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انونها و سازمانهاي چرا آزادي انديشه؟ بحث از آزادي انديشه سنگ بناي هستي و موجوديت آ
و پس و از همين رو است آه حيات آانون نويسندگان ايران نيز با بحث و آوشش در راه . فرهنگي است

  : آزادي انديشه عجين است

انديشة “نام ) 1358بهار (اي انتشار دهد   نخستين باري آه آانون نويسندگان ايران توانست نشريه-
   چنين آرد؟چرا آانون. را براي آن برگزيد" آزاد

روز آزادي انديشه، " ارديبهشت، زاد روز مصدق را 28، جبهة دموآراتيك ملي روز "بهار آزادي" در آن -
اعالم آرد و آانون نويسندگان نيز از جملة نخستين سازمانهايي بود آه بر اين " آزادي سخن و آزادي قلم

  . انتخاب صحه گذاشت و اين روز را گرامي داشت

همچنان در مرآز بحثها و " آزادي انديشه"، در آوشش براي تجديد فعاليت آانون، 70  از آغاز دههء-
 آه منشورآزادي انديشه بود تا 134از متن . گفت و شنيدها و چه بسا بگو مگو هاي آانون و آانونيان است

خداوند جان و "و باالخره تا آن . باز شود" آانون"سخنان اين و آن آه آزادي انديشه را رها آنيم تا درهاي 
 يكي از دبيران  آه از زبان) 1999 ژوئن 13(المللي فرانسه  و آن مصاحبه در برنامة فارسي راديو بين" خرد

گفت آه انديشه آه آزاد است پس آزادي انديشه معني ندارد، آزادي بيان و نشر   مي آانون شنيديم آه
  !شداست آه بايد موضوع آار و هدف فعاليت آانون نويسندگان با

و بعد هم در ايراِن اين چند سال اخير، ديگر بحث از آزادي انديشه از زبان و قلم اين وآن به آوچه و 
ناپذير و پس، از حادترين نيازهاي جامعه جلوه  از آمبودهاي تحمل عنوان يكي  بازارآشيده شده است و به

آزادي انديشه، "آورند آه   مي توانند فرياد بر دانشجويان دانشگاه هربار و هرآجا آه مي. آرده است
 و البته لشكر حزب اهللا هم آوبنده به  ".آزادي انديشه، با ريش و پشم نميشه"و يا " هميشه هميشه

از شعارهاي هواداران و مخالفان خاتمي در " (آزادي انديشه، با سوت و آف نميشه"آيد آه  مقابله مي
امروزسفر ايشان به مشهد، و درين . و جنگ مغلوبه است). 12. ، ص1379مرداد  -، تير40، شمارة  پيام

 و دگر انديشيدن   انديشيدن شوند آه تنها جرم مشهودي آه دارند جسارت ميان، آساني آشته مي
قتلهاي عمد و برنامه ريزي شدة پائيز گذشته، از قتل مجيد شريف و پروانة اسكندري و داريوش : است

ر پوينده ، و بعد هم آن مفقودشدگان و آن قربانياِن مرگهاي  محمد مختاري و محمد جعف فروهر تا قتل
عالييها، تفضليها،  ها، مير زاده سيرجانيها، دوانيها، زال زادها، سعيدي فرخ: مشكوك و قتلهاي مسلم

     .مظلومانها، غفارحسينيها و ديگران و ديگران

 

و " توس"و " جامعه“ توقيف است، آه" سالم: "اند هايي آه در محاق توقيف افتاده و باالخره روزنامه 
و اين روزنامه نويس و آن صاحب قلم آه در زندان است چرا آه . آه در ديار عدمند" ... زن روز"و ” خرداد"

  .چيزي نوشته اند آه اصحاب واليت را پسند نيامده است

در جست و جوي . پس اين آزادي انديشه چيست؟ اين پرسش در ذهن ماست و پاسخي مي طلبد
 به بحث  آنگاه. سخ، نخست آزادي را تعريف آنيم و سپس انديشه را، تا به تعريف آزادي انديشه برسيمپا

بپردازيم آه خاستگاه دائمي و اصلي آزادي انديشه است و باالخره از " مطالبات و خواستهاي دموآراتيك"از 
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رزه براي آزادي انديشه، امروزي و موانع موجود بر سر راه آزادي انديشه سخن بگوئيم تا دريابيم آه چرا مبا
با نظري به ايران و آزادي انديشه در آنجا سخن را به پايان مبحث آزاديها ، مبحث زندگي . هميشگي است

آيست آه از اسارت شادمان باشد و قيد و بند و آور شو و دور شو را ناپسند نداند؟ آدام شاعر و . است
شسته است؟ آنكس هم آه چنين آند اينهمه را براي ديگران نويسنده و نقاش غل و زنجير را به مدح ن

حيوان هم . زندگي بي آزادي زندگي نيست، مردن تدريجي است و اسارت! خواهد و نه براي خود مي
آنجا ! مآب سيرك را انتهاست به ياد بياوريد و يا زندگي دلقك غم باغ وحش را آه چه بي. پسندد آزادي را مي

سر به زير و : ي، در بهترين حاالت، زندگي در پشت ميله هاي باغ وحش استآه آزادي نباشد، زندگ
شود، از اسارِت  آدم، آدم مي. دهد آزادي به زندگي معني مي! و بعد هم هيچ. خور و خواب و شهوت. مطيع

   .گذارد آيد و به دنياي اعتراض يعني دگرگوني قدم مي نياز در مي

, آزادي انديشه، آزادي گفتار، آزادي مسكن: ودمان آزاديهاستگوييم، مقص وقتي از آزادي مي. آزادي
  ...آزادي رفت وآمد، آزادي پوشاك و و و 

بنديهاي گوناگون   تنظيم و طبقه چنيني، موضوع آزاديها متنوعند و متعدد و متكثر و مانند هر مقولة اين
“ اساسي”اند و برخي از آزاديهاي  سخن گفته“ جمعي”و آزاديهاي “ فردي”برخي از آزاديهاي . اند قرار گرفته

، آزاديهاي ...)آزادي رفت و آمد، آزادي مسكن و و و(“ شخصي”و يا از آزاديهاي . “اساسي غير”و 
آزادي داد وستد، (“ اقتصادي”، آزاديهاي ...)آزادي اجتماعات، آزادي تجمع، آزادي عقيده، و و و (“ سياسي”

   و آزاديهاي...) آزادي آموزش، آزادي اطالعات، و و و (“ فرهنگي”، آزاديهاي ...) مالكيت ، و و و  آزادي
روشن است آه در اينجا هدف ما، بحث ازين ...). آزادي اعتصاب، آزادي آار و شغل، و و و (“ اجتماعي”

 ازين اشارات مختصر تنها توجه به  غرض. بندي ديگري نيست بنديها و يا احيانًا به دست دادن طبقه طبقه
است آه آزادي تجليات گوناگون دارد و اين تجليات در عرصه هاي گوناگون حيات اجتماعي به اين نكته 

  .چشم مي خورد

به عنوان هشداري در مقدمه بگويم آه در نوشته ها و متون غربي و پس در ترجمة آنها به زبان فارسي، 
، اصطالحات مختلفي به آار رفته براي بيان اين مطلب آه آدميان بايد از آزادي در انديشيدن برخوردار باشند

شود آه تنوع و تعدد آنها ممكن است خواننده را به سرگرداني آشاند، در حاليكه اين تنوع و تعدد  مي
بيشتر از تنوع سنتهاي فرهنگي در آشورهاي گوناگون و يا از ذوق و نحوة آار مترجمان اين متون به 

ترجمه " آزادي فكر"آنچه را ديروز مترجمان به .  بحثآند و نه از تعدد موضوعات مورد فارسي حكايت مي
" آزادي وجدان"، "آزادي ذهن"مؤلفان ديگر و متون ديگر از . آنند ترجمه مي" آزادي انديشه"مي آردند امروز 

يعني همان اصطالحي " آزادي انديشه"صحبت مي دارند آه در واقع مترادفهاي ديگري است براي همان 
  .فتار به آار مي بريم و اآنون هم به تعريف آن مي پردازيمآه ما در سراسر اين گ

  .آزادي و انديشه: آنندة آن آغاز آنيم  اجزاي ترآيب تعريف اين اصطالح را از تعريف

فرهنگهاي لغت آه . آزادي چيست؟ اين آزادي چيست؟ البته آه اين آلمه را بسيار معني آرده اند
آن آس آه به هيچ آس تعلق "يعني " آزاد. "معني آرده اند" آزاد“ع  در معناي سادة آلمه، به تب را" آزادي"

/  نه چو خر به زير بارم  نه بر اشتري سوارم،". "برده و بنده نيست. ندارد، در تملك يا تصاحب آسي نيست
و پس ". زهرچه نقش تعلق بگيرد آزادم. "و به اينگونه زندگي مي آنم". نه خداوند رعيت، نه غالم شهريارم

در قيد و بند اين آس و آن آس و اين چيز و . ، يعني به آسي تعلق نداشتن، در تملك آسي نبودن"زاديآ"
  .آن چيز نبودن

تكيه شده است اما آزادي نوع و گونه اي از " بودن" نوع و گونه اي از  در اين تعريف، بر آزادي به عنوان
 از جملة ساده ترين و  توانيم رسيد آه ينيز هست و با توجه به اين نكته به تعريفي م" رفتار آردن"
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يعني آه آدمي قدرت و توانايي آن را . آزادي يعني حق بودن و رفتار آردن به دلخواه خود: ترينهاست بديهي
خواهد بكند  خواهد نباشد؛ آاري را آه مي خواهد، باشد و آن گونه آه نمي داشته باشد آه آن گونه آه مي

. يعني خودمختار بودن. پس قدرت و يا توانايي انجام آاري را داشتن. دخواهد نكن و آاري را آه نمي
  .برخورداري از حق تعيين سرنوشت خويش. برخورداري ازخودمختاري فردي

به گفتة . آزادي طبيعت بشر است. تواند باشد آيا مي تواند چنين باشد؟ به نظر برخي جز اين نمي 
پس آزادي يعني حق .  در قيد و بند هاي جامعه گرفتار مي شوند آيند و سپس روسو آدميان آزاد به دنيا مي

شوند آه بشر نه آزاد،  برخي ديگر يادآور مي. آنند طبيعي بشر، و آزاديها حقوق طبيعي بشر را تأمين مي
 ونياز و قيد و فشار زندگي را آغاز آرده است و در طول  آه نيازمند و محتاج به جهان آمده است و در احتياج

آوشد آه بر اين مشكالت چيره شود و هر اندازه آه اين چيرگي   خود آوشيده است و همچنان ميحيات
  .بيشتر باشد و مرز نيازها به دورتر رفته باشد به همان اندازه هم آزادي آدميان بيشتر و گسترده تر است

در حكمت عامه . است، ضرورتي آه در ارضاي نيازها و احتياجات است“ ضرورت”قطب مخالف “ آزادي”پس 
صبر ندارد آه بسازد / اين شكم بي هنر پيچ پيچ " چرا؟ چون ". آدم گرسنه دين و ايمان ندارد"گفته اند آه 

بود يعني آدمي در سلطة ضرورت گرفتار آمده است و هرچه از اين سلطه آاسته " هيچ"و وقتي ". به هيچ
يابد و ملموس و   آزادي عينيت بيشتري ميو به اين معني،. شود شود، آزادي او از گرسنگي بيشتر مي

شود و پس دين و ايمان پيدا  مي" گرسنه غير " و“ ناگرسنه”شود و آن زمان است آه آدم  محسوس مي
  !آند مي

اشكال اصلي چنين تحليلي در اين است آه بر نوعي تقابل و تضاد ناگزير و يكسويه ميان ضرورت و  
گويد   رشد و گسترش آزاديها سخن مي تخفيف ضرورتها بر پيدايش وآزادي استوار است و از اثر تقليل و 

اگر گرسنه، . بي آنكه از روند معكوس يعني از اثرگذاري آزادي بر آاهش و تخفيف ضرورتها سخني بگويد
آزادي آن را نداشته باشد آه گرسنگي خود را به زبان بياورد از آجا به چنين ضرورتي پي خواهيم برد؟ 

بة تاريخي جوامع گوناگون نشان مي دهد آه نيازمندان هيچ جا و هيچ گاه از بيان نيازهاي نگاهي به تجر
زدگان  به شهادت همة شورشهاي گرسنگان و قحطي(خود باز نايستاده اند و همين حضور گويا و پايدار 

ه است آه مرز از عواملي بود...) براي نان و همة قيامها و عصيانها عليه مستبدان و خودآامگان تاريخ ووو
 وضرورت، رابطه اي دوسويه و متقابل وجود  پس ميان آزادي. قلمرو نيازها و ضرورتها را به عقب رانده است

فشار و فوريت آزاديها ميدان عمل گسترده تر و  دارد هرچند آه با آاهش از فوريت و فشار ضرورتها، 
  .يابند پايدارتري مي

اي  افتاده در پي انديشه نيست و هم همة آارهاي روزانه و پيشهيچ آاري بي انديشه . و اّما انديشه 
هنر، علم، اخالق، فلسفه، دين، همه سرزمين : تر است و هم البته فعاليتهاي بسيار پيچيده و پيچيده

اول . "اي به آار نيفتد نه هنري خواهد بود و نه علمي و نه اخالقي و نه ديني اگر انديشه. اند انديشه
/ اي  اي برادر تو همه انديشه"البته ديگر تا آنجا نرويم آه . و همچنين رفتار و آردار".  گفتارانديشه وانگهي

به همين قناعت آنيم آه . برسيم" انديشم پس هستم مي"و يا به بحث " اي مابقي تو استخوان و ريشه
  .انديشد انديشيدن يكي از تواناييها و قابليتهاي ذهن بشري است و پس هر انساني مي

آدمي . موجوديت اجتماعي را نمي توان در انديشه خالصه آرد.  انديشه نيست و البته آه آدمي تنها 
آند از  انديشد و آنچه مي پس رابطة ميان آنچه آدمي مي. خوابد و زندگي اجتماعي دارد خورد، مي مي

اعي، ميراث فرهنگي، جامعه، واقعيت اجتم: آيد انديشه در خٍأل پديد نمي. اي برخوردار است اهميت ويژه
    .گذارند قدرتهاي اقتصادي، سياسي و عقيدتي بر انديشه اثر مي
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انديشه در تفاوت و تقابل و تضاد با . اي با آن ديگري يكسان و همسان نيست الزاماٍَ هر انديشه
: لوتر گفته است. آن هم از طريق گفتن و نوشتن و خواندن و گرفتن و دادن. هاي ديگر است انديشه

 تنوع و چندگونگي، تضاد و تغيير  دنياي انديشه، يكسره با". نديشه از پرداخت حقوق گمرآي معاف استا"
و تنوع و تغيير الجرم . شود  گويي آه ذات انديشه در تنوع و تغيير خالصه مي.  همراه است و دگرگوني

انديشي و   و خشكآه اگر چنين نباشد تاريكي و خفقان و تعصب. آورد تحمل و شكيبايي را الزم مي
  .سوزي بر همه چيز چيرگي مي گيرد انديشه

آزادي . اآنون باتوجه به آنچه در بارة آزادي و انديشه گفته شد مي توان به تعريف آزادي انديشه پرداخت
انديشه به اين معني است آه آدمي خود امكان آن را داشته باشد آه براي همة پرسشهايي آه در جريان 

پسندد انتخاب و يا تدوين آند  آن پاسخهايي را آه مي شود، تماعي وي مطرح ميزندگي شخصي و اج
پندارد به  وقادر باشد آه رفتار و آردار و عمل خود را با اين پاسخها مطابقت دهد و آنچه را حقيقت مي

  .آگاهي ديگران برساند

يشه از اهميت اساسي  آزادي اند اي  در هر جامعه نمايد آه با همة آنچه گفته شد ديگر بديهي مي
اي بدون آزادي انديشه در سالمت و صالبت نخواهد  برخوردار است و زندگي معنوي و فكري هيچ جامعه

انديشه دفاع و حراستي است از نظامها و نظمهاي سياسي و عقيدتي  هر نوع محدوديتي در آزادي. بود
ود را به همراه دارد و همين است آه انديشه در درون خود به شك نهادن وضع موج آزادي. موجود و مستقر

انديشه  براي اينان رعايت آزادي. اعتمادي پاسداران اعتقاد و قدرت را تشكيل مي دهد سرچشمه اصلي بي
  .در حكم مار در آستين پروردن است

جمع يك رشته آزاديهاي خاص است آه همة آنها هدف واحدي دارند هرچند  انديشه حاصل بنابرين آزادي
  . مسئلة خاصي را طرح مي آندآه هر يك

عقيدهدر مرآز آزادي انديشه،  يعني آه آدمي ازين امكان . قرار مي گيرد) Liberté d’opinion (آزادي
و پس آزادي اينكه در هر . برخوردار باشد آه خود آنچه را در هر زمينه اي حقيقت مي پندارد تعيين آند

. اي جرم نيست  عقيده آزاد است و داشتن هيچ عقيده:زمينه، نظر و ديدگاه شخصي خود را داشته باشد
  . و از شغلي برآنار آرد اي به دادگاه فرستاد و يا از آاري محروم آسي را نبايد به جرم داشتن عقيده

اختالف در عقايد درسرشت جامعة بشري است و آنجا آه همه بر يك عقيده هستند سرزمين خودآامگان 
بندند و به حذف  آمر مي“ انديشي درست"شار و اجبار به ترويج و تحميل آنان آه با ف. و مستبدان است

انديشان خواهند  آني منحرفان و آج ريشه سرعت به دست مي زنند المحاله و به" انديشيها آج"و " انحرافها"
ها  چنين است آه يكسانسازي اجباري عقيده. رسيد تا صحنة هستي را از لوث وجودشان رهايي بخشند

چرا آه آزادي عقيده تنها به آزادي عقيده در موضوعات آم اهميت . انجامد  يكدستي گورستانها ميتنها به
همچنانكه گفته اند . اي آمرنگ از آزادي عقيده نيست شود آه چنين چيزي جز سايه و ثانوي محدود نمي

راه . ود قرار داردبناي واقعيِت ملموس آزادي عقيده، حق مخالف بودن است با آنچه در قلب نظم موج سنِگ
هرآس خود بايد معيار درستي . است" دگرانديشي" آه در  "درست انديشي " صالح و نجاح جامعه، نه در

و اگر بخواهيم چنين باشد بايد آه مدارا و تحمل و . پندارد برگزيند و نادرستي باشد و آنچه را درست مي
  .ي ولي دشوار استو اين آاري حيات.  را بر جامعه حكمفرما بداريم شكيبايي

 

ديني مي شود  آزادي عقيده ، آن زمان آه در زمينة رويه و رفتار انسان در برابر دين و ايمان اعمال   آزادي
  .ويا پرستش و نيايش را" آزادي عبادت"گيرد و هم  را در بر مي"آزادي اعتقاد"گيرد آه هم  نام مي

به معناي آزادي در انتخاب " ) آزادي ايمان"و" نآزادي وجدا"يا اصطالحات مترادفي چون" (آزادي اعتقاد"
يعني آه مؤمنان و " آزادي عبادت. "اعتقادي و يا اعتقاد به ديني از ميان اديان موجود است ميان بي
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 ديني خود را، چه به صورت فردي و چه به  معتقدان آزادند آه به دين خود عمل آنند و مراسم و مناسك
  . جمعي، به جا آورند صورت

اي را داشتن به خودي خود مقصودي را حاصل نمي آند مگر اينكه دارندة آن عقيده ازحق بيان  يدهعق
آزادي. ناپذير است  جداييآزادي سخنازينروست آه آزادي عقيده از .  عقايد خود هم برخوردار باشد آزاد

 آن دارد آه عقيدة خود را يعني آه هرآس حق") آزادي آالم"و يا " آزادي گفتار"و يا " آزادي بيان"يا  (سخن
حيات و دوام . اند آزادي عقيده و آزادي سخن دو همزاد بهم بسته و درهم پيوسته.  بيان آند براي ديگري

اين دو آزادي مهمترين و اصليترين آزاديهاي معنوي و فكري هستند . هريك در حيات و دوام آن ديگري است
" سانسور"مميزي و . شود  و اجتماعي درهم شكسته ميو با تجاوز به آنهاست آه حريم آزاديهاي فردي

تواند در آشكار و نهان به وسيلة  و سانسور مي.  است آشكارترين و متداولترين شكل تجاوز به آزادي سخن
هاي ديني و غير ديني حاآم و يا به وسيلة قدرتهاي اقتصادي و  دولت، به وسيلة پاسداران جهانبيني

شود و يا آنجه به موجب  اي صالح و مصلحت دانسته مي آنچه در جامعه. سياسي و فرهنگي اعمال شود
تواند بهانه و   اجتماعي بايد از حرمت و احترام برخوردار باشد در هر زمان مي عادات و آداب و رسوم و سنن

  .بستر پيدايش موانع گوناگون در راه آزادي سخن گردد

 

و نشرنتيجة منطقي آزادي سخن،    طبع يعني آه مردمان بايد بتوانند عقيدة خود را آزادانه .  استآزادي
هاي  و اآنون هم از طريق رسانه( وتلويزيون  از طريق طبع و نشر و قلم و آاغذ و آتاب و روزنامه و راديو

پس آزادي طبع و نشر به معناي آزادي خبرگيري و خبر رساني، آزادي . پخش و پراآنده آنند) الكترونيكي
  . ديو و تلويزيون، آزادي سينما و نمايش استمطبوعات، آزادي را

آورد آه پهنة ابداع آثار علمي و هنري،  را به دنبال مي" آزادي آفرينش هنري و فكري"آزادي طبع ونشر، 
 آموزش از آزادي برخوردار باشد و هم فراگرفتن و   اما آزادي انديشه الزم مي آورد آه هم .پهنة آزادي است

آزادي تعليم و آزادي تعلم سنگ بناي آن گروه از آزاديهايي است آه به .  بگيردآموختن در آزادي صورت
  . شناخته مي شود" آآادميك"عنوان آزاديهاي 

همهء اين آزاديها آه در واقع از تبعات آزادي انديشه شمرده مي شوند، به خودي خود و به صورت 
طلبد آه در غياب  ها را مي زاب، آزادي اتحاديهمنطقي آزادي اجتماعات، آزادي تظاهرات، آزادي انجمنها و اح

  .گيرد و پس پايداري ندارد يابد، قوام و دوامي نمي آنها، وجود اين آزاديها معنايى نمي

توان دريافت آه آزادي انديشه در هر جامعه و در هر زمان، از مقام و اهميتي  از همة آنچه گفته شد مي
بخشد و بارور و  ل همة حقوقي است آه ذهن آدمي را نيرو مياصلي و محوري برخوردار است چرا آه شام

  . آند آارآ مي

آزادي عقيده، (آزادي انديشه، آزادي انديشيدن، چگونه انديشيدن و به چه انديشيدن را همراه دارد 
ه و آزادي نشِر انديش) آزادي سخن و آزادي قلم( آزادي بياِن انديشه  و اينهمه) آزادي اعتقاد و آزادي ديني

پس آزادي انديشه، محوري است و . سازد را ضرور مي)  تعليم و تعلم و تجمع و تشكل آزادي طبع و نشر و(
آزادي انديشه، در همة تجليات خود با زندگي . آزادي در خواب نيست، آزادي در بيداري است: حياتي

ت از بحث آنوني برآيد، از روزمرة همگان سر و آار دارد و بنابراين به خالف آنچه ممكن است در وهلة نخس
در همه . گيرد آيد بلكه از نيازهاي نخستين و پايدار و ملموس آدميان سرچشمه مي دنياي انتزاعيات نمي
  .زمان و در همه جا

 -تري، اساساًٍ آزادي زاييدة شرايط تاريخي   و در سطح عمومي آيا واقعاًٍ چنين است؟ آيا آزادي انديشه 
اقتصادي است؟ برخي    بارت ديگر آيا آزادي محصول يك نظام خاص اجتماعياجتماعي خاصي است؟ به ع
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چنين مي پندارند و پس به نظر ايشان، پيش زمينة الزم براي آزاديها، و براي آزادي انديشه هم، پيدايش آن 
اين . پايه است اقتصادي است و آنجا آه اين نظام نيست، سخن از آزاديها بيهوده و بي  نظام خاص اجتماعي
مثالًٍ برخي از پيروان مارآس چنين مي . پردازان علوم اجتماعي و سياسي است نظر برخي از نظريه

گيرد و با رسيدن اين طبقه به  انديشند آه بحث از آزادي و آزاديهاي فردي با پيدايش بورژوازي، پيدايي مي
  . يابد قدرت است آه آزاديها معنا و مفهوم مي

توان پاسخ داد و آن هم از طريق آوشش  اه آزاديها به نوع ديگري هم ميبه آن پرسش دربارة خاستگ
اين نياز به آزادي انديشه از آجا برآمده است و خاستگاه : براي يافتن پاسخي به پرسشهايي از اين چنين

شود؟  اجتماعي آن آدام است؟ چرا به تحديد آزاديها، به سرآوب و زندان و خفقان و استبداد اعتراض مي
رسد همه جا و  شود و به جنبش انقالبي هم مي  اين اعتراض آه از زبان و آالم و حرف آرام آغاز ميچرا

گيرد اما هميشگي  خورد؟ مبارزة با ظلم در اين زمان و آن زمان تندي و آندي مي همه زمان به چشم مي
 دايمي است و و اين خواست.  رهايي از ظلم و سرآوب را خواستار شدن است و مبارزة با ظلم يعني

نام نهاده " خواستها و مطالبات دموآراتيك"بخشي از خواستها و مطالباتي را تشكيل مي دهد آه بر آنها 
خورد و حاصل يكي از تضادهايي  اند و در همة جوامع، هرچند با تندي و آندي آم يا بيش، به چشم مي

  .است آه ريشه در بطن جوامع بشري دارد

همگن نيست و هر زمان بستر تنشهايي است آه از تضاد ميان عناصر واقعيت اجتماعي يكدست و 
ترين اين تنشها از تضاد ميان منافع  مهمترين و شناخته. خيزد متشكل آن در اين زمينه يا آن زمينه بر مي
طبقاتي. گيرد گروهها، قشرها و طبقات سرچشمه مي  بستر مبارزةطبقات است و در همة جوامع تضاد

  .موضوع و هدف مبارزة طبقاتي آسب و يا حفظ برتري و تفوق طبقاتي است. فعال استطبقاتي حاضر و 
 

سياسي  اين. انگيزد  آسب و يا حفظ برتري و تفوق قدرت سياسي بر مي شكل ديگري از تضاد را   تضاد
اين نوع از تضاد سياسي در تجربة حكومتهاي  ( دهد هم نيروهاي در قدرت را در برابر يكديگر قرار مي

  و هم از قرار گرفتن اين نيروها در برابر نيروهاي سياسي) شود مانند به فراواني ديده مي ئتالفي و يا جبهها
آه معموٍال " (اصالحات از باال" خاصه در تجربياتي از نوع  تضاد سياسي. شود بيرون از قدرت ناشي مي

 و يا در دورة برزخ و  ن گروههاي در قدرتدر ميا) آورد حذف و يا برآناري برخي از درقدرتيان را به همراه مي
  .گيرد  و حدت مي انتقال قدرت، ميان نيروهاي در قدرت و نيروهاي بيرون از قدرت شدت

 مردمان در هر  .خورد  نوع سومي از تضادهايي است آه در جوامع بشري به چشم ميتضاد دموآراتيك
زنند و بتوانند در همة اموري آه به خود  سرنوشت خويش را رقم ب خواهند آه خود زمان و همواره مي

شود در هر حال بدون اطالع و  دانند دخالت داشته باشند و هيچ امري آه به ايشان مربوط مي مربوط مي
اما اين خواست همه جا در تضاد و تقابل با آارآرد و .  ايشان حل و فصل نشود حضور و موافقت و دخالت

گيرد آه از هر سو   قرار مي ...)ت، مذهب، حزب، فرقه و و ودول" (يافته قدرتهاي سازمان"طبيعت 
از . آوشند آه با نفي و يا تحديد حق تعيين سرنوشت، به جاي مردمان تصميم بگيرند و عمل آنند مي

و " مديران" تضاد و تقابل حكومت شوندگان با حكومت آنندگان و تضاد و تقابل ميان  همين رو است آه
" تضاد دموآراتيك"ينيهاي حاآم با ديگراني آه جز اين مي انديشند دو عنصر اصلي ب سازمان دهندگان حهان

 با   به يك دوره يا مرحلة خاص از تحول جوامع بشري تعلق ندارد چرا آه اين تضاد. دهند يل ميرا تشك
 اين دو  يي گرفته و تا زمان امحاء و اضمحالل  يا غيرديني پيدا بينيهاي ديني پيدايش دولت و پيدايش جهان

مثًال بحران (جتماعي هم ادامه خواهد داشت؛ هرچند آه اين تضاد هم در شرايط گوناگون اقتصادي و ا
  . تشديد و تصريح بيشتري يابد تواند مي) اقتصادي و يا جنگ و بحران سياسي
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.  تنش و درگيري است  آه سرچشمه و موضوع است) خودمختاري(در اين تضاد، حق تعيين سرنوشت  
هستي مردمان قدرتهاي سازمان يافته چنين حقي را بر نمي تابند آه خود را در همة آنچه با فكر و آار و 

خواهند و مردمان نيز چنين سيطره اي را  دانند و مي  مي ارتباطي دارد تنها تصميم گيرندة ذيصالح
اي از خواستها و  خواهند و اين چنين است آه مجموعه  و خود را حاآم بر سرنوشت خويش مي پذيرند نمي

گيرد آه  يي مي يابد و شكل ميپيدا) خودمختاري(مطالبات درباره و در حول و حوش حق تعيين سرنوشت 
 Ernesto Laclau, Politics and Ideology in:نگ(نام گرفته اند " مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك"

Marxist Theory       Capitalism - Fascism - Populism. London, NLR, 1977, p. 158-198.)    
 تصميمگيريها و گرايش به صورتهاي شورايي و  برابري، عدالت، آزادي، مشارآت در خواستهايي چون

 از جملة   اجتماعي، مقاومت در برابر ستم و خودسري قدرتهاي سازمان يافته جمعي در آار و مديريت
 برخي از خصايص اين  برشمردن. هستند" مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك " عناصر تشكيل دهندة

  :نايي بحث بيفزايدمي تواند بر روش" مطالبات و بازخواستها"

آردارانة  مآبانه و مطلق قدر قدرت و مقاومت در برابر گرايشهاي ) قدرت سياسي حاآم( مبارزة با دولت -
آه ادعا دارند آه سراسر آردار و رفتار و پندار " (ايدئولوژيك"آن و همچنين مبارزه با دستگاهها و قدرتهاي 

اعم از (بينيهاي حاآم  و جهان) از تا انجام زمان، تنظيم و اداره آنندبايد، از گهواره تا گور و از آغ آدميان را مي
را " مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك"و مقاومت دربرابر آنها هستة اصلي و پايدار ) ديني و غيرديني

بينيهاي حاآم را به دنبال  تضعيف دولت و جهان, دهند و بنابرين توسعة خواستهاي دموآراتيك تشكيل مي
  .گامي در راه مطالبات دموآراتيك است, هر انتقاد از دولت، دين و حزب. آورد مي

مطالبات و بازخواستهاي ."گيرند مي" اي مرحله    -فرا"اصالت خود را از ضرورتهاي " مطالبات" اين -
د  در همة جوامع و در همة زمانها به صورتهاي گوناگون حضور دارند و به بيان و عمل مي آين "دموآراتيك

آنندگان با صراحت و شدت  شوندگان و حكومت هرچند آه خاصه به هنگام تشديد تضاد ميان حكومت
بيهوده نيست آه در دورانهاي انقالبي، شوراهاي خودانگيخته چنين زود و سريع در . شوند بيشري بيان مي

  .اعمال آنندگيرند تا قدرت سياسي را با مشارآت همگان  آوي و آارگاه و شهر و روستا پيدايي مي

باالجبار مطالبات و خواستهاي يك طبقه و يا يك گروه معين " دموآراتيك مطالبات و بازخواستهاي "-
است به اين معني آه در هر زمان آنان آه به مبارزة در اين راه " فراطبقاتي"اين مطالبات . اجتماعي نيست

ين، برخي از خواستهاي دموآراتيك بيش از افزون بر. آيند خيزند از ميان طبقات مختلف اجتماعي مي بر مي
هر چيز و در مرحلة نخست مورد خواست و طلب اين يا آن يك ازگروههاي فراطبقاتي همچون زنان و جوانان 

است و اين خود برخصلت فراطبقاتي اين خواستها ...  و و و  و دانشجويان و روستانشينان و شهرنشينان
  .افزايد مي

، "مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك"نين مي شود آه مبارزه در راه حصول به  از آنچه گذشت نتيجه چ-
خصلتي ائتالفي مي يابد و در اين ائتالف همواره آنان آه در ستم و ظلم و حرمان و رنج و خفقان 

پس نادرست نيست اگر گفته شود آه طبقات . برند حضور پراهميتي دارند آشي به سر مي وبهره
  .ي و دايمي اين ائتالف، و پس اين مبارزات را تشكيل مي دهندزحمتكش هستة اصل

نظم و قدرت موجود را به پرسش و موأخذه و مقابله " مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك" از آنجا آه -
 در بيان اين خواستها و مبارزه در راه آنها يكي از وظايف و مساعي هميشگي  گيرند، مشارآت فعال مي

ناميده مي شود " چپ"سياسي  آنچه در عرف متعارف علوم.  را تشكيل مي دهد رقيخواهجنبش مخالفان ت
  .مدافع اين مطالبات و مبارز در راه آنهاست
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از ميان نمي رود، هرچند آه " دورة تاريخي"، ماندني است و الزامًا با پايان يك "مبارزات" دستاورد اين -
آيد آه رشته هايى يكسره پنبه  يست و چه فراوان پيش ميبازگشت ن در اينجا هم سير تاريخ يكسويه و بي

 اما اگر چنين افولي پيش نيايد آن  .هايي از دست برود تا باز تالشي ديگر آغاز شود  به دست آمده شود و
مطالبات و "روند تحقق . جويد دستاوردها هر زمان نه نفي آه قوام و دوام و گستردني بيشتر مي

  .  همچون روند تحقق دموآراسي، روندي آند و اما تراآمي است"بازخواستهاي دموآراتيك

همچون آزادي پوشاك و آزادي ( هم فردي باشند  مي توانند" مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك "-
؛ هرچند آه در جامعه، هيچ چيز يكسره فردي نيست و )همچون برابري و عدالت(وهم جمعي ) مسكن

پس اگر بگوييم آه در ميان مطالبات دموآراتيك، برخي هم . آند گيني ميسايه اي از جمع بر همه چيز سن
  .هستند آه بيشتر از آن ديگرها، فردي هستند، به واقعيت نزديكتر مانده ايم

خصلت غيرمادي يعني فكري و معنوي دارند و از " مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك" بسياري از-
در تدوين و ...) نگاران، حقوقدانان، هنرمندان ووو ندگان، روزنامهنويس(همين رو نيز گروههاي روشنفكري 

هر نقد تعبد اعتقادي . و مبارزه در راه آنها، سهم بزرگي دارند" مطالبات و بازخواستها"بيان اين گروه از 
و دراز و هر نقد قدرت دولت و هر دفاع از خودمختاري آدميان گامي در راه ناهموار ) اعم از ديني و يا ناديني(

  . است" مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك"و پر پيچ و خم تحقق 

آزادي هم فردي . هستند" مطالبات و بازخواستهاي دموآراتيك" آزاديها يكي از عناصر متشكلة اين -
در اينجا فرديت و جمعيت و عموميت و خصوصيت . و هم خصوصي است و هم عمومي. است و هم جمعي

يابد و هيچ خصوصيتي هم بدون آن   هيچ عموميتي بدون آن خصوصيت معني نميدر هم آميخته است و
شود آه آن مرزگذاريهاي عبورناپذير و ابدي ميان فردي و  دراينجا هم ديده مي. آورد عموميت دوام نمي

آزادي . گذرد جمعي و يا خصوصي و عمومي چه لرزان و لغزان است و مرز ميان اين دو، چه از ميان هم مي
اي از زندگي نيست آه بتوان به طور مشخص تعيين آرد و گفت  پوشاند و هيچ جنبه سر زندگي را ميسرا

  .گيرد  قرار مي استبداد/  غيرآزادي  آه در حيطة عمل

 در ميان آزاديها، آن يك آه مقام و موضعي مرآزي و ناگزير دارد، آزادي انديشه است آه در مرز فردي و -
هاي زندگي  شود و تا عموميترين جلوه ديترين جنبة زندگي آدمي آغاز ميجمعي، از خصوصيترين و فر

. گويد بدون جمع ناممكن است آزادي انديشه آه از آزادي انديشة فرد سخن مي. رود اجتماعي به پيش مي
آند و سيماي آن را  آزادي انديشه، اجتماعيترين آزاديهاي فردي است و بود و نبود آن، جامعه را دگرگون مي

مطالبات و  "  آزادي انديشه همواره يكي از محورهاي اصلي و پايدار از همين روست آه. دهد غيير ميت
اما همواره و در همه حال، موانعي گوناگون راه را بر تحقق . را تشكيل داده است" بازخواستهاي دموآراتيك

" موانعي دروني" آزاد باشد و  نمي گذارند آه انديشه آه" موانعي بيروني: "آزادي انديشه بسته مي دارند
  .گيرند آه جرائت و توان تحمل آزادي انديشه و تبعات آن را از ما مي

  .آغاز آنيم" موانع دروني"از 

بايد خطر  خواهد چرا آه همواره مي آزادي انديشه را بايد خواست و اين خواستن جرائت و جسارت مي 
  . شكار و پنهان نهراسيدرويي با اين و آن مانع و رادع آ در  رو آرد و از

 و مصلحت، آدمي اغلب آزادي انديشه را در برابر آسودگي  اما در چنگ مجموعه اي از سنت و سرآوب
آوريم و چه آارها   چه سخنها آه بر زبان نمي .آند قرباني مي" عقل سليم"و پيروي از " روال عام"تقليد از 
و " مصلحت" آن   و در دايرة ن سرآوب گريخته باشيمآنيم تا سنتي را محترم داشته باشيم و ازي آه نمي

. ها را بايد در خاموشي آشت برخي سخنان را نبايد به زبان آورد و برخي انديشه: مانده باشيم" نزاآت"
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هر سخن جايي و هر نكته " و با همه آس سخن گفت آه  نبايد از همه چيز و به هر لحن و به هر زمان
مصلحت "آه " خواهي نشوي رسوا همرنگ حماعت شو"و " ه رهروان رفتندره چنان رو آ". "مكاني دارد

اي سنگين از بايدها و نبايدها و شايستها و  اين چنين است آه سايه". نيست آه از پرده برون افتد راز
  تا از آزادي انديشه، آاالئي تجملي و تفنني و گيرد  رفتار و آردار و پندار آدميان را در خود مي  نشايستها

و “ مصلحت ”  و اين چنين است آه در پس رفتارها و آردارهائي آه بر مفاهيمي چون .بيحاصل بسازد
سانسوري پديد  ترين صورتهاي سانسور و خود  تكيه مي زند برخي از پايدارترين و قاطع “مراعات”و “ نزاآت”

و پس مقبول " طبيعي "، عادي و"دروني"شود و همچمون عادت و بلكه اعتياد  مميزي دروني مي. آيد مي
  بي بند"و " آزادي" در بحث از آزادي و آزاديها، بسياري قرابتي ميان   چندان بيمعني نيست آه .مي شود
آه تجاوز به بندها و  اين قرابت آفريدة هراس از سرآوبها، مالمتها و طعن و لعنهايي است. بينند مي" و باري

  .آورد همراه مي مرزهاي مرسوم و متداول به

و . از آزادي انديشه نبايد هراسيد و مي بايد آه آزادي انديشه را خواست و ازين خواستن پروا نداشت 
شود و يا  گويند، چه مي هراس ما را فرا گرفته است آه اگر آن گويم چه مي: همه آس چنين نمي خواهد

.  فروبسته بايد داشتپس دم! نخواهد خواست ها آه بر ها آه نخواهد شد و چه فتنه اگر فالن خواهم چه
  .و نبايد بگويند تا حرمت حريمها و حرامها استوار بماند. نبايد گفت

خواهيم و يا جرائت نداريم آه آزاد باشيم بلكه  اما موانع آزادي انديشه تنها در اين نيست آه نمي
" نمي گذارند"گذشته ازين موانع دروني، موانعي بروني هم هستند آه انديشه را آزاد نمي خواهند و پس 

 در صدر  بينيها و قدرتهاي اقتصادي و سياسي و باالخره عرف و رسوم و آداب جهان. آه انديشه آزاد باشد
      .تابند گيرند آه آزادي انديشه را بر نمي عواملي قرار مي

 و با من است بلكه و خاصه راز" آليد دِر گنجهاي گهر"بيني اين ادعاست آه نه تنها  سنگ بناي هر جهان
و پس اين ادعا آه اگر حق و حقيقتي هست همان است آه من . راه خوشبختي بشر با من است

بيني،  هر جهان. گويم و جز آن، هر چه هست بطالن و ناحقي است و سزاوار آتش و زنجير و نابودي مي
" طرحي نو" و بشكافد" فلك راسقف"بيني سِر آن دارد آه  هر جهان. خواند جهان و جهانيان را به مبارزه مي

هر . شود آغاز مي" دگرخواهان"و" دگرانديشان"، "دگران"با حذف و سرآوب " دراندازي"دراندازد و الفباي اين 
. بيني، خود داللت بر حقانيت خود دارد بينيهاي ديگر را در خود دارد و هر جهان بيني بطالن همة جهان جهان

بيني، دنياي خير و شر، بد  و دنياي جهان. ِت آورآورانهخواهي و تعبد است و اطاع بيني، اطاعت زبان جهان
بيني در ذات خود پيام  بيني، زبان حذف است و هر جهان پس زبان جهان. و خوب، درست و نادرست است

بيني  هر چه تاآنون بوده از اباطيل است و اين حهان: ها و سخنها و باورهاي ديگر است بطالن همة انديشه
بيني بهشت موعود است اما بهشتي در احاطة دوزخ و دوزخيان ناآرام  ياي جهاندن. باطل اباطيل است

انبوه : بيني آارخانة مرتدسازي و آافرآفريني است پس هر جهان. يعني همة ناباوران، بيباوران و دگرباوران
ت بيني حاآم اس شدند و تنها به يمن لطف و بزرگواري جهان آساني آه مي بايست از ميان برداشته مي

بينيها، تاريخ  تابد و تاريخ جهان بيني آزادي انديشه را بر نمي هيچ جهان. آه هنوز از ميان برداشته نشده اند
هاي آزادي  بينيها با تمامي اجزاء و سراسر جلوه جهان. هاست تالشي پايدار براي به زنجير آشيدن انديشه

) بع و نشر و تعليم و تحقيق و تجمع و تشكل سخن و ط از آزادي عقيده و اعتقاد گرفته تا آزادي(انديشه 
به : بينيها دين و مذهب است ترين جهان و آهنترين و رايجترين و سازمانيافته. سِرجنگ و مخالفت دارند

. توان سراغ آرد آه بر موافقت با آزادي انديشه پايه گرفته باشد شهادت تاريخ، هيچ دين و مذهبي را نمي
و در اين راه، آزادي . اي بالمنازع و پايدار است  راه آسب و تثبيت و تحميل سيطرهتاريخ اديان، تاريخ جهاد در

  .انديشه نخستين قرباني و قرباني هميشگي است
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آن در  پسندند و ازين جنبه و آن جنبة  هاي گوناگون آزادي انديشه را نمي قدرتهاي اقتصادي نيز جلوه
 آزادانه همواره به سود قدرتهاي اقتصادي نيست آه  وجود و شكوفايي آموزش و پژوهش آزاد و .هراسند

چه بسيار آه آزادي و .  بر همه چيز مستولي و مسلط ببينند خواهند آه منافع و مصالح خود را مي
نشيني آنها در  آاري و پنهان رساني با منافع قدرتهاي اقتصادي و سياستهاي پوشيده استقالل نظام اطالع

آوشند تا  در پيشگيري از چنين امري است آه قدرتهاي اقتصادي مي. دناپذير قرار گير تضادي آشتي
دانند از پرده برون نيفتد  آزادي انديشه را در نظارت و ادارة خود در آورند تا آنچه در صالح خود نمي هاي  حيطه

هر زمان آه ها به تبع منافع ايشان به انجام رسد و  و توليد و توزيع و طبع و نشر و گردش اطالعات و دانسته
آورند و به راهي و يا  را دستكاري آنند و يا يكسره بسازند و بيارايند و به رنگي در“ افكار عمومي”الزم آمد 
نمونة روشني درين زمينه، رفتار و سياست خفاآاري شرآتهاي بزرگ نفتي است آه . اي اندازند به بيراهه

آنند  اهميت، چيزي از آنچه مي هم بي مگر اطالعاتي محدود و اغلب  سالهاي سال، و هنوز هم،
و اگر روابط . روشنايي در آار و رفتار قدرتهاي اقتصادي ديگر هم چندان بيشتر ازين نيست. گويند نمي

و گروههاي طبع و نشر و ) بانكها و مؤسسات مالي ديگر(نزديكي را آه ميان گروههاي اقتصادي 
هاي گوناگون آزادي   آه در عمل چه تاريكيهايي جلوهبينيم رساني بر قرار است از ياد نبريم مي اطالع

  .انديشه را درخود گرفته است

خورد از عملكرد قدرتهاي سياسي و  گروه ديگري از موانعي آه بر سر راه آزادي انديشه به چشم مي
  دار حمايت و حراست آزاديها دولت خود را وظيفه. گيرد خاصه دولت و دستگاه دولتي سرچشمه مي

آند و در چهارچوب قوانين و مقرراتي آه تدوين  د و به اين عنوان چگونگي آزاديها را تعريف ميشناس مي
و اين چهارچوبها همواره با آزادي انديشه خوانائي و همگامي ندارد آه . دهد آند سامان و سازمان مي مي

“ تنظيم” جديدي براي نامه فرصتي ديگر و تازه است براي تعريف قواعد و تشريفات و قيود تدوين هر آئين
 بدين ترتيب دولت و يا اين و آن دستگاه و نهاد   .آزاديها و تعيين حدود آنها و چگونگي برخورداري از آنها

، و آن ديگران هم به عنوان “مصالح دفاعي”و آن ديگر به اسم “ مصالح امنيتي”دولتي، اين يك به اسم 
گيرد آزادي انديشه و يا اين يا  سياسي سرچشمه مي -مصالحي آه از جمله از داد و ستدهاي اجتماعي 

نماياند  آم دولت آه خود را حافظ و مدافع مصالح عمومي مي آم. خواهند  آن جلوة آن را محدود و نابود مي
هر عيب آه سلطان بپسندد ”و ازين پس . سازد منافع و مصالح خود را جانشين منافع و مصالح عموم مي

را به پرسش گيرد بايد عقوبت بند و زنجير و تبعيد را در “ پسند”آن    و“ عيب”ين  ا و هر آس آه. “هنر است
و همين خود موجبي . از پشتوانة قدرت قاهرة دولت نيز برخورداري دارد, و اين محدوديتها. انتظار بماند

هاي آزادي انديشه تحميل  است بر اهميت پر صالبت و حدت اين چنين محدوديتهايي آه بر زمينه
 آزادي انديشه بيش از همة آزاديهاي ديگر مورد تجاوز قدرتها و خاصه   به اين ترتيب است آه .شود يم

هم تجاوز به " دموآراتيك" حتي در رژيمهاي  رژيمهاي مستبد فراگير آه هيچ،. گيرد قدرت سياسي قرار مي
  .آيد آزادي انديشه و تجليات گوناگون آن به پيش مي

 دانست آه همة افراد و اجزاء جامعه با آن موافقت  يد از بديهيات و مسٌلماتيپس آزادي انديشه را نبا
آزادي انديشه با موانع گوناگون فردي و . چنين نيست. دارند و در رعايت و حفظ و ِاعمال آن آوشا هستند

 هم و برين قصد و نيت خود. يارند خواهند و نمي نمي  جمعي روبرو است آه حيات و وجود و حضور آن را 
سازي و  هاي اين ضديت با آزادي انديشه در هيئت ناشكيبايي، جو مهمترين جلوه. پايدار و پابرجايند

  .شود عقايد، و باالخره سانسور و سرآوب پديدار مي آفريني، تفتيش اآاذيب و گمراهي نشر

نديشد ا  هر آس جز من مي:ناشكيبايي يعني آه تاب و تحمل پذيرش و پذيرفتن جز خود را نداشتن 
فالآت من از . خدمتگزاران اهريمنند و پس شايستة طوق لعن و داغ نفرت, گمراه است و همة اين آسان

زبان گفتار و آئين رفتار با . نابودي ديگران سعادت من است.  ناشكيبايم و از همين رو. بودن ديگران است
آينه است و ازآينه آشتار ناشكيبايي چشمة . غل و زنجير و تيغ جالد و هيمة آتش است, “ديگران”
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 توجيهات  ناشكيبايي را. آشتار يكسرة آن ديگران ناهمرنگ و ديگر پوش و ديگر انديش و ديگر رنگ. آيد مي
ناشكيبايي خاستگاه اصلي نژادپرستان هم . بخشد ديني، عقيدتي، سياسي و يا اقتصادي حقانيت مي

. گيرد و هم جمع را و هم فرد را هدف مي. معخورد و هم در ج در فرد به چشم مي ناشكيبايي هم . هست
. است“ غيرخودي”و “ خودي”جهان پاك و ناپاك، آفر و ايمان، خير و شر، حالل و حرام، , ناشكيبايي

آني و اضمحالل ناپاآان حكم داده است و ناپاآان تنها روزشماراني هستند در انتظار  ناشكيبا به ريشه
آشيدن و در شعله انداختن و بر دار بردن و تكه تكه آردن و  ه آتشب. ناپذير اجراي حكم جاودان و خدشه

از “ سينما رآس”هاي آتش   شعله .شادمانه گل افشاندن و پاي و دست آوبيدن، آيين ناشكيبايي است
. آباد تحرير يافته است حكم قتل سلمان رشدي با آب آوثر ناشكيب. آيد گرماي بهشتين ناشكيبايان مي

  .را زنجير بافي ناشكيبايان ساخته و پرداخته است“ اي هاي زنجيرهقتل”سلسله زنجير 

و درين جنون جمعي، و در اينجا و .  و تاريخ ناشكيبايي، تاريخ دگرآزاري و دگرسوزي و دگرآشي است 
سياه و سپيد و . گبر و ترسا و يهود و هندو و مسلمان. زن و مرد و خرد و آالن: آنجا، همه، بر دار رفتگانند

چنگ . اهل حكمت, اهل طرب، اهل قلم، اهل آالم. عارف و عامي و فرزانه و ديوانه. و فارس و عربترك 
ناشكيبايي حجاب چهرة آزادي انديشه است . آفرينان نواخوانان و غناآوران و سرودگويان و شادي, برگرفتگان

ايمان فلك رفته به ”ي آه اگر طرة مويي بنماي“ !سالح تست, حجاب تو”و فرياد ناشكيبايان اين است آه 
وجود در اسارت قيري مذاب و بيگانه با هر تالش . ُمهر خاموشي بر لب. پس همه در حجاب و در پرده. “باد

محتوم ناپاك “ هجمة”ذهن در بند يقينيات و آسوده از شكيات در جهاني گرفتار در آابوس . و پرسش
  !آاران پاريا  انديشه

تواند به نظارت بر انديشه و به  جويد و آنجا آه نمي خواهد و مي  ميناشكيبايي امحاء آزادي انديشه را
به اين طريق است آه به ياري همة فنون و روشهاي . آشيدن آن آمر مي بندد بيراهه و گمراهي 

بيني آشد و درين پهنه  به گمراهي و آج, آند“ آنترل”آوشد تا انديشه ها را  دستكاري افكار و اذهان، مي
آفريني از روشهاي رايج و آارساز  پراآني و گمراهي جوسازي، نشر اآاذيب، شايعه. آناري براندآزادي را به 

رنند و هم  گيرند و بر آنها تكيه مي در اين زمينه است آه هم افراد و گروهها و سازمانها از آنها ياري مي
ني را در انحصار چنين است آه دولت نظام خبردهي و خبررسا. دولتها و قدرتهاي سياسي و اقتصادي

رود و به اين بهانه  و ازين هم پيشتر مي. آند هاي گروهي را به اجازة خود منوط مي گيرد و ايجاد رسانه مي
آند و حتي دانسته و آگاهانه اخبار دروغ و  اعالم مي“ سُري”و “ محرمانه”اخبار و اطالعاتي را , و آن علت

هاي دق آذب و پنهانكاري به افكار و انديشه  ر اعوجاج آينهآند تا واقعيات و حقايق را د نادرست منتشر مي
و داد و ستدها و بگير و ببندها و رفت و آمدها از دنياي تاريكيها . ها عرضه آند مبادا آه از پرده برون افتد راز

  . بيرون بزند و در گرماي روشنگر آزاديهاي شهروندي ذوب شود

روند  آنند و درين راه پيشتر مي ها بسنده نمي يبكاري انديشهمخالفان با آزادي انديشه به دستكاري و فر
آورند آه چه  و چه زود و چه بسيار و چه آسان آه به تفتيش عقايد و سانسور و سرآوب روي مي

هاي ناپاك را از ذهن و سخن و قلم دور آن  انديشي؟ انديشه انديشي؟ و چرا مي انديشي؟ به چه مي مي
. بابي آشي. پس، يهودسوزي. زبان بريده و دم درهم شكسته بمان. شد مصلوب بر آالم خواهي  آه

ويتكنگهاي ”. سلمان رشدي. سعيدي سيرجاني. “راه من راه تو نيس, برو گمشو آمونيس”. آشي بهايي
 بي سخن و  پرسش و همه پاسخ،  بي :و در رؤياي جهاني فارغ ازينهمه. و ديگران و ديگران. “نشين آافه

خيال، بي سرود و  بي شعر، بي. اعتراض و همه افتادگي، بي شك و همه يقينهمه خاموشي، بي 
و همه در راه بهشت و . آموز آرام و مطيع و دست! دنياي اشباح. درياي ميت آه نه، اقيانوس اموات. آواز بي

ها و  و آسرويها و رشدي. هاي شير و شيريني همه در اتاق انتظار حور و غلمان و چشم بر چشمه
اي فراهم از آاغذ و   هيمه  بر فراز آتش ها و مختاريها همه سوزان برچليپاهايي ساخته از سخن پوينده
  ! قلم
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نه، . همة اين سخنان براي آنكه نپنداريم آه آزادي انديشه از بديهيات و مسلمات جهان امروز ماست
 رنگي در آيد آن بت آه هردم به. و گوناگون.  پايدار است و پابرجا اين مخالفت و ضديت! چنين نيست

. هشياري پايدار و دفاع دايم نياز دارد  و از همين روست آه دلبستگي به آزادي انديشه همواره به    !عيار
امروزي , هميشگي است، آرماني است و پس, پذيرد، دائمي است مبارزه براي آزادي انديشه وقفه نمي

  .است

مبناي خصومتي اعالم شده و عنادي عيان با آزادي بر“ غيرخودي”و “ خودي”ايران واليت فقيه، ايران 
تا جمهوري اسالمي هست يعني آه هنوز ميان مسلم و . هاي خود استوار است انديشه در تمام جلوه

، ديواري فرهنگي و عقيدتي بر “غيرخودي”و “ خودي”روحاني،  روحاني و غير, نامسلم، مؤمن و نامؤمن
 - جنسي -آپارتايد فرهنگي”نظام سانسوري است و مبتني برگفتن اينكه جمهوري اسالمي، يك . پاست

 واقعيتي است آه در ذات خود با آزادي انديشه خصومت و ضديت   بيان ،)1993 ژوئيه 9موند،  لو(“ عقيدتي
  .*و تعارف هم نكنيم. فراموش نكنيم. دارد
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