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ي  ي ضد فاشيسم و آفريننده ي پر آوازه          اينياتسيو سيلونه، نويسنده

اي زير برف و نان و شراب، همانند بسياري از ما  هاي خواندني دانه رمان
هايي را در گريز از حكومت فاشيستي موسوليني در آشور سوئيس  سال

 سال هم نه 14در تمام آن . ي سياسي هم ماند ندهي سياسي بود و پناه پناهنده
اش را پس داد و نه  سفر آرد، نه پاسپورت پناهندگي] ببخشيد ايتاليا[به ايران 

! براي تحكيم همان حكومتي آه از آن گريخته بود، پستان به تنور چسباند
ي اول قرن بيستم بود آه  سيلونه يكي از نادر نويسندگان ضد فاشيسم در نيمه

ي فكري آمونيسم دولتي شوروي گرفتار آمده   اين آه خود زماني در چنبرهبا
بود، اما بعدها با آگاهي از پيكره بندي اصلي اين ديكتاتوري عقيدتي، تمام 

ي  هاي فاشيستي، راسيستي و آمونيستي را در يك رده و با واژه جريان
 . آرد تعريف مي] تماميت طلب[توتاليتر 

آند آه  هايش توتاليتاريسم را نظامي تعريف مي كي از آتاب         سيلونه در ي
 !آنند  ها به جاي هرآاري فقط نقل قول مي در آن آدم

ها،  هايي به دليل همان ايدئولوژي توتاليتر حاآم بر آن          چنين سيستم
توانند با سانسور،  ها تا مي دولت. آورد روشنفكران را اخته و سترون بار مي

بعدها همين روشنفكران، براي حفظ . دهند  را در جامعه رسوب مياين ستروني
سازند آه نقش   اي در درون خود و بر خود حاآم ميK.G.Bجانشان، خود 

دهند،  هايي را آه احتمال مي واژه. آند را برايشان ايفا مي» پيش سانسورچي«
با اين آنند و  اي براي محكوميتشان باشد، از پيش سانسور مي تواند بهانه مي

البته . شوند ي اتوسانسور، خود، سازمان امنيت و اطالعات خودشان مي شيوه
هايي، در آنار اين دو مكانيسم دروني و  هاي امنيتي چنين حكومت دستگاه

بيروني، تدارك نهاد ديگري را هم بر عهده دارند و آن بخش آارسازي وزارت 
اين نهاد، ايجاد ي   وظيفه.  هاست اطالعات و امنيت اين گونه حكومت

هاي مصنوعي، خوراندن سيانور رقيق شده، تزريق پتاس زهرمار شده  تصادف
ي رهبران اين   به روشنفكراني است آه پاهاشان را از حريم ممنوعه…و

 .     گذارند، يا چنين خيالي دارند هاي ايدئولوژيك و توتاليتر فراتر مي نظام
ها بر اساس سفارش  ي در اين سيستمها و انستيتوهاي پژوهش          دانشگاه

ي  دولت متبوعشان، به دستكاري در تاريخ و حتا جغرافياي سياسي و حافظه
ها با اين ترفندها و  در نهايت اين نظام. تاريخي شهروندان آشورشان مشغولند



 
 

 
 

 دوام بياورند و سدي در  توانند چند سال يا چند دهه ترفندهاي تكميلي ديگر مي
 .  دمشان ايجاد آنندبرابر خواست مر

ها  هايي بدانيم آه در آن هاي توتاليتر را نظام          با اين تعريف اگر حكومت
ي لنين و استالين و  مردم مجبورند فقط نقل قول آنند و ورد زبانشان فالن گفته

مارآس و انگلس و مائو و خميني و شريعتي و امام علي و امام حسين و 
ها جرات  هاي عقيدتي باشد، و آدم هاي اين دستگاه پيامبر و ديگر تئوريسين

اي بر زبان برانند،  واژه» رهبران عقيدتي«ي مجاز اين  نكنند خارج از حيطه
ها، مردم آمتر نقل قول  شود آه در دموآراسي ي سيلونه اين مي تكميل جمله

 انسانها آنقدر ارزشمندند آه نيازي. اي تابو نيست ورود به هيچ حيطه. آنند مي
در . ندارند براي حفظ جانشان، از اين و آن هژموني طلب نقل قول يا تقليد آنند

آنند، به جاي ترسي آه برادر  ها مردم به جاي تقليد، تحقيق مي دموآراسي
هاشان را  آند، خواست خودش تبديل مي» فالحيان«مرگ است و انسان را به 
حكومتي يا جرياني آنند؛ بي آن آه از انگ و تهمت  روشن و صريح بيان مي
هاي پيچ در پيچ استعاره  آسي مجبور نيست در لفافه. هراسي به خود راه دهند

  …حرآت آند و
هايي، زباني علمي           زبان رايج بين مردم و بين روشنفكران در چنين نظام

زبان خواندن و نوشتن و مطالعه و تحقيق و پژوهش و . زبان شك است. است
زهاي نوين، براي زندگي بهتِر همگان است، نه تقليد و تالش براي فتح فرا

ترس و مرگ و سانسور و رعب و وحشت و نسق گيري و تهديد و تحديد و 
آسي . ها زنداني سياسي وجود ندارد در دموآراسي. وزارت اطالعات و امنيت

وزارت ارشادي نيست آه بند بند هر . آشند اش به بند نمي را به دليل انديشه
 را، هر فيلمي را، هر تئاتري را و هر اثري را بخواند و مته به اي نوشته

 . ي ديوار پاسخ اتهام هم دادگاه است و جريمه و نه سينه. خشخاش بگذارد
ي بخصوص  خواهم  بگويم آه در اين برهه          با اين پيشدرآمد تلگرافي مي

ند تقليد  غير از اين آه از همان رو» جمهوري خواهي«تاريخ ايران، شعار 
حكايت دارد، يك شعار انحرافي است؛ نه به اين دليل آه حكومت مبتني بر 

واقعيت اين است آه جمهوري ـ بدون . جمهور مردم، في نفسه چيز بدي است
تر از هر نوع حكومت  را دارد آه مترقي» پتانسيل«پسوند يا پيشوند ـ اين 

» آلي حكومت ايده«ا ه اين هم واقعيتي است آه حكومت پهلوي. ديگري باشد
براي ايرانيان نبوده است، هر چند آه در مقام مقايسه با اين حكومت اسالمي، 

بازد و به  هاي آن نظام، در چشم ايرانيان روز به روز بيشتر رنگ مي آاستي
ها حكومتي بوده است  با اين همه پادشاهي پهلوي! شود تبديل مي» تهمت«



 
 

 
 

زندان هم . اي آالسيك و نه عقيدتي يآالسيك و به تعبير علمي، ديكتاتور
اند، اما حكومتشان، عقيدتي و ايدئولوژيك نبوده است؛  اند، اعدام هم آرده داشته

به » فساد در ارض«و » محاربه با خدا«به همين دليل هم هيچ آس را به جرم 
هيچكس را به جرم گرايش بورژوايي . اند بند نكشيده و از زندگي ساقط نكرده

به هيچ . اند اردوگاه آار اجباري ايجاد نكرده. اند به يخبندان سيبري گسيل نكرده
آسي را هم در . اند آشوري براي صدور ترويسم و انقالبشان، لشكرآشي نكرده

هاي موجود  هاشان هم همان آاستي تمام آاستي. اند خيابان به تخته شالق نبسته
در اين رابطه، ! تن و جان هر مرد ديكتاتور ايراني بوده است و نه بيشتردر 

 !!شان نگاهي بياندازند، بد نيست اگر مردان ايراني به روابط خانوادگي
         آنچه اما اين روزها از سوي بخشي از روشنفكران برونمرزي زير 

شود، در نهايت جمهوري اسالمي  مطرح مي» جمهوري خواهي«عنوان 
به همين . ها مذهبي/ديگري است از همان نوع حكومت اسالمي يا حكومت ملي

. ي تاريخ ايران، يك شعار انحرافي و رو به عقب است دليل در اين فراز ويژه
هاي  توجه داشته باشيم آه عمدتا آساني زير اين گونه منشورها و بيانيه

 را 57سال گذارند آه همچنان افتضاح تاريخي  امضا مي» جمهوري خواهي«
بيشترشان در دوران رياست . آنند ارزيابي مي» يك انقالب شكوهمند اسالمي«

» نرم تن«جمهوري رفسنجاني و خاتمي ـ البد نه با نيت شر ـ  از بخش 
و در اين برهه هم با طرح اين گونه جمهوري . اند حكومت اسالمي دفاع آرده

ها و اصالح  مذهبي/خواهي، از محكومين اين حكومت، يعني از جريان ملي
انقالب شكوهمند «آنند؛ بدون توجه به اين آه چنين حمايتي، يك  طلبان دفاع مي

 است، چرا آه ما اين روزها و پس از 57ديگر از همان نوع سال » اسالمي
ي دولت موقت مهندس مهدي بازرگان و رياست جمهوري ابوالحسن  تجربه

 جماعت، در نهايت منرلت ايم آه اين بني صدر، ديگر به تجربه دريافته
اي آه يكي  جمهوري. آنند شان مي شان را فداي تقليد از راهبران عقيدتي سياسي

اي است  ها را به قدرت برساند، تداوم همان حكومت اسالمي مذهبي/از اين ملي
 سال اين همه جنايت بر عليه زنان، دگرانديشان و روشنفكران 24آه در اين 
ها ـ چنان آه خود بارها و بارها  آليدي اين جرياني  نكته.  است مرتكب شده

اند ـ فلسطينيزه آردن سياست خارجي ايران و دخالت در  اند و نوشته گفته
ها، حتا  اين گونه نظام. هاست هاي ديگر براي اسالميزه آردن آن  دولت حكومت

تر پيش ببرند، در  اگر همان روش حكومت اسالمي را در روندي آم رنگ
وب يك جريان راديكال اسالمي در درون حكومتشان شده، آنار نهايت مرع
هاي خوبي براي اين  سرنوشت بازرگان و بني صدر نمونه. شوند گذاشته مي



 
 

 
 

اينان به دليل غلظت . گونه نگراني نيروهاي الئيك، مدرن و غيرمذهبي است
عنصر مذهب يا ايدئولوژي در ديدگاهشان، در نهايت ايران و ايراني را فداي 

هاي موجود در جوامع  و همان گونه آه در اسالم، نابرابري. اند سالمشان آردها
اند در اصول دينشان،   سال پيش تئوريزه شده است، نتوانسته1400عرب 

ها ـ فارغ  ي انسان بدعت بياورند و برخالف ديدگاهشان از برابري حقوقي همه
. دهد  به ايشان نمياي را دينشان چنين اجازه. از جنسيت و باور ـ دفاع آنند

همان گونه آه اصالح طلبان حكومتي به دليل ترسشان از جهنم و شوقشان 
ها در  ي انسان اي حقوق برابر همه اند بر معضل پايه براي بهشت، نتوانسته

ايران پافشاري آنند و در نهايت دموآراسي را به دموآراسي ديني تقليل و 
ان هم به دليل همان ديدگاه اين گونه جمهوري خواه!! اند تخفيف داده

ايران را فداي مطامع » ملت«ي  شان، منافع و مصالح عاليه اسالمي
ي تاريخي ديگر ملت ايران را از تحقق  شان آرده، يك دوره اسالمي
ي حكومتي  هايش آه همانا حكومتي الئيك بر اساس حذف دين از دايره خواست

ختانه روشنفكران درون ايران اين مهم را خوشب. آنند است، با مشكل مواجه مي
مذهبي آن /آه با گوشت و پوستشان مكانيسم حكومت اسالمي و رهبران ملي

اي تر از سياسي آاران برونمرزي ما  اند، بسيار بسيار پايه تجربه آرده
ي مشروطه خواهي يا سلطنت »تابو«به همين دليل هم ترسي از . اند دريافته

و شوربختانه طرح » تي است غيرعقيدتيحكوم«ي ايشان  مساله. طلبي ندارند
و » فقط جمهوري خواهي«و » جمهوري خواهي«شعارهاي انحرافي 

از سوي آساني آه دستي از دور بر آتش درون ايران » چارچوب جمهوري«
دارند، مردمي را آه نه در قيد شكل حكومت، آه خواهان محتوايي الئيك و غير 

هروندان ايراني هستند، با دردسر ي ش ديني و مبتني بر برابري حقوقي همه
 ! آند مواجه مي

ي سرنوشت ساز تاريخ معاصرمان، رها از هر گونه           بياييم در اين برهه
اي، به خواست اساسي  اي و عشيره هاي عقيدتي و دعواهاي قبيله يخ زدگي

ي شهروندان ـ  هاي اجتماعي و فردي و برابري حقوقي همه ملتمان ـ آزادي
هاي اساسي ايشان را با طرح منشورها و  ر خور بدهيم و خواستپاسخي د
بگذاريد يك بار هم شده به جاي ! هاي انحرافي به بن بست نكشانيم اطالعيه

ي شناخت و خواست ملتمان گام برداريم، نه از  تقليد و نقل قول، از نقطه
نمان آنچه ما امروز براي ايرا! هاي آهنه و خاك گرفته ي تنگ نقل قول پنجره

است ـ آه » جمهوري اسالمي« ـ آه فرم راديكالش همان  نياز داريم، نه شكل
بگذاريم فرم حكومت را . محتوايي الئيك، مدرن، متمدن و حقوق بشرانه است



 
 

 
 

هاي  مان را به شناساندن نظام وظيفه. ملتمان در يك همه پرسي تعيين آنند
ها آه بر  خوب اين نظامهاي  مدرن در غرب ارتقاء بدهيم و مردم را از ويژگي

!          پايه ريزي شده است، آگاه آنيم» انسان«اساس اصالت و ارزش دادن به 
در نهايت » جمهوري خواهي«آينده نشان خواهد داد آه اين همه تاآيد بر 

ديگري در دوران حكومت پيشين » شاه ستيزي«تقليدي از همان هيستري 
 !  ار آرده استاست آه ما را به چنين سرنوشت شومي دچ
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