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 اشاره:

به نظر هرچند گذرد، می های اقماری شوروی در اروپای شرقیسی سال از سقوط دولت

از وضدد   امارسددد اریر ت مردا ا ک ررددورها چندا  از ا ک واقته م بسددد باشددند، نمی

ل ح ی گاه به شددد نارضدددا  ی ا ک  1اند.نگرا  آ ندهتر اند و از آ  مهمود ناراضدددیموج

اشددنادد ی نوف –های پوپولنادد ی عصددنا  در برابر اناددداد وضدد  موجود و گرا د به بد ل

 پد دار شده است. 

وسنالنام ا ک گذش ه چه ناب ی با س ،چه گذش ه بودتر پندراس ی در ا ک ررورها به

 جبنک داشت؟ برای ش ات تازهداغ پنراپند  1191و چرا سقوط  داشت

از نومندی و سددرروردگی مردا ا ک ررددورها « هاعصددر نها ت»در ار ک هاباددباا 

با « اناانی یسوسنالنام با چهره»گو د ره برای راق ها ی سخک میدرپی شد ات تاا 

های رموننا ی اقماری تماا مرروعنت پس از بهار پراگ رژ م» 2ند.ه بودآ  مواجه شدد

( وی در 706)ص. « اند.رود را بده ا ک عنوا  در بخد اعظم ا ک منققده از دسدددت داده

عجند  ننادددت ره اریر مردا زندگی آرامی را ان خاد ررده »گو دد  جدای د گری می

رس جز رودرا  هنچبودند ره شدددامل رف ارهای رسدددمی در حما ت از نظامی بود ره 

دباددد دانی بده آ  اع قادی نداشدددت، مانند روی داد  و تظاهراح ررد ، ح ی زمانی ره 

 (721)ص. « مجازاح مخالفت ترسناک نبود.

افاددو ، ره »گو د های سدناسدی میی سدقوط ا ک نظااو لحظه 1191ی وی درباره

 یقاطبهدر آ  زما   چرارهتوا  افزود می «ی آزادی و حقنقت... دواا نداشت.ا ک لحظه

 د.دانا نناپذ ر میرا چاره«  ا سوسنالنام  ا لنبرالنام»ها دوققبی چ ااواک

                                                      

1 00 years after communism, eastern Europe divided on democracy's 

impact, Guardian, 11 Oct 2011. 

  .ک. 2

 (701-111شانزدهم )ی حاک مرتضوی، فصل ها، ترجمهار ک هاباباا، عصر نها ت

https://www.theguardian.com/world/2019/oct/15/30-years-after-communism-east-europeans-divided-over-democracys-impact
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/15/30-years-after-communism-east-europeans-divided-over-democracys-impact
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دانا ند ره پس از می 1191مردا در رورد ره شدا د ا ک شد ادت از آنجا آد می

نا  شا  را انجاا داده بودند. آآنا  پنراپند ان خاددقنقاً چه رواهند داشت.  رنونینظاا 

 نا ی لنبرالی بودند. مقهور اتوپ

محقق رند همانی بود ره رارل  ادددتتوانچه ا ک اتوپنا در عمل برا ردددا  میآ اما 

گر بر نمی بازار رودتنظا ده»ا  چننک نوشت  گو انه دربارهتر پندپولانی چند دهه پند

توانات مدتی مد د وجود داش ه شهر محض دلالت داشت. چننک نهادی نمینوعی آرما 

ر ررد  ]اگمحنقی جامته را نناددت و نابود میمگر آ  ره جوهر اناددانی و ز اددت باشددد،

ررد و محنط پنرامو  او را به برهوح بدل  افت،[ اناددا  را جاددماً نابود میاسدد مرار می

 1«سارت.می

ز ر  «بهار پراگ»در  باراولدوبار در پراگ ننات و نابود شد، « حقنقت» پس گو ی

وق ی نولنبرالنادددم راهنمای عمل  1191بار در های شدددوروی و دوازنجنری تانکچرخ

ا توانات بحقنقت می»چه در عمل رخ داد و چننک است ره در برابر آ  حارما  نو شدد.

 2«برگردد و نها  شود. به پا و د سری ش ا ه و فرواف اده

 

قدرحِ »چه در ی آ با واتاااف هاول درباره است وگو ی ان قادیی پند رو گفتمقاله

 حدود  ک دهه پند از سقوط نظاا حارم بر ا ک چ ااواری نوش ه بود.« قدرتا بی

 «نقد اق صاد سناسی»

 

  

                                                      

 10ی محمد مالجو، نرر شنرازه، ص. رارل پولانی، دگرگونی بزرگ، ترجمه 1
 از م ک 2
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ی بوده ره جمتی از نو اندگا  ادر اصل بخری از پروژه (1169) قدرتا قدرح بیجا ار 

نو اد قرار بوده اول واتاااف هاول مقابی بااواک بنا داش ند پند ببرند. لها انی و چ 

ی امجموعهجا در اندگا  در پاسخ به او مقابی بنو اند و همه را  ک و هر ک از نو

ا ار هاول جپروژه پند رفت، اما فقط با مراررت نو اندگا  چ ااواک.  من رر رنند.

 رموننا ی در ا کهای نظااتبثنری عمنق بر اروپای شرقی نهاد و به فتالا  مخالد 

 اا به سمتگبهبا د دی د گر به ماائل بنگرند و گاا تا زده رمک رردررورهای شبح

 پند روند. ننل به اهداف رود
  
 

 ،ادر منا  بگذار با مخاطبا  ی ا ک ر ادها م را دربارهها و برداشتره ا دهپند از آ 

رردند، شاها  شاها  واقتی را مدح نمیگوی سرا ا  فارسیمد حه دررواس ی دارا؛

داد، ها حوالت میالظاهر بدا تا مگر شاها  واقتی ره مد حه عای س ودندشا  را میرنالی

ی ع س جهه عمدتاً ن نشد. الب ه ا ک رو ّپند گنرند و چنا  شوند ره در مد حه توصند می

ست ره شاعر در رود همانیداشت ره ی مد حه  ابو بر  میو شاه واقتی سوژه دادمی

رار و به گرفتا  میبه هر روی، پندی هم اگر بود، گنرنده وصفد دُر سف ه است.

را سبود ره مد حهظاهر آ  شاهی هم میبهررد و در ضمک رار رود  را میو  گرفتنمی

ا در ر دررواس م ا ک است ره گف ار حاضر. در افت صا ی ه قصدح ماً ب دد بود س وده

ا ر ی چندپندارانس ا م ره رودهاول. هاول آرمانی را نمیدح م مد حه مااحظه نفرما ن

و در عنک حال رود را به  ن رد  و به راه و سناق رود رف کبدا  عملپندی باشد برای 

رند، حقنقت چه رنره میدر ر اد هاول آ . ررد فرما ند موصوفچه عمل نمیآ 

 ره ستا ما فقط با حقنقت .های اجرای اس راتژی ا اس راتژی  ا تار نک است، نه پند

ک و حقنقت چنات در ا  ی م قابل.انره شو م، نه با دروغ و وانمودهتواننم بر دروغ چمی

؛ حقنقت ا ک است ره رل نظاا موض ؟ دد حقنقت ا ک است ره امپراتور عر ا  است
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 )دروغ؟(  اری چنزی جز حقنقتتواند بیحقنقت میاما آ ا  توتالن ری دروغی بند ننات.

 سد.ی ا ک پرست دربارهدرواق  تبمای م ک پند روچنره شود؟ « چنزی جز حقنقت»بر 
  
 

رابوسی به جا  اروپای شرقی اف اده  رابوسی ره »شود  ا ک جماه آغاز میجا ار هاول با 

ی جماه رندآمنز ازتقاندی ر ددد  (11)ص « انددر غرد به آ  دگراند ری ناا نهاده

 «.رموننام شبح  زندپرسه میشبحی بر فراز اروپا   »ماننفاتدر  و انگاس متروف ماررس

و  روشک غا ت؛ م ک بهرناربه است برده فنو  ادبیی ره هاول در تبلند ا ک اثر از ابهره

داند ره ننک می و رواهد،داند و چه میداند چه میشفاف است. نو انده ننک می

 ی توهم به اش راکاذرهبی رورمالگنرا رورمال ا  رادانا ه و رواس هگونه با د چه

 بگذارد. 

گونه صاح  دهد ره چهره در رمال فرردگی و سادگی نرا  میپس از آ  هاول

ق، های حارم بر باوک شرتتر فی از نظاا روشد، میدرواق  صاح  حقنقت است قدرح

های ها نظاااقماری شوروی، به دست دهد. او بر آ  است ره ا ک نظاای تحت ساقه

های وری به متنای رااسنک ننا ند اما چو  از سازورارهای نظااتوتالن ر و د   ات

الن ر دارند، بدا  اطااق پااتوت ها تفاوحرغم ا ک با آ  نظااو به برندمیتوتالن ری بهره 

اول جا به بتد هتوصند رند. از ا ک های ا ک نظاا راروشد و ژگیپس میرند و زا می

ی روی شنره رند رهوصد میفروشی را سبزیبرد. بد   از فرا تمینل بهره می ایبه شنوه

است، بنا بر حُ می عمومی و نانوش ه ا ک شتار ررده ا  به او محول ی ره ادارهامغازه

 اتماننفدد باز هم عبارتی از « رارگرا  جها  م حد شو د!»ح وم ی را چابانده است  

ار داند چرا ا ک رنمی. اصااً فرو  هنچ درری از ا ک شتار نداردسبزی س!اماررس و انگ

شود و  طور با د محققره چننک اتحادی دقنقاً چه ی ف ر ن ردهاح ا لحظهشا د و  را ررده

ه ا ک شتار رس هم بچو  با د بچاباند. هنچ چاباندشتار را به شنره می متنای آ  چنات.

جا ی چابانده است. چاباند  ا ک شتار شتار را به  ر رس رود  ا کتوجه ندارد چو  ه
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نر نظاا توتالن ر است. اصل شتار حاصل تفا به در و د وار جزئی از مناسک و شتا ر آ ننی

د اصای آ  تولنی رارو ژه و م و  متنار آ  نظاا سناسی، از ستا دئولوژ ک راصی

ی های آمرانه و ناهنانهت. نصوص و منو اح و اوامر فرانصوص و منو اح و اوامر اس

جمتی و جماع ی را رو  است و جمتی و جماع ی ها ی ها ند ره برررنده از اند ره

شوند، جم  روشا  گنرند و حذف میناا می «دگراند د»جم  ناروشا  را نارو . 

 ک هر .رننداشغال می را «ی مناف سفره» های گرداگردجا گاهگنرند و ناا می «رودی»

ند در شاعری باش اگر المیلفی .قدر و قنم ی دارد« ی مناف سفره» های پنرامو از جا گاه

نه ادبنت  «ی مناف سفره»دارتر پنرامو  وآدمتنار تتننک جای نا  جم  روشا  و رجا گا 

نهاد  به منو اح و نصوص و اوامر تر پذ رف ک و گرد مؤمنانهره هرچه هاتا ، بلسروده

ا  را  ا هرچه به ر رودت سا  بننا ی ضرورح ندارد. هرچه رورتر باشندرواهد بود. بد ک

و م و   هاهای برررنده از اند رهگزاره بر د.جا گاه به ری نصن  می به روری بزنند

ای برررنده ح م چماق را هرانند. گزارهسناسی ح م می بر حادواقتنت ز اتِ ،مرج 

  اند.مُر ی لاطائااح مااحانه دارند؛

ه ب فرو  و نه آحاد مردا به ا ک شتار توجه ندارند، چرا چاباند  آ اما، اگر نه سبزی

چرا نظاا چاباند  ا ک شتار را الزاماً مقرر ررده است و  مقرر شده است؟ در و د وار

 و دگهاول می باور داش ه باشند و دررد هم ب نند؟ به آ ا ق اصراری هم ندارد ره را

از  را ی آحاد ررورست ره همهیااتوتوتالن ه نظاا پااتوتالن ری اصای یرارو ژه

ا ک  رند. راصنتی دروغی بزرگ مهار میفرو  در چنبرهوز ر گرف ه تا سبزینخات

بگو د، رود  برای رود  اتوتوتالن ه هم ا ک است ره شخص رود  به رود  دروغ 

پردازی و ز ا ک در دروغ مقند رند تا ب واند رود  رود  را به دروغ دروغ تولند رند،

دانند ره گو ند و چو  او میدر منا  رنل مردمانی ره چو  رود  به رودشا  دروغ می

های در آرامری حداقای بز د و   ی شود در منا    ا  گو ند،دروغ می به رودشا  ارندد

شده از فرد ت، جزئی شود از  ک رل ره آ  هم رود دروغ است دد دروغ بزرگ، تهی

  دروغ اعظم!
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ی در تار خ اهراهنادرست از تار خ ننات، بی برداش یی ن نجه وض  اش باه نرود؛ ا ک

فرااناانی هم ننات. ا ک وض  پند آمده است  ی اهر منی وای ارادههم ننات و ن نجه

د گرا  ؛ره چننک وضتی را برای رود رقم بزند گرا د دارد اناا  مدر  آش اراچو  

ای انده شده است ره در ماشنک عظنم اج ماع نقد پنچی مهرهدارد،  ا به عبارح به ر گرا 

انده شده است، ره ای را بازی رند؛ گرا د دارد، و باز به عبارح به ر گرا چرردنده

واه ر نظرگاه عمومی ره رود را رواه با ررونت عر ا اه نظرگاه شخصی رود را در پنرگ

 ظرگاهیدد ن قربانی رند رندمی به راا ق حُقنه م تالی رواهانه چونا  امرِبا فر   آزادی

رنر  ره رنداز گهواره تا گور در گو  راا ق زمزمه می ر زمداا و  ک قدرآ ره 

ا ما  بناورد  و شهادح دهد رود ، ره سرانجاا فردبر رنر شخصی ارجحنت دارد عمومی

و هر چه هات و با د باشد  وجود نداردره اساساً چنزی به ناا نظرگاه شخصی به ا ک

شد ، ماخ انده شده است بهگرا  مخاص رااا  اناا  مدر  ؛ستمینظرگاه عمو

 ستگرا ری . و ا کدد مبذو  بود  ررد شد  و پرهنز از گناه رقادبار ک، رقادرنگ

ا ا ک ناچاری ام» .و ز ا ک در دروغ اناانی طغنانگر ررد  رو ر ک والایناپذ ر به رفهچاره

نا م . بنابرا ک نه تنها ا ک سها قادر به زندگی در منا  دروغ ها ندفقط از آ  روست ره آ 

دارد ره رند، با ه در عنک حال اناا  ازرودبنگانه را وامیاناا  را از رود  بنگانه می

ت از تباهی سجانبه از ا ک نظاا حما ت رند، نظامی ره تصو ریار نار و به ش ای همهبی

ه فرد ت بخرند  برورد  ا ک اناا  در تحققست در اثباح ش اترود ا ک اناا ، سندی

  .(91)ص « و انااننت رو د

فرو  بزند به سنم آرر. د گر به رود  دروغ حالا فرض رننم  ک روز ا ک سبزی

ها ره وق ی شتار روی شنره ی آ و د. شتار را از روی شنره بردارد. حالاست ره همهنگ

ند و بنا بننشوند و نبود  شتار را روی شنره مید دند ، ناگها  بننا میبود اصااً نمی

هم بخری از مناسک  و آزار فرو ، چو  ن وهدسبزی ن وهد و ح ا آزار رنند بهمی

م ه ست. هم صدرنرننا  والب ه آزاردهندگا  را طمتی ست.آ ننی ا ک نظاا سناسی
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  حوار ا  نراند از. صدرنرننا  ی عننی دارندامااحظه و مقالبه« ی مناف سفره» قترنرننا 

 و ترررد  جا گاه رود در جاهای بالاترند،جوی ما ح مشده پیرالی جا گاه رودِ

درنرنک ی تازه مناف  صفروشنده اند.جوی ارتقا از انبارداری به فروشندگیپی قترنرننا 

باند  شتار ی پنرنک ره حالا به سب  نچاز ر نظرگرف ک افتال فروشندهبالادس ی رود را با 

مناف  رود  ،ی فروشگاه به شغل قبای همو  تنی انبارداری تبتند شده استمناس ی به شنره

تنی را از بالادس ی پنرنک  ی انبارداری رود رند و ان قاا دورها  را حفظ میو بالادس ی

  گنرد.فتای می یدار تبتندرانبا

ا  ماعیحداقای اج  حقوق شود؛ره به انبار مغازه تبتند می فرو  طفا یسبزیاما 

آ نده  الب ها  تباه شود. ی رود  و ز  و بچهرای آ ندهمم ک است به شود وسا  می

ا  هررس در چننک نظامی از حد سا هی ی مرخص دارد. آ ندهادر ا ک وض  محدوده

تر شود. از رود رس حق ندارد از رود  بزرگرند. هنچدر آف اد ظهر تجاوز نمی

واند از رود تتر شد . فقط  ک نفر میدر چننک نظامی  تنی از نظاا بزرگ تر شد بزرگ

 داش ه نکپارانو  شخصن ی رهبه شرط آ  ،و نظاا و ررور تر شود  رهبر حزدنظاا بزرگ

تری برای بند توانا یتر باشد، پارانو نکرهبر  ک نظاا توتالن ری شخصنت  . هرچهباشد

سا  با تولند و سررود دشمک رواهد تولند دشمک به قصد سررود رواهد داشت و بد ک

 از نظاا فراتر رود و رند شخصنت را رواج دهد. ح ا مخ صری ساامت ذهک توانات

گذارد. توجه داش ه باشند. صحبت نظاا فراتر رود ناراا میرواهد از فردی را ره می

امی ی سناسی ننات. قواعد در چننک نظی اند رهی نظاا با ه است، صحبت دربارهدرباره

ن ری های با ه و توتالها در نظااقواعد و گزاره اند.ی طنزناک و باورن ردنیمُر ی گزاره

 زنجنرند.رامه ننا ند، داغ و درفد و غل و 

شد، حالا ره ننات نبودند د ده چرا شتاری ره وق ی روی شنره بود د ده نمی

ره نبود  شتار روی شنره  تنی نفی مناسک و شتا ر نظاا سناسی، شود؟ دد برای ا کمی

پس  .فصل شودوحلو نفی نظاا قدرح با د در رود نظاا قدرح  ؛قدرح اتوماتنامنفی 

 های طغنانی وگاهی، به ا ک شور ی گههانظاا قدرح به ا ک نفیتوا  گفت ره می
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ست. د ده ز رپوس یاما  ظاا پااتوتالن ری سررود دائمی،ننازمند است. در ن ،عصنانی

قدر های بالقوه آ شور  تاچندی سررود تو چرم بزند شود. نناز است ره هربهنمی

م در ی د گری هاما مائاه بروز رردند د گر نرود جمتد ررد. پروار نروند ره وق ی

نرنند و من ظر دست ز ر چانه ماند.  ک گوشه نمیرار نمیحزد هرگز بی منا  است 

گذارد تا رای ربط رند و سررود شود. آمد م رای ربقی ن رد؛ حزد ره نبا د نمی

لند رند. تو گراند د و نارودیو د ره برجا بماند با د دشمکحزد برای آ رار بماند. بی

دشمک رود  رود  را تولند رند، اما اگر دشمنی پندا نرد ره رود   به ر آ  است ره

خ  . تاررود  را برای نظاا تولند و قربانی رند، حزد باد است دشمک درست رند

رواست اس النک بر سر به  اد دارد باا ی را ره به رار ننات.قدرها هم فرامو آ 

 ات روسری تراول  ک آوردند. چ ااواری،   ی از سرا  حزد رموننات اساانا ی

ساانا ی را ترور رنند. اما ا ک نما د اند ارواس همی هاا هاالنا ! ا ک درست رردند ره

ررد. م ک نما د را عوض رردند. اساانا ی ره میااً قربانی سروصدای چندانی ا جاد نمی

ردند نظاا را براندازد. بنچاره را ب هرواس گری ره میبه توطئهترور نما ری بود، بدل شد 

اع راف ررد و برای رود  اشد مجازاح  ش ات و و ش نجه رردند و بتد از هرت ماه

نناز داشت. رل مات  یترنما د هنوز به سروصدای بندگردا  صحنه. اما رواست

 و بد ک رواس اری رودشا  گرا  شوندرواس ار مرگ توطئه چ ااواک را وادار رردند

فت  گی به روزنامه نوشت و افرما ند؛ پاری شانزده ساله نامه. توجه برا مح وا رنند

ره به پدرا اشدّ مجازاح، مح ومنت به مرگ، را بدهند... و آرزو  رنمدررواست می»

وق ی هاول از دروغ  .(01دد  06)روزنبرگ، ص « رنم ره ا ک نامه را برا د بخوانندمی

ا ک دروغ هم رارررد دارد، برراح دارد. با  ست.گو د، منظور  چننک چنزیسخک می

شود آ  چنزی ره نظاا شود دروغ، می ک چننک دروغی صدر تا ذ ل جامته می

فدا  هر ا د آمادگی داش ه باشندرند طرف ری باشد. همه بنمی ی. ابداً هم فرقرواهدمی

ری رهب رهبری ره از نظاا فراتر است چو  در حد لازمی پارانو نک است.، الّا شوند؛ همه
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ناسی شود. در نظاا س قنک فدا میبهره مخ صر ساامت نفس و عقای داش ه باشد، قق 

  شرط مقاق حناح است. پارانو ا توتالن ری

 هاول .ساز باشدتواند چارهح ا  ک طغنا  روچک می در چننک اوضاع و احوالی اما

اا ره س و  اصای نظاو دننای ظواهر را »گو د  می رردهفرو  طغنا در اشاره به سبزی

 ه های سار ار قدرح، نظم را آشفوباتاست در هم روبنده است. با در هم ش ا ک چفت

 ی دروغ ندارد.چ متنا ی جز ز ا ک در چنبرهررده است. نرا  داده ز ا ک در دروغ هن

نظاا را ش اف ه و ز ربنای واقتی سات و پات قدرح را آش ار  پرجبروحنمای رفن  و 

چنز  ،ررده است. دا گرف ه ره امپراتور لخت است. و چو  امپراتور واقتاً هم لخت است

فرو  چرم عالم و آدا را به ا ک واقتنت باز التاده رقرناری رخ داده است  سبزیفوق

تا  فرما دمقدار شورشی ره نظاا اجازح میبه همنک  هاول .(10دد  12)ص « ررده است

رند، رمی اغراق می .نگردمی رروج نها ی از نظاا ، چونا  مفرّبروز رند و سررود شود

ه ها رواق  ا ک است ره بانارند آ ست. اما ا ک اغراق، شا د، در شرا ط مبارزه ضروری

متناست. باشند، سررود بی. اگر در نظاا توتالن ری همه رور دانند امپراتور لخت استمی

امپراتور  تا سررود شوند. عرض رردا؛ بننندمیبننا انی ره امپراتور عر ا  را با د باشند 

نند . ا ک بنشود ره ببنند چه راانی می. عر ا  میشود ره د ده شودبرای ا ک عر ا  می

 رند!ها هم صدق می«رنم»ی شمالی ح ا در مورد رره

رواهد جا با د بدا  اشاره رنم ا ک است ره هاول نمیهمنکی مهمی ره ن  ه

ی روردهنومندا  ش ات روشد برایو درضمک می رواهد آگاهی ببخرد، میدانبرانگنز

بخد ظاهر شود و رواهد در نقد رها ی؛ نمیی امندی بگرا دروزنه 1179بهار پراگ 

الار نار بر اودشده و ماراقی پر را  و ماخ بخدقهرما  رها ی رود  را در مقاا

ک مانر در ا ی قدرتی د گرگونه بنراند و بدل شود به پدر مات،  ا اگر صدر مصقبه

 هاها و اساواکچکا  رردند، شهند راه آزادی! و دقنقاً همنک حس و حال است ره رفه

 رسنم ره آ ا چننکجا هم میبه آ  .جذد پناا هاول رردهای باوک شرق را راق و د گر

فرو  را تحقنر او سبزی ها نم. 1169ست  ا نه. فتااً در ار بر شود  ا نه. اصااً شدنیمی
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ی روما هرند به موجود ف. تبد اد هم نمیچاباندرند ره چرا آ  شتار را به شنره مینمی

 ی جاندعصارهم د و از مظاومی ره ح وم ی ظالم بر او چنره است و روند را می

 فرو  رود  بخری از ا ک نظاا ظام است و چو  رود  ظامرند. سبزیتغذ ه می

، آ  وقت هم ره بر ا ک نظاا ظام رندهموار می و بر رود  رود  ایبر را د گری

 ی هاول ا ک است ره همه گناه ار ما ده شود.رند، بدل به قهرما  نمیرروج می

عجال اً، در  شود  ا نه.. بتدتر رواهنم د د ره آ ا ا ک ا ده عمای می(00)روزنبرگ، ص 

ا ک نظاا  ی عملماهنت و شنوه ها نم و مائاه آگاهی به یی اس قرار نظاا پااتوتالن رزمانه

 است. 

ی ررد ره آ  شتار را بر شنرهفروشی اطااق میصفت قهرما  را نظاا ظام بر سبزی

نازی ن رهاشده د گرفرو  ررد. سبزیفربه می متنا ی دروغنک از چاباند و او رامغازه می

شود. رود هاول هم ره بر ا ک نظاا  ننازی ندارد از دروغی د گر فربه .به ا ک صفت ندارد

اا ی نظداند ره در چنبرهنه رود را مظاومی می ،سازی اتوماتنک رروج ررده استظام

ره رروج ررده است، قهرما  رروج،  ا احناناً شهند رروج.  حالا ظام ررد شده بود، نه

اا آرزوست، اما باافاصاه، اگر مقا  را درست هاول واس اافگو د  آدا به رود  می

هاول شوا، هررس رود   واس ااف مک رودا با د اند رد ره نه!میدرک ررده باشد، 

 هایمبارزاح  ک دهه قبل چر کا ک تفاوح دارد با  با د  ک واتاااف هاول شود.

داری در جاهای مخ اد جها  چنره شوند. سرما هرواس ند بر نظاا ماررانا ی ره می

ند مردند شه  مرگ  ا پنروزی. اگر میمقدر بوددو ن نجه  را ها بر نظاا ظامچنرگی آ 

شدند، سالوادور گوارا میشدند، چهشدند، شما ل مقد  میواره میشدند، بتمی آرما 

 ا ها مردمآ . شدندراس رو می شدند، فندلد   اتور می ماندندشدند، و اگر میمی ندهآ ِ

نند. وار گرف ار ظام ظالماموجوداتی ره برده پنداش ند؛می شدهها ی رواد و ماخرا توده

ررت درآ ند و طومار شده به حطور رواد و منگ و ماختا هما  شا با د برانگنخت
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ا  ه ن نجهرشا  هم راهی ننات جز جنگند ، و برای برانگنخ ک هم بپنچندنظاا ظام را در

 .  ا شهادح رواهد بود پنروزی  ا

ی دو شنوهرواهم تفاوح قصد تحقنر آ  مجاهداح را ندارا؛ به هنچ رو. فقط می

جنبد ز رزمننی اشرافنت »گو د  میدبره  رژیرا نرا  دهم.  ،دو عصر تفاوح مبارزه،

شد  و تر ک مقاا در ا ک اشرافنت هم با رر هبرجا هرود  را دارد دد اشرافنت غا  . 

شا  آش ار . اسم و وجناح ا ک اشراف ز رزمننی بتد از مرگآ داعداا به دست می

ی مب ذل وزرا و سرا  دولت، برجا گا  ا ک ارتد مخفی، پس شود و بر رااف طبقهمی

درررند ر در صحنه میبازا  با حضوگذارند. سناستی وجود میشد  پا به عرصهاز رر ه

 راست از گمنامی به جاودانگیاشراف ز رزمننی  ک شوند ولیو با ترک آ  فرامو  می

اند ره پس یاای تنها گروه از افراد حرفهانقاابنو  حرفه رسند. از هنرمندا  ره بگذر م،می

« رددگشا  م جای میزما  با ترنن  جنازهشا  هماز  ک عمر تاا ، شخصنت واقتی

او آر ا ورراح دننای مبارزاح سناسی  دهد.هاول چننک حای به آدا نمی .(1، ص دبره)

 رند ره ای ناآگاها  آگاه شو د رهنمی «آگاه»و  رند.می «آگاه»رند، نمی «قناا» ننات.

رند ره یم« آگاه»بر ظام برور د؛  بر شماست تا الار نار ظام ظالمانند واودی ماسوژه

ی وهشنبا د چنره شو د. نهند، پس نه بر ظالم ره بر رود میرود ظام می شما رود بر

. گنردا جابی ننرو می الاهناتی الگوهای نارودآگاه از رودآگاه و ی چر  یمبارزه

رود  از زند.ست؛ بنرو  و درو  را به هم پنوند میسابی ی جد دی مبارزهشنوه الاهناح

و  نظاا سناسی توتالن ری رنی چو  نظاا رود تو ی.اگر رروج رنی، از نظاا رروج می

ننک اتباع چتک تک اند. در درو هما رنند، ا کاتباعی ره در چننک نظامی زندگی می

 ضاها د ها و اقی ا دهنه فقط  ک توتالن ر، با ه  ک نظاا توتالن ری با همه، نظامی

ی عرفی به طا  برقراری نظام ،مقد  ، ژس یسا شما ل گرف ک ژس یبا  توا نمی .ز دمی

 ی چنا  رروجی،. ن نجهرروج ررد ، از هر نوع و جنس،د   اتوری برو اناانی 

همنک حالا، همنک حالا ره مبارزه  با رنگ و بو ی د گر. د گری رواهد بود د   اتوری

 رننم، با د ا ک مائاه را حل رننم. می
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 .دظاهر شدنبخد رها ی نقدها در رف ند، بارو ک چ ااواریاز  هاوق ی نازی

اس النک   ار ام مدلنتوتال اما ناگها  نما د تماا شد. برقرار بود. شهرآرما دو سالی   ی

 و ،«حزد همنره برحق است»را چاباند به شتار « رارگرا  جها  م حد شو د»شتار 

ر آ  ح م پارانو ا ی بی حزبی ررد ره  ک مغز رارگرانی را ره بنا بود م حد شوند برده

توانا ند مرات  پرنمانی رود را با پنوس ک به حزد رموننات های قد م مینازیراند. می

چه شد.  ک نازی اگر رموننات شود فقط عضو شدند و نرا  دادند و شد آ نرا  دهند. 

ما همه » ا ک تجربه شتار 1191در  . ا ده هما  است ره بود.شودبناند عوض می

عبارح درجاح دارد.  گناهاما  «همه گناه ار م»الرتاع قرار داد. هاول را تحت« گناه ار م

ا  ا ک است ره ح ا . متنیها ره رنای گناه ارترند با د رنار گذاش ه شوندآ 

 شود، هرگزتوصند می قدرتا قدرح بی، آ  دمورراسی ره در دمورراسی هاولی

رم اندری تدسرای تباه نرود، اگر هم به .شودنمی ه باشد ره تباه واند  قنک داشتنمی

ست. فقط نظامی ره وجود ندارد، آلوده ننات. شود. و ا ک آلودگی ضروریآلوده می

با  اندتومی رواهد و فقط همتضمنک می دمورراسی هاست.تفاوح در منزا  آلودگی نظاا

 سر جاشا  ماندند.ها رموننات شدند و تضمنک شود. نازیحذف مخالفا  دمورراسی 

های سابق و لاحق دمورراح شوند و نظاا جد د را ا ک بار توا  اجازه داد رمونناتنمی

  به رنگی د گر بباتند.

رواهم درعنک توصند موض  ند. می بر مک ببخرا 1191به  1169ها را از ا ک پر 

چه آرمانی عمای  و ستچه آرمانی عمایآزما ی هم ب نم. با د متاوا شود هاول، راس ی

ؤ ا ررا ره پند از نرا ک بر سر ر قدرح  مجاهدانیننات. تار خ بانار د ده است 

ی ما  چه به رؤ ا برایآ باف ند برای راا ق و چو  بر سر ر نرا ند بنا رردند به ش اف ک می

از نی. ره میبَری تنبندهی، وق ی ره مبارزه را میرنی اما  میوق ی مبارزه می .باف ه بودند

شود فهمند ره برنده دمورراح است  ا د   اتوری د گر. فرق است منا  هما  اول می
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قط شا . نظامی ره فررد ی قدرح،  ا اعداااد نظاا سابق از دا رهرنارگذاش ک عوامل توّ 

  رند.رند و بر دار میتوبه قبول نمیتر است از نظامی ره گذارد، ققتاً دمورراحرنار می

 ررن ه منزا  و تبرای وقوع  ک انقااد ب ک ن  ه هم بگو م و برگردا به بحث؛ 

رست ها ددهد، اما اگر نابترؤ ا انقاابی رخ نمیرؤ ا و واقتنت نناز است. بی از یمتنن

رود به می پَسپَسانقااد بدل می شود به ضد رود ، نباشد، اگر رؤ ا بر واقتنت بچربد، 

هنچ تغننر ی برای سرنگونی   ی و نرا ک   ی د گر، بیامبارزهشود پند از رود . می

ی هناخو مبارزه متقوف ننات.  فقط به دورا  آگاهی رو ّه. تبرند هاول بر حقنقت

 فرو  با سرپنچی از چاباند  آ  شتارپنچد. سبزیرود  را هم برای فردای پنروزی می

ی ا رها ک ز ا ک در د» ست.گیزند. حقنقت آش اربه شنره ننل به حقنقت را رقم می

اصای  ی دروغ س و واقتنت و حقنقت بُتد سناسی روشنی هم دارد. اگر ز ا ک در چنبره

ی حقنقت تر ک تهد د برای آ  ز ا ک در دا رهنظاا باشد، پس جای شگف ی ندارد ره مهم

. (19 )ص« شود. برای همنک است ره بند از هر چنز د گری سررود میو واقتنت باشد

ا ک است ره  1169پرسد در رنم. شود هم قرائت میمی« ساناور»را  «شودسررود می»

 ی عمل پوشاند.جامه توا  به قدرح واقتی حقنقتچگونه می

رخ دهد، وق ی صورح  اما حقنقت در نظر هاول مفهومی ذهنی ننات. حقنقت وق ی

ر حقنقت اگ پرت و پااه ندارد. .نرد، حقنقت است. حقنقت لفاف نداردعمای به رود گ

 ،شد  استحقنقت رواها  د ده دانی.را بدانی و آش ار ن نی، درواق  حقنقت را نمی

گری رند. افرای دروغ، با د جاوه رند، جاوه شد  است.سهل است، حقنقت رود د ده

د. اع صاد رنرند، عمل میاح ناط نمی نما ی حقنقت است. حقنقتبخری از فرآ ند رخ

ندا  در ان خاباح فرما ری و اع صاد رارگرا ، رویجمتی، ی دس هغذا، نامه

ل ی حقنقت است. حقنقت منی منل به زندگی در دا رهها ی از ا ک دست ن نجهنافرمانی

رند و ی ظاهری دروغی دارد ره نظاا پااتوتالن ر تولند میاندار ک در پوس هبه ش اف

برد، اما راه به جا ی نمی به رودی روددرست است ره ا ک تحرراح دهد. اشاعه می

ی حقنقت در نها ت زندا  دروغ را فرورواهد ز ا ک در دا رهآداد چونا  بخری از 
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د تا زنها نق  میررد و ماهی فرار میماند ره نقرهخت. دقنقاً به عمل آ  زندانی میر 

  واند بگر زدن هم متنا ررده است، اگرر را بیبگر زد. اگر بگر زد ره گر خ ه است و د وا

از رهگذر توصند و  ز م!مک، زندانی دروغ، در دروغ نمیرند ره  ا ک پناا را مخابره می

ن ری را ی پااتوتالی سناسی در جامتهسازی مفهوا حقنقت است ره هاول مبارزهبرجا ه

و عما رد اپوز انو  با گی تاا دارد به درک او از متنای رند. چنا ی بندی میصورح

قنقت رورد. جنبری ره با حجو هم به ا ک حقنقت گره میی جنبد حقنقتآ ندهحقنقت. 

تواند حقنقت را در فردای فرور خ ک ظواهر دروغنک فرامو  به ا ک مفهوا پند رود، نمی

اد  ال شود ره در فردای مبارزه، قدر راما با د مراق  بود. مم ک است حقنقت آ رند. 

بنند. عننه نمیا ک رقر را به 1169هاول در بدل شود به ابزار حذف. در روز روشک سناست، 

ی تغننر را در دلد روشک نگه رند تا شتاهفرو  را محارمه نمیرواهانه سبزیآرما 

اباند  به سب  چ فرو تواند تضمنک دهد ره در روز روشک سناست سبزیاما آ ا میدارد. 

داشی گردانی از چاباند  شتار پااما به سب  روی ارز ابی شودآ  شتار ما وج  م افاح 

آ  شتار را چابانده بوده. رداا دوره از  یا؟ به هر حال او در دورهو تبرئه نرود ننابد

اهنم بتدتر رودهد. باشد؟ هاول به ا ک پرسد پاسخ نمی ا زندگی او با د مااک آ نده

اره راند و هرجهنوز ح م مید د ره در روز روشک سناست، شبح دورا  پااتوتالن ری 

ل بر تبرند هاو گنرد.فرو  مااک قرار میی اول زندگی سبزیح مد نافذ باشد، دوره

ست. سازی اذها  برای نبرد نها یی حقنقت صرفاً نوعی آمادهحقنقت و ز ا ک در دا ره

 اند رد.رها ره با د به دورا  پس از پنروزی نمیقدعجال اً آ 

جامد. تواند به ش ات بنننبرد نها ی ح ا اگر سهمگننانه رخ دهد می از سوی د گر،

های شوروی به راک و رو  زنجنری تانکبهار پراگ ز ر چرخ دربود ره  «حقنقت»ا ک 

 یهم ن  ه به راک و رو  ررنده نرد؟ ا ک 1191در  «حقنقت»همنک  چرا ررنده شد.

رواهد امند او می. روداز درغا ند  به آ  طفره می 1169ست ره هاول در د گری

حقنقت ا ک است  رنم، اماشده را زنده نگاه دارد. عمل و سخند را درک میسررود
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سررود شود. پس  1179 بهار در «حقنقت»توانات به مانند هم می 1191در  «حقنقت» ره

نداند.  هر رسدداند؟ به نظر نمیآ ا هاول ا ک را نمی بخد ننات.تنها ی رها یحقنقت به

گو د ره ای مردا حقنقت ا ک چرا به مخاطباند نمی رند؟ر ما  می 1169اما چرا در 

هند؟ دبه حارمنت دروغ پا ا  توانند ی حقنقت نمیرغم ز ا ک در دا رهاست ره شما به

 رخ داد روشک رنم. 1191نوامبر چه در اجازه دهند مقصودا را با توصند آ 

پس از گااسنوست و پروس ر  ا ره به ستی گورباچد اجرا ی شد اما درواق  طراح 

روشندند ررورهای باوک شرق را به ها میاصای آ  آندروپد فقند بود، شوروی

اح هم ا ک بود ره زمامدارا  شوروی اصااحاح مجبور رنند. سب  اصرار بر اصااح

ه ها ی ررک به داما  غرد بنف ند.   ی از ررورها ی رترسندند ا ک ررورها با انقاادمی

( 1179بود ره مردمد پس از بهار روننک پراگ ) چ ااواریرفت، ز ر بار اصااحاح نمی

رواها  لا  تحوهاشها با تانکبه اغما ی تو گو ی ابدی فرورف ه بودند. آ  موق  شوروی

داش ند.  1179ی درست برع س اها رواس هرو  1191نوامبر در را سر جاشا  نراندند اما 

بود  انقااد آور است. لااقل آدمی را از توهم سهلداس ا  ا ک انقااد مخمای شگفت

روز تظاهراتی رسمی و دول ی مخالفا  در سال 1191نوامبر  16آورد. در مخمای درمی

بودار  شتارهای با شوند ورند، دلنر میر زند. چو  پانس ررونت در رار نمیبنرو  می

وننم ش  دندا  سر جگر ش نند. پانس تا ساعت هرتمی رع  و وحرت را یفضا

ا به قرمزهشود. در ا ک ساعت پانس و رااهرنندگا  نمیگنرد و م ترض تظاهراحمی

ی ا ک جهشود ره در ن نشوند. شا ته میوپار میرنند و جمتی رینر لتمت رضا  حماه می

 ور  فردی به ناا مارتنک شمند رر ه شده است. حالا رنز  مردمی رو  هم داده است. 

رنند. در ا ک حنک در ری ره رود را اند غض  میرو ی شهرهمردما  چک ره به نرا

ر ه و با گرساند رند رود را به محافظا  واتاااف هاول میدرارومنل درازرا مترفی می

رورده پار ، مارتنک شمند را د ده است ره تا میدهد ره دوستو زاری اطااع می

ح م د بهدهد ره شمناند. او شهادح میاند بردهاند و بتد با بران ارد بر  داش هر  د زده

 گو دزند و میی شمند سرباز میی رانوادهمرده است. در ر از هرگونه اطااعی درباره
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. در روندهاشا  بوده است. مخالفا  ررمگنک به رانه نمیبا او فارغ از رانواده ا رابقه

رنند و به ننروهای امنن ی به چرم قاتل نگاه روی و برز  برای شمند شم  روشک می

رند رای در تظاهراح نمرده شود و از باندگوها اعااا میرنند. دولت دس پاچه میمی

های  ا ی داسرنند. تصادفاً، به مانند همهاند ره باور نمیدهقدر دروغ شنناست، اما مردا آ 

شود آدمی به ناا مارتنک شمند اصااً گو د. بتدها متاوا میبار راست میپر ا ، دولت ا ک

)ا  تی بی( رُل شمند شهند را بازی  چ ااواریوجود ندارد. س وانی از پانس مخفی 

. ره به سب  اع ناد آلت دست شده است ررده است و در ر هم ربرچنک پانس بوده است

ها  یاذ  بالادسشود بیچه رای فرما  چننک نما ری را صادر ررده است و چرا؟ مگر می

چننک نما ری را اجرا ررد؟ جال  است ره رئنس پانس مخفی، ژنرال لورن س آ  روز 

  تری داردبنند برای مد ر ت تظاهراح وارد عمل شود. او رار مهمضرورتی نمی

ی ی ره به پراگ آمده است دد ژنرال گروش و، فرد شمارهارتبهرورد  با منهما  عالیشاا

ره و ا کست، گبازیره انقااد مخمای پراگ اساساً  ک شتبدهن نجه ا ک«. را گ د»دو 

رردی ویرای ربهره رود و رهبر آ نده، واتاااف هاول، ها نها  اً به رقا میچیتنر امنن ی

صقااح ا. اما روشک است ره ا ک بهگنرد، زماا امور را به دست میگرا انه داش ه استغرد

های ربره ا ک رمدی پر از دسناه را توانات رخ دهد اگر سنار اتانقااد نمی

 ا رود  بودندی لازا اباه نمیرردند و اگر رهبرا  جنبد به اندازهنوش ند و اجرا نمینمی

آور رردند. ا ک داس ا  حنرحنما د را به نف  رود باور نمیزدند و را به بااهت نمی

داد ه رختوانات بگز نمیلنگند هرمی  ک جای آ نقص دارد ره اگر فقط پنرنگی بی

 .(209دد  191 ص ی ا ک رو داد، نک  پنو،)برای شرحی دربارهبدل شود 

بر اقمار  اس ناای محض داشت. شرا ط  رای م فاوح بود. شورویبه 1179اوضاع در 

رمابند با بنات سال پند تفاوتی  1191در  چ ااواریاق صادی و سناسی و اج ماعی 

د د. می لنبرالنامها رؤ ای چ ااواکرای در منا  تر رم 1179. اما در نداشت

راهم فگذاش ند. شرا ط هم فراتر نمی د د ی رؤ اهای مح مل هم پا را از محدودهرؤ ابنک
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مت ی ح وسالارانهنظاا منجمد د   اتوری دد د وا »چگونه بود؟ دد  1179. شرا ط در نبود

ت ها بود. سناسبا ضرورح دهاتضادر شد دتر ک  چ ااوارینووتنی در  []آن وننک

آمد، نه با ننازهای شد و به اجرا درمیاز بالا د   ه می های اداریاق صادی، ره از راه

آمد. ا ک سناست به گار بود و نه با ام اناح آ  جور درمیسازاق صادی ررور 

ی تولند و فرونرا ک سقح زندگی انجامند. از ا ک گذش ه، تند رنندهماندگی نگرا عق 

ت،  افها فزونی میگرفت، ناررسندی در منا  اقانتها شدح میها و اساواکمنا  چک

های انبوه شهروندا  شر د ت، و بازداشتهای سازما  امنناندازیره دستو سرانجاا ا ک

تالنت، زنی جای اس قاال و فو لاف لاابالنگریچاپاوسی، هر اع مادی به نظاا را از بنک برد. 

در چننک شرا قی صدای . (116دد  117لئونارد، )« روشا ی رارشناسانه و اب  ار را گرفت

ا  به طاباصااح .بوداصااحاح از سقوح بالای حزد برراست. ررور در مرز فروپاشی 

رای ررورشا  ب آ  اندازه ره نگرا  سوسنالنام بودند، سوسنالنام باور داش ند. شا د ح ا

وژی توانا ند باور رنند ره با ا دئول. عمنقاً سوسنالنات بودند و نمیسوزاندنددل نمی

ها ی نه فقط حوزه 1176مخالفت با نووتنی در پا نز » شود ح ومت ررد.سوسنالنا ی نمی

ز پند به ره بند ا ها ی از رهبری ررور را دربرگرفتوسن  از جمتنت، با ه ح ا بخد

د ی مررزی حزی رمن هست. در جااهرسندند ره دگرگونی ضروریا ک ن نجه می

های ها ی سخت بنک اس الننناترار به مناقره 1179ی در ژانو ه چ ااواریرموننات 

 110وی هم رطابا  پنررو ررند. پس از مباحیاح توفانی دد ره ضمک آ  م تص  و اصااح

حزد  اولی طابا  پند بردند. نوتنی از مقاا دبنرسخنرا  حرف زدند دد سرانجاا اصااح

جمهوری را نگاه داشت. ال ااندر دوبچک، سخنگوی اس تفا داد، لن ک مقاا ر است

 70ی مدو  در اطابا  برنامهاصااح .(119جا، )هما « طابا ، جای او را گرفتاصااح

دمورراتنک و م رقی بود  آزادی مقبوعاح،  عمدتاً  برنامه صفحه ان رار دادند. مضامنک

نها ی اندار ک جامته  س ه از نظارح حزد و دولت. هدفآزادی عقنده، اق صاد شورا ی رَ

ی اصای هداعن چرم جها  رموننا ی به بهار پراگ رنره بود. در مانر عام و فناوری بود.

ی از اهداف افروا ت اس النننا ی از سوسنالنام درواق  انحر طابا  ا ک بود رهاصااح
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لننک است. متنای اصای ا ک سخک روشک است  روا ت شورو ا ی از سوسنالنام  ماررس و

قدر دمورراتنک بود ره برری آ . ا ک برنامه حداقل روی راغذ ستنااصنل و انحرافی

به طرف لنبرالنام و اق صاد بازار آزاد غد ررده است.  چ ااواریبانگ برداش ند ره 

می با سوسنالنا»رردند به ره ا را  ادعا میطابا  چنا اصااح ی مدو ره برنامهرا  ا ک

توا  غربی، نمی های لنبرالنامبود در ما هعمااً چنزی میانجامند  ا می« ی اناانیچهره

ها د را برای صنانت از روا ت رود  به پراگ فرس اد و تانک« برادر بزرگ»سنجند. 

ت از ره مبادا دسدوبچک هم برای آ  را بر باد داد.« ی اناانیسوسنالنام با چهره»رؤ ای 

د برگردد ش الحفظ به ما و برده شد تا بنات سال بتد ره اوضاع عوضپا رقا رند، تحت

هنوز  1191 در «برادر بزرگ»و روا ت گورباچفی از سوسنالنام را برقرار رند. 

وسنالنام س  ا» دوققبی هاچ ااواکی قاطبه. اما د گر د ر بود. رواست سرمرق باشدمی

نبرالنام ها لچ ااواک ی مم ک نبود.ا. راه منانهنددانا ناپذ ر میرا چاره « ا لنبرالنام

ی . سوسنالنام اس الننا ی ره سهل بود، سوسنالنام دوبچ ی ننز با د از صحنهدرواس نمی

شوروی نخواست و اصااحاتی هم رخ  1179شد. ن  ه روشک است. در تار خ رارج می

ی اصای ننات. ره رَرَ  رورد ن  هشوروی رواست اما رَرَ  رورد. ا ک 1191نداد. در 

  ست.ی اصاین  ه شدو  رواستره ا ک

سقوط رژ م »گفت   مهرنامهی با مجاهرورشندی  1010ی به سال اهاول در مصاحبه

هماهنگ  ماائل رموننا ی در اروپای مررزی و اروپای شرقی فقط از طر ق  ک ساااه

ماائل . »«سخ ی برود آ  را ت رار رردچنزی بود ره به پذ ر بود. به نظر مکجهانی ام ا 

  «.را گ د»ی دو گروش و، فرد شماره؛ ژنرال «هماهنگ جهانی

 هتوانات با سری ش ا ه و فرواف ادمی چه واقتاً رخ داد حقنقتروشک است ره در آ 

گر م وپارشد  مردا به اغما رود.توانات پس از لت. میو نها  شود برگردد پا و دبه 

توا  ره نمی انگنز استچه چنزی حقنقت را نجاح داد؟ حنرح چننک نرد؟ پس 1179در 

دانات  یاسازیچنزی جز دروغ و دس گاه دروغ را در ا ک موض  ی حقنقتدهنده اری
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به طم  و طا   «دروغ». درست است ره داد  آ  را داشتبنای ش ات «حقنقت»ره 

 رواست ره حقنقت به داما درواق  می «دروغ»ش افت.  «حقنقت»غا ت د گری به  اری 

 توانات بفهمد ره بربادداد نمی «دروغ» بود. «دروغ»ی محاسبهغرد درنغا د. ا ک رقای 

رار را به جا ی رواهد  1179در بهار « ی اناانیبا چهره سوسنالنام» مردما  برای رؤ ای

ؤ ای راز طرف بربادبدهنگا  « ی اناانیبا چهره سوسنالنام»ی هد ه 1191رساند ره در 

جاره دروغ است دروغ از آ به هر روی،  اماد روز بازن رده پس فرس اده رواهد شد. 

ک همن .ی باشد ره به غرد نظر دارد ابی حقنق رواها  قدرح رواهدو نمی تواندنمی

ا شود توارد عمل می نخواس ک و ن وانا ک به رار پنروزی حقنقت رواهد آمد. دروغ

اری دهد و  ررد، حقنق ی را ره دارد بنابر ضرورح تار خی رود را از پا وها بنرو  می

بر  در نها ت «حقنقت»رد. درنها ت به ش ای د گر بر آ  چنره شود. درست! چنره ن

 «حقنقت». اما گردا  نما د بود چنره شدی ره صحنهارردهعوضش ل «دروغ»

ر را ب «حقنقت»ی چنرگی رود صحنه «دروغ»چنره شود، اگر  «دروغ»توانات بر نمی

ی هم ره صحنه را ارردهعوضش ل «دروغ»توانات بر آراست. و نمیرود  نمی

ررده، شوروی عصر گااسنوست و عوضدروغ ش ل منب  آ آراست چنره شود اگر می

شد و به هوا شد و دود نمیسره منفجر نمی ک پروس ر  ا، با رودتا در رودتای  ا انک

 رفت.نمی

پس از  پند و هایبه سال 1169راس ی مهم هاول را در ساز و بهچرا مداا م ک دورا 

در ذهک آدمی مفهومی متصوا است.  «حقنقت»رنم؟ روشک است؛ پرتاد میپنروزی 

ی مهن  ننرومتصومنت بر  نحند تواند با ننروینمی «حقنقت»گرا انه بر آنم ره عمل

رف ک با د مهنای بنرو ، اما د و چنره شود. د و چو بنرو  رود، فرش ه درآ د؟ آری «دروغ»

ود نه فرش ه ر. اگر د و به فرش ه  اری نرساند ره درآ د، نه رود میدرآ دتا فرش ه  برود

ی از فرش ه به د و اندرگنرد. صورح می یا  د و و فرش ه در بزنگاه متاماهمناآ د. می

به  فقط در صورتی د وگنرد. بخرد و از او اندری د وسنرتی میمتصومنت رود را می

تواند بر از ار  ه پا نک ررنده شود و فرش ه فقط وق ی میسا  پنوندد ره فرش هتار خ می
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الماّگی ی ره سودای وجنهافرش ه های قدرح بالا رود.ار  ه جاو  رند ره د وسا  از پاه

 ببنند! آزادی، هما  به ره در راوح رؤ ای دارد

ی شصت به دهه رود است مجدداً ا ک متاماه چگونه رخ داد؟  چ ااواریدر مورد 

ی زمانی پند از بهار پراگ. در ا ک زما ، اق صاد فرسوده؛ به اندکمناادی بازگرد م

ناچار شد  رهبرا  شورویحزد با فرار روی در نابودی رامل داشت.  چ ااواری

با  اها ک آسانیحزد به ا بپذ رد. اما طا ، اوتا شنک، ر  اصااحراه ارهای اق صاددا

قدر سنگ اندارت ره اصااحاح ش ات آ  درواق  اصااً رنار ننامد. اصااحاح رنار ننامد.

 بنداصااحاح ننم ررد.ره رود بداند به فرش ه رمک میآ رورد. د و داشت بی

ررد حزد ستی میست. اق صاد سالم ننازمند دمورراسی»رورده نرا  داد ره  ش ات

های سنجنده، توز   رند، و ررور سر به شور  برداشت. شقی، با رمّنتاآزادی را ق

  مبارزه توا  با آاش باه رند، میتواند فرآ ند اصااحاح به ررور نرا  داد ره حزد می

 با گذشتتواند موج  تحولاتی عظنم برود. های شهروندا  عادی میررد، و اند ره

تر مخالد با ح ومت دمورراتنک ح ا بندها، از اصااحاح اق صادی  ک مفهوا سال

فظ رود با د برای ح چ ااواریپد دار شد  مر ل اق صاد، نظاا سناسی توتالن ر است. 

 . (90)روزنبرگ، ص  «دمورراتنک شود

توانات ا می. ح را در پا و نگه دارد «حقنقت»توانات با پذ رف ک اصااحاح حزد می

هرگز  «حقنقت». اما تار خ برای دچار ترد د رند  حقاننت رود دررصوصرا  «حقنقت»

 را اصااحاحدهد اجازه نمی یبنند. تار خ به نظاا توتالن رنمی های شومیچننک رواد

اصااحاح به عنوا  دهد. متنای رود  را از دست می «حقنقت»بپذ رد. اگر چننک رند، 

 و گذارد تا با سررود، به تار خ قدا مییی نظاا توتالن رواسقه، به عنوا  ماتبه

نظر، و  ک ردوسر از پا و د بنرو  آ «حقنقت» یشدند به دست نظاا توتالن رساناور

ی من ظر باشد اهگوش یتنرانداز نظاا توتالن ر؛ گنرا تکنظر، دس ی ت ا  دهداگر شده  ک

  شود پد د آورد.ظاهر پنروزمندانه سوراری در دس ی ره ت ا  داده میو به
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 شورویِ سره رند. توانات رار را  کنمی «حقنقت»در بهار پراگ 

به ستی آندروپوف  «روی در اصااحاح نهاده»و در ادامه ) ی رروشچدشدهزدا یاس النک

ی هنوز  ک د   اتوری منان ار زه بود. اول با د د   اتوری منان ار زه («را گ د»رئنس 

 جی رسند. تار خ هرگز به اصااحاح تدراقمار مینوبت به پاشند بتد فرومی «برادر بزرگ»

. اصااحاح راررردی ظاهر شود ،بند از  ک واسقه در نقد مُنجی، نقری دهدنمی اجازه

و نظاا  یرمنا  نظاا توتالن پذ ر ننات. اصااح یره نرا  دهد نظاا توتالن رندارد جز ا ک

ند ره فرو  رواهد فهمسبزی تواند پُر  رند.چنز نمیست ره هنچدمورراتنک مغاری

ست. رواهد فهمند ره اصااحاح چنزی ننات جز بَزَک و ی رار فقط دمورراسیچاره

با  امنالنسوس»به ناا  یزنچ اساساًو در چارچود آ  نظاا  ،دروغی د وسا  چهره تاقند

در ا ک متنی، دمورراسی چونا   .داش ه باشد وجودتوانات نمی «یاناان یچهره

. ظام را ست ره د رگاهانی رنگ بارا  به رود ند دهشد  سنل در سرزمننیجاری

و ظام همواره دو سو ه دارد  ظالم و رند. برد و زمنک ترنه را سنراد میشو د و میمی

ند، رمیزاق تررد  ارهم رای را ره از ظام برد هم مظاوا را؛مظاوا. سنل هم ظالم را می

در وضتنت توتالن ری ظالم و مظاوا رسد. د د  به نا  و نوا ی میره از ظام هم رای را

ره نه ظام   اآن ست براییاعقنه اند. دمورراسیرفنق شفنقاند  ظام. راسبا   ک مفهوا

ی هد ه راسی. دمورپذ رف ندظام  در وقت مناس  با آغو  باز و به قصد راسبی رردند نه

د تراشنرنند و مظاوا میظام میها ی ره چنز  به آ آزادگا  است. هنچ تار خ به

 مظاوما  رامندر  ها ی ره در دادوس د با ظالما  لبا  چنز  هم به آ رسد؛ هنچنمی

همه »ا ک است متنای  رسد.رنند نمیمی در وزه از تار خ قدرح آ نده را و پوشندمی

در  «همه گناه ار م» رنم، عجال اًتبرند می و الب ه، .گو دی ره هاول می«گناه ار م

 و« رودی»دچار منزا   بندی،رتبه هنوز دچار جا ی ندارد، اگر هم دارد قدرتا قدرح بی

 1169رواهم در ابم ا ک است  آ ا هاول در چه میآ  نرده است. ،افراد بود « نارودی»

به نظرا  ؟بنابرا ک حق چه راانی نناتست و دانات ره قدرح آ نده حق چه راانیمی

ه بداند رای ر توانات نداند، اما شا د لازا بود رود  را تا حدی به ندانا ک بزند.نمی
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و ح ا  1169در دارد. ح م مجازاتد پنراپند نوش ه شده است، قدا از قدا برنمی

  رارررد دارد، اما بتد« همه گناه ار م» 1191زمانی پس از پنروزی در اندک

است؛  1169آمنز هاول در تر ک تناقض پناا صاحعمدهدهد. ا ک رارررد  را از دست می

  طور د گری ترسنم و تصو ر رند. روشد ماجرا راگنرا او می

  ظالم و مظاوا رجا ی متنا منامبادله ا ک رود  درداند هاول می آ ابا د پرسند 

قدرح  ی تبلند، در بحبوحهبرای دمورراسیی مبارزه ح ا در بحبوحه او ا ا اده است؟
ی رس ه از بند ظام و ظالم و او رود را آزاده .رجا ا ا اده است دانات، میقدرتا بی

مدار آزادگا  رنا ند؟ عمل او به عنوا   ک مبارز و بتدها سناست دانات. امامظاوا می

تار خ  رارجنگند و طا ره می ی ها ندی آنانهمه زادگا ست به ا ک پرسد  آپاسخی

 منل ررد، ح م دمورراسی هاه آ جو ند و اگر قدرح بجنگند و قدرح نمیمی شوند.نمی

ا  قدرح را از ا ر رواست ها قدرح داد پذ رف ند، وق ی هم رهطور ره وق ی بدا را هما 

ی فرد به رهبر چ ااواریطابا  اصااح اگر پذ رند.د میدست رنبهو دست بگنرد

ه شوند و اصااحاح چنر یتوانا ند بر نظاا توتالن رمی النفای چو  ال ااندر دوبچکسانم

مم ک بود  ربودندو اگر می)ربودند می یتوتالن رنظاا را پند ببرند،  ا قدرح را از چنگ 

ادل رقراری تت،  ا پس از ب(ررده تبد ل شوندتوتالن ر بزکسا  رود به بد ک پاد ندهند و

 ر به توتالن ارااص در طَبَق راشدند و قدرح به ز ر ررنده میدر سناست و اق صاد 

وی قر   به  قنک، دومی رو  دادند.پس می دانا ندره صاح  اصای قدرتد می رودرامه

طور ره انقااد متناست. و هما بیطابا  پس از اعمال اصااحاح اصااح وجود داد.می

 هما ک سخک  متنا ندارد. یدر فضای توتالن ر هم اصااحاح مداوامداوا متنا ندارد، 

رفت و سروصدا راه تر پند میبا روندی آراا توجنهی ندارد ره اگر اصااحاح

ا ک همواره مبهم بوده است. ضمک  دقنقاً رداا مقصود؟رسند. اندارت به مقصود مینمی

ذ ر پسالار بدو  قدرح اراده و تصمنم ام ا د وا اعراض از  ک د   اتوری »ره ا ک

. لئونارد در (210 ص )لئونارد،« گنر رواهد ررد بنداصااحاح ننم درننات، وگرنه رار 
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اشغال  و آرمانی ان زاعی نبود« ی اناانیسوسنالنام با چهره»بر آ  بود ره آرما   1167

ها هی اند ررر ک رااا را دربارهنه ماائل را حل ررد و نه آ»های شوروی پراگ با تانک

به نظرا . (211جا، ص )هما « بنا  داشت ی اناانیهای آتی سوسنالنام با چهرهو ام ا 

اشغال دقنقاً هر دو رار را ررد؛ هم ماائل را حل ررد و نرا  داد ره راه منانه مم ک ننات، 

ی سوسنالنام با چهره»ناپذ ر است و آرما  و هم نرا  داد سوسنالنام موجود اصااح

ی رهسوسنالنام با چه»ام ا  در قال  اصااح سوسنالنام موجود نامم ک است.  «اناانی

فقط  «اانیی انسوسنالنام با چهره»ی اما بر آنم ره ا دهرنم؛ سره نفی نمیرا  ک «اناانی

ود. موج ناملادرصورتی ام ا  ظهور دارد ره بنفاه تتر د شود، نه در قال  اصااح سوسن

بخرند  نننتع با ات برایمی «ی اناانیسوسنالنام با چهره»ی ا ک  تنی باورمندا  به ا ده

ود را نهادی راندار ند و نظاا پندرردند. نظاا توتالن ر را برمیبه آرما  رود قناا می

 مح وا بود چراره« ی اناانیسوسنالنام با چهره»ش ات آرما  رردند. مااط می

سا   کتتر د رند. بد موجود در صورح و متنا ما قل از سوسنالنام رود راتوانات نمی

 ی. نظاا سوسنالناعمااً متنا ی نداشت جز حفظ  «ی اناانیسوسنالنام با چهره»آرما  

ند ره اصااحاح پ نرا  داد ره ا ک ح م تار خ نبود چ ااواریروندهای تار خی در 

الن ر توت ره . تار خ ح م دادقدرح ت نه زندی چند بر ار  هرود و ح ا اگرشده  ک

و  سناست چرا؟ چ ی به سرانگر ی فروبر زد.ابا تقهقدر بماند تا رود از رمق بنف د و آ 

در درو   ،تک افراد، تکجامته رلست، و ی فقدا  دمورراسیبنمار و اق صاد بنمار نرانه

و جامته و  ررور د رهنطا  رن د ونبا د ا ک را فهم رن د گر،رودشا  و در پنوند با  ک

  .برجا بماندتواند جز با دمورراسی نمی نامو  مای

گو د سالگرد بهار پراگ می امنکبه مناسبت سی 1119چه واتاااف هاول در آ 

و در پنوند با فحوای پاراگراف پنرنک م نی  قدرتا قدرح بیی رو  رد او را در چ نده

اگ چونا  تحول  ا فرجاا بهار پردهد. او بر آ  است ره روانند توضنح میره می

ی راانی نبود ره رهبری دولت و حزد را بر عهده پارچهی  کی دقنق  ا ارادهابرنامه»

ره از  یاد داشت، فرار فزا ندهی بود ره در جامته وجواداش ند، با ه تجای فرار فزا نده
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دوره لحظه و فرصت مناسبی  افت تا  حزبی و تغننراح سناسی آ ی درو راال مبارزه

شد تا ها لغو میبات و ممنوعنتبنفروزد. تر  و وحرت ررت برمی هآتری در دل جامت

های گروهی ب وانند رسالت جامته رود را بنما انند و رسانه تضادهای اج ماعی م تدد

راس ی هی باه ناا رودشا  ش وفا گردند. لحظهشا  را ا فا نما ند و ذهنناح مدنی بواقتی

توانات رود را مرتبط با ا ک تحول نداند و شادما  نباشد. با نمی رسحاا  بود و هنچ

. ولی اندرردا رهبرا  حزد در برابر ا ک تحول به دردسر اف ادهوجود ا ک، مک احاا  می

ود ره ی بارو شدند. و ا ک پد دهمردا روبهی رودجو  با پر نبانی و عااقه هاناگها  آ 

های دمورراتنک به قدرح نرسنده بودند و ها از راهتا به آ  روز هرگز نرنار ه بودند. آ 

های سار گی توسط های فرما ری و حما تهر تظاهراتی ره د ده بودند با رو 

های راحتر موارد از بورورتاها را  سازما   اف ه بود. فرامو  ن ننم ره بحث در بندهم

شا  از جانرننا  هاها و زدوبندها را ؛ هرچند ره آ داوریی پندحزد بود، با همه

 . (110دد  112پنو، )« تر بودندتر و درس  ارتر و باهو آزادمند

طابی ره از حما ت ما و بهره اصااحجا ال ااندر دوبچک است؛ مراد هاول در ا ک

 بازگرت از شوروی به ر است . او ره محصول رالص بورورراسی حزبی بود، دربردمی

در سر هم  1179ره در  ها یقال  هما  باورها و اند رهننات رسند و در ومحزد ر

هدف غا ی دوبچک »ظاهر شد.  ،طا اصااح  ک قامت در ،  تنیداشت

او نها  اً  «.ررد  و نه دمورراسیدمورراتنزه»؛ بود« چ ااواریررد  رژ م دمورراتنزه

بنا هم نبود  «.ی اناانیسوسنالنام با چهره»رواس ار طا  بود و  ک اصااح

موننات حزد رجامته ش اد داشت و تا  ررد  نظاا را با ش اد پند ببرد. امادمورراتنزه

ا به ود آمد، رروشی آغاز د ره الب ه مح به رو «را گ د»تحت ارشاداح  چ ااواری

ره در آغاز از پر نبانی رهبرا  شوروی و  ش ات بود. درواق  حزد رموننات

رد، ببهره می چ ااواریدست در دست پانس مخفی  «را گ د»پوشی عمدی چرم

  دررت توح را ز ادی ت ا  داده بود.
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مل ی عصرفاً ن نجه قدرتا قدرح بی ی د گر به م ک هاول بنگر م.احال از زاو ه

« 66منرور »رور موسوا به ننات. هاول ا ک م ک را باافاصاه پس از ان رار من شخصی هاول

رده ها را مقرح رچ ااواکنوشت ره در آ  گروهی از روشنف را  مقالباح حداریری 

آ   ، برای امضارنندگا م حد رردها را ز ر  ک پرچم چ ااواک ره دند. ا ک منروربو

داغ و درفد و  ره ازروشک ررد و آ  ا ک هم  ک ن  ه را های بانار داشت؛ اماهم هز نه

د ره پااتوتالن ر بوهاول « به قول»های نظاا و همنک سرروبگری گر زی ننات. زندا 

در حالت   ا بندار شدند شا دی ره اهای رف هندار ررد؛ الب ه وجدا های رف ه را بوجدا 

شوند، از  . رف گا  اگر نخواهند بندارشوندرواس ند ره بندار ، میهوشنار قرار گرف ندننمه

بننند و دل رو  مانند و رواد تحول میرواد میآسما  سنگ هم ببارد در ررت

 دارند. می

روند بنداری را تار    1166در مار   ی چکمرگ  ا  پاتوچ ا، فنااوف برجا ه

ز ر  دگرها  مارتنکر و شاگرد ادموند هوسرل و ا ک واقتنت هولناک ره فنااوف پن .ررد

ر هنچ تغننری د» جا  سپرد ،ی قابی و رونر زی مغزیبازجو ی، گنرا به عات حماه

 66ی عانه جنبد ا[. برع س، مقاماح دول ی، بناننهسناست دولت به وجود... ]نناورد

نز حزد و ن ان رار... ]دادند[ ره نو اندگا  آ ، ضمک تبرند بر همبا گی رود با

 ند بها... ]رواس ند[ ره ا ک بناننه را از باد تچ ااواریر مخرد، از سار ک عناصمح وا

بااهت بود. مردا س وح  سر توا  گفت ره س وح مردا از. نمی(112)پنو، « امضا رنند

رواس ند. ا ک به امیال هاول و داعنا  جنبد همبا گی  ک چنز رردند چو  ررونت نمی

د و رواس نبهار پراگ، به هنچ رو ررونت نمینرا  داد؛ مردا پس از با وضوح رامل را 

، قدرتا قدرح بیهاول،  م کشد. شا  نهاده میهای د گری برای تغننر پند رویبا د راه

 در پاسخ به ا ک نناز تحر ر شد. 

ررد. رای در ا ک منا  با د اش باه میماند. با د در ان ظار تحولاح بتدی می م کا ک  اما

م نهاد، و قدا هبه عصر گورباچد قدا می با دداد. شوروی هم ا ک اش باه رخ میبالارره 

دوبچک بود. مردا بر  1191در  برای تغننراحشد. نامزد شوروی باز می با دنهاد. فضا می
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پرت سر دوبچک راه اف ادند اما در بزنگاه دوبچک را رنار  «برادر بزرگ»الباح بال مق

ی رسندند. اما در ا ک منانه، در منانهبه مقالباح حداریری رود داد  به هاول رویبا  زدند و

را  چنزی قدرتا قدرح بیرار نبود. هاول در جنبد همبا گی بی 1191تا  1169سال 

تتر د و تحد د ررد ره اساساً متنای آ  در نظاا پااتوتالن ر مرخص نبود  مفهوا 

شد؟ دقنقاً به چه راانی اطااق می چ ااواریاپوز انو  در رروری مانند  اپوز انو .

از  پرسد و همواره روشنی ندارد در جوام  غنر دمورراتنک پاسخ ره ستا ک پرسری

  ماند.مغفول می الرمسآ  چونا  امری اظهر مک

بود ره بنا نداشت صرفاً  66اول پنامد منرور متنای اپوز انو  در نظر هپرسد از 

ی ی تار خ ک صورح نه پد دهچو  در ا»باشد « هاها و غنر رمونناترموننات»راص 

. رفتی ارااقی و سناسی، انقاابی به شمار میآمد و نه، از جنبهی به حااد میاتازه

ر رس دبه روی همه باز است و هنچازپند ست ره درها د ع س، منرور اج ماعیبه

ا ک  «منرور»ی ی مهم دربارهن  ه .(79)ص « موقتنت و جا گاه فروتری ندارد ازپندآ  

از آ  بالا بالاها...  ک اتفاق محض بود، تنری ره  از منظر نظاا و سار ار قدرتد»بود ره 

تنری رهاشده از تار  ی نبود، اما ا ک حس نظاا قابل  66منرور ر تار  ی رها شد. الب ه د

ی ره منجر به ا ک منرور شد در سپهر ااست، چو  آ  جو  و ررو  و غاغاهدرک 

 توا  ترخنصد داد  ا تحاناد، در آ  تنرگی دد روشنا ی ره دشوار میدادپنها  رخ می

ره الب ه راصنت رود را  بودی ناگهانی او به همنک دلنل، منرور ضربه (61)ص « ررد

هر  تر در داا دننای ظواهر گنر اف اده باشنم،هرچه بند»مد و  نظاا پااتوتالن ر بود، چه 

توانات ا ک . چه چنز می(61ص )« رندتر غافاگنرما  میاتفاق ناگهانی نظنر ا ک بند

وبچ ی! اما دترد د اصااحاح بیدننای ظواهر را به نف  نظاا پااتوتالن ر دگرگو  رند؟ 

ررد د گر داد، چو  اگر چننک میهرگز به اصااحاح دوبچ ی پا نمی ینظاا پااتوتالن ر

در ا ک صورح شا د چنرگی بر آ  به نف  مقالباح حداریری نظاا پااتوتالن ری نبود و 

رادر ب»رقم زده بود و  چ ااوارید گری برای  رردادتار خ  .شدتر میبانار سخت
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توانات دوبچک را به قدرح می« برادر بزرگ»و ح ا اگر  روی در هز مت داشت «بزرگ

ودتا در و پس از ر بود« دولت ما تجل» ،ناگز ر قدرتی ره به او واگذاش ه بود،برساند، 

)بنگر د به قول  داشت.دوبچک هنچ قدرتی نمی عمااً د گر 1111رودتای  ا انک در 

، (و ا ک اما بانار مهم است)اما،  (.مهرنامهمصاحبه با  تر، درشده از هاول، اندری پندنقل

رنوشت سنبود،  چ ااواریاگر جنبری مناجم و رارآمد در سپهر پنها  سناست در 

بود. جنبد ر زی هم نمیرو رورد و شا د بیجور د گری رقم می چ ااواری

ارزه را هم ره مبررد؛ بد ای فقط شنوه و عمل مبارزه را تتننک نمی 66همبا گی و منرور 

پس از نظاا  ره دانا ندمی 1191مردا در نهاد. آورد، پند رو میبا د به ارمغا  می

برو و اگر بناست چنزی جز باا ک  ک قانو  است ره  دقنقاً چه رواهند داشت. یتوتالن ر
 !ها بماننددول ی نصن  نرود، هما  به ره همنکبی

حناح  رف کره به سب  ازمنا  داناتمی قدرتا قدرح بیاما هاول در هنگاا تبلند 

نگرند د میی ترد د ده به باورهای سناسی ما قل به ، مردایتوتالن ر هایسناسی در نظاا

ه ره هنچ ربقی ب»است « نوعی بازی برای هوا و هو  اهاد»و بر آنند ره ا ک تحرراح 

رنند اما بنهوده تحانک میمردا ا ک تحرراح را «. ها نداردی آ های روزمرهدغدغه

ا به هر شود. اممیها سرروبی گرف کشدح و ح ا مت قدند ا ک تحرراح سب  دانندمی

منک ه»شا  را حفظ رواهند ررد و همنره راانی رواهند بود ره اس قاال ف ریروی، 

نها ت مهم و ارزشمند است. رنند رود  بیها ی ها ند و رار میواقتنت ره چننک آدا

اگر از دل ا ک تاا  ی سناسی ها ند. ها در بدتر ک شرا ط هم ضامک تداوا اند رهآ 

رست و بهنگاا بربناورد، و بنانی د سناسی  ا رو ارو ی پنراسناسی ننروی رانرگر اصای سر

گاه ا ک موفقنت را مد و  همنک تر رند، آ ، ره بخت موفقن د را افزو پندا رند

سناسی،  یبخرند  به اند رهسپاه رواهنم بود ره با تداوای بیاف ادهفرماندها  تک

درست به ا ک ننروی رانرگر تازه با  اند در آ  زما رغم مر ااح عظنم، توانا هعای

 . (62دد  61)ص « ی سناسی رودشا  غنا بخرندهای اند رهثمره
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امندها را زنده نگه دارد، به مفهومی بد هی  روشدره میهاول در ا ک فراز ضمک آ 

؛ ا ک ماندرواهانه از د ده پنها  میرند ره عمدتاً در جر ا  عمل تحولننز اشاره می

تواند امندآفر ک پرسد ره رواست مبارزا  چنات و چه آرمانی در سر دارند، هم می

نده شا  از آ نصن  مردا را در بزنگاه سرگردا  ن ند. مردا با د بدانند رهباشد، هم 

اا ی ا ک نظدانند ره همهی ظواهر را بدرند. درواق  مردا میپوس ه ا ک زما تا در  چنات

 ک . به دو عات به اآوری بند نناتدروغ و ظاهرسازی رقت از صدر تا ذ ل توتالن ری

 اع مادی به آ نده. تر  رادهند، و هردو عات موجه است  تر ، و بیگونه ز ا ک تک می

های توتالن ری همنک تر  است و اگر تر  نباشد ننازی قدرح نظااچاره ننات. اسا  

فهومی م، نباشد یآ  توتالن ر ی ره نظاا حارم برام به مبارزه ننات. تر  در جامتهه

بُاه های تنها آدا»ست بر درس ی مبارزه، و دلنل موجهی. درواق ، تر  مردا ناشنار ه است

با تر   ی آشناشد قدر جبو  باشند ره تجربهتوانند آ و رودپاند،  ا اشخاص جبار می

ترسد. آ  ره میآ ترساند، و ره می. تر  دو سو ه دارد  آ (71)اشپربر، « را ان ار رنند

را فاقد  گنرد پنراپند رودی ترساند  اتباعد را در پند میره رو ه نظاا توتالن ری

د. غالباً ترسترساند چو  رود از اتباعد می. نظاا توتالن ری میدانا ه استمرروعنت 

لن ری ی  ک نظاا توتاروردهشود ره اتباع سردرگر با  و تر وض  هنگامی م حول می

ر به عات د گ ز د.ترسی دا می و پارانو نک می درشا  رود ترسانندهره  ابند درمی

ی چه چنزی را بدهند؟ اگر مردمی احاا  با د هز نه مردای مبارزا  مربوط است. برنامه

ه دست بطا  د گر را بدهند، هرگز های مُر ی قدرحی هوا و هو رنند بناست هز نه

های زنند ره غصه سر آ د. ا ک رنال ره مردا عمنقاً آمنخ ه با مناسک نظااراری نمی

ند، اس ار حفظ وض  موجودآمنزند  ا روتوتالن ری  ا ناآگاهند ره با ا ک مناسک درمی

اعاا درجه  تناقض اصای جوام  توتالن ری در ا ک است ره مردا آ  بهسره باطل است.  ک

 رواهند  بانج ررد. اگرسادگی عانه ح وم ی ره نمیها را بهتوا  آ آگاهند و نمی

نظاا  لهم نداش ند. بنابرا ک، تر  و آگاهی سناسی مردا ما قنماً از عم آگاه نبودند، تر 
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های قض آزادیو ن رند. نظاا توتالن ری با ا جاد فضای رع  و وحرتتوتالن ری تغذ ه می

گاه آ مناسک و شتا ر ا دئولوژ  ی ره ناگز ر از اجرای آنند بود به دروغ را مردافردی، 

  نند.ربا ا جاد رع  و وحرت، رودشا  گور رودشا  را می یهای توتالن رارند. نظامی

ر نظر داشت  د ی هاولدر تفانر ا ک فراز از نوش ه با د ننز را ی بد هی د گر ک ن  ه

ا ک ما ای به ر است. ی برای آ ندهامبارزهی سناسی به قصد ا جاد تغننر و تحول مبارزه

مبارزه به جای  اف د.  تنیعمداً  ا سهواً دور می نظر عموا مبارزا  ازی بد هی ن  ه

بدل  ،  اگنری عقد به گذش هش ای از ان قاا شود بهبدل می  ا ،آ نده درداش ک روی

ی مبارزه گرانه.روشد و جوشری سودا ی و جاوه دد« مبارزه به رودی رود»شود به می

مردمی را  های توتالن ریی پند از برقراری نظااررد  گذش هعقد به گذش ه، با آرمانی

رند جز یرزه نمو عمااً برای چنزی مبا رندشدند، تحقنر می توتالن ریره پذ رای نظاا 

د  ست ره جز از راه بازگردانرسند  راانیی ره ضامک به قدرحابازگرت به گذش ه

ند ره پرس. ا نا  از رود نمیجامته به گذش ه نخواهند توانات قدرح را به دست گنرند

شوند و تحقنرشا  نارضا  ی مردا می موج رردند. سوار بر انقاادچرا مردا آ  زما  

رنند. اگر ما ی ا ک تحقنر را بپذ رد و دا فروبندد، راری جز بازتولند گذش ه نخواهد می

ای پذ رند چو  اساساً منا ک تحقنر را نمیهرگز  چ ااواریداند ره مردا ررد. هاول می

حال، امروز  خ در عنکتار خ فقط گذش ه ننات؛ تار  ندارند. در آ نده به بازسازی گذش ه

  و فردا هم هات.

هنچ سرنگونی  ک نظاا سناسی بی صرف متقوف بهسناسی  یمبارزه از سوی د گر،

ی سناسی بارزهم الب ه ره .با ه بنهوده است ،ده نه فقط نقض غرضی روشک برای آ نبرنامه

 م ره در بنگرست ست. رافیگریگذاری مقمئنی برای را  شهرح و قهرمانیسرما ه

ی مراهنر در سراسر جها  چونا  نماد ا م ع س چه رای بند از ع س همهنقر  ب

ی بد ک سودا و با ژست مبارزه ح ا مرگ را به جا  اگوارا. عدهمن رر شده است  چه

نرررد  ا  با تحقره سودا ن های توتالن ریاز نظاا هاول با بهاداد  به تر  مرداررند. می

 نهد.ی حقنقت بنرو  میاز دا ره ننز ا ک چننک مبارازانی را ررند،هرح میآ  برای رود ش
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ره پس از  ی ندارد؛ نناز دارد به مردا  و زنانیارواه نناز به مبارز حرفهی تحولجامته

ر بگردند ی د گاپنروزی پی جامته در فردایره کامور را به دست گنرند، نه ا  ا جاد تغننر

و  تحول عمنق درواق  هاول سودا ی جز ا جاد رری رنند!جا اسبادو برای مبارزه بدا 

. درواهی و انقااد باور ندارندارد. او به صادراح تحول چ ااواکی حداریری در جامته

ی بهفحوای مصاح گنرد.ی مای ننرو میست، و از همنک مقالبهی او جهانی ننات، مایا ده

از چنگ رموننام چنزی جز ا ک ننات  چ ااواریها پس از رها ی هم سال مهرنامهاو با 

 ،انهزمننز شرا ط ی جهانی و ی بنا بر موقتنت راصد در صحنهاره هر ررور و جامته

  زند.را رقم می ا رود آ نده

 روشم در ا ک تحانل بدا  تبرند رنم ا ک است ره ازقضا هما  موقتنتچه مک میآ 

فرجامی  ا بدفرجامی آ  آرما  را ننز برد، ننکرا پند میو هما  شرا ط ره آرما  مردا 

ر انجامی اگ تتننک رند و تتنک بخرد. آرما  مردا در بهار پراگ انجامی ننک ننافت چو 

ه زعامت ، و سوسنالنام جهانی بشدی سوسنالنام جهانی دگرگو  می افت نقرهننک می

رمق داشت ره نگذارد روا  ی د گر از سوسنالنام بر روا ت مااط قدر هنوز آ شوروی 

چو  سوسنالنام جهانی داشت   افت «ننک»فرجامی  1191؛ در به زور سرننزه چنره شود

درح قهاول در به هم ر خت.  رایبه نقره را شد ره چندی بتد آرا دی میانای زلزلهمه
ر آ  روز د اگر واقتنت ا ک است ره گنرد.ناد ده می داند  ا ا نمی ا ک ن  ه را قدرتا بی

از  آد شدند،می« حقنقت»هم مهنای بر ماند نراند   چ ااواریرل مردا  1191نوامبر 

 .ت افنمی« حقنقت»رساند  به ناگز ر از  اری رود را «دروغ» اگر ،روردآد ت ا  نمی

رررد  منل به آش ا« حقنقت»نداشت ره اگر  ربا د ا ک ن  ه را هم از نظر دودر عنک حال، 

در  واریچ اادادند ننات. اگر مردا ی را  ارای حررتاهنچ تنابندهرود نداش ه باشد، 

مح مل بود  داد ورود نبودند، رنزشی هم رخ نمی مهنای آش ارررد  حقنقت 1191

 مصو  بماند.  چ ااواریزلزله رل اردوگاه جها  سوسنالنا ی را درنوردد، اما 
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ی سار ک دوگانه  م، دو هدف داشت   1169مور ت تار خی هاول و شررا در مب

دوا، ا جاد  ، و«حقنقت»و تاا  برای جاوگنری از مرگ مقاق « دروغ»و « حقنقت»

ی پردازجاست ره هاول به تتر د و نقد. و ا کدر بزنگاه« حقنقت»آمادگی برای پنروزی 

دوا  ره اپوز انو  چنات و چه با د باشد؟ ازد.   م ا کدست می برای مفهوا اپوز انو 

ی تار خی ره وظنفه؟ و سوا ا کرا زنده نگاه دارد« حقنقت»گونه با د ره اپوز انو  چا ک

  اپوز انو  در بزنگاه تغننر چنات؟

دارد. اپوز انو  در نظاا  گا ردهمتنا ی  1169اپوز انو  از نظر هاول در مقق  

ی نا  اند رهب ی ما قل دارند و برایاشود ره اند رهی راانی اطااق میپااتوتالن ر به همه

در عداد  اندچابفروشی ره شتار را به شنره نمی. سبزیروشندبه هر طر ق مم ک میرود 

انو  او اپوز قصد ررده باشد؛ رود بخواهد  ا  الزاماً رهگنرد؛ نه آ اپوز انو  جای می

مخالفت   رو شتا ی مناسکچو  نظاا پااتوتالن ر هر عمای را بنرو  از دا ره شودتاقی می

ی ی د د افرادی د د نظاا اوضاع چننک است، اما از زاو هاز زاو ه رند.با نظاا ارز ابی می

را  66راانی ره منرور ی همه الزاماً گو ددارند چه؟ هاول میره عقا دشا  را بنا  می

چو   یای با هر جامتهدانند، چراره اپوز انو  دامضا رردند رود را اپوز انو  نمی

رنند، ا نا  منرور را امضا میی اتهاا است و اتهاا عواق  دارد. اگونه چ ااواریی جامته

ها را از آ  رو ره رانت نظاا را قبول ندارند، بل از آ  رو ره برری رو ه الزاماً نه

. در شا  در نظاا پااتوتالن ری نداردتابند. اما باورداشت ا نا  درای به ماهنت عملبرنمی

نظاا پااتوتالن ری  ا با د گرد  نهاد و مقن  و منقاد بود،  ا گرد  ننهاد و اتهاا را پذ رفت. 

 ااست و چو  چننک است بنفاه  ک اتها هر نوع گرد  ننهادنی مامّا به ناا اپوز انو 

 ادهد رای منروری رنظاا پااتوتالن ر اجازه نمیاست. متنای سخک هاول ا ک است ره 

تنبنه نظاا امضا رند و رُل اپوز انو  نظاا را  پند  ا قال  در ها یحاوی مقالباح و ا ده

وز انو  چه اپچنزی به ناا اپوز انو  متنا ندارد. آ  یدر نظاا پااتوتالن ر بازی رند.

لت آها ی د گر دارد  رائک، دشمک مردا، شود، از نظر نظاا پااتوتالن ری نااروانده می

ک نوعی را عمل ماگر نظاا پااتوتالن ری  داری لنبرال دد الفاظی از ا ک دست.دست سرما ه
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و  چ مقالبهنظاا پااتوتالن ری هندر مرروع فرض رند، د گر نظاا پااتوتالن ری ننات. 

 ی مرروع ننات. اا ده

برای  ضرورهبالناپذ ر ی چارهاست ره به گونهتوتالن ریپااسا  ا ک رود نظاا بد ک

به عقرد را نداش ه باشم. فقط   شا د مک نوعی قصد آزاررساند تراشد.رود دشمک می

تر شوا،  تنی دشمنم. نند عقرد به ا ک . اما همنک ره اندری نزد کرنمدارا تماشا می

مک  شا د ند.ررا اق ضا می« دشمک»طبنتت نظاا پااتوتالن ری «! نه از ره رنک است»متنی 

بنا  عقنده  صرفبراندازی نداش ه باشم، اما نظاا مرا به نوعی با امضای  ک بناننه الزاماً سر

ا د ی بناننه، بنوعی، مک امضارنندهدهد. چه با د ررد؟ آ ا مک در شمار براندازا  جای می

قتاً قبر ا ک ن  ه پای فرارا ره سودای براندازی ندارا؟ آ ا چننک چنزی مم ک است؟ 

 ز نظر نظاا،ا ست مرا برانداز نداند.ره پااتوتالن ریتواند به ح م آ مم ک ننات. نظاا نمی

ه نظاا ست رچنزیرنم. ا ک مک با امضای بناننه بد ای برای قدرح سناسی عرضه می

 . ره ببنند خواهدمیبنند و شا د هم بنند؛ میپااتوتالن ری می

واند امضای تبه نظرا متنای بنناد ک سخک هاول ا ک است ره نظاا پااتوتالن ری نمی

اصااحاح  ره رواس ار بندیند و بپذ رد. هر نوع صورحبناننه را عمای اصااحی ارز ابی ر

 . ذ ر نناتپاصااحرورد و نظاا پااتوتالن ری ذاتاً اپوز انو  میاَنگ بنناد ک باشد، 

 راص جوام  با ه است با د از منظر تتبنری قرائت رردرا ننز ره « دگراند ری»مفهوا 

 روشد نرا  دهد ره. هاول میهای با ه در اف نمدر نظاااز مفهوا اپوز انو   ره

رند،  ک  تحقنر تتر د و تحد دروشد بهمی ره نظاا پااتوتالن ری، چنا «دگراند ری»

ره  را «دگراند ری» روشدمی او باشند. زد  نهادهنقنامی ننات ره بر عمل  شغل ننات؛

ی سناست راند  افراد از عرصهی فضای پااتوتالن ر برای تحقنر و بنرو زاده ستمفهومی

ی او اندهن مثلاً «دگراند د»بندی رند. ، توس  بخرد و در قالبی د گر صورحو اج ماع

رد و د گر رتر ساناور شود زبا  در راا میننات ره اگر سقرها  ساناور نرود  ا رم

تر جای  ی وسنای رود را در زمننه واند مقالبهباست ره « دگراند رانه»زند. عمای نق نمی
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ی اشخاصشد وربد ک تتر د، هاول می دهد و تتر د رند  رواست برابری، و آزادی.

متنّک و  یمفهوم پردازند، دررا ره جداجدا و بنا بر مناف  شخصی به بنا  مقالباح رود می

م ر ل رند و به مقالباح شخصی در مفهومی م ر ل وجاهت رنری را ببخرد  هدفمند

. رندیرود نظاا پااتوتالن ری بر آ  بار م رهآ د ره از اپوز انو  با هما  تتر فی برمی

گر تو مرا ا دد ول، به زبا  ساده، ا ک است  )در رقاد به نظاا پااتوتالن ری(متنای سخک ها

)و در رقاد  روا؛مک از دا ره بنرو  می رواهی، باشد!رواهی، اگر مرا دشمک میچننک می

ی رنگما  میره رودح  طورتواند تو را آ ی دارد( دد ا ک نظاا نمیاره مقالبهبه هرآ 

نظاا »ره  ا مقن  باشی  ا مخالد. ا ک است متنای ی نداری جز ا کا. تو چارهبپذ رد ها ی

  رند.اطااق می چ ااواریره هاول بر نظاا حارم  «پااتوتالن ری

 توانندیها ره نمآ  نظاا، با جنگ  ا انقااد، آ ا مم ک است در فردای تغننر بنناد ک

ند جا ی رنتبرند میو رمارا  بر اصااحاح  ب رنداز دا ره بنرو   رواهند رود راو نمی

 ک گونه تتبنر ا در فردای تغننراح بنناد ک آ ا اصرار باورمندا  به اصااح امور داش ه باشند؟

نخواهد شد ره ا نا  به اصل نظاا سوسنالنا ی باور دارند و چو  باور دارند ذاتاً دشمک 

آ ا  ؟رجاست« همه گناه ار م» مرز مورراح ما قرند و با د حذف شوند؟نظاا لنبرال د

رواهی، سازی، بدو  اقاّی رنکاقاّی دشمک شناسند ره ب واند بدو ی میاهنچ نظاا سناسی

لقوه شود، چه راانی باادامه دهد؟ در فردای تغننراح ره نظاا قبای محو میبه حناح رود 

ره نظاا مبنی بر ا ک 1169در  او سخکداند ره دشمک تاقی رواهند شد؟ آ ا هاول می

د با د بداند ی دارارند و بنابرا ک هررس ره رواس هپااتوتالن ری رود دشمک تولند می

است از رو ه همنک عات ناگز ر استره به ح م نظاا پااتوتالن ری دشمک است و ب

 ر موض ها ره بآ نفاه بد ک متناست ره در فردای تغننراح فی دست بردارد، احاصااح

داند ره اصرار نظاا جد د رواهند بود؟ آ ا هاول میاصااحگری ماندند دشمک 

طابا  بر موض  اصااحاح الزاماً به متنای باور به نظاا سوسنالنا ی ننات، بل از بنم اصااح

ول رسد هاست ره ا را  را به دشمک نظاا آ نده بدل رواهد ررد؟ به نظر مییادهآ  آ ن

، فرامو  ررده بود ره ده سال «همه گناه ار م»گاه ره گفت تغننراح، آ در فردای 
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، ود  نظاا آ نده را تتر د ررده بدشمنا  ، رودقدرتا قدرح بیو به هنگاا تبلند  پند

تواند نمی «همه گناه ار م»و عبارح  سا  گناه ار باشند کتوانند بههمه نمیو بنابرا ک 
 ره بابل ،قدرتا قدرح بیدر ادامه به ا ک مقا ، نه با اس ناد به  بقای رای باشد.ضامک 

  اس ناد به شواهد تار خی، رواهم پردارت.

گف نم تر گرا د. پندرا وامی ا بنناد تف ر انقاابی قدرتا قدرح بی 19هاول در بند 

 اریچ ااوی ست و به هنچ روی سر آ  ندارد ره ناخهی مایای هاول مقالبهره مقالبه

وک شرق تفار ق در د گر ررورهای بااما الب ه ا ک ناخه به را برای رروری د گر بپنچد.

  ننز رمابند راربرد داش ه است.

دهد ره جوام  چک و اساواک از واحدهای هاول در ا ک بند به دورانی ارجاع می

قااد رسد ره قصد او از اناما به نظر نمی رف ندامپراتوری اتر د دد مجارس ا  به شمار می

های رود  را در بازگرداند  اوضاع به آ  روزگارا  باشد. هاول حرف چ ااواریدر 

ی شروع برای  گانه نققه»گو د  دهد و میدها    ی از م ف را  آ  دورا  قرار می

ها ی اناا ه. نخا نک وظنفها ها ندتر رود اناا مح رمانه سرنوشت ملیرسند  به  ک 

ررد  ی شروع رار برای م حولتر است... نققهراق شرا ط لازا برای  ک زندگی اناانی

او  .(19ص تبرند از مک. )« هاستررد  رود اناا دگرگو  ملتمقاا و منزلت  ک 

از  هاها و اساواکرا ره ر ره در در افت چک« رار رنر برای مات»گو د با د مفهوا می

 گرف ه است ش ل ی امپراتوری اتر د دد مجارس ا زندگی اج ماعی دارد و در دوره

 فهوام سوءاس فاده از ا کبا » ی حارمنت رموننا یی در دورهاتقو ت ررد؛ گنرا عده

« رار رنر برای مات». او (19)ص « اندتری برای همدس ی با رژ م پندا رردهی ز ررانهبهانه

ه هاول از ر صو ری. اما آ ا بنابر ت«رار در مقنا  روچک»ه اس راتژی زند برا پنوند می

م ک است؟ م« رار در مقنا  روچک»ارائه ررده بود،  در نظاا پااتوتالن ری اپوز انو 

با  1170ی امروز ا ک د دگاه ح ا در مقا اه با اوضاع دهه»توضنح رود هاول گو است  

نا  رار در مق’به اصل  راانی ره ستی دارندروست. های رامااً آش اری روبهمحدود ت
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 ابند و بر نظاا پااتوتالن ر می تر رودشا  را رو ارویروز بندعمل رنند روزبه ‘روچک

و  و از شدح صداقت گنرند   ا با د از ا ک موض  دست ب رندسر  ک دوراهی قرار می

را ط وفق شا  را با شمائولنت و ثباح رو ی ره مبنای ا ک موض  است ب اهند و صرفاً رود

(  ا هما  راهی را ره در پند گرف ه بودند ادامه دهند انددهند )راهی ره اریر ت برگز ده

هاول بر  .(11)ص اند( برگز ده ناگز ر وارد ررم د با رژ م شوند )راهی ره اقانتو به

 سار ار اج ماعی وست برای بقا در ح می« رار در مقنا  روچک»ی آ  است ره ا ده

 توا  ا کدهد، اما نمیی بقا به فرد نمیسناسی موجود. درست است ره ا ک نظاا اجازه

هنچ راه سرراست و مت بری ننات ره با آ  برود مرخص »چو   سره رها رردا ده را  ک

شود. ها تماا میررد رار در مقنا  روچک رجا د گر به رنر مات ننات و به ضرر آ 

 شود وداد  رنر مردا به ضرر مردا پررقرتر میره ترجنح تر استاما از روز هم روشک

گا ر  رار در مقنا  روچک نوعی عبور از رط قرمزهاست و پرهنز از چننک عبوری 

 . (17)ص  «ی نظاا نداردمتنا ی جز رنارآمد  با جوهره

زی چه بتد از پنروی هاول آش ارا با آ شوا ره گف هبه صورح مت رضه  ادآور می

 «رار در مقنا  روچک»ها ره ح ا از ، منافاح دارد؛ آ «همه گناه ار م»ی ،  تنگفت

  زنند، ققتاً گناه ارترند!سر باز می

رار »ح ا اگر دگراند را  از  گو د رهمی« رار در مقنا  روچک»هاول در دفاع از 

بارزه را به مطرفی نبندند، باز هم نبا د از ا ک ا ده دست ررند. الب ه  «در مقنا  روچک

روی  مک به هنچ»گو د ره صراح اً می دهد، اماتقانل نمی« رار در مقنا  روچک»صرف 

عقنده ندارا ره فقط راانی را با د شراف مند و واجد احاا  مائولنت شمرد ره با 

. گوهر حرف هاول ا ک (11)ص « نز دارندسار ارهای سناسی و اج ماعی موجود سر س 

ی جا مائاهدر ا کبه هر دو شنوه نناز است.  پنروزی بر نظاا پااتوتالن راست ره برای 

با »گری ره رسد هاول در ارجحنت س نزهآ د. به نظر نمیعجن  و بغرنج پند می

روشد می ، بر دگراند ری رهسر ناسازگاری دارد« سار ارهای سناسی و اج ماعی موجود

اه . ا ک  تنی او رودآگرا عمای رند، ترد د داش ه باشد« رار در مقنا  روچک»ی ا ده
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 . اَشراف ا ک سار ار در رو رند ا نارودآگاه دارد سار ار طبقاتی مبارزه را تتر د می

ی هرا جای دارند. ا نا  ناسازگارا  و س نزندگا  با نظم سناسی و اج ماعی ما قرند. بدنه

  دهند. سار اتر نل می« رار در مقنا  روچک»ی رنندگا  به ا دهعمله را مبارز

نهندگا  بر اهانت وض  موجودند. مرخص است ره در نظاا آ نده درواق  صحّه

زند با یمیالی هم ره م شود!بنک چه راانی و با چه ترتنبی تقانم می های قدرحجا گاه

محصولاح  ک مفند است تناقض دارد. « رار در مقنا  روچک»ی او ره ا ده

د و رنفنت است. رارگرا  سند  ا ی قوی دارنآبجوسازی به سب  ستا ت رارگرا  بی

ها ی به بالادس یاآورد و نامهلاوز سرانجاا رم میمد ر دما قنماً به حزد مربوطند. 

دارد نارواس ه راری در مقنا  روچک  راند. اونو اد و از ستا ت رارگرا  سخک میمی

از  رنند وتابند و دشمک راقد قامداد میبرنمی او را ان قاد هادهد. بالادس یانجاا می

رنند. درست! او پنروز نرده است، اما ش افی در قدرح اندار ه است. اما سم د عزل می

شدند و اوضاع تنبنه می شد و رارگرا ؟ اگر پنروز میاف اداتفاقی می شد چهاگر پنروز می

لنت شخصی مائو دارایا ک مد ر دلاوز  منا  ، ش افشدو رنفنت تولند به ر میبااما  

به ز وازقضا، در ا ک فقره پنروزی مد ر دلاتر بود؟ ققتاً نه؛ بر نظاا پااتوتالن ری عمنق

اتهاا بود   کا فردای پنروزی در مظا  و ا ک مد ر در انجامندمی یتقو ت نظاا پااتوتالن ر

ش افی  ودر نظاا پااتوتالن ری رف   را  یهاو نارارآمدی ها ی رانهاد  راس یره با پند

رار در مقنا  »ی ا دهره . درواق ، رمز موفقنت  ک دگراند د را پر ررده است

ا ک است ره موفقن ی عا د  نرود. اگر موفقن ی به دست  رندرا عمای می «روچک

اهانت رای ی بارننده! هنچ توضنح قان ر زدمینظاا پااتوتالن ری  آسنادآد در آورد، 

چو  اح مال  بخردبدا  اهانت می 1169ندار م. هاول در « رار در مقنا  روچک»

. تو گو ی او ح م دارد مد ر تر شوددر آ نده راد  ال ا دگراند ر رنددهد می

 امارد. او ش ات رواهد رورد ا پند ببی راجوسازی هرگز نخواهد توانات ا دهآب

تواند تضمنک به هنچ روی نمی مهم است( هاول ست رهاامّ ا ک و تر رواهد شد.راد  ال
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در عمای به ح م صاحبا  قدرح  قدرتا  دگراند د در صورح موفقنتدهد ره ا ک بی

درست است ره مد ر  گر مبارزه( رائک تاقی نروند!در نظاا آ نده )اَشراف س نزه

تر شود، اما او آ  نامه را به سب  مخالفت با نظاا ننوش ه آبجوفروشی مم ک است راد  ال

نوشت باز هم نامه می مد ر آبجوفروشی آ ابود. او نامه نوش ه بود ره امور بااما  شود. 

ی با ا ک آدا اچه متاماهاگر اع قادی به نظاا نداشت؟ صاحبا  قدرح در نظاا آ نده 

رود ره هاول در ا ک مرحاه پاسخی دررور داش ه باشد. عجال اً، توق  نمی رواهند ررد؟

تر حناح اج ماعی را مقناسی هرچه گا رده در ا ک مرحاه بناست جنبد مقالباح روچک

ی همهتمامی ی ره نظاا پااتوتالن ری بهانابرا ک، ماهنت مبارزه در مرحاهزنده نگه دارد. ب

 یاژهتوانند عمل ما قل و و اه نمیست. مبارزا  در ا ک مرح«تدافتی»منافذ را با ه است، 

ن رد  است.  تنی راری را ره نظاا رنند درواق  راریها میانجاا دهند. راری ره آ 

رواهند. راری را ره دست به راری بزنند ره رود میدهند. نه ا کرواهد، انجاا نمیمی

بر راصنت دفاعی مبارزاح در نظاا تبرند هاول دهند. رواهند، انجاا نمیره نمی

تر ک نگرانه است.   ی از بننادینرنند، هم منققی و آ ندهپااتوتالن ری هم به دل می

از  ی به حدیاصد الب ه ره هر جامته»شود. های هاول در ا ک تبرند بارگذاری میاند ره

د، و نه برع س، سازماندهی نناز دارد. ولی اگر قرار است سازماندهی در ردمت مردا باش

های ز راها وقت مردا با د در آزادی به سر ببرند و فضا ی به وجود بنا د ره ب وانندآ 

شود، متنادار به رودشا  سازما  بدهند. وق ی برع س ا ک رو  رد در پند گرف ه می

شوند )آ  هم به رهبری رای ره همنره به ر از  تنی مردا اول به نحوی سازماندهی می

اصقااح به رها ی برسند، تباهی و تا بتد ب وانند به«( رواهندا چه میمرد»داند همه می

ما  ایا م و رامااً برا  رردهی ما د گر با تماا وجود تجربهآ د ره همهفاادی به بار می

هاول، ح ا همنک تبلند ر اد عمل  مگر رغم ا ک،با د پرسند ره به .(101)ص « آشناست

مردا و غا  ی جز رهبری سازما  مردمی دارد؟ ، سودا ی جز سازماندهی قدرتا قدرح بی

، ا ک همه ی مردمی نننجامدعمل هاول به سازما  و رهبری سازما  گا ردهبناست اگر 

، ز ررانه مجوز ررونت را هم 16هاول باافاصاه در بند بتد، بند  مبارزه را چه حاصل؟
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ات پااتوتالن ری به اح مال ز اد مح وا به ش  رند. او نخات طغنا  را عانه نظااصادر می

نفی م دهد جامته به طغنا  وارندی اتوماتنام قدرح، اح مال میداند چو  در ن نجهمی

نرا  دهد و به سمت نظاا پااتوتالن ری غد رند. در ا ک فقره او هنوز دارد از ماهنت 

 روشد نرا  دهد ره چرادر موقد بتد او میرند. دفاعی مبارزاح دگراند رانه دفاع می

هدف دگراند را  نبا د صرفاً تغننر نظاا باشد. اسا  اس دلال او ا ک است ره هنچ تضمننی 

آمنز  ک نظاا سناسی به برآمد  نظامی بننجامد توا  داد ره به ز رررند  ررونتنمی

 ک مم داند ره با نفی رامل ررونتسره عاری از ررونت است. با ا ک همه میره  ک

جاست ره او ررونت را تقهنر ناپذ ر شود. و ا کست ح ا اهداف حداقای دس ر ا

صحه  ونتررتر ک شرا ط بر فقط در افراطی به طور رای نگر  دگراند ری»رند  می

ررونت ما قنم فقط   تنی زمانی ره به ؛مقام شرّی ضروریگذارد، آ  هم در می

تنا ی مماند ، در نها ت، ره در آ  منفتلتوا  با ررونت ما قنم پاسخ داد، شرا قی می

جز حما ت از ررونت ندارد  میااً بگذار د به  اد آور م ره   ی از عوامل مهناشد  

اما  .(110)ص « ها بودی اروپا یطابی روررورانههما  صاح های جنگ جهانی دوازمننه

  ننات، و چوداد  بدا  را دارد تغننر سناسی هدف اصای جنبری ره هاول سر ش ل

هدف او الزاماً تغننر سناسی ننات، ررونت ننز در آ  جنبد رارآ ی ندارد. هاول توضنح 

ی اره الزاماً قهرآمنز است، ن نجه« بتد اصااح امور اول تغننر سناسی»ی ا ده از دهد رهمی

 جز بازتولند ررونت در نظاا آ نده ندارد. 

ری ی قانو  در نظاا پااتوتالن تبننک مقولهی هردارآمنز به هاول در پی ا ک گف ه

با تماک با قواننک و لوا ح ظاهرسازانه  گونهچهدهد ره چننک نظامی پردازد و نرا  میمی

ک ی قوانناو همنک مجموعهرند. ی قد عَاَم میارواهانهتماا عانه هر عمل تحول با اس بداد

ه ب رسد ره چو  نظاا پااتوتالن ریمیگنرد و به ا ک ن نجه و اوامر و مناهی را هدف می

ک، و نه روشد با ا ک قواننسرشار از قواننک آمرانه است و میرااف نظاا د   اتوری سن ی 

با  مقالباح توا  با طرح مداوابا ررونت عر ا ، شهروندا  مت رض را من ود رند، می
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ز ر  ره قواننک رارآ مبمورا  دربرابر هاس دلال هاول ا ک است ره  ا ک قواننک چالد ررد.

روشند ما بدانه و ر ارارانه با تماک به قواننک آ  فرد را مح وا رنند، اما پا بگذارد می

آ   شوند و چو شوند، آش ارا دس پاچه میشده طرف میوق ی با شخصن ی شنار ه

دهد در نها ت نظاا پااتوتالن ری محدودتر شا  میمتنا ی قواننک را نرا شخص بی

آورد، اما از ا ک رو ه چندا  موفقن ی به بار نمیداند ره شود. رود هاول هم میمی

درآو خ ک دگراند را  با قواننک مقصودی دارد؛ او بر آ  است ره هرآ نه درآو خ ک با 

ترشد  قواننک و درردمت زندگی متنا د در نها ت اناانیقواننک و اوامر و مناهی بی

ی فضا برای عمل سناسترشد  قواننک ی اناانیو در ن نجهانجامد ها میقرارگرف ک آ 

ارزاتی ی اصای مبی آموزهشود. ا ک ا ده درواق  ن نجهتر باز میتر و تا حدی آزادنهبااما 

های دگراند د  تنی ردمت به حقنقت و اهداف و از رسالت اصای جنبد هاول است

 .گنردواقتی زندگی ما ه می

های موازی با فرهنگ مااقی ره نظاا پااتوتالن ری با رشد و پرور  فرهنگ

شهری رند، در نها ت به ظهور دولتتبانغ میی قواننند ا دئولوژی با ه و مجموعه

شهری موازی ره شا د سرانجاا قدرح را از چنگ انجامد. اما برای ننل به دولتموازی می

 ر رودشا  تقو ت رنند  احاا اصل را د ها با د  کنظاا پااتوتالن ری درآورد، اناا 

س مائولنت ی حتر ک ن  ه دربارهجال »رند ره مائولنت فردی. از  ا  پاتوچ ا نقل می

رننم. ا ک بدا  متناست جا با رودما  حمل میا ک است ره ما ا ک حس را همنره و همه

هر  ارنو ، و درجا، همو ما با د آ  را همنک ره حس مائولنت م تاق به رود ماست.

، و هرگز جا ی ره رداوندگار ما را در آ  قرار داده است بپذ ر م و درک رننمآ 

. (109دد  100ص )« جاشد   ا نقل م ا  ا ک مائولنت را زمنک بگذار م...تواننم با جابهنمی

عات تبرند هاول بر حس مائولنت فردی ا ک است ره نظاا پااتوتالن ری عمااً ا ک حس 

اً فرد عمااً و صرفبرد ره ها را در رروتی فرومیررد و جامته و اناا را به نف  نظاا می

 بخرد،مندی از مواهبی ره نظاا در صورح انقناد مقاق به افراد میبرای نف  شخصی و بهره

 ی آزاد است. ای نف  عمومی ره ضامک بقای جامتهز د، نه برامی
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 توا  تغننراتیگراند ری میجنبد داقداماح دگراند رانه در اما آ ا به صرف 

  ی تغننراح محاومقالبههاول مقمئک ننات ره  رسدبه نظر می محاو  ا جاد ررد؟

ی فقط های جنبد دگراند رره فتالنت از جنبد دگراند ری منققی باشد. او بر آ  است

جا  کتر ک اتفاق برای ننل به تغننراح چنات؟ او مهمبخری از روند ننل به تغننراح است. 

ی را اهما  ا ده ره بر مائاه بند از اندازه تبرند رند،آ رنای بااح ناط و بی هاول

ی بننانهاق ورزی وننز گف ه بود و ا ک نرا  از سناست مهرنامهمصاحبه با گو د ره در وامی

ی تغننراتی بنناد ک و سرچرمه تواندالتاده مهم ره میهای فوق  ی از حوزه»او دارد  

گر و سا ر های آ  ابرقدرح د ست، سناستالماایهای سناسی باشد سناست بنکآشف گی

 . (107)ص « ندرالماای و مواضتی ره باوک ما اتخاذ میمناف  بنک ررورها، و تغننر سار ار

؟ راود. چرا طفره رف ه استوارفت ره هاول بند از ا ک اشارح گذرا مائاه توق  می

 اری مبارزا  را بند از اندازه به بنرو  از مرزها رنره بدارد.  ا رواهد چرم نمیشا د 

 ک هاول مترسد ره نظاا سرروبگر پااتوتالن ری آبرخور مبارزاح را با اس ناد به شا د می

و های با ه رنات ره نداند نظاا اما مل بنگانه قامداد رند و بدبننی مردا را برانگنزد.عوا

وض شود؟ ع الماایهای باز گرا  بنکره نقدباند مگر آ سرروبگر را ن وا  از جای جن

رود  منراء اثر باشد و به رودی تواندآ  تغننر نقد صرفاً در بزنگاه می درست است ره

های درحاگر ق شدرا م صور  اساساً پنروزیتوا  به هر روی نمی ی جنبد ننات، امازا نده

 . بندی نرسندی تغننراح به جم جهانی درباره

های سناسی ره رو هتوا  از جا جنباند مگر آ همنک ا ده ره نظاا پااتوتالن ری را نمی

 وتالن ریتری دارد. نظاا پااتهای عمنقره مائاه ر ره دهدمیالماای تغننر رند نرا  بنک

 ست ره بهروندها یمحصول  نظاا جهانی ننات. ا ک نظااچنزی مجرد و جدا از 

ی از دست برر انجامنده است. هاول در ا ک موض  به نظر ه مهار ت نولوژی شد رارج

ا ک  وتااقی بر اوضاع رود  نداردد گر  اناا  ی ت نولوژی نظر دارد.ها دگر درباره

هاول مقصود رود را  .ست ره مهار زندگی اناا  را در دست گرف ه استت نولوژی
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ا  مدر  لن ر فقط  ک جنبه از ناتوانی رای انانظاا پااتوتا»گو د  روشنی چننک بازمیبه

ی رصوصاً حادی از آ  است و در شد  بر اوضاع رود  است دد هرچند جنبهدر مااط

الن ر هم رند. اتوماتنام نظاا پااتوتمیتر برماا ا  را هرچه بندهای واقتین نجه راس گاه

اانی ره است. آ  ش ات انفقط صورتی افراطی از اتوماتنام جهانی تمد  ت نولوژ ک 

 «های ش ات عمومی اناانی مدر  استصرفاً   ی از صورحهد دا ک نظاا بازتابد می

ی آمال مبارزه مردود های غربی را چونا  رتبههاول نظر به دمورراسی .(111دد  119)ص 

ام اتوماتنها بر آ  نظاا اسا  حرف او ا ک است ره نبا د دچار ا ک توهم شو م داند.می

  .اندلوژ ک چنره شدهتمد  ت نو

گر ا راه چنات و چه با د ررد؟ گو ا اناا  مدر  را از ا ک پرسد گر زی ننات.

ا د به ب چ ااواریی برند، پس جامتههای پارلمانی غربی ننز ره به جا ی نمیدمورراسی

ت ره ا ک درس ا دارد؟ی هاول توا  ا جاد تغننر سناسی رآ ا برنامه رداا الگو نظر رند؟

امد، اگر در جنها به تغننر سناسی ننی ا کاولو ت هاول تغننر سناسی ننات، اما اگر همه

نظاا پااتوتالن ری از جا د ت ا  نخورد، چه متنا ی جز ا ک ی اقداماح دگراند رانه ن نجه

رواه ه قتنت ا ک است روا دگراند را  به ن نجه نرسنده است؟ م صور است ره مبارزاح

گی ی سناسی و اج ماعی باشد، رواه ورش ا گی ورش ا نظاا پااتوتالن ری ن نجه

ود تا ، ا ک نظاا با د ساقط شحارمنت نظاا پااتوتالن ری یسناسی و اج ماعی ن نجه

فراتر از هر چنز، هر انقااد »گو د  هاول میاقداماح و مبارازاح به ثمر نرنند. 

بازسازی ارااقی جامته فراهم آورد، ره به متنای بازسازی بننادی با د امندی برای زندگی

م اا، نظمی ره هنچ نظناا داده "نظم اناانی"ره مک به آ   هاستاساسی روابط منا  اناا 

و در واندنی از ندی از ها ی، ر رهای تازهاند جا گز ند شود. تجربهتوی نمیایسناس

ها و اج ماع ی آدای درونی نوبننانی با بقنهرابقهی از مائولن ی فراتر، اعالم، درک تازه

 گرف ک ا ک مفاهنم درپنامدهای سناسی را مرروط به ش ل. او (119دد  116)ص « اناانی...

 آورد، نظاا پاادمورراتنکی را ره از دل چننک مفاهنمی سر برمیاسناسی نظاا جامته، و

. اما داندپارلمانی را نارارآمد و عقنم میهای سن ی دمورراسی سا  نظاانامد و بد کمی
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ی ن نجه در یه تضمننی هات ره نظاا سناسی پااتوتالن رپرسد هنوز برجاست. چ

د تر ک ستر ک دشمک و اصای؟ مگر عمدهگنری ا ک مفاهنم در جامته ساقط شودش ل

سازورار  هی آرمانی همنک نظاا پااتوتالن ری ننات ره هاول روشندبرای ننل به ا ک جامته

 ابد. ا ک پرسد پاسخی نمیو مناسک آمنخ ه با دروغ و ظاهرسازی آ  را توصند رند؟ 

سهل است،  ، ابی به آ  مفاهنم به سقوط نظاا پااتوتالن ری منوط نناتاز نظر هاول دست

نظاا سناسی  تغننرها ی بنفاه تاا  در جهت  ابی به چنا  مفاهنم و آرما تاا  برای دست

بود. ا ک رامااً موجه است ره مردا از اعمال ررونت برای تغننر نظاا  هم رواهد

. ستا نظامی نخواهد بود ره الآ  ما قر ن نجه چنزی به ر از ا کگردا  باشند چو  روی

 اعاای اناانی و ن رد  مفاهنم عامل اصای بروز اگر اما آ ا موجه ننات ره بپرسنم

ست، ا ما قر همنک نظاا یسرروبگرانه ی اقداماحرااقی جامته ن نجهورش ا گی ا

ره ا ک نظاا براف د؟ ا ک پرسد، آ از ا ک وض  به در آورد بیتوا  جامته را چگونه می

 ت؛ ک چنز روشک اس توانات مقرح باشد.مین قدرتا قدرح بیلااقل در هنگاا تبلند 

 چک وی سقوط ررد، اما هنچ روشک ننات ره جامته ینظاا پااتوتالن ر 1191در 

 ررد و ح ا سقوط نظاامقالبه می ی ره هاول ده سال پنداهای ارااقیاساواک به مز ت

ها، واقتاً مفاهنم و مز ت  ررد  آدانات و درک و درونیمیمرروط  ننز پااتوتالن ری را

ی ره ن نجهبند از آ  1191واقتنت ا ک است ره انقااد  و الب ه ره ش ل گرف ند.

موجوداتی مقن  و منقاد به موجوداتی آزاد و ها از مفاهنم و اع اای اناا گنری ا ک ش ل

ی ا ده الماای و ش اتسناست بنک تحولاحی دارای حس مائولنت فردی باشد، ن نجه

پنچد ره ی ناخه میادر نظر داشت ره هاول برای جامتهبا د  سوسنالنام شورو ا ی بود.

زای عادی در ا چ ااواک»هاول در جا ی گف ه است  رود. عمااً امندی به جنبند  آ  نمی

، رامااً حاضر بود ره از زندگی در های اساسیآ  زندگی امک و ننز بررورداری از راح ی

ام جامته ی چه قِره بداننم درباره. برای ا ک(72روزنبرگ، ص )« حقنقت صرف نظر رند

  د تر بو  آزاد شهریرننم سخک  ا  اوربا ، رهبر گروه دگراندو مردمی صحبت می
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گذرد. ما به راد و اروپای آزاد گو  جا چه میدانا ند ره در ا کهمه می»ست  ننز شنندنی

  ترسندند از دگراند رارس جروح نداشت هنچ راری ب ند. وراا میداد م. اما هنچمی

ر د گسالوادور نبود دد موضوع مرگ و زندگی در منا  نبود. مردا جا ال. ا کدفاع رنند

شا  در رارج را از دست شا ، تتقنااحرواس ند ام نازاحدادند چو  نمیاهمن ی نمی

 لزوا ست ره هاولیار به چننک مردمانی و چننک جامته. نظ(72جا، ص )هما « بدهند

از  ک طرف حق دارد. چننک  رند.را موعظه می چ ااواریی بازسازی ارااقی جامته

ک برو ننات. اما در عنک حال با د دانات ره با چننسناسی درستی با تغننر صرف اجامته

 شد.دگرگو  نمیداد اگر روندهای جهانی مردمی هرگز تغننری رخ نمی

اشاره طرح رردا  موضوع وقا   پس از پنروزی گردا به موضوعی ره چند بار بهبازمی

 مهوری هاول.انقااد و ر است ج

تواند از وزارح ررور ره هر ک از احزاد سناسی میاعااا ررد 1110هاول در مه 

. های پانس مخفی تحقنق رنددررواست رند ره در مورد نامزهای ان خاباتد در پرونده

؟ اما ظاهراً ا ک تر  در جا  «همه گناه ار م»آ  نگف ه بود از چرا؟ مگر او اندری پند 

اجرای مرهبرا  جد د اف اده بود ره ن ند عوامای از رژ می قبای در رژ م جد د نفوذ رنند. 

 ک آدا بانار جال  است  رودولد زورال، اس اد اق صادی ره به سب  رورد  انگ 

لدوزری اسقاطی رار ررد و در ها روی بوی رمونناتدشمک مردا بنات سال در دوره

مرروح سرنوشت تاخ او را در ر اد عنک حال با راد و اروپای آزاد هم هم اری داشت. 

از  ره پسست، و هرداردهنده. مخاص رااا ا کبخوانند. رواندنی زدهشبح یهاکنسرزم

با بود به نما ندگی مجاس رسند.  66زورال ره از امضارنندگا  منرور  رژ م،براف اد  

ی او هم تحقنق شد. متاوا شد ره سی سال پند، زمانی ره هنوز به اعااا هاول درباره

رموننام باور داشت، در و ک به داا  ک جاسو  اف اده بوده و برای او از چند دانرجوی 

های د گری ره در ی پروندههمهآورده. ها دوست شده بوده ربر میآمر  ا ی ره با آ 

ه رار روی بولدوزر شده بود از منا  رف ه بود. مانده بود فقط همنک ها زورال مح وا بآ 

رار مه»ی های عجن  و غر   نظاا جد د زورال را در ردهبندیپرونده ره بر اسا  رتبه
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رار او مخ ار بود ره  ا اس تفا بدهد،  ا نامد را به عنوا  همداد. جای می« ا دئولوژ  ی

ا  در اد. نامد فا  شد. آبرو د رفت. تماا زندگینظاا قبای فا  رنند. اس تفا ند

  ا  آمبارزه گذش ه بود و بها د را هم داده بود. اما حالا، در نظامی ره برای پنروزی

ک شد. هاول برای ا پند با د طرد می در سی سال لغزشی به سببی همه هز نه داده بود

ها را تر  داشت. تر  نظااتوانات ب ند. نظاا جد د دوست رود هنچ راری ن رد. نمی

ی ها ی ا جاد رنند ره ضامک بقاو مرزبندی رند ره برای رود دشمک ب راشندمرروع می

ی جماه فرو  نظاا قبای به سب  نچاباند نظاا نوپاست. هنچ تضمننی ننات ره سبزی

را قهرما  باشد. به نظ ی فروشگاه، در نظاا جد دبه شنره« رارگرا  جها  م حد شو د»

 ره در فردای پنروزی انقاابی ره امیال زورال به پا د آ  همه هز نه داده بودند کا

 ح م مرجتی برای جداررد  ،چ ااواریهای ا  تی بی، سازما  پانس مخفی پرونده

در عننی حال هنچ تضمننی ننات ره اشخاصی  طنزی تاخ است.  ابدسره از ناسره می

اند دهشا  ررهاشا  ره شا د رود متدواپرونده مرات  گناه ارتر از زورال در غنبتبه

های پس ادحاجا ی در هرا قدرح جد د برای رود  اف ه باشند. با اتفاقاتی ره در تاو ه

ه هاول چنا  رها آ راس ی چک و اساواکشود ره آ ا بهاز پنروزی اف اد آدا در ف ر می

 ی حقنقتز ا ک در دا ره زد  ظواهر و ننل بهگو د با پسمی قدرتا قدرح بیدر 

توانا ند نظاا پااتوتالن ری را براندازند،  ا عوامل د گری سب  براف اد  آ  نظاا شد؟ آ ا 

رودبار ه و  1169ست ره در یای باوغ ارااقی جامتهورال نرانهحذف و طرد امیال ز

وح وار به آ  رشده و فاقد حس مائولنت فردی بود و هاول سر آ  داشت ره گاندیماخ

 زندگی بخرد؟ 

 را در دو از دورا  پند از پنروزی، چونا  سندیرا  قدرتا قدرح بیتوا  و با د می

ی ندهره نو ا بهره بردهای نظاا جد دی نقد دروغبازرواند و از آ  در ننز از پنروزی  پس

قدرح ارز   آ  افرا ررده بود. پنرنک را درها و ظواهر نظاا آ  روزگاری دروغ
توا  با اس ناد ست ره پس از پنروزی اف اد. نظاا جد د را ننز میها ی، ورای اتفاققدرتا بی
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جو ی به نقد ررند؛ نظاا جد دی ره به باناری رواهی و حقنقتبه ا ک سند مهم آزادی

 شدحبه ی نئولنبرالنامیو با فرورف ک در ورطه از مقالباح مندرج در ا ک م ک رنانت ررد

ی ا ک بناننه اگر های رود را به محاق برد.آرما  ای ازبخد عمده رارانهمحافظه

و نه « اساواری»و « چک»انگنز را در م ک وقا   پس از فروپاشی رموننام در شگفت

های دورا ِ شور انقاابی در به ر ک  ابنم ره آرما بازروانی رننم، درمی« چ اواری»

ه اند ردس ر ، و در بدتر ک حالت مر ی عقا د مااحانهحالت رؤ اها ی راا و دور از 

را ی گبندهای جد دی ندارند ره با نها ت واق سودا ی جز را  قدرح برای شراول

 ررد مبارزه»پرورند. هاول از اتهاا ررنده رؤ اهای دور و دراز میبرای راقی محنت

در د گر ررورها صارواست ف ری را به مبرّاست. او نمی« محض به قصد را  قدرح

 گرا انه( باور داشت ورند، هدفی جهانی نداشت. به نوعی سناست مای )و نه الزاماً مای

صرفاً بر آ  بود ره گانم مردا رود را از آد بنرو  ب رد؛ درست. اما به محض بنرو  

ی های فاشنا ی و سپس دورهدوره شد  گانم ما د از آبی ره ررود و چرکررنده

وشوی بتدی را به گندابی بو ناک بدل ررده بود،ناگز ر بود برای شات آ  رموننا ی

گانم آبی بجو د. آ ا راهی جز فروغا اند  گانم در آد نئولنبرالنام نداشت؟ با د از نو به 

ارنو  شناسنم ره همآ ا نظامی آرمانی میرننم نظر انداز م. جهانی ره در آ  زندگی می

 ا آ  شناسنم، آور ما ی را به دست داش ه باشد؟ و اگر میای از جها  تمرنت امدر نققه

توا  توا  در رروری د گر و فرهنگی د گر اجرا ررد؟ آ ا، میااً، میالگوی فرضی را می

اگر الگو ی  را در   ی از ررورهای راورمنانه عمای ررد؟اس اند ناوری الگوی 

ذهنی در سر دار م؟ آ ا آ  آرمانرهر ری هرنهاد ما چنات؟ آ ا آرمانشناسنم پندنمی

 دهد؟رواهنم دچار آرمانرهر  رننم وفق میای ره میذهنی چه اندازه با مق ضناح جامته

  راد.ها جام و جا  اناا  امروز را میا ک پرسد
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