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» وزارت فرھنگ و ارشاد  «از آنجا که دستگاه نظارت بر فرھنگ به نام :توجه 
با بازيگری به نوشته ھای اين قلم اجازه ی انتشار نمی دھد و خفت تحمل ناشران 
فرصت طلب جان را به لب می رساند، به تدريج و تاحدی که بتوانم نوشته ھايم را 

  .شار می دھم يا در شمارگانی محدو د تکثير می کنمدرفضای مجازی انت

  :انتشار يافته اند شمارگانی محدودتاکنون کتابھای زير در 

اين کتاب که به معرفی و ترجمه ی اشعار اينگه برگ باخمن .پرواز با ترانه .١
احتصاص يافته بود به سبب عدم دريافت جواز نشر نخست در آلمان به چاپ 

در تھران به چاپ پس از کسب جواز دو بار  .١٣٨۶دررسيد در نشر نيما 
اياب شد پس از آن که کتاب بارديگر ن .در نشر آبی ١٣٨٧رسيد در سال 

آن را در ابعادی بزرگ در روزنامه ی ھمشھری بارھا آگھی چاپ و انتشار
 .ين چاپھا راببينمامع االسف نتوانستم . ستانھا ديدمويژه ی شھر

ان در مجموعه ی بی جواز ارشاد در تھر» پرواز با ترانه«چاپ اختصاصی  .٢
 .١٣٨۶زمستان  .انتشار يافتدفترھای پراکنده 

نخست انتشار چاپی در  .رساله ی بيست و دوم خرداد و بحران فرو پاشی .٣
تھران .و سپس انتشار در فضای مجازی در تارنماھای مختلف محدودادی دتع

  .ر فرازنش.٢دفترھای پراکنده شماره ی  .١٣٨٨
  .صص٢٠٠  .١٣٨٨نشر فراز تھران  .در عزت و خفت روشنفکران .۴

بخشی از آن ھمراه با . چاپ در تھران در بيست نسخه).٣(دفترھای پراکنده 
عمويی و حاتمی به صورت گزيده  در /گزارش ميزگرد با ابراھيم يزدی

  .»تجدد و روشنفکری«بخشی ديگر در بخش دوم کتاب .فضای مجازی
نسخه خوانی و تصحيح به کوشش .دوم جلد. اثر ماوردی . انیاحکام سلط.۵

جلد اول اين کتاب به کوشش . ١٣٩١انديشه پاييز .نشرفراز.چنگيز پھلوان 
محمد تقی دانش پژوه و چنگيز پھلوان در مدت اقامتم در شھر مونستر به چاپ 

دفترھای فرھنگ و «در مجموعه ی .نشرفراز.١٣٨١/٢٠٠٢به سال .رسيد
  ).٣(» جامعه

ارشاد .قراربود نشر قطره اين کتاب را به چاپ برساند. تجدد وروشنفکری.۶
کتاب سالھا در ارشاد ماند تا آن .با انتشار اين کتاب بی ذکر علت مخالفت کرد
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در آلمان اطالع  از تعداد چاپ .١٣٨٩چاپ اول .شد که در آلمان چاپ و پخش
  .ندارم
کتاب . ما اجازه دريافت نکردآماده ی چاپ شدا ١٣٨٩در  .ريشه ھای تجدد.٧

چاپ با چاپ  اين.نمی دانم به چه تعداد. در آلمان به ھمين تاريخ انتشاريافت
نخست آن که اغالط . دنخست اين کتاب در نشرقطره تفاوتھايی چشمگيردار

چاپی را در چاپ نخست اصالح کردم و دوديگر آن که يک رساله ی تاريخی 
ارشاد بی ھيچ علتی اجازه نداد اين . فزودمدر باب حقوق اداری به اين چاپ ا

چاپ کتاب مواجه شد با . ناشر ھم ناگفته تمايل نداشت .کتاب به چاپ برسد
  .سانسوری دو سويه و رياکارانه

اين کتاب را با توجه به تجربه ای که با ارشاد داشتم . سياست فرھنگی. ٨
 ١٣٩٠/٢٠١١نخست به صورت کامل در اروپا و تھران چاپ کردم به سال 

و سپس با حذف بخشھايی از متن کامل آن را ازطريق نشر قطره به ارشاد 
با آن که کتاب در سانسور ارشاد و بررسی متن از سوی چندين . سپردم

بررس بی اشکال تشخيص داده شده بود با اين حال ارشاد به سبب نام نويسنده 
حکومت روحانی ھنگامی که . افقت نکردويعنی صاحب اين قلم با انتشار آن م

بود اما ب سرکارآمد يکی از کتابھايی که مجاز تشخيص داده شد ھمين کتا
درست دروقتی که ديگر ھيچ قراردادی با نشرقطره نداشتم پاسخ ارشاد به 

به اين قلم طفره ارشاد نشر قطره بابازيگری از دادن موافقت . قطره ارسال شد
  .زند در نتيجه کتاب ھمچنان در ارشاد درجا می. رفت
نشرفراز به سال .چاپ در چندنسخه در تھران.خودآموز کردی کرمانجی.٩
در فضای مجازی در تارنمای پژواک ايران نخست متن کامل .٢/١٣٩١

  .١٧٠صص .انتشاريافت به صورت پی دی اف
نشر .١٣٩٢/١٣٩٣.تھرانچاپ در چند نسخه در.کردی سورانی خودآموز.١٠
تارنمای پژواک ايران به سال در نخست انتشار وسيع . ١٣۶صص .فراز

  .بصورت پی دی اف ١٣٩٣
 ھم نيز به چاپاين دو خودآموز کردی در تھران در يک جلد و در کنار 

قراربود در . وند ريس در انستيتوی کردی تدريس می شدر پا. سيده اندر
  .اوپساالھم برای تدريس در نظرگرفته شود

دود حچاپ م.آمدن طالبانپيوستھای کتاب افغانستان عصر مجاھدين و بر.١١
  .نشر فراز. ١٠٠صص .١٣٩٢تھران 
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  انتشار در فضای مجازی
 .شامل ميزگرد. گزيده ای از کتاب. در عزت و خفت روشنفکران.١
بيست و دوم  )٢(دفترھای پراکنده  .بيست و دو خرداد و بحران فروپاشی.٢

  . ١٣٨٨تھران  خرداد و بحران فروپاشی

 رساله  .سالگرد جنبش اعتراضی بيست و دوم خرد.است حقشورش بر .٣           
                     .   ١٣٨٩نشر فراز خرداد   . نای در زمينه ی جامعه  شناسی سياسی و فرھنگی ايرا

ايران رساله ای در باب احواالت فرھنگی جامعه ی  .جامعه ی کاذب.۴
  .انديشه.نشرفراز.ھمراه با دوپيوست.١٣٩٠دی - ١٣٩٠مرداد

  .١٣٩١خودآموز کردی کرمانجی . ۵
  .١٣٩١/١٣٩٢. خود آموز کردی سورانی. ۶
چاپ .عصر مجاھدين و برآمدن طالبانبه نام پيوستھای کتاب افغانستان . ٧
  .نشر فراز. ١٠٠صص .١٣٩٢دود تھران حم
انتشار در فضای . ته در باره ی کردستانچند نوش. کردستان امروز و فردا .٨

  .١٣٩٣به سال . خشی از آن در تارنمای پژواک ايرانب. مجازی
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  چرخه ھای گفتار در ايران معاصر     

  بررسی زمينه ھای طرد و باز گشت فکر در ايران معاصر       

آيا می توان فراگرد  طرد و بازپذيری جريانھای فکری را پديده ای فرھنگی و .١
در خور بررسی دانست؟ چگونه می توان روند رفت و برگشت بسته ھا و حوزه 
ھا يا واژگانی معين و گونه ھايی از انديشه را ھمچون پديده ای فرھنگی بررسيد و 

  اين فراگرد قائل شد؟ وراتر ازآن حتی خصلتی عام وتکرار شونده برای 

فرض نخست اين نوشته براين پايه استوار گشته است که جريانھای فکری ، 
خاصه جريانھای فکرِی گروھی يا گسترده ی اجتماعی، ريشه ھايی فرھنگی 
دارند و در يک فراگرد بس بغرنج پديدارگشته و نفوذ و رسوخ کرده اند واغلب 

با اين حال ھمين فراگردھا و . تنددرمتن جامعه به گونه ای بديھی جاری ھس
جريانھا خاصه پس از يک دوره ی رکود يا واپس نشينی در مقطع زمانی معينی با 
قوت تمام جان می گيرند، فوران می کنند و خالف روال عادی خود می کوشند 

اين نوع از جانگيری و اشاعه يا پخش گسترده را . اشاعه ای سراسری پيداکنند
ا جريانھای فکری مھندسی شده ای که به عمد از طريق دستگاه نبايد يکی گرفت ب

ھای سياستگذاريھای فرھنگی پراکنده می شوند و به عمد در دوره ای کوتاه 
نبايد . ھر يک از اين پديده ھا سرنوشت خاص خود را دارند. جااندازی می شوند

جه می کنيم که ما در حال حاضر تنھا به پديده ھايی تو. اينھا را باھم اشتباه گرفت
خاستگاه ھای فرھنگی تاريخی يا دراز مدتی دارند يا در تاريخ معاصر ايران 

  .  سربرآورده اند

» رفت و برگشت«اينھا به کنار،نکته ی مھم در استدالل اين نوشته پديده ی 
به بيان ديگر چنانچه فکری،خواه دينی،خواه سياسی يا . جريانھای فکری است

با قوت و نيرومندی ھرچه تمام تر به کنار رود يا به حتی فرھنگی در مقطعی 
کنار رانده شود يا کنار زده شود اما در دوره ای ديگر حتی به مدد ھمان 
استدالالت طرد شده، باز جان بگيرد ،توان آن را دارد که با قدرت و توانمندی در 

اين جريان را چگونه می توان . خور توجھی به صحنه ی گفتارھا بازگردد
  ناسايی کرد و بررسيد و باز شناخت؟ ش
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اين نوشته فرض می کند وقتی فکر و گرايشی در جامعه ای در يک فراگرد 
طوالنی به گونه ای ھمساز با خصلتھای فرھنگی ھمان جامعه کنارنرود يا به مدد 
ساختاری استداللی ھماھنگ با نظام منطق استداللی ھمان جامعه ازعرصه ی 

ود، به صرف طرد علنی يا آشکار و حتی سياسی نمی توان انديشه کنارگذاشته نش
اين نوع از فکر چنانچه فرصتی . آن فکر و گرايش را جريانی خاتمه يافته دانست

تازه بيابد يا زمينه ھايی مناسب برای عرض اندام ببيند،باز قدعلم می کند و چه 
يی از جامعه بسا بتواند با آرايشی تازه يا با ادعای مظلوميت به بسيج نيروھا

موفقيت يا عدم موفقيت اين بازگشت يک چيز است و توان بازگشتن به . روبياورد
  . صحنه ی گفتار چيزی ديگر

شايد بتوان گفت بازگشت يک فکر ممکن است جلوه ای گذرا داشته باشد اما 
بازگشت يک فکر به صحنه ی گفتارعلی االصول بدين معناست که اين فکرمدعی 

دگاراست وچه بسااگر بخت يارش باشد بتواند دوره ای طوالنی کسب وجھه ای مان
از اين گذشته بازگشت يک فکر به دو معنای ديگر نيز تواند . صحنه گردانی کند

يکی آن که ھنوز اين فکر در پھنه ی اجتماع ھواخواھانی دارد و دو ديگر آن . بود
اميد دارند با بازگشت،  که بازگردانندگان فکر به اميد غلبه بر مخالفان نشسته اند و

  .به پيروزی موردی،مقطعی يا ماندگار برسند

در ھمين آغاز خوب است به منظور پرھيز از بدفھمی به يک نکته ی خويشاوند با . ٢
  .اين مبحث يا به ظاھر خويشاوند توجه دھم و مرزبنديھا را روشن سازم

لسفه ی تاريخ ف حوزه ی دانشھای اجتماعی ومبحث چرخه يا نظريه ی چرخه ای در
حوزه ی علوم بنابرنظريه ی چرخه ای که در. اردا دناعتی جدی ودرخورا پيشينه

اجتماعی نيز به نام نظريه ی چرخه ی اجتماعی شھرت دارد يا در نظريه ی فلسفه ی 
تاريخ و تمدن به نام نظريه ی افول شناخته شده است و با اسوالد اشپنگلر در کتاب 

فته است،با آنچه در اينجا به نام نظريه ی چرخه ھای گفتار افول تمدن غرب شھرت يا
  .تفاوت دارد می آورم،

نظريه ی کالسيک چرخه ھای اجتماعی در مقابل نظريه ی اصالت تحول يا اصالت 
نظريه ی اصالت تحول براين باور است که جامعه . تکامل و پيشرفت قرار می گيرد

و ھربار پيشرفتی يکه و بی ھمتا را  ی بشری در مسيری رو به پيش گام برمی دارد
نظريه . می نامند   social evolutionismبه انگليسی اين مکتب را. تجربه می کند

نام گرفته است ، در  social cycle theories ی چرخه ھای اجتماعی که به انگليسی
برابر مکتب اصالت تحول در مجموع براين باور است که رويدادھا و مراحل در ھر 

البته اين . جامعه و روی ھم رفته در تاريخ به صورتی چرخه ای تکرار می شوند
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تعريف ساده و عام از نظريه ی چرخه ای بدين معنا نيست که اين نظريه جامعه ی 
نظريه ی چرخه در حوزه ی نگرشھای تمدنی پيشگامانی . بداندانسانی رافاقد  پيشرفت 

در عرصه ی فلسفه ی تاريخ نظريه ی تمدنی برجستگانی دارد مانند . مشھور دارد
ھر تمدنی يک چرخه ی عقيده داشتند اين نوع نظريه پردازان علی االصول . اشپنگلر

. می گذارد تمدنی سرانجام رو به افولدراين چرحه ی زيستی ھر. زيستی دارد
قرن نوزدھم درNikolai Danilewski )(ف روسی به نام نيکالی دانيلوسکی فيلسو

يران و چين و يونان و رم براين عقيده بود که تمدنھايی چون مصر وا) ١٨٨۵-١٨٢٢(
در . افول خود را طی می کنندی  قرارداشته اند وچرخه ی زيست معرض اينھريک در

رمی را رو به افول می دانست و تصور می کرد تمدن اسالو  -آن ھنگام تمدن ژرمنی
نکته ی مھم اينجاست که نظريه ی ادواری تمدنی از شکوفايی و . رو به صعود دارد

اجتماعی از تکرار  ياد پژمردگی سخن می راند در حالی که نظريه ی چرخه يا ادوار 
ی برخالف اين دو نظر،نگرش چرخه ھای گفتاربر پديده ی بازگشت تأکيد م. می کند
يشين بازگشت،گفتار پچه بسا در. امری مطلق نمی پندارداين بازگشت را گذارد و

شکوفايی تازه  ،چه بسا پديده ای در چرخه ی بازگشتھمچون شھابی بيايد و برود و
  .       رونق تمدنی به ھمراه بياوردای به باربنشاند و 

صيف جامعی از نظريه ی چرخه ھای اجتماعی يا تمدنی ودر اينجا قصد نداريم به ت
تنھا می خواھيم روشن سازيم که مبحث چرخه ھای گفتار با نظريه ی . روبياوريم

در ارتباط با چرخه ھای . چرخه ھای زيستی خاصه در پھنه  ی تمدنھا تفاوت دارد
يک جامعه ی معين  می خواھم توضيح دھم که چرخه ی گفتارھای معينی درگفتار 

عرصه ی يک تمدن به علل مختلف به وقوع می پيوندداما اين بشری يا حتی در
گفتارھا از سويی خصلتی واحد ندارند و از سوی ديگر به علت آن که جامعه يا حوزه 

گفتارھا چيره شود يا آن ی فرھنگی و تمدنی خاصی نتوانسته برنظام استداللی اين 
حوزه به آن چرخه ی معين جھت تداوم بخشيدن به حيات خود نيازمند است،اسباب اين 

  .بازگشت را فراھم می آورد

به  ره گيری از نظريه ی چرخه ی گفتاراساس می خواھم با بھدر اين گفتار در. ٣
تصورم . بربرسمعصر تجدد در ايران بپردازم و اين پديده را در ارتباط با اين عصر 

براين است که با اندک تأمل و درنگی چه بسا بتوان ھمين مورد را در دوره ھای 
نخست بدان سبب که . تاريخی ديگری ھم به کار گرفت اما اکنون چنين قصدی ندارم

پھنه ی گفتار حاضر را می گستراند و دو ديگر آن که ھيچ عصری به تنھايی نمی 
نگی عصر تجدد پھلوبزند و از اين گذشته برخوردار از تواند با رنگين کمان و چندگو

تنوع عصر تجدد باشد و به خصوص شتاب و سرعت دگرگونيھا را به اندازه ی 
عصر تجدد در يک کالم عصری است شتابان و گاه . دوران تجدد به نمايش بگذارد
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بسته به ھر فرھنگ ھمه ی خصوصيات عصر يا اعصار پيش از خود را به چالش 
رد يا حد اقل آن که آنھا را به پرسش و تأمل فرامی خواند و به اعتباری با آنھا می گي

اين درگيری تمام عيار به معنای پيروزی عصرتجدد نيست، . دست و پنجه نرم می کند
بل به معنای بسترسازی جھت طرح کردن انواع پرسشھا و ستيزھا در يک دوران 

راگردھا، درونی و جذب می شوند و برخی خصوصيات و ف. بالنسبه کوتاه مدت است
برخی از جريانھا وانديشه ھا و . برخی نيز در سطح می مانند و ژرفا نمی پذيرند

روندھای به چالش خوانده شده کنار می روند و حاشيه نشينی پيشه می کنند زيراکه 
تاب ايستادگی ندارند و در ھمان مقطع به چالش خواندگی قادر نيستند پاسخھايی 

خاصه ھمين وجه از . با جريان تجدد عرضه کنند يا از خود به دفاع برخيزند متناسب
رويارويی تجدد و سنت يا تجدد و چالش خواندگی است که به باور اين قلم اھميتی 
خاص دارد و نبايد آن را ناديده گرفت يا از بررسی و تجزيه و تحليل آن سھل انگارانه 

ه چه بسا انديشه ای نتواند در مقطع به چالش نکته ی مھم در اينجا اين است ک. گذشت
خوانده شدن سنت يا نظام انديشگی و فکری به چالش خوانده شده بستر مناسب و 
شايسته ای جھت ايستادگی فراھم آورد و يورش عنصر يا عناصر تجدد را مغلوب 
سازد، اما در مقطعی ديگر و دورتر پس از گردآوری استداللھا ی نوساخته يا 

خته ای بازگردد و اين بار با مقاومت در برابر روند نوسازی و تجدد وجھه ای نوپردا
اين فراگرد رويارويی را بايد درست سنجيد و درست . عام برای خود دست و پا کند

  .ارج نھاد و خصلتھايش را وارسی کرد

در اينجا خوب است به يک نکته که شايد اين قلم برای نخستين بار طرح کرد اما اين 
الح طلبان انديشه بردار آن را برگرفتند و تکرار کردند و حاال ديگر به گونه ای اص

بديھی درآمده است و عده ای از خردمند نمايان ديررس آن را عرضه می کنند، اشاره 
گفته بودم عصر تجدد از درون سنت يا به اعتباری عصر سنت برمی . ای داشته باشم

شه ھای اروپايی عنوان شده بود اما معنای آن بس اين سخن به واقع پيشتردر اندي. آيد
اصالح . بغرنج است و بسته به نظر انديشگران مختلف ،جلوه ھايی متفاوت دارد

طلبان اين سخن را به آن معنا گرفتند که پس بايد عصر تجدد درايران خود را با دين 
ز چپ و ملی ھمين استدالل را ساليان درا. سنتی يا دين اکثريت ھمسازگرداند رسمیِ 

نيز نادانسته به کار می بردند و برای مثال رضاشاه را می نکوھيدند که کشف حجاب 
بگذريم که اين استدالل . را خالف ميل و گرايش اکثريت به راه انداخته بوده است

نادرست و خالف واقع بوده است، اما حتی اگر تصور کنيم که کشف حجاب از 
است،آيا می شد و می توان نتيجه گرفت که ھمه ی  پشتيبانی اکثريت برخوردار نبوده

  تحوالت در جامعه بايد در انتظار کسب موافقت اکثريت مردم درجا بزنند؟ 
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يکی از دشواريھای انديشه در ايران اين است که عده ای سخنانی را برمی گيرند و به 
باب گونه در نتيجه اين سخنان ميان تھی می شوند و خصلتی ح. عمق آنھا نمی انديشند

برآمدن تجدد از دِل سنت را بايد درست توضيح داد تا اين سخن اعتباری . می يابند
  .ماندگار يا انديشه برانگيز بيابد

ازسوی ديگر وقتی سخن از سنت به ميان می آيد عده ای تصور می کنند با پديده ای 
می رسد که  اين تصور باطل به اين نتيجه. ھمبسته،منسجم و درھم تافته سروکاردارند

اين مردمان نمی دانند و درک نمی کنند که تجدد . تجدد بايد با اين سنت سازگار باشد
وقتی سربرمی کشد که سنت يا از درون در معرض بحران قراردارد يا در سراشيب 

درچنين . سقوط قرارگرفته است يا حتی در فراگرد ابتذال و بازدارندگی سيرمی کند
به ميدان می گذارد ھنوز پديده ای جاافتاده به حساب نمی اوضاعی وقتی که تجدد پا 

می خواھد از راه آزمون و خطا پيش بتازد و در بھترين حالت از راه نقد سنت . آيد
دراين چنين موقعيتی از طرفی با سنتی . عرض اندام کند وھويتی برای خود بطلبد

يم جانيفتاده و در سروکارداريم دستخوش بحران و با تجددی دست و پنجه نرم می کن
کسانی که آسان پسندانه عصر پھلوی را به نقد می کشند يا . مراحل جنينی يا کودکی

طرد می کنند به چنين ابعادی اعتنا نمی ورزند و در نتيجه نظری استوارعرضه نمی 
ازاينھا گذشته بسياری پديده ھا و تحوالت اجتماعی را موزون و پی در پی در .کنند

ی آن که ناموزونی را در عرصه ی جامعه و فرھنگ ارج بنھند و از نظر می آورند ب
  .راه سنجش درست آن رويکردی خردمندانه بپرورانند

فرض اين قلم اين است که چنانچه فراگردھا و انديشه ھای به چالش خوانده شده در . ۴
دوسطح نقد نشوند ھمچنان در گوشه و کنار حيات فرھنگی و اجتماعی کمين می کنند 

در اينجا درنظرداريم، يکی اين دو سطحی که . در انتظار فرصتی مناسب می نشينند و
سطح خود پديده يعنی خاستگاه ھای سنتی آن است که نقدی درونی و به اعتباری نقد در

تاريخی است زيرا با گذشته ی توجيھی ھمان پديده سروکاردارد و بسترھا و زيستگاه 
به چالش می کشد،  حتی جايگاه ھای زيستش راھای آن را ھدف می گيرد و در عمل 

سطح و مقياس فراگرد تجدد است که اين يکی در واقع نقدی است و ديگری نقد در
اين نقد دوم . برونی به اعتبار خاستگاه ھای جديد ودرتعارض با خاستگاه ھای سنتی

د مشروعيت خوبه اعتبار عادت برروال سنت . نياز به مشروعيت سازی نوين ھم دارد
در ھمانحال نيازمند استداللی است  تکيه می زند اما روال تجدد نيازمند منطقی نوست؛

به بيان ديگر درست درلحظه ای که مطرح می شود بايد عالوه بر قدرت . کاربردی 
اجازه دھيد با . استدالل، توان پاسخگويی  به نيازھای بالفصل جامعه راھم داشته باشد

تا اتدازه ی روشن گردانم و اسير حوزه ی کليات يا کلی يک مثال مشخص اين نکته را 
» قانون«ھمه ی دوستداران تاريخ مشروطيت در ايران می دانند  گفتار . گويی نشوم
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اين گفتار دربرابر گفتار . بی ترديد محوری ترين گفتار درعصر مشروطيت بوده است
داشت چنانچه  اعتقادسنت محوری قرار گرفت که بر رعايت شريعت تکيه می زد و 

قانون دست کاربسته شود،جامعه بی نياز از ھربی کم و کاست به شريعت درست و
شريعتمداران معتقد بودند آنچه قانون االھی ناميده می . ساخته ی بشری خواھد بود

اين . شود از ھربابت تقدم و رجحان دارد بر آنچه که قانون بشری نام گذاری شده بود
چنان که می دانيم اين نزاع در . چک و بی اھميت دانستنزاع را نبايد نزاعی کو

مقطع خيزش انقالب اسالمی بازسربرآورد و حتی در زمان کنونی ھم در اينجا و آنجا 
فرھنگھای مختلف به شکلھا و شيوه ھای و ازاين گذشته درکشورھا و جلوه می فروشد

ع را روشن چيزی که می توانست سرنوشت اين نزا .متنوع نيز به چشم می خورد
سازد و فرجامی برای آن تدارک ببيند ھمانا عرصه ی حيات جاری زندگی مردمان 

چنانکه ھمگان می دانند گفتار قانون با شتاب تبديل گشت به خواستی ديگر به . می بود
نام برپايی عدالتخانه و به دنبال آن تدوين يک قانون اساسی و سرانجام ساماندھی يک 

ا مصوبات خود يکسان سازيھا و برابرسازيھای ھمه ی مجلس قانونگذاری که ب
از اين رو ديديم گفتار قانون . را درمقياس عملی پی می گرفت )شھروندان(= مردمان

پس نه فقط رويارويی . بر گفتار شريعت چربيد و جايگاھی واال به خود اختصاص داد
يز شايستگی به بارآمده در عرصه ی گفتار به وقوع پيوست، بل در عرصه ی عمل ن

  .و لياقت خود را به رخ کشيد

اين دوسطح نقد ھمواره به سازش نمی رسند اما در جاھا و در کشورھا و در 
فرھنگھايی که قدرت و توان سازش می يابند ، در عرصه ی عملی گونه ھای متنوعی 
از تلفيق را متبلور می سازند که لياقت ھر فرھنگ و قدرت بالقوه ی انديشه ی تلفيقی 

به بيان ديگر تصورم براين است که . سازشمندی آن فرھنگ را ھم می نمايانند و
تلفيق چيزی نيست . تلفيق، از عناصر بقا و تطبيق در ھر فرھنگ به حساب می آيد

چه بسا ھمواره بھترين گزينشھا در ھمان مرحله ی نخست پديدار . جزقدرت گزينش
را می توان در بوته ی تجربه، اصالح و نشونداما اين به اين معناست که تلفيق آغازين 
تلفيق را نبايد ھمسان دانست با التقاط . سازگار کرد و به مرحله ای باالتر صعودکرد

که شايد بتوان آن را نوعی گزينش اجناس ناھمجور در کنار ھم دانست؛ به اين اعتبار 
در . ندارداين جمع ناھمگن را دارای خصلتی مثبت نمی دانند به تصور آن که اصالت 

تکامل انديشه و  ،در تلفيق. تلفيق انديشه ی پيوند دھنده ناچار از درنگ و تأمل است
  .حتی آزمون و خطا نقشی خالق به عھده می گيرد

به اعتباری ديگر ھر فرھنگ وقتی قادر باشد به تلفيق ھمچون يک راه حل بقا بنگرد و 
ر برندارد، بل می توان به بھترين بپذيرد که ھر تلفيقی در ابتدا بھترين گزينشھا را د
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گزينشھا يعنی بھترين تلفيق در گامی يا گامھايی بعد دست يافت، در عمل با فرھنگی 
  .محور سروکارداريم -خرد

خالصه آن که ھمين گفتار شريعت خواھی که در برابر گفتار قانونخواھی عقب نشسته 
م واپس نشست، سپس بود،نخست در دوره ی شھريور بيست عرض اندام کرد و ناکا

بخت خود را بازآزمود و در ھيأت انقالب اسالمی بازجان گرفت و عليه قانونخواھی 
مطابق با قواعد بشری وارد ميدان شد و در نھايت به قانونخواھی اسالمی يعنی 

رون نرفته است که حتی البته عنصر شريعت ھنوز يکسره از ميدان بي. شريعت تن داد
خود با قوت تمام دفاع می کند مانند حوزه ی مجازاتھای اسالمی جلوه ھای از برخی از

به بيان ديگر گفتاری که يک بار پس رانده شده بود، . يا نحوه ی پوشش و قس علی ھذا
اين گفتار پس رانده شده . درمقطعی ديگر باز قدعلم کرد و مدعی گفتاِر پس زننده شد

ناچار عناصری از . جلوه بفروشداما اين بار قادر نيست به تنھايی ھمچون گذشته 
گفتار پس زننده را برمی گيرد و از آن خود می سازد و به مدد عنصر تلفيق و اغلب 

  .به مدد التقاط ھدفھای خود را دنبال می کند

نکته ی مھم ديگر اين است که گفتارپس رانده شده برای آن که بتواندعرض اندام کند 
تار سنتی جايی ندارند بھره می گيرد تا بتواند از عناصر ديگری که در ساختار اين گف

دو ديگر آن که گفتار پس رانده . در عرصه ی گفتارھا جايی برای خود دست و پا کند
شده در جريان پيکار بازگشت از آيينھا و جلوه ھايی نمادين بھره می جويد که به 
لی شکلی مستقل در پھنه ی فرھنگ جامعه حضوردارند بی آن که عناصر استدال

فقط در مقطعی که گفتار پس رانده شده به . گفتارپس رانده شده را به نمايش بگذارند
قدرت برسد می تواند عناصر استداللی خود را ھمراه با جلوه ھايی آيينی به جامعه 

  .التقاط کوتاه و ناپايدار است/بقبوالند ھرچندکه عمر اين نوع از تلفيق

تجدد در ايران بی ھيچ شبھه ای می توان اگر نگاھی بيندازيم به تاريخ عصر.۵
به ھرحال به باور اين . مشروطيت را مقطع آغازين اين انديشه و اين عصر برشمرد

اين . قلم دوران مشروطيت به اين سو يکسره متفاوت است با دوره ھای پيش از خود
زير بدان معنا نيست که عصر تجدد مورد نظر اين قلم به قول زبان محاوره ناگھان از 

اما نبايد . بوته درآمده باشد وآغشته به خصوصيات اعصار پيش ازخود نباشد
فرمايشات و پراکنده گويی ايرانيان مھاجری را که در کسوت استادی دانشگاه فخر می 
فروشند جدی پنداشت و تصورکرد عصرتجدد درايران درچندين قرن پيش در آثار 

ردمانی اھل مفھوم نيستند وتصوربراين اين چنين م. نوشتاری آن دوران سرگرفته است
را از آغازگران برمی شمرند، پس ما ھم بايد » ويکو«دارند که اگر برخی در اروپا 

به ھمين اعتبار فالن شخصيت مثالً دوره ی صفوی را پايه گذار تجدد برشماريم تا از 
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يچاره نه اين حضرات مانند آن آشفته گوی آکسفورد نشين اند که ب. اروپا واپس نيفتيم
. می داند استبداد چيست و نه حاضر است تاريخ کشور محل زيستش را بادقت بخواند

بدين . حاالھم که گيرکرده است با بی دقتی می گويد روشی تطبيقی پيش گرفته است
معنا که ايران را با اروپا مقايسه می کند و براين مبنا از استبداد ايرانی سخن می 

نه می داند که تاريخ اروپا را نبايد تاريخی . مفھوم نيست اين حضرت ھم اھل. فرمايد
واحد درنظرگرفت و نه آن که خاصه به ھنگام سخن راندن از تاريخ اروپا،انگلستان 
را جزء الينفک اين تاريخ برشمرد و تفاوتھای فراوان انگلستان را با بقيه ی اروپا از 

يک دره بفروشند زيرا دارند اين آدمھا فقط قادرند با خزعبالت جلو.چشم دورداشت
جامعه ی مھاجر عرض اندام می کنند نه حتی درجامعه ای که درآن سکونت دارند و 

  .در آنجا کسی اينان را جدی نمی گيرد. به دفاع از آن برمی خيزند

انديشی و آشفته گويی به تاريخنويسان عصر قاجاری نيز سرايت می کند و يش اين پر
آورده تفسيری نادقيق به دست می دھند و  فراھم ت ازاسنادبه نحوی نادقيق يا نادرس

حتی ناشيانه وارد عرصه ی فلسفه ی تاريخ می شوند؛ برای نمونه دوران محمد شاه 
را نماد عصر روشنگری وانمود می سازند يا جريانی قومگرايانه را در آذربايجان با 

رزشند به سبب آن که اين نوع از سخنان بی ا. سوسيال دموکراسی اشتباه می گيرند
استمرار ندارند و نمی توان آنھا را حتی در دوره ھای مختلف تاريخ يک کشور ھم به 

روشنگری چيست که تازه در عصر محمد شاه آغاز می شود؟ چرا پس از . کارگرفت
اين عصر به چشم نمی آيد؟چرا پيش از آن حضورملموسش را حس نمی کنيم؟ به 

ايرانی که گويا امری است ذاتی ايران درعمل بدين معناست اعتباری ديگر اين استبداد 
که ايران ناچار بايد ھمواره به استبداد تن دھد و ھرکوششی در جھت استقرار 

آنچه را که ذاتی است و فطری فقط بايد . دموکراسی، عملی لغو و ابلھانه خواھد بود
  پس چه سود به کار بستن کوشش جھت غلبه برآن ؟. پذيرفت

برجسته ای که عصر تجدد را از دوره ھای پيش از خود متفاوت می  خصلت تنھا.۶
کند به يک معنا قدرت وتوان تغيير شتابان فراگردھاست وبه اعتباری ديگر 
بيانگرتوانايی بالقوه ی پذيرش عنصر نو و شيفتگی آشکار نسبت به عنصر نا آشنا و 

و را عصرتجدد ايرانی يا به ھمين سبب نيز دوران مشروطيت به اين س. بيگانه است
زمينه ھای اخذ عنصر نو از دوران پيش از . تجدد دربستر فرھنگ ايرانی می نامم

مشروطيت فراھم آمده بود اما با پيروزی انقالب مشروطيت اين زمينه ھا درعرصه ی 
سياست نيز ازحمايت گسترده برخوردار شدند وبه ھمين سبب به شدت گذشته نسبت به 

  .محوران بيمناک نبودند - نت واکنش و ھجوم س
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جامعه ی ه درنھادھای جاری شدسازمانھا واين نگاه کلی که بگذريم نيک می دانيم از.٧
ايران از ھنگام پيروزی انقالب مشروطيت به اين سو باھمتاھای خود درگذشته ی 

در کنار اين چنين تفاوتھايی نبايد از ديده دورداشت که . نزديک ودور ايران متفاوتند
انه ھای ارتباطی در جامعه ی ايران از آغاز دوران مشروطيت به بعد با رسانه رس

درست ھمينجا خوب . ھای ارتباطی پيش از خود تفاوتی چشمگير به نمايش می گذارند
حداقل در سه زمينه تفاوت  است اشاره کنم که عصر مشروطيت با عصرپيش از خود

ار است،ديگری در پھنه ی يکی در عرصه ی رفت. به نمايش می گذاردچشمگير
برپايی سازمانھای جديد و سه ديگر در زمينه ی نحوه ی برقرار کردن ارتباط از 

بی آن که بخواھم به تفصيل به اين سه مورد بپردازم ،در . سوی مردم با ساختار قدرت
در ھمين حال خوب است به ياد بياوريم . ھر مورد نکته ھايی را به اختصار می آورم

ر اين قلم اين سه عرصه در ارتباط بايکديگر ھستند و به گونه ای ملموس که به باو
  .درھم تنيده اند

آنچه می دانيم اين است که مردم ايران خاصه مردم شھری از نظرآداب معاشرت، 
پوشاک، از بابت گرايش به آموزش و از بابت پذيرش قانون و حتی نوع نگاه به قدرت 

ردمان گذشته در ايران و حتی با مردمان نقاط و استنباط خود از مشروعيت با م
دورافتاده ی عصرخود تفاوتھايی رفتاری و استداللی  عرضه می کنند که نشانگر 

  .تحول ذھن است نسبت به ھمه ی مواردی که ذکرشد

سازمانھای حکومتی و حتی مدنی غيرحکومتی دردوران پس از مشروطيت بی ترديد 
سازمانھا ی حکومتی را می . ه شمار می آيندمعرف تحول مھمی درسراسر ايران ب

توان در بستر سازمانھای اداری و تقسيمات کشوری، در حوزه ی قشون و در پھنه ی 
ھمه در آغاز در نطفه پديدارگشتند اما به . قضا و آموزش و امور مالی مشاھده کرد

ال يابی تدريج به ويژه باروی کارآمدن رضاشاه توسعه و گسترش يافتند و در مسير کم
در ارتباط با رسانه ھای کافی است نخست به اعالميه ھا و سپس به . گام برداشتند

گسترش مطبوعات و انتشار کتاب نگاه بيفکنيم و از ھمين جا به بعد صحنه ی مجلس 
و حتی خيابان را درنظربگيريم و اماکن تجمع و شکلگيری گروه ھا ، احزاب و 

ھمه ی اين اشکال را می توان . ديده دورنسازيمدستجات فرھنگی و سياسی را نيز از 
  .رسانه ھای ارتباطی نام نھاد

مشروطيت نه تنھا عنصر قانون را به ھمراه آورد و در کنار آن سازمانھايی متناسب 
در جھت توليد و اجرای قانون به بارنشاند، بل به ايجاد فضاھای زيستی تازه ای 

نھا بی آيرانی با آنھا الفتی نداشت و از ی ادلبستگی نشان داد که تا آن موقع جامعه 
در ھمين ارتباط مھم اين است بدانيم مردم پس از مشروطيت به نظام . خبربود
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نظام . نمايندگی ھمچون ملجاءاميد حل معضالت جامعه و حتی فرد می نگرند
نمايندگی، نظامی انتزاعی به شمار نمی آيد ، بل بايد ھمان عدالتخوانه ی مورد نظر 

اما . روطه خواھان و مردم عادی را نيز به گونه ای ملموس به نمايش بگذاردمش
اين نظام با توليد قانون موضوعه . کارکرد نظام نمايندگی به ھمين حد خاتمه نمی يابد

ايران چنين پديده . گام برمی دارد در جھتی که تا آن زمان در ايران بی سابقه می نمود
يکی در فرمانھای حکومتی وديگری در . کرده بود ای را در دوعرصه ی ديگر تجربه

قانون توليد شده در نظام نمايندگی در معنا جانشين اين . عرصه ی فقه در حوزه ی دين
دادگستری سامان گرفت و برای / بر اساس قانون بود که عدالتخوانه . دو حوزه گشت

که آئين دادرسی  شايد بتوان باجرأت گفت. نخستين بارآئين دادرسی مدونی تنظيم گشت
تجلی می توان آن راحتی وبا خود قانون دادگستر  ستاز نظرمرتبه ی اھميت برابر
آئين مدون دادرسی برای نخستين بار ايران را . دانستھيأت مادی و ملموس قانون 

  . وارد عرصه ی تاريخی عدالت می کند،نه خود قانون

قانون توليد شده را ناديده درست است که دستگاه حکومت و حتی پادشاه در مواردی 
می گرفتند اما اين ناديده گرفتن از اھميت نظام قانون توليد شده يعنی قانون موضوعه 

آنچه که حکومت وحتی پادشاه خالف قانون عمل کند،امری خالف است و .نمی کاھد
معضل به واقع در جايی . از اين پس تنھا و تنھا قانون، معيار سنجش به حساب می آيد

  .قراردارد که آن را عرصه ی شريعت می ناميم ديگر

در عرصه ی شريعت در ھمان ھنگامی که جنبش مشروطيت در اوج خود قرارداشت 
در برابر خواست مشروطه خواھان مقاومت می ورزيد و از ضرورت استمرار 

ھمين تضاد به ھرحال . قوانين دينی خاصه در پھنه ی زيست اجتماعی سخن می راند
. در ھمين جا بود که چند تحول را مشاھده می کنيم. ت هللا نوری انجاميدبه نيستی آي

يکی افزودن ماده ای به قانون اساسی که از نظام نمايندگی می طلبيد ھيأتی را ھمچون 
ھيأت ناظر بر توليد قانون بپذيرد تا از بروزخطا و تضاد ميان قانون شرع و قانون 

د اما اعدام نابخردانه ی مرجعی دينی چون اين کار انجام ش. موضوعه جلوگيری کند
  .نوری زخمی برجانھاد که از نظرفرھنگی نمی توان آن را ناديده گرفت

به تدريج اما ھمين نظام نظارت که به يک معنا اھميتی بس زيادداشت ادغام شد در 
اينجا اين بود که شاھکار در. مجلسدر حضور نمايندگان شريعت ھمچون مدرس

 .بدين ترتيب تلفيقی يگانه به وقوع پيوست. حاال نماينده ی منتخب بودنماينده شريعت 
در نتيجه کنارگذاشتن خاموش و پرده کشيدن بی سروصدا براين ماده جنجال آفرين 

مھمتر آن که نيروی فزاينده ی مشروطه خواھی به اين امر يعنی تشکيل ھيأتی . نشد
  .ی ورزيدناظر بر ھمسازی شريعت با قانون موضوعه اعتنا نم
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بزرگ حقوقی درايران د آن را يک شاھکاروباي رديگری که مشروطه خواھان کردندکا
به حساب آورد برپايی نظامی حقوقی بودکه به اعتباری می توان آن را درمجموعه ی 

البته وضع قوانين ديگر ھمچون قانون جزا يا چيزھايی .قانون مدنی ايران مشاھده کرد
دنبال آن آمد حتی در عرصه ی قوانين مالياتی ھمه و ھمه ديگر که به تدريج به 

حکايت دارند از نوعی سازش ميان عرف و دين،يعنی ميان سنت و تجدد، يعنی ميان 
بيشترين . آنچه که در ايران امروز عرصه ی سکوالر می نامند و عرصه ی شريعت
اين را . ردتقابل و سازش در عرصه ی سنت و تجدد را بايد در ھمين حوزه جستجو ک

اين تلفيق و سازش ميان حوزه ی سنت و تجدد به راستی از . نبايد کم اھميت دانست
شاھکارھای ايرانيان است که بعدھا در کشورھای ھمسايه نيز اثرگذاری نشان داده 

آنچه در آنجا . است حتی در ھمان حوزه ی قلمرو عثمانی چه رسد به کشورھای عربی
حکومت به باط شيعی ازد تا ايران که به ھرحال استنمطرح بود آسان تر رخ می دا

مجموعه ی . عرصه ی ارتباط ميان اھل تسنن و دولتوھست از مراتب بغرنج تر بوده
قانون مدنی ايران و قانون جزا ضمن آن که عناصر خردمند گذشته را برگرفتند به 

اری موارد گونه ای معقول توانستند از تحول قانون در غرب بھره بگيرند و در بسي
الی قانون جزای اسالمی بی ھيچ جنج. ددست به تلفيق بزنند و نوآورانه رفتار کنن

 جاباخت و کنار رفت و ايران پا به دورانی نھاد که بی ترديد بايد آن را دوران تجدد
بی آن که بخواھيم آن را بی عصر پھلويھا به اوج می رسد اين دوران در. ايرانی ناميد

. قدبرافراشت و نه تعزيراتاسالمی نه سنگسار.کمبود بدانيماستی ونقص وفاقد کعيب و
آنچه ھم که پسانتر پس از سقوط پادشاھی به مدد انقالب ھمچون مجازات اسالمی 
پرچم باالبرد ھمچون پديده ای عقب افتاده در درون و در برون برچسب خورد و به 

طبقات اجتماعی  سامان  جنبشی اعتراضی ميدان داد که اين بار به ياری گروه ھا و
حجاب اجباری ھمان اندازه طرد می شد و می شود که سنگسار و شالق . يافته بود

درست است که گفتارپس رانده شده درموقعيتی ديگر پس . زدن و شکنجه ھای شرعی
کرد اما نتوانست و قادر نيست جامعه را به پشتيبانی از خود بخواند و  ازسالھا سربلند
  .ب را به حمايت از خود بسيج کندگروه ھای مخاط

يکی دوتا از اينھا را می توان در . از بازگشت گفتارھای رانده شده سخن می گوييم
آنچه که درست در . ھای جدايی طلب مشاھده کردخواھيارتباط با استقرار جمھوري

ناپسند جلوه می نمود به تدريج در آستانه ی  ،آستانه ی شکست و پس از شکست
ھوری اسالمی وپس ازآن باز پرچم برافراشت و گاه به بدترين شکل استقرار جم

سنگرآراست و دفاع ازجدايی را خواستی سرکوب شده وانمود کرد و حاال به گونه ای 
اين دو گونه از گفتار را . علنی از ھمان شکلھای آشکار جدايی طلبی سخن می راند

اين . د بازگشت حجاب يا شريعتنبايد ھمسان دانست با گفتارھای فرھنگی يا دينی مانن
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نوع از گفتارھا پايه ھايی به ظاھر قومی يا قومی واقعی دارند و در ارتباط با زبان 
با اينحال چون شکست اين گفتارھا در ارتباط . محلی يا قومی نيز پرورانده می شوند

با يک قدرت خارجی خصلتی آشکارا جدايی طلبانه به نمايش می گذاشت، به ھنگام 
گشت خاصه اين بارھمان بدنه ی گفتاری پيشين را با وجھه ای يکسره قومی پيش باز

ای اصولی عدم تمرکز رواج می آيا اگر درساختار سياسی ايران راه حلھ. کشيده اند
کرد يا سست پايه  گفتارھا را سدن می داشت راه بازگشت اين دست از، امکايافت

يکی به سبب حضور . به دوسبب. ساخت؟ ترديد دارم چنين راه حلی ممکن می بود
ھمسايگانی با خصلتھايی کمابيش مشابه و دوديگر به سبب حضور پايگاھی داخلی 
درايران درميان افراد غير قومی و حوزه ھای به ظاھر روشنفکری و از ھمه مھمتر 

از يادنبريم که مخالفت با ). آلترناتيو(عدم امکان پرورش گفتار يا گفتارھايی گزينه ای 
ارھای قومی و جدايی طلبانه در اساس مبتنی بوده اند بر خطرجدايی از ايران که گفت

گفتار موازی يا . عنصری مھم اما در مواردی گذرا و حتی ناپايدار می نموده است
از . متفاوت مھمی در برابر گفتارھای تچزيه طلبانه در ايران درست سامان نيافته است

تانه ی فروپاشی رژيم پھلوی ھواخواھان جدايی اين جنبه از قضيه که بگذريم در آس
قومی با شدت عليه مخالفان خود عمل و تبليغ می کردند و از واردکردن ھيچ نوع 

آسان ترين و رايج ترين برچسبھا عبارت بودند از پان . برچسبی فروگذار نمی کردند
و ايرانيسم و شوينيسم فارس چه رسد به برچسبھايی چون فاشيسم و عظمت طلبی 

وت پيشه بسياری از مخالفان جدايی خواھی خاصه در ميان آذريان سک. استبداد انديشی
يکی از اين برچسبھا از ميدان حيات فرھنگی و اجتماعی و  امی کردند از بيم آن که ب

حتی حيات زيستی رانده شوند و نتوانند در عرصه ی متعارف زندگی روزانه آسان به 
  .امه دھندارتباطات فردی و خانوادگی اد

ايران از سه سو در معرض تجزيه قرار . محتمل نيستتجزيه ی ايران امری غير
نخست از سوی قدرتھای بزرگ جھان معاصر چنانچه حضور ايران کنونی را .دارد

ديشه ھای خوش نشينان درداخل دوديگررواج ان .مانعی برسرراه تحقق اھدافشان بدانند
يک دسته دارای . ندبه دودسته تقسيم می شو اين دست ازانديشه ھا. خارج کشورو در

سياسی اند و يک دسته ی ديگر براثر گفتارھای غير مسنوالنه پراکنده  -بنيادھای قومی
سه ديگر بايد انديشه ھايی را نام برد که يک حکومت استبدادی بی توجه به .می شوند

رھا را بايد در اين نوع از گفتا .امکانات و تواناييھايش پی می گيرد و پخش می کند
پيشترھا نيز به آنھا توجه داده ام اما حق آن است که بسياری از  .فرصتی ديگر بشکافم

  .تحوالت تازه را درنظربگيرم و جايگاھشان را روشن بدارم
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در اينجا بيشتر قصدم توجه دادن به . به خصوصيات اين موضوع جداگانه می پردازم
خصويات بازگشت در ارتباط با  موضوع چرخه ھای گفتاری و به بيان ديگر

  .گفتارھای رانده شده است

نوع ديگری ازگفتار را می توان گفتارھای سياسی ناميد، ازاين نکته غافل نباشيم که 
در کنار يا ھمپای گفتارھای سياسی، گفتارھايی ديگر ھم داريم که با خصلتی تاريخی 

می توان گفتار مرتبط با تاريخی  -از گفتارھای سياسی يا سياسی .جلوه می فروشند
اين گفتار که مانند بختک برذھن سياسی ايرانيان . بيست و ھشتم مرداد را نام برد

سنگينی می کند به تدريج تبديل شده است به گفتاری کاذب جھت جلوه آرايی 
بسياری ازافرادغير سياسی نيز که سرپيری ). Salonfaehigkeit(وتاالرپذيری

برمی بندند ضمن آن که در سراسر عمر خود از رژيم دارندازاين جھان رخت 
محمدرضاشاه بھره گرفته و برده اند ، ناگھان با يک عشوه ی چندش آور مصدقی 

در اين . از اين دست از مردمان کم نداريم. نمايی می کنند تا در قبر آسوده بخوابند
يادآورده بود  اواخر کسی را خواندم که در نشريه ی اصالح طلبان حکومتی ناگھان به

او رياست دانشکده ی علوم . که در دوران دانشجويی به مصدق نيز عالقه داشته است
اجتماعی و مشاورت ملکه و دبيرکلی شورای عالی فرھنگ و ھنر ورياست يک 

  .دانشگاه و بسياری عنوانھای ديگر را در آن رژيم يدک می کشيده است

از گفتار ناميد که به نوبه ی خود بازگشت گفتارھای تاريخی را بايد نوعی خاص 
اين نوع از بازگشت اغلب ھمراه است با تفسيری تازه از رويدادی . اھميت دارند

اين نوع از گفتار . تاريخی به قصد آرايش تازه ی ذھن و راھگشايی و آينده نگری
در ميان چپ ايران از اين . وقتی فقط سياسی است که به عرصه ی سياست توجه کند

مثال اين نوع . بازگشتھا کم نداريم خاصه در ارتباط با رويدادھای تاريخ چپنوع از 
البته . بازگشت را در ارتباط با تاريخ حزب توده و جنبش چپ ايران فراوان ديده ايم

در ارتباط . در دوجھت که يکی نقد ونفی اين حزب است و ديگری دفاع از اين حزب
و راه آھن و برپايی ارتش و ديوان قضا با اقدامات رضاشاه در حوزه ی کشف حجاب 

ھمين  . نيز گونه ھايی بحث برانگيز از عنصر بازگشت تاريخی به چشم می خورد
عنصر بازگشت تاريخی را با توجه به فعاليتھای فداييان اسالم يا قتلھای دينی نيز 
ده بسيار می بينيم که به قصد تطھير گذشته و حتی توجيه قتلھا و قاتالن تعقيب می ش

  .است و تاريخنويسی آرايشی، پشت و پناه گفتارپردازان بوده است

چرخه ی گفتار ھنگامی به وقوع می پيوندد که گفتاری پس رانده شده در فرصِت .٨
زمانی و تاريخی ديگری به مدد ھواخواھان قديم يا جديد به عرصه ی عمومی گفتارھا 

نچه در اينجا ذکرکردم تنھا آ. بازمی گردد و خواستار کسب جايگاھی واال می شود
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در البالی نوشته ھايم به ابعاد ديگر . گوشه ای از اين مبحث بغرنج را مطرح می کند
  . اين موضوع می پردازم

دراينجا تنھا به پديده ای در حال وقوع در زمينه ی ملموس چرخه ی گفتار اشاره می 
اين چرخه را . برخورداراستکنم که بی ترديد در تاريخ ايران از اھميتی استثنايی 

در عصر تجدد چنان که ھمه می دانند انديشه . چرخه ی گفتار ايران باستان نام می نھم
مردمی که به تاريخ ايران پيش از . ی ايران باستان زمينه ساز خيزش مشروطيت شد

ھمين مردم اما در . اسالم نگاه می انداختند،خود را داری شکوه و عظمت می ديدند
قاجاريه به شکست تن دادند و خفت استبداد واپس مانده ی قاجاری را برخود دوران 

می  انديشگران عصر مشروطيت در چند جھت به ايران باستان.ھموار می ساختند
پادشاھی پھلوی نيز می خواست تجسم و تبلور . ذيرفتندنگريستند و از آن الھام می پ

اما کشوری که پھلوی . ر به کاررفتکوشش فراوان نيز در اين مسي. ھمين انديشه باشد
به ارث برده بود به حدی عقب افتاده بود که به ناچار می بايست سياستھايی عملی و 

در . اين يک طرف مسئله بود. اجرايی در جھت غلبه براين عقب ماندگی تنظيم کند
طرف ديگر کشور بالنده ی اتحادجماھير شوروی با يک ايدئولوژی جھانشمول 

در نتيجه . بود که ھرچه راکه باستانی می نمود با نفرت طردمی کردسربرآورده 
ھواخواھان اين کشور شوراھا حتی تاريخ خود را با تحقير می نگريستند ھرچند که به 

نوعی از اين ناسيوناليسم را اما . شيوه ای ديگرناسيوناليسم روسی را ترويج می دادند
اخواھان توده ای خود خوار ھم می برای ايران نمی پسنديدند که ھيچ،به مدد ھو

اين مجموعه موجب شدکه انديشه و گفتار ايران باستان خوب جانيفتد و نتواند .شمردند
انقالب اسالمی انديشه ی ايران باستان را با قوت . برخصومتی کور وخشن چيره آيد

آنچه را که اسالمی و م عقب راند و با بھره گيری ازچپ و مليوِن چپ زده ھرتما
اکنون اما يعنی درست وقتی که حکومت جمھوری اسالمی . طردکرد عی نمی نمود،شي

د تاريخ سالھاست که فکر ايران باستان و گفتار نيرومن در سراشيب سقوط قراردارد،
اين عالقه از سويی . سراسر ايران دارد ريشه می دواندغرورآفرين عصر باستان در

سويی ديگر خودانگيخته در ميان توده به دست حکومت رونق می يابد و از ناخواسته
 انايرکه تصور می کرده از» ميس لمتون«دحق می بو. ی مردم جريان گرفته است

باستان جز خاطره ای مبھم چيزی برجانمانده است،حاال به اين تحول ذھنی و فرھنگی 
اين خانم ھم مانند ديگر تاريخنگاران ايران پس از . دورانساز بنگرد و شگفت زده شود

اسالم خاصه قاجار،اسباب نظری کافی در اختيار نداشت تا بتواند پژوھش در ارتباط 
به خصوصيات و . با تحوالت اجتماعی را ھمراه با نگرشھای فرھنگی به کمال برساند

موقعيت اين چرخه که بی ترديدبرآينده ی ايران فراوان تأثير خواھد گذاشت مستقل می 
  .پردازم
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بحث کنونی چرخه ی گفتار است با اين حال ناچار بايد گونه با آن که محور اصلی م.٩
برخی از اين گفتارھا بازگشته اند . ھای گفتار را در ايران امروز فھرست وارنام ببريم

به ھرحال کوششی گونه شناسانه مدد . و برخی نيز در رگ و پی جامعه جاری ھستند
ارھای ميرنده و رو به می دھد به شناسايی سنجش درست گفتارھای بازگشتی و گفت

چنانچه ما چارچوبی از گفتارھای جاری فراھم نياوريم، نمی توانيم بر وضعيت . افول
  .کنونی غلبه کنيم و گرفتار خسرانھای فراوان نشويم

اکنون فقط گوشه ھايی ديگر ازاين مبحث را در چارچوب شناسايی برخی از گونه 
اين گونه شناسی . ت می آورمھای جاری گفتاردر ايران امروز ھمچون پی نوش

  .خصلتی فرھنگی دارد و به فھم خصوصيات جامعه و مردم ايران مدد می رساند

  

  

  

  گفتارھای توجيھی

گفتارھای توجيھی نوعی از گفتار به شمار می آيند که در طول زمان خصلتی 
 اين گفتارھا در آغاز  به قصد دفاع استداللی از يک. ايدئولوژيک به خود گرفته اند

قلمروی معين ، خواه سياسی يا فرھنگی يا اجتماعی، شکل می گيرند و ساختاربندی 
می شوند اما براثرمرور زمان در پوسته ی دفاعی خود استخوانی می شوند و ھرگونه 
تأثيرپذيری و تبادل نظر استداللی را طرد می کنند و تنھا در ھاله ای ايدئولوژيک به 

  .حيات خود ادامه می دھند

ست از گفتارھا در ايران معاصر خاصه در دوران پادشاھی پھلوی سخت رواج اين د
يافتند و به ويژه در دھه ی شھريور بيست تا بيست و ھشتم مرداد تجلی خردستيزانه ی 

يکی از اين .رابه ياری ايدئولوژيھای جنبی ازتداوم برخوردارساختندخود 
قامت حزب توده؛ در لنينيسم بود ايدئولوژيھای جنبی که جلوه ای برجسته  يافت ھمانا

ديگری ايدئولوژی فرھيخته قلمدادکردن قاجاريه و شازدگان قاجاری بود به مدد 
سياست بازان و باجخواھان قاجاری درھيأتھای گونه گون؛ سومی خالصه کردن 

  .تاريخ معاصر ايران بود در وجود دکتر محمد مصدق و البته موارد ديگر

ان جمھوری اسالمی رواج يافت و به انديشه ی توجيھِی يکی از مواردی که در دور
بدخيمی تبديل شد شد و تجلياتی بس زيانبار به جامعه ی فکری و تحصيلکرده و دانش 
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اين . آموخته ی ايران عرضه کرد، رويکرد نادرست و چپ زده ای بود به تاريخ ايران
انحطاط را با  رويکرد از دوران انحطاط قاجاريان برآمده بود و سعی داشت عصر

نفی گذشته ی باشکوه ايران حتی در دوران باستان تبليغ کند تا از اين راه فساد دوران 
اين نوع نگاه بيمارگونه در حزب . قاجار را امری بديھی و ذاتی ايرانيان وانمود سازد

توده به مدد لنينيسم به نفی تاريخ باستان ايران وحتی مسخره و مضحکه ساختن آن می 
د و سرانجام در گونه ای از انديشه ی سست مايه ای که جلوه ای دموکراتيک انجامي

برای خود دست و پا می کرد تبلور يافت که مدعيانش را خاصه در نھضت آزادی و 
مھندس بازگان از ستمشاھی سخن می گفت و . درميان غربزدگان ايرانی می بينيم

يرانی و شماری از ھمين دست از پبرامونيان توده ای زده ی خليل ملکی از استبداد ا
در آغاز انقالب در . مردمان ازسھم ناچيز ايران باستان در شکل بخشی به تاريخ ايران

ھمان . يکی از نشستھا ، مدير نشر دانشگاھی مدعی شد ايران باستان چيزی نبوده است
 اين شخص بر اين سخن نادرست. اندازه ھم که می شناسيم از راه دوران اسالمی است

بعدھا بارھا سرپوش گذاشت اما ھرگز حاضرنشد صادقانه بگويد چرا چنان سخنانی را 
. او حتی نوعی ترور ايران باستان را ترويج می داده است. برزبان رانده بوده است

  . تنھا کسی که در آن مجمع به مقابله با اين فکر عقيم برخاست صاحب ھمين قلم بود

لت ايدئولوژيک به خود می به شمار می آيند که خصگفتارھای توجيھی نوعی از گفتار 
اين گفتارھا چون . به قصد توجيه يا نفی پديده ھای تاريخی به کارمی افتند گيرند و

جامعيت ندارند ھنوز يک ايدئولوژی سامان يافته نشده اند اما در ھمان موردی که به 
  .کار گرفته می شوند با نمايی ايدئولوژيک عمل می کنند

  ای چھره آراگفتارھ

گفتارھای چھره آرا را گفتارھايی می نامم که ھسته و جوھری ثابت دارند اما بسته به 
اوضاع و احوال خود را از نومی آرايند و استدالالتی متناسب با روز سازمان می 
دھند به قصد آن که از صحنه و بستر موردی کنارگذاشته نشوند و قدرت تاالرپذيری 

  .را از دست ندھند

ن دسته از گفتارھا را در تاريخ معاصر ايران به خصوص می توان در ارتباط با اي
شخصيتھايی مشاھده کرد که از سوی گروه ھای سياسی و تجمعات ادبی به نحوی 

اين دسته از گفتارھا به قصد تخريب يا با ھدف . مھنسی شده سازماندھی شده اند
تارآرايی نخست در محافل اين نوع از گف. شخصيت سازی مطلوب تنظيم می شوند

مذھبی شکل گرفت که سنتی طوالنی دارند وسپس در جناحھای حزبی و وابسته به 
اين قبيل گفتارھا را در فرھنگھای مختلف به شکلھايی متنوع . احزاب رواج گرفت

نمونه ھايی ازآن را درايران می توان در جريان چھره آراييھای .مشاھده می کنيم
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طيت ديد يا تخريب خليل ملکی از سوی حزب توده يا برجسته مذھبی در جريان مشرو
سازی غلوآميز خسروروزبه در ھمين حزب يا چھره سازيھای کانون نويسندگان ايران 

در سوی . در ارتباط با احمدشاملو و حتی اعضای معمولی و کم مقدار اين مجموعه
. ر ترويج داده شدمذھبيون اين دست از گفتارھا خاصه پس از انقالب اسالمی به وفو

تخريب شخصيت آيت هللا شريعتمداری يا برجسته سازی ديگر شخصيتھای حکومت 
نگاھی به کوششھای . اسالمی نمونه ھايی از اين دست از گفتارھا به حساب می آيند

ھره چاشانی نشانگر اين واقعيت است که چھره آرايانه ی نواب صفوی يا آيت هللا ک
کسانی که دم از استبداد . تاريخ آرايی وارد زندگی ذھنی می شودآرايی ھمراه با نوعی 

پھلوی می زدند مدام از ترو شخصيتھای سياسی و فرھنگی چون کسروی و رزم آرا 
و منصور بسان عملياتی قھرمانه ياد می کنند و ترور فيزيکی افراد را موجه جلوه گر 

ھدين و فداييان که قاتل خسروروزبه و افرادی ديگر در سازمانھای مجا. می سازند
ھمرزمان خود بوده اند در تاريخنويسی و روايت تاريخی ھواخواھانشان قھرمانانی بی 

درچنين حالتی چگونه می توان فداييان اسالم را ناديده گرفت؟چرا قتل  .بديل اند
رزم آرا يا احمد کسروی و ديگران درست داوری نمی شود؟ ترور در ايران  منصور،

ه پديده ای است خاص که تنھا در پرتو نگرشی جامع در خوربررسی پس از مشروط
  .است نه به گونه ای جانبخواھانه

  گفتارھای فراموش شده

گفتارھای فراموش شده در اساس نوعی از گفتار به شمار می آيند که توسط حامالن 
حامالن اصلی اين گفتارھا ديگر نمی . اصلی خود به پشت ذھن جامعه رانده می شوند

تمام . خواھند اين گفتارھا در جامعه مطرح شوند و عواقب ناخوشايند به بار بنشانند
کوشش خود را به کار می اندازند تا اين گفتارھا طرح نشوند و نتوانند حتی ھمچون 

  .نقد تاريخ و فرھنگ قدعلم کنند

 اين. گفتارھايی اينچنين را تنھا می توان به مدد گفتارھای فراموشی ساز پی گرفت
با اين حال . قبيل از گفتارھا به قصد ازيادبردن گفتارھايی ناخوشايند سامان می يابند

  .نبايد اينھا را يکسان گرفت با گفتارھای کاذب

درجريان جنگ عراق عليه ايران ھيچيک از سياستمداران حکومت نمی خواست از 
د مرحله ی تنھا ھنگامی که جنگ وار. قراداد الجزيره ميان ايران و عراق يادکند

پايانی بحران برانگيز خود شد، ايرانيان به يادآوردند بازگشت انديشه ی الجزيره و 
برپايی دانشگاه تھران توسط رضاشاه . عنوان ساختن چنين قراردادی چه اھميتی دارد

  ! ما را خراب کردندھای حتی خمينی گفت پھلويھا دانشگاه . برزبان نمی آمد
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. را برزبان يا حتی به ياد بياورد ۶٧شتارھای فجيع جمھوری اسالمی حاضر نيست ک
اين رويداد را به ژرفای تاريک تاريخ معاصر می راند و حتی قادر نيست آن را به نقد 

به . تنھا با سکوت است که می توان از اين رويداد گذشت. بکشد، بستايد يا تقبيح کند
دند در ارتباط با سنجش ھمين سان کسان و گروه ھا و دسته ھايی که افراط پيشه کر

سلسله ی پھلوی خاصه محمد رضاشاه کلمه ای برزبان نمی آورند از بيم آن است که 
پاکسازيھای ائل انقالب را ھم  .مبادا ھر ترديدی به سود آن رژيم و نقد خود بينجامد

کسانی که اين پاکسازيھا را با بی رحمی تمام ستودند و . بايد در ھمين رديف قرارداد
نھضت آزادی اين پاکسازيھا را . رادرآوردند، نمی خواھند به اين مقوله بپردازندبه اج

ھمه ی خشونتھای بعدی در . قانونی ساخت و جبھه ی ملی نيز مشوق اجرايی آنھا بود
پاکسازيھا نه تنھا آبرو و حيثيت بسياری . انقالب به مدد ھمين سياست توجيه پذير شد

به حراج گذاشت،بل خانواده ھای زيادی را ھم به از مردمان صادق و فن سارالر را 
  .بادداد و زمينه ساز مھاجرت بسياری از ايران شد

گفتارھای فراموش شده يا فراموشی ساز نقشی تخريب کننده دارند و پھنه ی ذھن 
فردی و جمعی را آشفته می سازند و زمينه را برای به بار نشستن انواع استبدادھای 

اين خصلت از گفتارھای . جتماعی و سياسی فراھم می آورندفرھنگی و در نھايت ا
  .ھر چند که ھمسان نيستند فراموشی ساز پھلو می زنند با مقوله ی گفتارھای کاذب

 گفتار کاذب

را ھمچون مقوله ای فرھنگی به کاربرد و از » گفتارکاذب«آيا می توان اصطالح 
  درون آن منظور خاصی را پی گرفت؟

ھدف گفتارکاذب منحرف . فتاری است غيرواقعی و گمراه کنندهگفتارکاذب چيست؟ گ
ساختن ذھن است از توجه به واقعيات ملموس و آنچه که به نحوی بالفصل در برابر 

از اين گذشته گفتار کاذب به تدريج ذھنی دست آموز و واقعيت .فرد و جامعه قراردارد
نی را تأمين می کند در گريز و ايدئولوژيک می سازد که تنھا منافع گروه ھای معي

گفتار کاذب ساختاری بسته دارد و از راه طرد . کنار رژيمی نامقبول اما سودآور
غيرخوديھا حياتش را تداوم می بخشد و استدالالتش را درھمين چارچوب بسته ی 

درارتباط با معنايی ديگر ازگفتار . خودی وغيرخودی سامان می دھد و می پروراند
در آنجا به تضاد و . به تفصيل سخن رانده ام» معه ی کاذبجا«کاذب دررساله ی 

ه در اينجا می آورم وجھی ديگر از چآن.اشاره کرده ام» بودو نمود«ھمسانی پديده ی 
. اين وجه به توليد گفتارھای کاذب محفلی و بسته اشاره دارد. کاذب بودن است

محفلھای مرتبط  گفتاربسته درضمن خصلتی محفلی دارد و رفتارھای اعضای محفل و
  .را توجيه می کند
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  گفتارھای واقع نما

گفتارھای واقع نما و به ظاھر واقع بينانه در ميان شماری از ايرانيان مقيم خارج 
اين نوع از گفتار را نبايد جريانی . خاصه در اياالت متحده ی آمريکا رواج دارد

ز گفتار که در نھايت به اين نوع ا. طبيعی و بازده برخورد گفتارھای گونه گون دانست
توجيه وضع موجود می انجامد در نھايت به خاطر توجيه اقامت گفتارپردازان در 

مخاطب اين نوع ازگفتارھا جامعه ی مقيم . خارج به طور طبيعی شکل گرفته است
  .توجيه حضور خود در خارج از کشوراستمندخارج است يعنی جامعه ای که نياز

حاال معتقدند بايد تحمل داشت،توسعه و آزادی يک روزه به ی اين گفتارپردازان ھمه 
اين نوع گفتارھا در دوران اخير ھمراه شده است با . دست نمی آيد و از اين خزعبالت

گفتارھايی در زمينه ی ضرورت پرھيز ازخشونت در حوزه ی فعاليتھای اجتماعی ، 
تاری و قھرمان اميد بستن به صندوق رأی، دل بستن به اصالح طلبان درون ساخ

ط با اين دست از گفتارھا در در ارتبا. سازی از ميان شخصيتھای ھمين اصالح طلبان 
  .ھای پيشين مطالبی به تفصيل آورده امسال

گفتارھای واقع نما در حقيقت وسيله و ابزار توجيه زيست کنونی افراد در خارج و 
ايد به خارج گريخت و از وقتی قافيه تنگ می آيد ب. حتی محافلی در داخل ايران است

برای آن که به اينان نگويند وابسته به رژيم اند، شروع می کنند . آنجا به تبليغ روآورد
اين واقع . به پردازشی از واقعيت که ھدفش عينی سازی رويدادھای جاری ايران است

نمايی و عينيت سازی سرپوش می گذارد برخشونت جاری در ايران و به جای توجه 
تجزيه و تحليلھای ساختاری، به سنجش رفتارِی شماری از حکومتگران  کردن به

جزء جای کل را می گيرد و رفتار فرد خاطی بسته به مورد مطرح می . رومی آورد
ا خصلتی روزنامه نگارانه وارد اين گونه از گفتار اغلب ب.شود، نه ساختارنظام سياسی

ی آورد ھرچند که ادعايی فلسفی دان می شود و خواه ناخواه نوعی فريب به بار ممي
  .نيز به ھمراه دارد

اين نوع از گفتار ھمراه شده است با گفتارھای انفعالی حقوق بشری که به جای 
آنچه در اينجا مھم است اين است . پرورش روح انتقادی به خمودگی سياسی می انجامد

حتی  مختلف وکه برخی از گفتارھا در مقاطع زمانی مختلف، بازتابھا و معناھای 
لی کسی از خشونت بی ھمتای رژيمی مانند کره ی شماوقتی در برابر. متضاد دارند

انقالبی اساس سخنی يم را ازاين راه نقد می کند، دررژحقوق بشرسخن می گويد و
کسی درست ھنگامی که مردم ريخته اند به خيابانھا و نتيجه ی اما اگر.برزبان می راند
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کشند،سخن از عدم خشونت يا بخشش قاتالن يا تحول انتخابات را به چالش می 
تدريجی و قبول تقلب انتخاباتی ھمچون امری چاره ناپذير سخن بگويد، در عمل راه را 

  .بر تحول می بندد و انفعال را امری ضرور و مفيد و حتی ھميشگی می نماياند

تالن در ايران امروز توسل به حقوق بش و تبليغ عدم خشونت و نمايش بخشش قا
سياسی و شکنجه گران سازمان يافته ی حکومتی، در عمل معنايی ندارد جز تسليم 

فرق است ميان سخنی . طلبی در برابر کسانی و حکومتی که به ھيچ چيز پايبند نيست
که از جايگاه قدرت برزبان می رود و سخنی که از جايگاه ضعف و به ھنگام فقدان 

حالت دوم بخشش بازدھی ندارد جز ترويج  در اين. امکانات ترويج داده می شود
در يک کالم يعنی توليد خشونت بيشتردر . خشونت بيشتر و گستاخ تر کردن قاتالن

بخشش قاتالن چناچه از يک جنبش فرھنگی روشن و دور از ابھامی . ميان مستبدان
ت سراي. خواھد آوردنو نيکيھايی به بار  دنخواھد نشان ربرنخيزد،سرانجامی نيک به با

بخشش سياسی که در عمل فقط خصلتی گفتارگونه دارد به حوزه ی خصوصی به 
منظور بخشش قاتل از سوی ولِی دم،در عمل نوعی توجيه قوانين قبيله ای و عشيره 

  .ای حکومت کنونی ايران است که به نام اسالم جار زده می شود

  

  گفتارھای خويشاوند

فتارھا می دانم که توسط محافل به ظاھر گفتارھای خويشاوند و تکثرنما را نوعی از گ
متفاوت عرضه می شوند اما آشکار و پنھان در پيوند با ھم قرار دارند و جھتھايی 

. از اين رو بايد اين گفتارھا را در اساس گفتارھای ھمسو ناميد. ھمسو را می پرورانند
د نھضت رويکر. گونه ھای گفتار خويشاوند را در دوران انقالب فراوان می بينيم

مذھبی به تاريخ ايران ھمبستگی ژرفی دارند با گفتارھای حزب توده  –آزادی و ملی 
جبھه ی ملی نيز در دورانی در زمان پيش از . و چپ در ارتباط با گذشته ی ايران

استثناھايی . آلوده بود به ھمين نوع از گفتارھا ۵٧و خاصه پس از انقالب  ۵٧انقالب 
اما در ارتباط با تاريخ معاصر ايران جبھه ی ملی . اين جبھه ھم داريم و داشته ايم در

به تدريج برخی از افراد اين  .يکسره آغشته بود به گفتارھای خويشاوند برآمده از چپ
جبھه دارند از اين پيشينه فاصله نگاه می دارند ھرچند سامان فکری منسجمی به 

  .نمايش در نياورده اند

يکی به شکل عقب راندن رقيب يا . سربرمی شکند گفتارھای خويشاوند به دو شکل
ه صورت عقب نيافتادن از رقيب که در پھنه ی رقابتھای سياسی رخ می دھد و ديگر ب
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در ھر دو حال منشأء گفتار . شفته سازی ذھن اجتماعیآمھندسی شده و طرد رقيب و 
  .رود در معرض ابھام قرار می گيرد و مرجعيت گفتاردر ھاله ای از تيرگی فرومی

ھم سعی می شود . در جمھوری اسالمی ھردوی اين شيوه ھا به اجرادرمی آيد
گفتارھای رقيبان رابربگيرند و خود را صاحب واقعی آن گفتارھا جلوه گر سازند و ھم 
آن که وقتی گفتاری خطرآفرين می شود يا بسيج کننده، با توسل به شيوه ی مھندسی 

ز راه تخريب شخصيت صاحب گفتار دست به گفتار وارد ميدان می شوند و نخست ا
کار می شوند و چنانجه اين روش کامياب نشود، بابرگرفتن ھمان گفتار ،خود را 
صاحب اصلی می نمايانند و ھرجاھم که الزم بيايد ،ھردو شيوه را باھم به کار می 

صاحب اين قلم اين جريان را بارھا خاصه در ارتباط با افغانستان به جان . بندند
  .زموده استآ

  گفتارھای عقيم

فرھنگی خاصی پديدار می شود به واقع واکنشی  -ھرگفتاری که در بستر اجتماعی
است به نياز يا  نيازھايی معين يا زاينده ی نيازيا نيازھايی است بسته به شرايط و 

چنين گفتاری با خود بروزگفتاری ديگر را بستر سازی وحمل می . اوضاع واحوال
اعتبار نيز چنين گفتاری را گفتارزمينه سازيا گفتارحامل نيز می توان به ھمين . کند
گفتارحامل گفتاری است بارور و زاينده؛گفتاری است که عنصر جنينی انديشه . ناميد

  .ھايی ھمبستر يا يکسره نوين را می پروراند

از . درست در مقابل چنين گفتاری با گفتاری روبه رو می شويم که عقيم است و نازا
مقطع عرض اندام، چنين گفتاری توان زايندگی و باروری ندارد و به گونه ای شگفت 

نمونه ی چنين گفتاری را می توان درھيأت . انگيز درونگرا ست و اسير يائسگی
درآغاز انقالب . گفتارھای رھبر جمھوری اسالمی در طرد علوم انسانی مشاھده کرد

گاه ھا و در عرصه ی عمومی راه اسالمی نيز رويکری ضدعلوم انسانی در دانش
در آن موقع اين گفتار وسيله ای بود جھت توجيه پاکسازيھای خردستيز و . افتاد

اين گفتار که با . راھگشايی برای فرصت طلبان به درون دانشگاه ھا در سمت استادی
يک پسوند اسالمی ھمه ی درسھای متعارف علوم انسانی را غربی و مطرود می 

به سرعت اما اين رويکرد در منجالب ژورناليسم . ويکردی تازه بوددانست ،مدعی ر
ھمان علوم  وقتیدر دوره ای بعد اما . نمايی کندو ابتذال فرورفت و نتوانست قدرت 

 بازسربرکشيد و حتی کارگزاران حکومتی به آن توسل می جستند، دانسانی مطرو
خود را نيز ازدست داده بود  ناگھان خامنه ای که اذھان فارغ التحصيالن دانشگاه ھای

به يک گفتار شکست خورده توسل جست و علوم انسانی را به کل مطرود و در خور 
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اين گفتارعقيم،نه تنھا ھيچ انديشه و فکری برنينگيخت که در چشم به . سرزنش دانست
  .گفتارھای عقيم در اساس خصلتی روزنامه نگارانه دارند. ھم زدنی از ھم گسيخت

  تگفتارجمھوري

گفتار جمھوريت را به صورت گفتاری عملی و برخوردار ازتواناييھای عملی و 
ھمه در برابر او ايستادند و . اجرايی برای نخستين بار رضاشاه به کارانداخت

نگذاشتند آنچه را که می خواست و تصور می کرد راه حلی است پذيرفتنی، به اجرا 
اھی که جمھوريتی جمھوريت رضاش اکنون با فاصله براين باورم مخالفان .بگذارد

به واقع .ناخواسته به ايران کمک رسانده اندعرفی می بود،درحدی توصيف ناپذير،
ن بايد بتوانند ايرانيا.اس نظام پادشاھی قوام يافته استساختار سياسی سنتی ايران براس

 ا در چارچوب ھمين نوع از نظام بپرورانند و پاس دارند تا بهر یانديشه ی جمھمور
خصلتھای اين چنين نظامی به يک معنا . تدريج به نظامی دموکراتيک دست يابند 

يت را با کسانی که جمھورتصور. دموکراتيک جمھوريت راازآن خود می سازد
به اين نکته پيشتر توجه داده ام . می گيرند ساده لوحانه استاستقرار دموکراسی برابر
با اين . ازمن نگاه می اندآموکراسی به کات مباحث مرتبط با دو در آينده نيز در چو
قصدم فقط توضيح اين نکته است که . دونکته اشاره می کنم یحال در ھمينجا به يک

جمھوری اسالمی ھمچنان گرفتار بحران گفتار و دست اندازی به گفتارھای ديگران 
 از درون. اين جمھوری چون غولی می نمايد که تنھا پوسته اش برجا مانده است. است

به صخره ای عظيم چون تشيع . تھی است به حدی که دشوار روی پايش می ايستد
تکيه می زند تا نلغزد اما بيماری فراموشی نيز اين جثه ی ناموزون و سنگين نما را 
فراگرفته است و از ياد می بردکه تکيه گاھش را نيز از درون به موريانه ھای سودجو 

ودر ھمانحال مرتبط با ھم امعا و احشای اين  واسپرده و انبوھی از النه ھای کوچک
دشوار بتوانند به ھم  ،دو جثه ی عظيم اما درون تھی. تکيه گاه را تھی ساخته اند

  .مددبرسانند

  انتخابات و دموکراسی

يکی از گفتارھای پيش پا افتاده ای که چپ به اصالح طلبان وام داد تا اينان را 
ر غياب انقالب و در حضيض قدرت موجه جلوه برپانگھدارد و روزگار خود را نيز د

گر کند،برجسته سازی اصل انتخابات ھمچون راه حلی جھت برون رفت از بن بست 
ساله ھای پيشين به اصل انتخابات ھمچون آرمان نھايی توجه داده ام ردر . سياسی بود

کارانی و کسانی را که مردم را از عمل باز می دارند به اميد برپايی انتخابات، فريب
در ھيچ نظامی حتی نظامھايی که مدعی دموکراسی پارلمانی ھستند . سياسی دانسته ام

  .کسی يا انديشگری به انتخابات ھمچون غايت دموکراسی نمی انديشد
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طرفدارن اصل جمھوريت نظام ھمواره براين ادعا پافشرده اند که جمھوريت را بايد 
اين رياست جمھور اگر . حساب آورد موقتی دانست و خطاھايش را نبايد پايدار به

اين تصور از جمھوريت در برابر پادشاھی نه فقط در ارتباط با . نشد،رياست بعدی
تاريخ ايران درست نيست، بل در درن خود نيز فاقد اعتباری منطقی و معتبر به شمار 

  .می رود

اتی که تحول تاريخی ايران پس از مشروطيت نشان داده است که ايران  براثر تجربي
پشت سرگذاشته است و با توجه به بحرانھای کشنده ای که به جان آزموده و از آنھا 
سرزنده بيرون آمده است ،اکنون می تواند با توسل به دو اصل استمرار و تغيير 

اين نکته با درنظرگرفتن اين واقعيت . بھترين نوع حکومت ممکن را داشته باشد
تی بھترين حکومت ھمه ی دورانھا نيست و برزبان رانده می شود که ھيچ حکوم

نخواھد بود و حکومت ھيچ کشوری ديگر نيز نمی تواند الگويی مطلق  برای کشوری 
تباری عکومتی افرض اين قلم ھمواره اين بوده است که ھر ح. ديگر برشمرده شود

نسبی دارد و در چارچوب تاريخ و فرھنگ ھمان کشور شکل می گيرد و شکل می 
  .پذيرد

ل به باور اين قلِم ناچيز اصل استمرار را در طول تاريخ ايران ھمانا  نظام پادشاھی حا
عنصر تغيير با توجه به انقالب مشروطيت و تجربه ھای اندوخته . متبلور کرده است 

از نظام جمھوری اسالمی به بھترين وجھی درھيأت نظامی پارلمانی متجلی می شود 
د و ھم خصوصيات تغيير مسئوالن را در دوره که ھم خصوصيات دموکراتيک را دار

نظام جمھوری اسالمی نشان داد که يا بايد نظامی . ھای معين و از پيش تعيين شده
ھمه ی تجربه ھا نشان می دھد که نظام . واليتی –جمھوريتی داشت يا نظامی پادشاھی 

  .جمھوريتی -تغيير پذيری بيشتری دارد تا نظام جمھوريتی يا واليتی پادشاھی نرمش و

اگر رئيس جمھور حتی قادر می بود چند گام از اين يا آن طرف بردارد، اين نظام 
برتر می بود از نظام پارلمانی نخست وزيری؟ در نظام نخست وزيری، پارلمانی 

در نظام . داريم نيرومند که مباحث و معضالت را برمی گيرد و به بحث می نشاند
در اينجا . چيز به اراداه ی ولی فقيه ختم می شود رياستی مبتنی بر واليت فقيه ھمه

يکی مبحث صرف نظری است و ديگری . مھم است ميان دو چيز تفاوت قائل شويم
اين شق دوم در نھايت خصلتی واقع گرا دارد و آن شق اول . مبحث بستر فرھنگی 

  . خصلتی منطقی که ھمواره قادر نيست به واقعيت بپيوندد

خرداد  ١٧زيونی ھشت نامزد رياست جمھوری در روز جمعه آخرين مناظره ی تلوي
در حد خود و در حد جمھوری اسالمی پديده ای در خور توجه به شمار می  ١٣٩٢

در ھمين مناظره ی مھندسی شده چرخھا از ريل پيش ساخته خارج شدند و بيرون . آيد
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را گردن تير دانشحويان  ١٨نظام اقتصادی سخت زير سئوال رفت،سرکوب . لغزيدند
ھم انداختند و سياست پايداری اتمی را نزديکترين مشاور واليت فقيه پرسش برانگيز 

اينھا نشانه ھايی . آينداينھا ھمه نشان از رفتارھای دموکراتيک به حساب نمی . ساخت
داشته ھم تسويه حسابھای جناحی و گروھی و مافيايی که حتی اگر بازدھی ھستند از

  .ر تقويم تحول دموکراتيک اجتماعی جاداد و نشاندباشند ، نيايد آن را د

جمھوری اسالمی دو خصوصيت دارد که به اعتباری درنظامھای تاريخی کم مانندند 
  .يا حضورھردوی اين خصوصيتھا در يک نظام پديده ای کم نظير می نمايد

يکی از اين دو خصوصيت بی باوری گردانندگان اين نظام به مجموعه ای اخالقی و 
نکته ی در خور توجه اين است که اين رژيم به يک نظام حقوقی . ھم پيوسته استبه 

کمابيش مدون به نام فقه شيعی تکيه می زند اما ھربار که ضرور بداند ھمين فقه را 
در نھايت اين رژيم . دلخواه تفسير می کند و بسته به مورد آن را باال وپايين می سازد

سخنی را می گيرد و شبيه سازی می کند و ھر کالمی  ھر. به ھيچ معياری پايبند نيست
را از آن خود می سازد بی آن که پيشتر پيشينه ای برای آن در ھمان فقه شيعی دست  

  .و پاکرده باشد

برگيری و از آن خود سازی کالم غير شيعی خاصه گفتارھای عرفی و مدرن در نظر 
اينان نسبت به . شمار می رودگردانندگان و متفکران حکومت اسالمی امری عادی به 

اين نوع از کالم ھيچ مسئوليتی حس نمی کنند و به کارگيری آن را بديھی قلمداد می 
برعکس نسبت به معيارھا و گفتارھای فقه شيعی نوعی حساسيت نشان می دھند . کنند

و اگر کسی احکام ديگری را از آن خود وانمود کند با او به قول خودشان برخورد می 
مرجعيت در واقع در جايی سربرمی افرازد که سابقه ی مذھبی داشته باشد،نه در . کنند

نکته ی مھم اما اينجاست که انبوه معضالت و .جايی که دگرانديشی رواج داشته است
دار می سازد به برگرفتن م جمھوری اسالمی، اين نظام را وامسائل سربرآورده در نظا

اين انديشه برداری در . ختن انديشه ھای ديگرانانديشه ھای غيرشيعی و از آن خود سا
به ھمين . مجموع نظامی ساخته و پرداخته است که سخنانش را ديگران پرورانده اند

. اين نظام ھيچ ھويتی ديگر ندارد. جمھوری اسالمی خودش نيست:اعتبار می گويم
ست که فردی ا ھایآنچه بقای اين نظام را ممکن می سازد مجموعه ای از سودانديشي

گفتارھای اين رژيم نه متعلق به خودش است . در پناه گروه ھای مافيايی تداوم می يابد
برگرفتن گفتارديگران به ھمان اندازه که آسان می . و نه تعلقی به آنھا نشان می دھد

به بيان ديگر . نمايد اما به سبب ناپايبند بودن به آن گفتار ھيچ ثباتی به بار نمی نشاند
ھمين خصوصيت ناچار خشونت توليد می . رژيم ، درست ضعف آن استقدرت اين 
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کند چون ھيچ مبنا و اساسی برای رفتارھای مبتنی بر عدالت يا آرمانخواھی شکل نمی 
  .گيرد

در روسيه ھم بايد گفت تا حدودی ھمين ويژگی را مشاھده کرده ايم اما نه به اين 
ا نظام به اصل مالکيت عمومی تا آخر در آنجا معيارھای اخالقی نادر بود ام. اندازه

  .وفادار ماند و سود فردی را در چارچوب امتيازگيری و رانت خواری فراھم آورد

دومين خصوصيت اين رژيم جمھوری اسالمی خودخوری است يعنی در ھر مقطع  
نيز  نيمه ی بدن خود ازازُدم آغازيد و اکنون . می خوردبخشی از بدنه ی خود را 

نچه اين نظام را ھنوز متحرک نگاه می دارد ھمان خصلت بيولوژيک آ.است گذشته
گويی . مارمولکی آن است که ھر تکه ھمچنان می جنبد و حرکت می کند و می غلطد

  .ھر تکه يک کليت را می نماياند

در ايبن ميان خاصه در دوران پس از پيروزی انتخاباتی اصالح طلبان شمار زيادی 
ان سابق و الحق به فکر افتادند از راه تبليغ گذار مسالمت از چپ انديشان و کمونيست

رھبری اين . آميز، نظام جمھوری اسالمی را به نوعی ديگر از تداوم بھره مند سازند
اينان ديگران را دنبال خود . جريان مانند آغاز انقالب باز به دست توده ايھا افتاد
دند که اين تحول می تواند کشاندند وبه اصالح  درون ساختاری راندند و قبوالن

خصلتی مدرن و آبرومند به خود بگيرد و تمام عيوب مرحله ی آغاز انقالب را در 
پستوی فراموشی از ديده ھا دورسازد و از ھمه مھمتر آن که راه بازگشت انديشه ی 

  .پھلوی دوستی را سد کند و در نتيجه بازگشت رضاپھلوی را ناممکن سازد

ح طلبان و جمھوريخواھان توده ای و گروھک بنی صدری اين تصور باطل را اصال
و شمار در خور توجھی از بازماندگان آشفته سر جبھه ی ملی برگرفتند و بر پيشانی 

مذھبيھا ھم که نه ملی بودند و نه مذھبی مانند ابزار  –دستجاتی چون ملی . آويختند
  .يدکی دنباله روی پيشه کردند بسان گذشته

ھمه از سر مصلحت و . مگن ھيچ بستر فکری منسجمی نداشتاين مجموعه ی ناھ
فرصت طلبی استدالالتی ناھمگن به ھم می بافتند و جمھوری اسالمی را مستقيم و 

  .نامستقيم مدد می رساندند

اين حضرات نه تصورروشنی از دموکراسی به دست می دادند ونه تصويری پرداخته 
  .ترسيم می کردند و ازھمه مھتمر چھره ای ايرانی از جمھوريت
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در اينجا اجازه می خواھم به گفتگويی اشاره کنم در ارتباط با دموکراسی تا ببينيم حتی 
در غرب که تصور می رود اين نظام به شکل الگو برای کشورھای ديگر در آمده 

  ؟.است چه معنايی دارد

از برجستگان رشته ی علوم سياسی است در کمبريج با آثاری شناخته  ١ديويد رانسيمن
» شوايتزر مونات«در مجله ی  ٢٠١٤در گفتگويی که در ھمين ماه فوريه . شده

  .انتشاريافته است با مصاحبه کننده راجع به بحران به بحث می نشيند

. کار می بندند مفھوم بحران را امروزه در پيوند با بسياری از پديده ھای اجتماعی به
ران محيط زيست يا از بحران برای نمونه از بحران مالی سخن می گوييم و از بح

ھم اکنون اين مفھوم را در ارتباط با اتحاديه ی اروپا نيز به کار می گيرند به . سياسی
  .حدی که سخن از بحران دموکراسی در اتحاديه ی اروپا توجه برانگيز شده است

يد واژه ی بحران را در گذشته در مقاطع تاريخی معينی به کار ديويد رانسيمن می گو
می بستند مانند رکود اقتصادی بزرگ يا جنگ حھانی دوم يا بحران نفت يا بحران 

امروز اما اين واژه را ھمچون واژه ای ميانجی و پيوند دھنده به کار می برند . کوبا
» رانسيمن«به باور . کنند شايد بدان سبب که توجه خواننده و مصرف کننده را جلب

اما در حوزه ی علوم سياسی ھر دموکراسی عمل کننده و در اصطالح زبان محاوره 
  .ھر دموکراسی سرپايی انباشته است از مجموعه ای از بحرانھای کوچک

بدين سان آيا می توان گفت بحران يک موقعيت متعارف در يک دموکراسی به حساب 
  دی در يک دموکراسی است؟می آيد؟ يعنی بحران وضعيت عا

در اساس بر اين باور است که بحرانھای جاری در دموکراسيھا امری » رانسيمن«
ما خاصه . عادی به شمار می روند اما درست ھمينجا نکته ای ديگر مطرح می شود

بخش در خورتوجھی از . در اين دوران شاھد عدم مشارکت مردم در انتخابات ھستيم
مواردی . يک در انتخابات شرکت نمی کنند و رأی نمی دھندمردم کشورھای دموکرات

  . داريم که گاه فقط بخش کمی از مردم پای صندوق رأی می روند

اين پديده ی عدم مشارکت را تجلی عدم اعتماد مردم به سياستمداران می » رانسيمن«
ع نامد اما براين باوراست که وقتی بحران حاد شود و کارد به استخوان برسد و وض

اقتصادی مسئله آفرين شود آن وقت مردم می روند پای صندوق رأی وسياستمداران 
ما نمی خواھيم جزييات اين ديدگاه ھای . راوامی دارند به اقداماتی جدی روبياورند

                                                            
. 1 .Demokratie ist Krise.David Runciman,M . Wiederstein. SchweizerMonat.2/2014. 
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می خواھيم بگوييم بحرانھا ھمواره به يک شکل واندازه . را شرح کنيم » رانسيمن«
ھمچون » ھابرماس«بتوان مديريت کرد به بيان  تاوقتی که بحران را. سربرنمی آورند

تب است و خصلتی ھشداردھنده دارد اما وقتی که بحران فوران کند و ناشی از 
نقصانھای ساختاری باشد و به بيان ديگر نه ساختار سياسی موجود بتواند برآن چيره 

بديل شود ونه با اصالحات متعارف بتوان بر بحران غلبه کرد در اين صورت بحران ت
درچنين . می شود به جريانی انقالبی که دگرگونی بنيادی و ساختاری را می طلبد

حالتی از بحران گذرکرده ايم وبه مرحله ای ديگر رسيده ايم که سراسر جامعه را خواه 
در چنين حالتی چنانچه پيکره ی سياسی جامعه آماده ی . ناخواه به چالش فرامی خواند
واند به آنچه که از صورت بحران متعارف خارج گشته و به واکنش به موقع نباشد و نت

انفجار نزديک می شود، به پاسخ بنشيند،در نھايت جامعه را دستخوش دگرگونی 
ھمه چيز خصلتی . می کند بی آن که از فرجام اين زيروروشدن آگاه باشد یويرانساز

  . قضا و قدری پيدا می کند

ن خشونت پرھيز تنھا قادرند از خارج کشور ايرانيان عافيت خواه ومداراطلب ونوچگا
آنان ھم که درايران نشسته وسخن از . ودرپرتو عافيت نشينی ھمه را به تحمل بخوانند

ھمين کسانی که رژيم گذشته را . مدارا می رانند چيزی نمی خواھند جز وجيه الملگی
سازند و يکسره طرد می کردند،به بدترين جلوه ھای فساد تن می دھند و با آن می 

  .حتی از آن بھره می گيرند

اينھا به کنارمی خواھيم بگوييم تاجايی که ساختارسياسی ھرکشوری متکی به 
زينه ای اندک يا به به بيان اپوزيسيونی درونی ووفادار باشد،غلبه برھربحران با ھ

دموکراسيھای غربی که به بيان . تحمل انجام می شوددرخور به بھايیديگر
حران می زيند و بحران را جزيی از وجود خود می دانند بدان با ب» رانسيمن«

خاطرست که درھر مقطع بحرانی قادرند ھمه ی توان خود را متحد گردانند ويکجا به 
رويارويی با بحران بروند، می توانند از ھر بحرانی درس بياموزند و با اصالح 

يمھايی که سراسر اين موقعيت را درژ. ساختار موجود ھمه چيز را تداوم ببخشند
. وجودشان با بحران آميخته است اما فاقد ساختارھای دموکراتيک اند مشاھده نمی کنيم

دست و پنجه نرم کرده  برای مثال جمھوری اسالمی ازھمان آغاز بنيادگذاری با بحران
در اينجا بروز . بحران چيره شده استھرمرحله به بھايی گزاف براست و درھر

کنيم و حتی غلبه برآن را اما نمی توانيم اين دو نوع از بحران  بحران را مشاھده می
را که يکی حالتی متعارف دارد و ديگری به سبب ناھمزمانی ساختاری بحران می 

ساختاری است بحران درجمھوری اسالمی امری ذاتی و. د، يکی و يکسان بدانيمآفرين
ر بايد به تصميماتی زيرا که خالف طبيعت سياسی کل جامعه برپاگشته است و ناچا

اين بحران ھر بار با ھزينه ای بس باال به عقب رانده می شود و . غير عقالنی تن دھد
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کسانی که . درمرحله ای ديگر به صورتی مشابه يا متفاوت باز سربرمی کشد
اميددارند می توان با انتخابات بر اين نقصانھای ساختاری غلبه کرد از ياد می برند که 

. ی آزاد و منصفانه تن نمی دھدختار خردستيز به برگزاری انتخاباتدرست ھمين سا
چنين حالتی حل بحرانھای فرساينده در جمھوری اسالمی که به تدريج ھمچون در

موريانه درونه ی تمدن ايرانی را ھم می خورند و پايه ھايش را سست می گردانند، 
چيدن اين نظام غير عقالنی فقط با امحای ھمين ساختار سياسی يعنی در يک کالم با بر

  .از بين خواھند رفت

نخست آن که بحران در . در ھمين بخش به اختصار به دو سه نکته اشاره داشتيم
دوم آن که در يک نظام دموکراتيک بروز بحران به . ھرنظامی به وقوع می پيوندد

تری نوعی نقشی ھشداردھنده به عھده می گيرد اما ھمين بحران در يک نظام بسته بس
در نظام دموکراتيک وجود احزاب سياسی و جامعه ھای . دگرگونی ساز می شود

مدنی قادرند ابزار الزم را جھت غلبه بر بحران به دست حکومت بسپارند و حتی خود 
در حالی که در يک .به منطور غلبه بر بحران وارد صنحه ی سياسی و اجتماعی شوند

ند خصلتی شورشی و حتی انقالبی به خود نظام بسته، بحران در اندک زمانی می توا
در يک نظام بسته ھر بحرانی خطرآفرين است . بگيرد و کل نظام را به چالش بخواند

و حتی يک جرقه ی کوچک قادر است نخست به بحران تبديل شود و در مدت زمانی 
در آغاز جنبشھای موسوم به  نمونه ی تونس. کوتاه کل جامعه را به شورش بخواند

  .را شايد بتوان بھترين نمونه در اين مجموعه به حساب آورد  »عرب بھار«

  گفتاربرداری

اين پديده را برای نخستين بار در کنفرانس برلين طرح کردم و انديشه و رفتار اصالح 
کسانی که به قصد حذف . طلبان درون ساختاری را نقدکردم و فاقد اصالت دانستم

ی گرفتند و از آن خود وانمود می کردند، نه تنھا ديگری ،گفتار و انديشه ی او را برم
در جامعه بحران می آفريدند، بل صفوف خود و حکومتگران خودی را ھم مغشوش 

در رساله ی کوتاھی که به کنفرانس برلين دادم مخاطرات اين گونه از . می ساختند
باال به  دراين نوشته ھم در. و گونه ھای آن را شرح کردم. گفتاربرداری را برشمردم

مھوری ارتباط گفتاربرداری در جمھوری اسالمی با جريان ھويت زدايی در ھمين ج
يکی در : بط با گفتاربرداری در دوسو شکل می گيردتمر ھويت زدايیِ . اشاره کردم

اين ھردو جھت و . و ديگری در جھت دگرديسی گفتاربردار راجھت حذف صاحب گفت
. جريان تنھا در پرتو مرجعيت زدايی و فقدان مرجعيت در جامعه جاری می شود

جمھوری اسالمی نظامی است ضدمرجعيت به معنای گسترده ای که در رساالت 
  .پيشين ذکر و شرح کرده ام
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ناخوشنود » حران گفتار در ايرانب«در ايران بسياری از اين رساله ی کوتاه به نام 
حکومتگران جمھوری . گشتند حتی آنان که به ظاھر اصالح طلبان را نمی پسنديدند

به . اسالمی دوست دارند ھمه چيز در درون نظام سروسامان بيابد، نه از دروِن جامعه
بحران «ھرحال برای آشنايی بيشتر با اين مقوله ھمچنان خوب است به ھمان رساله ی 

  .در ايران امروز رجوع شود» تارگف

  حامالن گفتار:روشنفکران و انقالب اسالمی

وقتی از روشنفکران در اينجا سخن می گويم منظورم وجه غالب آن ست که در 
برگيرنده ی افراد و گروه ھايی است که در تشکلھای گونه گون از شھريور بيست به 

اين افراد و گروه ھا نخست . داين سو عنوان روشنفکری را منحصر به خود ساخته ان
در جريان چپ ايران سربرآوردند اما اشتباه محض خواھد بود اگر اينان را منحصر به 

 - و خاصه پس از آن جريانی ملی ٣٢در آستانه ی بيشت و ھشتم مرداد . چپ بسازيم
ايدئولوژيک با پرچم مصدقی راه افتاد که ھمان خصوصيات چپ را در ميان مليون 

) عرفی(ی سکوالرجلوه يکجريان ملی پس از بيست وھشتم مرداد با دو . دمی پروران
در يک انشعاب مذھبی به نام نھضت ملی  دومبه نام جبھه ی ملی چھره آرايی کرد و

ھر دوی اين جريانھا به دست خوديھای درون . ايران به رھبری مھندس بازرگان
لی به دست انواع گروه ھای جبھه ی م. ساختاری از ايفای نقش تاريخی باز ايستادند

چپ زده ی درونی که به صورت گروه ھای مارکسيستی و لنينستی سربرکشيدند و 
 ندنھضت آزادی به دست فرزند ماورای چپش که مجاھدين خلق نام داشت از سکه افتاد

ھردو يعنی ھم جبھه ی ملی و ھم نھضت آزادی در برابر نيرويی که از قديم و
اختند اما از حضورش نيک آگاه بودند از صحنه بيرون دردرون خود پنھان می س

انديشه ھايی ماندگار  ،اين مجموعه نتوانست در برابر حرکتھای رشد يابنده .رانده شدند
نکته ی مھم اينحاست که رژيم پھلوی دوم بيش از ھمه ی اينھا به . بپروراند

  . مشروطيت پايبند بود، ھرچندبه گونه ای ناقص

در پرتو تحوالت شھريور بيست تا بيست و ھشتم مرداد ھمه چيز در جھت انحالل 
از درون رژيم گرفته تا بيرون آن که در دست چِپ . مشروطيت حرکت می کرد

ھيچ خرد متعارفی نمی تواند بپذيرد که دکتر محمد مصدق در صورت . روسی بود
مه ھا ی آن دوره روزنا. می داشتمشروطيت را پاس نظام برآمده ازپيروزی، 

در ھمه با سکوت تأييدکننده ی خود اوھيأت دولت دکتر مصدق  وحرکات اعضای
در چنين حالتی سخن گفتن از . مسيربراندازی رژيم پادشاھی حرکت می کردند

جامعه ی ايران در عمل به دو اردو منقسم . مشروطه خواھی چيزی جدی نمی نمايد
وای ايران خواھی و نوعی ناسيوناليسم يکی اردوی پادشاھی که تحت ل. شده بود
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يکی با : ايرانی عمل می کرد و ديگری اردوی ضدپادشاھی که منقسم بود به دو جريان
عالقه يا با تظاھر به عالقه ی به ايران به ميدان می آمد و ديگری با فروپاشی ايران، 

ازيم حتی اگر نگاھی به تفسيرھای تاريخی اين دوره بيند. جھان وطنی را جار می زد
طرفداران مرحوم دکتر محمد مصدق اين دوره را عصر دموکراسی ناقص نام نھاده 

اين طرز تلقی را دريک دوره ی . اند بی آن که روشن کنند دموکراسی کامل چيست
طوالنی تاريخی چپيھا نسبت به انقالب مشروطيت می پروراندند وآن راانقالب ناقص 

نند نگرش مسخره ی استبداد ايرانی ھمه و ھمه اين نوع نگرشھا ما. نام می نھادند
وجود دارد که عدم  مطلقی نيکِ ی گويی پديده . مبتنی اند بر نگرشھای غيرتاريخی

ناگفته می . حضور ھمه جانبه ی آن چيزی ناکامل و ناقص را به نمايش می گذارد
جربه می خواھند بگويند اين پديده ی مطلق و ناکامل که ما در بستر عدم کمال آن را ت

کسانی که اين نوع ازنگرشھا را تبليغ می کنند در اساس  .کنيم دموکراسی غربی است
اينان نمی . به تحول تاريخی و به عنصر فرھنگ در چارچوب اين تحول آشنايی ندارند

پذيرند که دموکراسی در ضمن ابزاری چندجانبه است که با توان جامعه درپرتو يک 
گر شما بقای يک کشور برايتان ھدف اصلی باشد در اين ا. ھدف عمده سامان می گيرد

ھيچ اصل دموکراتيکی . صورت در عمل سياسی خود با محدوديتھايی مواجه می شويد
دمکراسی در اصل يک دادوستد در چارچوب امکانات . در خالء به وقوع نمی پيوندد

دوره ی انديشه ی سياسی ايرانی در . است چنان که سياست ھم ھمين خصلت رادارد
بان بوده است وتنھا می توانسته يرور بيستی باافت فراوان دست به گتاريخی شھري

سايه ی ناسيوناليسم و نظام پادشاھی ھرچند مبھم در ھردوسو به حيات خود ادامه در
تنھا وجه مثبت آن ھمان نگھداری از ايران و بقای اين کشور بوده است که بی . دھد

تاريخ نويسی مشروطيت و مشروطيت به . اھميت دانستترديد اين وجه را نبايد کم 
. اين سو ھمواره دستخوش شرح ماوقع و توصيف مبھم از رجال نيک وبد بوده است

بزرگترين عيب فريدون آدميت اين است که نتوانسته است اين تاريخنويسی را با ھمه 
انديشيده  ی نيکيھايی که از خود برجا گذاشت به يک مجموعه ی به ھم پيوسته و نيک

دراينجا اشاره ی گذرا . در اين باره سرفرصت به تفصيل خواھم نوشت. بدل کند
در يک کالم بايد ديد حامالن دموکراسی در يک دوره ی .بدفھمی به بار تواند گذاشت

زمانی چه کسانی ھستند با چه آرمانھايی و با چه ھدف عمده و بزرگی در چه جامعه 
. آن وقت است که می توان ھمه را به سنجش سپرد .ای با چه مرحله ای از تکامل

م پسند سپرده ايم و عاقبتی جزاين اگر بکنيم در اساس خود را به دست انديشه ھای عوا
  .ه برسرمان آمد ، نمی آمدچجز آن

در سالھای دھه ی معروف به چھل اين جريان روشنفکری باز با دو خصلت سکوالر 
که سرانجام مذھبی (ندگان به رھبری آل احمددر اطراف جريانی به نام کانون نويس
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راه افتاد و در جريانھايی ديگر در گروه ھايی مذھبی سربرآورد که در دو محور ) شد
چھره ی شاخص اين حرکت بی . اصلی فلسطينی و الجزيره ای سروسامان گرفت

اما پس از افول خصوصيات مارکسيستی علی شريعتی ھمين . ترديد علی شريعتی بود
تھای مؤتلفه متبلور أق و مجاھدين انقالب اسالمی و ھين در کسوت مجاھدين خلجريا
اينھا ھمه از دوران دھه ی شھريور بيست نشأت می گرفتند و از فعاليتھای فداييان . شد

در طول انقالب اسالمی برخی از . اسالم که شکل خاموش آغازين آنھا بود برمی آمدند
مذھبی ريشه  - ت در حرکتی بی بنياد به نام ملیھمين حرکتھا اتمی شدند و در نھاي

  . دواندند و بخش بزرگی از آنھا ذوب واليت فقيه گشتند

اين نگاه فھرست گونه به ما نشان می دھد که حرکتھای روشنفکری پس از شھريور 
بيست در کنار حزب توده و جنبشھای چپ و مارکسيستی و مائويستی،گونه ای مذھبی 

عرفی که که نتوانست به استقالل برسد مگر در - نه ای سکوالرو بالنده دارند و گو
  .پرتو ھمان دو گونه حرکت سياسی ايدئولوژيک چپ و مصدقی 

به بيان ديگر حرکتھای روشنفکری ايران در اين دوران در اساس حرکتھای 
مذھبی گرفته تا روشنفکری بارز و  - از چپ گرفته تاملی و از ملی. اندايدئولوژيک 
آنچه ھمه ی اينھا . ی که منتھی به عبدالکريم سروش و مانندھايش می شودشاخص دين

را جذب خود می کند و برھمه چيره می شود ھمان انديشه ی مبھم واليت فقيه است که 
با خصلتی ضد پادشاھی تمامی عناصر مشروطيت گريز را در وجود خود ذوب می 

ر سنت سياسی ايران اما قادر است اين مخلوط تازه نه در تاريخ ريشه دارد و نه د. کند
کل نيروی پراکنده ی يک جامعه را بسيج کند و حتی در برابر دشمن خارجی 

  .بازگرديم به جريانھای روشنفکری. ايستادگی شگفت آور به خرج دھد

انديشيدن ل کردن وبابت نحوه ی استدالن گروه ھای روشنفکری بی ترديدازاي
کنون ھم دارند اما آنچه مھم است وجوه اشتراک اين حتی اداشته اند وتفاوتھايی باھم 

 ، ھمه ی اينھا ضددارندھمه ی اينھا خصلت ايدئولوژيک داشته اند و . جريانھاست
خاصه تجدد پھلوی می  ،ناگفته خصومتی کور با تجدديم پھلوی بوده اند وگفته ورژ

ھمه در آغاز ھمه بی چون و چرا به برآمدن خمينی ياری رسانده اند، پرورانده اند،
انقالب از پاکسازيھای بی رحمانه به دفاع برخاسته اند و از راه اندازی دادگاه انقالب 

که تيغ بی رحم استبداد به جان بخشی از آنان افتاد و براثر  ۶٧حمايت کرده اند تا سال 
اما پس از اين مقطع خونين ھمين . خشونت ھمين تيغ شکاف ميان خود را پذيراشدند

ھمه بی کم و کاست جنبش دوم خرداد را به عوض آن که فرصتی بدانند جريانھا ،
برای يک خيزش اجتماعی گسترده به منظور جدايی از انقالب اسالمی،آن را وسيله 
ای آسانخواھانه دانستند جھت پشتيبانی از بخشی از بدنه ی جمھوری اسالمی به 
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لوژيک جنبش خودانگيخته رھبری خاتمی و با تمام قوت باز به مدد ھمان خصلت ايدئو
ھمين مردمان .ی مردم را   خالصه کردند در وجود يک دروغ بزرگ به نام خاتمی

در جلوه ھای مختلف خود به ھنگام محاکمه ی کرباسچی به عوض آن که فرصتی 
بيايند درجھت بسيج مردم ، تمام نيرويشان را خالصه کردند در وجود يک جريان 

ھمين کوششھا  ٨٨نان به ھنگام انتخابات رياست جمھوری اي. ناسالم به نام کرباسچی 
  . را به کاربستند در جھت حمايت از موسوی و کروبی

  

  بزک اسطوره ای پوکيده: گفتار دھه ی چھل

رسانه . مدتی است شاھد چھره نمايی و بازگشت پديده ای به نام دھه ی چھل ھستيم
ھای خارج از کشور پرچمدار افراد و گفتارھای اين دھه شده اند بی آن که انديشه ای 

عنوانی است نمادين برای دروه ای » دھه ی چھل«. انتقادی در ارتباط با آن بپرورانند
اين دوره با تحول دورانساز بيست وھشتم . نجامدکه بيش از يک دھه به طول می ا

مرداد می آغازد ، با شکست حزب توده ھمچون نماد روشنفکری شھريور بيستی به 
اوج می رسد،در البالی افسردگی و سرخوردگی فعاالن و ھواخواھان حزبی ُخرد و 
ی خمير می شود و در سالھای چھل که ايران سرانجام به ثباتی در خور توجه دست م

  .افتان و خيزان دوام می آورد ۵٧اما تا انقالب اسالمی  کشديابد،سربرمی 

روشنفکری شھريور «بيست را ست است که روشنفکری پس ازشھريوردراگر
اکنون بايد روشنفکری پس از بيست و ھشتم مرداد را  نام نھاده ام،» بيستی

صياتی اين دو روشنفکری خصو. نا نھاد» روشنفکری بيست و ھشتم مردادی«
  .مشترک دارند و در بسياری از زمينه ھا ھم از ھم متمايز می شوند

آنچه شھريور بيست به بازار سياست عرضه کرد،چيزی نبود جز مارکسيستی واپس 
ھرجاھم که می خواست روسی نباشد از نوعی فرھنگ چپ . مانده با تفسيری روسی

فرانسوی را نيز » ليگریفک«فرانسوی و پيرامن آن اثر می پذيرفت ھرچند که اغلب 
ادبيات شھريور بيستی ، ادبياتی است چپ زده  با نگاه تحقير به . به ھمراه می آورد

  .ايران باستان و ميل شديد به انحالل در اتحاد جماھير شوروی

اين روشنفکری که آميزه ای بود از تحصيلکردگان قاجاری و انحطاط عصر قاجار، 
دورخود گردآورد يا متوسط رضاشاھی را نيز از طبقه ی سرانجام توانست بخشی

دھه ی سی را با » بيست و ھشت مردادی«در حالک که روشنفکری . خنثی سازد
اندوه و افسردگی از شکست دھه ی بيست سپری می کند و پوچی حزب و اردوی 
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ياليسم را به جان می آزمايد، و در دھه ی چھل که ھوای اقتصاد و موقعيت سسو
ل به ثبات دارد با اطواری رياکارانه و باجخواھانه پا به عرصه ی فرھنگی جامعه مي

ھاله ای از رفاه و پوچی،به شعر نو تکيه می درگسترده ی حيات اجتماعی می گذارد و
اين . صمدبھرنگی،جالل آل احمد و علی شريعتی: زند وبه سه قھرمان خود می آويزد

وشنفکری بيست وھشت ر. ھرسه براثر موقعيتھايی يکسره طبيعی درمی گذرند
به نعش آن سه  ومردادی ولی ھر سه مرگ را به گردن ساواک و رژيم شاه می اندازد 

  .می آويزد

حزب از کار افتاده و مھاجر توده » دھه ی چھل«از اين گذشته در دوره ی موسوم به  
اين جريانھا اما چھره ای . از رونق می افتد و به جريانھای چريکی ميدان می دھد

اگر جريان . و بيشتر با رجوع به چين و کوبا خود را توجيه می کنند س ندارندملمو
شھريور بيستی می توانست به فرھنگ و ادبيات روسی ھمچون تکيه گاھی بنگرد و 

نه از » بيست و ھشت مردادی«را در آن بحويد، روشنفکری » رئاليسم سوسياليستی «
د و نه خود توان داشت شخصيتھايی چين و کوبا و حتی ويتنام بھره ای ادبی می بر

از حتی ھمه اش خالصه شد در شعر نو که به جز چند استثنا . يکه و ممتاز بيافريند
نظر فکری ميزان عقب افتادگی اين از. ه ترندترانه سرايی ھمين دوره عقب افتاد

محصول اين . می بينيم» مراسم ده شب«روشنفکری و قلم زنان دھه ی چھلی را در 
  .يی چيزی نيست جز رويکردھايی سياست زده و نازلگردھم آ

نه تحليل . اعتنا نمی آفرينندسياسی اين دوره نيز چيزی در خور مھمترين سازمانھای
عرصه ران ونه انديشگری دارند توانا دتاريخ ايرجامعه و فرھنگ ودرستی دارند از

 تا دوراننفی کورکورانه ی ھمه چيز از باستان گرفته . سياسی يا فرھنگیی فکر
وجه مشترک ھمه ی اين افراد و اين . تنھا سالح نيرومند اين گروه ھاست ،معاصر

ِی اندکی متمايز اگر ھم اينجا و آنجا چند مورد استثناي. سازمانھا جھل است و ميانمايگی
ات عمده يميانمايگی مشاھده می کنيم،نبايد مارا از شناسايی خصوصو اندکی برتر از

داند و از ھمه مھمتر اين که نبينيم و نتوانيم ببينيم آين دوره آبستن ی اين دوره غافل گر
روشنفکران بيست و ھشت مردادی که حاال به برپايی تشکلی . چه فاجعه ای بوده است

به نام کانون نويسندگان چسبيده اند قادر نيستند تحليلی درست از اين کانون و انديشه 
ور و مواليشان از چپ توده ای لغزيد به سر. ھای جاری و حاکم برآن به دست دھند

نوعی سوسياليسم مبھم به شيوه ی خليل ملکی و کيبوتص اسراييلی و سرانجام خزيد و 
  .فروغلطيد در ميراث خود ھمچون خسی در ميقات

آشفتگی ذھنی و سودجويی فردی ميراث روشنفکری عقيم اين دوره است که سرانجام 
جناح چپ اين . ھمچون مرشدشان در دامن انقالب اسالمی و رھبر آن فرومی روند
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را نماد ضدامپرياليسم  ۵٧روشنفکری برآمده از حزب توده و فدايی ھمه باھم  انقالب 
اين انقالب معنويت و بازگشت به اخالق  می بينند و جناح غير چپ اين روشنفکری در

  .را آرزومی کند و می ستايد

آنچه .وشد سربرنياوردرفبمی روشنفکری برجسته ای که جلوه در دوران انقالب اسال
ينی ھم که روشنفکری دينی نام گرفت در اساس در جست و جوی اصالح حکومت د

. ز فقھا؛نه بيشتر و نه کمترن به آن در و جود شورايی ادبود و به دنبال استمرار بخشي
اين ھمان چيزی بود که اصالح طلبان می خواستند و اصرار داشتند و دارند ھمين 

جنبش اصالح . حکومت را پابرجانگاه دارند و اجازه ندھند بنيادھايش سست گردد
اما اين فريب توانست ھمان مردمانی را . طلبی درون ساختاری يک فريب بزرگ بود

ضدامپرياليستی بودند اين بار با شعار معنويت و ورود تدريجی به به دنبال خصلت 
را تا آخر » فوکوميشل «ھمان فريبی که . مدرنيسم به خيابان و به رسانه ھا بکشاند

عمر دچار ناراحتی وجدان ساخت، اينان را که بيشترشان در خارج اقامت گزيده اند 
يافتند برای عشوه آمدن در برابر روحانيتی  ھمذره ای نلرزاند که ھيچ فرصتی ديگر

اين ته مانده ی روشنفکری نيمه درباری ، نيمه الواط و نيمه . که ھيچشان نمی شمرد
قرطی محمد رضاشاھی ھم که حاال  مجلس آرايی می کند چيزی در بساط ندارد جز 
ای کپی کردن پرده ھای فکری و نقاشی و عکاسی و سينمايی روستايی ھمچون جلوه ھ

  .مدرنيسم خودی و بی خطر

  گفتاررژيم مرجع

يم مگر در اين سالھا کم نيستند کسانی که می گويند در رژيم پھلوی ھمه چيزداشت
ھمين مورد آزادی سياسی نيز معتقدند امکانات سياست حتی برخی در. آزادی سياسی

  .ورزی در آن رژيم بيشتر می بود از اين رژيم اسالمی

ھمواره جوش وخروش و واکنش  ۵٧ انقالبسالھای پس ازان در اين نکته به کنار، اير
کار  .حسرت و خودخوری داشته نسبت به پديده ی سقوط رژيم محمد رضاشاه پھلویو

طبرزدی،نوری (اکنون به جايی رسيده است که حتی انقالبيون اصالح طلب شده مانند
ه شده را نسبت ب ، يا منتظری وامثالھم يکصدا مزيتھای رژيم سرنگون)زاد و ديگران

شايد بتوان توده ايھا را تنھا استثنايی برشمرد که ھرگز . می زنندرژيم کنونی جار
به راستی اين ھمه کين و کينه را نمی توان . عنصری مثبت در رژيم پيشين نيافته اند

  .از ديده دورداشت

رھا رژيم مرجع به چه معناست؟رژيم مرجع را اکنون رژيمی می دانيم که ھمه ی گفتا
به آن برمی گردد، ھمه ی کينه ھا به آن اشاره دارد و ھمه ی سنجشھا بر ھمان اساس 
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اين چنين رژيمی به تدريج مبنای داوريھا و سنجشھای فرھنگی و . سامان می گيرد
  .سياسی و اجتماعی قرار می گيرد

اگر درست است که مقطع انقالب مشروطيت را خاستگاه عصر جديد در ايران می 
يم پھلوی و تعيين می کنيم، به آسانی و حتی به مراتب بيش از آن می توان رژگيريم 

نمود شاھزاده ی بازمانده از آن رژيم را يعنی دو پادشاه پھلوی واکنون حتی جلوه و
اگر شاھزاده رضاپھلوی . که آن را رژيم مرجع می ناميم دمجموعه ای به شمار آور

بب است که گفتارھا و رفتارھای او دارد ھمين حوزه قرار می دھيم بدان سرا ھم در
نوعی رفتار اپوزيسيون دموکراتيک را تبليغ می کند که در حقيقت در ھيچ گروه 

کافی است نگاھی بينداريم به دو گروه از . اپوزيسيون ديگری مشاھده نمی شود
 به ھمين اعتبار می بينيم رفتارھا و. اپوزيسيون که مجاھد و توده ای ناميده می شوند

آنچه نويد . شيوه ھای به کار گرفته شده در اين سه جريان قابل قياس باھم نيستند
دموکراسی سر می دھد ھمانا رفتارھا و کردارھا وگفته ھا و انديشه ھای شاھزاده 

  .رضاپھلوی است، نه آن دو گروه ديگر

ت آنچه می توانس! حتی اصل انتخابات را. را به باد می دھدجمھوری اسالمی ھمه چيز
مردم و روشنفکران نيز به . نماد تفاوت باشد اکنون تبديل گشته است به نماد رياکاری

تدريج تبديل گشته اند به ابزار توجيه کننده ی اعمال و رفتار وکردارھای سياسی يک 
  .نمی شود نشد وشعبده بازی بزرگ به نام انتخابات که ھيچگاه به راستی برگزار

  برخی رويدادھا در اين ميان

شاھد تحوالت فرھنگی در خورتوجھی بوده » جامعه ی کاذب«س از انتشار رساله ی پ
ايم که اشاره به برخی از آنھا می تواند به فھم و درک برخی از خصوصيات جامعه ی 

  .کنونی ايران مددبرساند

گرچه نيک می دانيم انتخابات در جمھوری اسالمی ايران نمايشی کاذب در جھت . ١.
رای رژيم حاکم است، با اين حال بی توجھی به اين پديده گمراھی مشروعيت سازی ب
در عرصه ی فرھنگ شناسی رفتارھای کاذب ھم مقام و جايگاه . نيز به بار می نشاند

  .خود را دارند

نخست رياست جمھوری اش و  ه یرفتارھای نسنجيده ی دورواحمدی نژاد با سخنان 
دوم رياست باط با بازده انتخابات دوررارتعملکردھايش دواکنشھا وبه دنبال آنھا 

درجه ای  ھشتادوگردش صد نان بن بستھايی آفريد که حتی با چ ،)١٣٨٨( جمھوری
  .جھانی چيره شوددرمقياس ملی ورفتارھا ناخوشايند آن سخنان وفضای ھم نتوانست بر
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نه کروبی آن را پذيرفت . انتخاب احمدی نژاد در ھمان دور اول ھم بحث برانگيز بود
و نه رفسنجانی، با اين حال اوبه اين مقام دست يافت و حذف مخالفان مقتدر خود را با 

به يک اعتبار چنان که پيشتر نيز نوشته ام احمدی نژاد . موافقت خامنه ای پی گرفت
را بايد ھمان جلوه ی مضحِک فاجعه آميزی دانست که مرحله ی پايانی رژيمھايی 

آميخته بود با بحران ھردو دوره ی انتخاب او. خبرمی دھندچون جمھوری اسالمی را
آفرينی و عنصرھايی کودتاگونه به اين اعتبار که نمی توانست وفاق ھمه ی 

عليه کسانی برخاسته بود که مقامات کليدی او. اران را پيرامون خود گردآوردواليتمد
ردی به جمھوری اسالمی را دراختيار داشتند و چه بسا از ھمين راه گذار از واليت ف

احمدی نژاد با انديشه ھای قيامت بينی که زمينه . جمعی را زمينه سازی می کردند
ھای توده ای و مردمی دارد سربرکشيد و ھمواره به کمک فرصت طلبی راھگشايی 

اينھا ھمه . توده پسندی را نويد می دادد و جمھوری اسالمی پاک و مردمی ومی کر
از ياد نبريم . او يک به يک به شکست انجاميدند وقتی به فاجعه انجاميد که کودتاھای

که انديشه ی رستاخيزی در چارچوب نظامھای سياسی بسته ، درنھايت چاره ای ندارد 
فن «در اين باره در رساله ی کوتاه . جز توسل به کوتااز طريق مجراھای ھمان رژيم

روکاست که احمدی نژاد خاصه ھنگامی فاعتبار. نکته ھايی می آورم» ودتاو ھنر ک
موسوی  -گردانندگان جمھوری اسالمی خواسته و ناخواسته با حصر خانگی کروبی

را پرسش برانگيز ساختند و حق را به جانب کسانی  ٨٨در عمل اعتبار انتخابات 
اين مجموعه به دو جريان ميدان . پرتاب کردند که نتايج آن انتخابات را نمی پذيرفتند

در مسير برگزاری انتخابات آزاد و دوديگر  يکی جنبش گسترده ی فکری. داد
در  .واردساختن فشار بر گردانندگان جمھور اسالمی در جھت برگزاری انتخاباتی آزاد

اينجا يک نکته را نبايد از ديده دورداشت که فصل مشترک گروه ھايی چون احمدی 
 نژاد و در مجموع اصولگرايان از سويی و اصالح طلبان درون ساختاری از سوی

  .ديگر ھمانا نجات جمھوری اسالمی است به دو طريق

گردانندگان جمھوری اسالمی به جای برگزاری انتخابات آزاد ،روآوردند به برگزاری 
بگان خاينان اصل رقابت آزاد ميان ن. ودانتخاباتی بالنسبه آزاد در چارچوب سيستم خ

فروکاستند به رقابت  آمريکايی برگرفته بودند،نخست -رژيم را که از چپيھای انگليسی
ميان امنيتيھای خودی و سپس فروکاھيدند به رقابت ميان برگزيدگان شورای نگھبان با 

آنچه طراحان رقابت نخبگان نمی دانستند يا از ياد می .مشورت وزارت اطالعات
نظامی بسته چون نظام واليت فقيه قادر نيست از حد معينی . بردند توان يک نظام بود

در چنين . غير اين صورت سراسر داربستش فرو می ريزدد زيرا درنھپا وراتر ب
وضعی توسل به يک اصل جھانشمول به نام انتخابات آزاد ھمواره بنيادھای رژيم را 

  .پرسش برانگيز می سازد
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اينھا به کنار اکنون می دانيم انتخاب رئيس جمھور جديد يعنی روحانی مجموعه ای 
او که می خواھد خود را وامدار کسی . ن تھی استقروقاطی و معجونی بی مزه و ميا

ه اندازه ی احمدی نژاد در نھايت نماينده ی ھيچ کس ھم نتواند بود و ب جلوه گر نسازد،
بحران  .وقاحت و ولگردی گفتاری و رفتاری به بار نخواھد نشاند ياھم جسارت 

درت ،سرانجام حکومتگران را وادار ساخت عنان قفزاينده درجمھوری اسالمی
ارد به سبک اجرايی را يکسره به دست دستگاه امنيت و کارگزاران اين دستگاه بسپ

. بار حکومت روحانی،حکومتی است تکنوکراتيکتبه يک اع. شوروی سابق
تکنوکراتھايش اما از خزانه ی دستگاه امنيت برگزيده شده اند ومحدود به بضاعت 

تی به ناچار بايد با رقيبان اطالعاتی اين دستگاه اطالعا. ھمين خزانه ھستند ،نه بيشتر
ريان جتبار ھم اکنون جدلی در عبا يک ا. ظام دست و پنجه نرم کندخود در ھمين ن

دست  است که يک سرآن در دست اطالعاتيھای لباس شخصی است و سر ديگر آن در
 نظام حاال ديگر به مردم تنھا به اعتبار آرام نگاھداشتن. پاسدار -يھای نظامیتاطالعا

اوضاع امتياز می دھد،نه به سبب ميل به گسترش آزادی يا عالقه به 
ھمه چيز بايد مھندسی شده به پيش برود و ھمه چيز در خدمت . استقراردموکراسی

گفت حکومت روحانی  از اين رو می توان. وم بخشيدن به نظام ھمراه با اصالح آناتد
اميد  انتظار بروز بحران و بهدر يب کم و نرم زمينه ی گرگونی با شآزمونی است در

  .جلوگيری از اين بحران يا کاھش خسارات آن

اکنون بايد گفت اصل انتخابات آزاد ھمچون شبحی در فضای جامعه ی ايران در 
گردش است اما چنان که بارھا يادآورشده ام دستيابی به چنين اصلی بی پشتوانه ی 

  .واھانه به بار نمی نشيندجنبش مردمی و بسترسازی فکری دموکراتيک و آزاديخ

تحول مھم ديگر تحولی است در عرصه ی برداشتی ديگر از جنبش مشروطيت که 
  .آميزه ای شده است از مشروطه خواھان و جمھوريخواھان مشروطه طلب

  

  چرخه ھای فکر رنجور

روشنفکری معاصر ايران را در اساس چنان که آورده ام روشنفکری شھريور بيستی 
روشنفکری از روشنفکری مشروطيت گسست و ازگفتارھای آن مردمان اين . می دانم

بيگانه تخيل واقعيت گريز و. فاصله گرفت و به مداری واقعيت گريزپيوست
ذھن را بی مسئوليت می سازد و به ھيچ  باواقعيتھای زندگی و جامعه ای واقعی،
ی يابد و به اين ذھن خصلتی فرصت طلب م. تعھدی در ھيچ زمينه ای پايبند نمی سازد

د ذھن واقعيت گريز دريک چرخش شتابان از تاريخ خود می بر. ولگری ميل می کند
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. و به تاريخی ديگر ھرچند بيگانه و نآشنا دل می سپرد و نمادھايی فريبنده برمی گزيند
قھرمانان چنين ذھنی ،قھرمانانی ھستند برآمده از فرھنگی ديگر و تاريخ چنين ذھنی 

روشنفکران ايرانی دھه ی بيست چنين . علق به کشوری ديگر،تاريخی می شود مت
قھرمانشان پرولتاريايی . ذھنی می پرورانده اند و به چنين خصلتھايی وابسته می بودند

بود که چون در جامعه ی خود حضورش را لمس نمی کردند،ناچار ھمتای واقعی آن 
قھرمان را نيز به را در جامعه ی روسی جست و جو می کردند و تاريخ کشور ھمين 

اما از آنجا که ذھن واقعيت گريز ذھنی ساده ساز است . ناچار تاريخ خود می پنداشتند
به تنبلی نيز می گرايد ، تاريخ ھمين پرولتاريای روسی را برابر می گيرد با تاريخ 

به اوج می  ١٩١٧شود و در اکتبر آغاز می  ١٩٠۵اين تاريخ با . تمام کشور روسيه
  . گ دوم جھانی افتخار می آفريندنجد و در سر

بدين ترتيب ھمين ذھن و اقعيت گريز به واقعيتی می آويزد که حتی اگر ھم شرح آن 
روشنفکری . درست می بود به جايی ديگر تعلق می داشت و از جايی ديگربرآمده بود

قھرمانان کلخوزی و . شھريور بيستی با تاريخ خود بيگانه است و آن را تحقير می کند
ووخوزی را ارج می نھد و حتی ادبيات حماسی خود را زيرپا می گذارد و با تمسخر س

گاھيان که سرگرم پاکسازی شناين روشنفکری در ھيأت سازمان ملی دا. ياد می کند
گاه بست نشست اما بخت شنھمکاران خود بود به ھنگام ورود خمينی به ايران در دا

ھم دانشگاه را . ت و به بھشت زھرا رفتيارش نبود و خمينی بی اعتنا از آنجا گذش
او اما صحنه ی مرگ را ترجيح داد . و ھم بھشت زھرا را دپھلويھا برپا ساخته بودن

آيد و اينان را از می کردند خمينی می اين دانشگاھيانی که تصور. ی علم برصحنه
ه دست داد ب خمينی فقط به اينان امکان. شستندبی ھوده به انتظار ن می آورد،تحصن در

با صوت بلند يا به سکوت،دربرابر جنگ زبان  بستايندخود پاکسازی کنند، اعدامھا را 
بسته بمانند و حذف غيرخوديھايی چون سعيدی سيرجانی و پرويز ناتل خانلری را 

چنان شيفته ی خاتمی گشتند که آن را موھبت دانستند و چنان در برابر . بديھی بپندارند
 .کرباسچی ذوق زده شدند که او را اسطوره پنداشتند

تباط با نظام سياسی دھه ی چھل رانت خواربود ومنفعت طلب و اين روشنفکری درار
از اينھا که بگذريم . ھمه ی اينھا را با رياکاری می پروراند و پی می گرفت. سودجو

بازده فکری و ادبی . نبايد اين روشنفکری را تنھا به مدد ابزار سياسی به داوری سپرد
می توان آن دھه را به سنجش  و ھنری اين روشنفکری به راستی چه بود؟ با فاصله

مردمانی بودند که به . سپرد اما نبايد از حضور اين گذشته ی اکنون زده غافل ماند
مردمانی که از ھر جريان و عنصری . قولی تنھا يکی داشتند اما ده تا می نماياندند

خاصه سياسی و قومی بھره می گرفتند تنھا به خاطر آن که بتوانند بضاعت مزجاتشان 
  .ثروتی بی کران بنمايانند را
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فاقتی چگونه اين مردمان به مدد محافل سياسی و ر کهاين است بدانيم آنچه مھم است 
سياست حذف دگرانديشان و متفاوت . محصوالتشان را رواج دادندبرجامعه راه بستند و

از خودشان را گاه با بی رحمی پی گرفتند و توليداتشان را به ضرب سياستھای حزبی 
  . نمودار ساختندنيک 

 .مريد پروری سنتی يکسره متفاوت استی دردوران جديد درتاريخ ايران بارمريدپرو
 درحالی که دردوران جديد عی باوربه مرشدنوبودبا مريدپروری توأم درقديم

تد بازرگانی آگاھانه نوعی دادوس. مريدپروری آميخته است به باج دادن و باج گرفتن
اين نوع از مريدپروری . دنبالش ھستند آگاھانهکه ھردو  استاربرقرومريد ميان مراد
جلسات داستان خوانی جالل آل احمدی به اوج رسيد و در يسندگانن نودر کانو

قلمزن ازپاافتاده يا يک عده . خود را استمرار بخشيدحقيرھوشنگ گلشيری حيات 
عی ان شناخت اجتماکسب شتابو شھرت طلب و بی شکيب که خواستارجوان   شماری

يابند وباسرسپردگی خواستار شناسايی خودمی  دراين نوع از تجمعات حضورمی اند
  .شوندھمچون شاعرنوونويسنده ی با استعداد

  

  نگاھی ديگر به خارج ازکشور

نگاه انداختن به سپھرگفتارھای ايران را نمی توان به پايان برد بی آن که نگاھی 
درخارج ازايران درميان ايرانيان  انداخت ،ھرچند گذرا، به وضعيت فرھنگی ايران

  .مھاجر و درارتباط با رسانه ھای فارسی زبان وابسته به کشورھای خارج

بی ترديد امواج پی در پی مھاجرت به خارج از کشور پديده ای بغرنج و چند بعدی 
جامعه ای در . حاال ديگر با امری موردی يا کوتاه مدت سروکارنداريم. شده است

پديد آمده و رو به گسترش دارد که ناچار حد وحدود آغازين را فرومی خارج از ايران 
  .ريزد وبرخی خصوصيات جوامعی از نوع خود را جذب و حتی تکرار می کند

دراينجا ما فقط می خواھيم به اشاره نشان دھيم که وجوه خاص اين جامعه ی 
م و در ھمانحال البته فقط برخی از اين ويژگيھا را می نماياني. مھاجرايرانی چيست

يادآورمی شويم که در آينده اين جامعه از جامعه ھای ھمتا يا ميزبان خود چندان فاصله 
  . نمی گيرد

عده ای از بيم جان ومال . موج اول مھاجرت در ھمان آغاز انقالب سربرکشيد
گريختند،عده ای از سر دورانديشی و عاقبت انديشی پناھگاھی دايم برای خوددست و 

  .از حقارتھای فرصت طلبانه و سودجوييھای موردی می گذريم .پاکردند
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جنگ ھشت ساله فرصت کم نظيری فراھم آورد برای . موج دوم باجنگ فوران کرد
. ھم آنان که بيم داشتند و ھم آنان که از جنگ می پرھيختند و می گريختند: ھردوگروه

  .در ھمانحال فرصت کم مانندی بود برای کسب جواز پناھندگی

ھنوز نمی دانم ايرانيان . زمينه سازی شد ٦٧ج سوم با کشتار فجيع مشھور به مو
دراين دوره عالوه . چگونه می توانند اين سبعيت و اين جنايت گسترده را توجيه کنند

با پديده ی کشتار مخالفان در خارج ھم روبه رو می شويم که نشانه ھای آن را  ٦٧بر
يان در خارج در يک دوره ی زمانی طوالنی زمينه قتل ايران. پيشتر نيزديده بوده ايم

ھمين کشتار البته به قاتالن حکومتی نيز آموخت چگونه می توانند در . سازی شد
جريان تجارت قتل در ھمين دوره . . خارج اقامت گزينند و کسب و کارنيز راه اندازند

ند افغانستان و دراروپا رفاه به بارمی نشاند و درمنطقه ی خودمان مان. ھا شکل گرفت
  .امارات و سوريه و لبنان به مال اندوزی خارج از تصور ميدان می داد

به ھرحال چون اين دوره و امواج کوتاه و بلند آن درھم می آميخت با قدرت نمايی 
رفسنجانی در مشاغل مختلف، ناچار بايد پيوند اين مرحله را با رفسنجانی از يادنبريم 

  . عمال و کردار اين مقطع را با رفسنجانی يکی بينگاريمبی آن که بخواھيم ھمه ی ا

در ھمين دوره بود که خاتميچيھا . موج چھارم شامل دوره ھا و موارد کوتاه مدت است
ريختند ميدان و اقامت در خارج را بھانه ای دانستند برای تبليغ جھت جھانی سازی 

. ه قتل مخالفان در داخلاين دوره آميخته بود با ريا و فساد و منتھی شد ب. خاتمی
به عھده ی زمينه سازيھای اين مرحله .زنجيره ای محصول ھمين دوره است قتلھای

در دوره ی خاتمی در مقطعی گريز به . است» زنجيره ای«روزنامه ھای موسوم به 
آنچه می . خارج اندکی سخت می شود چون غربيان با نظر مساعد به خاتمی می نگرند

. پناھندگی اجتماعی جانشين پناھندگی سياسی می شود. ماعی استماند بھانه ھای اجت
در ھمين برھه نوعی از پناھندگی رياکارانه فوران می کند که پناھندگی دينی نام می 

تھيه ی اسناد ستمديدگی سياسی شروع می کنند تنظيم و یبه جااين نوکيشان حاال. گيرد
وج به راستی در دوره ی رياست شکوفايی اين م. به تھيه ی اسناد ستمديدگی مذھبی

اين موج آميزه ی عجيبی است از سرخوردگی، اميد به  .احمدی نژاد قابل مشاھده است
کسب پناھندگی آسان، اسالم گريزی،تنفر از حکومت دينی وپناه جستن در گروھی 

آنچه در اين ميان ضعيف است و بی رمق ھمانا باور . ھمدل به تصور غلبه برتنھايی
  .يد استبه دين جد

سخنان نسنجيده ی اين نايب . موج پنجم را آسان می توان موج احمدی نژاد نام نھاد
. اما نه فقط به ھمين حد. خودخوانده ی امام زمان بھترين بستر بود برای اخذ پناھندگی

در اين مرحله حرص کم مانندی به چشم می خورد به قصد حضور در روزنامه ھای 
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در اين مقطع روزنامه . زنجيره ای بسته می شوند ای زروزنامه ھشماری ا. مختلف
حاال . ھای رسمی حکومتی  ابزار مناسب به شمار می روند برای گريز از ايران

می گويند از احمدی نژاد ھراس دارند در نتيجه به خارج . خاتميچيھا ھم بھانه دارند
مه ھا پيوسته ھرکس که به زحمت و باتمکين فوق العاده به يکی از روزنا. می روند

بود حاال ھمين پيشينه را بھانه می سازد برای استخدام در يکی از رسانه ھای فارسی 
اين معجون ريا درھم می آميزد باموج گسترده ی مرحله . زبان يا جھت اخذپناھندگی

  .٨٨ی بعد يعنی مقطع 

بابت نبايد از يادبرد که احمدی نژاد از ھر . است ٨٨موج ششم ھمين بستر برآمده از 
در دوره ی دوم بسياری به خارج گريختند و روآوردند به . دوره است دوقابل تقسيم به 

اين ادعا چنان که بارھا . خارج به اين اعتبار که در ايران جانشان در خطر است
بسياری از کسانی که از ايران می . يادآورشده ام در مواردی اندک فقط صحت دارد

که دوست دارند در غرب يا جايی مشابه غرب زندگی گريزند به واقع کسانی ھستند 
اين مردمان اکثريت کسانی را تشکيل می ھند که روزگارشان را جوری سامان . کنند

کوچ «اگر کسانی مانند برنامه ساز . داده اند که سرانجام از ايران بروند به ھر علت
ارج جانشان در خطر ادعا کنند که ايرانيان مقيم خ) يا عنوانی شبيه به آن(»ايرانيان

بوده است و به ناچار به خارج روآورده اند،بی ترديد با ادعايی صادقانه روبه رو 
تھيه و پخش شده است و » ايران فردا« اين برنامه که در تلويزيون موسوم به . نيستيم

. ادعا نيز می شد که باز ادامه خواھد داشت،برنامه ای ناصميمانه و نادرست است
نه تنھا آميخته بود باحذف برخی از . بخشی از اين برنامه را ديدمبرحسب اتفاق 

فرض برنامه ساز . واقعيتھا،بل مبتنی بود برجلوه ھايی کاذب از رويدادھايی معين
چنان ناصادقانه ساماندھی شده بود که گويا اين چند مليون ايرانِی به اصطالح کوچنده 

ايران شده اند و به محض آن که اين به خارج به خاطر نجات جان خود ناچار به ترک 
نه تنھا اکثريت بزرگ ايرانيان مقيم خارج . مانع برطرف شود به ايران بازمی گردند

در معرض خطرجانی نبوده اند، در ضمن چنان که امروز ھمه می دانند اکثريت 
ھمين . بزرگی از اين کوچندگان به ھيچ قيمتی حاضر به بازگشت به ايران نيستند

گان تلويزيون ايران فردا را اگر نيک بنگريد می بينيد می توانسته اند در ايران گردانند
کم نيستند کسانی که با صحنه . بمانند ،چه رسد به بی بی سی چيھا يا صدای آمريکاييھا

سازی ايران را ترک کرده اند و با صحنه سازی خود را در معرض خطر جلوه گر 
وچک بزرگ را به گونه ای ديگر بنماياند بی اگر کسی اين به اصطالح ک.ساخته اند

در ھمان سالھای آخر پادشاھی . کمترين ترديد راھی نادرست وناصواب برگزيده است
موجی بس نيرومند در اليه ھای مختلف جامعه می جوشيد و تدارک اقامت در خارج 

. ردندھنوز انقالب جانيفتاده بود که انبوھی ايران را ترک ک. را زمينه سازی می کرد
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چرا به اين پديده ی مھم فرھنگی اين قدر سرسری و ناصميمانه می نگريد؟ مگر 
بی ھيچ غلو و اغراقی می نويسم . کسانی که در ايران ماندند کم صدمه ديده اند

. به اندازه ی صاحب اين قلم در معرض خطر نبوده اند» کوچندگان«بسياری از اين 
راحتی زياد ايران را ترک کند،پس ا حتی با نااگر قرار شود ھرکس با اندک ناراحتی ي

اين حکومت بايستد؟ اين موج بزرگ مھاجرت پديده ای است ه کسی بايد برابرچ
ناگوار و ناخوشايند برای تاريخ و فرھنگ ما که به راستی بايد درست به آن نگريست 
با  و اين فرصت طلبی چندش آور بسياری از ھموطنان را به نقد کشيد تا باری ديگر

ما اکنون دارای يک ملِت مھاجر ھستيم که معنا  .تکرار چنين پديده ای روبه رونشويم
  .و ابعاد آن را در نوشته ای ديگر به تصوير می کشم

برای شماری  ۶٧مھاجرت به خارج که روزگاری خاصه در آغاز انقالب و در مقطع 
دوره ی پس از از ايرانيان وسيله ای است جھت گريز از مرگ بالفصل، خاصه در 

ابزاری می شود يکسره جھت گريز از ميدان سياست عملی به قصد استراحت ١٣ ٨٨
مذھبيھا به خارج آن ھم به  - نمونه ی ھجرت تمام عيار ملی. در خارج از کشور

اين حزب آشفته . توصيه ی رھبرشان ،عزت هللا سحابی، پديده ی است در خور توجه
رد و از رسانه ھای غرب بھره می گيرد برای انديش بساط خود را در خارج می گست

ھمواره اينان .چھره سازی فعاالنی که تعدادشان از انگشتان دودست تجاوز نمی کند 
اين بار اما به بھانه ای ارزان . آرزوی اقامت در غرب را در سر می پرورانده اند

در اروپا  خود عھدی بسته اند که اقامت» خدای «متوسل می شوند و ادعا می کنند با 
اين نوع از ورشکستگی سياسی در تاريخ معاصر ايران يکسره نو . را توجيه می کند

   .و بی بديل می نمايد

ينان در کنار اين مجموعه از خروج اصالح طلبان که گفتاری موازی گفتار خارج نش
نوعی کنارآمدن با رژيم کنونی را آشکارا تبليغ می دو دھه ی پيش می پرورانند و

با رسانه ھای فارسی زبان نيز سروکارداريم که وابسته به حکومتھای خارجی  کنند،
رسانه ھايی ھم داريم وابسته به گروه ھا و افراد . اند مانند بی بی سی و صدای آمريکا

کانالھايی ھم وجود دارند . خارج از کشور مانند کانال يک و انديشه و من و تو وجزآن
ری اسالمی می دانند و برخی ھم آنھا را پيشمرگه که برخی آنھا را وابسته به جمھو

سخن از نفوذ مالی و سياسی . ھای ھمين بی بی سی و اتحاديه ی اروپا برمی شمرند
عربستان سعودی نيز فراوان رواج دارد که به ھرحال حکايت از دلبستگی اين 

  !به ايران اميرنشين می کند

کا را بايد متفاوت دانست از    سنجش رسانه ھای رسمی چون بی بی سی و صدای آمري
-رسانه ھای رسمی در. سنجش رسانه ھای فرد محورچون کانل يک يا انديشه
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حکومتی مانند بی بی  سی و صدای آمريکا جلوه ھايی عرضه می شوند يکسره کاذب 
در اين رسانه ھا افرادی سربرآورده اند بی ھيچ شناسنامه ای اما تقليد . و چندش آور

اگر قياس مع الفارق . تايان خود در رسانه ھای غربی به نحوی کاذبمی کنند از ھم
کارمندان دست . يک مصداق داشته باشد ، درھمين جا می توان به اين مصداق پی برد

چپيھای سابق و الحق،  -،توده ای )در زمان قطبی(سوم تلويزيون ملی ايران - دوم 
ه تمايل گردانندگانی معين از اصالح طلبان گريخته از ايران به ميل خود، يا بنا ب

حکومت، يا از سررفاه طلبی ھمه باھم فضايی رسانه ای ساخته و می سازند که نشان 
ھمه ی اين مردمان اما سود فردی خود را . می دھد جنسشان از ھربابت جور است
اينان برای آن که دھان ديگران را ببندند مدام . برتر از نفع جمع و کشور خود می دانند

اين و آن از اين يا آن گروه باج می دھند و به ستايشھای غلوآميز و باج دھيھای به 
نگاه کنيد به صدای آمريکا و معرکه (برخی در نقش امنيتی. ارزان قيمت رو می آورند

چنان صحنه گردانی می کنند که گويی ھمان دھه ی چھليھا در ) بادش -گرداِن چپ 
يده اند و خيال می کنند می توانند ذھن اين رسانه ھا به تصورخود به قدرت رس

تاريخی را پاک کنند وتاريخ پيش از انقالب و پس ازانقالب را با يک برنامه رقم بزنند 
  . و تاريخسازی رسانه ای را به جای انديشه ی تاريخی بنشانند

سياست سانسور و حذف اگر يک معنی داشته باشد، به راستی ھرروز در صدای  
و » راديوفردا«سی به واقعيت می پيوندد؛ در رسانه ھايی چون آمريکا و بی بی 

و مانندھايشان ھم ھر وقت فرصت به دست آيد از » ايران فردا«تلويزيونھايی چون 
نيتھايی ناسالم را به اجرادرمی آورند وتعلقات  ،راه مميزی و به مدد سياست حذف

از اين مردم پيشينه ی بسياری . فردی خود را نيزبه نحوی بيمارگونه پی می گيرند
ژورناليستی شناخته شده ای ندارند اما در راه تحقق سياستھای کشور ميزبان به حقوق 
. بشرمی چسبند واز آن دل می کنند ھرجاکه صالح باشد و به کار صاحب رسانه بيايد

مانندبی (اين افراط را به ويژه در چند برنامه ی مستمربی بی سی و صدای آمريکا 
می توان مشاھده ...)ارف ،صفحه ی آخر ، به عبارت ديگر ، پرگار، افق وپرده بی تع

چپ مسلکان صدای آمريکا در ارتباط با سياستھای راھبری اياالت متحده ی . کرد
ط با سياستھای فرھنگی ارتباآمريکا سخت آمريکايی محورند و امنيتی مسلک ولی در 

ا ھمان زبان و فکر دھه ی چھلی با ايران چپ نمايی می کنند و بمرتبط وشنفکری ر و
ارجه ای آمريکا که اين وجه از خکارشناسان امنيتی و وزارت . انندسخن می پرور

فعاليت اين حضرات را مھم نمی دانند به گفتارھای اين چپ آمريکايی اھميت نمی 
عنان گسيخته از نظام پھلوی به مورد و بی مورد واينان ھرجا که دستشان برسد . دھند

سی آی ای خود پرده  –بی آی  بتوانند روی آن وجه آمريکايی اف می کنند تا بدگويی
شخصی که پيشينه ی ژورناليستی او بر کسی روشن نيست در اين زمينه . بپوشانند
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 توده ايھا تا بتواند امتياز می دھد و نامشان را مدام در –اين آدم به چپی . افراط می کند
ديگران که می رسد سياستی و روشی ضد ليبرال زمينه ای بر می شمارد اما به  رھ

در برنامه ای در ارتباط با سانسور . پيشه می کند و حتی کار را به وقاحت می کشاند
کتاب دو شخصيت اصالح طلب جمھوری اسالمی را می آورد و چنان مغلطه می کند 

. باشد منضبط و سامان يافته يدو می کنند تا جايی که گويی سانسور خوب است فقط با
وقتی ھم که از کتابھای در بند سانسور نام می برد تنھا به کتابھای دوستان چپ و چپ 

به راستی برنامه .نمايش اشاره می دھد و ده ھا نويسنده  را سانسور و حذف می کند
در ارتباط با حوزه ی فرھنگ يک فاجعه ی تھوع  و راديو فردا ھای صدای آمريکا

بدبخت پياده را  ی دو يک. روش را دارد با اندک تفاوتی بی بی سی ھم ھمين .آور است
کسی ھم . می کنند متخصص تفسير سياسی و گرداننده ی ادبی برای چپ مسلکان

وقتی مبحث . را نمی شناسد اينانو کسی  ندخرده نمی گيرد چون کسی نيست آنانبر
چيزی  سنجش سانسور را به دست سانسورچيان واشنگتنی و لندنی بدھيد بھتر ازين

  .گيرتان نمی آيد

اين موضوع رااميدوارم درفرصتی ديگرھمراه بانمونه وتوضيحات تفصيلی يادآور 
  .شوم

  ١٣٩٢انديشه زمستان 
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