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« زادمنشیآ»نهادی و فضیلت بشری بگذارید مناسبت این نقد در همین آغاز متن آشکارا تحریر شود؛ برترین نیک

وری ترین سانسو بدون کوچک شکل و شمایلهمین است و از آزادمنشی محمدرضا نیکفر همین بس که این متن به

 اب است.یزمانه چاپ شود و این فضیلت میان ما ایرانیان بس کم در تارنمای رادیو جای نشریه قلمروتوانست بهمی

*** 

حلیل تهای فکری خود را در سالیان اخیر به تحلیل انقالب بهمن معطوف کرد. ای از کوششمحمدرضا نیکفر پاره

 نداشت روح رای کالبد آن رخداد توان پذیرش این که گوی خواهانه انقالبای است از روح آزادیهاو در نهایت دفاعی

بایست میالله بود جای آنرا گرفت و شد آنچه شد و نآنرا پس زد و روح موازی که همان روحمزبور خاطر بدن همینو به

هایش به فهم خود و همسنگران )بن سکوالر انقالب( و نیز فهم دیگری ی سویهترینهها در بیشاین کوشش شد.می

ای فرازهای ناهمخوان با کل تحلیل، تا کنون ارزش آنرا ندیده و مگر در پاره ازدپردماوردان )بن دینی انقالب( میو ه

 انش نیکفر از انقالب دربرگیرندهفرازهای ناهمگون در خو 1انقالب بهمن بپردازد. بنیاداست که به طیف مخالفان 

کتاتوری دی»شان دهد؛ اش به نظام گذشته قرار است نزمان با نوک تیز نقادیجمالتی است که انصاف نویسنده را هم

در پادشاهی پهلوی  تردیدبی های دیکتاتوری جمهوری اسالمیمایهولی بن« انقالب شناختیم تازه ما پس ازرا 

اکنون روستاهای ایران آبادتر از چیزی بود که رژیم  بودگر شاه و سیستم سلطنتی مانده یا اینکه ا 2نی استبازُجست

درنگ باید تاکید کرد که آن بی قبل و بعدش اما 3و در واقع ویرانش کرده است کنداش را میالمی ادعای آبادانیاس

لی که اماند وضع ایران و منطقه بهتر بود در حیا اینکه شاه اگر می نظام استبدادی بود و ما مخالف استبداد بودیم

یا اینکه  4تر بودگرفت، ایران و منطقه بسی خوشبختدست میدر فراز قبل گفته شده که اگر جریان سوم قدرت را به

تر قیتر و اخالتر، آزادتر، بسامانتر، آبادتر، شادتر، عادالنهجا بقای پادشاهی پهلوی را معادل جامعه پیشرفتهیک

هلوی و دو شاه پ»گوید اگر ملوک ایران را به دو دسته غارتگر و آبادگر تقسیم کنیم آنگاه و در جای دیگر می 5داندمی

 « باید در دسته آبادگران بگذاریم دو ولی جمهوری اسالمی را
ً
چنانکه شاه عباس هم در این دسته است و اساسا
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اینکه چرا یکی از  6ه مدرنیزاسیون ندارد.آبادگری سلطانی بخشی از سنت قدرت و قدرت سنتی است و ربطی ب

ترین روشنفکران معاصر ایرانی هرگز به روایت مخالفان انقالب در حد یک مقاله هم نپرداخته است، گویا پیامی جدی

انگیزد که بخواهم نوشتاری رساند؛ منظر مخالفان آن رویداد چندان درنگ مرا برنمیرا به مخاطب او خواه ناخواه می

همان هواداران پادشاهی  (گیری در کاربرد واژگانبا آسان)توان بیین و نقد آن اختصاص دهم. مخالفان را میرا به ت

 شاه یا استبداد شاهی(
ً
علل  چشمی برگردیم و گوشهگیری بازمیدوباره به این نادیده ادامهدانست. در  )و نه لزوما

 افکنیم.آن می

الت، کند با واژگانی چون حق، عدپاشیده و هماوردان فروپاشنده برقرار مینخستین تمایزی که نیکفر میان رژیم فرو

؛ جریان سوم که نه با استبداد پهلوی سر آشتی داشت و نه با خمینیسم، 7شودآزادی و دموکراسی مشخص می

تواند دهد که این اوصاف میدرنگ هشدار میخود نیکفر بی خواه و دموکرات بود.جو و آزادیخواه و عدالتحق

 اشخواهیتحولکند که شاخص این جریان در حال حاضر آمیز داشته باشد و سپس تاکید میای تحریفسویه

نظر نین بهچاکنون قرار است رهزنی اطالق اوصاف گذشته را بکاهد یا بپوشاند.  است؛یعنی وصف دیگری حکایتگر  

خواهد به چیزی فراتر از کارنامه احزاب آن روزگار و کلیت جریانات دخیل در انقالب اشاره کند نیکفر می رسد کهمی

ی ندهعنوان نماییک فرد آرمانی بهو حقیقتی ورای جزئیات تاریخی را پیش چشم مخاطب بیاورد؛ گویی او از نمونه 

ام خواه هوادار ُبن ناکچپ آزادی»یا ُمُثل افالطونی  از سرنمونتعبیری گوید یا بهُبن متجدد انقالب بهمن سخن می

توان سطح سیاسی نامید و در یک مرتبه فلسفی به روح وقایع تاریخی را میآید. خن به میان میس «انقالب

تر یا بسا پذیرفتنیبرقضا فهم مدعای نیکفر در سطح افراد چهخواه حاکم بر همه آن سالیان ارجاع داد. دستآزادی

رفت که توان این پنداشت را نزدیک به واقعیت گفلسفی. مثاًل میسپس مرتبه تر باشد تا سطح سیاسی یا نیفهمید

تر بوده است تا چیزی که آخوند هادی غفاری از این واژه خواهانهآزادی« آزادی»پور از مفهوم دریافت سعید سلطان

 خوندآ متجددتر از بوده است،جریان خلقی  جدی ورزاناندیشه از صرف اینکهبه فهمیده است یا احسان طبری رامی

این جریان کجاست که بتوان « های بنیادین اجتماعیتعلق»اما . و سکوالرش نامید محمد بهشتی دانست

در  اشهای متضاد با آنرا در کارنامه احزاب سیاسیهایش و تعینهای ناسازگار با آرمان آزادی در شخصیتتشخص

کفر بیش از هر نینحوی آنرا توجیه کرد و نادیده گرفت؟ تعلق بنیادینی تفسیر کرد، کمرنگ ساخت یا به پرتو چنان

 داند که ازچیز این تعلق بنیادین را با خواست آزادی و برآمدن این جریان از زمینه یک دینامیسم اجتماعی می

آیا این  9توانست جایگاهی برای خود بیابد.پهلوی نمی 8مناسبات کهن گسسته بود و در دل استبداد مدرن واگرای

سه نفتواند فیجمهوری اسالمی در کشتار هواخواهان جریان سوم و خلقی می تبیین بسنده است؟ آیا سبعیت

 در مقایسه با جریان کند که جریان خلقیصراحت ادعا مینیکفر به شاهدی بر تجددگرا بودن قربانیان باشد؟

 تیکدموکرا مسیر یک در را اجتماعی مسئله و قدرت مسئله حل که بود برخوردار توانایی و دانایی این از» ارتجاعی

جهت اتکا به توان و کار خود )وارونه روحانیت شیعه( و نیز مخالفت با استبداد و تبعیض و نیز این جریان را به« .بیندازد
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نویسد که جریان مذهبی خود نیکفر میولی  10کند.و دادن وعده انتگراسیون دارای ماهیتی دموکراتیک معرفی می

ود که ارمغان آورد. چه تضمینی بوعده انتگراسیون داد و سپس مافیایی ایدئولوژیک و فاسد بهنشینان به حاشیههم 

ه شان که به انقالب مشروطه پیوند زده شدنامه سیاسیانتگراسیون جریان خلقی به چیزی مشابه نینجامد؟ شجره

ت یا اینکه یافراستی دنبال ایستنگاهی برای خود در نظم پیشین بود و آنرا نمیجریان خلقی بهآیا است؟ همچنین 

رسش پ دید؟پیشاپیش فاقد هر ویژگی درخوری می« نشاندگی استعماردست»کل ساخت سیاسی را با برچسب 

ه رساند که گفتار توان تبار تاریخی این جریان را به روشنفکران عصر مشروطتر این است که چگونه میمهم

تجددگرایشان با عمل متناسب به نتایج متجددانه انجامید، در حالی که جریان سوم هر گفتاری که داشت، با کردار 

رایی گگرای مشروطه چگونه با بومیمحور و غرب؟ گفتار توسعهختم شدسیاسی نامتناسب به نتایج ارتجاعی 

ات بار در هیاین روح آزادی چیست که یککند؟ ر را تصویر میهای چهل و پنجاه شمسی یک خط سیستیز دههغرب

ه و پشتگرم به کنندثباتیابد و بار دیگر در هیبت انقالبی ویرانگر، بیگرا و ملی تجلی میسازنده، ثبات یک انقالب

 ونالیستی؟های انترناسیایده

عبیر و فهم تدهای انکارناپذیری که داشت. توجهی نیکفر به هواداران نظم پیشین با همه ایرابازگردیم به علت بی

ده فروپاشی جای چندانی برای بررسی ایستنگاه هواداران آن پادشاهی   «امتیاز»و  «ستم»و « تبعیض»انتزاعی از 

گمان باور به مدرن بودن ساخت جمهوری و استبدادی بودن ساخت سلطنت است. یک علت بی گذارد.برجای نمی

رم
ُ
مرار کند که مالیان برای استتوان در نگاه نیکفر تشخیص داد که گوشزد میجا میگرایی سیاسی را ازیناین ف

خوبی خود نیکفر به 11یدند.مخالفت ورز« نام جمهوریتجربه نظام مدرنی به»سنت استبدادی در دودمان پهلوی با 

تر کسی کند که فهم کمداند که پیشنهاددهنده رضا شاه و بنیانگذار سلسله پهلوی بوده است و باز تصدیق میمی

رو، اگر مالیان توانست دموکراتیک باشد حال چه جمهوری و چه پادشاهی. ازیندر آن دوران از نظام سیاسی می

دادند هیچ دور نبود که شاهد جمهوری موروثی باشیم که یکی از معجزات می شیعه به پیشنهاد او روی خوش نشان

 توجهی نیکفر به مخالفان انقالبدر همین راستا، علت دیگر بی های فراوان دارد.نمونه  خاورمیانه است و کهنخطه 

ر خواهان بر مشروطهنزد نیکفتوان کاوید. خواهی میرا در نگرش نه چندان مثبت او به اصل و اساس ایده مشروطه

 .توان کشور را آباد و نیرومند ساختمی شده قانون میان فقیه و شاهگم این پندار سطحی بودند که با افزودن حلقه

ای دارند مبتنی بر این دهد که اندیشه سیاسی سادهگرایانی قرار میخواهان را در زمره سنتای مشروطهگونهاو به

توان روابط این سه را انتظام بخشید و مملکت را ناس می-لکم  -قانون به مثلث فقیه باور که با وارد کردن مفهوم

گمان نگارنده بر آن است که نیکفر حتی عیار روشنگری و خواست آزادی را در جریان  12سوی ترقی هدایت کرد.به

کند. تری ارزیابی میداند و آنرا واجد ارزش بیشانقالب مشروطه میروشنفکران بیش از انقالب بهمن سوم یا خلقی 

هایی برای فرجام انقالب بهمن، از تن دادن محمدرضاه شاه پهلوی به اصالحات نیکفر هنگام طرح فرض همچنین
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کند و اد میی« پیروزانقالب نیمه»اساسی، پذیرش آزادی بیان و تشکل و احیاء پارلمانتاریسم مشروطیت با تعبیر 

 13گره خورده است. یابی کامل انقالب در نگاهش همچنان با فروپاشی سراسری نظم پیشینکامآشکارا 

اش در بیش از دو دهه پایانی با آغاز اصالحات ارضی و ارمغان حق رای زنان پذیرد که استبداد سلطنتینیکفر می

ی میان جریان خلقی با استبداد سلطنتی صورت نفع متجددان عمل کرده است اما ائتالفگرایان و بهزیان سنتبه

 راتدموکچرا؟ نیکفر به این چرایی چندان نپرداخته است باز هم چون وقتی یک جریان را پیشاپیش  14گیرد.نمی

مچنین هخواه و مستبد صورت تواند بست؟ نامید و دیگری را پیشاپیش استبدادی دیگر چه ائتالفی میان آزادیمی

لطنتی علیه ارتجاع س»های واقعیت سیاسی روشنگر است: نیکفر گفته است برای نشان دادن تناقضبازنویسی آنچه 

رین تاز آنجا که پافشاری بر ویژگی ارتجاعی پادشاهی پهلوی از برجسته«. سود متجددان عمل کردمرتجعان و به

ع و استبداد در مخالفان شاه نیز مدعیات هواداران ُبن سکوالر انقالب است، این بازنویسی یاریگر است تا ارتجا

عبیر برای آنچه ت ترینسازترین و رهزنسادهپذیر بشود. در دربار تشخیص نیز گرفتنی باشد و تجدد و لیبرالیسمسراغ

. «مالنه والیت و  ستخوانه والیت شاه می»جریان خلقی  رخ داده است همین است که بگوییم در صد سال اخیر

نت پهلوی برای معرفی سلط« والیت»انند راه فهم واقعیت و تحلیل بهینه آنرا سد کنند. کارُبرد توآسانی میواژگان به

بایست این را هم می ای نظم پیشین.و غیرفرقه ، لیبرالهای سکوالرگرفتن ویژگیدر زبان جریان چپ یعنی نادیده

له، النه فره ایزدی یا والیت رسول از خود بپرسیم که آیا سکوالریسم خلقی با شاخص  باور به حقانیت مردم و

تی نبودند؟ ی چنین والیهای کمونیستی قرن گذشته بازآفرینندهتوانست به والیت فردی بینجامد؟ آیا انقالبنمی

ست، تر جریان داشته اناپذیر با هر آنچه پیشخواهی در وسعتی قیاسآیا سکوالریسم خلقی با بازتولید تمامیت

قتی که ماند وچهره میدر این شیوه از تحلیل بی گرایانهدادگری واقعانسته شود؟ در نهایت، تواند دموکراتیک دمی

اش بازنمایانده شود و جریان خلقی مقابل آن با وجود استبدادهای فردی یک پادشاهی متجدد تنها با استبداد فردی

م سطح فلسفی تبیین هم مبه گری کند.اش جلوهخواهانهاش با ویژگی متجددانه و سکوالر و آزادیو گروهی و فکری

 در هگل فراتر نرفته است.« عمومی مشخص»ص باقی مانده است و از حد اشاراتی گذرا به مفهوم و ناق

تواند به روحانیت شیعه نیز تسری یابد. های سیاسی آن دوران میبندی نیکفر از جریانگیری در دستهاین خرده

توان الله خمینی. اینگونه هم میروحتر بود یا مرتجع« شیعه پهلوی»بار برای همیشه باید از خود بپرسیم که یک

یا خمینی  تر بودعرفانی و ممتنع/ساکت نسبت به اصالحات پهلوی مرتجع-پرسید: بروجردی  مخالف سنت فلسفی

د چون کشیدنعالقمند به این سنت و مخالف با اصالحات پهلوی؟ کسانی که کوزه دهنی  مصطفی خمینی را آب می

 تر بودند یا خمینی مدعیپرهیختند مرتجعو صدراست و همهنگام از سیاست می عربیاصطالح مدرس ابنپدرش به

خوند آ خطرتر است یابی حرم رضوی خوانبود؟ آخوند روضه شدت تشنه اقتدار سیاسیه و عرفان که از قضا بهفلسف

 قتی؟ و«رارکشف االس»یا آخوند خطرتر است بی« اصول فلسفه و روش رئالیسم»آخوند  مسجد اسالمی هامبورگ؟

جا قرار دهیم و هردو را ارتجاعی بنامیم، فرازهایی درشت از واقعیت تاریخی پادشاهی پهلوی را با آخوندهای شیعه یک
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ه بود و غیرسیاسی شد یابتدبیری کمابیش کامکنیم؛ شیعه پهلوی با از صحنه حذف میخلقی نگرش را با تیغ 

 یالله خمینی از حوزه علمیه قم است که تا پایان مرگش در قامت رهبر سیاسترین شاهدش هم بغض و نفرت روحمهم

 سوخت و کاتالیزورپوشی کند. چشم« متحجر و مروج اسالم آمریکایی»با عنوان  ناتوانست از دشنام به آننیز نمی

درت در جماران نیز بیش از همه بر گردن جنبش دانشجویی و اپوزیسیون صندلی ق نشاندن خمینی بر الزم برای

امه وزند و با شاسالمی بود و روحانیت غیرسیاسی فقط آنزمانی که به چشم دید بادها به جهت دیگری می-خلقی

ماندن نصیب ندست آورده بود، برای بیتیزی که در طی چندین سده جهت شناخت منافع صنفی و عینی خودش به

 15از مواهب انقالب اسالمی به آن پیوست.

 . در این معنا، برساختنهم ارتجاعی بود و هم سلفی اش(پرستانههای میهن)با وجود ژست تشیع سیاسی خمینی

ن ها بوده است. ایهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در آن دههشرطها و پیششیعه پهلوی یکی از بایستگی

الل آبرو کرد و فریاد ستمدیدگان را از خبا کلیشه همدستی فقیه و سلطان در درازنای تاریخ بی توانواقعیت را باز می

این شراکت به گوش کائنات رساند. هدف نگارنده نیز نه پشتیبانی یکسره از فراز و فرود برساختن و پروراندن شیعه 

ه های اجتماعی است کش با مرجعیتاگزاری متجددانه نظم پیشین در تنظیم رابطهپهلوی که توجه به سیاست

توان گری تهاجمی البته میاز پس تجربه چندین دهه آخوندساالری و شیعی اند.مالیان شیعه نیز یکی از آنان بوده

ی علیه تواند جنبشمی« بیداری اسالمی»اندیشید که آیا  )در نوشتار درباره علی شریعتی( به این پرسش نیکفر

سالم ای ابایست اسالم انفعالی باشد یا گونهآزار همچنان میاسالمیسم شکل دهد یا خیر و اینکه آیا اسالم بی

های چهل و پنجاه شمسی برابر پذیر تواند بود. وانگهی طرح همین پرسش در دههگرایی بودشاسالم ضدکنشگر 

آزار شکل طباطبایی و بروجردی کمابیش منفعل بود که بنابراین کمابیش بی. اسالم آن زمان یا بهپریشیزمانا است ب

در چنان  .دگردیمیالله خمینی یکسره فعال بود که بنابراین یکسره آزاردهنده شکل نواب صفوی و روحشد یا بهمی

 د.ترین راه حل ممکن بوزیانشرایطی پرورش شیعه پهلوی کم

کند یکی لکه پررنگ استبداد است که بر دامن دربار ارزش میآنچه در نهایت هواداران نظم پیشین را نزد نیکفر بی

طور به خلق شود و هم ایده اصالت انقالب و جنبششود و همزمان جامه اپوزیسیون شاه از آن تبرئه میدیده می

 «انرژی اتوپیایی»ای که قرار است برای مفهوم وم مقالهی دروست که نیکفر در پارهبسا از همینکلی است. چه

و  بشجنرود، چرا که شریعتی فارغ از هر آنچه گفت و کرد همچنان نماد سراغ علی شریعتی مییابی کند بهمصداق

بایست با کوشش در رستاخیر بست جمهوری اسالمی را میرفت از بنمسئله این است که چرا راه بروناراده است. 

معنای به اگر بازُجست؟ سودمندی علی شریعتی برای جنبش سکوالر ایران چیست؟ انقالبیایدئولوگ اسالم یک 

نگریستند می 16چشم دیستوپیامعمول این واژگان بپردازیم آشکار است که انقالبیان بهمن به ایران دوران پهلوی به

نچه نیکفر آ . امااشوطنی بختی بود به سرکردگی امپریالیسم جهانی و کارگزار یا مزدورشکه سرزمین زشتی و نگون

ت و که اتوپیای انضمامی اس در برابرش قرار بگیرد معنای معمول است که دیستوپیاگوید نه بهدرباره اتوپیا می
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طرح  «ترینواقعی»گردد تا جایی که به تاریخ معاصر بازمی وانگهی، 17معنای داشتن طرحی واقعی برای تغییر.به

گردد با خط سیری از دولتمردانی که در آغازش محمدعلی فروغی بازمی نظم پیشینبرای تغییر مثبت در ایران به 

ی نبود دهرحال ریشه در انقالب مشروطه داشت و رخداکل این سیستم به ایستاده است و در پایانش شاپور بختیار.

 از باال و با اوامر و نواهی 
ً
 همینان بودند که پیش رفته باشد.  ملوکانهکه صرفا

ً
افق »با کاربرد تعابیر خود نیکفر اتفاقا

تواند عنوان نمونه چرا شاپور بختیار نمیپرسش این است که به را گسترش دادند و ناممکن را اراده کردند.« ممکنات

پردازان انقالب بهمن همت گماریم و به رستاخیز نظریهنماد انرژی اتوپیایی باشد؟ چرا پس از چهل سال باید 

ورمند و نگارنده با پاسخ این پرسش از جهتی بسیار ساده استسرامدان نظم پیشین را نادیده بگیریم؟  همچنان

وقتی  :کننده بوده استاست که همین سادگی در تعیین سمت و سوی جریان چپ نسبت به نظم پیشین تعیین

د؛ او مستبد بود ینآتکلیف خود شاه روشن باشد، تمامی دولتمردان آن سیستم نیز به همان تعیین تکلیف گرفتار می

ترین حالت در کار توامان آبادانی ایران و بینانهو دولتمردانش هم منهای یک نفر همگی خواه ناخواه و در خوش

 اند.تحکیم استبداد بوده

کسان  بایست بهآتیگی و سکون حاکم بر جامعه ایران میمشکل دیگری هم وجود داد: برای چیرگی بر ناامیدی و بی

اشند تا د ثبات بو چیزهایی چنگ زد که نه رستاخیز خاطره اتوپیایی از پادشاهی پهلوی را دامن بزنند و نه در کل نما

ای ر دورهشود. اگر علی شریعتی هم دنیز بیرون از قدرت سیاسی نگریسته می« تغییر»و « ثبات»تغییر. همین واژگان 

فرض ریاست یک دانشگاه یا مسئولیتی دولتی در نظام سلطنتی داشت دیگر بسیار بعید بود که بتواند بخت به

دهد که بتوان از و اصالت تغییر اجازه نمی 18اصالت انقالبتوپیایی بیابد. عنوان نماد انرژی ارستاخیز دوباره را به

تواند از خیل محمد مصدق می بسا تنهاچهدر این دوگانه محور بیرون آمد. محور و نگاه دولتدوگانه نگاه جامعه

دولتمردان پهلوی جامه انرژی اتوپیایی به تن کند آنهم چون روند صدارتش داشت به انهدام بن و بنیان همان نظم 

 یدگاهیدانفعالند. این نگاه نتیجه بدبینی به  همدستی و انجامید. باقی همگی نماد ثبات و سکون وپیشین می

فرما بر آن، ژرفا و معنا و د و سر آن دارد تا در دل جامعه منهای سیستم سیاسی حکمناممحور میاست که آنرا دولت

با  .داصطالح از پایین باشاش در جامعه و بهسرچشمهو اصالت را به تغییری نسبت بدهد که نخست راه رهایی بیابد

عه و پیوندش با همان فرد و جام تواند از اهمیت قدرت سیاسیبزرگداشت اراده بشری و پویایی اجتماعی نمی اینهمه،

د، محمدعلی فروغی یابی هر کنش و رفتاری باشدر جهتها و هنجارها اولویت نخست اگر ارزشپوشی کند. چشم

ات جای رستاخیز االهیچرا به و انرژی اتوپیایی  انضمامی است.ی شریعتی نماد تغییر و اراده مراتب بیش از علبه

علی شریعتی به سیاست سازنده و لیبرال محمدعلی فروغی نپردازیم که سکوالریسم را نه در شعار که  19بخشرهایی

چرا هر آنچه به دولت بازگردد ناگهان  فرما کرد؟نحوی چشمگیر حکمبهدر عمل بر نظام دادگستری و آموزش کشور 

وام  با ؟گرددمیآوری ده باشد شایسته رویشود و هر چه که از جامعه و در برابر نظم پیشین سر بر آور ارزش میبی

ر، فیلسوف و جامعه سن  پرسیم چنین می 20شناس آلمانی، بازگو کرده استگرفتن پرسشی که خود نیکفر از هلموت پل 
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رو چهیساالران ارجمند در دورانی که جامعه و اپوزیسیون  نظم حاکم بهکه چرا ارجاع به دولتمردان فرهیخته و دیوان

اش دولت را به مهار ملت درآورد، نادرست یا مایه شرم بنیان آنرا نداشت تا با اتکا به نیروی روشنگری  درونیتوان و 

د و زنثبات کردن نظام کنونی را دامن میخاطره ثبات پهلوی بیش از هر چیز میل به بی دست بر قضا، ؟باشد

 گذارد.ستیز نقطه پایان بجهان گری  بر این انقالبی تاتر است بخشمراتب انگیزهکاری سیاسی فروغی بهمحافظه

شد تا از تر بادهندهبایست برای طبقه متوسط انگیزهمراتب میداری دوران پهلوی بههمین سیاق، گونه سرمایهبه

ه چرا کون را به آینده روشنی پیوند زنند طمع سهام ناچیزشان از مالداری جمهوری اسالمی چشم بپوشند و اکن

ژ گرا )که پرستیبا نظم جهانی آنهم در هیاتی اسالم این چهل سال نبود کهساالری مال زمان مانندآنساالری یهسرما

بوم کشور با توسعه آخوندی به نابودی کشانده شده باشد و زیست د،سر ستیز داشته باش ندارد(هم سکوالر را  خلقی  

ر دو رژیم به ه« نظام امتیازوری»دادن  نسبت یعنی صرف شان تحقیر شوند.دست حکومتهر روز به نیز باشندگانش

 همین سان،دست دهد. بهای از واقعیت گذشته و اکنون ما بهجانبهتواند تصویر همهخود نمیخودیبهسیاسی 

 و حزم و کاری ایرانیهمین محافظهمفاهیم سیاسی معنایی ذاتی و خنثی و بیرون از زمینه و زمانه خود ندارند. 

بود که پیشروترین انقالب آغاز قرن گذشته را در کشور ما رقم زد و فقدان همین  ط و پرواگری سیاسیاحتیا

کامی ها و نااز شکستترین انقالب را در پایان همان قرن به نام ما ثبت کرد. بود که ارتجاعی کاری ایرانی محافظه

ا تعبیر نیکفر از پس انتگراسیون یبه له اینکهتوان سخن گفت از جمکاری ایرانی نیز میهای درونی خود محافظه

 ناتوان ماند تا یک اصالح تدریجی، ثبات نیز برنیامد و های جامعهپاره 21ادغام ارگانیک
ً
ر گرا و سازنده را دطبیعتا

یر پیشین پذچیز مگر سرنگونی نظم اصالحهیچاش بهدورانی رقم بزند که جریان خلقی با انرژی اتوپیایی انتزاعی

نه در کارایافت و تحقق این منش محافظهارزش می بود که کاری در دل نظم پیشینراضی نبود. ولی این محافظه

کاری ایرانی اواخر قاجار و ظههمین سان، فرض اینکه سنت محافبه جمهوری اسالمی از اساس ناممکن است.

پهلوی به یاری مشروطیت اسالمی بیاید و در آینده نظارت فقیه را جایگزین والیت او در جمهوری اسالمی کند، بعید 

 کاری ناهمخوان است. البته والیت فقیه یک نوعاین محافظه نظری و پشتوانهتاریخی رسد و با پیشینه نظر میبه

کاری اسالمی در این چهل سال پرورانده که هم سخنگوی سپاهی دارد، هم آخوند و هم روشنفکر و در روز محافظه

بسا شکست چه عهده خواهد گرفت.مبادا همین کارکرد ارتجاعی را در نگهداشت ساخت کلی جمهوری اسالمی به

ده موج تر شالوکاری اسالمی مرتبط دانست که سپسپررنگ همین محافظه حضورز را بتوان از جمله به جنبش سب

 عمیل به حفظ وض»دوری از  همانا و مالک اگر سنجه ،فرجامبه .شکل دادبنفش را در برآوردن دولت امنیتی کنونی 

ترین منبع از آغاز انقالب مشروطه تا فروپاشی سلطنت پهلوی غنی 22کاری ایرانیباشد، محافظه« موجود نامطلوب

و شایسته است که روزی نه چندان دیر به این اهمیت و ارزشمندی اذعان  23الهام برای گذار از وضع موجود است

وان اسم عنو نه بهبهره ببریم  نحو واقعیتمندانه و در جای درستبه «خواریویژه»و « تبعیض»، «استبداد»از کنیم و 

 . دوران پهلویهای سیاسی گیری واقعیترمز استمرار بخشیدن به نادیده
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«. یر؟ناپذیری انقالب ایران؛ اراده یا تقداجتناب»اللهی، امیریحیی. های مشهود در رویکرد انقالبیان پنجاه و هفت رک: آیتای از تناقضدرباره پاره 1 

 سی فارسیبی. بی۱۳۹۵فروردین  ۱۳
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 آسو.«. های بنیادیایران: پرسش»نیکفر، محمدرضا.  2 

http://www.aasoo.org/fa/articles/792 

 فارسیبی. بی۴۷:۳۸دقیقه «. کنندگان به سوال چرا انقالب کردید چیست؟جواب انقالب»وع صفحه دو آخر هفته با موض 3 

https://www.youtube.com/watch?v=uNumbq7PHHk 

 . رادیو زمانه۱۳۹۵مرداد  ۲۲ندی با محمدرضا نیکفر. گفتگوی بهرنگ ز «. ۶۷و معنای تاریخی کشتار  ۵۷انقالب »نیکفر، محمدرضا.  4 

https://www.radiozamaneh.com/293650 

 . رادیو زمانه۱۳۹۲بهمن  ۱۸«. انقالب بهمن: دو روح در یک کالبد»نیکفر، محمدرضا.  5 

https://www.radiozamaneh.com/124026 

 . رادیو زمانه۱۳۹۵شهریور  ۳۱«. در ایران چه گذشته است»نیکفر، محمدرضا.  6 

https://www.radiozamaneh.com/299717 

 «.انقالب بهمن: دو روح در یک کالبد»نیکفر، محمدرضا.  7 

 گردد. نظم پیشین به ناتوانی آن در انتگراسیون بازمی ترین نقد نیکفر بهبرجستهروست که ازین« واگرا»کارُبرد وصف  8 

 «.۶۷و معنای تاریخی کشتار  ۵۷انقالب »نیکفر، محمدرضا.  9 

 «.در ایران چه گذشته است»نیکفر، محمدرضا.  10 

 «.انقالب بهمن: دو روح در یک کالبد»نیکفر، محمدرضا.  11 

 .  رادیو زمانه.۱۳۹۶تیر  ۱«. علی شریعتی و افت انرژی اتوپیایی»نیکفر، محمدرضا.  12 

/346586https://www.radiozamaneh.com 

 «.انقالب بهمن: دو روح در یک کالبد»نیکفر، محمدرضا.  13 

 درباره چرایی عدم تحقق ائتالفی میان جریان خلقی )اپوزیسیون  پهلوی( و بازماندگان نظم پیشین )پهلوی  اپوزیسیون( پس از تاسیس جمهوری 14 

 سی فارسیبی. بی۱۳۹۵مرداد  ۲۵«. امیریحیی. اپوزیسیون و بار سنگین گذشته؛ طرح یک معضل»اللهی، اسالمی رک: آیت

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/08/160814_l44_nazeran_iran_opposition 

شد و منحصر ست تصور میتر از آن است که نخاش بسی گستردهشود که ببینیم دایره معناییبرانگیز میزمانی ابهام« شیعه پهلوی»کارُبرد واژه  15 

بندی عنوان نمونه نیکفر حتی علی شریعتی و مجاهدین خلق را هم در زمره شیعه پهلوی دستهبه تحلیل وضعیت مالیان در دوران مذکور نیست. به

د )رک: در ایران چه انتهو ناسیونالیسم برعهده داشگری نامدشان نقش اصلی را در ترکیب شیعیمی« نخبگان بینابینی»کند. اینان که نیکفر می

 گذشته است(.
16 dystopia 

 . رادیو زمانه۱۳۹۶اردیبهشت  ۱۲«. اتوپیا و مسئله افت انرژی اتوپیایی»نیکفر، محمدرضا.  17 

https://www.radiozamaneh.com/337932 

ه هایش با چنین صفتی مشخص کردآمیز باشد و از جمله انقالب ایران را بارها در نوشتهتواند شرارتپذیرد که انقالب هم میاینکه نیکفر می 18 

و  تمعنا اصیل است که اصالت به جامعه تعلق دارد و نه دولاست نافی آن نیست که خودش را از باورمندان به اصالت انقالب بدانیم. انقالب بدین

انقالب اصیل است چرا که  اند.شده وجود داشتههایی بوده است که در ذیل حکومت سرنگونها و جریانترین الیههر انقالبی بازُنمای نادیدنی

                                                           

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/04/160401_l44_nazeran_revolution_iran_57
http://www.aasoo.org/fa/articles/792
https://www.youtube.com/watch?v=uNumbq7PHHk
https://www.radiozamaneh.com/293650
https://www.radiozamaneh.com/124026
https://www.radiozamaneh.com/299717
https://www.radiozamaneh.com/346586
http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/08/160814_l44_nazeran_iran_opposition
https://www.radiozamaneh.com/337932
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باشته و ای انهر انقالبی فوران گنجینه و صیل است چرا که واقعیت اصیل استانقالب ا شود.پذیر میتنها در روند انقالب امکان« شناخت آزادی»

 های تا کنون پنهان در بطن جامعه است. فشرده از واقعیت

 «.علی شریعتی و افت انرژی اتوپیایی»نیکفر، محمدرضا.  19 

 «.انقالب بهمن: دو روح در یک کالبد»نیکفر، محمدرضا.  20 

 «.در ایران چه گذشته است»مدرضا. نیکفر، مح 21 

و  «یعنی دفاع از یک سیستم امتیازوری و بازتولید تبعیض»طور کلی کاری بهباورانه مدعی شویم که محافظهنحو انتزاعی و آرمانالبته اگر باز به 22 

ودمند سهای ، آنگاه دیگر جایی برای بحث و درنگ درباره سویهجبهگی سلطان و فقیه در امتیازخواهی برسیمسازی تاریخی به همباز با ساده

د و چه کاری نیست حال چه پهلویسم باشرسد که در نگرش نیکفر هیچ تفاوتی میان محافظهنظر میچنین به ماند.کاری ایرانی باقی نمیمحافظه

ه چهدف برقرار نگه داشتن آنطلب جمهوری اسالمی با شاهزاده رضا پهلوی )بهخمینیسم، چندانکه او حتی از امکان ائتالف آخوندهای اصالح

 )رک: در ایران چه گذشته است(  آورد.میان مینامیده( سخن به« نظام امتیازوری»

محسوب « سکوالر»و نیز « خواهتحول»در این معنا بازماندگان دودمان پهلوی و هواداران پادشاهی مشروطه همگام با جریان مطلوب نیکفر،  23 

ا و بارها تابند و بر جدایی دین و دولت هم بارهتر ذیل یک مشروطیت اسالمی هرگز برنمییمشوند چرا که بازآفرینی نظام کنونی را در کیفیتی مالمی

 .پذیر استدموکراسی و سکوالریسم در چارچوب پادشاهی مشروطه و از طریق پارلمانتاریسم راستین جمعروشن است که  اند.پافشاری کرده


