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پرونده

رمان كورى را رژه ساراماگو به رشته تحرير درآورده است.

از انقالب از انقالب 5757 چه آموخته ايم؟ چه آموخته ايم؟
يك سال مشاهده ى تلويزيونى انقالبات عربى بصورت زنده، همراه با تحليل هاى صاحبنظران و سياست مداران، 
ــيارى از ما ايرانيان انقالب ديده، انقالب كرده يا  پيش بينى ها و نتيجه گيرى ها، هيجانات و نگرانى ها، براى بس
ــتى» و در عين حال بس تاريخى و با اهميت بود. «سوررئاليستى» از آن  انقالب زده، تجربه اى بس «سوررئاليس
نظر كه گويى وقايع سال 57 را در يك «تونل زمان» در برابر چشمان مان به نمايش گذاشته اند، و تاريخى از آن 
جنبه كه اين انقالبات همانند آينه اى پاك و بى خلل، چهره هاى يكايك ما را در برابر خودمان در معرض قضاوتى 

دوباره قرار داده اند.
گفتمان جوانان انقالبى و هيجان زده مصرى و تونسى، كه توان ديدن هيچ واقعيتى را در پرتو خورشيدى از 
هيجان و اميد و تخّيل نداشتند، گويى كه بازپخش نوار سخنان دوران جوانى خود ما بود كه با زبانى ديگر و با 

چهره هايى اندك متفاوت، پس از سه دهه به گوش مى رسيد.
انقالب  سالگرد  سى وسومين  آستانه ى  در  اينك، 
پيروزى  اعالم  از  پس  روزى  چند  و  ايران  اسالمى 
مصرى  اسالم گراى  احزاب  درصدى  هفتادوپنج 
دو  يكى  آزادى خواهان  و  روشنفكران  شكست  و 
از  بعد  انتخابات  نخستين  در  كشور  آن  درصدى 
و  سياست پيشه گان  سياست مداران،  از  انقالب، 
نگاهى  با  كه  مى رود  انتظار  ايرانى  روشنفكران 
 ،57 انقالب  تاريخچه ى  به  و  خود  به  عميق تر 
قرار  خويش  ملت  اختيار  در  را  خود  آموخته هاى 
دهند. اما دريغ و افسوس كه نيمه ى كشته نشده ى 
در  را  خود  جوانى  و  زندگى  از  سال  ده ها  كه    مايى 
از  كرده ايم،  صرف  خود  عقايد  و  آرمان ها  خدمت 
راهنمايى هاى  و  مؤثر  و  عملى  راهكارهاى  ارائه ى 

راه گشا و اميدبخش عاجز مانده ايم.
كننده،  تحقير  شكست هاى  از  حاصله  انشعابات 
برخاسته  خود  كه  يافته،  تشديد  نظرى  تعّصبات  و 
نسل  خودهاست،  و  خود  گذشته ى  نفى  از  ترس  از 
پيش،  از  سرگشته تر  و  گيج تر  را  انقالب  گذشته ى 
اضدادى  بصورت  گذشته گرا،  و  مجازى  محيطى  در 
و  عجيب ترين  از  يكى  كرده اند.  رها  نشدنى  جمع 
غيرمنتظره ترين بروزهاى روحيات نام برده، آنست 
كه چه در بحبوحه ى خيزش ميليونى هموطنان مان 
انقالبات  مشاهدات  زمينه ى  در  چه  و  سال 89  در 
همان  دقيقاً  ما،  نظران  صاحب  عظيم  بخش  عربى، 
راهكارها و رفتارهاى شكست خورده اى را برگزيدند 
كه در سال هاى 56 و 57 انتخاب كرده بودند. گويى 
كه تفكرات ما توان عبور از يك مرز خاص يا قدرت 
خود  محدوديت هاى  سلسله  يك  شكستن  درهم 

ساخته ى ذهنى را بكلى از دست داده اند.
آن،  در  كه  مى بريم  بسر  عجيبى  دوران  در  ما 
وارث سلطنت گاه موفقيت يك رئيس «جمهورى» 

گاه  سلطنت خواهان  و  مى  گويد  تبريك  را  اسالمى 
نظام  «جمهورى»  رياست  نامزدان  رقابت هاى  در 
جهت گيرى و هوادارى مى كنند. مخالفان سلطنت، 
نظام  در  را  فقيه»  «واليت  نوع  سلطنت  ابداع 
تئوكراتيك قدمى به پيش و افتخارى براى خود جلوه 
مى دهند. تالش گران صاحب نام حقوق بشر، مبتكر 
«پدر  را  انقالب  صدور  و  فقيه»  «واليت  انديشه ى 
«ضدامپرياليست ها»،  مى كنند،  اعالم  بشر»  حقوق 
و  «استقالل»  بخاطر  را  نظام  نوين  امپرياليسم 
قدرتش ستايش مى كنند، اسالم گرايان رانده شده 
از قدرت، ساز «سكوالريزم دينى» مى زنند و برخى 
سكوالرها از روى شرم يا ترس، مصلحت را در اتحاد 

با اسالم گرايى مى دانند و به نعل و به ميخ مى زنند.
كه  بود  زمانى  انقالب،  از  پيش  سال هاى  در 
نظرات  بودن  «غلط»  يا  «درست»  از  صرف نظر 
انقالبى،  نيروهاى  تخيالت،  و  آرمان ها  عقايد،  و 
صاحب  تنها  نه  سياست،  درگير  يا  آزادى خواه 
روحيه اى مبتكر و داراى اعتماد به نفس بودند، بلكه 
براى خويش يا گروه مورد اعتماد خويش، شخصيت 
و هويّت اجتماعى خاص قائل بودند. زندگى و تالش 
آنان به آن هويّت بستگى داشت و اعتماد به نفس 
حاصله، توانايى اتحاد و همكارى با ديگران، قدرت 
تصميم گيرى و جرأت آزمايش و ريسك را به آنان 
نوبه ى  به  نيز  روشنفكران  و  مردم  مى نمود.  ارزانى 
دچار  خود  روش  و  راه  و  هوادارى  انتخاب  در  خود، 

مشكل چندانى نبودند.
انقالبى  سازمان هاى   ،57 انقالب  آستانه ى  در 
بكلى  مصّدقى،  معتدل  تشكيالت  و  رنگارنگ 
كنفدراسيونى  متحد  تشكيالت  و  شده  متالشى 
خارج كشور نيز دچار انشعابى چند ساله و بدفرجام 
توان  ديگر  و  گرديده  ايدئولوژيك  افراط گرايى  و 

رشد و بلوغ فكرى و صالحيت تبليغ نمونه وار اتحاد 
بود.  داده  كف  از  را  نظره  چند  تشكيالت  درون  در 
و  اجتماعى  شخصيت هاى  و  شعرا  روشنفكران، 
فكرى نيز قطب هاى جاذب خويش را عمدتاً از دست 

داده بودند.
جهانى  سازان  انقالب  كه  بود  شرايطى  چنين  در 
متحدين  يا  حاكمان  به  كه  همان هايى  داخلى،  و 
بن على ها  و  مبارك ها  و  شاه ها  به  خود،  ديكتاتور 
كشور  ترك  و  سياسى»  باز  «فضاى  ايجاد  دستور 
به  را  جوانان  كه  همان ها  مى دهند،  و  مى دادند 
خيابان ها  به  غيرمستقيم  و  مستقيم  سرباز،  مثابه 
خود  اعتماد  مورد  سياسى  نيروهاى  و  مى كشانند 
را در كنار و به موازات فداكارى هاى جوانان هيجان 
قرار  جنبش ها  رهبرى  مسند  در  آرمان خواه  و  زده 
و  دالر  ميليون ها  صرف  با  كه  همان ها  مى دهند، 
و  مى دهند  سو  و  سمت  جنبش ها  به  يورو  و  پوند 
شده ى  كنترل  مجانى  تبليغات  دالر  ميلياردها  با 
رسانه اى به گمنامان شخصيت و اعتبار و معروفيت 
را  سركش  يا  «نامناسب»  آلترناتيوهاى  و  مى دهند 
پشت ديوارهاى سانسور جهانى محبوس مى كنند، 
عوام فريب  و  كاريزماتيك  رهبرى  و  انقالبى  مسير 
خويش را در برابر ملتى اميدوار به نمايش گذاشتند 
و القاب و احترامات فريبنده اى را زيور آنان ساختند.

تنها  نه  عادى،  مردم  تنها  نه  هنگامه،  اين  در 
و  سازمان ها  همان  بلكه  آرمان خواه،  روشنفكران 
با  نيز،  زخم خورده  و  شكسته  درهم  تشكل  هاى 
قربانى كردن شخصيت و هويت خويش در پيشگاه 
هيوالى «ناچارى» و به طمع يافتن «كوتاه ترين راه» 
عوام الناس،  پى  در  و  وجيه المّله  رهبرى  دنبال  به 
جمالت  به  آراسته  مصلحتى  بهانه هاى  عرصه ى  در 

تئوريك، لنگ لنگان در خيابان ها براه افتادند.

فريار نيكبخت
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جزر و مد هاى ناشى از زلزله هاى دريايى را سونامى مى نامند.

كه  حالى  در   ،89 سال  عظيم  جنبش  كارزار  در 
ميان  در  كرامت  و  توفيق  بار «گوى  چندمين  براى 
و  آگاه  نيروى  هر  كه  زمانى  در  بودند،  افكنده» 
خاصى  هدايت بخش  بالقوه ى  توان  نفس،  به  معتمد 
مى داشت،  خود  خاص  هويت  تناسب  به  را  مردم  از 
چگونه بود كه بخش عظيمى از اين نيروهاى مدعى 
خائفانه  رسم  و  راه  همان  تجربه،  و  عقيده  و  آرمان 
آخرين  و  «بُزگله»  تازه ترين  از  دنباله روى  حقير  و 
مدل رهبرى «كاريزماتيك» را به بهانه ى «ناچارى»، 
و  كردند؟  پيشه  ميان بُر»  «راه  يافتن  و  «مصلحت» 
جوان  هزار  هزاران  تمّرد  على رغم  كه  بود  چگونه 
مبارز در خيابان هاى تهران و شهرستان ها از رهبرى 
ساختگى حكومتى و ظهور شعارهاى ساختارشكن، 
اين جمع با تجربه و پيراهن پاره كرده، با نفى و رّد 
رهبرى  دامان  به  صحنه،  درون  مبارزين  سانسور  و 
اين  كه  بود  چگونه  بردند؟  دوباره  پناِه  وجيه المّله 
با  دشمنى  و  خود  «بى چاره گى»  در  تنها  كه  جمع، 
يكديگر اشتراك نظر داشتند، در زمينه ى انقالبات 
تكرارى عربى، با هيجاناتى مانند جوانان دبيرستانى، 
بى تفاوت  ايرانى،  انقالب  تراژدى  تكرار  به  نسبت 

ماندند؟
جلد  صدها  نوشتن  عليرغم  مى تواند  ما  نسل  آيا 
رنج نامه  و  رساله  و  مقاله  هزار  ده ها  نگارش  كتاب، 
از جنب وجوش اينترنتى، در حين بروز  و محشرى 
مّدعى  كودكانه،  عكس العمل هاى  چنين  دادن 
بجز  ما  نسل  آيا  باشد؟   57 انقالب  از  درس گيرى 
عادت ديرينه ى خدمت به ساير نيروهاى وجيه المّله 
در  ديگران  كردن  قربانى  و  خود  شدن  قربانى  و 
خود  هم ميهنان  راه گشاى  نامعلوم،  اهداف  پيشگاه 

باشد؟
و  شخصيت ها  كه  زمانى  تا  كه  مى رسد  به نظر 

را  خود  اجتماعى  هويّت  «اپوزيسيون»  گروه هاى 
قرار  مردم  انتخاب  و  ديدگاه  معرض  در  و  درنيافته 
نداده اند، هم قدرت مبارزه و هم توانايى همكارى با 
ساير نيروها را از خود دريغ كرده اند و بطريق اولى 

توان جلب اعتماد مردم را نيز از دست داده اند.
مخالفان  تالش هاى  عرصه ى  به  صادقانه  نگاهى 
هر  به  كه  نيروهايى  تنها  كه  مى سازد  آشكار  نظام، 
صورت پس از ساليان دراز باقى مانده اند و پايه هاى 
اجتماعى خويش را حفظ كرده اند، جرياناتى هستند 
كه هويّت خود را دريافته اند و نيروى اصلى خويش 
جريانات  نموده اند.  صرف  خود  طبيعى  مسير  در  را 
و  قومى  اقليت هاى  و  اقوام  به  مربوط  تشكيالت  و 
مذهبى، چه از روى دانايى، چه به اقتضاى طبيعت، 
در زمينه ى ادامه حيات و مطرح بودن در معادالت 
اجتماعى، سياسى و بين المللى، موفق ترين نمونه ها 
به  نيز  مجاهدين  تشكيالت  كه  همچنان  بوده اند، 
صرف «عصّبيت اعتقادى» و فضاى «جبهه ى ملى» 
در  را  خود  موجوديت  تاريخى،  نوستالژى  خاطر  به 

عرصه هاى نام برده حفظ نموده اند.
با  كه  زمانى  تا  نيز،  نظام  مخالف  نيروهاى  ساير 
اعتقاد به خود، با شناخت از ارزش خود و با اعتماد 
همسان  اجتماعى  نيروهاى  جذب  پى  در  نفس  به 
در  اساسى  تغييرى  شاهد  نكوشيده اند،  خود 
صحنه ى سياسى و اجتماعى نخواهند بود و همواره 
در پشت درهاى خمينى ها و موسوى ها، چلبى ها و 

اخوان ها منتظر خواهند ماند.
تا زمانى كه نيروهاى سياسى ما، دوران هاى آرام 
را با بى خيالى سپرى مى كنند و در مقاطع بحرانى، 
عظيم  و  جّدى  جنبش هاى  بر  تأثيرگذارى  اميد  به 
ميدان ها  ميانه ى  به  ميان بُر»  «راه  يافتن  و  مردمى 
به  و  رسيد  نخواهند  جايى  به  مى كنند،  جهش 

دل هاى مردم ره نخواهند برد.
همان گونه كه جريانات فكرى و نيروهاى سياسى 
شده اند،  تقسيم  گروه  و  فرقه  چند  و  چندين  به  ما 
دو  نه  تك حزبى،  نه  ايرانى  نيز  ما  آينده ى  ايران 
كثيراالقوام  حزبى،  چندين  ايرانى  بلكه  حزبى، 
هم  و  نظام  تغيير  هم  بود.  خواهد  كثيرالعقيده  و 
احزاب  ايجاد  گرو  در  آينده  انتخاباتى  رقابت هاى 
استخوان دار و پايه دار و توانايى هاى ايجاد ائتالفات 
گوناگون سياسى است، ائتالفاتى كه تنها از تركيب 

احزاب ريشه دار ممكن خواهد بود.
تالش  با  كه  بود  خواهد  كسانى  آن  از  آينده 
فراوان و با صبر و تحمل هويّت و برنامه ى خويش 
را  مردم  و  گذاشته  نمايش  به  مردم  برابر  در  را 
نسبت به انگيزه ها و قدرت پايدارى و عمل كردن 
مطمئن  سياسى  و  آرمانى  ادعاهاى  و  وعده ها  به 

باشند. ساخته 
در تحليل نهايى، آن مردمى از دمكرات ها حمايت 
خواهند كرد كه دمكراسى را شناخته و خواهان آن 
و  شايسته  را  دمكراسى  مدعى  نيروهاى  و  باشند 

قادر به ايجاد و تحكيم دمكراسى بدانند.
مطمئن  بايد  نيز  سكوالرها  نوخاسته ى  جنبش 
باشد كه تنها و تنها بخش هاى سكوالر جامعه جذب 
آن ها خواهند شد و آن هم زمانى كه اين نيروها خود 
را به عنوان سمبل و قطب سكوالريزم در صحنه جا 

انداخته باشند.
و  دمكرات  نيروهاى  كه  حالت هاست  اين  در  تنها 
سكوالر توان شركت مؤثر در جنبش ها، توان ايجاد 
ائتالف ها با ساير نيروهاى در صحنه و قدرت رقابت 

در انتخابات دمكراتيك آينده را بازخواهند يافت.
است  اين  نيست.  كار  در  ميان بُرى  راه  هيچ 

بزرگ ترين درس انقالب 57.


