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 مقدمه

نامه سرگشاده خود را به دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی  سالو هاولواکه  هنگامی

ساله بود و تا آن زمان در کشور خود و در جهان به عنوان یک چهرۀ ادبی شناخته  ٩٣ منتشر کرد

در پی انتشار این نامه بود که هاول به عنوان یک مخالف فکری برجسته استبداد . می شد

 . کشورش شهرت جهانی یافت برکمونیستی حاکم 

توافقنامه هلسینکی که  چند ماه قبل از امضایمنتشر شد، یعنی  ٥٣٩١نامه هاول در آوریل 

های  حقوق بشر و آزادیپایبندی کشورهای عضو این توافقنامه به  (٩مادۀ ) یکی از مواد آن

انتشار این نامه همچنین مصادف با ششمین سالگرد . اساسی، اندیشه، وجدان، عقیده و مذهب بود

چکسلواکی بود که کوشیده بود با حزب کمونیست اصالح طلب  دبیر کلسقوط الکساندر دوبچک 

برای  "سوسیالیسمی با چهرۀ انسانی"ایجاد اصالحات و برقرار کردن آزادی بیان و لغو سانسور، 

دموکراتیزه شدن نظام سیاسی و اقتصادی  تحت رهبری دوبچک .چکسلواکی به ارمغان آورد

  . کشور رسمًا در دستور کار حزب کمونیست قرار گرفت

که به بهار پراگ معروف است، در آستانه بیستمین  ،در چکسلواکیدوران اصالحات 

منجر به سقوط حکومت منتخب جمهوری  ٥٣٩١سالگرد کودتایی آغاز شد که در سال 

نیروهای وابسته به این کشور توسط  هجراخروما ریزو لتق و رئیس جمهور یرانکربچکسلواکی، 

سرکوب و با ، کردبرقرار  بر حیات سیاسی کشوررا ،  سیطرۀ کامل این حزب شد حزب کمونیست

به  ٥٣٩١دوبچک از ژانویه تا اّول ماه مه . را برچیده بودۀ آزادی های سیاسی کلی ،مخالفان

 ،از آزادی بیانبا استفاده در این چند ماه مطبوعات .  سرعت به اجرای برنامه اصالحات پرداخت

کارگر آن سال در تظاهرات روز . مسائلی را مطرح کردند که تا کنون امکان مطرح شدن نداشت

چند روز بعد .  جمعیت کثیری از مردم در حمایت از اصالحات شرکت کردند( اّول ماه مه) 

رهبران چکسلواکی از مسکو بازدید کردند و آنجا عدم رضایت مسکو از سیاست اصالحات به آن 

 .دولت رسمًا سانسور مطبوعات را لغو کرد ٥٣٩١ژوئن  ٦٩روز . ها گوشزد شد

 (سرباز ١٢٢٢٢٢)قوای نظامی کشورهای عضو پیمان ورشو  ٥٣٩١اوت  ٦٢روز 

تن از رهبران اصالح طلب  دوبچک، نخست وزیر وقت و دو .کشور چکسلوکی را اشغال کردند
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چند ماه بعد در . را تأیید کردندختم روند اصالحات  به اجبارو شدند حزب کمونیست بازداشت 

گوستاو هوساک، از . شد برکنارب کمونیست الکساندر دوبچک از دبیرکّلی حز ٥٣٩٣آوریل 

 ،که خود دورانی را در زمان استالین در زندان به سر کرده بود ،اعضای قدیمی حزب کمونیست

همۀ آزادی های نسبی بهار پراگ لغو و سانسور کامل در  .رهبر حزب کمونیست چکسلواکی شد

 . کشور برقرار شد

هاول . متمول و فرهنگ دوست به دنیا آمدای  در خانواده ٥٣٩٩واسالو هاول در سال 

خانوادۀ هاول به اتهام بورژوا بودن شامل مصادرۀ . ساله بود ٥٦هنگام استقرار استبداد کمونیستی 

هاول همچون همۀ فرزندان وابسته به . اموال شدند و مجبور به کار در کارخانۀ خانوادگی شدند

ه عنوان دشمن طبقاتی رژیم از حق تحصیل در طبقۀ بورژا قربانی سیستم گزینشی شد که او را ب

پس از اتمام دورۀ . محروم کرده بود ، در رشته ادبیات و سینما که مورد عالقه اش بود،دانشگاه

شود و  و مشغول به کار میمی بیند هاول در یک آزمایشگاه شیمی به عنوان تکنیسین تعلیم  ییادتبا

موفق به اخذ مدرک تحصیلی الزم برای ورود به همزمان شب ها به تحصیل ادامه می دهد تا 

و باز به دلیل خواستگاه اجتماعی اش اجازه ورود به آکادمی هنری پراگ یا دانشکده . دانشگاه شود

 .سینما نمی یابد، و ناچار به انتخاب رشته اقتصاد می شود

ز صحنه در پس از اتمام دوران سربازی، هاول که به تئاتر عالقمند بود به عنوان نورپردا

هاول چند نمایشنامه می ٩١-٥٣٩٢بین سال های . مشغول به کار می شود( ABC)ث .ب.تئاتر آ

او در عین حال  .به صحنه می آیدبالوستراد تئاتر در  ٥٣٩٩، اولین نمایشنامه او در سال نویسد

ل یکی هاو ،در دوران بهار پراگ .برای امرار معاش در یک کارخانه آبجوسازی نیز کار می کند

فعالیت های او در دفاع از آزادی بیان و آزادی . از اعضای فعال کانون مستقل نویسندگان بود

فعالیت های سیاسی هاول  .نمایشنامه های او ممنوع شوند ٥٣٩٥هنرمندان، موجب شد که در سال 

 ٥٣١٩تا  ٥٣٩٣عاقبت منجر به محکومیت او به زندان می شود و او از  ٥٣٩٣تا  ٥٣٩١از سال 

 .برد به سر میدر زندان 

نویسد که مردم  و به گوستاو هوساک نامه میگیرد  میهاول زمانی قلم به دست  

چکسلواکی تحت فشار یک نظام خفقان آور امید خود را به هرگونه امکان اصالح و بهبود اوضاع 

نامه هاول . به وجود آورده است ای وضعیت نگران کننده کشور یأس حاکم بر جو. از دست داده اند

عمیقی است که نه تنها ادعای مقامات حزب کمونیست مبنی بر سیاسی -اخالقی-یک رسالۀ فلسفی
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عواقب و آثار از  ی استاستحکام  رژیم  و حمایت مردم از نظام را رد می کند، بلکه تحلیل ظریف

 .نظام برای تحکیم و تضمین ثبات واستفاده از رعب و وحشت به عنوان وسیلۀ حکومت در جامعه 

تأثیر سیطرۀ ترس بر شکل گیری موازین اخالقی جامعه و روابط این نامه تأملی است درخشان در 

متقابل شهروندان، رشد دروغ و کتمان و تظاهر به عنوان هنجارهای حاکم بر رفتار اجتماعی و 

اش  عهباالخره تأثیر ویرانگر این وضعیت بر تاریخ  و مسیر زندگی فرد که  در بستر تاریخ جام

  . شکل می گیرد

رساله برای شهروندان ایرانی که بیش از سی سال تحت سیطرۀ نظامی /آشنایی با این نامه

طنز قضیه در اینجاست که تحلیل .  استالزامی  حکومت چکسلواکی،و حتی خشن تر از  ،مشابه

، میمجموعۀ آیات و احادیث اسالبیش از رئیس جمهور فقید چکسلواکی در مورد نظام کشورش 

 .را برای خواننده اش فراهم می کند ماهیت جمهوری اسالمی اسباب درک

نامه سرگشاده به گوستاو "واسالو هاول بدون هیچ چشمداشتی اجازه ترجمه و نشر 

. بنیاد عبدالرحمن برومند اعطاء نمود را به "٩٩مفهوم منشور "، و "قدرت بی قدرتان"، "هوساک

در سال آینده متن کامل دو رساله دیگر نیز به  ،"گوستاو هوساکنامه سرگشاده به "پس از انتشار 

 . صورت الکترونیکی و چاپی منتشر و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت

یک سال پیش در چنین روزی یکی از درخشان ترین چهره های فکری، اخالقی و سیاسی 

یبان مبارزان آزادیخواه های زمامداریش، همواره پشت او در سال. عصرما چشم از جهان فروبست

از دست دادن هاول برای همۀ فعاالن حقوق بشر ضایعه ای جبران . بود که دربند و گرفتار بودند

ّما اندیشه و کارنامۀ زندگی او نسلی بعد از نسل دیگر را در راه آزادی و آزادگی ا. ناشدنی است

 .آموزش داده و رهنمون خواهد شد

دسامبر به مناسبت اّولین سالگرد  ٥١است که امروز  خشنودبنیاد عبدالرحمن برومند 

نامۀ سرگشاده به گوستاو "ترجمۀ فارسی هاول، با ادای احترام به خاطرۀ او،  درگذشت واسالو

 .را در اختیار هموطنان عزیز بگذارد" هوساک

 الدن برومند

 ٦٢٥٦دسامبر  ٥١واشنگتن، 
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 آقای دبیر کل

شهروندان نتایج و تالش  نظم و انضباط حکمفرماست؛ کارها و در ادارات ما  در کارخانه

خرند، زاد  سازند، اتومبیل می رود؛ مردم خانه می سطح زندگی به تدریج باالتر می: محسوسی دارد

معیار درستی  ها، واقعیتست که این  ا بدیهی. گذرانند کنند، سرگرمی دارند و روزگار می و ولد می

خواهند  مردم چون می .چکسلواکی نیست سیاسِت دولِت فعلیکامیابی یا ناکامی  برای سنجش

البته این کار  .گردند خود بازمیروزانۀ کار  بهاجتماعی،   زندگی کنند همواره پس از هر تب و تاب

 . برای پشتیبانی از این یا آن جناح حاکمکنند و نه  خودشان می سر آخر برایرا 

بیش از  ؛كنند زندگی  به دلخواه خودكنند و  ف روند، مصربفقط این نیست كه سِر کار اّما 

کنند که به آن خواهند رسید و یا از آن  آنان از پیش سقفى براى تولید اعالم می .کنند ها می این

کنند و به نامزدهای از پیش  ها شرکت می بدون استثناء در انتخاباتو درخواهند گذشت؛ همیشه 

در کنند؛  می یتفعال[ دولتی]های سیاسی گوناگون  شکیالتتدهند؛ در  شده، به اتفاق رأی می تعیین

از هر چیزی که از آنان خواسته شده کنند؛  شرکت می[ فرمایشی]های  و تظاهرات ها  میتینگ

دولت به چشم  اقداماتبا ناسازگاری یا مخالفت نشانی از  هیچ کجاکنند؛ در  حمایت کنند، حمایت می

 .خورد نمی

ها  همین واقعیتباید به جّد از خود پرسید آیا  . نباید نادیده گرفتدیگر  را ها واقعیت  این

 ؟کند تأیید میجلِب حمایِت مردم و تحکیم اوضاع در کشور را در موفقیت شما است که 

اگر فقط به آمارهای . ست که ما از مفهوم تحکیم داریما  پاسخ به این پرسش، بسته به درکی

پلیسی دربارۀ فعالیت سیاسی شهروندان و از این قبیل چیزها استناد های  گزارش وگوناگون اداری 

 .روا داشتتردید ما   کنیم، در این صورت، البته بسیار دشوار بتوان در واقعیِت تحکیم جامعه

نظر باشد، در این  درجامعه ذهنیت  اما اگر از تحکیم چیزی بیش از آن، مثاًل وضع واقعی

 و پایدارتر تر شاید ظریف عواملیی به پرسش کشیده شوند، دیگر عواملصورت چه طور؟ اگر 

در دارند، در این صورت چه طور؟  اهمیتبه همان اندازه ها چندان آسان نیست، اما  آن  که سنجش

از خود به عنوان مثال اگر پس این اعداد و ارقام، کدام تجربۀ اصیل فردی و انسانی پنهان است؟ 

های واقعًا انسانی، برای  برای پیشرفت جنبه ،معنوی جامعه بپرسیم برای بازسازی اخالقی و
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چه کاری صورت گرفته؟ در جهان او  واقعیآزاد و شکوفایی انسان و برای  بیشتر شأناعتالی 

شان، روابط و  اگر مشاهدۀ سادۀ ظواهر امور را کنار بگذاریم و به مجموعۀ علل و نتایج درونی

ینکه اگر بخش پنهان واقعیت را که مفهومی انسانی به آن ها بپردازیم، خالصه ا چند و چون آن

، آیا باز عواملبخشند در نظر گیریم، چه خواهیم یافت؟ حال پس از تجزیه و تحلیل این  ظواهر می

 توانیم ادعا کنیم که جامعۀ ما استحکام یافته است؟ هم می

برخالف ظواهر گویم جامعۀ ما  ورزم و می من جسارت می! گویم که خیر ت میئبه جر

د، بحرانی چنان رو می فروعمیق  یدر بحرانبیش از پیش ، نه تنها استحکامی ندارد، بلکه امر

 .مانند است بیتوان گفت از بسیاری نظر در تاریخ معاصر  خطرناک که می

 .کوشم این مطلب را بازتر کنم می

 

 ترس

کنند که تصویری  ی میکارپرسش بنیادی این است که چرا مردم چنین رفتاری دارند؟ چرا 

دهند؟ به نظر من برای   به دست حکومتپشتیبان تمام عیار و کاماًل متحد ای  کننده از جامعه خیره

   .ترسند برای اینکه می: طرفی، پاسخ روشن است هر ناظر بی

آموزد که  آموزان می اش را از دست بدهد، چیزهایی به دانش آموزگار از ترس اینکه شغل

کنند؛ دانشجویان از  آموزان از ترس آیندۀ خود، همان چیزها را تکرار می رد؛ دانشخود قبول ندا

آیند و کاری  درمی« اتحادیه جوانان»شان را ادامه دهند، به عضویت  ترس اینکه نتوانند تحصیالت

کنند که باید بکنند؛ پدر از ترس اینکه مبادا فرزندش به دلیل عدم صالحیت سیاسی نتواند وارد  می

انجام « داوطلبانه»خواهند،  پذیرد و آنچه از او مى نشگاه بشود، مشاغل بس گوناگونی را میدا

شده  کنند و به نامزدهای تعیین احتمالی، در انتخابات شرکت می پیامدهایمردم از ترس . دهد مى

ا به بازی واقعًا انتخابات است؛ از ترس جان ی کنند که این مسخره دهند و طوری وانمود می رأی می

کنند و به هر چیزی که از  های جمعی شرکت می شان در نشست خطر افتادن موقعیت و سابقۀ شغلی

از ترس، با سرزنش کردن . کنند دهند، و یا دست آخر، سکوت می ایشان خواسته شود رأی می

لو از ترس . کنند آمیزی را با دروغ ُپر می های تحقیر زنند و فرم خود، دست به انتقاد از خود می

كاركنان . گویند سخن نمی ،نرفتن، از عقاید واقعی خود نه در حضور جمع و نه گاه حتا در خلوت
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بهبود  امیدماند و یا به نهای احتمالی مصون  شان از آسیب از ترس اینکه وضعیِت زندگی

ی را های هاى باالتر، در بیشتر موارد، هدف رقصی در مقابل ارگان خوش یا برای شان و وضعیت

دالیل، آنان را به همین کنند؛  د، از پیش اعالم مینرسب بدان قرار است[ از نظر میزان تولید]که 

های کار سوسیالیستی ایجاد گروه
1
، گزارش کاراصلی این  سنُحدانند  د، چراکه از پیش میدار مىوا 

و مراسم رسمی  ها مردم از ترس، در اجتماعات، تظاهرات. شدن فورى به مقامات باالتر است

بسیاری از دانشمندان و هنرمندان از ترس اینکه مبادا مانع کارشان شوند، خود را . کنند شرکت می

نویسند که ربطى به افکارشان ندارد و  دهند که قبول ندارند، چیزهایی می هوادار افکاری نشان می

هایی که از آن نفرت دارند آیند، در کار  ست، به عضویت نهادهای رسمی درمیا دانند که خطا یا می

برخی . کنند آثار خود را ُمثله و تحریف میزنند و  کنند، یا دست به خودسانسوری می مشارکت می

کاری که خود  دلیلدهند، آن هم به  روند که دیگران را لو مى نیز برای حفظ خود تا آنجا جلو می

 .اند هبودآن  دست اندر کارنیز 

، ه شودشناسانه و رایج آن فهمید یم، نباید به معنای روانگو ترسی که من از آن سخن می

 ربینیم که از ترس ب یعنی به معنای نوعی احساس مشخص؛ ما عمومًا کسی را در اطراف خود نمی

ترسی که از . با اعتماد به نفسکنیم به ظاهر راضی و  خود بلرزد، بلکه شهروندانی را مشاهده می

مشاركت کم و بیش آگاهانه  :تر که مفهومی اخالقی دارد ژرف ست بسیار گویم ترسی ا آن سخن می

شود و یا  تهدید می از آنچهنگرانی  ،دایمی و همه جا حاضر یخطروجود  ازجمعی  احساسدر 

زندگی، به کار گرفتن   از واقعیتاساسی  ئیخواهد شد، عادت کردن به تهدید به عنوان جزاحتماال 

به  و کسب مهارت در آن،متنوع همرنِگ جماعت شدن  های آشکار شکل و بیش از پیش کامل

 .سیستم مؤثر دفاعی تنهاعنوان 

کنونی جامعه نیست، اما همچنان  ساختار دهندۀ شکلبدیهی است که ترس تنها مادۀ 

خورد، و  وحدت ظاهری، انضباط و اتفاق نظری که همه جا به چشم می. ر آن استعنصترین  مهم

ای  شود، بدون وجود این ترس، حتا سایه استحکام جامعه مطرح می در اسناد رسمی به عنوان دلیل

 .از حقیقت نیز در خود ندارد

                                                 
1

بریگاد های کار سوسیالیستی در کشورهای بلوک شرق متشکل از کارگرهایی بود که داوطلبانه برای باالبردن سطح تولید کوشش می  

 .کردند
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ترسند؟ از محاکمه؟ از  گیریم که پس مردم از چه می حال در مقابل این پرسش قرار می

این اشکال خشن سرکوب، دست کم . ؟ از تبعید؟ از اعدام؟ البته که خیرمصادرۀ اموالشکنجه؟ از 

و بسیار   تر ، امروزه اشکال سرکوب ظریف. هاست که به تاریخ پیوسته اند ط ما، مدتدر شرای

گان  همه ها معّرف آناعمال نفوذ دولت در که ) نیزسیاسی  های همحاکماز  است و گزینشی شده

در حالی که بار اصلی فشار به جای .  ترین تهدید سخنی در میان نیست جز به شکل  شدید (است

و این البته در اصل، چیز زیادی را عوض . زه وضعیِت زیستی افراد منتقل شده استدیگر، به حو

. دانیم آنچه اهمیت دارد، نه بار مطلق یک تهدید مادی، بلکه ارزش نسبی آن است می: کند نمی

که است اش، و با مراتب ارزشی مورد نظرش، اهمیتی  مسئلۀ اصلی برای انسان، در افق زندگانی

دهد  از اهمیت آنچه در عمل از دست میکه نظر ذهنی و روانی برای او دارد  این فشارها از

اش  به عنوان مثال، ترس انسان امروزی از اینکه از کار کردن در رشتۀ تخصصی. تر است افزون

شرایط تواند به همان اندازه مهم باشد و او را وادار به همان کاری کند که در  محروم شود، می

روش زیر فشار گذاشتن وضعیِت . دکر می مصادرۀ اموالبه شدن ورت تهدید صتاریخی دیگر در 

در واقع، در کشور ما شهروندی : انسان، به یک معنا، حتا عمومیت یافته است هستیزیستی و 

چون برای هر کس  .ده باشدماناز این فشارها مصون ( به معنای وسیع کلمه)اش  هستینیست که 

اهمیِت چیزهایی . ست بدهد، پس هر کسی دلیلی برای ترسیدن دارداین امکان هست که چیزی از د

تواند از دست بدهد  از امتیازهای متنوعی که قشر حاکم می: توان از دست داد، متفاوت است که می

گرفته، مثل شغل راحت، ترفیع رتبه، درآمد خوب، کار در رشتۀ مورد عالقه، ادامۀ تحصیل، تا 

رداری از حداقل امنیت قضایی به همان میزان محدودی که فالن دست کم، امکان زندگی و برخو

، نیز قانون شامل همگانحتا ، قرار نگرفتن در زمرۀ قشر خاصی که سخن کوتاه. آدم عادی دارد

شود، و به بیان دیگر، محسوب نشدن در زمرۀ کسانی که قربانی آپارتاید  ها نمی شامل حال آن

کسی ممکن است چیزی از دست بدهد، حتا کارگر ساده هم آری، هر. سیاسی در چکسالوکی هستند

تواند از اینکه  دشوارتر گمارده شود؛ حتا او نیز می یتر به کارمک یتواند تنزل یابد، و با درآمد می

رسیده به صراحت بیان کرده است، به  در یک نشست یا در یک کافه، آنچه را که به فکرش می

 . تلخی پشیمان شود
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 فساد

است که این شیوۀ فشار آوردن بر وسایل معیشت انسان، که کل جامعه را به طور  آشکار

چه روزانه و به طور مشخص، و چه  -گیرد اعّم و تک تک اشخاص را به طور اخّص در بر می

با موفقیت به عمل درآید هرآینه  ،همچون اشکال خشن پیشین ،توانست نمی -به عنوان خطری بالقوه

یعنی قدرت : کند را برایش تضمین  قدرتنبود که فراگیری، پیچیدگی و این  اگر متکی به نیرویی

ای از تارهای نامرئی بر  در واقع این عنکبوت هولناک، پرده. و حضور همه جا حاضر پلیسقاهر 

بیهودگی  قطعیل یای که در آن، تارهای تنیده از وحشت، آخرین دل پیکر جامعه تنیده است؛ جامعه

با اینکه اکثر مردم در اغلب مواقع این . دهد حاکمیت را به شهروندان نشان می هرگونه تالش علیه

داند که این  ترین شهروند هم می بینند و برایشان ملموس نیست، اما ساده تارعنکبوت را به چشم نمی

کند و رفتار خود را  حساب می ها تارها وجود دارند؛ و همیشه و همه جا، روی حضور خاموش آن

 :داند و دلیل آن را هم به خوبی می. کند که از چشم و گوش پنهان آن در امان باشد یم میطوری تنظ

و محاکمه یا محکوم  رددبازجویی پس بدهد، متهم گ به دام عنکبوت بیفتد،به هیچ وجه الزم نیست 

وت باین عنکتارهای در  در هر موقعیت و مقامی که باشند صاحبان پست و مقام نیزحتا . شود

در ]شوند که  خورد، کسانی یافت می می شان رقم  زمانی که سرنوشت .شوند ر میگرفتا

تواند هر زمان که بخواهد  اینکه پلیس می .به اختیار یا به اجبار با پلیس همدستی کنند[ سازی پرونده

داشته باشد، کافی است تا بخشی از وجود و  ایستادگیآنکه او توان  در زندگی فرد مداخله کند، بی

 .ت خود را قربانی کند و برای همیشه به موجودی ظاهرساز بدل شودصیشخ

کند،  نه میالهای دفاعی انسان برای حفظ موقعیت خویش، ترس  وقتی در پس تالش

طلبی به طور روزافزونی به موتور اصلی اهداف فرد  توان مشاهده کرد که خودپرستی و جاه می

 .شود بدل می برای دستیابی به آنچه که پیش از این نداشت

، به ندرت با چنین صراحتی موقعیت به دورۀ اخیررسد که نظام اجتماعی در  به نظر می

کسانی داده باشد که حاضر اند به خاطر کسب منافع به هرکاری دست بزنند؛ کسانی فاقد اصول، 

 های نیست که امروزه بسیاری از پست  شگفتدر چنین وضعیتی، . مقدار و تشنۀ مال و مقام بی

یا خیلی . طلبان، شیادان و افرادی مشکوک اشغال شده است طلبان، فرصت دولتی توسط انواع جاه

معروف، یعنی توسط کسانی که هنر این را دارند که برای حفظ مقام و « همدستان»ساده، توسط 

کنند، دارند چیزی را نجات  شان در هر شرایطی، خود را قانع کنند با کار کثیفی که می موقعیت



واسالو هاول به دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکی نامه سرگشاده  

 

10 
 انتشارات الکترونیکی بنیاد عبدالرحمن برومند

این نیز تصادفی نیست که در چنین وضعیتی، فساد . دهند و مانع بدتر شدن اوضاع هستند یم

. های مختلف دولتی، به ویژه امروز، به باالترین میزان در ده سال گذشته رسیده است شخصیت

، طبق منافع عذاب وجدانیگیرند و بی هیچ  رشوه میآشکارا ها هستند که برای هرچیزی  همین

 .کنند ی و شخصی عمل میگوناگون ماد

اند، روز به  ان حاکمیتبپشتی نیازی کنند و با بی شمار کسانی که تبلیغات رسمی را باور می

در حقیقت، همه . گیرد ن و دروغگویان فزونی میریاکارابه عکس شمار . شود روز کمتر می

 . اند به ریاکاریناچار 

های اخیر، به  رژیم در سال: ارداین وضعیت ناخوشایند، البته دالیل منطقی خودش را د

کافی . ندرت به افکار واقعی شهروندان به ظاهر وفادار و به راستی سخنان آنان توجه داشته است

کس در  ها، هیچ است مالحظه شود که به عنوان مثال، هنگام انواع انتقاد از خودها و اظهار ندامت

ها از روی خلوص نیت است یا فقط  آدمای به دانستن این ندارد که آیا کار این  واقع، عالقه

آنکه  کند؟ حتا معمواًل گمان بر این است که فرض دوم درست است، بی شان چنین ایجاب می منفعت

گفته در خدمت توجیه این  به عکس، امتیازهای شخصی پیش. در آن دیده شود اخالقیچیزی غیر

نیست که آیا اشتباه از خودش بوده یا اینکه او را « نادم»کسی به دنبال متقاعد ساختن  .است انتقادها

. ابراز ندامت است ،شان این است که به او بگویند راه نجات اند؛ تمام هّم و غم به اشتباه انداخته

 کنند در حالی که آید، با جالل و جبروت توصیف می امتیازهایی را که از این راه به دست می

برحسب تصادف اگر کسی پیدا . کاهند به خوابی آشفته فرومیتنها تلخکامی ناشی از انکار خود را، 

« های پاداش»از پذیرفتن  صادقانه از خود انتقاد کند و در عین حال بدون هیچ چشمداشتی شود که

 .که رژیم او را مشکوک هم بداند بسیار محتمل است، خودداری ورزداعطایی 

 

 یاعتنای بی از دلسردی تا

ای تو بپذیری که  اگر در مؤسسه: خواریم رشوهتوان گفت که همۀ ما آشکارا  دست آخر، می

ن، بلکه به رااهمک البته نه به عنوان ابزاری در خدمت دیگر)این یا آن کار را به عهده بگیری 

اتحادیه "اگر در . دهند ، به تو امتیازات گوناگونی می(مؤسسه یتعنوان مأمور و در خدمت مدیر

اگر به . گوناگون به دست خواهی آورد های عضو شوی، حق و امکان تفریح به شکل" جوانان
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خالقیت واقعی  های و فرصت رسمی شرکت کنی، امکان مراسمعنوان هنرمند، در این یا آن 

موافق در جلوت هر طور که بخواهی بیندیشی به شرط اینکه در خلوت توانی  تو می. خواهى داشت

تراشی نکنی، هرگونه دلبستگی به حقیقت را به فراموشى بسپاری و وجدانت را خواب  مانعباشی، 

 .کنی، در این صورت همۀ درها چهارطاق به رویت گشوده خواهند شد

در جامعه عامل اصلی موفقیت ، انطباق دادن ظاهری خود با وضع موجوداما اگر 

چه نوع در این صورت چه کیفیتی خواهند داشت و  افتند پیش می، افرادی که شود می

 ؟ به  مقام و منصب برسندتوانند  هایى می شخصیت

جایی در میان حس دفاع از خود در برابر جهان که ناشی از ترس است، و میل حریصانه 

ها  ، طیفی از احساسگیرد امتیازهای شخصی مایه می یناز عطش کسِب بیشتر به تسخیر جهان، که

 را دست کم گرفت؛  ها ها هست که نباید آن و تمایل

جامعۀ »ایجاد فضای اخالقی  در، در مقیاسی وسیع، ها نیز این طیف احساسچرا که 

به همراه همۀ آن چیزهایى كه  و" یاعتنای بی" هایی چون احساس دارند؛  نقش مهمیامروز « متحد

 .رددا

، طوری شده اند که  نظام نوعیو تثبیت  شوک ناشی از سرکوب بهار پراگمردم پس از 

خود را به آینده، به امکان بهبود اوضاع عمومی، و به اهمیت مبارزه برای حق و  میدگویی ا

 .اند حقیقت از دست داده

اند؛ و در تالش  شان باشد، بی عالقه شده امنیت شخصیآسایش و  به هر آنچه که فراتر از

موقعیت و  لسردی، به هر ارزشی که ازاز روی د. های گوناگون بگریزند آن اند كه از راه

ورزند؛ و این یعنی  غفلت میخود  همنوعاناعتناء اند و از توجه به   شان فراتر رود بی منافع

 .و افسردگی دلسردی

برای حفظ موجودیت کند مقاومت نشان دهد و به عنوان مثال،  کسی که هنوز تالش می

، زیرا تردید دارد که بتوان به بهای کتمان نمایدرا  خود حاضر نیست ظاهرسازی  کند و عقاید خود 

 همچونتفاوت،  اطرافیان بیچنین کسی در نزد بیگانه شدن با خود، شخصیت خویش را حفظ کرد، 

، دست آخر. کند جلوه می وار کیشوت باخته و دن موجودی بیش از پیش عجیب و غریب، عقل

 -کسی که رفتارش متفاوت با دیگران است شوند، همچون ضرورتًا، با نوعی اکراه با او روبرو می
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امکان دیگری هم هست، و آن اینکه . و امکان دارد با رفتارش به آیینۀ سنجش اطرافیان بدل شود

طور که از ایشان خواسته شده، از او  تفاوت، او را در ظاهر از خود برانند یا همان جماعت بی

؛ ان، مخفیانه یا در خلوت با او همدردی کنندش آرامش وجدان برایفاصله بگیرند، اما در عین حال 

 .توانند رفتاری شایسته، چون رفتار او پیشه کنند چرا که نمی

مگر نه این ی به نحو متناقضی، یک مؤلفۀ اجتماعی بسیار فعال است؛ اعتنای آری، این بی

، در روند میهای رأی  ی، پای صندوقاعتنای بی از روینه از ترس، بلکه  بسیارکسانی  است که

مگر نه این است  آیند؟ های دولتی درمی و به عضویت ارگان کنند های دولتی شرکت می تظاهرات

گیرد، اغلب امری عادی، از روی عادت،  حمایت سیاسی ظاهری که رژیم از آن بهره میکه 

ه است؟ شرکت در مراسم فتست که در پشت آن، چیزی جز وادادگی کامل نخاگشا  خودکار و مشکل

معناست، اما این کار دست کم، ضامن آسایش که  اى که اعتقادی به آن نیست، البته بی سیاسی

آید هیچ، تازه آسایش  تواند داشته باشد؟ چیزى كه به دست نمی امتناع از آن چه تأثیری می. شود می

 .رود آدمی هم از دست می

یت به سر برند، دارند که در وضعیت یک جنگ دایمی با حاکم اکثریت مردم دوست نمی

بنابراین چرا نباید همان . تازه چنین جنگی برای یک فرد تنها، عاقبتی جز شکست نخواهد داشت

، به یادش با مرور زمانای ندارد و تازه  ؟ این که برای او هزینهخواهند میکاری را بکند که از او 

 . ارزد اش نمی نه، به زحمت . هم نخواهد آمد آن كار

ای  شده روی به این کارهای عادی روی و دنباله دی، دلسردی به دنبالهناامیدی به دلسر

این همه، نگرشى را . کند معرفی میفعالیت سیاسی توده دولت آن را دلیلی بر وجود انجامد که  می

ی اساسًا و رشنگ ؛وجود دارد نرمالآفریند که امروزه نسبت به رفتار و ذهنیِت به اصطالح  مى

 .عمیقًا بدبینانه

ها و  رود، و تسلط فرد بر ارزش بهبود اوضاع عمومی از میان میبه تدریج که امید  به

او « بیرون»یابد، به تدریج که از امکان عمل معطوف به  کاهش می یشخصمنافع اهداِف فراتر از 

گیرد که با مقاومت کمتری  شود، فرد انرژی خود را همواره در جایی به کار می کاسته می

بیشتر به فکر خویش است، به فکر . کند معطوف می« درون»انرژی خود را به روبروست، یعنی 

تواند غم دنیا را فراموش کند  تواند به صلح و آرامش برسد، می او در اینجا می .اش خانه و خانواده

دادن به خانه سر و سامان  اچنین است كه مردم با نو کردن مبلمان، ب. و به خالقیت خود میدان دهد
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شان  سازند، به اتومبیل کنند زندگی دلپذیری فراهم آورند، خانۀ ییالقی می ، سعی میو زندگی

دهند؛ خالصه آنکه،  توجه نشان می و راحتی خانگی   رسند، به خورد و خوراک و لباس پوشیدن می

 .دشو معطوف میزندگی خصوصی  مادی یها به جنبه شان عالیق اصلی

به گسترش بخش تولید لوازم : بدیهی است که این گرایش نتایج مثبت اقتصادی دارد

رساند؛ به باال رفتن سطح زندگی مردم  مصرفی و خدمات که بسیار از آن غفلت شده، یاری می

رسد که بتواند دست  کند؛  و این از نظر اقتصادی، منشاء مهم پویایی است و به نظر می کمک می

زایش ثروت مادی را تضمین کند که جمود، بوروکراسی و بازدهی ضعیف ، افتا حدودیکم 

سازی دولتی  خانه م و کیفکافی است ک)اقتصاد دولتی شده، مشکل بتواند چنین کاری را انجام دهد 

 (.با بخش خصوصی مقایسه شود

 

 نشینی به زندگی خصوصی حذف زندگی اجتماعی و عقب

آن از است و « خصوصی» سپهربه سمت دادن انرژی مردم  سوق حاکمیت خواهان 

 .کند میپشتیبانی 

تمامی  .حتما این یکی از دالیل آن استایجاد تحرک در توسعۀ اقتصادی؟  رایچرا؟ آیا ب

تحقق  اساسمند،  را، پنهانى اما نظام« درون»گیری به سوی  این جهت ،های سیاسی تبلیغات و اقدام

اما این آشکارا برخالف آن دالیلی است که حاکمیت را به . کنند انسان معرفی می [شخصیت]

دهندۀ گریز به  که نشان دلیلنخست و پیش از هر چیز، بدین : دارد جایی وامی هتشویق این جاب

کند که اگر این نیروی  بینی می حاکمیت به درستی پیش. بیرون از عرصۀ زندگی عمومی است

، یعنی به مسائل جامعه بپردازد، دیر یا زود علیه خود او وارد عمل «بیرون»آزادشده به عرصۀ 

، بنابراین حاکمیت (تغییر هم نیستگونه  آمادۀ هیچکه امروز دارد و  ساختارییا علیه )خواهد شد 

بدین ترتیب، برای . بار کنونی را به عنوان زندگی انسانی قلمداد کند مصمم است زندگی رقت

با  .شود منحرف می  ، توجه جامعه از نگاه به خود، یعنی به امور جامعه، آگاهانهرادارۀ کشوتسهیل 

شوند که به  اش، مانع از این می معطوف کردن توجه فرد به امور پیش پا افتاده و منافع مصرفی

ی ساحت او به حامل تک  و فرد كه نقش. انقیاد فزایندۀ روحی، سیاسی و اخالقی خود آگاهی یابد

 ۀاست، باید خود را به مادۀ نرمی چون موم بدل کند، آماد کاستی گرفتههای جامعۀ مصرفی  آل ایده
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در   نشده که بالقوه بینی شمار و پیش های بی خطر وسوسه شدن در اثر توانایی. کاری هرگونه دست

قتصاد انداز حقیری كه در چارچوب محدود یک ا انسان نهفته است، با زندانى كردن او در چشم

 .نطفه خفه شود کننده داده شده است، باید در شده، به او به عنوان یك مصرف ریزی برنامه

اش ادامۀ زندگى  تنها هدفدر برابر موجودی که  حاکمیت دهد که شواهد موجود نشان می

در برابر خود را مقاومت برای حفظ قدرت، یعنى : روشی متناسب با آن در پیش گرفته استاست 

بهایی باشد که به ازای از میان بردن منزلت و نگران در این کار بی آنکه  کن کاهش دهد؛تا حد مم

  .انسانیت آدمی باید پرداخت

ئولوژی  هکند مشروعیت خود را با به ُرخ کشیدن اید در عین حال، به هر مناسبتی تالش می

اش رهایی کامل انسان  انای که آرم ئولوژی هگونه یادآورى کند؛ اید اش، با تداومی وسواس انقالبی

، موزون و واقعی فردی رباراما راستی کجاست آن انسانی که قرار است به شکوفایی پ! است

مراتب  ساز، رها شده از سلسله بیگانهاز خودهای اجتماعی  برسد؟ انسان رها شده از تسلط دستگاه

ی مالکیت خصوصی های صوری، و آزاد از دیکتاتور فریبندۀ معیارهای ارزشی ناشی از آزادی

 انهیافته و خالق سازد؟ كجاست آن انسانی که به عدالت اجتماعی و برابری دست که از پول، ُبت می

خود را در قدرت اقتصادی و سیاسی شریک شده است؟ انسانی که با شأن و منزلت تربیت شده و 

ی، و به جای اقتصادی و سیاس های گیری است؟ اما به جای آزادی مشارکت در تصمیم بازیافته

ماشین تا آزادانه تصمیم بگیرد کدام ُمدل یخچال یا  دهند میشکوفایی فکری، فقط به او امکان 

 .رختشویی را خریداری کند

های بزرِگ انساندوستانه، و در پس آن، خانۀ محقر  ظاهر واالیی از آرمان اینکهکوتاه 

سابقۀ  دربارۀ گسترش بیصدا  از یک سو، شعارهای ُپر سر و! بورژوای سوسیالیست خرده

خرید به ها و غنای معنوی زندگی، و از سوی دیگر، زندگی خالی و اندوهناکی که به رفتن  آزادی

 !است یدهکاهفرو

راِه گلۀ  فشار و فریبکاری که انسان را به گوسفند سربه مراتب سلسلهجایی در رأس این 

. این نیرو، دستگاه پلیس است: استپنهان کمین کرده  قدرتی قاهر وکنندگان بدل ساخته،  مصرف

ئولوژیک و واقعیت روزمره را، این نیرو بهتر از هر  هاید ظاهرتصادفی نیست که شکاف میان 

این « روش کاری»انگیز را داشته باشد که  هرکسی که این امتیاز غم. دهد چیز دیگر نشان می

: تواند از خندیدن خودداری کند ، نمیاعالم شده اهداف با مشاهدۀ، شخصا تجربه کنددستگاه را 
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شخصی،  بازی توسط هزاران خبرچین، پلیس لباس توان پذیرفت که جاسوس چگونه می

آزاری که از  جو، حسود و مغرض، این انبوه شاّمه ای، انتقام های عقده بورژوا و بوروکرات خرده

کار کارگرانی باشد نماد ری شده، آو ها جمع چینی ها و دسیسه ها، کالهبرداری تراشی ها، بهانه خیانت

کنند؟  بانی مییپشتهای دشمنان  و دستاوردهای انقالبی آن در برابر توطئهکه از حکومت مردمی 

همین ،بود زیرا بدترین دشمن یک حکومت به راستی کارگری، اگر دنیا این چنین وارونه نمی

یچ عذاب وجدانی، دست به بورژوایی هست که برای لو دادن دیگران، آماده است بدون ه خرده

انجام « روش کاری»همین در پیروی ازهرکاری بزند؛ در پشت اعمال روزمرۀ پلیس مخفی، که 

 . توان او را باز شناخت گیرد، به وضوح می می

من معتقدم که این تناقض فاحش میان تئوری و پراتیک را دشوار بتوان طور دیگری 

هدف این دستگاه، . دانستمأموریت واقعی دستگاه پلیس  توضیح داد، جز اینکه آن را نتیجۀ منطقی

حمایت از شکوفایی آزادانۀ انسان در برابر سرکوبگران این شکوفایی نیست، بلکه به عکس، در 

های انسانی واقعًا شکوفا کننده برای سرکوبگر دارد، از او، یعنى از  مقابل خطری که فعالیت

 .کند سركوبگر حمایت می

، پوچ مصرفیش انقالبی دربارۀ انسان نوین و اخالق نوین، با زندگی تناقض میان آموز

اش  ئولوژی هچنین سفت و سخت به اید حاکمیت به چه دلیل این: دکش پرسش دیگری را پیش می

ئولوژی، به عنوان مناسک و آداِب  هچسبیده است؟ کامال روشن است، فقط به این دلیل که اید

 عملکردبخشد؛ و  ت، تداوم و ثبات به حاکمیت می، ظاهری از مشروعییمرسوم ارتباط

 . پوشاند پراگماتیستی او را با نقابی آبرومند می

ئولوژی  هاید درشود،  منافع واقعی و مشخصی که موجب در پیش گرفتن این روش می

های  بافی کند با جمله حاکمیت به طور دایم تالش می. است های مختلف تأثیرگذار در عرصهرسمی 

. ها را زیر نفوذ خود نگهدارد معانی این حرافی اعتنا به بیلوژیک و باال بلند آسمانی، انسان ئو هاید

به سیاست کاری نداشته باش، : در خود داردبینانه  این در واقع، حرف حساب و یک اندرز واقع و

ی که به خواهیم؛ بیهوده اندیشه نورز و در امور این کاِر ماست؛ فقط آن کاری را بکن که از تو می

تو مربوط نیست دخالت نکن، کار خودت را در آن کنار انجام بده، به فکر خودت باش تا کامروا 

 .شوی
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باالخره ضرورِت اینکه باید به فکر سطح زندگی خود : کند این اندرزها عمل می آدمی به

صت پس چرا نباید از این فر. اش توافق دارد ست که بر سر آن با حکومت ا باشد، تنها چیزی

 !توان کرد استفاده کند؟ به ویژه آنکه به هر حال، کار دیگری هم نمی

 

 جامعۀ روحیه باخته

رود؟ این نظامی که بر پایۀ ترس و دلسردی استوار شده، و آدمی را  وضع به کجا میاین 

یک اصل اساسی ارتباط  چنانراند و دورویی و ظاهرسازی را  به سوراخی زندگی مادی خود می

و به کار گرفته شده وسایل حال بی آنکه ؟ داردمردم بر  چه تأثیراتیآموزد،  با جامعه، به او می

ظاهری نظم و حفظ ای که تنها هدف رهبرانش،  جامعهپرداختی به حساب آید، باید دید هزینۀ 

 ؟ کجا خواهد رسیدست، به ا  اطاعت همگانی

از میان رفتن تدریجی : رود، چندان دشوار نیست به کجا میفهمیدن اینکه اوضاع کنونی 

هایی  و کاهش اعتماد به ارزش شایستگیها و هنجارهای اخالقی، نابودی معیارهای  همۀ ارزش

 .ت و شرافتی، حیثنوعدوستیاصول، درستی، پایبندی به چون حقیقت، 

اعتقاد در معنای  و بحرانناشی از ناامیدی  باختگی عمیق روحیهآدمی با بدین ترتیب، 

در را این پدیده، خصلت تراژیک وضعیت انسان . شود محکوم می زندگی گیاهی محضبه  ،زندگی

های  از میان رفتن تدریجی ارزشاست با  راهای که هم پدیده ؛کند تمدن تکنیکی از نو مطرح می

چنین نامم؛ نظامی که  ؛ من این را بحران هویت انسان میمطلق در ذهنیت و وجدان آدمی

 فروپاشی هویت او شود؟ از تواند مانع  خواهد که خودش نباشد، آیا می رحمانه از فرد می بی

و خالی بودن هستی مستقر شده و حکومت به بهای  حسی نظم به بهای اسارت روح، بی

 .بحران معنوی و اخالقی جامعه به ظاهر تحکیم گشته است

زندگی ست از افق محدود  ا کافی: ودش تر می اما مسئله اینجاست که این بحران عمیق

روزمره، قدری دورتر بنگریم تا به هولناکی دریابیم که با چه سرعتی کلیۀ مواضع را از دست 

چیزی که وجدان اجتماعی، . شان کنیم خواستیم ترک دهیم؛ مواضعی که همین دیروز، نمی می

شده تا آنجا كه فردا به  دنیپوشی چشمدانست، امروز به راحتی  زمانی پیش، آن را زشت و زننده می

خواستیم  چیزی را که دیروز نمی. فردا، همچون یک الگو معرفی شود امری پذیرفتنی و شاید پس
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شمردیم، امروز بی هیچ شگفتی، همچون یک واقعیت  تبدیل به عادت شود و آن را ناممکن می

نمود، امروز به استثناء  طبیعی میامری  به دیدۀ ماو به عکس، چیزی که تا چندی پیش . پذیریم می

 .دونیافتنی ش دست یآل ایده بسا چه داند؟ بدل شده و فردا، کسی چه می

وجدان  هایی که گسستبه وجود آمده، و « ُنرمال»و « طبیعی»تغییراتی که در معیارهای 

نخست تر از آن است که در نگاه  وخیم به خود دیده است، اخالقی جامعۀ ما در طی سالیان گذشته

را نیز برای اینکه بتواند آدمی ، ظرفیت و توانایی وجدان بی حسی روزافزونزیرا . شود دیده می

 .کند واکنشى از خود نشان دهد، تضعیف می

 ؛یابد ها گسترش  ها و ریشه شود تا به ساقه همچون آفت، از برگ و بار آغاز میاین بیماری 

جامعه . است  دهد و منشاء واقعی نگرانی یاندازی که وضعیت کنونی به دست م چشماین است 

و   نی، غیابد از درون توسعه می ،تر ظریفو  تر گسترده، تر ژرفهرچه خودآگاهی  همواره با

فرهنگ، میدان مشخص . فرهنگ در این میان، ابزار اصلی این خودآگاهی است. شود بارور می

و خود نیز  گذارد جامعه تأثیر میهای گوناگون، بر وضعیت روحی  فعالیت انسان است که از راه

 .پذیرد از جامعه تأثیر می

 

 خفقان فرهنگ

کند، در  درونی آن را مسدود می انواع توسعۀجانبه بر جامعه، راه  زمانی که تسلط همه

 فریفتنزیرا فرهنگ در ذات خود، پادزهر تحمیق و  .شود درجۀ نخست، فرهنگ است که خفه می

ابل فهمى است از اینکه جامعه از ابعاد بیگانگی تحمیل شده بر دلیل دیگر، ترس ق. جامعه است

دهد تا  در واقع، فرهنگ این امکان را به جامعه می. خود، به ویژه از طریق فرهنگ، آگاه شود

بنابراین، چرا باید حاکمیتی که کارش سرکوب . خود را ژرفا بخشد و حقیقت را کشف کند  آزادی

را « حقیقت»داشته باشد؟ چنین حاکمیتی، فقط یک  فرهنگی به آزادی و حقیقت است، نظر مساعد

آزادی بیان : پذیرد را می «آزادی»یك نوع  .حقیقتی که در لحظه نیاز دارد: شناسد به رسمیت می

 .را «حقیقت»همین 

رو متأثر از فضای مبتنی  به هیچو ی از منافع حاکمیت است تابعدنیای حقیقت این چنینی، 

های  جزم فکری،نازایی  ،که مشخصۀ آن دنیایی است ؛شناخت واقعی نیستبر دیالکتیک 
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دنیای ممنوعیت،  انجامد؛ آرمان می استبدادی بی که ناگزیر بهآموزۀ خشک است و ، منجمدشده

 .پلیس است« کار فرهنگی»محدودیت و نظم، که سیاست فرهنگی در آن، پیش از هر چیز، 

در ورطۀ نابودی، دربارۀ صدها نویسنده و  انگیز فرهنگ معاصر دربارۀ سقوط حیرت

ممکن شدن چاپ کتاب، دربارۀ قطع ناها نشریۀ توقیف شده، دربارۀ تقریبًا  آثار ممنوعه، دربارۀ ده

ها در این زمینه،  ها و تبعیض ها و انواع سرکوب ارتباط در وضعیت فعلی، خالی بودن نمایشگاه

د هنری، دربارۀ برچیدن بسیاری از مراکز تحقیقات های موجو دربارۀ انحالل کلیۀ مجامع و انجمن

طلِب خودی  طلب و فرصت های جاه علمی و جایگزین کردنشان با مراکزی قالبی که توسط گروه

صالحیت و جاه طلبی که در این  ، بیناپذیر پروران اصالح شوند، و دربارۀ تن اداره می

اند، پیش از این بسیار نوشته و گفته  ردهشان را به دست آو الرجال، فرصت طالیی تمام زندگی قحط

های  ها را به درازی توضیح دهم، بلکه فقط به برخی از جنبه خواهم این پدیده من نمی. شده است

 .عمیق اوضاع، نظر خواهم کرد

شود گفت که فرهنگ به  وضعیت امروز، هراندازه که دردناک باشد، نمیدر نخست اینکه 

کند، حتا  مشغول کار اند و تلویزیون همچنان برنامه پخش میتئاترها . کلی نابود شده است

با وجود این، مجموعۀ این فرهنگ دولتی و قانونی، ُمهر و نشان . شود هایی نیز منتشر می کتاب

آن که ناشی از گسستن از ( بیرونی)آشکاری بر پیشانی دارد که عبارت است از خصلت سطحی 

اگر . جامعه استدر نتیجه به عنوان ابزار آگاهی فرد و فرهنگ و سترونی کامل آن   جوهر واقعی

کار چنانچه بخواهیم در حوزۀ هنری باقی بمانیم، اگر  -ارزشمندی، به عنوان مثال کارامروز 

 و فیظر کاری است که دشو تحمل میفقط به این دلیل د، به نمایش درآی ههنرپیشاز یک درخشانی 

این حال، حتا در این مورد، به محض اینکه تأثیر کار آن  با. آزار بس بیاز نظر حاکمیت  و ،واال

شود  شود، حاکمیت به طور غریزی وارد عمل می کم و بیش با استقبال مردم مواجههنرپیشه 

مواردی سراغ داریم که یک هنرپیشۀ خوب فقط به این دلیل که زیادی خوب بوده است، گرفتار )

  مسئلۀ جالب توجه این است که بدانیم این سطحی. ستا  اما این امری ثانوی(. شده استممنوعیت 

تری برای بیان  در هنرهایی که ابزارهای مستقیما ه و پرهیز از پرداختن به واقعیتنگری 

کنندۀ خودشان را خیلی آشکارتر ایفا  های بشری و جهانی در اختیار دارند و نقش آگاه تجربه

 .دهد ، چگونه خود را نشان می...کنند می
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این )د یاب می امکان انتشار و هوشمندانه ای استادانه یک اثر ادبیوقتی : اینک یک نمونه

توان از یک  ، میاز محاسن مذکور، صرف نظر -فرض کنید یک نمایشنامه -(آید گاهی پیش می

 ،آگاهی کاذِب جامعه و رایج هچوب تعیین شدرای از چا ذره این اثرو آن اینکه، : چیز مطمئن بود

نمی کند، فراتر  میو تأیید اصیل و واقعی معرفی  ای هرا به عنوان تجرب ای غیرواقعی بهتجرکه 

ای که از  ، نوعی سایۀ مرده، تجربهآزار بیبندی شده از جزئیات سطحی و  سرهمای  تجربه. رود

این نتیجۀ سانسور یا خودسانسوری . نه کرده استالها پیش در وجدان جامعه پذیرفته شده و  مدت

گر از سِر تسلیم و یا هرآینه ا ،شدۀ مؤلفی است که قادر است به خودش دروغ بگوید لتحمی

تواند برای  علیرغم این، یا شاید به رغم این، حاصل کار نویسنده می. بوده باشدنحسابگری او 

کننده، شورانگیز و جذاب باشد، بی آنکه بر شناخت واقعی آنان نوری تازه  برخی مردم سرگرم

ای را بشناساند، چیزی بگوید که پیش از این گفته نشده، خواه بدین خاطر  نی امر ناشناختهبیفکند، یع

 .ست، و خواه برای اینکه پیش از این به فکر کسی نرسیده بوده استا  ای که چیز تازه

. کند ر ضمن تقلید از دنیای واقع، واقعیت را مخدوش میاثکوتاه اینکه در نهایت، این 

ا شکل مشخصی که دارد، خواه بورژوایی باشد و خواه پرولتاریایی، اغلب به تصادفی نیست که ب

: مورد توجه حاکمیت است -آزارشان ماهیت بی علتبه  -پردازد که سنتًا در کشور ما  اموری می

بگویم که با اخالق خرده بورژوایی، فلسفۀ احساساتی " شناسی ابتذال زیبایی"خواهم از  می

ُخلقی کدبانویی و با درکی محدود از جهان همراه است و بر پایۀ اعتقاد  وشای، خ انساندوستی کافه

گی  ای که محور اصلی آن، ستایش از میانمایه شناسی زیبایی. لوحی همگانی بنا شده است به ساده

ُپرزرق و برقی،  گرایش به که از ؛ رضایتیاستخود راضی بودن دیرینۀ ملی دلخوش کننده و از

تفسیر ترین  مبتذلرسد و  ی به اوج خود میبینی کاذب خوشیرد و در گ یز مایه میچ معنایی همه و بی

 . کشد را به پیش می« !حقیقت پیروز خواهد شد» از حکم

 نوشته شدهئولوژی حاکم  هاید برپایۀامروز، به ندرت بتوان تألیفى ادبی سراغ داشت که 

توان فقط با اینکه  این پدیده را نمی(. اند ای بسیار بد از نقطه نظر حرفهاگر هم باشند، تازه )باشد 

کسی نیست بنویسد توضیح داد، بلکه به این دلیل نیز هست که در اصل، حاکمیت به ویژه به این 

ای  اگر تألیفاتی از این نوع وجود داشت، اگر در سطح حرفه. دهد نوع کارها روی خوش نشان نمی

توانستند به  می -کنندگان یعنی مصرف -ظر اینانبودند و خوانندگانی داشتند، با جلب ن خوبی می

توانستند  معطوف شوند؛ می[ به بیرون از زندگی شخصی، یعنی به زندگی جامعه]« بیرون»
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و بنیادی   هایی بسیار سیاسی ها را تازه کنند، به دلیل ماهیت سیاسی رادیکال خود واکنش زخم

شناسی ابتذال، برای منافع واقعی حاکمیت  زیبایی. دبرانگیزانند و آبی را که باید راکد بماند، بیاشوبن

گذرد؛  تری می تر و موجه صداتر، پذیرفتنی از کنار حقیقت به شکلی بی سر و: بسیار سودمند است

ای را که نگرش زندگی  به عالوه، وظیفه. پذیرد ِ ذهنی رایج نیز، به راحتی آن را می و عادت

مردم را یعنی اینکه با حقیقت : گیرد ه عهده میمصرفی، به فرهنگ سپرده است، به خوبی ب

 .آوردفراهم برای آنان ، بلکه با دروغ، آرامش و آسایش تحریک نکند

هایی وجود داشت  اما در کشور ما تا به امروز، همیشه شکاف. ندبوده ا چنین ثارآ بیشترین

وانست از البالی آن ت و برخی از کارها که به این یا آن شکل، در خدمت خودآگاهی انسان بود می

حاکمیت، . نده االبته این نوع آثار، هرگز در کشور ما روزگار آسانی نداشت. ها بیرون بخزد شکاف

اما با این حال تا به . کنند میطلب، همواره با این نوع آثار مخالفت  و راحتمتعارف  و نیز ذهن

و البته نه به  -با فرد و جامعه، مرموزیاند که سرانجام، به شکل غیرمستقیم و  امروز موفق شده

 .بخشی که فرهنگ دارد، جامۀ عمل بپوشانند رابطه بگیرند و به وظیفۀ آگاهی -سرعت

ترین چیز همین  مهم اصل مطلب همین وظیفۀ آگاهی بخشی فرهنگ است؛ و به اعتقاد من

نظارت زیرا سیستم دقیق ِاعمال کنترل بوروکراتیک بر فرهنگ، . استآزادی در زمینۀ فرهنگ 

بیرون بتابد، وجود به ها و منافذی که ممکن است با استفاده از آن، نوری  کامل بر تمامی شکاف

ترس از هنر در میان رهبران مملکت که کلید همۀ درها را در دست دارند، چنان است که حکومت 

کان را فعلی برای نخستین بار پس از بیداری ملی در قرن نوزده، موفق شده است دقیقًا همین ام

 . نیز به کلی از میان بردارد

ار گرفتست که در اینجا از فهرست طوالنی نویسندگانی که کم و بیش و یا به کلی  آشکار ا

گویم که از پیش، با  ی سخن می«فهرست سفید»کنم، بلکه بدتر از آن، از  اند، صحبت نمی ممنوعیت

، و شناختی نوای از فکری  توانند جرقه یکه م ها و مباحثی مقوله. ُپر شده است ممنوعه هایی مقوله

علیه همۀ آن   از حکم جلِب پیشاپیش صادر شده: مطرح کنند بخش لهامو اصداقتی عمیق مؤثر را با 

آن تعلق   خود آزادند و بنابراین به فرهنگ، در معنای عمیق ذاتگویم که در  سخن می چیزهایی

حکومت شما، گوستاو هوساک، صادر شده گویم که توسط  از حکم جلِب فرهنگ سخن می. دارند

 .است
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این حکم جلب به : که در آغاز نامه ام مطرح کردم این جا دوباره مطرح می شود پرسشی

 چه معناست؟ چه نتایجی دارد؟ تأثیر آن بر جامعه چیست؟

 

 حافظۀ ممنوع

ف یتوق[ پس از مداخله نظامی در کشور ما] ی فرهنگیها اغلب نشریه: زنم مثالی می

های رسمی  با سیاستبوده است که به اجبار،  دلیلاند، به این  آورده ها دوام  ؛ اگر برخی از آناند هشد

 .اند هتشگاز هرگونه ارزشی تهی  ،و بنابراین اند دولت همگام شده

بدون نشریات ادبی، هنری، : است در نگاه نخست، این تدابیر چیزی را عوض نکرده

نشریاتی که حتا در دوران انتشارشان،  ؛ادامه دارد  هم زندگیتئاتری، فلسفی، تاریخی و غیره 

 .کردند نیازهای نهانی جامعه نبودند، اما وجود داشتند و نقش خودشان را ایفا میهمۀ پاسخگوی 

 یعنی.  ها هزار آبونه کنند؟ ده احساس می را این نشریات نبود اکنون چه شماری از مردم

نهایت بیش از آن است که به  ی، بییفابعاد خسارت به لحاظ ک اما.  بخش بسیار محدودی از جامعه

نابودی یک . ارزیابی دقیقی از آن داشتابعاد واقعی آن پنهان است و دشوار بتوان . رسد نظر می

و   آگاهی خوانندگان فقط به معنی جلوگیری از  -یبه عنوان مثال، یک مجلۀ تئوریک تئاتر -نشریه

از هر چیز، به معنی نابودی ابزار آگاهی  پیشنیست؛ بلکه تر تئایا ضربتی سخت به فرهنگ 

جامعه و از این طریق، مداخله در شبکۀ پیچیدۀ مبادالت و دگرگونی منابعی است که این ارگانیسم 

زدن به پویایی طبیعی این ارگانیسم،   ضربه: دارد می شده، یعنی جامعۀ مدرن را، زنده نگه ی بند الیه

های مکمل هم، و برانداختن تعادل میان کارکردهای گوناگونی است که به  ارهبرهم زدن همآهنگی پ

که کمبود مداوم یک ویتامین که از نظر  همچنان. شود یابی درونی جامعه مربوط می میزان سازمان

تواند به بیماری فرد بینجامد، نابودی  بدن انسان است می الزم برایکّمی، جزء ناچیزی از مواد 

تواند چنان آسیبی بر پیکر جامعه وارد کند که در نگاه نخست به چشم  در نهایت، می یک نشریه نیز

روند، چه عواقبی خواهد  ها از میان می وقتی نه یک نشریه، بلکه کلیۀ این نشریه حال. آید نمی

 داشت؟

، خالقیتمعنای حقیقی آگاهی، اندیشه و این طور نیست که توان نشان داد که  به آسانی می

بندی شدۀ  که در دنیای الیهاهمیت دارد؛ یعنی برای اشخاصی « حقیقی» یرای حلقۀ اشخاصبفقط 
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ها و  این حلقه .مفاهیم سر و کار دارندبا این  ،، چه فعاالنه و چه منفعلمستقیمًاجامعۀ متمدن ما، 

 با وجود این، آگاهی یاد شده. در قلمروی علوم ؛ به ویژهندراد یمحدود معموال اعضای محافل،

های گوناگون، عمیقًا به کل جامعه منتقل شود؛ مثل سیاست  تواند در مراحل بعدی از راه واسطه می

های  پردازی مربوط به تهدید اتمی که تأثیر مستقیمی در ما دارد، در حالی که اکثریت ما، نظریه

 .ایم ده، مستقیمًا تجربه نکردهانجامیفیزیک تئوریک را که به ساختن بمب اتم 

  . کند پدیدۀ یادشده در زمینۀ علوم انسانی نیز صدق می که تاریخی گواه آن استشواهد 

گوناگونی که در طی تاریخ، در عرصۀ فرهنگ، سیاست و اخالق رخ داده است،  حوالتت

. بوده است شمار، اما خودآگاه کمیک محفل « مستقیم» عمل ،حوالتاین ت آغازگردهد که  نشان می

 آگاهی بوده است شرط ضروری حرکت پیش که اقداماین جامعۀ مورد نظر چه بسا از چند و چون 

های مغزی چند  در سلول ، کهآگاهی اخگر ناپیدای چه زمانی یکدانیم  در واقع، ما هرگز نمی. دبانی

ه جامع کهآنبی  ،جامعه را روشن خواهد کردکل شعله خواهد گرفت و ناگهان راه  نفر شکل گرفته،

 . اند که چگونه توانسته چنین راهی را در پیش گیردبدهرگز 

که هرگز نوری فرا راه  شناخت و آگاهیشمار  های بی اخگرحتا : اما این تمام مطلب نیست

این . دارند گرانیاجتماعی  ارزششان هم که شده، "وجود" صرفکلیت جامعه نخواهند افکند، به 

عمل  و چه در در زمینۀ خالقیتچه  -نهفته در جامعههای  تحقق ظرفیتامکان  ها نشان دهندۀ اخگر

هایی که در  مساعد برای شکوفایی کانون  فرهنگی بسترکنند به آفرینش  کمک میاست و  -آزادی به

 .بندد می  های واالتری نطفه ها، پدیده آن

گسیختن . ستا ناپذیر ی تقسیمی، فضافتیا دست معنویآگاهی خودبه در آن  که بتوان ییفضا

میان را ، وجود ارتباط متقابل این امرکند؛ و  شبکه را مختل می کلهماهنگی  یک رشته، ضرورتًا

اهمیتی که هر یک از این . دکن تمامی روندهای آرامی که در پیکر جامعه جریان دارد تأیید می

متحمل همین طور، آسیِب ناشی از حمالتی که . رود میروندها دارد، از خوِد آن روند فراتر 

 . تر است شود، از سپهر خاص آن روند بسی افزون می

، تأثیر عمیقًا با وجود این. تقلیل داد ناچیز به ظاهر جنبۀ اینتوان فقط به  این همه را نمی

 -که این حکم جلب علیه فرهنگ، بر روی وضعیت اخالقی و روحی کلیت جامعه دارد را مخربی
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وان نادیده گرفت؛ حتا اگر امروز این تأثیر را تنها در افراد ت نمیو به ویژه در آینده خواهد داشت، 

 .معدودی بتوان مشاهده کرد

شود که بتواند افق  ای دیده نمی های ما هیچ ُرمان تازه اینکه در سالیان اخیر، در کتابفروشی

. مد مشهودی نخواهد داشتاتجربۀ ما از جهان را به نحو محسوسی گسترش دهد، البته پی

برپا نخواهند کرد؛ آنان همواره چیزی برای خواندن خواهند  دلیل، تظاهراتی به این خوانندگان

کند معنا و اهمیت این پدیده را برای جامعۀ چک ارزیابی کند؟ چه  ت میئاما چه کسی جر. یافت

های آینده نشان خواهد  داند که این خالء، چگونه خود را در فضای روحی و اخالقی سال کسی می

،  بر فرهنگی خودشناسی ما را تا چه اندازه تضعیف خواهد کرد؟ این فقدان خودآگاهی داد؟ توان

کنند و یا فردا خواهند کرد، چه تأثیری خواهد  روی کسانی که امروز آغاز به شناختن خود می

شود، چه قدر  هایی را که دارد به تدریج در وجدان فرهنگ عمومی جایگیر می داشت؟ فریبکاری

داند نیرو  ست، و برای یک شروع تازه، تا به کجا باید بازپس رفت؟ چه کس میباید درهم شک

 -و برای چه کسی، چه وقت، کجا -و کوچِک حقیقت چگونه  گرفتن برای احیاء یک کانون جدید

 شود؟ میسر خواهد شد؟ در حالی که نه تنها امکان، بلکه احساس امکان چنین احیایی نیز نابود می

نویس، دست به  و به صورت دست دارندها ن کتابفروشی جایی در هستهم که رمانی چند 

که طی  ها در واقع، وجود این قبیل رمان: ردامید کباید قطع در این زمینه هنوز ن. شوند دست می

اینکه کتابی بتواند  .ای دارد ، معنا و مفهوم ویژهاند ها، جز برای ده بیست نفری ناشناس مانده سال

کم، بتواند در حوزۀ محدودی از وجدان فرهنگی جامعه حضور داشته باشد، نوشته شود و دست 

قانونی  های جز در چارچوبهای دیگری که  در رشتهاما . مهم استهمین هم به خودی خود 

 توان کار کرد تکلیف چیست؟ نمی

 هایی این فعالیت ،دزده  و خواهد ز سینما و تئاتر بهکه اختناق را هایی  ابعاد واقعی آسیب

توان بازشناخت؟ خالء فزاینده در  جامعه دارند، چگونه می در برانگیختنای  اهمیت ویژهنقش و  که

خواهد  پیامدهاییعرصۀ علوم انسانی، تئوری و پژوهش در علوم اجتماعی، در درازمدت چه 

ت دارد پیامد قطع قهری روندهایی را که در درازمدت، به کسب شناخت در ئداشت؟ چه کسی جر

انجامد محاسبه کند؛ شناختی که به دسترسی داشتن به  شناسی، اخالقی و تاریخی می هستیزمینۀ 

تواند عواقب عدم  منابع و تقابل آزادانۀ افکار در جریان تحقیق وابسته است؟ خالصه، چه کسی می

ها و هرگونه اعالم موضع علنی را بسنجد؟  امکان گردش آزادانۀ اطالعات، فکر، شناخت، ارزش
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این اخته کردن فرهنگ، فردا ملت را تا چه میزانی در ژرفای ناتوانی : لی این استپرسش ک

 بیش از ها بار اجتماعی، سال زیاناخالقی و روحی فرو خواهد برد؟ بیم آن دارم که این عواقب 

در این صورت، بار مسئولیت . اند دوام آورد آن بوده ساز منافع سیاسی مشخص کسانی که سبب

 .اند، بس گران خواهد بود ی ملت را قربانی ماندن بر سر قدرت کردهمعنوکه آیندۀ تاریخی کسانی 

 

 آرامش گورستان

آنتروپی -ول انرژیافاگر 
2

قانون بنیادی کیهان است، قانون  -(نظمی یا بی نابسامانی) 

یابی   توسعه و گسترش سامانبنیادی زندگی به عکس، مبارزه علیه این نابسامانی و تالش برای 

انداز زندگی نه  چشم. کند شکلى مقاومت می زندگی در مقابل یکسانی و یک. خود زندگى است

و قیام  قراری و از خویشتن خویش فرارفتن بی، جوییشکلی، بلکه گوناگونی و تنوع است؛ نو یك

 جوهر. آن است هایرازگشودن مداوم زندگی،  بالندگیی شرط اصل. است "وضع موجود" علیه

( از راه تحمیل یکسانی و گرفتن رأی موافق همگان است ین هدفش حفظ قدرتکه نخست)نظام 

بیزاری از هر چیز ناشناخته، مبهم و  ینوع نسبت به هرگونه تنوع، فردیت و تعالی،ی اعتماد بی

وضع "دلبستگی عمیق به  ؛گرایشی در جهت همسانی هویت و جمود است؛ رازآمیز کنونا

 .بدل شده که زندگی و پویایی از آن رخت بربسته است مكانیكی این نظام به دستگاهی". موجود

تر برخودسازماندهی همواره  های نظم مورد نظر حاکمیت، به هیچ وجه این نیست که در پی شکل

است که به معنی زوال حداکثر انرژی « ترین وضعیت محتمل» بلکه به عکس، در پی ؛جامعه باشد

دانیم که  می. کند حرکت می« برخالِف جهِت زندگی"ال، حاکمیت با حرکت به سمت این زو. است

پذیرد و به  اش به ناگهان کاهش می یافتگی لحظاتی در زندگی انسان وجود دارد که میزان سازمان

ای است که انسان بنا به قانون کلی عاَلم، از پا  این لحظه. رود سمت تباهی انرژی و نابسامانی می

 .رسد میفرالحظۀ مرگ  آنگاهافتد و  می

                                                 
2

 - Entropy وقتی این سیستم به سمت تحول به سیستم بی نظم . کند ی در یک سیستم را معین مینظم در ترمودینامیک وضعیت بی

تر باشد آنتروپی آن جامعه کمتر  یعنی هرچه بستهای بیشتر باشد،  هرچه نظم ساختاری جامعه. دیگری می رود آنتروپی آن افزایش می یابد

این روند همچون فلش . انجامد فعالیت طبیعی به افزایش آنتروپی میطبق قانون دوم ترمودینامیک، هرگونه . است و همین طور به عکس

این (. تحرک و بی نظمی)یابد  آغاز شد و به طور مدام گسترش می( نظم و سکون)جهان از بیگ بانگ : مثال. ناپذیر است زمان، بازگشت 

 .روند یکطرفه است و انرژی همواره رو به کم شدن دارد
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دهد انسان را به صورت  و ترجیح می)حس شدن است  در بنیادهای نظامی که در حال بی

ای را به اجرا خواهد گذاشت، به  کامپیوتری ببیند که بتوان او را با اطمینان از اینکه هر برنامه

از . خانه کرده است" راه و رسم مرگ"، آرى در بنیادهاى این نظام، (ریزی کرد دلخواه برنامه

یابد و به ناگزیر  می گسترشکند، نظم مرگ  که حاکمیت مقرر می« نظم»بستر چنین برداشتی از 

اقدامی اصیل، بیانی شخصی یا تفکری ویژه، فکری بکر یا  یا هرگونه تجلی زندگی واقعی

 .بیند نمی« ینظم بی»و « آشوب»، «آنارشی»نامنتظره را جز به عنوان 

ای در باال آمد، تأییدی است بر اینکه  که به شکل فشرده مجموعۀ رفتارهای حاکمیت فعلی،

 برقراری»، «فرونشاندن آشوب»، «حل و فصل بحران»، «تحکیم»، «نظم»، «آسایش»تصور 

ای را برای او  اش بود، در نهایت همان محتوای کشنده ، که از آغاز، محور برنامۀ سیاسی«آرامش

 .داشته است (ش فرآیند نابسامانیدستخو)آنتروپیک های  دارد که برای همۀ رژیم

انگیزی به وجود  نظم بوروکراتیک، همگونی غماین  .آری، نظم در اینجا حاکم است

برد؛  را از میان می  ست که خصوصیت فردی انسان ا آورد که نابودکنندۀ فردیت است؛ روندی می

 ".فاقد زندگی  " است نظمی. کند را ناممکن می تعالیست که هرگونه ا  سختی حرکتی جان بی

 اما آیا آرامش گورستان جز این است؟. آری، کشور ما آرام است

: دهد ای که به واقع زنده است، همواره به طور طبیعی رویدادی ُرخ می در جامعه

هایی آشکار یا پنهان، اوضاعی نوین و  ها و ماجراهای روزمره، جنبش ای از فعالیت مجموعه

قطبی شدن میان . انگیزند های نوین دیگری را برمی ها و جنبش یتمانند که به نوبۀ خود، فعال بی

بینی شدنی و  ، میان پیشمعمول و نامعمولپذیرد، میان  ماند و آنچه تغییر می آنچه پایدار می

تإثیرگذار زمان مفهوم در گیرد و  در بستر وقایع شکل می، و حیاتی استرازآمیز که ناشدنی، 

شود و  تر می یافته تر باشد، زمان اجتماعی نیز سازمان یافته مانزندگی اجتماعی هرچه ساز. است

تر  ، راحتافزون براین. گیرد فزونی میوقایع در بستر زمان « یتکرارناپذیر»خصلت یگانگی و 

ناپذیر تصور کرد که  بازگشت های هدور روندی از توان زمان اجتماعی را به عنوان می

دربارۀ پیشرفت آن اندیشید و از این طریق، قوانین تحول جامعه را سپس شدنی نیست، و  جایگزین

تر باشد، آگاهی جامعه از اهمیت زمان اجتماعی و  هرچه حیات جامعه غنی. به خوبی شناخت

 . شود اهمیِت تاریخ بیشتر می
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به بیان دیگر، هرجا که میدانی برای فعالیت اجتماعی گشوده است، میدانی نیز برای 

تاریخی که در آن از یک . دارد" تاریخ"ای که زنده است،  جامعه. شود عی فراهم میحافظۀ اجتما

و « تکرارناپذیری»و رابطۀ علت و معلولی، و از سوی دیگر، عنصر  استمرارسو، میان عنصر 

: گذارد شدنی، پیوندی اساسی برقرار است، آرى این تاریخ، پرسشی در مقابل ما میابینی ن پیش

نظمی، این سیلی گستاخانه بر  ، این علت دایمی بی«آشوب»پایان  این منبع بی –" تاریخ حقیقی"

 بر آن چیره است وجود داشته باشد؟آنتروپیک  یتواند در دنیایی که رژیم آیا می -گونۀ نظم مستقر

ست که دست کم ا  ندارد، و این چیزی ییین دنیاچنجایی در [ این تاریخ: ]پاسخ روشن است

حس شدن زندگی، زمان اجتماعی متوقف  به محض بی: کنیم گریم، مشاهده میوقتی از بیرون بن

 . گردد شود و تاریخ از افق زندگی ناپدید می می

ما  .ها پیش، دیگر از تاریخ خبری نیست رسد که در کشور ما نیز، از مدت به نظر می

ای گذشته را فراموش رویداده -دهیم مفهوم زمان را گرچه به تدریج، اما به یقین داریم از دست می

شود که دست آخر،  بینیم و این احساس بر ما چیره می کنیم، زمانش را، دیروز و فردایش را نمى می

، از افق دیِد ما استمرارکه  مفهوم  مانندی، همچنان معنا و مفهوم بی. اصاًل چه اهمیتی دارد این

انگار هیچ  .شود ذوب میبندد؛ همه چیز در تصویر یکسره خاکستری دوری باطل،  رخت برمی

نظم گرفته و زندگی کاماًل  .زا، به اینجا هم رسیده است نظم مرگ. «دهد رخ نمی»اتفاقی 

زمان، به توقف حس یعنی  در جامعه، بحران. حس شده است کاماًل بی و بنابراین ،یافته سازمان

بستر  گاه خود را درتکیه  دوقتی نتوان .انجامد زندگی شخصی می ناپذیری به بحران صورت اجتناب

از  پیش» در سطح، زندگی شخصی ، یا تاریخ فرد در بطن تاریخ جامعه، پیدا کندتاریخ جامعه

ها و رخدادهایی از این دست  ها، وفات با تولدها، ازدواجتنها کند، به سطحی که  سقوط می« تاریخ

 .شود بندی و مشخص می زمان

 ؛ گرداند هزاران سال به عقب بازمیزمان اجتماعی، جامعه را توقف حس این گویی 

 فراتر نمی رفت؛ کیهانی و جّوی حوادثۀ محدودآگاهی از زمان تاریخی از ای که در آن،  جامعه

 .گیرند در انطباق با این حوادث شکل مینهایت، همچون مناسک مذهبی که  های تکرار بی دوره

. ماند که باید آن را ُپر نمود ای باز می کنندۀ تاریخ، حفره های نگران جنبه« حذف»در پس 

جایگزین شود که نه از تحول جامعه، " ِشبه تاریخ"نظمی تاریخ واقعی باید با نظم یک  بی بنابراین،

 با رویدادها در آنکه  "تاریخی شبه"الهام گرفته است؛  ریزان دولتی برنامهبلکه از ارادۀ 
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داشت به آن  ن سالروز، از این گرامیاز این سالروز به آ گذر: جایگزین شده اند رویدادها شبه

و از  ،دیگری، از این رژه به آن رژه، از این کنگرۀ به اتفاق آراء به آن انتخاباِت به اتفاق آراء

نگاهی به تقویم،  با نیمشگفتی نیست که . یك یك به آن روز مطبوعات به روز ارتش، و از این

به ُیمن محتوای به ! ه از آینده نیز دست یافتتوان به تصویری اجمالی، نه تنها از گذشته بلک می

 انگارتوان انبوهی از اطالعات کسب کرد که  خوبی شناخته شدۀ مراسم و مناسک تکراری، می

بنابراین به بهای رجعت به دوران پیش از تاریخ، نظم کاملی . شده استتجربۀ  شخصَا

رای اجداد تاریخی ما، هر بار، ین و مناسک بیتکرار ادواری آ: با قید یک احتیاط ؛استمرفحکم

معنا  معنا و مفهوم اساسی عمیقی در خود داشت؛ در حالی که برای ما به صورت امری عادی و بی

 تاریخ خواهد وانمود کند که میآن است که  دلیلین و مناسک به یپایبندی حکومت به آ .درآمده است

از این روست ها  ینیمردم در این آشرکت از سوی دیگر، . رود در جریان است و با زمان پیش می

 . بدارندمصون درِد سر  که خود را از

ای که یک نظام آنتروپیک در دست دارد تا آنتروپی را در محیط خود افزایش دهد،  وسیله

آور شود و جامعه را در چفت و  محوری روی این است که هرچه بیشتر به یکدست شدن و مرکزیت

اّما با هرگامی که در این جهت . ئولوژیک یکجانبه گرفتار کند های ذهنی و ایده بست دستکاری

دهد دارد، به ناگزیر با افزودن به آنتروپی جامعه، آنتروپی خود را نیز افزایش می برمی
3

در واقع . 

حرکت بدل می سازد و  حرکتی در جهان اطراف، خود را نیز به موجودی بی با ایجاد سکون و بی

در . های طبیعی زندگی محدودتر می کند رویارویی با هر پدیدۀ نو و جریانهای خود را در  توانایی

و از آنجا که نیروی حیاتی درونی خود . شود آنتروپیک قربانی اصول مرگبار خود می  نتیجه، نظام

کند، خود  عمل نمی اش را نابود کرده است و هیچ پادزهری علیه نیروی مرگبار درونی

از سوی دیگر، زندگی بنا بر طبیعیت خود در برابر . شود تن میپذیرترین قربانی خویش آسیب

کند، و نظام سرکوبگر به دلیل جمود و سکون  تجاوز به زندگی با خالقیت و موفقیت مقاومت می

کند و بنابراین  در واقع، نظام در تالش برای فلج ساختن زندگی، خود را فلج می. افتد خود از پا می

به بیان دیگر، همیشه این امکان وجود . را به تدریج از دست می دهدتوان رویارویی با زندگی 

ها زمانی دراز دچار ضعف و سستی شود، اّما از نیروی  دارد که زندگی در اثر فشارها و سرکوب

                                                 
3

رسیم، ظاهرا  آید، یعنی از بی نظمی به نظم می نظم، برای مثال، ساختمانی به وجود می گوناگون، پراکنده و بیوقتی از مواد و مصالح  - 

در . را باید در محیط  و همراه با محیط ان در نظر گرفت( آنتروپی)اما اصل دوم ترمودینامیک . برخالف اصل آنتروپی به نظر می رسد

، در جایی دیگر با فراهم ساختن مواد و مصالح الزم به افزایش آنتروپی (بی نظمی به نظم)روپی این مثال، ایجاد ساختمان به کاهش آنت

 .انجامیده است( نظمی از نظم به بی)
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حیاتی خویش تهی نخواهد شد، و نیروی زندگی گرچه به آهستگی و در سکوت و پنهانی، همواره 

حتا اگر هزاران بار از خودبیگانه شود و نیروی حیاتی در آن به زندگی . گشاید راه خود را می

تحلیل رود، به هرحال راهی برای بازسازی خود خواهد یافت و فراتر از سرکوبگرانش خواهد 

ها که کمر به نابودی زندگی  این نظام. تواند باشد های آنتروپیک جز این هم نمی در نظام. زیست

ها در گرو  م در واقع موجودیت این نظا. اند نیز محکوم به مرگ بندند، در نبود زندگی، خود می

. های آنتروپیک ندارد اّما به عکس، زندگی هیچ نیازی به نظام. وجود نوعی زندگی در جامعه است

تواند زندگی را در کرۀ خاکی نابود کند، اصل مسلمی است به نام اصل دوم  تنهای نیرویی که می

 .ترمودینامیک

شود برای همیشه از میان برد، پس تاریخ نیز نابودشدنی  ر زندگی را نمیبنابراین اگ

رویدادها، پنهان و آرام راه خود را باز  های ضخیم سکون و انبوه شبه زندگی در زیرالیه. نیست

زمانی که . کند تر می آنکه دیده شود به تدریج  نازک و نازک های ضخیم را از زیر بی کند و الیه می

دارد، فروریختن آن در برابر چشمان همگان امری ناگهانی جلوه  نازک ترک برمیآخرین الیۀ 

 . کند می

دهد که در تقویم رسمی  نظیر، مشهود و واقعًا تازه ُرخ می در اینجاست که چیزی بی 

واقعًا  رویدادیتفاوت ماند؛  شود در برابر آن بی بینی نشده است؛ چیزی که نمی ، پیش«وقایع»

 تاریخ داریم، ما ی کهدر وضعیت مشخص .طلبد ه تاریخ بار دیگر مجال سخن میچرا ک. تاریخی

 چنین مطالبه ای چه پیامدهایی دارد؟د؟ طلبب «سخنمجال »تواند  چگونه می

و  توانم از بیان مالحظاتی دربارۀ ساختار با وجود این، نمی. من نه تاریخدانم و نه پیامبر

 . چنین اوضاعی خودداری کنم گرفتن  شکل

به عنوان تنها ضامن واقعی  -قدرت وجود دارد سر ، رقابِت آشکار برتا حدودیآنجا که، 

، حاکمیت باید خواه ناخواه -(و به عنوان تنها تضمین برای آزادی بیان)نظارت مردم بر این قدرت 

که همواره مسائل گوناگونی او مجبور است . نوعی گفتگوی آشکار و مداوم  با جامعه داشته باشد

 .کشد، حل نماید را که زندگی پیش می

تردید، آزادی بیان غایب است  و بی)اما آنجا که رقابت آشکاری برای قدرت موجود نیست 

صادق است، حاکمیت  آنتروپیکهای  ، و این در مورد همۀ رژیم(شود و یا دیر یا زود برچیده می
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این به . کند تا زندگی را با نیازهای خود همراه کند تالش میدهد بلکه  خود را با زندگی وفق نمی

و مسائلی که  ها مطالبه، ها و مداوم تناقض طور مشخص به معنای آن است که به جای حل علنی

پنهان  های مطالبهو  ها اما این تناقض. گذارد سرپوش میها  بر آنشوند، صاف و ساده  مطرح می

رسد، لحظۀ انفجار فرا  زمانی که مقاومِت سرپوش به انتها می. شوند شده، بر روی هم انباشته می

 .شود ریزد و تاریخ وارِد صحنه می حرکتی فرومی در این لحظه، سّد سکون و بی. رسیده است

 افتد؟ حال، چه اتفاقی می

ها  تناقضاین  آن شود کهاز مانع البته هنوز حاکمیت به اندازۀ کافی نیرو در اختیار دارد تا 

با این حال از چنان ابزارهایی . منجر شود قدرت سر بر آشکارو رقابت  ها ویاروییر  به

پس زندگی، دست کم آنجا که . برخوردار نیست که بتواند کاماًل در برابر این فشار، مقاومت ورزد

 سر های سّری، و سپس رقابِت پنهانی بر نخست بحث ،یعنی در راهروهای مخفی قدرت ،بتواند

توانایی دیالوگ و گفتگوی ها آماده نیست،  اما حاکمیت برای این تنش. دکن مییل تحمرا  قدرت 

میان پشت پرده، درگیری  های  توطئه .شود دستپاچه می پس. در او نیست( جامعه)واقعی با زندگی 

شود و این  های شخصی موجب به هم خوردن نظم در هیئت دولت می های مختلف و رقابت دستگاه

ها از  هویتی که آپاراتچیک روح و بی نقاب سرد و بی. یابد ۀ رهبران امتداد مینظمی تا حلق بی

افتد؛ در پشت این نقاب، موجودات  هویتی خویش با حاکمیِت یکدست داشتند، به ناگهان فرومی هم

، در مسابقۀ قدرت درگیر چنان که در طبیعت آدمی استشوند که هر یک  ای نمودار می زنده

 . کنند ند و هریک علیه دیگری، و به سود خود مبارزه میوش می

 مقامات ناگهانی جابجا شدن ،کاخی های ، انقالبهاکودتا شاهدای است که  این همان لحظه

برای ناظر بیرونی، اغلب  ها آنچرایی فهم  کهیم وش می و تغییر مفاهیم کلیدی در گفتارهای رسمی

های واقعی یا احتمالی، جنایات واقعی یا وهمی، و  ای است که توطئه این همان لحظه. دشوار است

های متقابل، و  تهمت، ها برکنار کردنلحظۀ . شوند های دور برمال می خطاهای یافته شده در گذشته

، همۀ رهبران در مورد یکسانی تا این لحظهدرحالی که . هاست ها و محاکمه دستگیری شاید حتا

اند؛ اما به ناگهان، سامان یکپارچۀ حاکمیت  زبان بوده دل و یک شان، یک اهداف و موفقیت اقدامات

شود که، چنانچه زبان همیشگی و مشترک میان خودشان را به کار  به اشخاص متمایزی تجزیه می

شنوند که  مردم هم با شگفتی می. کنند یگیرند، از این پس، از آن برای متهم کردن یکدیگر استفاده م

هرگز به اهداف مقرر معتقد نبوده و  -شکست خوردگان مسابقۀ قدرت -بسیاری از رؤسای سابق
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واقعًا به اهداف نظام ایمان  -برندگان قدرت -اند، در حالی که دیگران شان موفق نبوده در کارها

 .ها دست یابند ه آن هدفتوانند با موفقیت ب دارند و تنها کسانی هستند که می

به صحنه طی سالیان، هرچه با عقالنیت بیشتر تنظیم شده باشد،  رویدادها تقویم رسمی ِشبه

شدۀ این تاریخ،  سرکوب« تکرارناپذیری»: شود تر می غیرعقالنی تاریخ واقعیناگهانی  آمدن

، به ناگهان دبو فی شدهنشدنی آن و همۀ آن اسراری که این همه سال ان بینی مانندی و پیش خصلِت بی

در زندگی روزانۀ خود محروم از دیدن رویدادی که سالیان دراز در حالی مردم . شوند برمال می

که ارزش کنند  تجربه میغیرمنتظرۀ  یرویدادبه ناگهان خود زندگی را همچون بودند،   غیرمنتظره

، به ناگهان استده ها توسط نظمی تصنعی سرکوب ش تاریخ، که مدت« نظمی بی»! ردن دازیست

 . دکن می فوران

 ....ایم  چندین مورد از این گونه حوادث را قباًل مشاهده کرده

را به یاد آورید که  نظامی! ناپذیری را که یک شبه فرو ریخت به یاد آورید دستگاه شکست

چون در این نظاِم اتفاق آراء، )بماند  برقراررسید باید به همان شکل تا آخرالزمان  به نظر می

 ما با شگفتی دریافتیم. ، یکباره متالشی شد(نیروهایی که بتوانند آن را به پرسش کشند وجود ندارند

 !یمپنداشت می ماآن بوده که  جزواقعیت  که

منجمد ساختار و رسد  که توفان از راه مى  ، دیدن آن لحظهغیرخودی انناظرما برای 

؛ چرا که ما نیز، اگرچه غیرمستقیم، درگیر ماجرا نیست فقط مایۀ سرگرمید، لرزان قدرت را می

اما   شده مگر جز این است كه فشار زیر زمینی اما نیرومنِد زندگی، فشار نیازهای سرکوب .هستیم

آورد؟  حاکمیت را به لرزه در میبنیان ها، سرانجام  پایدار اجتماعی، فشار منافع متضاد و تنش

شود، به  ن چرا باید حیرت کرد از دیدن اینکه جامعه همواره در چنین اوضاعی بیدار میبنابرای

این کوشد از  و می شاهد پیشرفت آن است، رود به پیشواز آن مید، با تیزبینی آی میدر حرکت

انگیزند و  هایی برمی ها، تقریبًا همیشه، امیدها و نگرانی لرزه استفاده کند؟ این قبیل زمین وضعیت

 ییا واقع به شکلی ظاهریهای گوناگون،  لمرویی از امکان فعالیت برای نیروها و گرایشق

 .بخشد جامعه سرعت می  تقریبًا همواره به تحوالت گوناگون همین است کهو  ؛گشایند می
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اما اغلب در وضعیتی که تغییر و تحول در رأس قدرت پیامد مقابله غیرطبیعی با زندگی 

دربارۀ یکی از این خطرها توضیح . بینی ناشدنی در پی دارد و پیششمار  است، خطراتی بی

 .دهم می

لیاقت خود اطاعت کند؛ اگر  اگر کسی بی هیچ اعتراضی از دستورهای روازنۀ مافوق بی

هایی که  ها را با پاسخ شمارد شرکت کند؛ اگر پرسشنامه اش می ای که احمقانه در مراسم روزانه

درنگ ُپر کند و حاضر باشد شخصیت خود را در برابر همگان انکار  بیاش نیست  عقاید واقعی

کند؛ اگر اشکالی نبیند که در مواردی دلسوزی و اظهار عالقه کند که اهمیتی برایش ندارند یا حتا 

از آنان بیزار است؛ این همه، دلیل آن نیست که این فرد به کلی از عواطف اصلی انسانی، یعنی از 

 .منزلت محروم شده باشدحس داشتن شأن و 

کند و تخمین  به عکس آدمی همواره هزینۀ آسایش و امنیت خود را کم و بیش ارزیابی  می 

فرد هرچه کمتر مقاومت کند و آسایش خود . می زند؛ حتا اگر در این باره سخنی بر زبان نیاورد

ز تأمین کند، و یا را با فراموش کردن مسائل یا خودفریبی و ناچیز شمردن آن کارهای تحقیرآمی

تر و پایدارتر  بغض خود را فرو خورد، به همان نسبت نیز این تجربه، عمیق[ ها آگاه از اهمیت آن]

کسی که در برابر تحقیر مقاومت ورزد، به آسانی آن را به . شود در حافظۀ عاطفی او جایگیر می

مان درازی نیز به یادش فراموشی خواهد سپرد؛ اما کسی که تحقیر را زمان درازی تحمل کند، ز

ترسی که به فرد تحمیل شده، . شود واقعیت این است که هیچ چیز فراموش نمی. خواهد داشت

تن داده، و  ها های تحقیرآمیزی که بدان بازی که به ناچار کرده، دلقک هایی ها و ظاهرسازی دورویی

کند و آرام  تماعی رسوب میاز همه بدتر تلخکامی از اینکه بزدلی نشان داده، در اعماق وجدان اج

 .شود آرام تخمیر می

های عفونت، چنانچه مداوا نشوند  این کانون. چنین وضعیتی آشکارا وضیعت سالمی نیست

وقتی احساسات . کنند سرایت می[ جامعه]کنند و بی آنکه دفع شوند، به سراسر بدن  چرک می

های طوالنی در کنج حافظۀ عاطفی  مدتطبیعی آدمیان راه به ابراز شدن و تحقق یافتن ندارند، تا 

شباهت به  ای سّمی بدل می شوند که بی دهند و به ماده مانند، و سپس تغییر ماهیت می محبوس می

 .مونواکسید کربن حاصل از احتراقی ناقص نیست
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 یک تراژدی ملی

یابد، و  شود و مادۀ مذاب زندگی راه به بیرون می زمانی که دریچۀ اطمینان منفجر می

های معقولی که برای جبران  آرزوی تغییر هستیم، در کنار تالشدر شاهد تشنگی برای حقیقت و 

جویانه و میل آتشین به جبران فوری همه  شود، از دیدن کینۀ عمیق، خشم انتقام اشتباهات گذشته می

این  ناشی از تا حد زیادی ها این واکنش .باید دچار حیرت شویمنتحقیرهای روا شده طی سالیان، 

 ممکن بودکه  چهآن  .و اهمیتی ندارد احساس مبهم است که این انفجار حاال دیگر خیلی دیر است

ست که شده ا آن انفجاری  جایگزینفقط چنین چیزی شود، حاال دیگر وجود ندارند، و این  ساز سبب

 .آمد به وجود می[ اش بود زمانی که وقت] پیش از اینبایست  می

عادت کرده اند به اتفاق آراء تأیید شوند، ها  که طی سال زمامدارانیبنابراین عجیب نیست  

دستی یک درکه  را داشته باشند وحدت کاملیآن  قرار گیرند، وحمایت بی قید و شرط   مورد

، حاال در چنین وضعیتی که از انفجار احساسات فروخوردۀ مردم به کرد جلوه می نظامظاهری 

و از آنجا که خودشان را تنها ضامن هستی . شوند یشگفتچار دشوند، این چنین  شدت تهدید می

و صد )کنند و برای نجات خود  دانند، این وضعیت را تهدیدی هولناک برای تمام دنیا تلقی  جهان می

 !طلبند را به یاری [ پیمان ورشو]ها سرباز خارجی  ، میلیون(البته برای نجات جهان

 ندکسانی که طی سالیان دراز مردم را تحقیر کرد. یمما اخیرًا چنین انفجاری را تجربه کرد

است که  دلیلو به همین . دچار وحشت شدند این مردمو به آنان توهین روا داشتند، از اظهار وجود 

 .نامند می« انفجار عواطف»امروز آن زمان را دوران 

آن زمان ؟ کسی که از میزان تحقیر ِاعمال شده تا در شمنفج ی بود کهعواطف چه اما این

اجتماعی واکنش نشان دادن به تحقیر را در طی این همه سال  -اطالع دارد و ساز و کار روانی

داشت، بیشتر باید « انفجار»ی که این  ا شناسد، از آرامش نسبی، خصلت روشن و حتا صادقانه می

 .، بهای سنگینی پرداختیم«روز امتحان»با این حال، ما در مقابل این . شگفت زده شود

حاکمیت زیرا از یک سو، . دارد« بهار»حاکمیت فعلی، تفاوت بسیاری با حاکمیت پیش از 

بود، در حالی که حاکمیت فعلی، تقلیدی صوری از آن است و در فریبکاری « اصلی» یُمدل پیشین

 -عتمادبا ا همراه یپیشین از حمایت مدلاز سوی دیگر، و به ویژه، . رسد نمی« اصلی»به پای مدل 

برخوردار بود که بخشی از  چشمگیریاز طرف پایۀ اجتماعی واقعی و  -مدام رو به کاهشاگرچه 
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کرد مردم را بسیج می
4

اندازهای اجتماعی از قدرتی مؤثر برخوردار  ؛ و در ترسیم و القای چشم

حاکمیت فعلی به عکس، فقط بر غریزۀ حفظ اقلیت حاکم و هراس از اکثریت محکوم تکیه . بود

 . دارد

در آینده فراهم شود، « امتحانی روز»ن شرایطی، اگر چنانچه امکان فرارسیدن در چنی

تصور اینکه جامعه در ازای تحقیر اجتماعی چنین پیچیده و آشکار، به چه نحوی خواهان جبران 

« روز»ارزیابی ابعاد و عمق پیامدهای تراژیکی که این . مافات خواهد شد، بسیار دشوار است

 . خواهد داشت و شاید باید داشته باشد، به کلی ناممکن است( چک و اسلواک)ما  دو ملتبرای 

ترین قوانین نحوۀ کارکردش  بیند حاکمیت از درک ابتدایی کند وقتی می انسان حیرت می

. داند تر می گیرد؛ آن هم حاکمیتی که خود را از همه علمی نمی  ناتوان است و از تاریخ خویش درس

را در " زندگی"که رهبران کنونی، من از این نیست کنید، ترس  ظه میهمان طور که مالح

تجربه ثابت  ؛کی از صحنۀ روزگار حذف کنند و تاریخ را برای همیشه متوقف گردانندواچکسل

دهد و دوران جدید، یعنی  کند که در هر دورانی، هر وضعیتی جای به وضعیتی دیگر می می

از آنچه که حاکمان متفاوت است همیشه  -اه به زیان اوخواه به سود انسان و خو -نوینوضعیت 

 . کنند می  بینی دورۀ قبل پیش

من از نتایج : ست ا اما ترس من، ترسی که اساس این نوشته است از چیز دیگری

من ترسم . خواهد داشتدر پی ترسم که اختناق فعلی برای مردم  می نامعقولیدرازمدت، دردناک و 

؛ بهای این لگام زدن ظالمانه و بیهودۀ زندگی، بپردازیمتاریخ باید  حذفاز بهایی است که برای 

تعویق ها، و بهایی که در برابر این  واپس رانده به زیرزمین جامعه و به پستوى وجدانزندگی 

ترس من  چنانکه می بینید. باید پرداختجامعه هرگونه امکان زندگی کم و بیش عادی  بار خشونت

، حتا ترس من از بهای گزافی هم نیست که روزمره و تحقیرهای رایج نیست های یکامفقط از  تلخ

 ها، ترسم از بلکه افزون بر این. پردازیم می  در درازمدت به علت انحطاط فکری و اخالقی جامعه

است كه در آینده باید پرداخت، زمانى كه تاریخ و زندگی حق خود را طلب  ناپذیری بهای سنجش

 . كنند مى

                                                 
4

به تفاوت بین کمونیست های چکسلواکی که بعد از جنگ جهانی دّوم بر اساس اعتقاد صادقانه به کمونیسم اشاره می کند در اینجا هاول  

ئولوژیکی که به دلیل فرصت طلبی و منفعت جویی  هظام برخاستند، و آنهایی که بیست سال بعد، دیگر نه از روی اعتقاد ایدبه حمایت از ن

 .  به حمایت از نظامی بر می خیزند که به زور نیروی نظامی بیگانه تحمیل شده است
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راند،  هیچکس به تنهایی حکم نمی: یک رهبر سیاسی هرگز تام و تمام نیستمسئولیت 

هیچ کشوری نیز در خالء به سر . کشند اطرافیان او نیز هریک سهمی از مسئولیت را به دوش می

پذیرد؛  های دیگر تأثیر می گیرد، همواره از كشور برد؛ و از این رو، سیاستی که در پیش می نمى

نتیجۀ اعمال رهبران پیشین آن کشور است؛ و از جمله شور معین نیز اوضاع حاکم در هر ک

خواه به نیز مسئولیت خود را دارند؛ شهروندان  ،مشخص یى اوضاعگیر شکلدر سرانجام اینکه 

-مجموعۀ تاریخیبه شکل یک و خواه  شخصی و روزمره،  فرد از طریق تصمیمات عنوان

که در  علیرغم این توضیحات. م تأثیرگذار در آنهم مشروط به آن اوضاع است و ه که  اجتماعی

، مسئولیت شخص شما، گوستاو هوساک، به عنوان رهبر سیاسی، بسیار نداوضاع ما نیز صادق ا

فضای زندگی همۀ ما هستید، در میزان گیری  شکلشما به عنوان کسی که مسئول . بزرگ است

 . ی خود بپردازد، تأثیری مستقیم داریدکنون« تحکیم»بهایی که جامعه باید برای 

ما  : ها؛ همچون مردمان دیگر، امکانات بالقوۀ بسیار گوناگونی دارند ها و اسلواک چک

که خبرچین و خائن نیز داشتیم و خواهیم  قهرمانانی داشتیم و همچنان خواهیم داشت، بدان سان 

بینی نشده، به  هیم، و از خالل اعمالی پیشمیدان د  ها و آرزوهایمان ما قادر هستیم به خالقیت. داشت

فداکاری  همنوع خود، در راه حقیقت بجنگیم و برای واالتری دست بیابیمروحی و اخالقی مراتب 

ی کامل بیفتیم، به چیزی جز شکم خود نیندیشیم و علیه یکدیگر اعتنای همچنانکه قادریم به بی. کنیم

این نگاه )د کرنیست که بتوان آن را با هر چیزی ُپر و هرچند که جان آدمی، جامی تهی . عمل کنیم

در کّلۀ مردم »مردم، اغلب در گفتارهای رسمی و در فرمول هولناک به متفرعنانه نسبت 

  های بالقوه ، اما مسئولیت رهبران در انتخابی که میان جامعه(، وجود دارد«کنیم زورچپان می

و سرکوب برخى دیگر خواهند کرد، امرى گوناگون و متناقض، برای بسیج و شکوفایی برخی 

 .  اساسى است

، ترس، بزدلی، ییاعتنا بیدورویی، ی، خواهدر ما از قبیل خودها  خصلتبدترین  اکنون

مندی  به نحو نظام ها ، بدون توجه به پیامدهاى عمومی آنفرار از مسئولیت شخصی و وادادگی

ها در ما تحقق  تواند کاری کند که بهترین یدر حالى كه دولت شما از نظر سیاسی م. شود تشویق می

 .ها یابد و نه بدترین

ترین راه را برای جامعه  ترین راه برای دولت و خطرناک درحال حاضر، شما راحت

 انرژی حیاتی پیکرراه نابودی درونی؛  انحطاط بهایراه ظواهر فریبنده را به : اید انتخاب کرده
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تشدید بحران اخالقی و روانی جامعه و  بات را، قدرظ راه حف را با خفه کردن زندگی؛ جامعه

 .و منزلت انسان شأنمند  نابودی نظام

هایی که دارید، برای بهبوِد، حتا  اما شما امکان این را دارید، حتا در چارچوب محدودیت

تر خوشایند باشد؛ نتایج آن ماین راه شاید دشوارتر و ک: نسبی اوضاع، بسیاری کارها انجام دهید

اندازهای واقعی  شود، اما از نظر منافع و چشم آید؛ بارها با مقاومت روبرو می فورًا به چشم نمی

 .جامعه، حتمًا مثمر ثمر خواهد بود

آشکار از شما، از شما گوستاو هوساک، و از صریح و به عنوان شهروند این کشور، 

جلب کنم، بپردازید تا شاید  تان را خواهم به مسائلی که کوشش کردم توجه دیگر رهبران فعلی می

 .بتوانید اهمیت مسئولیِت تاریخِی خود را بسنجید و متناسب با آن عمل کنید

 اولهواسالو 

 ٥٣٩١آوریل  ١
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