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  ٧٨٤گفتگو با نشريهء نیمروز، شمارهء 

   May 14, 2004 / ١٣٨٣ ارديبھشت ٢٥

   :اشاره

    

شجاعت و از روبرو به گذشته نگاه كردن، نعمتى است كه نصیب ھر كس : "استاد دكتر صدرالدين الھى معتقد است

طروس از اين شجاعت به سرحد كمال برخوردار است و اين آن نايافته گوھرى است كه بايد گردن آويز میرف. نمى شود

اين آقاى میرفطروس، سرى بريده دارد در تشت تكفیر دوستان ديروزش و تنى ... ھمه متفكران امروز و فرداى ما باشد

را ) وزير(حسنکو ) حالج( منصور وبابکردار كردن در تحلیل ھاى او، درد ب. پاره پاره بر نیزه دشمنانش در ھمان روزھا

به آتش و نفت و بوريا دست مى " عین القضات ھمدانى"در ديگ تیزاب مى افتى و با " ابن مقنع"احساس مى كنى، با 

شايد اشتباه مى كنم، اما آسان نیست كه آدمى در ... يابى، و در خیل كشتگان بى آواز، خود را ھم آواز آنان مى بینى

نباشد كه " گالیله"ر تجديد حیات انديشه دينى در سراسر جھان، در صف ملحدان سربلند تمامى تاريخ بايستد و عص

در عشق دو "(َركَعتان ِفى العشق، الَيصح وضو ُھما اال بالدم: "باشد كه بگويد" منصور"زمین مى گردد، و : آھسته بگويد

ده ويژگى اسالم " مالحظاتى در تاريخ ايران" او در كتاب ) ...ركعت است كه وضو، آن درست نیايد، اال به خون

راستین و توتالیتاريسم را به زبانى ساده چنان برمى شمارد كه ھر طفل ابجدخوان فكر سیاسى، شباھت ھاى بى 

نیكى چون و چرائى میان ھیتلر، موسولینى و استالین و خمینى پیدا مى كند و نیز خیل نظريه پردازان اين رژيم ھا را به 

برداشتن اين صدا در برھوت ايمان ھاى "... سروش"تا " شريعتى"و از " ژدانف"تا " كیروف"از : باز مى شناسد

امید آن است كه اين صداى تنھا، طنینى جھانتاب پیدا كند، زبان آتشینش در . نئولیبرالى، نیازمند جرئتى منصوروار است

  " ... .گیرد و او چون شمع به تنھائى نسوزد و آب نشود

  تنھا نه تنھا ديگرصداى تنھاپس از گذشت سال ھا از نظرات استاد صدرالّدين الھى، اينک مى توان گفت كه آن 

نیست، بلكه كتاب ھا و گفتگوھاى دكتر على میرفطروس بازتاب گسترده اى در میان روشنفكران ما داشته و به يمن 

منافع "نوينى از روشنفكران ھستیم كه برخالف گذشته، نه بر اين بحث ھا و بررسى ھا امروزه ما شاھد پیدايش موج 

اھمیت تاريخى . بلكه براساس منافع ملى ما به تاريخ و رويدادھاى تاريخى نظر مى كنند" مصالح ايدئولوژيک"يا " حزبى

ورود كمتر كسى را كشش و جسارت "اين بحث ھا از جمله در اينست كه زمانى انتشار يافته اند كه بقول منتقدى 

 و سنت شكنى در سنجشگرى تاريخى، خود بدعتى شد براى نويسندگانى كه خط قرمزچنین عبورى از . بدان ھا بود

عقايد و آثار میرفطروس براى روشنفكران "... بعدھا مضمون بحث ھاى میرفطروس را محور تحقیقات خويش قرار داده اند

نیز الھام بخش و راھگشا بوده و به آنان جھت درك علل ) انىخصوصا كشورھاى حوزه تاريخ و تمدن اير(جوامع اسالمى 

  . و عوامل تاريخى عقب ماندگى ھاى كشورشان و شیوه برون رفت از آن، يارى كرده است

تا چه قبول افتد و چه در نظر "گفتگوى حاضر، فرصت ديگرى است براى پرداختن به دين، سیاست و روشنفكرى در ايران 

  ". آيد

    

  نیمروز



  

    

 * * *  

  

چشم انداز تاریخى بیشتر : "چنین تمام مى شود)  سال پیش8- ٧حدود (یكى از گفتگوھاى شما! آقاى میرفطروس :نیمروز

حضرت محّمد است، ھمچنان كھ نمونھ اعالى " مدینھ النّبى"روشنفكران یا نواندیشان دینى راجع بھ جامعھ مدنى، اساسآ 

رویدادھاى سال ھاى اخیر، "...  سال پیش است١۴٠٠الھ حضرت على در  س۴حكومت آزاد و دموكراتیک شان، حكومت 

 در حفظ نظام -" مصلحت طلبى"بھ " اصالح طلبى"خصوصآ عملكردھاى اصالح طلبان دینى و تحول تدریجى آنان از 

 -  علوى تبار و از جملھ آقاى دكتر علیرضا- ، این نظر شما را تأیید مى كند، با اینحال بعضى از اصالح طلبان - اسالمى

   ...مى دانند" روشنفكرى دینى را راه بى بدیل براى رسیدن بھ مدرنیتھ"ھنوز 

  

مدعى شده كه " مصلحت طلبان امروز"و " اصالح طلبان ديروز"و حتى يكى از ھمین ! بله: میرفطروس

نست كه گويا نتیجه منطقى اينگونه ادعاھا اي"! دار دموكراسى باشند روشنفكران غیردينی نمى توانند پرچم"

 اصطالح :در ھر حال، نكته اى را كه بايد دانست اينكه...!!! ھستند" دينى"تمام دموكراسى ھاى اروپائى 

داراى يک تناقض درونى است كه بى توجھى به " روشنفكران مّلى مذھبى"مانند " روشنفكر دينى"

ار مى كند و ھم را بى اعتب" ملى"، ھم "دين"آسیب مى زند و ھم به " روشنفكر"آن ھم به 

پس از سال ھا كّلى بافى و آشفته فكرى و توھم زائى، زمان آنست كه در باره مفاھیم، شفاف . را" مذھبى"

  . تر و دقیق تر صحبت كنیم و از غلطیدن به فلسفه بافى ھاى گذشته پرھیز كنیم

فكر و عقل نّقاد و پرسشگر با ) چنانكه از نامش ھم پیداست"(روشنفكرى"آنچه در اّول مى توان گفت اينست كه 

به . و از پیش داده شده مى گیرد" باورھاى يقینى"و " ايمان"تعريف مى شود، در حالیكه دين جوھر خود را از 

فكر و عقل نّقاد و پرسشگر، پايه اساسى روشنفكرى است در حالیكه دين بخاطر ذات : عبارت ديگر

من : "بقول علماى اسالمى. اد گريزان استايمانى و يقینى خويش از تحقیق و عقل پرسشگر و نق

نوانديشان "اطالق : بنابراين! مى كند) زنديق(يعنى منطق و استدالل منطقى انسان را كافر" تمنطق، تزندق

  . به دوستان شايد صحیح تر و دقیق تر باشد" دينى

  

            : "ود در لندن گفتھ انددر سخنرانى اخیر خ) آقاى محسن سازگارا(یكى از نمایندگان نواندیشى دینى :نیمروز

Ө          Ǜү ẮҚ      Ǜ   Ǜ          Ө          Җ ǚ " و"  Ǜ  ə     ə     Ө ǚ Ə     Җ ǚ        ə        

Ө         Ө  ...Ө    ҳ  ǚ    Ө   Ǜ  ə Ǜ   Ө ǎ  Ǜ          Ө Ǜ     əǚ ǎ  Ǜ    ə ǚ     ə Җ     ..." شما آیا با این تعریف

  !  روشنفكرى موافقید؟از

  

عقالنیت "دورانى كه . روشنفكرى محصول دوران جديد انديشه و تفكر انسان است! ببینید: میرفطروس

اين، به ھیچ وجه به .  قرار مى گیرد-خصوصآ اعتقادات دينى-، مركز و معیار ھمه ارزش ھا و اعتقادات "انتقادى

قرار مى گیرد و در " عقل"تحت نظارت " ديانت"ناست كه معناى ضدّيت با دين و مذھب نیست بلكه به اين مع

  . به حیات معنوى خويش ادامه مى دھد" دين"، "عقل"واقع در پرتو 



بعنوان يک استراتژى و يک (می دانیم كه در قبل از انقالب اسالمى، مرحوم دكتر شريعتى با بازگشت به مذھب

جو "جامعه اى را سازمان دھد كه در آن " توحید فكرى"ر يك كوشید تا د) بعنوان يک ايدئولوژى(و به اسالم) ايمان

فكرى مشابه بوجود آيد، جامعه اى كه در ھمه جاى آن بتوانیم اكسیژن اسالم را تنفس كنیم، جامعه اى كه 

مذھب بعنوان يك استراتژى، و اسالم بعنوان يک ايدئولوژى، ھمه عرصه ھاى فكرى، فرھنگى، ارزشى، اخالقى، 

آزادى، دموكراسى و : "دكتر شريعتى با چنان اعتقادى معتقد بود كه". ماعى را در بر مى گیردسیاسى و اجت

آزادى و دموكراسى ھديه بورژوازى و لقمه "يا " لیبرالیسم غربى، چونان حجاب عصمت بر چھره فاحشه است

ين باره نگاه براى يک بحث مستند در ا"(چرب و شیرين مسمومى است كه با صد منت به ما اعطا مى كنند

  ). ، چاپ چھارم، بخش سوم"مالحظاتى در تاريخ ايران: "بفرمائید به

ما، چنین جامعه " مّلى مذھبى"و " روشنفكران دينى"با اين افكار و آرمان ھاى دكتر شريعتى و به ھمت ! خوب

ت آن برخورداريم  سال است كه ھمه ما از بركات و حسنا٢۵ مستقر گرديده و االن ۵٧اى با انقالب اسالمى سال 

روشنفكران دينى از نمونه ھاى " دانشگاه اسالمى"و ايجاد " پاكسازى دانشگاه ھا"، "انقالب فرھنگى"كه 

سنت دينى را در "مى خواھند " چاق و الغر كردن دين"و با " قبض و بسط شريعت"آنست، حاال ھمین دوستان با 

  ! ؟"یاى مدرن كنار بیايندبا مشكل دن: "و به اين ترتیب"!! كنار آزادى بنشانند

بلكه ابتدا بايد با خودشان كنار بیايند زيرا اينھمه " آزادى و دنیاى مدرن"من فكر مى كنم كه اين دوستان نه با 

فروتنى و صداقت اخالقى حكم مى كند كه اين . دست و دلبازى فكرى، شايسته يک روشنفكر واقعى نیست

سنت "(سنت"رى و ايدئولوژيک خويش، ابتدا به گسست قطعى از دوستان با نقد روشن و شفاف از گذشته فك

  . و راھگشائى براى جھان و جامعه بپردازند" روشنفكرى"برسند و بعد به ) فكرى ضد آزادى و ضد تجّدد

  

در مورد دكتر على شریعتى گفتھ مى شود كھ برداشت ھاى ضد آزادى و ضد تجدّد از عقاید او، نادرست و یک  :نیمروز

   ...است" زائىتوھم "

  

يک بار ھم كه شده توضیح دھند " گنجینه انديشه ھاى شريعتى"اما متوّلیان و كلیدداران ! بله: میرفطروس

فلسفه وجودى آنھمه عقايد ضد آزادى و ضد تجدّد و حّتى فاشیستى در آثار شريعتى چیست؟ و اساسآ از نظر 

را چگونه بايد دوره بندى كرد؟ و مھم " اطمه، فاطمه استف"و " امت و امامت"آثارى مانند ) chronologique(زمانى

فاطمه، فاطمه "تر از ھمه، نظر اين متولیان نسبت به اينگونه عقايد و آثار چیست؟ دكتر شريعتى در آغاز كتاب 

و با خواندن و جمع آورى ھمه اسناد و ... با تكیه اساسى بر اسناد كھن تاريخى"مدعى است كه " است

 قرن به ھمه زبان ھا و لھجه ھاى محلى اسالمى در باره حضرت فاطمه وجود داشت، ١۴ر طول اطالعاتى كه د

  ..." را تألیف كرده و" فاطمه، فاطمه است"كتاب 

مى توان پرسید كه اين ) كه ظاھرآ به روش علمى و آكادمیک ھم مجھز ھستند(از متوّلیان آثار دكتر شريعتى

) ؟"( قرن به ھمه زبان ھا و حتى لھجه ھاى محلى اسالمى١۴در طول اطالعات "و اين " اسناد كھن تاريخى"

چیست؟ من ) بعنوان سمبلى براى زنان ايران"(فاطمه"كدام يا كدام ھا بوده و اساسآ نظر اين دوستان در باره 

فكر مى كنم پاسخ به اين سئواالت خدمتى است كه اين دوستان مى توانند نسبت به خوانندگان آثار دكتر 

و " حسن نیت"ھمین جا بگويم كه من در . از عقايد وى ھّمت كنند" توھم زدائى"تى انجام دھند و در شريع

جاده جھنم گاھى از مسیر صداقت دكتر على شريعتى، دكتر سروش و ديگران ترديدى ندارم اّما ديده ايم كه 

   .مى گذرد" حسن نیت"



با حمله به عقل و " مردان بزرگ" را ترک كنیم، چرا كه اين "مردان بزرگ "ما بايد عادت دفاع از " كارل پوپر"بقول 

كه با انديشه ھاى خويش راھگشاى -اين دسته از روشنفكران را " پوپر. "آزادى، خطاھاى بزرگ مرتكب شده اند

  . مى نامد" پیامبران دروغین "-حكومت ھاى جّبار بوده اند

  

یم تحوّالت یا رفرم ھاى دینى را تجربھ كنیم و اساسآ چرا نتوانستیم بحث اینست كھ چرا ما برخالف مسیحیت نتوانست :نیمروز

   خودمان را متوّلد كنیم؟" سنت توماس"و " كالون"یا " لوتر"

  

بین مسیحیت و اسالم، تفاوت ھاى بنیادينى : ھمانطوريكه بعضى از محقّقان ديگر ھم گفته اند: میرفطروس

از جمله . ، آزادى و دموكراسى را اساسآ غیرممكن مى سازدھست كه طرح مسائلى مانند جدائى دين از دولت

ما كار ندارد بلكه ناظر بر امور دنیائى و " آخرت"برخالف مسیحیت، اسالم دينى است كه تنھا با اينكه 

، يعنى برخالف مسیحیت، اسالم دينى است كه مّدعى حكومت، سازماندھى اين جھانى ما نیز ھست

برخالف مسیحیت، در اسالم امام يا رسول . انین از پیش تصويب شده استاجتماعى و تدوين و اجراى قو

 بقول دكتر .خدا در كنار قدرت حكومتى و حتى ھمكار و ھم پیمان با دولت نیست بلكه خود دولت است

امام يا پیغمبر، مسئولیت مستقیم سیاست خارجى را داراست و رھبرى مستقیم اقتصاد، ارتش، : "شريعتى

يعنى امام يا رسول خدا، ھم رھبر دين است، ھم .  خارجى و اداره امور داخلى جامعه با اوستفرھنگ، سیاست

با چنین اعتقادى بود كه مرحوم دكتر شريعتى نظريه جدائى دين از ..." رئیس دولت است و ھم رئیس حكومت

تعبیر ديگرى از "را مى دانست و ضمن مخالفت با آن، جدائى دين از دولت " ساخته قدرت ھاى خارجى"دولت را 

پل زدن به آزادى و دنیاى "طبیعى است كه در چنین نظامى . ، بشمار مى آورد"تفكیك سیاست از روحانیت

نوانديشان دينى ما فراموش مى كنند كه در اروپا، ظھور مدرنیته و جامعه . امرى محال و غیرممكن است" مدرن

يكى از مظاھر اين دوستان فراموش مى كنند كه . مدنى با پیكار علیه حاكمیت دين و كلیسا ھمراه بود

و اسطوره ھاى " بھسازى دين"افسون زدائى از جھان و جامعه است نه نوسازى يا ) مدرنیته(تجدّد

، "اسالم راستین"در اين يكصد سال، ما انواع و اقسام " روشنفكران دينى"و " روشنفكرى"با اينگونه . دينى

ا تجربه كرده ايم بى آنكه بتوانیم از اين فالكت تاريخى و از اين مذّلت مذھبى ر" تشّیع علوى"و " اسالم نبوى"

  .فرھنگى رھائى يابیم

من فكر مى كنم كه بدون نقد شجاعانه از گذشته فكرى خويش و بدون گسست قطعى از سنت 

 روشنفكران ما قادر به پل زدن بسوى آزادى، دموكراسى و) چه دينى و چه لنینى(ھاى ايدئولوژيک

كسانى كه ديروز با تأويل و تفسیرھاى خودسرانه، از آيات قرآن، سوسیالیسم و جامعه بى . تجدّد نخواھند بود

مردم "مى خواھند از دل يک دين تمام خواه و توتالیتر، " ھرمنوتیک"طبقه توحیدى استنتاج كردند و امروز با ابزار 

 در واقع ھم به مردم ساالرى ضربه مى زنند و ھم به استخراج كنند" حكومت دموكراتیک دينى"يا " ساالرى دينى

از بطن عقیم يک دين تمام خواه و عقل ستیز، ھیچ فكر و متفّكرى زاده نشد و . دموكراسى و تجدّد مّلى

بوده نه " فقیه پرور"تمّدن اسالمى اساسآ : "ھم از اين روست كه بقول دكتر عبدالكريم سروشنخواھد شد، 

  "! ... گسازو فرھن" فیلسوف پرور"

 

  

 



  
  
  

   )قسمت دّوم(

   ٧٨٥گفتگو با نشريهء نیمروز، شمارهء 

   May  21,  2004   / ١٣٨٣   خرداد  ١ 

  

، این )یعنی ضرورت فكر و عقل نّقاد(آنچھ كھ شما در تعریف روشنفكر و روشنفكری گفتھ اید :نیمروز

را روشنفكر دانست؟ می خواھم بگویم كھ این " فیلسوف عقلی"سئوال را پیش می كشد كھ پس می توان ھر 

  ! تعریف، چندان كامل نیست

  

در تضاّد با آنچه كه (تعريف من اساسًا معطوف بود به ذات و جوھر روشنفكری: میرفطروس

ايمان و تعبـِّد "و اولويـّت آن بر " عقِل نّقاد"يعنی اھمیـّت ) نامیده مي شود" روشنفكر دينی"

سازی است، يعنی ايجاد ذھنیـّتی است كه بر بستر آن  اساسًا فرھنگوظیفه روشنفكر ". دينی

را نیز جزو " نگری آينده"جا نیست اگر  پس بی. بختی انسان را تأمین كرد بتوان آينده و نیک

) به تعبیر ادوارد سعید"(نگری آينده. "حساب آوريم ھای اساسی روشنفكر و روشنفكری به مؤّلفه

و نقد گذشته و بررسی حال، ضمن برقراركردن رابطه منطقی با آينده، به اين معنا كه با تحقیق 

  . بختی جامعه را فراھم كرد بتوان مصالح نیک

می خواھند، در شكل مترّقی و " دين"را ھمساز و ھمطراز " عقل"ِی ما كه "روشنفكران دينی"

رامش به می رسند كه قرن ھا پیش با ھمه عالقه و احت" مولوی"متعالی خود سرانجام به 

ی "آخور"و علم و عقل را " مردار"سرانجام، دنیا را ...) تو ھمه انديشه ای! ای برادر"(انديشه"

  ": ُاشتران"می دانست زيبنده 

  

  ُخرده كاری ھاِی علم ھندسه 

  يا نجوم و علم طب و فلسفه 

  اينھمه، علِم بناِی آخورست 

  كه عماِد بوِد گاو و ُاشترست 

  

) با آن عشق عارفانه اش به مولوی(كه آقای دكتر عبدالكريم سروش نیزانگیز است  و آيا شگفت

معتقد ) مانند دكتر سید حسین نصر(و عقل و علم و تكنولوژی" ِخرِد علمی"ضمن خوار شمردن 

   ؟»علم و تكنولوژی نمی توانند برای ما عّزت بیاورند لذا بايد به دين تمِسک ُجست«می شود كه 

حقوق بشر "و " دموكراسی دينی"يا " مردم ساالری دينی" از ی ما كه"روشنفكران دينی"

صحبت می كنند در واقع از ماھیـّت تبعیض آمیز عقايد خويش غافل اند چرا كه گستره " اسالمی

تقسیم می كنند " غیراسالمی"و " اسالمی"، "غیردينی"و " دينی"جھانشمول حقوق بشر را به 

معروف " غیرخودی"و " خودی"ند كه امروز در ايران به و سرانجام به آن نتیجه فاجعه بار می رس



  . است

به ) خصوصًا حجت االسالم كديور و اشكوری(ترين خدمت اين دوستان من فكر می كنم كه بزرگ

نظرات خويش را در " بازگشت روحانیت به حوزه"دين و روحانیت اين خواھد بود كه ضمن تأكید بر 

بعنوان اصول (و خصوصًا منشور حقوق بشر)  و مردانبرابری زنان(باره حجاب، برابری جنسی

اين سّنِت خون و شھادت و عاشورا قرن ھاست كه راه ھرگونه تعّقل و ... ابراز نمايند) جھانشمول

برای رسیدن به آزادی و جامعه مدنی، : تعادل روحی را از جامعه ما سلب كرده است، بنابراين

  ! گريخت" نجغرافیای خون و جنو"ابتداء بايد از اين 

  

" روشنفكری"با " سیاست"مسئلھ ای كھ در تاریخ روشنفكری ایران وجود دارد، مسئلھ آمیختگی  :نیمروز

توسط روشنفكران گفتھ اید، كمی " فرھنگ سازی"و " ذھنیـّت سازی"این مسئلھ با آنچھ كھ شما از . است

  ... مغایر است

  

نی شكل نگرفته و تقسیم كار در كشورھائی كه ھنوز نھادھای مستقل مد: میرفطروس

اجتماعی چندانی ھم در آن ھا صورت نگرفته، معموًال روشنفكری با سیاست آمیخته است، با 

اينحال بايد تأكید كرد كه وظیفه اصلی روشنفكر ايجاد فضاھای ذھنی مناسب برای تعالی و 

سیاست  "است نه" فرھنگ سازی"وظیفه روشنفكر : عبارت ديگر به. بختی جامعه است نیک

مثًال روشنفكران عصر . او عھده دار مھندسِی فكری و مديريـّت ذھنی جامعه است"! بازی

دنبال ايجاد  نبودند بلكه بیشتر به) يعنی كسب قدرت سیاسی(مشروطیت اساسًا در پی قدرت

 جای ايجاد آنھا به: عبارت ديگر ذھنیـّت عقالنی و بسترسازی برای استقرار جامعه مدنی بودند، به

  .دنبال ايجاد مدرسه و دانشگاه و گسترش سواد و فرھنگ بودند حزب و سازمان سیاسی به

بعد، با تأسیس حزب كمونیست در ايران و خصوصًا از دوران رضاشاه تا انقالب  از مشروطیت به

" ايمان مذھبی"جای ) ايدئولوژيک(بدل شد و ايمان حزبی" ايدئولوژی"در ايران به " سیاست"، 57

، ھم عقل نّقاد و )بعنوان عنصری آزاد و مستقل"(فرديـّت انسان"ھم :  و بدين ترتیبرا گرفت

ھمین جھت  به. پرسشگر، و ھم منافع مّلی ما در تعّلقات حزبی و مصالح ايدئولوژيک رنگ باختند

  . داشتیم" ايدئولوگ "-عمومًا-جای روشنفكر و متفّكر   ما به57در سراسر اين دوران تا انقالب 

  

دوره رضاشاھی از " فرھنگ سازان"دانیم كھ بسیاری از روشنفكران یا بقول شما  ولی می :وزنیمر

  ... و) ذكاء الملک(سیاستمداران برجستھ آن دوره ھم بودند، مثًال محّمد علی فروغی

  

ولی بايد عرض كنم كه محّمد علی فروغی و ديگران از بازماندگان و ! بله، كامًال: میرفطروس

آنان با پائی در فرھنگ و تاريخ و تمّدن ايران و با پای . مكتب مشروطیت بودندتربیت شدگان 

سوی آينده جامعه مدنی و استقرار تجّدد در ايران  ديگری در تاريخ و فلسفه و تمّدن غرب، رو به

و آئین كشورداری " تدبیر مدرن"معنای  ھنوز به" سیاست"اين ھمان دورانی است كه . داشتند

ھمین جھت است كه يكی  به. معنای فريب و دسیسه و نیرنگ تفاوت داشت ت بهبود و با سیاس

.  را با ھم داشتندفضیلت و فضلھای روشنفكران و سیاستمداران آن دوره اين بود كه  از ويژگی



اش ھمین محّمد علی فروغی كه ضمن اينكه استاد مسّلم زبان و ادب پارسی بود و  نمونه

گلستان، تصحیح بوستان، تصحیح غزلیات سعدی و رباعیات ، تصحیح "آئین سخنوری"صاحب 

خیام و گزيده شاھنامه فردوسی و نیز نويسنده صدھا مقاله ادبی و فرھنگی بود، با فلسفه 

 سال 70ِی او پس از گذشت "سیر حكمت در اروپا"كه  طوری غرب نیز آشنائی عمیق داشت به

، فیزيک و )نجوم( او حّتی در علم ھیأت.ھای ادبیات فلسفی در ايران است اينک جزو كالسیک

اصول "نام   به- سال پیش اّولین كتاب را در علم اقتصاد 100شیمی نیز دست داشت و حدود 

 محّمد علی  فضلاين از...  تألیف كرد كه ھنوز از اعتبار علمی برخوردار است-"علم ثروت ملل

  . فروغی

ونه درخشانی از نجابت، اخالق و  ھم بايد گفت كه محّمد علی فروغی نمفضیلتاز نظر 

غائله "باره كافی است بدانیم كه پس از  در اين. دوستی يک روشنفكر سیاستمدار بود میھن

، )شمسی1314بسال (در اعتراض به كشف حجاب و جريان مسجد گوھرشاد در مشھد" بھلول

اھی و قصور در به اتھام كوت) استاندار و نايب التولیه آستان قدس رضوی(محّمد ولی خان اسدی

علی اكبر (خدمت به دستور رضاشاه دستگیر و اعدام گرديد و پسر محّمد ولی خان اسدی

در . بود، دستگیر و زندانی شد) نخست وزير وقت(ھم كه داماد محّمد علی فروغی) اسدی

كند، اّما " شفاعت"چنین شرايط و احوالی، فروغی كوشید تا در نزد رضاشاه برای آزادی دامادش 

يک عصبیـّت افسارگسیخته، رضاشاه، محّمد علی فروغی را نیز مورد توھین و توبیخ قرار داد و در 

. ، باعث عزل و انزوای سیاسی محّمد علی فروغی گرديد"!برو گم شو! زن ريش دار"با گفتن 

مطالعه دوران عزلت، عسرت و پريشانی فروغی، واقعًا ھر انسان آزاده ای را متأثر و منقلب می 

، نوشته دكتر باقر "1320ذكاء الملک فروغی و شھريور "در اين باره نگاه بفرمائید به كتاب (سازد

پس از حمله ارتش متفقین به ايران و ) 1320ّوم شھريور در س"(روز واقعه"با اينھمه، در ). عاملی

كناره گیری تحمیلی رضاشاه و تبعید وی، محّمد علی فروغی، برخالف بسیاری از روشنفكران و 

با " !تا شاه كفن نشود، اين وطن، وطن نشود"جای شعار  به) 57در انقالب (سیاستمداران ما

كه از رضاشاه در دل داشت، تقاضای وی را برای اصالت و نجابتی استثنائی و با ھمه كدورتی 

ھا برای الغاء سلطنت  نخست وزيری و سرپرستی امور كشور پذيرفت و علیرغم نقشه انگلیسی

و استقرار جمھوری و حتی علیرغم پیشنھاد ُپست رياست جمھوری به فروغی، وی استقالل و 

ا بر منافع فردی خويش ترجیح داد و با منافع مّلی ايران ر: حفظ تمامیت ارضی ايران و در يک كالم

سیاستی آگاھانه در آن لحظات حساس تاريخی و در شرايطی كه كشور در اشغال بیگانگان بود 

و خطر تجزيه ايران می رفت، توانست كشتی طوفان زده ايران را به ساحل نجات و عافیت 

وزير (ر غالمحسین صديقیچنین فضل و فضیلتی را ما آخرين بار تنھا از شادروان دكت. برساند

 ساله اش با محّمد رضاشاه و 25شاھد بوديم كه علیرغم كدورت و مخالفت ) كشور دولت مصدق

، با شاه مالقات 57در آستانه انقالب " جبھه مّلی"ھای عموم سران و رھبران  با وجود مخالفت

  ... كرد و پیشنھاد نخست وزيری وی را پذيرفت و

  

  ھائی مانند فروغی بی خبر ماندند؟  ھای بعدی از حضور و وجود شخصّیت نسلبا اینحال، چرا  :نیمروز

  



ترين عامل را در ايدئولوژيک شدن  من، مھم: بطوريكه در جای ديگری ھم گفته ام: میرفطروس

انترناسیونالیسم حزب توده و اعتبار رھبران : عبارت ديگر به. دانم فضای فرھنگی جامعه ايران می

ھا  يعنی ناسیونالیست-يابد كه نقیض آن " اعتبار"توانست در بین جوانان ما  یفكری آن، زمانی م

شوند و اينچنین بود كه " بی اعتبار"زاده، پورداوود و ديگران،  و فرھنگسازانی مانند فروغی، تقی

ھای مّلی ما، بی خبر و  ھای آينده از شناخت شخصیت با تبلیغات حزب توده و اقمار آن، نسل

نگاه ) يعنی جغرافیای روشنفكری ايران"(كانون نويسندگان ايران"مثًال وقتی به . دمحروم ماندن

جای تولید فرھنگ و  بینیم كه كانون نويسندگان ھم به كنیم و تحّوالت آنرا بررسی كنیم می

  : بقول سھراب سپھری. ذھنّیت سازنده، عمومًا سیاست و ايدئولوژی تولید كرده است

  من قطاری ديدم"

  ُبرد  میتسیاسكه 

  !"رفت و چه خالی می

  

 ايدئولوژيک قبل از انقالب نفس -بسیاری از نويسندگان و روشنفكران ما ھنوز در فضای سیاسی 

در پاسخ به ) در پاريس( سال پیش، در جلسه كانون نويسندگان ايران12-10حدود . می كشند

عامل سركوب و "او را  دكتر ناتل خانلری،كه ضمن توھین به "(نويسنده و شاعر انقالبی"يک 

يكی از افتخارات رژيم شاه اين بايد باشد كه دكتر ! آقا«: گفتم) نامیده بود"!! سانسور رژيم شاه

و سپس جلسه را ترک كردم و از ... » ناتل خانلری، وزير فرھنگش بود نه آل احمد و امثال او

  !كانون نويسندگان استعفا دادم

دھند كه  نشان می) از انقالب مشروطیت تا انقالب اسالمی(رويدادھا و تحوالت سیاسی در ايران

نیست، ) يعنی قانون"(يک كلمه"، مشكل اساسی جامعه ما تنھا "مستشارالدوله"برخالف نظر 

ھمین جھت است كه  به.  استمشكل معرفتی و فرھنگیبلكه مشكل اساسی ما يک 

و از جمله مسئوالن (ديخواھان مابارھا ديده ايم مشروطه خواھان ما به استبداد گرويدند و آزا

ما ھنوز نتوانسته ايم به ... آزادی مخالفان خويش را پايمال كرده اند) در ايران" كمیته حقوق بشر"

ھای  نقد گذشته و بازشناسی حال و آينده دست بیابیم و در اين آشفتگی فكری است كه دّكه

ینی و استقرار جمھوری كه در بقدرت رسیدن آيت اله خم(ھای سیاسی احزاب و سازمان

افكار "ھا و نشريات رنگارنگ، ھنوز  با شبكه ھائی از سايت) اسالمی نقش اساسی داشته اند

  ... می سازند" عمومی

  
  

 

 
 

   
 

  !می كنیم" ناشاد گذشتھ"را فدای " آینده"ما مّلتی ھستیم كھ 



 
  

  
  

   )قسمت سّوم و پايانی(

   ٧٨٦ شمارهء گفتگو با نشريهء نیمروز،

   May 27, 2004 / ١٣٨٣ خرداد٨

  

  

    

   :اشاره

    

گفتگو با دكتر علی میرفطروس با استقبال فراوان ھموطنان ما روبرو شده بطوريكه بسیاري از راديوھا، تلويزيون ھا، 

بقول . اب داده اندمتن آنرا بازت) در اروپا، آمريكا، كانادا و استرالیا(سايت ھای اينترنتی و روزنامه ھای فارسی زبان

حاوی چنان نکات مھمی است که الزام خواندنش را برای نسل ] اين گفتگو[«): آقای مجید زھری(نويسنده و منتقدی 

شود تند خواند و گذشت؛  ھای آگاھنده و سرشار از روشنگرِی تاريخی را نمی گويی اين گزيده... کند ما دوچندان می

  » ...طلبد تأملی مضاعف را می

  . ن چاپ بخش سوم و پايانی اين گفتگو، امیدواريم كه در آينده نیز بتوانیم به اينگونه گفتگوھا ادامه دھیمما ضم

    

  نیمروز
  

    

 * * *  

  

Ǜ      Ắ      Ө     Ǜ    ǚ  əǛ Қ ǚ Ǜ   ǚ          ǚ  «گفتید كھ " روشنفكران دینی"سال ھا پیش شما در باره  :نیمروز

 ǚə   Ắ   Ǜ  ậǛ     Ө ǚӨ ... «ظاھرًا ھنوز ھم ما با چنین مسئلھ ای روبرو ھستیم؟ !  

  

بر بستر اصطالحات علوم جديد و مكاتب !) اگر اين اصطالح بی معنا نباشد(ما" روشنفكران دينی": میرفطروس

در واقع آنان برای پاسخ دادن به مسائل و . مفھوم سازی می كنند) و اساسًا غیردينی(جامعه شناسی غربی

ظری خود، از بسیاری مفاھیم جامعه شناسی و فلسفه غرب اقتباس می كنند، چیزی كه من حدود مشكالت ن

به آنجا " استسالم"كار اين . نامیده ام) يعنی اسالمی كردن مفاھیم غربی"(استسالم" سال پیش آنرا 16-17

م كه تازه اين حرفھا اين ما نیستی«: رسیده بود كه مرحوم دكتر شريعتی در يک خودپسندی آزاردھنده مدعی شد

را از ماركسیست ھا و متفكران غربی گرفته باشیم، بلكه اين، ماركسیست ھا و متفكران غربی ھستند كه اين 

جھت گیری طبقاتی "برای نمونه ای از اين ادعاھا نگاه بفرمائید به كتاب !!!(»...حرف ھا را تازه از اسالم گرفته اند

ظاھرًا ) ، دكتر حبیب اله پیمان"كیت، كار و سرمايه از ديدگاه اسالممال"، دكتر علی شريعتی؛ "در اسالم

می دانند، ھنوز به » برای رسیدن به دموكراسی و مدرنیته" راه بی بديل"روشنفكری دينی را «دوستانی كه 

  ! مفاھیم غیردينی غرب مشغول اند" استسالم"



ی، پاسخی به مسائل امروز ما نداشته اند،  سال تجربه خونین و ھولناک حكومت اسالم25كسانی كه با وجود 

ما با اينگونه شبیه سازی ھا و مفھوم " روشنفكران دينی!! "می نويسند" نامه ای برای فردا"شگفتا كه اينک 

سازی ھای غیرعلمی، راه اشتباھات ھولناک ديگر را ھموار می كنند چرا كه از بطن يک دستگاه دينی ذاتًا 

اينگونه طفیلی گری فكری و سوء استفاده از مفاھیم مدرن غربی ھمانطور كه ! ی آيدبدنیا م" مرده"عقیم، فقط 

  . ديده ايم نه به نفع اسالم است و نه به نفع استقرار تجّدد و جامعه مدنی در ايران

پروتستانتیسم " بايد اضافه كنم اينست كه -در تفاوت ذاتی مسیحیت و اسالم-آنچه كه به بحث قبلی ما 

بدل كرد و با پرورش فرد آزاد و مستقل " شھروند آزاد"، انسان را به "وجدان گناھكار"آزاد كردن فرد از با " مسیحی

در " فرد"با اضمحالل " پروتستانتیسم اسالمی"از دولت و دين، زمینه جامعه مدنی را ھموار ساخت در حالیكه 

غیرممكن می سازد، چرا كه بقول دكتر را " فرد آزاد"مفاھیمی مانند شھادت و ايثار، اساسًا رشد و پرورش 

  ! »شھید، قلب تاريخ است«: شريعتی

  

در این اواخر توجھ بھ تاریخ و تاریخ نویسي در ایران، افزایش یافتھ بطوریكھ كتب تاریخی و خصوصًا خاطرات  :نیمروز

 در باره این - یک محّقق تاریخبعنوان -نظر شما . سیاستمداران و دولتمردان رژیم گذشتھ، از استقبال خوبی برخوردار است

  تحقیقات و كتاب ھای تاریخی چیست؟ 

  

اين عنايت به تاريخ و تحقیقات تاريخی، پديده امیدواركننده ای است كه می توان آن را به فال نیک : میرفطروس

را تجربه  سال گذشته، مّلت ما يكی از سیاه ترين و خونبارترين دوره ھای تاريخ خويش 25بھر حال در اين . گرفت

كرده است و می خواھد بداند كه راز اينھمه سیاھی ھا و ناكامی ھا و عقب ماندگی ھا در چیست؟ بی جھت 

  . نیز تعريف كرده اند" دريچه ای برای نگاه كردن به آينده"نیست كه تاريخ را 

بیشتر نوعی بسیاری از اين كتاب ھا . ارزش كتاب ھا و تحقیقات تاريخی منتشر شده، البته يكدست نیست

است تا يک تحقیق علمی و منصفانه اّما در كنار اين ھا، تحقیقاتی وجود دارند كه بسیار " كتابسازی"

مانند كتاب ھای دكتر عباس میالنی، دكتر سّید جواد طباطبايی، دكتر محّمد محّمدی ماليری و (ارزشمنداند

  ). ديگران

اين خاطرات از آنجائیكه مشاھدات .  فراوان برخوردارندخاطرات دولتمردان و رجال سیاسی ايران ھم از اھمیت

. می توانند مورد استفاده محّققان تاريخ معاصر باشند" اسناد دست اّول"عنوان  عینی نويسندگان آن ھستند، به

 اين خاطرات و روايت ھا، وقتی كه در كنار ديگر خاطرات و روايت ھا قرار بگیرند، مصالح واقعی تدوين تاريخ معاصر

  . ايران را فراھم می سازند

  

  آخرین كتابی كھ شما خودتان در این اواخر خوانده اید، چھ بود؟  :نیمروز

  

خاطرات سیاسی و اجتماعی دكتر محّمد "(يادمانده ھا، از بر باد رفته ھا"در اين اواخر كتاب : میرفطروس

ور رضاشاه و تحوالت ايران در آن اين كتاب، ضمن يک بررسی اجمالی از ظھ. را تمام كرده ام) حسین موسوی

 سال قبل از انقالب و خصوصًا به علل پیدايش 20اساسًا به تحوالت سیاسی ايران در ) خصوصًا در شھر تبريز(دوره

حزب مردم، حزب ايران نوين و حزب رستاخیز و داليل شكست يا ناكامی آنھا پرداخته و از اين زاويه به رويدادھای 

اّول : برای من اين كتاب از سه منظر واجد اھمیت است. ظھور خمینی نظر كرده است و 57منجر به انقالب 



 از آغاز نوجوانی ضمن عالقه به زبان ترکی، معتقد به -به عنوان يک آذربايجانی وطن دوست-اينكه، نويسنده 

اين منظور از ھمان بوده و برای ) عنوان زبان مّلی و سرتاسری ھمه اقوام ايرانی به(ترويج و گسترش زبان فارسی

و ترويج و تدريس زبان فارسی در تبريز " كانون دانش پژوه"آغاز جوانی به ھّمت افراد خانواده اش به تأسیس 

  . پرداخت

نويسنده با آگاھی، ايراندوستی و بضاعت خويش از يک خانواده متوسط شھری و از مسند قضاوت : دوم

يعنی نمايندگی منتخب مردم آذربايجان در مجلس سنا ( كشورترين مقامات اداری و سیاسی دادگستری تا عالی

اداری -می رسد و اين، نشانه باز بودن نظام سیاسی) و شورا، و سپس به قائم مقامی حزب مردم و رستاخیز

سلسله مراتبی كه (ايران در آن دوره برای پیمودن سلسله مراتب سیاسی و ارتقاء اجتماعی می تواند باشد

  ). انی خصوصًا آذری ھا در آن حضور فعال داشته انداقوام مختلف اير

استقالل رأی و منش سیاسی نويسنده كه اخالق و انصاف و ايراندوستی خود را فدای جلوه ھای : سوم

دفتر ويژه "مالقات نويسنده با ارتشبد حسین فردوست، رئیس . ظاھرفريب و گذرای زندگی سیاسی نكرده است

انقالب "عنوان  یز است و شايد پرتوی باشد بر آنچه كه چند سال بعد بهبسیار تأمل برانگ" شاھنشاھی

معروف به -ارتشبد فردوست «: روايت دكتر موسوی به.  تومار حیات رژيم سلطنتی را درھم پیچید-"اسالمی

. نیز بی اراده او آب نمی خورد) رئیس ساواک( آنچنان قدرتی داشت كه حتی سپھبد نصیری-"چشم شاه"

در نخستین » .ردی بود كوتاه قد و چاق و تا حدودی گنگ و منگ، لباسش غیرمرتب و حتی كثیف بودفردوست، م

يكی باقیمانده غذای خشک شده بر روی يقه «: مالقات دكتر موسوی با فردوست، دو چیز نظرش را جلب میكند

:  مطرح می كندنويسنده با حیرت اين سئوال اساسی را» ...كتش و ديگری، تخت كفشش كه كنده شده بود

باشد و بازرسی " چشم شاه"آدمی كه قدرت ديدن حتی لّكه بزرگ روی كتش را ھم ندارد چگونه می تواند «

  » !دقیق مسائل و حل مشكالت مملكتی را بر عھده داشته باشد؟

اطالعات جالبی بدست می ) حزب رستاخیز"(تک حزبی"دكتر محّمد حسین موسوی از چگونگی پیدايش فكر 

او از كم كاری ھا و بی تفاوتی ھای مسئوالن . آنرا ساخته و پرداخته شخص امیرعباس ھويدا می دانددھد و 

 سخن می گويد، بی تفاوتی 57-56در برخورد با رويدادھای سال ھای ) خصوصًا دكتر جمشید آموزگار(دولتی

  . می در ايران بودھائی كه حاصل آن حضور روزافزون روحانیون، بازگشت خمینی و استقرار حكومت اسال

اجتماعی دكتر محّمد حسین موسوی اين باور را در خواننده تقويت می كند كه برخالف -خواندن خاطرات سیاسی

تصور رايج، عرصه سیاست رژيم گذشته چندان ھم از زنان و مردان آگاه، دلسوز، شايسته و میھن پرست خالی 

  .  بودو دكتر محمد حسین موسوی يكی از آن مردان... نبوده

  

، ادبیات و خصوصًا شعر فارسی را یكی از منابع تاریخ اجتماعی ایران قلمداد "تاریخ در ادبیات"شما در بحثی بنام  :نیمروز

  كرده اید، می خواھم بپرسم كھ اھمیت این مسئلھ، چقدر است؟ 

  

 -نشینی در ايران بارھابا توجه به حمالت متعدد و ھجوم ھای ويرانگر قبايل بیابانگرد، شھر و شھر: میرفطروس

از جمله اينكه با ويرانی و آتش زدن كتابخانه ھا و قتل عام يا فرار دانشمندان و . دچار آسیب ھای اساسي شد

 میالدی در حمله ازبک ھای 1589موّرخان، جامعه ما بارھا دچار انقطاع يا گسست تاريخی گرديد، مثًال در سال 

ازبک ھا چندين ھزار كتاب را در آب ريختند و از جمله «: ضی احمد قمیمھاجم به شھرھاي خراسان به گواھی قا

در )  میالدی1920به سال ( سال پیش80يا در ھمین » ...را از كتاب و اسناد تاريخی، انباشتند" حوض شاھی"



. حمله اشرار نايب حسین كاشی به كتابخانه شھر طبس تمام كتب خطی نفیس اين كتابخانه در آتش سوخت

  .  سال سابقه تاريخی داشت و دارای حدود ھشت ھزار جلد كتاب نفیس خطی بود800ابخانه بیش از اين كت

كه بخاطر خصلت  شعر ما، ھمواره حافظه تاريخی مّلت ما بود در برابر اينگونه حمالت و ھجوم ھای ويرانگر،

تاريخ و فرھنگ مّلی ما شفاھی و نقل سینه به سینه، توانست از گذشته به آينده، حافظ و حافظه بخشی از 

نمونه اش ھمین . در شعر پارسی ما، تاريخ ايران نفس می كشد: به ھمین جھت است كه گفته ام. باشد

آنھمه شادی، شادخواری، ستايش شراب، رقص، خنیاگری، زن، زيبائی، لّذت جوئی و "... شاھنامه فردوسی"

ر واقع بازگو كننده باورھا و آئین ھا و سنت ھای امید به زندگی كه سراسر شعر كالسیک ايران را پوشانده، د

بی جھت نیست كه نخستین كوزه شراب جھان . باستانی نیاكان ماست كه روح اسالم از آن متنفر و بیزار است

با چنین باوری است كه حافظ می ! يافته اند) در غرب ايران(در دامنه ھای زاگروس)  سال پیش از میالد5200از (را

  : گويد

  ! ر تربت من، بی می و مطرب منشینبر س"

  " تا ببويت ز لحد، رقص كنان برخیزم

  : و يا

  مھل كه روز وفاتم به خاک بسپارند "

  " مرا به میكده بر، در خم شراب انداز

  : و يا

  می خور به بانگ چنگ و مخور غصه، ور كسی "

  " »ھوالغفور«: گو! گويد ترا كه باده مخور

  

به شعر عرب وارد می " ابونواس"ک شاعر بی پروا و خوش گذران ايرانی االصل بنام اين باورھا وقتی كه توسط ي

اگر شراب حرام است، چه «: تعبیر می شود چرا كه بقول ابونواس" بدعت خطرناک ضد اسالمی"شود به يک 

  » باک؟ نه آنست كه لّذت، ھمه در حرام است؟

لّذت جوئی، شادی، (ین ھای ايرانیان پیش از اسالمانديشه ھا و آئ: در يک مقايسه تطبیقی می توان گفت كه

نزديک است در حالیكه انديشه ) Lumieres"(عصر روشنگری"به باور انديشمندان ) شادخواری و امید به زندگی

-moyen"(قرون وسطای اروپا "به دوران ) ترک دنیا، ُزھد، تعبـّد و خوار شمردن زن و زندگی(ھای عصر اسالمی

age (ھمانند است.   

حتی در شعر معاصر ما نیز حضور دارد مثًال از خالل شعرھای بزرگ ترين شاعر " تاريخ در ادبیات"اين مسئله 

مثًال آنجا كه . می توان بسیاری از رويدادھا و لحظات تاريخ معاصر ايران را مالحظه كرد) احمد شاملو(روزگار ما 

  : حافظ می گويد

  " كه محتسب تیز است! ببانگ چنگ مخور می"

  : و يا

  ." به عقل نوش كه ايام، فتنه انگیز است"

  : و يا

  ." كه ھمچو چشم صراحي، زمانه خون ريز است"

  : مذھبی زمانه ما را چنین تصوير می كند-شاملو، شرايط سیاه سیاسی



  دھانت را می بويند "

  . مبادا كه گفته باشی دوستت می دارم

  دلت را می بويند 

   و عشق را كنار تیرک راھبند

  تازيانه می زنند 

  ." عشق را در پستوی خانه نھان بايد كرد

تجربه ھای خونین و حوادث ھولناک سال ھای اخیر، چشم انداز مناسبی است تا ما به تاريخ اجتماعی و ادبی 

 ايران بھتر بنگريم و با آگاھی از شرايط دشوار و سركوب و قتل عام دگرانديشان، به راز و رمز مفاھیم به اصطالح

  . عرفانی در تاريخ ادبیات خود آگاه تر شويم

  

كھ شما از مشخصات اصلی روشنفكر می دانید ظاھرًا با روشنفكر و روشنفكری ما چندان " آینده نگری"این  :نیمروز

نشان می دھد كھ آنھا حتی در یک ) حداقل در خارج از كشور(سنخیتی ندارد، مثًال نگاھی بھ بحث ھای رایج روشنفكران ما

  ... رد ھم طرحی برای آینده ایران ندارندمو

  

در واقع ما مردمی ھستیم كه غالبًا آينده را فدای گذشته ناشاد ! فكر می كنم ھمینطور باشد: میرفطروس

خويش می كنیم و در اين مسیر، ھمه داده ھا و دستاوردھای مثبت گذشته، ھمه راه ھا و پل ھا را ھم خراب 

 دستاورد ھمین بی اعتنائی ھا و عدم آينده نگری روشنفكران -در واقع-" المیانقالب شكوھمند اس. "می كنیم

اسارت در زندان ذھن ھای گذشته روشنفكران ما را وقتی با كرامت، مدارا و آينده نگری روشنفكران . ما است

جاست تفاوت ره از ك"مقايسه می كنیم، می بینیم كه ) حتی كمونیست ھای شان(آفريقای جنوبی و اسپانیائی

آنھا با آينده نگری و مدارا، بر زمینه يک گذشته عمیقًا خونبار، آفريقای جنوبی و اسپانیای نوينی می "! تا به كجا

در واقع برای بسیاری از . می گیريم" الھام" ھنوز از قبرستان ھا و از جمجمه ھای مردگان -اّما-سازند و ما 

اپوزيسیون و (و ناشاد است، بی آنكه با فروتنی بپذيريم كه ماروشنفكران ما، آينده، در اسارت اين گذشته تلخ 

چندی پیش يكی از سروران منسوب به . نیز در ايجاد آن گذشته ناشاد، سھم فراوانی داشته ايم) روشنفكران

اگر قرار است كه باز حكومت پھلوی باز گردد، من در كنار ھمین جمھوری اسالمی «: می گفت" جبھه مّلی"

در باره . اينگونه بی پروائی و مسئولیت گريزی در انديشیدن به آينده ايران واقعًا تأسف بار است... »!خواھم ماند

و فراوان ھم بايد (، می توان نوشت"انقالب شكوھمند اسالمی" مرداد و 28رضاشاه و مصدق و محّمد رضاشاه و 

 به مسائل گذشته، فقط به نفع تداوم اّما احاله كردن يا مشروط كردن ھرگونه اّتحاد و ھمبستگی مّلی) نوشت

  . حكومت اسالمی است

 سال، رژيم اسالمی نه تنھا منابع مادی و اقتصادی جامعه ما را تاراج كرده، بلكه مھم تر از ھمه، اخالق 25در اين 

 بلكه اين رژيم نه تنھا جوانان ما را كشته و تباه كرده. انسانی و غرور مّلی مردم ما را به تباھی كشانده است

" دختری"نه تنھا زنان و دختران ما را سركوب كرده، بلكه . را در جامعه ما كشته است" جوانی"مھمتر از ھمه، 

در برابر اينھمه قتل و غارت و فساد و فقر و فحشا، ... را در جامعه ما نابود كرده است" حس زن بودن"و 

ھا، "شبه مسئله"با طرح ) در خارج از كشورخصوصًا (متأسفانه بسیاری از روشنفكران و سروران سیاسی ما

  .  را فراموش كرده اند-يعنی اتحاد و ھمبستگی برای رھائی ملی-مسئله اساسی 

  



  شما خودتان بھ این آینده، چطور نگاه می کنید؟  :نیمروز

  

م تنھا برای من، نه نظام جمھوری مطرح است و نه رژيم سلطنتی، بلكه در اين لحظه، براي! ببینید: میرفطروس

من در آرزوی ايجاد فضای دموكراتیک و آزادی ھستم كه در آن ھر شھروند ايرانی، آزادانه و . ايران مطرح است

انتخاب كند و اين آرزو، تحّقق نخواھد يافت ) چه سلطنت، چه جمھوری(آگاھانه بتواند نظام سیاسی دلخواھش را

بر ھمه ماست كه بدور از : خوانده اند، بنابراين" ورزش فروتنی"دموكراسی را . مگر با سقوط جمھوری اسالمی

تنگ نظری ھای سیاسی موجود، با فروتنی و براساس فوری ترين خواست مّلت مان، در يک اّتحاد مّلی، شعار 

را به اصلی ترين و محوری ترين شعار مبارزاتی خويش بدل كنیم " انجام رفراندوم برای تعیین نوع نظام"

مثًال يكی از ھمین . ما طرح ھاي ھولناک تازه ای را برای جامعه ما تدارک می بینند" یروشنفكران دين"وگرنه 

اخیرًا در مصاحبه ای با كیھان تھران ضمن حمالت شديد به ) يعنی آقای دكتر صادق زيباكالم"(روشنفكران دينی"

ھای ھاشمی رفسنجای، سلول ھا، ژن ھا و كروموزوم «او، ادعا كرده كه " كرامات"مخالفان رفسنجانی و كشف 

تو خود : "پیام اين حرف ھا، روشن تر از آنست كه الزم به توضیح باشد و بقول معروف... و» اصالح طلب ھستند

  "! حديث مفصل بخوان از اين مجمل

  : سال ھا پیش به نقل از يک شاعر تیرباران شده آمريكای التینی گفته بودم

   من روزی خواھد آمد كه ساده ترين مردم میھن"

  روشنفكران ابتِر كشور را 

  استنطاق خواھند كرد 

  : و خواھند پرسید

  روزی كه ملت به مانند يک بخاری كوچک و تنھا 

  فرو می ُمرد 

  " به چه كاری مشغول بوديد؟

" روشنفكران ابتر كشور" مصداق -در اين لحظات حساس تاريخی-امیدوارم كه رھبران سیاسی و روشنفكران ما 

  ... نباشند 

  
  

 
 


