روند گذار به دولت ملی و تشریح نظریه «بازگشت به مشروطه»
سخنرانی حجت کالشی از حزب پان ایرانیست در برنامۀ تلویزیونی انجمن مهستان (جنبش سکوالر
دموکراسی ایران) که اردیبهشت  1398از تلویزیون ماهواره ای کانال یک و تلویزیون میهن پخش شد.
ما قبل از مشروطه دارای دولت استبدادی بودیم و تا حدودی این دولتهای استبدادی ،حتی دولتهای پیش از قاجاار،
توانسته بودند به نیازهای ملت ایران پاسخ دهند و وظیفۀ اصلی آنها نیز صیانت از ایران بود .دساتکام باه لظااق بواا و
موجودیت کشور توانسته بودند ایران را حفظ کنند .اما بعد از مواجهۀ ما با دولتها و قدرتهای نوظهور در جهان و قرار
گرفتن ایران در درون نظام بین المللی جدید که حاصل ترقی و پیشرفت در اروپا بود ،مسألۀ بوا در ایران ،مساألۀ بسایار
پیچیدهای شد و اساساً وقتی ایران با قدرتهای اروپایی روبهرو شد ،متوجه شد که دیگر نمیتوان با شیوههای کهان باه
این تهدیدها پاسخ دهد ،به همین خاطر اندک اندک موج بیداری و اندیشیدن به اینکه چگونه میشود این مسألۀ حیاتی
را پاسخ داد ،درگرفت.
بعد از شکست از روس ها و اینکه بخشی از ایران بزرگ به دست روس اسیر و اشغال شاد و یاا بخشای از ایاران باه
دست انگلیسیها افتاد ،متوجه شدیم که ما یک بظران ایرانشهری داریم ،بظرانی که کیان ایران بزرگ را تهدید میکند و
باید برای آن پاسخ جدید پیدا کرد .کمکم وقتی متوجه شدیم که نمیتوانیم فوط بر اساس تکیه بار صارا اساتبداد یاا
نوش پادشاه مستبد نیازهای تاریخی خودمان را پاسخ دهیم ،طرح هایی درافتاد که ما بتوانیم باا تکیاه بار یاک نیاروی
نوظهور سیاسی ب ه نام ملت از عهدۀ نیازهایمان برآییم .این نیروی نوظهور جدید به نام ملات تواوریزه شاد و باه سامت
دولت قانونی حرکت کردیم ،یعنی به سمت مشروطه.
در مشروطه ما توانستیم برای نخستین بار به یک دولت قانونی دست پیدا کنییم .در مشیروطه اسیا
سلطنت متعلق به ملت شد (که در اصل سی و پنج متمم قانون اساسی مشروطه آمده اسیت) یعنیی ملیت
واجد سلطنت و حق سلطنت شد و این حق سلطنت خود را به یک شخص یا خانوادهای واگذار میکرد.
بنابراین ما وارد دوران جدیدی شدیم که در آن ،مسألۀ ما به صورت ملی حل شد ،یعنی قرار شاد کاه ملات بتواناد
برای مسائلی که با آن روبه رو بودیم پاسخ پیدا کند .مسأئل این شد که همۀ شهروندان ایرانی و فرزندان میهن در قباال
ایران دارای مسوولیت هستند و میتوانند در مورد ایران بیندیشند ،در مورد اینکه چه باید کرد.
با توجه به آنکه از آن پس یعنی با مشروطه ،ملت ایران مسوولیت دفاع از ایران و حرکت باه سامت ترقای و یاا تاأمین
سعادت را بر عهده گرفت ،مسألۀ مجلس بر اساس این سلطنت ملت تبیین میشد .یعنی ملت دارای شأن موننه باود ،و
نیز دارای شأن اجرائیه و شأن قضائیه بود ،یعنی عدالت را میبایست مستور میکرد .همۀ این موارد از شوون ملت قلمداد
میشد.
در ادامۀ مشروط ه به خاطر نبودِ نهادهای مترقی و مدرن و دموکراتیک دچار بظران آزادی شدیم .ماا نتوانساتیم در
عرصۀ سیاسی ،دموکراسی را به صظنه بیاوریم بلکه دچار آنارشیسم شدیم .این مسأله مشخص است که با ورود تودههاا
به عرصۀ سیاست ،اگر نهادها وجود نداشته باشد ،اگر سنت دموکراتیک وجود نداشته باشد ،آزادی به شدت و به سارعت
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به سمت آنارشیسم حرکت میکند و ما بعد از مشروطه شاهد این مسأله بودهایم .یکی از مسائل اصلی کاه در مشاروطه
روی داد ،این بود که ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران به هیچ وجهی با آرمانهای مشروطه و دموکراسی سازگار نباود.
یعنی ما در حوزۀ فلسفۀ سیاسی و شکل سیاسی ترقی کرده بودیم و یک چهره و یک صورت جدیدی را توانسته باودیم
به خودمان بگیریم اما ساخت اجتماعی و اقتصادی ما تبعیت از این شکل جدید سیاسی نمیکرد .شاکاا عمیوای باین
ساخت سیاسی و ساخت اجتماعی و اقتصادی ما به وجود آمده بود.
این مسأله را برخی از دانشمندان و پژوهشگران به درستی اشاره کردهاند که مشروطه به معنای دموکراسی نیست بلکاه
مشروطه به معنای تأسیس دولت قانون است و نوطۀ اول در انکشاا دموکراسی میباشد .یعنای باا شاکلگیاری دولات
مشروطه ما مستویماً وارد حوزۀ دموکراسی نشدهایم بلکه تا زمانی که وارد مشروطه نشویم –یعنی حکومت قانون درست
نکنیم -نمی توانیم در مسیر دموکراسی حرکت کنیم .مشروطه عین دموکراسی نیست و ورود به مشروطه به معنای ورود
به عصر دموکراسی نیست بلکه نوطۀ آغازی است در انکشاا دموکراسی.
نکتۀ مهم در آن دوره آن است که ما توانستیم ساخت اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییار دهایم و مناسابات ارباا -
رعیتی را بر هم بزنیم و جامعۀ آزاد درست کنیم .اما در سال  57ما وارد یک نوع نظام والیت فویهی شدیم که هم خالا
سلطنت ملت و مشروطه بوده و هم خالا شیعۀ سنتی .این نظام معتواد اسات کاه ملات حا تصامیمگیاری نادارد و
نمی تواند تصمیم بگیرد و اساساً ادارۀ کشور از طری حووق شهروندی اتفاق نمی افتد ،یعنای سیاسات داخال مناسابات
شهروندی درست نمی شود بلکه سیاست احکام و قوانینی دارد که این احکام و قوانین را باید از درون فوه پیدا کارد و از
درون فوه هم فوط ولی فویه می تواند آن آحکام و قوانین را پیدا کند .نظام والیت فویه دارای افکاری است که از یک سو
ریشه در چپ دارد و از سوی دیگر با اخوان المسلمین و امت گرایی گره خورده است ،یعنی هم علیه مشروطه است و هم
علیه شیعۀ سنتی.
قانون اساسی مشروطه بر یک اساسی استوار است که درون آن اساس (که عبارتست از شهریاری ملت و از آنِ ملت بودنِ
قدرت) ،ملت و شهروندان هستند که سیاست را باید درست کنند و تعریف بکنند و خیر مملکت و شرّ تهدیدکنندۀ حال
و آیندۀ ملت و کشور را تشخیص بدهند .چیزهای دیگری که درون قانون اساسی به عنوان اصول می آیاد ،اینهاا حاصال
مناسبات اجتماعی و حوزۀ سیاست عملی هستند ،یعنی رقابت ها و مناسباتی که نیروهای سیاسی پیدا مای کنناد .بارای
نمونه ،در برهه ای که روحانیت دارای قدرت بوده ،توانسته یک حوی را بگیارد و آن حا را در آنجاا تثبیات کناد (کاه
نمونه اش را در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به نام اصل نوری شاهد هستیم) .اما از آنجایی که قاانون اساسای
مشروطه اساسی دارد و آن اساس اجازه میدهد که این قانون پویا باشد ،نمیشود اصلها را به عنوان اصول ابدی در نظر
گرفت بلکه همۀ آنها قابل اصالح و تصظیح و متمم هستند.
قانون اساسی مشروطه بر پایۀ همین اساس خود (یعنی شهریاری ملت و دادن قدرت و اختیاار باه ماردم بارای تعیاین
سرنوشت خود و کشور خود و تشخیص منافع و مصالح عمومی) ،در بنیان ،سکوالر بود .و برای فهم ماهیت سکوالر قانون
اساسی مشروطه الزم است که به دو موضوع مهم پرداخته شود :یکای شایعۀ سانتی ،و دیگاری مساألۀ آزادی خاواهی
مشروطه.
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قانون اساسی مشروطه از یک سو تکیه داشت بر شیعۀ سنتی .بظث شیعۀ سنتی این بود که در غیبت امام زماان ،امکاان
تشکیل و تأسیس حکومت شرعی و دینی وجود ندارد ،چون اگر بشود در غیبت امام ،حکومت شارعی و دینای تشاکیل
داد ،دیگر برای چه منظور امام ظهور کند .در درون شیعه ،هم جهاد و جنگ و هم حکومت از شوون امام معصوم اسات.
زمانی که معصوم حضور نداشته باشد ،نمی توان حکومت شرعی درست کرد بلکه باید اجازه داد که سلطان و یاا پادشااه
این کار را انجام دهد .دقیواً با تکیه بر این مسأله بود که آخوند خراسانی و نائینی آمدند بظث کردند که وقتی امام غایب
است ،نمی توان حکومت عدل درست کرد و همۀ حکومت ها در غیبت امام حکومتِ جور است ،اما مسأله ایان اسات کاه
کدام یک از حکومت ها بیشتر جور است و یا کمتر .اینها گفتند که در غیبات اماام ،حکاومتی کاه عرفای اسات (یعنای
حکومتی که در آن مردم دربارۀ خودشان تصمیم می گیرند) کمتر جور وجاود دارد و کمتار ساتم دارد .پاس ،در درون
شیعه مسأله این بود که مردم در مورد سرنوشت خودشان و ادارۀ کشور فکر و عمل کنند .یعنی مسأله در حوزۀ عرا رخ
می داد که می بایستی از مظل عول برای ادارۀ کشور راهکار پیدا شود ،و این هم جهت با منط اساسی مشروطه بود .باه
طور کلی ،شیعه ،در زمان غیبت امام ،معتود و تابعِ حکومت سکوالر است ،به خاطر اینکه نمی تواند در حکومت دخالات
کند.
از سوی دیگر ،چون انوال مشروطه انواال بارای آزادی باود ،قاانون در انواال مشاروطه و در منطا مشاروطۀ ماا
مظدودیت است ،نه آزادی .یعنی مسأله این است که مردم هر کاری را که دلشان بخواهد میتوانند انجاام دهناد ،مگار
اینکه قانون منع کند .چون اصل بر آزادی است ،بظث اساسی در منط مشروطۀ ما این است که قانون چه چیزهاایی را
مظدود میکند.
به طور کلی ،با توجه با مباحث باال ،بظث ما این است که قانون اساسی مشروطه در اساس سکوالر باود و آن ایرادهاایی
که ما امروز با نگاهمان به آن میتوانیم پیدا کنیم ،همه قابل اصالح بود و متمم به آن میخورد و میتواند بخورد .اماا آن
چیزی که در سال  57به نام حکومت اسالمی تأسیس شد ،بی اعتنا به این اساس و مباحث و بی اعتنا به قابلیت اصالحیِ
قانون اساسی مشروطه بوده ،و حکومتی بود از یک سو در غصب ح امام به لظاق کالم و منط شیعی ،و از سوی دیگر،
الهام گرفته شده از اخوان المسلمین و اتظاد اسالم .این در حالی است که ما در دورۀ مشروطه ،حکومت عرفی داشاتیم و
توانسته بودیم گام های اساسی به سمت دموکراسی برداریم .انوال  57گسستی است در این مسیر رو به جلو ،و ورودی
است به یک کژراهه .یعنی حکومتی است که مسألۀ ملت را نفی میکند و بر روی امت تأکید میکند .سیستمی است که
به لظاق مفهومی غلط طراحی شده و روی خأل ایستاده ،به این دلیل که تاریخ ایران را نفی میکند و منط دیوانساالری
ایرانی را نمی فهمد .به جای آن ،ایدئولوژی خودش را از اخوان المسلمین و تفکرات سید قطب گرفته و راهنمای سیاست
خارجی خود را وحدت جهان اسالم یعنی تشکیل امت اسالمی قرار داده است .در نتیجۀ این بنیانها و جهاتیاابیهاای
غلط و ناهمخوان با ماهیت و تاریخ ایران ،منابع و امکاناات کشاور را هادر داده و در حاوزۀ سیاسات باین المللای اش در
بنبست قرار دارد .حتی در دیدگاه شیعه نیز تشکیل امت اسالمی در غیبت امام امکانپذیر نیست ،زیرا امت اسالمی امام
می خواهد و اتظاد مسلمین و تشکیل امت اسالمی از شأن امام معصوم است اماا جمهاوری اساالمی چاون تظات تاثییر
اخوان المسلمین و سید قطب بود ،معتود است که می شود امت درست کرد ،آن هم بر مبنای اتظادی بر مظور فلساطین
و رفع اسرائیل .که البته این اتفاقات معاصر ،دوباره به ما نشان داد که اتظاد جهان اسالم به معنای رفعِ ایران است ،چون
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جهان اسالم زمانی متظد می شود که ایرانی وجود نداشته باشد ،چرا که تنهاا ماانع ایان اتظااد جهاان اساالم ،ایاران و
رافضیهای آن میباشد .جمهوری اسالمی حتی متوجۀ این نکتۀ مهم نیست که وقتی هماۀ مسالمانهاا باا هام متظاد
شوند ،دعوای اصلی و اولیۀ آنها با رافضی ها ،شیعیان و باطنی ها است که ما هستیم .آنها در این حد هم به تااریخ ایاران
نگاه نمیکنند .از همین رو ،در نظام بینالملل دچار تنش هستند و در داخل نیز چون با مووالتی که بر اساس آن بشاود
دولت کارآمد درست کرد فکر نمی کنند ،اساساً فاقد دولت به معنای کارآمد آن هستند و با این شرایط ،ایاران مأموریات
پیدا کرده که پروژه ای را انجام دهد که نه هزینه های این پروژه را می تواند تأمین کند (هزینۀ پروژۀ نابودی اسارائیل بار
دوش ملت ایران گذاشته شده) و در داخل نیز چون هیچ نوع اقتصادی به معنای اقتصاد مدرن و ملی وجاود نادارد کاه
مولد باشد و تولید کند و یروت ملی ایجاد بکند ،اساساً یک نظام اقتصادی داللی درست کرده و این نظام اقتصادی داللی
هم ساختارهای اجتماعی ما را به هم ریخته و هم ساختارهای اخالقی و فرهنگی ما را با تهدیدهای جدی مواجاه کارده
است.
اما بظث اساسی این است که چگونه می توان از این مشکلی که برای ما عارض شده است ،عبور کرد .از دیدگاه ما ،گاذار
از نظام جمهوری اسالمی تنها در یک شکل امکان پذیر است و آن بازگشت به مشروطه اسات یعنای ماا بارای خاروج از
کژراهه باید به جایی برویم که در حویوت معنای درست اصالحات همین است .چیزی کاه اصاالح طلباان نتوانساته اناد
دریابند و آن را تعریف کنند و به همین خاطر باه بیراهاه رفتناد و اساسااً انارژی جامعاه را هادر داده اناد و نتوانساتند
اصالحات به معنای درست کلمه را انجام دهند و اصالحات را تبدیل کرده اناد باه اسام رماز مناافع جنااحی و جریاانیِ
خودشان و اشغال کرسی های قدرت .اصالح طلبان به این امر واقف نیستند که به طور طبیعی اگر جامعه ا ی قوی شاود و
سرمایه داری و تولید و صنعت مستول از دولت تأسیس شود و بازار آزاد حکم فرما باشد ،منجر باه قادرت منادی جامعاۀ
مدنی و عوبنشینی دولت به حدود قانونی خواهد بود که آن حدود قانونی مشروطه بود .اما االن وقتی قرار اسات دولات
عوبنشینی کند باید به قانون اساسی و حدودی برگردد که بنا بر ماهیت خود و ایدئولوژی حکومت ،دقیوا استبداد است.
بر پایۀ همین خطاها است که باید اندیشیده شود که در کجا و در کدام نوطه اشتباه شده و به کژراهه کشانده شدیم ،که
بایستی با بازگشت به آن ،اصالحات رخ دهد .اساساً هار ناوع خاروج از کژراهاه و اصاالحات ،در بازگشات باه مشاروطه
امکانپذیر است که دارای نظام حووقی بر مبنای نظریهای است که در آنجا هم ملت (و نه امت) معنا پیدا میکند و هام
دولت معنا پیدا می کند و هم دارای یک نظام حووقی روشنی است که می شود در چارچو آن ،هر ناوع اصاالحات الزم
حووقی و اداری را انجام داد .پس ،همۀ نواقص موجود در نظام مشاروطه و در قاانون اساسای مشاروطه ،و یاا ایرادهاای
دیگری که می شود به تاریخ نظام پیشین (نظام مشروطه) گرفت را می شود با بازگشت به آن (مشروطه) و با کمک ارادۀ
ملی و عول و خرد ملی تصظیح کرد.
انوال  ،57انوال علیه پهلوی نبود بلکه انوالبی بود بر علیه نظام مشروطه و ما می بایستی علناً اعالم کنیم کاه انواال
تمام شده است ،اسالم سیاسی در تأسیس دولت کارآمد ناتوان بوده و نتوانسته دولت مناساب درسات کناد .جمهاوری
اسالمی به عنوان شکل عملیاتی شده و عینی شدۀ آن اندیشۀ اسالم سیاسی به آخر خط رسیده و اکنون مسألۀ اساسای
این است که با صدای رسا اعالم شود که انوال تمام شده است ،همۀ آن وعدهها و تخیالت به اتمام رسیده و میبایستی
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از این کژراهه به درون نظام تثبیت شده ای بازگردیم و در آنجا بایستیم و دربارۀ اینکه چه می خواهیم بکنیم ،چه شاکلی
از حکومت را میخواهیم و چگونه میخواهیم کشور را اداره کنیم ،در مورد همۀ این موارد بظث و صظبت کنیم.
مشروطه الگویی است که حتی می تواند مدل های عدم خشونت بومی را نشان بدهاد ،یعنای در مشاروطه ،ماا خشاونت
انوالبی که جریان چپ بر انوال ها تظمیل کرده را نداریم .ما با مشروطه ،جهان جدید و مدرن خودمان را صورت بنادی
کردیم .از لظاق سیاسی هم باید برگردیم به نظام حووقی مشروطه .وقتی از بازگشت به مشروطه صظبت می کنیم یعنی
بازگشت به یک نظام فکری ،به یک ساخت فکری و به یک نظام نظری ،یعنی قرار گرفتن در زمین مشروطه و از آنجا به
تاریخ معاصر نگاه کردن و تظلیل کردن و تصمیم گرفتن .ما معتودیم که خروج از نظاامی کاه انواال باه وجاود آورده
است ،با بازگشت به همان نظام سیاسی انوال مشروطه امکان پذیر است ،یعنی دستگاه نظاری ای کاه مشاروطه فاراهم
آورده می تواند به ما بینشی ببخشد که آن بینش در ما تظرک اجتماعی و سیاسی ایجاد کند .همان طوری که در مبارزه
با استبداد قاجار ،ما یک تجربهای داریم ،االن عدهای نشستهاند و دارند تجربۀ هناد و آفریواای جناوبی را فرماولبنادی
می کنند و احکامش را بیرون می آورند تا ببینند چطور میشود در ایران به کار برد یا در اوکراین به کار برد و در جاهای
دیگر ،که اتفاقاً در جاهایی به کار برده شده است .من نمی گویم که مدل تجربۀ هند و آفریوای جنوبی هیچ چیزی برای
ما ندارد و معتودم که از آنها می شود درس گرفت و در آنها نیز چیزهایی وجود دارد .ما یک سنت ،یاک نظاام فکاری و
یک انوالبی به نام انوال و نظام مشروطه داریم که در آن توانسته ایم به جناگ اساتبداد بارویم .چاون یاک اساتراتژی
داشتیم ،تاکتیک هایی داشتیم ،دستگاه فکری داشتیم که توانستیم به جنگ استبداد برویم و اکناون نیاز معتوادیم کاه
برای ادامۀ جنگ با استبداد باید به همان دستگاه نظری و فکری رجوع کرد و به همان بینش باید مراجعه نمود یعنی به
همان مشروطه ،و تاکتیکها را هم از درون آن پیدا کرد و به کمک آن یافت.
ما اگر بتوانیم توضیح دهیم که دموکراسی داخل مشروطه موجود است و سکوالریسم داخل مشروطه موجود است و همه
می توانیم در درون مشروطه ،چیزهایی نظیر آزادی و عدالت و برابری حووق را که به دنبالش هستیم بیابیم ،واجاد یاک
نظری شده ایم که دارای یک دستگاه حووقی از پیش موجود است .در درون همین دستگاه حووقی مشروطه است که ما
میتوانیم هم دولت موقت تشکیل دهیم ،هم مجلس مؤسسان تشکیل بدهیم و هم تکلیف قوای نظامی را مشخص کنیم،
تا بتوانیم نظمی را برقرار کنیم .منظور این نیست که بدون هیچ نوع درگیری و هرج و مرجی ،ما میتوانیم گذار را عملی
کنیم ،منظور این است که یک نوع امکاناتی در داخل نظام حووقی مشروطه نهفته است که با فعال کردن آن مای شاود
جلوی آشو ها و درگیریها را گرفت و خشونتها را کنترل کرد و تجربۀ زیستۀ ما هم در مشروطه ،عبور بدون خشونت
است چون توانستیم با حداقل خشونت عبور کنیم .بسیاری از مواماتی که در دورۀ استبداد بودهاند اما شخصیتهایی کارا
و مفید بودند (همچون مظمدعلی فروغی) ،در دورۀ مشروطه آمدند و به کار گرفته شدند ،قزاق ها توانساتند بیایناد و در
ارتش ملی ما جای بگیرند.
ما یک تجربهای داریم که این تجربه ارزشمند است .یک دستگاه نظری داریم که مایتاوانیم باه آن برگاردیم .فراماوش
نکنیم که در دورۀ رنسانس ،رجعت و بازگشت به یونان مهم بود ،نه اینکه بتوانند به یونان برگردند –که امکانپذیر نبود-
بلکه میشد به چیزی که در فکر یونان وجود داشت بازگشت ،چیزی کاه اندیشایدن باه یوناان مایتوانسات در اختیاار
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رنسانس و به طور کلی دوران جدید قرار دهد .سدههای  ۱5و  ۱۶که سدههای زایش رنسانس هست و به طور کلی نوین
است ،به شرطی امکان پذیر شد که توانستند در مبانی نظری خودشان به یک چیزی بازگشت کنند و با کمک مفااهیمی
که در آن بازگشت وجود داشت بیایند و دنیای جدید خودشان را استوار کنناد .ماا بارای اساتوار کاردن دنیاای جدیاد
خودمان ،مفاهیمی را نیاز داریم که این مفاهیم داخل مشروطه است .این مفاهیم نه صاراِ دموکراسای یاا سکوالریسام
است ،بلکه همۀ اینها با هم در درون مشروطه وجود دارد .یعنی ضمن اینکه به یک سنت کهن برمیگاردیم ،مایتاوانیم
آیندۀ خودمان و نو شدن خودمان را در درون آن و با مفاهیم آن ادامه دهیم.
برای اینکه در ایران دموکراسی رخ میداد ،برای اینکه ما میتوانستیم به سمت دموکراسی حرکت کنایم ،الزم باود کاه
ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران را هم تغییر بدهیم .ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران در دورۀ استبداد به سر میبرد.
در دورهای بودیم که جمعیت شهری ما به شدت پایین بود – ،ما میدانیم که دموکراسی پدیدۀ شهری و صنعتی اسات،
یک پدیده ای نیست که بشود با جمعیت عشایری و یا روستایی به آن عمل کرد ،دموکراسی شیوۀ حکومت شهری است.
در اروپا با گسترش شهرهای بزرگ ،دموکراسی حاصل شده است -در ایران آن زمان بر اسااس آماار و ارقاام ماا بیسات
درصد دارای جمعیت شهری بودیم و بیشترِ جمعیت ایران دارای الگوهای زنادگی روساتایی و عشاایری بودناد و شایوۀ
تولید و مالکیت آنها شدیداً به زمین و کوچ وابسته بود .از این هشتاد درصد که در روساتاها وابساته باه زماین و یاا در
ساختار اجتماعی پیشامدرن ایلی زندگی میکردند ،اغلب فاقد سواد و به طور بیشینه فاقد مالکیت بر روی زمین بودن و
آن بیست درصد هم در شهر بودند ،اساساً بخشی از آنها بانوان بودند و بخشی هم کودکان و پیران و آن تعداد از مردانی
هم که میتوانستند وارد سیاست شوند ،بیشترشان فاقد سواد بودند.
یعنی ما زیرساختهایی که از طری آن بتوانیم آن دموکراسیای را که در کشورهایی مانند انگلیس یا فرانسه برقرار
بود در ایران پیاده کنیم ،نه امکاناتش وجود داشت و نه ساخت سیاسی و اقتصادی ما از آن تبعیات مایکارد .یعنای آن
چیزی که اغلب روشنفکران ما با وقوع مشروطه مطالبه میکردند ،نوعی ندانستن الزامات و ضاروریات دموکراسای باود.
وقتی ما وارد مشروطه شده بودیم ،وقتی که ساختار اجتماعی و اقتصادی ما اجازه و اقتضاءِ این را نداشت که ما بتاوانیم
یک دموکراسی را درست کنیم ،طبیعتاً نمیتوانستیم دموکراسی همعرض و همعیار با انگلیس یا فرانسه و یا دموکراسی
همتراز با دموکراسیهای اروپای غربی درست کنیم .اما با توجه به این که ملت عهدهدار این وظیفه شده بود کاه مسایر
سیاست را در برابر جامعه هموار کند ،انتظار میرفت کاه سااختارها و ساازمانهاایی درون ماردم شاکل بگیارد و ایان
حرکت ها را به عنوان برنامه بر عهده بگیرد و پیش ببرد .اما بعد از جنگ جهانی اول که مورد حملۀ کشورهای قدرتمند
قرار گرفتیم ،سامانۀ اقتصادی و سیاسیمان به طور کامل فروپاشید و ایران دچار بظرانهای بسیاری شد .در آن شارایط،
مسأله ای که به وجود آمد این بود که بایستی کسی که بتواند نمایندۀ ارادۀ ملی باشد به صظنه بیاید و این نمایندۀ ارادۀ
ملی آن چیزهایی که الزمه و اقتضاءِ دموکراسی است را ایجاد کند.
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پاسخی به کیفرخواست علیه رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوی
آن دیکتاتوری مصلظی که در دورۀ رضاشاه توانستیم به آن دست یابیم ،حاصال ایان بظاران عمیا باود و جامعاه
متوجۀ این نکته شده بود که خودش نمیتواند به نیازها و اقتضائات زمانه پاسخ دهد و نمایتواناد زیرسااختهاای الزم
برای بهبود وضعیت و حرکت در مسیر دموکراسی و تغییر ساخت اجتماعی و اقتصاادی فاراهم کناد .دقیوااً زماانی کاه
رضاشاه به قدرت می رسد ،نه تنها این دیکتاتوری مصلظانه چیزی برخالا ارادۀ ملی نبود بلکه به طور دقیا هماراه باا
ارادۀ ملی و در جهت انکشاا دموکراسی بود.
به طور کلی ،اگر قرار بود که مشروطه به سمت دموکراسی حرکات کناد ،مایبایساتی اتفاقااتی در سااخت اجتمااعی،
اقتصادی و نیروی انسانی رخ بدهد که رضاشاه توانست بخش مهمی از ایان مساأله را پاساخ بدهاد ،باه ویاژه در حاوزۀ
تظصیالت و همینطور توانست بسایاری از مساائل ماورد نیااز مشاروطه از جملاه در حاوزۀ قضااییه –یعنای تشاکیل
عدالتخانه ،قوۀ قضاییه و تبدیل قوانین شرعی و فوه به قانون مدنی و جزاء و آیینهای دادرسی -را انجام دهاد چیازی
که در دورۀ مشروطه و در دورۀ اول و دوم مجلس متوقف شده بود و رضاشاه توانست به این مسأله جامۀ عمل بپوشاند.
اگر یک جمعبندی مختصر انجام دهیم ،ما بعد از اینکه به مشروطه رسیدیم ،اقتضاءِ طبیعی مشروطه بر هم خوردن
و تعییر ساخت اجتماعی و اقتصادی و تغییراتی در نیروی انسانی و فرهنگی بود اما با توجه به اینکه جامعه نمیتوانسات
به این نیازها پاسخ دهد ،الزم بود کسی به نام ارادۀ ملت این کار را انجام دهاد کاه اکناون در غار باه آن مایگویناد
دیکتاتوری مصلح ،و این مسأله را ما گامی ضروری در انکشاا دموکراسی میفهمیم .آن چیزی که مهم است این اسات
که در سطح کالن ،اراده ای در حوزۀ سیاست به وجود آمد که توانست به نیازهای کالن جامعاه پاساخ دهاد و البتاه در
حوزۀ میکرو و ریزتر میشود انتواداتی به نظوۀ عملکرد و نظوۀ اجرا یا کاستیهایی که در بوروکراسی وجود داشات و یاا
هر برنامۀ دیگری وارد کرد .انتواداتی را که در حوزۀ ریز یا روشی اتفاق میافتد ،نمیتوان معادل قرار داد باا آن معناایی
که در سطح کالن به وقوع پیوسته است و ما توانستهایم در چارچو آن ،گام مهمی را در مسیر دموکراسی باا رضاشااه
برداریم.
این که یک سیاهۀ بلندباالیی به عنوان کیفرخواست علیه رضاشاه صادر شاده ،بیشاتر باه ایان خااطر اسات کاه ناه
اقتضائات جامعۀ ایران به درستی بررسی شده و نه اینکه با کشورهای منطوه و اروپا و جهان بررسی و موایسۀ تطبیوی به
عمل آمده است .اساساً این کیفرخواستی که در تاریخ معاصر بر علیه رضاشاه توساط روشانفکری صاادر شاده  -و یاک
طرفه هم صادر شده است و مجال کافی برای پاسخگویی به این کیفرخواست هم به وجود نیاماده -یاک کیفرخواساتی
است که میتواند واقعی باشد اما با ارزشهای انتزاعی داوری شده که نمیشود معادلش را در دنیاای واقعای پیادا کارد.
وقتی که رضاشاه در ایران داشت کارهای سازندگی را انجام میداد و متهم باه سارکو شاده اسات ،ماا در کشاورهای
همسایۀ خودمان مانند ترکیه آتاتورک را داشتیم که قبلش ترکان جوان بودند .ترکان جوان در دورۀ عثمانی ،یونانیها را
به شدت سرکو کردند ،ارمنیها را نسلکشی کردند و سپس آمدند یک دولت جدید درست کردند با یک ملت جدیاد.
در این دولت جدید ترکیه ،مسألۀ زبان ،تاریخ و هویت ،همۀ اینها ،ابداع شد و توان سرکو و نیروی سرکوبی در جامعاه
اعمال شد .کردها را به عنوان ترکهای کوهستان اعالم کردند ،هویتزدایی بزرگی به وقوع پیوست و جامعه اساسااً زیار
فشار سنگینی بود و بخش عمده ای از جامعۀ ترکیه یعنی آن آناتولی که ترک نبودند ،مجبور شدند که خودشان را ترک
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بنامند و در یک هویت رسمی و ابداع و اعالمشده مستظیل شوند .از طرا دیگر در کشورهای منطوۀ ما هایچ کشاوری
وجود ندارد که بشود به عنوان الگو برای دموکراسی در نظر گرفت .در حوزۀ اروپا هم ماا وقتای معاصار دورۀ رضاشااه را
بررسی میکنیم ،در دهۀ سی ،فاشیستها در ایتالیا و نازیستها در آلمان به قدرت میرسند ،یعنای هماان دورهای کاه
داریم از استبداد و خشونت صظبت میکنیم ،همان دورهای است که اروپا خشنترین سرکو ها را دارد تجربه مایکناد.
حتی در آمریکا هم نیروهای چپ مورد سرکو قرار میگیرند .در دورۀ رضاشاه ،مخصوصاً با برخوردی که با چپها شده،
یک بزرگ نمایی وحشتناکی صورت گرفته که الزم است به به این بخش نیز پاسخ داده شاود ،چاون در بازگشیت بیه
مشروطه همۀ این موارد الزم است.
دانستن این موارد بسیار مهم است ،زیرا ما اگر ندانیم که چه راهی را طی کردهایم و از کجا وارد کژراهه شدهایام ،و
نتوانیم علیه بیانیه و کیفرخواستی که علیه نظام مشروطه و حکومت پهلاوی نوشاته شاده و خواناده شاده ،پاساخهاای
درستی ارائه بدهیم ،نمی توانیم از کژراهه خارج شویم و به دولت ملی برگردیم ،چرا که خاروج از کژراهاه ،بازگشات باه
نظام مشروطه و قانون اساسی مشروطه است ،یعنی هر اصالحی با بازگشت به نظام و قانون اساسی مشروطه امکانپاذیر
است و بیرون از آن تعدادی شعار و اشعار و وعده و آرمانهای خو وجود دارد که بودنشان خیلی زیبا است اما تا چاه
میزان می توانند تظو پیدا کنند و اینکه ما را به کدام سمت خواهند برد ،مظل شک و تردید است .در حالیکه ما یاک
تجربۀ زیسته به نام مشروطه داریم که حتی در دورۀ پهلوی قابل دفاع است و آن چیزی که تبلیغ شاده کاه پهلاویهاا
نظام مشروطه را از بین بردهاند (که طرح مسأله در یک روایت کالن میباشد) اشتباه بزرگ و غیرواقعی است.
در سال  ۱88۶در آمریکا ،بعد از اینکه شورشهای ماه می در شیکاگو اتفاق میافتد ،همۀ رهبران دستگیر میشوند
و چهار تن از رهبران این جریان چپ و کمونیستی بالفاصله اعدام میشوند .در جنگ جهانی اول توسط دولت سارکو
شد و همۀ رهبران زندانی شدند و روزنامههای جریان چپ ممنوع شد .این اشارات به این خاطر است که بگویم تا زمانی
که ما این روش موایسهای را انجام ندهیم –که فکر میکنیم که فوط در ایران بوده که  53نفر را بردند تاوی زنادان یاا
مرام اشتراکی را ممنوع کردند -نمیتوانیم تصویر درستی ارایه بدهیم .البته من متأسفم که  53نفر زندانی شدند و ایان
موارد هم به معنای دفاع از زندانی نیست .مسأله آن  53نفر نیست بلکه مسأله این هست ما نمیتوانیم چیازی را در آن
دوره بخواهیم که در دنیای مدرن هم وجود نداشته ،در دموکراسیهای موجود هم وجود نداشته است ،اماا آن ماوارد را
فهرست کنیم و از دولتی نوپا در ایران بخواهیم.
در سال  ۱9۱9که داریم به دورهای نزدیک می شویم که رضاشاه دارد بر سر کار میآید ،در آمریکا با تشاکیل دو حاز
کمونیستی و با یورش پالبر ده هزار نفر بازداشت و پانصد نفر از کار اخراج میشوند .در سال  ،۱932در تظااهراتی کاه
بیکاران به رهبری «جو یورک» بر پا کردناد ،پلایس چهاار جاوان کمونیسات را کشات .از ساال  ،۱947سارکو هاای
هیستریک آمریکا شروع میشود و قانونهایی وضع میشود که کمونیستها از برپایی هر نوع اتظادیهای منع میشدند .از
سال  4۶تا  ،73آمریکا رون اقتصادی پایداری را تجربه میکند .حووق کارگران افزایش پیادا مایکناد اماا کماکاان باا
خشنترین شکلِ سرکو جنبش چپ در آمریکا مواجه هستیم .در این میان با مسألۀ «مککارتی» روبرو هستیم ،مسألۀ
«کمیسیون پارلمانی» هست که به دنبال خرابکاران علیه آمریکا میگردند .سیاهۀ مهمی علیه هنرپیشههاای هاالیوودی
مطرح میشود و دهها هنرپیشۀ معروا به دادگاه کشیده میشود و برخی از بازیگرانی هم که ماورد ظان باودهاناد ،باه
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صورت مشکوکی توسط  CIAو یا  FBIحذا میشوند .در آن زمان ،همزمان با تبعیض علیه چپها ،تبعیض سانگینی
هم علیه سیاهان وجود دارد .یعنی در دهۀ  ۱950هست که بظث حووق مدنی به رهبری «مارتین لوترکیناگ» مطارح
میشود و دانشجویان سیاهپوست در دهۀ ۶0است که وارد رستوارانها میشوند و آن جنبش بزرگ را درست میکنند و
قوانین در  ۱9۶5به بظث تفکیک نژادی پایان میدهد.
در سال  ۱974تنها  4۱کشور دموکراتیک داشتیم .نه آنچنان در اروپا رواداری وجود دارد با مخالفان – از جمله چپها-
و نه آمریکا چپ را تظمل میکند و همه جا به صورت گستردهای برخورد با چپها صورت میگیرد و روشهای پلیسای
گستردهای وجود دارد FBI .تمام کسانی را که مشکوک به همکاری با شوروی هستند را زیر نظر گرفتاه ،جنابشهاا و
جریانهای کارگری و سندیکایی به شدت مشکوک و زیر نظر هستند و سرکو میشوند و سعی میشود از تشکیل آنها
جلوگیری شود.
دانستن این مورد مهم است که موج اول دموکراسی در  ۱920تظت تأییر انوال فرانسه و آمریکا شروع میشاود و
تا پس از جنگ جهانی اول فعال است و پس از اینکه به موج نازیسم و فاشیسم که گسترهای بزرگ از اروپا را دربرگرفته
بود برمیخورد ،عوبنشینی می کند .تا اینکه شاهد موج بعدی گسترش دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم هستیم .اما
واقعیت این است که اروپای جنوبی – پرتغال ،اسپانیا و یونان -در پایان دهۀ  70است که وارد مدار دموکراسی میشوند.
آمریکای التین از اواخر دهۀ  80است که وارد مدار دموکراسی می شود (برزیل  ،۱988شیلی .)۱989
بسیاری از آن چیزهایی که علیه سیستم پهلوی گفته میشود نظیر اینکه اینها مانع دموکراسی بودهاند ،واقعیت نادارد و
سعی میشود که بدون موایسه و روشهای تطبیوی با سایر دموکراسیهای موجود در جهان یاا اتفاقااتی کاه در جهاان
مدرن رخ داده ،بررسی شود و به همین خاطر روشنفکری ما در خأل توانسته یک کیفرخواست بلندباالیی را علیه رضاشاه
و شاه فوید قرائت کند ،بدون آنکه توضیح مشخصی از وضعیت سایر نواط جهان ارائه دهد .یادآوری نکتههاایی ضاروری
است برای روشن تر شدن این موضوع .برای نمونه ،وقتی زوج آمریکایی (روزنبرگها) در آمریکا باه جارم خیانات اعادام
میشوند ،هوشنگ ابتهاج شعری را در وصف آنها و آمریکای دهۀ  50میسراید« :دروغ و دشامنی فرماانروایی مایکناد
آنجا ،طال این کیمیای انسانها خدایی میکند آنجا »...یعنی روشنفکری ما یک تصور انتزاعی و رمانتیک و به طور کلای
شاعرانه از سیاست داشت و از آن دریچه دربارۀ دموکراسی آمریکایی و اتفاقاتی که در ایران میافتاد ،ارزیابی میکرد .در
دهۀ  50میالدی و دهۀ  30خورشیدی ،روشنفکری ایرانی در آن دوره ،اعدام روزنبرگها را که مشاکوک باه جاسوسای
برای شوروی بودند ،به عنوان خون شهدایی میدانست که منجر به آبیاری درخت آزادی خواهد شد!
ما مخالفتی با اینکه نویسندگان و شاعران ایرانی دارای یک ایدۀ آزاداندیشی و یک رویایی از آزادی بودهاناد ناداریم ،اماا
بظث این است که این نگاه و این رویا به صورت مستویم و بالواسطه وارد سیاست شد و نمیتوانست راهی را کاه در آن
قرار گرفته بود را بفهمد و تظلیل کند .روشنفکری ما نمیتوانست این را تظلیل کناد کاه از درون دنیاای اساتبداد و از
ل دموکراسای قارار
درون نظام اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی سنتی استبدادی آماده باودیم و در گاام نخسات و پلاۀ او ِ
گرفتهایم و موانع بیشماری بر سر راه آن وجود دارد و از جمله کاستیهایی که در حوزۀ فرهنگی ،اقتصادی و در حاوزۀ
ساخت اجتماعی وجود داشت ،بلکه بالواسطه از عالم شعر شروع به خل بیانیههای سیاسی میکردند به عنوان راهنمای
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عمل! یعنی روشنفکری ما هیچ نسبتی با آزادی و دموکراسی برقرار نمیکرد و به این دلیل ساده که داخل تاریخ و اماور
واقع جاری بظث نمیکرد ،بیرون از تاریخ ایستاده بود و نمیتوانست با تاریخ ایران و راهی کاه ماا در آن قارار گارفتیم،
ارتباط برقرار کند.
پس از رضاشاه ،وقتی در دورۀ مظمدرضاشاه ،انوال شاه و ملت (انوال سفید) رخ میدهد ،یکای از اتفاقاات مهام
تاریخ معاصر ایران روی میدهد ،یعنی ساخت اقتصادی و اجتماعی ما در ارتباط با دموکراسی تغییر پیدا میکند.
دانستن این مورد مهم است که مسألۀ آزادی و مسألۀ دموکراسی با مالکیت و با داشتن سواد ساروکار دارد .در ایان
دوره ،هم وارد بظث مدرسه میشویم و هم دانشگاه و اینها گسترش مییابند .از طرا دیگر ،دموکراسای در درون نظاام
اربا -رعیتی ممکن نیست .مسألهای که مصدق هم فکر میکرد که دموکراسی را درون همان نظام اربا -رعیتی پایش
ببرد اما ما دیدیم که وقتی او مجلس را منظل کرد و انتخابات جدیدی برگزار کرد ،برخالا انتظارش هماۀ آنهاایی کاه
دوست نداشت در مجلس باشند ،به مجلس راه پیدا کردند .در حالی که داشت از دموکراسی صظبت میکرد ،متوجۀ این
نکته شد که نمی شود از درون آن نظام اجتماعی و اقتصادی ،آن دموکراسی که مدنظرش هست را پیدا کند .باه هماین
دلیل به سرعت رفت و به بهارستان تکیه کرد و گفت مجلس آنجاست که مردم آنجا هستند و منظورش از مردم هماان
مردم تهران در خیابان بهارستان بودند! ساخت اجتماعی و اقتصادی ایران اجازه نمیداد که ما به سمت یک دموکراسای
از نوع اروپایی غربی حرکت کنیم.
ذکر دوبارۀ این نکته ضروری است که ساخت اقتصادی و اجتماعی ما اربا -رعیتی بوده و اساساً بدنۀ روستایی ما و
اکثر جمعیت ایران در روستاها ساکن بودند و زندگی و معیشتشان در کنترل اربا قرار داشت و فاقد ساواد بودناد .در
این وضعیت ،نمی شد انتظار داشت که آنها مناسباتی ایجاد کنند که حاصل آن مناسبات ،دموکراسای باشاد .باه هماین
دلیل مسألۀ مهمی را که در مسیر دموکراسی الزم بود اجرا شود ،یعنای تغییار سااخت اجتمااعی و اقتصاادی ایاران را
مظمدرضاشاه توانست از طری انوال شاه و ملت ایجاد کند .نکتۀ مهم در آن دوره آن است که ماا توانساتیم سااخت
اجتماعی و اقتصادی کشور را تغییر دهیم و مناسبات اربا -رعیتی را بر هم بزنیم و جامعۀ آزاد درست کنیم .اما در سال
 57ما وارد یک نوع نظام والیت فویهی شدیم که هم خالا سلطنت ملت و مشروطه بوده و هم خالا شیعۀ سنتی .این
نظام معتود است که ملت ح تصمیمگیری ندارد و نمای تواناد تصامیم بگیارد و اساسا ًا ادارۀ کشاور از طریا حواوق
شهروندی اتفاق نمیافتد ،یعنی سیاست داخل مناسبات شهروندی درست نمیشود بلکه سیاست احکام و قاوانینی دارد
که این احکام و قوانین را باید از درون فوه پیدا کرد و از درون فوه هم فوط ولی فویه میتواند آن آحکام و قوانین را پیدا
کند .نظام والیت فویه دارای افکاری است که از یاک ساو ریشاه در چاپ دارد و از ساوی دیگار باا اخاوانالمسالمین و
امتگرایی گره خورده است ،یعنی هم علیه مشروطه است و هم علیه شیعۀ سنتی.
***
قانون اساسی مشروطه بر یک اساسی استوار است که درون آن اساس (که عبارتست از شهریاری ملت و از آنِ ملات
بودنِ قدرت) ،ملت و شهروندان هستند که سیاست را باید درست کنند و تعریف بکنند و خیر مملکت و شرّ تهدیدکنندۀ
حال و آیندۀ ملت و کشور را تشخیص بدهند .چیزهای دیگری که درون قانون اساسی به عناوان اصاول مایآیاد ،اینهاا
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حاصل مناسبات اجتماعی و حوزۀ سیاست عملی هستند ،یعنی رقابتها و مناسباتی که نیروهای سیاسی پیدا میکنناد.
برای نمونه ،در برههای که روحانیت دارای قدرت بوده ،توانسته یک حوی را بگیرد و آن ح را در آنجا تثبیت کند (کاه
نمونه اش را در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه به نام اصل نوری شاهد هستیم) .اما از آنجایی که قاانون اساسای
مشروطه اساسی دارد و آن اساس اجازه میدهد که این قانون پویا باشد ،نمیشود اصلها را به عنوان اصول ابدی در نظر
گرفت بلکه همۀ آنها قابل اصالح و تصظیح و متمم هستند.
قانون اساسی مشروطه بر پایۀ همین اساس خود (یعنی شهریاری ملت و دادن قدرت و اختیاار باه ماردم بارای تعیاین
سرنوشت خود و کشور خود و تشخیص منافع و مصالح عمومی) ،در بنیان ،سکوالر بود .و برای فهم ماهیت سکوالر قانون
اساسی مشروط ه الزم است که به دو موضوع مهم پرداخته شود :یکای شایعۀ سانتی ،و دیگاری مساألۀ آزادیخاواهی
مشروطه .قانون اساسی مشروطه از یکسو تکیه داشت بر شیعۀ سنتی .بظث شیعۀ سنتی ایان باود کاه در غیبات اماام
زمان ،امکان تشکیل و تأسیس حکومت شرعی و دینی وجود ندارد ،چون اگر بشود در غیبات اماام ،حکومات شارعی و
دینی تشکیل داد ،دیگر برای چه منظور امام ظهور کند .در درون شیعه ،هم جهاد و جنگ و هم حکومت از شوون اماام
معصوم است .زمانی که معصوم حضور نداشته باشد ،نمی توان حکومت شرعی درست کرد بلکه باید اجازه داد که سلطان
و یا پادشاه این کار را انجام دهد .دقیواً با تکیه بر این مسأله بود که آخوند خراسانی و ناائینی آمدناد بظاث کردناد کاه
وقتی امام غایب است ،نمیتوان حکومت عدل درست کرد و همۀ حکومتها در غیبت امام حکومتِ جور است ،اما مسأله
این است که کدام یک از حکومتها بیشتر جور است و یا کمتر .اینها گفتند که در غیبت امام ،حکومتی که عرفی است
(یعنی حکومتی که در آن مردم دربارۀ خودشان تصمیم میگیرند) کمتر جور وجاود دارد و کمتار ساتم دارد .پاس ،در
درون شیعه مسأله این بود که مردم در مورد سرنوشت خودشان و ادارۀ کشور فکر و عمل کنند .یعنی مساأله در حاوزۀ
عرا رخ میداد که میبایستی از مظل عول برای ادارۀ کشور راهکار پیدا شود ،و این هم جهت با منط اساسی مشروطه
بود .به طور کلی ،شیعه ،در زمان غیبت امام ،معتود و تابعِ حکومت سکوالر است ،به خاطر اینکه نمیتواناد در حکومات
دخالت کند .از سوی دیگر ،چون انوال مشروطه انوال برای آزادی بود ،قانون در انوال مشروطه و در منط مشروطۀ
ما مظدودیت است ،نه آزادی .یعنی مسأله این است که مردم هر کاری را که دلشان بخواهد میتوانند انجام دهند ،مگر
اینکه قانون منع کند .چون اصل بر آزادی است ،بظث اساسی در منط مشروطۀ ما این است که قانون چه چیزهاایی را
مظدود میکند.
به طور کلی ،با توجه با مباحث باال ،بظث ما این است که قانون اساسی مشروطه در اساس سکوالر باود و آن ایرادهاایی
که ما امروز با نگاهمان به آن میتوانیم پیدا کنیم ،همه قابل اصالح بود و متمم به آن میخورد و میتواند بخورد .اماا آن
چیزی که در سال  57به نام حکومت اسالمی تأسیس شد ،بیاعتنا به این اساس و مباحث و بیاعتنا به قابلیت اصالحیِ
قانون اساسی مشروطه بوده ،و حکومتی بود از یک سو در غصب ح امام به لظاق کالم و منط شیعی ،و از سوی دیگر،
الهام گرفته شده از اخوانالمسلمین و اتظاد اسالم .این در حالی است که ما در دورۀ مشروطه ،حکومت عرفی داشاتیم و
توانسته بودیم گامهای اساسی به سمت دموکراسی برداریم .انوال  57گسستی است در این مسیر رو به جلو ،و ورودی
است به یک کژراهه .یعنی حکومتی است که مسألۀ ملت را نفی میکند و بر روی امت تأکید میکند .سیستمی است که
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به لظاق مفهومی غلط طراحی شده و روی خأل ایستاده ،به این دلیل که تاریخ ایران را نفی میکند و منط دیوانساالری
ایرانی را نمی فهمد .به جای آن ،ایدئولوژی خودش را از اخوان المسلمین و تفکرات سید قطب گرفته و راهنمای سیاست
خارجی خود را وحدت جهان اسالم یعنی تشکیل امت اسالمی قرار داده است .در نتیجۀ این بنیانها و جهاتیاابیهاای
غلط و ناهمخوان با ماهیت و تاریخ ایران ،منابع و امکاناات کشاور را هادر داده و در حاوزۀ سیاسات باینالمللایاش در
بنبست قرار دارد.
حتی در دیدگاه شیعه نیز تشکیل امت اسالمی در غیبت امام امکانپذیر نیست ،زیرا امات اساالمی اماام مایخواهاد و
اتظاد مسلمین و تشکیل امت اسالمی از شأن امام معصوم است اما جمهوری اسالمی چون تظت تثییر اخوانالمسلمین و
سید قطب بود ،معتود است که می شود امت درست کرد ،آن هم بر مبنای اتظادی بر مظور فلسطین و رفع اسرائیل .که
البته این اتفاقات معاصر ،دوباره به ما نشان داد که اتظاد جهان اسالم به معنای رفعِ ایران است ،چون جهان اسالم زمانی
متظد میشود که ایرانی وجود نداشته باشد ،چرا که تنها مانع این اتظاد جهان اسالم ،ایران و رافضیهای آن میباشد.
جمهوری اسالمی حتی متوجۀ این نکتۀ مهم نیست که وقتی همۀ مسلمانها با هم متظاد شاوند ،دعاوای اصالی و
اولیۀ آنها با رافضیها ،شیعیان و باطنیها است که ما هستیم .آنها در این حد هم به تاریخ ایران نگاه نمیکنند .از همین
رو ،در نظام بینالملل دچار تنش هستند و در داخل نیز چون با مووالتی که بر اساس آن بشود دولت کارآمد درست کرد
فکر نمیکنند ،اساساً فاقد دولت به معنای کارآمد آن هستند و با این شرایط ،ایران مأموریت پیدا کرده کاه پاروژهای را
انجام دهد که نه هزینههای این پروژه را می تواند تأمین کند (هزینۀ پروژۀ نابودی اسرائیل بر دوش ملت ایاران گذاشاته
شده) و در داخل نیز چون هیچ نوع اقتصادی به معنای اقتصاد مدرن و ملی وجود ندارد که مولد باشاد و تولیاد کناد و
یروت ملی ایجاد بکند ،اساس ًا یک نظام اقتصادی داللی درسات کارده و ایان نظاام اقتصاادی داللای هام سااختارهای
اجتماعی ما را به هم ریخته و هم ساختارهای اخالقی و فرهنگی ما را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
اما بظث اساسی این است که چگونه می توان از این مشکلی که برای ما عارض شده است ،عبور کرد .از دیادگاه ماا،
گذار از نظام جمهوری اسالمی تنها در یک شکل امکانپذیر است و آن بازگشت به مشروطه است یعنی ما برای خروج از
کژراهه باید به جایی برویم که در حویوت معنای درست اصالحات همین است .چیزی کاه اصاالحطلباان نتوانساتهاناد
دریابند و آن را تعریف کنند و به همین خاطر باه بیراهاه رفتناد و اساسا ًا انارژی جامعاه را هادر دادهاناد و نتوانساتند
ی
اصالحات به معنای درست کلمه را انجام دهند و اصالحات را تبدیل کرده اناد باه اسام رماز مناافع جنااحی و جریاان ِ
خودشان و اشغال کرسیهای قدرت .اصالحطلبان به این امر واقف نیستند که به طور طبیعی اگر جامعهای قوی شاود و
سرمایه داری و تولید و صنعت مستول از دولت تأسیس شود و بازار آزاد حکم فرما باشد ،منجر باه قادرت منادی جامعاۀ
مدنی و عوبنشینی دولت به حدود قانونی خواهد بود که آن حدود قانونی مشروطه بود .اما االن وقتی قرار اسات دولات
عوبنشینی کند باید به قانون اساسی و حدودی برگردد که بنا بر ماهیت خود و ایدئولوژی حکومت ،دقیوا استبداد است.
بر پایۀ همین خطاها است که باید اندیشیده شود که در کجا و در کدام نوطاه اشاتباه شاده و باه کژراهاه کشاانده
شدیم ،که بایستی با بازگشت به آن ،اصالحات رخ دهد .اساساً هر ناوع خاروج از کژراهاه و اصاالحات ،در بازگشات باه
مشروطه امکانپذیر است که دارای نظام حووقی بر مبنای نظریهای است که در آنجا هم ملات (و ناه امات) معناا پیادا
میکند و هم دولت معنا پیدا میکند و هم دارای یک نظام حووقی روشنی است که میشود در چاارچو آن ،هار ناوع
اصالحات الزم حووقی و اداری را انجام داد.
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پس ،همۀ نواقص موجود در نظام مشروطه و در قانون اساسی مشروطه ،و یا ایرادهای دیگری که میشود باه تااریخ
نظام پیشین (نظام مشروطه) گرفت را میشود با بازگشت به آن (مشروطه) و با کماک ارادۀ ملای و عوال و خارد ملای
تصظیح کرد.
انوال  ،57انوال علیه پهلوی نبود بلکه انوالبی بود بر علیه نظام مشروطه و ما میبایستی علناً اعالم کنیم کاه انواال
تمام شده است ،اسالم سیاسی در تأسیس دولت کارآمد ناتوان بوده و نتوانسته دولت مناساب درسات کناد .جمهاوری
اسالمی به عنوان شکل عملیاتی شده و عینی شدۀ آن اندیشۀ اسالم سیاسی به آخر خط رسیده و اکنون مسألۀ اساسای
این است که با صدای رسا اعالم شود که انوال تمام شده است ،همۀ آن وعدهها و تخیالت به اتمام رسیده و میبایستی
از این کژراهه به درون نظام تثبیتشدهای بازگردیم و در آنجا بایستیم و دربارۀ اینکه چه میخواهیم بکنیم ،چه شاکلی
از حکومت را میخواهیم و چگونه میخواهیم کشور را اداره کنیم ،در مورد همۀ این موارد بظث و صظبت کنیم.
مشروطه الگویی است که حتی میتواند مدل های عدم خشونت بومی را نشان بدهاد ،یعنای در مشاروطه ،ماا خشاونت
انوالبی که جریان چپ بر انوال ها تظمیل کرده را نداریم .ما با مشروطه ،جهان جدید و مدرن خودمان را صورتبنادی
کردیم .از لظاق سیاسی هم باید برگردیم به نظام حووقی مشروطه .وقتی از بازگشت به مشروطه صظبت میکنیم یعنی
بازگشت به یک نظام فکری ،به یک ساخت فکری و به یک نظام نظری ،یعنی قرار گرفتن در زمین مشروطه و از آنجا به
تاریخ معاصر نگاه کردن و تظلیل کردن و تصمیم گرفتن.
ما معتودیم که خروج از نظامی که انوال به وجود آورده است ،با بازگشت به همان نظام سیاسی انواال مشاروطه
امکانپذیر است ،یعنی دستگاه نظریای که مشروطه فراهم آورده میتواند به ما بینشای ببخشاد کاه آن بیانش در ماا
تظرک اجتماعی و سیاسی ایجاد کند .همانطوری که در مبارزه با استبداد قاجار ،ما یک تجربهای داریام ،االن عادهای
نشستهاند و دارند تجربۀ هند و آفریوای جنوبی را فرمولبندی میکنند و احکامش را بیرون میآورند تاا ببینناد چطاور
می شود در ایران به کار برد یا در اکراین به کار برد و در جاهای دیگر ،که اتفاقاً در جاهایی به کار برده شده اسات .مان
نمیگویم که مدل تجربۀ هند و آفریوای جنوبی هیچ چیزی برای ما ندارد و معتودم که از آنها میشود درس گرفت و در
آنها نیز چیزهایی وجود دارد.
ما یک سنت ،یک نظام فکری و یک انوالبی به نام انوال و نظام مشروطه داریم کاه در آن توانساتهایام باه جناگ
استبداد برویم .چون یک استراتژی داشتیم ،تاکتیکهایی داشتیم ،دستگاه فکری داشتیم که توانستیم به جنگ استبداد
برویم و اکنون نیز معتودیم که برای ادامۀ جنگ با استبداد باید به همان دستگاه نظری و فکری رجوع کرد و باه هماان
بینش باید مراجعه نمود یعنی به همان مشروطه ،و تاکتیکها را هم از درون آن پیدا کرد و به کمک آن یافت.
ما اگر بتوانیم توضیح دهیم که دموکراسی داخل مشروطه موجود است و سکوالریسم داخل مشروطه موجود است و
همه می توانیم در درون مشروطه ،چیزهایی نظیر آزادی و عدالت و برابری حووق را که به دنبالش هستیم بیابیم ،واجاد
یک نظری شده ایم که دارای یک دستگاه حووقی از پیش موجود است .در درون همین دستگاه حووقی مشاروطه اسات
که ما میتوانیم هم دولت موقت تشکیل دهیم ،هم مجلس مؤسسان تشکیل بدهیم و هم تکلیف قوای نظامی را مشخص
کنیم ،تا بتوانیم نظمی را برقرار کنیم .منظور این نیست که بدون هیچ نوع درگیری و هرج و مرجی ،ما میتوانیم گذار را
عملی کنیم .منظور این است که یک نوع امکاناتی در داخل نظام حووقی مشروطه نهفته اسات کاه باا فعاال کاردن آن
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میشود جلوی آشو ها و درگیریها را گرفت و خشونت ها را کنترل کرد و تجربۀ زیستۀ ما هم در مشروطه ،عبور بدون
خشونت است .چون توانستیم با حداقل خشونت عباور کنایم ،بسایاری از موامااتی کاه در دورۀ اساتبداد باودهاناد اماا
شخصیتهایی کارا و مفید بودند (همچون مظمدعلی فروغی) ،در دورۀ مشروطه آمدند و به کار گرفته شادند ،قازاقهاا
توانستند بیایند و در ارتش ملی ما جای بگیرند.
ما یک تجربه ای داریم که این تجربه ارزشمند است .یک دستگاه نظری داریم که میتوانیم به آن برگردیم .فراموش
نکنیم که در دورۀ رنسانس ،رجعت و بازگشت به یونان مهم بود ،نه اینکه بتوانند به یونان برگردند –که امکانپذیر نبود-
بلکه میشد به چیزی که در فکر یونان وجود داشت بازگشت ،چیزی کاه اندیشایدن باه یوناان مایتوانسات در اختیاار
رنسانس و به طور کلی دوران جدید قرار دهد .سدههای  ۱5و  ۱۶که سدههای زایش رنسانس هست و به طور کلی نوین
است ،به شرطی امکانپذیر شد که توانستند در مبانی نظری خودشان به یک چیزی بازگشت کنند و با کمک مفااهیمی
که در آن بازگشت وجود داشت بیایند و دنیای جدید خودشان را استوار کنناد .ماا بارای اساتوار کاردن دنیاای جدیاد
خودمان ،مفاهیمی را نیاز داریم که این مفاهیم داخل مشروطه است .این مفاهیم نه صاراِ دموکراسای یاا سکوالریسام
است ،بلکه همۀ اینها با هم در درون مشروطه وجود دارد .یعنی ضمن اینکه به یک سنت کهن برمیگاردیم ،مایتاوانیم
آیندۀ خودمان و نو شدن خودمان را در درون آن و با مفاهیم آن ادامه دهیم% .
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