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سخن سردبير

در مذمت جامعه ای که به جای انتخاب احتياط می کند!!! 

بارها تذكر داديم كه بايد ايرانی بسازيم كه بتواند بدون اتكا به امريكا و 
شوروی و انگلستان- اين جهان خواران بين المللی- استقال سياسی، 
نظامی، فرهنگی و اقتصادی خويش را به دس��ت گيرد و روی پای خود 
بايستد و هويت اصيل خويش را به جهان عرضه كنند. افسوس كه هنوز 
عده ای از روشنفكران نمی توانند دست از غرب و يا شرق بكشند و اين دو 
را سرمش��ق كارهای خود قرار داده اند. اميدوارم با تحول فرهنگ حاكم 
اسامی، اين گروه به خودمشغول و ازمردم بريده، به خود آيند و اصالت 

خويش را دريابند و از وابستگی نجات پيدا كنند... 
امام خمينی)ره(1

انقاب اسامی به راحتی به دس��ت نيامد؛ ملت ايران از س��ر اتفاق به انقاب اسامی 
نرسيد؛ مردم ايران از س��ر ناچاری در ميان همه گروه ها، جريانات، احزاب، سازمان ها و 
رهبران پرطمطراق آنها، امام خمينی را انتخاب نكرد؛ ملت ما از روی ناآگاهی در ميان 
انواع و اقسام ايدئولوژی ها، مكتب ها، فلس��فه ها و ايسم های چپ و راست و انقاب های 

1. صحيفه امام، ج9، ص25. 
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سبز و سرخ و انفجاری و جهشی، اسام و انقاب اسامی را انتخاب نكرد؛ انقاب اسامی 
محصول اراده يك شخص، يك طبقه، يك جريان، يك گروه، يك حزب و يك سازمان 
نبود؛ انقاب اسامی محصول مهندس��ی اتاق های فكر نيروهای برانداز، طبقات )مثًا( 
پيشرو و نقشه های راهبردی س��ازمان های برانداز، كودتاگر و انقاب سازهای حرفه ای 

نبود. 
انقاب اس��امی در ايران محصول دگرگون��ی در جان های مردم و تغيي��ر در نگاه به 
عالم و آدم بود. آنهايی كه انقاب س��ازی می كنند يا خود را سازندگان حرفه ای انقاب 
معرفی می كنند به سخت افزارهايی چون: ايجاد تضاد طبقاتی و دو قطبی كردن جامعه، 
ايجاد طبقه پيشرو، دامن زدن به درگيری های مس��لحانه و ترويج ترور و از همه مهم تر 
به يك ايدئولوژی يا نم��اد ايدئولوژيك نياز دارند. در انقاب اس��امی نه مفهومی به نام 
تضاد طبقاتی وجود داش��ت و نه طبقه پيش��رو. به تعبير امام همه قشرهای جامعه در 
انقاب اسامی حضور داشتند. بنابراين انقاب اسامی متعلق به هيچ طبقه اجتماعی و 
اقتصادی نيست. انقاب اسامی به ملت ايران، مسلمانان جهان، انسان های آزادانديش 
و مشتاق عقانيت و عدالت و معنويت و از همه مهم تر، به محرومان و ستم كشيدگان و 
مستضعفان تاريخ تعلق دارد. يكی از داليل فراگيری آرمان های انقاب اسامی همين 
است كه اين انقاب به گروه، حزب، طبقه، مكان و زمان خاص تعلق ندارد. انقاب اسامی 
انقاب انسان های آزاده مشتاق رهايی از بت ها و اسطوره های ساخت دست بشر در طول 

تاريخ از آدم تا خاتم است. 
تضاد طبقاتی، طبقه پيش��رو، طبقه كارگ��ر، طبقه رنجبر، درگيری های مس��لحانه، 
ايدئولوژی، نمادهای ايدئولوژيك و همه مفاهيم و اصطاحات��ی كه در ادبيات انقابی 
دوران معاصر هال��ه ای از تقدس به خود گرفته بودند و تحريكات ش��ورانگيزی در ميان 
جوانان ايجاد می كردند، تماماً ماهيت نمادين داش��ته و هميش��ه هم در همين حالت 

نمادين باقی می مانند و صورت واقعيت و حقيقت به خود نمی گرفتند. 
در هيچ يك از جنبش های اجتماعی تا قبل از انقاب اسامی، هيچ كدام از اين مفاهيم 
ش��ورانگيز لباس واقعيت به تن نكردند. در انقاب فرانسه كه ش��عار برابری، برادری و 
آزادی داشت. شعارها صرفاً در مرحله نمادين باقی ماند. انقاب فرانسه شعار حقوق بشر 
و برقراری دموكراس��ی در جهان را ش��عار نمادين خود قرار داد ولی هيچ گاه نتوانست 
دموكراسی را حتی در فرانسه و حقوق بشر را در مس��تعمرات آفريقايی و آسيايی خود 

نهادينه كند. 
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آلبر ماله مورخ انقاب فرانسه می نويسد: 
فاسفه و مؤلفين دايره المعارف و علمای اقتصاد با اين كه دشمن بزرگ 
و خصم صريح حكومت اس��تبدادی بودند هيچ يك با بودن پادش��اه در 
مملكت مخالفتی نداشتند و علمدار مرام دموكراسی به شمار نمی آمدند. 
غالب آنها در اين باب با ولتر هم رأی بودند كه ملت به واس��طه جهلش 
قابل اداره كردن خود نيست و بهتر آن اس��ت كه هميشه در اين جهل 

باقی باشد.1
ژان ژاك روسو، حكومت انتخابی را يكی از شقوق و فروع ملوك الطوايف دانسته و مبتنی 
بر ظلم و بی خردی محسوب می كرد... جمهوری و فرمانروايی ملت را برای ممالك صغيره 
مناسب می دانست كه به شكل باد عهد قديم )دولت شهرهای يونان و روم باستان( خود 

را اداره كنند.2
تمامی شعارهای انقاب فرانسه پس از س��اقط كردن رژيم كهنه در حد نمادين باقی 
ماند و با امر واقعی هيچ نس��بتی پيدا نكرد. گويی تمامی آن شعارها فقط برای كشاندن 
مردم به صحنه و سكو كردن مردم برای باالرفتن طبقه های خاص اجتماعی بود. شعار 
انقاب فرانسه كه شعار برابری، آزادی و برادری برای همه مردم بود با سقوط رژيم كهنه 
به شعار سلطنت پادشاه عادل )ديكتاتوری منور( تبديل شد؛ شاهی كه بنا به تعريف آلبر 
ماله، قدرت مطلقه سلطنت را با نيروی عقل و فرط خرد قرين سازد...3 از نظر انقابيون 
فرانسه، وظيفه هر شخصی آن است كه جميع خيرات و ترقيات را برای ملت خود بخواهد 
لكن نبايد خود ملت را وسيله كسب اين خيرات بكند و آنان را در اين امر دخالت بدهد 
زيرا كه جهل ملت موجب ندامت خواهد شد...4 برای انقابيون فرانسه متقاعد كردن و 
به راه آوردن يك شخص آسان تر از يك ملت بود و حصول نتايج و آمال به وسيله قدرت 
ساطين زودتر ميسر می ش��ود تا به انتظار ترقی عقانی مردم ماندن...5 بنابراين شعار 
انقاب فرانس��ه فقط در س��طح نمادين باقی ماند و هيچ گاه در هيچ سرزمينی صورت 

واقعيت به خود نگرفت. 
انقاب اكتبر روسيه كه به نام برقراری آزادی و ديكتاتوری طبقه كارگر و برپايی جامعه 

1. آلبر ماله و ژول ايزاك، تاريخ قرن هجدهم؛ انقاب كبير فرانس��ه و امپراتوری ناپلئون، ترجمه رشيد ياسمی، 
تهران، اميركبير، 1364، ص311-312.

2. همان، ص312.
3. همان. 
4. همان. 
5. همان. 



12
سخن سردبير

دوره سوم سال چهاردهم شماره  49و50  پاييز و زمستان 95

بی طبقه كمونيس��تی و الغای مالكيت فردی برپا شد پس از ساقط شدن رژيم كهنه نيز 
در همان مرحله نمادين باقی ماند و به واقعيت تبديل نش��د. هم��ه امتيازها، امكانات، 
موقعيت ها و فرصت ها به طبقه جديد منتقل گرديد. به نوش��ته ميلوان جياس، طبقه 
جديد، طبقه ای بود كه قدرت و حاكميت و سلطه خود را بر عامه مردم بی سابقه و بی مانند 
اعمال می كرد. انديشه هايش محدود و جهان بينی اش دروغ و ريا بود. حاضر به پذيرش 
هيچ گونه انتقاد و آزمايشی نبود...1 شيوه حكومت اين طبقه در روسيه يكی از ننگين ترين 

صفحات در تاريخ بشر به شمار می رود...2
انقاب اسامی به تمام معنا شورش امر واقعی در مقابل امر نمادين در تاريخ بود. تمامی 
گروه ها و جريان های چپ و راستی كه در ايران قبل از انقاب اسامی شعار انقابی گری 
می دادند به نوعی تحت تأثير نمادهای انقاب روسيه و انقاب فرانسه قرار داشتند. چون 
اين شعارها حتی در زادگاهشان ماهيت نمادين داشتند و با امر واقعی نسبتی نداشتند و 

نمی توانستند با امور واقعی مردم ايران، آرمان ها و آرزوهايشان رابطه برقرار كنند. 
شعار انقاب اسامی برای ملت ايران اس��تقال و آزادی بود. بيشتر سال های دو قرن 
گذشته ايران و بلكه جهان، در تب و تاب نگرانی های مربوط به اين دو اصل، سپری شد. 
استبداد مانع بزرگ آزادی و استعمار مانع بزرگ استقال ايران به شمار می رفت. انقاب 
اسامی به جای شعارهای نمادينی كه هيچ گاه صورت واقعيت به خود نمی گرفت مثل 
شعار نان، مس��كن، رفاه، الغای مالكيت، جامعه بی طبقه، ايجاد برابری و برادری و نظام 
دموكراتيك، توسعه و تجدد و امثال اينها، عينی ترين و واقعی ترين خواست تاريخ ملت 
ايران را سرلوحه تمايات خود قرار داد. ملت ايران می دانست رسيدن به ترقی، تجدد، 
پيشرفت، نان، مسكن و... بدون داشتن استقال و آزادی امكان ندارد. يكی از ويژگی های 
انقاب اسامی اين بود كه به جای آن شعارهای نمادين اين شعارهای واقعی را برگزيد.

انقاب اسامی شايد تنها انقابی باشد كه به رغم گذشت نزديك به چهار دهه از عمر 
آن، همچنان بر شعارهای اوليه خود وفادار مانده است و جذابيت تداوم و شوريدگی دارد. 
علت اصلی اين پايداری به خاطر آن اس��ت كه مطالبات مردم ايران در انقاب اسامی، 
مطالبات مبتنی بر پنداش��ته ها نيس��ت. مطالبه امر واقعی بود نه امر نمادين. مطالبات 
مبتنی بر دانش و داشته های مردم بود. نه مطالبات توهمی احزاب، گروه ها، جريان ها و 

طبقات ويژه. 

1. ميلوان جياس، طبقه جديد، ترجمه عنايت اهلل رضا، دانشگاه تهران، 1358، ص91-92. 
2. همان، ص92.



13
د!!! 

ی كن
ط م

تيا
 اح

اب
تخ

ی ان
جا

به 
كه 

ی 
عه ا

جام
ت 

ذم
ر م

د

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

انقاب اس��امی ش��ايد از محدود جنبش های اجتماع��ی و انقابی اس��ت كه تمام 
توانمندی های خود را بر بنيادهای قدرت نرم و مفهومی به نام اعتماد عمومی پايه ريزی 
كرده است. اين مفهوم نه تنها پيش شرط ضروری برای هستی اجتماعی در يك جامعه 
اسامی و فرهنگی است بلكه پيامدهای كنش ها و واكنش های فرد و جامعه را در اغلب 
ش��رايط حتی ش��رايط ابهام، قابل ارزيابی می كند. بنابراين انقاب اسامی شايد تنها 
انقابی باشد كه بر اس��اس يك مدل تعامل عقانی و ايده تثبيت ش��ده تر از هم گرايی 

اجتماعی و روح جمعی شكل گرفته است. 
در اغلب انقاب های شناخته شده جهانی مثل انقاب فرانسه و روسيه و چين و غيره، 
مدل هم گرايی و تعامل بر اس��اس نفع حزبی، گروهی، طبقه و قشر خاص، با شعارهايی 
كه در حد نيازهای س��طحی طبيعی تقليل يافته است، تعريف ش��ده است. اين نوع از 
هم گرايی ها بس��يار سست و شكننده اس��ت و چون س��طح واگرايی و گسست انقابی 
در آن باال و گس��ترده اس��ت اغلب اين انقاب ها برای تداوم خود دس��ت به تصفيه ها و 
تس��ويه های خونين و فله ای می زنند. انقاب فرانسه، روس��يه و چين نمونه های عينی 
چنين انقاب هايی هستند. زيرا اغلب اين انقاب ها بر اساس منافع مشترك قشر خاص 

پی ريزی شدند. 
انقاب اسامی انقابی است كه نه بر پايه منافع قشر خاص، بلكه بر اساس ارزش های 
مشترك، شكل گرفته است و تأييد وجود اعتماد به راه و راهبران آن، از طريق تعامل بر 
اساس ارزش های مشترك گواهی می دهد و آن ارزش ها را هر روز تقويت می كند. بنابراين 
يكی از ويژگی های برجس��ته و منحصر به فرد انقاب اسامی نس��بت به جنبش های 
اجتماعی ديگر آن است كه ايدئولوژی انقاب اسامی همزاد با انقاب يا محصول تأمات 
پساانقابی نيست. ملت انقابی ايران سال ها با اين ارزش های مشترك زندگی كردند و 
اساس اعتماد عمومی در جامعه را بر ساخت های مفهومی و واقعيت های اجتماعی اين 

ارزش ها بنا نهادند. 
يكی از داليل اساسی بی اعتمادی مردم به احزاب، گروه ها، جريان ها، ايسم ها، فلسفه ها 
و ايدئولوژی های رنگارنگ دوران معاصر و پيوند آنها با اسام و مكتب اهل بيت در ايران 
همين است. در اغلب انقاب های جهان پيوند وثيقی ميان مردم و ايدئولوژی انقاب و 
ارزش هايی كه بايد بر اساس آن ارزش ها س��ازمان نظام انقابی شكل می گرفت، وجود 
ندارد. ايدئولوژی تمامی اين انقاب ها يا زاده شرايط انقابی يا ضرورت های پساانقاب 
است. مردم فرانسه تا قبل از انقاب فرانسه دركی از دموكراسی، ليبراليسم، حقوق بشر 
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و... نداشتند. مردم روسيه و چين تا قبل از انقاب كمونيس��تی دركی از سوسياليسم، 
جامعه كمونيستی، ماركسيسم، تضاد طبقاتی، طبقه پيشرو و غيره نداشتند. اين ايسم ها 
دغدغه های قشرهای بس��يار محدود تحصيل كرده در اين كش��ورها بود كه در شرايط 
انقاب يا پس از انقاب آنها را تبديل به ش��عار انقاب يا خواست انقابی مردم كردند. 
بنابراين يكی از مسائل چالش برانگيز اغلب اين انقاب ها آموزش های ايدئولوژيك مردم 
در شرايط بعد از فروپاشی نظم كهنه و جايگزينی نظم جديد بود. بعدها همين آموزگاران 
ايدئولوژی انقابی خود از عوامل اصلی انحصارطلبی های پساانقابی در اين انقاب ها و 
انحراف و فروپاشی آن بودند. آموزگاران ايدئولوژی انقابی خود را وارثان اصلی و فرزندان 
واقعی انقاب می دانستند و همين برجستگی ها را مبنای امتيازات ويژه برای خود تلقی 

می كردند. صدها نمونه از اين دست در تاريخ انقاب های مشهور جهان وجود دارد. 
اين افسانه ها و اين داستان ها در انقاب اسامی جايگاهی ندارد. ارزش های مشترك 
در انقاب اس��امی كه مبنای اعتماد عمومی ش��د نه همزاد انقاب بود و نه در شرايط 
پساانقابی تدوين گرديد. اعتماد عمومی در انقاب اسامی بر پيشينه های اجتماعی، 
فرهنگی، فكری و ارزش های اسامی كه صدها سال با روح، روان، گوشت و خون مردم 
ايران آميخته بود، پديد آمد. رمز پيروزی و تداوم انقاب اس��امی در همين باور نهفته 
است و هر دستی كه بخواهد تحليل و تفسير و باورهايی غير اين القا نمايد بايد آن را دست 

بيگانه، دست نفوذ و دست فتنه ناميد. 
با اين تفاصيل اگر ش��كاف عميقی بين تعريف س��طحی بعضی از گروه ها، جريان ها، 
مس��ئوالن و دولت مردان از اعتماد عمومی و آرمان های انقاب اس��امی در ش��رايط 
مخاطره آميز، و ماهيت بسيار گسترده تر نگرانی های مردم از اعتماد عمومی و عدول از 
ارزش های انقاب اسامی وجود دارد، حاكی از آن اس��ت كه نظام جمهوری اسامی، 
به تنظيم سياس��ت های تبليغی ديوان س��االری و توجيه��ات آبكی آنه��ا در انطباق با 

حساسيت های مردم و احساس آنها در مورد »آنچه در خطر است« نياز شديد دارد. 
دولت مردان در هيچ س��طوحی نبايد اجازه داش��ته باش��ند اعتماد عموم��ی مردم را 
دست آويز تسويه حساب های حزبی، خانوادگی، نفع جريانی، نفع گروهی و محفل های 
خصوصی خود كنند و به اين اعتماد آس��يب رسانند. انقاب اس��امی دستاورد حزب، 
گروه، خانواده و قش��ر خاصی نيس��ت كه ثمرات آن در اختيار بهره های انحصاری اين 

محافل باشد. 
اكنون ما در آستانه آزمونی ديگر از مكانيسم مردم ساالری در نظام جمهوری اسامی 
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هستيم. انتخابات تجلی عقانيت جمعی ملت ايران و نماد حس سلوك جمعی ماست. 
تنظيم سياس��ت های تبليغی در انتخابات آينده و ايجاد صورت بندی های مناسب تری 
از بيداری و آگاهی های اجتماعی و اس��امی در مردم برای گزينش عقانی تر، يك باور 
ترديدناپذير است. تجربه انتخابات گذشته نشان داده است به رغم اين كه يكی از نقاط 
قوت جمهوری اسامی كه در نوع خود بی نظير است، مكانيسم انتخابات می باشد ولی به 
دليل عدم پايبندی اخاقی، اسامی و ملی اغلب كسانی كه وارد رقابت های اين عرصه 
می شوند و نوع رقابتی كه انتخاب می كنند، بيشترين خسارت را بر اعتماد عمومی جامعه 

وارد می سازند. 

انتخابات و رفتارهای مخاطره آميز 
از آغاز دهه هفتاد كه سياست قبيله گرايی، حزب گرايی، طبقه گرايی، سرمايه پرستی، 
ويژه خواری و توس��عه بازی؛ مقام رفيع سياست های رش��د و تعالی فكری و اجتماعی، 
عدالت، عقانيت و معنوي��ت را روز ب��ه روز در نظام جمهوری اس��امی تنگ تر كرد و 
مسئوالن خسته، واداده و غير انقابی به اين نتيجه رسيدند كه تقاص عقب ماندگی های 
مال��ی و رفاهی خ��ود را بايد از جي��ب مس��تضعفين و از خزان��ه بيت الم��ال بگيرند و 
انقابی نماهای احساس��اتی، بی بصي��رت و بی مايه، عقده حق��ارت بی تخصصی خود را 
در آكادمی های انگليس، فرانس��ه، امريكا و... )كه درب آن به بركت سياست های دولت 
سازندگی به روی آنها گشوده شده بود( باز كردند و با دريافت نشان روشنفكری دينی! 
از فرنگيان، بر ملت اي��ران منت نهادند و به ميمن��ت و مباركی، به وطن بازگش��تند و 
مثل مور و ملخ، تمامی س��نگرهای دانش��گاه، دولت، مجلس، مراكز تحقيقاتی و... را به 
اشغال انحصاری خود درآوردند و به روايت اهالی ش��هر افسانه ای برره!! پشت سر هم از 
خودشان، هرمنوتيك، ايدئولوژی، سوسيولوژی،گفتمان و ...يدمان و فلسفه های مضاف 
در »وكردند!« و مانند »زئوس« خدای قدرت طلب، خشن و بی عاطفه افسانه های يونان 
باستان پدر خود »كرونوس«1 )هاشمی( را خوردند؛ و عصر خداجنبانی در مكتب و مرام 
اصاح طلبان به پايان رسيد و فصل خودجنبانی آغاز ش��د. روشنفكران دينی ما به اين 
نتيجه رسيدند كه جامعه مدنی مترقی تر، عقانی تر و عادالنه تر و از همه مهم تر، معنوی تر 

1. در اساطير يونان باستان هستی دو فرمانروای نيمه خدايی دارد، كرونوس و زئوس. زئوس پسر كرونوس است. 
عصر كرونوس را عصر خداجنبان و عصر زئوس را عصر خودجنبان هستی می گويند. وقتی زئوس پدر خود كرونوس 
را خورد عصر كرونوس در يونان باستان به پايان رسيد و بشر از آن دوران در عصر زئوس زندگی می كند. يعنی هستی 

نيازی به خدا ندارد و خودجنبان است. 
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و توحيدی تر از جامعه نبوی و علوی است!!! روشنفكران دينی به ما گفتند يوم اهلل ديگری! 
آغاز شده است. دوم خرداد را با سوت و كف و هورا به جای 22بهمن نشاندند و ملت ما پس 
از قرن ها حسرت و حرمان، به افتخار جامعه مدنی نائل آمد و رئيس جمهور ما سردمدار 
جهانی گفت وگوی تمدن ها شد. دوم خردادی ها به پاس اين پيشرفت های شگفت انگيز 
اعام كردند كه دوران رهبری ام��ام خمينی و حاكميت دينی به پايان رس��يد و عصر 
حاكميت عقل و قانون بشری است. در عصر عقل و قانون، جايی برای قال الصادق و قال 
الباقر نيست. حماسه حسينی و شور عاشورايی در عصر حاكميت زئوس معنايی ندارد. 
خردگريزی و عقل ستيزی در عصر حقوق، ليبراليس��م و دموكراسی است. عصر زئوس 
عصر حاكميت دون كيشوت ها، بتمن ها، زوروها، مردان عنكبوتی و مورچه ای، رمبوها و 

عصر هری پاترها و عصر تن تن هاست!!!
پهلوانان اين عصر، مانند اوليس تنها پهلوان باقی مانده از جنگ تروا و پادشاه قدرتمند 
شهر ايتاك در يونان باستان، كه به تنهايی به جنگ همه خدايان رفت و در نهايت پس از 
پيروزی بر تمامی آرمان های شهرياری شرق كه سر در گريبان خدايان داشتند، شهريار 
آرمانی غرب ش��د؛ در اين عصر يك تنه به جنگ اهريمن می رون��د و آنها را به پای ميز 
مذاكرات كشانده و به نگرانی های سازمان يافته آنها از دستاوردهای علمی، نفوذ انقابی 
و حضور جهانی ملت های غير غربی، مهر حقانيت قانونی زده و حق نظارت را بر رفتارهای 
اين ملت ها مش��روع و قانونی و مبتنی بر مقررات بين المللی و اقتضائات نظام جهانی و 

جهانی شدن می دانند. 
در عصر زئوس، ملتی كه سر سازگاری و سازش با كدخدای جهانی را ندارد بايد بپذيرد 
كه اگر می خواهد مشكل آب خوردن خود را حل كند بايد در تمام كنش ها و واكنش های 
خود نظر كدخدا را جلب كند. در چنين عصری كه انقاب زداي��ی از رفتارهای ملت ها 
يك قان��ون بين المللی اس��ت ملت ها چه حقی دارن��د بدون جلب نظر ارب��اب جهانی، 
چشم اندازهای دفاعی، برنامه های توس��عه و قوانين بودجه ای متعارف بنويسند. قواعد 
نگارش تمامی اينها بايد تغيير كند. مهم نيس��ت كه چند سال از موعد قانونی برنامه ها 
گذشته باشد مهم اين است كه در س��رزمين ارباب حلقه ها كدخدا از ما راضی باشد. بر 
اساس اين دستاوردهای بزرگ روشنفكران دينی!! كه در طول تاريخ همتا ندارد، تاريخ 

انقاب اسامی به دو بخش تقسيم شد: 
1. دوران امام خمينی 

2. دوران پسا امام خمينی 
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از نظر آنها دوران امام خمينی دوران رهبری كاريزمايی )كرونوسی( بود. اين رهبری 
سه ويژگی داشت: 

الف. ايدئولوژی )بخوانيد اسام( بر قانون غلبه داشت. 
ب. عدالت بر توسعه غلبه داشت. 

پ. ايثار و گذشت بر رفاه غلبه داشت. 
جارچيان دولت دوم خرداد، مأموريت داشتند كه ش��ب و روز، گاه و بی گاه و با ربط و 
بی ربط پيوسته در كوی و برزن جار بزنند كه بدانيد و آگاه باشيد با رحلت امام خمينی 
دوران رهبری كاريزمايی به پايان رسيده و ملت ايران بايد از اين رهبری عدول كند و به 
رهبری ای كه ما می گوييم رهبری عقل و قانون )زئوسی( است، برسد!! ويژگی های اين 

رهبری به شرح زير است: 
الف. قانون بر ايدئولوژی غلبه دارد. 

ب. توسعه بر عدالت غلبه دارد. 
پ. رفاه بايد مقدم بر ايثار و گذشت باشد. 

از دولت سازندگی، عصر مخاطره آميزی برای انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی 
آغاز ش��د. و هر روز با تنگ تر ش��دن جای عدالت، عقانيت، معنويت و آزادی، سياست 
قبيله گرايی، فاميل بازی، ويژه خواری و اس��ير اين حزب و آن گروه شدن، در مهم ترين 
اركان ساختار نظام سياس��ی كه به اعتماد عمومی مربوط اس��ت، يعنی ديوان ساالری 
)قوای مقننه، مجريه و قضاييه(؛ بس��ط و توسعه بيش��تری يافت. رهبر انقاب با طرح 
مكرر مباحث و مفاهيمی چون: تهاجم فرهنگی، ارتجاع روشنفكری، رفاه زدگی خواص، 
بصيرت، فتنه، نفوذ و... تاش كرد ديده بان های بيدار جامعه را معطوف به زخم هايی كه 

می رود در جان و روح جامعه انقابی ايران نهادينه و مزمن شود، نمايد. 
البته ديوان ساالری ايران بيمارتر از آن است كه توجهی به اين زخم ها داشته باشد. اين 
بی اعتنايی را می توان از رفتارهای كارگزاران اين ديوان ساالری در قوه مجريه و مقننه 
در هر دوره ای بيش از پيش مش��اهده كرد. اين يعنی مخاطره آميز شدن جامعه ايران. 
عدم هماهنگی ميان نوع نگرانی ه��ای رهبری و مردم در خص��وص پيامدهای جامعه 
مخاطره آميز و معيارهای بسيار سطحی كارگزاران ديوان ساالری در مورد خطر گسترش 
بی اعتمادی عمومی در فضايی كه اغلب دولت ها مسئوليت های خود را در خصوص اتخاذ 
سياست های الزم برای حل معضات اجتماعی يا حواله به عمق خرابی اوضاع در دولت 
قبلی می كنند يا حواله به ارزيابی های علمی و بازی های آماری می نمايند، نشان می دهد 
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كه نگرانی های رهبری و مردم در اين ارزيابی های به ظاهر علمی و آماری جايی ندارد. 
اين بی اعتنايی در گفتارهای دولت  مردان ما نيز آشكار است. وقتی رئيس جمهور يك 
نظام اسامی و انقابی مثل نظام جمهوری اسامی با صراحت می گويد آرمان های ما به 
سانترفيوژها متصل نيست، آدم ناخودآگاه ياد منورالفكران غرب پرست و سكوالر عصر 
رضاش��اهی می افتد. يكی از اينها در دوران رضاشاه وقتی می خواست اقدامات وی را در 
مسئله كشف حجاب توجيه كند، نوشت: ديانت بر ارواح و قلوب مردم حكومت دارد نه 
بر اجسام و ظواهر آنها... دور از حكمت و دانش اس��ت كه دين اسام لباس مخصوصی 
برای پيروان خود دستور دهد، زيرا هر اقليمی و هر ناحيه ای به اختاف حرارت، برودت، 
اعتدال، مزاج، س��ليقه، حكومت و طبيعت از حيث ماكول و مش��رب و ملبس يك نوع 

احتياج... دارد كه آن ديگری ندارد.1
او عقل خود را در اثبات ارادت به رضاخان چنان قاطی چيزهای ديگر كرد كه نفهميد 
يا دوست نداشت بفهمد كه داستان كشف حجاب داستان لباس و پارچه و كفش و كاه 
نبود، بلكه داستان عفت، شرف، حيا، غيرت، ناموس، فرهنگ، تاريخ، استقال و آزادی 
يك ملت بود. رضاخان در پوشش مبارزه با حجاب و كاه و امثال اين اقدامات سخيف، 
مأموريت داش��ت بنياد اين باورها را از ايران بركند. سطح ش��عور اجتماعی و فرهنگی 
ملت ما تا اين اندازه پايين نيس��ت كه نداند آرمان های ما به سانترفيوژها وصل نيست؛ 
بلكه هر آدم عاقلی می فهمد كه داس��تان سانترفيوژها داستان س��انترفيوژها نيست!!! 
داستان آزادی، استقال، هويت و اصالت و فرهنگ انقابی ملت ايران است. در معادالت 
منطقه ای و جهانی سانترفيوژهای ما لرزه بر جان دشمن نيانداخته است بلكه استقال، 
آزادی، عقانيت آرمان گرايی، روح مقاومت، فرهنگ ظلم س��تيزی و عدالت دوس��تی، 
سازش ناپذيری، اسام خواهی و داشتن روح انقابی، دشمنان ما را مستأصل كرده است.
اگر پذيرفتيم ك��ه رفتارهای كارگ��زاران ديوان س��االری ايران جامع��ه انقابی ما را 
مخاطره آميز كرده است بايد بدانيم كه در آستانه انتخابات پيش رو، با توجه به تجربيات 
گذشته نبايد انتظار داشته باشيم مخاطرات را مستقيماً لمس كنيم. چنين مخاطراتی 
اكنون چنان در رفتارهای روزمره زندگی ما و دولت مردان ما حضور دارند و به احساس 
گنگ نگرانی و ع��دم اعتماد و امني��ت و صورت بندی های مختل��ف اجتماعی ما دامن 
می زنند كه جدا كردن و ديدن آنها بسيار سخت است. در چنين شرايطی تنها اعتقادات 
و اعتماد عمومی مبتنی بر اعتقادات به يك حامل ميانجی حياتی تبديل می ش��ود. اين 

1. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، عروج، 1376، ص179. 



19
د!!! 

ی كن
ط م

تيا
 اح

اب
تخ

ی ان
جا

به 
كه 

ی 
عه ا

جام
ت 

ذم
ر م

د

95
ن 

ستا
 زم

ز و
ايي

  پ
50

4و
ه  9

مار
 ش

هم
ارد

چه
ل 

 سا
وم

ه س
دور

مسئله زمانی ارزش خود را آشكار می كند كه ما بدانيم يك جامعه مبتا به مخاطره چه 
ويژگی هايی دارد: 

1. اولين نش��ان جامعه مخاطره آميز اين اس��ت كه مردم در چنين جامعه ای احتياط 
می كنند نه انتخاب. 

می گويند در جامعه مخاطره آميز اولين چيزی كه مخدوش می ش��ود اطاعات است. 
وقتی در جامعه ای توس��ط كارگزارانش اطاعات مخدوش و غير قابل اعتماد می شود و 
دولت مردان در رقابت های انتخاباتی يا رجزخوانی های سياسی، تمامی مبانی و مبادی 
آماری را دروغگو، مردم فريب و بی اعتبار می س��ازند برای كسانی كه در اين جامعه حق 
انتخاب آزاد دارند، تنها راهی كه باقی می ماند احتياط است و احتياط ويروس خطرناكی 
برای اعتماد عمومی است و اين برای نظامی چون جمهوری اسامی كه اركانش بر اعتماد 

عمومی استوار است، خطر بزرگی است.
2. اعتماد همراه با احتياط، اطمينان را از بين می برد و تمام انتخاب های درون يك نظام 
را با مخاطره و ريسك همراه می سازد. مردم در مرز خيال و واقعيت سرگردان می شوند. 
اين حالت برای يك نظام سياس��ی خطرناك ترين حالت هاس��ت و هر عاملی در چنين 

شرايطی ممكن است تعادل اجتماعی را به هم بريزد.
3. می گويند پاس��خگويی پيش درآمدی برای اعتماد و اطمينان اس��ت؛ وقتی دولتی 
خود را از پاسخگويی بی نياز می بيند يا پرس��ش گران را با الفاظ نادرست مورد عتاب و 
خطاب قرار می دهد يا آنها را حواله به جهل و بی  سوادی و جهنم و درك اسفل السافلين 
و غيره می سازد دانسته يا نادانسته اركان اعتماد عمومی را مخدوش می كند. اين گونه 
دولتمردان در حوزه سياست، يا مست قدرت و خودشيفتگی هستند يا آنقدر جهل نسبت 
به مكانيسم های فراز و فرود دولت ها در سياس��ت دارند كه نمی دانند بی اعتمادسازی 

مردم، به مثابه بريدن شاخه هايی است كه بر آن نشسته اند.

کالم آخر 
به دليل عملكردهای نادرست ديوان س��االری در حوزه جلب اعتماد عمومی، جامعه 
ايران گرفتار بيماری مخاطره پذيری است. تا قبل از اين كه اين بيماری عميق و مزمن 
شود بايد به علل و عوامل آن كه به نظر ما در ديوان ساالری ايران نهفته است، توجه كرد. 
ما اكنون مثل گذشته به يكديگر اعتماد نداريم و اين بی اعتمادی از سطوح باال به سطوح 
ميانی و پايين در حال رس��وخ كردن است. چگونه ممكن اس��ت مردم به دولت مردانی 
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اعتماد كنند كه خود به يكديگر اعتماد ندارند. 
افراد نسبت به گذشته به سرنوشت خود نمی انديشند و در انتخاب های خود معيارهای 
دقيقی را به كار نمی گيرند. احتياط در ورود به عرصه های عمومی و نهادهای مردم ساالر 
مثل مجلس و دولت و... و بی تفاوتی نسبت به كسانی كه قرار است زمام امور را به دست 
گيرند و بی اعتمادی به وعده ها و شعارها و برنامه های انتخاباتی به خاطر عدم پايبندی 
دولتمردان و نمايندگان به شعارها و برنامه های وعده داده شده و ده ها دليل ديگر جامعه 

ما را مخاطره پذير كرده است. 
در ميان عائم آش��كار اين مخاط��رات مثل بی اعتم��ادی، احتياط، ع��دم اطمينان، 
بی تفاوتی و... پيامدهای ناش��ناخته ديگری نيز وجود دارند كه حتی نمی توان به شعور 
اجتماعی برای درك رويه و روال روزمره زندگی نيز اعتماد كرد. همه اينها ميزان واقعی 
مخاطره را تا حد زيادی پنهان نگه می دارد و موج��ب افزايش حس نگرانی و بدبينی به 
آينده ايران عزيز می شود. چنين هراس هايی بی واس��طه اين احساس را در ميان مردم 
تشديد می كند كه دولت خود توليدكننده و تش��ديدكننده اين بی اعتمادی است. چه 

برسد كه خود در مقام پاسخگويی و حل مشكات چنين نگرانی هايی باشد.
يك داوطلب انتخاباتی بايد بفهمد وقتی برای جلب آرای مردم به نادرستی وعده های 
عجيب و غريبی چون حل مش��كات در صد روز و امثال اين می دهد، چگونه تا س��طح 
پيمانكاران فاضاب های روستايی، شأن دولت جمهوری اسامی را تنزل می دهد و مثل 

موريانه به جان اعتماد عمومی می افتد.
دولت مردان، كارگزاران و نمايندگان مجلس جامعه ما را مخاطره پذير كردند. در جامعه 
مخاطره پذير، تعداد بازندگان كه عموماً مردم هستند از تعداد برندگان كه بعضی ها فكر 
می كنند گروه ها، احزاب و سازمان ها هستند، بيشتر است. آيا اين مخاطره پذيری طبيعی 
و بديهی اس��ت؟ آيا اين مخاطره پذيری ضروری و ضامن بقای نظام جمهوری اسامی 
و آرمان های آن اس��ت يا يك فرآيند تحميلی و خودخواسته است؟ وظايف آحاد مردم، 

كارگزاران و مسئوالن نظام در قبال اين واقعه و خطرات ناشی از آن چيست؟ 
شايد عده ای سرخوشانه به دنبال اين باش��ند كه اثرات ملی، منطقه ای و جهانی اين 
مخاطرات را ناشی از توهم توطئه و امثال آن القا نمايند. اگرچه باورهای سرخوشانه اين 
افراد تأثيری در تبيين اثرات اعتقادی و ساختاری اين مخاطرات ندارد ولی بايد بدانيم 

كه تاوان آن هميشه از خزانه مردم پرداخت شده است. 
مخاطرات بی اعتمادی عموماً در رديف مخاطرات بنيانی است و به مشروعيت نظام های 
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سياس��ی برمی گردد. بنابراين زبان اعتماد زبان تجارت و بده بس��تان های سياس��ی و 
اقتصادی نيست. زبان حضور آگاهانه، داوطلبانه و خالصانه در حوزه عمومی است؛ و اين 
رمزی بود كه انقاب اسامی را تا به امروز سرزنده، پايدار، شاداب، توليدكننده و اثرگذار 

نگه داشته است. 


