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  علی صدارت

  ٢٠١۵ اگست ٢۴
  

  »موازنۀ منفی«مصدق و اصل 
  

  :مقدمه

م، واليت ئي بيااگر ما مردم ايران، در مورد اصل استقالل و آزادی کوتاه. کنم سخن را با کالمی صريح  شروع می

  . مطلقه، سالھای طوالنی بر ميھن ما سلطه خواھد داشت

، ١٣٣٢االتی مطرح شد که پاسخھای ذيل به نظر اين قلم، نه پاسخھا برای مصدق و سال ؤ، س١٣٣٢به مناسبت سالگرد 

و افغانستان و نيز اين عصر، عصری که در آن شاھد سرنوشت سوريه و عراق " ھا مصدقی" برای تمام ئیبلکه پاسخھا

ای که استعمارگر بزرگ دنيا، انگليس و ابرقدرت دنيا،  لهأمس. از سوی ديگر ھستيم.... از يک سو و يونان و...  واو ليبي

 و بسيار بيشتر از آن، مربوط به استقالل  که مربوط به نفت باشد ھا داشتند، پيش از اين ، با مصدق و مصدقیامريکا

ھا، جزئی از  ی ايرانيت مصدق و مصدقیئ پايهر به استقالل و خودانگيختگی که از اصول اين باو. ايران و ايرانی بود

  . فرھنگ ايرانی است که اين کشور را از خطر جنگ داخلی و تجزيه مصون نگاه داشته است

اق و سرنوشتی که سوريه و عر.  ريخته است١٩٨٠در سالھای جديدتر نقشۀ تجزيۀ ايران را، دولت اسرائيل از سالھای 

شد ولی تعداد شھروندانی که به استقالل و خودانگيختگی و  در اين زمان دارند، قبال برای ايران تدارک می....  واليبي

درآن کشورھا بسيار کمتر بوده است " ھا مصدقی"آزادی و آزادگی، از صميم قلب باورمند ھستند، و به يک کالم تعداد 

در آن " بھار عرب"ھا بوده است که  ر به استقالل و در نتيجه مراجعه به قدرتاين عدم باو. تا در ميھن عزيزمان ايران

  . کشورھا، به زمستانی سخت و طوالنی مبدل شده است

ھا ساالر نباشند و بر مردم، سلطه نداشته باشند، برای رسيدن به ھدف مردمساالری، بايسته است که  که قدرت برای اين

ميدان ساختن سرنوشت و رسيدن به ھدف .  پيوسته در تالش و جوشش و کنش باشيمھر کدام از ما و ھمۀ ما شھروندان

ھا پر  اگر خود ما مردم در اين ميدان حظور نداشته باشيم، اين فضای خالی را قدرت. مردمساالری، نميتواند خالی بماند

عملی، بدون  انفعال و بی. دخواھند کرد و سرنوشت ما را بر اساس منافع بيشتر و بيشتری برای خود، پر خواھند کر

  . انجامد شک، و با نسبتی مستقيم، به استبداد و خشونت و سرکوب و فساد می

يکی مردم و اصالت استقالل و !) و يک جا ھم نيست! يعنی سه جا نيست(محل تالش و جوشش و کنش، فقط دو جا است 

ی، محل عمل را از طريق مردم و در ميان اولی از فراخنای منظر موازنۀ عدم. آزادی است و دومی ھم قدرت است

ابد، و دومی از تنگنای اصالت قدرت و با شرکت در يی مردم و روش و راه حل را در احقاق حقوق ذاتی مردم  م

  . ، قوای داخلی و يا خارجی،  يا چشم آز به قدرت خارجی و يا دست نياز به قدرت داخلی داردءتوازن قوا
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مندی باشد، وسيلۀ کار و عمل برای رسيدن به اين ھدف،  ھمانا مردمساالری و  اگر ھدف مردمساالری و حقوق

ای از نخبگان، با  مندی، يک ابژه نيست که توسط عده مردمساالری و حقوق. مندی در پندار و کردار و گفتار است حقوق

بايسته است .  استمندی يک فرھنگ مردمساالری و حقوق. کمک قشون خارجی و يا بدون  آن، به کشوری وارد شود

ھای جامعه، و به تبع آن تمام جامعه و ملت، پيوسته در  که ھمه و ھر يک از ما افراد جامعه، و ھر يک و ھمۀ ھسته

بايسته است که مفاھيم . مدارتر گرديدن باشيم تالشی دانسته و فعال برای ھرچه بيشتر مردمساالرتر و حقوق

زايش  بايسته است که جمھور شھروندان در اين نو. به جامعه ارائه شودمندی به عنوان ارزش،  مردمساالری و حقوق

  . ھای مردمی در اين وادی، نقشی بس حياتی دارند رسانه. مشارکت کنيم

  :پردازم ھا و جوابھا میسؤالبعد از اين مقدمه به 

ن رو باشد که بسياری از اين شايد از آ.  بحث درباره مصدق برای بسياری از ايرانيان بحثی محتوائی است-١  سؤال*

ً اين است که اصوال دليل سؤالحال . بينند ھای تاريخی و سياسی خود را الگوی مصدق می ِايرانيان، دوای درد ناکامی

ِماندگاری مصدق چيست؟ آيا اين به دليل مبارزۀ او برای استقالل و آزادی ايران در سراسر زندگی اش بوده، يا به خاطر  ِ

  عت نفت؟ پروژۀ ملی کردن صن

ِپرسش ديگر اينکه در حوزۀ شناخت الگوئی، آيا مصدق ادامه ِی جنبش مشروطيت »قانونگرا«کنندۀ بخش  دھنده يا تکميل ِ
  ّبوده يا اينکه الگوئی نو و مختص خودش ارائه کرده؟

  .مانند ھا  در موازنۀ منفی، زنده و جوان می  مصدق-١

  "  استئیصدق برای بسياری از ايرانيان بحثی محتوابحث درباره م: "با توجه با مقدمه فوق است که

ھای تاريخی و سياسی خود را الگوی مصدق  ِبسياری از ايرانيان، دوای درد ناکامی"به دليل اين مقدمه است که 

  "بينند می

مصدق به دليل تمرين " پروژۀ ملی کردن صنعت نفت. "نماياند را روشن می" دليل ماندگاری مصدق"توجه به اين مقدمه 

مندی و مردمساالری، قبل از اينکه به  وقتی که حقوق. بود" اش سراسر زندگی"در زيستن در استقالل و آزادی در 

عنوان يک ھدف، و برای آينده نويد داده شود، به عنوان يک وسيله و يا يک روش زيستن تلقی شود، دامنۀ عمل ھرچه 

ھا، با  گيرد با درآميختن با فاطمی سب در مکانی مناسب قرار میگردد و وقتی چنين انسانی، در زمانی منا وسيعتر می

  . گردد ساز می تاريخ" پروژۀ ملی کردن صنعت نفت"ارائۀ 

از جمله از (با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس ملی، و با درس گرفتن از گذشته، " ِدر حوزۀ شناخت الگوئی"

امثال مصدق در زمان حال خود ") ِی جنبش مشروطيت»قانونگرا«بخش "يز مفاھيم موازنۀ منفی در ايران باستان و ن

و . کنند  نو شونده، در آينده زندگی میئیو الگوھا" الگوئی نو"کنند، و با ابتکار  کنند و در زمان آينده زندگی می عمل می

  .ھا است ھا و مصدقی و مصدق" دليل ماندگاری مصدق"اين 

  

ھائی از جوانان راه مصدق به عنوان اکسير رھائی و داروی کاميابی برای  ميان بخش در سالھای اخير در -٢سؤال *

   راه مصدق چيست؟ ًاصوال. شود ساالری معرفی می رسيدن به مردم

  بندی آن چگونه است؟ شاکله و استخوان

   .دانند مندی می ھا  در موازنۀ منفی، ھدف و از آن مھمتر، وسيله را مردمساالری و حقوق  مصدق-٢

سالھای "منحصر به " ساالری  و داروی کاميابی برای رسيدن به مردمئیراه مصدق به عنوان اکسير رھا"معرفی شدن 

 مرداد شرکت کرد و با ٢٨با اينکه آقای خمينی  در کودتای .  شود نمی"   از جوانانئیھا بخش"و يا محدود به "  اخير

 اسالم سيلی خورد، او و نيز ولی مطلقۀ بعد از او، ھرگاه که در   اعالم کرد که مصدق از١٣۵٧اينکه بعد از انقالب 
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اند رجوع  اند، برای جلب نظر پير و جوان، به افرادی که رنگ و لعاب مصدقی داشته تنگدستی قدرت، متزلزل شده

نگ ايرانيان تا چه حد در قلب و روح و فرھ" ھا مصدقی"اند، زيرا که ميدانند باور با استقالل و آزادی و خالصه  کرده

ھا تشکيل ميشد و اولين رئيس جمھور تاريخ ايران ھم از   از مصدقی١٣۵٧اولين حکومت بعد از انقالب . جا دارند

  .ھا بود مصدقی

و بدين ترتيب به عنوان يک . دانند بينند، بلکه عرضی می ھا اين گونه است که  قدرت را جوھری نمی اسطقس راه مصدق

کنند که از طريق يک ھستی ھوشمند  د و ارتباط با ديگران و ارتباط با طبيعت، تالش میمتعين، برای ارتباط با خو

ّدر تعين است که منافع ظاھر . در اين صورت است که بجای منافع،  حقوق را مد نظر دارند. نامتعين مرتبط شوند

. گردد  و موازنه موجود میگيرد منفعت در مقابل ضرر است و از اين حيطۀ پنداری، توازن قوا نشات می. شوند می

به اين دليل است که قدرتھای دنيا،  که . گردد منفعت بيشتر يک طرف، منجر به منفعت کمتر و يا ضرر طرف مقابل می

 برای معضالت جھانی تجويز کنند، ئیبرند، نخواھند توانست راه حل و دارو در توازن قوا، دنيا را به سمت فنا پيش می

  . اند ھا را آفريده ھستند که مشکلچرا که اين خود آنھا 

  اند  خود عمارت نيست، ويران کرده--- اند گفت آن دارو که ايشان کرده

ولی در نفی قدرت و در نفی توازن قوا و در موازنۀ منفی، و در ارتباط از طريق ھستی ھوشمند نامتعين است که حقوق  

انسانی در ھر زمانی و در ھر مکانی، باعث در اين صورت، احقاق ھر حقی از حقوق ھر . گردند متجلی می

  . گردد ھا در ھر زمانی و در ھر مکانی می مندتر و مردمساالرتر شدن بقيۀ انسان حقوق

ساالری   و داروی کاميابی برای رسيدن به مردمئیبه عنوان اکسير رھا"ھا اين است، که به راحتی  "اصوال راه مصدق"

  " شود معرفی می

  

آيا اين . ھميشه به عنوان اصلی کالسيک در ميان مليون رواج داشته است) منفی(» زنۀ عدمیموا« اصل -٣سؤال *

ِاصل کماکان پابرجاست؟ با توجه به بعد زمان از دوران ملی شدن صنعت نفت و تغئير شرايط ايران و جھان، نبايد  ِ ُ

ِجديد را با توجه به تناسب ميان استعمارستيزی ِروايتھا يا تفاسير ديگری به آن افزود؟ مثال، آيا نبايد اصل مبارزه منفی  ِ
با استبدادستيزی تعريف کرد؟ آيا در دوران معاصر و با توجه به مقتضيات حال، کفه ترازوی اين اصل بايد بيشتر به 

ِسمت استبدادستيزی سنگينی کند يا استعمارستيزی؟ يا اينکه تناسب وزنی ميان استبدادستيزی با استعمارستيزی بايد  ِ
  کماکان با ھم رعايت شود؟

  کسانی ھستند مکانی و ھمه زمانی و ھمه در موازنۀ منفی، با تمرين زيستن در استقالل و  آزادی،  ھمه"  ھا مصدق "-٣

کافی را نداشته "  ھميشه به عنوان اصلی کالسيک در ميان مليون رواج) منفی(» موازنۀ عدمی«اصل "شوربختانه  

در اين شوربختی، کافی و . ب در يک قرن،  وطن و ھموطن سرنوشت بھتری را شاھد بوداست وگرنه بعد از سه انقال

  . در ميان جامعۀ مدنی ايران ھم قابل تذکر است»  موازنۀ منفی«وافی نبودن رواج اصل 

کافی را داشته "  ھميشه به عنوان اصلی کالسيک در ميان مليون رواج) منفی(» موازنۀ عدمی «اصل "خوشبختانه 

در اين .  ، ايران دچار جنگ داخلی و تجزيه شده بود.... وگرنه قبل از افغانستان و عراق و سوريه و ليبی واست

  . در ميان جامعۀ مدنی ايران ھم قابل تذکر است»  موازنۀ منفی«خوشبختی، کافی و وافی بودن رواج اصل 

با عرفان به ذاتی بودن )" منفی(» ۀ عدمیموازن« اصل "تر به خالصه آمد،  از طرف ديگر و با توجه به آنچه پيش

اين اصل کماکان "حقوق بشر و از جمله حق استقالل و حق  آزادی،  در سرشت آدمی است و تا انسان، انسان است، 

  .ماند می"  پابرجا
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انسان آزاده و . ّطور که قبال اشاره شد، يک چھار چوب است، يک بعد است، يک تعين است ھم ھمان" بعد زمان"

تر شدن،  و  تر،  جبرھا را به ھرچه اختياری ای ھرچه منفی تقل، با تمرينی پيوسته،  در پيوسته زيستن در موازنهمس

گيری از زمان گذشته، عمل در زمان حال، و زندگی در زمان  درس. دھد تر شدن سوق می ھا را به ھرچه نامتعين ّتعين

ھای جديد، در پيوسته زيستن در  اين مصدق.  افزايد ھا می ھا را بر مصدق آينده، در طی نسلھا در پی ھم،  مصدق

کنند، به اين ترتيب که با بسط مفاھيم  را مدام جديد و به روز می"  ِاصل موازنۀ منفی"تر،     ای ھرچه منفی موازنه

  . کنند تر می تر و عدمی ھا را مدام،  منفی مندی و مردمساالری، موازنه حقوق و حقوق

  :ا استبدادستيزی استعمارستيزی ب

" اپوزيسيون"ھا است که "ستيزی"از اين . ھا خود در نھاد خويش،  با موازنه عدمی تناسبی ندارند" ستيزی"اکثر 

با ديگری " ستيز"که ھويت خود را، در وجود توازن قوا، در موازنه وجودی، براساس " اپوزيسيون " .خيزد برمی

  . گيرد شود و شکل می در ستيز با ديگری و ديگران تعريف می" اپوزيسيون"ھويت .  کند ن میئيتعريف و تب

به ھمين . ھا از ديد موازنۀ عدمی،  بجای حرص  منافع فردی و ملی، دغدغۀ حقوق فردی و ملی را در دل دارند مصدق

. يدا ميکندمعنا  و مفھوم گوياتری پ" استبدادستيزی"و آزادی به جای  "  استعمارستيزی"ترتيب است که استقالل به جای 

کند که خمينی بر اريکۀ قدرت تکيه زده باشد و يا خود مصدق، رئيس حکومت باشد، به ھر  در اين صورت فرقی نمی

ن سرنوشت ئيداند که پيوسته در ميدان تع حال ھر فرد و ھر ھستۀ متشکل از تعدادی از افراد، وظيفۀ شھروندی خود می

  .خود حی و حاضر باشد

ِتوجه به تناسب ميان" در موازنۀ وجودی معنا پيدا ميکند و باور به اين توازن قوا "   استعمارستيزی با استبدادستيزیِ

با کاربرد ناثواب اين لغات بجای استبدادستيزی و (است که باعث متقدم و متاخر  دانستن آزادی و استقالل 

ھر دورانی و بنا بر مصلحت و چه در "  در دوران معاصر و با توجه به مقتضيات حال"چه  )  استعمارستيزی

توجه به «چون امری واقع نه تنھا در حال  بلکه در ھر زمانی، در حقيقت "  توجه به مقتضيات حال" جملۀ  .گردد می

. گردد به فارسی سليس، و با شفافيت و رک و راست بودن با خود و ديگران،  ترجمه می»  مداران مقدار  زور قدرت

انديشی، و عمل در موازنۀ مثبت، ھميشه به ضرر  نماياند که مصلحت مان، به وضوح می نظری به تاريخ معاصر ميھن

و تأخر " استبدادستيزی"مطرح کردن تقدم .  بوده است) چه قدرت داخلی و چه خارجی(مردم و به نفع قدرت 

ای متذکر شدم که  هدر مباحث. (حاکی از عدم اعتماد به نفس فردی و کمبود اعتماد به نفس ملی است" استعمارستيزی"

فراتر از اينکه استقالل و آزادی ھرکدام در يک روی سکه قرار دارند، بايد باور داشت که استقالل و آزادی ھر دو در 

استنباط اين چنين ... و قطعا برای پرھيز از سرنوشت عراق و سوريه و! کنار ھم در ھد دو روی يک سکه قرار دارند

  )  دانم فرھنگی را ضروری و حياتی می

را در " مصلحت"دادند و " استبدادستيزی"در سوريه و عراق و ليبی، جامعۀ مدنی و جامعۀ سياسی، وزن بيشتری به 

  . ندا بينيم که در اين چند سال چه سرنوشتی را پيدا کرده می. به ديدۀ اغماز بنگرند" استعمارستيزی"اين ديدند که  موقتا به 

اينھا از حقوق ذاتی انسان و از مفاھيم و اصول کليدی و حياتی . موجود نيست" تناسب وزنی"ميان استقالل و آزادی 

استقالل و . توان بنا به مصلحت زمانه و مکانه، يکی را بر ديگری مقدم و يا مؤخر کرد مردمساالری ھستند و نمی

  .ندناپذير ئیآزادی دو روی يک سکه  و از ھمديگر جدا
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ھای جديد، نسل معاصر و عموم جامعه تمايل شديدی به  ِ با توجه به سيل انبوه مطالب و گستردگی تکنولوژی-۴سؤال *

ِبر اين اساس، اگر بخواھيم تنھا ھشت صفت موثر برای مصدق در نظر . بينی پيدا کرده است فھمی و فشرده خالصه
  کنيد؟ بگيريم، آن ھشت صفت را شما چگونه تعريف می

  :ھا  در موازنۀ منفی، از جمله صفات مشخص ذيل را دارا ھستند  مصدق-۴

  :آورم بينی،  جوابھا را خالصه و فشرده می فھمی و فشرده برای خالصه

  : آرام نگرفتن و فعال بودن و منفعل نبودن- صفت اول

  موجيم که آسودگی ما عدم ماست---ما زنده از آنيم که آرام نگيريم

  : ثبات قدم استقامت و-صفت دوم

  يا تن رسد به جانان، يا جان ز تن درآيد--- دست از طلب ندارم، تا کام من برآيد

  :دوستی  و عشق به بشريت مداری و انسان  انسان- صفت سوم

  با او سرسوزنی دلم دوخته نيست--- از آتش عشق ھرکه او سوخته نيست

  : وفای به عھد-صفت چھارم

  بعد از ميزان خود شو تا شوی موزون خويش- --ساعتی ميزان آنی، ساعتی موزون اين

  :ھا نرفتن به سوی قدرت.   محل عمل با مردم و از طريق مردم، اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس ملی- صفت پنجم

  !دئيبيا! دئيمعشوق ھمينجاست بيا--- د؟ئيکجا! دئيای قوم به حج رفته کجا

 سرنوشتی بھتر با عدم مراجعه به قدرتھای بزرگ و کوچک  عصيان به  قدرت و زور و خشونت و ساختن-صفت ششم

  :داخلی و خارجی

  غمی نه خامی، بی! سوزی جھان! روی بايد ره--- عالمی ديگر ببايد ساخت و از نو آدمی

  : ئیزدا  خشونت-صفت ھفتم

  تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت--- را کشتی، تا کشته شدی زار گفتا که که

  :ّذيرش جبر و تعين  عدم پ-صفت ھشتم

  !اختيار است، اختيار است، اختيار--- گفت توبه کردم از جبر ای عيار

  

ِ طی سالھای پس از دوران ملی شدن صنعت نفت، طيفھای مختلفی از مليون، با فرض ادامه دادن و تکميل - ۵سؤال *
ِکردن راه مصدق، و بنا بر فرضھای مختلف ديگر، تالش به نزديکی با اصحاب قدر ِ ت در ايران يا کوشش بر ياری ِ

ِبينيم که ھمکاری برخی مليون با رژيم حاضر باعث شده نھاد استبداد  با اين وجود، می. اند گرفتن از بيگانگان نموده ِ ِ
افکنی شده، که ھمه و ھمه به  ِکماکان در ايران پابرجا بماند؛ و ياری گرفتن برخی ديگر از بيگانگان نيز منجر به تفرقه

ِپرسش من در اينجا اين است که مرز ميان . انتھای عمدتا بيھوده انجاميده است یبحثھای ب مصدقی «و » مصدقی بودن«ِ

ِرا بايد با تمام توان پاس داشت و حفظ کرد، يا با توجه به واقعيتھای جديد نظام » مرز«کجاست؟ و اينکه آيا اين » نبودن ِِ
  ازپيرائی کرد؟ الملل و جامعه جھانی، بايد اين مفاھيم را ب بين

ِدر امتداد ھمين پرسش، چرا تمامی تجربه ھای نزديکی به نھاد قدرت و ياری گرفتن از بيگانگان به شکست انجاميده  ِ

  شود چيست؟ ساالر در ايران منتھی می است؟ پس آن الگوی کاربردی که به استقرار نظام مردم
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ھر عملی که خارج . دانند ج از عمل به حق و حقوق نمیھا  در موازنۀ منفی، ھر اصالح و مصلحتی را خار  مصدق-۵

باشد، اصالح و ) چه قدرتھای خارجی و چه قدرتھای داخلی(ھا  از عمل به حق و حقوق و برای داد و ستد منافع با قدرت

  .انجامد گستری می مصلحت نيست، فساد و مفسدت است و به خشونت

 بود، ديگر  نموده"  ايران يا کوشش بر ياری گرفتن از بيگانگانِتالش به نزديکی با اصحاب قدرت در "اگر مصدق  

ھمانطور رژيم واليت مطلقۀ فقيه، عليرغم نامی که به . ھا موجود نبودند شد و در اين زمان  ھم ديگر مصدق مصدق نمی

 دادن و تکميل ِطيفھای مختلفی از مليون، با فرض ادامه"خود داده است، نه جمھوری و نه اسالمی است، کسانی که در 

ِکردن راه مصدق، و بنا بر فرضھای مختلف ديگر، تالش به نزديکی با اصحاب قدرت در ايران يا کوشش بر ياری  ِ ِ
نيستند زيرا که از فرھنگ استقالل و آزادی که شاخصۀ فرھنگ "  مليون"برازندۀ عنوان  "  اند گرفتن از بيگانگان نموده

بينيم که  با اين وجود، می"و به ھمين دليل است که . اند ای نبرده  است،  بھرهملت ايران و مليون ايران و ايرانيت

ِھمکاری برخی مليون با رژيم حاضر باعث شده نھاد استبداد کماکان در ايران پابرجا بماند؛ و ياری گرفتن برخی ديگر  ِِ ِ
و چه بسا که " ی عمدتا بيھوده انجاميده استانتھا افکنی شده، که ھمه و ھمه به بحثھای بی از بيگانگان نيز منجر به تفرقه

شوم، که برای  به تکرار متذکر می.  به اين ترتيب انسجام مليتی و تماميت ارضی و حيات ملی ما به مخاطره افتاده است

از اصول اصيل استقالل و آزادی، به .... فراھم نمودن سرنوشتی بھتر، و برای اجتناب از سرنوشت عراق و سوريه و

و (پذيری نظام واليت مطلقۀ فقيه،  مماشات با قدرت داخلی در ايران و باوراندن دروغ اصالح.  جه نبايد کوتاه آمدھيچ و

از داليل عمده و اصلی ادامۀ حيات اين نظام بوده ) باور نداشتن به موازنۀ منفی و مصدقی نبودن: به مناسبت اين گفتگو

و يا ھر گونه " طلبی تحول"و يا " طلبی اصالح"تاريخ در مورد . کند تاريخ در مورد مصدق به نيکی ياد می. است

  . اين رژيم،  به زشتی تمام ياد خواھد کرد" استمرارطلبی"

گويد  تعجبی نيست که کسی که می. موازنۀ منفی، صرفا يک کنش سياسی نيست، بلکه در واقع يک روش زندگی است

بر اساس اعتياد به قدرت و زندگی "  خاکستری ھم بر دامان نداردای يک لکۀ سياه که ھيچ، بلکه يک لکۀ آقای خامنه"

ھيچ تعجبی ندارد که چنين طرز فکری و با باور به . پندارد می" مستقل"در موازنۀ وجودی، رژيم واليت مطلقۀ فقيه را 

  . دائی کنداصالت قدرت و موازنۀ مثبت، آن فرد در کمال دريوزگی از دولت عربستان برای شھريۀ تحصيل فرزندش گ

ِرا بايد با تمام » مرز«کجاست؟ و اينکه آيا اين » مصدقی نبودن«و » مصدقی بودن«ِمرز ميان "پاسخ اين پرسش که 
قبل از . اين مثال زنده نوع ديگر پاسخ به اين پرسش است.  تر توضيحی اجمالی دادم پيش" توان پاس داشت و حفظ کرد

 اين تجاوز،  افرادی چون عالوی  و  چلبی  اين دروغ را در افکار عمومی سازی  به عراق و برای زمينهامريکاحملۀ 

ھائی آنچنانی را با کمک "کنگره"بعد ھم . دنيا جا انداختند که صدام در عراق اسلحۀ اتمی و يا اسلحۀ کشتار جمعی دارد

 باور به استقالل و آزادی و اين به علت عدم.  براه انداختند و آنرا به عنوان بديل دولت صدام، عرضه نمودندامريکا

. مردم عراق بود که اين طرح موفق شد و اين سرنوشت شوم نصيب مردم عراق گرديد" مصدقی نبودن"موازنۀ منفی و 

خواستند عملی کنند، وقتی که عوامل فرقۀ رجويه با عدم باور به  بياد بياوريم که عين اين طرح را در ايران ھم می

ای نطنز را که  اسرائيل به  اطالعات مربوط به سايت ھسته" استعمارستيزی"بر  "  ادستيزیاستبد"استقالل و با تقدم 

ھای آنچنانی "کنگره"، ....ھا، درست مانند عراق و سوريه و ليبی و و بياد بياوريم که قدرت. آنھا داده بود، منتشر نمودند

ما مردم " مصدقی بودن"خود را تدارک ببينند، ولی اند که برای رژيم ايران ھم بديل مورد پسند  متعددی براه انداخته

  . ھا گشته است ايران در جامعۀ مدنی و نيز در جامعۀ سياسی، منجر به خنثی شدن اين دسيسه

ِآيا با توجه به واقعيتھای جديد نظام بين"به اين قسمت از پرسش ھم که  الملل و جامعه جھانی، بايد اين مفاھيم را  ِ

خ داده شده است ولی برای اينکه خدای ناکرده بعضی از ھموطنان به خاطر استبداد و سرکوب و پاس"  کرد؟ئیبازپيرا

سو تفاھم و سو تعبيری از اين  پرسشھا که به مناسبت صد و سی و سومين سالگرد تولد محمد مصدق .... درد معيشت و
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دليل اينکه . در فوق آوردم منطبق نموددقيق و شفاف با عرايضی که " ئیبازپيرا"است عارضشان نشود، بايد منظور از 

 توانسته به مثابه ئیناپذير نرسيده است و رژيم مافيا ای بازگشت مردمساالری در ايران نھادينه نگشته است و به نقطه

در جامعۀ مدنی و در جامعۀ سياسی ايران، " ھا مصدق"اين است که تعداد " ِنھاد استبداد کماکان در ايران پابرجا بماند"

بايد ديد که مصدق چه کرد که مصدق . از محمد مصدق نبايد يک بت دست نايافتنی ساخت.  حداقل الزم نرسيده استبه

شد، و چه نکرد که مصدق شد، و ھمان گونه پندار و کردار و گفتار خويش را صيقل دھيم و با اعتماد به نفس فردی، 

  . ھا  شويم مصدقی از مصدق

يکی  در مردم و با مردم در موازنۀ منفی  که به مردمساالری .  جا بيشتر نيستبه تکرار عارضم که محل عمل دو

. رسد ساالری و زورساالری می در موازنۀ مثبت که به قدرت) قدرت داخلی يا خارجی(ميرسد،  و دومی قدرت و زور  

ن از بيگانگان به ھای نزديکی به نھاد قدرت و ياری گرفت ِتمامی تجربه"در اين صورت ھيچ جای تعجب نيست که 

ساالر در  آن الگوی کاربردی که به استقرار نظام مردم"اين است  .  و به شکست خواھد انجاميد" شکست انجاميده است

ن ئيبه اين ترتيب که بايد شرم انفعال را برای خو و نسل خود نخريد و بايد پيوسته در عرصۀ تع" شود ايران منتھی می

که به ھمان (، و مکان اين فعاليت را خارج از قدرت خارجی و نيز قدرت داخلی سرنوشت حی و حاضر و فعال بود

  . و داخل مردم انتخاب نمود) درجه از شناعت و کثافت است

  

اگر بخواھيم از نظر تاريخی نيروھای مصدقی را به دو .  شما شناخت نسبتا کاملی از نيروھای مصدقی داريد-۶سؤال *

  بينيد؟ ِ تقسيم کنيم، شباھتھا و تفاوتھای کيفی بين اين نيروھا را چگونه می۵٧ِدوران پيش و پس از انقالب 

  ھا  در موازنۀ منفی، نسبی و فعال ھستند  مصدق-٦

ھای فراوان، به دليل اينکه به موازنۀ عدمی معتقد ھستند، در پندار و کردار و گفتار،  نيروھای مصدقی درعين تفاوت

تجربۀ دولت غيرالئيک واليت مطلقۀ فقيه، اثراتی ژرف بر تمام ايرانيان، و از جمله . کنند ھای فراوان پيدا می شباھت

ستيزی است،  ستيزی و عقيده روشنگری در اين باب که الئيسيته در تضاد و تناقض مستقيم با دين.  ھا داشته است مصدقی

ھای  برای مصدقی. ار استاز اھميتی حياتی برخورد" دولت جمھوری اسالمی"در کشوری چون ايران  با تجربۀ 

  . اند سازی تعريف آن کوشيده تر است، و بدين علت در بسط مفھوم الئيسيته و شفاف امروز، اھميت الئيسيته، ملموس

   :ام تعريف الئيسيته را،  به اين ترتيب ارائه کرده

و اينکه ھر  کراھی  اتخاذ کند؛تر، عقيده و دين را بدون ھيچ ا اينکه ھر فردی مختار باشد که به طور ھرچه خودانگيخته

تر، نوع آن عقيده و دين را بدون ھيچ اکراھی، خودش انتخاب کند؛ اين  فردی مختار باشد که به طور ھرچه خودانگيخته

ھای مردمی و به تبع آن در سطح جامعه و ملت به طور عملی  خودانگيختگی است که الئيسيته را در سطح افراد و ھسته

   .متبلور ميکند

يک چنين  .  استوار است) از جمله استقالل و آزادی(ن تبلور، با اشراف به حقوق ذاتی بشر، و بر اساس اين حقوق اي

ھا و عقايد دينی و  مرام(جامعه و ملتی به اين ترتيب، يک قانون اساسی تدوين ميکند که مملو از حقوق و خالی از مرام 

کنند که دولت نسبت به   الئيسيته را ھرچه بيشتر به دولت تحميل میباشد و بدين ترتيب مردم به طور مداوم،) غير آن

تر بگردد، و قلمرو خصوصی از تجاوز قلمرو عمومی، پيوسته به ميزان  طرف نھادھای دينی و عقيدتی، پيوسته بی

   .بيشتری مصون بماند

  . و نه ھيچ قدرت ديگریکنند، و نه مدرسه و نه مسجد و نه دولت تکليف دين و عقيده را، خود مردم معين می

  علی صدارت

  ٢٠١۵ست گا برابر با ١٣٩۴ ]اسد [مرداد
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  :برگفته از مطلبی در اين آدرس

  http://www.tahlilrooz.net/?p=2645   

  :بعضی مطالب مربوط

  !نرانيد" اپوزيسيون"اينجانب را با چوب :   علی صدارت-١

  http://alisedarat.com/1392/03/01/33/ 

http://alisedarat.com/tag/%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B3%DB%

8C%D9%88%D9%86/   

  حزب توده»  مثبتۀموازن«؛  مصدقدکتر »  منفیۀموازن «-٢

  http://alisedarat.com/1391/12/13/42/   

  sedarat   استقالل، تمرينی در مردمساالری-٣

  http://alisedarat.com/1391/10/08/47/   

  اسباب استقالل:  علی صدارت -۴

  http://alisedarat.com/1388/05/12/75/   

  

  

 

 


