
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Ideological مسايل ايدولوژيک

  
 بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ نومبر ١۴

   ما،ۀجای بسياری از روشنفکران و ھنرمندان جامع
 ! در مبارزه عليه اعدام خالی است

  )بخش اول(
   

 ما چه در داخل و چه در ۀسفانه فرھنگ عمومی جامعأ ايران، به طور روزانه ادامه دارد اما متدر حالی که اعدام ھا در

 در رابطه با اعدام ھای سياسی صورت می گيرد و به اغلب عکس الملل ھا، صرفاً . خارج کشور عليه نفس اعدام نيست

 ما در سطح عمومی و به طور پيگير ۀعاگر بخش آگاه جام. اعدام ھای غيرسياسی چندان حساسيتی نشان داده نمی شود

 . اعدام ھا مخالفت نکند نبايد انتظار داشت مردم عادی به اين جنايت معترض باشندۀو مداوم با نفس ھم

از زمانی که آخوند حسن روحانی به قدرت رسيده است از يک سو، رعب و وحشت گشت ارشاد و نيروی انتظامی عليه 

شار بر رسانه ھا، نويسندگان، ھنرمندان، دانشگاھيان، کارگران و غيره شدت يافته و از زنان و جوانان در خيابان ھا، ف

ھم چنين بی کاری و تورم و گرانی و . سوی ديگر، اعدام ھا نسبت به سال ھای اخير بيش از پيش افزايش داشته است

  .فقر نيز دامن اکثريت خانواده ھای ايرانی را گرفته است

مين نيازھای جامعه را ندارد و اگر ھم أ اسالمی به دليل بحران ھای فزاينده اش قدرت تدر چنين شرايطی، حکومت

اما سران و کارشناسان و تئوريسين ھای اين حکومت، به خوبی .  دولت عمل می کندۀداشته باشد به وظايف خود به مثاب

حکومت برای جلوگيری از خيزش روز در حال افزايش است از اين رو، ه آگاھند که نارضايتی در بطن جامعه روزب

  .ھای احتمالی مردمی و اعتصابات کارگران، سرکوب و سانسور، زندان و شکنجه و اعدام را تشديد کرده است

در اين ميان، برخی گرايشات ليبرالی در اپوزيسيون، البته با قدرت رسانه ھای فارسی زبان دولت ھای غربی مانند بی 

 اعدام ھا را توجيه می کنند و ھمواره از مردم می خواھند که اين وضعيت را تحمل بی سی و غيره، اين سرکوب ھا و

 ديگری به ۀانگار روحانی از يک کر! کنند تا دولت آخوند روحانی، زمان و فرصت اعمال سياست ھايش را داشته باشد

ی که سی و پنج سال است وعده ھای پوچ و سرخرمن! شده است تا خوشبختی به ارمغان بياورد؟» نازل« ايران ۀجامع

  . ما بازتوليد می شودۀدر جامع

در چنين شرايطی، بخشی از گرايشات انسان دوست و مخالف سانسور و سرکوب اعدام، سازمان ھا و احزاب چپ و 

در حالی که .  نسبت به اين وقايع عکس العملل نشان می دھندزی در خارج کشور، کج دار و مريکمونيست ايران

 ۀ و ليبرال، اعتراضی به تشديد سانسور و سرکوب و اعدام ندارند و اميد خود را باز ھم ھمانند دورگرايشات راست

ی که در صد روز گذشته، باال بردن ئسياست ھا.  حسن روحانی دوخته اندرياست جمھوری محمد خاتمی به سياست ھای

و تشديد سرکوب و اعدام در داخل ) !شيطان بزرگ(مريکا اپرچم سفيد در ديپلماسی خارجی، به خصوص در مقابل 
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اما قرار نيست در کشوری که انسان ھا را می کشند و ھرگونه روزنه ھای اميد و آزادی را به خشن ترين . کشور است

 اعتراض عليه اين ھمه وحشی گری ھای حکومت اسالمی، نبايد به سازمان ھا و احزاب شکلی نابود می سازند صرفاً 

 ھر ۀچرا که دفاع از حرمت و موجوديت انسان ھا و آزادی ھايشان، وظيف. کشور محدود گرددسياسی، آن ھم در خارج 

روندان از نويسندگان و اين يک انتظار واقعی شھ. فرد انسان دوست به ويژه روشنفکران و ھنرمندان جامعه است

چون که .  تحوالت جامعه دارند و تشکل ھای دمکراتيک آن ھاست که وظايف آگاھانه و داوطلبانه ای در قبالھنرمندان

تنھا فضای باز و آزاد فرھنگی، ادبی، سياسی و اجتماعی، به رشد افکار و خالقيت ھای انسان، آزادی ھای فردی و 

 انسان ھا، ی سانسور و اختناق، زندان و شکنجه و اعدام به انزواۀدر حالی که نتيج. جمعی و کل جامعه منجر می گردد

بنابراين، نبايد ھيچ ديوار چينی در مقابل . روزنامه نگاران و ھنرمندان و کل جامعه می انجامدبه ويژه نويسندگان و 

 اھل قلم و روشنفکرانی که چشم و چراغ و شاخک ھای تيز و مھم تر از ھمه، عموماً . ادبيات و ھنر و سياست برپا کرد

وق انسان ھا، از جمله نسبت به آپارتايد جنسی حساس جامعه به حساب می آيند، بی ترديد نمی توانند نسبت به حق و حق

 انسان ھا توسط حکومت ۀو سرکوب سيستماتيک زنان، تبعيض و نابرابری، بی حقوقی کودکان و به کشتن آگاھان

  .اسالمی بی تفاوت بمانند

 فقط شامل تقسيم کار.  سنتی ھنوز تقسيم کار به شکل جدی و پيچيده به وجود نيامده استۀبه قول دورکيم، در جامع

 ما، که ديگر از ۀاما در جامع. نيز می شود... کارھای يدی نمی گردد، بلکه شامل فکر کردن و اظھار نظر کردن و

 تقسيم کار، چه عمل ألۀی، وارد مدرنيته شده است اما ھنوز مسئو با وجود حاکميت قرون وسطاحالت سنتی خارج شده 

. له داليل مختلف داردأاين مس.  به طور جدی وارد جامعه نشده استکردن، چه فکر کردن، چه اظھارنظر کردن، ھنوز

زدگی به گونه  بنابراين، سياست ... گانگی، سياست زدگی وبيداليلی چون سانسور و اختناق دولتی، عدم آگاھی، از خود 

  .عدالتی و سانسور و سرکوب حکومتی عجين شده است ای با بی  

به نظرم سياست تنھا ربطی به عالقه ندارد، بلکه در جوامعی که .  سياسی استۀ ما، يک جامعۀاما در ھر صورت جامع

حقوق انسان ھا لگدمال می گردد بخش کثيری از شھروندان آن جامعه، برای برون رفت از وضعيت موجود به ناچار به 

ی که به خصوص با چرا که بسياری از معضالت و مسايل انسان. فعاليت سياسی و اجتماعی و اعتراض روی می آورند

  . رفتار و کردار و سياست ھای حاکميت گره خورده اند، جواب نگرفته اند

ھم چنين در اين ميان بايد توجه داشت که ما يک نوع سياست نداريم و سياست ھای مختلفی ھم چون سياست ھای 

يستی، سوسياليستی و کمونيستی ارتجاع مذھبی، فاشيستی، راسيستی گرفته تا سياست ھای ناسيوناليستی، ليبرالی، فمين

با اين تفاوت که سانسور و اختناق شديد حکومتی اسالمی ايران، .  جوامع در جريان استۀ ما نيز مانند ھمۀدر جامع

 . ايران، علنی و آشکار فعاليت داشته باشندۀاجازه نمی دھد اين گرايشات در جامع

خود بيگانگی و سياست زدگی و سياست  سبب شده است که از  حکومت اسالمی،ۀاين اختناق و سانسور مداوم و بی وقف

برای مثال، ھنگامی که در جامعه سانسور حاکم است .  ما به طور نامتعارفی جريان داشته باشندۀی نيز در جامعئزدا

ابلش سبز نويسنده و ھنرمند، نمی تواند حرف دلش را بزند و افکارش را آزادانه روی کاغذ و زبان بياورد چند راه در مق

يا ساکت می ماند و به سانسور گردن می گذارد؛ يا عليه آن مبارزه می کند و بھای آن را نيز آگاھانه با  زندان : می شوند

و شکنجه و حتا اعدام به جان می خرد؛ يا به ناچار کشورش را ترک می کند و يا به خودسانسوری روی می آورد که 

  .بدترين نوع سانسور است

 از سياست جدا شود و تصميم بگيرد که يعنی فرد کالً .  توان به دو بخش تقسيم کرد زدگی را می  و سياست یئسياست زدا

  .  چيز و ھمه مسايل را سياسی ببيند يا ھمه. ديگر ھيچ کاری با سياست ندارد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 بوک که يک  فيسۀ در عرصاما وقتی که حكومت سياست ھای بيش از حد ارتجاعی و غيرانسانی انجام می دھد، مثالً 

 عمومی و اجتماعی است و ھر کس آن طور که دلش می خواھد و با فکرش سازگار است از آن استفاده می کند؛ ۀشبک

ھنگامی که انسان ھا در ايران اعدام می شوند بالفاصله اغلب مشترکين فيس بوک، عليه اعدام موضع می گيرند حتا 

 . گيرد قعيتی، ھمه چيز رنگ و بوی سياسی به خود می در چنين مو. کسانی که کار به کار سياست ندارند

يعنی آگاھی و تحليل . علم سياست، در مجموع به تحليل و بررسی جنبه ھای سياسی پديده ھای اجتماعی می پردازد

سياسی به انسان کمک می کند تا جھانی را که در آن زندگی می کند ھم بھتر بشناسد و ھم بتواند به تغييرات کوچک و 

. ثيرگذار باشدأ ت، که ھر کدام يکی از جنبه ھای مختلف زندگی اجتماعی، سياسی و فرھنگی را تشکيل می دھندیرگبز

ی می دھد و پيش از ھر چيز، جنبه ھای سياسی و ئ انسانی اھميت به سزاۀبنابراين، علم سياست به بررسی جامع

 مطالعات علم سياست تا بدان حد گسترده است که ۀعرص. اجتماعی زندگی جامعه را مطالعه و تدوين و تدقيق می کند

  .روابط سياسی و اجتماعی انسان ھا با يکديگر و حاکميت را، ھمواره مورد بررسی قرار می دھد

از اين رو، به نظرم، .  برابر و انسانی و عادالنه و آگاھانه از امکانات استۀدر واقع ھدف سياست و ھنر، استفاد

ی ست که ھمگان از امکانات موجود جامعه، به ئبرنامه ريزی فرصت ھادھی و  بلکه سازمانست برد و باخت نيست،سيا

از اين رو، رويکرد اصلی سياست به انسان و حقوق و آزادی ھای انسان . طور يک سان و برابر برخوردار باشند

اھی و دانش اجتماعی، اين رشته از آگ به باور من،.  کسب قدرت سياسی و اعمال قدرت بر جامعهھاست، نه صرفاً 

ی است؛ کارکرد اصول و قواعد حاکم بر روابط ميان نيروھای اجتماعی را نموضع اصلی اش انسان و کرامت انسا

 ۀاين علم به عرص. کشف می کند و چگونگی کارکرد آن ھا را نيز در جامعه تبليغ و ترويج می کند و آموزش می دھد

ی و ئشکوفای می دھد و مشوق رشد و گسترش ادبی و فرھنگی و ھنری و فرھنگی و خالقيت ھای انسانی، اھميت خاص

ھيچ جنبه ای از . بنابراين، مرزھای دقيق و مشخص علم سياست را نمی توان به آسانی معين کرد. ی آن ھاستئپويا

عی دخيل علم سياست در بسياری از عرصه ھای پژوھش اجتما. زندگی اجتماعی نيست که با سياست ارتباط نداشته باشد

شناسی اجتماعی، اخالق،  و سھيم است و با رشته ھای علمی مانند فرھنگ، تاريخ، اقتصاد، جامعه شناسی، روان

ی، محدود و پس علم سياست را نمی توان به داليل خاص. ی ديگر پيوند تنگاتنگی داردحقوق، آمار، جغرافی و رشته ھا

  .ابل عبوری کشيدقھنگی، ادبی، ھنری و سياسی، ديوار غيری کرد و بين فعاليت ھای فرئيا انکار و سياست زدا

 سال می رسد اما ھنوز ھم اين علم پيچيده است و عامل آن نيز حکومت ھای ٢۵٠٠ تاريخ علم سياست، به بيش از نھايتاً 

کنند؛ ديکتاتوری و سيستم سرمايه داری امروزی است که سبب شده اند اقليتی بر اکثريت جوامع بشری به زور حاکميت 

ی ئرشد و شکوفاپس علم سياست، ھنوز در حالت تغييرات پی در پی و ! حاکميتی غيرانسانی و غيرقابل پذيرش و تحمل

  .در جھت تحقق آزادی، برابری و عدالت اجتماعی است

و ول و متعھدی که بين علم سياست و فرھنگ و ادبيات ؤ، سياسی و اجتماعی؛ روشنفکران مسپس در تحوالت فرھنگی

از اين رو، به طور کلی می توان گفت که روشنفکران نقش تعيين کننده ای . ی دارندئر ديواری نمی کشند نقش بسزاھن

بنابراين، انتقاد از فرھنگ غالب و نظام .  می کنندءدر تحوالت سياسی و اجتماعی و فرھنگی و زندگی سياسی ايفا

 وظايف نويسندگان و ۀ نيروھای سياسی، بلکه از جملۀسياسی و حاکميت و تغيير آن به نفع بشريت، نه تنھا وظيف

به خصوص آن ھا، به ھيچ وجه نبايد در مقابل حاکميت سانسور و . ھنرمندان و تشکل ھای دموکراتيک آن ھا ھم ھست

 سياسی لۀکار و جانی، به مقابھا، بايد با حاکميت تبھآن .  مشغول تخصص خود گردنداختناق، عقب نشينی کنند و صرفاً 

تا چه برسد به حکومتی مانند حکومت اسالمی ايران، که کرامت انسانی و موجوديت .  فرھنگی و اجتماعی بر خيزندو

  .انسان ھا را اعدام می کنداز ال برده و بيش از سه دھه است که گروه گروه ؤانسانی را زير س
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در جنگ و . ی حکومت استئقضازيکی انسان و قتل عمد توسط سيستم م، تنھا يک مجازات نيست نابودی فاعدا

ست که انسان ھا کشته می شوند اما ھنگامی که کسی به اسارت گرفته می ادرگيری و انقالب و شورش و غيره، طبعی 

، ھنرمندان، ءن اجتماعی، وکالبه خصوص حکومت اسالمی از فعاال. د نبايد به دست جوخه ھای مرگ سپرده شو،شود

ردی که خارج از قوانين اسالم و حکومت اسالمی با ھمديگر رابطه انسانی و گرا و زن و م ھم جنسنويسندگان، 

نظم «و » به خطر انداختن امنيت کشور «ۀعاطفی و عشقی برقرار می کنند را بی رحمانه دستگير می کند و به بھان

حکومت، دستگير و ن سياسی را به دليل مخالفت با يا فعاال. کندبه زندان می اندازد و شکنجه و اعدام می » عمومی

ھم چنين جوانانی را که به داليل مختلف روحی و روانی و احساسی دست به بزھکاری زده اند . شکنجه و اعدام می کنند

ما با يک حکومتی روبرو ھستيم که پس ...  ساله شدند اعدام می کند و١٨در زندان نگاه می دارد و به محض اين که 

حکومتی که در . و دزدی و اختالس و آدم کشی، زبان ديگری سرش نمی شودير از زبان زور و خشونت و تجاوز غ

  !قرن بيست و يک، به معنای واقعی ننگ بشريت است

ثر می أدر حقيقت اعدام يک فرد، تنھا به او محدود نمی شود، بلکه کل خانواده و نزديکانش و به تبع آن کل جامعه را مت

  .  ھنر و ادبيات ھم استۀاعدام، يکی از وظايف مھم روشنفکران و عرصبه اين اعتبار، مبارزه با مجازات . سازد

در طول تاريخ تکامل بشر، فالسفه و روشنفکران و جنبش ھای اجتماعی برای دفاع از حرمت و کرامت انسانی، 

.  شده اندی که ھم بر اساس توافق ملت ھا و ھم دولت ھا ايجادئھاسازمان . سازمان ھای بين المللی به وجود آمده اند

پيدايش، شکل گيری، تشکيل سازمان ھای بين المللی مانند سازمان ملل، سازمان عفو بين الملل، سازمان جھانی کار، 

، ميان دولت ھا و مستقل ...، سازمان جھانی نويسندگان، سازمان جھانی گزارشگران و)يونيسف(سازمان جھانی کودک 

 ی اين سازمان ھا اھداف و سياست ھاسفانه عمدتاً أاما مت. خاص خود ھستنداز دولت ھا بين ملت ھا، تابع قواعد حقوقی 

  . خود نيز پای بند نيستندۀدولت ھای قدرت مند را پيش می برند و آن طور که بايد و شايد حتا به وظايف تدوين شد

ن ھا لغو شده است و ھم ی که اعدام در آئعدام، بھره گيری از تجارب کشورھا برای لغو اشبه اين ترتيب، مبارزه و تال

 اجتماعی و سازمان ھا و احزاب سياسی و نھادھای دمکراتيک و مدافع - جنبش ھای سياسی ۀچنين عالوه بر مبارز

سانسور ۀ ی در جھت لغو قوانين ضدانسانی و وحشيانئ نيز می توانند نقش بسزاحقوق انسان ھا، نويسندگان و ھنرمندان

  . کنندءم ايفاو سرکوب و زندان و شکنجه و اعدا

 شوم اعدام و دفاع از آزادی ھای بی قيد و شرط بيان و قلم و انديشه ۀی با پديدئھدف اين مقاله، مخالفت جدی و پايه 

والنه ؤوزنامه نگاران و ھنرمندان، غيرمسبه باور من، محدود کردن اين آزادی ھا به نويسندگان و ر. برای ھمگان است

  .و تنگ نظرانه و سکتاريستی است

 روشنفکران و فالسفه عليه اعدام و چگونگی لغو آن در دنيای غرب، به ۀبا اين مقدمه، بحث خود را با نگاھی به مبارز

  .تجارب فرانسه در چند بخش ادامه می دھيمبه ويژه 

 مجازات اعدام در طول تاريخ، از جھات مختلف به موازات. اعدام، شديدترين و شنيع ترين سياست عليه بشريت است

ساير مسائل حقوق كيفری بسيار متحول شده است، چنان كه اغلب در قوانين قديم، جرايم بسياری مشمول اين مجازات 

.  اجتماعی محکوم تفاوت داشتۀمی گرديد و كيفيت اجرای آن بر حسب مورد و نوع و جرم و شرايط آن و گاه طبق

دريج قلمرو قانونی اعمال اين مجازات به جرايمی از قبيل اما به ت. شكنجه نيز يك ركن اصلی، قبل از اجرای اعدام بود

قتل ھای عمدی و يا اقدام عليه امنيت كشور و بعضی جرايم بسيار مھم ديگر محدود گرديد و با گذشت زمان و با آگاھی 

  . اجتماعی عليه قوانين ضدانسانی، اعدام در بسياری از کشورھا لغو گرديد-  سياسی ۀبشر و مبارز

ست که به تحليل اعلم حقوق، دانشی .  روشنفکران عليه اعدام، علم حقوق نيز تعميق و گسترش يافتۀمبارزبا گسترش 

بديھی ترين مفھومی که ھمه از حقوق و قانون دارند اين است که . قواعد حقوقی و سير تحول و زندگی انسان می پردازد
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به عبارت ديگر، . وافق را در بطن خود داشته باشدقواعد آن بر اشخاص تحميل نشود و ايجاد ھمبستگی و اتحاد و ت

ی حافظ فرھنگ و روابط و مناسبات انسانی و حافظ حرمت و موجوديت آن ھا باشد ئوانين و حقوق بايد به طور زيربناق

  .نه اين که به نابودی انسان ھا منجر گردد

و به خصوص كيفر شناسان بوده و در دنيای  مسائلی است كه از ديرباز مورد بحث فالسفه و دانشمندان ۀاعدام از جمل

 ۀمعاصر نيز به دليل احترام به حق حيات و کرامت و موجوديت انسان ھا و تمايالت روزافزون انسان دوستی، دامن

  .بحث آن ابعاد گسترده تری يافته است

.  می کنندءی ايفائبسزاھر کشوری، نقش شعر، تئاتر، ترانه، موزيک و سينما، در تحوالت فرھنگی، سياسی و اجتماعی 

  .ثير آن ھا در افکار عمومی وحشت دارندأاز اين رو، حکومت ھای ديکتاتوری، به شدت از ت

 ھای نسل. تر پی می بريم؛ به قدرت ھنر بيشبيفکنيمھای امروزی  ھای ادبی بشر تا متن اگر، نگاھی به نخستين متن

در اين پيوند، انسان ھا . ه و آينده را در حال، به ھمديگر پيوند می دھند اند؛ گذشتانسانی، آثاری که از خود به جا گذاشته

 ۀ کنند و به نقاط ضعف و قوت آن ھا پی می برند تا در مبارزدر دوره ھای مختلف شکست و پيروزی را تجربه می

مونی اش، ھمواره برای اين که انسان در گذر تاريخ خويش، با جھان و مسايل پيرا. جاری از اين تجارب بھره گيرند

 دھد اما راضی نمی شود و به ھمين دليل، تالش و پيکار خود ءتالش می کند علم و دانش و دستاوردھای خود را ارتقا

تری به تحول و انسان، ميل بيشبنابراين، کنش ھنری و اجتماعی، امری اجتناب ناپذير است و .  بخشدرا تداوم می

ست که ميل انسان و زی و سياست گزاری در کل، دستگاه فکری عظيم و بزرگی ھنر و انديشه ور.  آن ھا داردیارتقا

  . گذاردخواست ھا و نيازھايش را به نمايش می

به اين ترتيب، ھنر و ادبيات و سياست برای ھر فرد آدمی، بازآفرينی َو بازسازی ذھن و فکر در راستای تحوالت جھان 

د تا به وسعت جھان نمی شکافرا ق و پويا، سدھا و موانع و مرزھا به عبارت ديگر، ھنر و افکار خال. شمول است

 ۀ ھنر و ادبيات و فرھنگ و سياست در عرصۀبنابراين، برای انسان مھم است تا به عرص. دنبشری خود را گسترش دھ

جھانی که . ندشان تجزيه و تحليل نمايد، بينديشد و از تجارب مثبت ديگران استفاده ک ۀجھانی، دست پيدا کند، دربار

کند و تصور ممکنی از جھانی واقعی به دست دھد جھانی ست که برای ھمه شھروندانش را به آينده وصل گذشته انسان 

به اين داليل، ھنر و ادبيات معاصر، بايد دست به ريشه ھا و اعماق زندگی . دل پذير و جذاب و پويا و نيروبخش باشد

ت فشار قرار می دھد و حقوق و آزادی ھای شھروندان را نقض و يا محدود کند به بشر ببرد و با ھر آن چه انسان را تح

  . مبارزه جدی برخيزد

ھر چه بيش تر ما از ھنر و ادبيات جھانی و ديگر مسايل مھم، شناخت داشته باشيم به ھمان نسبت، به چگونگی تغيير 

 ھای ھنری و فرھنگی و بش ھا و شخصيتتجارب و دستاوردھای جن. دنيای معاصر به نفع بشريت مصمم می شويم

ادبی جھان به ما می آموزد تا ديدگاه ھايمان را نسبت به وضعيت موجود تدقيق و باز تعريف کنيم تا افق و چشم انداز 

بنابراين، حکومت ھا از ھنر پويا و خالق و رو به پيش که به . يمئ تحققی را به روی جامعه مان بگشاروشن و قابل

و آرزو و نيرو و انرژی می دھد وحشت دارند و برای جلوگيری از رشد و گسترش و پيشروی آن در جوامع انسان اميد 

  .مختلف، سياست ھای خاصی را به کار می گيرند

ثيری که می گذارد اين است که با جھان و روابط پيرامونی أ کند و تدر اين ميان، ھنر و ادبيات و سياست، کاری که می

به اين اعتبار، . ثير می گذاردأثير می گيرد و در تحوالت جامعه تأنگی برقرار می کند و از جامعه تاش ارتباط تنگات

معرفت انسان نسبت به جھان، از زبان و قلم محلی و منطقه و کشوری فراتر می رود و مرزھا را می شکافد تا با جھان 

  . ارتباط بر قرار نمايد
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عی نابرابر و تضادآميز، برای سازگار کردن ذھنيت مردمان با شرايط طبقات حاکم و مسلط در يک ساختار اجتما

آور عينی، يعنی در جھت حفظ قدرت و ثروت و حاکميت و منافع طبقاتی خود، ھمواره تالش  موجود دردناک و رنج 

ا به مردم ين را بگيرند تا از باال خواسته ھای خود رئگی، ھنری، سياسی و اجتماعی از پامی کنند جلو تحوالت فرھن

مريکا، اروپا، خاورميانه و ترکيه و نقاط ديگر جھان شاھديم چندان قابل ااما اين وضعيت ھمان طور که در . تحميل کنند

چرا که ناسازگاری ذھن و عين و موقعيت اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرھنگی شھروندان است که کاخ . دوام نيستند

ت و وضعيت موجود ی که تسليم سازوکار قدرئبنابراين، آن ھا. درآورده استزه ھای ديکتاتورھا را در جھان، به لر

ی که جذب اين وضعيت نشده اند و برای تغيير وضع موجود تالش می کنند نوعی از ادبيات و ھنر و ئشده اند و آن ھا

نه و يا سرود جامعه لم، يک شعر و ترابه معنای واقعی گاھی يک ف.  دھند را اشاعه میسياست متفاوت و پيشرو طبقاتی

ن اجتماعی و سياسی ست که نويسندگان و فعاالوحشت قدرت صاحبان قدرت نيز از ھمين ھنرمندان و . را تکان می دھد

   ! به طور پيگير و مداوم برای تغيير نظم موجود به نفع بشريت و تحقق آزادی و برابری و عدالت اجتماعی می کوشند

بنابراين، ديدگاه ھا در . »اريخ جھان چيزی نيست مگر پيشرفت آگاھی از آزادیت«: ھگل، در مورد آزادی می گويد

مورد آزادی بسيار زياد است و ھر متفکری با توجه به اھميت و ضرورتی که برای آزادی دارد عرصه ھای متفاوتی 

وع می کند، در حالی  آزادی شرۀبرای مثال، جان الک، برای تعريف آزادی از حق به عنوان ايجاد کنند. در پيش گيرد

  . که چارلز منتسکيو بحث آزادی را از قدرت به عنوان مھم ترين خطر و تھديد برای آزادی آغاز می کند

شما تنوع لذت بخش و «: ی و شاعرانه، می گويدئبه زيبا» مطبوعاتسانسور و آزادی  «ۀيا کارل مارکس، در مقال

پس چرا روح انسان، اين . رخ نمی خواھيد بوی بنفشه بدھداز گل س. يدئطبيعت را می ستاغنای پايان ناپذير 

فروتنی عام ذھن ھمانا خرد است، يعنی ھمان آزادی ... ارزشمندترين ثروت، بايد تنھا به يک شکل وجود داشته باشد؟

مارکس در ھمين مقاله، در جای » .عمومی انديشه که به ھر چيز مطابق با ماھيت ذاتی آن چيز واکنش نشان دھد

  »...قانون سانسور بدگمانی عليه آزادی است. در قانون سانسور آزادی مجازات می شود... «: گری، می گويددي

در عصر مدرن امروزی، کسانی که خود را صاحب جھان می دانند و برای اين تصاحب ميليون ھا انسان را کشتار می 

ن دوست، برابری طلب و عدالت جو می تواند در کنند آيا يک ھنرمند، روشنفکر، محقق، فعال سياسی و اجتماعی انسا

 من، بی ترديد بايد به ھرگونه بی عدالتی و نقض حقوق انسان ھا، با ۀ به عقيدبرابر آن، سياست سکوت اختيار کند؟

چرا نبايد انسان ھای متفکر و صاحب نظر، عليه کينه و نفرت، جنگ و ! صدای بلند و با قامتی استوار اعتراض کرد

 سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه و اعدام موضع نگيرند و با کشيدن مرزھای کاذب بين فعاليت ھای خونريزی،

  !ی ھا را ھموار نسازند؟ئراه حرکت به سوی آزادی و زيبافرھنگی ادبی و ھنری و سياسی، 

   ٢٠١٣مبر  دوازدھم نو- ١٢٩٢ ]عقرب[سه شنبه بيست و يکم آبان

  ادامه دارد

 

 


