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خالقان ، ٢جويس و ١پروست کارهای در سالگرد انقالب اسالمی ايران نوشته های زيادی منتشر شدند که مرا بياد
در فراگرد تجسم درک و فهم آنها  به چيزهائی اشاره کنند که دارند سعی اينان .انداخت، پست مدرن ادبيات جهان

بی غش ادبی را ممکن سازد، که بطور قطع های ی بتواند ترسيم زيبائی ا  شايد چنين شيوه .ميسر نيستی آدمی برا
و قصه کران بی نقاليهای  بهای کالم بهزيبائی   اما اين.حاصل شده است پروستو چه در کار  جويس چه در کار

ز آدمی ا" به قول آلمانيها .  داستان گم ميشوديد که در طول آن بی شک هويت قهرمانانبدست ميآهای کوتاه فراوان 
 ".بيند نمی خود جنگل، را  ،فرط درختان

 
 منطبق بر ، چه در ديدن و چه در شنيدن،آنچه انسان درک می کند وبيان ميداردآيا "  اينجاست کهاساسی مسئله 
 "يا خير؟ و احساساتش می باشد تصوّر  توان

 
سنگسار زنان، حلق آويز کردن مردان و ديدن مثأل ز از اينکه ج عا؛ق می باشداز اين انطباز ج فهم انسان عاأمسلم

با آنچه از نظر احساس بردرونش مستولی   قصد کشتن صدها نفر بيگناه را، بهانتحار کسیشکنجه دادن آدميان و 
 .، منطبق سازد و بازگو کند لحظه ای ذهن تصّورهمراه با ،ميشود

 
 شرح وقايع بی حّذ و ، سرنوشتها،در ميان انبوهی از حکاياتچنان ميشود نيز  ۵٧بحثهائی که در مورد سقوط 

اصل مطلب يعنی عّلل اساسی اين در آن  که استغرق  ،حيوان صفت از کرده های نامعقول و ظالمانه و ،حساب
 در عين زئياتی کهجو طويلی از شايد اين خصلت، يعنی نقالی، يا بيان عريض . سقوط ناپديد و تحليل رفته است

  . آن بی توجه است، از ويژگيهای ما شرقی ها می باشدبه عاميت نهفته دراحساس برانگيختن 
 

 تعزيه، قمه زنی و روضه خوانی و يا گريه و زاری  اجرا ميگردد و برای ايجاد غرور مّلیحماسه خوانی ،نگاه کنيم
اساسی نمی دهد موجبات  اجازه  هيچگاه به کسیاما اين شور و هيجانها.  برپا ميشودبرای برانگيختن احساسات دينی

 .دالوريها و يا شهادتها را بطور انتقادی در ذهن خويش منعکس سازد
 

سخت مورد انتقاد است که عاميت را اساسی تر  ابن سينا اين ويژگی، يعنی توجه به جزء و نه به عاميت، از سوی
 ،فاصله گرفتيم و از قافلهء علم ابن سينا تفکرازها ما بعد ولی. ميشمارد و آن را پايهء جهان بينی خود قرار ميدهد

 که در طول ، سال از انقالب اسالمی ايران٢٨اين ضعف را اکنون نيز بعد از گذشت .  عقب افتاديم،که کلّيت بين است
ه همين سرها، اما ديری نپائيد ک.  شتافتنددر زير بقل گرفته به رقص در بارگاه عزرائيلسرهای  با مليونها ايرانی آن

 .چه به دليل سرکوبگری آخونديسم و چه به دليل جنگ هشت ساله، در بهشت زهرا دفن شدند
 

جزئيات را به تفصيل گفتن، که گاهی درست و گاهی نيز نادرست است، در شآن مّلتی نيست که به ويژه بايد گفت، 
گيرد تا در اين عاميت ب مورد بحث قرار اين جزئيات الزم است در قالب يک تئوری. ادعای فرهنگی آدم منش دارد
 .حقايق را بتوان مالحظه نمود

 
 بدون توجه به عّلل وجودی آن،  ميالدی، ٧٠ و ۶٠دههء  در ء ايراندر اين راه الزم است ابتدا از وضعيت جامعه

 .حرکت کرد و سپس حقايق و تصميمات سياسی گرفته شده را بطور علمی مطالعه و تفسير نمود
 
 ۵٧ اجتماعی ايران قبل از سقوط –يت سياسی  وضع– ١

. عوامل جبههء مّلی استکارمرداد، دوران ايجاد و حفظ امنيت، مبارزه با حزب توده و خنثی کردن ا ٢٨دوران بعد از 
و نوسازی  ، فقر مالی بی امان کار بازسازی خرابيهای ناشی از چندين سال هرج و مرج  ولیبه موازات اين سياست

 که اساسی ترين توسعه ارتباطات، آب و برق و تلفن استمرمت و مله جاز آن . ه سرعت دنبال ميشدکشور نيز ب
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با اين حال گسترش اجتماعی و ميدان دادن به آزادی و دمکراسی بسيار ُکند . عناصر زير بنائی جامعه می باشند
از . ايران بخوبی ملموس بودرداری ونيزم و به ويژه دخالت شوروی در کار کشومزيرا خطر ک. صورت می گرفت

 اعوان و انصار مّصدق و حزب ايران، بر خالف ،عقيده داشت که جبههء مّلیبه درستی شاه محّمد رضاسوی ديگر 
به ياران وفادار  بلکه مصّدقمّحمد   به خودبه اين دليل نيز نه تنها نسبت. حزب توده، جزو خدمتگذاران مملکت اند

.  و کار ميدادتدار خود غير مستقيم به آنها مدد می رسانيدحتی در طول اق. فتار نمودوی نيز به مالطفت و ماليمت ر
مطلبی که همين حضرات بهنگام استيال و سلطه بر امور مملکت فراموش کردند و تا پای خون و مرگ و نابودی، با 

د راه هر گونه دگرگونی س "مقابله به مثل"شعاری که امروز از ترس . جلو رفتند" انقالب خون می خواهد"شعار 
 .مسالمت آميزدر کشور شده است

 
بسياری از داوری با آخوندها نيز پيشه نمود که به  خمينی روح اهللا  خرداد١۵همين شيوه را شاه بعد از آشوب 

می آقايان را سخت محدود اين درآمد زيرا . بودآنان دليل اصلی شورش اصالحات ارضی  ،سياسیصاحب نظران 
وزارت اين کاستيها جبران در راه بوجود آوردن نوعی ترميم و لذا . يزان نفوذشان در جامعه می کاست و از مساخت

 و عليه برنامه های دادندنمی رژيم نشان خود را ضّد غالب آيت اهللا ها و اعمهء معروف و معتبريکه دربار برای 
 .هر حال از ديد تاريخی سابقه داشتکاريکه به  .ای تعيين نمود محرمانهمقرری ، رژيم کارشکنی نمی کردند

  
با سران شوروی قرار شد پنهانی اجتماعی کشور موقعی آغاز شد که طی مذاکرات متعدد و –اما گسترش سياسی

همسايهء شمالی ما دست از دخالت در مسائل ايران بردارد و در عوض دولت معدودی از توده ای های ردهء دّوم 
دخالت شوروی در بايد توجه داشت که . ه کار بگمارد بکشورادارهء  دارند در حزب را که قابليت و توانايهائی

 . بودشده آشکار کادر ارتش در  و حتی کنفدراسيون دانشجوئی و در ميان جوانان دانشگاهها و کارگران کارخانه ها
 

 مشاهده ميکنيم  کشورزشی و تحقيقیاين توافق ناگهان چهره های تازه ای را در وزارتخانه ها و مراکز آموپس از 
 و رژيم را پيوسته، تجدد، به معنی آن دوران به قصد خدمت به مملکت به حرکتای صرفأ توده که با پيشينهء 

  .دادندمی  ياری دن اصول انقالب سفيدي و به ثمر رسان اين مرادرسيدن بهدر
 

 ترّقی اجتماعی، علمی و صنعتی به هرحال چنين توافقی هم بطور نسبی آرامش بوجود آورد و هم سبب پيشرفت و
رشد چشم گيری جامعه تا جائيکه با وجود درآمد کمی که دولت از صنعت نفت داشت، در تمام شئونات . کشور شد

، عمران شهرها و دهات،  سراسری، توليد برق در سطح مملکتآب ياریصنعت سد سازی، از جمله حاصل شد که 
 و گسترش دانشگاهها و مراکز  آموزش و پرورش، به ويژه رشد فنون کشاورزی و دامداری، توسعهءساختنصنعتی 

 . تحقيقی را بايد نام برد
 

 سال از ٢٨امروز بعد از گذشت (  رسانيده بود٢۵٠٠سرآنه  را به متوسط   که درآمد اما در عين حال اين پيشرفتها
جتماعی نيز بهمراه داشت که به قول تنگناهای صنعتی، سياسی و ا)  دوالر است١٠٠٠انقالب اسالمی اين مبلغ زير 
 .بوددر کشور  نتيجهء عدم همآهنگ بودن فعاليتهای بخش دولتی و خصوصی بطور کّلی کارشناسان خارجی و داخلی

 :ازعبارتند در اين عدم همآهنگی ضرايب متعددی دخالت داشتند که 
 

 کمبود متخصص و کارگر فنی -
 مصالح ساختمانیتنگنا در   -
و ساختگی  های کينهبا خشم و  که به شّدت نگی ناموزون با حرکت نوسازی مملکت فره–جّو سياسی  -

فيدل  و چگووارائيسم، مائوئيسم ،مارکسيسم ايده ئولوژيهائی چونموهومی ناشی از 
بی جهت از اين نظر که رشد  ب مّلی کشور نيز القاء شده بودابی جهت به احزو مسموم  کاستروئيسم

 از قرون يران، که به هرحال  و به هر دليل آماده ميشد تاشوری چون ادگرگونيهای اجتماعی در ک
گيرد تا همهء اقشار ب، می توانست فقط به آهستگی صورت بگذاردوسطی به عصر روشنگری پا 

جامعهء آن روزگار ايران فاقد از مردان سياسی متأسفانه . مملکت وقت درک و هضم آن را داشته باشند
ن مطلب واقف باشند و در عين حال بتوانند به زيرکی مردم را برای اين و متفکری بود که به اي

گی جيه الملکنند و به دنبال وعوام فريبی اينکه دگرگونی ُکند و مستمر و مرحله ای آماده سازند، بدون 
  .باشند

ناتوانی در بررسی سبب خود مصيبتی تاريخی است و به هرحال  که فرهنگ پژوهش درکشورنبود  -
و ميشود از کليهء چالشها و نابسامانيهای مربوط به دستگاههای مختلف اجتماعی واقعی درست و 

 .خفه ميکندچه در عرصهء علم و فن و چه در عرصهء علوم انسانی را نوآوری فراگرد 
 از يکسو دانشجويان و جوانان ايرانی مقيم خارج ،و عالقه های اقتصادی جنگ سرد جّوبه دليل  -

ريکی و خرابکاری و بمب گذاری و چی تحريک و به آنها خوی جنگهای بوسيلهء عوامل خاّص
 های خارجی در کشور پا گرفتشد و از سوی ديگر شبکه ای از البی های عالقه ميهواپيمادزدی تلقين 
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و اصالحات  نه تنها جامعه را به فساد اين جستجو. می جستندبرنده کارت که در رقابت با يکديگر 
 دستکی برای بی آبرو کردن رژيم بودکه مضافآ ش کشيد کشور را مدام به چال

يعنی تبديل به . ، حاضر نبود به وضعيت عادی بر گرددمردادا ٢٨ساختهء بحران  ،دستگاه ساواک -
از . به عکس اين اداره در کشور نقش تعيين کننده داشت. ادارهء ضّد جاسوسی و ضّد خرابکاری بشود

بيه، از ورود تا خروج به کشور همه را زير نظر داشت و موتور و يا استخدام تا اخراج، از امتياز تا تن
 ترمز همه چيز بود

لذا . غالبأ مديران و دولتمندان کشور فاقد اطالعات الزم برای گذر از مقطع تاريخی قديم به تجدد بودند -
 جبران کنند" اوامر اعليحضرت است" جملهء سعی داشتند اين کمبود را با 

 
شهر اد يک دانشگاه صنعتی مدرن در جيها سه فکر دنبال ميشد که خالق اوّلی، يعنی اي دشواردر راه رفع اين

 هويدا امير عباس ، وزير دربار، برای مهار کردن قدرتعلم اسداهللا اصفهان، شخص شاه و دو انديشهء ديگر از
نمی ن بوجود آورده بود، برای خويشت هويدا دليل وقايع تاريخی و شبکهء قدرتی کهبه بود که شاه نخست وزير 

 . توانست بسادگی او را با نخست وزير ديگری جايگزين کند
 

  ايجاد دانشگاه صنعتی آريامهر–الف 
ّحس که  چنين کاری. کشور ايجاد شداز   خارجايرانیتحصيل و ممتاز فارغ الجوانان جذب  قصداين دانشگاه به 
يعنی از يکسو نيروی . دو مراد را واقعيت بخشد  توانست محور گردش خود داشت میت به مردم را سازندگی و خدم

از د و ورآبي از گردونهء کنفدراسيون و افکار زيانبار تروريستی و انقالبی بيرون انسانی فعّال و طراز اّول مملکت را
 .کند فنی کشور را جبران –کمبودهای علمی سوی ديگر 

 
ولی .  دانشگاه و مدرسهء عالی ديگری نيز در کشور ايجادشد٨گو اينکه به موازات طرح دانشگاه صنعتی آريامهر 

 بود، موفقيت و پيشرفت آن، ارزيابی درست وی را ازتجدد، شاهاين دانشگاه چون مستقيم مورد توجه و التفات 
مورد به خصوص  بر اين باور بود که رشد سياسی با رشد علمی و فنی آغار ميشود که شاهچه . متظاهر ميساخت

. مطلبی که فقط موقعی درست است که مرحله به مرحله برنامه ريزی شود. انشمندان جوان کشور استعالقهء د
 .چنين برنامه ای ولی وجود نداشت

 
 و شاه هاريکها با ن،و يکسال بعد اردشير زاهدی بهمراهشاه اين طرح نيکو با سرکشی شبانهء به هر حال 
 در ۶٨ دانشجوئی بسال اما در کشاکش طغيان. يت خود رسيد به اوج موفق،با دانشجويان خوردند فرح شهبانو

خيال که فقط  رخنه کردن استادان و دانشجويانی ااين مؤسسات و بی لياقتی دولتمندان و مديران ب ، باسراسرجهان
. به سراشيبی شکست افتاد، مرگ بر شاهبا شعار  ، به اين دانشگاهبراندازی رژيم را در سر می پروراندند

ی که بايد مرکز افکار و انديشه های نوين علمی ميشد تا با کمک آنها جامعه بسوی مقطع روشنگری و دانشگاه
، به عکس با ايجاد نمازخانه و پستو خانه، که شرط استبداد و نه ديالوگ است، قدم داردگام بر هويت مّلی بازسازی

 : در حاليکه .رژيم سامان دادحکمی بر عليه ستبه حوزهء متافيزيک گذاشت و آن مکان را بصورت دژ م
 

با وجوديکه بود، در کشور  در آلمان که مسبب آن تصويب قانون حالتهای اضطرای ۶٨ جنبش دانشجوئی •
 ماکسو ٤تئودور آدورنو و ٣ارنست بلوخ  روشنفکری آن دوران، يعنی–تکيه بر افکار فلسفی 

ه گروههای کارگری سرايت داشت نه تنها ب ٧پل سارتر ژان و ٦مارکوز هربرت و ٥هورک هايمر
و آشوب همينان غائله اين به عکس برای پايان دادن به . نکرد بلکه از جانب همين دانشمندان حمايت نشد

شعار با وجوديکه  ٨ورگن هابرماسي حتی .است کردند تا به صحن دانشگاه وارد شوداز پليس درخو
  جنبشبود، اين حرکت رام و ضّد جنگ ويان شعارهای ضّد فاشيستی و همدردی با مردم جهان سّوجدانش

در تاالرهای درسی  " ،با شعارکه برقراری دمکراسی در دانشگاه معذالک مطالبهء . خواند چپ فاشسيتی
 .ساخترا دگرگون جا آن نيز مؤثر افتاد در ادارهء دانشگاههای ايران عنوان ميشد  ،" ساله ١٠٠٠ک کپ

. کومتی شدحبحران تمام عيار  ام کارگری منجر و تبديل به  به اعتصاب ع۶٨در فرانسه آشوب دانشجوئی  •
همهء دولتمندان و در نشستی  بجای برخورد نظامی که توصيه ميشد، بالفاصله ٩دوُگلشارل اما ژنرال 
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چاره برای  ،و متنفذين فرانسه را) نويسندگان، فالسفه، جامعه شناسان (و محافل روشنفکری  اميران
بطور سياسی حّل و بحران را به شيوهء مسالمت آميز ايت و عزمی راسخ مسئله را  فراخواند و با در،جوئی

 .پايان داد
در چکسالواکی به قصد کسب آزادی و دمکراسی  ١٠آلساندر دوبچکرهبری   و۶٨بهار پراگ ، که بسال  •

 ءاعالميهو ياران وی که  دوبچک نام. چهره گرفت و در دانشگاهها ريشه داشت به سختی سرکوب گرديد
 درهم ستون فقرات کمونيسم را در اروپابعدها را امضاء کرده بودند نه تنها جاويدان ماند بلکه  پراک
 . شکست

می چرخيد جنبش  ١١مارتين لوتر کينگ که بر محور حرکت)  Black power (ناسيوناليسم سياهان  •
.  سياهان در امريکا بودکه خواهان آزادی بيان و استقالل) ۶٨سال(بوجود آورد برکلی  دانشجويان را در

 .ايشان انجاميدبيشتری براين حرکت به بيداری سياهان و کسب آزادی اجتماعی 
را توليد کرد که نشانهء عدم  Tlateleco تالتلکو  مصيبت و قتل عام۶٨در مکزيک آشوب دانشجوئی  •

سياسی گسترش لياقت سياستمداران کشور و بی صبری و بی حوصلگی دانشجويان در امر رشد اجتماعی و 
 . اقتصادی مملکتشان بود–

 دانشگاه در تظاهرات ضّد دولتی شرکت داشتند و برعليه  امريکا و جنگ ٧٢ بيش از ۶٨در ژاپن در سال  •
اين تظاهرات با وجود . ويتنام شعار دادند و خواستارحفظ محيط زيست و دمکراسی در دانشگاهها شدند

 .حثهای منطقی و خرد سياسی سامان يافتبرخورد شديد پليس با تظاهر کنندگان با ب
 آغاز شد خواهان کنار گذاردن هر محدوديتی و هر )۶٨بسال (که از سانفرانسيسکو هيپی گری چنبش •

زيرا بيشتر بسوی عشق و نه . ميگفتند " قدرت ُگل" بود و به آن گاهی جنبش ی يت، يا قدسTabu تابوئی
 در ايران، در دوران انقالب اسالمی. ويز می نمودجنگ رو داشت و نوعی زندگی عرفانی نوئی را تج

پی هي خود بوی تقليد ازتظاهر کنندگان بر لولهء تفنگ سربازان ُگل ميخک فرو ميکردند که  خمينی،
، يعنی  با اين وجود اينان توجه نداشتند که اينکار به معنی رد هر قدسی.ميداد را سانفرانسيسکو گرايان

 . نيز می باشد، هر امام و امام زادهپرستش 
 

 تا چه اندازه حّل بحرانهای سياسی هر کشوری به درايت، آگاهی عميق از وضعيت ها نشان ميدهنداين مثالبه هر حال 
اينان ولی تا بحال در ايران بهنگام خطر . جامعه، صبر و حوصله و کمک همهء محافل روشنفکری مملکت نياز دارد

 .نده ا يا خود حادثه آفرين شد وه يا خود را به تند باد حوادث سپرد
 

  هويدامهار قدرت  –ب 
 علی با نوجه به کارهای چريکی و بمب گذاريهای مخالفين سرسخت رژيم و پنهان نگه داشتن اين وقايع و بازی

 جلوی الزامأ بايد سياسی بود، -وانح اجتماعی سکه فيتيلهء بسياری از ) که ساواک در آن شرکت داشت( شريعتی
به تکميل و ش  برنامه هاينقايصاز  ی منطقیبا انتقادبعالوه .  گرفته ميشد درمملکتو فساديهای دولت اهمال کار

 .تصحيح آنها کمک می گرديد
 

 به  تا آهسته فراگرد نقد و تصحيحبه انتقاد کشيدرا  اعمال قدرت اجرائی ، در دو ُبعد،برای اينکار ضرورت داشت
ُبعد اّول ُبعد نقد سياسی .  به مسير توجيه عقالنی و اصالح منطقی تبديل شودمسير از باال به پائين يد وحرکت درآ

چون در هتل مرمر ( را بوجود آورد هتل مرمر گروه باهری برای اينکار. شدمسئول اين نقد  محّمد باهری .بود
سيد  و نراقیاحسان   که در ابتدا بسيار موفق بود ولی بعدأ هويدا و دستياران وی چون)اولين جلسهء آن بود

و دستگاه ساواک کار شکنی فراوان نمودند و مدام گزارشهای نادرست به شاه دادند بنحويکه باهری  رصحسين ن
 . مجبور ميشد از خود و از همکارانش دفاع کند،سياسی روزاعمال به جای کار مثبت و برخوردی جانانه با  ،پيوسته

را مرد ميدان  باهریحساب ميکردند و  هتل مرمر وی گروهبا اينهمه مردم و بسياری از گروههای اجتماعی ر
 .نابسامان سياسی آن روزگار ميدانستند

 
هوشنگ نهاوندی مسئول نقد اين برنامه ها شد و با . ُبعد دّوم بُعد صنعتی شدن کشور و طرحهای بزرگ عمرانی بود

ا را در ميان جمع نخبگان کشور مطرح و ايجاد گروه انديشمندان و کميته های تخصّصی سعی کرد تا کليهء اين طرحه
. گرفته شوددر کشور  و هم جلوی هر گونه سوء استفاده حّل مسائل را بدست دهندراه به بحث بگذارد تا هم بهترين 

نيز نفوذ خود را بی اثر نمی  هويدا دولتواضح است که عالقه های خاّصی در اينجا نيز باهم برخورد داشتند و 
چه حاال . در دستگاه سياسی ايران بشمار ميآيدتطوری گروه انديشمندان ايجاد  بايد پذيرفت که با اين حال. گذاشت
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دولت دولتمندان کشور پذيرفته بودند که حکومت الزامأ بايد به نظر نخبگان کشور توجه کند و آن را سرمشق کار 
 .است تجدد همراه با عقل گرائی مطلبی که آغاز. نمايد

 
 و ريشهء دو سازمان سياسی و احيانأ می توانست نقطهء عطفی در سيستم سياسی ايران باشددوطرح ياد شده که 

مزاحمتی برای کار خود می ديد و لذا با آن سر عناد  آن را هويدااّول اينکه . ، با دوعيب همراه بودحزب گردد
نخست وزير ولی . رد ميشد هويدا ميرسيد، معموأل به شاهکه از سوی اين دو گروه به  گزارشهای انتقادی .داشت

، مرکب از دو امير ارتش و دو بلکه پاسخ  آنها را به کمسيونی چهار نفره. مستقيم به اين ايرادات توجه نمی کرد
رهبران اين دو در شخصيت را بايد ايراد دّوم  . بودبرگزيدهخود محول ميکرد که بطور محرمانه دولتمند بازنشسته، 

اين نفوذ و طرفداری، خواه در ميان مردم و .  با طرفداران بسياربود،دی بسيار با نفوذ مرباهری. ه کردظگروه مالح
يا سنديکاهای کارگری، خواه در ميان عشاير، يا درمحافل روشنفکری و دانشگاهی و يا ميان فقها به دليل کارهای 

، کورش الشائیبه رياست آموزش عشايری، لژيون خدمتگذاران بشر .  ميدادبرای آنها انجاموی  بود که مثبتی
توجه به امر اصالح دادگستری به ويژه مسئلهء داوری در دهات و قصبات، رسيدگی به دشواريهای عموم و توجه به 

 باهریبه نظر می آيد که با اين سوابق لذا . محبوبيت می بخشيدند ه اوبخواستهای آنان همه مواردی هستند که 
را رقيبی قوی و  باهریزيرا او .  نبودهويداين موضوع ولی خوش آيند ا. انگيزه ای جز خدمت به مردم ندارد

 سرناسازگاری داشت و وی را باهری از اين رو تا آنجا که می توانست با .سخت کوش برای خويشتن می پنداشت
 .بی اعتبار می نمودشاه نزد 

 
از  هميشه را در سرمی پرورانيد، یرسيدن به مقام نخست وزيرسودای  با همهء زيرکی و دانائی، چون نهاوندیاما 

يل شاين پاشنهء آ. بودو نه مجادلهء اصولی مجبور به معامله لذا در کارهای خود . اين زاويه به مسائل می نگريست
حال اينکه گروه انديشمندان . باعث شکست وی در کارها و تصميماتش شداعتباری برايش نيآورد و به مرور ولی 

درست به اين .  اصالحات عظيمی در کشور بشود و جلوی ندانم کاريهای دولت را سد کندمی توانست استخوان بندی
 . محسوب نمی شدهويدا رقيبی برای  نهاوندیدليل نيز 

 
با اينهمه يکی از بزرگترين خطاهای گذشته را بايد در موضوع تبليغات و بی توجهی به رسانه های گروهی و نقش 

 بلکه  نه تنها می توانست کارهای مفيد و عمرانی کشور را به عموم عرضه کندنبوسيلهء آچه دولت . آنان دانست
بايد اما ريشهء اين دشواری را  .نمايدحقانيت خويش را ثابت تا مضافأ با نشان دادن خطرها و نيات خود توانا ميشد 

و وزارت ارهء تبليغات ايران با وجود داشتن دستگاه عريض و طويلی به نام اددولت . در جای ديگری جستجو نمود
 ، با موضوع نظر خواهی از مردم،از آنجا که اين تخّصص.  بودامرفاقد اشخاص متخصص در اين اساسأ اطالعات 

کشورهای در حال رشد نظر عموم را شاخص کار خود نمی دانند، شايد به مرور که کشور حکّام گره خورده است و 
 سال از عمر انقالب اسالمی که مدعی پيشرفت ٢٨اما اکنون با گذشت . رشد می نمود اين فقدان نيز جبران می گرديد
را به نام سازمان نظرخواهی کشور نمی از هر نظر مستّقلی  سازمانو تّرقی فوق العاده در ايران است ما هنوز 

ارهای چرا آمار گيری دولتی بسيار وسيعی تأسيس گرديده است که وظيفه اش تنها شکوهمند جلوه دادن ک. شناسيم
  خود محور و بی کفايت  به اصطالح جمهوری حکومتمطلبی که نشانهء ضعف و عقب ماندگی . دولت وقت است
 .اسالمی است

 
   ميالدی٧٩ تا ٧۵ يعنی وقايع سالهای ، تفيسری علمی از دوران سقوط– ٢

حهای بزرگی به که درآمد نفتی ايران بطور هنگفتی باال رفت و طر)  خورشيدی١٣۵١( ميالدی ١٩٧٣از سال 
 ندمتعددی داشتاجتماعی ی هافراگردکه ريشه درتقسيم بنديها و شکافهای مختلفی  به مورد اجراء گذارده شد،سرعت 

خود سياسی است، -اقتصادی- که الزامأ ناشی از رشد و گسترش اجتماعیها تقسيم بندی شکافها واين . بروز نمود
ی زندگی مردم چه در غير اينصورت در روند کارها .د ميکنهلباطمی را جديد فونکسيونالبخشهای بخود در جامعه 

تعبير سادهء آن  زيرا. ديانجاماجتماعی بيی تنشهاو به چالش می تواند  کهآنچه . خواهد شدفزاينده ای توليد پيچيدگی 
 . است فاصلهمتنها يک قدمحيط سياسی کشور و بحران درتشنج لذا از اينجا تا . عدالتی است بیاجحاف و  برای عوام

 : عبارت بودند ازشکافها و اختالفهااين . مانداز آن غافل هويدا دولت متاسفانه مسئله ای که 
 

I. از زاويهء سياسی:       
 a ( ،استانها و شهرستانها و دهات شديدأکار با توجه به رشد مملکت در همهء زمينه ها  

 به اسرع  نمی توانست ها بخشاين ئل فوری مسالذا . ه بودبه مرکز وابستگی پيدا کرد             
 .شودوقت حّل و فصل              

        b ( دگرگون شده بودنابرابربطور جامعه در شهرهای مختلف قديم ساختار . 
  c (بوديزان آگاهی و بيداری مردم تابع مّحل و موقعيت منطقه م.  
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    d (همه،رسانه های گروهینوع برپائی حقوق قانونی مردم،  ،نظم و امنيت  
 .يکنواخت پيگيری نمی شدجا                

II. ازنظر اقتصادی: 
 از آنجا که ساختار توليدی، ميزان منابع، صادرات و واردات محلّی، امکانات نقل و انتقال 
کاال، امکانات توزيع، ميزان سرمايه گذاری منطقه ای چه از سوی دولت و چه از سوی 

، مراکز جاذبه توليد و محّلهائی ارجحيت يافتند که کسان نبودبخش خصوصی  همه جا ي
هم جوانان و نيروهای کار را بخود معطوف می داشتند و هم موجب حسادت بخشهای 

ولی دولت الزامأ بايد در چارچوب يک . مسئله ای که همه جا پيش ميآيد. ديگر شده بودند
خشهائی که عقب مانده اند و بميان اين نقاط فونکسيونال سلسله تصميماتی بطور 

 . کندهمآهنگی ايجاد 
اما دستگاه اجرائی مملکت که به شکايات مردم واقف بود، به ويژه به خالی شدن دهات 

راه حّلی به فکر ،  آگاهی داشت تهرانچون، مشخصیاز جوانان و کوچ آنان به شهرهای 
 . نيافتادبرای اين دشواری 

III.  اجتماعی -از زاويهء فرهنگی: 
که به ويژه به امر تغذيهء کودکان و نو جوانان د و گسترش آموزش و پرورش با رش

توجه ميشد، ميزان گروههای فّعال ادبی، هنری، صنفی، کارگری، فرهنگی و ورزشی به 
از نظر اجتماعی آزادانه  بلکه الزم بود ،اينها نه تنها همه کار می خواستند. شّدت باال رفت

مثأل در کانونها و سنديکاها . می دادندسازمان خود را  گروه حرفه ای در سطح کشورو 
به نشينند و در درجهء اّول از کار يکديگر به گفت و شنود و مجامعی که بتوانند در آنجا 

و برای بهبود آن انتقاد کنند و در درجهء دّوم دسته جمعی برای مطالبات خود به دولت 
معترض د و تيافبجاری مربوط به خودش  تا هم تنشها و چالشها به م.يآورندبفشار وارد 

در کشور جامعهء به اين شکل هم تا سياست را به جدال بخواند و نشود  ر دولتتمام کابه 
 . بگيردپا مدنی 

اما اين اهمال کاری عاقبتی جز پيدايش شب شعر و افکار عقب ماندهء پستوئی و اعتصاب 
 .لمان جرم محسوب ميشودکارگری بخاطر مسائل سياسی نداشت که مثأل در کشور آ

 
 اقتصادی کشور فراتر ميرفت نارضايتی مردم نيز فزونی می –با اين تفاصيل معلوم ميشود، هرچه توسعهء صنعتی 

و حمالت آتش زدن بانکها  ،محيط سيستم سياسی مملکت با کارهای تروريستیدر اين افزايش نارضايتی . يافت
 .م لطمه می زدند، همراه بود که به هرحال به نظا،گروههای چريکی کوچکی

 
يکی . بطور کّلی سيستم سياسی هر کشوری، غير وابسته به شکل حکومت، دارای محيطی مرکب از دوبخش است

. بخش درونی که شامل همهء زير سيستمهای اجتماعی مملکت و ديگری بيرونی يعنی همهء کشورهای خارجی است
 بود، کّل شاه سياست که از پشتيبانانز حزب جمهوريخواهان، ، ا رئيس جمهور امريکا نيکسونريچارد استعفای

، به کشور و جلب رضايت مردمموجود برای اصالح وضع دولت زيرا . محيط سيستم سياسی ايران را نامطمئن ساخت
امريکا برخوردی با سياست اين مّدت هرگونه خالل در . نياز داشتحدود يک دهه فرصتی  به عقيدهء صاحب نظران،

لذا بايد برای متغّيرسياست امريکا، يعنی بخش عمدهء محيط خارج، پيش گيری های الزم . مهلک به نظر ميآمدسّمی 
 .صورت می گرفت

 
 پيشگيری طرح ١-٢

ر بحرانها، ـــدن بـــدرن اساسی ترين عنصر رفع تشنجات و فائق شــُناسی مــــواضح است که از ديد جامعه ش
" امکانات مضاعف"تحت تأثير شديدأ اما در ايجاد اين رابطه که . ت، اسکمونيکاسيونرابطهء کالمی، 

Double Contingency ،)قرار دارد) مقابل بهنگام آغاز مکالمهطرف ترديد و دودلی دربارهء واکنش عنی ي ، 
ه پيشگيری به معنی ايجاد شرايطی است کبه واقع امر از اين رو . داردتعين کننده نقش ابتکار بدست گرفتن سخن 

 . می تواند رفع ابهام کند و مکالمه را به نحوی مطلوب به جريان بياندازد
 

می رسيدند، وضعيتی را فراهم ميآورد تا  نيز بايد برای حالتی که دمکراتها در امريکا به قدرت سيستم سياسی ايران
ابات امريکا، در تهران مجمع به اين منظور دوسال قبل از انتخ. سازدمناسبات دوستانه ای برقرارآن دولت با  دبتوان

 ٣٠٠٠در اين نشست که با هياهو و جنجال بسيار همراه بود و بيش از . عمومی حزب رستاخيز تشکيل جلسه داد
که تقريبأ تمام هتل مرمرقبأل نيز گروه .  به دبير کّلی حزب انتخاب گردداهریبنفر شرکت داشتند، انتظار ميرفت که 

 .سی مختلف را شامل ميشد، طی جلساتی برای اينکار آماده شده بودقشرهای مملکت و جريانهای سيا
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 به دنبال کسی سيستم سياسی ايرانآشکار بود که .  به اين سمت تعيين شدجمشيد آموزگاراما ناگهان در اين جلسه 
شتيبانی پگرفتن يعنی ميگشت که تحصيل کردهء امريکا باشد تا در مذاکرات با دمکراتها آسان تر به مقصود خود، 

اصلی  رقيب هويدا زيرا به اين شکل. ند ايفا کرده ای نقش مّهم و يارانشهويدا شايد در اين ماجرا .، برسدامريکا
 .  خارج ميکرد فّعال سياسیاز ميدانخود را 

 
جمشيد چه .  در برخورد با وقايع سياسی آن روزگاربود اولين اشتباه دستگاه سياسی مملکتاما اين انتخاب

دارای و نه در ميان مردم نه سياسی با وجود اسمی که داشت با همهء لياقت، کاردانی فنی و درستکاری،  آموزگار
هتل  نه تنها گروه باهریبه عکس کنار گذاردن . به حساب می آمد  و نه در جّو بين المللی)بدون دارو دسته( وجه

سيستم که مضافأ )  جلساتی تشکيل نشدديگر( را بهم زد و برای هميشه از گردونهء سياسی خارج نمودمرمر 
که در پيش را ، که احيانأ می توانست طوفان سهمگينی توانمند اليق و کاردان و یمردخدمت را از  سياسی ايران

 .محروم نمود، پشت سر بگذاردجانبه وفاقی مّلی و همه داشتيم با درايت و سياست 
 
  منجر شددر ايران  به سقوط رژيم ، که غير وابسته به دخالت بيگانه، اشتباهات متعددی٢ – ٢

و ادامهء زد   ميشد، همراه با تنگناهای متعدد در جامعه هويدااز کار با توجه به نارضايتی روز افزونی که در کشور 
س دفتر  رئي معينياننصرت اهللا  کمسيون شاهنشاهی را به رياست، شاهمسلحانه و بمب گذاريهاو خوردهای 

قابل توجه است که بعضی از اين بمب گذاريها بوسيلهء عوامل . خويش برای رسيدگی به شکايات مردم تشکيل داد
و بعد خودش پيدا ميکرد تا  بمب ميگذاشت هويدا از جمله يکی از افراد گارد . صورت ميگرفتخود حکومت

بديهی است که بزودی اين موضوع برمال شد و .  نشان دهدبه عامه امنيتی کشور را –هوشياری مأمورين انتظامی 
 .آن مأمور از کار برکنارگرديد

 
 داشت پر  مّهمینيز نقشدرمقام رئيس بازرسی شاهنشاهی  فردوستحسين   که در آنکمسيون شاهنشاهیکار 

تراض ه ها اع که به شّدت به سوء استفاد،برای آرام ساختن جّو سياسی کشورباالخره  تا .سر و صدا دنبال ميشد
را از کار برکنار و هويدا ،  با نطقی که از راديو و تلويزيون پخش شدشاهيالدی  م٧٧مرداد سال اداشت، در 

دبير نيز  باهریدر اين جابجائی . برگزيدوزارت دربار را در مقام  هويدا و  را به نخست وزيریجمشيد آموزگار
چه اگر . داشتيم باشد دشواريهائی که در پيش انه بهاين انتصابات نمی توانست پاسخی جان.  حزب رستاخيز شدکّل

 در اصأل آموزگار  چونهمينطور. دميشوزارت دربار منصوب مقام مسئول نابسامانيهای کشوراست، نبايد به هويدا 
ميآيد که مشاورين ر به نظ. می يافتارتقاء  نخست وزيری  به مقام، نمی بايستیيتی نداشتموفق ی خودکار حزب

 ،کارترجيمی در آن زمان امريکا، يعنی انندگان امور سياسی کشور به موضوع نزديک شدن به دولت نامرئی گرد
 زاهدیاردشير  با اين وجود معلوم نيست چرا . پيوند می زدندآموزگار شخصّيت بسيار عالقمند بودند و آن را به

 .ان، باقی مانددر مقام خود به عنوان سفير ايران در امريکا، و شخص نزديک با جمهوريخواه
 

. درست از اين دگرگونيها معلوم ميشود که دستگاه سياسی ايران برای مسئلهء محيط بيرونی خود اولويت قائل است
از سوی ديگر به دليل حالت تشنج در اوضاع داخلی مملکت، الزم بود به عرصهء عمومی بيشتر توجه ميگرديد و 

در آن زمان تنها حزب رستاخيز بود که اين ساختار ولی . ده ميشدحالت تب آلود آن، بطور ساختاری، زيادتر سنجي
گو اينکه اين انتخاب تصميم غلط سال پيش را اصالح می نمود ولی اين گزينش دير . مسئول آن شده بود باهریحاال 

  .و حاال با اين ترکيب کوکبهای سياسی بی موقع بود
 

از  یترکيباراده به هر تصميمی تابع ، هميشه )هابرماس  و١٣لوهمن، ١٢پارسنس(از ديد جامعه شناسی نوين اما 
 : می باشند عناصر زير مکانی–زمان تابع است که خود به ترتيب چهار متغّير 
 رمورد نظ سيستم -١
 محيط سيستم -٢
 دنبال ميکندمرادی را که سيستم  -٣
 آن مرادبرای رسيدن به الزم  ابزار -۴

  )می باشندمعرف مقاطع تاريخی سيستم أ  جمعاين چهار متغّيرطيف مقاديرمالحظه ميشود که (
 

ميالدی،  ٧٩ تا ٧۵در مقطع تاريخی سالهای ، آنهم اينجا سيستم سياسی کشورخودمان ايرانسيستم مورد توجه ما در
 .می باشد
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که توقع به ويژه وقتی زير فشار افکار عمومی کشور. بودمحيط اجتماعی کشور شديدآ متشنج زمانی در اين مقطع 

موضوعی که به هرحال در آن غلو (  داشت و گزارشات کمسيون شاهنشاهی برای رسيدگی به شکاياترفع فساد
 دست زد و هويدا  به عزلشاهساختگی بود، بيشتر و جّو رعايت حقوق بشر که ) ميشد تا آن را متافيزيکی کنند

مردم، خواست در رابطه با م سياسی و ابزار رسيدن به آن ، مسئلهء مراد سيستفضای باز سياسی را اعالم داشت
 .کرداهميت پيدا 

  
ند، رد که در دانشگاهها آشوبهای دانشجوئی به پا ميکشتنددر اين تشنجات تنها چپ راديکال و حزب توده دخالت ندا

 که نه تنها در بوداينان چند سالی . د می پختن نيز آش خود راخمينی طرفدار اسالميستهایبلکه خيلی بيشتر 
د بلکه ودنند و در اين مأواها جوانان را برعليه رژيم بسيج می نمبوددارس عالی نماز خانه داير کرده دانشگاهها و م

ند و در آنجا بديشان دافزون بر اين روزهای جمعه به اسم تعليمات مذهبی نوجوانان را به کوه و صحرا می بر
 گزارش ميداد کوروش الشائی. بود بيشتردر دهات و شهرهای کوچک فعاليت آنها خيلی. ندادتيراندازی تعليم می د

به ، که حمامها و بهداريهائی را که لژيون خدمتگذاران بشر برای نظافت و پاکيزگی و درمان اهالی ساخته است
 .  بهانه می آورند که اين ساختمانها چون رو به قبله نيست نجس اندمردم. شوندتحريک آخوندها تحريم می 

 
 پخش ميگرديد ميان زائرين خمينیو شيراز و اصفهان و مشهد نوارهای تحريک آميز در شهر های مذهبی چون قم 
 که نشانهء همکاری اين حزب با دستگاه مطلبی. آورده ميشد به ايران حزب تودهکه از آلمان شرقی بوسيلهء 

 يت داشتأمورکه هر کجا م، ١٤سوليوانويليام  ،اين وضعيت با آمدن سفير جديد امريکا به ايران. آخونديسم بود
 .، تشديد شدراه می افتادآشوبهای مذهبی 

  
 تجمعات بی اجازهء مردم و جنجالهای خيابانی بود که برخورد با نيروهای انتظامی را با خود ،نتيجهء اين تشديد

 اطالعاتبه جان راه پيمايان و يا آشوبگران می زد ها اين زد و خورددر بارهء اندازهء صدمه ايکه . بهمراه داشت
اما آخوندها به بهانهء اين صدمه مدام هفته و چّله و سال براه می انداختند تا آن را . دقيق و درستی در دست نيست

 .ندجلوه دهمصيبت کربال مصيبتی چون 
 

تمام اين وقايع در جلوی چشمان ادارهء ساواک رخ ميداد ولی اين اداره از آن چندان اطالعی نداشت و اين به اين 
 .نمی کردند مملکت خدمتی خت که به دولت به عّده ای حقوق می پردامعنی است که

 
اما خود سيستم سياسی کشور . با اين مختصر وضعيت عنصر محيط سيستم سياسی را روشن ساختيم

.  قيمت نفت نيز نقشی داشتدر اين تزلزل مسئلهء. دچار ضعف و تزلزل شده بوددراثرجابجائيهای نا معقول سياسی 
 به شاه. شرکت های نفتی در خفا از طريق کنال های ديپلماتيک خواهان باال رفتن قيمت نفت بودند١٩٧٧در سال 

بعد از (دليل اوضاع داخلی و تورم و ناتوانی در بکار انداختن اينهمه مازاد دوالر نفتی چنين تقاضائی را رد می کرد 
ر دور داشت که سازمان ساواک و شخص با اينهمه هرگز نبايد از نظ )انقالب قيمت نفت به سرعت باال رفت

ّوی که در اثر فضای باز سياسی توليد شد و زندانيان سياسی جساواک در .  در اين تزلزل نيز سهيم بودندفردوست
در وارد ميآورد تا آنهارا فتنه جوئی اين افراد آگاهی داشت معذالک فشار از شدند، با وجوديکه می  از زندان آزاد

شواهدی نيز در دست است . کننددر حالت آشفته ای بسر می بردند، استخدام  که ، عالی کشوردانشگاهها و مدارس
در بعضی از فردوست به مدد شدند نيز صاحب مقامی خمينی  که بعد از انقالب شاهکه بعضی از مخالفين 

 .  بطور تمام وقت و يا نيمه وقت بکار گمارده شدنددستگاههای دولتی 
 

لذا مقصود يا مراد سيستم . شودبرقرارآرامش در کشور دوباره ت بايد تصميماتی می گرفت تا در چنين وضعيتی دول
 نيز فراهم ميشد شاهدر راه رسيدن به اين مقصود الزامأ بايد رضايت خاطر .  کامأل روشن بود، يعنی آرامش،سياسی

 . ار می توانست ممکن بشودکه رفع اين دشواری بوسيلهء سه ابزواضح است . خونريزی بودهر که سخت مخالف 
 

 وفاق سياسی با مخالفين –الف  
 کار بردن قانون در مورد افرادی که نا امنی در کشور تولبد می کنند  ب-ب   
 برقراری حکومت نظامی  -ج   

 
  بهترين راه جدا کردن تخم مرغهای درون سبداسالميستها، با چپ راديکال و حزب تودهبا توجه به همکاری 

 چون اين سازش . اولويت در مذاکره با علما و فقهای طرفدار رژيم بوداين جدا سازی در راه . بودز هم سياسی ا
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لذا .  سيستم سياسی کشور بايد به ضعف خود فائق می آمداما عالوه براين .ذب ميکردجخود جبههء ملّی را نيز خود ب
. متشکل ميشدندرژيم، که کم نبودند،  بايد طرفداران يعنی از يکسو. دنبال ميشدهم کار دولت بايد در دو مسير موازی 

 آگاه  می ساختند تا ضعف نظام جبران دشواريهای کشوررا به  مردم  های کافیضيح و توجيهبا تو الزم بود همينطور
صميمانه با سيستم دينی کشور نه تنها به آنان خطرات دوستانه و با مذاکرات دولت می بايستی  از سوی ديگر .شود
 حتی اگر ضرورت ايجاب ميکرد، دولت .دينمومنيز که مضافأ از ايشان طلب کمک و مساعدت بل گوشزد می نمود را

آيت اهللا  بدون اينکه به مقامش لطمه ای وارد شود شخصأ به مالقات شاهمی بايستی شرايطی را فراهم می نمود که 
 .بزرگ می رفتهای 

  
ب رستاخيز را در اندک مّدتی فّعال ساخت و تشکيالت آن را وسعت  حزباهریدر راه جمع کردن طرفداران نظام، 

طرحهای اجتماعی مختلفی را به او همينطور . بخشيد و تقريبأ غالب روشنفکران و استادان دانشگاه را به مدد طلبيد
 برای ،تهرانايجاد خانه های ارزان قيمت در شهربرای با همکاری روحانی طرحی جريان انداخت که بزرگترين آن 

 .بود، مستمندين و حلبی نشينان
 

 در تجمعی با شکوه در تاالر شهر با حضور طرفداران رژيم و روشنفکران و نويسندگان و استادان باهری
، خطر دخالت بيگانه در کار کشور را تشريح و  جعفريانمحمود ، از جمله خود وئیدانشگاهها طی سخنرانيها

 . مشروطيت را اعالم داشتی ازمبارزهء بی امان حزب و پشتيبان
 

نخست لذا به بهانهء اينکه و   خوش نيآمدآموزگار در آن روزگار به مذاق باهریمعلوم نيست به چه دليل کارهای 
 از باهریتا عاقبت  را زير فشار گذاشت شاهآنقدر دبير کّل حزب نيز باشد برای همآهنگی همهء کارها وزير بايد 

 . پشتيبانی ميکردآموزگار در اين ماجرا ساواک فّعاالنه از .بير کّل حزب شدبرکنار گرديد و او خودش دحزب 
 

در واقع حواس چه اين ساختار . اهميت اساسی دارد ،اتصال ساختاری سيستم سياسیدراين شرايط غيرعادی، 
ب از احزاب،  هستند، واز اين به بعد به آن مجاری گوئيم، مرکفونکسيونالاين ساختارها که . اقتدار استادراکهء 

 از یدولتهر . سنديکاها، کانونها، گروههای فّعال شهروندی، دفاترشکايات و رسانه های گروهی مستقل می باشند
فعل و انفعاالت جامعه را زيادی نبض عرصهء عمومی را در دست داشته باشد و با اطمينان د می توان راهاين 

تصميماتی که دشواريها و  .وجود برگزيند و تصميم بگيردارزيابی و پاسخ سياسی درستی از ميان طيف ممکنات م
 . عدم اطمينان مردم را برطرف ميسازد و سبب آسودگی خاطر آنها ميشود

 
ساختارهای سياسی، يعنی حزب، غير فّعال و بی مسمی ، يکی از مهمترين آموزگاردر پايان دوران نخست وزيری 

های دستگاهگزارشهای افراد خصوصی و می مجبور است از حاال دولت برای اطالع از وضعيت عرصهء عمو. دش
 .باالی مملکت در تماس بودندردهء مستقيم با دولتمندان  که استفاده کندکشور امنيتی 

  
واضح است که در مواقع حساس و بحرانی عالئمی که از اين راه به سيستم سياسی کشورميرسيد سخت نا مطمئن و 

 .جامعه نبودپر اشتباه و قابل بسط به همهء 
 

 دنبه زبان سياسی ترجمه بشوند تا بتوانبه سيستم سياسی ميرسند، الزم است ابتدا  اين راه ازبديهی است عالئمی که 
چنين ترجمه ای هيچ وقت صورت نگرفته بود تا دستگاه سياسی مملکت در اما . ندنواکنشی برازندهء خود توليد ک

  . افرادی اليق اينکار تربيت شده باشند
 

داريوش  در روزنامهء اطالعات مالحظه می کنيم که خمينیدرست اين نارسائی را به هنگام چاپ مقاله ای برعليه 
همينطور قطع مقرری ماهانهء آخوندها نشانهء عدم . وزير اطالعات کشور ازانتشار آن جلوگيری نکرد همايون

مطلبی که . آن هنگام همه جا به چشم می خورداطالع از نفوذ فقها در مملکت و بی توجهی به عالئمی است که در 
  .به توافق با آنها بودرسيدن  در آموزگارعالوه بر آزردگی خاطر فقها شايد اساس عدم موفقيت 

 
پست مقام نخست وزيری خويش از ، يافتدر ادارهء مملکت آگاهی به ناتوانی خويش  آموزگاروقتی به هر حال 

بنا بر رأی تئوری جامعه شناسی ذکر شده در باال، مجبور بود به ابزار قانون از اين به بعد دولت، . کرداستعفا 
 .متوسل گردد و نيم بند عمل نکند

 نيزرا توافق با روحانيت فرصت که بل شدضعيف تر  نه تنهاکشورسيستم سياسی بعد از اين ماجرا واضح است 
 قدرت، يعنی أءزيرا منش. شتدارفدار خويش را هنوز توانائی جمع همهء نيروهای طنظام با اين وجود . دادازدست 
بود که بر نيروهای مسلح و مجلس شورای مّلی عشاير، ، مورد قبول قشرهای بزرگی از جامعهنه تنها  هنوز شاه،
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ت برای مقام نخست أجا داشت مردی سياسی، کاردان، باهوش و با جرلذا . توانائی سياسی وی نيز باور داشتند
 با ، بر مبنای قانونه و قضائيهء مملکت، متحّد و متفق وهمراه قوّهء مقننتا به  ميشد وزيری کشور برگزيده

 . بشوددشواريها که هنوز قابل حّل می نمود، برخورد
 

ترسو و از نظر سياسی ناآگاه ميدانست به سمت نخست وزيری او را مردی شاه ، که شريف امامیاما ناگهان 
 در شاهپرسش اينجاست که تاچه اندازه . ی همگی مورد سئوال اندلی بعدی واين گزينش و گزينشها(. برگزيده شد

 در ولی. مت ديگری پاسخ داده خواهد شدبه اين پرسش در قس. بود بيدار خود آگاه و کارها و تصميماتی که ميگرفت
 ).لب تأثيری اساسی ندارداط اين مبررسی علمی 

 
 با آتش بود شمسی صورت گرفت و مصادف ١٣۵٧يور  به نخست وزيری در شهر شريف امامیجعفر انتصاب

ايران بدست سياسی آگاهان مسائل ديگر  و عاملی تهرانیمحّمد رضا زدن سينما رکس آبادان که به نظر 
 که ادعای آزاديخواهی و پشتيبانی از استننگی بر پيشانی کسانی اين جنايت لّکهء  به هرحال .اجرا شد اسالميستها
  .ميکنندهنوز هم کردند و  همکاری می اسالميستهاولی با همين ند شت داراحقوق بشر

 
در . در آن دوران عرصهء سياسی کشور تقريبأ خالی از سياستمداران اليق و برجسته و مورد اعتماد بودبايد پذيرفت 

محسين غال و بازرگانمهدی  و از جناح مخالفين نهاوندی و باهری تنها شاهميان آنها بايد از جناح طرفداران 
تن از  دو شريف امامیاينکه در کابينهء .  را نام برد امينیعلی  و در جهت سياست امريکا تنهاصديقی

غير وابسته به اينکه چه کسی چنين توصيه ای  عضويت می يابند، نهاوندیو باهری  سياسی آن زمان برجستگان
کت و يا عملی به عمد يعنی به بحران نشانهء عملی سهو يعنی عدم اطالع از وضعيت سياسی مملرا کرده است، 

شريف  کابينهء  واضح بود که در صورت شکستأ، و چه عمدأبه هر حال چه سهو. کشيدن اوضاع کشوراست
می  سکهء سياه سياسی نهاوندی و باهری زيرا .دا اقتدار مملکت به دست جبههء مّلی و يا امينی می افت،امامی
 . استسيستم سياسی مملکتاشتباه سّوم لذا چنين انتخابی . شدند

 
 که بايد به حکم قانون عمل ميکرد و آشوب کنان و اغتشاش جويان را توقيف و به شريف امامیبه هرحال کابينهء 

و بموازات آن به وفاق  به پردازد هويدا، ناگهان بفکر افتاد به مسائل فساد در دوران نمودحکم دادگاه زندانی می 
روحانيت و يا به گونه ای  که حاال به معنی التماس، تضرع و زاری در برابر  مطلبی.بزنددست نيز سياسی با فقها 

 .  می باشدقدرت ايشانبه ديگر تسليم محض 
 

 ميالدی ١٠٧٧ بسال ١٦گرگور هفتمرابر پاپ ــ در ب١٥هاينريش چهارمپادشاه آلمان اری ـــچنين کاری را روزگ
" تن به کانوساـــرف"آنچه که .  رفتکانوساياده به قلعهء ـــرای طلب بخشش پای پـــ بهنگاميکهنمود، نيز 

nach Canossa  Gang ١٧بيسمارکحرف ( ند نام گرفت و مردم و تاريخ  آن را الزم نشمرد.( 
 

رسيدگی به است و  که دوران رسيدن به اين وفاق بسرآمده تم سياسی کشورهنوز درک نکردهمالحظه ميشود که سيس
 او مسند وزارت دربارصورت می گرفت نه اينکه به می بايستی سال پيش هم  هويداان نابسامنيهای دورپروندهء 

 تازه رسيدگی به فساد، که در همهء دنيا وجود دارد و حاصل شکل .چنين کاری حاال فقط تفی سرباال بود. داده می شد
مانی ولی فرصتی برای درست دوران اغتشاش و نابسا. حکومتی خاصّی هم نيست، زمان و مکان خود را می خواهد

 . اين مّهم نمی تواند باشد
 

 از او خواست به قم برود و به شاه چندين بار آموزگارمسلم اين است که در دوران نخست وزيری از سوی ديگر 
. چنين کاری هيچوقت صورت نگرفت.  معذرت بخواهداشده بود از آيت اهللا های عظمفقها خاطر تعرضی که به بيت 

نه بخاطر شخصيت وی و نه .  بی نتيجه ماندا در همراه ساختن آيت اهللا های عظمريف امامیشهمينطور سعی 
 سياست اين فرصت رابخاطر موقعيت محکمی که حاال روحانيت در جامعه پيدا کرده بود، بلکه تنها به دليل اينکه 

وحانيت در اين مورد رو چپ و راست به سالح گرم مجهز شوند  وقتی گروههای. يکسال پيش ازدست داده بود
رفتن به "لذا . سکوت و يا غير مستقيم آن را پشتيبانی دهد، ديگر جائی برای گفت و شنود باقی نمی گذارد

پادشاهی که به روحانيت وابسته باشد ديگر نمی . استديگر هيچوقت درست  و نه  بودنه آن موقع درست" کانوسا
 .نريش چهارم نيز آن را بخوبی لمس کردمطلبی که هاي. تواند حرمت پادشاهی داشته باشد
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 قانون، با چپ و راست متعرضی که در همه شهرهای با چوبنخست وزيری که بايد  شريف امامیمتأسفانه 

در ميان انبوهی حاال ، داشته باشدآرامش مجدد در جامعه  و سعی در برقراری  کندمقابلهمملکت شّر آفرينی ميکند، 
درست در اين لحظهء  . و وقت تلف ميکندروی ميز کارش غرق استدر   و شکاياتفادهاز پرونده های سوء است

، عّده ای از نمايندگان مجلس شورای مّلی که بايد به فکر مملکت می بودند، ناگهان فيلشان ياد هندوستان  نيزحساس
 .يشد، با دولت درافتادندافتاد و با شروع نطقهائی قراء درباب دمکراسی و آزادی که از راديو وتلويزيون نيز پخش م

حتی فراکسيونهائی هم بوجود آمد که به دنبال معامله با مخالفين بود و به اصطالح هنگامی که کشتی در حال غرق 
به اين شکل دولت ديگر نه پشتيبانی قّوهء مقننه را داشت و . شدن است به دنبال راه دمکراتيک غرق شدن ميگشتند

ی جلوی شورشيان را بگيرد که حاال با دستگاه پر قدرت تبليغاتی که درست کرده بود نه ميتوانست با حربهء دادگستر
 .به پخش خبر های دروغين نيز پرداخته بود

 
ت به آينده  او را نسبشاهو گفتگوهايش با ، ١٨کورت والدهايم ،بدون شک آمدن دبيرکّل شورای امنيت به ايران

داروهائی که (   در تصميم گيريهايش مؤثر افتاده باشدشاهماری شايد اين نگرانی و بي .خويش نگران ساخته بود
ديگر شاه ، چه ) در قاهرهصفوياننقل از گفته های .  به او تجويز کرده بود به هوشياری وی صدمه می زدايادی

 .آن قدرت و شهامت و مبارزه طلبی و جسارتی را که يکسال پيش در مجامع بين المللی از خود نشان ميداد، نداشت
 

، و در تعقيب آن معترض بودنددولت  شيوهء کار بهکه  نهاوندی و باهریميدان ژاله و استعفای  ساختگی واقعهء
همراه با شمردن خطاهای خود " من صدای انقالب شما را شنيدم ": گفت زير فشارهای درونیکهشاه سخن معروف 

با اين سخنان و قرار گرفتن کوکبهای سياسی  چه .رفتن داشت" کانوسا "در برابر مذهب شيعه، تفسيری بدتر از به 
کودکی ائيدن  درد زو  Emergenzداخلی و خارجی در برج طوفان، ناگهان مملکت آبستن حوادث غير مترقبه شد

 .ناخواسته همه جا را فراگرفت
 

. جابجا گرديدچه با اين نطق تلويزيونی، و بهمراه غالف کردن شمشير حاکميت، به واقع محور قدرت در کشور نيز 
يعنی موافقين نظام و آنها که تابحال سکوت کرده بودند، که کم نبودند، مواضع خود را نسبت به اقتدار جديد، يعنی 

 .اين درد، ولی درد يک زايمان بود. شورش، عوض کردند
 

ن مورد، ازجمله راههای متعددی نيز در اي. احتماأل پاسخ به اين درد می توانست تنها با نيروی نظامی ممکن بشود
 ليبراليسمی  تقريبااز نظر رابطه با امريکا و تفکرزاهدی . ،  نيز پيشنهاد ميشدزاهدی و يا اويسینخست وزيری 

از .  نيستر قدرت قانون عّليتولی بايد توجه داشت که حوادث اجتماع به هيچوجه در کف پ. که داشت شايد بهتر بود
اينکار با توجه به نفوذی که خرابکاران در تمام سطوح ت نامعلوم و در ثانی اين رو اوأل عاقبت چنين تصميمی به شّد

کشور کرده بودند، و تنها موضوع نوار در باالی پشت بام نبود، فقط درد زايمان را عقب می اندخت که تفسير ديگر 
 . آن استخوان الی زخم گذاشتن است

 
موجود در آن همينطور که جواب نا بسامانيهای . باشده صفير گلولنمی تواند پاسخ به حوادث نامترقبه درجامعه 

بسوی دمکراسی احتمال تظاهر هر واقعهء غير ای ه بلکه سياست بايد سعی کند با احداث جاّد. نيزانقالب نيست
 . خيلی دير شده استآنجا که چنين زايمانی شروع ميشود ساختمان چنين جاّده ای . مترقبه را به صفر تقليل دهد

 
رها و زيگزاگهای ز اين به بعد در کشور گذشت تنها فراگرد عبور از يک سيستم به سيستم ديگر بود که مانوآنچه ا

 .دنماي را پيدا دلخواه خويشجابجائی کافی برای  به هر حال فرصت  تاخود را الزم دارد
 

 می خواستند تاريخ خروج شاهدر اين جابجائی حاال سفير امريکا و انگليس نيز مستقيم دخالت داشتند که مدام از 
 اشتباهی که دو دههء بعد تاوان آن را با جنگهای خونين در منطقه پرداختند و بازهم خواهند .خود را به آنها بگويد

اشتباهی که جنگ کالسيک را تبديل به . اشتباهی که ترور و خودانتحاری را ابزار مبارزه با ابرقدرتها نمود. پرداخت
تباهی که استفاده از گلوله های اورانيوم را معمول ساخت تا تروريسم نيز خود را مجهز به اش. نبرد آسيمتريک کرد

خاورميانه با آن مليونها نفز جوان پراميد اشتباهی که . سالح اتمی و گردهای راديوآکتيو مخرب و کشتار جمعی کند
م، از امريکا و انگليس بخواهند تاريخ اشتباهی که حاال سبب شده است تا مردم تمام جهان، مدا. جان خود را باختند

 است  در ارتش ايران١٩ هويزرروبرت دخالتخروج خود را از منطقه اعالم نمايند که در واقع آنتی تزی برای تز 
دست جالدان ارتش شاهنشاهی را به و بيگناه  دلير ،که صدها نفر از اميران و افسران و درجه داران شريف، نجيب
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آرامش و دوستی همهء گروهها و وحدت که سنتز اين تضاد صلح و اميد است  .ايران سپردمنفور انقالب اسالمی 
 .اقوام ايرانی در موطن خويش باشد

 
 پايانه

 : سال جنايت و خونريزی بايد پرسيد ٢٨اکنون بعد از گذشت 
 ايمپس چرا امروز اسارت را پذيرفته آزادی بود مقصود از اين کارها اگر  )١
 تن در داده ايماستبداد محض بی به دمکراسی بود پس چرا به منظورمان دستيااگر  )٢
 يم اده اگردن نهظلم و اجحاف برقرار کنيم پس چرا به عدالت می خواستيم در کشور اگر  )٣
 چرا امروز چپاول ثروتهای مّلی را تحّمل می کنيم، دها خوار چشممان بوسوء استفاده اگر  )۴
 مروز بی دينی سربه فلک کشيده استاگر برای حفظ اسالم مبارزه ميکرديم، چرا ا )۵
 م پس چرا امروز اينهمه به کشورهای خارجی وابسته ايمياگر استقالل می خواست )۶
 چپها در امريکا زندگی ميکنندايرانی به ويژه  اينهمه مرگ بر امريکا درست بود، چرا اگر  )٧

 
پيشرفت و  تا بود منطقه کّل آن به بی ثباتی کشانيدن کشور و با ازاين همه شورش و اغتشاش غرض  در اصل خير
نتيجهء کار ديگران را تصاحب  انايرانيمّلی فرهنگ بيگانه به و عدّه ای بدون عرق جبين  ايران متوقف شود و ترّقی

 .کنند و بر جان و مال و ناموس مردم مسلط گردند
 

 حکايات و طرح جزئيات تؤام مالحظه ميشود که بررسی گذشته ماداميکه علمی صورت نگيرد و تنها با نّقالی و شرح
فقط مشغول کردن ذهن با گذشته ايست که ديگر باز . فقط تعزيهء دو طفالن مسلم است. باشد فقط ذکر مصيبت است

 سيون اصلی حافظه فراموش کردن است وچه فونک.  جلوگيری کردن از کار درست حافظه استاينکار تنها. نمی گردد
 ، انديشهء زندگی، انديشهء به آينده، توان حافظه که در انديشيدن می باشداگر اين کار به درستی صورت نگيرد،

 . محدود ميگردد
 

مدام در گذشته پرسه ميخواهند  ديوانگانند که لذا تنها. زندگی در گذشته نيست، زندگی در آينده استتوجه کنيم، 
مها را نمی توانند از ياد ببرند، نه تنها زندگی آنها که نمی توانند فراموش کنند، آنها که زيانها و يا ظلبعالوه . زنندب

 . که نسلهای جوان را نيز با خود بگور ميکشندبلخويش را تباه ميکنند 
 

يعنی آنها که  ،تعيين کنندهبلکه قدمها و تصميمات . يستندمطرح نو اضافات جزئيات  ،گذشتهاما در بررسی علمی 
 گذشته نيز بررسی  بر اين پايهدرست . اهميت دارند، ميکنندمکن مرا  Emergenz غير مترقبه  شرايط ايجاد وقايع

 . خواهد بودپند آميز
 

از آن مطمئنأ يم که بايد  با دومسئلهء اساسی رويرو شدچيزی به نام انقالب اسالمی،ی د تخريبفراگرتحليل در 
کاردان  در همهء دنيا  اليق و سياسیرهبر . يکی مسئلهء رهبر سياسی و ديگری مشاورين وی می باشند. آموحت
 در فراگردی سياسی کسانيکه چنين لياقت و استعدادی را دارند شناخته درست به اين دليل ضرورت دارد. نادراست
بر مبنای حفظ حرمت کشور جّو سياسی مشروط براينکه . فعاليتهای حزبی باشد ولی تنها ميتواند اين فراگرد. گردند

 . ر باشداستواعدم دشمنی با رقيب انسانی و 
 

 ،به اصطالح عام.  علمی نمی تواند موفق باشدمشاورينی آزموده و کارا و توانایاما هر رهبر سياسی بدون وجود 
 اما در راه مبارزه با . در کار مبارزه نيز اوپوزيسيون نياز به يک رهبر دارد. بايد روی پاشنهء خودش يچرخد بدر

می تواند رهبری انديشه بلکه تنها . بجائی نمی بردراه ری شورائی، رهبری کلکتيو، رهباستبداد مذهبی در ايران 
د قاطبهء مردم را بدور اين انديشه ن که بتوانی می تواند بعهده بگيردان سياستمدارولیرا رهبری انديشه . باشدپيروز 
 سياسیورين رهبردر اين آزمون ولی مشا.  که خود نياز به فرصت آزمودن و داوری بی آاليش داردمطلبی. دنجمع کن
بايد آن را دليل بر رسالت وی آنوقت اگر دور کسی مردان عالم و اليق جمع باشند، بدين معنی که . عمده دارندنقشی 
بلکه . بعبارت ديگر اسامی و شغلها و مقامهای گذشته شاخص نيستند که بسياری بر آن اصرار دارند. شمرد

 . گواه قابليت آنهاست ،ر اين هنگامدو افراد توانائيهای علمی، اقتصادی و سياسی 
 

 يا چشم ويزيونهمان  ، که همان انديشه است، بدون برنامه ای عقالنی،رهائی از اين خّفت و خواری و ظلمبنابراين 
 و دادائيسم، کارناواليسمکنند با   و تلويزيونها فکر میهابعضی ازاين راديو. .نمی باشدميسر  فرداست، انداز

برخی ديگر که . توان به آزادی از چنگال بختکی که خود را بروی مّلت ايران افکنده است رسيد می کاريکاتوريسم
توجه ندارند مدام از اين شاخ به آن شاخ می پرند و فکر ميکنند نجات ايران در توانائی يد ايشان برنامه سازی به 
  . است

 



واحدی. دکتر ن - بارگاه عزرائيل درا ي – ۵٧سقوط   

  برگ13 از ١٣برگ 

 اقتدار نيستند بلکه آنها می توانند تنها  به هيچوجهاينان فراموش کرده اند و يا نميدانند که رسانه های گروهی خود
اين برنامه ولی نمی تواند جدا و منفک از  .کنند ريزیبرنامه دراين راه را نيز آنها لذا الزم است .  باشندگفتمانناقل 

لذا رهبر مبارزه و مشاورين او ضمن داشتن يک . رهبری سياسی و انديشهء آزاد سازی کشور صورت بگيرد
 هارنکتهاين چمناسبات تنها پس . دن باشمطمئننيز مدد رسانه های گروهی  بايستی به ، يک چشم انداز،ونويزي
 و مددهای مالی مّلی گرايان می تواند ضامن رهائی  گروهی هایرسانه و ويزيون، رهبر، مشاورانيعنی 

 اصل مردم ساالری، عدالت و اما چشم انداز فردای ايران بايد بر سه. صفتان باشد دداسارت   زنجيرکشور از
 عدالت برای ايجاد صلح در جامعه ،  دراين سه گوشه.ارائه ميشودجامعه شناسی نو از زاويهء بنا شود که مدرنيته 

 .سه گوشهتحقق اين به اميد  . ميشودپيشنهادانسان است و مدرنيته برای توليد جهانی که خالق آن 
 

 ٢٠٠٧فوريه           
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