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 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

 مقدمه

 

ای متمول و فرهنگ دوست به دنیا در خانواده ١٩٣٦و هاول در سال واسال

ثروتمند و ساله بود. خانوادۀ  ١٢آمد. هاول هنگام استقرار استبداد کمونیستی 

به مشاغل به اتهام بورژوا بودن شامل مصادرۀ اموال شدند و  هنردوست او،

حق ادامۀ  ، از.  پس از اتمام دورۀ ابتدایی هاولکم درآمد گمارده شدند

در یک آزمایشگاه شیمی به عنوان  تحصیل در دبیرستان محروم شد و

و همزمان شب ها به تحصیل ادامه  شد. و مشغول به کار  دیدتکنیسین تعلیم 

تا موفق به اخذ مدرک تحصیلی الزم برای ورود به دانشگاه شود. و باز  داد

اجازه ورود به و ، قربانی سیستم گزینش شد به دلیل خواستگاه اجتماعی اش

 را ، و ناچار رشته اقتصادنیافتآکادمی هنری پراگ یا دانشکده سینما 

 .و سپس تحصیالت در این رشته را رها نمود کردانتخاب 

پس از اتمام دوران سربازی، هاول که به تئاتر عالقمند بود به عنوان 

، نوشتچند نمایشنامه  ١٩٦٠-٦٨ ی. بین سال هاشد( مشغول به کار ABCنورپرداز صحنه در تئاتر آ.ب.ث )

آمد، تئاتری که هاول در آن شاغل شد. اواسط دهۀ به صحنه  1در تئاتر بالوستراد ١٩٦٣اولین نمایشنامه او در سال 

شصت، آغاز تغییرات و  باز شدن فضای فرهنگی در چکسلواکی بود  و زمانی که نمایشنامه های هاول به صحنه 

 . واکی، بلکه در جهان نیز شناخته شدآمدند و او نه تنها در چکسل

، که به بهار پراگ معروف است، در آستانه بیستمین سالگرد (١٩٦٧-٦٨) دوران اصالحات در چکسلواکی

منجر به سقوط حکومت منتخب جمهوری چکسلواکی، برکناری رئیس جمهور  ١٩٤٨کودتایی آغاز شد که در سال 

سیطرۀ به دنبال این کودتا،   ه بود.ای وابسته به حزب کمونیست شدو قتل وزیر امورخارجه این کشور توسط نیروه

در کلیۀ آزادی های سیاسی را و برچیدن  سرکوب مخالفان شد و به  بر حیات سیاسی کشور کامل حزب کمونیست 

                                                 
ر این تئاتر کار د ١٩٦٨تا  ٦٠٩١در پراگ تأسیس شده بود. هاول از سال  ١٩٥٨(، تئاتر کوچکی بود که در سال Balustradeتئاتر بالوستراد )  1

یش کمک کردم، که ترکش کردم، من برای این تئاتر زندگی می کردم، به شکل گرفتن و ویژگ ١٩٦٨می کرد. او در اینمورد می نویسد: "تا سال 

خره نمایشنامه نویسی، ا( و باالاز کار پشت صحنه تا نورپردازی ، از منشیگری تا خواندن )نمایشنامه ههویت من با هویت این تئاتر درآمیخته بود. 

ا را همزمان انجام می دادم. از جمله کارهای من بود. در واقع اهمیتی هم نداشت که من چه زمانی به کدام کار اشتغال داشتم. و بیشتر اوقات این کار ه

، واسالو هاولتاب . ک. به گزیده هایی از کصبح گردش ترتیب می دادم، شب برای برنامه نورپردازی می کردم و آخر شب نمایشنامه می نوشتم." ن

 ٣١، وکسب اف ویرو ورکیوین در  ،"یک دشمن خلق سرگذشت" عنوان که تحت، ١٩٩٠، ، وینتج بوکزداالیهو کارل با ییگفتگو: نظم در اخالل

 ، منتشر شد.١٩٩٠مه 
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دهۀ پنجاه میالدی شاهد اعمال سیاست های خشن و خفقان آور استالین در چکسلواکی بود که . چکسلواکی انجامید

 به پاکسازی بسیار از کادرهای حزب و به حبس آن ها منتهی شد. 

الکساندر دوبچک، از کمونیست های پرسابقه و رهبران اسلواکی، از جلمه کادر های حزب بود که به ایجاد رفرم 

ب کمونیست چکسلواکی حز یدبیر کلبه مفام   ١٩٦٨و استالینزدایی در چکسلواکی گرایش داشت. او در ژانویه 

با ایجاد اصالحات و برقرار  گزیده شد و در این مقام کوشیدبر

کردن آزادی بیان و لغو سانسور، "سوسیالیسمی با چهرۀ 

انسانی" برای چکسلواکی به ارمغان آورد. تحت رهبری 

دوبچک دموکراتیزه شدن نظام سیاسی و اقتصادی کشور 

 .  ه بودرسماً در دستور کار حزب کمونیست قرار گرفت

به سرعت به اجرای  ١٩٦٨ز ژانویه تا اّول ماه مه دوبچک ا

برنامه اصالحات پرداخت.  در این چند ماه مطبوعات با 

آن ، مسائلی را مطرح کردند که تا نسبی استفاده از آزادی بیان

امکان مطرح شدن نداشت. در تظاهرات روز کارگر آن سال ) اّول ماه مه( جمعیت کثیری از مردم در  زمان

اصالحات شرکت کردند.  چند روز بعد رهبران چکسلواکی از مسکو بازدید کردند و آنجا عدم رضایت حمایت از 

دولت رسماً سانسور مطبوعات را  ١٩٦٨ژوئن  ٢٦روز معهذا مسکو از سیاست اصالحات به آن ها گوشزد شد. 

 .لغو کرد

کشور  سرباز( ٥٠٠٠٠٠رشو )قوای نظامی کشورهای عضو پیمان و، ١٩٦٨اوت  ٢٠روز کمتر از دوماه بعد، 

چکسلوکی را اشغال کردند. دوبچک، نخست وزیر وقت و دو تن از رهبران اصالح طلب حزب کمونیست 

بازداشت شدند و به اجبار ختم روند اصالحات را 

 کردند.  اعالم

الکساندر دوبچک  ١٩٦٩چند ماه بعد در آوریل 

از دبیرکلّی حزب کمونیست برکنار شد. گوستاو 

از اعضای قدیمی حزب کمونیست، که  هوساک،

خود دورانی را در زمان استالین در زندان به سر 

کرده بود، رهبر حزب کمونیست چکسلواکی شد. 

همۀ آزادی های نسبی بهار پراگ لغو و سانسور 

 کامل در کشور برقرار شد. 
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الیت های او در دفاع از آزادی در دوران بهار پراگ، هاول یکی از اعضای فعال کانون مستقل نویسندگان بود. فع

او پس از   ممنوع شوند. بعد از تغییر حکومت نمایشنامه های اواجرای بیان و آزادی هنرمندان، موجب شد که 

دوبچک در آن  2.(١٩٦٩اوت  ٩) اشغال چکسلواکی و حذف اصالح طلبان نامه ای خصوصی به دوبچک نوشت

تحت فشار قرار گرفته بود تا از برنامه اصالحات خود  زمان هنوز عضو رهبری حزب کمونیست بود و سخت

انتقاد کند. هاول در نامه اش از دوبچک خواسته بود که بر حقانیت اصالحات خود اصرار ورزد و در مقابل 

خواست اتحاد جماهیر شوروی ایستادگی کند و نگذارد که کاپیتوالسیون نظامی چکسلواکی با یک کاپیتوالسیون 

لوژیکی همراه شود. توصیه ای که عملی شد، و دوبچک بهایش را با اخراج شدن از حزب اخالقی و ایدئو

 3کمونیست پرداخت. 

ر اساس وظیفه نامه سرگشاده به هوساک تنها سرآغاز فعالیت های سیاسی هاول بود، پس از انتشار این نامه ، و ب

ق بشر فعال ود در امور مربوط به نقض حقوای که هاول در این نامه برای هر شهروند عادی قائل شده بود، او خ

 تر شد. 

یل شد. چکسلواکی تشکدر  ٧٧منشور ، یک سال و هشت ماه پس از انتشار نامۀ سرگشاده، ١٩٧٧در اّول ژانویه 

ف معروف فیلسو (Jan Patočkaامضاء کنندگان در همان منشور اعالم کردند که سه تن ، واسالو هاول، یان پاتوشکا )

 ، سخنگویان این منشوروزیر سابق امور خارجه )در دولت اصالح طلب دوبچک(( Jiří Hájek)  یکچک و یری ها

و میثاق  ،المللی حقوق سیاسی و مدنیمیثاق بینالزم االجرا شدن ، ٧٧منشور  تشکیلکی از عوامل محرک ی خواهند بود.

 ١٩٧٥ نوامبر چکسلواکی سابق درفدرال  (. مجلس١٩٧٦ مارس ٢٣) المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بودبین

یخ به بعد،  بر توسط دولت این کشور امضاء شده بودند، تصویب نمود. دولت از این تار ١٩٦٨این دو میثاق را که در سال 

ه در آن دّول کعامل دیگر آن توافقنامۀ هلسینکی بود  .مندرج در این دو میثاق بود رعایت اصول اساس قانون، موظف به 

تند و در ی جهانگشایی اتحادجماهیر شوروی را با به رسمیت شناختن مرزهای بالفعل کشورهای اروپای شرقی پذیرفغرب

 مقابل کشور های بلوک شرق متعهد به اجرا و حفظ حقوق مندرج در میثاق های حقوق بشر  شدند.

برای دفاع از حقوق   4(VONS)و  تشکیل کمیته ای ، ١٩٧٩تا  ٧١٩٧از سال فعالیت های هاول در چارچوب منشور، 

عاقبت منجر به  قدرتان یب قدرتافرادی که به ناروا بازداشت شده بودند )امضاء کنندگان منشور(، و باالخره انتشار 

پس  از آزادی هاول به فعالیت های خود  برد.در زندان به سر  ١٩٨٣تا  ١٩٧٩و او از  شدمحکومیت او به زندان 

احترام مردم ساخت که در لحظات کری و اخالقیش از او چهره ای چنان محبوب و مورد ادامه داد، و برجستگی ف

( مردم خود به خود او را، که هرگز هدفش ١٩٨٩نوامبر  ٢٨سرنوشت ساز سقوط نظام کمونیستی در چکسلواکی )

                                                 
 .٣٦،  ص.  …سرگشاده یها نامه 2

 
 همانجا. :ن. ک. به   3
 ن کمیته بود.تشکیل شد. هاول یکی از بنیانگزاران ای ١٩٧٨آوریل  ٢٧ز افرادی که به ناحق متهم شده بودند در این کمیته برای دفاع ا 4
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م نظارت کند. و ریاست جمهوری بر گزیدند تا برروند تغییر نظا نامزد  دستیابی به قدرت سیاسی نبود، به عنوان

چکسلواکی او را متفقاً به ریاست جمهوری انتخاب کردند.  در اّولین ل فدرا مجلسدسامبر نمایندگان  ٢٩در 

که در بهبوهۀ  (Civic Forum، فوروم مدنی )(١٩٩٠سال دیکتاتوری )ژوئن  ٤٤انتخابات آزاد کشور پس از 

تشکیل شده بود و از طرف جامعۀ مدنی با  ٧٧نشور توسط هاول و یاران م ١٩٨٩حرکت مردمی نوامبر و دسامبر 

 هیعل بر عمومدولت برای تغییر قوانین سیاسی  به مذاکره نشسته بود، و همچنین همتای فوروم در اسلواکی، 

هاول در  .(، اکثریت مطلق نمایندگان مجلس را به خود اختصاص دادندPublic Against Violence) خشونت

، علیه تجزیه کشور و جدایی اسلواکی مبارزه کرد و نتوانست اکثریت آراء را به دست  ١٩٩٢انتخابات ژوئیه سال 

 Civic Democraticنبود و حزب دموکراتیک مدنی ) یآورد چون اسلواک ها به او رأی نداند و کاندید دیگر

Party م استقالل کرد. شورای ملی اسلواکی  یک جانبه اعال ١٩٩٢ژوئیه  ١٧( از نامزد دیگری حمایت نکرد. در

هاول سه روز بعد استعفا داد چون نمی خواست هنگام تجزیۀ چکسلواکی ریاست جمهوری را به عهده داشته باشد. 

اّولین رئیس جمهور  ١٩٩٣ژانویه  ٢٦پس از تأسیس جمهوری چک، هاول نامزد مقام ریاست جمهوری شد و در 

مبتال به سرطان  ١٩٩٦ام انتخاب شد.  او که در سال به این مق ١٩٩٨جمهوری چک شد. او یک بار دیگر در سال 

 ریه شده بود، پس از اتمام دوران ریاست جمهوری اش به کار مورد عالقه اش، نویسندگی، روی کرد.

رئیس جمهور فقید جمهوری چک در قدرت نیز بر تعهدات سیاسی و اخالقی خود پا بر جای ماند و نگذاشت که 

اه خود منحرف کند. بلکه هم او بود که پایه های فکری و فلسفی یک دگردیسی سنت و عرف سیاسی او را از ر

ژرف در حوزۀ سیاست را استحکام بخشید. در طی سالهای حکومت او، فعاالن حقوق بشر در تمام جهان از 

یاسی حمایت بدون وقفه بهره مند شدند. اگر درگذشتش برای جامعه فعاالن حقوق بشر جبران ناپذیر است، اندیشۀ س

او بی تردید صفحات اّول کتاب دموکراسی نوین، همراه با احیای اخالق در سیاست  را رقم زده است و نسل های 

 آینده دموکراسی خواه در مکتب او تعلیم خواهند دید.

پنج سال قبل از درگذشت واسالو هاول، بنیاد عبدالرحمن برومند بر آن شد که سه نوشتۀ او را که به فارسی ترجمه 

 روح، و قدرتان یب قدرت، هوساک گوستاو به سرگشاده نامهنشده بودند به این زبان منتشر کند. این سه نوشته، 

هاول زمانی قلم  بود.  وجه مشترک این سه متن موقعیت وخیمی است که منجر به تدوینشان شده است. ٧٧ منشور

امید خود را به هرگونه امکان اصالح و گیرد که مردم چکسلواکی تحت فشار یک نظام خفقان آور به دست می

، به انحطاط اخالقی گسترده ای منجر شده که برای کشور بهبود اوضاع از دست داده اند. یأس حاکم بر جو کشور

( و روح منشور ١٩٧٨(، قدرت بی قدرتان )١٩٧٥نامه به هوساک ) .و آینده مردم بسیار نگران کننده است

 أس و انحطاط نوشته شده اند. ( هر سه در پاسخ به این ی١٩٨٦)
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در اندیشه و در عمل هاول به حکومتش )نامه به هوساک(، به مردم کشورش )قدرت بی قدرتان( و باالخره به 

افکار عمومی جهان )روح منشور( هشدار می دهد که به ظاهر اوضاع و تفاسیر دروغین آن بسنده نکنند و واقعیت 

ت ببینند و بفهمند. او از طریق تحلیل، ریشه یابی و تأمل در باب معضالت و را از پس پردۀ گفتمان حاکم چناچه هس

دشواری های پیش روی شهروندان در نظام های توتالیتر و خودکامه، نه تنها برای هر فرد و تعاملش با نظام چاره 

ی و احیا می جویی کرده است، بلکه اندیشه و فلسفۀ دموکراسی را از بطن نظامی که  نفی مطلقش است بازساز

 کند. 

هاول را همگان به عنوان یک ادیب و یک چهرۀ سیاسی مدافع حقوق بشر می شناسند، قرائت دقیق این سه متن 

نمایانگر چهرۀ یک فیلسوف سیاست است که از قدرت اندیشه اش برای احیای حیثیت و عزت انسانی افراد استفاده 

 بن بست توتالیتاریسم تببین می کند.  می کند و یک استراتژی دراز مدّت برای خروج از 

که بیش از سی سال تحت آشنایی با این سه مقاله که شامل جوهر اندیشه هاول می شود، برای شهروندان ایرانی 

، الزامی است.  طنز قضیه در به سر برده اند سیطرۀ نظامی مشابه، و حتی خشن تر از حکومت چکسلواکی

در مورد نظام کشورش بیش از مجموعۀ آیات و احادیث اسالمی، ی د چکاینجاست که تحلیل رئیس جمهور فقی

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

 در نخستین سالگرد درگذشت واسالو هاول  هوساک، گوستاو به سرگشاده نامهفصل اّول این کتاب، 

بیش از ده هزار و  ٢٠١٥نتشر شد و تا نیمۀ ماه دسامبر( توسط بنیاد عبدالرحمن برومند م٢٠١٢ دسامبر ١٨)

پانصد و پنجاه نفر از صفحۀ ان در سایت کتابخانه بنیاد دیدن کردند. این نامه و دو مقاله دیگر هاول به همت همکار 

بنیاد رضا ناصحی به زبان فارسی ترجمه شده است. برای ترجمه از نسخه های فرانسه و انگلیسی متون استفاده 

( ترجمه شده و در Paul Wilsonده است. و چون متن انگلیسی توسط یکی از آشنایان هاول  پل ویلسون )ش

و در مواردی نیز با دوستان  کرده ایموبسایت رسمی او منتشر شده است، در صورت ابهام به متن انگلیسی رجوع 

ر اساس تاریخ انتشارشان در کتاب چک زبان ، که با هاول و افکارش نزدیک اند مشورت کرده ایم. سه مقاله ب

نیز بر همین اساس به کتاب اضافه شده است. درمقدمۀ هریک از  ٧٧منتشر شده اند و ترجمه فارسی متن منشور 

واسالو هاول بدون هیچ چشمداشتی اجازه ترجمه این متون، زمینه تاریخی و علل تدوین آن به اختصار آمده است. 

بنیاد عبدالرحمن  را به "٧٧منشور  روحو هوساک"، "قدرت بی قدرتان"، و "و نشر "نامه سرگشاده به گوستا

 برومند اعطاء نمود. 

 الدن برومند

  ٢٠١٥ دسامبر واشنگتن،
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 گوستاو هوساک                                واسالو هاول
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 شرایط تاریخی و انگیزۀ  واسالو هاول برای ارسال و انتشار نامه

  

است. در آخرین روزهای آوریل )کمتر از سه هفته  پس از انتشار این نامه(، روزنامه  ١٩٧٥آوریل   ٨امه هاول مورخ ن

کیلومتری شهر پراگ )هراداچک   ١٥٠که در نزدیکی ویالی هاول، در  (Jiři Ledererلدرر ) ییرینگار چک، 

Hrádečekاین مصاحبه هاول به  لی در مورد این نامه کرد. در(، مسافرت می کرد به دیدارش رفت و با او مصاحبۀ مفص

دالیل و انگیزه هایی می پردازد که او را به نوشتن و انتشار این نامه واداشته اند. مصاحبه تحت عنوان "بیان حقیقت 

   5همیشه کار درستی است"، همان زمان مخفیانه منتشر شد.

رگشاده به دکتر در پاسخ به این سؤال که چه باعث شد شما یک نامه س

هوساک بنویسید؟ هاول می گوید به نظر او بیان حقیقت همیشه و در هر 

شرایطی کار درستی است. شاید امروز که با دموکراتیزه شدن وسائل ارتباط 

جمعی دولت ها برای همیشه انحصار گفتمان سیاسی را از دست داده اند، 

اش را منتشر کرد که  نتوان به اهمیت کار هاول پی برد. او هنگامی نامه 

جامعه مدنی کشورش به سکوت محض محکوم شده بود و حکومت انحصار 

مطلق بیان و تفسیر وقایع را به خود اختصاص داده بود و گفتمان رسمی 

حکومتی بر اذهان عمومی چه در داخل و چه در خارج سیطره داشت. در 

واقعیات را علناً منتشر می کند و یک تنه انحصار دولت چنین زمانی است که هاول، بی قدرت و تنها، وصف دیگری از 

را در هم می شکند. او معتقد بود که بیان آزادانه نظرش در مورد اوضاع کشور کمکی بود به پروسه خود آگاهی جامعه و 

 به قول خودش : "نوعی بهداشت اجتماعی" به همراه داشت. 

                                                 
مخفیانه منتشر می  این مقاله در سری سامیزدات ها )واژه روسی، به معنی انتشار مؤلف، که در کشور های اروپای شرقی به مکتوباتی اطالق می شد که 5

گلیسی ترجمه ، به زبان ان(Paul Wilson، منتشر شد. این مصاحبه را پل ویلسون )١٧٧شماره  ، ١٩٧٥  –٧٦ ، : گفتگوهای چکجیری لدررشدند(، جلد 

 کرده است. ن. ک. به :

Vaclav Havel, “It Always Makes Sense to Tell the Truth”,  in  Open Letters, Selected Writings 1965-1990, Vintage Books 

Edition,1992, p. 84  
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گیزۀ اجتماعی ابتکار این انگیزۀ بیرونی هاول است، یا بهتر بگوییم ان

او. ولی مهم تر از آن هاول به یک انگیزۀ شخصی، درونی، و وجودی 

نیز اشاره می کند. او می گوید با انتشار این نامه خود را از مخمصه ای 

نجات داده است که حکومت و حتی جامعه برای او ایجاد کرده بودند. او 

وم به نوعی خود را در دام شرایطی جبری محبوس می دید که محک

سکونش کرده بود. انگار که از پیش شخصیت او تعریف و نقشش معین 

شده باشد، و او ملزم به ایفای یک نقش باشد و دیگر نتواند از قوۀ تخیل 

خود برای ایجاد شرایط نو، و نقش دیگری برای خود استفاده کند. او می 

بگیرد که  گوید از اینکه مجبور باشد تصمیماتش را با توجه به شرایطی

 خود تعیین نکرده است خسته شده بود. 

نویسد که گیرد و به گوستاو هوساک نامه میهاول زمانی قلم به دست می

مردم چکسلواکی تحت فشار یک نظام خفقان آور امید خود را به 

هرگونه امکان اصالح و بهبود اوضاع از دست داده اند. یأس حاکم بر 

به وجود آورده است. نامه هاول یک  ایجو کشور وضعیت نگران کننده

سیاسی عمیقی است که نه تنها ادعای مقامات -اخالقی-رسالۀ فلسفی

حزب کمونیست مبنی بر استحکام رژیم و حمایت مردم از نظام را رد 

می کند، بلکه تحلیل ظریفی است از عواقب و آثار استفاده از رعب و 

تحکیم و تضمین وحشت به عنوان وسیلۀ حکومت در جامعه و برای 

ثبات نظام. این نامه تأملی است درخشان در تأثیر سیطرۀ ترس بر شکل 

گیری موازین اخالقی جامعه و روابط متقابل شهروندان، رشد دروغ و کتمان و تظاهر به عنوان هنجارهای حاکم بر 

اش شکل می ر بستر تاریخ جامعهرفتار اجتماعی و باالخره تأثیر ویرانگر این وضعیت بر تاریخ و مسیر زندگی فرد که د

 .گیرد

نبوغ سیاسی هاول در تغییر قواعد بازی متبلور می شود که حکومت تعیین کرده بود و روشنفکران ناخودآگاه آن را 

پذیرفته بودند. او به جای اینکه در یک اثر ادبی، در لفافه و به صورت سمبلیک، حقیقت را بگوید، و سعی کند حرف خود 

ممیزی به گوش جامعه اش برساند، صریحاً با رهبران و شهروندان کشورش صحبت کرده و نه تنها با این را با فریب 

کار قواعد حاکم بر تعامل دولت و جامعه مدنی را تغییر می دهد، بلکه با تحلیل ظریفی که از اوضاع کشور به دست می 

باز و صدها تانک پیمان ورشو میسر شده بود، و دهد، پیروزی مطلق نظام را که با تکیه بر نیروی چند صد هزار سر

تحت عنوان استحکام نظام و رضایت  مردم در رسانه های رسمی و حتی در اذهان مردم محتوم و برگشت ناپذیر می 

وقت منتظر باش تا ببینی "آنها" چه خواهند کرد سر  

رسیده بود، زمان آن بود که من خود کاری انجام دهم، و 

برای یک بار، من  "آنها" را وادار کنم با چیزی روبرو 

عی نامه در اصل، نو شوند که حسابش را نکرده بودند...

خود درمانی بود: کوچکترین آگاهی از پیامد آن نداشتم 

ولی معتقد بودم که انتشارش ارزش خطر کردن دارد. 

فتم. ]پس از انتشار نامه[ تعادل و اطمینان به خود را بازیا

حس کردم می توانم دوباره سربلند کنم و هیچکس نخواهد 

توانست به انفعال متهمم کند، به این که در سکوت ناظر 

 وضع نابسامان امور مانده ام. نفس کشیدن برایم راحت تر

شد زیرا دیگر حقیقت را در درون خود خفه نمی کردم. 

دیگر در انتظار بهبود اوضاع نبودم و حق شرکت در 

امور این جهان را اعمال کردم، یا دست کم نظرم را در 

نسجم این مورد اعالم کردم. در عین حال این اّولین انتقاد م

. طور کّلی قابل درکی بود که این جا به گوش رسید.. و به

به وضوح موقع مناسبی را انتخاب کرده بودم، وقتی بود 

که این انتظارهای بی پایان بسیاری را عصبی کرده بود 

و مردم از خستگی خود خسته شده بودند... در نتیجه 

کردند و به دیگران دادند و  رونویسیبسیاری نامه را 

سی که کمی دلنگرانی ]برای اوضاع[ داشت تقریباً هرک

 آن را خوانده بود.

نیویورک ، "خلقسرگذشت یک دشمن واسالو هاول، "

 ١٩٩٠مه  ٣١، رویو اف بوکس
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حسی و خالی نظم به بهای اسارت روح، بی”نمود، با نیروی ذهنی و تحلیل فکری اش به یک شکست فاحش مبدل کرد. 

  “ر شده و حکومت به بهای بحران معنوی و اخالقی جامعه به ظاهر تحکیم گشته است.بودن هستی مستق

هاول در این نامه اصل مفروض سیاست حاکم را که ایدئولوژی بود زیر سؤال می کشد و به جای آن شکوفایی و آزادی 

امعه در نظر باشد، در این اما اگر از تحکیم چیزی بیش از آن، مثالً وضع واقعی ذهنیت ج”انسان را مطرح می کند: 

های واقعاً انسانی، اگر از خود بپرسیم برای بازسازی اخالقی و معنوی جامعه، برای پیشرفت جنبه” “صورت چه طور؟

و بدین ترتیب علناً  “برای اعتالی بیشتر شأن انسان و برای شکوفایی آزاد و واقعی او در جهان چه کاری صورت گرفته؟

رش منشاء یک انقالب فکری می شود که سیاست ایدئولوژی محور را رد کرده و سیاست انسان در گفتگو با رهبر کشو

محور را جایگزین آن می کند. نامه هاول که در خارج از کشور منتشر شد، در داخل نیز توسط شهروندانی که به مسائل 

و و محرک مهمی برای ادامه فعالیت کشور عالقمند بودند دستنویس و به طور وسیعی پخش شد، امری که مایه دلخوشی ا

 هایش شد.

 ل. ب.

***
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 نامه سرگشاده واسالو هاول به دبیرکل حزب کمونیست چکسلواکی

 

 ،آقای دبیر کل

شهروندان نتایج محسوسی دارد: سطح و تالش  ها و در ادارات ما نظم و انضباط حکمفرماست؛ کاردر کارخانه

ارند و کنند، سرگرمی دخرند، زاد و ولد میسازند، اتومبیل میرود؛ مردم خانه میزندگی به تدریج باالتر می

کامیابی یا ناکامی سیاسِت دولِت  معیار درستی برای سنجش ها،واقعیتست که این ا گذرانند. بدیهیروزگار می

روزانۀ کار  بهاجتماعی،  خواهند زندگی کنند همواره پس از هر تب و تابمردم چون می چکسلواکی نیست. فعلی

 . برای پشتیبانی از این یا آن جناح حاکمکنند و نه شان میخود سر آخر برایالبته این کار را  .گردندخود بازمی

آنان از  کنند.ها میبیش از این ؛كنندزندگی  به دلخواه خودكنند و روند، مصرف بفقط این نیست كه سِر کار اّما 

استثناء در  بدونو کنند که به آن خواهند رسید و یا از آن درخواهند گذشت؛ همیشه پیش سقفى براى تولید اعالم می

های سیاسی تشکیالتدهند؛ در شده، به اتفاق رأی میکنند و به نامزدهای از پیش تعیینها شرکت میانتخابات

از هر چیزی که از کنند؛ های ]فرمایشی[ شرکت میو تظاهرات هادر میتینگکنند؛ می یتفعال]دولتی[ گوناگون 

دولت به  اقداماتبا ناسازگاری یا مخالفت نشانی از  هیچ کجادر کنند؛ آنان خواسته شده حمایت کنند، حمایت می

 خورد.چشم نمی

را در موفقیت شما ها است که همین واقعیتباید به جدّ از خود پرسید آیا  نباید نادیده گرفت. دیگر  را هاواقعیت این

 ؟کندتأیید میجلِب حمایِت مردم و تحکیم اوضاع در کشور 

 وست که ما از مفهوم تحکیم داریم. اگر فقط به آمارهای گوناگون اداری ا سته به درکیپاسخ به این پرسش، ب

پلیسی دربارۀ فعالیت سیاسی شهروندان و از این قبیل چیزها استناد کنیم، در این صورت، البته بسیار های گزارش

 .روا داشتتردید ما  دشوار بتوان در واقعیِت تحکیم جامعه

نظر باشد، در این صورت چه طور؟ اگر  درجامعه ذهنیت  یزی بیش از آن، مثالً وضع واقعیاما اگر از تحکیم چ

به ها چندان آسان نیست، اما آن که سنجش و پایدارتر ترشاید ظریف عواملیدیگری به پرسش کشیده شوند،  عوامل

تجربۀ اصیل فردی و انسانی  در پس این اعداد و ارقام، کدامدارند، در این صورت چه طور؟  اهمیتهمان اندازه 

های برای پیشرفت جنبه ،بپرسیم برای بازسازی اخالقی و معنوی جامعهاز خود به عنوان مثال اگر پنهان است؟ 

چه کاری صورت گرفته؟ در جهان او  واقعیآزاد و شکوفایی انسان و برای  بیشتر شأنواقعاً انسانی، برای اعتالی 

ها شان، روابط و چند و چون آنکنار بگذاریم و به مجموعۀ علل و نتایج درونی اگر مشاهدۀ سادۀ ظواهر امور را

بخشند در نظر گیریم، چه بپردازیم، خالصه اینکه اگر بخش پنهان واقعیت را که مفهومی انسانی به آن ظواهر می
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جامعۀ ما استحکام یافته توانیم ادعا کنیم که ، آیا باز هم میعواملخواهیم یافت؟ حال پس از تجزیه و تحلیل این 

 است؟

، نه تنها استحکامی برخالف ظواهر امرگویم جامعۀ ما ورزم و میگویم که خیر! من جسارت میت میئبه جر

توان گفت از بسیاری نظر د، بحرانی چنان خطرناک که میرومی فروعمیق  یدر بحرانبیش از پیش ندارد، بلکه 

 .مانند استبیدر تاریخ معاصر 

 م این مطلب را بازتر کنم.کوشمی

 

 ترس

ای کننده از جامعهکنند که تصویری خیرهکاری میپرسش بنیادی این است که چرا مردم چنین رفتاری دارند؟ چرا 

طرفی، پاسخ روشن است: دهند؟ به نظر من برای هر ناظر بی به دست حکومتپشتیبان تمام عیار و کامالً متحد 

  ترسند.برای اینکه می

آموزد که خود قبول ندارد؛ آموزان میاش را از دست بدهد، چیزهایی به دانشزگار از ترس اینکه شغلآمو

شان را کنند؛ دانشجویان از ترس اینکه نتوانند تحصیالتآموزان از ترس آیندۀ خود، همان چیزها را تکرار میدانش

نند که باید بکنند؛ پدر از ترس اینکه مبادا کآیند و کاری میدرمی« اتحادیه جوانان»ادامه دهند، به عضویت 

پذیرد و آنچه از او فرزندش به دلیل عدم صالحیت سیاسی نتواند وارد دانشگاه بشود، مشاغل بس گوناگونی را می

کنند و به احتمالی، در انتخابات شرکت می پیامدهایدهد. مردم از ترس انجام مى« داوطلبانه»خواهند، مى

بازی واقعاً انتخابات است؛ از ترس جان کنند که این مسخرهدهند و طوری وانمود میده رأی میشنامزدهای تعیین

کنند و به هر چیزی که از ایشان های جمعی شرکت میشان در نشستیا به خطر افتادن موقعیت و سابقۀ شغلی

خود، دست به انتقاد از خود  کنند. از ترس، با سرزنش کردندهند، و یا دست آخر، سکوت میخواسته شود رأی می

کنند. از ترس لو نرفتن، از عقاید واقعی خود نه در حضور جمع آمیزی را با دروغ پُر میهای تحقیرزنند و فرممی

های احتمالی مصون شان از آسیبگویند. كاركنان از ترس اینکه وضعیِت زندگیسخن نمی ،و نه گاه حتا در خلوت

هاى باالتر، در بیشتر موارد، رقصی در مقابل ارگانخوش یا برای شان ووضعیت بهبود امیدماند و یا به ن

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

گزارش شدن فورى به مقامات  ،کاراصلی این  سنحُ دانند د، چراکه از پیش میدارمىواهای کار سوسیالیستی گروه

کنند. بسیاری از دانشمندان و و مراسم رسمی شرکت می هاباالتر است. مردم از ترس، در اجتماعات، تظاهرات

دهند که قبول ندارند، چیزهایی هنرمندان از ترس اینکه مبادا مانع کارشان شوند، خود را هوادار افکاری نشان می
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آیند، در ست، به عضویت نهادهای رسمی درمیا دانند که خطان ندارد و یا مینویسند که ربطى به افکارشامی

آثار خود را ُمثله و تحریف زنند و کنند، یا دست به خودسانسوری میکارهایی که از آن نفرت دارند مشارکت می

کاری که خود نیز  دلیل دهند، آن هم بهروند که دیگران را لو مى. برخی نیز برای حفظ خود تا آنجا جلو میکنندمی

 اند.هبودآن  دست اندر کار

، یعنی به معنای نوعی ه شودشناسانه و رایج آن فهمیدگویم، نباید به معنای روانترسی که من از آن سخن می

خود بلرزد، بلکه شهروندانی را  ربینیم که از ترس باحساس مشخص؛ ما عموماً کسی را در اطراف خود نمی

تر که ژرفست بسیار گویم ترسی ا. ترسی که از آن سخن میبا اعتماد به نفسبه ظاهر راضی و کنیم مشاهده می

 ،دایمی و همه جا حاضر یخطروجود  ازجمعی  احساسمشاركت کم و بیش آگاهانه در  :مفهومی اخالقی دارد

 از واقعیتاساسی  ئیجزخواهد شد، عادت کردن به تهدید به عنوان احتماال شود و یا تهدید می از آنچهنگرانی 

 و کسب مهارت در آن،متنوع همرنگِ جماعت شدن  هایآشکار شکل و زندگی، به کار گرفتن بیش از پیش کامل

 سیستم مؤثر دفاعی. تنهابه عنوان 

ر آن است. وحدت عنصترین کنونی جامعه نیست، اما همچنان مهم ساختار دهندۀشکلبدیهی است که ترس تنها مادۀ 

خورد، و در اسناد رسمی به عنوان دلیل استحکام جامعه نضباط و اتفاق نظری که همه جا به چشم میظاهری، ا

 ای از حقیقت نیز در خود ندارد.شود، بدون وجود این ترس، حتا سایهمطرح می

؟ والمصادرۀ امترسند؟ از محاکمه؟ از شکنجه؟ از گیریم که پس مردم از چه میحال در مقابل این پرسش قرار می

هاست که به تاریخ پیوسته از تبعید؟ از اعدام؟ البته که خیر. این اشکال خشن سرکوب، دست کم در شرایط ما، مدت

اعمال نفوذ )که  نیزسیاسی  هایهمحاکماز  است و و بسیار گزینشی شده تراند. ، امروزه اشکال سرکوب ظریف

در حالی که بار اصلی ترین تهدید سخنی در میان نیست.  جز به شکل  شدید (استگان همه ها معّرفآندولت در 

فشار به جای دیگر، به حوزه وضعیِت زیستی افراد منتقل شده است. و این البته در اصل، چیز زیادی را عوض 

دانیم آنچه اهمیت دارد، نه بار مطلق یک تهدید مادی، بلکه ارزش نسبی آن است. مسئلۀ اصلی برای کند: مینمی

که این فشارها از نظر ذهنی و روانی است اش، و با مراتب ارزشی مورد نظرش، اهمیتی در افق زندگانیانسان، 

تر است. به عنوان مثال، ترس انسان امروزی از دهد افزوناز اهمیت آنچه در عمل از دست میکه برای او دارد 

ندازه مهم باشد و او را وادار به همان تواند به همان ااش محروم شود، میاینکه از کار کردن در رشتۀ تخصصی

د. روش زیر فشار گذاشتن کرمی مصادرۀ اموالبه شدن صورت تهدید شرایط تاریخی دیگر در کاری کند که در 

انسان، به یک معنا، حتا عمومیت یافته است: در واقع، در کشور ما شهروندی نیست که  هستیوضعیِت زیستی و 

چون برای هر کس این امکان هست که چیزی  .ده باشدمان( از این فشارها مصون اش )به معنای وسیع کلمههستی

توان از دست داد، متفاوت است: از از دست بدهد، پس هر کسی دلیلی برای ترسیدن دارد. اهمیِت چیزهایی که می
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مد خوب، کار در تواند از دست بدهد گرفته، مثل شغل راحت، ترفیع رتبه، درآامتیازهای متنوعی که قشر حاکم می

رشتۀ مورد عالقه، ادامۀ تحصیل، تا دست کم، امکان زندگی و برخورداری از حداقل امنیت قضایی به همان 

قانون شامل حتا ، قرار نگرفتن در زمرۀ قشر خاصی که سخن کوتاهمیزان محدودی که فالن آدم عادی دارد. 

سوب نشدن در زمرۀ کسانی که قربانی آپارتاید سیاسی شود، و به بیان دیگر، محها نمی، شامل حال آننیز همگان

تواند تنزل یابد، و سالوکی هستند. آری، هرکسی ممکن است چیزی از دست بدهد، حتا کارگر ساده هم میودر چک

تواند از اینکه در یک نشست یا در یک کافه، آنچه دشوارتر گمارده شود؛ حتا او نیز می یتر به کارمک یبا درآمد

 رسیده به صراحت بیان کرده است، به تلخی پشیمان شود. ه فکرش میرا که ب

 

 فساد

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

 ،توانستنمی -چه روزانه و به طور مشخص، و چه به عنوان خطری بالقوه -گیردرا به طور اخّص در بر می

با موفقیت به عمل درآید هرآینه اگر متکی به نیرویی نبود که فراگیری، پیچیدگی و این  ،همچون اشکال خشن پیشین

و حضور همه جا حاضر پلیس. در واقع این عنکبوت هولناک، قاهر کند: یعنی قدرت را برایش تضمین  قدرت

ل یکه در آن، تارهای تنیده از وحشت، آخرین دلای ای از تارهای نامرئی بر پیکر جامعه تنیده است؛ جامعهپرده

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

داند که این تارها وجود ترین شهروند هم میبینند و برایشان ملموس نیست، اما سادهتارعنکبوت را به چشم نمی

کند که از کند و رفتار خود را طوری تنظیم میحساب می هاهمیشه و همه جا، روی حضور خاموش آندارند؛ و 

به دام عنکبوت به هیچ وجه الزم نیست  :داندچشم و گوش پنهان آن در امان باشد. و دلیل آن را هم به خوبی می

در هر موقعیت و  پست و مقام نیز صاحبانو محاکمه یا محکوم شود. حتا  رددبازجویی پس بدهد، متهم گ بیفتد،

خورد، کسانی یافت میشان رقم زمانی که سرنوشت .شوندوت گرفتار میباین عنکتارهای در  مقامی که باشند

تواند هر زمان که بخواهد اینکه پلیس می سازی[ به اختیار یا به اجبار با پلیس همدستی کنند.شوند که ]در پروندهمی

ت خود را شخصیداشته باشد، کافی است تا بخشی از وجود و  ایستادگیآنکه او توان کند، بی در زندگی فرد مداخله

 قربانی کند و برای همیشه به موجودی ظاهرساز بدل شود.

توان مشاهده کرد که کند، مینه میالهای دفاعی انسان برای حفظ موقعیت خویش، ترس وقتی در پس تالش

زافزونی به موتور اصلی اهداف فرد برای دستیابی به آنچه که پیش از این طلبی به طور روخودپرستی و جاه

 شود.نداشت بدل می
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، به ندرت با چنین صراحتی موقعیت به کسانی داده باشد که دورۀ اخیررسد که نظام اجتماعی در به نظر می

تشنۀ مال و مقام. در چنین  مقدار وحاضر اند به خاطر کسب منافع به هرکاری دست بزنند؛ کسانی فاقد اصول، بی

طلبان، شیادان و طلبان، فرصتهای دولتی توسط انواع جاهنیست که امروزه بسیاری از پست شگفتوضعیتی، 

معروف، یعنی توسط کسانی که هنر این را « همدستان»افرادی مشکوک اشغال شده است. یا خیلی ساده، توسط 

کنند، دارند چیزی را ر شرایطی، خود را قانع کنند با کار کثیفی که میشان در هدارند که برای حفظ مقام و موقعیت

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

هرچیزی  ها هستند که برایمختلف دولتی، به ویژه امروز، به باالترین میزان در ده سال گذشته رسیده است. همین

 کنند.، طبق منافع گوناگون مادی و شخصی عمل میعذاب وجدانیگیرند و بی هیچ رشوه میآشکارا 

شود. به اند، روز به روز کمتر میان حاکمیتبپشتی نیازیکنند و با بیشمار کسانی که تبلیغات رسمی را باور می

 اند.  به ریاکاریناچار  گیرد. در حقیقت، همهن و دروغگویان فزونی میریاکاراعکس شمار 

های اخیر، به ندرت به افکار واقعی این وضعیت ناخوشایند، البته دالیل منطقی خودش را دارد: رژیم در سال

شهروندان به ظاهر وفادار و به راستی سخنان آنان توجه داشته است. کافی است مالحظه شود که به عنوان مثال، 

ها ای به دانستن این ندارد که آیا کار این آدمکس در واقع، عالقهها، هیچر ندامتهنگام انواع انتقاد از خودها و اظها

کند؟ حتا معموالً گمان بر این است که فرض دوم شان چنین ایجاب میاز روی خلوص نیت است یا فقط منفعت

ر خدمت توجیه گفته ددر آن دیده شود. به عکس، امتیازهای شخصی پیش اخالقیآنکه چیزی غیردرست است، بی

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

ابراز ندامت است. امتیازهایی را که از این راه  ،شان این است که به او بگویند راه نجاتاند؛ تمام هّم و غمانداخته

به خوابی تنها کنند در حالی که تلخکامی ناشی از انکار خود را، جبروت توصیف میآید، با جالل و به دست می

صادقانه از خود انتقاد کند و در  بدون هیچ چشمداشتی کاهند. برحسب تصادف اگر کسی پیدا شود کهآشفته فرومی

 مشکوک هم بداند. که رژیم او را بسیار محتمل است، خودداری ورزداعطایی « هایپاداش»از پذیرفتن  عین حال

 

 یاعتنایاز دلسردی تا بی

ای تو بپذیری که این یا آن کار را به عهده : اگر در مؤسسهخواریمرشوهتوان گفت که همۀ ما آشکارا دست آخر، می

مؤسسه(،  یتن، بلکه به عنوان مأمور و در خدمت مدیررااهمک بگیری )البته نه به عنوان ابزاری در خدمت دیگر

گوناگون  هایدهند. اگر در "اتحادیه جوانان" عضو شوی، حق و امکان تفریح به شکلازات گوناگونی میبه تو امتی

واقعی  هایو فرصت رسمی شرکت کنی، امکان مراسمبه دست خواهی آورد. اگر به عنوان هنرمند، در این یا آن 
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موافق باشی، در جلوت شرط اینکه هر طور که بخواهی بیندیشی به در خلوت توانی خواهى داشت. تو میخالقیت 

تراشی نکنی، هرگونه دلبستگی به حقیقت را به فراموشى بسپاری و وجدانت را خواب کنی، در این صورت مانع

 همۀ درها چهارطاق به رویت گشوده خواهند شد.

 افتندپیش می، افرادی که شودمیدر جامعه عامل اصلی موفقیت ، انطباق دادن ظاهری خود با وضع موجوداما اگر 

 ؟ به  مقام و منصب برسندتوانند هایى میچه نوع شخصیتدر این صورت چه کیفیتی خواهند داشت و 

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

را دست  هاها هست که نباید آنها و تمایلس، طیفی از احساگیردامتیازهای شخصی مایه می ینعطش کسِب بیشتر

 کم گرفت؛

 نقش مهمیامروز « جامعۀ متحد»ایجاد فضای اخالقی  در، در مقیاسی وسیع، ها نیزاین طیف احساسچرا که 

 رد.به همراه داهمۀ آن چیزهایى كه  وی" اعتنای"بی هایی چوناحساس دارند؛

خود را به  مید، طوری شده اند که گویی انظامنوعی و تثبیت  شوک ناشی از سرکوب بهار پراگمردم پس از 

 اند.آینده، به امکان بهبود اوضاع عمومی، و به اهمیت مبارزه برای حق و حقیقت از دست داده

های اند؛ و در تالش آن اند كه از راهشان باشد، بی عالقه شدهامنیت شخصیآسایش و  به هر آنچه که فراتر از

اعتناء اند و از توجه شان فراتر رود بیموقعیت و منافع ند. از روی دلسردی، به هر ارزشی که ازگوناگون بگریز

 و افسردگی. دلسردیورزند؛ و این یعنی غفلت میخود  همنوعانبه 

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

، زیرا تردید دارد که بتوان به بهای بیگانه شدن با خود، شخصیت را کتمان نماید قاید خودظاهرسازی  کند و ع

موجودی بیش از پیش عجیب و غریب،  همچونتفاوت، اطرافیان بیچنین کسی در نزد خویش را حفظ کرد، 

شوند، همچون کسی ، ضرورتاً، با نوعی اکراه با او روبرو میدست آخرکند. جلوه می وارکیشوتباخته و دنعقل

و امکان دارد با رفتارش به آیینۀ سنجش اطرافیان بدل شود. امکان دیگری هم  -که رفتارش متفاوت با دیگران است

طور که از ایشان خواسته شده، از او تفاوت، او را در ظاهر از خود برانند یا همانهست، و آن اینکه جماعت بی

؛ چرا که شان، مخفیانه یا در خلوت با او همدردی کنندرامش وجدانآ برایفاصله بگیرند، اما در عین حال 

 توانند رفتاری شایسته، چون رفتار او پیشه کنند.نمی

نه  بسیارکسانی  مگر نه این است کهی به نحو متناقضی، یک مؤلفۀ اجتماعی بسیار فعال است؛ اعتنایآری، این بی

و به  کنندهای دولتی شرکت میتظاهرات، در روندای رأی میهی، پای صندوقاعتنایبی از رویاز ترس، بلکه 

گیرد، حمایت سیاسی ظاهری که رژیم از آن بهره میمگر نه این است که  آیند؟های دولتی درمیعضویت ارگان
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ه فتست که در پشت آن، چیزی جز وادادگی کامل نخاگشا اغلب امری عادی، از روی عادت، خودکار و مشکل

معناست، اما این کار دست کم، ضامن آسایش اى که اعتقادی به آن نیست، البته بیمراسم سیاسی است؟ شرکت در

آید هیچ، تازه آسایش آدمی هم از تواند داشته باشد؟ چیزى كه به دست نمیشود. امتناع از آن چه تأثیری میکه می

 رود.دست می

با حاکمیت به سر برند، تازه چنین جنگی برای دارند که در وضعیت یک جنگ دایمی اکثریت مردم دوست نمی

؟ این خواهندمییک فرد تنها، عاقبتی جز شکست نخواهد داشت. بنابراین چرا نباید همان کاری را بکند که از او 

 ارزد. اش نمینه، به زحمت ، به یادش هم نخواهد آمد آن كار. با مرور زمانای ندارد و تازه که برای او هزینه

دولت آن را انجامد که میای شدهروی به این کارهای عادیروی و دنبالهبه دلسردی، دلسردی به دنبالهناامیدی 

آفریند که امروزه نسبت به رفتار و . این همه، نگرشى را مىکندمعرفی میفعالیت سیاسی توده دلیلی بر وجود 

 انه.ی اساساً و عمیقاً بدبینرشنگ ؛وجود دارد نرمالذهنیِت به اصطالح 

منافع ها و اهداِف فراتر از رود، و تسلط فرد بر ارزشبهبود اوضاع عمومی از میان میبه به تدریج که امید 

شود، فرد انرژی خود را او کاسته می« بیرون»یابد، به تدریج که از امکان عمل معطوف به کاهش می یشخص

معطوف « درون»، یعنی انرژی خود را به گیرد که با مقاومت کمتری روبروستهمواره در جایی به کار می

تواند به صلح و آرامش برسد، او در اینجا می .اشکند. بیشتر به فکر خویش است، به فکر خانه و خانوادهمی

سر و  اتواند غم دنیا را فراموش کند و به خالقیت خود میدان دهد. چنین است كه مردم با نو کردن مبلمان، بمی

شان سازند، به اتومبیلکنند زندگی دلپذیری فراهم آورند، خانۀ ییالقی می، سعی میو زندگیدادن به خانه سامان 

عالیق دهند؛ خالصه آنکه، توجه نشان میو راحتی خانگی  رسند، به خورد و خوراک و لباس پوشیدنمی

 .دشومعطوف میزندگی خصوصی  ها مادیبه جنبه شاناصلی

مثبت اقتصادی دارد: به گسترش بخش تولید لوازم مصرفی و خدمات که بسیار از  بدیهی است که این گرایش نتایج

کند؛  و این از نظر اقتصادی، منشاء مهم رساند؛ به باال رفتن سطح زندگی مردم کمک میآن غفلت شده، یاری می

که جمود، ، افزایش ثروت مادی را تضمین کند تا حدودیرسد که بتواند دست کم پویایی است و به نظر می

 م و کیفبوروکراسی و بازدهی ضعیف اقتصاد دولتی شده، مشکل بتواند چنین کاری را انجام دهد )کافی است ک

 دولتی با بخش خصوصی مقایسه شود(.سازی خانه
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 یخصوص یزندگ به ینینشو عقب یاجتماع یحذف زندگ

 کند.میپشتیبانی آن  ازاست و « خصوصی» سپهردادن انرژی مردم به سمت سوق حاکمیت خواهان 

های تمامی تبلیغات و اقدام حتما این یکی از دالیل آن است.ایجاد تحرک در توسعۀ اقتصادی؟  رایچرا؟ آیا ب

کنند. انسان معرفی می تحقق ]شخصیت[ اساسمند، را، پنهانى اما نظام« درون»گیری به سوی این جهت ،سیاسی

دارد: نخست و پیش از هر جایی وامیهحاکمیت را به تشویق این جاب اما این آشکارا برخالف آن دالیلی است که

کند بینی میدهندۀ گریز به بیرون از عرصۀ زندگی عمومی است. حاکمیت به درستی پیشکه نشان دلیلچیز، بدین 

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

تغییر هم نیست(، بنابراین حاکمیت مصمم است گونه آمادۀ هیچکه امروز دارد و  ساختاریخواهد شد )یا علیه 

، توجه جامعه ادارۀ کشوربار کنونی را به عنوان زندگی انسانی قلمداد کند. بدین ترتیب، برای تسهیل زندگی رقت

با معطوف کردن توجه فرد به امور پیش پا افتاده و  .شودنحرف میم از نگاه به خود، یعنی به امور جامعه، آگاهانه

شوند که به انقیاد فزایندۀ روحی، سیاسی و اخالقی خود آگاهی یابد. و فرد كه اش، مانع از این میمنافع مصرفی

ن موم بدل است، باید خود را به مادۀ نرمی چو کاستی گرفتههای جامعۀ مصرفی آلی ایدهساحتاو به حامل تک نقش

در انسان  نشده که بالقوهبینیشمار و پیشهای بیکاری. خطر وسوسه شدن در اثر تواناییهرگونه دست ۀکند، آماد

شده، به او به ریزیانداز حقیری كه در چارچوب محدود یک اقتصاد برنامهنهفته است، با زندانى كردن او در چشم

 نطفه خفه شود. در کننده داده شده است، بایدعنوان یك مصرف

روشی متناسب با آن اش ادامۀ زندگى است تنها هدفدر برابر موجودی که  حاکمیت دهد کهشواهد موجود نشان می

در این بی آنکه  در برابر خود را تا حد ممکن کاهش دهد؛مقاومت برای حفظ قدرت، : یعنى در پیش گرفته است

  دن منزلت و انسانیت آدمی باید پرداخت.بهایی باشد که به ازای از میان برنگران کار 

اش، با تداومی ئولوژی انقالبیهکند مشروعیت خود را با به ُرخ کشیدن ایددر عین حال، به هر مناسبتی تالش می

اش رهایی کامل انسان است! اما راستی کجاست آن انسانی که ای که آرمانئولوژیهگونه یادآورى کند؛ ایدوسواس

از های اجتماعی ، موزون و واقعی فردی برسد؟ انسان رها شده از تسلط دستگاهربارکوفایی پقرار است به ش

های صوری، و آزاد از مراتب فریبندۀ معیارهای ارزشی ناشی از آزادیساز، رها شده از سلسلهبیگانهخود

ماعی و برابری سازد؟ كجاست آن انسانی که به عدالت اجتدیکتاتوری مالکیت خصوصی که از پول، بُت می

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

اقتصادی و سیاسی، و به جای شکوفایی فکری،  هایگیریاست؟ اما به جای آزادی مشارکت در تصمیم را بازیافته

 رختشویی را خریداری کند.ماشین رد کدام ُمدل یخچال یا تا آزادانه تصمیم بگی دهندمیفقط به او امکان 
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بورژوای سوسیالیست! های بزرگِ انساندوستانه، و در پس آن، خانۀ محقر خردهظاهر واالیی از آرمان اینکهکوتاه 

ها و غنای معنوی زندگی، و از سوی دیگر، سابقۀ آزادیصدا دربارۀ گسترش بی از یک سو، شعارهای پُر سر و

 !است یدهکاهفروخرید به ی خالی و اندوهناکی که به رفتن زندگ

کنندگان بدل ساخته، راِه گلۀ مصرففشار و فریبکاری که انسان را به گوسفند سربه مراتبسلسلهجایی در رأس این 

 ظاهرپنهان کمین کرده است: این نیرو، دستگاه پلیس است. تصادفی نیست که شکاف میان  قدرتی قاهر و

انگیز دهد. هرکسی که این امتیاز غموژیک و واقعیت روزمره را، این نیرو بهتر از هر چیز دیگر نشان میئولهاید

تواند از ، نمیاعالم شده اهداف با مشاهدۀ، شخصا تجربه کنداین دستگاه را « روش کاری»را داشته باشد که 

شخصی، اران خبرچین، پلیس لباسبازی توسط هزتوان پذیرفت که جاسوسخندیدن خودداری کند: چگونه می

ها، آزاری که از خیانتجو، حسود و مغرض، این انبوه شاّمهای، انتقامهای عقدهبورژوا و بوروکراتخرده

و کار کارگرانی باشد که از حکومت مردمی نماد آوری شده، ها جمعچینیها و دسیسهها، کالهبرداریتراشیبهانه

کنند؟ زیرا بدترین دشمن یک حکومت به راستی بانی مییپشتهای دشمنان رابر توطئهدستاوردهای انقالبی آن در ب

بورژوایی هست که برای لو دادن دیگران، آماده است بدون همین خرده،بودکارگری، اگر دنیا این چنین وارونه نمی

روش »همین ی ازدر پیروهیچ عذاب وجدانی، دست به هرکاری بزند؛ در پشت اعمال روزمرۀ پلیس مخفی، که 

 توان او را باز شناخت. گیرد، به وضوح میانجام می« کاری

من معتقدم که این تناقض فاحش میان تئوری و پراتیک را دشوار بتوان طور دیگری توضیح داد، جز اینکه آن را 

سان در برابر . هدف این دستگاه، حمایت از شکوفایی آزادانۀ اندانستنتیجۀ منطقی مأموریت واقعی دستگاه پلیس 

های انسانی واقعاً شکوفا کننده برای سرکوبگران این شکوفایی نیست، بلکه به عکس، در مقابل خطری که فعالیت

 کند.سرکوبگر دارد، از او، یعنى از سركوبگر حمایت می

یش ، پرسش دیگری را پپوچ مصرفیتناقض میان آموزش انقالبی دربارۀ انسان نوین و اخالق نوین، با زندگی 

اش چسبیده است؟ کامال روشن است، فقط به این ئولوژیهچنین سفت و سخت به ایدد: حاکمیت به چه دلیل اینکشمی

، ظاهری از مشروعیت، تداوم و ثبات به حاکمیت یئولوژی، به عنوان مناسک و آداِب مرسوم ارتباطهدلیل که اید

 پوشاند. د میپراگماتیستی او را با نقابی آبرومن عملکردبخشد؛ و می

های در عرصهئولوژی رسمی هاید درشود، منافع واقعی و مشخصی که موجب در پیش گرفتن این روش می

ئولوژیک و باال بلند آسمانی، انسان ههای ایدبافیکند با جملهاست. حاکمیت به طور دایم تالش می مختلف تأثیرگذار

در بینانه این در واقع، حرف حساب و یک اندرز واقع ود نگهدارد. ها را زیر نفوذ خومعانی این حرافی اعتنا بهبی

خواهیم؛ بیهوده اندیشه : به سیاست کاری نداشته باش، این کاِر ماست؛ فقط آن کاری را بکن که از تو میخود دارد
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ت باش تا نورز و در اموری که به تو مربوط نیست دخالت نکن، کار خودت را در آن کنار انجام بده، به فکر خود

 کامروا شوی.

ست که ا کند: باالخره ضرورِت اینکه باید به فکر سطح زندگی خود باشد، تنها چیزیاین اندرزها عمل می آدمی به

اش توافق دارد. پس چرا نباید از این فرصت استفاده کند؟ به ویژه آنکه به هر حال، کار بر سر آن با حکومت

 توان کرد!دیگری هم نمی

 

 باخته هیروح ۀجامع

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

بر  چه تأثیراتیآموزد، یک اصل اساسی ارتباط با جامعه، به او می چنانراند و دورویی و ظاهرسازی را خود می

ای که تنها هدف جامعهپرداختی به حساب آید، باید دید و هزینۀ به کار گرفته شده وسایل حال بی آنکه ؟ داردمردم 

 ؟ کجا خواهد رسیدست، به ا ظاهری نظم و اطاعت همگانیحفظ رهبرانش، 

ها و هنجارهای رود، چندان دشوار نیست: از میان رفتن تدریجی همۀ ارزشفهمیدن اینکه اوضاع کنونی به کجا می

اصول، درستی، پایبندی به هایی چون حقیقت، و کاهش اعتماد به ارزش شایستگیاخالقی، نابودی معیارهای 

 ، حیثت و شرافت.نوعدوستی

زندگی گیاهی به  ،و بحران اعتقاد در معنای زندگیناشی از ناامیدی  باختگی عمیقروحیهآدمی با بدین ترتیب، 

 ؛کنداز نو مطرح می در تمدن تکنیکیرا . این پدیده، خصلت تراژیک وضعیت انسان شودمحکوم می محض

؛ من این را بحران های مطلق در ذهنیت و وجدان آدمیاز میان رفتن تدریجی ارزشاست با  راهای که همپدیده

فروپاشی از تواند مانع خواهد که خودش نباشد، آیا میرحمانه از فرد مینامم؛ نظامی که چنین بیهویت انسان می

 هویت او شود؟ 

و خالی بودن هستی مستقر شده و حکومت به بهای بحران معنوی و اخالقی  حسیح، بینظم به بهای اسارت رو

 جامعه به ظاهر تحکیم گشته است.

روزمره، قدری دورتر بنگریم زندگی ست از افق محدود ا شود: کافیتر میاما مسئله اینجاست که این بحران عمیق

خواستیم دهیم؛ مواضعی که همین دیروز، نمیاز دست می تا به هولناکی دریابیم که با چه سرعتی کلیۀ مواضع را

دانست، امروز به راحتی شان کنیم. چیزی که وجدان اجتماعی، زمانی پیش، آن را زشت و زننده میترک

فردا، همچون یک الگو معرفی شود. چیزی را که شده تا آنجا كه فردا به امری پذیرفتنی و شاید پس دنیپوشیچشم
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شمردیم، امروز بی هیچ شگفتی، همچون یک واقعیت ستیم تبدیل به عادت شود و آن را ناممکن میخوادیروز نمی

نمود، امروز به استثناء بدل شده و فردا، امری طبیعی می به دیدۀ ماپذیریم. و به عکس، چیزی که تا چندی پیش می

 د.ونیافتنی شدست یآلایده بساچه داند؟کسی چه می

وجدان اخالقی جامعۀ ما در طی  هایی کهگسستبه وجود آمده، و « نُرمال»و « طبیعی»یارهای تغییراتی که در مع

، بی حسی روزافزونشود. زیرا تر از آن است که در نگاه نخست دیده میوخیم به خود دیده است، سالیان گذشته

 کند.، تضعیف میرا نیز برای اینکه بتواند واکنشى از خود نشان دهدآدمی ظرفیت و توانایی وجدان 

اندازی که چشماین است  ؛یابدها گسترش ها و ریشهشود تا به ساقههمچون آفت، از برگ و بار آغاز میاین بیماری 

، ترژرفهرچه خودآگاهی  همواره بااست. جامعه  دهد و منشاء واقعی نگرانیوضعیت کنونی به دست می

. فرهنگ در این میان، ابزار اصلی این شودبارور میو  نیغ ،یابداز درون توسعه می ،ترظریفو  ترگسترده

های گوناگون، بر وضعیت روحی جامعه خودآگاهی است. فرهنگ، میدان مشخص فعالیت انسان است که از راه

 .پذیردو خود نیز از جامعه تأثیر می گذاردتأثیر می

 

 خفقان فرهنگ

کند، در درجۀ نخست، فرهنگ است درونی آن را مسدود می وسعۀانواع تجانبه بر جامعه، راه زمانی که تسلط همه

جامعه است. دلیل دیگر، ترس قابل فهمى  فریفتنزیرا فرهنگ در ذات خود، پادزهر تحمیق و  .شودکه خفه می

است از اینکه جامعه از ابعاد بیگانگی تحمیل شده بر خود، به ویژه از طریق فرهنگ، آگاه شود. در واقع، فرهنگ 

خود را ژرفا بخشد و حقیقت را کشف کند. بنابراین، چرا باید حاکمیتی که  دهد تا آزادیامکان را به جامعه می این

را « حقیقت»داشته باشد؟ چنین حاکمیتی، فقط یک  فرهنگکارش سرکوب آزادی و حقیقت است، نظر مساعدی به 

 «حقیقت»: آزادی بیان همین پذیردرا می «دیآزا»یك نوع  .شناسد: حقیقتی که در لحظه نیاز داردبه رسمیت می

 .را

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

 که ناگزیر بهآموزۀ خشک است و ، های منجمدشدهجزم فکری،نازایی  ،که مشخصۀ آن دنیایی است ؛واقعی نیست

دنیای ممنوعیت، محدودیت و نظم، که سیاست فرهنگی در آن، پیش از هر چیز،  انجامد؛ن میآرمااستبدادی بی

 پلیس است.« کار فرهنگی»
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ها انگیز فرهنگ معاصر در ورطۀ نابودی، دربارۀ صدها نویسنده و آثار ممنوعه، دربارۀ دهدربارۀ سقوط حیرت

دربارۀ قطع ارتباط در وضعیت فعلی، خالی بودن ممکن شدن چاپ کتاب، نانشریۀ توقیف شده، دربارۀ تقریباً 

های موجود هنری، ها در این زمینه، دربارۀ انحالل کلیۀ مجامع و انجمنها و تبعیضها و انواع سرکوبنمایشگاه

های دربارۀ برچیدن بسیاری از مراکز تحقیقات علمی و جایگزین کردنشان با مراکزی قالبی که توسط گروه

صالحیت و جاه طلبی که در ، بیناپذیرپروران اصالحشوند، و دربارۀ تنلِب خودی اداره میططلب و فرصتجاه

اند، پیش از این بسیار نوشته و گفته شده است. شان را به دست آوردهالرجال، فرصت طالیی تمام زندگیاین قحط

های عمیق اوضاع، نظر خواهم نبهها را به درازی توضیح دهم، بلکه فقط به برخی از جخواهم این پدیدهمن نمی

 کرد.

شود گفت که فرهنگ به کلی نابود شده است. وضعیت امروز، هراندازه که دردناک باشد، نمیدر نخست اینکه 

شوند. با وجود این، هایی نیز منتشر میکند، حتا کتابتئاترها مشغول کار اند و تلویزیون همچنان برنامه پخش می

ی و قانونی، ُمهر و نشان آشکاری بر پیشانی دارد که عبارت است از خصلت سطحی مجموعۀ این فرهنگ دولت

در فرهنگ و سترونی کامل آن به عنوان ابزار آگاهی فرد و  )بیرونی( آن که ناشی از گسستن از جوهر واقعی

ی بمانیم، اگر چنانچه بخواهیم در حوزۀ هنری باق -ارزشمندی، به عنوان مثال کارجامعه است. اگر امروز نتیجه 

ف، نرم  و یظر کاری است که دشوتحمل میفقط به این دلیل د، به نمایش درآی ههنرپیشاز یک درخشانی کار 

. با این حال، حتا در این مورد، به محض اینکه تأثیر کار آن آزاربس بیاز نظر حاکمیت  و ،خلوص و واالیی

شود )مواردی سراغ داریم ت به طور غریزی وارد عمل میشود، حاکمی کم و بیش با استقبال مردم مواجههنرپیشه 

(. اما این امری شده استکه یک هنرپیشۀ خوب فقط به این دلیل که زیادی خوب بوده است، گرفتار ممنوعیت 

در هنرهایی ا هو پرهیز از پرداختن به واقعیتنگری  ست. مسئلۀ جالب توجه این است که بدانیم این سطحیا ثانوی

کنندۀ خودشان را خیلی های بشری و جهانی در اختیار دارند و نقش آگاهتری برای بیان تجربهرهای مستقیمکه ابزا

 دهد.کنند...، چگونه خود را نشان میآشکارتر ایفا می

فرض  -آید(د )این گاهی پیش مییابمی امکان انتشار ایاستادانه و هوشمندانه یک اثر ادبیاینک یک نمونه: وقتی 

ای از توان از یک چیز مطمئن بود: و آن اینکه، ذره، میهاکیفیتاین ، صرف نظر از -یک نمایشنامه کنید

و تأیید اصیل و واقعی معرفی  ایهرا به عنوان تجرباثر چوب تعیین شده و رایج آگاهی کاذِب جامعه که آن رچا

، نوعی آزاربیشده از جزئیات سطحی و  بندیسرهمای تجربه ای است غیرواقعی؛تجربه. نمی رودکند، فراتر می

نه کرده است. این نتیجۀ سانسور یا الها پیش در وجدان جامعه پذیرفته شده و ای که از مدتسایۀ مرده، تجربه

گر از سِر تسلیم و یا حسابگری هرآینه ا ،شدۀ مؤلفی است که قادر است به خودش دروغ بگویدخودسانسوری تحمیل

کننده، تواند برای برخی مردم سرگرمغم این، یا شاید به رغم این، حاصل کار نویسنده میبوده باشد. علیرناو 

ای را بشناساند، شورانگیز و جذاب باشد، بی آنکه بر شناخت واقعی آنان نوری تازه بیفکند، یعنی امر ناشناخته
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و خواه برای اینکه پیش از این به ست، ا ایچیزی بگوید که پیش از این گفته نشده، خواه بدین خاطر که چیز تازه

 فکر کسی نرسیده بوده است.

کند. تصادفی نیست که با شکل ر ضمن تقلید از دنیای واقع، واقعیت را مخدوش میاثکوتاه اینکه در نهایت، این 

به  -پردازد که سنتاً در کشور ما مشخصی که دارد، خواه بورژوایی باشد و خواه پرولتاریایی، اغلب به اموری می

شناسی ابتذال" بگویم که با اخالق خرده خواهم از "زیباییمورد توجه حاکمیت است: می -آزارشانماهیت بی علت

ُخلقی کدبانویی و با درکی محدود از جهان همراه است و بر ای، خوشبورژوایی، فلسفۀ احساساتی انساندوستی کافه

گی دلخوش ای که محور اصلی آن، ستایش از میانمایهشناسیباییلوحی همگانی بنا شده است. زیپایۀ اعتقاد به ساده

یز مایه چمعنایی همهپُرزرق و برقی، و بی گرایش به که از ؛ رضایتیاستخود راضی بودن دیرینۀ ملی کننده و از

را به « حقیقت پیروز خواهد شد!» تفسیر از حکمترین مبتذلرسد و ی به اوج خود میبینی کاذبخوشیرد و در گمی

 . کشدپیش می

از اگر هم باشند، باشد )تازه  نوشته شدهئولوژی حاکم هاید برپایۀامروز، به ندرت بتوان تألیفى ادبی سراغ داشت که 

توان فقط با اینکه کسی نیست بنویسد توضیح داد، بلکه به این ای بسیار بد اند(. این پدیده را نمینقطه نظر حرفه

دهد. اگر تألیفاتی از این نوع حاکمیت به ویژه به این نوع کارها روی خوش نشان نمی دلیل نیز هست که در اصل،

یعنی  -بودند و خوانندگانی داشتند، با جلب نظر اینانای خوبی میوجود داشت، اگر در سطح حرفه

شوند؛ ]به بیرون از زندگی شخصی، یعنی به زندگی جامعه[ معطوف « بیرون»توانستند به می -کنندگانمصرف

و بنیادی  هایی بسیار سیاسیها را تازه کنند، به دلیل ماهیت سیاسی رادیکال خود واکنشتوانستند زخممی

شناسی ابتذال، برای منافع واقعی حاکمیت بسیار سودمند برانگیزانند و آبی را که باید راکد بماند، بیاشوبند. زیبایی

 ذهنی رایج نیز، به  ِگذرد؛ و عادتتری میتر و موجهیرفتنیاست: از کنار حقیقت به شکلی بی سر وصداتر، پذ

ای را که نگرش زندگی مصرفی، به فرهنگ سپرده است، به خوبی به پذیرد. به عالوه، وظیفهراحتی آن را می

 .آوردفراهم برای آنان ، بلکه با دروغ، آرامش و آسایش مردم را تحریک نکندگیرد: یعنی اینکه با حقیقت عهده می

هایی وجود داشت و برخی از کارها که به . اما در کشور ما تا به امروز، همیشه شکافندبوده ا چنین ثارآ بیشترین

ها بیرون بخزد. البته این نوع آثار، توانست از البالی آن شکافاین یا آن شکل، در خدمت خودآگاهی انسان بود می

طلب، همواره با این نوع آثار و راحتمتعارف  ت، و نیز ذهنند. حاکمیه اهرگز در کشور ما روزگار آسانی نداشت

اند که سرانجام، به شکل غیرمستقیم و با رمز و راز، با فرد . اما با این حال تا به امروز موفق شدهکنندمیمخالفت 

 نند.بخشی که فرهنگ دارد، جامۀ عمل بپوشارابطه بگیرند و به وظیفۀ آگاهی -و البته نه به سرعت -و جامعه

است. زیرا آزادی در زمینۀ فرهنگ ترین چیز همین ها مورد نظر نیست، اما معتقدم که مهمچیز دیگری جز این

ها و منافذی که ممکن است با سیستم دقیق اِعمال کنترل بوروکراتیک بر فرهنگ، نظارت کامل بر تمامی شکاف
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یان رهبران مملکت که کلید همۀ درها را در دست بیرون بتابد، وجود ترس از هنر در مبه استفاده از آن، نوری 

دارند، چنان است که حکومت فعلی برای نخستین بار پس از بیداری ملی در قرن نوزده، موفق شده است دقیقاً 

 همین امکان را نیز به کلی از میان بردارد. 

اند، صحبت ار ممنوعیتگرفت ست که در اینجا از فهرست طوالنی نویسندگانی که کم و بیش و یا به کلیآشکار ا

پُر شده است.  ممنوعه هاییمقولهگویم که از پیش، با ی سخن می«فهرست سفید»کنم، بلکه بدتر از آن، از نمی

مطرح  بخشلهامو اصداقتی عمیق ، و شناختی مؤثر را با نوای از فکری توانند جرقهکه می ها و مباحثیمقوله

خود آزادند و بنابراین به  ذاتگویم که در سخن می چیزهاییعلیه همۀ آن  شده کنند: از حکم جلِب پیشاپیش صادر

گویم که توسط حکومت شما، گوستاو آن تعلق دارند. از حکم جلِب فرهنگ سخن می فرهنگ، در معنای عمیق

 هوساک، صادر شده است.

 این حکم جلب به چه معناست؟ چه نتایجی دارد؟ تأثیر آن بر جامعه چیست؟

 

 ممنوع ۀفظحا

ها ؛ اگر برخی از آناندشدهف یتوق]پس از مداخله نظامی در کشور ما[  ی فرهنگیهازنم: اغلب نشریهمثالی می

از هرگونه  ،و بنابراین اندهای رسمی دولت همگام شدهبا سیاستبوده است که به اجبار،  دلیلاند، به این آوردهدوام 

 اند.هتشگارزشی تهی 

: بدون نشریات ادبی، هنری، تئاتری، فلسفی، تاریخی و است ین تدابیر چیزی را عوض نکردهدر نگاه نخست، ا

نیازهای نهانی جامعه نبودند، همۀ نشریاتی که حتا در دوران انتشارشان، پاسخگوی  ؛ادامه دارد غیره هم زندگی

 کردند.اما وجود داشتند و نقش خودشان را ایفا می

بخش بسیار محدودی از  یعنی. ها هزار آبونهکنند؟ دهاحساس می را این نشریات دنبو اکنون چه شماری از مردم

رسد. ابعاد واقعی آن پنهان است و نهایت بیش از آن است که به نظر میی، بییف. اما ابعاد خسارت به لحاظ کجامعه

فقط به  -یلۀ تئوریک تئاتربه عنوان مثال، یک مج -. نابودی یک نشریهارزیابی دقیقی از آن داشتدشوار بتوان 

از هر چیز، به معنی  پیشنیست؛ بلکه تئاتر و یا ضربتی سخت به فرهنگ  آگاهی خوانندگانمعنی جلوگیری از 

نابودی ابزار آگاهی جامعه و از این طریق، مداخله در شبکۀ پیچیدۀ مبادالت و دگرگونی منابعی است که این 

زدن به پویایی طبیعی این ارگانیسم، برهم  دارد: ضربهمیمدرن را، زنده نگه شده، یعنی جامعۀیبندارگانیسم الیه

یابی های مکمل هم، و برانداختن تعادل میان کارکردهای گوناگونی است که به میزان سازمانزدن همآهنگی پاره
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الزم زی از مواد که کمبود مداوم یک ویتامین که از نظر کّمی، جزء ناچیشود. همچناندرونی جامعه مربوط می

تواند چنان آسیبی بر تواند به بیماری فرد بینجامد، نابودی یک نشریه نیز در نهایت، میبدن انسان است می برای

ها از میان وقتی نه یک نشریه، بلکه کلیۀ این نشریه حالآید. پیکر جامعه وارد کند که در نگاه نخست به چشم نمی

 روند، چه عواقبی خواهد داشت؟می

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

ً بندی شدۀ جامعۀ متمدن ما، که در دنیای الیهاهمیت دارد؛ یعنی برای اشخاصی « حقیقی» ، چه فعاالنه و چه مستقیما

در قلمروی  ؛ به ویژهندراد یمحدود معموال اعضای و محافل،ها این حلقه مفاهیم سر و کار دارند.با این  ،منفعل

های گوناگون، عمیقاً به کل جامعه منتقل تواند در مراحل بعدی از راه واسطهعلوم. با وجود این، آگاهی یاد شده می

های ازیپردشود؛ مثل سیاست مربوط به تهدید اتمی که تأثیر مستقیمی در ما دارد، در حالی که اکثریت ما، نظریه

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

  کند. شواهد تاریخی گواه آن است، پدیدۀ یادشده در زمینۀ علوم انسانی نیز صدق می

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

جامعۀ مورد نظر چه بسا از چند و چون بوده است.  شمار، اما خودآگاهکمیک محفل « مستقیم» عمل ،حوالتن تای

اخگر  چه زمانی یکدانیم د. در واقع، ما هرگز نمیبانی آگاهی بوده است شرط ضروری حرکتپیش که اقداماین 

، شعله خواهد گرفت و اندورزیدهکسِب آگاهی  در هایی کههای مغزی پیکر جامعه، در سلولدر سلولآگاهی  ناپیدای

اند که چگونه توانسته چنین راهی را در پیش بدجامعه هرگز  کهآنبی  ،جامعه را روشن خواهد کردکل ناگهان راه 

 گیرد. 

که هرگز نوری فرا راه کلیت جامعه نخواهند  شناخت و آگاهیشمار های بیاخگراما این تمام مطلب نیست: حتا 

تحقق امکان  ها نشان دهندۀاین اخگردارند.  گرانیاجتماعی  ارزش"شان هم که شده، وجود" صرفبه افکند، 

 بسترکنند به آفرینش کمک میاست و  -آزادی عمل به و چه در در زمینۀ خالقیتچه  -نهفته در جامعههای ظرفیت

 بندد.می نطفه های واالتریها، پدیدههایی که در آنمساعد برای شکوفایی کانون فرهنگی

ً ا ناپذیری تقسیمی، فضافتیادست معنویآگاهی خودبه در آن  که بتوان ییفضا  ست. گسیختن یک رشته، ضرورتا

میان تمامی روندهای آرامی که در پیکر را ، وجود ارتباط متقابل این امرکند؛ و شبکه را مختل می کلهماهنگی 

. همین رودمیر یک از این روندها دارد، از خوِد آن روند فراتر د. اهمیتی که هکنجامعه جریان دارد تأیید می

 تر است. شود، از سپهر خاص آن روند بسی افزونطور، آسیِب ناشی از حمالتی که متحمل می
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، تأثیر عمیقاً مخربی که این حکم جلب با وجود اینناچیز تقلیل داد.  به ظاهر جنبۀتوان فقط به این این همه را نمی

توان نمیو به ویژه در آینده خواهد داشت،  -رهنگ، بر روی وضعیت اخالقی و روحی کلیت جامعه داردعلیه ف

 نادیده گرفت؛ حتا اگر این تأثیر را تنها در افراد معدودی بتوان مشاهده کرد.

ما از جهان را به شود که بتواند افق تجربۀ ای دیده نمیهای ما هیچ ُرمان تازهاینکه در سالیان اخیر، در کتابفروشی

برپا نخواهند  دلیلمد مشهودی نخواهد داشت. خوانندگان، تظاهراتی به این انحو محسوسی گسترش دهد، البته پی

کند معنا و اهمیت این پدیده را برای ت میئکرد؛ آنان همواره چیزی برای خواندن خواهند یافت. اما چه کسی جر

های آینده این خالء، چگونه خود را در فضای روحی و اخالقی سال داند کهجامعۀ چک ارزیابی کند؟ چه کسی می

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

هایی را کنند و یا فردا خواهند کرد، چه تأثیری خواهد داشت؟ فریبکاریکسانی که امروز آغاز به شناختن خود می

قدر باید درهم شکست، و برای یک شروع تازه،  شود، چهکه دارد به تدریج در وجدان فرهنگ عمومی جایگیر می

و  -و کوچِک حقیقت چگونه داند نیرو گرفتن برای احیاء یک کانون جدیدتا به کجا باید بازپس رفت؟ چه کس می

نه تنها امکان، بلکه احساس امکان چنین احیایی نیز  میسر خواهد شد؟ در حالی که -برای چه کسی، چه وقت، کجا

 شود؟نابود می

شوند. در این نویس، دست به دست میو به صورت دست دارندها نکتابفروشی جایی در هستهم که رمانی چند 

اشناس ها، جز برای ده بیست نفری نکه طی سال ها: در واقع، وجود این قبیل رمانردامید کباید قطع زمینه هنوز ن

اینکه کتابی بتواند نوشته شود و دست کم، بتواند در حوزۀ محدودی از وجدان  .ای دارد، معنا و مفهوم ویژهاندمانده

جز در های دیگری که در رشته. اما مهم استفرهنگی جامعه حضور داشته باشد، همین هم به خودی خود 

 توان کار کرد تکلیف چیست؟قانونی نمی هایچارچوب

در ای اهمیت ویژهنقش و  هایی کهاین فعالیت ،دزده  و خواهد ز سینما و تئاتر بههایی که اختناق واقعی آسیب ابعاد

توان بازشناخت؟ خالء فزاینده در عرصۀ علوم انسانی، تئوری و پژوهش در جامعه دارند، چگونه می برانگیختن

ت دارد پیامد قطع قهری روندهایی را که ئی جرخواهد داشت؟ چه کس پیامدهاییعلوم اجتماعی، در درازمدت چه 

انجامد محاسبه کند؛ شناختی که به شناسی، اخالقی و تاریخی میدر درازمدت، به کسب شناخت در زمینۀ هستی

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

ها و هرگونه اعالم موضع علنی را بسنجد؟ پرسش کلی ادانۀ اطالعات، فکر، شناخت، ارزشعدم امکان گردش آز

این است: این اخته کردن فرهنگ، فردا ملت را تا چه میزانی در ژرفای ناتوانی اخالقی و روحی فرو خواهد برد؟ 

اند آن بوده سازانی که سببمنافع سیاسی مشخص کس بیش از هابار اجتماعی، سالزیانبیم آن دارم که این عواقب 
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ی ملت را قربانی ماندن بر سر قدرت معنودوام آورد. در این صورت، بار مسئولیت تاریخی کسانی که آیندۀ 

 اند، بس گران خواهد بود.کرده

 

 آرامش گورستان

دگی به عکس، قانون بنیادی کیهان است، قانون بنیادی زن -نظمی(یا بی نابسامانی) 6آنتروپی -ول انرژیافاگر 

خود زندگى است. زندگی در مقابل یکسانی یابی توسعه و گسترش سامانمبارزه علیه این نابسامانی و تالش برای 

قراری و از بی، جوییشکلی، بلکه گوناگونی و تنوع است؛ نوانداز زندگی نه یكکند. چشمشکلى مقاومت میو یک

آن  هایرازگشودن مداوم زندگی،  بالندگیی شرط اصل. است ""وضع موجود و قیام علیه خویشتن خویش فرارفتن

از راه تحمیل یکسانی و گرفتن رأی موافق همگان است(  )که نخستین هدفش حفظ قدرتنظام  جوهراست. 

 رازآمیز کنونبیزاری از هر چیز ناشناخته، مبهم و ا ینوع نسبت به هرگونه تنوع، فردیت و تعالی،ی اعتمادبی

 مكانیكی این نظام به دستگاهیدلبستگی عمیق به "وضع موجود".  ؛جهت همسانی هویت و جمود گرایشی در است؛

نظم مورد نظر حاکمیت، به هیچ وجه این نیست که در پی  بدل شده که زندگی و پویایی از آن رخت بربسته است.

است که به « ضعیتترین ومحتمل»بلکه به عکس، در پی ؛تر جامعه باشدبرخودسازماندهی همواره  هایشکل

کند. حرکت می« معنی زوال حداکثر انرژی است. حاکمیت با حرکت به سمت این زوال، "برخالِف جهِت زندگی

پذیرد و به سمت اش به ناگهان کاهش مییافتگیدانیم که لحظاتی در زندگی انسان وجود دارد که میزان سازمانمی

لحظۀ  آنگاهافتد و است که انسان بنا به قانون کلی عالَم، از پا می ایرود. این لحظهتباهی انرژی و نابسامانی می

 .رسدفرامیمرگ 

دهد انسان را به صورت کامپیوتری ببیند که بتوان حس شدن است )و ترجیح میدر بنیادهای نظامی که در حال بی

ریزی کرد(، آرى در بنیادهاى امها خواهد گذاشت، به دلخواه برنای را به اجراو را با اطمینان از اینکه هر برنامه

کند، نظم که حاکمیت مقرر می« نظم»این نظام، "راه و رسم مرگ" خانه کرده است. از بستر چنین برداشتی از 

اقدامی اصیل، بیانی شخصی یا تفکری ویژه،  یا اقعیویابد و به ناگزیر هرگونه تجلی زندگی می گسترشمرگ 

 بیند.نمی« ینظمبی»و « آشوب»، «آنارشی»نوان فکری بکر یا نامنتظره را جز به ع

                                                 
6 - Entropy کند. وقتی این سیستم به سمت تحول به سیستم بی نظم دیگری می رود نظمی در یک سیستم را معین میدر ترمودینامیک وضعیت بی

همین طور به تر باشد آنتروپی آن جامعه کمتر است و یعنی هرچه بستهای بیشتر باشد، آنتروپی آن افزایش می یابد. هرچه نظم ساختاری جامعه

ناپذیر است. مثال: انجامد. این روند همچون فلش زمان، بازگشت عکس. طبق قانون دوم ترمودینامیک، هرگونه فعالیت طبیعی به افزایش آنتروپی می

همواره رو به یابد )تحرک و بی نظمی(. این روند یکطرفه است و انرژی جهان از بیگ بانگ )نظم و سکون( آغاز شد و به طور مدام گسترش می

 کم شدن دارد.
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، «آسایش»ای در باال آمد، تأییدی است بر اینکه تصور مجموعۀ رفتارهای حاکمیت فعلی، که به شکل فشرده

، که از آغاز، محور برنامۀ «آرامش برقراری»، «فرونشاندن آشوب»، «حل و فصل بحران»، «تحکیم»، «نظم»

دستخوش آنتروپیک )های ای را برای او دارد که برای همۀ رژیممان محتوای کشندهاش بود، در نهایت هسیاسی

 داشته است. (فرآیند نابسامانی

آورد که نابودکنندۀ فردیت انگیزی به وجود مینظم بوروکراتیک، همگونی غماین  .آری، نظم در اینجا حاکم است

را  تعالیست که هرگونه ا سختیحرکتی جانبرد؛ بیرا از میان می ست که خصوصیت فردی انسانا است؛ روندی

 فاقد زندگی". " است کند. نظمیناممکن می

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

ها و ای از فعالیتدهد: مجموعهای که به واقع زنده است، همواره به طور طبیعی رویدادی ُرخ میدر جامعه

های ها و جنبشمانند که به نوبۀ خود، فعالیتهایی آشکار یا پنهان، اوضاعی نوین و بیه، جنبشماجراهای روزمر

، معمول و نامعمولپذیرد، میان ماند و آنچه تغییر میانگیزند. قطبی شدن میان آنچه پایدار مینوین دیگری را برمی

زمان مفهوم در گیرد و وقایع شکل می در بستر، و حیاتی استرازآمیز که بینی شدنی و ناشدنی، میان پیش

شود و خصلت تر مییافتهتر باشد، زمان اجتماعی نیز سازمانیافته. زندگی اجتماعی هرچه سازمانتإثیرگذار است

توان زمان اجتماعی تر می، راحتافزون براینگیرد. فزونی میوقایع در بستر زمان « یتکرارناپذیر»یگانگی و 

دربارۀ پیشرفت آن سپس شدنی نیست، و ناپذیر تصور کرد که جایگزینبازگشت هایهدور ازروندی  را به عنوان

تر باشد، آگاهی جامعه اندیشید و از این طریق، قوانین تحول جامعه را به خوبی شناخت. هرچه حیات جامعه غنی

 شود. از اهمیت زمان اجتماعی و اهمیِت تاریخ بیشتر می

دانی برای فعالیت اجتماعی گشوده است، میدانی نیز برای حافظۀ اجتماعی فراهم به بیان دیگر، هرجا که می

و رابطۀ علت  استمرارای که زنده است، "تاریخ" دارد. تاریخی که در آن از یک سو، میان عنصر شود. جامعهمی

است، آرى این شدنی، پیوندی اساسی برقرار ابینی نو پیش« تکرارناپذیری»و معلولی، و از سوی دیگر، عنصر 

نظمی، این ، این علت دایمی بی«آشوب»پایان این منبع بی –گذارد: "تاریخ حقیقی" تاریخ، پرسشی در مقابل ما می

بر آن چیره است وجود داشته آنتروپیک  یتواند در دنیایی که رژیمآیا می -سیلی گستاخانه بر گونۀ نظم مستقر

 باشد؟

ست که دست کم وقتی از بیرون بنگریم، ا ندارد، و این چیزی ییین دنیاچنر پاسخ روشن است: ]این تاریخ[ جایی د

شود و تاریخ از افق زندگی ناپدید حس شدن زندگی، زمان اجتماعی متوقف میکنیم: به محض بیمشاهده می

 گردد. می
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مان را گرچه به ما مفهوم ز .ستها پیش، دیگر از تاریخ خبری نینیز، از مدت رسد که در کشور مابه نظر می

کنیم، زمانش را، دیروز و فردایش را ذشته را فراموش میرویدادهای گ -دهیمتدریج، اما به یقین داریم از دست می

مانندی، شود که دست آخر، اصالً چه اهمیتی دارد این. معنا و مفهوم بیبینیم و این احساس بر ما چیره مینمى

بندد؛ همه چیز در تصویر یکسره خاکستری دوری باطل، ِد ما رخت برمی، از افق دیاستمرارکه  مفهوم همچنان

نظم گرفته و زندگی کامالً  .ستازا، به اینجا هم رسیده نظم مرگ«. دهدرخ نمی»انگار هیچ اتفاقی  .شودذوب می

زمان، به صورت توقف حس  یعنی در جامعه، حس شده است. بحرانکامالً بی و بنابراین ،یافتهسازمان

تاریخی جامعه، و از این طریق  یشینۀپبستر و وقتی نتوان به  .انجامدزندگی شخصی می ناپذیری به بحراناجتناب

کند، می سقوط« تاریخاز  پیش» زندگی در سطحکرد، زندگی شخصی به  تکیهبه تاریخ جایگاه فرد در این تاریخ 

 شود.بندی و مشخص میی از این دست زمانها و رخدادهایها، وفاتبا تولدها، ازدواجتنها به سطحی که 

آگاهی از ای که در آن، جامعه ؛ گرداندزمان اجتماعی، جامعه را هزاران سال به عقب بازمیتوقف حس این گویی 

نهایت، همچون مناسک های تکرار بیدوره رفت؛فراتر نمی کیهانی و جّوی حوادثۀ محدودزمان تاریخی از 

 گیرند.ین حوادث شکل میدر انطباق با امذهبی که 

نظمی تاریخ بی براین،بناماند که باید آن را پُر نمود. ای باز میحفره کنندۀ تاریخ،های نگرانجنبه« حذف»در پس 

الهام  ریزان دولتیبرنامهواقعی باید با نظم یک "ِشبه تاریخ" جایگزین شود که نه از تحول جامعه، بلکه از ارادۀ 

به آن سالروز،  از این سالروز گذر: جایگزین شده اند رویدادهاشبه با رویدادها در آنخی که تاریگرفته است؛ شبه

ه اتفاق آراء داشت به آن دیگری، از این رژه به آن رژه، از این کنگرۀ به اتفاق آراء به آن انتخاباِت باز این گرامی

با شگفتی نیست که یك. یك به آناز این و از این کنگره به آن انتخابات، از روز مطبوعات به روز ارتش، و

توان به تصویری اجمالی، نه تنها از گذشته بلکه از آینده نیز دست یافت! به یُمن محتوای به نگاهی به تقویم، مینیم

َ  انگارز اطالعات کسب کرد که توان انبوهی اخوبی شناخته شدۀ مراسم و مناسک تکراری، می شده تجربۀ  شخصا

ی تکرار ادوار با قید یک احتیاط: ؛استمرفن به بهای رجعت به دوران پیش از تاریخ، نظم کاملی حکم. بنابرایاست

که برای ما به  ین و مناسک برای اجداد تاریخی ما، هر بار، معنا و مفهوم اساسی عمیقی در خود داشت؛ در حالییآ

خواهد میآن است که  دلیلاسک به ین و منیپایبندی حکومت به آ .معنا درآمده استصورت امری عادی و بی

از این ها ینیت مردم در این آشرکرود. از سوی دیگر، در جریان است و با زمان پیش می تاریخ وانمود کند که

 بدارند. مصون درِد سر  روست که خود را از

ت که هرچه بیشتر ای که یک نظام آنتروپیک در دست دارد تا آنتروپی را در محیط خود افزایش دهد، این اسوسیله

ئولوژیک های ذهنی و ایدهآور شود و جامعه را در چفت و بست دستکاریمحوری رویبه یکدست شدن و مرکزیت

دارد، به ناگزیر با افزودن به آنتروپی جامعه، آنتروپی یکجانبه گرفتار کند. اّما با هرگامی که در این جهت برمی
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حرکتی در جهان اطراف، خود را نیز به موجودی ایجاد سکون و بی. در واقع با 7دهدخود را نیز افزایش می

های طبیعی زندگی محدودتر های خود را در رویارویی با هر پدیدۀ نو و جریانحرکت بدل می سازد و تواناییبی

را  شود. و از آنجا که نیروی حیاتی درونی خودآنتروپیک قربانی اصول مرگبار خود می می کند. در نتیجه، نظام

پذیرترین قربانی خویشتن کند، خود آسیبعمل نمی اشنابود کرده است و هیچ پادزهری علیه نیروی مرگبار درونی

کند، شود. از سوی دیگر، زندگی بنا بر طبیعت خود در برابر تجاوز به زندگی با خالقیت و موفقیت مقاومت میمی

فتد. در واقع، نظام در تالش برای فلج ساختن زندگی، خود او نظام سرکوبگر به دلیل جمود و سکون خود از پا می

کند و بنابراین توان رویارویی با زندگی را به تدریج از دست می دهد. به بیان دیگر، همیشه این امکان را فلج می

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

گشاید. یش تهی نخواهد شد، و نیروی زندگی گرچه به آهستگی و در سکوت و پنهانی، همواره راه خود را میخو

زندگی حتا اگر هزاران بار از خودبیگانه شود و نیروی حیاتی در آن به تحلیل رود، به هرحال راهی برای 

تواند ای آنتروپیک جز این هم نمیهبازسازی خود خواهد یافت و فراتر از سرکوبگرانش خواهد زیست. در نظام

اند. در واقع ها که کمر به نابودی زندگی می بندند، در نبود زندگی، خود نیز محکوم به مرگباشد. این نظام

های ها در گرو وجود نوعی زندگی در جامعه است. اّما به عکس، زندگی هیچ نیازی به نظاممموجودیت این نظا

تواند زندگی را در کرۀ خاکی نابود کند، اصل مسلمی است به نام اصل دوم ویی که میآنتروپیک ندارد. تنهای نیر

 ترمودینامیک.

های ر زیرالیهدشود برای همیشه از میان برد، پس تاریخ نیز نابودشدنی نیست. زندگی بنابراین اگر زندگی را نمی

آنکه دیده های ضخیم را از زیر بیکند و الیهخود را باز می رویدادها، پنهان و آرام راهضخیم سکون و انبوه شبه

دارد، فروریختن آن در برابر کند. زمانی که آخرین الیۀ نازک ترک برمیتر میشود به تدریج  نازک و نازک

 کند. چشمان همگان امری ناگهانی جلوه می

بینی نشده است؛ ، پیش«وقایع» دهد که در تقویم رسمیواقعاً تازه ُرخ می نظیر، مشهود ودر اینجاست که چیزی بی

 طلبد.تفاوت ماند؛ چیزی واقعاً تاریخی. چرا که تاریخ بار دیگر مجال سخن میشود در برابر آن بیچیزی که نمی

 رد؟چه پیامدهایی داد؟ طلبب «سخنمجال »تواند چگونه می تاریخ داریم، ما ی کهدر وضعیت مشخص

چنین  گرفتن و شکل توانم از بیان مالحظاتی دربارۀ ساختارین، نمیمن نه تاریخدانم و نه پیامبر. با وجود ا

 اوضاعی خودداری کنم. 

                                                 
رسیم، آید، یعنی از بی نظمی به نظم مینظم، برای مثال، ساختمانی به وجود میقتی از مواد و مصالح گوناگون، پراکنده و بیو - 7

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

صالح الزم به افزایش مگرفت. در این مثال، ایجاد ساختمان به کاهش آنتروپی )بی نظمی به نظم(، در جایی دیگر با فراهم ساختن مواد و 

 نظمی( انجامیده است.آنتروپی )از نظم به بی
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به عنوان تنها ضامن واقعی  -قدرت وجود دارد سر ها، رقابِت آشکاری برآنجا که، هرچند با برخی محدودیت

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

کشد، حل آشکار و مداوم  با جامعه داشته باشد. او مجبور است که همواره مسائل گوناگونی را که زندگی پیش می

 نماید.

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

دهد بلکه تالش صادق است، حاکمیت خود را با زندگی وفق نمی آنتروپیکهای د همۀ رژیمشود(، و این در مورمی

و  کند تا زندگی را با نیازهای خود همراه کند. این به طور مشخص به معنای آن است که به جای حل علنیمی

 هاگذارد. اما این تناقضسرپوش میها بر آنشوند، صاف و ساده و مسائلی که مطرح می هامطالبه، هامداوم تناقض

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

 شود.ریزد و تاریخ وارِد صحنه میحرکتی فرومیفرا رسیده است. در این لحظه، سدّ سکون و بی

 افتد؟حال، چه اتفاقی می

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

. با این حال از چنان ابزارهایی برخوردار نیست که بتواند کامالً در برابر منجر شود قدرت سر بر آشکاررقابت 

های نخست بحث ،روهای مخفی قدرتیعنی در راه ،این فشار، مقاومت ورزد. پس زندگی، دست کم آنجا که بتواند

توانایی ها آماده نیست، د. اما حاکمیت برای این تنشکنمیتحمیل را  قدرت  سر سّری، و سپس رقابِت پنهانی بر

پشت پرده، درگیری  هایتوطئه .شوددستپاچه می دیالوگ و گفتگوی واقعی با زندگی )جامعه( در او نیست. پس

نظمی تا شود و این بیهای شخصی موجب به هم خوردن نظم در هیئت دولت میابتهای مختلف و رقدستگاهمیان 

هویتی خویش با حاکمیِت ها از همهویتی که آپاراتچیکروح و بییابد. نقاب سرد و بیحلقۀ رهبران امتداد می

چنان که که هر یک شوند ای نمودار میافتد؛ در پشت این نقاب، موجودات زندهیکدست داشتند، به ناگهان فرومی

کنند. این ند و هریک علیه دیگری، و به سود خود مبارزه میوشمی، در مسابقۀ قدرت درگیر در طبیعت آدمی است

و تغییر مفاهیم کلیدی در  مقامات ناگهانی جابجا شدن ،کاخی های، انقالبهاکودتا شاهدای است که همان لحظه

ای است که برای ناظر بیرونی، اغلب دشوار است. این همان لحظه اهآنچرایی فهم  کهیم وشمی گفتارهای رسمی

شوند. های دور برمال میهای واقعی یا احتمالی، جنایات واقعی یا وهمی، و خطاهای یافته شده در گذشتهتوطئه

ه، همۀ تا این لحظدرحالی که هاست. ها و محاکمهدستگیری شاید حتاهای متقابل، و تهمت، هابرکنار کردنلحظۀ 

اند؛ اما به ناگهان، سامان یکپارچۀ زبان بودهدل و یکشان، یکرهبران در مورد یکسانی اهداف و موفقیت اقدامات

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

شنوند که بسیاری از رؤسای کنند. مردم هم با شگفتی میمیاز این پس، از آن برای متهم کردن یکدیگر استفاده 
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اند، در حالی شان موفق نبودههرگز به اهداف مقرر معتقد نبوده و در کارها -شکست خوردگان مسابقۀ قدرت -سابق

به آن توانند با موفقیت واقعاً به اهداف نظام ایمان دارند و تنها کسانی هستند که می -برندگان قدرت -که دیگران

 ها دست یابند.هدف

تاریخ ناگهانی  به صحنه آمدنطی سالیان، هرچه با عقالنیت بیشتر تنظیم شده باشد،  رویدادهاتقویم رسمی ِشبه

شدنی آن و انبینیمانندی و پیششدۀ این تاریخ، خصلِت بیسرکوب« تکرارناپذیری»شود: تر میغیرعقالنی واقعی

در زندگی که سالیان دراز در حالی شوند. مردم ، به ناگهان برمال میدبو نفی شدههمۀ آن اسراری که این همه سال 

غیرمنتظرۀ  یرویدادبه ناگهان خود زندگی را همچون بودند،  روزانۀ خود محروم از دیدن رویدادی غیرمنتظره

، به استشده ها توسط نظمی تصنعی سرکوب تاریخ، که مدت« نظمیبی»! ردن دازیستکه ارزش کنند تجربه می

 د. کنمی فورانناگهان 

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

رسید باید به را به یاد آورید که به نظر می نظامیناپذیری را که یک شبه فرو ریخت به یاد آورید! دستگاه شکست

آراء، نیروهایی که بتوانند آن را به پرسش کشند بماند )چون در این نظاِم اتفاق  برقرارهمان شکل تا آخرالزمان 

 !یمپنداشتمی مااز آن بوده که  جزواقعیت  که ما با شگفتی دریافتیموجود ندارند(، یکباره متالشی شد. 

فقط مایۀ د، لرزانقدرت را میمنجمد ساختار و رسد که توفان از راه مى ، دیدن آن لحظهغیرخودی انناظرما برای 

مگر جز این است كه فشار زیر زمینی  ؛ چرا که ما نیز، اگرچه غیرمستقیم، درگیر ماجرا هستیم.نیست سرگرمی

بنیان ها، سرانجام اما پایدار اجتماعی، فشار منافع متضاد و تنش شدهاما نیرومنِد زندگی، فشار نیازهای سرکوب

اینکه جامعه همواره در چنین اوضاعی آورد؟ بنابراین چرا باید حیرت کرد از دیدن حاکمیت را به لرزه در می

این کوشد از و می شاهد پیشرفت آن است، رودبه پیشواز آن مید، با تیزبینی آیمیدر حرکتشود، به بیدار می

انگیزند و قلمرویی از امکان هایی برمیها، تقریباً همیشه، امیدها و نگرانیلرزهاستفاده کند؟ این قبیل زمین وضعیت

تقریباً همواره  همین است کهو  ؛گشایندمی ییا واقع به شکلی ظاهریهای گوناگون، نیروها و گرایشفعالیت برای 

 بخشد.جامعه سرعت می به تحوالت گوناگون

شمار و اما اغلب در وضعیتی که تغییر و تحول در رأس قدرت پیامد مقابله غیرطبیعی با زندگی است، خطراتی بی

 . دربارۀ یکی از این خطرها توضیح می دهم.بینی ناشدنی در پی داردپیش

ای که لیاقت خود اطاعت کند؛ اگر در مراسم روزانهاگر کسی بی هیچ اعتراضی از دستورهای روازنۀ مافوق بی

درنگ پُر کند و اش نیست بیهایی که عقاید واقعیها را با پاسخشمارد شرکت کند؛ اگر پرسشنامهاش میاحمقانه

خود را در برابر همگان انکار کند؛ اگر اشکالی نبیند که در مواردی دلسوزی و اظهار  حاضر باشد شخصیت
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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 حس داشتن شأن و منزلت محروم شده باشد.

کند و تخمین می زند؛ حتا اگر در این ی همواره هزینۀ آسایش و امنیت خود را کم و بیش ارزیابی  میبه عکس آدم 

باره سخنی بر زبان نیاورد. فرد هرچه کمتر مقاومت کند و آسایش خود را با فراموش کردن مسائل یا خودفریبی و 

ها[ بغض خود را فرو خورد، به همان نسبت آنناچیز شمردن آن کارهای تحقیرآمیز تأمین کند، و یا ]آگاه از اهمیت 

شود. کسی که در برابر تحقیر مقاومت ورزد، تر و پایدارتر در حافظۀ عاطفی او جایگیر مینیز این تجربه، عمیق

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

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

تن داده، و از همه بدتر تلخکامی از  هاهای تحقیرآمیزی که بدانبازیکه به ناچار کرده، دلقک هاییظاهرسازی

 شود.یر میکند و آرام آرام تخماینکه بزدلی نشان داده، در اعماق وجدان اجتماعی رسوب می

کنند و بی آنکه های عفونت، چنانچه مداوا نشوند چرک میچنین وضعیتی آشکارا وضیعت سالمی نیست. این کانون

کنند. وقتی احساسات طبیعی آدمیان راه به ابراز شدن و تحقق یافتن دفع شوند، به سراسر بدن ]جامعه[ سرایت می

ای به ماده دهند ومانند، و سپس تغییر ماهیت میمحبوس می های طوالنی در کنج حافظۀ عاطفیندارند، تا مدت

 شباهت به مونواکسید کربن حاصل از احتراقی ناقص نیست.سّمی بدل می شوند که بی

 

 یمل یتراژد

یابد، و شاهد تشنگی برای حقیقت و شود و مادۀ مذاب زندگی راه به بیرون میزمانی که دریچۀ اطمینان منفجر می

شود، از دیدن کینۀ عمیق، های معقولی که برای جبران اشتباهات گذشته مییر هستیم، در کنار تالشآرزوی تغیدر 

این  .باید دچار حیرت شویمنجویانه و میل آتشین به جبران فوری همه تحقیرهای روا شده طی سالیان، خشم انتقام

آن  و اهمیتی ندارد. ال دیگر خیلی دیر استناشی از این احساس مبهم است که این انفجار حا تا حد زیادی هاواکنش

شده  آن انفجاری جایگزینفقط چنین چیزی شوند، حاال دیگر وجود ندارند، و این  سازسبب ممکن بودخطراتی که 

 آمد.اش بود[ به وجود میبایست زمان دیگری ]زمانی که وقتست که میا

حمایت بی قید و  ده اند به اتفاق آراء تأیید شوند، موردعادت کرها که طی سال بنابراین عجیب نیست زمامدارانی 

، حاال در چنین کردجلوه می نظامظاهری دستی یک درکه  را داشته باشند وحدت کاملیآن  قرار گیرند، وشرط  

شوند. و از آنجا  یشگفتدچار شوند، این چنین وضعیتی که از انفجار احساسات فروخوردۀ مردم به شدت تهدید می



 امه سرگشاده واسالو هاول به دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکین

36 

 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

کنند و برای دانند، این وضعیت را تهدیدی هولناک برای تمام دنیا تلقی دشان را تنها ضامن هستی جهان میکه خو

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

و به آنان توهین روا  ندم را تحقیر کردما اخیراً چنین انفجاری را تجربه کردیم. کسانی که طی سالیان دراز مرد

انفجار »است که امروز آن زمان را دوران  دلیلدچار وحشت شدند. و به همین  این مردمداشتند، از اظهار وجود 

 نامند.می« عواطف

؟ کسی که از میزان تحقیر اِعمال شده تا آن زمان اطالع دارد و ساز و کار در شمنفج ی بود کهعواطف چه اما این

شناسد، از آرامش نسبی، خصلت روشن و اجتماعی واکنش نشان دادن به تحقیر را در طی این همه سال می -روانی

، «روز امتحان»داشت، بیشتر باید شگفت زده شود. با این حال، ما در مقابل این « انفجار»ی که این احتا صادقانه

 بهای سنگینی پرداختیم.

« اصلی» یُمدل حاکمیت پیشیندارد. زیرا از یک سو، « بهار»کمیت پیش از حاکمیت فعلی، تفاوت بسیاری با حا

رسد. از نمی« اصلی»بود، در حالی که حاکمیت فعلی، تقلیدی صوری از آن است و در فریبکاری به پای مدل 

تماعی از طرف پایۀ اج -اگرچه مدام رو به کاهش -عتمادبا ا همراه یپیشین از حمایت مدلسوی دیگر، و به ویژه، 

اندازهای کرد؛ و در ترسیم و القای چشمبرخوردار بود که بخشی از مردم را بسیج می چشمگیریواقعی و 

اجتماعی از قدرتی مؤثر برخوردار بود. حاکمیت فعلی به عکس، فقط بر غریزۀ حفظ اقلیت حاکم و هراس از 

 اکثریت محکوم تکیه دارد. 

در آینده فراهم شود، تصور اینکه جامعه در « امتحانی روز»یدن در چنین شرایطی، اگر چنانچه امکان فرارس

ازای تحقیر اجتماعی چنین پیچیده و آشکار، به چه نحوی خواهان جبران مافات خواهد شد، بسیار دشوار است. 

خواهد داشت و شاید ما )چک و اسلواک(  دو ملتبرای « روز»ارزیابی ابعاد و عمق پیامدهای تراژیکی که این 

 داشته باشد، به کلی ناممکن است.  باید

ترین قوانین نحوۀ کارکردش ناتوان است و از تاریخ بیند حاکمیت از درک ابتداییکند وقتی میانسان حیرت می

کنید، ترس داند. همان طور که مالحظه میتر میگیرد؛ آن هم حاکمیتی که خود را از همه علمینمی خویش درس

ن کنونی، "زندگی" را در چکسالوکی از صحنۀ روزگار حذف کنند و تاریخ را برای که رهبرامن از این نیست 

دهد و کند که در هر دورانی، هر وضعیتی جای به وضعیتی دیگر میتجربه ثابت می ؛همیشه متوقف گردانند

که حاکمان  از آنچهمتفاوت است همیشه  -خواه به سود انسان و خواه به زیان او -نویندوران جدید، یعنی وضعیت 

 . کنندمی بینیدورۀ قبل پیش

 نامعقولیست: من از نتایج درازمدت، دردناک و ا اما ترس من، ترسی که اساس این نوشته است از چیز دیگری

تاریخ باید  حذفخواهد داشت. من ترسم از بهایی است که برای در پی ترسم که اختناق فعلی برای مردم می



 امه سرگشاده واسالو هاول به دبیر کل حزب کمونیست چکسلواکین

37 

 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

واپس رانده به زیرزمین جامعه و به پستوى زندگی زدن ظالمانه و بیهودۀ زندگی، ؛ بهای این لگام بپردازیم

باید پرداخت. جامعه هرگونه امکان زندگی کم و بیش عادی  بارتعویق خشونتها، و بهایی که در برابر این وجدان

ن از بهای گزافی هم ، حتا ترس مهای روزمره و تحقیرهای رایج نیستیکامترس من فقط از  تلخ چنانکه می بینید

بهای  ها، ترسم ازبلکه افزون بر اینپردازیم. می نیست که در درازمدت به علت انحطاط فکری و اخالقی جامعه

 كنند. است كه در آینده باید پرداخت، زمانى كه تاریخ و زندگی حق خود را طلب مى ناپذیریسنجش

راند، اطرافیان او نیز هریک سهمی از به تنهایی حکم نمیمسئولیت رهبر سیاسی هرگز تام و تمام نیست: هیچکس 

برد؛ و از این رو، سیاستی که در پیش کشند. هیچ کشوری نیز در خالء به سر نمىمسئولیت را به دوش می

نتیجۀ اعمال از جمله پذیرد؛ اوضاع حاکم در هر کشور معین نیز های دیگر تأثیر میگیرد، همواره از كشورمی

نیز مسئولیت خود را شهروندان  ،مشخص یى اوضاعگیرشکلدر شین آن کشور است؛ و سرانجام اینکه رهبران پی

-مجموعۀ تاریخیبه شکل یک و خواه  شخصی و روزمره، فرد از طریق تصمیمات عنوانخواه به دارند؛ 

ر اوضاع ما نیز که د علیرغم این توضیحات. هم مشروط به آن اوضاع است و هم تأثیرگذار در آن که اجتماعی

، مسئولیت شخص شما، گوستاو هوساک، به عنوان رهبر سیاسی، بسیار بزرگ است. شما به عنوان ندصادق ا

ی خود کنون« تحکیم»فضای زندگی همۀ ما هستید، در میزان بهایی که جامعه باید برای گیری شکلکسی که مسئول 

 بپردازد، تأثیری مستقیم دارید. 

مچون مردمان دیگر، امکانات بالقوۀ بسیار گوناگونی دارند: ما  قهرمانانی داشتیم و همچنان ها؛ هها و اسلواکچک

ها و که خبرچین و خائن نیز داشتیم و خواهیم داشت. ما قادر هستیم به خالقیتخواهیم داشت، بدان سان 

، در راه واالتری دست بیابیمقی روحی و اخالمراتب بینی نشده، به میدان دهیم، و از خالل اعمالی پیش آرزوهایمان

ی کامل بیفتیم، به چیزی جز شکم اعتنایفداکاری کنیم. همچنانکه قادریم به بی همنوع خودحقیقت بجنگیم و برای 

خود نیندیشیم و علیه یکدیگر عمل کنیم. و هرچند که جان آدمی، جامی تهی نیست که بتوان آن را با هر چیزی پُر 

در کلّۀ مردم زورچپان »مردم، اغلب در گفتارهای رسمی و در فرمول هولناک به ه نسبت د )این نگاه متفرعنانکر

گوناگون و متناقض، برای بسیج  های بالقوه، وجود دارد(، اما مسئولیت رهبران در انتخابی که میان جامعه«کنیممی

 و شکوفایی برخی و سرکوب برخى دیگر خواهند کرد، امرى اساسى است.  

فرار از  و ، ترس، وادادگیبزدلی، ییاعتنابیدورویی، ی، خواهدر ما از قبیل خودها خصلترین بدت اکنون

شود. در حالى كه تشویق میدر ما مندی به نحو نظام ها، بدون توجه به پیامدهاى عمومی آنمسئولیت شخصی

 ها.بدترینها در ما تحقق یابد و نه تواند کاری کند که بهتریندولت شما از نظر سیاسی می
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اید: راه ظواهر ترین راه را برای جامعه انتخاب کردهترین راه برای دولت و خطرناکدرحال حاضر، شما راحت

ت قدرراه حفظ  را با خفه کردن زندگی؛ جامعه انرژی حیاتی پیکرراه نابودی درونی؛  انحطاط بهایفریبنده را به 

 و منزلت انسان. شأنمند بودی نظامتشدید بحران اخالقی و روانی جامعه و نا بارا، 

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

آید؛ بارها با مقاومت تر خوشایند باشد؛ نتایج آن فوراً به چشم نمیمکارها انجام دهید: این راه شاید دشوارتر و ک

 اندازهای واقعی جامعه، حتماً مثمر ثمر خواهد بود.ما از نظر منافع و چشمشود، اروبرو می

خواهم آشکار از شما، از شما گوستاو هوساک، و از دیگر رهبران فعلی میصریح و به عنوان شهروند این کشور، 

یخِی خود را بسنجید تان را جلب کنم، بپردازید تا شاید بتوانید اهمیت مسئولیِت تاربه مسائلی که کوشش کردم توجه

 و متناسب با آن عمل کنید.

 ١٩٧٥آوریل  ٨واسالو هاول، نویسنده، 

*** 
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 با امضای سه سخنگوی منشور ٧٧منشور 

 ییری هایک، یان پاتوچکا و واسالو هاول
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 : زمان خستگی از خستگی فرا رسیده بود٧٧انگیزۀ ایجاد منشور 

، خودرویی را متوقف و احاطه کردند. (StBمخفی چکسلواکی  ) مأموران پلیس، ١٩٧٧صبگاح روز ششم ژانویه 

(، و سرنشینان دیگرش لودویک واکولیک Pavel Landoskyده این خودرو هنرپیشه سینما پاول الندسکی )رانن

(Ludvick Vaculick)8  شهروند امضاء شده  ٢٤٣، و واسالو هاول بودند.  مأموران  در پی سندی بودند که توسط

درال چکسلواکی بودند تا این سند را بود. سرنشینان خودرو در مرحلۀ اّول عازم مجلس ف ٧٧بود و عنوانش منشور 

به همراه نامه ای رسماً به دست نمایندگان برسانند، و سپس به پست خانه بروند و یک نسخه از منشور را برای هر 

را توقیف و سرنشینان خودرو را بازداشت نمود.   ٧٧یک از امضاء کنندگان بفرستند. پلیس همۀ نسخه های منشور 

 جلوگیری از انتشار منشور بود.   هدف نیرو های امنیتی

ن منشور،  با پیشبینی واکنش نیروهای امنیتی، انتشار خبر منشور را برنامه ریزی کرده بودند.  آنها االبته بنیانگزار

روی متن منشور، که اوخر ماه دسامبر آماده شده بود و به افراد برای گرفتن امضایشان نشان داده می شد، تاریخ 

ژانویه گذاشته بودند تا واکنش پلیس را به تأخیر بیاندازند و موفق هم شدند.  متن منشور همچنین از  ١٧انتشار را 

پیش مخفیانه به دست یک روزنامه نگار آلمانی، هانس پیتر ریٍس ، از دوستان کوهوت، شاعر و نویسنده و از 

، رسانده بودند. به همین دلیل ،  که هنگام تعطیالت کریسمس به پراگ مسافرت کرده بود٧٧مؤسسان منشور 

روز  ٧٧توقیف نسخه های منشور و بازداشت موقت سرنشینان خودرو، مانع از انتشار منشورنشد.  متن منشور 

 Frankfurter(، در فرانسه، فرانکفورتر آلگماینه زیتونگ )LeMondeهفت ژانویه در سه روزنامه لوموند )

Allgemeine Zeitung( در آلمان، تایمز ،)The Times ،در لندن ،)

 ( در ایتالیا منتشر شد. Corriere della Seraو کوریر دالسرا )

روز بعد خبر تأسیس منشور و بازداشت اعضای آن در نیویورک 

 ٢٧(، و روز ١٩٧٧ژانویه  ٨تایمز و واشنگتن پست منتشر شد )

ژانویه متن کامل منشور به زبان انگلیسی منتشر شد و بدین ترتیب 

قامات امنیتی برای در نطفه خفه کردن این اقدام ناکام ماند. توطئه م

مردم چکسلواکی از تأسیس و محتوای منشور از طریق رسانه های 

 خارج از کشور مثل رادیو آزاد اروپا و بی بی سی آگاه شدند.

نقطۀ عطفی است در تاریخ حرکت های مدنی مدرن.  ٧٧منشور 

یوگسالوی  منشور را  میلوان جیالس، نویسنده و منتقد معروف

بهترین و کامل ترین برنامه سیاسی خواند که پس از جنگ جهانی 

                                                 
 داستان نویس و روزنامه نگار. لودویک واکولیک 8



٧٧منشور   

41 

 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

دّوم تا بدان روز در اروپای شرقی تدوین شده بود. با در نظر داشتن انقالب های مخملین و نقش اعضای منشور 

د تاریخی که منجر با در به ثمر رساندن گزار صلح آمیز به دموکراسی در چکسلواکی، آشنایی دقیق تر با رون ٧٧

 ضروری است. ٧٧شد برای درک مفهوم و نقش منشور  ٧٧تأسیس  منشور 

و حرکت مدنی چکسلواکی این بود که متفکران و روشنفکرانی گردانندگانش بودند  ٧٧و یکی از امتیازات منشور 

اخالقی، فلسفی و سیاسیش که در مورد هر اقدام و هر حرکت منشور می اندیشیدند و آن را در چشم انداز تاریخی، 

، فیلسوف پرآوازۀ 9بررسی و تحلیل می کردند. تصادفی نیست که بنیانگزاران منشور به  به یان پاتوچکا

چکسالواکی پیشنهاد کردند که یکی از سخنگویان منشور شود. این چنین تالقی، اخالق، اندیشه و عمل در فعالیت 

ن فراهم شدن فراغتی برای فعاالن که در مورد کارشان نه تنها فکر های مدنی و سیاسی نادر است و نادر تر از آ

کنند، بلکه بنویسند و توضیح بدهند، با این آگاهی که ثبت دقیق عملکردشان، ثبت بخشی مهمی از تاریخ است. و 

هیچکس بهتر از هاول به اهمیت توضیح در مورد عملکرد مدنی و سیاسی اش واقف نبود.  او در مصاحبه ها و 

تألیفاتش در مورد شرایط، و دالیل عمیق و چگونگی تشکیل منشور توضیح داده است و اسناد پر ارزشی در این 

 رابطه به جای گذاشته است.

هاول یادآوری می کند که پس از اشغال چکسلواکی توسط نیروهای پیمان ورشو، جامعه چکسلواکی دچار یک نوع  

خویش فرو رفت. و زندگی فرهنگی به رخوت فرو رفت.  نویسندگان  یأس و انفعال عمیقی شد.  هر کسی در الک

دگراندیش برای خود می نوشتند و گهگاه در منازل یک دیگر گرد هم می آمدند و آثارشان را برای یک دیگر می 

که در خواندند. آنها اکثر ممنوع االنتشار بودند. در اوایل دهۀ هفتاد میالدی هاول با نویسندگانی مراوده می کرد 

پیش کمونیست بودند و بعد مدافع اصالحات شدند و پس از سقوط حکومت دوبچک مورد غضب حکومت قرار 

گرفتند. به تدریج گروه نویسندگان غیر کمونیست، از جمله هاول،  که در دهۀ شصت میالدی انجمن نویسندگان 

شان بودند و در این دوره ممنوع القلم شده بودند مستقل را به راه انداخته بودند با نویسندگانی که در آن دوره مخالفان

معاشر شدند.  هاول می نویسد، ادغام این دو گروه نشانۀ یک تحول جدیدی بود. گذشته ای که آنها را در مقابل 

یکدیگر قرار می داد اهمیتش را از دست داده بود. آنچه مهم شده بود مشکالت مشترکشان بود و این که در مورد 

 (ghettoشان تفاهم ایجاد شده بود. او به یاد می آورد که در آن دوران این گروه به نوعی در گتو ) بینمسائل مهم 

خود در انزوا زندگی می کرد. چون اگر چه مردم آن ها را می شناختند و بدانها عالقه داشتند، ولی مراقب بودند که 

روهی سر در الک خود فرو برده بود چنانچه هیچ ارتباطی با آنها نداشته باشند. بدین سان در این دوران هر گ

                                                 
ر پدیده شناسی بچک است که در مکتب هوسرل و تا حدودی هایدگر تعلیم دیده بود. و کار خود را  ( فیلسوف برجستۀ١٩٧٧-١٩٠٧یان پاتوچکا ) 9

ر دانشگاه بود، در این استاد فلسفه د ١٩٤٩تا  ١٩٤٥متمرکز کرده بود. او از مؤسسین محفل فلسفی پراگ و دبیر این محفل بود. پاتوچکا که از سال 

داشت، از جمله مرکز  در نهادهای تحقیقاتی مخلتفی اشتغال ١٩٦٤ت در دانشگاه ها اعمال کرد. او تا سال سال قربانی پاکسازی  شد که حزب کمونیس

کرسی تدریس  در دوران اصالحات ١٩٦٨در انستیتوی فلسفۀ آکادمی علوم چک اشتغال داشت و در سال  ١٩٦٨تا  ١٩٦٤تحقیقات آموزشی. از سال 

داد. هنگام برپا سازی  به اجبار بازنشسته شد. ولی به کالس های مخفی تدریس فلسفه را ادامه ١٩٧٢سال  فلسفه را در دانشکده فلسفه باز یافت. در

 چند تن از اعضای این منشور از جلمه هاول از پاتوچکا دعوت کردند که یکی از سه سخنگوی این منشور شود.  ٧٧منشور 
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گروهی انتظار حمایت و همبستگی از گروه دیگری را نداشت. سیاست تنشنج زدایی غرب در رابطه با بلوک 

به  ١٩٧٤شرق، مخالفان را در این کشورها مأیوس تر و منزوی تر نموده بود.  یکی از دالیلی که هاول در سال 

یک آبجو فروشی استخدام شد، همین خروج از گتویی بود که با چند نویسنده دیگر در  عنوان یک کارگر ساده در

آن می زیست.  او می گوید: "می خواستم از این پناهگاه بیرون بیایم و برای مدتی دور و بر را نظاره کنم و با 

مه به هوساک این حباب هاول اّول خود تصمیم می گیرد با نوشتن نا 10" کسانی همدم شوم که با من فرق داشتند.

یأسی را که در آن محبوس بود بشکند.  یک اتفاق دیگر هاول را از  تحول تدریجی اوضاع آگاه نمود. او با الهام از 

دوران کارش در کارخانه آبجو سازی، نمایشنامه یک پرده ای نوشت تحت عنوان "شرفیابی" که در آن 

به تصویر  در گفتگو با سرکارگری که جاسوسی اش را می کندکاریکاتوری از خود را در کارخانه آبجو سازی 

کشید. شخصیت وانک برای اّولین بار در این نمایشنامه ظاهر شد. هاول این نمایشنامه را برای خواندن در محفل 

دوستان نویسنده اش که هر تابستان در ویالی او، هرادچک، گردهم می آمدند نوشته بود. او و یکی از یاران 

پاول الندوسکی، نمایشنامه را اجرا و ضبط کردند و نوار آن در سوئد پخش شد. انچه به او قوت قلب  ،شه اشهنرپی

به تدریج شکسته می شد. او روزی را به یاد می آورد که  حاکم بر جامعه می داد این بود که سکوت مرگبار

هاول را شخصاً نمی شناخت و در راه از مسافری را که در کنار جاده دست بلند کرده بود سوار کرد. این مسافر 

نمایشنامه اش تکه هایی را برایش نقل کرد. یا روزی در یک میخانه جوانانی را می بیند که دیالوگ های نمایشنامه 

این اتفاقات به ظاهر ناچیز به نویسندۀ دگراندیش ثابت اش را به صدای بلند در خطاب به یکدیگر باز می گویند. 

تحمیلی اش، با ممنوعیت چاپ آثار، ممنوعیت به صحنه آمدن نمایشنامه های او و منع هر گونه کرد که انزوای 

سخنرانی عمومی، مانع از تعامل او به عنوان یک نویسنده با جامعه اش نشده است و هنوز امکان تأثیر گزاری در 

ی غیر حرفه ای به اجرا در یکی از نمایشنامه هایش  توسط گروه ١٩٧٥جامعه را از دست نداده است. در سال 

گران از دانشجویان و کارگرانی تشکیل شده بود  آمد. این برنامه تصادفاً از تور ممیزی رها شده بود. گروه بازی

که به نمایشنامه عالقه داشتند. به رغم این که بعد از نمایش فشار شدیدی بر همۀ دست اندرکاران برنامه آمد و 

م کردند که با اجرای یک شبۀ نمایشنامه اش فشار را بر جامعۀ تئاتر در چکسلواکی مأموران سانسور هاول را مته

بیشتر کرده و باعث سخت تر شدن سانسور شده است، هاول اّما از این قضیه نیرو گرفت و اعتماد به نفسش بیشتر 

زمینه ساز ایجاد حرکت شد و در خود میل و اشتیاقی به فعالیت های اجتماعی یافت.  این اتفاقات به ظاهر ناچیز 

  شد.   ٧٧معروف به منشور 

 

 

                                                 
 .بوکس اف ویرو ورکیوینن. ک. به   10
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 (٢٠١١-١٩٤٤) روسیج وانیا

 یگروه راک چک جهان یکیپالست مردم یهنر ریمد

 

( تشویق کرد. Ivan Jirous، دوستی به دیدن هاول رفت و او را به مالقات با ایوان جیروس )١٩٧٦در ماه فوریه 

الفان فرهنگی حکومت چکسلواکی بود که مدیریت یک گروه جیروس شاعر، نویسنده و یکی از رهبران مخ

 را به عهده داشت. ( Plastic People of Universeمردم پالستیکی جهان )  به نام  موسیقی زیرزمینی راک معروف

او که در کودکی بازداشت خاله اش را به جرم بورژا و استثمارگر بودن دیده بود، از همان دوران سخت مخالف 

برای ادمۀ تحصیل در رشتۀ تاریخ هنر به پراگ رفت. در پراگ  ١٩٦٣کم در کشورش شده بود. در سال نظام حا

به نظر او موسیقی از گفتار و نوشتار   به عالقۀ نسل جوان به موسیقی راک و جذابیت بیتل ها پی برد. 

ز طریق آشنا شدن با روشنفکران که هدف مستقیم سانسور بودند کمتر حساسیت برانگیز بود، و نسل جوان ا

موسیقی غربی  راهی به جهان آزاد پیدا می کرد. بر اساس این نتیجه گیری جیروس بر آن شد که تمام نیروی خود 

به گروه مردم پالستیکی جهان پیوست  ١٩٦٩را صرف تشویق و دفاع از موسیقی زیرزمینی راک کند. او در سال 

زبان سون مترجم بسیاری از آثار هاول که در آن دوران در پراگ و خود را مدیر هنری این گروه خواند. پل ویل

تدریس می کرد به دعوت جیروس به این گروه موسیقی پیوست. جیروس با تدبیر و ذکاوت از همۀ راه های قانونی 

ل و فرا قانونی موجود برای تضمین ادامۀ کار گروه استفاده می کرد و مانع از آن می شد که مقامات گروه را منح

کنند. در اواسط دهۀ هفتاد میالدی گروه راک مردم پالستیکی جهان به کانون یک حرکت زیرزمینی تبدیل شده بود 

مردی تندخو و تندزبان و انعطاف ناپذیر بود  جیروسکه توجه نیروهای امنیتی کشور را به خود جلب کرد.  

داشت. او به کّرات با مقامات برخورد داشت. مخالفتش را با نظام سیاسی کشورش بدون هیچ پرده پوشی ابراز می 

به مدّت یک سال به جرم مشاجره در یک کافه به زندان افتاد. او در زندان به سرودن شعر  ١٩٧٣اّول بار در سال 

پرداخت و هنگامیکه پس از یک سال از زندان آزاد شد، مانیفستی در مورد این حرکت زیرزمینی در رابطه با 

را یک فرهنگ "ثانی" خواند که کسانی را به خود جلب می کند که می خواهند "با حقیقت موسیقی نوشت و آن 
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زندگی کنند." این "زندگی با حقیقت یا در حقیقت" فکر جیروس بود که الهام بخش هاول شد و موضوع اندیشۀ او 

 .قدرت بی قدرتاندر مقالۀ معروف 

شصت میالدی باهم مالقات داشتند. هاول به یاد می آورد  هاول و جیروس یکدیگر را می شناختند و در اواخر دهۀ

که پس از آن، گهگاه شایعاتی آمیخته با دروغ  در مورد جیروس و جمعی که به دورش گردآمده بودند می شنیده 

است. دوست مشترکی که هاول را به دیدار با جیروس تشویق می کرد به او گفته بود که جیروس نیز قضاوت 

آنان که در نگاهش اپوزیسیون رسمی و پذیرفته شدۀ نظام بودند، و هاول نیز عضوی از آنان بود، خوبی در مورد 

 نداشت. چند هفته بعد هاول در پراگ با جیروس مالقات کرد. 

در این مالقات جیروس نوار موسیقی گروهش و دیگر گروه های موسیقی زیر زمینی را برای هاول گذاشت. هاول 

قی آشنایی نداشت، با شنیدن آن به واقعیتی پی برد که تا آن زمان بر او پوشیده مانده بود. او که با این نوع موسی

متوجه شد که موهای بلند این جماعت، و نوع لباس پوشیدن و هیپی گری آنها نشان چیزی فراتر از نیاز به متفاوت 

"در موسیقی شان جادویی نگران بودن افرادی تهی مغز است. او در مورد اعضای این حرکت زیرزمینی نوشت: 

کننده بود، هشداری درونی. چیزی جدی و حقیقی، بیان آزاد یک تجربۀ وجودی که هرکسی با کمترین احساس 

درکش می کند... ناگهان متوجه شدم که صرفنظر از موی بلند و واژه های رکیکی که در اشعارشان به کار می 

این گروه، نوعی حیرت انگیز از پاکدامنی را حس کردم، همراه با برند، حقیقت با آنهاست. یک جایی در میان 

حجب و حیا و آسیب پذیری؛ در موسیقی شان یک تجربۀ متافیزکی و یک اشتیاق مبرم به رهایی و سعادت وجود 

 داشت."

جیروس تا صبحدم با هاول به گفتگو نشست و آنچه را که هاول با گوش فرادادن به موسیقی حس کرده بود به 

روشنی بیان کرد. هاول تردیدهای ناشی از اخبار دروغ و استهزا آمیزی را که در مورد آنها شنیده بود از خود 

دور کرد. او متوجه شد که جیروس با کمکش به این جوانان سعی دارد امید را در آنها زنده نگهدارد. جیروس در 

ود دعوت کرد. کنسرتی که اجرا نشد و مدت این مالقات هاول را به کنسرتی که قرار بود چندی بعد اجرا ش

کوتاهی پس از مالقاتش با هاول جیروس، گروه موسیقی اش و خواننده های دیگر حرکت زیرزمینی بازداشت 

تن. هاول به یاد می آورد که با شنیدن خبر بازداشت جیروس و یارانش می دانست که باید  ١٩شدند. در مجموع 

انست که برانگیختن روشنفکران و دگراندیشان شناخته شده در این رابطه کار کاری بکند. و در عین حال می د

آسانی نخواهد بود چون آنها نیز همان پیش قضاوت هایی را در مورد این جوانان داشتند که خود او. و در واقع 

ره معرفی می همگی تحت تأثیر تبلیغات حکومتی بودند که این جوانان را به عنوان مشتی اوباش، معتاد و بی کا

 کرد. 

هاول اّما معتقد بود که دفاع از انها نه تنها الزم است چون به ناروا بازداشت شده اند، بلکه به این دلیل که با 

بازداشت این گروه، حکومت وارد فاضی نوین و بس خطرناک از سرکوب و فشار شده است. در آن دوران همۀ 
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ه دوران طوالنی زندان محکوم شده بودند به تدریج پس از گذراندن مخالفان سیاسی که پس از سرکوب بهار پراگ ب

دوران محکومیتشان آزاد می شدند. سرکوب و حبس مخالفان سیاسی که علناً مشروعیت حکومت را به چالش 

کشیده بودند و به رقابت با آن برخاسته بودند اگرچه طبیعت استبدادی و سرکوبگر حکومت را برمال می کرد اّما 

ین حال هدفش به کسانی محدود بود که علناً حکومت را از منظر سیاسی به چالش می کشیدند. با بازداشت این در ع

جماعت اهل موسیقی و با معرفی آنها به عنوان مشتی اوباش و معتاد و بزه کار، دیگر قضیه تصفویه حساب یک 

را برای حمله به خود زندگی باز می کرد. حکومت با رقبای سیاسی اش نبود، اینجا حکومت توتالیتر جبهۀ جدیدی 

این جوانان نه پروندۀ سیاسی داشتند، نه حتی از موضع سیاسی مشخصی پیروی می کردند، آنها جوانانی بودند که 

فقط می خواستند زندگی خودشان را بکنند و موسیقی مورد عالقه شان را بسازند و آنچه را که می خواهند بخوانند. 

ه شان این بود که زندگی هماهنگ با تمایالتشان داشته باشند و فکر و احساس خود را با حقیقت بیان آنها تنها خواست

کنند. هاول فکر می کرد که این یورش قضایی برعلیه آنان، به ویژه اگر از انظار عمومی به دور بماند، می تواند 

حمله قرار دهد و ریشه کن کند. او نقش  به سنتی تبدیل شود که هر گونه فکر و بیان مستقل را در جامعه آماج

تاریخی خود را در این می دید که از همۀ روابطش برای ایجاد یک اتحاد در دفاع از هنرمندان بازداشت شده 

 استفاده کند.

آنچه هاول را متعجب کرد سهولت کارش بود. همۀ مخالفان و دگراندیشانی را که به یاری فراخواند، به رغم عدم 

به نوع موسیقی مردم پالستیکی جهان، به سرعت جوهر استدالل او را پذیرفتند و به حمایت از گروه  عالقه شان

برخاستند. طوماری با هفتاد امضاء در دفاع از گروه موسیقی آماده شد، و بعد از مدتها که چکسلواکی از مدار 

جهان مطرح کرد و زمینه ساز نوع اخبار جهانی بیرون بود، این قضیه چکسلواکی را بار دیگر در رسانه های 

جدیدی از فعالیت های مدنی شد. وکال نیز به این حرکت پیوستند و حتی اعضای سابق حزب کمونیست نیز زبان به 

اعتراض گشودند. هاول می نویسد "شاید اگر این حمله به فرهنگ دوسال پیش از آن صورت گرفته بود، با چنین 

مختلف مخالفان که تا آن زمان منزوی از یکدیگر می زیستند به صورت غیر  واکنشی روبرو نمی شد." محفل های

رسمی به هم پیوستند، حرکت اعتراض آمیزی ایجاد کردند با ارتباطات و دوستی هایی که منجر به ایجاد منشور 

 شد.  ٧٧

موفق شد به عنوان ، هاول ١٩٧٦پس از انتشار نامه سرگشاده به هوساک، در ماه سپتامبر  یک  سال و چهار ماه  

تشکیل دادگاه، دفاع بی شیله پیله جوانان ناظر در جلسات دادگاه گروه موسیقی مردم پالستیکی جهان حضور یابد. 

و دفاع قوی وکالیی که وکالتشان را به عهده گرفته بودند، همبستگی که بین متهمان در سطحی صرفاً انسانی ایجاد 

در بیرون از دادگاه شکل گرفته بود، همه و همه نیرو و انرژیی ویژه ای به  شده بود و همبستگی که بین حامیانشان

(، فیلسوف و روانشناس چک و از همکاران هاول در مجله Jiri Nemecفعاالن داده بود.  هاول و جیری نمک )

دا کند. دوستان (، متوجه شدند که در خالل این دادگاه چیزی ایجاد شده است که باید حفظ شود و تداوم پیTvar)توار 
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به ابتکار وندلین  ١٩٧٦دیگری نیز که در آن حرکت شرکت داشتند به همین نتیجه رسیده بودند. روز ده دسامبر 

، جیری 13(Pavel Kohout، پاول کوهوت )12(Zdenek Mlynárنک میلنار )زد ،11(Vendelín Komedaکومدا )

، مترجم از زبان   (Jaroslav Koranو کوران )نمک، لودویک واکولیک و واسالو هاول در آپارتمان یاروسال

همراه با جیروس بازداشت شده بود، گردهم آمدند و در اینمورد تبادل  ١٩٧٣انگلیسی و یکی از افرادی که در سال 

انجامید. هریک از اعضای این  ٧٧نظر کردند. این مالقات دو مالقات دیگر نیز در پی داشت که به تأسیس منشور 

مونیست که در محفل  میلنار  کارگذاران سابق حزب کان و همفکران دیگرش به گفتگو نشست . گروه با دوست

بودند پیش از این به فکر ایجاد یک کمیتۀ هلسینکی شبیه به کمیته ای که در اتحاد جماهیر شوروی برا ی نظارت 

راً شمار اعضایش معدود است، بر وضعیت حقوق بشر ایجاد شده بود، افتاده بودند. اّما ساختار کمیته، که اجبا

پاسخگوی شرایط و نیاز حرکتی که برای چکسلواکی الزم بود نبود. به همین دلیل تصمیم گرفته شد که به نوعی 

ابتکار شهروندی روی آورده شود که در آن همۀ اعضاء مساوی باشند و ساختار این نهاد یک ساختار کثرت گرا 

اگر متنفذتر و مؤثرتر بود حق تحمیل افکارش را بر دیگران نداشت. هاول باشد. در این منشور هیچ گروهی، حتی 

مالقات کردند. هم او بود که به آنها  14(Ladislav Hejdánek) و نمک در ادامۀ مشورت هایشان با الدیسالو حجنک

ه تازگی توصیه کرد که منشورشان را بر اساس دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی وحقوق اجتماعی تدوین کنند که ب

الزم االجرا شده بود. دیگر همراهانشان نیز به همین نتیجه رسیده بودند. نسخۀ اّول منشور با دستخط هاول نوشته 

شده است. اّما در آن زمان اعضای منشور تصمیم گرفتند که هیچکس را به عنوان نویسندۀ منشور معرفی نکنند و 

" نام گیرد از ٧٧ان تغییر کرد. فکر این که این متن "منشور در هر حال این نسخه اّول چندین بار با نظر دیگر

کوهوت بود. بعد از توافق بر سر متن تصمیم بر آن شد که منشور سه سخنگو داشته باشد، اّول به این دلیل که با سه 

سخنگو جوهر تکثرگرای  منشور مشخص شود، دیگر آنکه در شرایط سرکوب بازداشت یک نفر مانع از بی 

دن منشور نشود. ییری هایک، که در حکومت اصالح طلب دوبچک وزیر خارجه بود اّولین نامی بود که سخنگو ش

برای سخنگویی مطرح شد، دومین نام هاول بود و بعد برای ایجاد تعادل در مقابل شخصیت هایک که در گذشته به 

نمک از این گزینش حمایت حزب کمونیست وابستگی داشت نام فیلسوف معروف یان پاتوچکا مطرح شد.هاول و 

کردند به این دلیل که پاتوچکا در محافل غیر کمونیست از اعتبار و احترام بسیاری برخوردار بود. هاول حکایت 

و موانع وجدانی که  برای قبول این مسئولیت باید بر طرف می کرد را در مقاله خود در پاتوچکا مالقات با 

کرده است. وجود شخصیتی با ژرفای اندیشۀ پاتوچکا و سطح عالی  نیویورک رویو اف بوکس به تفصیل بازگو

                                                 
 ود و شهرت ملی و جهانی دیگر دوستانش را نداشت و در ازای آن از آزادی عمل بیشتری برخوردار بود.بوندلین کومدا مورخ  11
یش مهاجرت به اطر ١٩٧٧دبیر اّول کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست چکسلواکی بود. او در سال  ١٩٦٨سیاستمدار و روزنامه نگار که در سال  12

 کرد و مقیم وین شد. 
 ه نویس.کوهوت، شاعر و نمایشنام 13
 .فیلسوف 14
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واسالو هاول در مورد تجربۀ تعیین   را روشن می کرد. ٧٧اخالقی اش مانند مشعلی بود که راه اعضای منشور 

 می نویسد: ٧٧کنندۀ ایجاد منشور 

]همنشینی با دشمنان سابق[ آسان "شاید باید در مورد تکثرگرایی درونی منشور سخنی بگویم. برای همه این کار 

ولی همه موفق شدند چون معتقد  -بسیاری مجبور بودند که اکراه درونی خود را یا حذف یا مغلوب کنند –نبود 

بودند که هدفی مشترک در کار است و چیزی شکل گرفته که در تاریخ ]کشور[ سابقه نداشته است. نطفۀ نوعی 

شده بود )و نه توافقی بین چند گروه مبنی بر حذف گروه های دیگر،  اغماض و مدارای اجتماعی حقیقی بسته

انچنان که در جبهۀ ملّی بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت(. این پدیده ای بود که صرف نظر از عاقبت 

منشور دیگر از حافظه ملّی کشور حذف شدنی نبود. این واقعه در حافظۀ ملّی به عنوان یک چالش تاریخی ضبط  

شد که بتوان در شرایط جدید بدان ارجاع کرد و از آن الهام گرفت. برای بسیاری از غیرکمونیست ها برداشتن می 

این قدم ]به سوی دشمنان سابقشان[ کار سهلی نبود، ولی برای بسیاری از کمونیست ها نیز این کاری به شدّت 

بر ذهنشان[ کوشش برای اندیشیدن در مورد سخت بود: قدم برداشتن به سوی زندگی ]حقیقی و خارج از جزم حاکم 

مسائل مشترک. آنها می بایست بر سایۀ خود توفق پیدا کنند، هزینۀ این امر همانا خداحافظی دائمی با "نقش رهبری 

حزب" بود. گرچه تعداد کمونیست های سابق که هنوز این شعار را قبول داشتند زیاد نبود، اّما انگار داعیه چنین 

یر ناخودآگاه برخی از آنها  ریشه دوانده بود و در خونشان جریان داشت. تسهیل پیوستن آنها را به رهبری در ضم

منشور مدیون ظرافت سیاسی ملینار هستیم که ضرورت فوری اقدام را درک کرد و از وزنۀ سیاسی و اقتدار خود 

 برای متقاعد کردن یارانش استفاده کرد."

رزار سختی بر علیه امضاء کنندگان و سخنگویان آن به راه انداخت. هاول و از انتشار خبر منشور دولت کا پس

بنا بر گزارش اس تی بی، پیگرد قضایی اعضای  .یارانش مدام برای بازجویی های چند ساعته احضار می شدند

ات امنیتی نفر مورد بازجویی قرار گرفته بودند. مقام ٢٥١آغاز شد و تا اول ماه آوریل  ١٩٧٧ژانویه  ٦منشور از 

و حکومتی نمی خواستند کسی را به اتهام امضای منشور بازداشت و مورد پیگرد قضایی قرار دهند، اّما با اعمال 

 فشار مدام در پی این بودند که بسیاری از آنها را از کشور برانند.

رادی حبس بود و از ( بازداشت شد و به مدت چهارماه و نیم در سلول انفژانویه ١٤هاول در اواسط ماه ژانویه )

بیرون بی خبر و تحت فشار شدید برای ابراز پشیمانی. هاول چون جوان ترین عضو گروه سخنگویان بود هدف 

نیروهای امنیتی قرار گرفت که فکر می کردند دو سخنگوی دیگر نقش نمادین دارند و نه نقش فعال. این البته یک 

فعاالنه اجرا کردند، و به قول هاول حتی بهتر از خود او. دو ماه اشتباه بزرگ بود. پاتوچکا و هایک نقش خود را 

پس از بازداشت هاول، فیلسوف پرآوازۀ چک یان پاتوچکا که تحت شدید ترین فشار ها و بازجویی ها و 

بدررفتاری های پی در پی قرار گرفته بود، پس از آخرین بازجویش در بیمارستان بستری شد و در پی یک 

درگذشت. هاول تصمیم به استعفا از سخنگویی منشور گرفته بود و اشتباهاً این موضوع را با خونریزی مغزی 
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بازجویانش مطرح کرده بود، و آنها این قضیه را طوری منتشر و وانمود کرده بودند که انگار هاول ترسیده و 

گیر شد. اّما در سال دوران سختی را گذراند و سخت با وجدان خود در ؛ اودر پی این قضیهپشیمان شده است

با تأسیس کمیتۀ پیگیری موارد بازداشت های ناروا و غیر منصفانه که به دفاع از اعضای منشور که تحت  ١٩٧٨

بازداشت و سپس  ١٩٧٩پیگرد قضایی قرار گرفته بودند برخاست، با وجدان خود آشتی کرد. او درماه مه سال 

سر برد. شرایط حبس او بسیار دشوار بود و در زندان دچار  در زندان به ١٩٨٣تا سال محکوم به زندان شد و 

 عفونت ریه و بیماری های دیگر شد. 

 به کار خود ادامه داد.١٩٩٢تا سال اّما  ٧٧منشور 

 

 ل. ب.

 

*** 
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 ٧٧منشور 

                           

المللی حقوق اکنون میثاق بینمانتشار یافت، ه ١٩٧٦اکتبر سال  ١٣قانون اساسی چکسلواکی که در  ١٢٠اصل  

سیاسی و مدنی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربر گرفته است. کشور ما این دو میثاق را 

ها از در کنفرانس هلسینکی تأیید کرده است. این پیمان ١٩٧٥امضا کرده و دوباره آن را در سال  ١٩٦٨در سال 

مند توانند از این حقوق بهرهاالجرا بوده اند. از این تاریخ، شهروندان میما الزمدر کشور  ١٩٧٦مارس  ٢٣تاریخ 

 شوند و دولت نیز موظف است آن را رعایت کند. 

هایی که توسط این اسناد برای فرد تضمین شده، دستاوردهای مهّم تمدن بشری اند. این دستاوردها، هدف آزادی

تواند به پیشرفت انسانی جامعۀ ما بسی یاری رساند. ما ها میدن آنخواهان بوده و عملی شبسیاری از ترقی

 ها بپیوندد.خرسندیم که جمهوری سوسیالیستی چکسلواکی پذیرفته است به این میثاق

 ای است بر واقعیت کلیۀ حقوق بنیادی بشر.ها، تأکید دوبارهانتشار آن

نخستین میثاق  ١٩نمونه، حق آزادی بیان که در مادۀ  است. برای متأسفانه این حقوق، تنها بر روی کاغذ مانده

های رسمی مخالف بود هاهزار نفر تنها به این دلیل که عقایدشان با دیدگاهتضمین شده است، وهمی بیش نیست. ده

های گوناگون قرار نتوانستند در حرفۀ خود کار کنند. این شهروندان از سوی حاکمان مورد تبعیض و بدرفتاری

توانند از اند. صدهاهزار تن دیگر، نمیند. آنان قربانی آپارتاید واقعی شده و هرگز امکان دفاع از خود نداشتهاگرفته

مند شوند. آنان اگر عقایدشان را ابراز که در مقدمۀ نخستین میثاق آمده است، بهره« فارغ از ترس»این زندگی 

 گرشان را از دست بدهند.کنند، همواره در معرض این خطرند که شغل و امتیازات دی

نخستین میثاق، حق آموزش را تضمین کرده است. اّما هزاران جوان به علت عقایدشان یا به علت عقاید  ١٣مادۀ 

توانند به تحصیالت خود ادامه دهند. حساب کسانی که جسارت ابراز عقیده ندارند از ترس اینکه شان نمیوالدین

 امۀ تحصیل شوند، جداست.فرزاندانشان یا خودشان محروم از اد

کند : حق پژوهش، دریافت یا انتقال اطالعات را، از میثاق، حق داشتن اطالعات را تضمین می ١٣از مادۀ  ٢بند 

نویس و چاپی باشد یا هنری. اّما به کار بردن این حق، به معنی مواجه شدن هر منبع، و اعم از اینکه شفاهی، دست

هایش، محاکمۀ گروه موسیقی راک است که دادگاه این بار، به ی از آخرین نمونهبا سرکوب و یا دادگاه است. یک

 شود.   قوانین مربوط به جرایم عادی متوّسل می
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آزادی بیان وجود ندارد. دولت تمامی ابزارهای اطالعاتی، و نیز مراکز نشر و نهادهای فرهنگی را در کنترل خود 

ای از چارچوب تواند از این سد عبور كند، هرآینه اگر ذرههنری نمى یک از کارهای فلسفی، علمی یادارد. هیچ

 ئولوژی رسمی و مقررات حاكم بر هنرهاى تصویرى فراتر رود.ایده

انتقاد از نظام اجتماعى ممنوع است. در برابر اتهامات افتراآمیزى كه از سوى نهادهاى رسمى تبلیغات زده 

نخستین میثاق، تعرض به آبرو و حیثیت  ١٧در حالى است كه مادۀ شود، دفاع از خود ناممكن است. این مى

اشخاص را به صراحت ممنوع كرده است. اّما تكذیب اتهامات جعلى ناممكن است و مطالبۀ تصحیح خبر انتشار 

هاى هاى قانونى، توهمى بیش نیست. بحث آزاد و باز دربارۀ موضوعیافته، یا تقاضاى جبران خسارت از راه

كنند و سایر هاى علمى یا فرهنگى كار مىفرهنگى، اصال وجود خارجى ندارد. كسانى كه در رشتهفكرى و 

اند كه از سوى دولت كنونى محكوم شده است، قربانى شهروندان، تنها به این دلیل كه در گذشته نظراتى منتشر كرده

 اند. تبعیض شده

است. این حق به طور مداوم از طرف استبدادى نخستین میثاق، حق آزادى مذهب را تضمین كرده  ١٨مادۀ 

شوند. آنان به خاطر اجراى آئین خود، خودسرانه پایمال گشته است. براى فعالیت كشیشان، محدودیت قائل مى

اش را از راه نوشته یا رفتار ابراز كند، شغل خود برند. كسى كه ایمان مذهبىپیوسته در سایۀ تهدید دولت به سر مى

 شود. تعلیمات مذهبى در مدارس حذف شده و ....دهد، و یا متحمل اذیت و آزار مىىرا از دست م

اند. این فرامین، معموالً به صورت ها و نهادها تابع فرامین سیاسى افراد بانفوذ یا دستگاه حزبتمامى سازمان

و از آنجا كه براى  شود. محتوا، چارچوب و نحوۀ اجراىشان، براساس هیچ روال قانونى نیستشفاهى داده مى

ماند. صادركنندگان این فرامین، با وجود نفوذ شهروندان عادى ناشناخته است، بنابراین خارج از نظارت آنان مى

. شان پاسخگو نیستندمراتباى كه بر دستگاه عظیم دولتى دارند، در برابر هیچكس جز خود و سلسلهكنندهتعیین

ها یا در مدارس، همه جا باالتر از ها، سندیكاها، تجارت، كارخانهرایى، دادگاهها در قوۀ قانونگذارى، اجفرامین آن

قانون است. به هنگام بروز یك مناقشه، غیرممكن است كه بتوان به یك نهاد حكمیت مراجعه كرد: چنین چیزى 

شمارند ﴿ماده ز نمى﴾، ممانعت از آن را جای٢١كنند﴿ماده ها حق تشكیل اجتماعات را تضمین مىوجود ندارد. میثاق

یك از این كنند. اّما هیچ﴾ و برابرى در مقابل قانون را تضمین مى٢٥﴾، حق مشاركت در ادارۀ جامعه ﴿ماده ٢٢

شان سازمان دهند، و حق اعتصاب، شود. كارگران مجاز نیستند كه خود را براى دفاع از منافعحقوق رعایت نمى

 دومین میثاق به رسمیت شناخته شده است﴾. ٨ده از ما ١وجود ندارد ﴿در حالى كه در بند 

 ١٧سایر حقوق مدنى نیز پایمال شده است: حفظ حریم زندگى خصوصى، خانواده، منزل مسكونى و مكاتبات ﴿ماده 

ها، تعقیب و مراقبت، نخستین میثاق﴾. وزارت كشور براى كنترل زندگى روزمره، باز كردن پاكت نامه

، افكنى و گاه از راه دادن وعدهگیرد. این وزاتخانه اغلب از راه هراسگونى به كار مىگردى... ابزارهای گوناخانه
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كند كه تبعیض كند، وادارشان مىكند. در تصمیمات كارفرمایان مداخله مىۀ عظیمى از خبرچینان استخدام مىشبك

اندازند. هیچ یافته به راه مىسازمانها كارزار تبلیغی كند و حتا در رسانهقائل شوند، در دادگسترى اعمال نفوذ مى

ها باشد، و بنابراین، شهروندان هیچ امكانى براى محافظت از خود یا گریز قانونى نیست كه ناظر بر این نوع كار

شود، نه گیرد، حق دفاع رعایت نمىاز این وضعیت ندارند. در مورد پیگردهایى كه به دالیل سیاسى صورت مى

نخستین میثاق و نیز در قانون اساسى چكسلواكى  ١٤ه به هنگام محاكمه ﴿چیزى كه در مادۀ در جریان بازجویى و ن

شان شود : به حیثیت و سالمتىشوند، بدرفتارى مىمحكوم به حبس مى سانبینى شده است﴾. با كسانى كه بدینپیش

 پردازند. زنند و به تخریب روحیۀ آنان مىآسیب مى

نخستین میثاق تضمین شده است، به بهانۀ حفظ امنیت ملى كه در بند  ١٢از مادۀ  ٢ حق خروج از كشور كه در بند

شود. به همین گى غیرقانونى اند، نقض مىهمین ماده، حق خروج را تابع شرایط گوناگونى كرده است كه جمله ٣

كه به دلیل داشتن  شود. بسیارى از اتباع بیگانهترتیب، حق بازگشت به كشور نیز كامالً خودسرانه پایمال مى

توانند از كشور ما اند روادید بگیرند، نمىمناسبات رسمى یا دوستانه با قربانیان سركوب در چكسلواكى نتوانسته

 بازدید كنند. 

هاى خبرى خارجى ﴿تنها امكانى كه برخى از شهروندان، به طور خصوصى یا در محل كارشان یا با واسطۀ رسانه

هاى دموكراتیك جلب در موارد مشخصى توجه مقامات را به این گونه نقض حقوق و آزادى توانند داشته باشند﴾،مى

 اند.اند، بلكه برخى حتا مورد پیگرد قرار گرفتهاند. اّما نه تنها پاسخى دریافت نكردهكرده

ضعیت بدیهى است كه ضامن محترم شمردن حقوق مدنى، دولت است. اّما نه فقط دولت : بلكه هر شهروندى در و

كنونى، به سهم خود مسئولیت دارد و بنابراین، او نیز مسئول اجراى تعهدات ]دولت[ است. این تعهدات هم براى 

دولت معتبر است و هم براى شهروند. این است احساس مسئولیت، این است باور داشتن به تعهد مدنى، و ما براى 

را به ما داد كه  ٧٧تر بیان بود كه ایدۀ تدارك منشور ردهیافتن به ابزار هرچه گستایم، همین خواست دستآن آماده

اجتماعى است آزاد، غیررسمى و گشوده. این منشور، كسانى را با  ٧٧آشكارا در اختیار عموم قرار گرفت. منشور 

 اند تا به شكل فردى یا جمعى، براى رعایتكرده است كه ارادههاى گوناگون گردهم آوردهعقاید، مذاهب و حرفه

المللى هاى گوناگون بینحقوق مدنى و حقوق بشر در چكسلواكى و در جهان، فعالیت كنند. براى حقوقى كه در پیمان

علیه جنگ، خشونت، سركوب اجتماعى و فرهنگى، و به ویژه در قراداد هلیسینكى به رسمیت شناخته شده است. 

 اى عمومى دربارۀ حقوق بشر است. ، تجلّى بیانیه٧٧منشور 

شان را اند و كار و زندگىها شریكآلمبتنى است بر اصول همبستگى و دوستى مردمانى كه در این ایده ٧٧ور منش

هاى دایمى دارد و نه اى در كار نیست، نه ارگانكنند. این منشور، یك تشكیالت نیست. اساسنامهها مىوقف آن

خواهد پایگاهى ها دفاع كند. منشور نمىذیرد و از آنها را بپاعضاى پیوسته. منشور از آن هركسى است كه این ایده
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اش خدمت به منافع عمومى براى اپوزیسیون سیاسى شود، بلكه همچون نهادهاى مشابه در شرق و غرب، هدف

هایى براى اصالحات سیاسى یا اجتماعى، فراهم كند. تنها هدفى كه دارد این است كه با است. قصد ندارد كه برنامه

سى كشور وارد گفتگویى سازنده شود، توجه آنان را با فراهم آوردن اسناد و مدارك، به موارد مشخص مقامات سیا

ها پیگیرى شود، در موارد حلنقض حقوق بشر و حقوق مدنى جلب كند، راه حل ارائه دهد، كمك كند كه این راه

 .شوند، میانجیگرى كند و ... بروز مناقشه هنگامى كه این حقوق، رعایت نمى

نهد که سال زندانیان نشانگر این است که منشور در شروع سالی به عرصه وجود پا می ٧٧نام نمادین منشور 

سیاسى نامگذاری شده؛  در سالى كه در همایشی در بلگراد قرار است کاربست تعهداتی که این کشور در هلیسینکی 

ور، آقایان ژان پاتوشكا، واسالو هاول و ژیرى به عهده گرفته بود بازبینی و بررسى شود. ما امضا كنندگان منش

ایم. به این سخنگویان اختیار داده شده است كه در برابر دولت، هاژك را به عنوان سخنگویان خود انتخاب كرده

كند. شهروندان و دنیاى خارج، منشور را نمایندگى كنند. امضاى آنان، اسناد منتشره از سوى منشور را تأیید مى

شوند،  همكارانى برخواهند گزید تا در مذاكرات الزم در جریان  ان ما یا كسانى كه به ما ملحق مىآنان از می

به همۀ شهروندان  ٧٧كارهاى مختلف، مشاركت كنند و مسئولیت به عهده بگیرند. ما بر این باوریم كه منشور 

 .هایی آزاد كار و زندگى کنندنسانا چكسلواكی كمك خواهد كرد تا در مقام

**** 
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 در چکسلواکی ١٩٨٩هفتمین روز تظاهرات صلح آمیز در سال 

 تظاهر کنندگان پالکاردی با تصویر "باتوم پلیس ممنوع" حمل می کنند
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 "قدرت بی قدرتان"زمینۀ تدوین 

 

 

 (.Sněžkaلهستان در پای کوه سنیژکا )-گذرگاه دوستی چکسلواکی

 ١٩٧٨معیادگاه نارضیان لهستانی و چکسلواکی در سال 

 

بود که دیکتاتوری های کمونیست لهستان و  گذرگاهی های مرزی بین چکسلواکی و لهستان،کوهدر رشته 

درست ده سال پس از  ١٩٧٨رگاه دوستی لهستان و چکسلواکی نامیده بودند. در ماه اوت گذآن را چکسلواکی 

اشغال چکسلواکی توسط نیروهای پیمان ورشو که به سرکوب بهار پراگ و تشدید فشار و خفقان در این کشور 

 ٧٧ابطه با منشور انجامیده بود و سه ماه  پس از آزادی واسالو هاول از زندان، در حالیکه او فعالیتش را در ر

منشوریانی که  را برای دفاع از VONS ستشدید کرده بود و دوباره مسئولیت سخنگویی آن را پذیرفته  و کمیتۀ ُون

از دو دامنۀ کوه، یکی از طرف کوهنورد  به ناحق بازداشت و اذیت می شدند به راه انداخته بود، دو گروه

وجود داشت به هم  چوبی برای استراحت صندلی هایه میز و در محلی ک دیگری از سوی لهستان و چکسلواکی و

 پیوستند. 
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مگی درمالقات این هشت کوهنورد نطفۀ همبستگی حرکت ناراضیان اروپای شرقی بسته شد. اعضای این جمع ه

 ده بودند واروپای شرقی را به لرزه درآورد شرکت کر ١٩٦٨از نسلی بودند که در موج آزادی خواهی که در سال 

لحظات این دیدار  نه تنها شاهد شکست آزادی خواهان بلکه قربانی سرکوب بعد از ان نیز شده بودند. آنچه در اّولین

شورشان پس از آگاهی از انتظامی دو ک-موجب شعف و تفریح این جمع بود، حیرت و خشم نیروهای اطالعاتی

از سی سال  ی که در این مالقات آغاز شد بیشمالقات افرادی بود که در نظر آنها شرور و مجرم بودند. گفتگوی

مکاری و هادامه پیدا کرد و این نوار مرزی کوهستانی به مدت یازده سال پس از آن روز تابستانی به منطقۀ 

ردانی از در اوایل دهۀ هشتاد میالدی کوهنو تبدیل شد. همبستگی نیروهای مخفی دموکراسی طلب در دوکشورشان

مکان ادامۀ اهای پر از کتاب و نشریه، مخفیانه در گذرگاه دوستی مالقات می کردند و  دو کشور با کوله پُشتی

 همبستگی بین ناراضیان دو کشور را فراهم می کردند.

، اّولین 15 کمیتۀ دفاع از کارگران( ) KORاّما آن روز، در اّولین مالقات از لهستان، چهار تن از اعضای  ُکر 

و در اروپای شرقی، آنتونی ماسیرویچ   نیست دفاع از کارگران در لهستانسازمان جامعۀ مدنی و غیر کمو

                                                 
، به راه انداخته NOWAکه در اصل برای دفاع از کارگران اعتصابی در لهستان، ایجاد شده بود، همچنین یک انتشارات مخفی، به نام نوا  ُکر، 15

های پرندۀ لهستان که بود و کتاب و نشریات سانسور شده چون ... حیوانات جرج ارول، و دیگر متفکران ممنوع القلم را منتشر می کرد. دانشگاه 

ُکر موفقیت مهمی با عفو عمومی کارگران اعتصابی  ١٩٧٧مخفیانه ایجاد شده بودند هم حاصل همکاری ُکر و روشنفکران لهستان بود. در بهار سال 

 نقش مهمی ایفا کرد. Solidarność توسط دولت، به دست آورده بود. در واقع ُکر در فراهم کردن بستر اجتماعی ایجاد سندیکای همبستگی 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidarno%C5%9B%C4%87
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Antoni Macierewicz16 جاسک کورن ،Jacek Kuroń 17 ، یان لیتینسکیJan Litynski 18 آدام میشنیک، و Adam 

Michnik19 ،ری بدناریمورخ وروزنامه نگار شرکت کرده بودند و از چکسلواکی، واسالو هاول، ی Jiří Bednář، 

 مارتاعکس گرفت، مالقات  نیا از که بالوستراد تئاتر در هاول همکاران از و ، سینو لمنامهی،فتئاتر،  شهیهنرپ

خوانندۀ افسانه ای چکسلواکی که ترانه اش "دعایی برای  و ٧٧یکی از اعضای منشور ، Marta Kubišová کوبیُشوا

از آن به اتهام کاذب گرفتن عکس ها برهنه و پورنو از . او پس ه بودمارتا" نماد مقاومت مردمی در بهار پراگ شد

متولد در اسلواکی بود و ، بود. جوان ترین عضو گروه چکسلواکی توماش پتریوی هادامۀ فعالیت هنری محروم شد

چون جوان بود هنوزنامش به عنوان یک ناراضی در لسیت نیروهای اطالعاتی کشور ثبت نشده بود و دارای 

او بود که پیشنهاد چنین مالقاتی را داده بود و هم او بود که به لهستان مسافرت کرده و با نارضیان گذرنامه بود. هم 

 لهستان تماس گرفته بود و این مالقات کوهستانی را سازمان دهی کرده بود.

زه و ( در مورد نوع مبار٧٧در اّولین مالقات گفتگو بین دو محفل ناراضیان لهستانی )ُکر( و چکسلواک )منشور 

اهداف آن آغاز شد. در مالقات بعدی همراه با هاول شخصیت های مهم دیگر منشور از چکسلواکی شرکت کردند 

(، که به صورت سامیزدات در Biuletyn Informacyjnyو یاران لهستانی با آنها مصاحبه کردند و در بولتن اخبار )

قات ها اطالعیه مشترکی صادر شد. این اطالعیه ها لهستان منتشر می شد، چاپ کردند. درپایان هریک از این مال

به حکومت ها و افکار عمومی یادآوری می کرد که ناراضیان دو کشور در کنار هم هدف مشترکشان که تحقق 

 20دموکراسی باشد را پیگیری می کنند.

 

 

                                                 
عهده داشت.  سندیکای همبستگی به مخفیانه مدیریت مرکز تحقیقات اجتماعیاز نارضایان معروف لهستان، عضو مؤسس ُکر، و در دهۀ هشتاد  16

 فاع لهستان است.مورخ است و در زمان انتشار این کتاب وزیر د ماسیرویچ
به پدرخواندۀ اپوزیسیون لهستان، مورخ لهستانی و یکی دیگر از اعضای مؤسس ُکر، در جوانی عضو  (، معروف٢٠٠٤-٣٤١٩جاسک کورن ) 17

رول ، با کا١٩٦٤سازمان جوانان سوسیالیست لهستان بود. او در این دوران خواهان اصالحات و اعطای حقوق بیشتر به کارگران بود. و در سال 

موکراسی کارگری دمدژلوسکی"نامۀ سرگشاده به حزب" را منتشر کرد و در آن از حاکمیت و سیطرۀ بوراکراسی انتقاد و  خواهان جایگزینی آن با 

ه به سه نوشتن این نام ، کورن به جرم١٩٦٥شده بودند. آنها همچنین برای تصمیمات مهم اقتصادی رجوع به رفراندم را پیشنهاد کرده بودند. در سال 

 سال حبس محکوم شد. او هنگام مالقات های گذرگاه دوستی یکی از ناراضیان به نام اروپای شرقی بود.
کت دانشجویان از جمله رهبران حر ١٩٦٨یان لیتینسکی، ریاضی دان لهستانی نیز در جوانی عضو سازمان جونان سوسیالیست بود. او در سال  18

ر بود. و دبیر کُ مؤسسی یکی از اعضای همین دلیل بازداشت و به دو سال و نیم حبس محکوم شد. لیتینسکی  بود که خواهان اصالحات بودند. و به

ای همبستگی شد. پس تحریریه مجلۀ "کارگر" که از ایجاد سندیکاهای مستقل دفاع می کرد. در دهۀ هشتاد میالدی لیتینسکی یکی از مشاوران سندیک

 موکراسی ادامه داد.به بعد  مخفیانه به فعالیت های خود برای د ١٩٨٤به مدت دو سال در بازداشت بود. از  از کودتای یارولستکی در لهستان او
از مخالفان چپ نظام  آدام میشنیک از ناراضیان مشهور لهستان است که پس از سقوط کمونیسم دبیر مهم ترین روزنامه لهستان شد. او از نوجوانی 19

الیت های به جرم فع ١٩٦٨ه جرم پخش "نامه سرگشاده به حزب" برای مدتی از دانشگاه اخراج شد. در سال ب ١٩٦٤کشورش بود. او در سال 

ز زندان آزاد شد. ادانشجویی از دانشگاه اخراج شد. دانشجویان در اعتراض به اخراج او و یک دانشجوی دیگر دست به اعتصاب زدند. یک سال بعد 

 د. و پس از بازگشتش به لهستان به ُکر پیوست. میشنیک در پاریس بو ١٩٧٧تا  ١٩٧٦از 
 منبع اصلی تاریخچۀ مالقات ها و همکاری ناراضیان لهستان و چکسلواکی کتاب آدام میشنیک است. ن. ک. به  20

An Uncanny Era, Conversations Between Vaclav Havel and Adam Michnik, Ed. Elzbieta Matynia, Yale University 

Press, 2014. 
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سیع تر. خبر این در مالقات دوم تصمیم گرفته شد که مالقات سومی در ما نوامبر صورت بگیرد در ابعادی و

برنامه اّما به بیرون درز کرد. نیروهای انتظامی چکسلواکی واکنش سختی نشان دادند. مکالمات تلفنی از ناراضیان 

چکسلواکی با همتایان لهستانی شان قطع شد. میشنیک به یاد می آورد که در این گفتگو ها "در مورد آزادی تبادل 

فضای باز و مدارا و نه اینکه چگونه ارتدوکسی کمونیستی را با جزمی دیگر نظر می کردیم و نه انتقام؛ در بارۀ 

جایگزین کنیم." هاول که مدتی بود در مورد تأثیر سیاسی دراز مدت یک اقدام اخالقی ، به ظاهر ناچیز، یک 

حال و  شهروند می اندیشید درمورد این نوع مقاومت به ظاهر ناچیز و محکوم به شکست و اهمیت اساسی آن برای

آینده ای انسان محور صحبت کرده بود. هنگامیکه هاول در مورد چگونگی کارکرد سیستم کمونیستی صحبت کرد، 

لیتینسکی به یاد می آورد که هنگام  میشنیک در پاسخ او گفته بود: "این مطالب را بنویس ما منتشر خواهیم کرد."

را بسیار نزدیکتر با ناراضیان چکسلواکی حس می کردند  خداحافظی بعد از اولین مالقات، ناراضیان لهستانی خود

تا با اپوزیسیون تاریخی کشورشان. این حس مشترک نشانه ای بود از شکل گیری نوع جدید و بی سابقه ای از 

 فعالیت مدنی در راستای آزادی فردی و کرامت انسانی.

باربه پنج سال حبس محکوم شود، قلم به  و چنین شد که هاول چند صباحی پیش از آنکه دوباره بازداشت و این

دست گرفت و به سرعت "قدرت بی قدرتان" را به رشتۀ تحریر کشید. میشنیک این مقالۀ هاول را برای مجلۀ 

( سفارش داد. هدف او انتشار یک شمارۀ ویژه با مقاالتی از اندیشمندان چکسلواکی و Krytykaزیرزمینی کریتیکا )

مقالۀ هاول به دیگر نویسندگان این شماره فرستاده شود و آنها مطلبی در رابطه و یا پاسخ لهستان بود. بنا بود که 

 این مقاله بنویسند و همۀ مقاالت در شمارۀ مخصوص و به دو زبان لهستانی و چکی منتشر شود.
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این نامه هاول  در سه ماه بعد، نسخه ای از قدرت بی قدرتان همرا با یک نامه از هاول به دست آدام میشنیک رسید.

در مورد چگونگی انتشار شمارۀ ویژه و نویسندگان دیگر این شماره توصیه هایی به میشنیک کرده است. تواضع 

ذاتی هاول در این نامه عیان است و می گوید چون خود نه فیلسوف است و نه مورخ، نوشته اش را باید نوشته ای 

که دیگر نویسندگان مطالبشان علمی تر باشد. او همچنین سفارش از نوع مقاله روزنامه نگار انگاشت و الزم است 

می کند که الزم نیست، چنانکه میشنیک پیشنهاد کرده بود، دیگر نویسندگان به مطالب او پاسخ بدهند، یا به محتوای 

نوشته اش واکنش نشان دهند، تنها الزم است آنها نیز در مورد موضوع اصلی گفتگوی کوهستان، "آزادی و 

درت،" بنویسند. نکته جالب دیگر در نامه هاول اصرار او بر این بود که ناراضیان خارج از کشور نیز در این ق

شمارۀ ویژه قلم بزنند یکی از لهستان )کوالُکوسکی( ودیگری از چکسلواکی )میلنار(. این نکته با علم به اینکه 

چند ماه بعد در زندان، به او پیشنهاد کرده بود  هاول زندان رفتن را به یک بورس تئاتر در نیویورک که دولت،

ترجیح داده بود، و سخت در ماندن در کشور اصرار داشت، نشان دهندۀ اهمیتی است که او به پیوند و تبادل نظر 

بین ناراضیان درون وبیرون می داد. او همچنین مایل بود که ناراضیان دیگر کشور های اروپای شرقی در این 

 نویسند ولی می دانست که با محدودیت های امنیتی این کاری بس مشکل خواهد بود.شماره مقاله ب

واسالو هاول و شانزده عضو دیگر ُونس بازداشت شدند. با شنیدن خبر بازداشت  ١٩٧٩ماه مه  ٢٩روز سه شنبه 

بودند به شکل  هاول و یارانش، مخاطبان لهستانی آنها برآن شدند که مقاالتی را که از چکسلواکی دریافت کرده

سامیزدات در لهستان منتشر کنند. بدین سان "قدرت بی قدرتان،" با ادای احترامی به یاد یان پاتوچکا، در سال 

 مخفیانه منتشر شد و به سرعت در لهستان و چکسلواکی پخش شد. ١٩٧٩

أثیر خانمانسوز همانطور که نامۀ سرگشادۀ هاول به گوستاو هوساک تأملی عمیق و تحلیلی ظریف، در مورد ت

حکومت توتالیتر بر بافت جامعه، شیوع فساد اخالقی و ترس در همۀ سطوح اجتماعی، همراه با سرکوب دائم 

و به صورت درخشان ثابت می کرد که تداوم حکومت  خالقیت، و نفی جوهر انسانی شهروندان، ارائه می کرد

راده و اسیر می سازد، عاقبت مرگ جامعه را به دنبال توتالیتر که از انسان های آزاد و خالق، مهره هایی بدون ا

خواهد داشت، در "قدرت بی قدرتان" هاول توجه خود را به مکانیسم ایجاد و تداوم سیطرۀ کامل بر ارادۀ 

شهروندان توسط یک نظامی معطوف می کند که دیگر حتی نیازی به اعمال زور فیزیکی ندارد. او در این نوشته 

تاتوری های ایدئولژیکی و تفاوت آن ها را با حکومت های خودکامه ای که بر پایۀ قدرت با دقت ویژگی دیک

شخصی یک دیکتاتور بنا شده اند را مشخص می کند. این نوع نظام های سیاسی که نوع متحول شدۀ نظام های 

است. هاول نشان می دهد  ( نامیدهPoste totalitaireتوتالیتر هستند را هاول در این مقاله نظام های پساتوتالیتر )

چگونه، در این حکومت ها، ایدئولوژی حاکم تبدیل به ماشین تولید واقعیتی کاذب می شود، و این دروغ بزرگ 

آنان که در صدر هرم  چههمه در آن اسیر می شوند،  که همچون تاری سرتاسر جامعه را فرا می گیرد، چنان

درتی ندارند. او نشان می دهد که هیچ کس در این نظام ها آزاد شهروندانی که هیچ ق چه ،قدرت قرار گرفته اند
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نیست. پس از روشن کردن مکانیسم سیطرۀ حکومت، هاول با وصف صحنه ای که همۀ شهروندان کشورهای 

کمونیستی با آن هرروز و هر ساعت روبرو بودند و در آن زندگی می کردند در مورد چگونگی تدوام این سیستم  

با توصیف ویترین یک میوه فروش که در آن شعاری بر یک پارچه نوشته شده است "کارگران  می اندیشد. او

جهان متحد شوید." یادآور می شود، که به رغم این که میوه فروش و خریدار هیچکدام دیگر این شعار را باور 

 ندارند، ولی برای این که به دردسر نیفتند هرآنچه را باور ندارند انجام می دهند:

پردازد؛ او از عقل و آگاهی و مسئولیت خود دست ارزان، بهای گرانی می« سرپناه»البته فرد در مقابل این "

 شدن ییك اصل از یناش و یئولوژدهیا نیاز ملزومات ا باالبه مقامات  ریشوید. چرا که وانهادن ذهن و ضممی

 ." است قتیحق مرکز و قدرت مرکز

می دهد که شهروندان در سرکوب خودشان با حکومت مشارکت می ارائه تمی و هاول باز تحلیلی ظریف از سیس

 کنند. 

 در یزندگ لیدل نیهم به. کندیم دنبال یئولوژدهیا پوشش در و گام به گام را فرد شیهاخواسته با ترینظام پساتوتال"

به نام طبقه کارگر،  گیرد،. قدرت بوروکراسی، قدرت خلق نام میاست دروغ و یبکاریفر از آکنده نظام نیا

شود، محروم کردن از اطالعات را، دسترسی افتند؛ تحقیر کامل فرد، آزادی واقعی قلمداد میکارگران به بندگی می

 یخوانند، خودسرافکار عمومی را، نظارت مردم بر قدرت مى نامند، دستکاری و جهت دادن بهبه اطالعات می

 از تیحما را یستیالیامپر نفوذ حوزه گسترش آن، یتعال را فرهنگ سرکوب ،ییقدرت را احترام به نظام قضا

 ،یدموکراس نوع نیباالتر را یانتخابات یبازمسخره ،یآزاد شکل نیتریعال را انیب یآزاد نبود دگان،یدستم

 تینامند. حاکمو اشغال کشور دیگر را کمک برادرانه می ،ینیبجهان نیتریعلم را شهیاند استقالل تیممنوع

 را حال او کند، جعل مداوم طور به را گذشته خیتار دیبا ل،یدل نیهم به و شودیم شیخو یهایبافدروغ گرفتار

 یرومندین اریبس یسیپل دستگاه که کندیم وانمود. کندیهای آماری را جعل م. دادهکندیم جعل را ندهیآ کند،یم جعل

 هیچكس از که کندیم وانمود. کندینم سرکوب را یکس که است یمدع. کندیم تظاهر بشر حقوق تیرعا به ندارد،

 ".کندیم تظاهر عدم به تظاهر. ندارد یهراس

و اگر هاول درنامه اش به هوساک حکام کشورش را به چالش می کشد و به پاسخگویی فرا می خواند، در قدرت 

 بی قدرتان، روی سخنش با شهروندان کشورش است:

 ای و دارد باور هایباز نیا به که کند وانمود نیچن دیبا اما. کند باور را هایبکاریفر نیا ۀهم ستیاما فرد مجبور ن "

 یزندگ به را او کار نیاّما ا .دهد نشان موافق یباز گردانندگان با را خود و کند تحمل و باشد ساکت کم، دست

. کند یزندگ دروغ در و دروغ با ردیبپذ که ستا یکاف. ردیبپذ را دروغ ستیاو مجبور ن .داردیوام دروغ در کردن

 ".است نظام نکیا او سازد،یم را آن کند،یم لیتکم را نظام کند،مى تیتقو را نظام کار، نیا با او
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و بدین گونه هاول شهروندان نظام های پساتوتالیتر را به چالش می کشد و آنها را در مقابل مسئولیتشان قرار می 

د که در سرکوب خودشان شریکند. و باز همانطور که با نبوغی حیرت انگیز در نامه به دهد و بدان ها ثابت می کن

ش حرا با قدرت ذهنی اش مبدل به شکستی فا هوساک آنچه که رژیم و جهانیان پیروزی کامل حکومت می دانستند

او در هدف هاول سرزنش آنان نیست، هدف  در سرکوب خودشانن کردن مشارکت شهروندان با عیاکند، می 

 "قدرت بی قدرتان" انگشت گذاشتن بر فرصت مقاومتی است که این واقعیت در اختیار هر شهروند می گذارد:

 نیهم به. است شده بنا دروغ لرزان براساس ستون نیا اما است، نظام یدرون ثبات یهاستون از یکی یئولوژدیا "

روز  کیکه  میحال تصور کن.. .دهد ادامه دروغ در یزندگ به یآدم که رسدیم نظر به کارآمد یزمان تا فقط لیدل

به دست آوردن دل مقامات باالتر از خود  یرا برا شیهاشعاربگذارد و  انیما سر به طغ فروشیدر سبز یزیچ

 ها،نشست در گرید حاال نکند؛ شرکت ست،ین انتخابات واقع در که انتخابات در پس نیا از و نکند؛ زانیآو گرید

 یۀپا بر خود که یکس هر با که ابدییم خود در را ییروین حتا و آوردیم زبان به رسدیم نظرش به که را آنچه

 رونیب «دروغ در یزندگ» از را خود ان،یطغ نیا با ما فروشیسبز .كند همبستگى اعالم بخواهد، وجدانش

 خود ۀشد سرکوب حرمت و تیهو و زندیم هم به را یباز قواعد نهد،یم کنار به را جیرا مناسك و نییآ کشد؛یم

 ".بود خواهد «یراست در یزندگ» یبرا یاقدام او انیطغ. کندیم متحقق را شیخو یآزاد و ابدییبازم را

در مقاله ای که در روزنامه لوموند به مناسبت درگذشت هاول منتشر کرد، آدام میشنیک به یادآورد وقتی نامۀ هاول 

قدرت بی قدرتان"، بر "ن زیاد به تکثیر و پخش آن پرداخته بود. تأثیر انتشار به هوساک به دستش رسید، با هیجا

ناراضیان اروپای شرقی ابعادی بس وسیع تر و عمیق تر داشت. زبیگنیو بوژاک یکی از فعاالن سندیکای 

مقاله را  همبستگی در لهستان در گفتگویی با پل ویلسون مترجم انگلیسی زبان قدرت بی قدرتان چنین اشاره کرد: "

دریافت کردیم. این زمانی بود که ما حس می کردیم به بن بست رسیده ایم.  ١٩٧٩ما در کارخانۀ اورسوس در سال 

ما با الهام از موفقیت ُکر مدام در مغازه ها، با مردم صحبت می کردیم، در میتینگ ها شرکت می کردیم و سعی 

د کشور و در مورد سیاست به مردم بگوییم. ولی زمانی داشتیم حقایق را در مورد کارخانه اورسوس، در مور

فرارسیده بود که مردم می پنداشتند ما دیوانه شده ایم. و می پرسیدند چرا این کار را می کنیم؟ چرا چنین خود را به 

 خطر می اندازیم؟ کار ما بی نتیجه بود و خود نیز به شک افتاده بودیم که آیا این کار عبث نیست؟ از خود می

پرسیدیم آیا نباید راه و روش دیگری پیدا کنیم؟ در همان زمان مقاله هاول به دستمان رسید. با خواندنش به پایه های 

فعالیت هایمان را ادامه دادیم. یک سال بعد، فکری کارمان پی بردیم. روحیۀ ما با خواندن این مقاله تقویت شد، و 

کارخانه از ما می ترسند، و کارمان اهمیت داشته است. و ، معلوم شد که حزب و مدیریت ١٩٨٠در ماه اوت 

فکر می کنم  ٧٧مسئوالن در ما رهبران یک حرکت را می دیدند. وقتی به پیروزی سندیکای همبستگی و منشور 

 در این پیروزی تحقق پیشبینی های هاول در "قدرت به قدرتان" را می بینم."
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در پاسخ  تابستانی که قدرت بی قدرتان منتشر شد، محمد بهشتی ، همان١٣٥٨در مذاکرات مجلس خبرگان در سال 

 سخن رانده بود چنین گفت: گذاری قانونمقدم مراغه ای که به دفاع از اصل حاکمیت مردم در امر 

مالحظه بفرمائید، جامعه ها و نظامهای اجتماعی دوگونه هستند، یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر "

هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معموالً به اینها گفته میشود یک اصل متکی 

در این جامعه ها همینطور که بنظر آقای مراغه ای و دیگران رسیده،  ...جامعه های دموکراتیک یا لیبرال، 

اکثریت مردم بسمت فساد  اال اگر در یک مقطع زمانیححکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آرائ مردم است، 

گرایش پیدا کردند و یا گرایش داده شدند و در این زمان، حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد، بخاطر 

احترام به آراء عمومی، حکومت و رهبران ناچارند آنطوری که مردم و اکثریت را خوش آید، قانون بگذارند... 

ی که نوکر ملت هست انجام میدهد. به اصطالح ایدئولوژیک نیستند و ... هرچه مردم گفتند و خواستند بظاهر دولت

اما جامعه های دیگری هستند ایدئولوژیک یا مکتبی... جمهوری اسالمی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با یک با 

جمهوری دموکراتیک... برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسالمی بسیار بجاست... عرض کردم مطلبی که 

میفرمائید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون بوجود بیاید این 

  21..."متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست

 خود ،«رتقد ۀمصادر» با یئولوژدیا ییگوو هاول در توصیف نظام کشورش در قدرت بی قدرتان می نویسد:"

 نییتع ار افراد سرنوشت خود یخود به که است یدئولوژیا ای نییآ ،یتئور ییگو و. است شده کتاتورید به بدل

، نظام های " و دقیقاً به دلیل سنخیت همۀ نظام های ایدئولوژیک، یا به قول محمد بهشتی.برعکس نه و کندیم

ی در ایران می کار فعاالن جامعۀ مدن مکتبی است، حتی اگر مبتنی بر یک مکتب نباشند، که اندیشه هاول امروز به

 آید. آنهایی که تصمیم گرفته اند در راستی زندگی کنند.

 ل. ب.

**** 

 

 

 

 

                                                 
 .٨٠٣. ص. ١( جلد ٣١/٦/٥٨) ١٩٧٩سپتامبر  .مذاکرات مجلس خبرگان .م. بهشتی 21
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 قدرتانقدرت بی

 

  23نام گرفته است. 22«نارضامندى»شبحی بر فراز شرق اروپا در گشت و گذار است، شبحی که در غرب 

ى نظامی است که ن طبیعی و نتیجۀ ناگزیر دورۀ تاریخى كنوناین شبح، به ناگهان از آسمان فرود نیامده، بلکه بیا

اتکایش  ردیگ حاکم، به هزار و یک دلیل،نظام که   در زمانی به وجود آمده است. گرفته استدر بستر آن شكل 

یعنی چندان که هیچ ساز مخالفى را برنتابد. اما در عین – خودکامه و تام و خشن نیست صرفاً بر اعمال یک قدرت

هایی را در ساختارهاى ، این نظام به لحاظ سیاسى به چنان جمودی دچار شده كه امکان بروز چنین ناسازگاریحال

 کند. اش، به شکل درازمدت، تقریباً ناممكن میرسمى

 24«های مستقلىفعالیت»؟  محتواى چه اهمیتی داردگیرد و شان از کجا مایه میكیانند؟ موضع« ناراضیان»اما این 

را « اپوزیسیون»توان مفهوم دارند؟ آیا مى گرد آمده اند، چیست و در عمل تا چه اندازه امكان موفقیت پایۀ آنكه بر 

خواهد در چارچوب این نظام  به چه معناست؟ چه مى« اپوزیسیونى»برای آنان به كار برد؟ اگر آرى، وجود چنین 

« ناراضیان»آیا، به طور كلى، در توان و امكان این  ای استوار است؟هایش بر چه پایهاین اپوزیسیون و خواست

، تأثیرى در 25«شهروندان درجه دو»هست كه چون افرادى بیرون از ساختارهای قدرت، و به نوعى در موقعیت 

 توانند چیزى را عوض كنند؟جامعه و نظام اجتماعى داشته باشند؟ آیا مى

تواند جز از دارند، نمى« قدرتانبى»هایی که ن در باب تواناییها، یعنی اندیشیدبه نظر من اندیشیدن در این پرسش

 كنند.در آن عمل مى« قدرتانبى»راه تأمل در طبیعت نظامى آغاز شود كه 

ای از نظر دانند، یعنى همچون دیكتاتورى بوروكراسى سیاسى در جامعهاغلب نظام ما را نظامى دیكتاتورى مى

 اقتصادی و اجتماعی یکدست. 

                                                 
22 -  dissidenceدهد. هاول شد. نویسنده در ادامۀ نوشته، این مفهوم را توضیح می. این جنبش در دهۀ هفتاد در ایران جنبش ناراضیان خوانده می

رود، او نیز به ناچار همان ، مفهوم دقیقی نیست، اما چون به هر حال بدین نام از آنان سخن میمعتقد است که این نامگذاری که در غرب رواج یافته

کنند. این واژه اگرچه برد. امروزه در ایران برخی از واژه دگراندیش برای رساندن این مفهوم استفاده میرا، البته همیشه در میان گیومه،  به کار می

شود گفت در ایران اقع عالوه بر بار منفعل این واژه، هیچکس نیست که همچون دیگری بیندیشد، چندان که میفارسی است، اما دقیق نیست. درو

رجمه اندیش که در ادبیات کالسیک ایران نیز به کار رفته، به اصل واژه نزدیکتر است، اما تاکنون در تها دگراندیش وجود دارد! واژۀ مخالفمیلیون

م که سابقۀ چندین ده ساله در ه کار نرفته و به نوعی تازگی دارد. بنابراین ما همان واژۀ ناراضیان و یا ناراضی را برگزیدیهای فارسی به این مفهوم ب

 دانیم، اما به ناچار به کار خواهیم گرفت.  ایران دارد، با این توضیح که ما نیز به شیوۀ هاول، اگرچه آن را دقیق نمی
 اند: شبحی بر فراز اروپا در گشت و گذار است...... ، مانیفست حزب کمونیست را با همین جمله آغاز کردهکارل مارکس و فردریک انگلس - 23
24 - initiatives indépendantes 
25 - citoyens -sous 
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اهیت واقعى است، بیش از آنکه به م قابل درکاین نگرانم كه مفهوم دیکتاتوری، که به جای خود كامالً  من از

 تر کردن آن بینجامد.  قدرت سیاسى در این نظام روشنی بخشد، به تاریك

 ؟ چیستمفهوم این پس معنایی 

سل به خشونت ک كشور است که با تومفهوم دیکتاتوری در ذهنیت ما، سنتاً، در ربط با رویكرد گروهی اقلیت در ی

شود. گروهى کوچک از افراد مصمم كه آشكارا متکی به ابزارهاى مستقیم قدرت است بر اكثریت جامعه چیره مى

از « كالسیك»و « سنتى»توان آن را از اكثریت تحت سلطه تمیز داد. این تعریِف و از نظر اجتماعى، به آسانى مى

، از نظر تاریخى گذرا شود كه دیكتاتورى، امری موقتىبا این فرضیه نیز همراه مى نظام دیكتاتورى، خود به خود

آن به نحو تنگاتنگى وابسته به وجود بنیانگذاران  رسد كه موجودیترگ و ریشه است. و چنین به نظر مىو بی

ژیى که در خدمت ئولونظام است. به طور كلى، بیشتر بُعد و معناى محلى دارد؛ و قدرت آن مستقل از ایده

ام مشروعیت اوست، در نیروهای مسلح ارتش و پلیسی است كه در اختیار دارد. بزرگترین خطر از نظر نظ

 تر و قدرتمندتر از او و بتواند گروه مسلط را براندازد.دیكتاتورى، این امكان است كه كسى پیدا شود مجهز

 

 توتالیتر پسا دیكتاتورى

های نوع كنیم با دیكتاتورىست تا دریابیم نظامى كه ما در آن زندگى مىفى ابه نظر من نگاهى از بیرون كا

 همانندى اندكى دارد.« كالسیك»

. نظام ما محدود به یک کشور نیست، بلكه به عكس جزئی از بلوك عظیم و زیر سلطۀ یكی از دو ابرقدرت ١

ها به نحو بنیادی اما گسترۀ این ویژگى هاى تاریخى و بومى خود را دارد،موجود است. اگرچه این نظام ویژگى

طراحى شده  مشترك در کل بلوك است. این نظام در همه جا، نه فقط براساس همان اصول و ساختار 26تابع عوامل

 27اى از ابزار دستکاریتوسط ابرقدرت مسلط بنیاد گرفته، بلكه افزون بر این، در هریک از این كشورها به شبكه

كند. این وضعیت، در این دنیاى ط این ابرقدرت برپا شده و كامال از منافع او تبعیت مىمجهز شده است که توس

امنیت خارجى نامعمولی « كالسیك»هاى ها، به این نظام، در مقایسه با دیكتاتورىاى میان ابرقدرتتعادل هسته

تغییر نظام منجر شود، در  تواند بههاى محلى، كه در یك كشور جدا، مىارزانى داشته است: بسیارى از بحران

 ست.اینجا با مداخلۀ دیگر نیروهاى این بلوك ]شرق[ برطرف شدنی ا

                                                 
26 - facteurs 
27 - manipulation 
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ها ، نداشتن رگ و ریشۀ تاریخى است. بسیاری از آن«كالسیك»هاى هاى دیكتاتورى. یكى دیگر از ویژگى٢

ی هایا به خواست توده ، وهمچون هیوالیی تاریخی، نتیجۀ تصادفی روندهای اجتماعی که خود نیز تصادفی اند

های آیند. این مسلماً دربارۀ نظام ما صادق نیست. هر چند در اثر مجموعه تحوالت، از جنبش]ناآگاه[ پدید می

های کارگری و اش بوده، فاصله گرفته است )منظورم جنبشاجتماعی آغازینی که بستر اجتماعی و فکری 

دهندۀ آن است كه تردید نشانها در قرن گذشته، بیصالت این جنبشسوسیالیستی قرن نوزده است(، با وجود این، ا

اش در جهت رگ و ریشۀ تاریخی دارند. و این پایۀ بس محکمی بود که این نظام توانست، پیش از تحول تدریجی

به  واقعیت اجتماعی و سیاسی کامال نوینی که امروز دارد، بر آن تکیه کند. با چنین مختصاتى است که این نظام

از تضادهای اجتماعی در  28«تفسیر درست»اى استوار، در ساختار جهانی و عصر مدرن ادغام گشته است. گونه

اند. اینکه در نطفۀ های تاریخی خود را داشتههای آغازین ناشی از آن تضادها نیز رگ و ریشهآن دوره و جنبش

مود، از پیش به صورت ژنتیکی وجود داشت، از خود بیگانگی هیوالواری که بعدها ُرخ ن« تفسیر درست»این 

 29اهمیت چندانی در این بحث ندارد؛ بعالوه خود این عامل نیز که تحت تأثیر حال و هواى زمانه، رشدی طبیعی

 خودش را داشت.« هایرگ و ریشه»یافت، به نوعی 

هاى مدرن دیگر دیكتاتورى اولیه، ویژگى دیگرى نیز دارد كه نظام ما را از انواع« تفسیر درست». میراث این ٣

یافته، مانندى ساده و فشرده، به لحاظ منطقى سازمانئولوژى است كه به نحو بیكند: این نظام داراى ایدهمتمایز مى

قابل فهم براى همگان و طبیعتى منعطف دارد كه به خاطر پیچیدگى و مبهم بودنش، شكل یك مذهب زمینى به خود 

هایی از توان تکهاى در آستین دارد؛ نمیهاى فرد پاسخ حاضر و آمادهبرای تمامى پرسشئولوژی گیرد؛ این ایدهمى

كند. در دوران بحران آن را پذیرفت، اما زمانى كه به تمامی پذیرفته شد، عمیقا در وجود آدمی رسوخ پیدا مى

نی که به نظر جهان از معنا ها، در دوراهای متافیزیكی و وجودی، و از خود بیگانگی و از دست دادن ریشهیقین

ای برخوردار است که از این پس، ئولوژی ضرورتاً از نیروی جاذبۀ سحرآمیز ویژهتهی شده است، این ایده

ست که فرد آن را بپذیرد تا همه چیز روشنی گذارد. تنها کافی ایافتنی در اختیار فرد میبه آسانی دست «سرپناهی»

اش دور شوند. البته فرد در ها، ناخشنودی و تنهایی از افق زندگیرمز و رازها، پرسشیابد، زندگی معنا پیدا کند و 

شوید. چرا که پردازد؛ او از عقل و آگاهی و مسئولیت خود دست میارزان، بهای گرانی می« سرپناه»مقابل این 

 مرکز و قدرت مرکز شدن یكی اصل از یناش و یئولوژدهیا نیاز ملزومات ا باالبه مقامات  ریوانهادن ذهن و ضم

پاپ[، جایی که باالترین مقام  -ساالری روم شرقی ]قیصر) وضعیت ما، پیوند مستقیم دارد با دین .است قتیحق

 -دست کم در بلوک شرق –ئولوژی شوند.( در واقع با این همه، این ایدهناسوتی با باالترین مقام الهوتی یکی می

با اطاعت کورکورانه و  – 30مآبیارد )شاید به جز در روسیه که روحیه رعیتدیگر آن نفوذ عظیم را در فرد ند

                                                 
28 - interprétation juste 
29 - organique 
30 - serf 
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پرستی ، با روحیۀ وطن-های قدرت هنوز دست باال را داردنگاه قدَری به قدرت و یکی انگاشتن خود با خواسته

ین اهمیت چندانی ست(. اما ا، سنتاً باالتر از منافع فردی اشهروندان قدرتی بزرگ ترکیب شده و منافع امپراتوری

به نحو  -به این موضوع خواهیم پرداخت -ئولوژی وظایفی را که در نظام ما به عهده داردندارد، چون ایده

 ئولوژی همین است.انگیزی به انجام رسانده است، و دقیقاً به این دلیل که نقش ایدهاعجاب

بینی نشده است. ساز و ندۀ برخی عوامل پیشهای سنتی، ضرورتاً در برگیر. تکنیک اِعمال قدرت در دیکتاتوری٤

کارهای قدرت در بیشتر مواقع، چندان محکم و استوار نیستند و زمینۀ اعمال قدرت به شکل تصادفی و دلبخواهانه 

روانی و نیز برخی عوامل واقعی دیگر وجود دارند که امکان مقاومت  -بسیار گسترده است. هنوز عوامل اجتماعی

توانند پیش های ضعیف بسیاراند و میکنند. خالصه، هنوز حلقههای گوناگون فراهم میبه شکل در مقابل قدرت را

ساله این نظام در روسیه  ٦٠خود را بیابند، ازهم بگسلند. تحول  از آنکه مجموعه ساختارهاى قدرت فرصت تثبیت

 31ها پیش توسط استبداده از مدتهای ساختارى کسالۀ آن در بلوک شرق )بر پایه مدل ٣٠شوروی و تحول بیش از 

هاى دیكتاتورى، ساز و کارهای کامل و ظریفی برای دستکاری مستقیم و روسی ایجاد شده(، برخالف نظام

قدرت، کیفیت کامال نوینی دارند. « فیزیکی»غیرمستقیم کل جامعه ابداع کرده است که امروز به عنوان پایگاه 

های دولت و تمرکز بیشتر شده است، زیرا نباید فراموش کرد که داراییکارآیی این مکانیسم به نحو چشمگیری 

گذارند تا در همین ساختارها ناپذیر در اختیار ساختار قدرت میادارۀ کلیۀ وسایل تولید، امکاناتی بی سابقه و کنترل

رفرما این امکان را اش همچون یگانه کاگذاری کند )به عنوان مثال در دستگاه اداری و پلیس(؛ و موقعیتسرمایه

 دهد که به آسانی، بر کلیۀ شهروندان چیره شود. به او می

های ، با حال و هوای شور انقالبی، قهرمانی، روحیۀ فداکاری و انواع خشونت«کالسیک»های ی. اگر دیکتاتور٥

که از میان رفته هاست حال و هوا مدت شوند، در اردوگاه شوروی آخرین ته ماندۀ ایناحساساتی نیز مشخص می

اعتنا به روندهای جاری در ی جدا از دنیای متمدن و پیشرفته و بىهاست که دیگر چهار دیواراست. این بلوک مدت

خص، آن نیست. به عکس، همچون بخشی جدایی ناپذیر در رقم زدن سرنوشت کلی آن مشارکت دارد. به طور مش

ست که در کشورهای پیشرفتۀ غربی حاکم ان پایگان ارزشی ااین بدان معنی است که جامعۀ ما شاهد استقرار هم

ین بدان است )و همزیستی طوالنی مدت آن با دنیای غرب سرعت بیشتری به این پدیده داده است(؛ در واقع، ا

و  معناست که با شکل دیگری از جامعۀ صنعتی و مصرفی مواجه ایم، با تمامی پیامدهای اجتماعی، فکری

 نیست. قابل فهمبدون توجه به این بُعد ماجرا، ماهیت نظام ما  روانشناختی آن. و

های عمیق میان این نظام از نظر ماهیت قدرت، با نظامی که سنتاً  آن را با طبق این مقایسۀ کامال سطحی، تفاوت

 شوم نامدهیم، چنان آشکار است که صرفاً برای رفع نیاز این بحث، ترغیب میمفهوم دیکتاتوری توضیح می

                                                 
31 - autocratie 
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ای بر آن بگذارم. بنابراین این نظام را از این پس، پسا توتالیتر خواهم نامید، با علم به اینکه این مفهوم دقیق ویژه

این نیست که نظام ما دیگر « پسا»رسد.  قصدم از افزودن پیشوند تر از این چیزی به نظرم نمینیست، اما مناسب

توتالیتر که معموال مفهوم توتالیتاریسم « کالسیکِ »های دیکتاتوری خواهم بگویم نسبت بهتوتالیتر نیست، بلکه مى

 های توتالیتر است.گیریم، نوع دیگری از نظامها به کار میرا برای آن

کننده و نوعی چارچوب  برای پیدایش و تأسیس عوامل تعیین وضعیتی که از آن سخن گفتم، چیزی جز مجموعه

 تر سازم.های آن را روشنحال کوشش خواهم کرد تا برخی جنبهقدرت در نظام پساتوتالیتر نیست. 

 

 ریفراگ دروغ و یرسم یئولوژدهیا

کارگران جهان متحد »ای با شعار نوشتههای پیاز و هویج، پارچهاش در میان جعبهفروشی در ویترین مغازهسبزی

 آویخته است.« شوید!

جهانیان بگوید؟ آیا واقعا خود او شیفتۀ فکر اتحاد کارگران  خواسته بهچرا چنین کرده است؟ با این کار چه می

آل خود را حتماً به دیگران بگوید؟ آیا حتا یک جهان است؟ آیا این شیفتگی تا آنجاست که او احساس کند باید ایده

 گونه باید متحقق شود؟ لحظه اندیشیده است که این اتحاد به چه معناست و چه

کنند، شان فکر هم نمیهای پشت ویترینفروشان، به متن اعالمیهکه اکثریت غالب سبزیتوان گفت به ظّن قوی می

 بینی خود را به دیگران بشناسانند. ای از جهانچه رسد به آنکه بخواهند از این راه شمه

چرا که  اش گذاشته،اند و او آن را در ویترین مغازهاش دادهجا همراه با پیاز و هویج تحویلاین شعار را یک

تواند باشد. اگر این کار را کنند، جز این هم نمیکند، چرا که همه همین کار را میهاست همین کار را میسال

نیست. حتا امکان داشت « آراسته»اش کرد، ممکن بود دردسرساز شود. امکان داشت بگویند چرا ویترین مغازهنمی

اش را کرده برای اینکه از جمله کارهایی است که باید بکند تا زندگیاعتقادی متهم کنند. او این کار را او را به بی

همرنگ با »است که زندگی نسبتا راحت و « اهمیتىچیز بی»بگذراند؛ برای اینکه این کار از جمله هزاران 

 کند.را برایش تضمین می« جماعت

محتوای نوشتۀ آویخته شده ندارد و اگر شود، سبزی فروش، از نظر معنایی و مفهومی، اعتنایی به چنان که دیده می

 خواهد شخصاً فکرش را رسماً اعالم کند.اش كرده، به دلیل این نیست که میآویزان

نوشته قصد نداشته چیزی به کسی معناست و با نصب آن پارچهدلیل و بیالبته به این معنی نیز نیست که کارش بی

اش کرد: توان چنین بیاندر آن پنهان است که به طور مشخص می دهد و پیام روشنیبگوید. این نوشته عالمت مى

دهم؛ دانم چه باید بکنم؛ کاری را که از من انتظار دارند انجام میمن، سبزی فروش الف، در اینجا هستم و می»
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توان روی من حساب کرد، ایرادی بر من وارد نیست، و مطیعم و از این رو، شایستۀ برخورداری از زندگی می

، یعنى به رئیس اش است و در عین حال «باال»این پیام البته مخاطب خود را دارد: خطاب به « دردسر هستم.بی

 کند.های احتمالی محافظت میست که در پناه آن از خودش در مقابل خبرچینسپرى دفاعی ا

تاب منافع حیاتی گرفته و باز بنابراین، این نوشته با توجه به معنایی که واقعاً دارد، در هستی سبزی فروش ریشه

 اوست. چیست این منافع حیاتی؟

 را نوشته نیا اشمغازه نیتریفروش دستور داده بودند که در و یاگر به سبزاندکى در این باره درنگ کنیم: 

، رفتیپذیمن را نیا یآسان نیهم به دیشا ،«کنمیم اطاعت شرط و دیق یب لیدل نیهم به و ترسمیم من»: بگذارد

روش چنین چیزی رچند که معنای این جمله با معنای نهفته در اعالن قبلی کامال یکسان است. قاعدتاً این سبزی فه

گذارد. برایش دردناک است و شرم دارد از این نمی را که ابهام بسیار کمتری در تحقیر خودش دارد، در ویترین

 ه به شأن و منزلت انسانی خود.کار. و این قابل فهم است: به هرحال او انسان است و دلبست

ه بیانگر کبرای خالصی از این مشکل، اعالم وفاداری او باید به شکلی جلوه كند، دست کم در سطح ظاهر متن، 

دارد اگر کارگران  راستی هم، آخر چه عیبی»درجۀ باالتری از اعتقاد خالصانه باشد. او باید بتواند از خود بپرسد: 

 « جهان با هم متحد شوند؟

]یعنی « پست»هایاطاعت او، و بنابراین بنیان« پست»های کند تا بنیانپس آن نشانه )شعار روی پارچه( کمک می

 پنهان کند. 32« مرجع باالتر» را در پشت ظاهر  غیراخالقی[ قدرت پوشیده شود و آن

 ست.ئولوژی اهمان ایده« مرجع باال » این 

اصیل،  دهد که گویا شخصیتیباط با جهان است و این توهم را به آدمی میای فریبنده برای ارتئولوژی وسیلهایده

ئولوژی به ظاهر ایده دهد که شخصیتی باشد بدون این فضایل.شایسته و با اخالق است، و در عین حال امکان می

د که دهاست که نفع شخصی در آن جایی ندارد، و این امکان را به فرد می33« فراشخصی»دربرگیرندۀ اصولی 

د. و این، افتخارش را از دید خود و دیگران پنهان کنطلبی بیو مصلحت وجدان خویش را بفریبد و وضعیت واقعی

و هم « پایین»و هم رو به « باال»کند، هم رو به و ظاهری با عّزت و افتخار فراهم می –توجیهی ثمربخش است 

و  خود، از خودبیگانگی 34«سقوط اخالقی»فرد در پس آن،  است که ایپردهها و خدا. ، رو به انسان«کنار»رو به 

گیرند: از آن سبزی فروش ای است که همگان به کار میو بهانه 35ُعذر کند.تن دادن به وضع موجود را پنهان می

                                                 
32 - rieureinstance supé 
33 - individuel-sur 
34 -abandon à l'étant لمانی: آگذارد. در اصل هایدگر میان وجود داشتن چیزها با خود آن چیزها تفاوت میsein  و seined  :و به فرانسه etre 

نظور ترک ود و یا باشنده. در اینجا مجای  اولی بودن، وجود و یا هستی به کار رفته و به جای دومی هستنده، موج های فارسی به. در ترجمهetantو 

 موجویت و صفات انسانی خویشتن، یا همان سقوط اخالقی است.
35 - alibi 
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پوشاند، تا آن اش از اتحاد کارگران جهان میخود را در پردۀ منفعت فرضی که هراس از دست دادن موقعیت

 کند. ین مقام که منافع خود را در حفظ قدرت، با گفتارش در باب خدمت به کارگران پنهان میباالتر

 نیا است، نظام بانیپشت حال همان در و یقربان که فرد، به که است نیا( ُعذر همان یعنی) یئولوژدهیا یۀکارکرد اول

  .بردیم سر به یهماهنگ در یجهان و یبشر نظم با که دهدیم را توّهم

این رو،  پیچیدگی کمتری تر باشد، هرچه جامعه کمتر پیشرفته و از حوزۀ عمل نظام دیکتاتوری هر چه کوچک

ی «رابطه با دنیا»و بدون « عریان»داشته باشد، ارادۀ دیکتاتور به طور مستقیم و به کمک انظباطی  کم و بیش 

ئولوژی است امکان تحقق دارد. اما هرچه یدهکه از ملزومات ا 36«مشروعیت بخشیدن به خود»تافته و بدون درهم

تر باشد، هرچه حضور تاریخی و متنوع ترتر باشند، جامعۀ تحت کنترل هرچه وسیعساز و کارهای حکومت پیچیده

به درون ]نظام[ بکشاند، و « از بیرون»تر شود، در این صورت، باید افراد بیشترى را این حکومت طوالنی

مى شود « پلی»كند. و این ُعذر، تری پیدا مىئولوژیک در عرصۀ عمل معنای گستردهدهای« ُعذر»اینجاست که 

 یابد. میان فرد و قدرت که از این طریق، قدرت به فرد و فرد به قدرت راه می

ئولوژی نقش بسیار مهمی در نظام پساتوتالیتر دارد: این ساز و کار پیچیدۀ اجزاء تشکیل توان گفت ایدهپس می

کنند و های فرماندهی و ابزارهای غیرمستقیم دستکاری، که بسیار حساب شده عمل میها، اهرمنظام، درجه دهندۀ

عذر" تک آن و بدون " شمولئولوژی و "عذر" جهانشوند، بدون ایدهبه طور مضاعف ضامن موجودیت قدرت می

 تک اعضای نظام، تصورپذیر نیست.

 

 فرد و یمدن جامعه هیجنگ مستمر عل

های نظام پساتوتالیتر و زندگی واقعی، دنیایی فاصله است: زندگی در طبیعِت خود گرایش دارد به میان خواست

، در حالی که نظام پساتوتالیتر به یابی مستقل و خالصه به آزاد بودنتکثر، به گوناگونی، به تشکل و سازمان

و  37«نامحتمل»در پی آفریدن ساختارهای  شکلی و نظم و انظباط است. زندگیصدایی، یكعکس، خواهان تک

ترین «محتمل»بینی همواره نوین است، در حالی که نظام پساتوتالیتر به عکس، در کار تحمیل غیرقابل پیش

 هاست.  وضعیت

باشد، برای اینکه آنچنان که هست باقی « خودش»کند، برای اینکه عمیقاَ و منحصراً مقاصدی که این نظام دنبال می

آن را که گرایش معطوف به  و باالخره برای اینکه شعاع عمل خود را همواره گسترش دهد، جوهراصلیبماند 

                                                 
36 - autolégitimation 
37 - improbable 
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 او درآوردن شیخو خدمت به یبرا که کندیم خدمت فرد به یااندازه به فقط نظام نیاکند. خود است، آشکار می

 او براى شیپ از كه گاهىیجا از آن ککم به بتواند فرد که را آنچه هر یعنی را، «شتریب» نیا از. دارد ضرورت

. و البته حق دارد: هرگونه فراتر رفتن از آن جایگاه، به طور کندیم یتلق نظام به تعرض د،یایب رونیب شده نییتع

توان گفت که هدف نظام پساتوتالیتر، برخالف آنچه در نگاه نخست به نظر کند. بنابراین میطبیعى نظام را نفی می

ای اجتماعی تابع امری حفظ قدرت در دست گروه حاکم نیست؛  تالش برای حفظ خود، چون پدیدهرسد، فقط می

نظام است. این حرکت خودکار اساس کارکرد نظام است. از نظر نظام ارزش فرد  38«اتوماتیزم»، یعنی «ترعالی»

با نقشی که در این "اتوماتیزم" و در مقام فرد، بلکه متناسب است « فی نفسه»ای از پایگان قدرت، نه در هر مرتبه

تواند سیراب شود که در جهت این طلبی او تا جایی میدارد و در خدمت آن است. و به همین دلیل، عطش قدرت

 حرکت باشد. 

كند، فاصلۀ میان خواست نظام با اهداف زندگی را نظام را به هم وصل مى عذر"، فرد و -ئولوژی مانند "پُلایده

های زندگی است. نوعی دنیای "نمود" است که ی آن است که مطالبات نظام  ناشی از ضرورتپوشاند و مدعمی

 شود. همچون واقعیت معرفی می

 در یزندگ لیدل نیهم به. کندیم دنبال یئولوژدهیا پوشش در و گام به گام را فرد شیهاخواسته با ترینظام پساتوتال

گیرد، به نام طبقه کارگر، درت بوروکراسی، قدرت خلق نام می. قاست دروغ و یبکاریفر از آکنده نظام نیا

شود، محروم کردن از اطالعات را، دسترسی افتند؛ تحقیر کامل فرد، آزادی واقعی قلمداد میکارگران به بندگی می

 یخودسرخوانند، افکار عمومی را، نظارت مردم بر قدرت مى نامند، دستکاری و جهت دادن بهبه اطالعات می

 از تیحما را یستیالیامپر نفوذ حوزه گسترش آن، یتعال را فرهنگ سرکوب ،ییقدرت را احترام به نظام قضا

 ،یدموکراس وعن نیباالتر را یانتخابات یبازمسخره ،یآزاد شکل نیتریعال را انیب یآزاد نبود دگان،یدستم

 تیحاکمنامند. گر را کمک برادرانه میو اشغال کشور دی ،ینیبجهان نیتریعلم را شهیاند استقالل تیممنوع

 را حال او ند،ک جعل مداوم طور به را گذشته خیتار دیبا ل،یدل نیهم به و شودیم شیخو یهایبافدروغ گرفتار

 یرومندین اریبس یسیپل دستگاه که کندیم وانمود. کندیجعل مهای آماری را داده .کندیم جعل را ندهیآ کند،یم جعل

 هیچكس از که کندیم وانمود. کندینم سرکوب را یکس که است یمدع. کندیم تظاهر بشر حقوق تیعار به ندارد،

 .کندیم تظاهر عدم به تظاهر. ندارد یهراس

 ای و دارد باور هایزبا نیا به که کند وانمود نیچن دیبا اما. کند باور را هایبکاریفر نیا ۀهم ستیاما فرد مجبور ن

 .دهد نشان موافق یباز گردانندگان با را خود و کند تحمل و باشد ساکت کم، دست

                                                 
انسه به و مترجم انگلیسی اتوماتیزم گذاشته است. واژه فر gravitationدر نظر داشته  مترجم فرانسوی به جای مفهومی که هاول در زبان چک - 38

گیرد. بنابراین بهتر است ئولوژی( همه چیز براساس آن شکل میمعنی گرانش )مرکز ثقل( است که در واقع چون نخ تسبیح نظام توتالیتر )ایده

 اوتوماتیزم را با ترکیبی از مرکز ثقل بودن آن در نظر داشت. )م(



 قدرت بی قدرتان

70 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

 .داردیوام دروغ در کردن یزندگ به را او کار نیاّما ا

 را نظام کار، نیا با او. کند یزندگ دروغ در و دروغ با ردیبپذ که ستا یکاف. ردیبپذ را دروغ ستیاو مجبور ن

 .است نظام نکیا او ازد،سیم را آن کند،یم لیتکم را نظام کند،مى تیتقو

برای همگان کامال فروش هیچ ربطی به متن آن ندارد و با این همه معنایش سبزی شعارما دیدیم که معنای واقعی 

فروش وفاداری خود را از طریق تنها آشکار و قابل فهم است. این ناشی از آگاهی عمومی به ُکد رایج است؛ سبزی

خواست حرفش شنیده شود، راه دیگرى نداشت جز نود، اعالم کرد؛ اگر میتوانست بشاى که حاكمیت مىوسیله

او با این کار، خود «. قواعد بازی»به جای واقعیت، و پذیرفتن  39«نمود»پذیرفتن آیین و مناسک مقرر، پذیرفتن 

اشد و باقی كند که این بازی ادامه یابد، و همواره همین طور بشود، کمک مىشود، بازیگر مىنیز وارد بازی مى

 بماند.

 آن یرو پا فرد كه یالحظه از پل این است، «فرد مثابه به» فرد و نظام انیم «پُل» اصل، در یئولوژدهیاگر ا

ئولوژی در اصل با . اگر ایدهنظام ۀدهند لیتشک اجزاء از یکی مثابه به فرد و نظام انیم یپل به شودیم بدل گذاشت،

کند تا به قدرت خود قوام ه( و فراهم ساختن توجیهی روانی به نظام  کمک میعملکرد رو به بیرون )رو به جامع

دهندۀ قدرت بخشد، به محض اینکه این توجیه از سوی جامعه پذیرفته شد، در عین حال به یکی از اجزاء تشکیل

 افتد. شود و چون ابزار اصلی ارتباطات آیینی در درون ]ساختار[ قدرت به کار میبدل می

تواند به موجودیت خود ادامه دهد اگر نوعی نظم و آن نشان داده شد، نمی« فیزیکی»قدرت که مفاصل  ساختار

ها را یكپارچه تابع نوعی نداشته باشد که عوامل مختلف را جمع کند و به هم پیوند زند و آن« متافیزیک»سامان 

ت، توسط این سامان متافیزیک تعیین ، چارچوب و قانونییعنی مقررات ،«قواعد بازی»کند. « پذیریمسئولیت»

ا شود. این سامان، نظام ارتباطی بنیادی و مشترک در مجموعۀ ساختار قدرت است و تفاهم در درون خود رمی

کل شاست که برای نحوۀ کارکرد قدرت، « تابلوهای راهنمایی»و « مقررات آمد و شد»سازد. ترکیبی از ممکن می

است برای هماهنگی درونی ساختار قدرت توتالیتر.  ، تضمینی«متافیزیک»امان کند. این سو چارچوبی فراهم می

جزاء او اسباب نظم و ترتیب آن است. ساختار توتالیتر، بدون این سیمان، با ازهم پاشیدن  سیمان و مادۀ وصل کننده

شوند، محکوم به یوارد منازعه با هم م های گوناگون و تضاد منافع شخصیرایشاش که به علت گدهندهتشکیل

آور، بر روی خودش آوار نابودی است. مجموعۀ ِهرم قدرت توتالیتر، در فقدان این سیمان در نوعی بحران مرگ

 شود.می

ئولوژی به عنوان تفسیر واقعیت توسط قدرت، همواره تابع منافع قدرت است؛ به همین دلیل به گریز از واقعیت ایده

آیینی کردن خود گرایش دارد. آنجا که رقابت بر سر قدرت و بنابراین، نظارت و به « نمود»و ایجاد یک دنیای 

                                                 
39 - apparence 
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مردم بر قدرت وجود دارد، به طور طبیعی نظارتی نیز بر چگونگی اینکه قدرت حاکم به خود مشروعیت 

ه شوند و از اینکدهد، موجود است. در این شرایط، همواره برخی عوامل اصالحی وارد عمل میئولوژیک میایده

کنند. به یقین، این عوامل اصالحی در حاکمیت ها را نادیده بگیرد جلوگیری میئولوژی به طور کامل واقعیتایده

ئولوژی از واقعیت نیست و به تدریج بدل به روند و دیگر چیزی جلودار گریز هرچه بیشتر ایدهتوتالیتر از میان می

 از محروم و یتصنع یزبان ناب، ینییآ ،«نمود» جهان کینیم: کشود که در نظام پساتوتالیتر مشاهده میچیزی می

 .نشانندیم تیواقع یجا به را تیواقع شبه که ینییآ یهانشانه از ینظام و تیواقع با معنادار ۀرابط

شود، و چون ئولوژی عنصر تشکیل دهنده و ستون بیش از پیش مستحکم نظام میبا وجود این، چنان که دیدیم، ایده

کند و در عین حال مشروعیتی کاذب به قدرت صل، همبستگی و یکپارچگی درونی نظام را تأمین میسیمان و

ئولوژی ای به ایدهئولوژی و گریز فزایندۀ آن از واقعیت، نیروی واقعی ویژهدهد. تأکید بر این جنبه از ایدهمی

« در درون»سطوح )پیش از همه  شود که در برخیئولوژی بدل به واقعیتى خودساخته میبخشد؛ خود ایدهمی

ئولوژی[ که جایگزین واقعیت شده، از واقعیت قدرت( اعتبار بیشتری از خود واقعیت دارد: نیروی آیینی ]ایده

اصلی پنهان در پس آن بیشتر است. معنای هر پدیده، نه از خود آن پدیده، بلکه ناشی از مفهومی است که در بافتار 

شود. گذارد، بلکه نظر است که بر واقعیت تحمیل میتأثیر می 40ت نیست که بر نظرئولوژیک دارد.  واقعیایده

گیرد و شود تا به واقعیت؛ نیرویش را از نظر میتر میئولوژی نزدیکسرانجام اینکه، قدرت بیش از پیش به ایده

 کامال به آن وابسته است. 

ئولوژی، در خدمت قدرت نیست؛ ، یعنی ایدهرسد که دیگر نظربه طور متناقضی وضعیت ناگزیر به جایی می

 به بدل خود ،«قدرت ۀمصادر» با یئولوژدهیا ییگوگیرد، ئولوژی قرار میاینجاست که قدرت در خدمت ایده

 و کندیم نییتع ار افراد سرنوشت خود یخود به که است یئولوژدهیا ای نییآ ،یتئور ییگو و. است شده کتاتورید

  .برعکس نه

شود: در ئولوژی ضامن اصلی هماهنگی درونی قدرت است، ضامن بیش از پیش مهم تداوم آن نیز میاگر ایده

ساز است )از آنجا که کاندیداهای همواره قدری مسئله« کالسیک»های حالی که امر جانشینی در دیکتاتوری

ال قدرت در نظام کشد(، انتقاحتمالی مشروعیت چندانی ندارند، کارشان به جنگ عریان بر سر قدرت می

گیرد؛ پساتوتالیتر از فردی به فرد دیگر، از جناحی به جناح دیگر و از نسلی به نسل دیگر، به آسانی صورت می

شود و مصالح الزم از این قرار است: مشروعیت آیینی، جدیدی وارد عمل می 41«رهبرساز»برای تعیین جانشین، 

برداری از آن و خود را به دست آیین سپردن برای به آیین و بهرهظرفیت و توانایی تکیه بر مناسک و آیین، عمل 

تر از آنچه که در رفتن. البته جنگ قدرت در نظام پساتوتالیتر هم وجود دارد، در بیشتر مواقع بسیار خشن« باال» 

                                                 
40 - thèse 
41 - faiseur de rois 
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ست، بلکه ای آشکار، طبق قوانین دموکراتیک و زیر نظر مردم نیشود )اما این مبارزههای باز مشاهده مینظام

های امنیتی و باش دست کم مقامپنهانی و در پس پرده جریان دارد. هرگز دبیر کل حزب کمونیست بدون آماده

دیکتاتوری، هیچگاه جنگ قدرت تا آنجا « کالسیک»های نظامی تعویض نشده است(. با وجود این، برخالف نظام

تا ممکن است کم و بیش ساختار نظام را به لرزه رود که اساس نظام و بقای آن را به خطر اندازد. حپیش نمی

ماند، خود را به سرعت ست، دست نخورده میئولوژی ادرآورد، اما به دلیل اینکه ستون فقرات قدرت، كه ایده

نشیند، در چارچوب آیین رود و چه کس به جای او میکند. فرایند جانشینِی اعم از اینکه چه کس میترمیم می

 شود و نه هرگز در نفی آن.   مشترک انجام می

کند و به دست آن انجامد: فرد خود را تقریبا در آیین حل میبه گمنامی محسوس قدرت می 42«ساالریآیین»این 

کشد. آیا رسد که اغلب این آیین است که فرد را از عمق تاریکی به سوی مشعل قدرت باال میسپارد، به نظر میمی

ها در آن، بیش از ا توتالیتر، در مراتب مختلف پایگان قدرت،  این نیست که شخصیتهای نظام پسیکی از ویژگی

شکل و غرق در های آیینی یکهای خیمه شب بازی و نوکرانی اسیر در جامهچهره، عروسکپیش با افراد بی

 شوند؟امور روزمرۀ قدرت جایگزین می

های اصلی اتوماتیزم زدوده، یکی از ویژگی تار قدرت این روند اتوماتیک که انسانیت و هویت انسانی را از ساخ

شوند كه فاقد ارادۀ است که افرادى برای ساختار قدرت گزینش می« اتوماتیزم»دستگاه است. گویی به فرمان همین 

را به عنوان بهترین ضامن نظام پساتوتالیتر به « بافانیاوه»است که « ساالرییاوه» شخصی اند، و گویی این 

 خواند.ت میقدر

 -بینند که رهبرانکنند، و نمیشناسان غربی، در اهمیت نقش فرد در نظام پساتوتالیتر، اغلب مبالغه میشوروی

دهند جز اینكه بر کاری انجام نمى -گذاردعلیرغم قدرت چشمگیری که ساختار متمرکز قدرت در اختیارشان می

ها را دارند. اند و نه توان آگاه شدن از آنبدان آگاه کنند، ضروریاتی که نهطبق ضروریات کور نظام عمل 

نظام همواره از ارادۀ افراد نیرومندتر است.  اگر « اتوماتیزم»دهد که نیروی وانگهی، تجربه به خوبی نشان می

ید آن ها باای از خود نشان دهد، برای اینکه بتواند راهی به پایگان قدرت بیابد،  تا مدتپیش بیاید که شخص اراده

را بی سر و صدا در پشت ماسک آیین پنهان کند. اما تازه وقتی که به پایگان قدرت راه یافت و در جهت تحقق 

آید و چون از پا درمى« اتوماتیزم»اش گام گذاشت، دیر یا زود توسط نیروی لختى و سکون سنگین ارادۀ فردی

گوید و خصیت و فردیت خود را به تدریج ترک میشود، یا به اجبار شجسمی خارجی، از ساختار قدرت رانده می

آید که در این صورت، تفاوت چندانی با پیشینیان و جانشینانش به خدمت آن درمی« اتوماتیزم»با همنوایی با 

توان از هوساک و گوموولکا نام برد(. ضرورت پناه بردن به آیین و به خدمت نخواهد داشت. )برای نمونه می

                                                 
42 - tueldiktat du ri 
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تبدیل « ئولوژیقربانیان اید»ترین نمایندگان ساختار قدرت را نیز به بینت که اغلب حتا روشنگرفتن آن، چنان اس

بنگرند و همواره، چه بسا در آخرین لحظه، شبه واقعیِت « عریان»توانند به عمق واقعیت کند. آنان نمیمی

از اداره  ١٩٦٨بچک در سال نشانند )به نظر من، یکی از علل اینکه دوئولوژیک را به جای واقعیت میایده

به « نمود»نتوانست از دنیای « چارهواپسین راه » اوضاع ناتوان ماند، دقیقاً این بود که در وضعیت بحرانی و در 

 کلی فاصله بگیرد(.

ئولوژی همچون ابزار ارتباطی و سیمان وحدِت درونی قدرت، توان گفت که در نظام پساتوتالیتر، ایدهبنابراین می

آورد و از این رود و آن را در مقیاس وسیعی به تبعیت خود درمیو مادی قدرت فراتر می« فیزیکی»یرۀ از دا

 کند.طریق تداوم قدرت را تضمین می

 نیهم به. است شده بنا دروغ لرزان براساس ستون نیا اما است، نظام یدرون ثبات یهاستون از یکی یئولوژدهیا

 .دهد ادامه دروغ در یزندگ به یآدم که رسدیم نظر به کارآمد یزمان تا فقط لیدل

 

 شودیم روبرو یمصرف ۀجامع با یکتاتوریکه د یزمان

اش به نمایش بگذارد؟ مگر این را به اندازۀ کافی  و از اش را در ویترین مغازهفروش ما چرا باید وفاداریسبزی

گونه که از او خواسته بودند رأی ای اتحادیه به همانههای گوناگون نشان نداده بود؟ مگر نه اینکه در نشستراه

ها همچون شهروند خوب رأی داده های برگزار شده شرکت کرده بود؟ او که در انتخاباتداده بود و در همۀ مسابقه

اش را به نظام جار همه، باید وفاداریرا هم که امضاء کرده! پس چرا عالوه بر این« ضدمنشور»است. حتا بیانیۀ 

گذرند، زحمت ایستادن به خود نخواهند داد تا از عقیدۀ او، یعنی زند؟ مسلماً کسانی که از جلوی مغازۀ او میب

توان به خوانند و میها اصال این شعار را نمیکارگران جهان متحد شوید با خبر شوند! واقعیت این است که آن

اش به تماشا ایستاده بود بپرسند که در برابر مغازه آید. اگر از آن زنی کهدرستی حدس زد که به چشمشان هم نمی

رسد که فرنگی در بساط اشاره خواد کرد. اما بعید به نظر میدر آنجا چه دیده است؟ مطمئناً به بودن یا نبود گوجه

 آن شعار را دیده باشد، تا چه رسد به خواندن آن.

ای به نظر ان اعالم کند، اگرچه ممکن است کار بیهودهاش به نظام را به همگفروش وفاداریاینکه الزم باشد سبزی

های دیگر، در برسد، اما چنین نیست. به شعار او توجهی ندارند، چرا که انواع این شعار در پیشخوان مغازه

جایی نیست که  شود. خالصهها و دیوار بناها دیده میتیرهای چراغ برق، در تابلوهای آگهی، در پنجرۀ خانه

اند. در دهند آگاهای که به دست میگیرند، اما از فضای عمومیگرچه جزئیات معنایی شعارها را نادیده مینباشند.  

 فروش بخشی از آرایش صحنۀ بس بزرگ زندگی روزمره است.واقع، شعار سبزی
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خواند و یا ن را بآ، براى این نیست که کسی کرده زانیآو اشمغازه نیتریو در فروشیکه سبز یانوشتهبنابراین، 

با  ی، فضایدیگر نوارزاران به کمک ه اینوار پارچهدارد: این  کسی را به چیزی متقاعد گرداند؛ بلکه دلیل دیگری

کند که در کجا زندگی یادآوری می این فضا به فردكه برای همگان آشكار است.  آوردپنهان به وجود مى یمعان

کنار  خواهدیاگر نمدهد که نشان می و کنندیم چه گرانید که فهماندیمرود. به او کند و از او چه انتظاری میمی

 نیبا ا خواهدیرا نقض کند و اگر نم «یقواعد باز» خواهدی، اگر نم«از جامعه طرد شود» ، بیفتد، منزوی شود

 .بکند دیبا چه اندازد، خطر به را خود «تیامن» و «شیآسا»کارها 

ر کارش مشابهی را در دفت نواری با شعارش ندارد، چه بسا ساعتی پیش، سبزی فرو شعارخانمى که توجهی به 

فروش، کم و بیش به طور خودکار چنین كرده است. در پس ذهن او همان آویزان کرده باشد. او نیز همچون سبزی

 فروش ایجاد شده است.کمک ویترین سبزی کند كه از جمله بهفضاى عمومی عمل می

او خواهد داشت که آن  شعاراعتنایی را به به دفتر کار این خانم بیفتد، او نیز همان بی فروش ما گذارشاگر سبزی

، با نوار پارچه ایها الزم و ملزوم یکدیگرند. هردو های آنشعاروی داشت، با وجود این،  شعارزن نسبت به 

ها در به وجود آمدن این آنال هر دوی حاند، و در عین توجه به فضاى عمومی و به فرمان این فضا آویخته شده

 آن آفرینندگان دهند،یم تطبیق طیشرا با را خود چون اداره، کارمند و فروشیسبزفضا و فرمان نقش دارند. 

 نیا با و. بکنند دیاب که یکار بشود، دیبا که یکار کنند،یم همگان که کنندیم را یکار همان آنان. هستند نیز طیشرا

 از و دهندیم پاسخ نظام تخواس به آنان. زنندمى تأیید ُمهر کرد، را کار نیهم دیبا واقعا هاینک بر حال نیع در کار،

توانیم بگوییم که بدون باندرول . اگر بخواهیم به تمثیل بیان کنیم، میبخشندیم تداوم آن به خود دست به ق،یطر نیا

خواند ه عکس. یکی دیگری را به تقلید میطور بجود نخواهد داشت و همینوفروش، باندرول آن کارمند هم سبزی

اعتنایی متقابل آنان به باندرول یکدیگر توهمی بیش نیست: در دهند. بیو هر کدام به دعوت دیگری پاسخ مثبت می

كند كه وارد بازى شود و نظام حاکم را تقویت کند. هریک واقع، هر کدام با باندرول خود دیگری را وادار مى

اند: هم قربانی و هم ابزار خواند. هردوی آنان سوژه و در عین حال اوبژۀ نظام سلطهت میدیگری را به اطاع

 نظام.

شود، ما با ارتباطی شخصی میان دبیر خواند پوشیده میکه کسى هم نمی نوشته هاییزمانی که شهری متوسط با 

ز دیگر: با یک نمونۀ کوچک از حزب آن شهر با دبیر حزب در سطح منطقه مواجه هستیم، و نیز البته با یک چی

 که است تریپساتوتال یهانظام اصول از یکی نیااتوتوتالیتاریسم جامعه )همدستی جامعه در توتالیتاریسم حاکم(. 

 تیهو ساختار نیا در بتواند فرد نکهیا یبرا وجه چیه به نه البته. کندمى خود ساختار وارد را افراد تک تک

 د،یبشو دست «نظام تیهو» سود به اشیانسان تیهو از که هدف نیا با عکس، به لکهب بخشد، تحقق را اش یانسان

نظام قرارگیرد، مسئولیت مشترک اتوماتیزم  هایعمومی شود و در خدمت هدف« اتوماتیزم»یعنی یکی از عوامل 
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به همین جا ختم  شود و به دام افتد. اما موضوع 43نظام را به عهده گیرد و همچون "فاوست" فریفتۀ "مه فیستو"

کند و با این کار، شهروندان دیگر گیری هنجار عمومی کمک میشود:  فرد با درگیر شدن در ماجرا، به شکلنمی

گذارد. افزون بر این، زمانی که از همکاری خود احساس رضایت کرد، زمانی که همکاری خود را زیر فشار می

 رسد که عدم همکاریز هویت خود دانست، سرانجام به آنجا میناپذیر و همچون بخشی ارا امری بدیهی و اجتناب

بداند. بدین « گیری از جامعهکناره»ای علیه خویشتن و با نظام را به عنوان امری ناهنجار، گستاخانه و حمله

کشد و آنان را به ابزار توتالیتاریسم و ترتیب، نظام پساتوتالیتر کلیۀ افراد را به درون ساختار قدرت می

 کند.جامعه بدل می« اتوتوتالیتاریسم»

 هم و دارند شنق ماجرا نیفروش گرفته تا رهبران دولت، هم در ا یتوجه داشت که همه بدون استثناء، از سبز دیبا

 یاندک دخالت فروشیسبز. است متفاوت دارند، قدرت گانیپا در که یگاهیجا به بسته افراد، نقش زانیم: آنند ریاس

. دارد یترشیب دخالت نیبنابرا و شتر،یب قدرت دولت سیرئ طبعا. است برخوردار یزیناچ قدرت از که چرا دارد،

مشاركت، نه  نزدیکترین همدست فرد در این .متفاوت یاگونه به کیهر اما ستند،ین آزاد کیچیه که است یهیبد

ان قدرت، عیت افراد در پایگفرد دیگر بلکه نظام است که به عنوان ساختار، خود هدف و غایت خویش است. موق

شود. اما این موقعیت، همچنان که مسئولیت و تفاوت میم و یا تقصیرى كه داشته اند برحسب مسئولیتی که دارند

کند. درگیری میان دهد، از هیچ کس نیز به کلی سلب مسئولیت و تقصیر نمیتقصیر را منحصراً به یک فرد نمی

شود که بتوان به صورت مخاصمه میان دو طبقۀ متمایز اجتماعی متجلى نمینیازهاى زندگی با نیازهاى نظام، 

های بسیار مهم نظام پساتوتالیتر با جامعۀ مسلط را به روشنی از جامعۀ زیر سلطه تمیز داد.  و این یکی از تفاوت

یین نمود. توان به لحاظ اجتماعی تعاست که هنوز در آن، خط مرز این مخاصمه را می« کالسیک»دیکتاتوری 

 نیو در ع یقربان یبه نحو هرکسکند. چرا که حال آنكه در نظام پساتوتالیتر، این خط عمالَ از هر فرد عبور می

کنند، بلکه منظور از نظام، این نیست که برخى وضعیتی را بر برخى دیگر تحمیل می .است نظام یحام حال

کند، چیزی که تعریف کمک می کلّیت خود به آفریدن آنگردد و جامعه در چیزی است که تمام جامعه را در برمی

عیت، كّل جامعه آن را چون ، اما در واق- اصل ناب را داردچرا که خصلتِ  -رسدو تشخیص آن دشوار به نظر می

 کند.می« درک»جامعه  بُعِد مهّمی از زندگی

آفریند، و با این کار خود را یده و میاین واقعیت که فرد به طور روزمره نظامی را که خود غایت خویش است، آفر

هاى کند، یک سوء تفاهم نافهمیدنی تاریخی نیست كه در یكى از بیراهه رفتنخود محروم می از هویت واقعى

غیرعقالنى اش پیش آمده باشد. ناشی از یک ارادۀ برتر شیطانی هم نیست که به عللی نامعلوم، تصمیم گرفته باشد 

امعۀ بشری را عذاب دهد و زندگی آنان را تلخ كند. پیدایش و موجودیت این نظام، فقط از آن بخش تام و تمامى از ج

                                                 
کند و برای فیستو که تجسم شیطان است معامله میر اثر مشهور گوته به نام فاوست، دکتر فاوست در پی علم و آگاهی و خدمت به مردم  با مهد - 43

 فروشد. آگاهی از رمز و راز جهان و ... روح خود را به شیطان می



 قدرت بی قدرتان

76 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

دهد چنین نظامی را بسازد و یا دست روست که در درون انسان امروزی، چیزهایی نهفته است که به او امکان مى

د بر آن تکیه كند، بازبتاباند و توانآن را تحمل كند. ظاهراً چیزی در سرشِت انسان امروزی هست که نظام مىکم 

شود دارد. فرد مجبور میاو را از دست زدن به هرگونه نافرمانى باز می« من بهتر»کند آن را، چیزی که ارضا 

 سو، کی از نیبنابراشد او را به این کار واداشت. در دروغ زندگی کند، اما اگر قادر به زندگی در دروغ نبود، نمی

 ۀپروژ عنوان به نظام از زین خود از گانهیب فرد گر،ید یسو از بلکه کند،یم خود از گانهیب را فرد نظام تنها نه

 .کندیم یبانیپشت شیخو شخصى شکست تجسم و درماندگى از یادرمانده ریتصو عنوان به و ،شیخو ۀناخواست

 شرافت ،ینزلت انسانم یاندکهاى بنیادی خود در هر فردی حضور دارد: ست که زندگی با خواستآشکار ا

 حال، نیع در اما. است نهفته یفرد هر نهاد در «موجود یایدن» از فرارفتن از و بودن از آزادانه ۀتجرب ،یاخالق

 به شکل، آن ای نیا به است ممکن یهرکس هست؛ زین «دروغ در یزندگ» به شدن میتسل ۀآماد ش،یب و کم یهرکس

 انیجر با یآسودگ به  راه نیا از و شود جماعت همرنگِ فتد،یب هم یراه سربه به دردهد، تن شدن لهیوس یپست

 .شود همراه یزندگشبه

تر از آن است: بحران در خوِد هاست که مسئله بر سر درگیری میان دو هویت نیست، بلکه وخیماینجا دیگر، مدت

 هویت است. 

بستر مواجهۀ تاریخی نظام دیکتاتوری با  توان به نحوى بسیار ساده شده، چنین گفت که نظام پساتوتالیتر درمی

در مقیاسی چنین عمومی، و « زندگی در دروغ»جامعۀ مصرفی به وجود آمده و رشد یافته است. آیا تمکین به 

میلی عضو جامعۀ مصرفی به اینكه بخشی از اجتماعی، با بی« اتوتوتالیتاریسم»گسترش این چنین آسان 

نیست؟ آیا این با ظرفیت او در دست شستن  كند مرتبط روحی و اخالقی خود اش را فدای سالمتدستاوردهای مادی

ای ندارد؟ با ظرفیت او در شیفته شدن مقدار جامعۀ مدرن رابطههای بیدر برابر این طعمه« معنای برتر»از این 

ری از زندگی مدرن در محتوایی زندگی در نظام پساتوتالیتر، کاریکاتووار چطور؟ آیا مالل و بیخیالی رمهبه بی

تریم، در واقع، نوعی نشانۀ کلیّت خود نیست؟ آیا ما، مایی که با معیارهای ظاهری تمدن بسیار از غرب عقب

 كنیم؟اش را بر او آشكار مىپنهان یادآوری براى غرب نیستیم که گرایش

 

 سرکوب هیعل کالم بخشییقدرت رها

به دست  یرا برا شیهاشعاربگذارد و  انیما سر به طغ فروشیدر سبز یزیروز چ کیکه  میحال تصور کن

 شرکت ست،ین انتخابات واقع در که انتخابات در پس نیا از و نکند؛ زانیآو گریآوردن دل مقامات باالتر از خود د

 که دابییم خود در را ییروین حتا و آوردیم زبان به رسدیم نظرش به که را آنچه ها،نشست در گرید حاال نکند؛

 .كند همبستگى اعالم بخواهد، وجدانش یۀپا بر خود که یکس هر با
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 کنار هب را جیرا مناسك و نییآ کشد؛یم رونیب «دروغ در یزندگ» از را خود ان،یطغ نیا با ما فروشیسبز

 ققمتح را شیخو یآزاد و ابدییبازم را خود ۀشد سرکوب حرمت و تیهو و زندیم هم به را یباز قواعد نهد،یم

 .بود خواهد «یراست در یزندگ» یبرا یاقدام او انیطغ. کندیم

کنند، او را به جایی برای اش میدهند: از مدیریِت مغازه محروماما مقامات باال به سرعت واکنش نشان می

به باد لغارستان دهند. امید او به گذراندن تعطیالت در بش میاش را هم کاهماهانه فرستند و حقوقانبارداری می

 شوند.زده میکنند و همکارانش شگفتها دعوایش میافتد. باالدستیها به خطر میرود، ادامه تحصیل بچهمی

کنند، البته از صمیم قلب نیست، بلکه ناشی از فشار هایی محکوم میغالب کسانی که او را به چنین مجازات

کرد. آنان میا نوارشعارهدار به آویختن آن فروش را وااست، فضایی که پیش از این، سبزی« فضای حاکم»

دهند، یا به این دلیل که کارشان همین است، یا برای اینکه وفاداری خودشان فروش را تحت پیگرد قرار میسبزی

ئل از این تحت تأثیر فضاى عمومی، در ذهنیت جامعه چنین جایگیر شده که مسا« فقط»را ثابت کنند، یا اینکه 

ار را ک، چنین روشی ضرورت دارد و خالصه اینکه، همین است که هست.  بعالوه، اگر این طریق قابل حل است

ها، در اساس، شبیه همگان است: نکنند، خودشان مورد سوء ظن قرار خواهند گرفت.  رفتار عامالن این مجازات

 وتوتالیتاریسم جامعه.پایین اتاین نظام و عوامل رده« اتوماتیزم»در نقش عناصر نظام پساتوتالیتر، عامالن 

فروش را از نام و نشان، سبزیعضای بیا -هابنابراین، خوِد ساختار قدرت است که از طریق مجریان این مجازات

 کند.سازش در درون افراد، طغیان او را مجازات میراند؛ این خوِد نظام است که با حضور بیگانهخود می

فروش فقط از خودی که دارد، باید این کار را بکند: در واقع، سبزیاش و منطق دفاع «اتوماتیزم»بنابر منطق 

تر از این است: او مقررات را مرتکب خطای فردی نشده که به شخص او محدود شود، بلکه خطای او بسیار وخیم

که پوشش را « نمود»زیر پا گذاشته، بنابراین بازی را برهم زده و آن را به عنوان بازی افشا کرده است. او دنیای 

او نشان حفاظتی بنیادی نظام است نابود کرده، و ساختار قدرت را با گسیختن تار و پود آن، به لرزه درآورده است: 

 یهاادیبن و برده انیرا از م« یمتعال»در دروغ است. او ظاهر  یهمانا، زندگ« در دروغ یزندگ»داده است که 

و چون شاه به واقع  44او فریاد زده شاه لُخت است! .است هکرد آشکار را قدرت «پست» یادهایبن یعنی ،یواقع

                                                 
 منظور، جسارت در راستگویی است: - 44

سرزمین دوردستی است  شاهامپراتور" که داستان پاد هلندی قرن نوزده میالدی، قصه ای دارد به نام "لباس تازه یویسندههانس کریستیان آندرسون، ن

 پوشید. ای میروز لباس تازه شدیدی به لباس داشت و در ساعات مختلف که عالقه

اصیت جادویی و فقط کسانی خای دارند با اتور را متقاعد کنند که پارچهمپرخیاط اند. آنان توانستند ا دکردنو شیاد وارد شهر شدند که ادعا میروزی د

 وند. ببینند که روح و روانی مطلقاً پاک داشته باشند. امپراتور فرمان داد که بالفاصله مشغول دوختن لباس ش به چشمتوانند می

دن به ناپاکی با به دیدن دو خیاط می رفتند و از ترس متهم شکردند که در حال دوختن اند. وزیر پشت وزیر دو شیاد با حرکات دست وانمود می

غ دو خیاط رفت و از گشتند. مراسم باشکوهی تدارک شد تا امپراتور لباس نو بر تن کند. امپراتور به سراهنر خیاط بازمیستایش از جنس پارچه و 

های دو خیاط به تن کرد و عریان شد و لباس جدید را با حرکت دستد و این که اثری از لباس ندید شگفت زده شد، اما با این حال به روی خود نیاور

 ه تحسین گشودند.بصاحبان روح و روان پاک به شمار آیند زبان  باخبر بودند برای اینکه در زمرۀ سپس به میان مردم آمد.  مردم که از ماجرا

 ت است! لخ راتور شنیده شد اعالم کرد که شاهراسر قلمرو امپکه در س با فریادیآمد و  پیشدر این هنگام کودک بی خبر از همه جایی 
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فروش با این عمل خود، همگان را فراخوانده، العاده خطرناکی به وقوع پیوسته است: سبزیلخت است، واقعۀ فوق

پذیر است. به همگان امکان داده تا پس پرده را مشاهده کنند، او به همگان نشان داده که زندگی در راستی امکان

 زیچ همه و جاهمه در رد،یدربرگ را همگان که باشد نظام سودمند بانیپشت تواندیم یدر صورت« در دروغ یزندگ»

 در یزندگ» از ینشان که آنچه هر و تابد؛یبرنم را «یراست در یزندگ» با یستیهمز رونیا از و ابد،ی رسوخ

  .کندیم دیتهد را آن تیّ تمام و کرده ینف اصل کی عنوان به را «دروغ در یزندگ» دارد، «یراست

که  ی؛ تا زمانرسدروبرو نشده، همچون نمود به نظر نمی با واقعیت« نمود»این بسیار قابل فهم است: تا وقتی 

اما به  .شودینم آشکار اشنیدروغ تیماه رد،ینگ قرار رو در رو «یدر راست یزندگ»با « در دروغ یزندگ»

اش به مخاطره و نمود را چنان که هست، در ذات و تمامیت« زندگی در دروغ»، آیدمحض آنکه بدیلی به وجود می

وجه ربطی به بزرگی یا کوچکی بدیل یا آلترناتیو ندارد: نیرویش ناشی از کم و کیف افکند. و این به هیچمی

ای آن را آشکار هگاهافکند و تکیههای لرزان نظام میاست که بر پایه« نوری»اش نیست بلکه ناشی از «فیزیکی»

کند، بلکه اقدام او، فراتر اش نیست که ساختار نظام را تهدید می«فیزیکی»فروش از طریق اهمیت کند. سبزیمی

 ناپذیری داشته باشد.تواند پیامدهای مهم محاسبهشود، و این میبخش محیط اطرافش میرود و روشنیاز خود او می

شود، ، فقط به ساحت وجودی )بازگشت به انسانیت خویش( محدود نمیدر نظام پساتوتالیتر« زندگی در راستی»

دهد و از نظر اخالقی سرمشق به دست خواند؛ واقعیت را چنان که هست نشان میبلکه فرد را به اندیشیدن فرامی

 دهد. افزون بر این، بُعد سیاسی مشخصی نیز دارد.می

 یاصل دیتهد را «یراست در یزندگ» که ستین یشگفت یجا است، «دروغ در یزندگ» نظام، یادیبن گاههیاگر تک

 سرکوب گرید زیچ هر از دتریشد و دهدیم قرار گردیپ تحت را آن که است لیدل نیهم به. آورد شمار به خود هیعل

 .کندیم

 اى برخورداراست که چنین چیزى دردر نظام پساتوتالیتر، حقیقت به معنای وسیع کلمه، از تأثیر و بُرد ویژه

 ؛ بیشتر و به ویژه، نقش یك مؤلفۀ قدرت و یا حتا نقش نیروی سیاسی دارد. شودهای دیگر دیده نمینظام

کند؟ نقش حقیقت به عنوان یک مؤلفۀ قدرت چگونه است؟ قدرت آن، چگونه این نیرو به چه صورت عمل می

 تواند تحقق یابد؟می

گانه شدن در درون او وجود دارد. در بستر زندگی واقعی شود چرا که مایه و زمینۀ بیآدمی از خود بیگانه می

و نیازی واقعی،  به عنوان آلترناتیو سرکوب شده« زندگی در راستی»شود. اوست که چنین چیزی عملی می

به این نیاز واقعی، پاسخی « زندگی در دروغ»حضور دارد. اّما « زندگی در دروغ»مستقیماً در ساختار 

کند و در واقع، فقط از منظر معنی پیدا می« زندگی در دروغ»ست که در چنین متنی ا دهد. فقطغیرواقعی می

یابد. این واقعیت که زندگی در دروغ، کم و بیش در جامعۀ انسانی به است که موجودیت می« زندگی در راستی»
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هر آراستۀ صورت عذر، رگ و ریشه دارد، نشان دهندۀ چیزی جز دلبستگی انسان به حقیقت نیست. زیر ظا

، پنهان «آغوش گشوده»ای که به روی حقیقت و راستی ، قلمروی آمال واقعی و زندگی«زندگی در دروغ»

 است.شده

در این واقعیت نهفته است که به محض آنکه شناخته « زندگی در راستی»ناپذیر قدرت سیاسی انفجاری و محاسبه

اما همه جا حضور دارد. این هم پیمان،  د نامرئی است، پیمانی که هرچنشود، همپیمان میگردید، صاحب یک هم

یابد، آن را به آید و رشد و گسترش میدر این سپهر پنهان به وجود می« زندگی در راستی»است.  45«سپهر پنهان»

ه در اینجاست. این فضا البته پنهان است، و ب شنود. فضای ارتباطی بالقوۀ اوخواند و از آن همدلی میخود فرامی

مانند و به محض های گوناگون در تاریکی پوشیده میشود. حرکتهمین دلیل، از سوی حاکمیت خطرناک تلقی می

« روشنایی»زا پا به عرصۀ های گوناگون و شگفتیشان به صورت تکانهرسند یا نتایجاینکه به مراحل نهایی می

انجامد ار از کار گذشته است، و به وضعیتی میگذارند، معموال برای پنهان کردنشان همچون گذشته،  دیگر کمی

 . دهدیاز خود نشان م ینامناسب یهاواکنش ،یمگیسراسکه حاکمیت در برابر آن ناتوان است و به ناچار با 

 یمعنا)به  «ونیسیاپوز» حرکت نقطه و یاصل ۀنیزم «یراست در یزندگ» تریپساتوتال نظام در که رسدیبه نظر م

شکلی به کلی متفاوت با  با حاکمیت، به« ونیسیاپوز یروین» نیا انیم ییارویرو که ستا یهیدب. است( کلمه عیوس

دهد. رویارویی به هیچوجه در وجود دارد، ُرخ می« کالسیک»های های باز و یا در دیکتاتوریآنچه در جامعه

لکه به کلی در سطحی گیرد؛ بسطح قدرِت واقعی نهادینه و محسوس متکی بر فالن ابزار حکومت صورت نمی

توان با شمار دهد. شعاع عمل این نظام خاص را نمیدیگر و در ضمیر انسان، یعنی در سطح وجودی روی می

وجدان جامعه، « ستون پنجم»ها یا شمار سربازانش تشخیص داد، چرا که نیروهای خود را در هواداران، انتخابات

یافتن به حقوق اولیۀ انسانی و رد برای زندگی شرافتمندانه، دستدر آمال پنهان زندگی، در خواسِت پایمال شدۀ ف

او استقرار داده است. این قدرت نه در نیروی فالن گروه محدود اجتماعی یا  منافع واقعی اجتماعی و سیاسی

نه ای که در کل جامعه، و از جمله در کل ساختارهای قدرت پراکنده شده، السیاسی، بلکه نخست در نیروی بالقوه

است، یعنی همان کسانی که در دروغ « سربازان دشمن»گاه این قدرت، نه سربازان خودش، بلکه کرده است. تکیه

در معرض نیروی حقیقت و راستی قرار گیرند، یا  -دسِت کم در نظر -کنند و هر لحظه ممکن استزندگی می

سازد که به نوعی سالح باکتریولوژیک می دسِت کم، به علت غریزۀ حفظ قدرت، با حقیقت همراه شوند. این قدرت،

تواند بر یک لشکر نظامی غلبه کند. این نیرو یک فرد غیرنظامی می -اگر اوضاع به این سو تحول یابد –یُمن آن 

های وجود آدمی عمل کند، اما در فضای تاریک و ناشناختۀ تواناییدر هیچ رقابتی برای کسب قدرت شرکت نمی

بینی اینکه این پیش -های پنهان این نیرو، ممکن است نتایجی آشکار داشته باشد، حرکتکند. با وجود اینمی

، ممکن است به یک عمل یا رویداد -ها چگونه، کجا و در چه مقیاسی به راه خواهند افتاد، دشوار استحرکت

                                                 
45 - sphère cachée 
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در ساختار قدرت که  های مردمی، به درگیری حادّ سیاسی و یا یک جنبش اجتماعی، به انفجار ناگهانی نارضایتی

رسید و یا خیلی ساده به تغییرات مهارناپذیری در عرصۀ اجتماعی و فکری پیش از این یکدست به نظر می

های بحرانی در پس پردۀ ضخیمی از دروغ پنهان مانده اند، بینجامد. از آنجا که همۀ مسائل واقعی و همۀ پدیده

کند، چه ماهیتی خواهد داشت و ۀ معروفی که جام را سرریز میتوان با اطمینان کامل گفت که آن قطرهرگز نمی

چه هنگام و چگونه فروخواهد افتاد. به همین دلیل است که حاکمیت، پیشگیرانه و با واکنشی تقریباً حّسی، هرگونه 

 کند.، حتا در مقیاسی کوچک، سرکوب می«زندگی در راستی»اقدامی را برای 

 فالن و داشت اریاخت در یمؤثر قدرت او که نبود لیدل نیبد قطعا راندند؟ رونیب کشورش از را نیتسیچرا سولژن

 یبرا دانهینوم بود یاقدام: داشت یگرید یمعنا او اخراج ر،یخ. ردیبگ را شیجا او که بود نیا از نگران میرژ مقام

 وجدان در یراتییتغ چه که کند یابیارز شیپ از توانستینم چکسیه که یقتیحق. زیانگهراس قتِ یحق راه بستن

 تریپساتوتال نظام. داشت خواهد دنبال به یاسیس یهایدگرگون چه راتییتغ نیا و آورد خواهد وجود به جامعه

 .کرد دفاع «نمود» تیتمام از خود، از دفاع یبرا: کرد عمل خود خاص یهاروش براساس

پوشاند، گویی از زمانی که جامعه را می انگیزی است. تابه تن دارد، از جنس شگفت« زندگی در دروغ»ردایی که 

، به «شاه لخت است!»جنس فوالد است. اما به محض آنکه کسی در جایی از آن سوراخی پدید آورد و فریاد زد 

محض اینکه تنها یک بازیگر، قواعد بازی را زیر پا گذاشت و بازی را همچون یک بازی، برمال و رسوا کرد، 

رود و به نحو رسد و رو به ازهم گسیختن میوش، کاغذی به نظر میپشود و زرههمه چیز عوض می

 کی به فقط را آن دینبا که است روشن م،یگویم سخن «یدر راست یزندگ»از  یوقتشود. ناپذیری متالشی میترمیم

 نیا بلکه کرد؛ محدود روشنفکران از یگروه نوشتن سرگشاده ۀنام ای کردن امضاء هیانیب همچون خاص، مفهوم

 انجام یعموم افکار یدستکار و دروغ جوّ  هیعل افراد از یجمع ای فرد که بشود یتیفعال هرگونه شامل تواندیم

 یخوددار ،ییدانشجو تظاهرات راک، کنسرت ،یاعتصاب کارگران به روشنفکران ۀسرگشاد نامه لیقب از دهند؛یم

 نظام که آنجا از. غذا اعتصاب حتا ای و یاراد یهانشست در حیصر گفتار ،یانتخابات یهاشینما در شرکت از

 ۀجانبهمه یدستکار براساس نظام نیا که آنجا از و کند،یم سرکوب جانبههمه را یزندگ یهاخواست تریپساتوتال

 یزندگ آزاد مظاهر یتمام یسو از م،یرمستقیغ طور به ،یاسیس لحاظ به نیبنابرا است، شده بنا یزندگ مظاهر یۀکل

به آن دهد،  ابعاد سیاسی کند کههایی که در جوامع دیگر، حتا به فکر کسی هم خطور نمیو حرکت .است خطر در

کند. از بهار پراگ به عنوان چه برسد به اینکه آن را بالقّوه انفجاری بداند، در اینجا موجودیت نظام را تهدید می

شکل سابق، و دیگری خواهان انجام  شود که یکی خواهان حفظ نظام بهرویارویی دو جناح حکومتی یاد می

شود که این برخورد، پردۀ آخر و نتیجۀ بیرونی نمایشی طوالنی بوده اصالحاتی در آن بوده است. گاه فراموش می

شود که در مراحلی از آغاز ها پیش در ذهن و وجدان جامعه آغاز شده بود. فراموش میاست که اجرای آن از مدت

اند و اند در راستی زندگی کنند. این افراد نه قدرتی داشتهترین شرایط، توانستهکه در سختاند نمایش، افرادی بوده
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ای سیاسی نبوده است. شاعر، آنان حتا بر پایۀ اندیشه« زندگی در راستی»یافتن به قدرت بوده اند. نه در پی دست

، که توانستند شأن و منزلت انسانی «عمولیم»اند و نه ضرورتا آفریننده، بلکه شهروندانی  نقاش، یا نوازنده بوده

های پٌر پیچ و خم، راهها، چه زمان و از کدام کورهخود را حفظ کنند. طبعاً امروز جستجوی اینکه در کدام محفل

زندگی »گیری مشخص صورت گرفته و به چه شکلی ویروس حقیقت به تدریج در بافت این یا آن اقدام یا موضع

 یبرا اقدام نکهیا است، روشن زیچ کیه و دست به حمله زده، بسیار دشوار است. اما پراکنده شد« در دروغ

 .است بوده آن یینها ۀجینت کامالَ  بلکه جامعه، یداریب علت نه ،یاسیس اصالحات

توان فهمید. در نگاه نخست، به رویارویی حدود کنم اوضاع معاصر را در پرتو این تجربه بهتر میمن فکر می

توان داشت. این را اگر در با نظام پساتوتالیتر، از نظر سیاسی هیچ امیدی نمی ٧٧از طرفداران منشور هزار نفر 

نظام سیاسی بازی در نظر بگیریم، یعنی در نظامی که مشروعیت نیروهای سیاسی به طور طبیعی، از 

یچ شانسی برای عنی حزبی کوچک هشود، نتیجه روشن است، یدرت واقعی ناشی مىشان در صحنۀ قموقعیت

تفاوت خواهد بود. مموفقیت ندارد. اما اگر همین رویارویی را در نظام پساتوتالیتر در نظر آوریم، به نحوی بنیادی 

، به چه ٧٧بینی کند که وارد صحنه شدن، موجودیت و فعالیت منشور اکنون کسی قادر نیست به طور دقیق پیش

شور برای بازسازی آگاهی د، و این سپهر پنهان از کدام راه از اقدام منانجاممی« سپهر پنهان»فعل و انفعاالتی در 

بینی اینکه این بحران کی و به چه شکل به تغییرات سیاسی واقعی مدنی در چکسلواکی، استقبال خواهد کرد. پیش

وان راه نعاست که از سویی به « زندگی در راستی»خواهد انجامید، هنوز بسیار دشوار است. این خود جزئی از 

گرداند و از سوی دیگر، از نظر سیاسی، او را به حل وجودی، فرد را به قلمروی هویت انسانی خویش بازمی

آورند روی می« زندگی در راستی»دهد. به همین دلیل، کسانی به بازی با آخرین ورق بُرد و باخت نهایی سوق می

نند که آمودن عرصۀ سیاسی را هم دارد؛ و یا بر که به نظرشان بازیابی هویت انسانی، ارزش خطر کردن و آز

ست: کسی امروز در چکسلواکی راه دیگری برای فعالیت سیاسی واقعی وجود ندارد. در هر حال، نتیجه یکسان ا

نیازمند چنین  که آمادۀ فدا کردن هویت انسانی خود برای سیاست نیست و بنابراین، اعتقادی به اهمیت سیاستی که

 ندارد، به چنین نتیجه ای نیز خواهد رسید.ست فداکاری ا

را سد کند، « اتوماتیزم»های مبارزۀ سیاسی آلترناتیو و مستقل از قانون نظام پساتوتالیتر هرچه بیشتر تمامی راه

زندگی »شود: منتقل می« پیشا سیاسی»محور هر نوع تهدید سیاسی بالقوه، به نحو آشکارتری به قلمروی وجودی 

شود که هایی بدل میای غیر ارادی، به تنها بستر طبیعی و تنها نقطه حرکت کلیۀ فعالیتلب به گونه، اغ«در راستی

زندگی در »ها سرانجام، از چارچوب سادۀ کنند. و زمانی که این نوع فعالیتنظام عمل می« اتوماتیزم»علیه 

شوند، و آغاز به نشان دادن دل میو نهادهای گوناگون ب 46گذرند و به انواع ساختارهای موازیدر می« راستی

آورند و در عمل )دوفاکتو(، و در مواردی، در کنند و به ساختارهای رسمی فشار وارد میشان میخصلت سیاسی

                                                 
46 - structure parallèle 
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کنند. به همین دلیل است ر و نشان خاستگاه اصلی خود را حفظ میگذارند، همواره ُمهتأثیر میسطح قدرت واقعی 

انداز آنان را دریافت مگر آنکه به طور دایم، و امکانات عمل و چشم« جنبش ناراضیان»توان که به نظر من، نمی

هاست در نظر گرفت و برای شناخت ابعاد گوناگون این ویژگی بستری را که نقطه حرکت و رشد آن زمینه وپس

 تالش ورزید.

 

 ٧٧ منشور تولد: یاسیو عمل س یوجدان اخالق

پذیر است و در عین حال این نوع زندگی را امکان« زندگی در دروغ»اشی از بحران عمیق هویت انسانی که ن

تردید بُعد اخالقی خود را دارد؛ یعنی افزون بر دیگر پیامدها، به صورت بحران عمیق اخالقی جامعه سازد، بیمی

حل »وار از فرهنگ رمه  یاسقوط کرده، و در ملقمه یمصرف یهاکه به سطح ارزش یفردکند. خودنمایی می

 یفرد رود،ینم فراتر اشروزمره یزندگ گذران به نسبت تیمسئول احساس از ،یهست نظام با او وندیو پ« شده

کند و با تشدید آن، همچون پروژۀ اجتماعی به کل جامعه . نظام بر دلسردی او تکیه میدلسرد و باخته هیروح ستا

 دهد.تعمیم می

 تیمسئول افتنیباز یبرا یاقدام شده، لیتحم او به که یتیموقع هیعل دفر انیطغ عنوان به «یدر راست یزندگ»

 بلکه شود،یم پرداخته آن یازا در که ییبها سبب به فقط نه. یاخالق یراست به است یاقدام نیبنابرا. است شیخو

د، به عبارت تواند حاصل مثبتی داشته باشاین اقدام پرمخاطره می .ستین یحسابگر حاصل که رو نیا از ژهیو به

تواند به بهبود کلی اوضاع بینجامد و یا نینجامد. از این نظر، همچنان که در پیش گفتم، این کار به معنی دیگر، می

المله حتا وجیه –است و مشکل بتوان تصور کرد که فردی عاقل، آن را فقط برای سود آتی « آخرین ورق»بازی با 

د احتمالی فردا، امروز فداکاری کند. بدیهی است که مقامات حاکم قادر بازی کند، یعنی برای رسیدن به  سو -شدن

های سودجویانه، همچون میل به قدرت، پول رو فرد را به داشتن انگیزهنیستند و از این« زندگی در راستی»به فهم 

ی یأس و دلسردی کنند از این طریق فرد را به دنیای خودشان، یعنی دنیاکنند؛ آنان کوشش مییا افتخار متهم می

 همگانی بکشانند.

شود، بنابراین در نظام پساتوتالیتر، به بستر هرگونه سیاست مستقل و آلترناتیو بدل می« زندگی در راستی»اگر 

را به مثابۀ پدیدۀ « زندگی در راستی»انداز این سیاست، ضرورتاً باید بُعد اخالقی اندیشیدن دربارۀ ماهیت و چشم

 یی«روبنا» یامر اخالق، نکهیا به ما دوستان از یبرخ یانقالب ستىیاگر اعتقاد مارکس؛ سیاسی در نظر بگیرد

: وفاداری توأم با است آنان خود انیز به کنند، درک اشتمامیت در را بُعد نیا تیاهم که شودیم آن از مانع است،

های سیاسی خودشان نیز شان، عمالً آنان را از فهم مکانیسم حرکتنگرانى آنان نسبت به اصول موضوعه
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ها هستند که سازد، در حالی که معموالً مارکسیستبدل می« آگاهی کاذب»دارد، و آنان را به قربانیان بازمی

 کنند. دیگران را بدان متهم می

ای است معنای سیاسی خاصی که اخالق در نظام پساتوتالیتر دارد، دست کم در تاریخ سیاسی مدرن، پدیده

 و من سعی می کنم آن را نشان دهم.  -تواند پیامدهای بس مهمی داشته باشدیغیرعادی که م

، ورود ١٩٦٩تردید مهمترین واقعه سیاسی در چکسلواکی، پس از به قدرت رسیدن گوستاو هوساک در سال بی

سیاسی، به صحنه بوده است.  حال و هوایی که به این رویداد انجامید، نه به سبب رویدادی مستقیماً  ٧٧منشور 

آماده شد. در این دادگاه، نه دو درک از « مردم پالستیکی»بلکه با محاکمۀ گروه موسیقی جوانی، موسوم به 

مآبی سترون حکومِت پساتوتالیتر، و سیاست، بلکه دو درک از زندگی در برابر هم قرار گرفت. از یک سو مقدس

های نند، چیزی را که دوست دارند بنوازند، ترانهخواستند در راستی زندگی کاز سوی دیگر جوانانی که فقط می

زندگی واقعی خود را بخوانند، زندگیی داشته باشند آزاد، برادرانه و شایستۀ شأن انسان. افرادی بودند بدون پیشینۀ 

های سابق دانستند و نه جویای جاه و مقام سیاسی و نه از سیاسیسیاسی، نه به هیچ وجه خودشان را مخالف می

زندگی در »توانستند همرنگ جماعت شوند و با پذیرفتن ها نیز میده از دستگاه بودند. در حالی که این جوانطردش

تر بگوییم، به همین دلیل، ، در آسایش و امنیت به سر برند، اما راه دیگری برگزیدند. با وجود این، یا دقیق«دروغ

کسانی که هنوز تسلیم نشده بودند جذاب بود. بعالوه این  ای داشت. این مورد، برای همۀماجرای آنان بازتاب ویژه

ها انفعال، انتظار و بدبینی نسبت به هرنوع مقاومت، با پدیدۀ نوینی مواجه واقعه زمانی رخ داد که پس از سال

؛ سرانجام شروع کردیم از این انتظار سترون و از این زندگی منفعل و «خسته شدن از خستگی»شدیم: نوعی 

ای بود که جام را سرریز ی به بهبود اوضاع، خسته شویم و به ستوه آییم. به یک معنی، این همان قطرهامیدوار

 کرد. 

گذراندند و یا نحوۀ هایی که تا آن زمان هر یک در کنج خود و یا در الک خود روزگار میها و گرایشگروه

شود از هم ها را نمیاحساس کردند که آزادیشان زمینۀ چندانی برای همکاری با یکدیگر نداشت، ناگهان فعالیت

تفکیک کرد. همگان دریافتند که حمله به موسیقی زیرزمینی چک، حمله به یک پدیدۀ اساسی و ابتدایی، حمله به 

و نقض مفهوم « زندگی در راستی»کند. آنان فهمیدند که مسئله بر سر تجاوز به است که همه را متحد می چیزی

فهمیدند که آزادی موسیقی راک، همانا آزادی فردی، آزادی اندیشۀ سیاسی و فلسفی، آزادی  ست،واقعی زندگی ا

ادبیات، و آزادی بیان و دفاع از منافع اجتماعی و سیاسی جامعه است. این رویداد، موجب بیداری حس همبستگی 

 به یزندگ به شاننگاه و کار وعن هرچند نکنند، دفاع گرانید یآزاد از چنانچه که دندیو فهمواقعی میان افراد شد 

 یبرابر و یحقوق یبرابر بدون یآزاد. شست خواهند دست داوطلبانه زین خودشان یآزاد از باشد، گرید یاگونه

 این برداشت قدیمی را که فقدان آن در تاریخ چکسلواکی ُمدرن امری اساسی ٧٧منشور  .ندارد وجود ،یآزاد بدون

، به درستی تجزیه و تحلیل کرده و آن ١٩٦٨گیرد: چیزی که نویسندۀ کتاب  می است، به عنوان یک اصل به کار
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ها انگیز دموکراتداند که در توطئۀ شگفتمی اخالقی کنونی -، زمینۀ فقر سیاسی«اصل گزینش»را تحت عنوان 

« پایانی تلخ» ها به وجود آمد و گسترش یافت و سرانجام بهدر پایان جنگ دوم جهانی، و اتحادشان با کمونیست

کنندگان منشور، ها سال، این شیوه را کنار گذاشت و کلیۀ امضاءبرای نخستین بار پس از ده ٧٧رسید؛ منشور 

بار همکارانی برابر شدند. اینجا دیگر سخن از ائتالف جمعی و همبسته بر آزادی خود پای فشردند و برای نخستین

اخالقی، نوآوری تاریخی یا انقالبی باشد، بلکه با  -نظر سیاسیها با چند غیرکمونیست نیست، که از کمونیست

اش به روی همگان باز است و از پیش، موقعیت فرودست به ( مواجه هستیم که آغوشcommunautéجمعى )

توانست تصور کند که محاکمۀ دو گروه زاده شد. چه کسی می ٧٧دهد. در چنین فضایی بود که منشور کسی نمی

 های سیاسی چنین چشمگیری داشته باشد؟، پیامدناشناس موسیقی

دهد؛ بدین معنا که زمینه ، آنچه را که در باال بدان پرداختم، به خوبی نشان می٧٧به نظر من، تاریخ پیدایش منشور 

هایی که در نظام پساتوتالیتر به تدریج بُعد سیاسی یافتند، حوادث مستقیماً سیاسی یا و نقطه آغاز حرکت جنبش

ای ای به کلی متفاوت، در حوزهها در حوزههای سیاسی نیست، بلکه اغلب این جنبشهای گوناگون گرایشریدرگی

با « زندگی در دروغ»آیند، جایی که صحنۀ تقابل میان به وجود می« سیاسی -پیشا»تر، یعنی در حوزۀ بسیار وسیع

شوند. های واقعی زندگی رویارو میر با هدفاست، یعنی جایی که ادعاهای نظام پساتوتالیت« زندگی در راستی»

توانند اشکال متنوعی به خود بگیرند. مانند منافع ابتدایی مادی، اجتماعی یا های واقعی زندگی میطبعاً این هدف

پسندد و های وجودی بنیادی همچون تمایل فرد به زندگی بدان گونه که خود میای، منافع معنوی یا خواستحرفه

 دن از شأن و منزلت انسانی.برخوردار ش

اند، بل از ها ماهیت یکسانی داشتههای آغازین آنها ناشی از این نیست که هدفویژگی سیاسی این رویارویی

آنجاست که نظام پساتوتالیتر بر اساس دستکاری و فریب همه جانبۀ فرد بنا شده و با بدل شدن به دستگاه تمام عیار 

را ضرورتاً تهدیدی علیه « زندگی در راستی»بیان آزادی، هر اقدامی در جهت  فریبکاری، هر عمل یا هرگونه

پیشا »ها که در بستر کند. پیوند سیاسی احتمالی میان این جنبشخود و به طریق اولی، اقدامی سیاسی تلقی می

ن بیش از آنکه ناشی از کنند، و ایآیند و تکامل پیدا میای بعد به وجود مییابند، تنها در مرحلهگسترش می« سیاسی

 ها با نظام است.ها باشد، نتیجۀ رویارویی این جنبشبرنامه و حرکت این جنبش

، یک بار دیگر تأیید شد. سیاستمداران کمونیستی که خواستند  اصالحاتی در نظام انجام ١٩٦٨این نظریه درسال 

ای که و متحول گردند، بلکه زیر فشار فزاینده نما شوندشبه خوابای نداشتند و این طور نبود که یکدهند، برنامه

ای جز این نداشتند. در واقع، این سیاستمداران خواستند شد، چارههای بیرون از عرصۀ سیاست وارد میاز حوزه

 های نظام و نیازهای زندگی را که قشرهای مختلف جامعه در زندگیتضادهای اجتماعی، تقابل میان خواست

ها توسط اهل کردند حل کنند، همان تضادهایی که طی سالکرده و بیش از پیش آشکارا بیان میشان احساس روزانه
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این تضادها  شان در جامعه بازتابی زنده داشت، و دانشجویان خواهان حلشد که سخنعلم و هنرمندانی بیان می

 بودند.

بدون وجود این  ٧٧ست. شکوفایی منشور گفته نیز هدهندۀ اهمیت سیاسی بُعد اخالقی پیشنشان ٧٧پیدایش منشور 

های مختلف تصورپذیر نیست، همچنان که بدون این احساس ناگهانی که دیگر بیش از حس همبستگی میان گروه

 چه اقدام نیا نکهیاتوان منتظر نشست و باید با هم و با صدای بلند حقیقت را گفت، تصورپذیر نبود. این نمی

 نه، ای داشت خواهد یملموس ۀجینت مدت کوتاه در یکار نیچن ایآ نکهیا نبودن وشنر و دارد، یپ در ییهامجازات

«. در زندگی چیزهایی هست که ارزش رنج کشیدن دارند»کا قبل از مرگ نوشت: چپاتو .نشد اقدام نیا از مانع

ترین لکه هم چون دقیقکنندگان منشور( این جمله را نه فقط به عنوان یادگار او بها )امضاءکنم که چارتیستفکر می

 های خود قبول دارند. بیان انگیزه

انگیز بود. چنین به صحنه، از نگاه بیرونی، به ویژه از منظر نظام و ساختار قدرت، بسیار شگفت ٧٧ورود منشور 

ور را شد این تصرسید که این منشور یکباره از آسمان افتاده است. البته از آسمان نیفتاده بود، ولی میبه نظر می

، و در تاریکی رشد کرده بودند و این، هرگونه «سپهر پنهان»هایی که به پیدایش آن انجامید، در فهمید: حرکت

بینی پیامدهای بینی پیدایش این جنبش بسیار دشوار بود، همانطور که امروز پیشساخت. پیشرا دشوار می تحلیل

سر بلند « سپهر پنهان»ست، بدین گونه است که چیزی از ا آن دشوار است. تصویر این شگفتی که ویژۀ هر جنبش

دهد، فرد هرچه بیشتر ای رخ میشکافد! زمانی که چنین واقعهرا می« زندگی در دروغ»کند و پوستۀ مردۀ می

 شود. باشد، بیشتر هم شگفت زده می« نمود»قربانی دنیای 

 

 یمدن جامعه یداریب

رود. افراد امکان بیان آزادانۀ عقایدشان را آن از میان می ی به معنای سنتیهای پساتوتالیتر، زندگی سیاسدر نظام

اند و خالء ناشی از آن توسط مناسک و آیین ندارند و از آن بدتر، از حق ایجاد تشکیالت سیاسی محروم

د؛ اندیشۀ دهشود. بدیهی است که این وضع، گرایش آدمی به سیاست را کاهش میئولوژیک، به تمامی پُر میایده

و فعالیت سیاسی از نظر اغلب افراد، امری غیرواقعی،  -چنانچه به شکلی وجود داشته باشد -سیاسی مستقل

ها فاصله دارد؛ چه بسا های سخت و روزمرۀ آنشود که به کلی از دلنگرانیبازی تلقی میانتزاعی و نوعی سیاست

نماید و از پردازانه میرسد، چرا که از یک سو خیاله نظرشان میفایده بها همدل باشند، اما به کلی بیبا این فعالیت

 سوی دیگر، با توجه به سرکوب شدید حاکم، بس خطرناک است.
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دارند و از ها سیاست است و دست از آن برنمیهایی هستند که انگیزۀ وجودی آنبا این همه، البته افراد و گروه

کنند و حتا سعی دارند در ورزند، اظهار نظر میمستقل تالش می های گوناگون برای داشتن اندیشۀ سیاسیراه

 دانند. خود می« زندگی در راستی»صورت امکان متشکل شوند، چرا که آن را جزئی از 

اند، به خودی خود بسیار اهمیت دارد و امری مثبت است. اینان حتا در اینکه چنین کسانی وجود دارند و فعال

« پیشا سیاسی»های دارند و اگر جنبشی سیاسی از بطن درگیریاندیشۀ سیاسی را پاس میها، تداوم بدترین دوره

سر برکشید و آغاز به فهم ماهیت سیاسی خود کرد و شانس موفقیت نسبی خود را افزایش داد، غالباً به لطف همین 

را حفظ کردند و هر جا  سخت، تداوم اندیشۀ سیاسیهای و منزوی است که با تحمل فداکاری« سپاهسرداران بی»

های آتی را غنا بخشیدند. مورد چکسلواکی، نمونۀ روشنی در این که ضرور افتاد، با این آگاهی سیاسی، جنبش

ای بر خود بیهوده رسید رنج و عذابهای هفتاد که آن زمان به نظر میزمینه است: تقریباً کلیۀ زندانیان سیاسی سال

اعتنا و ای که به کلی بیر بر این بود که تالش برای فعالیت سیاسی در جامعهکنند، )در واقع، تصوهموار می

روند، و از به شمار می ٧٧کیشوتی(، امروز از فعاالن منشور است کامالً بیهوده و دن گیر شده، کاریزمین

 د.بخششود و آگاهی سیاسی این مبارزان، به جنبش نیرو میهای پیشین آنان قدرشناسی میفداکاری

با وجود این، به نظر من اندیشه و عمل این دوستان و نیز کسانی که هرگز از فعالیت سیاسی مستقیم باز نایستاده و 

اند، در بسیاری موارد با بیماری مزمنی همراه است. این بیماری همواره آمادۀ پذیرفتن مسئولیت سیاسی بوده

سیاسی، و عدم فهم ماهیت  -ر به عنوان واقعیتی اجتماعیعبارت است از عدم فهم ویژگی تاریخی نظام پساتوتالیت

های مستقیم سیاسی های مشخصۀ این نظام است. آنان به همین دلیل، در اهمیت فعالیتویژۀ قدرت که از نشانه

 که سرچشمه اصلی وضعیت واقعاً سیاسی« پیشا سیاسی»ها و روندهای کنند و به اهمیت سیاسی رویدادمبالغه می

دهند. آنان به عنوان سیاستمدار، یعنی کسانی که اهدافی سیاسی دارند، اغلب نقطۀ عزیمت را جایی بها می اند، کم

رفتاری  الگوهایگیرند که زندگی طبیعی سیاسی در گذشته، آنجا به پایان رسیده بود؛ و این البته فهمیدنی است. می

هاى اندیشه، كار و مفاهیمی دین ترتیب، برخى شیوههمخوانی دارد و ب عادیو ذهنی آنان بیشتر با شرایط سیاسی 

گیرند، بدون آنکه از قبل را كه متعلق به اوضاع اساساً دیگری است، ناخواسته، در شرایطی کامال نوین به کار می

 لگوهایاها در این شرایط نوین به اندازۀ کافی اندیشیده باشند؛ و بی آنکه بدانند این در بارۀ معنا و محتوای این شیوه

شان در کجاست و باالخره، بدون آنكه دربارۀ آیندۀ این رفتاری و ذهنی چه چیزی از سیاست دارند و کارآمدی

های گوناگون اندیشه و عمل تأمل کرده باشند. اغلب، رانده شدن این اشخاص از ساختار قدرت و عدم امکان شیوه

هیم سنتی سیاست ترکیب شده است، ذهنیتى که در جوامع کم و فعالیت مستقیم در این ساختار، با این دلبستگی به مفا

دهد گیرد. مجموعۀ این شرایط، آنان را به جایی سوق میشکل می« کالسیک»های بیش دموکراتیک یا دیکتاتوری

به هر که از واقعیت دور افتند و از دنیایی واقعاً خیالی سر در آورند؛ با این فکر که چرا باید با واقعیت کنار آمد، 

 های پیشنهادی ما پذیرفته نخواهد شد؟ یک از مصالحهحال هیچ
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در واقع، چنان که در پیش گفتم، در نظام ما رویدادهای سیاسی که از اهمیت سیاسی واقعی برخوردارند، از 

نسبت  ای از جامعهآیند؛ و اگر بخش عمدههای دموکراتیک به وجود میای متفاوت با نظامچیزهای دیگر و به گونه

ها اند و به دیدۀ تردید به آنتوجه های سیاسی آلترناتیو و نیز تشکیل احزاب سیاسی بیو برنامه به طرح ُمدل

نگرند، فقط به علت وادادگی عمومی در برابر مسائل اجتماعی و محصول یأس و سرخوردگی عمومی و از می

ع غریزۀ اجتماعی سالمی نیز نهفته است: اگر افراد نیست؛ بلکه در این رفتار یک نو« مسئولیت واال»میان رفتن 

، پس ضروری است که در همۀ موارد باید به گونۀ دیگری «همه چیز، تغییر کرده»کنند که در واقع احساس می

 عمل کنند.

، و پیش از آنکه های مهم سیاسی در کشورهای بلوک شرق )دست کم در مراحل اولیههای اخیر تکاناگر در سال

دانان، هایی در سطح قدرت واقعی داشته باشد(، نه توسط سیاستمداران، بلکه بیشتر از جانب ریاضیپیامد

از سوی افرادی « جنبش ناراضیان»فیلسوفان، مورخان و یا کارگران شروع شده است؛ و اگر موتورهای گوناگون 

اند که خود را سیاستمدار ز کسانی بودهتر اها با هوشبه راه افتاده، به این علت نیست که آن« غیرسیاسی»با حرفۀ 

سیاسی سنتی دست و پایشان را چندان نبسته است، و های دانند، ، بلکه از این است که راهکارها و اندیشهمی

توان و باید در بستر های سیاسی، آن چنان که واقعاً هست، باز اند و از کارهایی که میبنابراین نسبت به واقعیت

 تری دارند.انجام داد، درک وسیعها این واقعیت

را « سپهر پنهان»تواند به هر حال، هرگونه ُمدل سیاسی آلترناتیو، هر اندازه جذاب هم كه باشد، مسلماً امروز نمی

اى مخاطب قرار دهد، در مردم و جامعه شور و شوق ایجاد کند و جنبش سیاسی واقعی به راه به شکل واقعاً زنده

ست که میان امانی است: در تنش مداوم و بیسیاست در نظام پساتوتالیتر جایی دیگر ااندازد. عرصۀ واقعی 

ادعاهای پیچیدۀ این نظام و اهداف زندگی وجود دارد؛ از قبیل نیاز اولیۀ فرد به اینکه دست کم در جاهایی با 

باالدست و حکومتى تحقیرش پذیری داشته باشد، مقامات خویشتن خویش به تضاد نیفتد، و خیلى ساده، زندگى تحمل

خود را شکوفا کند،  های طبیعیمداوم پلیس نباشد، بتواند آزادانه سخن بگوید، بتواند استعداد نکنند، زیر کنترل

شود، هر چیزی که امنیت قضایی داشته باشد و....  هرچیزی که از دور یا نزدیک، مشخصاً به این حوزه مربوط 

خواند.  فرامی ه جا حاضر مربوط باشد، ضرورتاً انسان را به اندیشیدن دربارۀ آنبه این تنش بنیادی زنده و هم

کنند؛ نه فقط به این آل، به حق، چندان توجهی جلب نمیهای انتزاعی دربارۀ تشکیالت سیاسی یا اقتصاد ایدهگفتار

چه کمتر نقطۀ عزیمت سیاست  دانند، بلکه به این دلیل نیز هست که هردلیل که همه امکان تحقق آن را ناچیز می

رو خطر آن چسبد و از اینانتزاعی می« یک روز»و به « آنجا»مشخص و بشری باشد، بیشتر به « اینجا و اکنون»

کنند، را دارد که به آسانی، به نوع دیگری از بندگی انسان بدل شود.  کسانی که در نظام پساتوتالیتر زندگی می

خواهند بدانند آیا زندگی کردن به شکلی ه چیزی اولویت دارد؛ خیلی ساده، میدهند که چبسیار خوب تشخیص می

 این احزاب چیست. پذیر است یا خیر؛ و نه اینکه یک حزب در قدرت است یا چند حزب و نامانسانی امکان
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و سپس از  های سیاسی سنتی، خود را تماماً به روی جهان هستی انسان بازکردن،ها و روشرها شدن از بار مقوله

تر است، بلکه در عین حال از بینانهبندی سیاسی رسیدن، نه فقط از نظر سیاسی واقعخالل تحلیل و بررسی، به جمع

کند: در واقع همان طور که در جای اندازهای سیاسی را عرضه میترین چشم، وسیع«آلدولت ایده»نقطه نظر 

اسی مبتنی بر ل دوام اوضاع، تحت تأثیر این یا آن برنامۀ سیدیگر توضیح خواهم داد، بهبود واقعی، عمیق و قاب

تواند بیرونی، در تحلیل نهایی، فقط می های سنتی میسر نخواهد شد )تازه به فرض ممکن بودن(، این برنامهسیاست

ن از انسا یعنی ساختاری و در رابطه با نظام باشد. در حالی که برنامه باید بیش از هر زمان و هرجای دیگر

با خود، با دیگران و با جهان. امروز  شاشروع کند، از هستی انسان، از بازسازی جایگاه او در دنیا و مناسبات

امعه جبیش از هر زمان، ایجاد یک ُمدل بهتر سیاسی و اقتصادی باید براساس تحول عمیق وجودی و اخالقی 

های قدیمی ای از مدلکنیم و به عنوان نوع تازه صورت پذیرد؛ این، امری خودکار نیست که کافی باشد آن را ابداع

تواند به عنوان تجلی زندگی در حال تحول و تغییر به وجود ست که تنها میاز کار افتاده مطرح سازیم، بلکه مدلی ا

د وجه بدان معنا نیست که پیدایش یک نظام جدید، به طور خودکار زندگی بهتری به ارمغان خواهآید. این به هیچ

 توان نظام بهتری را بنیاد گذاشت.د، بلکه به عکس، فقط با زندگی بهتر است که میآور

دهم، به عکس بر آنم که اندیشه و کار سیاسی بها نمی کنم که من به اهمیت اندیشه و کار سیاسی نظری کمیادآوری  

های آزاد از هرگونه طرح نظورم اندیشه و عملیم، «واقعی»گویم نظری واقعی را هنوز کم داریم. اینکه می

زه حتا اگر است که از دنیای دیگری به دنیای ما انتقال یافته، از دنیایی که دیگر بازنخواهد گشت و تا سیاسی سنتی

 کند.ما را برای همیشه حل نمی بازگردد، مشکالت مهمّ 

توانند به نحو مؤثری از بعاً میهای سیاسی، طانترناسیونال دوم و چهارم، و نیز بسیاری دیگر از نیروها و سازمان

ها مسائل ما را به جای ما حل نخواهند های ما پشتیبانی سیاسی کنند، با وجود این، هیچکدام از آنبرخی از فعالیت

ها های تئوریک آنکنند و محصول شرایط متفاوتی هستند. دیدگاهها در دنیای دیگری عمل میکرد. این سازمان

ب و آموزنده باشد، ولی اگر ما خودمان را با آنان یکی بگیریم، به هیچ وجه نخواهیم توانست تواند برای ما جالمی

معناست اگر زمینۀ حرکت خودمان را در برخی مباحث حاد و مطرح خود نایل شویم. به نظر من بی به حل مشکل

رۀ اینکه آیا ما خواهان تغییر شود به طور جدی دربادر جوامع دموکراتیک جستجو کنیم. به عنوان مثال، چگونه می

نظام ایم یا اصالح آن، بحث کرد؟ صورت مسئله غلط است! در حال حاضر ما نه توان تغییر نظام را داریم و نه 

رسد و تغییر از کجا به بعد اصالح آن را. ما حتا قادر نیستیم مشخص کنیم که اصالح در کدام نقطه به پایان می

به خودی خود چیزی را تضمین « تغییر»و نه « اصالح»آموزد که نه ه ما میشود! تجارب سنگین بآغاز می

کنیم، بر طبق این یا آن آموزه کنند. و باالخره اینکه برای ما اهمیت ندارد که بدانیم نظامی که در آن زندگی مینمی

لت انسانی زندگی کنیم است. مهم این است که با شأن و منز« اصالح شده»و یا « تغییر یافته»سیاسی،  47یا نظریه

                                                 
47 - doctrine 
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و اینکه نظام در خدمت فرد باشد و نه فرد در خدمت نظام، و با امکاناتی که در اختیار داریم در این جهت مبارزه 

کند، کار ما را های روزمرۀ دنیایی است که در آن زندگی میغربی که غرق در سیاست نگارروزنامهکنیم. اینکه 

تکی، بسیار رویزیونیست، انقالبی یا ضدانقالبی، بورژوایی یا کمونیستی، راست یا بخگرا یا خیلی هللازیادی قانون

 اهمیتی برای ما ندارد. چپ ارزیابی کند، البته هیچ

 

 شوند؟یم محسوب «ونیسیاپوز» یزیچ چه در ،«انیناراض»

نکه این مفهوم از ها شده، مفهوم اپوزیسیون است، نخست به دلیل آیکی از مفاهیمی که سرچشمۀ انواع ابهام

 اوضاعی به کلی متفاوت به اوضاعی که ما در آن هستیم انتقال یافته است.

در نظام پساتوتالیتر به چه معناست؟ در جوامع دموکراتیک از نوع سنتی پارلمانی، منظور از « اپوزیسیون»

یاسی تشکیل شده و ای از احزاب ساپوزیسیون سیاسی، نیروی سیاسی است که اغلب از یک حزب و یا مجموعه

در موقعیتی همتراز با قدرت حاکم است. این نیروی سیاسی که در قدرت نیست، با هدف رسیدن به قدرت، 

کند، و به عنوان یکی از عناصر طبیعی حیات سیاسی کشور، از ای جایگزین برای ادارۀ امور پیشنهاد میبرنامه

های سیاسی برای رات پذیرفته شدۀ قانونی، از راهشود و در چارچوب مقرسوی قدرت حاکم محترم شمرده می

اپوزیسیون فرا »ی نیز وجود دارد به عنوان اکند. عالوه براین اپوزیسیون، پدیدهرسیدن به قدرت رقابت می

دهد؛ اما این اپوزیسیون در بیرون از مقررات که خود را کم و بیش همتراز با قدرت موجود سازمان می« پارلمانی

 کند. های معمول در چارچوب نظام عمل میهای متفاوت از روشوسط نظام و با روشوضع شده ت

ست سیاسی که با برنامۀ سیاسی جایگزین به طور ، یا نیرویی ا«کالسیک»های دیکتاتوری اپوزیسیون در نظام

ان رقابت برای قانونی و یا در مرزهای قانون فعالیت دارد، و با وجود این، در چارچوب قوانین موجود از امک

کسب قدرت محروم است، و یا نیروهای سیاسی هستند که خود را برای رویارویی قهرآمیز با حاکمیت آماده 

 های مسلح چریکی با حاکمیت در جنگ اند.های شورشی و گروهکنند، یا همچون جنبشمی

ید این مفهوم در نظام پساتوتالیتر به یک از این اشکال وجود ندارد. پس باید داپوزیسیون در نظام توتالیتر، به هیچ

 رود؟چه معنا به کار می

هایی از افراد که پنهانی در ساختار قدرت، در جنگ بر سر قدرت اند. این دیدگاه به ویژه از طرف . افراد و جناح١

اما  تواند انگیزۀ این مبارزه باشد،شود. برخی اختالف نظرهای نه چندان آشکار میمطبوعات غربی مطرح می

 ی شخصی نسبت به دیگر مقامات.هااغلب، ناشی از سودای کامال ابتدایی دستیابی به قدرت است و یا محصول کینه
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تواند شامل هر آنچه که تأثیر سیاسی غیرمستقیم داشته باشد نیز بشود. همان طور که پیش از می« اپوزیسیون. »٢

نظام بداند، و هرچیزی که نظام را به « اتوماتیزم»هدیدی برای این گفته شد، هر چیزی که نظام پساتوتالیتر آن را ت

فروش از ، از خودداری سبزی«زندگی در راستی»واقع تهدید کند. از این نقطه نظر، هر اقدامی را در جهت 

نامید. یعنی هر چیزی که « اپوزیسیون»توان تا شعری که آزادانه سروده شده، می شعار نوشتهآویختن اجباری آن 

 ها از مرزهای تعیین شده توسط نظام فراتر روند. های واقعی زندگی به کمک آناستخو

زندگی در »بازهم در درجۀ نخست توسط ناظران خارجی، اغلب،  -شود. البته، آنچه که اپوزیسیون نامیده می٣

آشکارا بیان هایی که همواره موضع مخالف دارند، نظرات انتقادی خود را ست، گروهبه طور کلی ا« راستی

شان را ابراز می کنند و یا کم و بیش به خودشان، همچون نیرویی سیاسی باور دارند. کنند، اندیشۀ سیاسی مستقلمی

های مختلف، این پوشاند. اما افراد و گروهرا می« نارضایی»تا حدودی مفهوم « اپوزیسیون»در این حالت، مفهوم 

کنند: این امر نه تنها بستگی دارد به اینکه خودشان را نیروی یا رد می های گوناگون قبول وبرچسب را به شیوه

شان را در سطح حاکمیت تعیین نمایند، بلکه بستگی به معنایی نیز دارد که هر یک مستقیماً سیاسی بدانند و اهداف

 در نظر دارند. « اپوزیسیون»از ایشان از 

تأکید شده است که این جنبشی اپوزیسیون به معنای اینکه برنامۀ ، به صراحت ٧٧منشور ای دیگر: در بیانیۀ نمونه

سیاسی جایگزینی پیشنهاد کند نیست، بلکه هدف دیگری دارد و اگر داشتن برنامه مشخصۀ اپوزیسیون در نظام 

 توان منشور را جنبش اپوزیسیون دانست. وجه نمیپساتوتالیتر باشد، به هیچ

کند. را جنبشی کامال اپوزیسیونی تلقی کرده و با آن برخورد می ٧٧، منشور مسلم است که حاکمیت از همان آغاز

باال گفته شد، که  ٢کم و بیش همان است که در بند شمارۀ « اپوزیسیون»این بدان معنی است که منظور حاکمیت از 

ها باشد و حق ها و تبلیغات توتالیتر راست که از دستکاری هر آن چیزی« اپوزیسیون»طبیعی هم هست. یعنی 

را بپذیریم، به ناچار « اپوزیسیون»مطلق حاکمیت بر فرد را نپذیرد. اگر ما نیز همچون حاکمیت، این تعریف از 

« زندگی در دروغ»را یک جنبش اپوزیسیون خواهیم دید که حاکمیت پساتوتالیتر را که بر پایۀ  ٧٧منشور 

 اندازد.جانبه بنا شده به خطر میهمه

کنندگان منشور)چارتیست(، با چه معیاری خود را متعلق به اپوزیسیون ند که بدانیم هرکدام از امضاءماحال این می

کنندگان، معنای سنتی این مفهوم را چنان که در جوامع دموکراتیک )یا در شمارند. به گمان من اکثریت امضاءمی

دهند، یعنی آن را کشور ما نیز تعمیم میرایج است در نظر دارند و آن را به «( کالسیک»های دیکتاتوری نظام

کند و نه ای همتراز با حاکمیت عمل نمیدانند از نظر سیاسی مشخص، که البته در مورد ما،  در مرتبهنیرویی می

حتا در چارچوب قواعد مورد احترام قدرت. اما چنانچه امکان چنین فعالیتی را به دست آوَرد، حاضر است 

چون برنامۀ سیاسی جایگزین دارد، و اگر به فعاالن آن امکان داده شود، آمادۀ پذیرفتن  مسئولیت آن را بپذیرد،

کنندگان مسئولیت مستقیم سیاسی خواهند بود. اگر این تعریف از اپوزیسیون را بپذیریم، اکثریت عظیم امضاء
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عالیت اپوزیسیونی ارائه بینند، اما اقلیت، با پذیرش اینکه منشور فضایی برای فخودشان را در این جنبش نمی

ها ضمن آگاهی از ویژگی وضعیت در داند. با وجود این، چارتیستدهد، خود را متعلق به این اپوزیسیون مینمی

نیز که در این « بسیار معمولی»دانند که نه تنها مبارزه برای حقوق بشر، بلکه برای مسائل نظام پساتوتالیتر می

تلقی شود. به این معنا، هیچ « اپوزیسیونی»تواند اقدامی گیرند، میمی اوضاع، بُعد سیاسی خاصی به خود

 خود را انکار کند. « اپوزیسیونی»تواند خصلت چارتیستی نمی

را چون « اپوزیسیون»ها در بلوک شوروی مفهوم ها سال است که حکومتشود. دهاما مشکل به اینجا ختم نمی

است به این « اپوزیسیون»گیرند. گفتن اینکه کسی عضو به کار می« دشمن»و مترادف با  بدترین نوع اتهام

خواهد حکومت را سرنگون کند و سوسیالیسم را از میان بردارد و البته تردیدی نیست که عامل معناست که می

ست که امپریالیسم است. تا چندی پیش، همین اتهام کافی بود تا متهم به دار آویخته شود. در چنین وضعیتی، طبیعی ا

شود که چنین عنوانی به خود بدهد، به ویژه آنکه مسئله بر سر واژه است و به هیچ وجه میلی در انسان ایجاد نمی

 گویند. شود و نه این که چگونه از آن سخن میست که انجام میچیزی که اهمیت دارد، کاری ا

باِر سلبی در خود دارد. « اپوزیسیون»فهوم و سرانجام، آخرین دلیل برای پرهیز از این نامگذاری، این است که م

دهندۀ رابطۀ آشکار با حاکمیت و تعریف خود از طریق او، تعریف کردن، نشان« پوزیسیون»خود را در رابطه با 

اند در راستی زندگی ست برای کسانی که تصمیم گرفتهو تعریف موقعیت خود بر پایۀ وضعیت اوست. طبیعی ا

ا بیان کنند، کسانی که تصمیم گرفته اند با هموطنان خود همبسته باشند، آنطور که کنند، فکر خود را آشکار

خود را که در « موضع»خود زندگی کنند، بسیار ناخوشآیند است که « مِن بهتر»خواهند بیافرینند و هماهنگ با می

دّ چیزی بدانند و نه اصل ایجابی است، با واسطه و به طور سلبی تعریف کنند و خودشان را پیش از هر چیز، ض

 چنین یا چنان به صورت ایجابی.

، الزم است برای پرهیز «اپوزیسیونی»و قضاوت دربارۀ هر نوع فعالیت « اپوزیسیون»پیش از به کار بردن واژۀ 

 رود. از ابهام، به روشنی تکرار کنم که این مفهوم در نظام پساتوتالیتر به چه معناست و چگونه به کار می

با باِر معنایی که در جوامع دموکراتیک دارد، به نظام پساتوتالیتر انتقال یافته، بدون آنکه « اپوزیسیون» اگر مفهوم

به عکس، توسط « ناراضی»از پیش در معنا و نحوۀ کاربُرد آن در شرایطی چنین دشوار اندیشیده شود، مفهوم 

رود. این پدیده عمال در هیچ کشور و به کار میهای غربی به عنوان پدیدۀ خاص نظام پساتوتالیتر رایج شده رسانه

 دموکراتیکی، دست کم به این شکل، وجود نداشته است.

رسد که این واژه در درجۀ نخست، به شهروندانی در بلوک شوروی اطالق ؟ به نظر می«ناراضیان»کیانند این 

 ی زیر:هااند در راستی زندگی کنند و نیز کسانی هستند با ویژگیشود که مصمممی
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دهد، آشکارا بیان های موجود اجازه میشان را تا آنجا که محدودیت. آنان مواضع خالف جریان و انتقادهای١

 اند.کنند و به دلیل پیگیری و استمراری که در کارشان دارند، در غرب شناخته شدهمی

گیرند، چندان بشور خود نیز جدّی . مواضع شان سرانجام، مردم و حاکمیت را وادشته تا کم و بیش، آنان را در ک٢

هایشان در داخل کشور و علیرغم انواع فشارهایی که توسط حاکمیت بر آنان که با وجود عدم امکان انتشار نوشته

 شود، از قدرت مؤثر غیرمستقیمی، هرچند محدود، برخوردارند. این قدرت آنان را در مقابل اعمالاعمال می

دهد که چنانچه حکومت تحت پیگردشان قرار و یا دست کم، به آنان اطمینان می داردتر محفوظ میفشارهای سخت

 های سیاسی بیشتری خواهد داشت. دهد، مشکالت و گرفتاری

های آنان از چارچوب تنگ محیط بالفصل یا منافع خاص فراتر رفته و گاه با ماهیت ها و فعالیت. سطح خواست٣

گیرد؛ هرچند ارزیابی آنان از اینکه تا چه اندازه خود را  نیروی برمی تری را درکم و بیش سیاسی، حوزۀ عام

 دانند به هیچ رو یکسان نیست.مستقیماً سیاسی می

ای که برای جلب توجه دیگران، به ویژه ترین و اغلب تنها وسیله. این افراد بیشتر روشنفکر و اهل قلم اند. اصلی٤

های محلی جریان که در چارچوب محفل« زندگی در راستی»ی دیگر هادر خارج کشور دارند نوشتن است. شیوه

ماند و یا اگر از این چارچوب ها را مشاهده کرد، از دید ناظران خارجی پنهان میشود آندارد و به دشواری می

 شود.آید، در نظر گرفته میبیرون برود، تنها به عنوان نوعی فعالیت مکمل که کمتر از نوشته به چشم می

شان لیتانتقادی فعا -یا جنبۀ سیاسی های مدنی. افرادی هستند که در غرب از آنان اغلب بیشتر به دلیل فعالیت٥

مختلف دارند. تجربۀ شخصی من حاکی از  هایگویند و نه به دلیل فعالیتی که در حرفۀ خودشان در رشتهسخن می

گذرد و از آنکه بداند کی و چگونه، از آن مرز درمییآن است که مرز ناپیدایی وجود دارد که فرد، ناخواسته و ب

ای به «ناراضی»خود به این یا آن شکل عمل کرده، بلکه  ای که به تعهد مدنیآن پس، در غرب نه چون نویسنده

 نویسد.ای هم مینمایشنامه -اش؟اید در اوغات فراغتش –شمار می رود که در حاشیه 

اطالق دلبخواهانه و به کار بردن نامی ویژه برای  ن شرایط را دارند؛ اما اینکه آیاتردید کسانی هستند که همۀ ایبی

د البته جای باشد، ص« ناراضی»جمعی از افراد چنین نامشخص، درست است  و اینکه به ویژه، آیا  باید این نام 

 چون و چراست.

. ما خود نیز هر چند با نوعی اکراه، آن را نخواهیم داد رود و ما هم آن را تغییربه هر حال این عنوان به کار می

 بریم، اما بیشتر به طعنه و همواره در میان دو قالب )گیومه(.برای تسریع در مکالمه به کار می

 از این نامگذاری را یادآوری کنیم. « ناراضیان»در اینجا بد نیست برخی از دالیل ناخرسندی 



 قدرت بی قدرتان

93 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

به معنی « dissident»دانیم ی درست نیست؛ همان طور که میشناسنخست اینکه این نامگذاری به لحاظ واژه

اند، خودشان را به این دلیل ساده که هرگز از چیزی جدا نشده« ناراضیان»است، در حالی که  48«خواهجدایی»

نا دانند. بلکه به عکس، آنان با هم جمع شده اند و اگر شماری از آنان از چیزی جدا شده باشند، هماخواه نمیجدایی

 در دروغ بوده است. زندگی ست که در، از خودبیگانگی و از خطاهایی ا«زندگی در دروغ»از 

بودن نوعی « ناراضی»آورد که گویا ترین دلیل نیست. این عنوان ضرورتاً این تصور را پیش میالبته این اصلی

، «ناراضی»موجود. گویا حرفۀ خاص، در کنار کار برای امرار معاش است؛ یعنی حرفۀ اعتراض علیه وضع 

شناس، کارگر یا شاعری باشد که به تشخیص خود عمل کرده و فقط منطق درونی تواند فیزیکدان، جامعهنمی

و شغل اوست که با شرایط بیرونی، اغلب به صورت کم و بیش تصادفی در تقابل قرار گرفته و  اندیشه، عمل

کسی « ناراضی»به رویارویی با حاکمیت کشانده است. تو گویی سرانجام او را ناخواسته و بدون تالشی عامدانه، 

 هنگر شود!آاست که تصمیم گرفته حرفۀ ناراضی بودن را پیشه کند، کم و بیش مثل اینکه تصمیم گرفته کفاش یا 

شود که از شنود و خود متوجه میست. معموال، آدمی زمانی که از دیگران میبدیهی است که واقعیت چیز دیگری ا

بودنش گذشته است. این وضع، نتیجۀ اتخاذ مواضع اساسی و مشخص، « ناراضی»ها از است، مدت« ناراضیان»

نابراین، این بنه از روی داشتن میل به برخورداری از این یا آن عنوان، بلکه به دالیلی به کلی دیگر است. پس 

نیست؛  شدن« ناراضی»هدف قبلی برای مواضع وجودی بنیادی و این فعالیت مشخص به هیچ وجه ناشی از داشتن 

گیری وجودی است که ضمناً ، حتا اگر فعالیتی بیست و چهار ساعته باشد، یک حرفه نیست. موضع«نارضایی»

ن بر آنان ملک طلق کسی هم نیست بلکه همان طور که در پیش گفته شد، تصادفی و در نتیجۀ وضعیتی که از بیرو

 شوند. خوانده می« ناراضی»تحمیل شده 

ها انسانی کنند در راستی زندگی کنند و از میان میلیونها نفر از میان هزاران فرد گمنامی که تالش میبرگزیدن ده

شده، به داشتن چه بسا چنین کاری برای آنان، با توجه به مجموعۀ شرایط تحمیل –توانند خواهند ولی نمیکه می

بندی ها نفر از میان این همه مردم، و ایجاد یک طبقهرگزیدن این دهب ، باری،-شجاعتی ده بار بیشتر نیازمند است 

شود که انجامد. این روش، موجب این تصور میمتمایز، ضرورتاً به آفریدن  تصویری جعلی از وضعیت کلی می

اند و چیزهایی که برای « شدهحیوانات حفاظت»ها و گروهی منحصر به فرد از سرشاخه« ناراضیان»گویا 

شت با آنان یگران ممنوع شده، برای اینان مجاز است و حکومت آشکارا، و شاید عامدانه، رفتاری همراه با گذد

 بودند!می« ناراضی»گرنه، آنان نیز و -اندکند که گویا باقی مردم راضیدارد و یا به عکس، چنین وانمود می

قبل از هر چیز در پی « ناراضیان»شود که میبندی باعث ایجاد این تصور اما این همۀ ماجرا نیست: این طبقه

منافع گروهی خود هستند، گویی دعوای آنان با حکومت، بحث و جدل انتزاعی دو گروه است که در مقابل هم 

                                                 
48 - dissidentی التین: ، در اصل از واژه sedere-dis  .اربرد این واژه ابتدا در قرن هیجدهم  و در رابطه با کسانی کبه معنی جدا شدن، آمده است

 شدند( رواج یافت.گرفتند )جدا میرسمی فاصله می که از مذهب
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اند و در حواشی جامعه، بدون آنکه موضوع اختالف خوِد این جامعه باشد، با یکدیگر مبارزه آرایی کردهصف

در حالی که تنها علت وجودی این «! ناراضی»ست میان این دیدگاه با موضع واقعی کنند. چه تضاد عمیقی همی

از آن « دیگران»است علیه مشکالت گریبانگیر جامعه که  موضع، مبارزه برای منافع دیگران است؛ و موضعی

ها پیش ز مدتاز اقتداری برخوردارند و اگر ا« ناراضیان»رسد. اگر شان به گوش کسی نمیبرند و فریادرنج می

بوم خود نابود نشده اند، البته بدین دلیل نیست که حاکمیت، این همچون حشرات غیربومی به دور افتاده از زیست

زندگی »شمارد! بلکه به این دلیل است که نیروی سیاسی بالقوۀ شان را محترم میگروه استثنایی و نظرات استثنایی

داند که فعالیت این گروه ریشه دارد؛ و می« سپهر پنهان»ای که در گیکند؛ زندرا دقیقاً احساس می« در راستی

روزانه میان  گی آدمی و تنشکوچک از چه دنیایی سرچشمه گرفته و نگاهش به کدام دنیاست. دنیای روزمره

یت ی بهتر از این هست که پس از اعالم موجوداهای زندگی و اهداف نظام. آیا برای اثبات این، نمونهخواست

ها ، حاکمیت تالش کرد تا از یک ملت حکم خطا بودن منشور را بگیرد؟ اما به عکس، این میلیون٧٧منشور 

های سیاسی و امنیتی به امضایی که با تهدید گرفته شد، ثابت کرد که منشور بر حق بوده است. توجه زیادی که نهاد

به عنوان « ناراضیان»شود که حاکمیت از  دهند، شاید در نزد برخی موجب این تصورنشان می« ناراضیان»

نمایندگان سیاسی یک آلترناتیو در هراس است. اما این هراس برای این نیست که ناراضیان واقعاً در چنین موقعیتی 

توان که با قدرت بر فراز جامعه در گشت و گذارند؛ بلکه به عکس، این هراس ناشی از آن هستند؛ یعنی کسانی همه

کند این است که ، و فقط آنچه اینان را متمایز می«عادی»اند با مشاغلی «مردمانی عادی»، «ضیاننارا»است که 

 نیتسیسولژن یاسیاز قدرت سگویند. در پیش، اش را ندارند، با صدای بلند میچیزهایی را که دیگران شجاعت گفتن

 یقربان هاونیلیم تِ یواقع در بلکه ت،سین فرد کی  مقام در او ییاستثنا یاسیس یروین در قدرت نیا: گفتم سخن

 قرار خطاب مورد را تین حسن با انسان هاونیلیم و برداشت پرده آن از بلند یصدا با او که است نهفته گوالگ

 .داد

ترین نقطه حرکت و ذهنیت آنان مشهور و برجسته، ناشی از نفی اصلی« ناراضیان»از  ایجاد نوعی قشر برگزیده

هاست ناپذیری حقوق بشر و آزادیحرکت از اصل برابری حقوقی، مبتنی بر تفکیک دیدیم که بااست؛ به عکس، ما 

)کمیته دفاع از کارگران(  KORکه در « ناراضیان مشهوری»یابد. این رشد و گسترش می« ناراضیان»که جنبش 

 ای؟  آاندبدل شده« ضیان مشهورنارا»اند تا از کارگران گمنام دفاع کنند، مگر به همین دلیل نیست که به گردآمده

 علت به درست اند، آمده جمع ٧٧ منشور در گمنام، نوازندگان با یهمبستگ جنبش یپ در که «مشهور انیناراض»

 اند؟ شده «مشهور انیناراض» که ستین کارشان نیهم

خیزند، بیشتر به بینیم هرچه بیشتر برخی از شهروندان از دیگران به دفاع برمیتناقض عجیبی است این که می

 متمایزشان کند!  « دیگران»شوند که از همین می خواندهنامی 
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را در میان آن « ناراضی»ای که در سراسر این نوشته، واژۀ امیدوارم با توضیحاتی که دادم، معنای گیومه

 ام روشن شده باشد.گذاشته

 

 خطر: در خود فرورفتن

زمینۀ مجار بودند و هیچ نوع پیش -ستواری از امپراتوری اتریشزمانی که هنوز کشورهای چک و اسالو بخش ا

اجتماعی برای اینکه مردم به دنبال هویتی بیرون از چارچوب امپراتوری باشند، وجود  -واقعی، سیاسی یا روانی

بنیان گذاشت، به  50«فعالیت در مقیاس کوچک»، برنامۀ ملی چک را براساس ایدۀ 49.توماش مازاریکنداشت، 

های گوناگون زندگی و در چارچوب ساختار موجود؛ هدف این دیگر، فعالیتی شرافتمندانه و مسئول در زمینهبیان 

فعالیت، افزایش نیروی خالق ملت و ارتقاء آگاهی ملی بود. در این برنامه طبعاً بر عوامل فرهنگی، آموزشی، 

 مازاریککت ممکن برای آیندۀ ملی بهتر از نظر ای گذاشته شده بود. نقطۀ حرتربیتی، اخالقی و انسانی، تأکید ویژه

تری برای او تضمین کند. نقطۀ عزیمت برای تغییر ، انسان بود و ایجاد شرایطی که بتواند آیندۀ فردی شایسته

 شرایط ملی از نظر او، در تغییر و تحول فرد نهفته بود.

ده است. در سودمند بود، تا به امروز زن که در جامعۀ ما ریشه گرفت و از هر نظر« کار برای ملت»این مفهوم 

تلطیف شده « عذر»شان با حاکمیت، از این مفهوم به عنوان نوعی کنار کسانی که برای پنهان کردن همدستی

ها، که با توسل به همین مفهوم به کنند، امروزه هنوز کسانی هستند، دست کم در برخی زمینهاستفاده می

اند. دشوار بتوان گفت اگر چنانچه این همه مردم زحمتکش، با حداقل مشارکت یافتههایی تردیدناپذیر دست موفقیت

ناپذیر است، حداکثر امکانات و انرژی خود را در خدمت نیازهای واقعی جامعه که  اجتناب« زندگی در دروغ»در 

ر کار خوب، هشده که  نگذارند، اوضاع تا چه اندازه بدتر خواهد شد. کار این افراد بر پایۀ این فکر درست بنا

بد و در برخی شرایط، حتا اگر به معنی دست شستن از حق طبیعی انتقاد مستقیم  غیرمستقیم است به سیاست انتقادی

 باشد، برگزیدن این راه بهتر است. 

شود: بسیار های آشکار مواجه میبا محدودیت ٦٠های دهۀ با وجود این، اتخاذ این موضع بیشتر از شرایط سال

رسد و در برابر یک دو راهی ، به مرز تحمل نظام پساتوتالیتر می«فعالیت در مقیاس کوچک»آید که این پیش می

هایی را که این فعالیت در نظر نشینی کرده و اندکی از درستکاری، حس مسئولیت و هدفگیرد: یا عقبقرار می

کند(، و یا اینکه به راه خود ری که اکثریت میداشت رها کند و سرانجام خود را با اوضاع تطبیق دهد )یعنی کا

 کند(. کارا با حاکمیت درگیر شود )کاری که اقلیت میدهد و ناگزیر، آشادامه 

                                                 
49 - T.G.Masaryk  اد. که استعفا د 1935تا  1918جامعه شناس و فیلسوف، نخستین رئیس جمهور پس از استقالل چکسالوکی از سال 
50 - activité à petite échelle 
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، هرگز به این معنی نیست که باید به هر قیمت، در ساختار موجود ماند. اگر چنین «فعالیت در مقیاس کوچک»

کار برای »بایست در زمرۀ کسانی شمرده شوند که از ان کنند، میبود، کسانی که گذاشتند از این ساختار بیرونش

کلی رفتاری وجود ندارد که با هرشرایطی بخواند؛ یعنی مدلی که بر  الگویشانه خالی کرده اند. البته هیچ «  ملت

ت و اس« کار برای ملت»، تا کجا هنوز «فعالیت در مقیاس کوچک»هر وضعیتی قابل انطباق باشد و نشان دهد که 

فعالیت در مقیاس »شود. با وجود این، روشن است که این تغییر ماهیت، بدل می« کار علیه ملت»از کجا به بعد به 

رسد. در این نقطه است کند، و این فعالیت به سرعت به مرز تحمل حاکمیت میرا بیش از پیش تهدید می« کوچک

خواهد « فعالیت در مقیاس کوچک»ن از مفهوم واقعی که اجتناب از رویارویی با قدرت حاکم به معنای دست شست

 بود.

کردم، رئیس من شخصی بود متخصص در این حرفه به نام ، در آبجوسازی کار می١٩٧٤زمانی که در سال 

ما آبجوی خوب تولید کند. همۀ  کارخانه آبجوسازیای داشت و عالقمند بود که ؛ او به نوعی غرور حرفه«شین»

کرد ما هم به اندازۀ او کرد. چون فکر میهایی پیشنهاد میشت و همواره برای بهبود کار راهگذوقتش در آنجا می

اعتنایی عمومی رایج در سوسیالیسم، کارکنی گذاشت. در وضعیت بیکارمان را دوست داریم، ما را زیر فشار می

شان از کار کمتر از او بود و تتر از او را به ندرت بتوان به تصور آورد. مدیران آنجا که همگی شناخسازنده

پاسخ گذاشتن بود، به بی« شین»شان به مراتب بیش از کارشان را نیز کمتر دوست داشتند، اما نفوذ سیاسی

شدند. های گوناگون مزاحمش بسنده نکردند و بیش از پیش بر او سخت گرفتند و از راه« شین»پیشنهادهای 

ای به مدیران باالتر بنویسد. راهی نماند جز اینکه نامه« شین»که برای وضعیت آبجوسازی چنان بدتر و بدتر شد 

های موجود در آبجوسازی را برشمرد و توضیح داد که به چه دلیل این آبجوسازی در این نظمیاو به تفصیل بی

نظر سیاسی  منطقه از همه بدتر است و مسئوالن واقعی این وضع کیانند. در پی این اقدام، مدیر این مؤسسه که از

خود را به کس دیگری بدهد و وضعیت تولید بهبود  توانست جایقدرتمند بود اما شناخت درستی از کار نداشت، می

« فعالیت در مقیاس کوچک»ای از فرجام خوش یک توانست نمونهرفت، مییابد. اگر ماجرا به این شکل پیش می

آبجوسازی که عضو کمیتۀ محلی حزب بود، دوستان بانفوذی باشد. اما دریغا که وضعیت دقیقاً به عکس شد! مدیر 

و خودش « هجونامه»یک « شین»در باال داشت که ماجرا را به نفع او خاتمه دادند: آنان رأی بر این دادند که نامۀ 

تر به کار پرداخت. در اینجا نیز یک تبهکار سیاسی است. شین اخراج شد و در آبجوسازی دیگری با مقامی پایین

اخراج شد، چون قواعد بازی را به هم زده « شین»به مرز تحمل نظام توتالیتر رسید. « فعالیت در مقیاس کوچک»

بر « دشمن»با برچسب « شهروند درجه دو»بود و خود را با گفتن حقیقت به حاشیه رانده بود؛ او حاال به عنوان 

های چک شرقی در میان آبجوسازی« ناراضی»پیشانی، هرچه بگوید، هرگز شنیده نخواهد شد. او اکنون به یک 

 بدل شده است. 
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دهد که من پیش از این، از زاویۀ دیگری مطرح کردم، یعنی این داستان یک نمونه است و همان چیزی را نشان می

شویم، برای اینکه احساس بدل می« ناراضی»آید. ما به شدن انتخاب نیست، بلکه پیش می« ناراضی»اینکه، 

کشاند. از ساختار موجود رانده های بیرونی، ما را به این موضع میما در اثر یک سلسله از موقعیت مسئولیت در

در آغاز، چیزی نبود جز اینکه کارش را « شین»گیریم. انگیزۀ شویم و در موقعیت رویارویی با آن قرار میمی

 .پایان گرفت بر پیشانی« دشمن»درست انجام دهد، اما تالش او با برچسب 

شود و گاهی نه، و در عمل، کمتر و کار درست در واقع  انتقاد از سیاست نادرست است. این انتقاد گاهی تحمل می

 یست.نشود و علت آن به هیچ وجه خود انتقاد کمتر تحمل می

که در میان مردم چک فقط یک  51مجار نیستیم. یعنی دوران استبداد مطلق "باخ" -ما دیگر در دوران اتریش

پسند آن نگیریم، را به معنای نخبه« ناراضی»وجود داشت و آن هم به بریکسن تبعید شد. اگر ما مفهوم « اضینار»

 توان در هر کوی و برزنی  یافت. را می« ناراضیان»باید گفت که امروز 

ست، اند، ُرک و رارا کنار گذاشته« فعالیت در مقیاس کوچک»به این دلیل که گویا « ناراضیان»سرزنش این 

« فعالیت در مقیاس کوچک»اریکِی زجایگزینی برای مفهوم ما« بودن ناراضی»ای بیش نیست. چرا که یاوه

 نیست، بلکه به عکس، اغلب تنها فرجام ممکن آن است. 

نها کسانی درستکار ، برای اینکه تأکید کنم همیشه چنین نیست: من اصالً بر این عقیده نیستم که گویا ت«اغلب»گفتم 

و رویاروی آن قرار گرفته اند. امکان داشت شین  اند که از ساختارهای قدرت بیرون رانده شدهشناسولیتو مسئ

اند، آن هم دهآبجوساز، علیرغم همه چیز، برندۀ بازی باشد. محکوم کردن کسانی که در درون ساختارهای قدرت مان

معناست که صرفا به همان دلیل ن اندازه بینیستند، به هما« ناراضیان»فقط به دلیل ماندنشان و چون که از 

نادرستی  معرفی شوند. بعالوه اگر رفتار انسان را نه براساس آنچه هست، یعنی درستی یا« ناراضیان»سرمشق 

در راستی،  ، یعنی با تالش برای زندگی«ناراضی»رفتار، بلکه براساس نمود ظاهری آن قضاوت کنیم، با جایگاه 

 گرفت. در تضاد قرار خواهیم 

 

 یاجتماع یوندهایپ حفظ جامعه، شدن زهیمتُ اَ  هیعل

تواند این باشد که برخی کارها را انجام ندهد: از ترس لو رفتن ، می«زندگی در راستی»فروش ما برای اقدام سبزی

ت داند نمایشی بیش نیست شرکنوشته را پشت پنجره آویزان نکند، در انتخاباتی که میاز سوی سرایدار، آن پارچه

                                                 
51 - Alexander von Bach (وزیر کشور امپراتوری اتریش١٨١٣ - ١٨٩٣ ،)- یک سیستم کنترل پلیسی در ١٨٥٩تا  ١٨٤٩جار از سال م ،

 سراسر امپراتوری مستقر ساخت. سانسور مطبوعات نیز در دوره او برقرار گشت.
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، به برخی «ساده»تواند این باشد که خیلی اش را در برابر مقام باالتر پنهان نکند. بنابراین، اقدام او مینکند، عقیده

تواند جلوتر اهمیت نیست! اما این امتناع میهای نظام، پاسخ مثبت ندهد، که به جای خود چندان هم بیاز خواست

های ای مشخصی بزند، و از اینکه در برابر دستکاریتواند دست به کارهفروش میهم برود: سبزی

خود را که بازیافته تحقق « ترمسئولیت عالی»)مانیپوالسیون( نظام مستقیماً از خودش دفاع کند، فراتر برود  و 

تواند به همراه همکاران خود برای دفاع از منافع جمع به اقدامی جمعی دست بزند. بخشد. به عنوان مثال، می

بیند هایی که در اطراف خود میها و نابسامانیعدالتید به نهادهای مختلف نامه بنویسد و توجه آنان را به بیتوانمی

 های غیرقانونی را تکثیر کند و به دوستان و اطرافیان بدهد.تواند نوشتهجلب کند. می

و «  اقدام مدنی مستقل»رگونه ه ام، سرآغاز اساسی ) و بالقوه سیاسی( هنامید« زندگی در راستی»اگر آنچه که 

زندگی در »است، البته به معنای آن نیست که هر اقدامی در جهت « ناراضیان»یا « اپوزیسیون» هرگونه جنبش

به معنای ابتدایی و در وسیع ترین « زندگی در راستی»دارد، به عکس،  به صورت خودکار نتیجۀ یکسانی« راستی

زندگی در »ۀ آن بسیار دشوار است. گیرد که روشن ساختن محدودبرمی ای را درمعنا، حوزۀ بسیار گسترده

شان، جز در چارچوب کلی حال اند، و تأثیر سیاسیشود که اغلب ناشناختهدر نمودهای کوچکی متجلی می« راستی

ه ها از مرحلۀ طغیان اولیه علیو هوای جامعه، به طور مشخص هرگز روشن و شناخته نیست. اکثر این فعالیت

 یشتریب منزلت و شأن با فرد مقام در و زدیخیبرم فرد که گفت توانیم ساده یلیو خروند دستکاری جلوتر نمی

  .کندیم یزندگ

گاه به یُمن حرفۀ خاص برخی اشخاص و نیز به یُمن یک سلسله از عوامل تصادفی )اطرافیان، مناسبات دوستی و 

کشد و نام و نشان سر برمیو بی زمینۀ وسیعکه از این پسغیره(، شاهد اقدامی هستیم هماهنگ و چشمگیر 

دارتر بدل تر و هدفیافتهتر، سازمانگذارد و به فعالیتی آگاهانهطغیان فردی را پشت سر می« ساده»مرزهای 

کند به اینکه خود نیست و آغاز می« زندگی در دروغ»نفی « فقط« »زندگی در راستی»شود. از جایی که دیگر می

« ، اجتماعی و سیاسی جامعهمعنویزندگی مستقل »توان آن را شود که میا خالقانه بیان کند، چیزی متولد میر

متمایز نیست «( نامستقل»هاى زندگی )زندگی ، آشکارا از سایر عرصه«زندگی مستقل»است که این  نامید. بدیهی

زندگی »های این ترین کانونکند. اما مهمیو حتا اغلب، به همراه این نوع زندگی در درون افراد همزیستی م

شوند: همچون سرنشینان زورقی که در تالطم زندگی با سطح نسبتاً باالیی از آزادی درونی مشخص می« مستقل

، «زندگی در راستی« »آورانپیام»زنند، و هر بار سر از امواج بیرون کشیده و چون آغشته به فریب پارو می

 گویند. شدۀ زندگی سخن میوباز امیال سرک« آشکارا»

چگونه است؟ انواع تجلی این زندگی، طبیعتاً بسیار است: از خودآموزی، تأمل در « زندگی مستقل جامعه»این 

های گوناگون و نیز خودسازماندهی اجتماعی گرفته تا آفرینش آزاد گیری آزاد مدنی در شکلجهان، موضع
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یابد و به صورت به واقع محسوس شکل می« زندگی در راستی»ن ست که در آفرهنگی. در یک کالم، فضایی ا

 شود. متحقق می

فقط از این فضا، یعنی  شود، همهنامیده می« اپوزیسیون»یا « ناراضی»، جنبش «اقدام مدنی»چیزی که بعدها 

عبارت دیگر، های یخ شباهت دارند. به برخاسته اند و به آن بخش بیرون از آب کوه« زندگی مستقل جامعه»فضای 

به « زندگی مستقل جامعه»ترین معنای کلمه، ، در وسیع«زندگی در راستی»زمینۀ نامشخص همان طور که از پس

، «زندگی مستقل»یابد، به همان شکل، سرانجام از درون این آن رشد و گسترش می« آشکار»عنوان بیان مستقیم و 

زندگی »ز منظر بیرونی، اگر بتوان ا -ستکه کم هم نی -تفاوتگذارد. با این معروف قدم بر صحنه می« نارضایی»

توان با همان قطعیت در نظر گرفت، به هیچ وجه نمی« زندگی در راستی« »ترعالی»را شکل « مستقل جامعه

های آن است، دانست. این فقط یکی از شکل« زندگی مستقل جامعه« »ترعالی»را الزاماً شکل « ناراضی»جنبش 

ترین گفتار، با تر و از نظر سیاسی، مظهر دقیقآشکارترین شکل آن هم باشد و در نگاه نخست، سیاسیو حتا اگر 

یمی که ها، به معنای آن نیست که الزاماً، نه فقط از نظر اجتماعی، بلکه به لحاظ اهمیت سیاسی غیرمستقهمۀ این

ایست که به طور پدیده« ناراضی»دیدیم که ترین نمود آن است. ما پیش از این به خوبی ترین و مهمدارد، کامل

یده داده به این پد« نارضایی»تصنعی از محیط اصلی خود بیرون کشیده شده است )به این معنا که عنوان ویژۀ 

ناپذیر است، جزئی از آن است و ی که از آن برخاسته، جداییها و بسترشده(. در حالی که این پدیده از کل زمینه

ی گیرد. وانگهی، طبق آنچه از نظام پساتوتالیتر گفته شد، نیرویی که در زمان معینش را از آن میانیروی حیاتی

داند، الزاماً در واقعیت امر چنین نیست، چرا که هر نیروی سیاسی مستقل، ترین نیرو میترین و آگاهخود را سیاسی

خود « پیشا سیاسی»است، تنها به یُمن بستر  یپیش از هر چیز، نیرویی بالقوه است. و اگر این نیرو واقعاً سیاس

 چنین شده است.

 این توضیحات بیانگر چیست؟ 

آنکه به موازات آن از فعالیت همۀ های آنان سخن گفت، بیو فعالیت« ناراضیان»توان از است که نمی بدیهی

روند، به شمار نمی« ضینارا»شرکت دارند، و ضرورتاً « زندگی مستقل جامعه»کسانی که از دور و نزدیک در 

حرفی به میان نیاورد. نخست باید از نویسندگانی سخن گفت که بدون توجه به سانسور و خواست نظام، به شیوۀ 

کنند، به صورت سامیزدات های رسمی از چاپ آثارشان خودداری مینویسند و زمانی که انتشاراتیخودشان می

شناسان و دیگر اهل علم گذارند. باید از فیلسوفان، مورخان، جامعهها را در اختیار دیگران میآن 52)زیراکسی(

گفت که راه آفرینش و تحقیقات علمی مستقلی در پیش گرفته و حاصل کارشان را با توجه به اینکه در داخل کشور 

                                                 
52 - samizdatز واژهاشد. این واژه به طنز با تقلید نوشته یا تایپ شده، مخفیانه پخش و خوانده میهایی که به صورت دستروسی، نوشته ، واژه 

بیات "زیراکسی" ، یعنی انتشارات دولتی و رسمی ساخته شده که در روسیه و کشورهای بلوک شرق رایج شده بود. در ایران، اد  gosizdatی روس

 ا به کار می رود.رفت. ادبیات زیرزمینی نیز به همین معنبه همین معنی به کار می
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کنند و یا بحث و کنفرانس و سمینارهای های موجود امکانی ندارند، به صورت زیراکسی پخش میو محدودیت

آموزند که در طور باید از آموزگارانی یاد کرد که چیزهایی به جوانان میدهند. همینخصوصی سازمان می

کنند در اماکن مذهبی خود شود؛ باید از روحانیونی سخن گفت که تالش میمدارس رسمی از ایشان پنهان داشته می

ای داشته باشند؛ باید از نقاشان، ذهبی آزادانهو یا در صورت محروم بودن از این اماكن، در خارج از آن، زندگی م

اندیشند. باید از اهل موسیقی و خوانندگانی گفت که بدون توجه به سلیقه و پسند نهادهای رسمی به هنر خود می

دهند؛ از کسانی باید گفت که کوشش می کسانی یاد کرد که در این فرهنگ مستقل شرکت دارند و آن را اشاعه

طریق، از منافع واقعی اجتماعی و کارگری دفاع کنند و به سندیکاهای موجود، معنای واقعی بخشند  کنند به هرمی

 خواهان و کنندیم جلب هایعدالتیب به را حکومت توجه که گفت یکسان از دیبایا سندیکاهای مستقلی ایجاد کنند. 

 نظام که طورآن نه و خود ۀویش به کنندیم تالش که کرد ادی جوانان یهاانجمن از دیبا شوند؛یم نیقوان تیرعا

 و .... نندیافریب را خود یارزش اصول و کنند یزندگ خواهد،یم

شماری « ناراضیان شناخته شده»بخواند. با وجود این، « ناراضی»رسد که همۀ این افراد را کس نمی به فکر هیچ

است؟ آیا همین « ناراضیان»ته شد، فعالیت اصلی اند! مگر نه این است که همۀ آنچه در باال گفاز همین افراد 

های آزاد آنان نیستند که در دانشگاهکنند؟  آیا همشان را زیراکسی منتشر مینیستند که کارهای علمی« ناراضیان»

ردم های مختلف مکنند و منافع واقعی گروهعدالتی مبارزه میآنان نیستند که با هرگونه بیگذارند؟ آیا همکنفرانس می

 رسانند؟را تجزیه و تحلیل کرده و به آگاهی آنان می

، اکنون وقت آن است «ناراضی»های موضع پس از کوشش برای یافتن منابع، ساخت درونی و برخی از ویژگی

 ینیع طور به و کنندیم چه واقع در «انیناراض» نیا مینیبب و میبنگر «رونیب» از ،ینوع به را دهیپد نیاکه 

ً  و است چگونه نآنا تیفعال   .دارد یاجهینت چه مشخصا

های آنان، در کنندۀ همۀ اقدامو تعیین توان گفت، این است که هستۀ اصلی، مهمنخستین چیزی که در این باره می

نهفته است؛ « زندگی در راستی»به مثابه بیان آشکار « زندگی مستقل جامعه»از  تالش برای آفرینش و پشتیبانی

 نیا در را خود و باشند یراست و قتیحق خدمت در یعلن و دارجهت هماهنگ، طور به دارند شکوش نکهیدر ا

 در فرد مقاومت یبرا گام نینخست «یراست در یزندگ» که چرا است، یعیطب اریبس نیا و. دهند سازمان  جهت

ترین باالخره اینکه، درونی  و است، مستقل یاسیس تیفعال نوع هر یمبنا گانهی و  نظام ۀکنندگانهیب فشار برابر

رود. بنابراین، مشکل بتوان تصور کرد که فعالیت مشخص به شمار می« ناراضی»منشاء وجودی موضع 

بتواند به  جز بر اساس خدمت به حقیقت و زندگی واقعی و کوشش برای فراهم کردن زمینۀ « ناراضی»

 های واقعی زندگی، به برنامۀ دیگری متکی باشد.خواست
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 است لیدل نیهم به. دهدیم قرار حمله مورد سوهمه از اوست، مقابل در یمنزو و تنها که را فرد تریم پساتوتالنظا

 مقابل رد یزندگ یواقع یهاخواست و فرد از و دارند یدفاع آشکارا خصلت «انیناراض» یهاجنبش یۀکل که

 .کنندیم دفاع نظام مقاصد

های ، در عنوان دیگر گروه«دفاع»شود. واژۀ از خود اجتماعی نامیده می (، امروز دفاعKORکمیته دفاع لهستان )

 ، آشکارا ماهیت دفاعی دارند.٧٧در اتحاد شوروی و نیز منشور  53های هلسینکیمشابه لهستانی نیز هست، و گروه

و پاسخگوی  است، به رغم اینکه ممکن است کوچک و حداقلی از دیدگاه سیاست سنتی، این برنامۀ دفاعی قابل فهم

ئولوژی نظام ها و یا ایدهها، الگووضعیت اضطرای، و در نهایت سلبی به نظر برسد. و از آنجا که در مقابل دیدگاه

نیست. اما در « سیاست»گذارد، بنابراین به معنای دقیق کلمه، ئولوژی دیگری نمیها و ایدهها، مدلحاکم، دیدگاه

دفاعی محدود  تواند خود را فقط به برنامهنیز دارد و نمی« ایجابی»رنامۀ واقع این حرکت دفاعی، همواره نوعی ب

 کند.

دهد. در واقع، نظام پساتوتالیتر تبلور این نوع باورها به عقیده من، محدودیت نگرش سنتی از سیاست را نشان می

عمال رت است از اِ خط سیاسی مشخص از جانب یک دولت مشخص نیست، بلکه معنای اساساً متفاوتی دارد که عبا

شود. و مبارزه با آن، خشونت پیچیده، عمیق و درازمدت بر کل جامعه که به دست خوِد جامعه به اجرا گذاشته می

ست. این نوع بینانه، بلکه ناکافی ابا اتکا به خط مشی مبتنی بر ایجاد تغییراتی در رأس قدرت، نه تنها غیرواقع

ماند؛ در واقع، مشکل نه در خط مشی یا برنامۀ سیاسی، بلکه در خود ه بازمیهای مسئلحل، از رسیدن به ریشهراه

ع را این نوع دفا -تر استبینانهست. دفاع از فرد، دفاع از منافع زندگی، فقط این نیست که این راه واقعزندگی ا

ه پشتیبانی ان اینکشود، امکتوان در هرجا و هر زمان آغاز کرد و چون به زندگی روزمرۀ انسان مربوط میمی

نیز هست، چرا که به  بخشمردم را به دست آورد بیشتر است؛ این نوع اقدام، شاید به همین دلیل، یگانه راه نتیجه

پردازد. گاهی باید به حضیض ذلت فروافتاد تا حقیقت را بازشناخت، ترین مسائل انسانی میهای درونیریشه

 کرد. تا ستارگان را مشاهدههمچنان که باید تا قعر چاه پایین رفت 

نه  -افراد« پیش پا افتاده»، این دفاع «سلبی»و « حد اقلی»به عقیدۀ من امروز، این برنامۀ اضطراری، این برنامۀ 

است: این برنامه سرانجام سیاست  به معنایی، برنامۀ حداکثری و تا حدّ ممکن ایجابی -فقط در وضعیتی که ما داریم

اش باشد تا بتواند از خطاهای گذشته پرهیز کند. یعنی به بایست نقطه عزیمتکشاند که میمیای را به تنها عرصه

عرصۀ فرد مشخص. این چرخش موضع سیاسی )یعنی عرصۀ فردى را مركز توجه قرار دادن( در جوامع 

ید اوضاع ست که باید بشود. و شادموکراتیک که فرد گرفتار خشونتی چنین آشکار و خشن نیست، هنوز کاری ا

رسد که سیاست در جهان ما، باید بدتر از اینکه هست باشد تا اهمیت و فوریت این چرخش آشکار شود. به نظر می

                                                 
ر در اتحاد شوروی سابق تشکیل شد. این گروه ی و با هدف دفاع از حقوق بشبر اساس قرارداد هلسینک ١٩٧٦گروه هلسینکی مسکو، در سال  - 53

 دهد.های خود ادامه میامروزه نیز در زمینۀ دفاع از حقوق بشر و الئیسته در روسیه به فعالیت
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های ست: توجه به نگرشکنیم، در کار عملی ساختن این چرخش ادقیقاً به علت فالکتی که در آن زندگی می

اند، کنار طلبانه که دو روی یک سکهسیاسی فرصت و البته، پراتیک« ایجابی»های معجزه گر انتزاعی و ُمدل

ها بود، در مرکز توجه ها و پراتیکشود و باالخره، فرِد مشخص که تا به امروز کم و بیش بردۀ این ُمدلگذاشته می

 گیرد.قرار می

مان دادن . اما اگر درست است که سازای باید به شکلی سازمان داده شود، امری است پذیرفتهاینکه هر جامعه

این طریق  جامعه باید در خدمت فرد باشد و نه به عکس، پس الزم است که پیش از هر چیز، فرد آزاد شود و از

اش فراهم گردد. تجربۀ خوِد ما تباهی روش وارونه را به خوبی نشان داد، یعنی فضای الزم برای سازمانیابی

دهی شوند و سپس خود را  داند، سازماناز همه میرا بهتر « نیاز مردم»روشی که افراد نخست توسط کسی که 

 آزاد کنند.

 یهاجنبش یدفاع خصلت ،اند استیبه س یکه سخت گرفتار نگرش سنت یگفت کسانتوان به طور کلی می

 نیا مثبت ۀنقط نیترمهم نیا من نظر از عکس، به که یحال در نند،یبیم آنان یمنف ۀنقط را «انیناراض»

 ۀبرنام که یاستیس روند؛ فراتر یسنت استیس آن از توانندیم که است لیدل نیهم به درست قتدممع من. هاستجنبش

 .داندیم یناکاف بس را آنان

 

 حقوق بشر یمبارزه برا

بلوک شوروی، دفاع از فرد قبل از هر چیز، از دفاع از حقوق مدنی و حقوق بشر « ناراضیان»های در جنبش

اند از اعالمیۀ جهانی حقوق شود. این اسناد عبارتناگون تعریف شده است آغاز میچنان که در اسناد رسمی گو

و قانون اساسی کشورهای گوناگون. این  54المللی حقوق بشر، قرارداد نهایی کنفرانس هلسینکیهای بینبشر، میثاق

اند، کسانی که با گرفتهکنند که به علت تالش برای تحقق این حقوق تحت پیگرد قرار ها از کسانی دفاع میجنبش

خواهند حقوق بشر را محترم بشمارند، و ها میدهند، کسانی که از دولتفعالیت خود، این حقوق را گسترش می

 کنند.های گوناگون زندگی گزارش میموارد نقض حقوق بشر را در عرصه

                                                 
و اروپای   اروپای غربینادا و کشورهای کشور )دو ابرقدرت، کا ٣٥در هلسینکی، پایتخت فنالند توسط  ١٩٧٥این قرارداد در اول اوت  - 54

آمیز ها و حل مسالمتای، ازجمله بر همکاری میان کشورها، رعایت حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت ملتماده ١٠شرقی( امضا شد. در این قراداد 

بان حقوق ن دیدهایجاد سازما ها تأکید شده بود. همزمان سازمان دیده بان هلسینکی برای نظارت بر اجرای این قرارداد تأسیس گردید و منشاءاختالف

 بشر گردید.
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شان را قانونی می دانند، بلکه عالیتگویند و ففعالیت آنان کامالً برپایۀ اصل قانونیت است. نه تنها علنی سخن می

احترام به قانون را هدف اصلی خود قرار داده اند. التزام به قانون، که نقطه حرکت و چارچوب فعالیت آنان است، 

 های مختلف فعال در مجموعۀ بلوک شوروی است. آنکه با هم تصمیم گرفته باشند، وجه مشترِک گروهبی 

جانبه مشخصۀ دهد: چرا در شرایطی که خودسری همهپرسش مهمی قرار میاین وضعیت، ما را در برابر 

گرایی با چنین گستردگی به صورت خود به خودی و سراسری مورد استقبال قرار حاکمیت است، اصل قانون

 گیرد؟می

ویژگی  این قانونگرایی در درجۀ نخست، نتیجۀ طبیعی ویژگی اوضاع در نظام پساتوتالیتر و پیامد درک اساس این

است. مبارزه برای آزادی جامعه، به طور کلی دو راه بیشتر ندارد: براساس قانونگرایی و یا مقاومت )مسلحانه یا 

شود. این نوع از مبارزه، مناسب آمیز(. نامناسب بودن راه دوم در نظام پساتوتالیتر به سرعت آشکار میمسالمت

های اجتماعی مثال در شرایط جنگ، و در شرایطی که درگیریهای در حال تحول است، ثباتی و جامعهشرایط بی

که در حال استقرار و یا فروپاشی است؛ یا زمانی « کالسیکی»اند و یا در دیکتاتوری و سیاسی به اوج خود رسیده

ایم، به عنوان مثال، میان کشوری اشغالگر و که با درگیری میان دو نیروی کم و بیش هموزن بر سر قدرت مواجه

گر  و جامعۀ زیر سلطه جنگند، و یا زمانی که مرز روشنی میان غاصبان سلطهشان میردمانی که برای آزادیم

وجود دارد، و یا اینکه جامعه آشکارا دچار وضعیتی بحرانی است. اگر برخی موارد انفجاری چون اوضاع 

ای دیگر است. در این کلی به گونه را کنار بگذاریم، وضعیت در نظام پساتوتالیتر، به ١٩٥٦مجارستان در سال 

های اجتماعی، حتا اگر بسیار عمیق هم باشند، در بیشتر مواقع پنهان ایم. بحرانها، با سکون مواجهنوع نظام

های بنیادی در سطح فردی جریان دارند. در چنین مانند. جامعه به هیچ وجه، با حاکمیت طرف نیست و درگیریمی

که « خفته»ای جویانه کمترین بازتاب اجتماعی، حتا در سطح نازل ندارند. جامعهومتهای مقاشرایطی، فعالیت

که با نظام همدست  اییافتن کاالهای مصرفی )یکی از مشکالت در نظام پساتوتالیتر( مشغلۀ اصلی اوست، جامعه

داند و در واکنش به آن، میپذیرد و آن را علیه خود ای را نمینظام، چنین مبارزه« اتوماتیزم»است و از حامالن 

شود. به عالوه، تر میقانونی در اختیار او گذاشته است، افزوناش به نظامی که دست کم، فضایی ِشبهسرسپردگی

اگر در نظر آوریم که نظام پساتوتالیتر، ساز و کارهای کامل و پیچیدۀ مستقیم و غیرمستقیمی برای کنترل جامعه 

جویانه نه تنها به سابقه است، خواهیم دید که هر اقدام مقاومته در تاریخ بشر بیدر دست دارد؛ سازوکارهایی ک

ست بلکه کمترین آیندۀ سیاسی نیز ندارد و حتا پیش از آنکه به مرحلۀ عمل درآید، لحاظ تکنیکی غیرعملی ا

و منزوی محدود شود. تازه اگر اقدامی هم صورت بگیرد، تداوم نخواهد داشت و در حد افرادی جدا سرکوب می

ای نیز که به ماند. نه تنها دستگاه عظیم دولت، حتا از خارج مرزها با او مقابله خواهد کرد، بلکه خوِد آن جامعهمی

 که کندیم کوشش اشیغاتیتبل دستگاه با تیحاکم که ستین لیدل یبکند. )نام او و به سود او اقدام شده، مانع ایجاد می

 (. کند شانمتهم بودن یرقانونیغ و یگرتوطئه به و بخواند ستیترور را «انیناراض» جنبش
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ترى دارد كه در های ژرفبه فعالیت قانونی نیست، بلکه این کار ریشه« ناراضیان»البته این دلیل اصلی پایبندی 

ى دنبال آمیز نظام كه هر جنبش مقاومتنهفته است. اصل تغییر خشونت« ناراضى»های درونی مایهترین بُنانسانی

مبتنی بر عدم خشونت است. البته « ناراضیان»كند، اساساً براى او بیگانه است و باید باشد. برای اینكه جنبش مى

توان از این وسیله توان پاسخ گفت، مىدر شرایطی اضطراری و ویژه، آنجا كه خشونت را جز با خشونت نمى

آغازین  دداری از آن به معنای پشتیبانی از خشونتهمچون یك شّر ضرور استفاده کرد، در غیر این صورت خو

اروپایى اشاره كرد كه به وقوع  (هاىپاسیفیستطلبان )صلح  توان به كوربینىاست. در این باره به عنوان مثال مى

دربارۀ خشونت، بر پایۀ مخالفت با دیدگاهى است كه « ناراضیان»جنگ جهانى دوم یارى رساند. موضع جنبش 

شود، فدا كردن تلقی مى« اساسى»داند و این تغییر كه جامعه را بدون تغییر نظام یا حكومت میسر نمی تغییر واقعی

كند. به این ترتیب، ارزش یك برنامۀ ها را توجیه مىاست، یعنى فدا کردن زندگى انسان« كمتر اساسى»آنچه را كه 

بردگى انسان، درست در همین جا نهفته است.  شود. و خطر بالقوۀ نوع دیگری ازتئوریك بیشتر از جان آدمى می

هر تغییرى در ، همان طور كه شرح آن رفت، دقیقاً نقطه مقابل چنین تفکری هستند، و «ناراضیان»هاى جنبش

 نگاه از موضع رییكند. این تغرا تضمین نمى یخود چیز یدانند كه به خودنظام را امرى بیرونى و ثانوى مى

ً  ،«اكنون و اینجا در» او از فعال دفاع و مشخص فرد سود به ،هآیند به یانتزاع سیاسى  با است همراه طبیعتا

اعتقاد عمیق به و طبیعتاً همراه است با  رد،یگ صورت «بهتر ۀآیند نام به» که یخشونت هرگونه از عمیق بیزارى

شونت اعمال شده براى پیروزى را اى كه از طریق زور به دست آید حتماً بهتر نخواهد بود؛ یعنی آثار خاینکه آینده

موافق كودتا « ناراضیان» كارى است و نه اعتدال سیاسى. جنبشلزوماً به همراه خواهد داشت. این نه محافظه

داند. از نیست، نه به این دلیل كه این راه حل رادیكال است، بلكه به این دلیل كه آن را به اندازۀ كافى رادیكال نمى

تر از تغییر حكومت یا نظام  است؛ برخى از اشخاص حل مسئله در سطحى بسیار عمیق نظر این جنبش، راه

كنند. آنان گر و تحت سلطه ارزیابى مى، نظام ما را چون دو طبقۀ سلطه١٩وفادار به دید كالسیك ماركسیستى قرن 

، راه حل دیگرى جز با حركت از این اصل موضوعه كه طبقۀ استثمارگر به راحتى قدرت را واگذار نخواهد كرد

گیرند. به ناگزیر، از نظر آنان مبارزه براى حقوق بشر، به نحو گر در نظر نمىانقالب براى نابودى طبقۀ سلطه

فریبد، چرا كه به این طلبانه است؛ و معتقدند كه این كار جامعه را مىاى قانونى، آلوده به توهم و فرصتناامید كننده

شان معامله كرد. اما از آنجا كه اینان كسى ان با استثمارگران، با وجود قانونیت دروغینتوزند كه مىتوهم دامن مى

افتند، و این اعتنایى سیاسى مىاعتمادى، انفعال و سرانجام به بىیابند، به تلخكامى، بىرا براى انقالب كردن نمى

اشى از به كار گرفتن مكانیكى بست نكند. این است نمونۀ بندرست همان چیزى است كه حاكمیت دنبال مى

 ئولوژیک در نظام پساتوتالیتر كه از دنیایى دیگر و دورانى دیگر به ارمغان رسیده است.هاى ایدهكلیشه

 هاى زیرین رسید:بدیهی است كه لزوما نباید هوادار كودتا بود تا به پرسش
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دنیاى »های هرحال صوری و یکی از مؤلفه درحالی كه این قوانین و به ویژه قوانین جهانشمول حقوق بشر،  كه به

سازى ظاهرى بیش نیست، و فریبكارى تمام عیاری در پس آن پنهان است، آیا استناد كردن به و صحنه« نمود

توانند هر قانونى را تصویب كنند، اما در هر صورت ها مىآن»شود: اى واقعی دارد؟ اغلب گفته میقوانین فایده

همیشگى، و استناد به قانون نیست  55«روى كلمه حساب كردن»آیا اصل قانونیت همان « د.كننكار خودشان را مى

داند وقتى معتبر است كه حاكمیت بخواهد؟ آیا جز این است كه ما با نوعى فریب و ُخر ُخر كه حتا یك كودك هم مى

پذیرد تا بهتر به را مى سازى پیشنهادىایم كه سرانجام با یك روش چپ اندر قیچى، صحنهمواجه  56نوع چویكى

« ناراضى»كه مبنای حرکت « زندگى در راستى»خودش دروغ بگوید؟ به عبارت دیگر، آیا این روش با اصل 

 است، همخوانى دارد؟

ارادۀ  توان به این پرسش پاسخ گفت.بدون تأمل همه جانبه دربارۀ نقش مقررات حقوقى در نظام پساتوتالیتر نمى

ت به اجرا ، در مقیاس وسیعى به صورت مستقیم و بدون تشریفا«كالسیك»اى دیكتاتورى هفرمانروایان در نظام

بینند فرمانروایى خود را پنهان كنند و تمایلی ندارند دست و پاى خودشان را با ها دلیلى نمیشود. آنگذاشته مى

س، به همه چیز لباس قوانین تر به عكس، در حدّ وسواهاى پساتوتالیقوانین و مقررات ببندند، در حالى كه نظام

ها، نامهها، رهنمودها، فرماننامهاى از دستورها، آیینهاى زندگى، در شبكهپوشانند: تمامى عرصهحقوقى مى

نامند. بخش عمدۀ این مى« بوروكراتیك»شوند. به همین دلیل است كه آن را نظام هنجارها و مقررات گرفتار  مى

شوند كه ویژۀ نظام پساتوتالیتر است. فرد در این ى براى دستكارى پیچیدۀ زندگى مىآیین و مقررات، ابزار مستقیم

شود به نقشی که در درون این دستگاه دارد. تمام اش محدود میدستگاه عظیم، ُمهرۀ ناچیزى بیش نیست و اهمیت

امكان باید در كنترل این های اجتماعى و فرهنگى تا حدّ ها، فعالیتدادن زندگى، شغل، محل اقامت، تغییر مكان

ها تنظیم شود. كوچكترین انحراف از این راِه از پیش تعیین شده، خطا و نشانۀ هنجارها باشد و با توجه به آن

وردن آن در آاز آشپز رستوران گرفته كه بدون كسب اجازه )كه به دست شود. خودسرى و هرج و مرج تلقى مى

 بدون كه اىخواننده تا كند، آماده یدولت هاىنٌرم از خارج غذایى ندارد قح( است دشوار اریدستگاه بوروكراتیك بس

 فرآورد که تیكبوروكرا مقررات از اىشبكه بند در اشخاص ۀكلی بخواند، جدیدى ۀتران ندارد حق دستگاه، موافقت

هدف خود، یعنى  ش در جهت هاى زندگى را بیش از پیاى كه نیازشبكه گرفتارند؛ است پساتوتالیتر نظام ریناگز

 كشد.نظام، به زنجیر مى« اتوماتیزم»كاركرد منظم 

مقررات حقوقى، در معناى فشردۀ این مفهوم، مستقیماً در خدمت نظام پساتوتالیتر اند؛ و از این نظر با دیگر 

اینکه در چه  تفاوتى ندارند. با وجود این، به نحو كم و بیش آشكار و بسته به« هادنیاى بایدها و نباید»هاى عرصه

                                                 
55 - prise au mot 
56 - Chvéïk 1883-1923  چکسالوکی  ر، شخصیت اصلی ُرمان طنز "چویک، سرباز شجاع" از نویسنده مشهو, Jaroslav Hašek  .است 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1923
http://fr.wikipedia.org/wiki/1883
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jaroslav_Ha%C5%A1ek
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کنند، غیرمستقیم نیز در خدمت نظام اند. و این چیزى است كه نقش این مقررات را به طور سطحی عمل می

 شود:ئولوژی میناپذیر ایدهتوان گفت كه جزء جدایىسازد، و حتا مىئولوژى شبیه مىمحسوسى به نقش ایده

از « جامۀ رسمى»قوۀ مجریه را با « پست»هاى کند: بنیانرا نیز بازی می« عذر». مقررات حقوقى، نقش ١

و نظارت واقعی بر « حمایت از جامعه»پوشاند و احساس خوشایندى از عدالت، های حقوقی مىمفاهیم و واژه

آورد تا ماهیت واقعى عملکرد حقوقى نظام پساتوتالیتر و دستكارى جامعه توسط نظام را اِعمال قدرت به وجود مى

 و. داریم شكایت چه از ما كه دیاز زندگى در كشور ما، فقط قوانین آن را بشناسد، نخواهد فهم كسى كهپنهان كند. 

 مانده وكال براى كه اندكى بسیار عمل دانیم از و ها،دادستان از قضایى، محاكمات در پنهان هاىدستكارى از

؛ نه چیزى از تسلط دیفهم هدنخوا یزیچ امنیتى هاىدستگاه خودسرى و هادادگاه بودن غیرعلنى از و است،

هاى امنیتى  بر قوۀ قضایى خواهد دانست و نه چیزى از كاربُرد بسیار وسیع برخى از مواد قانون كه به عمد دستگاه

اعتنایى مطلق دستگاه قضایى نسبت به مقررات حقوقى و حقوق اند و ...، و نه البته از بىمبهم گذاشته شده

اند به این نتیجه برسد كه قوانین حقوقى ما بدتر از قوانین كشورهاى متمدن نیست و توخبر مىشهروندان. ناظر بى

حزبى و عشق به ابرقدرت همسایه که در قانون اساسى هم قید شاید جز برخی عجایب چون حاكمیت ابدى تك

یعنى  -این مسئله است، در واقع تفاوت چندانى با قوانین آنان ندارد. تازه اگر این ناظر بتواند جنبۀ صورى شده

هاى قضایى و امنیتى را بررسى كند، خواهد دید كه در مجموع، روال مربوط به عملكرد ارگان 57«انبوه مدارك»

معمول رعایت شده است: پس از بازداشت، تفیهم اتهام در مهلت مقرر صورت گرفته، حكم بازداشت موقت و 

و .... بنابراین همه چیز توجیه شده و قانون را رعایت  كیفرخواست به طور قانونى تسلیم شده، متهم وكیل دارد

رحمى با زندگى یك جوان بازى كنند، فقط به خاطر اینكه ُرمان نویسندۀ ها، در كمال بىاند. اینكه این ارگانكرده

گرفته  چیزى كه همه، از قاضی -اساسى دربارۀ او به پلیس داده شدهالقلمى را ُكپى كرده یا اینكه گزارش بىممنوع

اساس بودن اتهام، الزاماً در مدارك بىمانند. همۀ این مسائل در پس پرده پنهان می -اندتا متهم، كامالً از آن آگاه

 گرفته کار به كسى علیه «عمومى اذهان تشویش» ییجزا قانون که ستین آن از مانع یزیشود، چپرونده آشكار نمى

ها، عبارت دیگر، قوانین و مقررات حقوقى، دست كم در برخى زمینه. به است كرده بازنویسى را ُرمانى كه شود

پس علِت وجود این قوانین و «. نمود»دهندۀ دنیاى چیزى نیست جز پوششی ظاهری و یكى از عناصر تشكیل

میان نظام و فرد كه « پُل عذر»ئولوژى است: به عنوان مقررات چیست؟ دقیقاً همان چیزى كه علت وجودى ایده

دهد تا وارد ساختارهای قدرت شود و در خدمت خودسری حاكمیت قرار گیرد؛ چرا كه این كان را به فرد مىاین ام

کند و حامی جامعه در مقابل تبهكاران است. دهد كه فقط دارد قانون را رعایت می، این توهم را به فرد مى«عذر»

قواعد و مقررات شود! ه مراتب دشوارتر مى، استخدام نسل جدیدى از قاضى، دادستان و پلیس ب«عذر»بدون این 
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المللى فریبد، بلكه افكار عمومى ملى و بین، نه فقط وجدان دادستان را مى«نمود»حقوقى به عنوان جزئى از دنیاى 

 كند.و تاریخ را نیز گمراه مى

رون حاكمیت ئولوژى، وسیلۀ ضرورى ارتباطات آیینى در د. مجموعۀ قوانین و مقررات حقوقى، همچون ایده٢

کند؟ مگر جز است. آیا همین ارتباطات آیینی نیست که شكل، چارچوب و قواعد چگونگی اِعمال قدرت را تعیین می

قواعد »بخشد، سازد، به آنان امکان مشروعیت دادن به خود مىاین است كه تفاهم میان اعضاى خود را ممكن مى

دهد؟ آیا نظام پساتوتالیتر در اختیار گردانندگان قرار مىكند و تکنولوژی ها را تعیین مىسازىصحنه« بازى

بخشد و اجزاء گوناگون حاكمیت را از طریق زبانی مشترك تواند بدون این آیین فراگیر كه به او موجودیت مىمی

آن به  یهاتر باشد، مجهز کردن گردش چرخبه هر میزان كه دستگاه سركوب عظیمپیوندد، حکومت کند؟ به هم مى

ها، وكالى مدافع، ها، بازپرساین قضات، دادستان ۀاگر هم یابد.اى از مقررات صورى اهمیت بیشترى مىجموعهم

شود مردم را به گونه مىبه هم وصل شده اند، وجود نداشته باشند، چه یكه براساس مقررات سخت دادگاه یهامنشى

تشویش اذهان  ١٠٠ ۀشود مادطور مىه ویژه، چهزندانى كرد؟ ب یجرم ُكپى كردن كتاب، مخفیانه و به راحت

شاید بدون این ابزارها هم بشود همان اقدامات را انجام  گرفت؟ دهیکه دارد، ناد یآزاررا، با آن ظاهر بى یعموم

ثباتى از نوع آن اوگاندایی تبهکار ممكن است. در حالى كه در هاى بىداد، اما چنین چیزى فقط در دیكتاتورى

اى از جهان ُمدرن شدهناپذیر و شناختهدر بخش وسیعى از جهان متمدن مستقر شده و امروز جزء جدایینظامى كه 

اى از قوانین و گنجد و به لحاظ عملى ناممكن است. این نظام، بدون مجموعهرود، در تصور کسی نمیبه شمار می

تواند موجودیت پیدا کند. تگاه دارد، نمىمقررات حقوقى و نقشى كه به عنوان رابطۀ آیینى میان اجزاى مختلف دس

با گستردگی تمام در آن بخش از نظام قضایى آشکار « عذر»بدیهى است كه نقش مناسک و آیین، نمای ظاهری و 

ست، بلكه در کند و پشتوانۀ پیگردهای قضایی اشود كه آنچه را که برای شهروندان ممنوع است گوشزد مینمی

كلمه، »كند. البته این همه، چیزى نیست جز بازی با ق و مزایای شهروند را مطرح مىشود كه حقوبخشى دیده می

اما نادیده نباید گرفت که این بازی برای نظام، بی اندازه مهم است، چرا كه به این وسیله، در «. كلمه و باز هم كلمه

مقابل تاریخ به عنوان مجموعۀ  المللى و باالخره درمقابل شهروندان، دانش آموزان مدارس، افكار عمومى بین

تواند اصول اهمیت ندهد، براى اینكه نمى تواند به این مشروعیتبخشد. او نمىیکدستی به خود مشروعیت مى

ئولوژى براى موجودیت او دانیم كه این ایدهئولوژى اوست، مورد تردید قرار دهد. مىاى را كه بنیاد ایدهموضوعه

ئولوژى و اعتبار این دیدیم كه ساختار قدرت، به معنى واقعى كلمه کامالً در خدمت ایده اهمیت اساسى دارد: پیش از

اش وامدار اوست، نفى كند و به دست خود، یكى از تواند چیزى را كه مشروعیتئولوژیك نظام است؛ نظام نمىایده

بود كند. اگر جریان اِعمال حاكمیت را نا« نمود»تواند تمامیت آن دنیاى اش را ویران سازد، یعنى نمیاركان اصلى

را در « هاجدارۀ رگ»در ساختار قدرت را، به گردش خون در بدن تشبیه کنیم، مجموعۀ مقررات حقوقى نقش 
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شود و به شبكۀ خونى دارد که بدون آن، جریان منظم خون مختل شده و دلبخواهانه در کالبد جامعه پخش مى

 انجامد.  فروپاشى نظم مى

 به هیچ وجه نشان -نه فقط به قوانین مربوط به حقوق بشر، بلكه به كلیۀ قوانین -كه استناد دایم به قانون من معتقدم

است جز آنچه واقعاً  اند كه گویا قانون در نظام ما بیانگر چیزیكنندگان، قربانى این توهمدهندۀ این نیست كه استناد

دانند كه دانند، و چون مىى دارد، اما درست به همین دلیل كه مىدانند كه چه كاركردوجود دارد: آنان به خوبى مى

دهند. است، چنین جایگاه مهمى را به استناد به قانون مى  -آن« واالى»به مفهوم  -نظام به شدت نیازمند این قانون

 آن باطاتىارت ارزش زیو ن« عذر»تواند دست از قانون بشوید، از آنجا که ارزش قانون به عنوان نظام كه نمى

 با یریناپذچاره نحو به کار نیا با و شمارد؛مى محترم را آن كه كند وانمود است ناچار پس دارد، تیاهم شیبرا

گذارند، به كنندگان به قوانین بر مفاد قانون انگشت مى؛ بنابراین زمانى كه استنادشودمى مواجه قانون مزاحمت

كه بالقوه، بناى « زندگى در راستى»به قانون، دقیقاً اقدامی است برای دهد. استناد ناچار از خود واكنش نشان مى

كند. این ارجاع به قانون، ماهیت آیینى آن را به جامعه و نیز به دروغ و ماهیت دروغین آن را تهدید مى

یم، كند و غیرمستقاش جلب مىدهد و به طور دایم، توجه مردم را به محتواى واقعىساختارهاى قدرت نشان مى

شان را قوام و اعتبار بخشند؛ در واقع، دارد كه عذر و نظام ارتباطاتىشوند وامىكسانى را كه در پس آن پنهان مى

كند که چنین شود. این ارجاع به قانون، وادارشان مى، خواست و ارادۀ حاکمیت متحقق نمى«زیر ساخت»بدون این 

اى چون و خواه به دلیل ساده -حفظ نظام و اصول آن -فظ قدرتکنند، خواه به دالیل وجدانی، حفظ ظاهر، غریزۀ ح

متهم شوند. در واقع، راه حل دیگرى ندارند. وقتى كه « دستىخام»ترس از اینکه در به كار گرفتن آیین به 

 توانند خودشان را از بازى با این قواعد محروم كنند، باید بیشتر به این قواعد توجه كنند: اگر واكنش نشاننمى

دهند. گفتن اینكه قوانین خودشان پشت پا زده اند و كنترل ارتباط مشترك را از دست مى« عذر»ندهند، به 

اى جز این ندارد كه خصلت معناست، نتیجهاند و به هر حال اعتبارى ندارند و بنابراین استناد به آن بىصورى

ترین كنند، امكان دهد كه به راحتى با آسانده مىآن را تقویت كند و به كسانى كه از آن استفا« آیینى»و « صورى»

زمانى  -یا قاضى ، دادستانام كه چگونه پلیسمن بارها به چشم خود دیدهخود بیاسایند. « عذر»ترین شكل و فریبنده

نام و  یها ﴿چون فردنسبتاً جسور سر و کار دارد و توجه مردم به آن یكه با چارتیست با تجربه و یا با وكیل

 خللى مبادا كه اند مواظب اضطراب، با و درنگبى – شودیدر دستگاه دولت﴾ جلب م یدار و گسسته از گمنامشانن

در واقعیِت خودسرى قدرت كه در پس آیین پنهان شده است، چیزى  .آید پدید هاینیآ و مقررات قیدق یاجرا در

زند و در برابر آن مانع ایجاد رت مهار مىشود، اما وجود همین اضطراب، به ناگزیر، به خودسرى قدعوض نمى

 کند.می

ِِ »انسان است و به « اینجا و اكنون»، واقعیت و «ناراضى»البته این چیز بسیار كمى است. اما مبنای حرکت  « كِم

معین و مشخصی که صد بار به دست آید، اگرچه فقط پاسخگوی حداقلى از مشكالت یك شهروند بى نام ونشان 
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شود. از این گذشته، اى دور حواله میكه به آینده« راه حل انتزاعی اصولی»تقاد دارد تا به یک باشد، بیشتر اع

رسید كه ریك نیست كه در نگاه نخست به نظر مىزاما« فعالیت در مقیاس كوچك»مگر این یكى از همان اشكال 

 از آن فاصله گرفته است؟ « ناراضى»

شود. باید در كامل نمى« انگشت بر مفاد قانون گذاشتن»هاى ذاتی این این بحث، بدون تآكید بر برخى از محدودیت

هاى قطعى و كم و بیش بیرونى حمایت از نظر داشت كه قانون، حتا در بهترین حالت، همواره فقط یكى از راه

ها ىهاى آن است. اما قانون به خودى خود در هیچ موردى، به وجود آورندۀ خوبهاى زندگى در مقابل بدىخوبى

ر، نیست و فقط نقش كمكى دارد. سمت و سو و معناى آن در خودش نهفته نیست و رعایت آن به طور خودكا

ای را توان جامعههاست و نه قوانین و نهادها. مىكند. زندگى بهتر، ساختۀ انسانزندگى بهترى را تضمین نمى

توان شود زندگى کرد. به عكس، مىه در آن نمیای کشمارند، اّما جامعهتصور كرد كه در آن قانون را محترم مى

اى مبتنى  بر قوانین ناقص و اجراى ناكامل آن تصور كرد. در نهایت، مسئله پذیری را در جامعهزندگى كامالً تحمل

امعه اند یا علیه این است كه بدانیم ارزش زندگى در این یا آن جامعه چیست و نه فقط اینكه آیا قوانین در خدمت ج

یت مو به موى وانگهى، رعا -كنند یا خیروجه مسئله این نیست كه بدانیم آیا قوانین را رعایت مىبنابراین به هیچ او.

ى شرافتمندانه، غنى و راه حل زندگ -تواند به معناى بدترین فجایع براى زندگى شرافتمندانه باشدقوانین مى

توانند آنچه را كه مجاز یا ممنوع است تعیین كنند، ها مىسعادتمند، در قانون اساسى یا مقررات جزائى نیست، این

ت كنند، اما هرگز زندگى را آسان یا دشوار گردانند، محدود یا باز كنند، به مجازات برسانند، روا بدارند یا حمای

ت هست و چنان كه در واقعی، همواره باید براساس زندگى آن«قانونیت»بخشند. مبارزه براى معنا یا محتوا بدان نمى

کرد و اگر به های زشت و زیبای زندگى توجه نمیدر رابطه با آن مورد توجه قرار گیرد. اگر این مبارزه به جنبه

کرد؛ و ناخواسته با سقوط می های جزمیپرداخت، دیر یا زود در ورطۀ بحثترویج رابطۀ اخالقى با زندگى نمی

 كنند. وامر داوری مىها و اجراى درست ادادگاه اس گزارششد كه وضعیت ما را فقط بر اسنظر میناظرانى هم

هاى واقعى زندگى در خدمت حقیقت، یعنى در خدمت خواست« جنبش ناراضیان»  ِفعالیت یهااگر اصول و روش

ها ضرورتاً به دفاع از فرد و حق او در داشتن زندگى آزاد و واقعى و به دفاع از حقوق بشر است، پس این فعالیت

تر این فرآیند، همان است كه و مرحلۀ بعدى، و به نظر من مرحلۀ كامل  شودمى بدل قوانین تیبارزه براى رعاو م

 نامیده است. « ساختارهاى موازى»آن را گسترش  58واسالو بندا

گیرند كه از كمترین تأثیر مستقیم در اند، در وضعى قرارمیرا برگزیده« زندگى در راستى»وقتى كسانى كه 

كنند اند، و زمانى كه این افراد آغاز مىها محرومتارهاى اجتماعى موجود و به طریق اولی از کار در درون آنساخ

، یعنى زندگى مستقل، ضرورتاً «زندگى ثانوى»ام، این نامیده« زندگى مستقل جامعه»به تشكیل چیزى كه من آن را 

                                                 
58 - Vàclav Benda 
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را گاه به حالت جنینى و گاه به صورت كم و بیش  کند به شکلی خود را سازمان دهد. ما این ساختارآغاز مى

پیوندى ناگسستنى دارند، حتا اگر از « نارضامندى»كنیم. پیدایش و رشد این ساختارها با پدیدۀ یافته مشاهده مىشكل

 اى كه دلبخواهانه به این مفهوم داده شده است، بسیار فراتر رفته باشند. حوزه

 سخن از کدام ساختارهاست؟

را مطرح کرد و در کشور ما رواج داد. این مفهوم  60«دومفرهنگ »نخستین كسى است كه مفهوم  59ژیروسایوان 

هاى ادبیات ﴾  و نیز در برخى از جلوهnon-conformisteاگرچه در آغاز در حوزۀ موسیقى راِك خالف جریان ﴿

ت، به سرعت در همۀ رفهاى موسیقى خالف جریان به كار مىحول و حوش گروه« هاىفعالیت»هنرى یا 

هاى هاى هنر مستقل و زیر فشار، رایج شد. یعنى نه فقط در عرصۀ هنر بلكه در علوم انسانى و اندیشهعرصه

هایى را به شكل ابتدایى به وجود آورد: ، به طور طبیعى، سازمان«دومفرهنگ »فلسفى نیز به كار گرفته شد. این 

هاى نقاشى و غیره. این كارها هاى خصوصى، سمینارها، نمایشگاهرتهاى زیرزمینى، كنسها، روزنامهانتشاراتى

هاى هاى بیشتر، و نیز روزنامههمتایی پیشرفته است: در آنجا یك انتشاراتى مستقل، روزنامهدر لهستان به نحو بی

ه شوروى های تایپ شده تقلیل پیدا نكرده است. در روسیبه صفحاتی از واژه« مطبوعات»سیاسى وجود دارند، و 

 دارد و شکلی به كلى متفاوت. سامیزدات سنتی دیرینه

ترین شكل وجود دارد. بندا یافتهدر آن، به تحول« ساختار موازى»بنابراین، فرهنگ در حال حاضر دنیایى است كه 

او از  شوند:هاى دیگر نیز دیده مىدر حوزه« ساختارهاى موازى»اى از اندازها و اشكال تازهمعتقد است كه چشم

هاى سندیكایى موازى و ارتباطات هاى خصوصى موازى، جنبشهاى خبرى موازى، آموزش موازى، دانشگاهشبكه

« ساختارهاى موازى»كند. او از این را نیز پیشنهاد مى« اقتصاد موازى»گوید و فرضیۀ موازى با خارج سخن مى

 داند.اى این شهر مىمان نطفهرسد، چرا كه این ساختارها را سازمى 61«شهر موازى»به ایدۀ 

ً به درجه« جنبش ناراضیان»و « زندگى مستقل جامعه»زمانى كه  آن است كه  توق اى از توسعه رسید، طبیعتا

ستقل مزندگى »سازماندهى و نهادسازى شود. طبیعى است كه تحوالت، چنین سمت و سویى داشته باشند و اگر 

د. به شو از میان نرود، این گرایش بیش از پیش تقویت خواهد  توسط حاكمیت به تمامى سركوب نشود« جامعه

اى اكنون در كشور ما تا اندازهیابد )این در واقع، همموازات این تحوالت، زندگى سیاسى موازى نیز گسترش مى

رقابت  ند، با تعریفی که از خود دارند بههای سیاسی دارهاى گوناگونى که بیشتر گرایشبندىوجود دارد(، و گروه

 با یکدیگر خواهند پرداخت. 

                                                 
59 - Ivan Jirous 
60 - seconde culture 
61 - cité parallèle 
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اند و از سوی دیگر، حمایت « زندگی در راستی»از یک سو، آشکارترین بیان « ساختارهای موازی»بدین ترتیب، 

 گذاشته است.در برابر خود « جنبش ناراضیان»و گسترش این ساختارها، امروز مهم ترین وظیفه ایست که 

تر گرایش جامعه به ایستادگی در برابر فشارهای نظام، زمینۀ اصلی و نیز مناسبای است بر اینکه این تأیید دوباره

همان زندگی به گونۀ دیگر است، زندگیی که « ساختارهای موازی»است. چرا که در واقع، « پیشا سیاسی»عرصۀ 

ن دهد. مگر نه این است که ایبا نیازهای خود سازگار است و خود را در هماهنگی با آن سازمان می

ای باشد که در راستی زندگی کند، از خواهد جامعهاقدام بخشی از جامعه است که می« خودسازماندهی»

خود با نظام پساتوتالیتر به کلی دست بشوید؟ این چیست جز اینکه « همدستی»خالصی یابد و از « اتوتوتالیتاریسم»

ای ودشان نفى کنند و زندگی خود را بر پایهآمیز حضور این نظام را در درون خخواهند به طور مسالمتبرخی می

گیری در جهت فردیت مشخص را که در نوین، بر پایۀ هویت خویش بنا سازند؟ آیا این گرایش، بار دیگر سمت

دربارۀ تغییر  بر پایۀ نظرگاه تئوریک و از پیش اندیشیده« ساختارهای موازی»کند؟ در واقع، پیش گفتم، تأیید نمی

بلکه به عکس، این ساختارها زادۀ اهداف  -های سیاسی نیستبحث بر سر برپا کردن فرقه -آیندمینظام به وجود ن

توانیم ببینیم، در زندگی و نیازهای واقعی افراد مشخص اند. مجموعۀ تغییرات احتمالی نظام که مقدمات آن را می

اند، و نه اینکه به زندگی جهت امد زندگیآیند. این تحوالت پیعمل و از پایین زیر فشار متحول زندگی به وجود می

 دارش کنند.دهند و یا به فالن تغییر وا

تجربۀ تاریخی به ما می آموزد که هر راه حل واقعی معنادار برای فرد، معموال شمول همگانی دارد و در همه جا 

د بوده باشد و نشود آن توان به کارش گرفت. بنابراین، راه حلی موردی نیست که فقط در دسترس جماعتی محدومی

از یک راه حل  رفتی است که همچون طرحی اولیهرا در جماعتی دیگر به كار بست؛  بلکه به عکس، راه برون

تواند مورد استفادۀ همگان قرار گیرد. بنابراین فقط مسئولیت فردی و مسئولیت فرد در برابر خویش و عمومی می

بر ذات خود، مسئولیتی است در برابر جهان و برای جهان. به همین دلیل، برای خود او نیست، بلکه همواره، و بنا 

را همچون اقدامی بفهمیم در انزوا که منحصراً مشکل « شهر موازی»و « ساختارهای موازی»خطاست اگر 

اعتنا به دیگری آن را برگزیده اند؛ در یک کالم، خطاست اگر چنانچه این کند که بیوجودی کسانی را حل می

ختارها و شهر موازی را همچون یک راه حل مختّص به یک گروه بدون ارتباط با شرایط عمومی در نظر سا

، «دیگری»را از نقطۀ عزیمت خود، یعنی درست از غم « زندگی در راستی»بگیریم. این نگرش، از همان آغاز 

رو، دیگر سازد. از اینل میتلطیف شده بد« زندگی در دروغ»کند و سرانجام آن را به نوعی دور و بیگانه می

ای یادآور این معرفى نادرست از دهندهاین نگرش به نحو تکان -بیانگر راه خروج واقعی برای فرد و جمع نیست

اند و گفتگوى خاص خود را با قدرت حاکم به است كه گویا گروهى محصور و محصول شرایط ویژه« ناراضیان»

« شهر موازى»ترین شكل و كامل« ساختارهاى موازى»ها در ین زندگىتربرند. وانگهى، حتا پیشرفتهپیش مى

تواند، دست كم در شرایط پساتوتالیتر، موجودیت یابد بی آنكه فرد همزمان از هزاران طریق به ساختارهاى نمى
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، ایجهاى دولتى، استفاده از پول ر، یعنى ساختارهاى رسمى وصل شده باشد؛ از قبیل خرید از فروشگاه«نخستین»

تواند بخشی از زندگى خود را که وابسته به ساختار حاكم به عنوان شهروند و.... البته آدمی مى رعایت قوانین

شهر »شخصیت خود را در  و اصیل 62«متعالی»هاى شخصیت خود سر کند و جنبه «پست»است، با جنبۀ  رسمى

زندگى در »﴾ سکیزوفرنپاره ﴿یا یكى از اشكال روانبه عنوان یك برنامه، آ -شكوفا سازد، اما این کار« موازى

نیست كه همگان، كم و بیش مجبورند به آن تن در دهند؟  آیا این گواه دیگرى بر این نیست كه راه حل « دروغ

بدون شمول عام و راه حلى كه اعتبارى به عنوان ُمدل نداشته باشد، حتا راه حل فردى مناسبى نیز نخواهد بود؟ 

ماست. این بدان معناست  ترین چیز در مسئولیت داشتن این است كه همیشه با ما و به همراهگفت، جالبكا مىچپاتو

، در هر مقطع زمانى و مكانى كه باشیم بپذیریم و بفهمیم، خواه معبد هندى «اینجا و اكنون»كه ما باید آن را در 

گر براى جوانان غربى پناه بردن فردى یا جمعى به توانیم آن را نادیده بگیریم. ا، نمى«شهر موازى»باشد و خواه 

ست كه این راه اى جز شكست ندارد، دقیقاَ و تنها به این دلیل ایك معبد هندى به عنوان یك راه نجات، اغلب نتیجه

توانند به معبد هندى پناه ببرند. نمونۀ وارون آن، مسیحیت است؛ این شمول عام ندارد، چرا كه همگان نمىحل، 

ى من در اینجا و اكنون راهی برای برون رفت است، همانطور كه براى هركس در هر زمان و مكانى نیز برا

 چنین است.

انداز شود كه امر مسئولیت در مقابل تواند داراى معنا و چشمتنها زمانى مى« شهر موازى»به عبارت دیگر، 

تر براى تحقق این عمق بخشیدن در نظر گرفته ترین بستر گرداند و همچون مناسبهمگان و براى همگان را عمیق

 وجه برای فرار از مسئولیت.شود و نه به هیچ

 

 نوین یفرهنگ بر دیتأک

براى فعالیت سیاسى وجود دارد و امكانات بسیار « زندگى در راستى»اى كه در پیش از این دربارۀ امكان بالقوه

تواند به تغییرات واقعى بینجامد، سخن یا آن اقدام مى محدود ناشى از آن براى ارزیابى اینكه كى و چگونه این

است كه « هاى مستقلاقدام»ام. در رابطه با اهمیت ناچیز حسابگرى در این زمینه نیز اشاره شد: این در ذات گفته

 باشد. « برگ آخر»وعى بازى با ن –ست كم در اصلد –همواره 

                                                 
و مسلط که زمام اختیار به دست « متعالی»دو جزء تقسیم می کنند: جزئی  آدمی را بهدر بحث آزادی و اختیار، برخی از اندیشمندان شخصیت  - 62

له های حسی که باید منقاد و سر به فرمان نگاه داشته شود. )نگاه کنید به: "چهار مقایا پست مشتمل بر مجموعۀ لذات و هوس« سافل»اوست و جزئی 

 (. ٢٥٤موحد، انتشارات خوارزمی، ص  در بارۀ آزادی"، نوشته آیزا برلین، ترجمه محمد علی
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هایی که شود اگر از راهكامل نمى« جنبش ناراضیان»هاى نبهبا وجود این، به نظر من این تصویر كلى از برخى ج

هایی که به می شود به نتایج مؤثر اجتماعی رسید سخنی، اگرچه بسیار کلی، به میان نیاوریم؛ یعنی دربارۀ راه

 شید. نامیدیم، تحقق بخ« مسئولیت در مقابل همگان و برای همگان»به آنچه که  -نه اینکه باید -توانها میکمک آن

، به هیچ وجه تنها «های ناراضیانجنبش»و نیز « زندگی مستقل جامعه»قبل از هر چیز باید تأکید شود که سپهر 

عامل تأثیرگذاری یا دارای توان تأثیرگذاری بر سیر حوادث در کشورهای پساتوتالیتر نیست. بحران اجتماعی که 

تواند ال، در هر زمان، تغییرات گوناگونی برانگیزد: میتواند مستقل از عوامل بادر بطن جامعه نهفته است، می

های پنهان در ساختار قدرت دامن زند و به تغییر سران نظام ساختار قدرت را به لرزه درآورد، به درگیری

تواند تأثیرات جامعه را عوض کند. می« حال وهوای»تواند مفاهیم رایج را دگرگون کند و یا دست کم بینجامد، می

های اجتماعی به بر فضای عمومی زندگی بگذارد و ناگهانی و نامنتظره به انفجار منجر شود و جنبش عمیقی

تواند کشورهای همسایه را تحت تأثیر قرار عرصۀ ظهور برسند. جا به جایی قدرت در مرکز بلوک شرق، می

اشته باشد. عرصۀ دیگری که تواند تأثیر مهمی ددهد. عوامل گوناگون اقتصادی و سیر تحول تمدن بشری نیز می

های جهانی، قدرت و تغییرات سیاسی شود، سیاست تواند باعث جابه جاییاست و می استثنایی و تعیین کننده

سیاست ابر قدرت دیگر ]امریکا[ و همۀ کشورها و نیز وضعیت متغیر منافع و مواضع بلوک ما در مقابل جهان 

، نباید در اهمیت نقش رهبران در نظام پساتوتالیتر مبالغه کرد، اما خارج است. اگرچه همچنان که در پیش گفتم

اهمیت نیست. بسیاری عوامل تأثیرگذار و ترفندهای کم و بیش رسند، بیها میشخصیت افرادی که به باالترین مقام

شود که م میقابل فه« جنبش ناراضیان»زمینۀ کلی است که تأثیر سیاسی خودسرانه وجود دارند و تنها در این پس

تواند بر تحول سیاسی تأثیر بگذارد. تنها تفاوتی که با عوامل می -ترین عاملنه اصلی -همچون یکی از عوامل

گیری آن است که اساساً معطوف به اندیشیدن دربارۀ این تحول از زاویۀ دفاع از فرد، و به دیگر دارد جهت

 کاربستن نتایج این اندیشه است.

ها، همان طور که دیدیم، اساساً کار در جامعه است و نه در این جنبش« بیرون»لیت رو به ترین هدف فعامهم

را « زندگی در راستی»دارند و « سپهر پنهان»های مستقل رو به ساختار قدرت به صورت مستقیم و فوری: اقدام

بیعتاً گرچه به طور سازند و طکنند و فضای تحقق آن را آماده میچون بدیلی انسانی و اجتماعی مطرح می

رسانند. این و افشای ماهیت واقعی قدرت، یاری می« نمود»غیرمستقیم، به ارتقای آگاهی اجتماعی، شکستن دنیای 

اجتماعی را بر دوش دارد، و تنها اوست « نخبۀ»یا « پیشاهنگ»مستقل، چنین نیست که گویا رسالت مسیحایی  اقدام

این نگاِه بس پُرمدّعا، به شیوۀ تفکر اساساً «. کندآگاه می»را « آگاه از سیاستنا»که از سیر امور آگاه است و تودۀ 

رو حق دارد آن را به دیگران تحمیل در دست اوست و ازاین« آلبرنامۀ ایده»کند متفاوتی تعلق دارد که فکر می

 و هاتیفعال در که آنچه نییتع در را گانهمه و ندارد را یکس چیه یرهبر قصد مستقل، اقدام و ابتکار نیاکند. 

اند، خوانده« نفوذی»ها را اگر در تبلیغات رسمی نظام، چارتیست .گذاردیم آزاد دانند،یم ارزشمند شانیهاتجربه
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قضاوت » نبوده، بلکه محصول طبیعی تفکر نظام است که بر اصل « پیشرو»های واقعی برای تأکید بر خواست

شده است. تفکری که به صورت خودکار، در هرنوع انتقاد، تمایل به زیر بنا « دیگری بر اساس قیاس به نفس

اند، هاست اشغال کردهبیند و گرفتن جای آنان را به همان دستاویزی که خودشان سالکشیدن صاحبان قدرت را می

 «.به نام مردم»یعنی حکومت 

عمل « سپهر پنهان»با واسطه و از طریق ها، مستقمیاً متوجه ساختار قدرت نیست، بلکه اساساً فعالیت این جنبش

 هاجنبش نیاز ابزار عمل ا یانمونهکنند؛ این رویارویی با قدرت اجرایی و حاکمیت نیست. من هم اکنون به  می

ای خاص در بطن یک . البته این فقط نمونهاست یحقوق تیمسئول و یآگاه میرمستقیغ تیتقو آن، و کردم اشاره

های بدیل، ، فشار اندیشۀ آزاد، ارزش«زندگی در راستی»ر است، یعنی فشار غیرمستقیم تپدیدۀ بسیار گسترده

و ایجاد نهادهای مستقل اجتماعی. حاکمیت و ساختار قدرت، خواه ناخواه، ناگزیر است به « رفتار و کردار بدیل»

ق دادن خود. گاه این و گاه شکلی به این فشارها واکنش نشان دهد. پاسخ او همواره دو رویه دارد: سرکوب و انطبا

را « استادان سیار»شود که پلیس لهستان، از یک سو موجب می  63«دانشگاه سیار»یابد. یک مثال: آن، برتری می

های رسمی را ساعت بازداشت کند، و نیز از سوی دیگر، استادان دانشگاه ٤٨تحت تعقیب قرار دهد و به مدت  

تر های ممنوعه غنیمواد درسی خود را با افزودن برخی موضوع« های سیاردانشگاه»دارد تا در رقابت با وامی

باشد )زیر « ایده آل»تواند ناشی از باور به یک های این نوع انطباق دادن خود، گوناگون است: میسازند. انگیزه

باوری؛ از روی فایدهو یا صرفاً  شود(بیدار می« سپهر پنهان»تأثیر ساختارهای موازی وجدان و میل به حقیقت در 

کند که تغییرات ایجاد شده در ذهنیت جامعه و نیز فضای اش را وادار میچرا که غریزۀ حفظ قدرت، صاحبان

روحی و اجتماعی را به حساب آورند و در مقابل این تغییرات منعطف باشند. از نظر نتایج حاصله، اینکه کدام یک 

 اهمیت اساسی ندارد. ها تعیین کننده بوده است از این انگیزه

آید. برخی ساختار قدرت، به اشکال و در مراحل گوناگون به وجود می« مثبت»این انطباق دادن، همچون واکنش 

را در ساختارهای رسمی جذب کنند. تا « موازی»ها یا افرادی از دنیای کوشند تا ارزشمحافل درون قدرت می

را به یاد بیاوریم كه برخی از  ٦٠تعادل است، متعادل كنند. دهۀ ناپذیر شده و آشكارا ناماوضاعى را كه تحمل

های فرهنگی که تا آن زمان هنوز به رسمیت شناخته ها و پدیدهارزش« کشف»های پیشرو آغاز کردند به کمونیست

« پذیرفته»ها نشده بود. و این طبیعتاً حرکتی بود مثبت، اما نه خالی از خطر، که برای نمونه، زمانی که این ارزش

شود، رنگ و بوی دولتی و فرمایشی نگیرند، اعتبارشان لکه دار نشود و استقالل و اصالت خود می« مصادره»یا 

تواند ساختارهای رسمی را به اقدامات گوناگونی در کنند. مرحلۀ بعدی این رونِد انطباق دادن، میرا همچنان حفظ 

اً در خوِد ساختارها برانگیزد. بدیهی است که به طور کلی جهت اصالح، چه در سطح عملکردشان و چه مستقیم

شوند از خدمت به ، ترکیبی می«بینانهواقع»آیند و به نحو این اصالحات هیچگاه به صورت کامل به اجرا درنمی

                                                 
63 - université volante, شد. ها، برای گریز از دست پلیس سیاسی دایماً تغییر داده مییا دانشگاِه پرنده! در لهستان محل کالس 
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مرز تواند باشد. نظام با این کار، نظام پساتوتالیتر، و به هر حال جز این هم نمی« اتوماتیزم»زندگی و خدمت به 

کند، را كه تا به امروز روشن بوده است، تاریک و مخدوش می« زندگی در راستی»با « زندگی در دروغ»میان 

سازد. اما با این همه، یابی درست آن را دشوارتر میدهد، و جهتکند، جامعه را فریب میاوضاع را مبهم می

ای را باز ری مثبت است، چرا که فضاهای تازهدهد که در اصل، بروز چنین چیزی همواره امتغییری در این نمی

را معین کنند « ناپذیرفتنى»و « پذیرفتنى»های خواهند مرز میان سازشیابی مردم زمانی که میکند. فقط جهتمی

 شود. دشوارتر می

ن مرحلۀ دیگر، یعنی مرحلۀ باالتر این انطباق، در پیدایش گوناگونی درونی ساختارهای قدرت نهفته است. ای

دهند؛ تکثری که از ملزومات طبیعی اهداف واقعی ساختارها به پذیرش نوعی تکثر کم و بیش نهادی شده تن در می

های های گروهی، گروههای جدید، مجله، شاهد پیدایش انتشاراتی«پایین»زندگی است. یک نمونه: در اثر فشار 

در خصوصیت نهادهای فرهنگی دستگاه متمرکز آنکه تغییری  هنری، مراکز پژوهشی موازی و غیره هستیم، بی

تسمه »شود و کامال نقش دولت به وجود آید. نمونۀ دیگر: یگانه سازمان متحد جوانان است که توسط دولت اداره می

شود و به پیدایش یک سری کند. این سازمان زیر فشار نیازهای واقعی چند پاره میرا بازی می« نقالۀ پساتوتالیتر

آموزان یا سازمان جوانان کارگر های کم و بیش خودگردان، همچون اتحاد دانشجویان، اتحاد دانشاز سازمان

مالً دهد، نقطۀ آغاز پیدایش و ایجاد ساختارهای جدید و کافعالیت می امکان« پایین»انجامد. این گوناگونی که به می

شوند، و درجات گوناگون محترم شمرده می اند، از سوی نهادهای رسمی بهموازی است، یعنی در حالی که مستقل

که در كار تطبیق دادن خود با  ها از چهارچوِب ساختارهای رسمیپذیر اند. این نوع سازمانیا دست کم تحمل

ها بیان مستقیم این نیازها هستند که در میان روند. این سازماناند فراتر  مینیازهای واقعی زندگى لیبرال شده

دهندۀ گرایش جامعه به کنند. به بیان دیگر این نشانجایگاهی برای خود مطالبه می نهادهای موجود

   64بودند. K231و  KANها ترین این نوع تشکل، مهم١٩٦٨است. در سال « خودسازماندهی»

به  ه عنوان اجزای نظام پساتوتالیتر که بایدب -انجامد که ساختارهای رسمیمرحلۀ نهایی این روند، به وضعیتی می

روند شی و از میان میفرسوده، متال -نظام باشند و به همین منظور هم ساخته شده اند« اتوماتیزم»تمامی در خدمت 

 اند.دهتا جای خودشان را به ساختارهای نوینی بدهند که از پایین و به نحو اساساً متفاوتی به وجود آم

های زندگی، سیاست عمومی از نظر یر فشار خواستتوان سراغ داشت که زهای دیگری را نیز میبه یقین راه

تغییر کند، و دستکاری جامعه در همۀ سطوح کاهش پذیرد. من در اینجا « حال و هوایی»مفهومی، ساختاری یا 

در چکسلواکی دیدیم سخن گفتم. باید  ١٩٦٨هاى عمومى، همان طور که در سال فقط از چگونگی تحول تشكل

ت مشخص جزئی از یک روند تاریخی ویژه هستند. روندی که تنها آلترناتیو ممکن نیست افزود که کلیۀ این تغییرا

                                                 
های ا، زندانیان سیاسی سالجز )طبق یک ماده از قانون قدیم ٢٣١بود از فعاالنی که عضو حزب کمونیست چکوسلواکی نبودند. ک  کان، کلوبی - 64

 محکوم شدند( یک کلوب سیاسی مستقل از احزاب موجود بود. ]زیرنویس مترجم فرانسه[ ٥٠دهه 
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کجا لزوماً تکرارپذیر نباشد )به ویژه در کشور ما( ردیابی آن دشوار است. اما این از رسد در هیچو حتا به نظر می

 کند. یابیم هیچ کم نمیکنیم و میهایی کلی که در آن جستجو میاهمیت درس

چکسلواکی سخن گفتیم، بد نیست به برخی از ابعاد ویژۀ آن دوره اشاره کنیم: هیج کدام از  ١٩٦٨ون که از سال اکن

بدان گونه « ساختارهای موازی»، سپس مفهومی و باالخره ساختاری، زیر فشار «حال و هوایی»تغییرات، نخست 

تنها منطبق با اوضاع کنونی چکسلواکی باشد بلکه کنند، ایجاد نشد. یعنی چنان که نه که امروز آغاز به پیدایش می

 با مرحلۀ تغییرات کلی در مجموعۀ نظام پساتوتالیتر نیز همخوانی داشته باشد.

در این دوره وجود نداشت. به طریق اولی،  -به عنوان نقطه مقابل مطلق ساختارهای رسمی -این نوع ساختارها

رود، جایی ، دست کم به مفهومی که امروز به کار می١٩٦٨در چکسلواکی سال « ناراضیان»سخن گفتن از 

های مستقل و در جهت اندیشۀ آزاد، خالقیت« خود به خودی»هاى نداشت. در آن زمان مسئله عبارت بود از تالش

گرفت، و عبارت بود از نفوذ پنهانی و مند و گاه به شکل جزئی انجام مىهای سیاسی، كه گاه نظاماندیشه

در درون ساختارهای رسمی موجود؛ این نوع زندگی، معموالً در نهادهای « زندگی مستقل جامعه»مدت طوالنی

شد. بنابراین، عبارت بود از روند ها آغاز مینزدیک به این ساختارها بی سر و صدا و در مرز و آستانۀ تحمل آن

های غات رسمی، اهداف و خواستزمانی که تبلی«. سپهر پنهان»، و نوعی گشایش مخفیانۀ «بیداری جامعه»آهستۀ 

هایی که به خواندند، چندان به خطا نبود. تکانهمی« ضدانقالب خزنده»و در چکسلواکی « ضدانقالب»زندگی را 

خاست. اما از آنجا به عنوان یک محدودۀ قابل تشخیص برنمی« زندگی مستقل جامعه»این بیداری منجرشد، فقط از 

ها در برخورد میان نمایندگان ن هنوز هم چندان شناخته نیست. منشاء این تکانهگرفت، که چگونگی آنیز مایه می

دیدند بود با واقعیت چنان که وجود داشت و چنان که به هویت با این ساختارها میساختارهای رسمی که خود را هم

ماهیت واقعی و  های پنهان و بیش از پیش عمیق اجتماعی و تجربۀ دردناک ازتدریج، خود را به شکل بحران

ضد »طلب و های اصالحداد. منظور من در این باره، به ویژه قشر مهمی از کمونیستکارکرد قدرت، نشان می

ها در درون ساختارهای رسمی رشد و گسترش یافتند. در آن زمان،  نه شرایط  و نه است که در طی سال« دُگم

« های ناراضیانجنبش»تشکل کنند، آن طور که در دوران انگیزۀ اینکه ابتکارهای مستقل بتوانند خودشان را م

یک وجود نداشت؛ یعنی به شکلی که بیرون از دایرۀ ساختارهای رسمی قرار گیرند و توسط کنیم، هیچمشاهده می

منفذ و ثابتی که امروز درآمده این ساختارها نفی شوند. در آن زمان، نظام پساتوتالیتر هنوز به اشکال ایستا، بی

 -طلبید. نظام پساتوتالیتر به بسیاری دالیل اجتماعیت نبود و بنابراین، ایجاد ساختارهای آلترناتیو را مستقیماً نمیاس

تاریخی بازتر بود. ساختار حاکمیت، فرسوده از تجربۀ استبداد استالینی، سرگردان و ناتوان از تجدید نظر بدون 

گندید و در موقعیتی نبود که بتواند هوشمندانه اپذیری از درون مینئولوژیک[، به صورت درماندرد ]در عقاید ایده

 -پیشا»تر خود و نیز هزاران تجلی زندگی که در سطح در مقابل اوضاع در حال تغییر، آگاهی اعضای جوان

 نمود و از نظر سیاسی غیرقابل کنترل بود، بایستد. و در مرز رسمی و غیررسمی رخ می« سیاسی
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شود، کلیۀ کند: آنجا که به تغییر واقعی ساختارها مربوط می، وضعیت دیگری اهمیت پیدا میتراز منظری عام

بود، از مرحلۀ اصالحات و تغییرات در ساختارهای رده  ١٩٦٨شان تابستان سال های اجتماعی که نقطۀ اوججنبش

این اصالحات هرگز به مرکز و هستۀ کند، اما پایین فراتر نرفتند. البته این از اهمیت تغییرات انجام شده کم نمی

ای سازماندهی جامعه و الگوی اصلی ساختار قدرِت نظام پساتوتالیتر نرسید؛ یعنی مدل سیاسی، اصول پایه

های قدرت اقتصادی را به دست قدرت سیاسی سپرده اند، مشمول این اصالحات نگردید. ای که همۀ اهرماقتصادی

ای صورت نگرفت و در زمینۀ ابزارهای مستقیم قدرت، هم چون ارتش، پایهاز نظر ساختاری، هیچ گونه اصالح 

ای جز تغییری در فضای دستگاه امنیتی، قوۀ قضایی و ... هیچ گونه تغییری داده نشد. در این سطوح، هرگز مسئله

لۀ بحث و گیری سیاسی و به ویژه تغییر در شیوۀ ادارۀ امور مطرح نشد. باقی امور در مرححاکم، پرسنل، جهت

بررسی متوقف گردید. در این باره، دو برنامۀ رسمی ارائه شد که از نظر سیاسی اهمیت داشت: یک برنامۀ عمل 

قدرت « بدنۀ»که هم ناقص بود و هم متناقض، و تغییری اساسی در  ١٩٦٨از سوی حزب کمونیست در آوریل 

سیاسی که در زمینۀ اقتصادی و در جهت  و دیگری برنامۀ اصالحات -توانست باشدجز این هم نمی -دادنمی

منافع و ابتکار، ایجاد پویایی، محدود ساختن دستورها و رهنمودهای « تنوع»های زندگی بود، از قبیل خواست

اداری و .... اما این همه، تأثیر چندانی در اساس قدرت اقتصادی، یعنی اصل مالکیت دولتی و مالکیت نه به 

های پساتوتالیتر، هنوز هیچ جنبشی تا به امروز لید در نظام پساتوتالیتر نداشت. در نظاموجه اشتراکی وسایل توهیچ

 از این مرحله فراتر نرفته است، جز در قیام مجارستان که چند روزی بیش دوام نداشت.

 تواند مطرح شود؟ آیا برای تحول در اوضاع ما آلترناتیوهای دیگری می

های نهفته در درون جامعه به های ناب دست یازید: تا کنون، بحرانزنیگمانه برای پاسخ به این پرسش، باید به

، مجارستان، اتحاد شوروی ١٩٥٣های سیاسی کم و بیش مهمی انجامیده و خواهد انجامید )آلمان در سال دگرگونی

زشان، مسیر ها از نظر بستر آغا(. این دگرگونی١٩٧٦تا  ١٩٧٠، باز لهستان در سال ١٩٦٨و لهستان در سال 

ها بودند اند. اگر ما پیچیدگی عظیم عواملی را که محرک این دگرگونیتحول و نتایجی که داشتند با یکدیگر متفاوت

سپهر »های نهانی در بینی ناپذیر بودن  وقایع تصادفی توجه کنیم که به ظهور جنبشدر نظر بگیریم و به پیش

های ، و اگر ناممکن بودن ارزیابی از درگیری-«جام را سرریز کرد»یعنی به آن آخرین قطره که  -انجامید« پنهان

و از سوی دیگر، « بلوک شرق»های بسیار متفاوت را بپذیریم، یعنی از یک سو ادغام بیش از پیش در آتی گرایش

های گریز از مرکز در اتحاد شوروی را در نظر آوریم که زیر فشار بیداری وجدان ملی در انداز جنبشچشم

تواند اتحاد شوروی را تا به ابد مصون چرا که روند عام مبارزه برای رهایی نمی -شورهای غیرروس ُرخ داد ک

 بینی دراز مدت را بپذیریم. ، در این صورت باید شکست مسلم هرگونه پیش-بدارد
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شته باشد؛ در واقع، دا« ناراضیان جنبش»ی فوری برای اها، فایدهزنیکنم که این گونه گمانهبعالوه گمان نمی

شان ها بر پایۀ این نوع محاسبات نیست و چنین کاری برای آنان به معنی از دست دادن هویتگسترش این جنبش

 خواهد بود.

شود، به نظر من بسیار محتمل است که تحوالت آتی به همزیستی مربوط می« های ناراضیانجنبش»تا آنجا که به 

دون آنکه باهم رابطه برقرار کنند، یا روی هم بمنجر شود،   -گری موازیدییکی اصلی و  -«شهر» طوالنی دو 

ر راستی است، دتا زمانی که همچنان زندگی « زندگی در راستی»تأثیر بگذارند و یا توجهی به یکدیگر نشان دهند. 

« روغر دزندگی د»نمی تواند نظام را تهدید نکند. تنش دراماتیک مداوم زندگی در راستی، بدون موجودیت 

، اگر چنان که «زندگی مستقل جامعه»اش با تصورناپذیر است. نظام توتالیتر، اگر چنان که هست بماند، مناسبات

شمنانه دهست بماند )یعنی در موضع احساس مسؤلیت نسبت به جمع و برای جمع دوام آورد(، مناسباتی همواره 

 خواهد بود، چه به شکل آشکار و چه به صورت پنهان.

خود را « اصول پساتوتالیتر»دهد، یعنی ین شرایط، تنها دو امکان وجود دارد: یا نظام به راه خود ادامه میدر ا

، دنیای دستکاری مطلق نزدیک 65دهد، که در این صورت به نحو گریزناپذیری به دنیای اورولیگسترش می

زندگی »خواهد کرد، و یا اینکه را برای همیشه خفه « زندگی در راستی»های آشکار شود و هرگونه جلوهمى

آهسته اما به حتم، شکل پدیدۀ اجتماعی بیش از پیش « ناراضیان جنبش»و نیز  -66«شهر موازی» -«مستقل جامعه

تری به نمایش خواهند های واقعی اجتماعی را به نحو بیش از پیش آشكارمهمی به خود خواهند گرفت و تنش

ه ایجاد کرده و در اوضاع عمومی، به این یا آن شکل تأثیرگذار خواهند گذاشت و انرژی بیشتری در زندگی جامع

بود. و این پدیده، همواره به عنوان یک عامل، به نحوی متناسب و در رابطۀ متقابل با عوامل دیگر منشاء اثر 

 خواهد بود.

شان با ساختارهای نیدانستن اینکه آیا باید در جهت اصالح ساختارهای رسمی و تغییر این ساختارها یا جایگزی

ها را به نوین حرکت کرد یا نه، و تصمیم در مورد اینکه آیا امکان اصالح ساختارها وجود دارد یا اینکه باید آن

نمی تواند چنین « جنبش ناراضیان»ها در حال حاضر خطاست و به عقیدۀ من زیر کشید، همۀ این پرسش

ساس این یا آن وضعیت مشخص؛ یعنی زمانی که در مقابل یک هایی را در مقابل خود قرار دهد مگر بر اپرسش

مسئلۀ مشخص قرار گیرد و بر پایۀ تحلیل مشخص دربارۀ نیازهای واقعی زندگی عمل کند. پاسخ انتزاعی به این 

ها و ترسیم خطوط سیاسی فعلی بر اساس یک آیندۀ فرضی، به نظر من، منجر به محدودیت و دور افتادن از پرسش

اندازی پُربار در پیش رو دارد. همچنان که چندین بار تأکید شود که چشمی جنبشی میهااساسی فعالیت گیریجهت

                                                 
 جرج اورول انگلیسی، نویسندۀ قلعه حیوانات. - 65
66 -  polis parallèle 
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ها نه در ایجاد تغییرات ساختاری، بلکه در مبارزۀ موجود و شد، نقطۀ عزیمت و نیروی سیاسی بالقوۀ این جنبش

 نهفته است.« اینجا و اکنون»روزمره برای زندگی بهتر در 

 -ا زمانی بس درازیا دست کم ت -که زندگی به خود خواهد گرفت، به ظاهر همواره سی و ساختاریبیان سیا

تواند غیر از این باشد. این را باید در های تاکتیک باقی خواهد ماند. نمیمحدود، جزئی، ناکافی و آلوده به گرفتاری

زۀ روزمره، اس کار اهمیت دارد، یعنی مبارنظر داشت و نباید اجازه داد که ناامیدی بر ما چیره شود. فقط اس

ینکه این مبارزه هیچ پُرزحمت و مداوم برای اینکه فرد بتواند در یگانگی با خود، آزادانه و با منزلت زندگی کند و ا

یا  زنیبازانه، گمانههای سیاستکاره و ناپیگیر نباشد و در دام تاکتیکمرزی برای خود نگذارد و هرگز نیمه

ساتوتالیتر پی نیفتد. خلوص این مبارزه، بهترین ضامن کنش و واکنش مؤثر و مطلوب با ساختارهای نظام خودنمای

 است.

 

 جامعه یاخالق یبازساز

سی واقعی در ویژگی اوضاع در نظام پساتوتالیتر با نبود زندگی سیاسی عادی و امکان بسیار اندِک تغییرات سیا

ترین مناسبات، تحلیل و بررسی کنیم دارد که وضعیت خود را در بافتار عمیقآن، جنبۀ مثبتی نیز دارد: ما را وامی

ی که ااندازی کلی بیندیشیم. تجربهو به آیندۀ خود در رابطه با کل جهان، که جزوی از آن هستیم، بر پایۀ چشم

تری از رویارویی رفگرفت، یعنی تجربۀ ما در اینکه درگیری میان فرد و نظام در سطح بسیار ژ توان نادیدهنمی

 کند. مل فکری را تعیین میو سوی این تأ مستقیم سیاسی با نظام صورت گرفته، سمت

ای که هایدگر، تردید به اساس کار معطوف است: به مجموعۀ بحران جامعۀ تکنیکی امروز، یعنی پدیدهتوجه ما بی

فرآوردۀ علم مدرن که خود محصول متافیزیک  -داند. تکنیکآن را ناتوانی فرد در برابر نیروی جهانی تکنیک می

دارد که در از کنترل انسان به درآمده، دیگر در خدمت او نیست، بر او حاکم شده و انسان را وامی -مدرن است

بیند؛ نه صاحب رفتی نمیفراهم کردن مقدمات نابودی خویش شرکت کند. و انسان در این وضعیت، راه برون

ی و کمتر از آن، نه مجهز به مفهومی از سیاست که بتواند دوباره بر اوضاع مسلط شود. فرد ست، نه ایمانای اایده

ناپذیری او را از نگرد که از بدو پیدایش، به نحو چارهروح دستگاه عظیمی میبا ناتوانی، به کارکرد سرد و بی

اش جدا بوم: تکنیک او را از زیستاشکند. براى مثال، از فضای زندگیاش برکنده و جدا میهمۀ پیوندهای طبیعی

پیشی  67«دنیای موجود»کند و از او در اش در مقام یک وجود دور میکند همچنان که او را از تجربۀ زندگیمی

های گوناگون تشریح شده است، تلخ و دشوار های اجتماعی این وضعیت را که از دیدگاهگیرد. اشخاص و گروهمی

                                                 
67 - monde de l'étant 
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راهی برای بیرون رفتن از آنند. مثل جوانان غربی که این راه خروج را در  کنند و در جستجویتجربه می

تر از کنند. تنها تالش اجتماعی، یا دقیقسراغ می (communautés)نظر های همهای شرقی و یا ایجاد جماعتاندیشه

نی احساس مسئولیت شمول باشد، یعای جهان، که واجد مؤلفه«یک کاری انجام دادن»آن، تنها تالش سیاسی برای 

شود،  تکنیک به شیوۀ تکنیکی محدود می 68در برابر همه و برای همه، که امروز به تنها شکل مقابله با فرمان

 جنبش حمایت از محیط زیست است.

كند، یعنی تأکید مى« اندیشیدن به شیوۀ دیگر» ، و بر 69«مان دهدتواند نجاتفقط خداست که می»گوید: هایدگر می

ها دوام آورده است و تأکید بر ضرورت تغییر رادیکال در نحوۀ نگاه انسان به خود، به ای که قرنز فلسفهگسستن ا

آماده »کند ای که میرفت کدام است، و تنها توصیهداند که راه برونجهان و به جایگاه خود در جهان. هایدگر نمی

 است.« شدن برای انتظار

بینند، به طور کلی، رفت ناشناخته میها و متفکران گوناگون از یک بروننبشاندازی که جرسد که چشمبه نظر می

گسترده بوده باشد. من هم بر این اعتقادم و معتقدم که نباید راه حل را در یک  70«انقالب وجودی»انداز یک چشم

جتماعی، تکنولوژیک جستجو کرد، یعنی در پروژۀ تغییر بیرونی یا در انقالب فقط فلسفی یا فقط ا 71«نمودار فنی»

ها را دربرگیرد، اما باید آن« انقالب وجودی»هایی هستند که پیامدهای ها همه حوزهیا حتا فقط سیاسی. این

باید در بستر آن صورت گیرد، همانا هستی انسان به معنای وسیع کلمه است. « انقالب»ترین فضایی که این درونی

 کل جامعه رسید.  -و سرانجام سیاسی -اخالقی توان به بازسازیفقط از اینجاست که می

« شورش توده»آن را  72نامیم، چیزی که اورتگا گاِستچیزی که ما آن را جامعۀ مصرفی صنعتی یا پساصنعتی می

دهندۀ ابعاد گوناگون بحران ها نشاننامید، فالکت فکری، اخالقی، سیاسی و اجتماعی امروز دنیا، باری همۀ اینمی

 کند.عام تکنیک، مقاومت می« اتوماتیزم»روی ه در آن، انسان معاصر و دنبالهست کعمیقی ا

کلی به ویژه است، ش« آقای خود بودن»نظام پساتوتالیتر فقط یکی از اشکال این ناتوانی عمومی انسان مدرن در 

تمدن « اتوماتیزم»های این نظام، فقط یکی از روایت« اتوماتیزم»وخیم که گواِه ماهیِت اصلی این نظام است. 

 انسان مدرن به طور کلی است. تکنیکی است. شکست انسان در این نظام، فقط یکی از انواع شکست

طور شرق اروپا نیز شمولی که در وضعیت انسان وجود دارد و البته شامل دنیای غرب و همینبحران جهان

بحران »د. هایدگر با صراحت از گیرشود، فقط در آنجا اشکال سیاسی و اجتماعی دیگری به خود میمی

گوید. در واقع معلوم نیست که دموکراسی غربی، یعنی دموکراسی از نوع پارلمانی سنتی، سخن می« دموکراسی

                                                 
68-diktat 
 ها است.و کاری خارج از توان انسانانجا منظور هایدگر بی خدا بود و اعتقادی به مذهب نداشت. در ای - 69
70 - révolution existentielle 
71 -graphique technique 
72 - Ortega y Gasset (.١٩٥٥-١٨٨٣نگار مشهور اسپانیایی )نویسنده، فیلسوف و روزنامه 
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توان گفت که وضعیت بحرانی را در مقایسه با جوامع ما، بهتر پنهان تری برای حل مسئله باشد. حتا میراه مطمئن

تر در بحران تری داشته باشد، عمیقهای واقعی زندگی فضای گستردهن که خواستکند و فرد را به همان میزامی

 برد.فرومی

تمدن تکنیکی و جامعۀ صنعتی مصرفی « اتوماتیزم»های پارلمانی سنتی، برای رویارویی بنیادی با دموکراسی

آیند. از عهدۀ مقابله با آن برنمی اند و«اتوماتیزم»روی این ها نیز دنبالهدهند. خود آنابزارهای الزم به دست نمی

است که در  های خشنیتر از شیوهو ظریف شدهنهایت تلطیفهای دستکاری فرد در این نوع جوامع، بیفقط شیوه

حرکت که از نظر شود. اما این مجموعه احزاب متحجر و متشکل از تودۀ بیهای پساتوتالیتر به کار گرفته مینظام

ها مسلط اند و شهروندان را از به ای بر آنهای حرفهکنند، این احزابی که گروهطلبانه عمل میسیاسی چنین منفعت

طلب و های توسعهدارند، همۀ ساختارهای پیچیدۀ کانونعهده گرفتن هرگونه مسئولیت مشخص و فردی برکنار می

غات، تجارت، فرهنگ مصرفی، کنندۀ انباشت سرمایه، این ضرورت همه جا حاضر مصرف، تولید، تبلیدستکاری 

مشکل بتوان راه نجاتی برای فرد دانست  -که بارها و بارها تحلیل و تشریح شده -ها رااین انبوه اطالعات، همۀ این

اندازی برای بازیابی خویش بیابد. سولژنیتسین در کنفرانسی در دانشگاه هاروارد، و انتظار داشت كه در آن، چشم

های سنتی هایی را که بر پایۀ مسئولیت استوار نیست، از منظر ناتوانی مزمن دموکراسیانگیز آزادیماهیت وهم

ست که های بسیاری برخوردار اها و تضمیندر برابر خشونت و توتالیتاریسم تشریح کرد. فرد در غرب، از آزادی

د: او نیز در نهایت، قربانی کننها دردی از او دوا نمیها و تضمینها محروم هستیم، اما این آزادیما از آن

تواند است و از حفظ هویت خود، از محافظت خود در برابر بیگانه شدن با خویش ناتوان است و نمی« اتوماتیزم»

بدل شود  73«شهر»تواند به یک عضو مسئول ها و گذران زندگی فردی فراتر برود، نمیاز چهارچوب دلمشغولی

 اختن سرنوشت خویش مشارکت ورزد.و به آن افتخار کند، و به واقع در س

انداز تغییر و بهبود اوضاع امری درازمدت است، به ناچار باید به این وجه از به نظر من چون برای ما چشم

ست اگر اوضاع در بلوک شوروی چنین سمت و های سنتی توجه داشته باشیم. بدیهی ابحران عمیق دموکراسی

تواند می شود، پارلمانتاریسم با یک سری از احزاب بزرگه روز کمتر میروز ب چیزی که احتمال آن -سویی بیابد

رفتۀ مدنی، تازه کردن معنای بحث سیاسی راه حل موقتی و مساعدی به وجود آورد که به بازسازی آگاهی از میان

وجود این،  های اساسی زندگی کمک کند. باو ایجاد فضایی برای تحکیم ابتدایی پلورالیسم سیاسی و بیان خواست

آل سیاسی خود بدانیم و یک را ایدهسنگری به دور است چنانچه ُمدل دموکراسی پارلمانی کالمعتقدم که از آینده

تواند ضامن رهایی و شأن انسانی فرد است که می« آزموده شده»تسلیم این توهم شویم که تنها این شکل سیاسی 

 باشد.

                                                 
73 - polis 



 قدرت بی قدرتان

122 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

تر از هر نوع بازگشت به ساز و کارهای رایج ن، به طور بنیادی ژرفدر مرکز توجه قرار دادن فرد، به عقیدۀ م

حزب  هنوز بر آن بودم که ایجاد ١٩٦٨در دموکراسی غرب، یا به اصطالح، بورژوایی است. اگر من در سال 

دانم به هیچ هاست که میگشای مشکل ما خواهد بود، اکنون مدتاپوزیسیونی و جایگزین حزب حاکم شدن، گره

ها نیست و هیچ حزب اپوزیسیونی به خودی خود، و هیچ نوع قانون انتخاباتی به خودی سئله به این سادگیوجه م

ر تواند تضمین کند که جامعه بار دیگر قربانی خشونت نشود. این نوع تضمین، صرفاً ربطی به تدابیخود نمی

 در آنجا نباید ُجست.  د،مان دهتواند نجاتتشکیالتی و سازماندهی ندارد؛ تنها خدایی را که می

 «د؟پس چه باید کر»توان به حق از من پرسید: اکنون می

اعتمادی من به جنبۀ به خودی خود مثبت های سیاسی بدیل دارم و بیتردیدی که نسبت به از پیش ساختن مدل

م. تأکیدی که بر ه باشاصالح یا تغییر نظام، به این معنا نیست که در اهمیت اندیشه سیاسی به طور كلى تردید داشت

چرخش  چرخش سیاست به سوى فرِد مشخص دارم، به هیچ وجه مرا از اندیشیدن دربارۀ پیامدهای ساختاری این

 ن یک سخن گفتم، باید از این نیز بگویم.آدارد؛ به عكس، چون از باز نمی

 م کرد.های بسیار كلى بسنده خواهناگفته نماند که در اینجا به اشاره

؛ به بیان دیگر، ، از نظر پیامدهایی که دارد، به ویژه بازسازی اخالقی جامعه است«انقالب وجودی»ز انداچشم

ام، چیزی که هیچ نوع نامیده« نظام انسانی»ای مناسبات اصیل فرد است با چیزی که من آن را بازآفرینی ریشه

ابی ریشه دواندن دوباره در کیهان، بازی تواند جای آن را بگیرد، یعنی تجربۀ نوینی از بودن،سیاسی نمی نظام

 ه خواهد شد.، ایجاد رابطۀ درونی با دیگری و با جامعۀ انسانی؛ این است آن گرایشی که چیر«مسئولیت باالتر»

 و پیامدهای سیاسی آن کدام است؟

اسبات و این گرایش بنا به قاعده باید ساختارهایی برای خود بسازد که به جای حرکت از قانونمند کردن من

شان بنا شود. این همانا اعتبار های سیاسی، بر پایۀ ذهنیتی نوین، یعنی اساساً بر پایۀ درونمایۀ انسانیتضمین

هایی است چون اعتماد، توان پذیرندگی و باز بودن، احساس مسئولیت، همبستگی، عشق. شبخشیدن دوباره به ارز

شوند، به ساختارهایی باور دارم که به معنا و مى مال قدرتاِع« تکنیکِ »من برخالف ساختارهایی که معطوف به 

، بلكه ُمهر و «بیرون»طلبانۀ معطوف به های توسعهطلبیمفهوم اِعمال قدرت نظر دارند؛ ساختارهایی که نه جاه

ویا و در توانند و باید، باز، پدر برخی جوامع را با خود دارند. این ساختارها می نشان معناها و مفاهیم پذیرفته

توانند های کوچک باشند؛ وگرنه از جایی به بعد، روابط انسانی از قبیل اعتماد و مسئولیت شخصی، نمیاندازه

کارکرد درستی داشته باشند. ساختارها، بنا به ماهیت خود، نباید محدودیتی در به وجود آمدن ساختارهای دیگر 

که از مشخصات اصل اتوماتیزم است، دوری کنند. این ساختارها  -ایجاد کنند و اساساً باید از هرگونه تراکم قدرت 
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وجه نباید به تشکیالت یا نهاد بدل شوند. به هر حال این ساختارها نباید باشند و به هیچ 74باید به صورت جماعتی

ذارند، ای سنتی بگهاست از محتوا تهی شده است، همچون احزاب سیاسی تودهکه مدت اقتدار خود را بر پایۀ سنتی

ها و نهادهای ای از تشکیالتبلکه باید در شرایط مشخص و در موقعیت مشخص وارد عمل شوند. به جای مجموعه

کنند و زمانی های کارآمدی به وجود آید که برای هدفی مشخص مبارزه میاسم و رسم دار، بهتر آن است که تشکل

ناشی از موقعیت شان، بلکه حاصل خصایص آنان باشد. که به این هدف رسیدند، برچیده شوند. اقتدار رهبران نه 

رفت از این وضعیِت کالسیِک آنان باید از اعتماد کافی و توانایی باال برخوردار باشند. این تنها راه برای برون

مسئولیتی همگانی استوار است تا اعتمادی و بیهای سنتی دموکراتیک است که بیشتر بر پایۀ بیناتوانی تشکیالت

 است جماعت یاعضا از کی هر تمام و تام یوجود تیمسئول با یعنی راه، نیفقط از اتماد و احساس مسئولیت. اع

همچون « پایین»این ساختارها طبیعتاً باید از  .نمود برپا «سمیتاریتوتال ۀخزند گسترش» برابر در یسد توانیم که

فت و شنودی زنده دربارۀ نیازهای واقعی، که اجتماعی شكل بگیرند، باید در گ 75محصول واقعی خودسازماندهی

خود برآمده از آن نیازها هستند، به وجود آیند و با رفع این نیازها برچیده شوند. این ساختارها باید متنوع باشند و 

ها هرچه کمتر تابع ]قوانین و مقررات[ بیرون باشد، یعنی هرچه بیشتر به اصول و معیارهای درونی گیری آنشکل

های پیش رو باشد، و نه تکیه بر ها، پاسخگویی به واقعیتبراى تشکیل آن کنندهتکی شوند. معیار تعیینخود م

 اصول و معیارهای انتزاعی.

هایی باشد که به نحوی پویا به زندگی سیاسی و حتا اقتصادی نیز باید بر پایۀ همکاری چندجانبه و متغیر تشکیالت

ها بستگی دارد و شان در اساس به وضعیت فعلی آنهایی که موجودیت)تشکلروند آیند و از میان میوجود می

معتقدم. فقط  76شود، من به خودگردانیمناسبات انسانی مایۀ پیوندشان است(. آنجا که به زندگی اقتصادی مربوط می

دند. یعنی به پرورانپردازان سوسیالیست رویای آن را در سر میتوان به چیزی رسید که نظریهاز این راه می

های اقتصادی، و به احساس مسئولیت واقعی نسبت به نتایج کار مشارکت واقعی و نه صوری کارکنان در تصمیم

 جمعی. اصول کنترل و انضباط کار باید با خودکنترلی و خودمنضبطی طبیعی تکمیل شود. 

 م، آشکارا از چارچوب، از نظر سیست«انقالب وجودی»چنانچه از این طرح کلی مشهود است، پیامدهای 

طور که ثبات یافته و کم و بیش در کشورهای پیشرفتۀ غرب همیشه با شکست دموکراسی کالسیک پارلمانی، آن

ز به كار گرفتم، را از سر نیا« نظام پساتوتالیتر»مواجه است، بسی فراتر می رود. از آنجا که پیش از این مفهوم 

 مشخص کنم. « پسا دموکراتیک»انداز نظام چشم بازنمایی را همچونتوانم، منحصراً در این چارچوب، این می

                                                 
74 - commauté  
75 -  organisation-auto 
76 -  autogestion 
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یهوده است؛ چرا که در این صورت، گرچه توان این بازنمایی را بیشتر و بیشتر گسترش داد، اما این کار بالبته می

نها از طریق ت« پسادموکراسی»افتد: اساساً رشد و گسترش به تدریج، اما به یقین از خود و از همه چیز به دور می

و طبیعتاً با مشارکت  -اشتازه« روح»و  امور واقعی و از بستر زندگی میسر است؛ از طریق فضاهای نوین

تازه، قبل « روح»های ساختاری این اندیشۀ سیاسی، چون همراه و نه رهبر و هدایتگر زندگی. مشخص كردن جلوه

 است.  آن، به معنى پیشی گرفتن از وقایع 77از آشنایى با سیمای

گذاشت، شاید سطور باال ام میتواند خودپسندانه به نظر برسد، آسودهاگر این حسی که همواره در من هست و می

ام را به شکل دهم احساسداشتم. بنابراین ترجیح میشخصی برای خودم نگه می 78را چون موضوعی برای مراقبۀ

 پرسش مطرح کنم:

یا برخی ابتکارهای مدنی « ناراضی»های اش، یادآور ساختار گروهازینبه لحاظ مو« پسادموکراتیک»آیا ساختار 

ها با هزاران درد که اعضای آن –شناسیم؟ آیا در این جماعات کوچک هایی از آن را میمستقل نیست که نمونه

شود؟ می، مشاهده ن«عمیق انسانی»ز این گونه مناسبات و پیوندهای سیاسی با ویژگی ا -اندمشترک به هم پیوسته

انداز موفقیتی بیرونی و ها( که بدون آنکه چشمهاست نه تشکیالتجماعات )صحبت در واقع بیشتر بر سر جماعت

شان منوط است به داشتن حس مشترک از معنای عمیق نوع کنند، و موجودیتمستقیم داشته باشند کار می

اند، فضایی که در آن حس زندۀ حد نشدهص، از طریق این فضا متشان، آیا این جماعات به طور مشخفعالیت

ها، و مقررات شده است؟ مگر جز این است که پیدایش گروه همبستگی و برادری جایگزین روابط مبتنی بر آیین

آنکه زیر بار سنِت تهی شده از معنا شان زیر فشار نیازهای مشخص و واقعی است، بیموجودیت و نابودی

های واقعی نشانه« مسئولیت باالتر»تۀ و این حس بازیاف« زندگی در راستی»نۀ گیر شوند؟ آیا تالش آگاهازمین

تمامی  -زشروع بازسازی اخالقی نیست؟ به بیان دیگر، آیا این جماعات غیررسمی، غیربوروکراتیک، پویا و با

تند؟ نیس« پسادموکراتیک»حی اولیه یا ماِکتی نمادین از ساختارهای نمایانگر طر -«شهرهای موازی»این 

 توانند بنیاد سازماندهی بهتر جامعه باشند؟ های معناداری که مینمونه

، بالفاصله به ٧٧دانم که امر سادۀ وحدت ناشى از امضای منشور من از خالل هزاران تجربۀ شخصی می

شناختی شناختند و یا و باز میان افرادی انجامید که به هیچ وجه همدیگر را نمی برقراری مناسبات بسیارعمیق

کند، ای هدفمند، چه احساس ناگهانی و قدرتمندی ایجاد میدانم که گردآمدن در جامعهسطحی از هم داشتند؛ می

های اش در ساختارهای منجمد رسمی، امری استثنایی است و به ندرت در پی همکاریاحساسی که به وجود آمدن

ای که همه در آن سهم دارند، کاً پذیرفته شده و تجربهای که مشترشود. چنان که گویی وظیفهمدت میسر مىطوالنی

 بخشد.کند و به فعالیت اجتماعی محافل دیگر بُعدی انسانی و استثنایی میشان را دگرگون میافراد و فضای زندگی

                                                 
77 -  physionomie 
78 - méditation  
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اش بر سر ماست، شاید زمانی که این تهدید دست از سر ما ای باشد که سایهشاید این همه، ناشی از تهدید جمعی

کنند نقطه مقابل بردارد یا از میان برود، این فضا نیز ناپدید شود؛ روشن است که هدف کسانی که ما را تهدید می

ترین ابزارها حاضر اند روابط انسانی را هدف ماست: اینکه آنان با صرف نیروی بسیار و با به کار گرفتن پست

 كند.ده مىزدر جمع مورد تهدید ما بر هم زنند، همواره ما را شگفت

 هایی که مطرح کردم همچنان پابرجاست.اما حتا اگر چنین نیز باشد، پرسش

کنیم مدعی داشتن راه حل حلی برای رفع فالکت این دنیا سراغ نداریم و فکر اینکه با کارهای کوچکی که میما راه

اد کنیم، نابخشودنی و ای کامل و پراهمیت پیشنههای خود را نمونهحلبنیادی شویم و جماعات خود و راه

 خودپسندانه است.

کنم در پرتو تأمالتی که دربارۀ اوضاع در نظام پساتوتالیتر و دربارۀ ساخت و پرداخت  با وجود این، گمان می

های باال بجا بود. و هیچ ادعایی ها و ابتکارهای مربوط به دفاع از فرد و هویت او مطرح شد، پرسشدرونی اقدام

ای برای به وجود آمدن اندیشه و تأملی مثبت در مورد تجربۀ ما باشد تا عواملی تکانه و انگیزه جز این نداشت که

دهندۀ چیزی در ورا و پشِت این تجربه است، و نیز نداهای پنهانی را مشخص سازد که در از این تجربه را که نشان

 کشند.ظار میهمین زندگی روزمرۀ ما در سکوت، لحظۀ شناخته شدن و شنیده شدن را انت

یی دور است، و یا به عکس، دیرزمانی «آنجا»مربوط به  هنوز امری« آیندۀ تابناک»مسئله این است که بدانیم آیا 

 شده است؟ست که در میان ما بوده و فقط نابینایی و ناتوانی ما مانع از دیدن و شکوفایى آن در ما و پیرامون ما میا

   .١٩٧٨اکتبر  ،واسالو هاول
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 تدوین "روح منشور"زمینۀ 

، انتشار اسنادی بود با تاریخ، شماره و امضای مشخص. این اسناد، ٧٧ترین فعالیت های منشور از اصلی "یکی

گرفت و از های سیاسی یا واکنش در برابر وقایع یا اوضاع سیاسی کشور را در بر میگیریها، موضعاعتراض

های امنیتی همه جا ندارد که سرویسشد. گفتن سوی سخنگویان در اختیار نهادهای دولتی و مطبوعات گذاشته می

حاضر بودند تا از این کار جلوگیری کنند. بنابراین، این اسناد به شکل مخفیانه و زیراکسی )سامیزدات( و یا از راه 

، تعداد اسناد ١٩٨٩شد و بس. پیش از پایان سال سی پخش میبیشبکۀ رادیو اروپای آزاد، صدای آمریکا و بی

 .ورد رسیدم ٥٧٢منتشر شده به 

ای برای دفاع از کسانی که تحت بعدها، زمانی که شمار زندانیان امضاکننده، همچنان رو به فزونی گذاشت، کمیته

، در داخل کشور به وجود آمد. در حالی که در خارج کشور، در پاریس، می گرفتندقرار  خودسرانههای پیگرد

هایی برای همبستگی با منشور و دفاع از آن تشکیل گردید. افرادی که حول منشور استکهلم، اتریش و هلند، کانون

کرد و مۀ "اطالعات دربارۀ منشور" را منتشر میکردند که روزناای مخفی را نمایندگی میگرد آمده بودند، جامعه

 .گذاشتها به اجرا میهای تماشایی و ... در خانهها و برنامهکنفرانس

می شد مبدل به یک حرکت  بر اعضای آن اعمال وران فعالیتش به علّت فشار های روز افزونی کهدر د منشورّما ا

از ناظران سیاسی چه در داخل و چه در خارج از کشور در مورد عاقبت این ابتکار و فایدۀ آن برخی مردمی نشد. 

به این که منشور حکومت نامشروع را مخاطب قرار داده بود و با این کار  نظام از مخالفانرخی ب تردید داشتند.

و  ته سیاسی اعضای آن که از افق هاگذش شتندر نظر دابا  ،یگراند بدان مشروعیت می بخشید اعتراض داشتند.

ه بعضی نیز کار منشور باالخر و معنی سیاسی آن را ابهام آمیز می دانستند.دیدگاه های مختلف گرد هم آمده بودند، 

را عبث دانسته، چه به رغم سختی هایی که اعضای آن متحمل شده بودند، تغییر چشمگیری در وضعیت حقوق 

موضوع یک بحث داخلی در میان ده سالگی منشور  در آستانۀاین سؤال ها و تردیدها مۀ ه بود. نکردهد بشر ایجا

 اعضای منشور شد.

کند. در زندان بود، در معنا و مفهوم این سند تأمل می ١٩٨٣تا  ١٩٧٩واسالو هاول که از سال  "روشنم حور" رد

سران سیاسی فم و نارظان ار هچنآ ،هلاقم نیا رد لواه رگید راب کی .گذاردانگشت می ٧٧او بر اصالت منشور 

یک پیروزی اخالقی و  به ،حلیل بر اساس معیار های دیگریتبا می خواندند، منشاء یأس نوعی شکست و 

 :کندتبدیل می  رماندگا اجتماعی

ین سرآغاز ممکن است بار دیگر با خشونت برچیده شود. ممکن است این امید نوشكفته را بار دیگر خفه کنند، و "ا

تأثیر باشد، و بی ٧٧های منشور است دسِت آخر، تالش دیگربار وعدۀ دیدار تاریخ از کشور ما طرد شود. ممکن

های نهانی که منشور بیدارشان آنکه نشانی از خود بر جای نهد، از میان برود و جنبشکار اندکی که کرده است، بی
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ای از سر كنجكاوى تاریخى به یاِدمان کرده، بار دیگر به خواب روند. ممکن است که پس از سالی چند، فقط پاره

 گرفت. توان آن را نادیدهدانم، اما این احتمالی است که نمیمن بعید می مان كنند.ورند. ممکن است به کلی فراموشآ

کنیم که تر از همه آن است که حتا اگر چنین نیز بشود، ما این جهان اندوهناک را با این احساس ترک نمیشگفت

       " مان بیهوده بوده است.هاها و رنجتالش

منشور القوۀ بنیروی چرخشی شگفت آمیز نظریه و استدالل هاول را تصدیق کند. دوسال الزم بود که تاریخ با تنها 

 به لمبد ویان در نوامبر آن سال راجخیزش دانش تاریخ ساز شد و توانست مدنی ومرفُ  ایجاد با ١٩٨٩سال در 

نوامبر  .شدسقوط نظام کمونیستی منجر به  خشونتمیز و بدون کند که به شکلی صلح آ ١٩٨٩انقالب مخملی سال 

اب شدند یا عطفی در زندگی امضاکنندگان بود. چندین نفر از آنان به نمایندگی پارلمان انتخ، نقطۀ ١٩٨٩سال 

که هرگز در پی قدرت سیاسی نبود و حتی کار منشور  ،اولهایی در دولت داشته باشند. واسالو هپذیرفتند که مقام

 .در رأس قدرت قرار گرفت ،را صرفاً سیاسی تلقی نمی کرد

که ای به همین مناسبت، آمده است ، به کار خود پایان داد. در اعالمیه١٩٩٢در سوم نوامبر سال  ٧٧منشور 

ای های جامعهمنشور نقش تاریخی خود را ایفا کرده است. با وجود این، امضا کنندگان خواهان ادامۀ ترویج آرمان

تن از امضاکنندگان، در ماه دسامبر  ١٥٤های متناسب با وضعیت روز شدند. کردار و مدنی، از راه روشراست

رساندن آن به عنوان سازمانی که رسالتش "حمایت از  های منشور و به ثبت، با تصمیم بر ادامۀ فعالیت١٩٩٢سال 

کرداری و نیز، وجدان و اخالق اجتماعی" است، مخالفت قطعی خود را با پایان عدالتخواهی و احیای حس راست

 79".دادن به فعالیت منشور اعالم کردند

اجتماعی در -یقتعهد اخال به عنوان یکمنشور  متعالیاساس و جوهر  است از ای در واقع دفاعیه "روح منشور"

و بی فایده ، که حقیقت جویی و حقیقت گویی شهروندان را کاری عبث حاکم بر افکار عمومی أسو ی بینیبدبرابر 

 کرد. تلقی می

*** 

 

 

 

 

 

                                                 
 .یاروسالوا گیسوبلووا، آرشیو رادیو چک 79



٧٧روح منشور   

129 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

 ٧٧روح منشور 

 

قرار گرفته بود كه هم امروز نیز نیازمند پاسخ است: آیا كارى  ٧٧از همان آغاز، پرسشى اساسى در برابر منشور 

كه به بهاى خطرات بسیار به انجام رسید، تأثیرى واقعى بر جامعه دارد؟ به بیانى دیگر، آیا منشور جایی و معنایی 

 دارد؟ 

از نو در این باب اندیشیده شود. كشف و  كند كهطبیعى، مناسبتى فراهم مى دهمین سالگرد انتشار منشور، به طور

هاى پیشین است. با وجود این، امیدوارم آید، دراساس، بازگویى گفتهشهودى در كار نیست. مالحظاتى كه در پى مى

هاى نگرانىاز دل بندى سودمند باشد. این به یك معنى گریزناپذیر است، چرا كه پرسش یاد شده یكىكه این جمع

 اصلى و دایمى منشور چون یك جنبش است.

 

 سرآغاز: سركوب و پیامدهاى آن

، همۀ آن چیزهایى كه با جالل و جبروت عهد کرده بودیم ١٩٦٨به دنبال مداخلۀ نیروهاى پیمان ورشو در سال 

را نکوهیدیم، همه و همه هاى به شدت غیرانسانى رژیم كه آشكاسپاریم؛ تمامى جنبهبراى همیشه به خاكشان 

درنگ و با قدرت تمام از نو وارد صحنه شدند. برقرار كنندگان نظم، بى هیچ احساس شرمى دست به كار شدند، بی

زده شدن  از هرچیز کوچک را به سرعت از دست دادند. جامعۀ چكسلواكى كه در و شهروندان عادى عادت شگفت

، در رخوت و خمودی عمیقی فرو رفت. كم از امروز به فرداسرخورده، پى جنبش اخیر فرسوده بود و از نتایج آن 

و بیش، همگان در برابر استقرار مجدد نظام توتالیتر، از امكان تأثیرگذارى بر سیر امور دست شستند. اكثر مردم 

كه های اجتماعى را ترك گفتند تا خود را در چهاردیوارى زندگى خصوصى زندانى كنند، چندان عرصۀ فعالیت

گویى دیگر هیچ كس را اعتقادى به تعهد مدنى نیست. براى اینكه دیگر كسی در بیهودگى مقاومت تردیدى نکند، 

شد و به انفراد افتاد. میزه اَتُ جامعه هاى سنگینى محكوم كردند. ها سپردند و به مجازاتها را به دادگاهتریننافرمان

گرهای خلوت خود رانده شدند. رشتۀ افقى مناسبات اجتماعى، كه نمایندگان اندیشه و فرهنگ مستقل، هر یك به سن

حركتى بندی حیات اجتماعى واقعى است، از هم گسیخت. سكوت بر جامعه حاكم گشت، بىیگانه ضامن استخوان

تاریخى كه مشخصۀ جامعۀ مصرفى است، با نگرشى توتالیتر بازنگرى و بازسازی شد. مردمان چك تهى و بىمیان

ئولوژى، مشكوك شناخته شد لوحان دانستند و یكسره محكوم اش كردند. هر نوع ایدسیاست را بازى ساده و اسالو،

هاى زیبا پنهان پردازىو هر كس در پرتو تجربۀ روزانۀ شخصى خود، واقعیت تلخى را كه ممكن بود در پس سخن

ود شد و به هوا رفت. علف هرز شناخت. همبستگى كه تا چندى پیش، بسیار قوى بود دشده باشد، به خوبی 
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فرن ﴿دوپارگى شخصیت﴾ ادامۀ حیات اسکیزوها حاكم گشت. فرمول خودپرستى همه جا را پوشاند و ترس بر ذهن

كه توسط رژیم ارائه شد، در سكوت پذیرفته شد تا فرد در بیرون تظاهر به وفادارى كند، اما در درون خویش به 

 هیچ چیزى باور نداشته باشد. 

 در بحرانى فرورفت كه ورای آلودن عرصۀ سیاسی، بیشتر فروپاشى اخالقى بود. جامعه

تردید در مفهوم و معناى منشور، بسیار قابل فهم است. نظام حاكم گفتگوى پیشنهادی منشور را نپذیرفت و از 

خواند « و وامانده مشتی ناكام»آنان خوددارى كرد؛ سخنگویان ما را  گفتگو با سخنگویان آن یا توجه به پیشنهادهاى

و به دست پلیس سپرد. از سوى دیگر، جامعه نیز همدلى چندانى با جنبش نشان نداد. دیگر شمار امضا كنندگان 

كند. حتا یک اجتماعى با هر میزان از اهمیت، حمایت آشكارى از منشور نمى شود. هیچ گروهتر نمىمنشور افزون

بینند و یا از خطر کردن نفع نمیرسد كه مردم خود را ذینظر مىمورد حمایت علنى از منشور دیده نشد. به 

گریزند. آیا منشور دستاورد مشخصى داشته؟ آیا موفق شده تغییر  مثبتی ایجاد کند؟ آیا عمالً هراسند و از آن مىمی

 شكست نخورده است؟

را كه در آن زاده شد فهمید،  آنكه نخست وضعیتىتوان به معناى واقعى منشور در عرصۀ اجتماعى پی برد بىنمى

آنكه به ماهیت آن پى برد، یعنى به آنچه كه هست، انتظاراتى كه از خود دارد، مقدمات پیدایش آن و و نیز بى

 خواسته براى جامعه به ارمغان آورد.چیزهایى كه مى

م را با معیار نامناسبى گیرى كنیم یا معنا و مفهوم این اقداوگرنه، این خطر هست كه بدون هیچ معیاری، اندازه

 همچون كسى كه بخواهد مسافت را با ِگَرم و یا وزن را با متر اندازه بگیرد.   -بسنجیم

 

 نخست اقدامی اخالقى

اینكه آدمى جنبۀ اخالقى فعالیتى را كه خود نیز در آن سهم دارد برجسته كند، ممکن است موجب سوءتفاهم شود. به 

نى فردى پُرمدّعا و گستاخ جلوه کند. با وجود این، اگر بخواهیم بدانیم كه معنا و این معنا كه ممکن است به آسا

، -طرفانه كه هدفى جز شناخت حقیقت نداردیعنى از منظرى بى –مفهوم اصلى منشور را در كجا باید ُجست 

 ناگزیر است.  توضیح بنیادهاى اخالقى كار منشور امرى

ئولوژیكی را علیه این یا آن برنامه پیش نهد. منشور هرگز رنامۀ سیاسى یا ایدهدر آغاز انگیزۀ منشور این نبود كه ب

بر آن نبوده كه چون نیرویی سیاسى، به رقابت با نظام حاكم برخیزد. منشور خود را نشسته بر نیمكت ذخیره و 

از دولتمردان سابق  بیند. درست است كه در میان امضا كنندگان، هستند برخىآماده براى جانشینى تیم رهبرى نمى

در شرایط بسیار نامحتمل تغییر اوضاع، اگر چنین  -اندسیاسى كه هنوز گفتمانى سیاسى دارند و احتماالً آماده
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، در مدیریت سیاسى سهیم شوند. اما -امكانى برایشان فراهم شود

تا آنجا كه به نقطۀ عزیمت درونى منشور مربوط است، این 

 نیست. اگر منشور چنین برنامهمنشور مدعى حل بحران سیاسى 

كشورهاى دموكراتیك یا جوامع ای بود، شاید براى كسانى كه از 

. اما داشتن چنین می بودآیند قابل فهم به دیدن ما مى پر روحیه تر

شناختن كامل وضعیت ویژۀ رویكردى در مورد منشور، بیانگر ن

 و نیز وضعیت كلى كشور است. « یینارضا»

جامعه در اساس اخالقى است، یگانه راه چرا كه اگر بحران 

منطقى و معنادارى كه شهروندان پیش رو دارند نیز باید اخالقى 

 باشد.   

كا از همان چپاتو یاننگرد ﴿احتماالً آخری هم نخواهم بود﴾. من نخستین كسى نیستم كه منشور را از این منظر مى

ها و تأمالت ید. این نقطه نظر چه بسا مستقیماً بر اندیشهدحلی اخالقى میآغاز، منشور را به مثابه جستجوى راه

 بعدی اشخاص درون و یا بیرون از منشور تأثیر گذاشت.

براى فهم جوهر رویكردی که منشور تجلی آن است، باید به بافت و بستری توجه كرد كه درست پیش از پیدایش آن 

 وجود داشت. 

اقلیت »از بیدارى در جامعه، و نخست در برخى محافل محدود به چند هایی هاى دهه هفتاد، نشانهحدود اواسط سال

، و خود ١٩٦٨هویدا شد. بسیارى باالخره شروع كردند به بیرون آمدن از وضعیت شوك ناشی از وقایع « كنشگر

ردند كه آوردند. بسیارى، به تعبیر من، احساس كاندیشى روىرا از بقایاى توهماتى كه داشتند، رها كردند و به آزاد

شود تا ابد منتظر ماند تا دیگرانى فرآیند تغییر را شروع كنند ﴿از باال؟ ، متوجه شدند نمى«انداز خستگى خسته شده»

از خارج؟﴾. بسیارى، منزجر از اینكه همیشه باید نقش منفعلی داشته باشند، احساس كردند نیاز دارند تا آنجا كه 

شوند. بسیارى که سالیان دراز در فضاى بستۀ انزوای خویش احساس  ممكن است،  به کنشگران فعال تاریخ بدل

خفگی میکردند، به احساس مسئولیت مشترك براى سرنوشت جمعى رسیدند. جوانانى كه ضربۀ هولناك اشغال 

هایى هاى گوناگون محفلى كه تا آن زمان خود را در چارچوب. گروهرسیدندشوروى را ندیده بودند، به دوران بلوغ 

هایشان را گسترش دهند و بردند، انگیزه یافتند که افقته و خصوصی محصور کرده بودند و در انزوا به سر مىبس

ناپذیر بودن آزادى، بیش آور شدند. حس همبستگى از نو زنده شد. آگاهى از تجزیهاجتماعی روی بنابراین به فعالیت

اش دچار اعتنایىدن اینكه تا وقتى جامعه به دلیل بىتر گشت. شهروندان ما شروع كردند به فهمیاز پیش افزون

گر سركوب دیگران است، از آلت دست بودن خالصى تفرقه است و تا وقتی آدمی بی هیچ اعتراضی، نظاره

 نخواهد داشت. شروع كردند به فهمیدن اینكه تعرض به آزادى یك تن، تعّرض به آزادى همگان است.

بلند  منشور اقدام تحقیرشدگان بود برای سر

كردن، اقدام ساكت شدگان بود برای سخن 

خوردگان بود برای گفتن، اقدام فریب

خوردگان ی شوریدن علیه دروغ، اقدام باز

. اقدامى بود برای دستیابی به آزادى عمل

اش بود از سوى انسان، تا به حقوق طبیعى

ز او دریغ را كه ابرسد، تا مسئولیتى 

خود  ورزیده اند به عهده گیرد، تا حیثیت

را، شأن و مقام انسانى خود را و عّزت 

  نفس خود را باز یابد.
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زندانى شدند. این ضربه برخالف « مردمان پالستیكى جهان»سیقى به نام ، اعضاى یگ گروه مو١٩٧٦در سال 

اى بود علیه زندگى مردم، علیه خواست آنان هاى نخست دهۀ هفتاد علیه رقیبان سیاسى نظام، ضربهضربات سال

از چشم مردم  خواهند، یعنى خودآیین و با میل قلبی. این تهدیدمبنى بر زندگی و بیان آزادانه خود، چنان كه خود مى

پوشیده نماند. كار زار همبستگى بزرگى كه به راه افتاد، روندى را كه در باال ترسیم نمودم به خوبى نشان داد. 

 فضایهاى منزوى به خروج از تاریكى هاى این جنبش روحى و روانی، از تمایل گروهیعنى دالیل مادى همۀ جنبه

در این باب « اقلیت كنشگر»ناپذیر. اقدامى كه واحد و تجزیه خصوصى تا بازسازى درك از آزادى همچون ارزشى

شبه و از هیچ زاده نشد. بلكه منطقاً بیانگر پاسخى بود كه وجدان اجتماعى در شُرف بیدارى، به انجام داد، یك

د، داد. و طبعاً همبستگى با قربانیان، به این روند سرعت بخشید. موانع برطرف گردیخودسرى حاكمیت سیاسى مى

 تر گذاشته شد.هاى ایجاد جماعتى وسیعبیدارى عمومیت یافت و پایه

هاى بسیار متنوعى را متحد به دنبال این وقایع صورت گرفت و جمعى شد كه افراد و گروه ٧٧انتشار منشور 

 شان را نسبت به امور اجتماعىخواستند همبستگى مشترك و احساس مسئولیتساخت. اینان كسانى بودند كه مى

 تحقق بخشند و آن را به یك امر اجتماعى واقعى بدل كنند.

منشور، نخستین برآمد اجتماعى مهم در دوران هوساك بود. امضاء كنندگان منشورعبارت بودند از نویسندگان و 

ها، روشنفكران و كارگران، دانشگاهیان و نمایندگان ها، پروتستانسیاستمداران سابق، حزبی و غیر حزبى، كاتولیك

داشت كه انسانیت و انگیزۀ جوانان معترض. بدون برنامۀ سیاسى. در واقع جنبشى بود درونی كه این افراد را وامى

 اساساً اخالقى را به هدف مشترك همگان بدل كند.

توانست به وجود آید. چنین نبود كه حاصل بنابراین جای شگفتی نیست. در واقع، منشور طور دیگرى نمی

گیری شناسانی باشد که سر فرصت اندیشیده و سپس تصمیم بدین کار گرفته اند. موضعسیاست نظرورزى یا تحلیل

گیرد. منشور نتیجۀ استداللی منطقى نبود، بلكه گونه شکل نمیاخالقى، كه ریشه در وجدان دارد تا در عقل، بدین

ا. پاسخ واقعى شهروندان بود هها بود؛ حاصل سیر منطقی اوضاع و واكنش مردم به آنحاصل منطق درونی پدیده

كنندۀ روح زمانه است، حاصل ارادۀ باختگى جامعه. این منشور نتیجۀ ارادۀ مقاومت در برابر فشار تباهبه روحیه

های شخصی، ارادۀ بیرون آمدن نپذیرفتن دوپارگى شخصیت است كه تحمیل شده، ارادۀ رها شدن از ترس و منفعت

به لخت" شاه "سرایى از جامۀ در ادارۀ امور جامعه. دیگر دوران مدیحه خصوصى و سهیم شدن فضایاز سنگر 

سر آمده است. سرانجام، امضاءكنندگان منشور بر آن شدند كه حقیقت را بگویند، گوش به نداى وجدان خویش 

بلند كردن،  منشور اقدام تحقیرشدگان بود برای سرهاى آزاد زندگى كنند. آنكه زانو زنند، همچون انسانسپارند و بى

خوردگان ی خوردگان بود برای شوریدن علیه دروغ، اقدام بازاقدام ساكت شدگان بود برای سخن گفتن، اقدام فریب

اش برسد، تا مسئولیتى را كه از او . اقدامى بود از سوى انسان، تا به حقوق طبیعىبود برای دستیابی به آزادى عمل

 خود را، شأن و مقام انسانى خود را و عّزت نفس خود را باز یابد.  دریغ ورزیده اند به عهده گیرد، تا حیثیت
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آورم، انگار همین دیروز بود، که بسیاری به هنگام امضاء منشور، احساسی از شادمانی، تسکین، افتخار، به یاد می

ی ناگهان ام. گویدادند که من خود شاهد آن بودهبخش از خود نشان میشور و هیجان و حتا نوعی شادی رهایی

کنند بار سنگینی را از دوش خود بر زمین گذاشته اند، از یوغی آزاد گشته اند، و از اینکه دوران تحقیر احساس می

 اند.  و دوگانگی به سر رسیده است، حیاتی تازه یافته

نشور براى دهندۀ معنا و اهمیت منیستند. بلکه نشانهای روانشناختی عجیب و غریبی  ها، پدیدهاین نوع واکنش

بسیارى از اشخاص اند، و عالوه بر آن، گواهى نیز هست بر جوهر اخالقى رویكردى كه منشور نمونۀ آن را به 

 دهد.دست می

 

 رجحان وجدان اخالقى فرد

 تر بیان كنم. در نظر دارم دقیق« اخالقى»شاید بهتر باشد كه آنچه را از مفهوم 

دهیم، انجام نمى« مصلحت»است، بدان معناست كه ما آن را از روی  گفتن اینكه كارى در اصل و اساس اخالقى

شود و نتایج محسوس و واقعی خواهد داشت، بلكه خیلى ساده، به این دانیم حتما موفق مىبراى این نیست كه مى

ل عشق به دارد که طبق اصول خود، به دلیدانیم. انگیزۀ اخالقی ما را وامیدهیم كه آن را نیك مىدلیل انجام مى

تفاوت دارد: مبتنی است « مصلحت»نیکی، کار نیک کنیم. این کار بر یقینی مبتنی است که به کلی با یقین ناشی از 

بر باور اساسی ما به اینکه چنین کار نیکی، کاری است همیشه معنادار. طبیعی است امیدواریم که اهمیت و معنای 

دانیم که این امید ممکن است به یأس بدل شود. آگاه ین را هم میکارمان دیر یا زود آشکار و تصدیق شود. اما ا

تواند ما را از این کار منصرف گرداند. یقین قطعی ما به معنا و اهمیت کار درست، بودن از این خطر، نمى

ن، ارزد، حتا اگر به شکست بینجامد. به دیگر سخبخش ما در این باور است که این کار به انجام دادنش میالهام

کند، بدون داشتن هیچ تضمینی از اینکه روزی سودی به ها ترغیب میانگیزۀ اخالقی، ما را به انجام برخی فعالیت

جه خواهد رسید و یا در صورت موفقیت، چه زمان و ینگرانی از اینکه آیا به نتما خواهد رساند و بدون دل

 چگونه،. 

نبودند که حکومت به ناگهان آمادۀ مذاکره با آنان خواهد شد، یا اتوپیست نیستند. آنان هرگز بر آن « هاچارتیست»

درنگ انبوه مردم برای حمایت از آنان ازهم پیشى خواهند گرفت، و یا فقط کافی است که منشور منتشر شود تا بى

 گرۀ همۀ مسائل مملکت گشوده شود. به عکس، منشوریان جملگی منتظر پاتك و هجوم حاکمیت بودند. 

ست رسید، با این اعتقاد که كار نیك، کاری امه، دست به کار شدند. کاری را کردند که به نظرشان نیك میبا این ه

همیشه معنادار، و با این امید که روزی، عالوه بر احساس رضایت درونی از انجام کار نیك که هرکسی با انجام آن 
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این تأثیرها دیرهنگام، ناسرراست و نه چندان  کند ، از دیدن تأثیرات مشخص آن خشنود شوند، هرچند کهحس می

این سخن  -محسوس باشد. آنان دست به کار شدند با علم به اینکه "چیزهایی هست که ارزش رنج كشیدن را دارد"

 ا، امروزه زبانزد همگان است. چکپاتو

ار گرفته است بسنجد، اش به ککسی که بخواهد معنا و اهمیت منشور را براساس معیارهایی که برای تعریف اهداف

است برای اعتالی اخالقی؟ پس از آن  در درجه نخست باید این پرسش را مطرح کند که آیا منشور به واقع اقدامی

قی است. توان در پی فهم معنای اجتماعی آن بود، با آگاهی از اینکه مسئله فقط تأثیر سیاسی منش اخالاست که می

های سیاسی الیتملموسی که معموالً نگاه ناشكیباى ناظران سیاسی از تأثیر فعبنابراین پیامدهای اجتماعی چندان 

 انتظار دارند، در پی ندارد.

 بکوشیم در همین راستا بیشتر توضیح دهیم:

 خالقی؟است در جهت ترمیم و بازسازی واقعاً اقدامی ا ٧٧آیا منشور 

شاخص  اد منتشر شده از سوی آن بنگرد، وجهاگر کسی که به کار مشخص منشور، یعنی پیش از هر چیز به اسن

بیند که انسان در اینجا در مقام شهروند، به معنای مثبت و جامع آن، بیند؟ بدون شک در این میآن را در چه مى

ی است گوید. به یک معنا، منشور تجلی بیداری حّس مدنی، آگاهی اخالقی شهروند و نیز اعتقاد به شناختسخن می

وردن آهای خود دارد.  شهروند در چارچوب منشور، خواهان حقوق خویش است و برای به دست که از توانایی

ای فرمانبردار ورزد. او دیگر بردهشود، تالش میسرکوب می عملاین حقوق، که در تئوری پذیرفته شده ولی در 

 خواهد. نیست و آزادی می

تر است که دهند و برایشان فهمیدنیاحتماالً ترجیح میشاید بگویند این دستاورد اندکی است. بسیاری از ناظران 

 منشور مستقیماً برنامۀ سیاسی خود را مطرح کند. 

نشور نه تنها ماین امکان وجود دارد و منتفی نیست. هرکس آزاد است هر زمان که بخواهد این کار را انجام دهد. 

کند که در ظاهر ما منشور هدف دیگری را دنبال میکند. امایت هم میشود، بلکه به عکس از این اقدام حمانع نمی

 تر است. اىاهمیت یک برنامۀ سیاسی را ندارد اما از برخی جهات، ریشه

شوند، در دهند یا فراموش میگیرند، به حیات خود ادامه میهای سیاسی تنها زمانی شکل میدر واقع برنامه

گذارند که بر پایۀ فرهنگی مدنی استوار شده باشند؛ تأثیر واقعی میشوند، بر اوضاع ها برنده یا بازنده میانتخابات

توانند فرهنگی که منشور مشخصاً در پی بازسازی آن است. تنها شهروندان آزاد و آگاه از حقوق خود می

آید. برنمى اى فرمانبردارها دفاع نمایند. این كار هرگز از گلهریزی و ایجاد کنند، و از آنهای نوینی را طرحبرنامه
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ام. نوسازی ای بنا کنیم باید از پایه شروع کرد و نه از بخواهیم خانهبدون شهروند، سیاستی وجود ندارد. اگر می

 شرط سیاست است. ورزی نیست بلکه به عکس، پیش، نتیجۀ سیاست80فرهنگ مدنی یا مدنّیت

ای ثابت است، در حالی که ی مؤلفهورزافزون براین، ضرورت وجود مدنیت همچون شرط الزم هرگونه سیاست

پایان، تمام نشدنی و همواره الزم که هرگز فراغتی از آن است بی کند. این نیازیسیاست با وزش بادی تغییر می

دار نه عهدهنیست. مدنیت یعنی شجاعت، عشق به حقیقت، وجدان همیشه بیدار، آزادی درونی و مسئولیتی که آزادا

 توان ادعا کرد که نهایتی بر آن متصّور است.هایی هستند که هرگز نمیها همه ارزششود. اینامر سیاسی می

است )یعنی محدود به زمان و مکان ( اما  توان گفت که هدف سیاست، متناهیبا الهام از سخن الدیسالو ِهجانِک می

اند )یعنی در هر زمان و  تناهیها اخالقی اند، نامناهی )مستقل از زمان و مکان(.  چون هدفهای منشور نامتهدف

 هر مکانی اعتبار دارند(. 

سبت به نپس آیا بازسازی مدنیت، شکل، حاصل و تجلی بازسازی اخالقی نیست؟ آیا در غیاب توجه و دلنگرانی 

نظر دارد،  شهروندی به معنای دقیق کلمه، آن طور که منشور در اخالقیات اصالً چنین اعتالیی تصورپذیر است؟

 شود.   سنجیده نمی، آماده بودن برای پذیرش مسئولیتی است که بر اساس محاسبۀ سود و زیان در اساس

توان برشمرد، به نظرم به تنهایی کافی های روزمرۀ منشور برای نوسازی بنیادی مدنیت که به آسانی میتالش

 دهد. است تا جوهر اخالقی رویکرد آن را به امر عمومی نشان 

 

 ومیاحیاء فضای عم

کشور را  خواهان سرنگونی رژیم یا نابودی نظام اجتماعی چکسالوکی نیست. بنابراین، نظام قانونی ٧٧منشور 

گذارد. آن بسیار ارج مى بره احیای مدنیت کمر بسته است که این منشور ب دهد. به عکس،نیز هدف حمله قرار نمی

بارزه برای اجرای عملی و رعایت کمرانان، و با متعبیر قوانین از طرف حبدین منظور، با جلب توجه به سوء

مل قوت حقوقی که بر روی کاغذ به رسمیت شناخته شده، خواستار آن است که قوانین به اجرا درآیند و در ع

های تفاده از راهقانونی بگیرند. و آنجا که به مفاد برخی از قوانین اعتراض دارد، خواهان اصالحات قانونی با اس

ه مقامات بمناسبات منشور با حاکمیت مبتنی بر همین رویکرد است: بر آن است که مدارک خود را  قانونی است.

 شوند، اهمیتی بدهد. پاسخ گذاشته آنکه به مخالفت آنان و به اینکه مکاتباتش )رسماً( بیدولتی ارسال کند، بی

آنکه  نویسیم بیاست که خطاب به آنان میتواند به برخی تردیدها بینجامد: ده سال هایی به آسانی میچنین شیوه

پاسخی بدهند، آخر چه سودی دارد این؟ آیا این کاری به کلی بیهوده و غیرعقالنی نیست؟ آیا این ُمهر تأیید زدن بر 

                                                 
80 -  Civisme .)یعنی احساس وظیفۀ جمعی در قبال جامعه که در اینجا به مدنیت یا فرهنگ مدنی ترجمه شده است.)م 
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دهند؟ آیا این کار توّهم به مشروعیت آنان را دو چندان قدرت کسانی نیست که هیچ اهمیتی به افکار شهروندان نمی

و قدرتمندان است، و « هاباالیی»کند که بگویند کلید هرگونه تغییر در دست ؟ آیا مردم را ترغیب به این نمیکندنمی

نیست که در شرایط کامالً توتالیتر  اند؟ آیا این نوعی دموکراسی بازی متظاهرانهبه کلی بی قدرت« هاپایینی»

چیزی را عوض خواهند کرد، باور « هاآن»داریم  گیرد؟ آیا این تظاهر به این نیست که گویی باورصورت می

دانیم آنان اند و به افکار و عقاید ما توجه دارند، در حالی که به خوبی میداریم که رهبران ما خواهان بهبود اوضاع

 کنند و گوش شنوایی جز به شنیدن زور ندارند؟  خواهند میکاری را که می

شک جز این نخواهد بود. اما اگر این رسد، بیگرا برمیۀ سیاست عملبرای کسی که فعالیت منشور را از زاوی

دهد. این خواهد تأثیر سیاسی اقدام اخالقی را بفهمد، همه چیز تغییر شکل میها را از منظری بنگریم که میفعالیت

را به  واسطه، این رویکرد، حاکمیت و مشروعیت رهبراندرست است که با نگاه رایج و از نظر سودمندی بی

کند. اما از نظر آیندۀ سیاسی و اصول پایدار، به عکس، آگاهی مدنی است که در اینجا تحكیم و ظاهر تقویت می

شود. رژیم تغییر خواهد کرد، نظام قانونی تغییر خواهد کرد، حتا ممکن است که نظام اجتماعی نیز تغییر تقویت می

ست که یک شهروند اش را حفظ خواهد کرد، همانا اصولی اکند. اما چیزی که همواره اعتبار و ضرورت همیشگی

دار شود و بر آن اساس عمل کند. این وظیفۀ باید بر اساس آن مسئولیت مشترک خود را در سرنوشت جامعه عهده

های گذرای اوست که حقیقت را به صدای بلند بگوید و با توجه به روح زمانه همواره بگوید، بی آنکه در دوره

و شکست از انجام آن بازایستد. وظیفۀ اوست که این حقیقت را به آگاهی هموطنانش و قدرت مستقر برساند ناکامی 

هایش، بحث عمومی و خواهان محترم شمردن آن شود، و بدین ترتیب، علیرغم شکست یا موفقیت تالش

اصل مشارکت جامعه در  پذیر گرداند. وظیفۀ او یادآورى كردن، تحقق بخشیدن و تقویتِ دموکراتیکی را امکان

 ادارۀ امور جامعه، و نیز یادآورى حق هر شهروند در به عهده گرفتن مسئولیت به سهم خویش است. 

کار منشور این نیست که در مسند داوری اعماِل دولتمردان بنشیند، بلکه این است که اوضاع عمومی را به طور 

رح کند، حقوقی که شامل همۀ افراد، اعم از دولتی و عینی بازتاب دهد و از این طریق، حقوق شهروند را مط

  شود.غیردولتی می

بنابراین، بار دیگر سخن از تقابل نامتناهی با متناهی است: این اصل اخالقی که امور جمعی باید به واقع، امر 

بیشتری دارد. مشترک همگان باشد، از اینکه آیا نوشتن و ارسال اسناد به رژیم کنونی مفید است یا خیر، اهمیت 

بدانیم، در هر شرایط، « مانگفتن حرف»مان و موظف به اینکه خودمان را به مثابه شهروند آزاد، آگاه از حقوق

طبق اصول، و مستقل از تأثیرات عملی این رفتار در حال و روح جمعی، در این یا آن لحظه، همواره معنادار 

 است. 

در طی ده سال گذشته منتشر کرده است، در چارچوب  ٧٧ور ارزیابی از محتوای مشخص صدها سندی که منش

دانم هر جا این نوشته میسر نیست. به عالوه، شناختی را نیز که برای چنین کاری الزم است، ندارم. اما این را می
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کرد(، ولى یک چیز مسلم ای موفق نبوده )غیرطبیعی بود اگر هرگز اشتباه نمیکه منشور در پرداختن به مسئله

 و نیز با حسن نیت بوده است. ست: هر کاری که کرده یا هر چیزی که نوشته، با ارادۀ بیان حقیقتا

ترین مردان سیاسی نیز از سر ناگزیری تفسیر خودشان از واقعیات اجتماعی را با نگاهی که تحت گاه حتا شریف

همسو و همساز کرده اند. اما  -خود ، برخالف میلتأثیری هرچه اندک -تأثیر منافع مربوط به قدرت شکل گرفته، 

تواند آزادانه به دنبال حقیقتی واقعاً غیرجانبدار باشد. منشور به عکس، چون در پی کسب قدرت سیاسی نیست، می

  اش این نیست که سود و زیان چه کسی در میان است.حقیقتی که مسئله

نی. با وجود این اگر منشور با پشت کردن به قواعد نیافتدانند که حقیقت تمام و کمال، قلمرویى است دستهمگان می

بار دیگر بیانگر های درست، مصممانه راه نه چندان آسان جستجوی حقیقت ناب را برگزیده است، یكتاکتیک

گیرى است. اگر جستجوی حقیقت، اساساً گیرى اخالقی منشور و جوهر نامتناهی اهداِف برآمده از آن سمتسمت

توان در هر زمان و در هر وضعیتى، بنابر اصل، واجد معناست، بنابراین، اصوالً هرگز نمیامر درستى است، و 

 بنا به موقعیت، حد و مرزی در برابر آن گذاشت.

گویند اگر ما گاهی نسبت به مقامات یا یک نیروی سیاسی، کند. بسیاری میاین مسئله گاه دوستان ما را سردرگم می

ری بیشتری نشان دهیم، فعالیت ما مؤثرتر خواهد شد. ممکن است این طور باشد. اما خواهد باشد، هواداهر که می

توان موضعی اتخاذ کرد و در های خاص این و آن را در برابر خود نهد. نمینقض غرض است اگر منشور هدف

 عین حال نتایج طبیعی موضع اتخاذ شده را نپذیرفت. 

 

 

 حق و آزادی

 ناپذیری آزادی و حق است.منشور از جمله بیانگر آگاهی از تفکیک ام،همچنان که در پیش گفته

توان دهنده و حاصل هرگونه نوسازی مدنیت است. نمیاین اصل در عین حال، شرط الزم، یکی از عناصر تشکیل

الزمۀ رسیدن شهروند شد )دست کم به معنای دقیق و دموکراتیک این مفهوم( و مانع شهروند بودن دیگری گردید. 

کند. محروم شدن حتا یک فرد مان، اساساً احترام به حق دیگری را برای رسیدن به آن ایجاب میبه حق شهروندی

از نظر اصولی،  -نتیجه اینکه شهروندان به عنوان شهروند از این حق، به معنی نفی این حق برای همگان است.

به دلیل اعتقاداتش، باور دینی، اصل و نسب، در برابر قانون، اجتماع و حاکمیت برابر اند. هیچ کس از پیش، 

جنسیت، و تعلق به این یا آن طبقۀ اجتماعی یا جماعتی، از حقوق و تکالیف کمتر یا بیشتری نسبت به دیگران 
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ها، پیش ها و فرصتبرخوردار نیست.  کردار ما در برابر این حقوق و تکالیف، چگونگی رفتار با برابری امکان

 ک افراد بستگی دارد.از هر چیز به تک ت

آل فرد به طور کلی ریشه دارد )یا بهتر است بگوییم، پلورالیسم منشور در این اصل، به مثابه اصل درونی و ایده

شود، فقط به اگر در مواردی نام این یا آن امضاءکننده بیشتر مطرح می«(. درون»آل کلی در انعکاسی است از ایده

دی اوست و نه از آن رو که سخنگوی گرایشی فکری یا فراکسیونی سیاسی دلیل نوع کار مشخص و مداخلۀ فر

و مشروط است؛ و بنا بر « نمایندگى»گویند، هربار یك اتوریتۀ باشد. اقتدار کسانی که در این مجموعه سخن می

 اى نیست.شدهاصل از پیش تعیین هیچ

اش در عمل، کسب پس از جنگ ندارد که هدفمنشور، ائتالف نیست. و هیچ وجه مشترکی با جبهۀ ملی بالفاصله 

منشور، جمعی است باز. کرد. قدرت سیاسی بود و با جمع کردن برخی از عناصر سیاسی، دیگران را حذف می

گذارد تا به تعهدی که با امضاء کردن منشور کند، و فرد را آزاد میپذیرد، احدی را حذف نمیهر امضائی را می

  داند، عمل کند.ه خود صالح میبه عهده گرفته، هر طور ک

از جانب منشور و تعمیق آن است، در  مدارادهندۀ رعایت برابری و این باز بودن بنیادی، عالوه بر اینکه نشان

آید، اکنون به چشم نمیای که به هرحال همرود. پدیدهای منحصر به فرد به شمار میتاریخ معاصر چکسلواکی پدیده

ای که در عمل به یک جمع کوچک محدود القی )و بنابراین، بالقوه سیاسی( دارد. پدیدهاما معنا و مفهومی اخ

کند تا سرانجام آن را گیرد، باِب روز میشود، اما آرمانی همگانی را که تمایل به آن پهنۀ وسیعی را در بر میمی

ست؛ سرمشق است؛ ندایی است که ای انکارناپذیر اای در وجدان و ذهنیت جامعه بنشاند. این تجربهچونان سابقه

پاسخ خود را در آینده خواهند گرفت، هر چند که امروز، چند و چون آن دانسته نیست. در این وضعیت نامساعدی 

هرچند در  -که چکسلواکی در حال حاضر دارد، برای نخستین بار، امکان فعالیِت مشترک و واقعاً دموکراتیک 

توان این تجربه را از از همین فردا برچیده شود، دیگر نمی ٧٧گر منشور به ثبوت رسید. حتا ا -مقیاسی کوچک

 حافظۀ جمعی زدود. 

توان آن را فقط با معیارهای رایج سیاسی بینید، این یکی دیگر از دستاوردهای منشور است که نمیهمانطور که می

 سنجید. اما بدان معنا نیست که دستاوردی نیست.  

های خود متقاعد گرداند و آراء آنان را جلب کند؛ بنابراین شهروندان را به درستی دیدگاهکند سیاستمدار تالش می

یا، در صورت لزوم، فرمان و تهدید  استمداد ، تشویق،دهد که چنین و چنان خواهد کرد؛ سیلی از توصیهمی وعده

خواهد که به او رأی دهند، میدهد و در عوض، از آنان کند و سازمان میکند، آنان را بسیج میبارشان می

 اش باشند، به او اعتماد کنند و وفادار بمانند.پشتیبان



٧٧روح منشور   

139 
 انتشارات بنیاد عبدالرحمن برومند

 

منشور، کاری از این قبیل ندارد؛ به هیچ وجه در پی گرفتن امضای کسی نیست. هرکس، هر زمان که بخواهد 

منشور نه کسی را  آوری امضاء در کار است و نه تبلیغات پُر سر و صدا.تواند آن را امضاء کند؛ نه جمعمی

خواهد دهد. نه قصد درس دادن به کسی را دارد، نه میهای اقناعی دارد و نه فراخوان میکند، نه بحثمجبور می

 کند.نمایندۀ کسی باشد و نه احدی را به دلیل عدم حمایت از منشور، سرزنش می

کند، با تهدیدها و غیرمستقیم. کاری که میبا این همه، منشور بیانگر نوعی فراخوان به جامعه است، اما فراخوانی 

کند؛ با این یادآوری که وجود منشور، گواهی است بر اینکه امکان ای که دارد، به نام خودش میخطرهای ویژه

توانیم، حتا در وضعیتی دشوار، همچون شهروند دهد که ما میمنشور نشان میفعالیت برای همگان وجود دارد. 

تواند گواه آن است که یک شهروند می آوردن آن اقدام نماییم.را مطالبه کنیم و برای به دست مان عمل کنیم، حقوق

آنکه منتظر رهنمودی از باال باشد، که هر کس بی گو باشد.حتا زمانی که دروغ نهادینه حاکمیت دارد، حقیقت

ور نشان داد کسی که خواهان تواند مسئولیت خود را برای سرنوشت جمعی به عهده بگیرد. خالصه آنکه منشمی

 تواند از همین حاال دست به کار شود.تغییر است، خود می

در حقیقت، هدف منشور این نیست که افراد هر چه بیشتری را به عنوان هوادار گرد آورد، آرایش جنگی به آنان 

 دهد و با تکیه بر اقتدارى كه از انبوهی آنان دارد، گامی بلند به پیش بردارد.  

شنوم که با توجه به شمار اندک امضاها، در توان تأثیرگذاری محسوس منشور بر های غربی میه از ژورنالیستگا

پرسید پاپ چند لشکر نیرو دارد؟ این را برای اندازد که میکنند. این مرا به یاد شوخی استالین میجامعه تردید می

خواهم تأکید کنم که قدرت عمل منشور، و همچنین گویم؛ فقط میهمتراز جلوه دادن منشور با واتیکان نمی

 هاست.های مشابه آن در کشورهای بلوک شوروی، مستقل از شمار کّمی آنحرکت

این است که برپایۀ وجدان و اعتقادشان عمل کنند و به دیگران نشان دهند که آنان نیز « هاچارتیست»هدف 

شان را یادآور شوند. حقیقت را از چنگ منزلت انسانی شان این است که به همه،توانند چنین کنند. هدفمی

 فراموشی نجات بخشند.

منشور نه مدعی این است که شیوۀ کارش، تنها شیوۀ ممکن یا بهترین است، نه اینکه همه باید چنین کنند. بلکه فقط 

اش، آیا پاسخ به یکند. تصمیم با خود آدمی است که براساس وضعیت شخصبه دادن فراخوانی غیرمستقیم بسنده می

هایی را به ذهن او دهد و اگر آرى، چگونه؟ چه تعبیری از آن دارد؟ این سرمشق، احتماالً چه واکنشفراخوان می

کند؟ وگرنه هر عملی که به سود جامعه انجام گیرد، به سود منشور نیز هست. منشور منافع عمومی را متبادر می

 . منافع منشور، منافع عموم مردم است.داندتر از امور مربوط به خودش میمهم

اش یا برپایۀ ارزش امروزی آن در به این دلیل هم که شده، خطاست اگر اهمیت منشور با ترازنامۀ مقطعی وضعیت

 ها را سرمشق خود قرار دهد.کوشد آنجامعه سنجیده شود. مهم ارزشمندی اصولی است که منشور می
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 اره معنادار استهمچون شهروند آزاد عمل کردن، همو

را باید در بستر آن  ٧٧ای است که معنای اصلی ده سال فعالیت منشور تنها هدف این مالحظات، تعیین آن عرصه

جستجو نمود. این عرصه که ترسیم آن بسیار دشوار است، وجدان آگاه و ناخودآگاه جمعی است. منشور، معنی خود 

های یابد. این تحوالت را ما به دلیل مشغولیتقی پیکر جامعه میهای اخالرا در تحوالت نهفتۀ ذهنی و حساسیت

های شویم و امکان مقایسه در طول زمان را نداریم. تحوالتی که با این همه، نشانهروزمره، اغلب متوجه نمی

 گذارند.آشکاری از خود به جای می

سازد. و این دلیل مضاعفی تر میتیرهکند، تاریکی محاط بر این عرصه را وضعیتی که توتالیتاریسم تحمیل می

 است بر اینکه به تحلیل آن بپردازیم.

جانبه هم که باشد، صرفاً آفریدۀ هر قدرتی، به معنی اعمال قدرت بر کسی است. این ]اعمال[ قدرت، هر اندازه همه

هر ت و گذار باشد. دانم کجا در خارج از این گیتی، در گشخوِد قدرت نیست؛ یعنی چیزی نیست که در خالء، نمی

موافقت  شود.قدرتی، تا حدودی، محصول ]کردار و رفتار[ کسانی نیز هست که آن قدرت بر ایشان اعمال می

كنند. درامی است پرحادثه و بافته از ای، قدرت را به جامعه وصل میتافتهها و تعامل درهمضمنی کثیری از انسان

توتالیتر که در چکسالوکی امروز حاکم است، خصلتی کامالً  یند در نظامفشار و دادن امتیاز از هر دو سو. این فرآ

ویژه و اهمیتی فزاینده به خود گرفته است. این نظام، منحصراً یا در درجۀ  نخست، بر پایۀ دستگاهی سرکوبگر 

کسانی بر  -هامخشن، و در مجموع شفاف و بدون اب –مستقیماً وابسته به قدرت بنا نشده که آشکارا نمایانگر چیرگی 

از  کسان دیگر باشد. به عکس، همه به درجات مختلف، مجبورند مطیعانه در اِعمال قدرت توتالیتر مشارکت کنند.

ای شدهنام و نشان شده است. هر کس، با بخشی از وجودش، بردۀ سرکوبرو، مسئولیت قدرت تا حدّ باالیی بیاین

کند، اما در عین حال، در بخش دیگر وجود خود، سرکوبگر ست که در هراس از مقامات باال زندگی میا

توتالیتاریسم کل جامعه را در چنبرۀ خود ست که در حوزۀ اقتدار خود او هستند. بدین ترتیب، زده از کسانی اوحشت

هر کس در بیرون )یعنی در عرصۀ جامعه(، کم  سازد.گیرد و از همگان در عین حال، ستمدیده، و ستمگر میمی

های نظام توتالیتر مشارکت دارد؛ ضمن اینکه در درون خود )کم و بیش( از آن بیزار است. یش در گردش چرخو ب

 کند. هر کس، زندانی و همزمان زندانبان است.مرز میان ضعف و قدرت، از درون هر فرد عبور می

ضعیتی که از یک سو او این وضعیت از هر نظر تیغی دو لبه است. وضعیتی خطرناک برای حاکمیت توتالیتر؛ و

کند، و از سوی دیگر، به نحو متناقضی، هر آنچه را که ای همه جا حاضر بدل میرا بیش از هر زمان، به پدیده

های واقعی زندگی را که پذیرای حقیقت است و به آزادی گرایش دارد، عمومیت دارد، یعنی خواست قصد سرکوب

گیرند.  چون این ، اما خودآگاهانه شکل میاند و محصور و مهارشده ها، نهانیبخشد. اگرچه این خواستنیز می

ای از تهدید بر سر رو، سایهشوند، و از اینها ]امکان بیان و تحقق ندارند[ به منبعی از ناتوانی بدل میخواست
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اتوانی به نحو هویتی با ضعف و نهویتی با قدرت، همگسترانند. در واقع، به موازات گسترش نامحدود همقدرت می

تواند به تمامی فرمانروا باشد. ای عمومیت یافت. در وضعیتی که هیچ کس به تمامی برده نیست، کسی نمیسابقهبی

بینند، و کسانی که در سطوح باال قرار دارند اسیر اند زیان میهای پایینی جامعه اند، از فساد قدرتکسانی که در پله

تر بیان کنیم: هرگز بخشی چنین عظیم از مردم، در ای دقیقاگر این را به گونه شوند. یاقانقاریای ناتوانی می

اند، و در عین حال هرگز به این ترین سطح عادات روزانه، آشکارا از حکومت مرکزی حمایت نکردهابتدایی

ها مخالفیم. د با آنگوییم اما در ذهن خوکنیم، هیچ نمیمیزان مخالف پنهان وجود نداشته است. از فرامین اطاعت می

 ( مصون نیست. اسکیزوفرنیهیچ کس، تا باالترین مقام سلسله مراتب، از این دو پارگى شخصیت )

های واقعی زندگی، علیرغم بند و زنجیر، به همه جا و از جمله به مجموعۀ دستگاه بوروکراسی به صورت خواست

بندد. رژیم خود را با ضر آن بر سیمای رژیم نقش میکند و آثار فشار ناپیدا اما همه جا حاپنهانی، سرایت می

در اِعمال قدرت مشارکت دارد، و از اینجاست  تافتهدهد که از طریق یک سلسله پیوندهای درهمای تطبیق میجامعه

زند. جامعه بسیار به آرامی و تقریباً نامحسوس، با سلب مالکیت از که به تدریج در برابر ارادۀ جامعه زانو می

حرکِت گیرد. به همین دلیل، دانستن اینکه در زیر پوسِت بیاش را به چنگ میاش، بخشی از قدرتربابانا

 گذرد، اهمیت بسیار دارد. بوروکراسی چه می

یابد. در اوضاعی که کشور ما دارد، نارضایتی بالقوه، این مادّۀ  انفجاری خودآیینی که اما مسئله به این خاتمه نمی

توان بی هیچ عه دریغ گشته، از این پس چون باروت نه فقط در پستوهای دستگاه دولت که در آن میاز فرد و جام

شود. و به دشواری جرقۀ اشتعال را خاموش کرد، بلکه در هر آپارتمان و در کلیۀ طبقات هر بنا نیز انباشته می

 شود. بینی ناپذیر میهمان میزان، امکان و سیمای مشخص انفجاری که در حال آماده شدن است، پیش

گیرند، و ندیدن اهمیت سیاسی کامال در نتیجه، دسِت کم گرفتن رویدادهای ناپیدایی که در جان جامعه شکل می

توانند در این فرآیند ، می«(پیشاسیاسی»ها، کردارهای اخالقی یا به طور کلی وجودی )یعنی ای که پدیدهاستثنایی

 برچیده شده( کسب کنند، خطایی بس بزرگ است. )یعنی در وضعیتی که سیاست عمالً 

 

 امید و بازگشت تاریخ

اعتقادی که همواره از نو با هزاران تجربۀ کوچک و بزرگ،  -من اعتقاد عمیق دارم .٧٧اما بازگردیم به منشور 

است که  تر و پربارتر از آنکه نفوذ منشور در وجدان جامعۀ چکسالوکی بس عمیق -فردی و جمعی تأیید شده است

 آشکارا آن ارزیابی کرد. را با تکیه بر شمار افراد امضاء کنندۀ بیانیۀ منشور یا حامیان بتوان آن
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من به این باور دارم، نخست به این دلیل که منشور، با وجود تمامی ترفندها و علیرغم کلیۀ  ابزارهایی که رژیم 

امروزه چندان موجودیتی دارد که دیگر کسی در تالش برای برچیدن آن به کار گرفته، هنوز وجود دارد. منشور 

جدّی برای نابودی آن نیست. به عبارت دیگر: حاکمیت به اجبار تن داده است. و البته، جامعه نیز به طریق اولی آن 

 قلمداد شوند، پس از تحمل اذیت و آزار« خوردهباند ناکام و شكست»را پذیرفته است. کسانی که قرار بود به عنوان 

اند. امروزه منشور نهادی مستقر در زندگی اجتماعی چکسالوکی بسیار، حق موجودیت خود را به دست آورده

اش گرفت. و این به رغم وضعیِت به راستی مبهم انجمنی است، که دولت تحمل است، نهادی که دشوار بتوان نادیده

نامد. بدون نان را دشمنان خویش میكند، درحالی که انجمنی است متشکل از افرادی که همین دولت، آمی

برخورداری از احترام ضمنی جامعه، بدون حمایت افکار عمومی در غرب، بدون داشتن حدّی از احترام خوِد 

ها، چنین وضعیتی ای که ظاهراً فقط برای تحبیب افکار غربیان نیست، آرى بدون ایننشدهرژیم، احترام اعتراف

 پذیر نبود.امکان

پذیر هویت، اهمیت چندانی ندارد؛ تازه اگر چنین چیزی امکانمحتوا و بیه ِصرِف وجود داشتن، بیبدیهی است ک

 باشد. 

 به نظر من، هویت منشور در وجدان جمعی بر پایۀ دو عامل اصلی استوار شده است:

میتی برای این روش اند، مستقل از اینکه اهگوید. این یک واقعیت است که همگان بدان آگاه. منشور حقیقت را می١

داند که مردم و دنیا داند. رژیم هم نیز میداند، رژیم نیز میدانند این را، دنیا میقائل باشند یا نباشند. مردم می

دارد که گاه در رفتارش این واقعیت را در نظر بگیرد. درست است که ست که او را وامیدانند، و این چیزی امی

: امروزه شمار است شوند، اما همین کافیای غربی با نظرات منشور آشنا میاغلِب مردم از طریق رادیوه

 شود حدس زد اکثر مردم از مسائل اساسی باخبر اند. شنوندگان چنان زیاد است که می

حلی است که چندان در ای بس دشوار شده است، راه. منشور امروز، باتوجه به دشمنی رژیم با آن، تجربه٢

آنکه موجودیت آن به صراحت آنکه خواسته باشد و بین نیست. اما در عین حال به همین دلیل، بیدسترس همگا

گیری کند تواند با تکیه بر آن موضعشناخته شده باشد، افقی اخالقی ]در برابر مردم[ گشوده است که هرکس می

هست و بدون آنكه ناگزیر باشد شده است که هرکس، در هر جا که  )چه موافق و چه مخالف(. منشور نقطۀ وصلی

نهد تا اش کند. منشور با احیاء مرجعیتی، معیارها و رهنمودهایی در پیش میتواند یاریخود را با آن یکی بداند، می

شود، داوری کنند. )کسانی که با شان گذاشته میهایی را که در مقابلبه همگان امکان دهد که رفتار خود و گزینه

شوند، اغلب به من گفته اند که اگر منشور نبود، به کلی تسلیم شده بودند.( به رد بازی رژیم میاما و اگرهایی وا

کنند. افزون بر این، بسیاری دلگرم و عبارتی، همگان حضور منشور را چون پشت و پناه خود احساس می

عنوان آخرین امید، آماده  شوند، منشور به اند از اینکه هرآینه اگر روزی قربانی خودسری صاحبان قدرتمطمئن
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دفاع از آنان خواهد بود. یاد آن زمانی که هنوز منشور به وجود نیامده بود، امروزه همراه است با احساس خالء و 

 های مدنی.همچون نسبى شدن کامل ارزش

دسِت  -لهای پراکندۀ رژیم برای حالبته اقدامات منشور نتایج مشخص و ملموسی نیز داشته است.  از آغاز تالش

سابقۀ فرهنگ غیررسمی که منشور راهش مسائلی که منشور در اسناد خود مطرح کرده بود، تا رشد بی -بر قضا

های کوچک بسیار و گوناگونی را گشود و پوششی برای حمایت از آن شد. در چارچوب ساختارهای موجود، نشانه

توان گفت که ها  توسط منشور، میعدالتیها و بیشود. و با توجه به افشای آشفتگیاز رهایی اجتماعی دیده می

رژیم از اینکه نکوهش افکار عمومی جهانی را علیه خود جلب کند، به واقع هراس دارد )به این معنا، به طور 

 کلی، منشور کار یک نهاد مستقل کنترل قدرت را انجام داده است(. 

اشاره کنم که « رد پاهای نهانیِ »هایی از ستم نمونهدهم. بلکه فقط خوامن به دستاوردهای منشور پُربها نمی

دارند. زیرا که موضوع ای هست که نبض پنهان حساسیت جمعی را به تپش وامی«های نهانیحرکت»دهندۀ نشان

 اصلی همین است.

پیامدهایی  تعیین دقیق اینکه اقدام انگیزانندۀ منشور چه فرایندهایی را به وجود آورده یا شتاب بخشیده، و اینکه چه

طور که امیدوارم نشان خواهند داشت، همیشه دشوار است. اما برای منشور جای نگرانی نیست، برای اینکه، همان

ها بود که های مشهود آن نیست. اگر این طور بود، احتماالً مدتداده باشم، معنا و اهمیت منشور، در میزان پیروزی

 داشت.دیگر وجود نمی

رسید کشور ما در مجموع، در د، دوران رخوت عمومی، اندوه و خالء، زمانی که به نظر مینیمۀ نخست  دهۀ هفتا

ها یکی پس از دیگری و شد. روزها و سالورطۀ وادادگی مقدّر غلطیده است، آشکارا با فقدان تاریخ مشخص می

اجتماعی در یک جا  بود، اما گویی زمان شدند. زمان زیستی )بیولوژیک( همچنان جاریشبیه به هم سپری می

آید؛ هیچ چیز جز آنچه که برنامه ]دولت[ ای پیش نمیبینی ننشدهمتوقف مانده است. انگار هیچ رویداِد ارادی و پیش

 بینی کرده است، یعنى رویدادهایی سراپا موهوم.آن را پیش

روند، اجتماعی از میان میگیری کنیم هر بار که پلورالیسم طبیعی روندهای تصمیمما این توقف تاریخ را حس می

ست، ناپدید ناشدنی ابینیهای بالنسبه مستقل، که اساساً پیشاز انسان اىمیان مجموعه و هر بار که کنش و واکنش

شود خود را در مسند یگانه داور و یگانه نهاد رهبری بنشاند، شود. زمانی که حاکمیتی متمرکز موفق میمی

بینی فرض بنیادی تاریخیّت را که همانا امکان رویدادهای پیشین وضعیت، پیشاش همین خواهد بود. انتیجه

 کند.ناشدنی است نابود می
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پس از سالیان دراز سکون، نخستین داور اجتماعی مستقل و شناخته شده بود كه در کنار دستگاه  ٧٧منشور 

ی میان دولت و منشور، جامعه و های زنده و طبیعحاکمیت قد علم كرد. و به محض پیدایش آن، کنش و واکنش

 منشور، دولت و جامعه به راه افتاد.

 کالبد به ظاهر مردۀ جامعه چکسلواکی، به ناگهان آثاری از حیات نشان داد.

 تاریخ، به میان ما بازگشت.

 دگرگشت، از نو آغاز شد.

را بار دیگر خفه کنند، و  این سرآغاز ممکن است بار دیگر با خشونت برچیده شود. ممکن است این امید نوشكفته

تأثیر باشد، و بی ٧٧های منشور دیگربار وعدۀ دیدار تاریخ از کشور ما طرد شود. ممکن است دسِت آخر، تالش

های نهانی که منشور بیدارشان آنکه نشانی از خود بر جای نهد، از میان برود و جنبشکار اندکی که کرده است، بی

ای از سر كنجكاوى تاریخى به یاِدمان ممکن است که پس از سالی چند، فقط پاره کرده، بار دیگر به خواب روند.

 مان كنند.آورند. ممکن است به کلی فراموش

 گرفت. توان آن را نادیدهدانم، اما این احتمالی است که نمیمن بعید می

کنیم که این احساس ترک نمی تر از همه آن است که حتا اگر چنین نیز بشود، ما این جهان اندوهناک را باشگفت

        مان بیهوده بوده است.هاها و رنجتالش

**** 
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