
 ری اخیها  و قتلی جاریاسیرامون مناقشات سیدر پ

  یعبداهللا شهباز
 

ای   هـای زنجیـره     در آغاز جنجـال قتـل     این مقاله   
های پنجشـنبه     ، شماره ایراننوشته شد و در روزنامه      

ــن 8 ــنبه ) 8ص  (1377 بهم ــن 10و ش  1377 بهم
 . انتشار یافت) 8ص (

 
 1369ه از سـال     کشور،  ک یر جا یاسی نگرش نگارنده به مناقشات س     ی نظر ی مبنا -1

 در  یه جامعه انسـان   کن است   یاام،    کردهان  ی خود ب  یها خته در نوشته  ینون جسته و گر   کتا
 در  یعـ ی حالـت طب   یاسـ یثر س کگر، تنوع و ت   یعبارت د  به. ثر است ک خود مت  یعیحالت طب 

 یعـ یند رشد طب  ی فرا یه عامل استعمار خارج   ک،  یدر جوامع معاصر غرب   . هر جامعه است  
 یاسـ ینه شدن احـزاب س  یافت و به ظهور و نهاد     یثر تداوم   کن ت یا منقطع نساخته، ا   آنان ر 
 تمـدن  یهـا  عنوان تبلور تجربـه   د بهیه با کد  ی انجام یاسیت س یرین مد یال نو کد و اش  یجد
ـ ، از جملـه ا    یرامـون یدر جوامـع پ   . ن عرصه انگاشته شود   ی در ا  یانسان ه آنـان را    کـ ران،  ی

“شده یارکجوامع دست ”
هـای اخیـر،     دلیل دخالت استعمار اروپایی در سده      ، به خوانم  می 1

 . این رشد طبیعی منقطع شد
 اسـت کـه اسـتبداد را حالـت طبیعـی تمـامی              استبداد شرقی این نظر مغایر با دیدگاه      

داند و در میان گروهی از روشنفکران کشور ما نیـز رواج فـراوان            جوامع غیر اروپایی می   
طلبانی که یکی از مختصـات اصـلی جامعـه           گاه همسان و نیز مغایر است با ن     . یافته است 

هـای سیاسـی متنـوع و        ها و نگرش    بودن آن و فقدان گروه     “صدایی تک”آرمانی خود را    
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این همان دیدگاهی است که امروزه در برابر بروز طبیعی تکثر سیاسی            . دانند معارض می 

 نهادینـه شـدن آن را      کوشد با هر تمهیدی راه     کند و می   شدت مقاومت می   در جامعه ما به   
هـای خشـن و       را از طریق روش    “جامعه مطلوب ”مسدود کند و الگوهای ذهنی خود از        

 .  مخرب تحمیل نماید
هـای   کـه بیـانگر وجـود کـانون    (ها در مسئله قدرت سیاسی        تنوع و تنازع دیدگاه    -2

نه و امکان حل آن از طریق نهادهای قـانونی، نشـا          ) های متنوع سیاسی است     دارای سلیقه 
در چنـین وضـعی،   . زنده بودن و سالمت یک جامعه و پویایی ساختار سیاسی آن اسـت    

سرنوشت یک ملت را فرد یا کانون سیاسی خاصی در مجامع دربسته و از باال، و گاه بـا                   
در دوران پهلوی استعمار غرب چنین سرنوشتی        که  چنان(زند    مداخله بیگانگان، رقم نمی   

رغم  سلطه، به   اکنون در برخی کشورهای تحت      هم که  چنان را برای ما طراحی کرده بود و      
، بلکه این خود جامعه است که بر اساس تنوع و           )های دمکراتیک، شاهد آنیم    ظاهرسازی

های سیاسی جوشیده از درون آن درباره آینده خـویش           تکثر درونی خود و توسط کانون     
 متـأثر از روانشناسـی   طلـب کـه،    همسـان  بنابراین، برخالف نگرش. کند گیری می   تصمیم
هـا و    تـأثیر نمونـه برخـی نظـام     گرفته در فضـای سیاسـی دوران پهلـوی و تحـت         شکل

کند تمامی آحاد یک جامعه باید بـه یـک        گرای معاصر، تصور می     های تمامیت  ایدئولوژی
ای مخرب و معارض با مبانی وحـدت جامعـه و             گونه بیندیشند و عمل کنند، این پدیده      

 تلقـی   “جنـگ قـدرت   ”آنچـه کـه گـاه       . ماع و وفاق همگان نیست    مخل اصول مورد اج   
ای طبیعی در هر جامعه زنده و عامل پویایی و رشد آن است؛ مشروط بر                 شود، پدیده   می
هایی صورت گیرد که تمامیت و وحدت یـک ملـت را شـکل     در چارچوب میثاقکه    این

ل کنـد و تمامیـت    زمانی خطرناک است که این مبانی را متزلز   “جنگ قدرت ”. داده است 
هـای   جامعه را به مخاطره  اندازد؛ و زمانی مهلک است که به بستری برای نفـوذ قـدرت              

 . جوی خارجی در آن کشور بدل شود سلطه
رغـم تمایـل غـایی       ، و گاه به   عمالًهای سیاسی در ایران      در دو سده اخیر تنوع کانون     

ی سلطه استعمار غرب و در      ساخت و راه را برا       اخیر را محقق می    بازیگران سیاسی، شّق  
. نمـود   های خـارجی همـوار مـی       نهایت سیطره بالمنازع یک کانون سیاسی مقبول قدرت       

شد؛ و اندامی زنـده و پویـا           بدل می  “شده  جامعه دستکاری ” به   “جامعه طبیعی ”بدینسان،  
کننـده   گردید که افسار آن به دست یـک هـدایت   به جسمی تهی از روح و مطیع بدل می        

هـای سیاسـی و      هـا و دیـدگاه      ین است که تجربه تلخی از پدیده تنـوع سـلیقه          و چن . بود
ایـن تلقـی   . ها و محافل متنوع سیاسی در روانشناسی ملی ما شـکل گرفـت        وجود کانون 

 ناظر بـه ایـن تجربـه اسـت آنگـاه کـه              “آزادی مطبوعات ”حاج مخبرالسلطنه هدایت از     
دیـدیم رکـن اول     چـه     آناسـت؛   گویند روزنامه رکن چهارم مشـروطیت        می<: نویسد می
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 2>.انتشار اغراض است

کـه   شناختی، جامعه را کلیتی واحد و فراتر از آحاد بینگاریم            اگر در نگرشی مردم    -3
هـا و کارکردهـا و     به سان اندامی زنـده در درون خـود از تقسـیم کـار و تنـوع سـاخت                  

جـزای درونـی   های اجتماعی برخوردار است، طبعاً هم همیاری و هم تعارض این ا    نقش
را معقول خواهیم انگاشت و درخواهیم یافت که تنها از طریق این سـازوکار اسـت کـه                  

در . تواند به حرکت درآید و تـداوم حیـات و پویـایی خـود را تـأمین کنـد               این اندام می  
هـا،    برخالف مارکسیست . شود   در تحرک اجتماعی روشن می     “تضاد”اینجاست که نقش    

انگارنـد،    یابی جامعه مـی      را عامل سامان   3ارطلبی اجتماعی که حذف تضاد طبقاتی و همو     
شـناس فرانسـوی، تضـاد را عامــل     اشــتروس، مـردم  گرایـانی چـون کلـود لـوی     سـاخت 
تـداوم سـاخت را بـدون تنـوع، تفـاوت و         اصـوًال   داننـد و      بخش یک ساختار مـی      تعادل

 و تـداوم  شمرند؛ لیکن تعارضی که در نهایت تحرک، بقـا        ها ناممکن می    تعارض متفاوت 
چنین است که در یک انـدام       . انجامد نه به تخریب آن      را ممکن سازد و به تعادل سیستم        

ها ناممکن است؛ زیرا در هـر         ها و نقش     ساخت  زنده و پویا از میان بردن تنوع و تعارض        
اشـتروس   لـوی . کشـد تـا آن سیسـتم را سـامان دهـد      ای سربرمی زمان این تمایز به گونه 

  : نویسد می
گویند یک تنوع و اختالف معقـول وجـود دارد            شناسان می   که مردم  آنطوراگر  

باید مطمئن شـویم کـه   این صورت که شرط ثابت و دائمی رشد بشری است، در        
هـا هرگـز از میـان     هـای داخـل جامعـه       ها و گـروه     های موجود میان جامعه     تفاوت
تردید   بی. دوجود آی  های دیگر دوباره بجوشد و به       رود مگر آن که به صورت       نمی

نهفته ] شناخت و تبیین این سازوکارها    [شناسی در اینجا      وظیفه دائمی دانش مردم   
   4.است

، دنیایی واحـد و      را “تمدن واحد جهانی  ”کسانی که فرارسیدن    رؤیای   اشتروس    لوی
دانیم که بـا انقـالب تکنولوژیـک     و می(دهند  ها، نوید می همگون و فارغ از تنوع فرهنگ 

) هـای اخیـر هـواداران فـراوان یافتـه اسـت            ه ارتباطات این نظر در سال     معاصر در عرص  
  : نویسد او می. شمرد مردود می

اند که در آن ارتباطـات بـه          هایی بوده   های بزرگ خالقیت در تاریخ دوره       دوره

                                                      
 .352، ص 1363زوار، چاپ چهارم، : تهران، خاطرات و خطراتمهدیقلی هدایت،  . 2

3.  Egalitarianism 
 .1366فروردین پیام یونسکو، ، ]1961نوامبر [، “شناسی امروز بحران در مردم”کلود لوی اشتروس،  . 4
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رغـم داشـتن فاصـله امکـان         هـای ایـن ارتباطـات بـه         آن اندازه بوده کـه طـرف      
   5.اند برانگیختن یکدیگر را داشته

هایی که میراثی غنـی   این شیوه نگرش به هستی و جامعه انسانی را در تمامی فرهنگ        
در فرهنـگ اسـالمی     . توان یافت   ها در پشت خود دارند می      و هزاران ساله از تجربه نسل     

 چه در عرصه ادبیـات و بـه صـورت    -های بشری در این زمینه   یکی از پربارترین میراث   
 تبلـور یافتـه   -ه در اندیشه فلسفی و چه در اندیشه سیاسی       ها، چ   مواعظ و پندها و تمثیل    

   .است
 جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

   است که هر چیزش به جای خویش نیکو 
 >لوالالتضاد ماصح دوام الفیض عن مبداء الجـواد       <: نویسد  صدرالمتالهین در اسفار می   

اهللا مرتضـی    آیـت .) تگرفـ   اگر تضاد نبود ادامه فیض از خدای بخشـنده صـورت نمـی            (
  : این اندیشه بنیادین فلسفی را چنین بیان داشته استعدل الهی مطهری در 

اگر اختالف و تفـاوت وجـود نداشـته باشـد از کثـرت و تنـوع خبـری                   اساسًا  
نخواهد بود و موجودات گوناگون وجود نخواهد داشت، دیگـر مجموعـه و نظـام              

وت و اختالف نباشد، الزم بـود از یـک          اگر بنا بود در جهان تفا     ... مفهومی ندارد 
شـکوه و  . سراسر هستی تشکیل شده باشدمثًال  ماده ساده و بسیطی همچون کربن       

قـرآن کـریم    . هـای رنگارنـگ آن اسـت        زیبایی جهان در تنوع پهناور و اختالف      
... شـمرد  های قدرت حکیم و حاکم الیزال می   ها را از آیات و نشانه       وجود اختالف 

ای از اضـداد   ینش جهان فرمول تضاد است و دنیا جـز مجموعـه   فرمول اصلی آفر  
اگـر  . تغییرپذیری ماده جهان و پدیدآمدن تکامل ناشـی از تضـاد اسـت            ... نیست

داد و عالم هر لحظه نقشی تازه بـازی           بود هرگز تنوع و تکامل رخ نمی        تضاد نمی 
   6.شد کرد و نقوشی جدید بر صفحه گیتی آشکار نمی نمی

 را شاید بتوان تبیین سیاسی ایـن اصـل فلسـفی            >ختالف امتی رحمه  ا<حدیث نبوی   
 .دانست

کـار    و  کوشـند بـا نادیـده انگاشـتن سـاز            انکار این میراث کار کسانی است که می        -4
ای دو     در طول تاریخ و ترسـیم آن بـه صـورت جامعـه             “جامعه شرقی ”نهادهای پیچیده   

ای که گویا در یکسـو        چنان جامعه های سیاسی کثیر و متنوع،        قطبی و بسیط و فاقد نقش     
                                                      

 .1375، اردیبهشت پیام یونسکو ،“نژاد، تاریخ و فرهنگ”کلود لوی اشتروس،  . 5
 .170-145، صص 1361، دفتر انتشارات اسالمی، عدل الهیمرتضی مطهری،  . 6
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شوندگان قرار دارد، برخـی       شکل حکومت   حکومتگران و در سوی دیگر توده انبوه و بی        

، طی چند دهـه اخیـر       متأسفانهها،   تئوریگونه    این. های متداول را به اثبات رسانند      تئوری
ـ                 ا بر اندیشه سیاسی ما تأثیر عمیـق بـر جـای گـذارده و تصـویری مقلـوب و نـامنطبق ب

های تاریخی و فرهنگی را شکل داده که دارای پیامدهای روانی و عملی مخربـی     واقعیت
 . است

شناسـی سیاسـی تسـری دهـیم      اگر این زاویه نگـرش فلسـفی را بـه عرصـه جامعـه          
ها و نهادهای اجتماعی      ها و کارکردها و ساخت     یابیم که تنوع و حتی تعارض نقش        درمی

ها کـه در      ها و تفریط    کننده افراط   ش به سیستم؛ تعدیل   بخ  کننده و نظام    عاملی است معتدل  
هـای    در این نگرش، تعارض   . بخشد  نهایت اندامی متعادل و موزون را شکل و سامان می         

شـود، عـاملی مهـم بـرای           تلقی می  “جنگ قدرت ”که در نگاه متعارف     چه    آنسیاسی، یا   
 وجود آن اعتـدال، و در       گردد؛ عاملی که بدون     ایجاد تعادل در جامعه انسانی ارزیابی می      

تعمق در جوامعی که در فرآیند      . پی آن انگیزش و پویایی، از جامعه رخت خواهد بست         
انـد کـارکرد    هـای سیاسـی رسـیده    ها و نقش طبیعی رشد خود به تعادل نسبی در ساخت  

ترین عامل تحـرک و پویـایی         مهم های سیاسی را، بمثابه    تفاوت و تنوع و تعارض کانون     
 . دهد وشنی نشان میجامعه، به ر

های سیاسی، چه به شکلی طبیعی و خودانگیخته و چه به شـکلی               در تمامی نظام   -5
هایی وجود دارد که وحـدت، دوام و بقـا و        طراحی شده و طبق نقشه، نهادها و مکانیسم       

تـرین کـارکرد     بنیـادی . کنـد   رشد جامعه را، به عنوان یک سیستم، تأمین و تضـمین مـی            
از سویی تأمین بقا و تداوم سیستم اسـت و از سـوی دیگـر نظـارت بـر              نهادها  گونه    این

برخوردارنـد و    گونـه نهادهـا از کارکردهـای فراجنـاحی          این. های سیاسی  تعارض کانون 
سـازی سیاسـی      ها راه یکسان   کوشند از طریق حذف تفاوت و تعارض نقش        بنابراین نمی 

جتماعی را از میـان بردارنـد و در         ترین مکانیسم اعتدال ا     را هموار کنند و بدینسان اصلی     
 . روح و فاقد انگیزش و تحرک بدل نمایند ای زنده و پویا را به جسمی بی نتیجه جامعه

ای حـاد و بحرانـی رسـیده        اکنون بـه مرحلـه     های سیاسی ایران هم     تعارض جناح  -6
هـا و    ایـم کـه سرنوشـت دهـه        است و احتماًال در آن مقطع و بزنگاه تاریخی جای گرفته          

تواند بـه دو گونـه حـل         این تعارض می  . زند های پسین سرزمین ما را رقم می       اید سده ش
گرا و به تعبیـری      حذف کامل یک جناح از صحنه سیاست و استقرار نظمی یکسان          : شود

ممکن است این خواست کسانی در هر دو جناح عمـده سیاسـی کنـونی          . “تک صدایی ”
ن نظمـی بـرای مـدتی کوتـاه     نظـر رسـد تحقـق چنـی     کشـور باشـد و ممکـن اسـت بـه     

لیکن قطعًا این امر نه در درازمدت میسـر         .  را ممکن خواهد ساخت    “حکومتگری آسان ”
گفتیم کـه اصـوًال از میـان بـردن          . است و نه به رشد و اعتالی جامعه ما خواهد انجامید          
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طلبـی   های سیاسی برجوشیده از تکثر طبیعـی جامعـه ممکـن نیسـت و همسـان            تعارض

نظم سیاسی بدل شود دوامی نخواهد داشت و دیر یا زود تنوع و تعارض              سیاسی اگر به    
بنابراین، همگـان بایـد بپذیرنـد کـه راهـی           . های نوین برخواهد جوشید    ها به شکل   نقش

وجود ندارد جز یافتن و تمکین به سازوکارها و موازین قانونی که این تنـوع و تعـارض       
 سیاسی از ایـن جنـاح بـه جنـاح دیگـر و       های انتقال قدرت   مند کند و مکانیسم    را سامان 

سلب قدرت سیاسی از جناح حاکم را، در زمانی که حمایت اکثریت مـردم را در پشـت               
 . خود ندارد، نهادینه کند

هـای غیـر قـانونی و غیـر       دسیسه برای تصرف قدرت سیاسی و تمسک به روش         -7
یست لـیکن نـه     اخالقی از سوی یک جناح علیه جناح سیاسی دیگر، هر چند پسندیده ن            

. تنها در دنیای معاصر بلکه در تمامی اعصار و در تمامی جوامع بشری رواج داشته است               
های غیراخالقی در سیاست هماره آرمان مصلحان اجتمـاعی   البته از میان بردن این روش     

معهـذا، نبایـد در ایـن زمینـه         . تأثیر نیز نبـوده اسـت      بوده است و این تالش بیهوده و بی       
گرا بود و تصور کرد در آن جوامع امروزین که تکثر و تعارض سیاسی                آرمان گرا و  مطلق
عنـوان    بـه . های ناپسند و مذموم خبری نیست گونه پدیده   مند و نهادینه شده، از این      سامان

راسـی  دمک”عنـوان الگـوی     نمونه، به جامعه بریتانیا توجه کنیم که از سـده هیجـدهم بـه             
ــورد ســتایش     ــود و نظــم سیاســی آن م ــایی ب ــراروی ســایر کشــورهای اروپ ــد ف جدی

 و نمونه آن در تکوین الگوهای جدید مدیریت سیاسـی           7پردازانی چون منتسکیو؛   اندیشه
 .  شدت تأثیر داشت در سراسر جهان به

، در ساختار سیاسی جدید بریتانیا، که بر محور تکثر سیاسی و نقش متعارض دو               اوالً
. بقاء و تداوم سیستم موجود است     شکل گرفته، نهاد خاصی برای      ) ویگ و توری  (ناح  ج

کـه  کـنم    ویلیام بالکسـتون اسـتناد مـی       برای اثبات مدعای خود به این اصل حقوقی سِر        
تواند انجام گیرد حتی در امور مـدنی؛         هیچ دادخواست و اعالم جرمی علیه پادشاه نمی       <

هیچ قوه قضایی در روی     ... او سیطره قضایی داشته باشد    تواند بر    زیرا هیچ دادگاهی نمی   
کـه او را      زمین قدرت آن را ندارد که پادشاه را به جنایت متهم کند تا چه رسـد بـه ایـن                   

هـای نـورانی    در پادشاه، مانند یک کانون، تمامی شعاع<: افزاید  بالکستون می 8>.تنبیه کند 
سـازد کـه شـاهان       و اقتـداری را مـی     یابد و این وحدت، قوام و شکوه         مردمش تبلور می  

                                                      
، 1362امیرکبیـر، چـاپ هشـتم،       : ، ترجمه علی اکبر مهتدی، تهران     القوانین روحمنتسکیو،  : بنگرید به  . 7

 . 524، 517-507، 297-296صص 
8.  Nicholas Henshall, The Myth of Absolutism: Change & Continuity in Early Modern 

European Monarchy, London: Longman, 1992, p. 143.   
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 توجـه کنـیم کـه       9>.گذارنـد  افتند و به آن احترام مـی       قدرتمند بیگانه از آن به هراس می      

بالکستون شخصیت حقوقی بلندپایه دنیای معاصر غرب است و کتاب چهار جلـدی او،              
 و ترین منابع حقوق مدنی در انگلسـتان  تا به امروز از مهم     10حواشی بر حقوق انگلستان،   

 77 و توجه کنیم که بالکسـتون ایـن نظریـات را       11.رود شمار می  ایاالت متحده آمریکا به   
 سـال پـس از      60و  ) 1688( انگلـیس    “انقالب شکوهمند ”سال پس از حادثه موسوم به       

منظور تأیید نظر بالکستون نیست، هـدف ایـن   . بیان داشته است) 1704(مرگ جان الک   
هـای    سیاسی دنیای غرب اگر تکثر و تعارض کانون      است که نشان دهم در ساختار نوین      

سیاسی نهادینه شده، اصل بقاء و تداوم سیستم نیز به اشکال مختلف نهادینه شـده اسـت      
عنـوان موجـودی فراتـر از سـایر           تا بدان حد که در اندیشه حقوقی بالکستون پادشاه بـه          

 بازتـاب  “ سـلطنت حـق الهـی  ”شود و بدینسان اصل کهن و منسوخ        ها انگاشته می   انسان
 . یابد می

کاتولیـک  دوم  میالدی بر سر مسئله ولیعهـدی جیمـز   1670، از زمانی که از دهه   ثانیًا
) موافـق جیمـز  (و تـوری  ) مخـالف جیمـز  (های سیاسی بریتانیا به دو جناح ویگ     کانون

، بندی در بنیان ساختار کنونی بریتانیـا جـای دارد     تقسیم شدند، تا به امروز که این تقسیم       
هـا، مـاجرای     سرآغاز این دسیسه  . های این جناح علیه جناح دیگر کم نبوده است         دسیسه

“توطئه پاپ ”موسوم به   
هـای   ای تمام عیار و آموزنده از توطئه       است که نمونه  ) 1678 (12

ماجرای فوق  . گذارد آن در تحوالت تاریخی را به نمایش می       مؤثر  بغرنج سیاسی و نقش     
نام تیتوس اوتس آغـاز شـد کـه بـه             ی و بدنام انگلیکان به    با اقدامات یک کشیش اخراج    

درون محافل کاتولیک نفوذ کرد و سپس مدعی شد که پـاپ و کلیسـای رم بـا حمایـت           
ای است که پادشـاه وقـت    های کاتولیک اروپا در حال اجرای نقشه   فرانسه و سایر قدرت   

را به قـدرت    )  کاتولیک ولیعهد(را به قتل برساند و برادرش جیمز        ) دومچارلز  (انگلیس  
دعاوی اوتس، که از حمایت گروهی متنفذ از رجال سیاسـی بریتانیـا برخـوردار               . رساند

، )سِـر ادمونـد گـادفری     (شد، و قتل مشکوک قاضی مسئول رسیدگی بـه پرونـده فـوق              
 نفـر  35های مردم لندن برانگیخت و در کوران این آشـوب   موجی از خشم در میان توده 

تنهـا پـس از فـروکش ایـن     .  فـوق اعـدام شـدند   “توطئـه ” مشـارکت در  به اتهامگناه    بی
هیستری ضد کاتولیکی بود که دعاوی اوتس مورد تردید قرار گرفت و سرانجام خود او               

                                                      
9.  ibid, p. 132.  
10.  Commentaries on the Laws of England, 4 vol. (1765-69) 
11.  Americana, 1985, vol. 4, p. 46. 
12.  Popish Plot 
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ـ دانوشـته   معهـذا، تـاکنون، بـه   . اعتراف کـرد  ادعایش  رسمًا به جعلی بودن      المعـارف   ةرئ

های پسین سده بیستم      در دهه  13>.راز قتل گادفری آشکار نشده است     <) 1998 (بریتانیکا
ترین این   اشاره به یکی از معروف    . توان یافت  آمیز کم نمی   گونه حوادث دسیسه    نیز از این  
ها شاید مفید باشد و آن اقدامات غیرقـانونی و غیراخالقـی پنهـانی اسـت کـه از                    دسیسه

حـزب  وزیـر بریتانیـا از       کار بریتانیا علیه هارولد ویلسـون، نخسـت        سوی حزب محافظه  
خاطرات جنجـالی پیتـر رایـت، کارمنـد بازنشسـته         . ، انجام گرفت  )1970-1964(کارگر  

های اطالعاتی و امنیتی این      ، فاش ساخت که سرویس    )5. آی. ام(سرویس امنیتی بریتانیا    
سـازمان  . (ب. گ. سازی بودند تا ویلسون را به رابطه با کـا  کشور به جد در حال پرونده  

فضای درونی ایـن نهادهـا چنـان بـود کـه برخـی       .  متهم کنند  )اطالعاتی شوروی پیشین  
ویلسون یک تهدید لعنتی برای کشـور اسـت و حـاال دیگـر              <: گفتند کارمندان امنیتی می  

وزیـر منتخـب و      در مقابـل، نخسـت     >.وقتی است که باید همه مردم حقیقـت را بداننـد          
ـ  5. آی. لوحانـه ام   کوشـش سـاده   <قانونی انگلیس این اقـدامات را        رای خـراب کـردن      ب
  14>.کرد خودش و حزب کارگر تفسیر می

منظور از ذکر این دو ماجرا، که یکی به حوالی نیمه سده هفدهم و سـرآغاز تکـوین                  
سـازی   احزاب سیاسی در غرب جدید تعلق دارد و دیگری به اواخر سده بیسـتم، قرینـه               

تـرین   و نهادینـه  منـدترین    نیت این است که نشان دهم نباید حتی در مورد سامان          . نیست
ایـن نـوع نگـرش      . های حزبی موجود در دنیای امروز نیـز نگـاه آرمـانی داشـت              ساختار
تـوان یافـت،     هـای فـراوان از آن مـی        های اخیر نمونه   بینانه، که در مطبوعات سال     غیرواقع

سازی است که متأسفانه بخشـی از روشـنفکری ایرانـی از             مدینه فاضله تداوم همان سیره    
آیا سـرانجام زمـان آن نرسـیده    . ه ناصری تا به امروز به آن معتاد بوده است        دوردوم  نیمه  

ی و اعتـدال دو     گرای ای از پختگی و بلوغ برسد که واقع        که تفکر سیاسی ما به چنان مرحله      
 شـدن    های سخت و تلخ گذشته، که هماره امکان نهادینه         شاخص اصلی آن است؟ آیا درس     

 شوم کشانیده، به اندازه کافی آموزنده نبوده است؟ تکثر و تنوع سیاسی را به فرجامی 
ای  شـده  های اخیر دارای خاستگاه و منشاء فکری و اجتمـاعی معـین و شـناخته                قتل -8

منشـاء معرفتـی ایـن      . های سیاسی موجود است    است و تجلی عملی نگاه خاصی به تعارض       
ه بـه تکثـر و تعـارض       طلبانه جست ک   حادثه شوم و تأثرانگیز را باید در همان نگاه همسان         

این نگاه خشک   . نگرد  می “زحمت”عنوان     بلکه به  “رحمت”عنوان    های سیاسی نه به    کانون
                                                      

13.  Britannica CD 1998. 
، 1367اطالعـات، چـاپ دوم،      : ، ترجمه محسن اشرفی، تهران    شناسایی و شکار جاسوس   پیتر رایت،    .  14

 .569، 563صص 
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هـای   گرایانه در چند سال اخیر بازتاب عملی گسترده داشته و از طریق برخـی اهـرم               و جزم 

هـای سـطحی و یکسـویه بـه تحریـک            اطالعاتی و امنیتی و ارائه اخبار گزینشی و تحلیل        
های دینی و انقالبی پرداخته و کوشیده که هـر پدیـده سـاده و گـاه                  ات و حساسیت  احساس

طبیعی ولی نامتعارف و مغایر با مشرب و سلیقه سیاسی خود را معضلی چنان بزرگ جلـوه       
براسـاس ایـن شـیوه نگـرش و عملکردهـا،      . کنـد  می را متزلزل   “کیان نظام ”دهد که گویا    

ای فکری و فرهنگی را وظیفه خویش شمرده، برای توجیـه          ه گونه پدیده   مقابله امنیتی با این   
شدت سخیف را در پـیش گرفتـه         هایی به  حل اقدامات خود از کاه کوهی ساخته و هماره راه        

جنجالی بزرگ کـه بـر سـر نظـرات یکـی از متفکـران مسـلمان برانگیختـه شـد و                      . است
ا به اقدامات تضییقی و     ای امنیتی بدل نمود و کار ر       دگراندیشی فکری و نظری را به پدیده      

ایذایی علیه این عضو پیشـین شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی کشـانید، عملکـرد برخـی                    
نگاران و نویسندگان که این نحله فکری آن را به هیاهویی عجیب تبـدیل کـرد، و                 روزنامه
از بسـیاری   (، کـه داسـتان مضـحک و بسـیار تـأثرانگیز آن              “کانون نویسندگان ”ماجرای  
 15ترین نشریات روز بـدل کـرده،       روزها یکی از مجالت کشور را به پرفروش       این  ) جوانب

گونه شیوه نگاه به فرهنـگ، بـا مشـرب مقـام       و چقدر مغایر است این   .از این دست است   
گوینـد، ویکتـور    خانم دانشور بـا عالقـه سـخن مـی    سووشون معظم رهبری آنگاه که از  

  :یندفرما خوانند، یا به صراحت می  می>عارف<هوگو را 
از طرح فکر مخـالف احسـاس وحشـت         مطلقًا  من یک عنصر فرهنگی هستم و       

هیچوجـه   که یک فکر صد در صد غلط در جامعه مطرح شود به             کنم و از این    نمی
کاری دسـتگاه مسـئول    اما بیکار بودن و کم . کنم احساس اضطراب و نگرانی نمی    

اک اسـت و ایـن   امور فرهنگی کشور در مقابل طرح نظریات غلط و ناحق، خطرن         
   16.امر موجب نگرانی است

 یش از همه قربـان یرد، آنچه قبل و بکجاد یر اکن طرز تفیه اک یبازار و البته در آشفته  
 . شان بوده استیه هماره مطمح نظر اک است ید فرهنگیتولن یشد هم

 از دو جنـاح عمـده   یکیر به  ی اخ یها ه قتل کانه است   یگرا رواقعیار نامعقول و غ   یبس -9
 یاسـ یه در هـر جامعـه و در هـر جنـاح س    ک است یعیطب. شور نسبت داده شود ک یاسیس

ش تندروانـه  ی گـرا یکعمل  چگاهین هیکل.  حضور داشته باشند   یها و عناصر افراط    گروه
گـاه  ی پا ی متنفـذ و دارا    یاسـ ی جنـاح س   یـک ل  کد به   ی و بسته را نبا    ی محفل افراط  یکا  ی

ـ ح از عمل فوق خشنود شود        پرشمار نسبت داد هر چند آن جنا       یاجتماع ا از آن سـود     ی
                                                      

 .16-9، صص 1377شماره بیست و هفتم، دیماه ز، پیام امرو: بنگرید به .  15
 .2 ص 1377 دی 16، چهارشنبه سالم .  16
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طلبانـه   ها و اقدامات تندروانـه و خشـونت   عنوان مسبب قتل  ه بهک یآن نگرش مضافاً،  . برد
ت هواداران  یثرکرد رهبران و ا   کر و عمل  ک با تف  یت اصول یچ سنخ یشود ه  یر شناخته م  یاخ

ـ  ا یرکم، آبشخور و خاستگاه ف    یگفت که  چنان.  موجود ندارد  یاسی س یها جناح ـ ن جر ی ان ی
 نـه  یعنـ ی؛ “چپ” است نه “راست”ه نه کگردد  ی باز میا شانهیاند  و جزم  کر خش کبه تف 

ـ  موسوم به راست قابل انتساب است نه به جر         ینونک جناح   یان رسم یبه جر   یان رسـم  ی
 و  یرک و ف  یاسی س یها دگاهیه د ک است   ینینش خاص و مع   ین ب یا. جناح موسوم به چپ   

نگارنـده احتمـال    . ل است یامًال روشن و قابل تحل    کگرانه آن    هسیگونه و دس   رد فرقه کعمل
 یجمهـور  اسـت یز در مسـند ر    ی ن ی ناطق نور  ی، آقا ی خاتم ی آقا یه اگر به جا   کدهد   یم

گـر،  ی د یهـا  لکن خود را، در ش    یآفر ساز و تنش   رد بحران کن فرقه عمل  یگرفت، ا  یقرار م 
تواند  یه م کده  ی رس یاسیلوغ س  و ب  یاگر جامعه ما به آن سطح از پختگ       . دیبخش یتحقق م 
 را در   یاسـ ی س یهـا  هـا و مشـرب     انونکـ بخـش    ثر و تعارض معقول و اعتدال     کتنوع و ت  
ـ امـل ا ک جـز طـرد   یا ند، چاره کرده تحمل   کن  ی مع یه قانون اساس  ک یچارچوب ر کـ ن تفی

ت یری مـد  یهـا   اهرم یساز و حامالن آن از تمام      ش و بحران  یاند ک، خش یگرا، سطح  جزم
 یهـا   جنـاح  یه تمـام  کـ  اسـت    یا فهین وظ یا. ش ندارد ی در پ  یغاتی و تبل  یتی و امن  یاسیس
ار بـه  کشه و ی اند ی آرام برا  یین فضا ی و تأم  یت مل ی تداوم ثبات و امن    یشور برا ک یاسیس

 . از دارندیآن ن
 یسـه خـارج  یر را به دسی اخیها ه قتل کست  ی ن یسانک با نظر    یل فوق مناف  ی تحل -10

ـ ران، و مرتبط با ای در خارج از اکیوکع مشیر وقای اخدر چند سال. نندک یمنتسب م  ران، ی
 ی نظـام جمهـور    ی رسـم  یها استی و با س   یچوجه با منافع و مصالح مل     یه ه به کرخ داده   

ـ تران به ا  یلغو سفر م  .  نداشته است  یران انطباق و همخوان   ی ا یاسالم ران، مسـدود شـدن     ی
د یه اعتراض و مقابله شـد کران، یا آلمان با ی و اقتصادی مالیها انونک ی برخ یکیراه نزد 

اء و رواج دوبـاره     یخته بود، و اح   یا را برانگ  یک اروپا و آمر   یرانی ضد ا  یها انونکمحافل و   
بسـت    بـه بـن  یه زمـان کران، ی ای اسالمیه جمهور یردستان عل ک جنگ مسلحانه در     یمش
 محافـل   یاز همان زمان در برخ    . ن اقدامات است  ی ا یامدهایده بود، از جمله پ    یامل رس ک
ـ ه در پشـت ا که به جد مطرح بود ین فرض ی ا یرکف ـ ن حـوادث با ی ـ  حماید نـوع ی ت و ی

ن البته الزامـًا    یا. ردکنفع را جستجو    ی ذ ی خارج یها انونکم  یرمستقیا غ یم  ی مستق یده خط
ـ  از طریساز نهی و زمیده  جهت یتواند نوع  یست و م  یم ن ی نفوذ مستق  یبه معنا  ن یق تـأم ی

متأسـفانه  . ق ارائه اطالعات نادرست باشـد     ی طرح از طر   یکقاء  الت و ال  یانات و تسه  کام
ر تداوم همـان حـوادث باشـد،        ی اخ یها اگر قتل . افتیل در زمان خود بازتاب ن     ین تحل یا
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