، به اندازٌه آنهايی آسانی آه هنوز آشورشان به چنگ اسالمگرايان نيافتاده است، يا اصًال در

 .اند، چشمداشت پافشاری در مبارزه با آنها را داشت آه اسالمگرايان هستی و آبرويشان را به يغما برده
ايرانيان در اين آار، چه بخواهند و چه نه، در خط مقدم جبهه قرار دارند و باری آه دست تاريخ بر دوششان نهاده بسيار 

 به اين طرف در بين 1357مهمترين مانع برای تشكيل جبهه در بين ايرانيان، شكافی است آه از انقالب سال .  استسنگين
انقالبيانی آه به زحمت و گاه با مرارت بسيار از حاصل انقالب يعنی جمهوری . انقالبيان و غيرانقالبيان آن دوران افتاده است

پر آردن اين شكاف فقط از .  دست دادن مملكتشان را تا به امروز نشخوار آرده انداند و مخالفانی آه غم از اسالمی دل آنده
های  های تاريخی رايج از انقالب ممكن است، با پذيرش اين امر آه انقالب ايران، فارغ از سودا طريق تجديد نظر در برداشت

 به بار آورده است، انقالبی فاشيستی و مذهبی گوناگون بازيگران متفاوت و پرشمارش، در عمل، يعنی از بابت نتايج عينی آه
وچرای خمينی  چون بوده و اين امر بيش از آنكه زاييدٌه همرأيی ايدئولوژيك بازيگران انقالب بوده باشد، ثمرٌه قبول رهبری بی

لٌه های حم های جماعتی و گروه تجددستيزی زير علم سنت، پرستش رهبر، جهت دادن به حرآت. بر جنبش انقالبی است
چنگ زدن به . اهللا همه نشانه های بارز خصلت فاشيستی اين جنبش است آه به تسلط اسالمگرايان بر جامعٌه ايران انجاميد حزب
و در » آرمان«آند چون حاصل انقالب با شعار و نيرو شكل ميگيرد نه با  هم دردی از آار دوا نمی» های انقالب آرمان«دامان 

 .های اسالمگرايان به آار افتاد هت خواستانقالب ايران آن هر دو در ج
 و نه فقط با جمهوری اسالمی ـ روشن  ـ1357 تا موقعی آه مخالفان اسالمگرايی نتوانند تكليف خود را با انقالب سال

 .بكنند، امكان اينكه بتوانند در راه جايگزين آردن نظام حكومت مذهبی ايران با دمكراسی الئيك همقدم شوند بسيار آم است
 از ديد سردمداران اسالمگرای آن، ضدانقالبی بود نسبت به انقالب 1357مخالفان اسالمگرايی بايد بپذيرند آه انقالب سال 

زدن آامل  بود مستلزم پس مشروطيت و بازگشت به دستاوردهای انقالب مشروطيت آه بر محور تجددخواهی شكل گرفته
 به عشق انقالب در ميدان بحث و عمل سياسی وارد شد و هر چه آه انقالبی نمی توان فقط.  است1357دستاوردهای انقالب سال 

بود پسنديد، انقالب ها همه يك جور و يكدست نيست و ثمرات مشابه ندارد ـ اگر آسی دنبال نتيجٌه مشخص باشد بايد در بين 
 .انقالب ها برخی را بپذيرد و برخی را نه

 ايران است آه تا حد زيادی بر تمايز بين انقالبيان و غيرانقالبيان منطبق مانع دوم شكاف بين چپگرايان و راستگرايان
های سياسی خود تجديد نظر آردند و چپگرايانی آه  آم در ارزش راستگرايانی آه پس از شكست خوردن از انقالب آم. است

تاريخ . وريختن ديوار برلن ماندندهمه به تجربٌه انقالب ايران راضی نشدند و برای تجديدنظر اساسی در بينش خود منتظر فر
های ديرين و چشم پوشيدن از ايفای نقش در تعيين آيندٌه  درجازدن در اختالف: عمًال دو راه پيش پای اين دو گروه گذاشته است

حزبی حرف مفت  ايران يا تعريف دوبارٌه گرايش سياسی خود در چارچوب دمكراسی، توأم با قبول اين مسئله آه دمكراسی تك
ترند تا به آسانی آه روزگاری  ترند تا به راست و چپ غير دمكرات و به هم نزديك ست و راست و چپ دمكرات به هم محتاجا

راستگرايان و چپگرايان دمكرات آه به لزوم برپايی دمكراسی در ايران آگاهند و به . اند در آنارشان شعارهای افراطی ميداده
ای جز متحد شدن در يك جبهٌه وسيع ضداسالمگرا، يا به عبارت  ن دمكراسی واقفند، چارهاهميت الئيسيته در شكل بخشيدن به اي

ديگر ضدفاشيستی، را ندارند و ناچارند در اين نبرد حياتی اختالفاتی را آه خارج از اين فصل مشترك قرار دارد آنار بگذارند 
 .مگرا ضربت سهمگينی وارد آنندتا با هم آمر اسالمگرايان ايرانی را بشكنند و به جنبش جهانی اسال
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مقصود از تشكيل جبهه تشكيل جلسات قد و نيمقدی نيست آه چند سالی است در خارج از ايران مد شده و در آنها نمايندگان 
های همديگر پاسخ بدهند و پس از ابراز رضايت از  های مختلف عقيدتی گردهم ميايند تا قدری گپ بزنند و به سوأل گرايش
اين آار آه همه به آن نام تمرين دمكراسی .  تشكيل شدنش تنها ثمرٌه آن بوده به هم تبريك بگويند و سالن را ترك آنندای آه جلسه
اند و از انجامش نيز بسيار خرسند به نظر ميرسند، برای مبارزه با اسالمگرايی به هيچوجه آافی نيست و اگر آار  داده

تشكيل . ضٌه قابليت در ميدان سياست ايران نرسد بسيار مايٌه تأسف خواهد بوددمكراسی به همين تمرينات ختم شود و به عر
الزمٌه اين آار همرأيی . تر از آن است آه بتوان سر و تهش را با نطق و خطابه هم آورد جبهٌه مقابله با اسالمگرايی بسيار جدی

 آه بر سر دمكراسی درگرفته، هنوز چندان ای و همكاری بر سر دستيابی به هدف مشترك است آه متأسفانه، عليرغم همهمه
تبادل اطالعات و آار مشترك برای مقابله با تبليغات اسالمگرا، همكاری برای وارد آوردن فشار به اسالمگرايان . موجود نيست

ايی و نيز آشورهای غربی آه حاضرند محض سوداگری بر تمام جنايات اسالمگرايان چشم بپوشند، هنوز در مراحل بسيار ابتد
 .توان به آيندٌه مبارزه چندان خوشبين بود است و تا موقعی آه جبهٌه متحد ضداسالمگرا بين ايرانيان شكل نگيرد نمی

، متمايز ساختن دو معنايی »مسلمانان«علت استفاده از گيومه در دو طرف آلمٌه . را در بر ميگيرد» مسلمانان«حلقٌه دوم 
اين آلمه از يك طرف آسانی را در بر ميگيرد آه از نظر آماری . كديگر خلط ميشوداست آه به هنگام آاربرد رايج آن با ي

طبعًا در نوشتٌه حاضر آلمٌه مسلمان همه جا . مسلمان به حساب ميايند و از طرف ديگر آسانی را آه به دين اسالم اعتقاد دارند
تمايز قائل نشدن بين اين . تر است استفاده شده ن آه دقيقبه معنای اول به آار رفته است، برای اشاره به معنای دوم از آلمٌه مؤم

دو معنا فقط آب به آسياب آسانی ميريزد آه همٌه مسلمانان را دارای اعتقاد واحد قلمداد ميكنند و سپس خود را مدافع اين 
 اختيار از اين و سلب» مسلمان«تفكيك دو معنای صفت . جاميزنند» يك ميليارد مسلمان«اعتقادات و وآيل تسخيری اين 

آه اسالمگرايان فعال ترينشان هستند، وظيفٌه تمام آسانی » نمايندگان ثابت و دائم و غير قابل تعويض قاطبٌه مسلمانان جهان«
های ريز و  است آه از نظر آماری مسلمان به حساب ميايند، سكوت آنها در حكم تأييد مدعای اسالمگرايان و ديگر آخوندمآب

انديشند و چه  چه می» مسلمانان«اند تا به بقيه بگويند آه  دام در گوشه ای به اسم اسالم دآان باز آردهدرشتی است آه هرآ
 .ميخواهند و چه ميگويند

به هم گره خورده است و آنها چاره ای ندارند جز اينكه از ورای » مسلمانان«در مقابله با اسالمگرايی، سرنوشت جميع 
اگر اسالمگرايان برنامٌه آار خود را بر اتحاد اسالمگرايان .  به آنها دست همكاری بدهندها همفكران خود را بيابند ورزم

ای وسيع در برابر  جبهه» جهان اسالم«ضداسالمگرا نيز ناچارند نظاير خويش را بجويند و در » مسلمانان«اند،  گذاشته
محدود سازند، و بايد در آنرا به روی تمامی » نمسلمانا«ولی نبايد عضويت در اين جبهه را به . اسالمگرايان تشكيل دهند

زندگی ميكنند و در معرض خطر اسالمگرايی قرار دارند، باز آنند و آنها را به دفاع از » آشورهای مسلمان«مردمی آه در 
در ايجاد جبهه آگاهی به لزوم اين اتحاد و تبليغ در بارٌه آن گام اول . حقوقی آه در تهديد اسالمگرايان قرار دارد دعوت آنند

نبايد فقط به خود و آشور خود انديشيد و بايد توجه داشت آه تضعيف و . است و به هيچوجه نبايد در اين باب آوتاهی آرد
حذف نقاط اتكای جهانی جنبش . شكست اسالمگرايی در دورترين نقطٌه دنيا ضربتی است آه بر اسالمگرايان ايرانی وارد ميايد

پيروزی استراتژيك بر اسالمگرايان در سطح جهان است آه به . همه دور ميكند و نه فقط اهل محلاسالمگرا خطر را از سر 
طبعًا شكست آنها در آشورهايی آه به چنگشان افتاده در تحقق شكست آلی نقش اساسی دارد، اما نبايد در اين ميان . دست ميايد

د را در نظر آورد تا بتوان از امتيازی آه در هر نقطٌه آن به ان نبردتوجه را منحصرًا معطوف به يك نقطه ساخت، بايد آل مي
 .برداری آرد دست ميايد به بهترين شكل بهره

تواند و  ای آه موجوديتش نمی جبهه. خواهان الئيك آشورهای مسلمان مرحلٌه اول تشكيل جبهه است ايجاد تماس با آزادی
اهی باشد برای تبادل اطالعات و هماهنگی عملی در مبارزه با های موضعی محدود گردد، بلكه بايد پايگ نبايد به تماس

اسالمگرايی و برای زدودن تصوير نامطلوبی آه اسالمگرايان به ضرب تبليغ و خشونت و هوچيگری از مسلمان نوعی در دنيا 
 .رواج داده اند

عتبار قائلند و سپس برای متأسفانه ايرانيان نيز مثل بسياری ديگر از مردم آشورهای جهان سوم اول برای خود ا
به . آشورهای بزرگ غربی و در اين ميان توجهی آه بايد و شايد به همگنان خويش در ديگر آشورهای جهان سوم نميكنند

بندی با آنها برايشان قدری صعب جلوه آند، بخصوص آه مردم اين آشورها نيز، چه  همين خاطر شايد پاگذاشتن در راه جبهه
اند و نگاه آردن به آنها  های تحصيلكرده و روشنفكر، آمابيش به ايرانيان شبيه وامند و چه اعضای گروهآنها آه از جملٌه ع

ولی همانطور آه مخالفان . يادآور نقاط ضعف خود ايرانيان است و همكاری با آنها دچار مشكالت آار جمعی در بين ايرانيان
به . ند از نزديكی و همكاری با همتايان جهان سومی خود هم ناگزيرندا ايرانی اسالمگرايی ناچار از گرد آمدن و تشكيل جبهه

آميزی آه ايرانيان از اهميت خود و تمدن خود و تلخی و  هر صورت پاگذاشتن در اين راه احتماًال به تصحيح تصوير گاه اغراق
يش را در جهان امروز بهتر يگانگی سرنوشتشان دارند، آمك خواهد آرد و به آنها فرصت خواهد داد تا مقام و موضع خو

 .ارزيابی آنند
هايی را در برميگيرد آه در سراسر جهان اسالمگرايی را دشمن دارند و با آن  ها و حكومت حلقٌه سوم تمام افراد و گروه

 ها هستند و بايد توجه داشت آه نيروی اصلی در مبارزٌه جهانی با طبعًا اعضای اصلی اين حلقه حكومت. مبارزه مينمايند
المللی را بر اسالمگرايان وارد  اسالمگرايی در اختيار آنهاست و همانها هستند آه ميتوانند بيشترين و مؤثرترين فشار بين

های  های فشار است برای تأثيرگذاری بر سياست آار مخالفان اسالمگرايی در اين سطح بيشتر شامل تشكيل گروه. سازند
  های غيردولتی ـ چه آشوری و چه جهانی ها و روشنفكران و سازمان ستياری شخصيتگروه هايی آه بايد با د. آشورهای ذينفع
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 .ـ تشكيل داد و فعاليت آنها را معطوف به ايجاد فشار سياسی و اقتصادی و تبليغاتی بر اسالمگرايان نمود
 در آشورهای ميزبان ايرانيان خارج از آشور فرصتی را آه برای خوگيری با چم و خم زندگی و فعاليت سياسی و اجتماعی

اند، ولی بايد به اين  های مشترك با مردم اين آشورها دست زده الزم است، داشته اند و تا به حال نيز به طور پراآنده به فعاليت
اين آموزش اجباری چندين ساله به آنها فرصت . تر بدهند تا بر آارآيی آنها بيافزايند تر و مرتبط ها صورت هرچه منظم فعاليت

های خود با خارجيان، و به خصوص آشورهای غربی،  ه تا از تصوير رايجی آه ساليان سال است ايرانيان را در تماسداد
گر آنها را  يعنی هم از سؤظن مدامی آه نسبت به آشورهای غربی ابراز ميشود و دست توطئه. دچار مشكل آرده است، برهند

در اينجا . لوحانه نسبت به اين قدرت خيالی و منفور و هم از شيفتگی سادهدر تمام ارآان حيات ايرانيان ميجويد، خالص شوند 
های  گيری در دمكراسی نيز شناخت و تجربه اسباب زدودن افسانه و خيال شده و به بسياری امكان داده تا هم شيوٌه تصميم

 .ا اسالمگرايی بسنجندها و امكانات اين آشورها را در رودررويی ب غربی را از نزديك لمس آنند و هم محدوديت
های  ها و امكانات برای آوبيدن اسالمگرايی استفاده آرد و در اين راه نه بايد فريفتٌه گزافگويی بايد از تمام اين آموخته

تنی در برابر آشورهای غربی شد و نه بايد از تهمت نزديكی با بيگانه آه اسالمگرايان به ديگران  اسالمگرايان در بارٌه رويين
 .د هراسی به دل راه دادميزنن

هم پيوستٌه امروز و با امكانات اقتصادی و تكنولوژيك محدودی آه در  خود اسالمگرايان به خوبی ميدانند آه در جهان به
های غربی بينياز نيستند، بلكه به اين دادوستد احتياج حياتی دارندو به همين تناسب در  اختيار آنهاست نه تنها از مراوده با دولت

فقط به » آمريكا هيچ غلطی نمی تواند بكند«هايشان هم در بارٌه اينكه  های غربی قرار دارند و رجزخوانی ض فشار دولتمعر
نياز  المللی بی اگر اسالمگرايان واقعًا از داشتن وجهٌه قابل قبول بين. هايشان ميخورد درد قوت قلب دادن به خود و همپالكی
آردند تا بر جنايات خويش پرده بياندازند  های جهانی نمی ات و آاله گذاشتن بر سر سازمانبودند، اين همه امكانات صرف تبليغ

آنها خود بهتر از هر آسی ميدانند آه دقيق شدن و تثبيت اتهاماتی آه به دليل . و دامان خود را از تهمت ترويج تروريسم پاك آنند
جهانی تضعيف خواهد آرد و به آسانی آه دواطلب وارد آوردن جنايات داخلی و خارجی متوجه آنهاست موقعيتشان را از نظر 

 .هايشان خواهد داد فشار بر آنها هستند، بخت بيشتری برای اجرای درخواست
سياست . ياری گرفتن از بيگانگان و حتی در صورت امكان وادار ساختن آنها به فشار آوردن بر اسالمگرايان عار نيست

خواهان گرفته تا  های قرن اخير ايران تأثير داشته است، از مشروطه  تمام حكومتهای خارجی بر سرنوشت موافق دول
. ها سياست يكسانی را تعقيب آنند و نه از همٌه آنها نوآر بيگانه ساخته است خمينی، ولی اين امر نه باعث شده تا اين حكومت

ناپذير است و آسی آه قصد مبارزه با  جتنابهای غربی برای سرنگون آردن اسالمگرايان ايرانی ا استفاده از قدرت دولت
اند آه برای آم آردن شر اسالمگرايان  خود ايرانيان هنوز نشان نداده. اسالمگرايان را دارد ناچار از پذيرفتن اين واقعيت است

 نظر ميرسد آه موفق قدرت آافی دارند و حتی اگر بتوانند تا چند سال ديگر چنين نيرويی را تجهيز آنند ـ آه تازه بسيار بعيد به
بدين آار گردند ـ بهتر است آه به جای انتظار و هدر دادن خون هزاران ايرانی و ثروت آشور از ديگران آمك بگيرند و 

 .اسالمگرايان را هرچه زودتر ساقط سازند
گرايان مينالند و هم اعتنايی دول غربی به جنايات اسالم چندان آوچكی آه هم از بی در پايان بايد اين را نيز به گروه نه

های غربی بر  اين بی اعتنايی را نشانٌه سودبردن آنها از اوضاع آنونی ايران ميدانند، حالی آرد آه اگر فشار نياوردن دولت
چنين بر سرنوشت ايرانيان تأثير دارد و خود نوعی دخالت در تعيين اين سرنوشت است، بهتر است آه اين  اسالمگرايان اين
اش برای عموم ايرانيان مطلوب باشد و نه فقط برای   در جهت ديگری به آار بيافتد، به ترتيبی آه نتيجهتأثير و دخالت
 .اسالمگرايان

. 
 دفاع از رشدی

 
لزوم دفاع از رشدی توسط آسانی آه با اوضاع موجود ايران مخالفند بسيار روشن است زيرا صدور فتوا عليه رشدی 

ی و ايدئولوژی اسالمگرايان فراهم آورده است و در عين حال استراتژی اسالمگرايان را فرصتی تاريخی برای نقد بينش مذهب
در موقعيتی بسيار ضعيف قرار داده و امكان شكست دادن آن را به مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران عرضه نموده 

  .يد از دستش نهادبسيارگرانبهاست و به هيچ قيمت نبا است؛ فرصت و امكانی آه بسيار نادر و
  

 بينش مذهبی
های مختلفی آه از چندوچون آن و بخصوص  از اول آتاب حاضر تا اينجا بارها صحبت از تقدس شده، از برداشت

ها و از ثمرٌه عملی پيروی از هرآدام از اين  اش با مقدسات عرضه ميگردد، از پيامدهای منطقی هرآدام اين برداشت رابطه
ش مذهبی اسالمگرايان چه اندازه بسيط و ابتدايی است، از اينكه نقشش در اعتبار بخشيدن به ديگر از اينكه بين. ها بينش

اعتقادات آنها چقدر زياد است و از اينكه نيروی معنوی آنها چه اندازه تابع اين اوهام است و طبعًا از اينكه نقد بينش مزبور در 
 .مبارزه با اسالمگرايان چه اهميتی دارد

توان در نقد يك برداشت معين از تقدس و بينشی آه بر اساس آن شكل  فقط بايد بر اين نكته تأآيد نمود آه نمیدر اينجا 
ومعين آن برداشت و بينش را به طور مشخص مورد نقد  گرفته به گفتار فلسفی و انتزاعی قناعت آرد، بايد مصاديق تاريخی
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دس با مقدسات چارچوب ارزيابی را معين ميكند ولی جای ارزيابی را اآتفا به تحليل و شمارش انواع ارتباط تق. قرار داد
 .رد مشخص ممكن ميگردد و نه فقط با اشاره به آلياتاارزيابی از طريق بحث بر مو. گيرد نمی

صدور فتوا عليه رشدی و وارد آمدن اتهام آفر به وی، ضرورت انديشه در بارٌه تقدس و سنجش مقولٌه آفر را ، خواه و 
اه، به همگان تحميل آرده است و ديگران را وادار ساخته تا يا برداشت تحميلی را بپذيرند و يا برداشت ديگری را در خو نا

توان از بحث راجع به اعتبار بينش مذهبی خمينی و اتهام آفری آه تابع آن است طفره  برابر آن بنهند زيرا در حال حاضر نمی
صدور فتوا در عين حال امكان قناعت به بحث فلسفی هم را از . لف اين فتوا شمردرفت و در عين حال خود را موافق يا مخا

ای صرفًا انتزاعی و فلسفی نيست، مشكلی است مشخص با  ديگران گرفته است زيرا مشكلی را آه به آنها عرضه آرده مسئله
 .اش نيز به طور معين و مشخص در ميان نهاده شود ابعاد تاريخی معين آه بايد چاره

خمينی با صدور فتوا عليه رشدی نه تنها فرصتی بسيار مغتنم برای بحث در بارٌه تقدس و آفر فراهم آرده بلكه همگان را، 
مؤمنان را متوجه . ايمان، به نوعی وادار به انديشه در باب تقدس و شرآت در بحث راجع به آن نموده است اعم از مؤمن و بی

اند،  اند و بدون تفكر پذيرفته  اعتقادات خويش فقط به تكرار آنچه آه از اين و آن شنيدهتوانند در اين امر ساخته است آه نمی
قناعت نمايند، بل بايد روشن آنند آه آيا برداشتشان از تقدس همانند برداشت خمينی و ديگر اسالمگرايان ابتدايی و بسيط است و 

آه معنايی » آيه«های تقدس به شمار مياورند و از اين آلمٌه  نهنشا تقدس ميشمارند، يا اينكه آنها را حاویمقدسات را ظرف و 
گيرها يا برداشتی آه با  ها و جن جز نشانه ندارد و از صبح تا شام بارها به آارش ميبرند همان برداشتی را دارند آه رمال

غيرمؤمنان را هم به . يسازدای هم به ايمانشان وارد نم جديد و نقد خرد مطابقت دارد و لطمه] Sémiotique [شناسی نشانه
طريق اولی متوجه ساخته آه تحت عنوان مقدس بودن اين و آن چيز نبايد از زدنش به محك خرد غافل ماند و نبايد تصور آرد 

در جامعه نادانی و بالهت و تعصب يك عده . آه مؤمنان هر برداشتی از تقدس داشته باشند در سرنوشت جامعه تأثيری ندارد
باج دادن به تقدس هم بسيار .  هم ايجاد دردسر ميكند و احتراز از رودررو شدن با آن برای همه گران تمام ميشودبرای ديگران

 .تر از آنست آه بتوان پرداخت و در آنارش زندگی معقولی داشت پرخرج
اع نكردن از خمينی در عين حال به هر دو گروه گوشزد آرده است آه نمی توانند در قضيٌه رشدی بيطرف بمانند، دف

 .رشدی مرادف پذيرفتن جميع مدعاهای خمينی است و در حكم صحه نهادن به جنايات او و ديگر اسالمگرايان
های ديگر تابعی است از آن، زيرا تقدس آه لطمه ديدنش  محسوب است و تمامی خطا» خطای مادر«آفر از ديدگاه مذهبی 

شكستن چماق تكفير الزمٌه آزادی از قيد .  شكل در معرض تهديد قرار ميگيردپايٌه مقولٌه خطای مذهبی است با آفر به شديدترين
های گوناگون مذهبی برای ديگران تعيين آرده اند و به ضرب استفاده از صفت مقدس به  بايد و نبايدهايی است آه پيروان بينش

برای حيات خويش طرح آرده است بايد از اين شناختن اعتبار مستقل قوانين اخالقی و قوانينی آه بشر . همگان تحميلشان ميكنند
 .مجرا بگذرد

صدور فتوا عليه رشدی فرصتی است برای رد اعتبار بينش مذهبی اسالمگرايان و نشان دادن اين آه اعتبار مقولٌه تقدس 
 اجتماعی است چه بسيار محدودتر از آن است آه اين گروه ادعا ميكنند و مقوالتی آه دستمايٌه مذهبيان در تعيين چگونگی حيات

اندازه سست و محدود است و به هر صورت با قوانين يافتٌه خرد انسان قابل مقايسه نيست و به همين دليل اصًال نبايد در پس 
زدنشان و جايگزين آردنشان با قواعدی آه اصًال به تقدس ارتباط ندارد اما امكان حيات معقول و آزاد و آبرومند را برای انسان 

 .رد ترديدی به دل راه دادفراهم مياو
ای در دفاع از رشدی و در حل  مخالفان تسلط اسالمگرايی بر جامعٌه ايران بايد قدر اين فرصت را بدانند و نبايد ذره

ای به همٌه  معضل تاريخی تقدس آه اين همه اسباب دردسر ايرانيان را فراهم آورده سستی آنند زيرا با اين آار خدمت دوجانبه
هم ترس بيجايی را آه استفاده از تقدس به نوعی در دل بسياری ايجاد آرده خواهند زدود و هم بر نيروی : واهند آردايرانيان خ

گذاری اعتقادی و عاطفی بسياری بر  معنوی اسالمگرايان ضربتی آاری وارد خواهند ساخت، بخصوص آه گروه اخير سرمايه
رانيان روشن آرد آه اين دمكراسی مغرب زمين آه اين همه حسرتش را بايد برای همٌه اي. اند اعتبار فتوای خمينی آرده

ها و  ميخورند به رايگان و به خودی خود فراهم نگشته است، بلكه نقد تقدس و آنار زدن مقولٌه آفر با تمام زحمات و سختی
دستيابی به آن . اند ت پرداختههايش، بخش بزرگی از بهايی بوده آه مردم اين خطه برای زندگی مطابق با شئون انساني قربانی

هراسند به آن بلوغ تاريخی آه آزادی و دمكراسی  امتياز بدون پرداختن اين بها ممكن نيست و مردمی آه هنوز از تقدس می
 .اند ميطلبد نرسيده

. 
 ايدئولوژی

م مخالفان صدور فتوا عليه رشدی فرصت نقد ايدئولوژی اسالمگرايان را نيز فراهم آورده است، فرصتی آه تما
ستيز اين ايدئولوژی در صدور  گرا و غرب مدار و تام تمامی ابعاد تجددستيز و فرهنگ. اسالمگرايی بايد از آن بهره بجويند

. فتوا عليه رشدی و بسيجی آه حول اين فتوا و به قصد مشروع جلوه دادن و به اجرا گذاشتنش انجام گرفته متبلور شده است
بر جامعٌه ايران با دفاع از رشدی فرصت خواهند يافت تا يكايك اجزای اين ايدئولوژی را به طور مخالفان تسلط اسالمگرايی 

اند متزلزل سازند و اعتباری  بنيادی نقد آنند، تمامی نيروی معنوی را آه اسالمگرايان از اعتقاد بدان برای خود دست و پا آرده
 .اند مخدوش نمايند وردهرا آه با استفاده از اين ايدئولوژی برای خود فراهم آ

های تجددستيزشان به پشيزی نميارزد و های و هويی آه بر سر  آنها خواهند توانست تا به اسالمگرايان حالی آنند آه مدعا
اند فقط تالشی است مذبوحانه برای انكار وقوع آنچه آه ظرف چند سدٌه  مخالفت با اين جريان بزرگ تاريخی به راه انداخته
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اين مخالفان خواهند توانست تا با دفاع از رشدی هم به اسالمگرايان و هم به ديگر آسانی آه در . ن واقع شده استگذشته در جها
های آنها را جدی ميگيرند نشان بدهند آه تجدد تا چه اندازه در ايران ريشه دوانده است و چه اندازه اجرای  سراسر جهان ياوه

اين جامعه دچار اشكال ساخته است و به تمام آسانی آه پيروزی اسالمگرايان را های ايدئولوژيك اسالمگرايان را در  طرح
بينی در تحليل تاريخی چه اندازه نابجاست و جريانی  ريشگی تجدد در ايران ميشمرند يادآوری آنند آه اين همه نزديك نشانٌه بی

بندی زدودنی  جويی و قداره تی و با عربدهآه ظرف يك قرن تمامی شئون حيات مردم يك آشور را زيرورو آرده به اين راح
 .نيست

آنها فرصت خواهند يافت تا اين مدعای پوچ اسالمگرايان را آه خود را تنها نماينده و وارث بحق فرهنگ ايران قلمداد 
ه جوهرش تضادی نيست آ ميسازند از بنياد متزلزل سازند و به روشنی نشان دهند آه فرهنگ ايران پديدٌه يكدست و قالبی و بی

به اسالم يا تشيع ختم شود و نمايندگان و محافظانش روحانيان و اسالمگرايان باشند، بلكه مجموعٌه بسيار وسيع و بسيار 
تك مردم ايرانند و  پرتنوعی است آه به هيچوجه به اعتقادات مذهبی، اعم از اسالمی يا غير آن، محدود نميگردد و وراث آن تك

اند نه آسانی آه با شعور آم و ذهن متحجر و  شه و آفرينش خويش در طول زمان بر ذخايرش افزودهحافظانش آسانی آه با اندي
 .شدن آن لگام بزنند اند تا بر رشد و غنی نظر تنگ خود در هر دوران آوشيده

ن از سخ» مسلمانان«های حيات  طلبی ايدئولوژی اسالمگرا آه برای تمامی جنبه آنها فرصت خواهند يافت تا بر سيادت
رمقی فكری همراه است و چگونه  گرايی با چه بی بايد و نبايد در ميان مياورد خط بطالن بكشند و نشان دهند آه اين داعيٌه تام

فقط آسانی را به سوی خود جلب ميكند آه شعور سياسی و اجتماعيشان در چارچوب تنگ اين ايدئولوژی ميگنجد، نه جميع 
مرتبه نيستند اما به اين درجه از پستی فكری و دنائت اخالقی نزول  ت دانش و فرهنگ هممردم ايران را ،آه هرچند از باب

 .اند آه از چنين گندابی سيراب شوند نكرده
آنها به تمام آسانی آه به نحوی از انحاء بازگشت به سنت را ممكن و مطلوب ميشمرند و نيز آنهايی آه حاضرند در اين 

ا به اسالمگرايان دست دوستی بدهند، خاطرنشان خواهند ساخت آه نه سنت پديدٌه يكدستی است و راه جامٌه اسالمگرايی بپوشند ي
 .نه بازگشت بدان ممكن است و استفاده از خشونت هم گرهی از آار غيرممكن نخواهد گشود

دهند از اعتبار ساقط رواج ب» مسلمانان«ستيزی را آه اسالمگرايان ميكوشند تا در بين تمامی  آنها به اين ترتيب سكٌه غرب
خواهند آرد و نشان خواهند داد آه اين شعار پوچ آه فقط به آار تحقق منافع خود اسالمگرايان ميايد، در بين همه خريدار ندارد 

های ديگر را بسنجند و به خواست خود و مطابق ميل خويش  نيز مانند ديگر مردم دنيا به خوبی ميتوانند فرهنگ» مسلمانان«و 
پسندند از اين ميان برگزينند و در اين آار حاجت به قيمی ندارند آه به آنها امر و نهی آند، حتی اگر آن امر امر   آه میآنچه را

 .به معروف باشد و اين نهی نهی از منكر
ند در يك آالم دفاع از رشدی به مخالفان اسالمگرايی فرصت خواهد داد تا از استقالل رأی و حيثيت انسانی خويش دفاع آن

 .و ايدئولوژی اسالمگرايان آه اين هر دو را نفی ميكند و در بسيج و تقويت نيروهای آنها نقش عمده دارد، از هم بپاشند
. 

 استراتژی
آخر از همه بايد به استراتژی پرداخت آه هرچند نوبتش آخر ازهمه رسيده از بابت اهميت به هيچوجه در آخرين مرتبه 

 .قرار ندارد
 از فصلی آه به استراتژی خمينی اختصاص داشت، چندين بار به استراتژی اسالمگرايان و خصيصٌه تا اينجا، گذشته

حال بايد ديد آه دفاع از رشدی در مقابله با اين . تهاجمی آن و اين مسئله آه تعويض يا تغيير آن دچار چه موانعی است اشاره شد
 .استراتژی چه نقشی بازی ميكند
 رشدی دست به مانور بسيار وسيعی زد آه اهداف آن از قتل رشدی بسيار فراتر ميرفت، اما خمينی با صدور فتوای قتل

ای بود آه ميتواند برای وراث  انجام اين مانور عليرغم امتيازاتی آه نصيب وی و جانشينانش ساخت خطای استراتژيك عمده
 .اش را گذاشته، بسيار گران تمام شود وی و حكومتی آه او پايه

 توضيحی راجع به خطای استراتژيك داد و سپس نوع خطای اسالمگرايان را روشن آرد تا اهميت دفاع از رشدی اول بايد
 .در شكست دادن استراتژی اسالمگرايان ايران روشن شود

ی تاآتيكی خطايی نيست آه نتايجش بالفاصله آشكار شود و آسی را آه تن به آن داده خطای استراتژيك، بر خالف خطا
تر از تاآتيك به مرحلٌه  از آنجا آه استراتژی در طول زمان و در پهنٌه جغرافيايی بسيار وسيع. ادار به تقبل زيان بكندفورًا و

تری برای بروز نتايج خويش احتياج دارد و خود را در ترازنامٌه  اجرا در ميايد خطاهای استراتژيك به تناسب به مدت طوالنی
 .عی و سريعآل نبرد نشان ميدهد نه به طور موض

بدين معنا آه خطای . ديگر اينكه خطاهای استراتژيكی، بر خالف خطاهای تاآتيكی، به معنای اخص جبران پذير نيست
است و به بخشی از مبارزٌه آلی مربوط ميشود و اآثر اوقات امكان جبران ضعف يك جبهه با » جزئی«تاآتيكی بنا بر تعريف 

ای خارج از اين آل  توان با اتكا به نقطه راتژيكی آل نبرد را در بر ميگيرد و نمیهای ديگر هست ولی خطای است قوت جبهه
جبرانش آرد؛ خطای استراتژيك نقطه ضعفی آلی ايجاد ميكند، فقط ممكن است اين امر به داليل مختلف به شكست آسی آه 

 . نيانجامدشده اين خطا مرتکب
مانند خطاهای تاآتيكی ـ به تنهايی و فارغ از آنش های حريف موجد اثر نكتٌه آخر اين آه خطاهای استراتژيكی ـ اين بار ه

خطای . نيست و فرضًا با اشتباه در محاسبٌه ارقام قابل مقايسه نيست آه به هر حال و در هر صورت نتيجٌه ثابتی به بار مياورد
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 از آن به درستی استفاده آند واگر استراتژيكی يا تاآتيكی در صورتی و به نسبتی موجد ثمرات نامطلوب ميگردد آه حريف
 .پيامد ميماند حريف اين موقعيت را از دست بدهد خطا هم بی

نقطٌه اوج هم يكی از مفاهيم . اش بود خطايی آه خمينی با صدور فتوا عليه رشدی مرتكب شد گذشتن از نقطٌه اوج حمله
شكست آامل طرف مقابل ختم نگردد ـ دير يا زود به آن ايست آه هر حمله ـ اگر به  اين نقطه نقطه. پرداختٌه آلوسويتز است

العمل  خواهد رسيد و بايد در آنجا متوقف گردد؛ فراتر رفتن از نقطٌه اوج، نيروهای مهاجم را خواهد آاست و در معرض عكس
 نه تنها بخت حريف قرارش خواهد داد؛ هر چه اين تجاوز از نقطٌه اوج بيشتر شود نيروی مهاجم بيشتر آاهش خواهد يافت و

های بيشتر آم خواهد شد، امكانات دفاعيش نيز در برابر واآنش حريف تضعيف خواهد  وی برای به دست آوردن پيروزی
 .گشت

ای در ذهن داشت آه مبتنی بر حملٌه ساده، مستقيم و بدون  خمينی، همانطور آه باالتر هم اشاره شد، استراتژی بسيار ساده
اين حملٌه يكسره با . و در نهايت جهان» مسلمان«دن تسلط اسالمگرايی بر ايران، آشورهای وقفه بود به قصد برقرار آر
ای آه در آنج نجف نشسته بود و سودای فرمانروايی در سر  تبعيدی فراموش شده. تناسب نبود موقعيت اوليٌه وی چندان بی

داليل آارساز افتادن اين استراتژی ساده .  دست بياوردميپروريد چه ميتوانست بكند غير از حملٌه يكسره به اميد اينكه چيزی به
ولی خمينی پس از اين پيروزی اوليه دليلی برای ايجاد . طی انقالب ايران آه مرحلٌه اول اجرايش بود، در جای خود تحليل شد

تر و  تر و بااراده  زورمندتغيير در اهداف و برنامٌه آار خود نديد و همان تهاجم را ادامه داد منتها در برابر حريفانی بسيار
وی به اين ترتيب از نقطٌه اوج پيروزی اش گذشت و خود را بيش از پيش در معرض شكست قرار . تر از محمدرضا شاه قابل
 .داد

اولين نمونٌه اين تجاوز گروگانگيری يا به عبارت دقيق تر پشتيبانی از گروگانگيری سفارت آمريكا بود آه اساسًا خطای 
ای بود چون  شده بود، چون خمينی اصوًال توان مقابله با نيروی آمريكا را در سطح جهان نداشت، اما تخطی حساباستراتژيك 

در حقيقت خمينی پس از گذشت چند روز و اطمينان حاصل آردن از سستی حكومت آمريكا در نشان دادن واآنش، 
 .گروگانگيری را به حساب خود گذاشت نه از ابتدای آار

حسين بود آه جنگ ايران و عراق را چندين سال طول داد و موقعيتی را  افشاری برای از ميان برداشتن صداممورد دوم پ
هم آه پس از بيرون راندن نيروهای عراق برای ختم جنگ از موضع قدرت پيدا شده بود به هدر داد، ضدحملٌه ايران را از 

خطای دوم حساب شده هم نبود و فقط از آينٌه خمينی و اميدش به اين . نقطٌه اوجش گذراند و به صلحی از موضع ضعف ختم شد
گرفت ولی آنچه آه به نجات خود او و نظام ساخته و پرداختٌه وی آمد لطف الهی نبود، سياست  تأييد الهی سرچشمه می

 .ز آنها بر ديگریهای غربی و بخصوص آمريكا بود برای حفظ تعادل بين ايران و عراق و جلوگيری از فائق آمدن يكی ا دولت
مورد سوم صدور فتوا عليه سلمان رشدی است آه خطای بسيار بزرگی است و نقطه ضعف آن تفاوت بين داو صوری يعنی 

اين تفاوت در مانور خمينی . است» جهان اسالم«جان رشدی و داو اصلی يعنی باال بردن نفوذ خمينی و به تبع اسالمگرايی در 
: داد ولی در عوض اشكالی هم به دنبال داشت های اسالم را می به آن صورت دفاع از ارزشنقش مهم و مثبتی داشت زيرا 

طبعًا تا وقتی اين مانور به پايان . اينكه جلوی پايان دادن به آن را تا زمان حيات رشدی ميگرفت، آمااينكه هنوز هم گرفته است
ه در معرض از دست رفتن است، بلكه ممكن است تمام اين نرسد نه تنها تمام سودی آه برای خمينی و وراثش به همراه آورد

گذاری بسيار سنگين سياسی و عاطفی و مذهبی آه بر سر اين فتوا شده ضرر احتمالی  سرمايه. سود يكشبه تبديل به ضرر شود
 .را آمرشكن خواهد آرد

. گرفته شدن فتوا پيدا آرد ا پسحلی به غير از مرگ رشدی ي نكته در اينجاست آه به سختی ميتوان برای اين قضيه راه
آلفتی آرد، نه جنگ با آشوری آه  ناينجا نه گروگانگيری در آار است آه بتوان پول داد و خالص شد و در عوض ادعای گرد

در اينجا يا بايد رشدی از تهديد خالص شود و يا مانور اسالمگرايان با شكست . به هر حال ميتواند به ضرر طرفين ختم گردد
واجه گردد و طرف مبارزه هم شخص رشدی نيست آه در اين ميان جانش بازيچٌه سياست های اسالمگرايان شده، قاطع م

 .آشورهای غربی هستند آه نيرويشان با نيروی ايران يا اسالمگرايان قابل مقايسه نيست
ل اينكه اين بار نيز از معرآه خمينی با صدور فتوا عليه رشدی قاطعًا و بار ديگر از نقطٌه اوج پيروزی اش گذشت، به خيا

خواهد جست و بدون توجه به اينكه مكانيسم اين رودررويی با موارد قبلی متفاوت است و زمانی آه صورت حساب اين خطای 
ده مرگ وی تأديٌه اين مخارج بر ذمٌه جانشينانش افتاا البته ب. عمده را در پيش رويش بگذارند مطلقًا قادر به تأديٌه آن نخواهد بود

هم ايرانيان و هم است و تنها چيزی آه ورشكستگی آنها را به تأخير انداخته است تأخير در عرضٌه صورت حساب است آه 
 .اند آشورهای غربی به داليل مختلف به عقب انداخته

ن آن است، آاری آه بايد مخالفان اسالمگرايی انجام بدهند دفاع از رشدی و فشار آوردن برای حل قضيٌه فتوا و يكسره شد
زيرا . يكسره شدنی آه بايد به ضرر اسالمگرايان ختم گردد و استراتژی تهاجم يكسرٌه آنها را به سراشيب شكست آامل باندازد

شكستی آه پس از تجاوز از نقطٌه اوج واقع گردد جايی برای درپيش گرفتن دفاع محكم باقی نمی گذارد و تهاجم ديروز را نه به 
ترين فرصتی است آه برای رهايی از اسالمگرايی به آنها عرضه شده است و  اين بزرگ. ر تبديل ميكندنشينی بل به فرا عقب
 .شان افتاده ای آه بر عهده ترين وظيفه سنگين

. آهن نيست آه سر هر ساعت قطاری آمادٌه حرآت داشته باشد مخالفان اسالمگرايی بايد بدانند آه تاريخ ايستگاه راه
جانشينان خمينی بر . برداری نكردن از آنها خطايی است نابخشودنی  اين اهميت بسيار نادر است و بهرهفرصت های تاريخی به

خالف خود وی اهل خطر آردن در اين ابعاد نيستند، اگر خمينی مثل قماربازان ميخواست همه چيز را يكشبه ببرد و هر چه را 

183  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

خواهند سرمايٌه خود را حفظ آنند  اند آه قبل از هر چيز می يی شبيهها آه ميخواهد يكسره به دست بياورد، جانشينانش به آاسب
فتوای عليه رشدی چون تيغ ماهی در گلوی نرم آنها مانده، . و حاضرند با بازده آم بسازند ولی اصل مايه را به خطر نياندازند

 .بميرند ـ بايد اين مرگ را تسريع آردنه تاب فرودادنش را دارند و نه توان بيرون انداختنش را، فقط می توانند از زخم آن 
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