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ايــن مقالــه گزارشــی
پيوندگسســتگی ِ مــا اهــل رســانه
کــه در درون ميهــن جــا ماندنــد و،
مهاجــران در مســر تغيــرات فــن
پيونــدی نــو بــا نســلی کــه جانشــن
مقالــه مــی کوشــد تــا بــه ايــن پرســش

اســت از پســت و بلنــد ســه دهــه
هــای گروهــی مهاجــر بــا مخاطبانی
ســپس ،راهپيامئــی شــگفت ايــن
آوری ارتباطــات کــه بــه بازيابــی
آن مخاطــب شــده مــی انجامــد.
پاســخ دهــد کــه آيــا ايــن تجربــهء
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بلنــد دســت آوردی خردپذيــر بـرای اکنــون و آينــده بــا خــود داشــته اســت؟ مشــکالت کار چيســت و راه حــل هــا
را بايــد در کجــا جســتجو کــرد؟
مــن ايــن مقالــه را همچــون رشح حــال و ســفرنامه ای شــخصی نيــز مــی نويســم ،چـرا کــه مــن خــود
يکــی از دســت انــدرکاران رســانه هــای گروهــی بــوده و هســتم و هــم در ايــن ســی چهــل ســاله همــواره در
ميــدان ايــن مهــم حضــور داشــته و فعــال بــوده ام.
و اکنــون  ۲۷ســال اســت کــه پســت و بلنــد مســری را کــه ايــن مهاجـران طــی کــرده انــد بــا جســم
و روح خويــش تجربــه کــرده ام و در ايــن مقالــه ی مختــر قصــد دارم رشح ايــن راهپيامئــی طوالنــی ،اغلــب
دلشــکن و گاه هيجــان انگيــز را بــه اختصــار بازنويســی کنــم؛ چـرا کــه در زندگــی مــن ايــن  27ســال در خلــوت
و ســکوت و تنهائــی و اوقــات شــخصی نگذشــته اســت.
يعنــی ،اگــر اينجــا و آنجــا بــه تکــه هائــی از تجربــه هــای خــود اشــاره مــی کنــم هدفــم پيــش نهــادن
تصويــر ملمــوس و تجربــه شــده از زندگــی رســانه هــا در خــارج از کشــور اســت .يعنــی ،مــن از تجربــه هــای
شــخصی ام آينــه ای مــی ســازم تــا تصويــر چهــره هــای گوناگــون ايــن همــه بازيگــری عرضــه فرهنــگ در خــارج
از کشــور انعکاســی اگــر نــه دقيــق کــه مطمــن داشــته باشــد.
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از «دســت انــدرکاران رســانه هــای گروهــی» کــه ســخن مــی گوئيــم در واقــع مشــغول گفتگــو دربــاره
مردمانــی فرهنگــی هســتيم و مــی خواهيــم تــا فـراز و نشــيب ســفر بلنــد ســی ســاله آنــان را در عــوامل تاريــک
روشــن غربــت و هجــرت و تبعيــد مطالعــه کنيــم .بـرای ايــن کار دليلــی بطــش از ســليقه و عقيــده شــخصی هــم
وجــود دارد .اکنــون شــکی باقــی منانــده اســت کــه پــروزی اســام بنيادگـرا بــر انقــاب  ۵۷رصفـاً و هيچــگاه يــک
حادثــه سياســی نبــوده و حتــی شــايد بتــوان گفــت کــه وجــه فرهنگــی ايــن حادثــه بــر وجــوه ديگــرش بشــدت
مــی چربيــده اســت ،و يــا ،بواســطه وجــه فرهنگــی ايــن پــروزی بــوده کــه اســام بنيادگـرا توانســته اســت بــر آن
وجــوه ديگــر پــروزی يابــد.
مــن ايــن مطلــب را در ســال  ۱۳۵۹در نرشيــه کانــون نويســندگان ،و در مقالــه ای بنــام «انقــاب
مرشوعــه» رشح داده و نوشــتم کــه« :واضعــن اصطــاح انقــاب اســامی  ...انقــاب مرشوطــه را عــدول از موازيــن
اســامی مــی داننــد .از نظــر آنــان انقــاب مرشوطــه کــه مــی توانســت ،پــس از دوازده قــرن رس در گمــی ،بــه
پيدايــش ســازمان قــدرت سياســی منشــعب از موازيــن اســامی بيانجامــد ،در قانــون اساســی خــود درســت راه
خــاف را پيــش گرفــت ...در نتيجــه روحانيــت شــيعه ،و طبع ـاً بــه زعــم آنــان رشع اســام ،از واضعــن قانــون
اساســی رضبــه خــورد ...پــس اشــتباه نخواهــد بــود اگــر در برابــر انقــاب مرشوطــه ،انقــاب اســامی  ۱۳۵۷ايـران
را ‹انقــاب مرشوعــه› بخوانيــم».
اگرچــه در آن زمــان و در آن مــن واژه «فرهنــگ» بــکار نرفتــه بــود امــا ،از فحــوای کل کالم روشــن
بــود کــه مــن ماجـرای «انقــاب اســامی» را امــری فرهنگــی مــی دانســتم کــه بــه زبــان سياســت ترجمــه شــده
اســت .انقــاب اســامی ،يــا یقــول آن مقالــه «انقــاب مرشوعــه» ،آمــده بــود تــا ،بــا احـراز قــدرت سياســی ،مســر
مرشوطيــت را پنبــه کنــد .و از آنجــا کــه
تاريــخ سياســی مــا را برگردانــد و رشــته هــاي
نبــود جــز «مدرنيتــه» بــه معنــای
گوهــر اصلــی انقــاب مرشوطــه چيــزی
گوهــر انقــاب مرشوعــه هــم منــی
«اخــذ فرهنــگ و متــدن غربــی»،
کليــه مــوارد اخــذ شــده از غــرب و
توانســت چيــزی باشــد جــز طــرد
هــای ماقبــل مرشوطيــت .يعنــی،
بازگشــت بــه شــکل هــا و فرگشــت
کشــورمان «تقابــل مدرنيســم و
هــان چيــزی کــه امــروزه در
ق ـرار بــوده کــه در انقــاب مرشوعــه
ســنت» خوانــده مــی شــود و ،ظاه ـرا ً،
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ی ســال  ۵۷بــا پــروزی ســنت بــر تجــدد پايــان گرفتــه باشــد.
مــن فکــر مــی کنــم کــه اگــر روزی کســانی فرگشــت مهاجــرت گســردهی ايرانيــان را ،کــه در پــی
پــروزی انقــاب مرشوعــه اتفــاق افتــاد ،مــورد مطالعــه ق ـرار دهنــد بالفاصلــه در خواهنــد يافــت کــه اگرچــه
نخســتني مهاجــرت هــا جنبــه گريــز سياســی داشــته و ايــن رسکــردگان و مناينــدگان رژيــم سياســی پيشــن بــوده
انــد کــه از چنــگال خونريــز حکومــت جديــد مــی گريختنــد امــا ،پــس از نيمســالی دلشــکن ،مهاجــرت ميليــون
هــا ايرانــی بــه خــارج از آن کشــور علــت هائــی فرهنگــی يافتــه و تنهــا ،ســال هــا بعــد ،بــا خـراب شــدن کامــل
اوضــاع اقتصــادی کشــور ،مــوج ســوم مهاجــران ـ بــا داليــل اقتصــادی ـ تــن بــه دوری از وطــن داده انــد.
در واقــع ،انقــاب مرشوعــه ی  ،۱۳۵۷درخــت پــر شــاخ و بــرگ قــر ــــ يــا شــايد حتــی بشــود گفــت
طبقــه ــــ ای را از ريشــه بريــد و بــه مهاجــرت فرســتاد کــه حامــان ارزش هــای برآمــده از انقــاب مرشوطــه
و ســال هــای نوســازی ديکتاتورمآبانــه ی شــاهان پهلــوی بودنــد و ارزش هــای اســامی تحميــل شــده از جانــب
حکومــت اســامی را بــر منــی تابيدنــد و بــه ارزش هائــی کــه خــود در آن باليــده بودنــد ــــ بــا همــه عيــب و نقــص
هايــش ــــ دل بســته و خــو گرفتــه بودنــد.
من خود جزئی از اين سيل بودم که ،در مسريی بر عکس مسري مهاجران سياسی ِ موج اول ،از اروپا
به ايران بر گشتم و چندی بعد ،همراه با مهاجران فرهنگی موج دوم ،به اروپا پرتاب شدم.
مــن دربــاره ماهيــت فرهنگــی ايــن مهاجــرت و هويــت فرهنگــی ايــن مهاج ـران توضيحاتــی را ارائــه مــی کنــم
کــه اگرچــه ممکــن اســت کمــی طوالنــی بنظــر رســند امــا ،چنانکــه خواهيــم ديــد ،در ترســيم خطــوط اصلــی ايــن
هجــرت مــدد رســان مــا خواهنــد بــود .يعنــی ،از منظــر ايــن جســتار ،ترکيــب فرهنگــی ايــن مهاج ـران اهمیــت
دارد.
واقعيــت آن اســت کــه هجــرت فرهنگــی مــن از وطنــم بــا پــروزی اســام بــر انقــاب آغــاز نشــد .و
مــن شــش هفــت ســالی وقــت داشــتم تــا اروپــای قبــل از مهاجــرت را ببينــم و معنــای غريــب افتادگــی و دوری
از وطــن را بچشــم .مــن در واقــع مســافر اختيــاری ِ روزگار پــس از جشــن هــای هـزار و پانصــد ســاله و تشــکيل
حــزب رســتاخيز بــودم .در پــی بيــش از يــک دهــه فعاليــت فرهنگــی کــه از انتشــار نخســتني مقــاالت و شــعرها
رشوع شــده و بــه رشکــت در تشــکيل کانــون نويســندگان ايـران انجاميــده بــود ،مــی ديــدم کــه دهــه  ۱۳۵۰آغــاز
روزگار تنگــی هــای فرهنگــی اســت .سانســور دريــده تــر و پــر کار تــر ،و نويســندگان و فرهنــگ آفرينــان ايـران
جــا خــورده تــر و در خــود فــرو رفتــه تــر از هميشــه بودنــد .و عاقبــت در  ۱۳۵۴بــه بهانــه ی ادامــه تحصيــل از
وطنــم بــرون زدم .خيــال داشــتم چنــد ســالی را دور از وطــن و دور از مشــغله هــای اداری بگذرانــم و مطالعاتــم
را دربــاره تاريــخ تشــيع در ايـران ــــ کــه مدتــی بــود ذهــن مـرا بخــود جــذب کــرده بــود ــــ ادامــه دهــم.
در ابتــدای ايــن دوره تعــداد ايرانــی هــای ســاکن انگلســتان انــدک بــود .امــا هرچــه بــه ســال انقــاب
نزديــک تــر مــی شــديم بــر عــده ايرانيــان افــزوده تــر مــی شــد .آمــدن ايــن گــروه هــا امــا ب ـرای گريــز از چيــز
خاصــی نبــود .طبقــه ای بــه نــان و آب رســيده ،بــا دالر هــا و پوندهــای ارزان ،راه کشــورهای اروپائــی و آمريکائــی
را در پيــش گرفتــه و هرچــه را کــه دستشــان مــی آمــد مــی خريدنــد .گــروه هــای ايرانــی را مــی ديــدی کــه در
مرکــز لنــدن کيــف و کيســه ی خريــد بدســت مــی چرخنــد .رفتــه رفتــه رس و کلــه آژانــس هــا ،هتــل هــا و مغــازه
هــای ايرانــی هــم پيــدا شــد .لنــدن بصــورت پايگاهــی بـرای طبقــه متوســط بــه آب و نــان رســيده ايرانــی در مــی
خانــه دوم جايــگاه اقامــت بلنــد مدتشــان
آمــد بــی آنکــه اعضائــش بداننــد کــه ايــن
خواهد شد.
قابــل ذکــر اســت نبــودن حــس
آنچــه در ايــن ميــان
باشــنده در لنــدن بــود .بــه
دوری در ميــان جامعــت ايرانــی
را حــس مــی کــردی؛ و حتــی در
پاريــس هــم کــه مــی رفتــی همــن
تعبــری ،منتهــی عليــه غربــی
لــوس آنجلــس امريــکا کــه ،بــه
گسســن و جدائــی اگــر هــم مفهومــی
نقشــه جغرافيــای عــامل مســکون اســت.
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داشــت در نــزد آن دســته از ايرانيانــی بــود کــه خــود تصميــم بــه مهاجــرت قطعــی گرفتــه بودنــد و وطنــی تــازه
را ب ـرای خويــش برگزيــده بودنــد .در ذهــن ايــن گــروه انــدک بــه هــر حــال چشــم انــداز بلنــدی ب ـرای جدائــی
وجــود داشــت .امــا هرکــس از ايــن گــروه هــم مــی توانســت بليــط هواپيامئــی تهيــه کنــد و هــر وقــت بخواهــد
بــه ايــران رس بزنــد.
در ايــن ميــان ،کــه هــر تابســتان بــه ايـران بــر مــی گشــتم ،فقــط پنــج ســال وقــت داشــتم تــا برنامــه
هايــم را عملــی کنــم؛ چـرا کــه بــزودی انقــاب  ۷۸از راه مــی رســيد و همــه چيــز را دگرگــون مــی کــرد .در ايــن
پنــج ســال بــود کــه بــا روحيــات فرهنگــی مــردم وطنــم بيشــر آشــنا شــدم ،گســره جعــل و مــردم فريبــی روحانيت
تشــيع امامــی را درک کــردم و نيــز بــه عمــق جهــل و خرافــه پرســتی و خردگريــزی عامــه مردمــان پــی بــردم.
نيــز ديــدم کــه چگونــه ديکتاتــوری ظاه ـرا ً ســکوالر ،در ه ـراس از کمونيســم ،روز بــروز بيشــر بــه دامــن ايــن
روحانيــت پنــاه بــرده و ،همزمــان بــا رسکــوب ســکوالرهای گوناگــون (بــا ظــن اينکــه سکوالريســم بـرادر خوانــده
کمونيســم اســت) مــا بــه ازائــی جــز روحانيــت ب ـرای فــردای ســقوط خــود باقــی نگذاشــته اســت.
آغــاز زمســتانی ســال  ۱۳۵۷پيونــدی روشــن را بــن خيابــان هــای شــهرهای بــزرگ جهــان و ته ـران
ايجــاد کــرد .اغلــب روزهــا در ايــن خيابــان هــا راهپيامئــی برقـرار بــود .اغلــب کســانی را کــه بعدهــا در رديــف
مخالفــان جمهــوری اســامی ديــدم آن روزهــا مــی شــد مشــت گــره کــرده در ميــان تظاهــر کنندگانــی يافــت کــه
در خيابــان هــای اصلــی مرکــز لنــدن ،بــا شــعارهای بلنــد ،مــرگ شــاه را طلــب مــی کردنــد .روز  ۲۲بهمــن خيلــی
هــا را ديــدم کــه در خيابــان کنزيگتــون جنوبــی شــرينی پخــش مــی کردنــد .روز رفرانــدم تغيــر رژيــم کــه رســيد
صــف رأی دهنــدگان در برابــر کنســولگری ايـران در لنــدن شــکل مــاری بلنــد را داشــت کــه بــه دور پــارک روبــروی
کنســولگری چرخيــده پيچيــده و انتهايــش بداخــل يکــی از خيابــان هــای غربــی ميــدان فــرو رفتــه بــود.
کنســولگری را بيشــر بچــه هــای مجاهــد تــرف کــرده بودنــد و در هامنجــا هــم مــی شــد تنــش بــن
آنهــا و بــرو بچــه هــای انجمــن هــای اســامی دانشــگاه هــای لنــدن را مشــاهده کــرد .از حــرف و ســخن مردمــی
کــه در صــف هــا ايســتاده بودنــد مــی شــد فهميــد کــه اکرثيــت قاطعشــان آمــده بودنــد تــا بــه جمهــوری اســامی
آری بگوينــد .ايــن کــه امــروز مــی گوينــد بقــدرت رســيدن حکومــت اســامی کار يــک عــده اوبــاش بــوده ،بــه
نظــر مــن دروغ محــض اســت .ايــن يــک کار دســته جمعــی بــود و طبقــه متوســط در آن نقــش عمــده را بــازی
مــی کــرد.
انقــاب فاصلــه هــا را بکلــی برانداختــه بــود .حتــی دانشــجويان کنفدراســيونی کــه ديــر زمانــی ،در
وحشــت دســتگري شــدن بــه وســيله ســاواک ،از ايـران بــه دور مانــده بودنــد اکنــون گــروه گــروه بــه ايـران بــر مــی
گشــتند .بــه زودی تعــداد ايرانيــان لنــدن کاهشــی چشــمگري يافــت.
درس خوانــدن مــن هــم هــان مــاه هــای اول انقــاب متــام شــد و مــن در مــرداد  58بــه ايــران
برگشــتم .هنــوز بــاور منــی کــردم کــه روحانيــت قــادر خواهــد بــود تــا کالً قــدرت سياســی را قبضــه کنــد و ناچــار
خواهــد بــود کــه بــا ائتــاف بــا نريوهــای ديگــر زمــام امــور کشــور را در دســت بگــرد و ،لــذا ،معتقــد بــودم اگــر
روشــنفکران الئيــک و لي ـرال و سوسياليســت ســبکرسانه بهانــه ای بدســت انقالبيــون مســلامن ندهنــد ،امــکان
اينکــه همــه مواضــع اداره کشــور ،بخصــوص در زمينــه فرهنــگ ،بدســت اينــان بيافتــد ضعيــف اســت .امــا بــه
محــض ورود بــه ايـران ديــدم کــه متأســفانه روشــنفکران و تحصيــل کــردگان مــا ــــ بــی اعتنــا بــه کوچکــی پايــگاه
رسنگونــی رژيــم پادشــاهی بــی هيــچ امــا
اجتامعــی خــود ــــ هامنگونــه کــه پيــش از
رفتنــد ،در پــی پــروزی انقــاب هــم
و چرائــی زيــر علــم رهــری روحانيــت
برابــر روحانيــت بقــدرت رســيده
بالفاصلــه تصميــم گرفتــه انــد تــا در
دیــدم کــه اکــر دوســتان نزديکــم
خــط کشــی قاطــع کننــد .مــی
مخالــف بودنــد و بــا عمــل خــود،
بــا نظــرات آدمــی همچــون مــن
طلبــی همچــون حــزب تــوده
بواقــع ،تنهــا بــه نريوهــای فرصــت
متوســط و جامعــه تحصيــل کــرده
امــکان مــی دادنــد کــه ــ بــه نــام طبقه
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ايـران ــــ بــا حکومــت روحانيــون بــه تعامــل بنشــينند .بدينســان ،غــر مذهبــی هــا بدســت خــود گــور خويــش را
مــی کندنــد.
در ايــن ميــان تجربــه بازگشــائی کانــون نويســندگان ايــران حادثــه ی ای اساســی بــود .در ايــن
دوره کانــون مــا يکــره بــه وســيله ســازمان هــای سياســی چــپ فتــح شــده بــود و همــه سياســی انديشــان و
نويســان اح ـزاب و گــروه هــای چــپ ،اغلــب بــی آنکــه حتــی يــک اثــر ادبــی داشــته يــا ترجمــه کــرده باشــند،
بعنــوان «نويســنده» در آن گــرد
در واقــع ،انقــاب مرشوعــه ی  ،۱۳۵۷درخــت پــر شــاخ و بــرگ
آمــده بودنــد .نتيجــه ايــن بــود
کــه کانــون نويســندگان يکــی قــر ــــ يــا شــايد حتی بشــود گفت طبقــه ــــ ای را از ريشــه بريد و به
از نخســتني واحدهــای مدنــی مهاجــرت فرســتاد کــه حامــان ارزش هــای برآمــده از انقــاب مرشوطــه
بــود کــه بــا حاکميــت انقالبيــون و ســال هــای نوســازی ديکتاتورمآبانــه ی شــاهان پهلــوی بودنــد و ارزش
اســامی در افتــاد و آشــکارا هــای اســامی تحميــل شــده از جانــب حکومــت اســامی را بــر منــی
نشــان داد کــه در جبهــه تابيدنــد و بــه ارزش هائــی کــه خــود در آن باليــده بودنــد ــــ بــا همــه
مخالفــن رژيــم در حــال شــکل عيــب و نقــص هايــش ــــ دل بســته و خــو گرفتــه بودنــد.
گــری قــرار دارد.
در عــن حــال ،نريوهــای چــپ حاکــم بــر کانــون بــا يــک نــروی ديگــر هــم اختالفــی تاريخــی داشــتند
و آن حــزب تــوده بــود کــه پيونــد ناگسســتنی خــود را بــا کشــور جامهــر شــوروی بخوبــی نشــان داده و ،در
نتيجــه ،مــورد اعتــاد نريوهــای چپــی کــه «مســتقل» خوانــده مــی شــدند نبــود .و ايــن نريوهــا دعواهــای خــود
بــا حــزب تــوده را بداخــل کانــون کشــانده بودنــد و مخالفــت دامئشــان بــا پيشــنهادهای تــوده ای هــا تنهــا نــوک
کــوه يــخ اختالفاتــی بــود کــه زمزمــه اخ ـراج اعضــاء تــوده ای را از کانــون هــر روز رســاتر مــی کــرد .تــوده ای
هــا در ايــن ميــان متهيــدی انديشــيدند و بنظرشــان رســيد کــه اگــر اخراجشــان عملــی شــود آنــگاه آنــان خواهنــد
توانســت تشــکيالتی را کــه آشــکارا بــه «خــط امــام» وفــاداری نشــان دهــد از جمــع نويســندگان و هرنمنــدان
توده ای بوجود آورند.
احســاس مــن ايــن بــود کــه اگــر چنــن شــود ،کانــون بالفاصلــه بعنــوان «کانــون نويســندگان ضــد
خــط امــام» شــناخته شــده و بــه رسعــت قلــع و قمــع خواهــد شــد .بــه همــن دليــل هــم بــود کــه از عــده ای
از دوســتان همــدل و همفکــرم خواســتم تــا در مجمــع عمومــی رســيدگی کننــده بــه پرونــده اخ ـراج تــوده ای
هــا پيشــنهاد کنيــم کــه آنهــا ،بجــای اخ ـراج شــدن ،از عضويــت معلــق شــوند و تصميــم قطعــی بــه شــش مــاه
بعــد موکــول شــود .ايــن پيشــنهاد اگرچــه در مجمــع عمومــی مطــرح شــد امــا بــا مخالفــت ســازمان هــای چــپ
از يکســو و خــود تــوده ای هــا کــه خواســتار اخ ـراج فــوری خــود بودنــد ،از ســوی ديگــر ،مواجــه شــد .مــن
هامنجــا از عضويــت در کانــون اســتعفاء دادم و چنــد روز بعــد هــم تــوده ای هــا تشــکيل «شــورای نويســندگان
و هرنمنــدان اي ـران» را اعــام داشــتند و در مــاده اول اساســنامه آن بــه رصاحــت نوشــتند کــه شــورا ب ـرای ق ـرار
گرفــن در و حاميــت از انقــاب اســامی و خــط امــام بوجــود آمــده اســت.
مــن ايــن نــکات را مــی نويســم تــا نشــان دهــم کــه چگونــه رسآمــدان طبقــه متوســط اي ـران کــه
ق ـرار بــوده اســت حامــان م ـراث انقــاب مرشوطــه باشــند ،بدســت خــود بهانــه ی رسکــوب خــود را فراهــم
بــود کــه از جانــب ديگــر مخالفــان
کردنــد .الگــوی کانــون نويســندگان هامنــی
شــد .يــک ســال بعــد تــوده ای هــا
سياســی رژيــم نوپــا نيــز بــاز ســازی
پــی برنــد کــه پاســدارن حکومــت
هــم هنگامــی بــه اشــتباه خــود
کردنــد و رسدمدارانشــان را در
اســامی در «شــورا» شــان را تختــه
تلويزيون به منايش گذاشتند.
رسيــع طبقــه متوســط ــــ کــه همــه
بنظــر مــن ،ســقوط
ســاالری ايـران را در دســت داشــت ــــ
دســتگاه هــای ديوانســاالری و فــن
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رصفـاً بــه لحــاظ افراطــی گــری يــک گــروه در مخالفــت بــا رژيــم نوپــا از يکســو و فرصــت طلبــی و سازشــکاری
مفــرط کوتــه انديشــانه گروهــی ديگــر بـرای حفــظ موقعيــت خــود ،از ســوی ديگــر ،تحقــق يافــت و ،در پــی آن،
اســاميون بــا دســت بــاز بــه جــا انداخــن آنچــه کــه «فرهنــگ مرشوعــه» مــی پنداشــتند پرداختنــد و متايــل بــه
فرهنــگ هــای نــوع ديگــر را جرمــی نابخشــودنی اعــام داشــتند .آنــگاه ،فرگشــت «اســامی کــردن» بــه رسعــت
از اجبــاری کــردن حجــاب بــه تعطيــل دانشــگاه رســيد و ايــن تعطيــل بــا بســن روزنامــه هــا و بــه آتــش کشــيدن
چاپخانــه هــا و برقــراری سانســوری خوفنــاک تکميــل شــد.
آنــک آنــان کــه گــروه گــروه از ايـران خــارج مــی شــدند بازنــدگان فرهنگــی ايــن انقــاب بودنــد .سياســيون وابســته
بــه رژيــم ســابق پيــش از ايــن يــا گريختــه بودنــد و يــا قتــل عــام شــده بودنــد .در آن کشــاکش ،آنچــه روح را مــی
فرســود محضــورات فرهنگــی مســلط بــر محيــط و غريبگــی فرهنــگ اســامی حکومــت جديــد بــود کــه رفتــه
رفتــه تــا پســتوی خانــه هــا رســوخ مــی کــرد و نفــس کشــيدن را بـرای «ناخــودی» هــا مشــکل مــی ســاخت .مــن
خــود در پائيــز  ۱۳۵۹بــه لنــدن برگشــتم ،بــی آنکــه بــاور کــرده باشــم کــه بـرای ســه دهــه قطعـاً ــــ و اگــر بــاز
هــم زنــده مبانــم بـرای ســال هائــی ديگــر احتــاالً ــــ روی وطــن را نخواهــم ديــد.
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فضــای لنــدن در فاصلــه چيــزی کمــر از دو ســال بکلــی عــوض شــده بــود .کافــی بــود تــا رسی بــه
اداره مهاجــرت در جنــوب لنــدن بزنــی تــا اجتــاع بــزرگ پناهنــدگان فرهنگــی را ببينــی کــه مــی کوشــيدند بـرای
تقاضــای پناهندگــی خــود داليــل سياســی اقامــه کننــد .غــرب ــــ ايــن کعبــه طبقــه متوســط و قــر تحصيــل کــرده
ايـران ــــ هنــوز نفهميــده بــود کــه فـرار از برابــر حکومــت اســامی بيــش از آنکــه دليــل سياســی داشــته باشــد
داليلــی فرهنگــی دارد و از متواريــان مــدارک سياســی طلــب مــی کــرد.
آن روزهــا بخوبــی مــی شــد حــس کــرد کــه مردمــی مضطــرب و بالتکليــف بــر ســفينه ای از وحشــت
و خشــم و نفــرت بــه رسعــت بــرق و بــاد از وطــن خويــش دور مــی شــوند و اميــد بــه تغيــر اوضــاع و بوجــود
آمــدن امــکان بازگشــت را از دســت مــی دهنــد.
هيــچ چشــم انــداز بلنــد مدتــی در برابــر نبــود .امــا همــن موجــب مــی شــد کــه نيــاز بــه اطــاع گــری
و اطــاع رســانی از يکســو ،و نيــاز بــه تبليغــات سياســی بـرای يــار گــری ،از ســوی ديگــر ،روز بــروز بيشــر شــود.
در هنگامــه ی ايــن ســيل مهاجــرت ،پــول و مهــارت بــا هــم از کشــور گريحتــه بودنــد .گرداننــدگان اصلــی بــه
کشــوری ثرومتنــد و در حــال توســعه ،همــه چيــز را رهــا کــرده و جــان خــود را بــدر بــرده بودنــد .و در ميانشــان
روزنامــه داران و نــگاران بســياری در رسارس غــرب پراکنــده بودنــد .آن روزهــا هنــوز بــازار جلســات سياســی و
بحــث هــای مارکسيســت ـ لنينيســتی گــرم بــود .در ايــن ميــان رسدمــداران سياســی رژيــم ســابق نيــز رفتــه رفتــه
مــی کوشــيدند تــا نريوهــای پراکنــده را ســامان دهنــد .اينگونــه بــود کــه ،رفتــه رفتــه رس و کلــه روزنامــه هــای
خــارج کشــور نيــز پيــدا شــد.
مــن آن روزهــا هيــچ نقشــه ای بـرای آينــده نداشــتم و منــی دانســتم کــه ،بــا تعليــق همــه نقشــه هــا
و آرزوهــا و خــواب و خيــال هايــم ،بايــد چــه کنــم .اغلــب روزهــا را در دفــر کار دوســتی مــی نشســتم کــه پيــش
از انقــاب بـرای تجارتــی کــه در تهـران داشــت شــعبه ای هــم در لنــدن زده و کارش بــا اعطــای خدمات توريســتی
بــه لنــدن مــی آمدنــد مــی گذشــت .امــا
بــه ايرانيانــی کــه بـرای گــردش و ولخرجــی
او را از دســتش گرفــت .مــن ،کــه از
انقــاب اســامی يکبــاره کل مشــريان
در ايــن انقــاب از دســت داده
لحــاظ مالــی چيــزی نداشــتم کــه
را در او مــی ديــدم کــه رفتــه
باشــم ،عمــق درد از دســت دادگــی
کــرد .او بــود کــه تصميــم گرفــت
رفتــه وجــودش را از نفــرت پــر مــی
آخونــدی» بســازد و منتــر کنــد.
نوارهائــی را در مــورد «رژيــم
ســاخت .بــزودی نخســتني نــوار بــا نــام
در ايــن کار م ـرا هــم بــا خــود هم ـراه
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«قصــه مالخــورون» بــا شــعر و آهنــگ پرويــز خطيبــی و گويندگــی نــادر صديقــی و ويراســتاری فنــی مــن بــه
بــازار آمــد .مــی شــد ديــد کــه ايــن نــوار دل خريدارانــش را خنــک مــی کنــد و از بــار دردی کــه بــر دوش دارنــد
مــی کاهــد .بــزودی نــوار دوم هــم بــه بــازار آمــد .در خيابــان کنزينگــن ،درســت زيــر گــوش ســفارت ،رضــا فاضلــی
هــم در زيرزمــن ســاختامنی قدميــی بســاط کتابفروشــی ب ـراه انداختــه و بــا کمــک عــده ای از هرنپيشــگان و
کارگــردان هــای ســابق ســينام و تئاتــر ايـران بــه توليــد نوارهــای ضــد آخونــدی پرداختــه بــود .هــادی خرســندی
اصغــر آقايــش را بدســت چــاپ ســپرده بــود و منوچهــر محجوبــی هــم «آهنگــر» ش را ــــ کــه بالفاصلــه پــس از
انقــاب در ايـران چــاپ شــده بــود و توقيــف شــده بــود ــــ اکنــون در لنــدن منتــر مــی کــرد .هــم او ،بــا رشاکــت
شــکوه مريزادگــی مجموعــه «ممنوعــه هــا» را منتــر مــی ســاخت و مريزادگــی خــود مســتقالً دســت بــه انتشــار
نرشيــه هفتگــی «مقاومــت» زده بــود.
آنــگاه ،در بهــار  ۱۹۸۱و در طــی ديــد و بازديدهــای نــوروزی بــود کــه مــن در خانــه هــان دوســت
تاجــر نــارش شــده بــه شــکوه مريزادگــی برخــوردم .او را از  ۱۵ســال پيــش تــر مــی شــناختم ،از روزهــای صفحــات
شــعر مجلــه فردوســی .امــا در آخريــن روزهــای زندگــی ام در ايـران بــود کــه داســتان دســتگريی او و همراهانــش
پيــش آمــد و آخريــن بــار چهــره دردکشــيده اش در دادگاه نظامــی بــر ذهنــم خطــی از آتــش کشــيد و پــس ،گفتــم
کــه ،ديگــر منــی شــد مانــدن را تحمــل کــرد و مــن بــرون زده بــودم .بــاری ،شــکوه مـرا بــه همــکاری بــا هيئــت
تحريريــه مقاومــت دعــوت کــرد و ،بدينســان ،دوره ای تــازه در زندگــی ام آغــاز شــد کــه بــا پيدايــش و گســرش
رســانه هــای خــارج از کشــور پيونــد داشــت .مــن رسـاً بــه کســانی پيوســته بــودم کــه بهيــچ روی رس آشــتی بــا
حکومــت اســامی را نداشــتند.
چنــد ســال بعــد ،در مقدمــه ی نخســتني مجموعــه شــعری کــه بــا نــام «هنــوز ،دماونــد» در غربــت
بــه چــاپ رســاندنم و بــه شــکوه مريزادگــی تقديــم شــده بــود ،از آن روزگار چنــن يــاد کــرده ام« :از پانــزده ســال
پيــش تــر ...ديگــر دلــی برايــم منانــده بــود تــا از رسچشــمه هــای آن ،کــه رسچشــمه هــای جــان و جهــان آدمــی
اســت ،بــارور شــوم و بنويســم .و همچنــان بــود تــا وقتــی کــه دملــرده و خاکســر گرفتــه از شکســت قيــام بــه لندن
آمــدم تــا بقيــه الســيف عمــر را در ايــن دل گرفتــه ،بــه حــرت و آرزوی فراموشــی ،بگذرانــم .امــا همينجــا بــود
کــه رفيــق راهــی بــه رساغــم آمــد کــه آرام آرام در زنــده شــدن و زنــده ماندنــم کوشــيد ،و پيگريانــه خواســت تــا ــــ
همچــون خــود او ــــ بــر فـراز همــه تلخکامــی هــا پلــی از اراده و آرزو بزنــم و بــه آن جوانــی گمگشــته ای برگــردم
کــه دوســت داشــت شــاعر باشــد و جهانــش را بــا عطــر تصاويــر و رقــص کلــات بيارايــد».
مــن ايــن خاطــره هــا را بــدان دليــل مــی نويســم کــه بتوانــم ــــ بــا مــرور دوبــاره از پســت و بلندهــای
راهپيامئــی روحــی خــود و همگنانــم ــــ وارد بحــث دربــاره رابطــه بــن آفريننــده و مخاطــب در فضــای آن روزگار
شــوم .چ ـرا کــه در پــس همــه ايــن هيجــان هــا و کارهــای آفريننــده جمعــی پرسشــی هــم وجــود داشــت کــه
همــواره در ذهــن مــی لوليــد و رهامــان منــی کــرد :براســتی مــا ب ـرای کــدام مخاطــب مــی نوشــتيم؟
طنــن تاريــخ مرشوطيــت در ذهــن مــا زنــده بــود ،بــا نــام هائــی چــون «روزنامــه قانــون» و «نرشيــه کاوه» و
ديگـران .آنــک مــا آمــده بوديــم تــا هــان راهــی را در پيــش بگرييــم کــه آنهــا پيمــوده بودنــد .امــا بــزودی مــی
شــد دريافــت کــه مقایســه تنهــا تــا همــن حــد کــه مــا در غربــت عليــه رژيــم حاکــم بــر ايـران روزنامــه منتــر
مــی کنيــم و آنهــا هــم چنیــن مــی کردنــد متــام مــی شــد و جلوتــر منــی رفــت .چ ـرا کــه آنــان ب ـرای مخاطــب
هـزار ترفنــد بــه ايـران مــی رســاندند ،و بــا
داخــل کشــور مــی نوشــتند ،روزنامــه را بــا
قاجــاری را مــی پوکاندنــد .مــا امــا
پخــش خــر و نظــر پايــه هــای رژيــم
ب ـرای رســاندن نرشيــات و آفريــده
در اي ـران صدائــی نداشــتيم ،راهــی
نداشــت ،صدامــان بــه ديوارهائــی
هــای هــری مــا بــه اي ـران وجــود
بســوی خــود مــا بــاز مــی گشــت.
نامرئــی برمــی خــورد و پژواکــش
بــرای مردمــی مــی نويســيم کــه
بــزودی مــی شــد فهميــد کــه مــا
مــی داننــد و تنهــا بــا خوانــدن مطالــب
همــه آنچــه را مــی گوئيــم خــود بهــر
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مــا تســکينی ب ـرای درد هاشــان مــی يابنــد.
يــک تلفــن مأمــوران ســفارت بــه رفيــق نــارشم کافــی بــود تــا دســت از انتشــار نوارهايــش بــردارد.
گفتــه بودنــد خانــه ات را مبــب مــی زنيــم و زن و بچــه ات را تکــه تکــه مــی کنيــم تــا ديگــر بــه امــام جســارت
نکنــی .دو ســه روزی پليســی هــم بــر گــرد خانــه او گشــت زده و بعــد بــه کالنــری اش بازگشــته بــود .اگرچــه
رفيقــان زود دســت از کار شســت امــا رضــا فاضلــی هــم بــود کــه خيــال پــا پــس کشــيدن نداشــت .بــه همــن
دليــل هــم بــود کــه ،بــزودی ،تهديــد در مــورد او عملــی شــد و مبــب کار گذاشــته شــده در کتابفروشــی شــان پــر
جوانــش را تکــه تکــه کــرد.
گروهــی هــم در پــی گســرش راديوهــای مــوج کوتاهــی بودنــد کــه امواجشــان تــا بداخــل ايـران مــی
رفــت .آن صــدا هــا را هــم بريــده شــدن رس دکــر شــاهپور بختيــار و فريــدون فرخــزاد خفــه کــرد.
گســرش جنــگ ايــران و عــراق خــود موجبــی اساســی بــود کــه رشــته ارتبــاط هــا را بــه حداقــل
برســاند .اي ـران جنگــزده نــه گــوش و نــه حوصلــه شــنيدن ســخنان مــا را داشــت .فقــط مســافرانی کــه از اي ـران
مــی آمدنــد مبــا مــی گفتنــد کــه در آنجــا مــردم تنهــا خواســتار ترانــه هــای شــادی آفرينــی هســتند کــه در لــوس
آنجلــس ســاخته مــی شــود و از راه هــای گوناگــون بــه پيــاده روهــای تهـران مــی رســد .يــادم اســت کــه دوســتی
از ته ـران آمــده بــود تعريــف مــی کــرد کــه جلــوی دانشــگاه فروشــنده ای دورگــرد کنــار گوشــش زمزمــه کــرده
بــود کــه« :نــوار مبتــذل هــم داريــم!» و او ،بــا حريتــی در حــد نابــاوری ،مــی گفــت« :مــی بينــی؟ ايــن هــا کاری
کــرده انــد کــه مبتــذل بــودن هــم حــاال يــک ارزش شــده اســت!»
بــا پذيــرش اينکــه بــه ايــن زودی هــا بازگشــتی در کار نيســت ،ايرانيــان پراکنــده در غربــت رفتــه
رفتــه چمــدان هاشــان را بــاز کردنــد ،درس هاشــان را خواندنــد ،مغــازه هاشــان را بــراه انداختنــد ،هــر کجــا
توانســتند «انجمــن فرهنگــی» بوجــود آوردنــد و ــــ در همــه ايــن کارهــا ــــ پذيرفتنــد کــه مــا صدائــی در ايـران
نداريــم و صــدای آنهــا کــه در زيــر مببــارن گــر کــرده انــد نيــز بــه مــا منــی رســد .جوامــع ايرانــی خــارج از کشــور
بصــورت گــروه هــای کوچــک خودکفائــی در آمدنــد کــه برحســب تعــداد اعضــاء شــان دارای تســهيالت و خدمــات
مختلفــی ــــ از جملــه خدمــات رســانه ای گروهــی ــــ بودنــد .مــا خــود در لنــدن روزنامــه های کيهــان و نيمــروز را
داشــتيم و «گــروه ايـران کوچــک» را بـراه انداختــه بوديــم کــه جلســات هفتگــی اش بــا چهــار نفــر رشوع شــد و
در طــول ســه ســال و انــدی تعــداد اعضائــش از  ۷۰نفــر برگذشــت .در ايــن جلســات چهــره هــای مختلــف رســانه
ای ،از نويســنده و مرتجــم گرفتــه تــا شــاعر و موســيقی دان و نوازنــده و هرنپيشــه رشکــت مــی کردنــد .هــر هفتــه
يــک نفــر عهــده دار مــی شــد تــا مطلبــی را در جلســه مطــرح کنــد .مــا در آن ســه ســال و هــا تاريــخ فرهنــگ
ايـران را يــک بــار اجــاالً چنــان دوره کرديــم کــه بتوانيــم بــا جشــم بــاز بــه ســال هــای قبــل از انقــاب ــــ روزگاری
کــه خودمــان هــم جــزو فرهنــگ آفرينانــش بوديــم ــــ برســيم.
معنــای ايــن ســخن آن اســت کــه مــا گذشــته مــان را دوره مــی کرديــم و بــا هــر دوره کردنــی ،بــا
واهمــه ،بــه بــن بســت انقــاب اســامی مــی رســيديم .و پرســش هــا هــم همــه ايــن بــود کــه چـرا چنــن شــد؟ در
برابــر ايــن پرســش مزاحــم هرکــس پاســخی داشــت و پاســخ هيچکــس هيــچ کــس را قانــع منــی کــرد.
گهــگاه مســافری ســاکن ايـران هــم از راه مــی رســيد و از اينکــه کارمــان را «بــی هــوده» و «بــی پيونــد» مــی يافت
ح ـران مــی شــد .امــا او نيــز بــا خــود حرفــی نداشــت؛ مثــل حلزونــی بــه اعــاق الکــش خزيــده بــود؛ حوصلــه
نداشــت؛ دلــش مــی خواســت هــر شــب
شــعر خوانــدن و پرســش هــای ادبــی را
آواز بزننــد .نوعــی «مذهــب خــوش
مهامنــی باشــد و همــه بــا هــم زيــر
و حافظــی خــود را هــم از دســت
بــاش» کــه ديگــر صالبــت خيامــی
داده بود.
رســانه هــای مــا بــا خــود و در
بــاری ،در ايــن دوران
آنســان کــه نرشيــات کوچــک
خــود مــی گفتنــد و مــی شــنيدند،
عمــل مــی کننــد.
محلــی در همــه کشــورهای خــارج
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آنــگاه ،تعــرض بــا
کشــتار و تــرور مخالفــان سياســی
پايــان گرفــن جنــگ هشــت ســاله
کشــور حضــوری موثــر داشــته
نيويــورک ،کــه آنــک تحويــل بنيــاد
مــی آمــد کــه چهــره ای بــزک کــرده

حکومــت اســامی آغــاز شــد .همپــای
و فرهنگــی ،رژيــم اســامی ــــ بــا
ــــ بــر آن شــده بــود کــه در خــارج
باشــد .ذخائــر بنيــاد پهلــوی در
علــوی شــده بــود ،بــه ايــن کار
از رژيــم را در خــارج از ايــران ارائــه
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مــن اوج ايــن وضعيــت را در  ۱۹۸۷تجربــه
در خيابــان کنزينگــن ،درســت زيــر گــوش ســفارت ،رضــا
کــردم .آن ســال بــرای ديــدن اقوامــم بــه
فاضلــی هــم در زيرزمــن ســاختامنی قدميــی بســاط
آمريــکا ســفر کــرده بــودم و دوســتان
کتابفروشــی بــراه انداختــه و بــا کمــک عــده ای از
پراکنــده ام در آمريــکا کــه از ســفرم بــا
هرنپيشــگان و کارگــردان هــای ســابق ســينام و تئاتــر اي ـران
خــر شــده بودنــد ،م ـرا ب ـرای ســخن گفــن
بــه توليــد نوارهــای ضــد آخونــدی پرداختــه بــود .هــادی
دربــاره ادبيــات بــه شهرهاشــان دعــوت
خرســندی اصغــر آقايــش را بدســت چــاپ ســپرده بــود و
کردنــد .مجموع ـاً در چهــار جلســه رشکــت
منوچهــر محجوبــی هــم «آهنگــر» ش را ــــ کــه بالفاصلــه پس
کــردم؛ در لــوس آنجلــس ،فيالدلفيــا،
از انقــاب در ايـران چــاپ شــده بــود و توقيــف شــده بــود ــــ
واشــنگنت و نيويــورک؛ و در هــر کجــا بــه
اکنــون در لنــدن منتــر مــی کــرد .هــم او ،بــا رشاکــت شــکوه
دعــوت «انجمــن ايرانيــان» آن محــل و در
مريزادگــی مجموعــه «ممنوعــه هــا» را منتــر مــی ســاخت و
هــر شــهر ده هــا رفيــق و آشــنا بديدنــم
مريزادگــی خــود مســتقالً دســت بــه انتشــار نرشيــه هفتگــی
آمدنــد .وقتــی بــه لنــدن بازگشــتم و
«مقاومــت» زده بــود.
«انجمــن هرنمنــدان و نويســندگان ايرانــی
در بريتانيــا» ــــ کــه از دل هــان «گــروه
ايـران کوچــک» در آمــده بــود ــــ تصميــم بــه انتشــار نرشيــه ای گرفــت ،مــن در آن رشح ســفرم را ،بــا عنــوان «اين
خانــواده بــزرگ» ،نوشــتم و فهرســتی از نــام هرنمندانــی کــه فقــط در کاليفرنيــا ســاکن بودنــد آوردم کــه شــامل
چيــزی بيــش از  ۶۰۰نفــر مــی شــد .آن مقالــه بــا ايــن جملــه پايــان مــی گرفــت کــه« :بــه ديــدار خانــواده ای
کوچــک رفتــم و خانــواده ای بــزرگ را جســتم ...پــس در ايـران کــی باقــی مانــده اســت؟ ..و پيکــر اگــر پــاره پــاره
شــده اســت ،دل امــا مــی طپــد ،بــه اشــتياق حفــظ اصــل و هويــت ،کــه از آن ماســت ،زيــر هر آســان که باشــيم».
مــی بينيــد کــه در همــن دو ســه خــط هــم تنهــا ســخن از «حفــظ کــردن هويــت» اســت .گوئــی مــی
خواهــد بگويــد کــه« :مــن بــا دو چشــم خويشــن ديــدم کــه جانــم مــی رود »...آيــا فيلــم «فارنهایــت  »۴۵۱را
ديــده ايــد؟ داســتان فيلــم در جامعــه ای مــی گــذرد کــه دســتخوش حکومــت خودکامگانــی اســت کــه بــا هرگونــه
حــس و عاطفــه بــر مخالفنــد و ،در ايــن راســتا ،ادبيــات و هــر و کتــاب و موســيقی را ممنــوع کــرده انــد.
نارضائيــان از ايــن حکومــت ،مخفيانــه از قلمــرو آن مــی گريزنــد و در جنــگل هــای انبوهــی مخفــی مــی شــوند.
در آنجــا آنهــا بــه يــادآوری و بازســازی ادبيــات و هــر از دســت رفتــه مــی پردازنــد .در انتهــای فيلــم مــی بينيــم
کــه هرکــس خــود بــه يــک کتــاب گويــا و متحــرک تبديــل شــده اســت ،يکــی باباگوريــو اســت ،يکــی خوشــه هــای
خشــم و يکــی هــم مجموعــه شــعرهای آرتــور رمبــو .آنهــا رسارس روز در جنــگل راه مــی رونــد و کتابــی را ــــ کــه
خود هامن شده اند ــ با صدای بلند می خوانند تا از يادشان نرود.
آن روزهــا مــا نيــز در خــارج از کشــور بــه هــان گونــه مــی زيســتيم :مــا حافظــان پــر شــونده دســت
آوردهــای مدرنيســم فرهنگــی اي ـران بوديــم و قصــه هامــان را آنقــدر ب ـرای هــم مــی گفتيــم کــه خــود عاقبــت
بــه قصــه تبديــل شــويم.
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کننــد .در ايــن راســتا بــه خيلــی هــا پيشــنهاد کمــک مالــی شــد و خيلــی هــا هــم ايــن کمــک هــا را پذيرفتنــد و
«انجمــن» هاشــان را تبديــل بــه پايــگاه هــای فرهنگــی جمهــوری اســامی کردنــد.
حکومــت اســامی نخســت هرنمنــدان رام و دســت آمــوز خــود را بــه خــارج از کشــور گســيل داشــت
تــا ب ـرای مردمــی کــه از وحشــت آن حکومــت بــه چهــار گوشــه جهــان گريختــه بودنــد موســيقی اج ـرا کننــد و
تئاتــر بگذارنــد .کوشــيدند در دانشــگاه هــا جــا بــاز کننــد؛ ايــن کار از طريــق اعطــای بــورس تحصيلــی و دعــوت
دانشــجويان و «دانشــمندان» بــه اي ـران انجــام مــی گرفــت .بعــد نوبــت بــه فيلــم هائــی رســيد کــه اگرچــه در
ايـران اجــازه منايــش منــی گرفتنــد امــا بــا کمــک هــای دســت و دلبازانــه مالــی رژيــم بــه فســتيوال هــا مــی آمدنــد
و جايــزه درو مــی کردنــد.
روزنامــه و مجــات و کتــاب هــای
چــاپ داخــل کشــور هــم بــه ايــن ســو روانــه بهــر حــال ،مــی تــوان گفــت کــه مــا ،در رسارس دهــه ،1990
شــدند .ده هــا کتابفــروش بــزرگ و کوچــک بــه روزگار مقاومــت فرهنگــی را مــی گذرانديــم .بــه ايــن معنــی
ارائــه ايــن کتــاب هــای ســخت ارزان قيمــت کــه ،برخــاف ده ســاله ی قبلــی کــه در انــزوا و خموشــی
پرداختنــد .کار بجائــی رســيد کــه يکــی از رصف شــده در بازبينــی گذشــته طــی شــد ،در دهــه 90
نــارشان داخــل کشــور اعــام داشــت کــه فــروش هــر يــک بــه ســهم و شــيوه خــود دســت بــه فعاليــت هــای
عمــده کتــاب هــای مــا در خــارج کشــور انجــام ســازنده زديــم.
مــی گــرد.
و ايــن وضعيــت دريچــه ای فـراخ را گشــود بــر آنچــه در طــی ده ـ دوازده ســال بــر هــر و فرهنــگ
مــا گذشــته بــود .آنچــه مــی ديديــم هــری بــود گنــگ و گيــج و انتزاعــی و ،آنطــور کــه نظريــه پــردازان ادبــی
داخــل کشــور مــی گفتنــد« ،غــر مفهومــی» .آنــان ،در برابــر سانســور و رسکــوب بــی رحامنــه هرنمنــد و نويســنده،
چــاره کار را در پنــاه بــردن بــه شــطحيات و مبهــات عرفانــی يافتــه و آن را ــــ بـرای خالــی نبــودن عريضــه ــــ بــه
نظريــات مکتــب «پســت مدرنيــزم» غــرب وصلــه زده بودنــد .کار بدانجــا کشــيده بــود کــه منتقــد شــعر جوانــی
از احمــد شــاملو چنــن ايـراد گرفتــه بــود کــه شــعرهای او دارای معنــا و مفهــوم انــد .بدينســان ،اگــر در نخســتني
قــدم «مبتــذل بــودن» ارزش شــده بــود آنــک «نــا مفهــوم يــا بــی مفهــوم بــودن» نيــز ارزشــی بشــار مــی رفــت
کــه نــه در پيــاده روهــای جلــوی دانشــگاه کــه در کتــاب هــا و نرشيــات روشــنفکرانه مطــرح مــی شــد.
در عــن حــال ،نرشيــات و نــارشان داخلــی ،قطعــاً بــه ســفارش وزارت ارشــاد و فرهنــگ اســامی،
در را بــروی نويســندگان و هرنمنــدان مقيــم خــارج هــم گشــوده بودنــد .مگــر نــه آنکــه مشــکل اغلــب آنهــا
بــا حکومــت اســامی دارای طبيعتــی فرهنگــی بــود و نــه سياســی؟ ايــن مشــکل را اينگونــه مــی شــد حــل کــرد
کــه نويســنده و هرنمنــد در خــارج ســاکن باشــد و از «مزايــا» ی غــر اســامی ايــن اقامــت برخــوردار باشــد امــا
برخــی از آثــار غــر سياســی خــود را در داخــل چــاپ کنــد .در ايــن کار دليلــی موذيانــه وجــود داشــت .در فــردای
جنــگ و آغــاز دورانــی کــه حجــه االســام رفســنجانی آن را «عــر ســازندگی» خوانــده بــود ،حکومــت اســامی
مــی کوشــيد تــا از انــزوای بــن املللــی بــرون آيــد و در جهــان متمــدن خــودی نشــان دهــد .در چنــن راســتائی
ترفندهــای مزبــور مــی توانســتند بســيار کارا باشــند .براســتی هــم صــدای معــرض تــو در برابــر ســازمان هــای بــن
املللــی بــه کجــا مــی رســيد وقتــی بخشــی از هرنمنــدان و نويســندگان خــارج از کشــور و مشــهور بــه مخالفــت
داخــل کشــور منتــر کننــد؟
بــا رژيــم مــی توانســتند آثــار خــود را در
هــا» ی مخالــف متاميــت حکومــت
واکنــش «خــارج کشــوری
هــا چنديــن شــکل داشــت .شــايد
اســامی نســبت بــه ايــن جريــان
کــه در لــوس آنجلــس پــاکارد
پرويــز صيــاد نخســتني کــس بــود
و ســينامهائی کــه آثــار داخــل
بدســت گرفــت و در برابــر تئاترهــا
اع ـراض ايســتاد .برخــی دســت بــه
کشــوری را نشــان مــی دادنــد بــه
کردنــد ،برخــی نامــه هــای رسگشــاده
قلــم بردنــد و در ايــن مــورد شــکايت
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نوشــتند و امضــاء جمــع کردنــد .شــکوه و مــن در لنــدن تصميــم بــه انتشــار يــک نامــه رسگشــاده و تشــکيل يــک
ســازمان فرهنگــی گرفتيــم کــه نامــش «پويشــگران» انتخــاب شــده بــود.
مــا مــی دانســتيم کــه صداميــان از ديوارهــای ســترب حکومــت اســامی منــی گــذرد و بــه داخــل کشــور
منــی رســد .امــا آنچــه مــا را نگ ـران مــی کــرد وضعيــت آفرينــش هــای فرهنگــی در خــارج کشــور بــود .نســل
جوانــی از شــاعران و نويســندگان ايرانــی در ايــن خــاک رس بــر کشــيده بودنــد کــه از يکســو در خــارج کشــور
مخاطــب چندانــی نداشــتند و ،از ديگــر ســو ،وسوســه انتشــار در داخــل کشــور بشــدت در اطرافشــان وجــود
داشــت .مــا فکــر کــرده بوديــم کــه بــا طــرح پيشــنهادهائی بـرای نــوع هــر و فرهنگــی کــه مــی توانســت در خاک
غربــت برويــد و بــا انتشــار نرشيــه ای کــه بتوانــد در برابــر هجــوم فرهنگــی حکومــت اســامی مقاومــت کنــد
شــايد بشــود در ايــن مــورد کاری کــرد .در پــی انتشــار نامــه رسگشــاده و اســتقبالی کــه از آن شــد ،مــا «بيانيــه
ی پويشــگری» را منتــر کرديــم کــه بخــش از آن چنــن مــی گفــت« :بايــد بکوشــيم تــا تالطمــی در فکــر و روح
هرنمنــدان و روشــنفکران خــود ــــ در رسارس جهــان ــــ بــه وجــود آوريــم ،و ايــن تالطــم را بــه پويايــي بــر معنــا
ب ـرای کارا کــردن چــرخ هــای نــوآوری و خلــق آثــار واقعــا امروزيــن تبديــل کنيــم .اگــر ايــن نــدا پاســخ گــرد و
مغزهــای خــاق و دســت هــای آفريننــده بــه هــم پيونــد خورنــد ،بــی شــک جنبشــی نــو در هــر و فرهنــگ مــا
رس برخواهــد کشــيد .جنبشــی کــه پيشــاهنگی فرهنگــی جامعــه ی مــا را بــر عهــده خواهــد داشــت ،جنبشــی کــه
بــه نوزايــي و گســرش هــر و ادب مــدرن ايـران کمــک خواهــد کــرد( ..و) از لحــاظ محتــوا ،رس ســختی در مقابــل
ارتجــاع فکــری -فرهنگــی ،رو بــه جانــب صبــح فــردا داشــن و مبــارزه بــا تســلط خرافــه هــا و گــان هــای ضــد
عقاليــي بــر تفکــر (را پــی خواهــد گرفــت)».
انتشــار ايــن بيانيــه ،در عــن حــال ،نشــانه پذيــرش ايــن واقعيــت هــم بــود کــه رسگذشــت گذشــته و شــکل
آينــده توليــدات فرهنگــی خــارج از کشــور بايــد بســوی جــدا شــدن از ملزومــات و انــواع آفريــده شــده هــای در
داخــل کشــور حرکــت کنــد .حــرف مــا ايــن بــود کــه «اگــر دليلــی بـرای مانــدن و بــودن در خــارج از کشــور وجــود
داشــته باشــد ايــن دليــل مســلامً دارای ماهيتــی شــديدا ً فرهنگــی اســت».
درســتی ايــن برداشــت هنگامــی بــر مــا مســلم شــد کــه حکومــت اســامی بالفاصلــه ورود نرشيــه
«پويشــگران» را ــــ کــه نرشيــه ای فرهنگــی بــود و ســخن از سياســت منــی گفــت ــــ بــه اي ـران ممنــوع کــرد و
در چنــد مــورد کســانی را کــه ايــن نرشيــه بــا خــود بــه اي ـران بــرده بودنــد در فــرودگاه مهرآبــاد توقيــف کــرد.
حکومــت در برابــر مقاومــت فرهنگــی خــارج کشــوری هــا حساســيت شــديد نشــان مــی داد.
يکــی از لحظــات جالــب ايــن «مقاومــت فرهنگــی» را در مجلــس بزرگداشــت احمــد شــاملو در
تورنتــوی کانــادا تجربــه کرديــم ــــ وقتــی کــه مــن ،بعنــوان يکــی از ســخرنانان آن جلســه ،بــه ارتبــاط مشــکوکی
کــه بــا داخــل کشــور برقـرار شــده اعـراض کــرده و تنــی چنــد از شــاعران و نويســندگان خومبــان را کــه در جبهــه
سياســی هــم فعاليــت داشــتند بــه دليــل انتشــار کتابشــان در ايـران مــورد شــاتت قـرار دادم و در عــن حــال ــــ
چشــم در چشــم دوســتان قدميــی همچــون جــواد مجابــی ــــ گفتــم کــه از مــن نخواهيــد تــا بــه لحــاظ حضــور
نويســندگانی کــه از ايـران آمــده انــد و بايــد برگردنــد حــرف سياســی نزنــم .آن شــب حــرف هايــم در هــر جملــه
بــا اســتقبال شــديد حــارضان در تــاالر روبــرو شــد و بخوبــی نشــان داد کــه مــردم عــادی بيشــر از برخــی از
هرنمنــدان و نويســندگان مــا در ايــن مــورد حساســيت دارنــد و بــا دســت زدن بــه مقاومــت فرهنگــی در برابــر
هجوم حکومت اسالمی موافقند.
آن نويســندگان ،اکنــون و بــه مــرور
بگذريــم کــه برخــی از
چيــزی جــز خــران بــرای آنــان
زمــان دريافتــه انــد کــه کارشــان
فرهنگــی حکومــت اســامی
و پــروزی بــرای سياســت هــای
و ،بــه همــن دليــل ،اکنــون
چيــزی بــه هم ـراه نداشــته اســت
فرهنگــی پيوســته انــد.
بازگشــته و بــه صفــوف مقاومــت
آنچــه در ايـران مــی گذشــت ،در عــن
بــاری ،جدائــی فرهنگــی از
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حــال ،مــی توانســت بــه ايجــاد هويتــی نــو و مســتقل ب ـرای ايرانيــان خــارج از کشــور بيانجامــد .مــن برخــی از
فکرهــای مربــوط بــه ايــن امــر را در آخريــن شــاره نرشيــه «پويشــگران» کــه پــس از مهاجــرت مــا از لنــدن بــه
دنــور منتــر شــد ،در مقالــه بلنــدی بــا نــام «کشــور خــارج از کشــور» مطــرح کــردم .در جائــی از آن مقالــه آمــده
بــود« :مــا ســاکنان رسزمينــی بــه نــام ‹خــارج از کشــور›يم ...يعنــی ‹خــارج از کشــور› خــود نــام کشــوری شــده
اســت کــه مــا در آن زندگــی مــی کنيــم( ...و) اگرچــه زيســتنگاهامن ديگــر موطــن و وطــن مــا نيســت امــا ،در عــن
حــال ،حکــم ميهــن مــا را پيــدا کــرده اســت .حــاال ،حتــی اگــر دســت بــه عصــا راه رفتــه باشــيم جمهــوری اســامی
هــم پاســپورمتان را بــی درد رس تجديــد کنــد و بتوانيــم بــه ‹داخــل کشــور› ســفر کنيــم ،بالفاصلــه در مــی يابيــم
کــه مردمــان آنجــا نيــز بــه مــا بــه چشــم ميهــان و مقيــم موقــت نــگاه مــی کننــد ..کــه بـرای تجديــد خاطــره بــه
وطــن برگشــته ايــم امــا بــزودی آن هيــوالی هواپيــا از راه خواهــد رســيد و مــا را بــه ‹خــارج از کشــور› خواهــد
بــرد».
در واقــع ،بـرای بســياری از مــا ــــ کــه از رس فرصــت طلبــی بــه غربــت نيامــده و بــا حکومــت مســلط
بــر کشــورمان هــم رابطــه نامــروع برق ـرار نکــرده بوديــم ــــ ايــن ميهــن جديــد ،ايــن کشــور خــارج از کشــور،
وقتــی معنــای دلپذيــر مــی يافــت کــه بــر تفــاوت هــای فرهنگــی ،اجتامعــی و سياســی مــا بــا داخــل کشــور تأکيــد
مــی شــد .هــر گونــه ايجــاد شــبهه و تشــابه بــن ايــن دو «کشــور» از يکســو حضــور مــا را در خــارج بــی محتــوا
مــی ســاخت و ،از ســوی ديگــر ،وجــود حکومــت اســامی را توجيــه مــی کــرد .و ايــن دومــی هــان چيــزی بــود
که جمهوری اسالمی سخت به آن دلبسته و در راهش از خرج دالرهای باد آورده نفتی دريغ نداشت.
پيــش آمــدن واقعــه دوم خــرداد وضــع را از آن هــم کــه بــود بدتــر کــرد ،چـرا کــه ايــن جريــان عــاوه
بــر جــذب بســياری از روشــنفکران داخــل کشــور و بــه تنــگ آمــده از جــور حکومــت اســامی ،در خــارج کشــور
هــم در ميــان رســانه هــا و برنامــه ســازان و روشــنفکران و آفرينشــگران فرهنگــی هــم پيــان هــای بســياری
يافــت و ،در نتيجــه ،کار را بــر آنــان کــه حکومــت اســامی را در متاميــت خــود اصــاح ناپذيــر مــی يافتنــد تنــگ
تــر کــرد .شــايد پــر بــی راه نباشــد اگــر مــن مــرگ نابهنــگام دوســت بزرگــوارم نــادر نادرپــور را بــه همــن رونــد
نســبت دهــم .ديگــر روزهائــی رســيده بــود کــه مــی شــد تعــداد منکـران امــکان اصــاح پذيــری حکومــت اســامی
را بــا انگشــتان دســت شــمرد.
بهــر حــال ،مــی تــوان گفــت کــه مــا ،در رسارس دهــه  ،1990روزگار مقاومــت فرهنگــی را مــی
گذرانديــم .بــه ايــن معنــی کــه ،برخــاف ده ســاله ی قبلــی کــه در انــزوا و خموشــی رصف شــده در بازبينــی
گذشــته طــی شــد ،در دهــه  90هــر يــک بــه ســهم و شــيوه خــود دســت بــه فعاليــت هــای ســازنده زديــم.
امــا ايــن فعاليــت هــا همچنــان در محــدوده ی محيــط زندگــی مــا انجــام مــی شــد و راهــی بــه داخــل کشــور
نداشــت .از ايــن منظــر کــه بنگريــم ،مفهــوم «رســانه خــارج از کشــوری» نيــز مفهومــی بــی ربــط بــه داخــل
کشــور بــود ،چ ـرا کــه نظــر بخــود داشــت و فقــط بــه جامعــه ای کــه در آن فعــال بــود خدمــت مــی کــرد.
در ايــن ميانــه بــاز تنهــا رســانه ای کــه از ايــن بابــت مســتثنی بــود بــه حــوزه ترانــه هــا و آهنــگ هــای
خــارج کشــوری ،بخصــوص لــوس آنجلســی ،مربــوط مــی شــد .در دوری مــا از وطــن ،کشــورمان دو نســل را پشــت
رس نهــاده بــود و آنــک ايــن کشــور کهنســال جــوان تريــن کشــور جهــان محســوب مــی شــد .نســلی آمــده بــود
کــه نــه پيــش از انقــاب را ديــده و نــه در دوران جنــگ هنــوز عقــل رس شــده بــود؛ نــه شــور انقــاب را داشــت
مــی فهميــد زبــان شــادی هــا و آزادی
و نــه ح ـرارت اســامزدگی را .و زبانــی کــه
ريتميــک و ترانــه هــای ســاده ای
هــای ممنــوع امــا منــدرج در موزيــک
کنــار مــروب و هروئــن و تريــاک
بــود کــه از راه هــای مختلــف ،در
و احتــاال بخــش هائــی از رژيــم
بداخــل کشــور قاچــاق مــی شــد
شــدند .آيــا بايــد ايــن امــر را يــک
هــم از جريــان آن منتفــع مــی
ای تلقــی کــرد؟ هــم آری و هــم
تعــرض و پــروزی فرهنگــی ـ رســانه
فرهنگــی اميــال و آرزوهــای جوانــان
نــه .آری از آن جهــت کــه تفــاوت هــای

درومنــرز را بــا خواســت هــای فرهنگــی حکومــت نشــان داده و بيــان مــی کــرد و ،نــه ،از آن جهــت کــه در آنــان
حســی از ادراک سياســی و ميلــی بــه جنبــش اجتامعــی پديــد منــی آورد و ،شــايد بــه همــن دليــل ،همـراه بــا مــواد
مخــدر گوناگــون بصورتــی غريمجــاز امــا گســرده پخــش مــی شــد.
آنــگاه ،از اواخــر دهــه  90و رسآغــاز قــرن جديــد ،ماهــواره هــا توانســتند راديــو و ســپس تلويزيــون
را بــه خانــه هــای بخشــی از اهالــی کشــور خــارج از کشــور بياورنــد .ايــن حادثــه نيــز بــر تفــاوت فرهنگــی دو
ســوی مــرز انگشــت مــی نهــاد امــا هنــوز منــی توانســت اثــری بــر داخــل کشــور داشــته باشــد.
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اکنون  ۴ـ  ۵سالی هست که ما وارد مرحله نوينی از تاريخ فرهنگی کشور خارج از کشور شده ايم.
کشف اتفاقی اين واقعيت که مردم داخل کشور هم می توانند برنامه های تلويزيونی ما را با ديش های خود
دريافت کنند موجب شد که يکباره چندين و چند ايستگاه تلويزيونی بوجود آيند و امواج خود را به داخل
کشور بفرستند.
مسلامً دور تازه ای از روابط داخل و خارج آغاز شده بود .اينک می شد بداخل خانه های مردمان
رسوخ کرد و با آنان روياروی سخن گفت .يعنی ،ما از دوره حفاظت و بازبينی و نيز دوره مقاومت فرهنگی
گذشته و اکنون به دوره ای وارد می شديم که می شد نام آن را «دوره تهاجم متقابل» گذاشت.
مــا ايــن مرحلــه را بــا غافلگــری آغــاز کرديــم .هرگــز کســی تصــور منــی کــرد کــه بشــود راحــت جلــوی
دوربينــی نشســت و بــا مــردم داخــل کشــور ســخن گفــت .حکومــت اســامی هــم هنــوز از ايــن رضبــه در
گيجاگيجــی فــرو رفتــه اســت .جمــع آوری شــتابزده بشــقاب هــای گرينــده ،تصويــب مقــررات و قوانــن بـرای کنرتل
ايــن وســيله ،و تهيــه وســائل گوناگــون توليــد پارازيــت بــر روی امــواج ماهــواره ای همــه خــر از غافلگــر شــدن
حکومــت و کوشــش آن بـرای بحداقــل رســاندن تأثــر شــکافی مــی دهــد کــه بــر ديــوار عايــق اطالعاتــی کشــيده
شــده بــر گرداگــرد کشــور بوجــود آمــده اســت.
بعنــوان يــک تجربــه شــخصی ،بايــد بگويــم کــه ب ـرای خــود مــن و شــکوه مريزادگــی ايــن پرســش
مطــرح بــود کــه بــا ايــن امــکان تــازه چــه بايــد کــرد؟ پــس از بيســت و يــک ســال قطــع ارتبــاط بــا مردمــی کــه
بــه زبــان مــا ســخن مــی گفتنــد ،و مــا خــود را شــاعر و نويســنده آنهــا مــی دانســتيم ،يکبــاره امکانــی پيــش آمــده
بــود تــا ســخن گفــن بــا هــم ميهنامنــان را آغــاز کنيــم .امــا ،در ســوی ديگــر معادلــه ،ايــن بــاور قدميــی هــم بــا مــا
بــود کــه تلويزيــون يــک وســيله مرصفــی اســت کــه مــدام کاالی توليــدی مــی خواهــد و طبيعــت آن را بــا طمئنينــه
ی آفرينــش هــای هــری و صبــوری رضوری ب ـرای کارهــای فرهنگــی در تضــاد اســت .وقتــی تــو مــی نويســی و
بدســت چــاپ و يــا انتشــار اينرتنتــی مــی ســپاری مــی دانــی کــه نوشــته ات ماندنــی و هميشــه قابــل دســرس
اســت .خواننــده آثــارت مــی توانــد ،هــر وقــت کــه بخواهــد ،بــه ايــن منابــع مراجعــه کنــد و بــا نوشــته هــای تــو
آشــنا شــود .امــا آنچــه در برابــر دوربــن تلويزيــون اتفــاق مــی افتــد ،چــه در پخــش زنــده و چــه در بازپخــش،
بــاد هواســت؛ لحظــه ای آغــاز و لحظــه ای ديگــر در هياهــوی برنامــه هــای ديگــر و آگهــی هــای تبليغاتــی گــم
و گــور مــی شــود .ايــن امــر البتــه در مــورد درصــد باالئــی از برنامــه هــای تلويزيونــی کشــورهای مختلــف دنيــا
صــادق اســت ،حتــی در آنجــا هــا کــه آرشــيوی ب ـرای برنامــه هــا وجــود دارد و مخاطــب اگــر بخواهــد و اهــل
مــی يابــد .امــا ،بهــر حــال ،تجربــه انقــاب
جســتجو باشــد باالخــره مطلــوب خويــش را
هــای راديــو و تلويزيــون اي ـران آمــد
و بالئــی کــه بــر رس نوارهــای آرشــيو
وســيله و ناپايــداری محصــوالت آن
خــود نشــانگر بــی وفائــی ايــن
همــه وقــت و تــوان خــود را بـرای
اســت .پــس ،چگونــه مــی تــوان
عمــری يکــی دو ســاعته دارنــد؟
توليــد برنامــه هائــی گذاشــت کــه
نشســن در برابــر دوربــن و برنامــه
اص ـاً نويســنده و شــاعر را چــه بــه
اجرا کردن؟
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مــا ،در همــه ايــن مــوارد بــا هــم بــه بحــث هــای بســياری نشســتيم و عاقبــت بــه يــک فرمــول
مشــرک رســيديم :ايــن وســيله ارتباطــی جديــد فرصتــی نــادر و تکـرار نشــدنی را پيــش روی مــا گذاشــته اســت کــه
اگــر از آن اســتفاده نکنيــم بايــد بپذيريــم کــه رسگذشــت آينــده مــا در دوری و بــی ارتباطــی بــا وطــن فرهنگــی
مــان و نســلی کــه قـرار اســت حامــل مـراث نويســندگان و شــاعران معــارص آن باشــد بــه پايــان خواهــد رســيد.
آنــان از حضــور و ســخن مــا بــا خــر نخواهنــد شــد و حــرف و ســخن مــا را نخواهنــد شــنيد.
مــی بينــم کــه در اينجــا نکتــه ای بديهــی انگاشــته شــده کــه در خــور گشــودن و وارســی بيشــر اســت.
آيــا مــا ــــ براســتی ــــ فکــر مــی کرديــم حرفــی بـرای گفــن داريــم کــه مــی توانــد بــکار نســل جــوان کشــورمان
بيايــد؟ يــا نــه ،رصفـاً ايــن ميــل بــه خودمنائــی و تظاهــر بــود کــه مــا را وسوســه مــی کــرد؟ پاســخ هــر دوی مــا
روشــن بــود :اگــر چيــزی در چنتــه نداشــته باشــيم همــن خودمنائــی و تظاهــر ،بيــش از هــر عامــل ديگــری،
موجــب رســوائی مــا خواهــد شــد .بقــول ســعدی ،تــا مــرد ســخن نگفتــه باشــد  /عيــب و هــرش نهفتــه باشــد.
نشســن در برابــر دوربــن و ســخن گفــن بــا مخاطبــی ناشــناس کــه هــزاران کيلومــر دورتــر از تــو روبــروی
دســتگاه تلويزيونــش نشســته اســت هــم جــرأت مــی خواهــد ،هــم اعتــاد بــه نفــس و هــم احســاس نيــاز بــه
انجــام وظيفــه ای کــه تــو بـرای خــودت قائلــی .يــک مجــری حرفــه ای تلويزيونــی دچــار ايــن وسوســه هــا منــی
شــود .او حتــی مــی توانــد متنــی را کــه ديگــری نوشــته چنــان بخوانــد کــه گوئــی خــودش صاحــب آن حــرف و
ســخن اســت .امــا تــو بايــد از جــان و ذخــره تجربــه و دانــش و آبرويــت مايــه بگــذاری تــا ســاعتی را در برابــر
دوربــن بــه پايــان رســانی.
بگذاريــد در مــورد فکــر هــای خــودم بگويــم :فکــر ســفر و تحصيــل در اروپــا را نخســتني بــار در اوائــل
دهــه  1350اســتاد و دوســت زنــده يــادم دکــر نــادر افشــار نــادری ،رئيــس آن زمــان دانشــکده علــوم اجتامعــی
دانشــگاه تهـران ،کــه مــن هــم در آنجــا تدريــس مــی کــردم در ذهــن مــن ايجــاد کــرد .او ،بــا توجــه بــه عالقــه مــن
بــه مطالعــات دينــی و کنجــکاوی هايــم در ايــن مــورد ،اعتقــاد داشــت کــه مــن بايــد در رشــته جامعــه شناســی
ديــن تحصيــل کنــم و در پايــان تحصيــل ايــن رشــته را در دانشــکده علــوم اجتامعــی بوجــود آورم .پايــان نامــه
تحصيلــی مــن ،دربــاره «تحــوالت ســازمان مذهبــی شــيعه امامــی در ايـران» يــک ســال قبــل از انقــاب متــام شــد
و تنهــا دفــاع از آن و انجــام ترشيفــات مربــوط بــه آن باقــی مانــد .در ســال  ،1356در ســفر تابســتانه خــود بــه
تهـران ،رفيــق زنــده يــاد ديگــرم شــاهرخ مســکوب ،کــه مســئول کتــاب هــای درســی رشــته تاريــخ دانشــگاه آزاد
شــده بــود و از پايــان نامــه مــن هــم خــر داشــت ،پيشــنهاد کــرد کــه پايــان نامــه را بفارســی ترجمــه کــرده و
بعنــوان کتــاب کمــک درســی رشــته تاريــخ بـرای چــاپ بــه دانشــگاه آزاد بدهــم .مــن هــم پذيرفتــم و در طــول
تابســتان ترجمــه را بــه پايــان رســانده و دســت نوشــته هــا (آن روزگار هنــوز کامپيوتــر از راه نرســيده بــود تــا
کارمــان را آســان کنــد) را تحويــل او دادم و بــه انگلســتان برگشــتم.
امــا بــاال گرفــن ماجراهــای سياســی در طــول دو ســال بعــد ،داســتان ايــن کتــاب را بکلــی از ذهــن
مــن زدود .تــا اينکــه ســالی پــس از انقــاب ،يــک روز عــر در روزنامــه کيهــان مصاحبــه ای را خوانــدم بــا
حاجــی آقائــی کــه رئيــس انتشــارات دانشــگاه آزاد شــده بــود .او در آن مصاحبــه گفتــه بــود کــه «اينجــا ــــ يعنــی
دانشــگاه آزاد ــــ هــم يــک نــوع النــه جاسوســی بــوده اســت و مــا در اينجــا کتــاب هائــی را کشــف کرديــم کــه
بــه دســتور آمريــکا و صهيونيســم بــر ضــد اســام و تشــيع نوشــته شــده بودنــد و ق ـرار بــود از طــرف دانشــگاه
انقــاب موجــب شــد تــا جلــوی ايــن کار
منتــر شــوند کــه خوشــبختانه پــروزی
بعنــوان مســتوره ای در روشــن
گرفتــه شــود ».و حاجــی آقــا ســپس،
م ـرا مثــل زده و گفتــه بــود« :ايــن
کــردن عمــق توطئــه البــد ،کتــاب
بعنــوان پديــده هائــی اجتامعــی
کتــاب بــه خــدا و پيغمــر و ديــن
مصاحبــه مزبــور ،کــه عاقبــت
نــگاه مــی کنــد!» چــه جــرم بزرگی!
ايـران شــد ،يکبــاره مـرا بــا پرسشــی
موجــب خــروج هميشــگی مــن از
جامعــه شناســی در حکومــت اســامی
بنيــادی روبــرو کــرد« :علمــی بعنــوان
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چــه جايگاهــی خواهــد داشــت؟ و تــو مــی خواهــی از ايــن پــس بــا اندوختــه ای کــه در ايــن حــوزه فراهــم کــرده
ای چــه کنــی؟» پاســخم را «انقــاب فرهنگــی» آقايــان بــزودی فراهــم کــرد :نخســتني رشــته هــای دانشــگاهی کــه
بســته و ممنوعــه اعــام شــدند رشــته هــای علــوم اجتامعــی بودنــد.
مــن بــه تبعيــد و مهاجــرت آمــدم 26 .ســال پيــش .و همــواره ايــن بغــض در گلويــم مانــده بــود کــه
چـرا مــا نبايــد در دانشــگاهامن رشــته هــای علــوم اجتامعــی داشــته باشــيم و بــه خــدا و پيغمــر و ديــن بعنــوان
پديــده هــای اجتامعــی هــم نــگاه کنيــم؟ چ ـرا نبايــد بتوانيــم از مقولــه هائــی ايــن چنــن ،بقــول ماکــس وبــر،
رمزگشــائی کنيــم؟ مــن ايــن درس هــا را فقــط بخاطــر گرفــن مــدرک نخوانــده بــودم .مــی خواســتم بــه ســهم
خــودم در جريــان روشــنگری وطنــم رشاکــت داشــته باشــم؛ و انقــاب اســامی ،در هــان اول کار ،نوکــم را چيــده
بــود .بيســت ســالی را هــم در اروپــا و آمريــکا پرســه زده بــودم بــی آنکــه لحظــه ای هــوس کنــم کــه بـرای تدريس
جامعــه شناســی در ايــن همــه دانشــگاهی کــه بوفــور در ايــن رسزمــن هــا پراکنــده انــد تقاضــا نامــه ای بفرســتم.
داســتان مــن و جامعــه شناســی و دانشــگاه ته ـران مثــل يــک حــرف نامتــام در هــوا مانــده بــود.
ســال هــا پشــت در کالســی ايســتاده بــودم کــه در داخلــش شــاگردانم پــر و بــی حوصلــه و رنــگ باختــه مــی
شــدند .گاه بــر مــی خاســتند تــا فرزندانشــان بجايشــان بنشــينند .آن روز کــه مــن از پايــان نامــه ام دفــاع مــی
کــردم ايــن جوانــان کــه اکنــون بــر خيابــان و چمــن دانشــگاه مــی خرامنــد و بــر نيمکــت هــا مــی نشــينند هنــوز
بدنيــا نيامــده بودنــد .و چــون مــی دانســتم کــه دهــان و دســت يارانــی کــه اکنــون در ايـران بــه تدريــس علــوم
اجتامعــی مشــغولند بســته اســت و منــی تواننــد بــه خــدا و پيغمــر و ديــن همچــون پديــده هائــی اجتامعــی
بنگرنــد ،حــس مــی کــردم وظيفــه ای بــر عهــده مــن نهــاده شــده اســت.
در عــن حــال عالئــق و آرزوهــای مــا در مــورد ادبيــات هــم بــود .مــا عمــری بــه رسودن شــعر و
نوشــن داســتان و مطــرح کــردن نقــد و نظرهــای ادبــی گذرانــده بوديــم .مــا حاصلــی گرانقــدر از تجربــه دوران
غربــت زده ی بررســی و محافظــت فرهنگــی را بــا خــود داشــتيم کــه اگــر بصورتــی درســت بدســت مخاطــب
امــروز مــی رســيد مــی توانســت او را از فــرو افتــادن در ورطــه نظريــه هــای ادبــی عقيــم کننــده و جوشــيده در
بــن بســت برهانــد.
و آنــک دری در فضــای مغناطيســی امــواج گشــوده شــده بــود و کســی بــه مــن مــی گفــت تــو مــی
توانــی از همينجــا کــه هســتی بــا ايــن جوانــان ســخن بگوئــی و مطالبــی را مطــرح کنــی کــه هنــوز منــی شــود
آنهــا را در کالس هــای جامعــه شناســی دانشــگاه ته ـران بازگــو کــرد .آنــگاه ،اگــر کســی در ســخن تــو گوهــری
بــدرد خوردنــی بيایبــد از آن يادداشــت برخواهــد داشــت ،ضبــط اش خواهــد کــرد ،بــه ذهــن خواهــدش ســپرد ،و
بــا نفــس تــو دگرگــون خواهــد شــد .اگــر هــم در ســخن تــو چيــزی قابــل توجــه وجــود نداشــته باشــد او تلويزيــون
را خامــوش خواهــد کــرد و تــو را بــه دســت خدايــان هــان امــواج مغناطيســی خواهــد ســپرد تــا گــم و گــورت
کننــد.
شــکوه مريزادگــی هــم عواملــی هــم از ايــن دســت داشــت .بهــر حــال مــا يــک ربــع قــرن را در مغــرب
زمــن گذرانــده و ،بعنــوان آدم هائــی اجتامعــی ،درس هــای بســياری در مــورد متــدن غــرب ،چرائــی و چگونگــی
تحوالتــش و زيــر و بــم تاريــخ اش فـرا گرفتــه بوديــم کــه انتقــال آنهــا بــه نســل جــوان کشــورمان مــی توانســت،
در حــد انــدک کار مــا ،اثــر بگــذارد.
پيــش مــا دو نفــر عاقبــت در برابــر
اينگونــه بــود کــه ســه ســال
برنامــه ی «کارگاه انديشــه» ی مــا
دوربينــی نشســتيم کــه نخســتني
بفرســتد .هيچــگاه بغضــی را کــه
را مــی گرفــت تــا بــه ســوی اي ـران
از يــاد نخواهــم بــرد .در عمــق
آن روز در گلويــم حلقــه زده بــود
صدهــا هــزار جفــت چشــمی را
وهــم زده یچشــم دوربــن آن
شــده و کنجکاوانــه مــی خواســتند
مــی ديــدم کــه بــه صورتــم خــره
کجــا آمــده و چــه مــی خواهــد بگويــد.
بداننــد کــه ايــن پــر مــرد مــو ســفيد از
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حــال شــکوه هــم کــم از حــال مــن نبــود .او البــد خــود در آينــده دربــاره ايــن تجربــه ســخن خواهــد گفــت.
و بــزودی نخســتني ای – ميــل هــا و فکــس هــا از رسارس وطــن گمشــده مــان بدســتامن رســيد .جوانــان
آن ســوی آب هــا بــه مــا خــوش آمــد مــی گفتنــد و بيشــر مــی خواســتند .کار ســختی بــود ،بايــد از وقــت و درآمــد
و زندگــی مــان مــی زديــم تــا ايــن ســودای پريانــه رس را متحقــق کنيــم .امــا بــزودی مــی شــد خــون تــازه و پــر از
اکســيژنی را کــه در رگ هامــان جــاری شــده بــود حــس کــرد .گفتگوئــی شــرين آغــاز شــده بــود کــه مــی رفــت
تــا تاريخچــه کوچــک و دريــاد ماندنــی خــود را در ايــن بخــش از زندگــی مــا بنويســد.
پــروزی بــزرگ امــا روزی بــود کــه دوســتی از تهـران آمــده براميــان تعريــف کــرد کــه از کنــار دانشــگاه
ته ـران مــی گذشــته و فروشــنده دوره گــردی در گوشــش زمزمــه کــرده اســت کــه «نــوار کارگاه انديشــه هــم
داريــم!»
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بــه گــان مــن ،هنــوز ايــن دوره نــه تنهــا بــه پايــان نرســيده کــه از نقطــه رشوع هــم چنــدان بــه پيــش
نرفتــه اســت؛ هنــوز فکــر مــی کنــم کــه راه درازی در پيــش اســت اگــر مــا ،دســت انــدرکاران رســانه هــای گروهــی
بــاور و هدفــی را در ذهــن داشــته باشــيم .ســال پيــش در جريــان کنفرانــس «س ـرا» کــه در فيالدلفيــا برگــذار
مــی شــد ،ســخرنانی شــب اول را بــر عهــده مــن گذاشــته بودنــد .و مــن ب ـرای ســخنم ايــن عنــوان را انتخــاب
کــرده بــودم« :تهاجــم فرهنگــی :واقعيــت يــا رضورت؟» ايــن ســخنان بــا ايــن پاراگـراف کــه حاصــل تجربــه ســه
ســاله کار تلويزيونــی مــا بــود ،بــه پايــان مــی رســيد« :مــن معتقــد شــدهام کــه ،بـرای پايــان دادن بــه ايــن ســلوک
دلشــکن و ايــن رسگذشــت دردآلــود ،اکنــون وقــت آن رســيده اســت تــا مــا نيــز ،متقاب ـاً و بــر اســاس باورهــای
راســتني خويــش ،دســت بــه یــک › تهاجــم فرهنگــی› گســرده زده و ارزشهــای مــورد قبــول خــود را تــا هــر کجــا
کــه میتوانيــم و بــا هــر وســيلهای کــه در دســت داريــم در وطنــان تبليــغ کنيــم .بــه عبــارت ديگــر ،مــا ناچاريــم
کــه بــر ترديدهامــان فائــق آئيــم و قبــول کنيــم کــه ›نســبيت فرهنگــی› يــک دروغ بــزرگ اســت ـ هامنگونــه
کــه ›غربــی بــودنِ › ارزشهــای عامــی همچــون آزادی و دموکراســی و حقــوق بــر دروغــی بــزرگ محســوب
میشــود .ايــن ارزشهــا در جهــان کوچــک مــا ،در ايــن دهکــدهی جهانــی ،بــه لحــاظ اينکــه تأثــر مثبــت و
کارای خــود را نشــان داده و اثبــات کردهانــد ،اکنــون ارزشهــای عــام بــری محســوب میشــوند و مــا چــارهای
نداريــم کــه ،ب ـرای بازپــس گرفــن وطــن خــود ،آنهــا را در غالــب يــک ›تهاجــم فرهنگــیِ › گســرده مبيــان مــردم
خــود بربيــم .بنظــر مــن ايــن هــم واقعيــت و هــم رضورت تهاجــم فرهنگـیی ماســت .بايــد يــاد بگرييــم چگونــه
از آنچــه قبــول داريــم دفــاع کنيــم .و بهرتيــن ›دفــاع› ،فوتباليس ـتهای قدميــی بــه مــا گفتهانــد کــه› ،حملــه›
اســت .دوســتداران مبــارزات بــدون خشــونت از ايــن ســخن مــن کهــر نزننــد؛ تهاجمــی کــه مــن میگويــم از
جنــس گلولــه و خــون نيســت ،بلکــه هجمـهای اســت ســاخته شــده از خــرد و انســانگرائی رهــا شــده از خرافــات،
بــا آرزوی برقـراری عدالــت و آزادی و دموکراســی ــــ همچــون ارزشهائــی ايرانــی و خــودی».
امــا ،اگــر بخواهــم پــا را از دايــره کوچــک تجربــه خودمــان بــرون بگــذارم و کل جريــان انديشــه ای
را کــه ســوار بــر امــواج مغناطيســی بــه ســوی ايـران مــی تــازد بــر اســاس ايــن چشــم انــداز مــورد ارزيابــی قـرار
دهــم ،ناچــارم بــه ايــن حقيقــت تلــخ اعـراف کنــم کــه حاصــل کار فرهنگــی همــه مــا چيــز چنــدان درخشــانی
حــارض را بــه آوردن مثــال هائــی و ارائــه
نبــوده اســت .مــن ايــن بخــش از مقالــه
بــرم:
نتيجــه گــری هائــی بــه پايــان مــی
وقــت رصف شــده در تلويزيــون
آ) بخــش عمــده
امــور سياســی شــده و اغلــب
هــای هدفمنــد مــا مــروف
خــود را کنــار نهــاده انــد تــا بــه
گرداننــدگان ايــن رســانه هــا وظيفه
ايــن هدايــت شــايد عيبــی نداشــت
هدايــت سياســی مردمــان بپردازنــد.
امــروزی و متمــدن را بـرای جامعــه ی
اگــر در زهــدان خــود چيــزی مفيــد و
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مــادر بهمـراه داشــت .امــا مــا فقــط دل و روده اختــاف هــا ،کوتــه بينــی هــا و بــی برنامگــی هــا و متفــرق بــودن
هامــان را در برابــر ناظ ـران داخــل کشــور بــرون ريختــه و اعتبــار ذهنــی مربــوط بــه يــک اپوزيســيون خــارج
کشــور را مخــدوش ســاخته ايــم .مــا بــه مخاطبــان داخــل کشــور نشــان داده ايــم کــه مبــر هيــچ پيــام ســنجيده
و کارآمــدی بـرای گــذر از ديکتاتــوری ــــ آن هــم از نــوع بــد مذهبــی اش ــــ نداريــم؛ نشــان داده ايــم کــه بــه بلنــد
مــدت فکــر منــی کنيــم و مصالــح جمــع را بــر مصالــح خــود اولويــت منــی دهيــم.
ب) بــه ايــن تعبــر ،مــا در واقــع کاری جــز بــاز آفرينــی هــان کــه داريــم نکــرده ايــم .ايــن واقعيــت
بــه حــوزه فرهنــگ کــه مــی رســيم منــود بيشــری پيــدا مــی کنــد .مــا فرهنــگ مخروبــه ،فاســد شــده و التقاطــی
خــود را در رســانه هــای خــارج از کشــور بــاز آفريــده ايــم .مــن ايــن امــر را در فرصتــی کــه پيــش آمــده بــود در
يکــی از برنامــه هــای تلويزيونــی ديگــری کــه بــا نــام «بــر ميــز ترشيــح» داشــتيم مطــرح کــرده ام .زمانــی بــود
کــه آدمــی بــه نــام دکــر يــزدی مطلــق بــر خــود نــام «اهــورا يــزدی» نهــاده و مدعــی داشــن انــرژی هــای فــوق
انســانی شــده و وعــده کــرده بــود کــه در فــان تاريــخ بــه ايـران مــی رود و پيــش از رســيدنش بــه ايـران حکومــت
مذهبــی رسنگــون مــی شــود .مــن بــه جريانــات خــارج کشــور کاری نداشــتم امــا مــی ديــدم کــه در داخــل ايـران
هــم ايــن جريــان شــوری برانگيختــه اســت .نکتــه ای کــه مــی خواهــم مطــرح کنــم ــــ و در آن برنامــه هــم مطــرح
شــد ــــ آن بــود کــه در طــول ايــن ماجـرا بســياری از دســت انــدر کاران رســانه هــای گروهــی خــارج از کشــور بــا
لحنــی تحقــری و بــا نگاهــی از بــاال بــه ايــن مجــری خرافــه زده (اگــر نــه شــياد) نگريســته و او را بــه اســتهزاء
کشــيده بودنــد .مــن يــاد داســتان عيســای مســيح و زن فاحشــه افتــاده بــودم آنجــا کــه عيســا تــن بــه سنگســار زن
مــی دهــد امــا مــی گويــد نخســتني ســنگ را کســی بايــد بزنــد کــه خــود گنــاه نکــرده باشــد .اعتقــاد مــن ايــن بــود
کــه نــود در صــد کســانی کــه در برابــر دوربــن تلويزيــون هــای ماهــواره ای بــه آقــای اهــورا پرخــاش مــی کردنــد
خــود مســتقيامً در آفرينــش فضائــی فرهنگــی کــه بــه رشــد اينگونــه تفکــر امــکان مــی داد ســهيم بــوده انــد.
بيائيــد بــه محصــوالت فرهنگــی ايــن رســانه هــا نــگاه کنيــم .اگــر منصــف باشــيم مجموعــه ای
خواهيــم ديــد پــرورش يافتــه در فضائــی جــادوزده و خرافــی کــه ادامــه زندگــی فرهنــگ فاســد شــده ای اســت
کــه مــی توانــد خمينــی و آخوندهــای ديگــر را در ايـران بــر رسيــر قــدرت بنشــاند و چــاه هــای جمکـران را رونــق
بخشــد و شــفای خواســته از دعــای ندبــه را بــر جــای دوای درد خاليــق بنشــاند .هــر رســانه را کــه روشــن مــی
کنــی درويشــی مشــغول جــن گــری و فــال بينــی و انــرژی درمانــی اســت .هزينــه گردانــدن ايــن رســانه هــا را
مســجد و خانقــاه و کليســا و کنيســه تأمــن مــی کننــد .بچــه رقــاص هــا در محــرم و صفــر پرياهــن ســياه مــی
پوشــند و ســينه مــی زننــد .هــر ترانــه را کــه مــی شــنوی مــی بينــی دخرتکــی يــا پرسکــی بظاهــر امــروزی مشــغول
راز و نيــاز بــا خــدا و دعــا و نــذر اســت .و آنوقــت ،در ميانــه ايــن غوغــا ،اينــان را چــه حقــی اســت تــا آقــای اهــورا
را شــاتت کننــد؟ آقــای اهــورا ماهــی دريائــی اســت کــه همــن هــا ب ـرای او فراهــم کــرده انــد.
پ) آن ســوی ديگــر ايــن معادلــه را هــم جنــگاوران ضــد اســام و ديــن اشــغال کــرده انــد و بــا ســخن
تنــد و تيــز و محــاکات آميــز و تحقريگــر خــود کاری جــز رمانــدن تــوده هــای مــردم مذهبــی بــه دامــان حکومــت
اســامی انجــام منــی دهنــد.
ت) آنوقــت مــا خيــال داريــم ،در ميانــه ايــن غوغــای بدآمــوزی و مغزشــوئی و اهانــت و تحقــر ،از
سکوالريســمی بگوئيــم کــه ديــن روائــی را ترويــج مــی کنــد ،يــا از آن دموکراســی کــه بــر خــرد جمعــی و وفــاق
پادزهــر هــر اجبــار و اکراه و تحديد اســت؛
اجتامعــی تکيــه دارد و یــا از آن آزادی کــه
خــدا و پيغمــر و ديــن هــم ،چــون
و مــی خواهيــم توضيــح دهيــم چ ـرا
نهادهــای اجتامعــی زدنــد ،پديــده
پديــد آمدنــد و دســت بــه ايجــاد
ديــدگاه جامعــه شناســی قابــل
هائــی اجتامعــی هســتند کــه از
مــن ايــن دو جريــان ،بــی آنکــه
مطالعــه و بررســی انــد .بنظــر
داشــته باشــد خنثــی کننــده و فلــج
حکومــت اســامی در آن مدخليتــی
ساز يکديگرند.
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ث) البتــه کــه ايــن فضــا را حکومــت اســامی بــه عمــد و روز بــروز مشــوب تــر کــرده اســت .ايــن
حکومــت بــا فرســتادن امــواج تلويزيونــی خــود در جوامــع مــا رســوخ کــرده و بــا خــرج پــول هــای هنگفــت بـرای
فراريــان از چنــگال خويــش رسگرمــی آفريــده اســت .همچنــن بــا خريــد آدم هائــی دســت انــدر کار فعاليــت هــای
رســانه ای کوشــيده اســت در برابــر رســانه هــای بــه اصطــاح سياســی خــارج کشــور بنــگاه هــای شــادمانی متعــدد
بپــا کــرده و هرچــه را کــه خــود در داخــل کشــور در دايــره «منکـرات» قـرار مــی دهــد بــا مــدد ايــن اقــار ــــ امــا
بصــورات ممنوعــه هائــی کــه جاذبــه بيشــری هــم پيــدا مــی کننــد ــــ بــه خــورد مومنــان و مومنــات دهــد.
ج) در عــن حــال تعــدد اينگونــه رســانه هــای «ســاز _ زن _ رضبــی» موجــب گرديــده اســت کــه
منابــع مالــی رســانه هــای مخالــف جمهــوری اســامی بــه رسعــت تحليــل رود .بازرگانانــی کــه بــه دادن آگهــی
نيــاز دارنــد ،در غيــاب بنــگاه هــای شــادمانی ناگزيــر بودنــد از رســانه هــای مردمــی اســتفاده کننــد امــا اکنــون
کــه ايــن همــه رســانه ی بــه اصطــاح «غريسياســی» وجــود دارد کــه دادن آگهــی بــه آنهــا موجــب گرفتــاری پيــدا
کــردن بــا حکومــت اي ـران هــم منــی شــود ،آنهــا چ ـرا بــا دادن آگهــی بــه رســانه هــای سياســی رسی را کــه درد
منــی کنــد دســتامل ببندنــد؟ اينگونــه اســت کــه رســانه هائــی کــه مــی تواننــد در رسگذشــت آينــده جامعــه مــا
تأثــر داشــته باشــند تعطيــل يــا تبديــل بــه فروشــگاهی بـرای فــرش هــای صــادره از جمهــوری اســامی مــی شــوند.
مخاطــب خــارج از کشــور هــم هيچــگاه عــادت نکــرده اســت کــه بــه پــای آنچــه مــی خواهــد و مــی طلبــد پــول
خــرج کنــد و هزينــه بپــردازد و در نتيجــه از ايــن رســانه هــای محــروم شــده از آگهــی هــای تجــاری حاميــت منــی
کنــد.
پــس آيــا بايــد نااميــد بــود و کار را رهــا کــرد؟ آيــا مــا ايــن ســه ســاله را بــه بطالــت در برابــر دوربــن
هــا گذراندهايــم؟
طبــع اميــدوار مــن منــی خواهــد بــه ايــن پرســش هــا پاســخ مثبــت دهــد و ،پــس ،همــواره در اينگونــه
بــن بســت هــا بــه جســتجوی مفــر و راه حلــی بــر مــی آيــد .مــن فکــر مــی کنــم کــه دســت انــدر کاران رســانه
هــای خــارج کشــور آنچنــان درگــر کار خــود بــوده انــد کــه هرگــز بــه معنــا و اثــر کارشــان توجــه نکــرده انــد.
فکــر مــی کنــم خيــال کــرده انــد کــه مرشوعيــت آنــان را تنهــا شــعار «مــرگ بــر حکومــت اســامی» تأمــن مــی
کنــد و در برابــر آن کســی نبايــد بــه نيــات خــر آنــان شــک کنــد .امــا ايــن شــعار ،حتــی اگــر تــا پــای تحقــق هــم
پيــش رود ،وافــی بــه مقصــود و شــفای درد مــا نيســت .مــا نيازمنــد بــه داشــن درک روشــنی از ســاختار فرهنگــی
مطلــوب و مــورد تبليــغ خويشــيم .بايــد تضادهــا را در ايــن مجموعــه التقاطــی کنــاری بگذاريــم و کار خــود را
راســتائی هدفمنــد ببخشــيم .مــا از کمبــود يــک سياســت فرهنگــی برســاخته از فرهنگــی ضــد حکومــت اســامی
نيازمنديــم.
در عــن حــال حــل مســائل مالــی ايــن رســانه هــا تنهــا بــا همــکاری ،و نــه رقابــت ،قابــل حــل و فصــل
اســت؛ آنگونــه کــه منابــع انــدک مالــی شــان بــا کارائــی هرچــه بيشــر بــکار گرفتــه شــوند ،از تکـرار کارهــا و کنــش
هــا و گفتارهــا خــود داری گــردد و ،از طريــق همدلــی و همفکــری ،برنامــه هائــی بــا ســطح بهــر و مطلــوب تــر
و جــذاب تــر توليــد شــود.
و بــه همــن دليــل هــم هســت کــه مــن بــا متــام دل و جــان از برگــذاری مجالســی بــرای بحــث
خــارج از کشــور اســتقبال مــی کنــم و همه
و بررســی و ارزيابــی نقــش رســانه هــای
در ايــن بحــث و داد و دهــش موثــر
ايـران دوســتان راســتني را بــه رشاکــت
مــی خوانــم.
بــرای تحقــق ايــن امکانــات فــرا

* مــن ارائــه شــده بــه کنفرانــس« تأثــر رســانه هــای خــارج از کشــور بــر تحــوالت فرهنگــی ،اجتامعــی  و
سياس ـی اخ ـر اي ـران» ۱۹ ،ت ـا  ۲۱مــاه مــه ، ۲۰۰۶واشــنگنت دی.ســی ،ب ـه دعــوت« انجم ـن پژوهشــگران اي ـران»
دکــر اســاعیل نــوری عــاء نشــیمنِ  شــهر «دنــور»  در ایــاالت متحــده آمریــکا اســت .
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پرسشــگر :آقــای نــارص کاخســاز گرامــی ،پیشــاپیش از شــا بابــت وقتــی کــه میگذاریــد و پاســ ِخ پرسشــهای
نوشــتاری مــا را میفرســتید ســپاس گزاریــم.
در ابتدا بد نيست کمی از خودتان بگوئید .کجا به دنیا آمده اید؟ کجا بزرگ شده اید؟ در چه زمینههای تحصیل
کرده اید؟ و چه شد که به مسائل سیاسی عالقه مند شدید؟
کاخ ساز :در شهریور  1320در شهر اهواز به دنیا آمدم .از دانشکدهی حقوق دانشگاه تهران فارغالتحصیل شدم.
سپس در دادگسرتی مشغول به کار شدم.
پرسشــگر :شــا هــم جــزو کشــانی هســتید کــه ــــ اگر اشــتباه نکــرده باشــیم ــ در هــان آغــاز چیرگیِ اسالمیســت
هــا بــر ایـران جــایِ وطــن کردیــد و در تبعیــد بــه رس مــی بریــد .در چــه کشــورهایی تــا بــه امــروز بــه عنــوان
تبعیــدی زندگــی کــرده ایــد و آیــا تبعیــد در اندیشــه شــا دگرگونــی بنیــادی ای ایجــاد کــرده ســت؟
کاخ ســاز :اوایــل ســال  ۶۲خورشــیدی
تــا کنــون در آملــان بــر میبــرم.
گســردهیِ مــدارا و تحمــل در اروپــا
شاید هرگز پایان نپذیرد.

از ایــران خــارج شــدم و از آن تاریــخ
ِ
فرهنــگ بــاز و انســانی و افــق
از
بســیار آموخت ـهام ــــ رونــدی کــه

پرسشــگر :بــه بــاور شــا انســان

تبعیــدی کیســت؟ دارای چــه

مشــخصاتی ســت؟ آیــا وظایفــی نســبت بــه میهــن اش دارد و اگــر پاســخ آری ســت آنهــا چــه هســتند؟
کاخ ســاز :تبعیــد پیــش از هرچیــز یــک احســاس درونــی تــوام بــا آگاهــی اســت .بــه قــول ســارتر بــدون آگاهــی،
آدم تنهــا احســاس گنگــی از غربــت را تجربــه میکنــد .تبعیــد شــکل هــای نســبی تــری هــم دارد :شــاری از
ایرانیــان ،گــه گاه بــه ای ـران ســفر میکننــد ،امــا بــه جهــات گوناگــون از امــکان زندگــی مســتمر در وطــن خــود
محــروم هســتند و بــا جامعـهی اســام زده احســاس بیگانگــی میکننــد ،بســیاری نیــز از امکانــات رشــد فرهنگــی
و اخالقــی و تعالــی روحــی در آن جامعــه محرومانــد ،و چشــم امیدشــان بــه زندگــی در جوامــع متمــدن دوختــه
شــده اســت ،اینهــا همــه عمــا در یــک موقعیــت تبعیــد درونــی بــه رس میبرنــد.
پرسشــگر :تاریــخ بیانگــر ایــن مهــم اســت کــه اغلــب گفتــان هــای تجددخواهانــه از ســوی تبعیــدی هــا (و گاهــا
مهاجـران و ســفیرها) شــکل گرفتــه انــد .کســانی همچــون میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده ،میــرزا آقــا خــان کرمانــی،
ملکــم خــان ،طالبــوف ،مراغــه ای و  ...تقریبــا همــهء آثارشــان را در تبعیــد نوشــته انــد؛ و بــه عنــوان پــدران
گفتــان مرشوطــه خواهــی بــه تاریــخ پیوســته انــد .از ایــن گذشــته روزنامــه هــایِ پارســیِ تاثیــر گــذاری همچــون
«حبــل املتیــن» (کلکتــه)« ،اخــر» (اســتانبول)« ،حکمــت» (مــر) همــه در خــارج از ایـران منتــر و اغلــب بــه
صــورت «قاچاقــی» بــه ایـران فرســتاده مــی شــدند .حتــی خمینــی هــم کتــاب «والیــت فقیــه» اش را در تبعیــد
نوشــته اســت .جــان ســخن ایــن اســت کــه تبعیدهــای مــا نقــش بنیــادی ای در دگرگونــی هــای اجتامعــی ــــ
سیاســی میهــن مــان داشــته انــد.
بــا ایــن تفاســیر ــــ و لحــاظ ایــن امــر کــه «امــروزی هــا» بــه مراتــب امکانــات بیشــری در اختیــار دارنــد نســبت
بــه «دیــروزی هــا» ــــ شــا کارنامــهء تبعیدهــای کنونــی خودمــان را چــه گونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟
کاخســاز :درســت اســت .فرهنــگ غــرب یــک کانــون توســعه اســت کــه بـرای جهــان توســعه نیافتــه همچــون یــک
مرکــز توزیــع انــرژی عمــل میکنــد .امــروز نیــز اروپــا و غــرب ،البتــه بــا توجــه بــه اســتعداد رشــد در جامعـهی

پرسشــگر :شــاید بتــوان گفــت کــه یکــی از تفــاوت هــای بنیــادی میــان تبعیــدی هــا و مخالفــان حکومــت
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ایرانــی ،تاثیــر غولآســایی دارد .مهاجــرت شــبیه بــه فـرار میلیونهــا ایرانــی بــه جوامــع غربــی دیوارهــای عایــق
جغرافیایــی را فــرو ریختــه اســت .نســل جــوان ایرانــی خواســتار زندگــی همســطحی بــا نســل جــوان اروپایــی
اســت .ایــن خواســت غیرسیاســیِ نســل جــوان اســت کــه جمهــوری اســامی را بــه شکســتی پای ـهای کشــانده
اســت .تنهــا مانــع ،تشــتت بیماننــدی اســت کــه در دیدگاههــای سیاســی و خاســتگاههای اجتامعــی و جــود
دارد.

نارصالدیــن شــاه و مظفرالدیــن شــاه بــا تبعیدهــای حکومــت شــاه و حکومــت خمینــی در ایــن نکتــه خالصــه مــی
شــد کــه گــروه نخســت ــــ در مجمــوع ــــ ایدئولــوژی زده نبــود (منظــورم ایــن اســت کــه تبعیدهــای دیــروز ،یــا
هــان مرشوطــه خواهــان ،آهنــگ بهشــت بریــن نکــرده بودنــد ،بــه دنبــال ناکجاآبــاد نبودنــد ،خواســتار قانــون
خواهــی و پیرشفــت بودنــد و در مجمــوع میتــوان آ ن اپوزیســیون را اپوزیســیونی خردگـرا ،واقــع بیــن و ســکوالر
دوم غــرق در ایدئولــوژی شــد .آیــا بــا ایــن
دانســت)؛ و ایــن در حالــی ســت کــه گــروه
نکته موافقید؟
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تــوان ایــن نظــر را گســرش داد
و اجتامعــی کــه بــه صــورت
گوناگــون خــود را نشــان میدهــد،
تنهــا چــپ نیســت کــه ایدئولوژیــک
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کاخســاز :بــه ایــن صــورت مــی
کــه تشــتت و تفرقــه سیاســی
ایدئولوژیــک شــدن نظــرات
یــک پدیــدهی عمومــی اســت .ایــن
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اســت ،اندیشــهی راســت نیــز اکنــون دیگــر در ایــن
زمینــه دســت کمــی از چــپ ایدئولوژیــک نــدارد .از
اصــاح طلــب تــا ســلطنت خــواه گرایشهــا بــا تعصــب و
ایدئولــوژی آمیختــه اســت (اگــر ایدئولــوژی را بــه معنــای
یــک بســتهبندی نظــری و اخالقــیِ مدافــع منافــع اجتامعــی
محــدود و معینــی بدانیــم) و ایــن چیــزی اســت کــه راه
وفــاق ملــی را میبنــدد.

فرهنــگ غــرب یــک کانــون توســعه اســت کــه
بـرای جهــان توســعه نیافتــه همچــون یــک مرکــز
توزیــع انــرژی عمــل میکنــد .امــروز نیــز اروپــا
و غــرب ،البتــه بــا توجــه بــه اســتعداد رشــد
در جامعــهی ایرانــی ،تاثیــر غولآســایی دارد.
مهاجــرت شــبیه بــه ف ـرار میلیونهــا ایرانــی بــه
جوامــع غربــی دیوارهــای عایــق جغرافیایــی را
فــرو ریختــه اســت.

پرسشــگر :بــه نظــر میرســد کــه اپوزیســیون حکومــت
اســامی چیــره بــر ای ـران آهســته آهســته م ـیرود کــه بــا
ایدئولوژیهــای کالن وداع کنــد .منظــور ایــنســت کــه دیگــر بــه بهشــت بریــن منیاندیشــد و جهــان را دیگــر از
منظــر ایدئولــوژی خویــش تفســیر منیکنــد .در کنــار فروپاشــی شــوری بــه عنــوان یــک دلیــل ،شــاید بتــوان دلیــل
دیگــر ایــن بازاندیشــی را در تکنولــوژی دیــد؛ اینرتنــت مــا را بــه ای ـران و واقعیــت هــای حاکــم بــر آن جامعــه
نزدیــک کــرد .شــا نظرتــان در ایــن بــاره چیســت؟
کاخســاز :بــا ایــن نظــر موافــق نیســتم .اگــر جمهــوری اســامی ایدئولــوژی زدایــی بشــود ،دیگــر وجــود نــدارد.
در پاســخ بــه پرســش بــاال نیــز اشــاره کــردم کــه اپوزیســیون درونــی حکومــت نیــز بــا توجــه بــه تعریفــی کــه از
ایدئولــوژی ارائــه کــردم ،ایدئولوژیــک اســت .تعصــب ایدئولوژیــک دینــی ،خــون جمهــوری اســامی در کلیــت آن
اســت .بح ـران و بنبســت سیاســی و اجتامعــی رژیــم ،هــم از همیــن جــا میآیــد.
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پرسشــگر :امــروز گفتــان ســکوالر دموکراســی و تشــکیل «دولــت در تبعیــد» میــان تبعیــدی هایــی کــه خــود را
اپوزیســیون حکومــت اســامی مــی داننــد دیگــر جــزو بدیهیــات شــده اســت .محــور اکــر گردهامیــی هــا مــوارد
نامــرده انــد .عــده زیــادی خواســتار گــرد آمــدن حــول اندیشــه ســکوالر دموکراســی ــــ بــه عنــوان بزرگرتیــن مخرج
مشــرک ــــ در راســتای تحقــق ايــن گفتــان هســتند .بــه نظــر شــا بــه چــه مســایلی مــی بایســت حیــن تحقــق
ایــن امــر توجــه ویــژه ای داشــت؟
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کاخســاز :طــرح دولــت در تبعیــد بــا توجــه بــه پراکندگــی گســرده و محدودیــت امکانــات و ناچیــز بــودن نیــروی
مــادی و عینــی و ســازمان یافتــه در پشــت رس ،بیتوجهــی بــه روانشناســی اجتامعــی مــردم و مرحلـهی اسـراتیک
جنبــش بــه طــور کلــی اســت.
بــا ایــن توضیــح روشــن میشــود کــه طــرح دولــت در تبعیــد ،طــرح یــک دولــت انتزاعــی اســت .چــرا کــه
فاقــد تش ـخّص اس ـراتژیک اســت .توجــه بــه مراحــل اس ـراتژیک و تفکیــک آنهــا از یکدیگــر ،یعنــی توجــه بــه
قاعدهمنــد بــودن حرکــت سیاســی و انطبــاق آن بــا مراحــل تحــول سیاســی و اجتامعــی در جامعـهی ایـران (و نــه
رصفــا در خــارج از کشــور) و ایــن چیــزی اســت کــه جلــوی تنــدروی و بیتوجهــی بــه تئــوریِ مراحــل را میگیــرد.
هــدف مرحلــهی اســراتژیک کنونــی را،
بــه گــان مــن طــرح دولــت در تبعیــد
ایجــاد و نزدیکــی میــان نیروهــا و
کــه روشــنگری در راه وفــاق ملــی و
اســت ،دور میزنــد .و بــه گونـهای
بــرون رفــت از ایــن تشــتت بیامننــد
ذهنی خودکفاست.
دولــت در تبعیــد نشــاندهندهی
طــرح اصطالحهایــی ماننــد
بخشهایــی از جنبــش (بــه ویــژه
چیرگــی تنــدروی و فورمالیســم بــر
روانشناســی اجتامعــی مــردم اســت ــــ
در خــارج از کشــور) و بیتوجهــی بــه

بخصــوص کــه سیاســت ناموفــق مجاهدیــن خلــق را نیــز در ذهــن مخاطــب همخوانــی میکنــد.
پرسشــگر :ســن تبعیــدی هــا رو بــه افزایــش اســت .جوانهــای بــه خــارج آمــده بــه نــدرت جــذب تشــکالت سیاســی
مــی شــوند و بــه گونــه ای از فعالیــت سیاســی گریزاننــد .هیــچ متایلــی بــه مخالــف مانــدن و تبعیــدی شــدن
ندارنــد .دالیــل ایــن واقعیــت (انکارناپذیــر) بــه نظــر شــا چــه هــا هســتند؟ آیــا یشــنهادی ب ـرای زدودن ایــن
بح ـران داریــد؟
کاخســاز :تــا آنجــا کــه بــه امــر ســازماندهی ملــی و سیاســی مربــوط اســت تنهــا بــا تعــادل قاطــع سیاســی
میتــوان اعتــاد نســل جــوان را جلــب کــرد نــه بــا فورمالیســم تنــد عاطفــی کــه آنهــا را بــه حرکــت سیاســی
مشــکوک میکنــد.
آقــای نــارص کاخســاز ســاکن آملــان مــی باشــند و ایــن مصاحبــه بــا ایشــان در اواخــر ســال ۲۰۱۷میــادی صــورت
گرفتــه اســت.
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«تبعيدی در تبعيدگاهاش نيز به
دگرانديشی و مخالفتاش ادامه
میدهد»
مصاحبه با مسعود نقره کار
پرسشــگر :آقــای مســعود نقــره کار گرام ـی ،کم ـی از خودتــان بگوئیــد .کجــا بــه دنیــا آمــده ایــد؟ کجــا بــزرگ
شــده ایــد؟ در چــه زمینههایــی تحصیــل کــرده ایــد؟ و چــه شــد کــه بــه مســائل سیاســی عالقــه منــد شــدید؟
نقــره کار :مــن در جنــوب شــهر تهـران ،در خیابــان مولــوی متولــد شــدم ،کودکــی و نوجوانیــام را در آن محلــه و
محلــه هــای اطرافــاش گذرانــدم .بعدتــر ســاکن محلــه نظــام آبــاد و عبــاس آبــاد تهـران شــدم .پزشــکی خوانــدم
بیامرســتان هــا و درمانــگاه هــای مختلــف کار
و مــدت هــا در تهــران و شهرســتان هــا در
ضمــن اینکــه دوره ای پزشــک بیــاران
کــردم .بیشــر پزشــک اورژانــس بــودم،
بــودم .در ایــران و آملــان رشــته
امــراض پوســتی و جذامیــان نیــز
امــا نــا متــام مانــد .محــل تبعیــدم
تخصصــی جراحــی را رشوع کــردم
شــد .در امریــکا زندگــی مــی کنــم.
ابتــدا آملــان بــود ،ســپس امریــکا
امتحــان هــای پزشــکی تــاش کــردم
در امریــکا بعــد از قبــول شــدن در
مغــز و اعصــاب کــه مــورد عالقــه
رشــته جراحــی ( بــه ویــژه جراحــی

مــن بــود) را ادامــه دهــم کــه نشــد .روی بــه کار
و تحقیــق در حــوزه روانشناســی و روانپزشــکی ،روی ســخن مــن بــا همــه تبعیدیــان اســت ،اپوزیســیون
کــه از نوجوانــی مــورد توجــه و عالقهــام بودنــد ،نیــاز بــه جــوان گرائــی دارد و ایــن موضوعــی ســت کــه
آوردم .االن هــم بازنشســته ام ،و فقــط مــی خوانــم بــه همــه تبعیدیــان ارتبــاط پیــدا مــی کنــد.
و مــی نویســم.
دیــدن چهــره فقــر در میــان مــردم ،و ســتمگری
ســتمگران و حکومتیــان ،و آشــنائی بــا اهــل سیاســت و فرهنــگ مــن را به سیاســت کشــاند .از  ۱۷ســالگی سیاســی
شــدم و هــوادار فدائیــان خلــق بــودم .ســالیانی ســت فعالیــت ســازمانی و تشــکیالتی را کنــار گذاشــتم امــا دســت
از فعالیــت سیاســی و فرهنگــی نکشــیده ام و نخواهــم کشــید.
پرسشــگر :شــا هــم جــزو کســانی هســتید کــه ــــ اگــر اشــتباه نکــرده باشــم ــــ در هــان آغــاز چیرگیِ اسالمیســت
هــا بــر ایـران جــایِ وطــن کردیــد و در تبعیــد بــه رس مــی بریــد .در چــه کشــورهایی تــا بــه امــروز بــه عنــوان
تبعیــدی زندگــی کــرده ایــد و آیــا تبعیــد در اندیشــه شــا دگرگونــی بنیــادی ای ایجــاد کــرده ســت؟
نقــره کار :مــن ســال  ۱۳۶۳از ایـران خــارج شــدم .در آملــان و امریــکا زندگــی کــرده ام و اکنــون در امریــکا دوران
تبعیــدم را مــی گذرانــم .تبعیــد در اندیشــه بنیــادی مــن کــه عدالــت خواهــی و آزادیخواهــی بــود تغییــری ایجــاد
نکــرده امــا درک و شــناخت مــن از ایــن مفاهیــم را دقیــق تــر و عمیــق تــر کــرده اســت ،ضمــن اینکــه درک و
شــناخت انســانی تــری از دســتیابی بــه ایــن خواســت هــا ،کــه در مفاهیــم آزادی ،دموکراســی و حقــوق بــر
خالصــه مــی شــوند را نیــز ســبب شــده اســت .زندگــی در کشــورهای دموکراتیــک نیــز تجربــه بســیار ارزشــمندی
بــوده و خواهــد بــود.
پرسشــگر :بــه بــاور شــا انســان تبعیــدی کیســت؟ دارای چــه مشــخصاتی ســت؟ آیــا وظایفــی نســبت بــه میهــن
اش دارد و اگــر پاســخ آری ســت آنهــا چــه هســتند؟
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نقــره کار :تبعيــد رانــدن دگرانديــش يــا مخالــف سياســی ،فرهنگــی و عقيدتــی از محــل زندگــی اش تعريــف شــده
اســت .تبعيــد مــی توانــد درون مرزهــای سياســی و جغرافيايــی يــک کشــور اعــال شــود ( )Internal Exileو يــا
تبعيــدی بــه خــارج از مرزهــای سياســی و جغرافيايــی کشــورش فرســتاده شــود ( .)External Exileتبعيــد گاه بــه
طــور مســتقيم و آشــکار بــا اعــال زور و بــه عنــوان تنبيــه ( )Punishmentاز ســوی حکومــت هــای خــود کامــه
اعــال مــی شــود ،و گاه خطــر مــرگ ،شــکنجه و زنــدان بــه دليــل ادامــه ی مبــارزه بــا قدرتــی برتــر يــا خودکامــه،
فــرد يــا جمعــی را بــه ناچــار بــه «خــود تبعيــدی» و يــا «نفــی بلــد» وا مــی دارد (.)Self Exil
در واقــع تبعیــدی ایرانــی کســی ســت کــه بــه دليــل دگرانديشــی سياســی ،فرهنگــی ،عقيدتــی و قومــی ،و
مخالفــت سياســی ،فرهنگــی و عقيدتــی بــا حکومــت اســامی ،زندگــی اش در اي ـران بــا خطــر مــرگ ،زنــدان و
شــکنجه مواجــه شــده باشــد .تبعيــدی در تبعيــد گاه اش نيــز بــه دگــر انديشــی و مخالفــت اش ادامــه مــی دهــد.
بازگشــت بــه اي ـران نيســت.
تبعيــدی بــه داليــل شــمرده شــده قــادر بــه
همـراه بــا تبعيــد و مـرادف آن بــکار
واژگان حــدودا» همســنگی نيــز
ناگزيــر (و انواعــی از آوارگــی)
بــرده شــده اســت ،کــه مهاجــرت
فرهنگــی و عقيدتــی بيشــری از
منونــه انــد ،تبعيــد امــا بار سياســی،
کنــد.
مــرادف هــای اش حمــل مــی
دموکراســی و عــدم رعایــت حقــوق
مــن بــه دلیــل نبــود آزادی،
کردنــد تـ ِ
ـرک دیــار کنــم .اصلــی تریــن
بــر مجبــور شــدم ،یعنــی مجبــورم
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مانعــی کــه در رشایــط کنونــی ســبب شــده اســت مــردم میهنــان بــه آزادی و دموکراســی و حقــوق بــر دســت
نیابنــد ،حکومــت اســامی اســت .وظیفــه مــن ،و تــاش مــن در تبعیــد نخســت در راســتای برداشــن چنیــن مانعــی
ســت ،و نیــز کوشــش و مبــارزه بــرای دســتیابی مــردم میهنــم بــه آزادی ،دموکراســی و حقــوق بــر اســت.
پرسشــگر :تاریــخ بیانگــر ایــن مهــم اســت کــه اغلــب گفتــان هــای تجددخواهانــه از ســوی تبعیــدی هــا (و
گاه ـاً مهاج ـران و ســفیرها) شــکل گرفتــه انــد .کســانی همچــون میــرزا فتحعلــی آخونــدزاده ،میــرزا آقــا خــان
کرمانــی ،ملکــم خــان ،طالبــوف ،مراغــه ای و  ...تقریب ـاً همــهء آثارشــان را در تبعیــد نوشــته انــد؛ و بــه عنــوان
پــدران گفتــان مرشوطــه خواهــی بــه تاریــخ پیوســته انــد .از ایــن گذشــته روزنامــه هــایِ پارســیِ تاثیــر گــذاری
همچــون «حبــل املتیــن» (کلکتــه)« ،اخــر» (اســتانبول)« ،حکمــت» (مــر) همــه در خــارج از ای ـران منتــر و
اغلــب بــه صــورت «قاچاقــی» بــه ایـران فرســتاده مــی شــدند .حتــی خمینــی هــم کتــاب «والیــت فقیــه» اش را
در تبعیــد نوشــته اســت .جــان ســخن ایــن اســت کــه تبعیدهــای مــا نقــش بنیــادی ای در دگرگونــی هــای اجتامعی
ــــ سیاســی میهــن مــان داشــته انــد .بــا ایــن تفاســیر ــــ و بــا لحــاظ کــردن ایــن امــر کــه «امــروزی هــا» بــه مراتــب
امکانــات بیشــری در اختیــار دارنــد نســبت بــه «دیــروزی هــا» ــــ شــا کارنامــه تبعیدهــای کنونــی خودمــان را
چــه گونــه ارزیابــی مــی کنیــد؟

گیتی مداری
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نقــره کار :البتــه هامنگونــه کــه اشــاره کردیــد ،ویژگــی هــای ایــن دوران بــا زمانــه آخونــدزاده هــا فــرق بســیار
دارد .دشــمن «امــروزی» هــا هــم زرنــگ شــده و از امکانــات بیشــر اســتفاده مــی کنــد و بــا دشــمن «دیــروزی»
هــا فــرق مــی کنــد .بهرگونــه مــن کارنامــه نزدیــک بــه  ۴دهــه مبــارزه تبعیدیــان بــا حکومــت جهــل و جنــون
و جنایــت ،و تــاش تبعیدیــان ب ـرای دســتیابی مــردم میهنــان بــه آزادی ،دموکراســی و حقــوق بــر را مثبــت
ارزیابــی مــی کنــم .البتــه بیــش از ایــن هــا در ایــن راســتا بایــد کار مــی شــد و یــا بایــد تــاش و کار بشــود کــه
عوامــل و مشــکالت تاریخــی ،سیاســی ،فرهنگــی و روانــی مانــع شــده انــد ،بــا ایــن حــال نقــش آموزشــی ،تبلیغــی،
ترویجــی و روشــنگرانۀ تبعیدیــان پــر اهمیــت بــوده و هســت و تاثیــرش را در تغیی ـرات و تحــوالت اجتامعــی
شــاهدیم.
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پرسشــگر :شــاید بتــوان گفــت کــه یکــی از تفــاوت هــای بنیــادی میــان تبعیــدی هــا و مخالفــان حکومــت
نارصالدیــن شــاه و مظفرالدیــن شــاه بــا تبعیدهــای حکومــت شــاه و حکومــت خمینــی در ایــن نکتــه خالصــه مــی
شــد کــه گــروه نخســت ــــ در مجمــوع ــــ ایدئولــوژی زده نبــود (منظــور ایــن اســت کــه تبعیدهــای دیــروز ،یــا
هــان مرشوطــه خواهــان ،آهنــگ بهشــت بریــن نکــرده بودنــد ،بــه دنبــال ناکجاآبــاد نبودنــد ،خواســتار قانــون
خواهــی و پیرشفــت بودنــد و در مجمــوع میتــوان آ ن اپوزیســیون را اپوزیســیونی خردگـرا ،واقــع بیــن و ســکوالر
دانســت)؛ و ایــن در حالــی ســت کــه گــروه دوم غــرق در ایدئولــوژی شــد .آیــا بــا ایــن نکتــه موافقیــد؟
نقــره کار :منــی تــوان ایــن حکــم را بــه کل اپوزیســیون امروزیــن تعمیــم داد .طیــف هــای گوناگــون فکــری و
سیاســی اپوزیســیون را شــکل مــی دهنــد .در زمــان قاجــار نیــز بســیاری از تبعیدیــان و مخالفــان ایدئولــوژی زده
دیکتاتــوری پهلــوی هــم طیــف هــای گونــه
بودنــد و ســخت مذهبــی .تبعیدیــان دوره
مثــل امــروز.
گونــی را در برمــی گرفتنــد ،درســت
پرسشــگر :بــه نظــر میرســد کــه
چیــره بــر ایــران آهســته آهســته
کالن وداع کنــد .منظــور ایــن
منیاندیشــد و جهــان را دیگــر از منظــر

اپوزیســیون حکومــت اســامی
مــیرود کــه بــا ایدئولوژیهــای
اســت کــه دیگــر بــه بهشــت بریــن
ایدئولــوژی خویــش تفســیر منیکنــد.

در کنــار فروپاشــی شــوروی بــه عنــوان یــک دلیــل ،شــاید بتــوان دلیــل دیگــر ایــن بازاندیشــی را در تکنولــوژی
دیــد؛ اینرتنــت مــا را بــه ایـران و واقعیــت هــای حاکــم بــر آن جامعــه نزدیــک کــرد .شــا نظرتــان در ایــن بــاره
چیســت؟
نقــره کار :بــا شــا موافقــم ،بــا ایــن امیــد کــه بــه دام ایدئولــوژی هــای غیــر کالن نیافتیــم کــه چنــدان فرقــی بــا
ایدئولــوژی هــای کالن نخواهنــد داشــت ،و اینکــه مبــاد از آن و ِر بــام کلــه پــا شــویم.
پرسشــگر :امــروز گفتــان ســکوالر دموکراســی و تشــکیل «دولــت در تبعیــد» میــان تبعیــدی هایــی کــه خــود را
اپوزیســیون حکومــت اســامی مــی داننــد دیگــر جــزو بدیهیــات شــده اســت .محــور اکــر گردهامیــی هــا مــوارد
نامــرده انــد .عــده زیــادی خواســتار گــرد آمــدن حــول اندیشــه ســکوالر دموکراســی ــــ بــه عنــوان بزرگرتیــن مخرج
مشــرک ــــ در راســتای تحقــق ايــن گفتــان هســتند .بــه نظــر شــا بــه چــه مســایلی مــی بایســت حیــن تحقــق
ایــن امــر توجــه ویــژه ای داشــت؟
نقــره کار :البتــه مــن تردیــد دارم کــه تشــکیل «دولــت در تبعیــد» در میــان اپوزیســیون از بدیهیــات شــده باشــد،
بخشــی از اپوزیســیون چنیــن بــاور و سیاســتی را درســت میدانــد نــه همــه اپوزیســیون.
بــه نظــر مــن گــرد آمــدن ،ســازمان یافــن و کار کــردن حــول هــر مفهــوم و مقولــه و خواســتی کــه در چارچــوب
آزادی ،دموکراســی و حقــوق بــر بگنجــد ،اهمیــت دارد .مــن بارهــا تاکیــد کــرده ام درحیــن تحقــق خواســت
هــا مــی بایــد از فرقــه گرائــی ،خــود محوربینــی و خــود حــق پنــداری و توهــم نســبت بــه تــوان و جایــگاه خــود
دوری جســت .مــا از ایــن دســت انحـراف هــا لطمــه هــای بســیار خــورده ایــم.
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نقــره کار :روی ســخن مــن بــا همــه تبعیدیــان اســت ،اپوزیســیون نیــاز بــه جــوان گرائــی دارد و ایــن موضوعــی
ســت کــه بــه همــه تبعیدیــان ارتبــاط پیــدا مــی کنــد .مــن در آن مقالــه پیشــنهادهای خــودم را مطــرح کــردم .بــه
برخــی از آن هــا اشــاره مــی کنــم.
کــم کاری و کــم توجهــی اپوزیســیون نســبت بــه نســل جوانــی کــه در خــارج از کشــور متولد شــده اســت ،و نیز به
نســل جــوان تبعیــدی و مهاجــر ،و بــه ویــژه نســبت بــه دانشــجویان از ضعــف هــای اپوزیســیون بــوده و هســت.
ایــن کــم کاری و کــم توجهــی در عرصههــای مختلــف ،از نــوع ارتبــاط گیــری و ســازماندهی تــا برنامــه ریزیهــای
جــذب کننــده ب ـرای جوانــان را شــامل میشــوند .بــر بســر تاثیرگــذاری فرهنــگ و اخــاق اســامی ،ویژگیهــای
خــارج از کشــور ،روانشناســی شکســت
زندگــی و واقعیتهــای اجتامعــی در
بــه عملکــرد سیاســی نســلهای
و ارعــاب ،بــی اعتــادی نســبت
بزرگــی از ایــن جوانــان بــا تردیــد
گذشــته ،ســبب شــده انــد بخــش
بنگرنــد .بســیاری ازجوانــان ،دیگــر
بــه اپوزیســیون خــارج ازکشــور
پیشــین نیســتند ،نوعــی از واقــع
نســل «آرمــان خــواه» دهههــای
اســت تــا بــه نــدرت بتــوان درمیــان
گرائــی و «فردگرائــی» ســبب شــده
خویــش را در راه منافــع عمومــی و
آنــان جوانانــی یافــت کــه منافــع فــردی

گیتی مداری

پرسشــگر :ســن تبعیــدی هــا رو بــه افزایــش اســت .جــوان هــای بــه خــارج آمــده بــه نــدرت جــذب تشــکالت
سیاســی مــی شــوند و بــه گونــه ای از فعالیــت سیاســی گریزاننــد .هیــچ متایلــی بــه مخالــف مانــدن و تبعیــدی
شــدن ندارنــد .شــا جــزو نخســتین کســانی هســتید کــه بــه ایــن مهــم پرداختــه ایــد؛ آن هــم در یکــی از مقــاالت
تــان بــا عنــوان «اپوزیســیونی کــه پیــر مــی شــود» .جــان ســخن تــان در آن مقالــه چیســت؟ و پیشــنهادات شــا
بـرای زدودن ایــن بحـران چــه هــا هســتند؟
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مــردم بــه خطــر بیاندازنــد .در برابــر سیاســت گــذاری هــای حکومــت اســامی در ایــن راســتا نیــز بایــد برنامــه
داشــت و واکنــش نشــان داد .حکومــت اســامی بــا برنامــه ریــزی ،هـزاران جــوان ایرانــی مغزشــوئی شــده را بــه
خــارج از کشــور فرســتاده تــا در کنــار تحصیــل ،زشــت کاریهــای حکومــت را بپوشــانند و جریانهــای حکومتــی
را تقویــت کننــد .ایــن دســته از جوانــان گــرم کننــده بســاط کنرستهــا و بارهــا و دانســینگها ،و یــا مســاجد
و جلســههای مذهبــی هســتند .روحیــات و خواســتهای بخشــی از ایــن دســت جوانــان را اصــاح طلبــی
حکومتــی درخــارج از کشــور ارضــا کــرده اســت .رفــت و آمــد بــه ایـران و فراهــم ســازی امکانهــای تفریحــی و
مالــی و تحصیلــی ،محرکهــای اصلــی بــه کارگیــری ایــن دســت از جوانــان هســتند .سیاســت تحبیــب و تطمیــع،
امتیــازدادن در رابطــه بــا ایــن دســته از جوانــان رعایــت شــده اســت .درمیــان جوانــان دســتچین شــده «لبــاس
شــخصیهای عاشــورائی» ،دخـران و پـران آال ُمــد بــه وفــور بــه خــارج از کشــور ارســال شــدهاند .ایجــاد تفرقــه
و ارعــاب درخــارج از کشــور ازوظایــف «لبــاس شــخصیهای عاشــورائی» آال ُمــد اســت  .دربرخــی از رســانهها ،بــه
ویــژه رســانههای تصویــری نیــز میتــوان چهرههــای جــوان را دیــد ،اکــر آنــان یــا مهاج ـران داوطلــب و اصــاح
طلبانــد ،یــا کاری بــه کار سیاســت و فرهنــگ ندارنــد ،حقــوق بگیرانــی هســتند کــه دیکتــه شــدهها [را] دیکتــه
میکننــد .در رســانههای وابســته بــه دولتهــا و یــا تغذیــه شــونده از دولتهــا و محافــل خارجــی نیــز جــوان
ترهــا فقــط کارمندنــد ،کســب و کاری پُردرآمــد و نــان و آب دار ،کــه شــهرتی نیــز دررسدارد .تَــک و توکــی مخالــف
حکومــت اســامی درمیــان ایــن جوانــان ،در زمــرۀ نادراننــد .بــا ایــن احــوال هنــوز فرصــت و امــکان بـرای جــذب
نســل جوانــی کــه تــن و جــان بــه تبعیــد و مهاجــرت داده ،وجــود دارد .ایــن جوانــان میتواننــد نیــروی ادامــه
دهنــده و پشــتیبان اپوزیســیون در خــارج از کشــور باشــند.

گیتی مداری

شامره ی چهارم
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پرسشگر :در باره کارهای قلمی و پژوهشی تان بگوئید.
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نقــره کار :مــن در چهــار حــوزه کار قلمــی و پژوهشــی کــرده ام .تــازه تریــن کاری کــه منتــر کــردم «زنگــی
هــای گــود قــدرت» نــام دارد کــه در آن بــه بررســی نقــش سیاســی و اجتامعــی جاهــل هــا و الت هــا در تاریــخ
معــارص ای ـران پرداختــم .
در مجموع من تا کنون  ۲۸کتاب در چهار عرصه منترش کرده ام:
 .۱تاریــخ جنیــش روشــنفکری و کانــون نویســندگان ایــران (  ۶کتــاب)؛ بــرای منونــه :مجموعــه ی  ۵جلــدی
«بخشــی از تاریــخ جنبــش روشــنفکری ایــران ،بررســی تاریخــی – تحلیلــی کانــون نویســندگان ایــران».
 .۲دگراندیشــی و کشــتار دگراندیشــان در ایــران (  ۵کتــاب)؛ بــرای منونــه :کتــاب «مقدمــه ای بــر کشــتار
دگراندیشــان در ایــران».
 .۳پزشــکی و روانشناســی (  ۸کتــاب)؛ بـرای منونــه :کتــاب «مقدمــه ای بــر روانشناســی علمــی – پاولــوف گرایــی»
و یــا کتــاب «تـراژدی بهداشــت و درمــان و آمــوزش پزشــکی در ایـران».
 .۴ادبیــات داســتانی ( ۸کتــاب)؛ بـرای منونــه :رمــان «بچــه هــای اعــاق» و یــا مجموعــه ی داســتان کوتــاه «نوعــی
از زندگــی» ،و رمانــی کــه بــه زبــان انگلیســی منتــر شــده اســت بــا نــام «مســیح گورســتان طالیــی».
آقای مسعود نقره کار ساکن ایاالت
متحده امریکا هستند و این
مصاحبه با ایشان در اواخر
سال  ۲۰۱۷میالدی صورت
گرفته است.

مصاحبه با قربان علی حسین نژاد

شامره ی چهارم

باشــد .ایــن اســت که پیــش از ورود
بــه پرسشــهایی در بــاره رسگذشــت
از خودتــان بگوئیــد .کجــا بــه دنیــا
در چــه زمینههــای تحصیــل کــرده

بــه موضــوع «زندگــی در تبعیــد»
شــا خواهیــم پرداخــت .کمــی
آمــده ایــد؟ کجــا بــزرگ شــده ایــد؟
ایــد؟
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پرسشــگر :آقــای قربــان علــی حســین نــژاد گرامــی پیشــاپیش از شــا بابــت وقت ـی کــه میگذاریــد و پاس ـ ِخ
پرسشــهای نوشــتاری مــا را میفرســتید ســپاس گزاریــم .در ایــن شــاره از فصلنامــهء «گیتــی مــداری» ــــ کــه
متعلــق بــه «حــزب ســکوالر دموکـرات ایرانیــان» اســت ــــ تصمیــم گرفتــه ایــم کــه گفــت و گویــی در پیرامــون
«زندگــی در تبعیــد» بــا شــای ارجمنــد و برخــی دیگــر از چهــره هــای شــاخص ســکوالر دموکـرات داشــته باشــیم.
از آنجاییکــه شــا جــزو کادرهــای مســئول و از اعضــای قدیمــی ســازمان مجاهدیــن بودیــد و ســمت مرتجمــی
و خالصــه بخــش بزرگــی از زندگــی شــا
ب ـرای آقــای مســعود رجــوی را داشــته ایــد
ســپری شــده ،رسگذشــت شــا بــرای
و خانــواده تــان در ایــن ســازمان
انقــاب مــی توانــد بســیار مفیــد
خواننــدگانِ جــوانِ نســل پــس از

گیتی مداری

«سفارشم به نسل جدید ایران این است
که مطلقا دچار مدار جاذبۀ یک اندیشه
یا فرد یا رهرب و شخصیت نشوند»
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گیتی مداری
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حســین نــژاد :مــن اســم اصلــی ام قربانعلــی
حســین نــژاد اســت ،متولــد شهرســتان میانــه بــه نظــرم امــروز هیــچ آلرتناتیــو دیگــری بــه جــز ســکوالر
در آذربایجــان رشقــی هســتم و در آن شــهر دموکراســی بـرای رژیــم حاکــم بــر ایـران متصــور نیســت زیـرا
بــزرگ شــده و در دهــه هــای ســی و چهــل ایــن رژیــم بــا دو مشــخصۀ مذهــب و دیکتاتــوری شــناخته مــی
دورۀ دبســتان و دبیرســتان را در آن شــهر شــود پــس نقطــه مقابــل و جایگزیــن و جانشــین آن هــم بایــد
گذرانــدم و ســپس در ســال  ۴۸شمســی وارد دو مشــخصۀ سکوالریســم و دموکراســی را منایندگــی کنــد.
دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه تهـران شــدم و
در ســال  ۵۲در رشــتۀ زبــان و ادبیــات عربی
فــارغ التحصیــل شــدم .دانشــجوی فــوق لیســانس رشــتهء تاریــخ و فرهنــگ ایـران بــودم کــه بــه علــت فعالیتهــای
سیاســی ام در دانشــگاه و کــوی دانشــگاه در تبلیــغ ب ـرای ســازمان مجاهدیــن دســتگیر شــدم و بعــد از زنــدان
بــه علــت داشــن یــک ســال محکومیــت سیاســی خدمــت وظیفــه را بــا درجــۀ رسبــازی بــه صــورت تبعیــد در
پــادگان چهلدخــر شــاهرود گذرانــدم و بعــد از آن بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش در آمــده و در دبیرســتانهای
شــهر خودمــان میانــه از جملــه در هــان دبیرســتانهای کــه تحصیــل کــرده بــودم بــه تدریــس مشــغول شــدم.
ولــی بــا رســیدن زمــان اســتخدام رســمی بــه علــت داشــن پرونــدۀ محکومیــت سیاســی کــه موجــب محرومیــت
از اســتخدام دولتــی بــود از آمــوزش و پــرورش اخ ـراج شــدم و بعــد از آن تــا زمــان انقــاب بــا اشــتغال بــه کار
ترجمــهء کتــاب و مرتجمــی در ته ـران روزگار گذرانــدم تــا اینکــه بــا اوجگیــری انقــاب و فروپاشــی رژیــم شــاه
دوبــاره بــه آمــوزش و پــرورش و شــغل تدریــس در دبیرســتان برگشــتم و تــا خــرداد ســال شــصت یعنــی تــا دوران
اختفــا و خــروج از ایــران در آن شــغل معلمــی بــودم و مدتــی نیــز در اوائــل انقــاب بــه درخواســت مــردم
شــهرمان فرمانــداری شــهر را بــر عهــده گرفتــم ولــی بعــد از هشــت مــاه بــه علــت اختــاف شــدید بــا آخوندهــا
از جملــه حاکــم رشع بــر رس تقســیم زمینهــای اربابــان بیــن دهقانــان کــه بعــد از انقــاب انجــام داده بودیــم
مجبــور بــه اســتعفا شــدم و ســپس در انتخابــات اولیــن دورۀ مجلــس شــورای ملــی بعــد از انقــاب از شــهر میانــه
کاندیــد شــدم کــه مــورد حامیــت ســازمان مجاهدیــن و نیروهــا و گروههــای چــپ و نیــز گروههــای مذهبــی
مرتقــی آن موقــع قـرار گرفتــم ولــی بــه علــت تقلبــات و تبلیغــات آخوندهــا و حــزب حاکــم علیــه مــن بــه مجلــس
راه نیافتــم و باردیگــر بــه آمــوزش و پــرورش و تدریــس در دبیرســتان برگشــتم کــه تــا مقطــع ســی خــرداد شــصت
در آن شــغل بــودم.
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پرسشگر :چه شد که به مسائل سیاسی عالقه مند شدید و چرا سازمان مجاهدین را برگزیدید؟
حســین نــژاد :مــن از نوجوانــی بــه علــت ارتبــاط بــا روحانیــون و تحصیــل در مــدارس دینــی و دروس حــوزوی
همزمــان بــا مــدارس عــر جدیــد ،از هــان دهــه هــای ســی و چهــل شمســی بــا امــور سیاســی آشــنا شــدم و
از آنجــا کــه آخوندهــا علیــه رژیــم شــاه در حــوزه هــا و مــدارس دینــی و مســاجد تبلیــغ مــی کردنــد از موضــع
مذهبــی ارتجاعــی بــا رژیــم شــاه مخالفــت مــی کــردم و در فعالیتهــا علیــه آن رژیــم رشکــت مــی کــردم ولــی
بــا ورودم بــه دانشــگاه تهـران در آخــر دهــۀ چهــل و آغــاز دهــۀ پنجــاه تحولــی در اندیشــه هــای مذهبــی مــن
در فضــای دانشــگاهی آن زمــان بــا تأثــر
هامننــد همــهء مذهبــی هــای قرارگرفتــه
رابطــه در آن زمــان ــــ یعنــی [علــی]
از دو عامــل تعییــن کننــده در ایــن
بــه وجــود آمــد و آن کنــده شــدن
رشیعتــی و [ســازمان] مجاهدیــن ــــ
و ســنتی آن و اعتقــاد بــه اســام
از اســام در مفهــوم ارتجاعــی
خواهانــه و بــه اصطــاح مــدرن
در مفهــوم انقالبــی و ترقــی
مدرنیســم یــا اندیشــه هــای عــر
و در حقیقــت التقاطــی از اســام و
نهضــت آزادی بــا رهــری مهنــدس
جدیــد بــود .البتــه پیــش از آن بــا ظهور

مجاهدین جدا شدید؟
تشــکیالتی بــه مــدت بیــش از ۳۰
بــه عنــوان مرتجــم عربــی ارشــد آن
اطالعیــه هــا و نامــه هــا و بیانیــه
همــراه بــا انبوهــی کار آموزشــی در
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حســین نــژاد  :اینجانــب بــا ســابقۀ
ســال در داخــل ســازمان مجاهدیــن
و مرتجــم همــۀ کتابهــا و نرشیــات و
هــا و ســایت آن بــه زبــان عربــی

گیتی مداری
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بــازرگان بــود کــه کتابهایــش بــه شــدت درمیــان قــر دانــش آمــوزی و تحصیــل کــرده و دانشــجویی مذهبــی آن
زمــان توســعه پیــدا کــرد و رایــج شــد و یــک صبغــهء علمــی و دینامیــک بــه بحثهــای مذهبــی داده شــد کــه مــا
هــم در آن جــو قـرار گرفتیــم و بــا مطالعــه کتابهــای مهنــدس بــازرگان کــه هــان موقــع بنیانگذارهــای ســازمان
مجاهدیــن هــم در همیــن فضــا بودنــد در ایــن مســیر فکــری قــدم گذاشــتم .طبعــا امثــال ماهــا دانــش آمــوزان
و دانشــجویانی کــه از قبــل ســوابق مذهبــی داشــتند و یــا در خانــواده هــا یــا جریانهــای مذهبــی بــزرگ شــده
بودنــد دور مجاهدیــن گــرد آمدنــد و کســانی کــه در محافــل مارکسیســتی بودنــد خــوب بالطبــع دور چریکهــای
فدایــی گــرد مــی آمدنــد .مجاهدیــن افـراد مذهبــی دانشــگاهها یــا افـراد بینــا بینــی را جــذب کــرد چــون اغلــب
خانــواده هایشــان مذهبــی بودنــد و پایــه جامعــه هــم مذهبــی بــود .آن زمــان مــن هــم در همیــن جریــان قـرار
گرفتــم .در دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه ته ـران درس مــی خوانــدم کــه اولیــن انجمــن اســامی دانشــگاه ته ـران
را در ســال  ۵۰مــن و عــده ای از شــهدای مجاهدیــن و بعضــی از دانشــجویان مذهبــی هــوادار مجاهدیــن و
دکــر رشیعتــی کــه آن موقــع در عرصــه دانشــجویی ظاهــر شــده بــود بــا هــم تاســیس کردیــم و در راســتای
پخــش اطالعیــه هــا و کتابهــای مجاهدیــن فعالیــت مــی کردیــم از جملــه پیــاده کــردن نوارهایــی کــه از رادیــوی
مجاهدیــن پخــش مــی شــد کــه معمــوال دفاعیــات بنیانگــذاران بــود و یــا اطالعیــه هــا و …
در هــان زمانهــا بــود کــه دکــر رشیعتــی در ایــن عرصــه ظاهــر شــد و چــون کتابهــای ســازمان خیلــی کــم بــود
و بــه علــت مخفــی بــودن منــی توانســت جلســات یــا کنفرانســهای عمومــی داشــته باشــد و یــا حتــی قــادر بــه
عضوگیــری گســرده نبــود لــذا مــا هــم در حســینیه ارشــاد ضمــن رشکــت در کالســها و ســخرنانیهای دکــر رشیعتــی
در پخــش و توزیــع اطالعیــه هــا و نرشیــات و بیانیــه هــا و دفاعیــات ســازمان مجاهدیــن هــم فعــال بودیــم تــا
اینکــه بــه خاطــر ایــن فعالیتهــا در ســال  ۵۲در کــوی دانشــگاه تهـران (امیــر آبــاد) دســتگیر شــدم .از مهــر  ۵۲تــا
دی  ۵۲در زنــدان کمیتــه ســاواک در ســلول انفـرادی بــودم کــه چنــد مــاه از آن را هــم در هــان زنــدان بــا دکــر
[علــی] رشیعتــی هــم ســلول شــدم .در دی  ۵۲بــه زنــدان قــر منتقــل شــدم کــه تــا ســال  ۵۳در زنــدان قــر
بــودم بعــد از امتــام محکومیــت در مهــر  ۵۳آزاد شــدم.
مــن حتــی بعــد از انقــاب نخواســتم از لحــاظ تشــکیالتی داخــل ســازمان مجاهدیــن بشــوم و تنهــا بــه علــت
تفکــر مذهبــی مرتقــی و چــپ مجاهدیــن و شــعارهای دمکراســی خواهــی و آزادی خواهــی هــوادار آنهــا بــودم.
ولــی بعــد از ورود ســازمان مجاهدیــن بــه فــاز نظامــی و مبــارزۀ مســلحانه دیگــر امــکان زندگــی علنــی حتــی
ب ـرای کســی کــه بــه عنــوان هــوادار ســازمان شــناخته شــده اســت وجــود نداشــت مخصوصــا کــه مــن کاندیــد
مجاهدیــن ب ـرای مجلــس هــم بــودم لــذا قطعــا در صــورت دســتگیری در رشایــط آن روزگار بــه اعــدام محکــوم
مــی شــدم چنانکــه آن موقــع اکــر دســتگیر شــدگان سیاســی و همــۀ کاندیداهــای دســتگیر شــدۀ ســازمان اعــدام
شــدند .لــذا بــه ناچــار وارد تشــکیالت ســازمان شــدم کــه در نتیجــه امــکان مخفــی شــدن و خــروج از کشــور پیــدا
کــردم و در ســال  ۶۱توســط مجاهدیــن از کشــور خــارج شــدم و تــا ســال  ۹۱کــه از ایــن ســازمان جــدا شــدم
در تشــکیالت آن در فرانســه و بیشــر در ع ـراق بــه مــدت ســی ســال بــه عنــوان عضــو و مســئول در بخشــهای
دیپلامســی عربــی و روابــط خارجــی (بــا دولــت عــراق) و تبلیغــات و انتشــارات کار کــردم و در ایــن مــدت
همــرم و دو بـرادرم را در عملیاتهــای نظامــی ســازمان از دســت دادم و یــک دخــرم نیــز کــه از اعضــا و مســئوالن
مجاهدیــن بــود بعــد از  ۲۰ســال حــدود یــک ســال پیــش از ایــن ســازمان جــدا شــده و اکنــون در آلبانــی اســت.
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ایــن زمینــه ،بارهــا ب ـرای خــروج و ف ـرار از تشــکیالت ســازمان تــاش کــردم ولــی بــه علــت کنــرل و رسکــوب
شــدید و نیــز بــه علــل خانوادگــی موفــق نشــده بــودم ،تــا اینکــه رسانجــام ظهــر روز چهارشــنبه  ۶اردیبهشــت ۹۱
توانســتم بــه کمــک مســئولین و کارمنــدان منایندگــی ســازمان ملــل در عـراق موقــع بازدیــد هیئــت مانیتورینــگ
حقــوق بــر یونامــی از کمــپ لیربتــی در بغــداد خــارج شــوم.
چـرا بیــرون آمــدم؟ زیـرا دیــدم ایــن ســازمان دیگــر یــک ســازمان سیاســی انقالبــی ضــد اســتبداد و دیکتاتــوری و
ضــد امپریالیســتی کــه مــن و امثــال مــن فکــر مــی کردیــم و بــه آن علــت بــه آن ســازمان پیوســته بودیــم نیســت
بلکــه بــه یــک فرقــۀ مذهبــی خاصــی تبدیــل شــده کــه در خدمــت امپریالیســتها و عمــا بــا سیاســتهای غلــط و
خودمحــوری و تکــروی رهربیــش حتــی در خدمــت بــه بقــای رژیــم مســتبد حاکــم بــر ایـران قـرار گرفتــه و حتــی
آمریــکا را بــه حملــه بــه ایـران و ویـران کــردن کشــور و نابــودی مــردم بـرای رسنگونــی رژیــم فرامــی خوانــد .مــن
دیــدم کــه همــۀ افـراد ایــن ســازمان از هــر گونــه متــاس و ارتبــاط بــا افـراد خانــواده هایشــان محــروم و ممنــوع
هســتند بطوریکــه ره ـران ســازمان بــه مــن اجــازه منــی دادنــد بــا دخــر بزرگــم ،زینــب ،کــه اکنــون در کمــپ
لیربتــی متعلــق بــه ایــن ســازمان در بغــداد مــی باشــد دیــدار کنــم؛ در حالیکــه هــر دوی مــا داخــل ســازمان و
در کمــپ ارشف در عـراق بودیــم .اینجانــب از بیــش از بیســت و پنــج ســال پیــش در بخــش روابــط بــا عـراق در
ســازمان بــه عنــوان مرتجــم ارشــد همــۀ نامــه هــا و بیانیــه هــا و اســناد و نوشــته هــا و کتابهــای رهــری و اطالعیــه
هــا و نرشیــات ســازمان کار مــی کــردم از جملــه ترجمــۀ بســیاری نامــه هــا و بیانیــه هــا و حتــی مصاحبــه هــای از
قبــل آمــاده شــده بــه زبــان فارســی! بــه عــاوۀ بیانیــه هــای جعلــی بــا ادعــای امضــای میلیونهــا عراقــی! کــه متامــا
بــه فارســی نوشــته مــی شــدند و مــن آنهــا را بــه عربــی ترجمــه مــی کــردم! ،همچنیــن دخالتهــای آشــکار رهــری
ســازمان در اوضــاع عـراق بـرای تشــدید اختــاف و تعمیــق شــکاف بیــن لیســت العراقیــه (اپوزیســیون عـراق) و
دیگــر جریانهــا کــه مــن پیوســته نتیجــۀ ایــن تقلبهــا و عوامفریبــی هــا و توهیــن بــه شــعور مــردم عـراق را گوشــزد
مــی کــردم و مــی گفتــم کــه ایــن کارهــا جــای پــای رژیــم ایـران را در عـراق محکــم تــر مــی کنــد و مــا بــا ایــن
کارهایــان بیشــر دشــمن تراشــی مــی کنیــم و مــردم عـراق را بــا خودمــان دشــمن مــی کنیــم و همچنیــن مــن بــا
نشســتهای شستشــوی مغــزی و ذهــن خوانــی و توبــهء اجبــاری و نشســتهای فحــش و فحاشــی و شــکنجۀ روانــی
تحــت عنــوان نشســت «دیــگ» و نشســتهای شــکنجۀ جنســی افـراد بــا وادار کــردن آنــان بــه بازگویــی تصــورات و
احساســات جنســی شــان در نــزد جمــع و مجبــور کردنشــان بــه توبــه مخالفــت مــی کــردم ولــی مســئولین ســازمان
نــه تنهــا بــه ایــن هشــدارها و انتقــادات و مخالفتهــای مــن گــوش منــی دادنــد بلکــه مـرا مــورد انــواع توهینهــا و
دشــنامها و ناسـزاها هــم قـرار مــی دادنــد.
پرسشــگر :شــا در ســخرنانی خودتــان در «کنگــره ســاالنه ســکوالر دموکراتهــای ایـران» عنــوان کردیــد کــه دخــر
بالــغ تــان کــه هــم اکنــون در آلبانــی ســت تفــاوت میــان «امیــل» و «تارمنــا/وب ســایت» را منــی دانســته .مــا
منظــور شــا را از ذکــر ایــن مثــال اینگونــه دریافتیــم کــه ســازمان مجاهدیــن نــه تنهــا بــر جســم بلکــه بــر
اندیشــهء اعضایــش نیــز مــی خواهــد چیــره باشــد؛ یعنــی مایــل نیســت کــه آنهــا از واقعیتهــا آگاه شــوند و مــی
خواهــد آنهــا را در «شــبه ای ـران» حفــظ کنــد .آیــا خوانــش مــا از گفتــه هــای شــا درســت اســت؟
حســین نــژاد :بلــه درســت اســت .دخــرم
مجاهدیــن بیــرون آمــده و اکنــون در
بلــه ســازمان مجاهدیــن از لحــاظ
ارتجاعــی از آخوندهــا هــم عقــب
زن و مــرد و کنــرل شــدید حجــاب
هــم نبایــد از زیــر رورسی زنــان
مــردان ماننــد ممنوعیــت پوشــیدن

مــدت یــک ســال اســت کــه از ســازمان
آلبانــی زندگــی آزاد و مســتقل دارد.
فکــری و رفتارهــای مذهبــی
تــر اســت .شــدت جداســازی بیــن
بــه حــدی کــه حتــی یــک تــار مــو
بیــرون باشــد و حتــی حجــاب بـرای
پیراهــن آســتین کوتــاه و ممنوعیــت

راه رفــن مــردان بــدون جــوراب حتــی داخــل کفــش و دراز کشــیدن آنــان در معــرض دیــد زنــان و حتــی وضــو
گرفــن مــردان جلــوی زنــان! ...بــه حــدی اســت کــه حتــی در رژیــم آخونــدی حاکــم بــر ایـران هــم وجــود نــدارد.
مــن در ســخرنانیم در کنگــرۀ پنجــم ســکوالر دموکراتهــا در کلــن گفتــم برخــی از دوســتان جــوان کــه بعــد از مــن
از ســازمان مجاهدیــن جــدا شــده و از کمــپ لیربتــی در بغــداد بیــرون آمــده بودنــد و مدتــی در بغــداد بــا هــم
بودیــم مــی گفتنــد مــا از ایـران از دیــدن دســتجات عـزاداری و ســینه زنــی و رفتارهــا و افــکار مذهبــی آخوندهــا
زده شــده و گفتیــم برویــم بــه مجاهدیــن بپیوندیــم حتــا در تشــکیالت آنهــا کــه بــا آخوندهــا مبــارزه مــی کننــد
خــری از ایــن حرکتهــای ارتجاعــی مذهبــی نیســت ولــی وقتــی آمدیــم دیدیــم در تشــکیالت مجاهدیــن نــه تنهــا
همیــن مراســم و افــکار و رفتارهــای ارتجاعــی مذهبــی هســت بلکــه رشکــت در آنهــا اجبــاری اســت در حالیکــه
در ایـران مــی توانســتیم بــه مســجد نرویــم یــا بـرای ســینه زنــی نرویــم ولــی در قرارگاههــای مجاهدیــن کســی
حــق نــدارد در شــبهای قــدر مــاه رمضــان و یــا در روزهــا و شــبهای مــاه محــرم در آسایشــگاه مبانــد و بــه مســجد
نــرود و در مراســم مذهبــی مناســبتها رشکــت نکنــد.
امــا در مــورد عــدم آشــنایی اف ـراد بــا انرتنــت و موبایــل بایــد بگویــم کــه بلــه مــا وقتــی از کمــپ مجاهدیــن
بیــرون آمدیــم تــازه انرتنــت و موبایــل را شــناختیم و بــه کمــک عراقیــان و دوســتانی کــه قبــل از مــا بیــرون آمــده
بودنــد بــا انرتنــت و موبایــل آشــنا شــدیم و مــن در ســخرنانی ام در کنگــرۀ کلــن گفتــم کــه حتــی بعضــی دوســتان
کــه تــازه از کمــپ مجاهدیــن بیــرون مــی آمدنــد مــی دیــدم کــه وقتــی خانــواده شــان از ای ـران بــه آنهــا زنــگ
مــی زدنــد بــه جــای ایمیــل خودشــان کــه دوســتان وارد برایشــان درســت کــرده بودنــد پســوورد خودشــان را بــه
خانــواده شــان مــی دادنــد!؛ یعنــی فرقــه ایمیــل بــا پســوورد را منــی دانســتند!
پرسشــگر :در چــه کشــورهایی تــا بــه امــروز بــه عنــوان تبعیــدی زندگــی کــرده ایــد و آیــا تبعیــد در اندیشــه شــا
دگرگونــی بنیــادی ای ایجــاد کــرده ســت؟
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حســین نــژاد :مــن در ترکیــه ،یونــان ،اســپانیا و فرانســه و بیشــر از همــه در عـراق دوران تبعیــد ،یعنــی دوری از
میهــن را گذارانــده ام ،و اکنــون هــم بــه فرانســه برگشــته و بــه صــورت پناهنــدۀ سیاســی در اینجــا زندگــی مــی
کنــم .مــا در داخــل تشــکیالت ســازمان مجاهدیــن اگــر چــه در یــک کشــور خارجــی بودیــم ولــی نــه تبعیــدی
بلکــه بدتــر زندانــی بودیــم زیـرا تبعیــدی و فــردی کــه اجبــارا از میهنــش دور شــده در آن کشــوری کــه پناهنــده
اســت یــا زندگــی و کار مــی کنــد آزاد اســت و بــه همــۀ امکانــات ارتباطــی آزادانــه دسرتســی دارد در حالیکــه
در داخــل تشــکیالت مجاهدیــن مــا بــه هیچگونــه امکانــات ارتباطــی و بیرونــی دسرتســی نداشــتیم .هــر گونــه
ارتبــاط و صحبــت غیــر تشــکیالتی حتــی بــا افـراد داخــل تشــکیالت ســازمان مجاهدیــن هــم ممنــوع بــود .هــر
گونــه اســتفاده از رادیــو و تلویزیــون و مطبوعــات و انرتنــت و تلفــن بــه صــورت آزاد ممنــوع بــود و تنهــا افـراد
خاصــی کــه مســئولیت و کارشــان اقتضــا مــی کــرد بــا ا ُکــیِ [= موافقـ ِ
ـت] تشــکیالتی مجــاز بــه اســتفاده از ایــن
وســایل آن هــم فقــط بـرای امــور مربــوط بــه ســازمان مجاهدیــن بودنــد و حتــی آنهــا هــم بایــد دو یــا ســه نفــری
از ایــن وســایل اســتفاده مــی کردنــد و اســتفادۀ تنهایــی آنهــا از آن وســایل ارتباطــی ممنــوع مــی باشــد .هــر گونــه
دیــدار و صحبــت و متــاس بــا اف ـراد خانــواده و ازدواج و حتــی فکــر ازدواج و هــر گونــه فکــر جنســی و حتــی
افــکار و سیاســتهای ســازمان مجاهدیــن و
هــر گونــه فکــر خــاف خطــوط و عقایــد و
و در صــورت راه یافــن چنیــن افکاری
رهــری آن ممنــوع و حـرام مــی باشــد
نوشــته و در حضــور جمــع بخوانــد
بــه ذهــن یــک مجاهد بایــد او آن را
حمــات و فحشــها و ناســزاها و
و توبــه کنــد تــا بعــد از شــنیدن
بــه اصطــاح شستشــو داده شــده
تحقیــر و توهینهــای دیگــر اف ـراد،
حتــی در داخــل تشــکیالت دخرتم را
و پــاک و مطهــر شــود!! مثــا مــن
بــودم منــی توانســتم ببینــم و بــا او
کــه در هــان قرارگاهــی بــود کــه مــن

35

صحبــت کنــم و فقــط ســالی یــک بــار در عیــد نــوروز آن هــم بــا اجــازه و اکــی تشــکیالتی مــی توانســتم بــا دخــرم
بــه مــدت مشــخصی مثــا یــک یــا دو ســاعت دیــدار و صحبــت کنــم کــه حتــی در ایــن دیــدار هــم هــر دوی مــا
بــا انــواع مکانیزمهــای تشــکیالتی تحــت کنــرل بودیــم و منــی توانســتیم هــر صحبتــی را بــا هــم داشــته باشــیم.
پرسشــگر :امــروز گفتــان ســکوالر دموکراســی و تشــکیل «دولــت در تبعیــد» میــان تبعیــدی هایــی کــه خــود را
اپوزیســیون حکومــت اســامی مــی داننــد دیگــر جــزو بدیهیــات شــده اســت .محــور اکــر گردهامیــی هــا مــوارد
نامــرده انــد .عــده زیــادی خواســتار گــرد آمــدن حــول اندیشــه ســکوالر دموکراســی ــــ بــه عنــوان بزرگرتیــن مخرج
مشــرک ــــ در راســتای تشــکیل «دولــت در تبعیــد» یــا « ِمهِســتان ســکوالر دموکـرات هــای در تبعیــد» هســتند .به
نظــر شــا بــه چــه مســایلی مــی بایســت حیــن تحقــق ایــن امــر توجــه ویــژه ای داشــت؟
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حســین نــژاد :بلــه چنانکــه مــن در ســخرنانیم در کنگــرۀ پنجــم ســکوالر دموکراتهــا در کلــن گفتــم کســانیکه هــر
دو رس قطــب یــا محــور مذهــب یعنــی ارتجــاع مذهبــی غالــب و مغلــوب را کــه در رژیــم آخونــدی و ســازمان
مجاهدیــن تجســم مــی یابنــد تجربــه کــرده انــد و گــروه بزرگــی از تبعیدیــان ایرانــی و اپوزیســیون ایرانــی در
خــارج را تشــکیل مــی دهنــد ،یعنــی جداشــدگان از ســازمان مجاهدیــن ،بــه نظــرم پایدارتریــن گرونــدگان و
نیروهــای ســکوالر دموکراســی را تشــکیل مــی دهنــد؛ چــون از هــر نــوع ادعــای مذهــب و مشــخصا اســامی و
شــیعی آن عبــور کــرده انــد .و بــه نظــرم امــروز هیــچ آلرتناتیــو دیگــری بــه جــز ســکوالر دموکراســی بـرای رژیــم
حاکــم بــر ایـران متصــور نیســت زیـرا ایــن رژیــم بــا دو مشــخصۀ مذهــب و دیکتاتــوری شــناخته مــی شــود پــس
نقطــه مقابــل و جایگزیــن و جانشــین آن هــم بایــد دو مشــخصۀ سکوالریســم و دموکراســی را منایندگــی کنــد و
ایــن آلرتناتیــو هــم بایــد متشــکل و متحــد در اولیــن فرصــت برنامــه هــای خــودش ب ـرای ای ـران آینــده را اعــام
کــرده و دولــت موقــت بــا نــام مشــخص خــود و پارملــان در تبعیــد را بــا کمیســیونهای خــودش تشــکیل دهــد و
اال منــی توانــد آلرتناتیــو ســکوالر دموکـرات را جــا بینــدازد و بــه آن در محافــل ایرانــی و بیــن املللــی وزن و اعتبــار
ببخشــد .برنامــه هــا و دولــت موقــت آلرتناتیــو و جانشــین ایــن رژیــم بایــد منودهــا و مشــخصه هــای ســکوالر
دموکراســی را از خــود نشــان بدهــد نــه اینکــه مثــل مجاهدیــن ادعــای سکوالریســم یــا جدایــی دیــن از دولــت
داشــته باشــد ولــی کلمــۀ اســامی را در دولــت موقــت مــورد نظــرش بگنجانــد و بگویــد مــن خواســتار جدایــی
دیــن از دولــت هســتم ولــی نــام دولتــم جمهــوری دموکراتیــک اســامی اســت! یعنــی تناقــض بــه ایــن آشــکاری!
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پرسشــگر :ســن تبعیــدی هــا رو بــه افزایــش اســت .جوانهــای بــه خــارج آمــده بــه نــدرت جــذب تشــکالت سیاســی
مــی شــوند و بــه گونــه ای از فعالیــت سیاســی گریزاننــد .هیــچ متایلــی بــه مخالــف مانــدن و تبعیــدی شــدن
ندارنــد .دالیــل ایــن واقعیــت (انکارناپذیــر) بــه نظــر شــا چــه هــا هســتند؟ آیــا یشــنهادهایی بـرای بـرای زدودن
ایــن بحـران داریــد؟
حســین نــژاد :بلــه دقیقــا اینگونــه اســت و علــت آن تجربــهء تلــخ شکســت و فروپاشــی ایدئولوژیهــا و
اسـراتژیهای مهمرتیــن و برجســته تریــن ســازمانها و تشــکلهای سیاســی ایدئولوژیــک در عرصــهء سیاســی ایـران و
تــوده و ســازمان مجاهدیــن و ســازمان
تاریــخ معــارص آن مــی باشــد ماننــد حــزب
یــک نســل را بــه قربانــگاه ارتجــاع
چریکهــای فدایــی کــه هــر کــدام
رژیــم بــه دســت نیاوردنــد .اســام
بردنــد و حاصلــی جــز تقویــت ایــن
رژیــم و وضعیــت آن و وضعیــت
سیاســی هــم کــه بــا وجــود ایــن
مجاهدیــن و وضعیــت شکســت
ایــران و نیــز بــا وجــود ســازمان
خوبــی امتحانــش را داده اســت.
و فالکــت و انــزوای امــروز آن بــه
امــروز کــه حامــل و وارث همــۀ ایــن
بنابرایــن معلــوم اســت کــه نســل جوان

تجربــه هــا مــی باشــد از هرگونــه تشــکل سیاســی گریـزان مــی شــود و راه زدودن ایــن بحـران و تشــویق جوانــان
ب ـرای تشــکل یافــن و اتحــاد و بازســازی امیــد و اعتــاد آنــان بــه ورود بــه تشــکیالت یــا وحدتهــا و ائتالفهــای
سیاســی بــاز گذاشــن هــر چــه بیشــر ایــن تشــکلها و بــی قیــد و رشط کــردن آنهــا و اعــام تنهــا یــک یــا دو محــور
مشــرک و نــه بیشــر مثــا سکوالریســم و دموکراســی یــا آزادی یــا جمهوریــت و ...بــدون اعــام و مــروط کــردن
بــه هــر گونــه ایدئولــوژی و مذهــب و عقیــده و مـرام شــخصی و فراهــم آوردن امــکان بیــان و شــنیدن نظـرات
و حرفهــای ایــن نســل مــی باشــد.
پرسشــگر :پیشــنهاد هــای شــا بــه عنــوان شــخصی کــه تجربــه ســالها کار تشــکیالتی دارد بــه نســل پــس از انقــاب
چیســت و آیــا بــا ایــن نســل امــروز رابطــه ای داریــد؟
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نشــیمنگاه آقــای علــی حســین نــژاد پاریــس مــی باشــد و ایــن مصاحبــه بــا ایشــان در آغــاز ســال  ۲۰۱۸میــادی
صــورت گرفتــه اســت.

گیتی مداری

حســین نــژاد :بلــه مــن از طریــق دخــر کوچکــرم کــه در ایـران بــزرگ شــده و تحصیــل و کار کــرده و مــی کنــد و
نیــز افـراد خانــواده ام کــه در ایـران هســتند و بــا همــه شــان متــاس دارم بــا خواســته هــا و فرهنــگ و آرمانهــای
نســل جدیــد ایـران یعنــی نســل بعــد از انقــاب آشــنا شــدم و دیــدم کــه جامعــه بــه خوبــی تجــارب گذشــته را
بــه ایــن نســل منتقــل کــرده و همــه شــان مــی خواهنــد کــه دیگــر تجربــهء زمــان انقــاب و تجربــهء مــا پــدران و
مادرانشــان را تکـرار نکننــد و فقــط از آن بیاموزنــد .و مــن در یــک کالم بــه ایــن نســل مــی گویــم کــه ایــن تجربــه
را بــه عنــوان درســی تاریخــی و فراموشــی ناپذیــر همــواره نگــه دارنــد و اشــتباهات نســل مــا را تکـرار نکننــد کــه
در رأس ایــن اشــتباهات و در حقیقــت ریشــۀ آنهــا ایــن اســت کــه مــا مــی دانســتیم چــه چیــز را و چــه کســی را
منــی خواهیــم ولــی منــی دانســتیم و اصــا کاری بــه ایــن نداشــتیم کــه چــه چیــزی را و چــه کســی را مــی خواهیــم
و قصــد داریــم جایگزیــن کنیــم و یــا آن چیــز بــا میلیونهــا حــرف و ســخرنانی و کلــات و واژه هــا و شــعرها
و شــعارها و رسودهــا و ...واقعــا چیســت و آن رهــر و یــا ره ـران و رسان واقعــا چــه مــی خواهنــد و ماهیــت
واقعــی عقایدشــان و اهدافشــان چیســت؟ مــن بــه عنــوان فــردی از آن نســل گذشــتۀ انقــاب سفارشــم بــه نســل
جدیــد ای ـران ایــن اســت کــه مطلقــا دچــار مــدار جاذبــۀ یــک اندیشــه یــا فــرد یــا رهــر و شــخصیت نشــوند و
اگــر شــدند بایــد فــورا از مــدار جاذبــه بیــرون بیاینــد و از بیــرون بــه آن اندیشــه یــا فــرد یــا رهــر و شــخصیت
نــگاه کننــد و رویــش مســتقال تحقیــق و فکــر کننــد تــا آزادانــه و بــه دور از هــر گونــه تقــدس و جاذبــه آن را و
او را بــا اختیــار و بــا عقالنیــت و خــرد و اندیشــۀ خودشــان برگزیننــد .متــام بدبختــی هــا و شکســتهای نســل مــا
از همیــن تقــدس دهــی بــه یــک فکــر و اندیشــه یــا رهــر و شــخص و افتــادن بــه مــدار جاذبــۀ او و بســن متــام
در و پنجــره هــا و و روزنــه هــای خــرد و اندیشــه بــوده اســت و بــس.
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چرا اغلب جوانان در اپوزیسیون خارج
کشور حضور ندارند؟

گیتی مداری
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آيــا اعجــاب انگيــز نيســت
کــه جوانــان گريختــه از چنــگال حکومــت
اســامی ،در دوران زندگــی تبعيــدی خــود
از رشکــت در عرصــه هــای سياســی تــن مــی
زننــد و خــود داری مــی کننــد؟ بعبــارت
ديگــر ،براســتی چــه عواملــی موجــب مــی
شــود تــا جوانانــی کــه دقيقــاً بــه داليــل
سیاســی از وطــن خــود میگریزنــد در
غربــت از کار سياســی پرهيــز کننــد؟
بــا بقــدرت رســيدن حکومــت
اســامی ،ایرانیهــا ،بســته بــه خاســتگاهی
کــه از آن برآمدهانــد ،از دوران مدرســه
ِ
تبعیــض دینــی و تحقیــ ِر جنســیتی را تجربــه میکننــد و حداکــر از
گرفتــه تــا ســطو ِح دیگــر ،طعــمِ تلــ ِخ
ســنین نوجوانــی بــه بعــد ،در مســر دنبــال کــردن عالیــق خــود در تضــاد بــا قوانیــن اســامی کــه آنــان را بــا
محدویتهــای عدیــدهای مواجــه ســاخته ق ـرار میگیرنــد؛ آن هــم بــه گون ـهای کــه همــواره مراقــب باشــند کــه
حتــی نــوع زندگــی شــان در خانــه و فضــای خانوادگــی نيــز ممکــن اســت موجــب دســتگیری و یــا اذیــت و آزار
شــان از طــرف رژیــم شــود.
آنهــا بــه رسعــت و بصورتــی گريزناپذيــر مــی آموزنــد کــه ابتداییتریــن حقوقشــان از آنــان ســلب و
در نهایــت بــه «تابــو» تبدیــل شــده اســت .بــه ایــن معنــی کــه داشــن یــک زندگــی عــادی و بــه روز شــبيه آنچــه
در همــهء دنیــا وجــود دارد همیشــه بایــد بــا نگرانــی و ه ـراس تــوأم باشــد و آنــان ب ـرای دســتيابی بــه حداقــل
هــای ايــن نــوع زندگــی ناچارنــد بــا درگیریهــا و پرداخــت جریمههــای نقــدی و حبسهــای تعزیــری و غیــره،
روبــرو شــوند و یــا ،در نهایــت ،راه مهاجــرت و خودتبعیــدی را در پیــش گیرنــد.
در عــن حــال کــم نبــوده و نیســتند کســانی کــه از ای ـران بــا رســانههای تبعیدنشــین متــاس مــی
گیرنــد و بــا نامهــای مســتعار مخالفـ ِ
ـت خــود را بــا رژیــم مطــرح میمناینــد و يــا در باشــگاههای ورزشــی و صــف
نانوایــی و ماشینشــویی روشــنگری میکننــد و بــا جســارت متــام تنفــر خــود را بــه رژیــم اســامی و حتــی دیــنِ
اجباریشــان نشــان میدهنــد .امــا اغلــب ايــن اف ـراد هــم دیــر یــا زود ،بــا اســتفاده از هــر آنچــه در بضاعــت
دارنــد ،راهــی غربــت شــده و م ـی کوشــند زندگــی را از نــو آغــاز کننــد و طعــم زيســن در فضایــی بــه دور از
غربــی بچشــند.
تبعیــض را در یکــی از دموکراســیهای
همــن جوانــان چــون پــا بــه خــارج
امــا چگونــه اســت کــه
مــی کننــد و بــه صــف مبارزیــن
مــی گذارنــد از کار سياســی امتنــاع
منی پیوندند؟
بــه ايــن پرســش ،نخســت بايــد
در پــی يافــن پاســخی
بعنــوان راه حــل مطــرح مــی شــود
پذيرفــت کــه مهاجــرت وقتــی
را بــه اینکــه میتوانــد موجــب تغییــری
کــه جــوان مــورد بحــث مــا بــاور خــود
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در جامعــهء اصلــی خــود باشــد عمیقــاً از دســت مــی دهــد.
قرشهــای مرفــه جامعــه نيــز از ايــن وضعيــت م ـرا نيســتند .بخشــی از جوانــان مــدرن و تحصیــل
کــردهی دگراندیــش کــه از طبقــهء متوســط میآینــد و پتانســیل الزم ب ـرای ایفــای نقــش در جریانــات فکــری
و تغیی ـرات را دارنــد امــا بــا جــرأت میتــوان گفــت کــه اگرچــه دارای امکانــات مــادی هســتند درصــد زیــادی
از جمعيــت را در بــر منیگیرنــد ،اغلــب بــه خاطــر موضوعــات کوچکــی همچــون برگ ـزاری کوچکرتیــن جشــن
و مهامنــی بــا بســیج یــا بــا مســجد ناحیــه درگیــری داشــتهاند و در جایــی ،در فــان کالنــری و بهــان کمیتــه،
تعهــدی نگاشــتهاند و یــا در جایــی پرونــدهای قطــور بــه همـراه اثــر انگشــت و عکــس از نیــم رخ و متــام رخ بــا
شــارهء پرونــده بــر روی ســینهء خــود دارنــد ،و در همــهء ايــن مــوارد مجبــور بــوده انــد بــا رشــوههای کالن از
آنچــه ق ـرار بــوده بــر رسشــان بيایــد رهایــی یابنــد.
خودبخــود جوانانــی کــه تــا ایــن حــد ب ـرای انجــام هــر کاری رسکــوب شــدهاند در هيــچ رشايطــی
منیتواننــد آزادانــه بــه کار سیاســیبپردازنــد و یــا بــرای آینــده خــود تصمیمگیــری کننــد .رشايــط محيــط
اجتامعــی از ایــن جوانــان آدميانــی را مــی ســازند کــه ناچارنــد ،همچــون آدمــک هــای مصنوعــی و «ربــات»
هــا ،در هــر محیطــی ،چــه در محيــط هــای کاری و چــه دانشــگاهی ،بــردهوار رس فــرود آورنــد و همیشــه
بــاج دهنــده باشــند و هرگونــه رشایــط موجــود
را تحمــل کننــد؛ چ ـرا کــه معلــوم نيســت هــر وجــود تعــداد بــاالی جوانــان در کشــور از طرفــی باعــث
مخالفتــی بــه چــه قیمتــی متــام خواهــد شــد .خرســندی اســت ولــی ،از طــرف دیگــر ،بیعالقگــی و
حــال ممکــن اســت بخشــی از ایــن جوانــان بیانگیزگــی اميــد و مســئولیت آنهــا را در جهـ ِ
ـت ســاخنت
دارای مطالعــات تاریخــی سیاســی هــم باشــند آینــده ســلب میکنــد .رسمنشــا ایــن اخــاق در نــگاه و
و حتــی ب ـرای آینــدهء ای ـران هــم برنامههایــی تربیــت خانوادههــا خالصــه میشــود.
را در ذهــن ترســیم کننــد .ولــی فضــای تــرس و
ارعابــی کــه پشــت رس نهــاده انــد ارادهی آنهــا را همــواره سســت میکنــد.
در عــن حــال ،آشــکار اســت کــه جامع ـهی جــوان ایرانــی اعتــاد خــود بــه اپوزیســیون خــارج از
کشــور و تاثیرگــذاری آن در بعــد کالن را نیــز از دســت داده اســت .بــا ایــن عــدم اطمینــان چگونــه میتــوان آنهــا
را بــه ســوی خــود جــذب کــرد؟
بدينســان مــی تــوان ديــد جامعـهی جــوان ایرانــی در داخــل اجــازهی انجــام کار حزبــی را (مگــر تنهــا
در حزباللــه!) نــدارد و رصف ـاً بــه دنبــال کــردن اخبــار اکتفــا مــی کنــد؛ و در خــارج از کشــور هــم سیاســت
گریــزی را برگزیــده اســت؛ و بــا وجــود اينکــه حتــی در ابتــدای زندگــی در خــارج بعض ـاً کمکهایــی از ســوی
فعالیــن سیاســی در جامعـهی خــارج نشــین دريافــت مــی دارنــد امــا بعدهــا از آنهــا دوری میجوینــد .در چنــد
ســال اخیــر ،تجربیــات فــراوان مربــوط بــه ايــن وضعيــت را منیتــوان نادیــده گرفــت.
در عــن حــال جوانانــی کــه ناگزيــر و بــه تازگــی را ِه تبعیــد را در پیــش میگیرنــد ،جــز ســاخنت
آینــدهء خــود و پیوســته آموخــن کاری ندارنــد .آنهــا مجبورنــد ابتــدا خــود را از بــرزخ میــان رشق و غــرب عبــور
دهنــد و ،در بهرتیــن حالــت ،تنهــا پــس ازرصف ســالها کوشــش ،ممکــن اســت بــا رســیدن بــه خودشناســی و
پيمــودن رونــد آزمــون و خطــا بــه فــرم نهایــیِ هویــت سیاســی خــود دســت یابنــد و بتواننــد بــه صــورت حرفـهای
در کل وظایــف اولیــه آنهــا ،بــا رصف وقــت
جــذب فعالیتهــای سیاســی شــوند .ولــی
دیگــر ،تطبیــق بــا رشایــط جدیــد آن
بســيار ،یادگیــری زبــان و فرهنگــی
و رضورت کار زیــاد بــرای حــل
هــم بــدون پشــتیبانی خانــواده
صحبــت از اســتثناها نیســت).
مســایل معیشــتی اســت (در اینجــا
کــه خــارج از ای ـران متولــد شــده
عــدهای از فرزندانــی
خانوادههاشــان دارنــد و حتــی
انــد نيــز شــناخت اندکــی از زادگاه
ندارنــد .اغلــب زبــان مــادری خــود را
متایلــی بــه بــروز هویــت ایرانــی خــود
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بــه خوبــی صحبــت منــی کننــد و یــا نوشــن منیداننــد .جــذب ایــن جوانــان در عرصـهی سیاســی خــارج از کشــور
کاری اســت بــس دشــوار.
بســیاری ازهمیــن جوانــان مهاجــر یــا خــود تبعیــدی ،از اعدامهــای دهـهی شــصت و ترورهــای دهـهی
هفتــاد و کشــته شــدن دوســتان و هممیهنانشــان در ابتــدای انقــاب بــا خــر نیســتند و حتــی از مشــکالت
زندانیــان سیاســی بیخربنــد و از بــام تــا شــام بــه دیــدن برنامههــای رسگرمــی از تلویزیونهایــی مــی پردازنــد
کــه تنهــا خــاک در چشــم آنهــا میپاشــند و حقیقــت را بــه گون ـهای کــه دوســت دارنــد رنــگ میزننــد و تنهــا
عــدهی بســیار کمــی از آنهــا هســتند کــه نفرتشــان از رژیــم شــامل مــرور زمــان منیشــود.
داليــل رشکــت کمرنــگ زنــان جــوان در فعاليــت هــای سياســی خــارج کشــور نيــز معامیــی اســت
کــه همــواره بــا مســایل فمینیســتی گــره خــورده اســت .یعنــی بانــوان بایــد از شــانس داشــن خانــوادهای مبــارز
و هــم مســیر بــا نیــات خــود برخــوردار باشــند؛ امــری کــه یافــن و داشــن آن مثــل بــه تحقــق پیوســن آرزوی
پــرواز گاهــی دســت نیافتنــی اســت .اداره کــردن زندگــی بــا داشــن همــر و فرزنــدان فرصتــی بــه بانــوان جــوان
منیدهــد تــا در ســنگر دیگــری هــم بــرای آرمانخواهــی وقــت رصف کننــد.
وجــود تعــداد بــاالی جوانــان در کشــور از طرفــی باعــث خرســندی اســت ولــی ،از طــرف دیگــر،
ِ
جهــت ســاخنت آینــده ســلب میکنــد .رسمنشــا ایــن
بیعالقگــی و بیانگیزگــی اميــد و مســئولیت آنهــا را در
اخــاق در نــگاه و تربیــت خانوادههــا خالصــه میشــود.
بــه هــر روی ،ايــن نکتــه آشــکار اســت کــه ایــن نســل ،بــه دلیــل ارتبــاط ارگانیــک بــا جامعــهء داخــل
ایـران تصــور واقـع بینانـهای از جامعــه دارد و میتوانــد بـرای اپوزیســیون تبعیــدی مفیــد باشــد و لــذا الزم اســت
چــاره هائــی از ايــن دســت کــه مــی آيــد بــرای خــروج از ایــن بنبســت اندیشــید:
 بنظــر مــی رســد کــه مــی تــوان بــا تشــکیل یــک «نهــاد کرثتگ ـرا» خــاء ناشــی از حضــور نيافــندر احـزاب را جـران کــرد؛ آنگونــه کــه چنــن نهــادی مرجعــی باشــد بـرای ایرانیانــی کــه مجبــور بــه تـ ِ
ـرک وطــن
میشــوند تــا آنهــا بتواننــد بــرای گــذران امــورات خــود و همچنیــن مرتفــع شــدنِ بعضــی مشکالتشــان بــه
آن مراجعــه کننــد و آنــگاه ،در رونــدی نــه چنــدان بلندمــدت ،بــا پيوســن بــه مخالفــانِ اســتبدا ِد والیــی ،نــز ِد
کشــورهایی کــه بــه ایرانیــان پنــاه مــی دهنــد ارزش و اعتبــار پیــدا مناينــد.
 دو ديگــر اينکــه ،بــا توجــه بــه ايــن واقعيــت کــه در هــر کجــای جهــان ،گرايــش هــای «ســودمحور»جوانــان را بــه ســوی فعالیتهایــی بــا چشــمانداز درآمــدزا میکشــاند ،خودبخــود تــاش در راســتای آمــاده
شــدن بــرای رشکــت در رقابتهــای روزافــزون در عرصههــای مختلــف اجتامعــی و اقتصــادی از یــک ســو ،و
ترجیــح منافــع فــردی بــر منافــع عمومــی ،از ســوی ديگــر ،آنهــا را از پیــروی از اهــداف آرمــانخواهانــه دور
میکنــد .امــا ،بــه همــن دليــل ،بــکار بــردن حامیــت مالــی از ایــن دســته افـراد میتوانــد در راســتای جــذب آنهــا
بــه ســوی حرکتهــای سیاســی خیلــی از موانــع را رفــع کنــد.
 ۱۲دسامرب  ۲۰۱۷برابر با آذر ماه ۱۳۹۶
ِ
ساخسن آنهالت (آملان)
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«اتحــاد نريوهــا» هــم اميــدی بــه پــروزی نيســت .امــا اتحــاد دزد اول بــا دزد دوم؟ آن هــم وقتــی کــه دزد ســوم
هنــوز ســوار خــر مــراد اســت؟ براســتی ماهيــت بــن بســت را مــی بينيــد؟
چهــل ســال عمــر کوتــاه مــا در ايــن بــن بســت گذشــته اســت؛ هــان هــا کــه فکــر مــی کردنــد آخونــد
کشــورداری بلــد نيســت و اگــر بهــش بــال بدهــی کــه عــوام النــاس را بــه خيابــان بکشــد و رژيــم شــاه را ســاقط
کنــد ،انداخــن خــودش کاری نخواهــد داشــت بياينــد توضيــح دهنــد کــه ايــن عمــر هــدر رفتــهء ميليــون هــا آدم
ف ـراری و پناهنــده و مهاجــر را چــه کســی ج ـران خواهــد کــرد .حســاب اش را بکنيــد :اگــر خــارج شــدگان از
قلمــرو اســتبداد مذهبــی را  5ميليــون حســاب کــرده و آن را رضبــدر چهــل ســال بکنيــم مــی شــود هشــتاد ميليون
مــری بــرای درک انــدازه اش نداريــم و فقــط
ســا ِل بــه دور ريختــه شــده؛ درازائــی کــه حتــی
کبــر فقــط  2500و انــدی ســال پيــش
بايــد بــه يــاد داشــته باشــيم کــه کــورش
منشورش را صادر کرده است!
هــر آخونــد بــود کــه کشــور داری
امــا آيــا براســتی ايــن
بــود؟ يــا اين اپوزيســيون شــاه بود
بــه ســبک خــودش را متريــن کــرده
شــده بــود و آخونــد هــر تکــه را
کــه مثــل جگــر زليخــا ه ـزار تکــه
مــی زدنــد و هنــوز هــم ،گريختــه از
مــی کشــت آن بقيــه برايــش دســت
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«دزد» واژهء بــدی اســت امــا اگــر کراهــت اخالقــی (و حتــی حرفــه ای) اش را لحظــه ای فرامــوش
کنــم ،بــه نظــرم مــی رســد شــعری کــه در کالس دوم ابتدائــی در موردشــان حفــظ مــی کرديــم کلــی حکمــت در
خــود داشــت « :دو نفــر دزد خــری دزدیدنــد  /رس تقســیم بهــم جنگیدنــد  //آن دو بودنــد چــو گــرم زد و خــورد
 /دزد ســوم خرشــان را زد و بــرد»؛ و مــن ،هرچــه بيشــر ،بــه آنچــه «اپوزيســيون در تبعيــد» نــام دارد نــگاه مــی
کنــم بيشــر بــه حکمــت منــدرج در ايــن دو بيــت پــی مــی بــرم.
فکــرش را بکنيــد :گــروه هائــی مخالــف شــاه بودنــد و در انقــاب  ۵۷رشکــت کردنــد و بــه آن رأی
موافــق دادنــد و شــاه و طرفــداران اش را بــه تبعيــد فرســتادند تــا زمــام امــور مملکــت بــه دســت برگزيــدگان
خودشــان بيافتــد و خــود ســوار خــر مـراد شــوند .امــا ،نفســی نگذشــته ،خمينــی توانســت همــهء آنهــا را يــا از دم
تيــغ بگذرانــد و يــا بــه تبعيــد بفرســتد .يعنــی دو طــرف دعــوا ،موافقــان و مخالفــان شــاه و شاهنشــاهی ،هــر دو
بــه تبعيــد فرســتاده شــدند تــا «دزد ســوم» خرشــان بزنــد و بــرد.
البتــه ايــن قضيــه فقــط بــه «دو
طــرف» مربــوط نيســت ،داســتان ده هــا همــه شــده انــد دُن کيشــوت و بــه جنــگ آســياب هــای
طــرف دارد کــه همــه شــان بازنــده انــد امــا بــادی ديگــری مــی رونــد« .مصدقــی»« ،شــاهی» را
مانــع اتحــاد مــی دانــد و شــاهی «مصدقــی خائــن» را و
بگذاريــد ،ب ـرای خالصــه و ســاده گوئــی ،بــه هــر دو اعالميــه مــی دهنــد در بــارهء رضورت اتحــاد و
هــان دو طــرف اکتفــا کنيــم؛ مثـاً ،موافقــان پــای ســخن اتحــاد کــه مــی رســد چنــان بهــم مــی پرنــد
و مخالفــان پادشــاهی .در نتيجــه ،حکايــت کــه معلــوم نيســت ق ـرار اســت کــی بــا کــی اتحــاد کنــد.
اپوزيســيون در تبعيــد هــم حکايــت هــان دو
دزد اول مــی شــود کــه بــی دســتيابی بــه خــر،
هــر دو گرفتــار تبعيــد شــده انــد و اينجــا و حــاال هــم صــورت مســئلهء پيــش روی شــان ســاقط کــردن «دزد ســوم»
اســت و چــون بـرای ايــن کار هيــچ کــدام زور الزم را در بــازو ندارنــد هــر دو بــه ايــن نتيجــه رســيده انــد کــه بدون
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دســت آخونــد و پناهنــده بــه کشــورهای ديگــر ،ايــن وضعيــت ادامــه دارد.
پــس مــی شــود نتيجــه گرفــت کــه تــا دو دزد او ِل پناهنــده بــه کــژدم غربــت نتواننــد اختالفــات شــان
را کنــار بگذارنــد و رس آن «خــری» کــه ديگــر در ميــان شــان نيســت بجــان هــم نيفتنــد و ،در نتيجــه ،فرصــت
بيابنــد کــه عليــه دزد ســوم نامــرد و جـرار و رسکوبگــر متحــد نشــوند اميــدی بــه پــروزی هيــچ کــدام شــان نيســت
و بايــد آمــاده شــوند کــه خــاک همــن غربــت پيکرشــان را بجــود و بگــوارد.
ظاه ـرا ً مســئله راه حلــی هــم نــدارد .اينهــا چشــم ديــدن همديگــر را ندارنــد و منــی تواننــد وجــود
هــم را تحمــل کننــد .گاه هــر يــک فکــر مــی کننــد کــه خودشــان بــه تنهائــی قادرنــد «آلرتناتيــو» دزد ســوم شــوند
و بــا فروپاشــاندن دســتگاه اش خــود بــه وصــال خــر از دســت رفتــه برســند ،گاه فکــر مــی کننــد کــه اگــر آن
يکــی دزد نبــود مــی شــد بــه ايــن وصــال رســيد و در نتيجــه موقتـاً امــا دامئـاً دزد ســوم را در فکرهاشــان کنــار مــی
گذارنــد و مــی کوشــند تــا پــای آن ديگــری (اولــی پــای دومــی و دومــی پــای اولــی) را قلــم کننــد تــا خــود بتواننــد
جــاده را بــی مزاحــم طــی کننــد و بــه مـراد برســند .امــا هــر يــک هــر بــار کــه دورخيــز بــر مــی دارنــد مــی بيننــد
مــرد ايــن ميــدان نيســتند و الزم اســت کمــک بگرينــد.
هيــچ توجــه کــرده ايــد کــه ايــن روزهــا همــه از رضورت «اتحــاد نريوهــای اپوزيســيون» ســخن مــی
گوينــد امــا هيــچ نريوئــی حــارض نيســت بــا آن نــروی ديگــر حتــی بــه گفتگــو بنشــيند و همچنــان بجــای
دوســتی تخــم دشــمنی مــی کارنــد و حريــف را شــل و پــل مــی کننــد؟ و ايــن کار را بــا چــه زبانــی انجــام مــی
دهنــد؟ دســت راســتی دســت چپــی را خودکامــه و ديکتاتــور مــی خوانــد و دســت چپــی دســت راســتی را
نوکــر امپرياليســم و دشــمن طبقــهء کارگــر معرفــی مــی کنــد ،بــی آنکــه جمعيتــی ب ـرای اعــال خودکامگــی و
توانــی بـرای نوکــری امپرياليســم بــه رسگردگــی امريــکای جنايتکارشــان وجــود داشــته باشــد .همــه شــده انــد دُن
کيشــوت و بــه جنــگ آســياب هــای بــادی ديگــری مــی رونــد« .مصدقــی»« ،شــاهی» را مانــع اتحــاد مــی دانــد و
شــاهی «مصدقــی خائــن» را و هــر دو اعالميــه مــی دهنــد در بــارهء رضورت اتحــاد و پــای ســخن اتحــاد کــه مــی
رســد چنــان بهــم مــی پرنــد کــه معلــوم نيســت قـرار اســت کــی بــا کــی اتحــاد کنــد .ايــن اســت داســتان غربــت
نشــينی دزد اول و دزد دوم کــه هنــوز هــم دعواشــان بــا هــم« ،دزد ســوم» را در تصاحــب خــر نــگاه داشــته اســت.
ايــن خواجــه عبداللــه انصــاری مرحــوم ،کــه اهــل گفــن ســخنان نغــز کوتــاه بــود ،يــک جائــی گفتــه
اســت« :همــه از آخــر مــی ترســند ،عبداللــه امــا از اول مــی ترســد» .و اگــر بــا ايــن عينــک خواجــه عبداللهــی بــه
منظــرهء اپوزيســيون بنگريــم مــی بينــم کــه ســخن خواجــه اينجــا هــم کامـاً صــدق مــی کنــد .آنهــا کــه در قبــل
از ظهــور دزد ســوم منــی توانســتند بــا هــم همزيســتی داشــته باشــند و رس و کلــهء هــم را مــی شکســتند بــه چــه
ســودائی در غربتــی کــه مخالفــت نــه تــرس دارد و نــه شــکنجه ،اختــاف هــا را کنــار بگذارنــد و بــا هــم بــر رس
فروپاشــاندن بســاط دزد ســوم اتحــاد کننــد؟ اصـاً اپوزيســيونی کــه از دل جامعتــی فاقــد قــدرت تحمــل مخالفــت
بــرون آمــده چ ـرا اينجــا قــدرت تحمــل پيــدا کنــد؟
بــس کنــم ايــن ســخن از واقعيتــی تلــخ را .شــايد همينقــدر ارشاف بــه مســئله بتوانــد دری را بــر بــن
بســت بگشــايد.
دی ماه  ۱۳۹۶برابر با ژانویه ۲۰۱۸
دنور (ایاالت متحده آمریکا)
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انقالب مرشوطه
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در نوشــتار پیــش رو کوشــیده ام کــه ،بســیار گــذرا ،شــمه ای از نقــش کلیــدی تبعیــدی هــا و
دگراندیشــان اروپــا دیــده را در شــکل گیــریِ گفتــان مرشوطــه خواهــی بــه دســت دهــم ،تــا بــر پایــداری گفتــهء/
تــز دکــر اســاعیل نــوری عــا کــه جرقــه هــای گفتــان هــا (و گهــگاه خــود گفتــان هایــی) کــه بُــو ِد رژیــم هــای
اســتبدادی-مذهبی-ایدئولوژیک را بــه زیــر پرســش مــی برنــد (روی هــم رفتــه) در بیــرون از قلمــرو ایــن حکومــت
هــا شــکل مــی گیرنــد ،بــه نوبــه خــود ُمهــر تائیــدی زده باشــم؛ آن هــم بــا ایــن امیــد کــه تبعیــدی هــای امــروز
بــر بایایی/وظیفــه ای کــه بــه دوش مــی کشــند بیشــر واقــف باشــند و بداننــد کــه گفتــان هــای «امــروز» (مــی
تواننــد) واقعیــت هــای «فردایــان» را رقــم بزننــد.
امــا ،پیــش از اینکــه بــه موضــوع نامــرده بپــردازم ،مــی خواهــم تعریفــی از «تبعیــدی» بــه دســت
دهــم کــه کمــی تجویــزی ( )normativســت .ســخن بــر رس ایــن ســت کــه «تبعیــدی» دارای چــه مولفــه هایــی
مــی بایســت باشــد .بــه ایــن موضــوع هــم کــه مفهــوم «تبعیــدی» نخســتین بــار کِــی بــه کار رفتــه اســت و ایــن
مفهــوم در آغــاز چــه معنایــی داشــته و بــه مــرور زمــان چــه معنایــی پیــدا کــرده و چــه تاریخــی را از رس گذرانــده
و  ...کاری نــدارم؛ یعنــی اینکــه بــه «تاریــخ مفهــومِ » (« )Begriffsgeschichteتبعیــدی» منــی پــردازم.
«تبعیــدی» از دیــد مــن کســی ســت کــه از روی ناچــاری تــرک میهــن کــرده ولــی در«بیــرون» علیــه
حکومــت اســتبدادی چیــره بــر میهــن اش نــردی را آغازیــده و ،بــه نوبــه خویــش ،گام هایــی در راســتای تحقــق
آزادی و دموکراســی و ارزش هــا و بایدهــای جهــان گیــر و انســان مــدار زمانــهء خویــش برداشــته و بــر مــی دارد.
تبعیــدی عاشــقی ســت وفــادار؛ عاشــقی کــه معشــوقش را ،یعنــی زادگاهــش را ،بــا متــام ف ـراز و نشــیب هــایِ
تاریخــی اش دوســت مــی دارد؛ عاشــقی ســت کــه از پــس افتادگــی میهــن اش و رسشکســتگی هــم میهنــان اش
غمیــن ســت و از «بیــرون» بــه چــاره جویــی مشــغول.
(تفــاوت بنیادیــن میــان «تبعیــدی»« ،مهاجــر» و «پناهنــده» را شــاید بتــوان در ایــن نکتــه خالصــه
کــرد کــه« :مهاجــر» و «پناهنــده» ماننــد «تبعیــدی» از روی ناچــاری و یــا بــه دلخــواه تــرک میهــن گفتــه امــا در
بیــرون منفعــل انــد؛ بدیــن معنــا کــه متایلــی بــه نــرد بــا حکومــت اســتبدادی چیــره بــر میهــن ندارنــد و اگــر هــم
داشــته انــد دیگــر امــروز از آن دســت کشــیده انــد).
بــا آنچــه کــه گفتــه شــد مــی رســیم بــه موضــوع اصلــی نوشــتار پیــش رو و ،در ادامــه ،نیــم نگاهــی
ـاب مرشوطــه تــا
خواهیــم داشــت بــه اندیشــه هــای (برخــی از) برجســته تریــن روشــنفکرانِ گفتــان هــایِ انقـ ِ
نشــان دهيــم کــه جرقــه هــای آغازيــن ایــن گفتــان هــا (اگــر نخواهــم بگویــم خــود ایــن گفتــان هــا) در بیــرون
تبعیدهــای ــــ زده شــده اســت.
از مرزهــای ایـران ــــ در اکــر مــوارد از ســوی
گوهــ ِر گفتــانِ
انقــاب مرشوطــه را شــاید بتــوان
غالــب
ِ
ِ
(نقــد دیــن و مذهــب در آن روزهــا
«قانون خواهی» دانست.
بــه گفتــان تبدیــل نشــد .بــرای
بیشــر در ســطح اندیشــه مانــد و
آورد :یکــم اینکــه روشــنفکری
ایــن امــر نیــز دو دلیــل مــی تــوان
خواهــی بــود و دوم اینکــه در
مترکــزش بیشــر بــه روی قانــون
مامشــات وارد شــد و بــه «اســامیزه
رویارویــی بــا دیــن و مذهــب از در
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کــردن» دســتاوردهای «غربــی» پرداخــت؛ چنانکــه ماشــاء اللــه آجودانــی آن را در کتــاب «مرشوطــه ی ایرانــی»
اش بــاز منــوده ســت).
در اينجــا مــن از ميــان نخبگانــی کــه در تبعيــد بـرای برپــا داشــن «گفتــان قانــون خواهــی» قلــم زده
انــد ،چنــد تنــی را بعنــوان منونــه برگزيــده ام.

گیتی مداری

شامره ی چهارم

پاییز 1396

 .۱میرزا فتحعلی آخوندزاده ()۱۸۷۸-۱۸۱۲
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در یکــی از نوشــتارهایم کــه در شــارهء نخسـ ِ
ـت «گیتــی مــداری» منتــر شــده ،بــه تفصيــل بــه
زندگــی و اندیشــه هــای آخونــدزاده پرداختــه ام و در اینجــا گوهــر اندیشــه هــای او را ــــ کــه در تفلیــس نشــیمن
گرفتــه و ،از حاشــیه تقریبـاً امنــی برخــوردار بــوده ــــ بــه دســت مــی دهــم .آخونــدزاده مدعــی بــود کــه یکــی از
شُ ـ َوندهای/دالئل بنیادیــن پــس ماندگــی جامعــهء ایـران خــط عربــی اســت؛ خطــی کــه بــه بــاور او آدمــی را از
یادگیــری رسیــع دانــش بــاز مــی دارد .ایــن بــود کــه اندیشــهء اصــاح خــط و ،پســین تــر هــا ،تغییــر آن بــه التیــن
را پیشــنهاد کــرد( .میــرزا ملکــم خــان ( )۱۹۰۸-۱۸۳۳و میــرزا یوســف خــان مستشــار الدولــه تربیــزی (-۱۸۲۳
 )۱۸۹۵هــم ،متاثــر از اندیشــهء آخونــدزاده ،روی بــه اصــاح و تغییــر خــط آوردنــد).
اندیشــهء آخونــدزاده بــه گفتامنــی تبدیــل شــد کــه ــــ پــس از درگذشــت او ــــ در ترکیــه ،تاجیکســتان
و منطقــهء قفقــاز بــه تحقــق پیوســت .در ای ـران کســانی همچــون حســن تقــی زاده ( )۱۹۷۰-۱۸۷۸و احمــد
کــروی ( )۱۹۴۶-۱۸۹۰ب ـرای مدتــی ایــن اندیشــه را دنبــال کردنــد امــا پســین تــر هــا از آن دســت کشــیدند و
ایــن اندیشــه آهســته آهســته در ایــران از میــان رفــت.
زمانــی کــه آخونــدزاده از تحقــق تغییــر خــط نــا امیــد شــد ،دیــن اســام و طبقــهء آخونــد را مانــع
ـاب «مکتوبــات» (یــا «مکتوبـ ِ
ایــن امــر دیــد .ایــن بــود کــه بــه نـ ِ
ـات کــال الدولــه») روی آورد؛ کتابــی
ـگارش کتـ ِ
کــه گوهــر آن را مــی تــوان (آ) ایرانگرایــی( ،ب) نقـ ِـد حکومــت و بــی قانونــی و (پ) نقــد هــر گونــه اندیشــهء
مــاورا الطبیعی/متافیزیکــی دانســت.
او در ایــن کتــاب متاثــر از اندیشــمندان اروپایــی از یــک ســو ،و شــاهنامه فردوســی ،اندیشــه
هــای صوفیــان (بــا خوانشــی خداناباورانــه از آنهــا) و کتــاب «دبســتان املذاهــب» ،از ســویِ دیگــر ،گونــه ای از
خدانابــاوری (آتئیســم) را تئوریــزه کــرد.
اســتبداد حکومتــی ،دیــن و مذهــب ،طبقــه ی آخونــد و خــط عربــی در ایــن کتــاب دالئــل پــس
ماندگــی ایـران بــه شــار مــی آینــد .آخونــدزاده بــر ایــن بــاور بــود کــه رابطــه بیــن دیــن و دانــش و پیرشفــت ،بــه
رابطــه آب و آتــش مــی مانــد و آنهــا را در تضــاد بنیادیــن بــا یکدیگــر مــی دیــد .ایــن بــود کــه گهــگاه «گــذر از
دیــن» و گهــگاه تحقــق «پروتســتانیزم اســامی» را پیشــنهاد مــی کــرد« .پروتســتانتیزم اســامی» مــد نظــر او بیشــر
بــه اندیشــهء خدانابــاوری شــبیه ســت تــا اندیشــهء لوتــر «آملانــی»( .کتــاب «مکتوبــات» آخونــدزاده را پرشــورترین
و تواناتریــن نویســندهء ایرانگـرایِ تبعیــدیِ ســدهء نوزدهــم ،یعنــی میــرزا آقــا خــان کرمانــی ( )۱۸۹۶-۱۸۵۴نیــز
خوانــد و از آن تاثیــر گرفــت).
آخونــدزاده نخســتین کســی ســت کــه در یکــی از نامــه هایــش ،کــه از تفلیــس بــه مستشــار الدولــه
نوشــته ،ســخن از «سکوالریســم سیاســی» بــه میــان آورده؛ بــدون آنکــه ایــن اصطــاح را بــه کار بــرده باشــد.
در تفلیــس ســپری کــرد و در همیــن شــهر
آخونــدزاده بیشــر عمــرش را
اش بــه ایــران بــود و بــا ایرانیــان
نیــز درگذشــت؛ امــا همیشــه چشــم
در ارتبــاط بــود و بــه روی آنهــا
پیرشفــت خــواه زمانــهء خویــش
هایی/مکاتبــه هایــی کــه میــان او
تاثیــر گذاشــت .نوشــت و خــوان
و میــرزا جــال الدیــن قاجــار رخ
و مستشــار الدولــه ،ملکــم خــان
داده ،بیانگر این مهم اند.

 .۲میرزا یوسف خان مستشار الدوله تربیزی ()۱۸۹۵-۱۸۲۳

مستشــار الدولــه جــزو کارکنــان حکومــت بــود ،در راســتای بنــای راه آهــن و نهادینــه کــردن قانــون در
ایـران بســیار کوشــید .چنــد وقتــی در ســفارت ایـران در تفلیــس مشــغول بــود و آنجــا بــا آخونــدزاده آشــنا شــد
و بــه او در برگــردان «مکتوبــات» از ترکــیِ آذری بــه پارســی کمــک رســاند .پســین تــر هــا مستشــار الدولــه بــه
فرانســه فرســتاده و بــه کار در ســفارت ایـران مشــغول شــد .آنجــا بــا تکیــه بــر «منشــور حقــوق بــر و حقــوق
کشــورمندی فرانســه ( ،»)۱۷۸۹و شــاید قانــون اساســی فرانســه ،کتابــی نوشــت بــا عنــوان «یــک کلمــه»( .ایــن
کتــاب را در آغــاز مــی خواســت ،اگــر نادرســت نگفتــه باشــم« ،روح االســام» بنامــد).
«یــک کلمــه»ی او چیــزی جــز کتــاب قانــون نبــود؛ کتابــی کــه شــالودهء متــام بندهایــش آیــه هــای
قــرآن و احادیــث بودنــد .مثـاً ،بـرای اثبــات «تفســیم قــوا» و یــا حقوقــی همچــون «برابــری همــهء افـراد در برابر
قانــون ،امنیــت مالــی و کاری و »...نشــانه از قــرآن و احادیــث آورده .در نامــه ای بــه آخونــدزاده مــی نویســد کــه
اســتناد بــه آیــات و احادیــث بـرای ایــن اســت کــه دیگــر نگوینــد کــه رشیعــت بــا قانــون و قانونگرایــی در تضــاد
ســت؛ و آخونــدزاده در نامــه ای تاریخــی بــه مستشــارالدوله نقــدی بــر «یــک کلمــه» نوشــت و تأکیــد کــرد کــه
رشیعــت منــی توانــد رسچشــمهء برابــری و دادخواهــی باشــد و بــا اســتناد بــه آن راه بــه جایــی نخواهیــم بــرد.
بــه هــر روی ،مستشــار الدولــه بــی قانونــی را یکــی از دالئــل پــس ماندگــی ایـران مــی دیــد و «یــک
کلمــه» را در زمانــه ای نوشــت کــه بــه زبــان آوردن واژهء «قانــون» جــرم محســوب مــی شــد؛ و او بابــت نــگارش
ایــن کتــاب خــون دل هــا خــورد و شــکنجه و زنــدان هــا دیــد .مــی گوینــد «یــک کلمــه» را آنقــدر بــه رس و صــورت
اش زدنــد کــه چشــم هایــش آب آوردنــد.

 .۳میرزا ملکم خان ()۱۹۰۸-۱۸۳۳

گیتی مداری
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ملکــم خــان جــزء «بــه نــدرت در اروپــا تحصیــل کــرده هــا»ی زمانــهء خــودش بــود کــه بــه ترویــج
قانــون خواهــی در ای ـران کوشــید .زمانــی کــه از فرنــگ برگشــت کتابچــه هایــی در پیرامــون قانــون و ادارهء
حکومــت نوشــت؛ کتــاب هایــی کــه مخاطــب اصلــی شــان شــاه (و احتــاالً دربــار) بودنــد .پســین تــر هــا
فراموشــخانه ای نیــز در راســتای ترویــج قانــون خواهــی و دانــش بنیــاد نهــاد .ایــن فراموشــخانه را امــا واپســگرایان
و آخوندهــا نابــود کردنــد و ملکــم مجبــور بــه گریــز از ای ـران شــد و بــه اســتانبول و پســین تــر هــا بــه اروپــا
رفــت( .زندگــی او در تبعیــد بــا فـراز و نشــیب هــایِ اخالقــیِ زیــادی همـراه بــوده و پرداخــن بــه ایــن موضــوع
از حوصلــهء نوشــتار پیــرو بیــرون اســت .بــه خواننــدهء عالقــه منــد در ایــن مــورد کتــاب «مرشوطــه ایرانــی»
آقــای آجودانــی را پیشــنهاد مــی کنــم).
ملکــم در تبعیــد ،زمانــی کــه در لنــدن بــود ،روزنامــه ای منتــر مــی کــرد بــه نــام «قانــون»؛ و گفتــه
مــی شــود کــه ایــن روزنامــه را ماننــد زر مــی بردنــد و مــی خواندنــد( .زنــده یــاد کرمانــی کــه آن زمــان در
اســتانبول بــه رس مــی بــرد پیشــنهادهایی در بــارهء ایــن روزنامــه بــه ملکــم ارائــه داده) .ملکــم در ایــن روزنامــه،
چنانکــه از نامــش پیداســت ،بــه اهمیــت داشــن قانــون پرداخــت .ایــن روزنامــه بــه گفتــان قانــون خواهــی کمک
رســاند( .اینکــه ملکــم بــه ماننــد هــم روزگاران/معارصیــن خویــش بـرایِ پیشــر ِد اهـ ِ
ـداف سیاســی و شــخصی اش
ــــ بــدون هیــچ بــاوری ــــ بــه رشیعــت اســتناد کــرده و کوشــیده تــا از نیــرو و نفــوذ طبقــه آخونــد ســود بَـ َرد ،قابل
نقد است).
نخســتین کســی باشــد کــه اندیشــهء
شــاید ملکــم خــان
اروپایــی اش ــــ را در ایـران مطــرح
قانــون خواهــی ــــ در معنــای
پــدر قانــون خواهــی در ایــران
کــرده ســت و شــاید بتــوان او را
پیش از مرشوطه دانست.

()۱۸۹۶-۱۸۵۴

45

پاییز 1396

کرمانــی را شــاید بتــوان پرشــورترین ،عصبــی تریــن ،متناقــض گــو تریــن و همزمــان تواناتریــن
نویســندهء ایرانگـرایِ قــرنِ نوزدهــم دانســت .بــه خاطــر اختالفاتــی کــه احتــاالً بــا حکمـران کرمــان پیــدا کــرده
بــود ،مجبــور بــه گریــز از ایـران شــد و چیــزی حــدود ده ســال از زندگــی خویــش را در عثامنــی آن روز (بیشــر
در اســتانبول) بــه رس بــرد .تقریبـاً همــهء آثــار خــودش را هــم در تبعیــد نوشــته اســت( .صــادق هدایــت متاثــر
از برخــی از اندیشــه هــای اوســت).
در کنــار کتــاب هایــی کــه کرمانــی در پیرامــون تاریــخ و ادبیــات و فلســفه نوشــته ،کتــاب هایــی هــم
بــا محتــوای نقــد حکومــت ،دیــن و مذهــب ،طبقــه آخونــد (و تــا حــدودی صوفیگــری) از خــود بــه جــای گذاشــته.
(کــروی از اندیشــه هــای او آگاه بــوده ،تــا حــدودی از او تاثیــر گرفتــه؛ هــر چنــد کــه راه دیگــری در نقــد دیــن
و حکومــت برگزیــده).
ِ
بهشــت» کرمانــی را مــی تــوان ،چنانکــه « بیــات فیلیــپ» ( )Bayat-Philippبــه
کتــاب «هشــت
آن اشــاره کــرده ،مانیفســتی سیاســی-دینی ،آنهــم از جنــس انقالبــی ،دانســت؛ مانیفســتی کــه بــا آهنــگ /نیــت
برانــدازی حکومــت نارصالدیــن شــاه نوشــته شــده.
در کتــاب «ان شــاء اللــه مــا شــاء اللــه» بــه نقــد خرافــات و موهومــات و جربگرایــی پرداختــه و غیــر مســتقیم
نیشــی هــم زده اســت بــه گفتــه هــای ســیدجامل الدیــن.
در کتــاب «ســه مکتــوب» ــــ کــه صفحــه هــای نخســت آن رونویســی از «مکتوبــات» آخوندزاده ســت
ــــ بــه پرورانــدن اندیشــهء «ناسیونالیســم ایرانــی» کمــر بســته و بــا بــی پــرده گویــی ای کــه در ایــن قــرن منحــر
بــه خــود اوســت بــه نقــد اســتبداد حکومتــی ،دیــن و مذهــب (بــه ویــژه اســام و تشــیع) و طبقــهء آخونــد
پرداختــه.
کرمانــی پیرامــون دیــن و مذهــب ،و رابطــهء ایــن دو بــا پیرشفــت و حکومــت ،نظـرات گوناگونــی را
بیــان کــرده کــه گهــگاه در تضــاد بنیادیــن بــا یکدیگــر قـرار دارنــد؛ آن هــم شــاید بــه ایــن دلیــل کــه در راســتای
پیشــرد اهــداف سیاســی قلــم زده و خواســته اســت «عملگرایــی» ( )pragmatismپیشــه کنــد .دلیــل دیگــرش
هــم مــی توانــد عصبانیــت و شــوری باشــد کــه بــر او حاکــم بــوده و در نوشــته هایــش هویداینــد.
بــه هــر روی او ــــ پــس از آخونــدزاده ــــ نخســتین نویســندهء ایرانــی در ســدهء نوزدهــم اســت کــه
در نقــد حکومــت اســتبدادی و دیــن و مذهــب بــه شــکلی هویــدا و شــیوا قلــم زده.
عثامنــی هــا ،کرمانــی ،احمــد روحــی و میــرزا حســن خــان کبیــر امللــک ،کــه دو دوســت تبعیــدی او
بودنــد ،را بــه حکومــت ایـران تحویــل دادنــد و حکومتيــان تربیــز هــم آنهــا را بــه دلیــل فعالیــت هــای سیاســی
شــان و ایــن اتهــام کــه در توطئــهء کشــن نارصالدیــن شــاه دســت داشــته انــد رس بریدنــد.
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مراغــه ای بــه دلیــل اختالفاتــی کــه بــا حکومــت پیــدا کــرد بــه ناچــار ای ـران را تــرک کــرد و بخــش
بزرگــی از زندگــی خــود را در تبعیــد بــه رس بــرد .در شــهرهایی هــم چــون تفلیــس ،کریمــه و اســتانبول زیســت و
مــی گوینــد کــه در اســتانبول در گذشــته اســت .در کنــار مقاالتــی کــه بـرای روزنامــه «حبل املتیــن» نوشــته ،کتابی
بــه جــای گذاشــته؛ کتابــی کــه در بیــرون از ایران
بــا عنــوان «ســیاحتنامهء ابراهیــم بیــگ» از خــود
نــام نویســنده چــاپ شــده و بــه شــکل
ــــ در اســتانبول ــــ نوشــته ،بــدون ذکــر
ایــن کتــاب یکــی از تاثیرگذارتریــن
مخفیانــه بــه ایــران رســیده اســت.
بــوده و شــهرت ویــژه ای در هــان
کتــاب هــا در بیــداری ایرانیــان
یــا ســه ســال پــس از انتشــار ،بــه
زمــان پیــدا مــی کنــد چنانکــه ،دو
گوهــر ایــن کتــاب را شــاید بتــوان
زبــان آملانــی برگردانــده مــی شــود.
و نقــد بــی قانونــی دانســت.
ایرانگرایــی ،نقــد پــس ماندگــی ایـران

دالئــل مختلفــی را بـرای شــهرت و محبوبیــت ایــن کتــاب در آن زمــان مــی تــوان شــمرد .یکــی از دالئل
محبوبیــت ویــژهء ایــن کتــاب را شــاید بتــوان در روشــی دیــد کــه نویســنده در زمینــهء رویارویــی ــــ ایرانگرایــی و
پیرشفــت بــا دیــن و مذهــب پیــش گرفتــه اســت .مراغــه ای ،بـرای پیشــردنِ اندیشــهء میهــن پرســتی و پیرشفــت
ــــ بــا بــاور یــا بــدون بــاور ــــ بــه متــون اســامی متوســل شــده و کوشــیده تــا نشــان دهــد کــه آدم ایرانــی مــی
توانــد پیرشفــت گـرا ،میهــن دوســت و ــــ هــم زمــان ــــ دیــن دار باشــد.

جان سخن

شامره ی چهارم

 ۲۸آذر ماه  ۱۳۹۶برابر با  ۱۹دسامرب ۲۰۱۷
لوترسن (سوئیس)

گیتی مداری

جان سخن ام کوتاه ست.
(آ) همــهء جنبــش هــا و انقــاب هــا دارای یــک یــا چنــد گفتــان غالــب انــد؛ امــا الزام ـاً همــهء
گفتــان هــا عملــی منــی شــوند و یــا بــه جنبــش و انقــاب منــی انجامنــد( .گفتــان تغییــر خــط مثــا در ایـران
آهســته آهســته از میــان رفــت ولــی در کشــورهای دیگــر بــه تحقــق پیوســت).
(ب) جرقــهء گفتــان هــای انقــاب مرشوطــه ــــ در بیــرون از ایــران ،دور از دســرس حکومــت
اســتبدادی نارصالدیــن شــاه و مظفرالدیــن شــاه ،و در اکــر مــوارد از ســوی تبعیــدی هــا ــــ زده شــده اســت.
عبداللــه مســتوفی در کتــاب «زندگانــی مــن» مدعــی مــی شــود کــه کتابهــای تبعیــدی هــا و روزنامــه هــای پارســی
ــــ کــه در بیــرون از ایـران بــه چــاپ مــی رســیدند ــــ بــه تغییــر ســلطنت یــاری رســانده انــد« :خــر ایــن آزادی
(رس کار آمــدن مظفرالدیــن شــاه ســلیم النفــس) کــه بــه خــارج رسحــدات رســید ایرانیانــی کــه از مــدت هــا پیــش
در خارجــه رحــل اقامــت افکنــده و قلــم نویســندگی داشــتند بــه شــوق آمدنــد .روزنامــه ‹حبــل املتیــن› کلکتــه،
روزنامــه ‹ثریــا› و ‹پــرورش› و ‹حکمــت› در مــر و ‹کتــاب احمــد› و ســایر رســایل طالبــوف تربیــزی مقیــم قفقــاز
و باالخــره کتــاب ‹ابراهیــم بیــک› و از همــه باالتــر ‹خطابــه هــای اقبــال الدولــه هنــدی› [از آخونــدزاده یــا
کرمانــی؟] کــه متــام در خــارج از ایـران چــاپ مــی شــد نتیجــه ایــن تغییــر ســلطنت گردیــد( ».تاکیــد هــا از مــن
انــد).
(پ) تاریــخ مــی توانــد آینــهء متــام قــد «حــال» مــا باشــد .گفتــان هایــی کــه «امــروز» شــکل مــی
گیرنــد مــی تواننــد واقعیــت هــای «فــردا» باشــند« .دیــروز» ،یعنــی یــک ســده پیــش« ،نقــد اســتبداد و بــی
قانونــی» گفتــان چیــره بــود و تاریــخ بیانگــر ایــن مهــم اســت کــه ایــن گفتــان تــا حــدودی بــه حقیقــت پیوســته
اســت .حکومــت آینــدهء ای ـران مــی توانــد ســکوالر دموک ـرات باشــد چ ـرا کــه آزمایشــگاهء دانــش های/علــوم
انســانی کــه تاریــخ باشــد چنیــن حکــم مــی کنــد؛ آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه بــذر اندیشــهء ســکوالر دموکراســی
چیــزی حــدود یــک ده پیــش پاشــیده ،و امــروز بــه گفتــانِ بنیادیــنِ کوشــندگانِ سیاســیِ ایرانــیِ در تبعیــد تبدیــل
شــده اســت.
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گزارش به نخستین کنگرهء ساالنه «حزب
سکوالر دموکرات ایرانیان
پیرامون کارکرد دورهء گذشته ــ اکترب  ٢٠١٥تا اکترب ٢٠١٧
مصوب کنگره عادی حزب در  ٢٧اکترب  ٢٠١٧در شهر کلن – آملان
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پیشدرآمد

در پــی انتشــار «پیامننامــه عــر نــو» در تاریــخ  ١٣ژوئــن  ،٢٠١٣و طــی مذاک ـرات انجــام شــده در
نخســتني «کنگــرهء ســکوالر دموکـرات هــای ايـران» کــه در تاريــخ  ١٤مــرداد هــان ســال برگـزار شــد« ،جنبــش
ســکوالر دموکراســی ایـران» (از ایــن پــس «جنبــش») نيــز اعــام موجودیــت منــوده و کميتــهء اجرائــی آن مأمــور
انجــام دو وظيفــه شــد :يکــی اداره و انتشــار پايــگاه رســمی اينرتنتــی جنبــش و ديگــری برگـزاری کنگــرهء ســاالنهء
ســکوالر دموکـرات هــای ايـران .همچنــن جمعــی از کوشــندگان سياســی بــه رشکــت در نهــادی بــه نــام «شــورای
مشــاوران جنبــش» دعــوت شــدند.
در ســومین کنگــرهء ســکوالر دموکراتهــای ایـران (فرانکفــورت ،ژوئیــه  )٢٠١٥اندیشــه متشــکل شــدن
ســکوالر دموکراتهــا در تشــکیالت سياســی مســتقل و منســجمی توســط آقــای اســاعيل نــوری عــا مطــرح
گردیــد.
در مــاه هــای پــس از کنگــرهء ســوم ،اختالفــات بیــن رشکــت کننــدگان در «شــورای مشــاوران» عمــا
ايــن شــورا را بــه صحنــه منازعــه تبدیــل کــرد و شــورا رسانجــام پــس اســتعفای عــدهای از اعضــاء آن ،در آســتانهء
تشــکيل منحــل شــد.
اواخــر ســپتامرب  ٢٠١٥آقــای نــوری عــا ،بــا فرســتادن نامـهای بــه تعــدادی از اعضــای مســتعفی «شــورای
مشــاوران» ،آنهــا را دعــوت منــود تــا بــه اتفــاق ایشــان هســتهء مؤســس تشــکیالت مســتقل و منســجم ســکوالر
دموکراتهــای ایرانيــان را در قالــب يــک حــزب سياســی بوجــود آورنــد.
چهــارده نفــر بــه ایــن دعــوت پاســخ مثبــت دادنــد کــه در میــان آنهــا دو نفــر بخاطــر وابســتگی
تشــکیالتی بــه حــزب مرشوطــه ايـران (ليـرال دموکـرات) و یــک نفــر بــه دلیــل رجحــان فعالیــت هــای مســتقل،
اظهــار متایــل کردنــد تــا بــه عنــوان مشــاور «هســته مؤســس» را یــاری مناینــد.

گیتی مداری

شامره ی چهارم

«هسته موسس»
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اولیــن نشســت «هســتهء موســس» در تاریــخ  ٥اکتــر  ٢٠١٥در اســکایپ برگ ـزار گردیــد .ایــن هســته
توانســت ،بــا برگ ـزاری بيــش از  ٥٠نشســت و رصف  ١٥٠ســاعت رايزنــی و همفکــری ،مرامنامــه و بنيادنامــهء
«حــزب ســکوالر دموکراتهــای ایرانيــان» را تدويــن کنــد.
تأســيس و اعــام موجوديــت حــزب
اولیــن جلســه رســمی و
ایرانیــان ،ب ـرای تصويــب مرامنامــه
داخلــی حــزب ،در تاریــج ١٤
انقــاب مرشوطیــت) بــا رشکــت ١٥
از آنهــا مشــاورین هســته موســس

سکوالر دموکرات ایرانیان
درونــی حــزب ســکوالر دموک ـرات
و بنيادنامــه و انجــام انتخابــات
مــرداد ( ١٣٩٥ســالروز پیــروزی
نفــر تشــکیل گردیــد کــه دو نفــر
بودنــد.

در ایــن نشســت آقــای حســن اعتــادی بعنــوان دبیــرکل ،خانــم نســرن نيکــی عليــی بعنــوان معــاون دبــر
کل ،و آقــای دکــر اســاعيل نــوری عــا بعنــوان رئیــس شــورای مرکــزی ،انتخــاب شــدند .همچنــن در ايــن نشســت
دبــر کل حــزب ،بــر اســاس مفــاد مــاده ســی و نهــم بنیادنامــه دبیـران دفاتــر حــزب را تعيــن کــرد.
نيــز تصميــم گرفتــه شــد کــه حــزب در تاریــخ  ١٠ســپتامرب  ،٢٠١٦در نخســتین روز چهارمیــن «کنگــره
ســکوالر دموکراتهــای ای ـران» (هامبــورگ ،آملــان) اعــام موجودیــت کنــد.
در آن کنگره منت اعالم موجوديت حزب بوسيلهء آقای منوچهر يزديان قرائت شد.
ســپس ،در تاریــخ  ١٥مــاه مــه  ،٢٠١٧خانــم نســرن نيکــی بعنــوان مســئول دفــر امــور اداری شــورا
منصــوب شــده و آقــای منوچهــر يزديــان ســمت معاونــت دبــر کل حــزب را بــر عهــده گرفتنــد.

کنگرهء مؤسس حزب

پــس از اعــام موجودیــت حــزب در کنگــرهء چهــارم ســکوالر دموک ـرات هــای اي ـران ،اولیــن نشســت
حــزب بــا عنــوان «کنگــره موســس» بــا رشکــت اعضــای حــزب و تعــدادی از مهامنــان و عالقمنــدان بــه همــکاری
بــا حــزب در تاریــخ  ١٢ســپتامرب  ٢٠١٦در شــهر هامبــورگ تشــکیل شــد.
از آن پس ،کليه جلسات مربوط به حزب بر روی اينرتنت تشکيل شده است.

شورای مرکزی حزب

در طــول دوره گذشــته
فوقالعــاده تشــکیل گردیــد و طــی
(تــا تشــکيل کنگــره عــادی و ســاالنهء

بــه دعــوت شــورا مرکــزی  ۴کنگــره
مصوبههائــی تغییراتــی موقــت را
حــزب در مهــر مــاه  ۱۳۹۶و تصويــب

شامره ی چهارم

کنگره های فوقالعاده
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شــورای مرکــزی کــه در آغــاز ســال  ٢٠١٧بــا یــازده عضــو اصلــی و ســه عضــو علیالبــدل تشــکیل شــده
بــود ،بــه خاطــر کنارهگیــری دو نفــر از از اعضــاء و اخـراج یــک نفــر دیگــر ،در پایــان دورهء کار خــود دارای یــازده
عضــو اصلــی بــود ،کــه بــا تصميــم کنگــرهء فــوق العــاده حــزب قـرار شــد کــه همــهء اعضــاء حــزب ،تــا رســيدن
شــار آنهــا بــه  ۵۰نفــر ،عضــو شــورای مرکــزی محســوب شــوند .ايــن مصوبــه در ســند بنيادنامــهء جديــدی کــه
گنجانــده شــده اســت و پــس از رســيدن
بــه نخســتني کنگــره عــادی تقديــم مــی شــود
عنداالقتضــاء ،مــواد بنيادنامــهء حــزب
تعــداد اعضــاء بــه ايــن حــد نصــاب ،و
خواهــد کــرد.
ســاختار بعــدی شــورا را تعيــن

گیتی مداری

ایــن شــورا در ســال گذشــته ،بــا تشــکیل  ۳۱نشســت ،بــه وظیفــهء منــدرج خــود در بنيادنامــهء حــزب،
یعنــی «تصميــم گــری در مــورد کليــهء امــور حزبــی در فاصلــهء بــن دو کنگــرهء عــادی» پرداخــت کــه از جملــه
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 تدویــن و تصویــب آئیننامههــای« :نحــوهء عضوگیــری بــرای حــزب»« ،نحــوهء رشکــت و ادارهءنشســت هــای شــورا»« ،نحــوهء رشکــت و ادارهء نشسـتهای عمومــی»« ،چگونگــی و فــرم درخواســت دریافــت
فایــل صوتــی نشســت» ،و غیــره.
 تدویــن و تصویــب مواضــع حــزب پیرامــون ســازمان هــای سياســی ديگــر :شــورای ملــی ایـران ،ســازمانمجاهدیــن خلــق ای ـران ،حــزب مرشوطــه ای ـران ،حــزب کمونیســت کارگــری ای ـران .افــزون بــر اینهــا ،بررســی
مواضــع حــزب در مــورد حــزب دموک ـرات کردســتان ای ـران ،کانــون کنشــگرایان ای ـران و حــزب ای ـران آبــاد در
دســت بررســی میباشــند.
 تدویــن و تصویــب ســند داخلــی موضــع حــزب پیرامــون مســئله «ناسیونایســم ایرانــی»« ،کشــور-ملت-حاکمیــت» .در عــن حــال بررســی موضــع حــزب پیرامــون «فدرالیســم» همجنــان در دســت بررســی اســت.
 -تدوین و تصویب و انتشار بيانيهء موضع حزب در مورد همه پرسی در کردستان عراق.
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بنيــاد نامــهء جديــد حــزب) در بندهــای بنیادنامــه ایجــاد کــرد.

جلسات عمومی اعضاء

بــا توجــه بــه محدوديــت کمــی اعضــاء فعلــی حــزب ،و بــه منظــور ايجــاد حــس تعلــق و رشاکــت در آنهــا و نيــز
برقـراری رونــد کادر ســازی ،در جلســهء  ١٠اکتــر  ٢٠١٦شــورای مرکــزی حــزب تصميــم گرفتــه شــد کــه دوشــنبه
هــای هــر هفتــه بــه جلســهء بحــث عمومــی بـرای اعضــا و مشــاورانی کــه شــورا دعــوت شــان مــی کنــد اختصــاص
يابــد .نخســتني جلســهء عمومــی حــزب در تاریــخ  ١٧اکتــر  ٢٠١٦بــا دعــوت از اعضــاء و مشــاوران حــزب
تشــکیل گردیــد .مجموع ـاً ايــن مجمــع دارای  ٥١جلســه (هــر جلســه بطــور متوســط  ٤ســاعت) بــوده اســت.
اهــداف و دســتور جلســات عمومــی بــه رشح زيــر تعيــن شــده بودنــد:
ــ آشنائی اعضاء با يکديگر
ــ آشنائی با سوابق حزب
ــ آشنائی با مفاهيم کاربردی در مرامنامهء حزب
ــ بررسی آخرين اخبار
ــ بررسی اوضاع سياسی ايران ،خاور ميانه و جهان
علیرغــم اینکــه ايــن جلســات بـرای تصميــم گــری در مــورد فعاليــت هــای حــزب تشــکيل منــی شــدند
امــا رشکــت کننــدگان در نشســت ،چــه بصــورت فــردی و چــه بصــورت جمعــی ،میتوانســتند مــوارد و مطالبــی
را بـرای طــرح و بررســی در شــورای مرکــزی بــه ايــن شــورا پيشــنهاد کننــد.
همچنانکــه در بنــد قبلــی ذکــر شــد ،بــر اســاس تصميــم کنگــره فــوق العــاده حــزب ،از تاريــخ اول
ســپتامرب  ۲۰۱۷مجمــع عمومــی اعضــاء حــزب تبديــل بــه شــورای مرکــزی حــزب شــد و ايــن وضعيــت تارســيدن
شــار اعضــاء حــزب بــه  ۵۰نفــر همچنــان ادامــه خواهــد داشــت.

گیتی مداری

شامره ی چهارم
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روند پذيرش عضویت در حزب
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کاهــش هــا« :هســتهء موســس» ،کــه موجودیــت حــزب را اعــام منــود ،از يــازده نفــر تشــکیل شــده
بــود .در طــول ســال گذشــته از ایــن تعــداد دو نفــر از ادامــه فعالیــت در حــزب کنــارهگیــری کــرده و یــک نفــر
نيــز بــا تصمیــم اکرثیــت مطلــق شــورای مرکــزی ،بــر اســاس بنــد «ب» مــاده  ۱۲بنيادنامــهء حــزب ،از عضویــت
در حــزب اخ ـراج شــد.
افرايــش هــا :در ايــن دوره از فعاليــت هــای حــزب ،و بــر اســاس ســخت گــری هائــی کــه حاصــل تجربيــات
اوليــه بــود ،تنهــا ده نفــر بــه عنــوان عضــو رســمی به حــزب پیوســته اند.
افــزون بــر ایــن ،شــانزده نفــر دیگــر نيــز در طــی ايــن دوره تقاضــای عضویــت کردنــد کــه دو نفــر از آنهــا
هنــوز وارد پروســه آشــنائی بــا حــزب نشــدهاند ،پنــج نفــر از آنهــا وارد پروســهء عضویــت گردیدنــد کــه ســه نفــر
دوره آزمایــش را میگذراننــد و دو نفــر از ایــن پروســه کنــاره گیــری کــرده انــد .از نــه نفــر دیگــر ،دو نفــر پــس
از درخواســت عضویــت متاســی بــا حــزب نگرفتنــد ،ســه نفــر بــه دالیــل همســو نبــودن بــا آرمانهــای حــزب،
از جملــه بــه دلیــل وابســتگی بــه جریانــی «تجزیهطلــب» ،پیشــینه ناروشــن امنیتــی و یــا بــه خاطــر گرایــش بــه
خشــنونت بــه پروســهء عضویــت دعــوت نشــدند .چهــار نفــر دیگــر بــه علــت ســکونت در ایـران مشــمول پروســه
عضوگیری نگردیدند.

دبیــرکل ،دفاتــر حــزب و

دفاتــر حــزب ،مطابــق
حــزب ،آقــای حســن اعتــادی،
بوســيلهء دبــرکل نصــب و خلــع
کــه در ايــن مــورد نظــر بخشــی يــا
شــود .دبــر کل در انتخــاب همــکاران

هیئت اجرائی

بنیادنامــه ،زیــر نظــر دبیــرکل
اداره شــده و دبــران آنهــا نيــز
مــی شــوند و دبــر کل مخري اســت
متــام اعضــاء حــزب را نيــز خواســتار
خــود در يــک ســالهء اخــر از نظــر

مشــورتی کليــهء اعضــاء مؤســس برخــوردار بــوده اســت.
از میــان دفاتــر پیشبینــی شــده در مــاده چهــل و ششــم بنیــاد نامــهء مصــوب هيئــت مؤســس ،تنهــا
دفاتــر امــور عضويــت هــا و شــاخه هــا ،دفــر امــور اداری و مالــی ،دفــر روابــط عمومــی و انتشــارات و ،از نیمــهء
ایــن دوره ،دفــر حقوقــی و امــور انتخابــات عمـاً تشــکیل شــده و فعالیــت میکردنــد.
تصميــم گرفتــه شــد کــه دبیــرکل ،بــه اتفــاق دبی ـران دفات ـ ِر فعــال شــده« ،هیئــت اجرائــی» را تشــکیل
دهنــد و مدیریــت امــور اجرائــی حــزب عمـاً بــه عهــده ایــن هیئــت درآمــد .ایــن هیئــت اغلــب رئیــس شــورای
مرکــزی را در مــوارد مختلــف مــورد رایزنــی قـرار داده اســت .مراتــب ايــن تغيـرات در بنيادنامــهء جديــذی کــه
بــه کنگــره عــادی اول تقديــم مــی شــود منعکــس شــده اســت.
در غیــاب فعالیــت «دفــر ارتبــاط بــا ســازمان هــای ديگــر» ،دبیــرکل و معــاون او ،بــا رایزنــی رئیــس
شــورای مرکــزی ،ایــن وظیفــه را بــه عهــده گرفتــه و در ایــن مســیر گفتگوهائــی را بــا حــزب مرشوطــه ای ـران
و حــزب کمونیســت کارگــری آغــاز کردنــد .چش ـمانداز همــکاری حــزب مــا بــا حــزب مرشوطــه ای ـران روشــنی
بیشــری را نشــان میدهــد.

دفرت عضويت ها و شاخه ها

دفرت روابط عمومی و انتشارات

دفرت حقوقی و انتخابات
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تــا پایــان آوریــل  ٢٠١٧ایــن دفــر فعالیتــی نداشــت .بــا اخــراج یکــی از اعضــای حــزب ایــن دفــر
و فــرد اخ ـراج شــده برآیــد .از آنجــا کــه
موظــف شــد تــا بــه احقــاق حقــوق حــزب
مزبــور بــود ،دبیــر کل آقــای ميــاد
فــرد اخ ـراج شــده خــود دبیــر دفــر
بــه عنــوان دبیــر دفــر حقوقــی
آقائــی (عضــو شــورای مرکــزی) را
 ٢٠١٧دبیــر ایــن دفــر بــه هیئــت
و انتخابــات برگزیــد .از مــاه مــه
اجرائی پیوسته است.

شامره ی چهارم

ایــن دفــر ،بــه دبــری آقــای محســن ذاکــری ،از هنــگام تشــکیل حــزب در تأســیس و راهانــدازی ســایت
حــزب ،مدیریــت ایمیــل حــزب ،و ســپس انتشــار فصلنامــه «گیتــیمــداری» فعــال بــوده اســت .در ايــن فصــل
نامــه ،کــه تاکنــون ســه شــارهء آن منتــر شــده اســت ،آقــای مهــدی رضائــی تازيــک بعنــوان رسدبــر و آقــای
ميــاد آقائــی بعنــوان مســئول فنــی ايــن فصلنامــه فعاليــت داشــته انــد.

گیتی مداری

ايــن دفــر ،بــا دبــری آقــای منوچهــر يزديــان ،از هنــگام تشــکیل حــزب فعــال بــوده و بــا مکاتبــه و
مصاحبــه بــا درخواس ـت کننــدگان عضویــت در حــزب ،بــا مشــارکت فعــال دبیــرکل بــر پروســهء عضــو گیــری
نظــارت و مدیریــت داشــته اســت.
البتــه بــهمنظــور اســتمرار کارهــا ،پيــش بينــی شــده بــود کــه مديــر ايــن دفــر بـرای مــدت ســه ســال
بــه کار خــود ادامــه داده و در مراحــل اوليــهء رســيدگی بــه تقاضاهــای عضويــت از همــکاری مشــورتی دو تــن
ديگــر از اعضــاء برخــوردار باشــد .امــا در طــول دوره گذشــته ،بــه لحــاظ فقــدان رضورت و بــر اســاس موافقــت
رئيــس شــورای مرکــزی و دبــرکل حــزب ،همــکار ديگــری بـرای مشــورت انتخــاب نشــد.
در نیمــهء دوم ایــن دوره موضــوع «شــاخههای حــزب» مــورد بازبینــی قـرار گرفــت و قـرار شــد بهجــای
«شــاخهها» در کشــورهای محــل ســکونت اعضــای شــورای مرکــزی یــک نفــر بــه عنــوان «مســئول هامهنگــی
شــاخهء حــزب» تعییــن گــردد .در ایــن رابطــه مســئول هامهنگــی در کشــورهای ایــاالت متحــده ،کانــادا ،هلنــد،
ســوئد ،نــروژ ،فنالنــد ،ســویس و آملــان انتخــاب شــدند .ايــن ترتيبــات نيــز در بنيادنامــهء جديــدی کــه بــه کنگــره
عــادی تقديــم شــده منعکــس مــی باشــند.
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دفاتر امور اداری و مالی

در تاریــخ  ١٥مــاه مــه  ٢٠١٦کنگــرهء فوقالعــاده حــزب تشــکیل گردیــد و طــی مصوباتــی وظیفــه
امــور اداری حــزب را بــه «دبیــر دفــر شــورای مرکــزی» ،بــا مديريــت خانــم نســرن نيکــی عليــی ،انتقــال داد.
وظیفــهء امــور مالــی حــزب ،کــه بــه لحــاظ بنيادنامــه ای بــر عهــده خزانــه دار منتخــب شــورای مرکــزی اســت،
طبــق تصميــم شــورا بــه رئيــس شــورای مرکــزی ،آقــای دکــر اســاعيل نــوری عــا ،محــول شــد و ايشــان حــزب را
در کشــور امريــکا بــه ثبــت رســانده و پــس از دريافــت شــاره ثبــت مالياتــی حســاب بانکــی حــزب را راه انــدازی
کردنــد .گـزارش مالــی حــزب جداگانــه تهيــه و تقديــم مــی شــود.
دفرت رسانههای اجتامعی
مبنظــور حضــور حــزب در رســانه هــای اجتامعــی دفــر تــازه ای بــه نــام دفــر رســانههای اجتامعــی
بوجــود آمــد کــه فعاليــت خــود را تــازه رشوع کــرده اســت.

فعالیتهای رسانهای اعضاء

در دورهای کــه پشــترس گذاشــتهایم فعالیتهــای تعــدادی از اعضــای حــزب در رســانهها اعــم
از تلویزیــون ،رادیــو و نرشیــات چشــمگیر بــوده اســت .در ایــن رابطــه میتــوان از حــدود  ٢٠٠برنام ـهء رادیــو
تلویزیــون و انتشــار حــدود  ٥٠مقالــه در نرشیــات مختلــف نامبــرد.

رشکت در مراسم و کنگره های ديگران

گیتی مداری

شامره ی چهارم
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در طــی ايــن دوره برخــی از اعضــای حــزب در کنگــره هــا و مراســم مختلفــی رشکــت کــرده و هــر کجــا
کــه الزم بــوده پيــام حــزب را قرائــت کــرده انــد .از جملــه مــی تــوان بــه مــوارد زيــر اشــاره کــرد:
ــ مراسم تشييع و تدفني زنده ياد عبدالرضا عبدالکرميی
ــ سالگرد تأسیس کومه له در استکهلم
ــ مراسم بزرگداشت سه نفر از اعضای کومهله در استکهلم
ــ کنگره حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در گوتنربگ
ــ کنگرهء حزب کمونيست کارگری ایران در کلن
ــ سمینار مرکز مطلعات تربیز (تجزیهطلبان) در استکهلم
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کميسيون برگزاری کنگره

ايــن کميســيون بــا رشکــت چهــار نفــر از اعضــای شــورای مرکــزی از مــاه جــوالی  ۲۰۱۷کار خــود بـرای
تهيــه متــون جديــدی کــه بــه کنگــره عــادی مهرمــاه تقديــم مــی شــوند ،از جملــه مرامنامــه و بنيادنامــه جديــد
و آئــن نامــه برگ ـزاری کنگــره ،کار خــود را تهيــه کــرده و گ ـزارش فعاليــت هــا و گ ـزارش مالــی حــزب را تهيــه
منــوده اســت.

مشاوران حزب

اهمیــت ایــن مشــاورین بــرای
و تجــارب آنهــا و از ســوی دیگــر
هائــی اســت کــه بعنــوان اف ـرادی
اذهــان عمومــی ب ـرای جــا افتــادن
تقويــت کــرده و فواصــل بــن
ســکوالر دموکـرات ديگــر را پُــر مــی
هامنطــور کــه در «پیشدرآمــد»

حــزب مــا از یکســو بهرهگیــری از نظـرات
داشــن رابطــهء نزدیــک بــا شــخصیت
ســکوالر دموکــرات زمينــه را در
گفتــان ســکوالر دموکراســی
حــزب مــا و احـزاب و گــروه هــای
کننــد.
ایــن گ ـزارش آمــده اســت ،ســه نفــر از

شــخصیتهای دعــوت شــده بـرای رشکــت در تأســیس هســته موســس ،بــه دلیــل عضویــت در حزبــی دیگــر و یــا
ترجیــح دادن «فعالیــت جنبشــی» بــر «فعالیــت حزبــی» ،بــه عنــوان مشــاور در نشسـتهای حــزب حضــور پیــدا
کردنــد .بعــد از تشــکیل حــزب نيــز دو شــخصیت دیگــر بــه جمــع مشــاوران افــزوده شــدند.
ایــن مشــاوران کــه دســتور و صــورت جلســات نشس ـتهای عمومــی را دریافــت میکننــد مخیــر بــه
رشکــت در جلســات و ارائــهء نظ ـرات مشــاورتی خــود میباشــند.

سیاست حزب در فعالیتهای بیرون از خود

گیتی مداری
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حــزب مــا ،از زمــان فعاليــت «هیئــت موســس» تــا هــم اکنــون ،فعالیــت بیرونــی خــود را بــر «انجــام
کار کالن» پایهریــزی منــوده و در راســتای رشکــت در ســاير فعاليــت هــای مرســوم احـزاب کمــر فعاليــت داشــته
اســت .حــزب مــا کار کالن را در مــدار کوشــش بـرای اســتقرار یــک حکومــت ســکوالر دموکـرات در ایـران از راه
ايجــاد آلرتناتيــوی ســکوالر دموک ـرات ،رسنگونــی و ســپس انحــال نظــام حکومــت اســامی از طریــق راهانــدازی
مجلــس موسســان ،تصویــب قانــون اساســی ســکوالر دموک ـرات و انتخابــات آزاد ب ـرای تشــکیل پارملــان تعریــف
میکنــد.
مشخصات عملی این کار کالن در دوره «پیشگامی» حزب عبارتند از:
ایجاد تشکیالتی مستقل و منسجم از سکوالر دموکراتهای ایرانی.
ترویج اندیشه سکوالر دموکراسی به عنوان آلرتناتیو حکومت اسالمی مسلط بر ایران.
ايجاد جايگاهی در خور برای طیف سکوالر دموکراتها در میان مخالفین حکومت اسالمی.
تــاش ب ـرای جلــب ســازمانهای باورمنــد بــه ســکوالر دموکراســی بــه منظــور ایجــاد پالتفرمــی ب ـرای تشــکیل
نیــروی آلرتناتیــو.
تشکیل جبههای از سازمانهای سکوالر دموکرات بهعنوان آلرتناتیو حکومت اسالمی.
تدویــن برنامههــای سیاســی ،اقتصــادی و حقوقــی مبنظــور (رشکــت در تدویــن پیشنویــس قانــون اساســی جديــد
و همــه پرســی هــا و انتخابــات ناشــی از آن).
بــرای تحقــق اهــداف فــوق ،بــه اســتثنای «تدویــن برنامههــای سیاســی ،اقتصــادی و حقوقــی» کــه
فرصــت کار تفصيلــی بــر روی آن تاکنــون پيــش نيامــده ،اعضــای حــزب در دوره گذشــته در ســایر مــوارد فعــال
بودهانــد کــه رشح آن مخت ـرا ً در ادامــه خواهــد آمــد.
در زمینــه انجــام «کارهــای مرســوم» ،فعالیــت حــزب مــا بصــورت عمــدی و آگاهانــه چشـمگیر نبودهانــد.
حــزب مــا از هــان ابتــدا تصمیــم گرفــت کــه در مرحلــه فعلــی حیــات خــود ،تشــکیالتی ب ـرای «آکســیونی» و
«صــدور بیانیــه و پتیشــن» و از ایــن قبیــل نباشــد .ســازماندهی یــا رشکــت در آکســیونهای چنــد نفــره ،تبدیــل
شــدن بــه ماشــین صــدور بیانیههــای تک ـراری و بــدون خواننــده را حــزب مــا در مســیر تحقــق کار کالن حــزب
ندانســته اســت.
در جلســه عمومــی  ۲۸اوت  ۲۰۱۷پــروژهای بــا عنــوان «زیرســاخت و گســرش کار میدانــی» در حــزب»
معرفــی گردیــد و قـرار شــد چنــد نفــر از داوطلبــان روی ایــن پــروژه کار کــرده و در آینــده حاصــل کار را بـرای
تصمیمگیــری بــه اعضــای حــزب ارائــه دهنــد.
اولین دبیرکل حزب
تهیــه شــده بوســیله حســن اعتــادی
استکهلم (سوئد)
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