
نامه به یک دوست

... عزیز،

 قبل از هر چیز دوست دارم رویت را ببوسم و بگویم که بعد از این همه سال دوری حقیقتا� دل��م ب��رای ت��و و بقی�ه
 . چقدر دوست داشتم ب�ه ج�ای ای�ن چن�د خ�ط ج�ایی نشس�ته ب�ودیم و ت�وی س�ر و کل�ه ه�م م�ی زدی�م.تنگ شده است

 موضوع هم که معلوم است: باز هم مثل همان سی سال قبل. این دعوا گ��ویی تم�امی ن��دارد و ب�ه ه�ر رو زن��دگی
ما را رقم زده است.

 «عاقل» نش�ده ان�د. یک�ی از آن آدمه�ا ه�م من�م. چن�دشاید تعجب کنی اما حقیقتا� آدمهایی هم پیدا می شوند که هنوز 
 سالی پیش بود – قبل از این شیوخ اصلحات و غیره - که این آقای دکتر، پسر خ�اله ب�ی معرف��ت ش��ما، را دی��دم
 که می گفت «بابا از ای�ن سیاس�ت خ�ودت را کن�ار بک�ش. سیاس�ت ت�و ای�ن دوره ه�ا م�ال دو گ�روه آدم اس�ت. یک�ی
 شارلتانها که ب�الی کارن�د و یک�ی ه�م امث�ال ش�ما ک�ه فق�ط خ�ون دل خ�وردن برایش�ان م�ی مان�د». گفت�م چ�اره ای

نیست. غیر از این نمی شود زندگی کرد.
 . دیشب تصاویر مصلی و زنجیره سبز را نگ�اه می ک��ردم و پی�ش خ��ودم فک��ر می ک��ردمحال هم وضع همان است

 که حقیقتا� حقانیت آرمانها و ایده های ما ایراد داشت ک�ه اینگ�ونه نشس�ته ایم و می�دان دس�ت ای�ن رج�اله هاس�ت؟ ب�ه
 نظر من نه. ایراد به سادگی در این بود که راهش را پیدا نکردیم و بیش از اینک�ه خ�ود ب�ه جس�تجوی راه برآیی�م
 و دشواری آن را به جان بخریم، سهل الوصول ترین راههای ممکن و موجود را برگزی��دیم. ع��ده ای ب��ه حم��ایت
 از این و آن برخاستند و عده ای هم «انزوای انقلبی» را ترجیح دادند. این است حکایت ما. ی��افتن راه��ی ک��ه ب�ه
 «ج�امعه انس�انهای آزاد» ب�ه ج�امعه ای ک�ه «در آن ش�رط ش��کوفایی ج�امعه ش��کوفایی ف�رد اس�ت» حقیقت�ا� دش��وار

است و این دشواری ما را به راههای دیگری انداخته است.
 . نه اینکه از آن ها خوش��م م�ی آی�د. ام�ا ای�ن را ه��ممیل هایت را میگیرم و میخوانم و میخواهم که باز هم بفرستی

 بع��د از ای��ن هم��ه س��ال ف��را گ��رفته ام ک��ه از دی��دن اینک��ه دیگ��ران ب��ه گ��ونه ای دیگ��ر فک��ر می کنن��د ج��وش نی��اورم.
به خصوص اینکه اگر این دیگران را دوست هم داشته باشم. سعی میکنم این گونه دیگر فکر کردن را بفهمم.

 . این هم قاب�ل فه�م اس�ت ک�ه جم�اعتی را نمیت�وان ب�ا آرمانه�ا واین جالب است که موج سبز تو را هم گرفته است
 آرزوها تسلی داد. مردم زندگی می کنن�د و ه�ر لحظ�ه ای�ن زن�دگی برایش�ان مه�م اس�ت. اگ�ر اتف�اقی میتوان�د لاق�ل
 بخش کوتاهی از این لحظات را گواراتر کند، طبیعی است که ب�ه آن ب�ا روی خ�وش بنگرن�د. ای�ن م�ردم را نبای�د
 سرزنش کرد و یا مورد انتقاد قرار داد. اما میتوان آن چیزی را به نق�د کش�ید ک�ه انتظ�ارات ای�ن م�ردم را ت�ا ای�ن
 حد تقلیل داده است و میتوان در این مانیای توده  گیر شده قدرت تفکر را حفظ کرد و به آن چیزهایی اندیشید که
 در عمق این رویدادها در جریان اند. ش�اید چنی�ن دوره ه��ایی به�ترین دوره ه�ای فک��ر ک�ردن ب�ه هم�ان چیزه��ای
 پایه ای تر باشد. میلیونها آدم را می بینی که چه انرژی سرشاری را برای چه آرزوهای کوچکی به ک��ار ان��داخته
 اند. این آدمها میتوانند با این انرژی عظیم کوه را از جا بکنند. حقیقتا� چه مانعی بر سر راه این آدمها برای فکر
 کردن به یک دنیای انسانی و برای ساختن آن وجود دارد؟ آن هایی ک�ه دس�ت ه�م را گرفته ان�د و زنجی�ره انس�انی
 ساخته اند و آن هایی که در طرف مقابل مثل موجی می مانند که م�وج س�وار کن�ترل آن را در دس�ت دارد. ب�ه ای�ن

 شود؟ این نیروی عظیم خود را درک نمی کنند؟ کنترل کنندگان کاری نداریم. اما آن کنترل شوندگان را چه می
 نمی دانند که  این نیرو را میتوان برای چیزهایی خیلی بزرگ تر به کار انداخت؟ نه، نمی دانند که اگ�ر میدانس�تند

چنین نمیکردند.
  برخی از رفقای انقلبی این چیزی را که در ایران امروز در جری�ان اس�ت ی�ک «نم��ایش» م�ی نامن�د و ب�ا ای�ن
 برچسب کارش را تمام شده میپندارند. آری حقیقتا� هم ای�ن ی�ک نم�ایش اس�ت. ام�ا نمایش�ی ک�ه پ�رده اک�ران آن ب�ه
 وس��عت ی��ک ج��امعه اس��ت. نمایش��ی اس��ت ک��ه زن��دگی آدمه��ا را ع��وض میکن��د. ای��ن نمایش��ی برش��تی اس��ت ک��ه
 تماشاگران را دخالت می دهد و نمایش�ی ض�د برش�تی اس�ت ک�ه تفک�ر تماش�اگران را از ک�ار م�ی ان�دازد. از آن ه�ا
 نمیخواهد ک�ه فک�ر کنن�د. مس�تی ت�وده ای را از آن ه�ا م�ی خواه�د. آری ای�ن ی�ک نم�ایش اس�ت و مث�ل ه�ر نمایش�ی
 وانمود کردن واقعیت جزئی از آن است. اما نم�ایش ب�ودن آن هی�چ از ق�اهرانه ب�ودن آن نمیکاه�د. گراه�ام گری�ن
 در رمان «زمان کمدین ها» که مربوط به دوران دیکتاتوری پاپادوک در هائیتی است در جایی می گوی�د ک�ه م�ا
 همه کمدین هایی هستیم که زمانشان فرا رسیده است. اما پاپادوک کمدین نیست. «قساوت همیشه واقعی است».
 تلخی این نمایش هم در همین است. این قس�اوت اس�ت ک�ه ه�ر ب�ار از دل ای�ن نم�ایش ج�ان ت�ازه ای می گی�رد و ب�ا



تجدید حیات خود دور دیگری از پرده نمایش را تدارک می بیند. 
 .آیا من به بیراه�ه م�ی روم؟ آی�ا ای�ن ب�ار واقع�ا� موض�وع ای�ن نم�ایش زن�دگی م�ردم اس�ت؟ ن�ه اص�ل� چنی�ن نیس�ت

 میدانی، چهل روزی است که از اول ماه مه میگذرد و چهل روز اس�ت ک�ه آدمه�ای معین�ی زی�ر هش�ت هس�تند و
 کسی از آن ها حرفی نمی زند. شاید بگویی این ها که چند نف�ر بیش�تر نیس�تند و آن ه�ا ه�م ب�الخره آزاد م�ی ش�وند.
 اما حکایتی را از دل همین سریال من�اظره ه�ا برای�ت نق�ل میکن�م ت�ا ب�بینی ک�ه اینج�ا پرومت�ه ه�ایی ب�ه بن�د کش�یده
 شده اند که دقیقا� همان آتشی را به میان مردم برده اند که باید از آن ها پنهانشان کرد. این حکایت را نق�ل میکن�م ت�ا

ببینی که بین این دو چه رابطه مستقیمی هست.
 «اقتص��اد م��ال خ��ر» ب��ود ظ��رف چن��د روز میلیونه��ا متخص��صحقیقت��ا� حی��رت انگی��ز اس��ت ک��ه در نظ��امی ک��ه 

 اقتصادی پیدا شده اند که بر سر ص�حت و س�قم نم�ودار ه�ا و آماره�ا ب�ه ج�دال ب�ا یک�دیگر برخاس�ته ان�د. ام�ا هی�چ
 دقت کرده ای که اصل موضوع آن چیزی نیست که بیان می شود، بلکه آن چیزی است که بی�ان نم�ی ش��ود؟ هی�چ
 دقت کرده ای که همه طرفین این نمایش با چه مهارتی آس�مان و ریس�مان را ب�ه ه�م می بافن��د ک�ه آن اس�م ممن�وعه
 را بر زب�ان نیاورن�د؟ ام�روز هم�ه در ای�ران ب�ه بح�ث ب�ر س�ر ت�ورم نقطه ای و ت�ورم س�الی و تف�اوت بی�ن ای�ن دو
 مشغولند و گویی همه زندگی مردم به این گره خورده است که کدام یک را باید مبنا قرار داد. اما چقدر فهم این

  ه�زار توم�ان اعلم ش�ده اس�ت و ح�داقل800موضوع دشوار است که خ�ط فق�ر در ته�ران بن�ا ب�ر هم�ان آماره�ا 
  هزار تومان. حقیقتا� چه فرقی می کند اگر که تورم به یک درصد هم برسد و تو باز ه�م چه�ار ب�ار260دستمزد 

 زیر خط فقر زندگی کنی؟ حال می بینی که با چ�ه دق��تی هم�ه ب�ازیگران از ط�رح آن چی�زی اجتن�اب کرده ان�د ک�ه
 زندگی واقعی مردم را نشان میداد و میدهد؟ حال می بینی ک�ه رابط�ه بی�ن آن چن�د نف�ری ک�ه چه�ل روز اس�ت در
 دخمه های اوین زجر می کشند با این واقعیت ساده چیست؟ غلو ک�رده ام ک�ه آن ه�ا را پرومت�ه ه�ای جه�ان ام�روز
 نامیده ام؟ نه به هیچ وجه. اگر نه چگونه می شود توضیح داد که راجع به تعداد دانشجوهای ستاره دار ای��ن هم��ه
 بحث شده است، اما هی�چ ک�دام و مطلق�ا� هی�چ ک�دام، از هم�ه آن ب�ازیگران از ای�ن حرف�ی نم�ی زنن�د ک�ه ک�ارگران
 ساده ای از این مملکت به زندانهای طولنی مدت محکوم شده اند فق�ط ب��رای اینک�ه ب��رای افزای��ش دستمزدش��ان و
 ب��رای بهداش�ت و درم��ان و آم��وزش بچ�ه هایش�ان مب��ارزه ک��رده ان�د. نمی��دانم چه�ره اس��انلو و م��ددی را دی�ده ای و
 می شناسی یا نه. م�ن ه�م س�عادت دیدارش��ان را نداش�ته ام. ام�ا عکسهایش�ان و فیلمه��ایی از آن ه�ا را دی�ده ام و اگ�ر
 بگویم شیفته سادگی و صفای آنان شده ام هیچ غلو نکرده ام. توصیه میکن��م آن فیلم��ی را ب��بینی ک�ه در یوت�وب از
 اس��انلو هس��ت ک��ه دم در دادگ��اهی ب��ر چهارپ��ایه ای می رود و س��خنرانی میکن��د ک��ه «م��ا انقلب نکرده ای��م ک��ه

دخترهایمان را در دوبی و قطر به فروش برسانند».
 .میدانی، من فکر میکنم گاهی سرنوشت یک آدم آینه تمام قدی می شود که کل ی�ک ج�امعه را میت�وان در آن دی�د
 ماجرای قضیه دریفوس در فرانسه را ک�ه حتم�ا� م�ی شناس�ی. مس�أله ای�ن اس�ت ک�ه ج�امعه م�ا پ�ر از دریف�وس ه�ا
 است. این جامعه را به آن عادت داده اند که هر روز از کنار یک دریفوس بی گن�اه بگ��ذرد و ش�انه ای تک�ان ده�د
 و به کار خود بپردازد. ک�دام رس��وایی بزرگ ت�ر از اینک�ه ک��ارگری را ک�ه س�ندیکا زده اس�ت ب�ه «اق�دام ب�ر علی�ه
 امنیت ملی» متهم میکنن�د؟ حقیقت�ا� ای�ن ک�دام امنی�ت اس�ت ک�ه ب�ا ی�ک س�ندیکا ب�ه خط�ر م�ی افت�د؟ بی�ن ای�ن اته�ام و

  ه��زار260سکوت همه این شارلتانها چه رابطه ای هست؟ غیر از اینکه پای همه آن ها بر شانه های مزدبگیر 
 تومانی زیر خط فقر قرار دارد؟ مطمئن باش که این در بر همان پاشنه خواهد چرخید. فرقی هم نمی کند که چ��ه
 کسی انتخابات را می برد. دریفوس های دیگری هم در راهند. میخواهی چن��د تایش�ان را برای�ت اس��م ب��برم؟ ای�ن
 اسامی را به خاطر داشته باش تا همین چند وقت دیگر خبر تش��کیل پرون��ده ه��ای امنی��تی ش��ان را بش��نوی: جعفر
 عظیم زاده، علیرضا ثقفی، محسن ثقفی، سعید یوزی، محمد اشرفی، شاهپور احسانی راد و …. ش��اید دیگر آن
 حساسیت لزم به این موضوعات را نداشته باشی و ای�ن خبره�ا را دنب�ال نکن�ی. اگ�ر دوس��ت داش�ته باش��ی خ��ودم

این اخبار را برایت میفرستم تا من هم چیزی برایت میل کرده باشم.
 ... عزیز، باور کن هنوز هم – و امروز صدها بار بیشتر- باید به آن راه دیگر اندیشید و برایش جنگید. هیچنه 

 چیز جای آن را نمیگیرد. نه در این غرب دمکراتیک و نه در آن نظام. اگر بتوان در این نمایش ت�وده ای ک�اری
 کرد و از خود راضی بود، باید این سؤال را در مقابل چن�دتای دیگ�ری ه�م گذاش�ت ک�ه ب�رای آن ج�امعه انس�انی
 چه باید کرد؟ اگر بتوانیم در پایان این پرده نمایش عده بیشتری باشیم که به جستجوی این پاسخ بر آمده ایم، ک��ار

خود را کرده ایم و موفق شده ایم. 
به همه عزیزان سلم برسان

دوستدارت 
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: این نامه را با حذف اسامی منتشر میکنم. شاید در بعضی از سایتها هم ببینی اش. بعدالتحریر
    


