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     فرح جهانگيري ـ بسياري از تحليلگران مسائل ايران بر اين باورند آه تجربه هاي حاصل از انقالب ايران ـ 
اند به نفع ايران و به رغم هزينه هاي سنگيني آه بر دوش ملت ايران گذاشته است ـ در دراز مدت مي تو

تجربه هايي مثل تغيير در فرهنگ عامه، پيدايش جنبه هاي نوگرايي، جا افتادن نوگرايي در بين . ايراني ها باشد
شما پيامدهاي مثبت و منفي اين انقالب را چطور . مردم، و مقاومت در برابر هرگونه حكومت مطلقه فردي

 ارزيابي مي آنيد؟
سد آه پيروزي سازمان روحانيت سنت گرا و در انحصار درآوردن قدرت، توسط ايشان      تهراني ـ به نظر مي ر

اما . ، باعث سرخوردگي مردم، روشنفكران و نيروهاي مردمي از اوضاع ايران شده است57پس از انقالب 
ه مردم و نبايد فراموش آرد آه اين رويداد ـ يعني تسلط روحانيت سنت گرا ـ از يكسو به دليل زمينه فرهنگ عام

فقدان احزاب سياسي با تجربه، از سوي ديگر عدم آشنايي مردم با نام و چهره هاي غيرمذهبي به وقوع پيوست؛ 
به اين تعبير آه تسلط ديكتاتوري آالسيك حاآم بر آشور ـ آه نتيجه اش ظهور رژيم فقاهتي بود ـ در پايان قرن 

از سويي نبايد فراموش آرد آه جامعه ايران از .  آار درآمدبيستم، يكي از سياه آارترين حكومت هاي استبدادي از
زمان انقالب مشروطه ـ يعني از هنگامي آه خواسٍت حكومت مردمساالري را آغاز آرد ـ نه انقالبي را از سر 

به همين . گذرانده بود، نه زمينه هاي رنسانس را پشت سر داشت، نه عصر روشنگري و نه انقالب صنعتي را
ود حرآت روشنگرانه و آزاديخواهانه مردم ايران و تصويب قانون اساسي ـ عليرغم نواقص و معايب دليل با وج

بنيادينش ـ اصل حاآميت ملي در قانون اساسي مشروطه به رسميت شناخته شد آه راي نمايندگان برگزيده ملت 
 . در مقابل سلطان مستبد آارساز بود

به يكي از خواست هاي اساسي مردم در انقالب مشروطيت؛ يعني      با وجود آنكه در دوران سلطنت پهلوي 
 پاسخ مثبت داده  حرآت به سوي جامعه مدني و نهادينه شدن قانون و برقرار شدن شرايط و مناسبات صنعتي

دوباره . شد؛ اما جامعه ايران در زمينه سياسي بر همان محوري مي گشت آه قبل از انقالب مشروطه مي گشت
 .اِن مطلق العناني شد آه همه آاره  مملكت بودشاه همان سلط

     حتا در انقالب اسالمي هم پس از مدت آوتاهي به علت وجود همين زمينه هاي ذهني ـ با هزينه هاي سنگيني 
آه بر دوش اين ملت نهاد ـ چون زمينه فرهنگ اجتماعي ما، عوامل تازه اي را آه براي هر انقالبي الزم است 

چنين به دليل خطاي روشنفكران يا روشن تر بگويم آوتاه فكري روشنفكران، در دنباله روي از تجربه نكرد؛ هم
روحانيت ـ زير عنوان مقابله با استعمار و امپرياليسم ـ زمينه اي فراهم شد آه روحانيت بتواند يكبار ديگر 

 . استبداد را ـ و البته اين بار زير نقاب واليت فقيه ـ در ايران مستقر آند
 بهمن، نقد استبداد سلطنتي بود آه بود؛ ديگر نبايد سلطنت استبدادي مشت 22    اگر يكي از اهداف انقالب 

به همين دليل است آه مردم، اين همه در . آوچكي از روحانيت را تحت عنوان حكومت واليت فقيه پذيرا شد
نوعي محصول آمبود زمينه هاي الزم اين فراز و نشيب ها را هم بايد به . مقابل اين نظام مقاومت مي آنند

 . با اين اميد آه اين بار مردم ما به خطر نيفتند. فرهنگي و از سر گذراندن دوران هاي روشنگري دانست
     جهانگيري ـ يكي ديگر از نكات مثبت سرخوردگي از انقالب، آه همه به طور گذرا مشاهده آرده ايم، ايجاد 

اگر به خاطر داشته باشيد . است» روشنفكراِن سابقا انقالبي« ميان بخشي از نوعي روحيه سازندگي و مدارا در
در دوران گذشته، در مدح آشتن و آشته شدن، شعرها و ترانه ها سروده مي شد، و دائم از ويران آردن دم زده 

 در اين زمينه چه نظري دارد؟. مي شد
 بر ايران حاآم بود، 57 آه تا قبل از انقالب      تهراني ـ واقعيت اين است آه آن فلسفه سياسي شورشگري

 به محض برداشته 20بعد از شهريور . حاال و با اين همه تجربه تاريخي و ملموس، اندك اندك فرو ريخته است
شدن سرپوش اختناق و فشار، نيروهاي اپوزيسون، حالت نيروهاي سرآوب شده اي را داشتند آه تازه از قيد و 

 نيروها به دليل وجود ديكتاتوري ديرپا در آشور نفهميدند آه وظيفه اپوزيسيون، دشمني اين. بند رها شده اند
از آن سو حكومتگران ما هم نقش نمايندگان پوزيسيون . نيست؛ بلكه نوعي مخالفت برنامه اي با دولت است

دگاه دشمنانه اين دي. ايشان مخالفينشان را دشمنان خود فرض مي آردند. يعني حاآميت را بازي نمي آردند
 . متقابل، بخشي از عواقِب نقِش مطلق آردن، به بياني ديگر مخرج مشترك عدم تفاهم است

      جهانگيري ـ تاثير جريانات چپ در اين دوران چه بود؟



آه در آن زمان از » !يا از ما يا برما«طرفداري از تئوري .      تهراني ـ جريانات چپ، مولود جنگ سرد بودند
هر دو طرف هم خود را .  ها اعمال مي شد، اپوزيسون را هم به اين شيوه موضع گيري سوق مي دادطرف دولت

اين نگرش هم ناشي از ايدئولوژي هايي بود آه در آن زمان، محيط روشنفكري ايران . حقيقت مطلق مي پنداشتند
. ند، به اين راه آشيده شدندنيروهاي چپ آه تير غضب انقالب اآتبر را هم در آمان داشت. را احاطه آرده بود

را راه حل و » قهر«اين شيوه در نگرش و رفتار، نوعي مطلق گرايي را در جامعه ما نهادينه آرد آه تنها 
 . جامعه ما مي شناخت» ماماي«

اين تجربه ها نشان مي دهد آه بازنگري اي آوتاه در .      ما هم چنان بخشي از اين ديدگاه را در پيش رو داريم
يخ مبارزات ما، هم چنين نگاهي به آارنامه روشنفكران و روشنگران و  به ويژه نيروهاي چپ ضرورت تار
اين گونه . مي توان گفت آه چپ، نه دليلي براي به خود باليدن دارند و نه دليلي براي سرافكنده بودن. دارد

 اين نگرش را ما هم چنان در جامعه نتايج عملي. تنظيم رابطه با پيرامون، فلسفه ي جاري در متن آن دوران بود
. به همين جهت بايد در آارنامه خودمان بازانديشي آنيم، تا بتوانيم قدمي به جلو برداريم. ايران به چشم مي بينيم

تجربه نشان داده است آه تكويِن يك نظام . با اين بازنگري مي توان راه را براي تفاهم عمومي باز آرد
گي به محتواي نظام حكومتي، چگونگي ساخت قدرت، هم چنين حضور فعال دموآراتيك در جامعه، بست

 . نيروهاي اجتماعي درنهادهاي سياسي دارد
     من به سهم خود آموختم آه اداره امور حقوق مدني جامعه، هم چنين آشورداري با رعايت احترام به حقوق 

ن المللي ـ از طريق انتخابات و با آراي مردم ـ همه شهروندان، بر پايه اتفاق، وفاق و حاآميت مردم و حقوق بي
 . انجام پذير است

.      جهانگيري ـ از نكات جالب ديگر اين آه اين تغييرات حتا در ذهنيت روحانيت سنتي هم جا باز آرده است
د، حاال مثال بسياري از اقدامات و اصالحاتي آه در رژيم قبل، روحانيت را بسيج مي آرد و به خيابان ها مي آشان

آيا در چنين شرايطي مي توان انتظار داشت آه راه طي شده غربي ها . به صورت امري پذيرفته شده درآمده است
 را ما به يمن انقالب ارتباطات در چند دهه برويم؟

اين جدايي آه ناشي از . روحانيت جدا از بقيه اجزاي جامعه نيست.      تهراني ـ من در اين مورد ترديدي ندارم
در انقالب مشروطه روحانيوني نظير . وع نگاه رژيم اسالمي است، از مشروطه به اين سو هم بوده استن

 . البته شيخ فضل اهللا نوري هايي هم بودند. طباطبايي ها شرآت داشتند
اين .  ساله حاآميت مذهب است20     جدال و گفت وگويي آه بين روحانيت به وجود آمده، حاصل تجربه 

من اميدوارم آه روشنفكران و .  ها را به اين نقطه رسانده است آه بايد در ديدگاهشان بازنگري آنندتجربه، اين
با . روشنگران ايران هم ـ در زمينه روشنگري در باره مذهب و ايدئولوژي ـ  سهم بزرگي را به عهده بگيرند

 !اده مردم ايجاد آنيماين اميد آه اين بار بتوانيم از اين پل عبور آرده، حكومتي ناشي  از ار
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