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ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

 م٢٤/١٢/٢٠٠٩                                    حکيم نعيم
  

  روشنفکر نمايی بيمار گونه و گفتمان استعماری تمهيدانه
  

 که به حمايت مستقيم امريکا  در ترکيه،١٩٨٠ سپتمبر ١٢  از کودتای خونين کنعان اورن در بعددرست  چند ماه 
جنرال "  ديدار با کودتا چيان گفت که  از وزير خارجه وقت امريکا بعد  الکساندر هايگ،)١( صورت گرفته بود

اورن توانست که مدرنيته و مدنيت عصری را که اتاترک خواهانش بود حفظ کند و پيروزی کودتا به معنی پيروزی 
  روشنفکر نمايان نه تنها  زمينه همکاری  و جذبسخنان آقای هايگ)  ٢." (بود  و انارشیمدرنيزم در مقابل ارتجاع

يم ، بلکه مشروعيت جهانی به رژند، بوجود آوردبين يدند و مین امريکا می ددر جبي  که خوشبختی را  درباری را
 شکنجه شدند و بقتل رسيدند به يم کودتا  هزاران انسان که در زندان های رژ و يکبار ديگر؛ بخشيد نيزکودتا

  .ندفراموشی سپرده شد
 يته  در مقابل ارتجاع را که گفتمان و يا ديسکورس مدرن  گرفته از ابزاری منشاء  رونداينرا بخاطری اينجا نوشتم که

 هر چند .  ند، نشان بدهم غرب باشۀ ساختار قدرت ساخته شد مطيعاستعمار تا اکنون در کشور های که بايد آغاز از
مثابه يک  ترفند ابزاری، استعمار محور و  بکادميک و آزادی خواه نيته و ارتجاع در ميان جنبش های ابحث مدر

 امروزی که ريشه درزمان  موجوديت ساختار قدرت به با توجهیو ديگر بازاری ندارد، ولسلطه گرايانه شناخته شده 
 برتريت خواهی يک اقليت تماميت به  تا از ديگران دادن غرب و کار ساز بودن پاليسی  متفاوت نشان،استعمار دارد

درت های ه گرايی و مداخله ق بعد از هر اشغال، سلط بحث مدرنيته در مقابل ارتجاع مشروعيت بدهد،  در غربخواه
  .   مبدل ميشود، شده گرفتهکشور های تحت سلطههژمونيک غربی به مسله مهم 

 در کشور های استعمار شده  و استعمار زده   هرگز به معنی نفی موجوديت ارتجاع اين نوشته بدون شک هدف
  .  غربی است تداوم و گسترش هزمونيژم  از گفتمان ابزاری قدرت برایی بلکه مثالنيست،

 هرگونه نقد قدرت را ، وابسته به قدرت و، يک اقليت روشنفکر نماتا افغانستان و از ترکيه امروز از مصر تا کولمبيا 
 دو – مرتجع، نهيلست، غرب ستيز، افراطی، بنياد گرا   راانتمامی دگر انديش.   ميدهندی پاسخبا يک گفتمان استعمار

، وابسته گی و يا همکاری هر چند.    هم کمونست خطاب ميکنند و يا پوپوليست–  محبوب ارباب قدرت امروزیواژِه
فرديست و نقد افراد غالی آن هم باشد، تمامًا يک ترجيح با قدرت حاکمه، ولو که از نوع ديکتاتوری، پوشالی و اش

روعيت بخشيدن ا مش و ي،، عملکرده همکاری شان با قدرت خيلی ها هم سطح نگرانه است، ولی توجيف بخاطرصر
  .  تند ترين شکل آن نقد شود بايد هم به ،وب يک گفتمان پوسيده استعماریبه قدرت در چارچ

 ،فقط.  کراسی است بی حد و حصر شان به دمو روشنفکر نمايان درباری همانا  تأکيددر نوشته های  جالبترين نقطه  
 های اهرام قدرت بع تغذيه فکری شان پانديست من زيرا يگانه د؛کراسی برای شان مفهوم خاص خودش را دارودم

 فرآورد فکر و انديشه با پيروی از يک روش فکری منشاء گرفته از ساختار استعماری و با حفظ منافع  وجهانيست
 مقاالت وال  از البالی رافغانستانا بطور مثال خودشان در کابل  زنده گی ميکنند، ولی . استعمار صورت ميگيرد

صرين فاکس  يکی از مب يانستان کشوريست که فريد ذکريا ود و يا در بهترين حالت افغانشناس میستريت ژورنال 
است يبرال دموکراسی ابزاری ل  هم همانا همين منوال، درک شان از دموکراسی بهدقيقًا. نيوز برايشان تعريف ميکند

 گرايی و تقليد از بنًا دموکراسی در غرب  . شده استاهداء يا هم  و تفهيم قدرت برای شان تلقين،که از طرف اهرام
ی  تا جا شناخت از دمکراسی در ترکيه بنابر درک اتاترک و کماليزم از دموکراسی  نوع اين. غرب نهفته است

 قره بکر يکی  کاظم،١٩٢٣در ست چند روز بعد از اعالن جمهوريت در ترکيه در سال .  استزيادی هم نهادينه شده 
 اتاترک زندانی شد، از  که بعد ها از طرف اتاترک، ترکهااترک در جريان جنگ های ميهنی همکاران نزديک اتاز

 اجازه  هم حزب مخالف را يک ايجاد يا ندارد، آيا تعدد احزاب وجمهوريت بدون دموکراسی ارزش" که می پرسد
 وجود  به طرف غرب دموکراسی در داخل انديشه غرب گرايی و رفتن  "گفته است کهاتاترک در جواب " د؟يميده

 و ؛ن بود بودعصری و ترقی "غرب گرايی"از   هر چند درک اتاترک) ٣ (." نيازی به دموکراسی نيستدارد، بناً 
 که در قالب" دموکراسی کماليستی"  ولی بعد ها گردد،هر چارچوب شرايط خاص تاريخی آن زمان مطالعبايد د

 ، مخصوصًا غرب و بطور خاص امريکاوسيله خوبی برای نفوذ ، گفتمان استعماری قدرت خوبتر قابل استفاده بود
 از مدرنيته و  هم پندار اکثريت مطلق روشنفکر نمايان ترک.  شد در جمهوری ترکيه، اسرائيلتاسيسبعد از 

 گفتند ومی  شيوه انگليسی و يا آلمانی سخن می به هم ترکی را زباندموکراسی همانا  تقليد مطلق از غرب که حتی
گارنده در يک پژوهش دانشگاهی از ته که ندست داش اسناد  بهجا دارد نوشته شود که  با استناد.  ، بوده و ميباشدگويند

 در حاليکه از طرف ی در نيم قرن اخير قبل از سقوط،  امپراتوری عثمانثمانی در استانبول بدست آورده ام،رشيف عآ
تب بيشتر از ترکيه امروزی آزادی عمل و تصميم گيری در قرار داشت، به مرا  ماری در معاصرهعچندين قدرت است
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قليدی در قالب انديشه  لکرد تمی ذهنی و ع ميشود نتيجه گرفت که وابسته گ، بناً  . داخلی اش را دارا بوده استامور
  . استگرايی های استعماری در گذشتههژمونيک پسا استعمار امروزی خيلی ها بدتر و خطرناکتر از سلطه 

تقريبًا .  ش را داراست جالبيت خاص خود قايق موجود کشور های شان هم با حی روشنفکر نمايان قدرتبرخورد
ف اهرام قدرت جهانی ئه شده از طر نسخه های ارا تقويض بهبود حالت موجود کشور های شان منتظرای، برهميشه

آقای  بطور مثال . تعماری بيان ميکنند را  بازهم در قالب واژه ها و لفاظی های اسهستند و عملکرد استعماری قدرت
توجيه اشغال افغانستان چنين گفته   برای ٢٠٠٨ اوت ٢٩ سپنتا در مصاحبه ی با سرويس فارسی بی بی سی در

دورانی که دولت های ملی، حتی . جهان آينده جهان وابستگی هاست. اين يک ايدئولوژی است که ما آرزو کنيم"بود،
اينها مقوالت . ، چين و مجموعه اتحاديه اروپا نمی توانند بدون وابستگی زندگی کنندکشورهای بزرگی چون امريکا

قرن نوزدهم يا اوايل قرن بيستم هستند که کشورها به عنوان دولت های ملی می توانستند بازيگر سياست های بين 
  .المللی باشند

اليزه شده، رشد کرده که کشورها ناگزير، امروزه وابستگی های متقابل از لحاظ سياسی واقتصادی، در جهان گلوب
ا درست فرض کنيم که آقای سپنت " .قسمتی از ارزشهای استقاللی شان را بصورت داوطلبانه از دست می دهند

چگونه به کشور های ديگر جهان وابسته  طف کرده بگويند که امريکا و چين  سپنتا و يا سپنتا پرستان ل،د، فقطميگوي
 شايد استدالل شود   های استقاللی شان را از دست داده اند؟امروزی کدام ارزش" وباليزه شده جهان گل"هستند ودر 
به قول نوام چامسکی ارباب قدرت جهانی .   از لحاظ منابع به ديگر کشور ها وابسته انداتحاديه اروپا  وکه که امريکا

  . بدست آوردن منابع دنيا با زور و نيرنگ نميتواند وابسته گی باشد.  منابع کشور های ديگر را مال خود شان ميپندارند
 فرهنگ قدرت، در قالب   قيد شرط، و قبولو بدون" دواطلبانه "رات آقای سپنتا  تسليميِتهاظ، راز نهانی اواضحاً 

، چی بايد کرد؟ نميشود که اعالن شايد گفته شود که راه ديگری وجود ندارد.  يک انديشه استعمار زده فکری است
  روش فکری خود توليد شدهِء"  های موجودواقعيت"هر چند .   تن داد" قعيت های موجود وا" بايد به جنگ کرد، پس
ً   طبعدر مورد آن از حوصله اين مقال خارج است،  ولی بايد بگويم که انی  است، و بحث جهبرتری خواهان ا

" گلوباليزه شده"دنيای ور آقای سپنتا و همفکرانشان، در صور استعمار مح خالف ت  فقط،.خشونت راه حل نيست
امروز .  انرا حفظ کنند کشور های کوچک زيادی وجود دارند که توانسته اند استقالل سياسی و آزادی ش،امروزی

ن  توسط آ و،که کشور های کوچک در اختيار دارندجلب اعتماد مردم و خدمت صادقانه به مردم يگانه حربه ايست 
تنها با تکيه به مردم شان التين  اکثر  نماينده گان سياسی  کشور های امريکای.  استقالل و آزادی شانرا حفظ ميکنند

 که هر ماه در کشور های امريکای  ورنه سيا و پنتاگون.  محافظت کنندو اقتصادی شانرا توانسته اند استقالل  سياسی 
، از کالشينکوف های زنگ زده اردوی بوليوی  و يا ونزويال کدام جنوبی يک کودتا  را سازمان دهی ميکردند

  .هراسی ندارند
کشور های که مستقيم  مخصوصًا وب و  بيزاری گسترده توده ها در کشور های جن ميزان که در قدم ديگرهر زمانی

" اصالحات "افع استعمار در خطر ميافتاد،و يا غير مستقيم  تحت اشغال قرار دارند، سير فزونی بخود ميگيرد و من
  . واژه جادويی است که برای آرام ساختن اذعان عامه استفاده ميشود

  و، نياز حقيقیپسنديده  و ديگر ارزشهای  مدرن ضروری است، بلکه به مانند  آزادی واصالحات در اصل نه تنها  
  با نيست که هديه يیفقط همانطوری که آزادی و دموکراسی .  ست در يک جامعه ا گرفته از طبيعت انسانیءمنشا

يد، اصالحات هم هيچگاهی  در چارچوب کلی گرايی های  عوام  به ارمغان بيا خون و باروت   از طرف  ديگران
ً  برای يک لحظه فرض کنيم که  ماگر  .واهد گرفت نخفريبانه  صورت  حور های خونين قدرت امروزی واقعا

کنند و ما هم به اصرار در تکرار های  پياده ، که هر چند ظاهری هم باشد ولو راميخواهند که در افغانستان اصالحات
ت يک هسته اصالح طلب و وفادار دون موجوديبا درک حالت موجود در افغانستان و ب.  قشر وابسته  بومی باور کنيم

 الل شود که ما همه چيزشايد استد.   آورد؟ اصالحات نميتواند بر بنياد هيچ باشدرابه مردم چگونه ميتوان اصالحات 
با فشار  گويا بسيار خوب، بازهم فرض کنيم که حامد کرزی .  را به بيگانه مرتبط ميسازيم و خودمان کاری نمی کنيم

 قندهار را که  پس . واقعًا خواهان اصالحات در افغانستان است)٤(" ح طلبیمغز متفکر اصال" های داکتر سپنتا،
  غير در و غير ممکن است بدون آزادی عمل اصالحاتبرادرش  با پول سيا پادشاه  آن  است، چگونه اصالح ميکند؟

  . پوپوليسم مضحک قدرت چيزی ديگری نيست به جز از نواختن طبل اصالحاتآن
ا ناپذير قدرت است و بايد در خدمت قشر حاکم قرار جدی جز  پسا استعماری امروزنجايی که دانش در گفتمان  آاز

 به باور روشنفکر وابستهِء جهان سومی، روشنفکر تخصصی و مکتب رفته بايد در خدمت قدرت ، بناً داشته باشد، 
لم بيچاره که از بام تا شام با شکم گرسنه تدريس ميکند ک، نقد دستگاه حاکم به معنی انتقاد از کار آن معبدون ش.  باشد

. نيستتوهين و سرزنش مامور دولت و يا کارمند خدمات عامه هيچگاه مطرح بحث . و يا انجينر سرک سازی نيست
نقد آن وزير که در محور يک ا .   با قدرت خود يک عمل خيلی ها دغل بازانه و خائينانه استبهم آميختن  مرز خدمت

 با کارمندان خدمات عامه که  هيچ ربطی، ميکند اجراراتيزی از پيش طرح شدهِء استعماری، ايديالوژی قدرت رااست
  .قدرت هستند، نداردخود  نخستين قربانيان عوام فريبی مضحک 
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 بيچاره ايان دنيای در ميان روشنفکر نمونه طرز نگرش به دانش و تخصص  اينگنوشته شد، با تکيه به آنچه که 
درت يعنی وابسته گی و اطاعت از آنچه که مرجع ق" غرب گرايی" ريشه در چارچوب کليشه شده ای ،وبجن

  خنده آور روشنفکران بيمار ثبوت خوب اين ادعا ميتواند  برخورد.   و تقليد فکری گفتمان استعماری دارد،ميگوييد
شناسی و اسالم شناسی در امريکا بعد از پنتاگونی با  مشت اندک  ،پژوهشگران، دانشگاهيان و روشنفکران  شرق 

 همه آنانی که مايايس فوکو تا برنارد لوئيس و از دانيل پايپ تا فرانساز ساموئل هانتينگنون.  باشد سپتمبر ١١حادثه 
 ١١ز حادثه ستراتيژی ميساختند و بعد ها مشاوران بوش در جنگ عراق و افغانستان بودند، بعد اابرای پنتاگون 

  محققين، تحليل گران و دانشگاهيان اسالم شناسی و شرق شناسی را که مانند خود شان وابسته به  اندک مشتسپتمبر
 سپتمبر را پيش بينی کنند و اطالع بدهند،  متهم به ١١پنتاگون و قصر سفيد نبودند، به دليل اينکه چرا نتوانستند حادثه 

 د و هستند که کسب دانش  تنهامار پنتاگونی به اين باور بودنزيرا  آقايان بي. ناکامی و حتی خيانت به امريکا کردند
پنتاگون عمل ای قدرت است، و هر مکتب رفته و متخصص بايد به مانند جاسوسان سيا و ی مستحکم کردن پايه هبرا
 نه تنها که دولت ستيزی  مردمیدولت يک هر چند نقد  . خواهند بود" دولت ستيز"در غير آن روشنفکران . کنند
     .هم کمک ميکند عملکرد دولت در راستای رساندن خدمت به مردم خيلی  و موثر واقع شدنيست بلکه بر بهتر شدن ن

 که شرق واحد وجود  همانطوری،به گفته ادوارد سعيد.   نيست نقد غرب به معنی نفی غربهمچنان بايد نوشت که
 هستند  به شکل ذهنی و تخيلی آن يک شرق واحداد  بيمار استعماری هميشه در پی ايج هر چند شرق شناسان–ندارد 

"  ستيزیغرب".    وجود ندارد همغرب واحد –  و متمايز مشروعيت بدهند برترغرب بمثابه يک هويتتا به  
.  رب کمک ميکندجزمهم از گفتمان غرب گرايی افراطی است که خيلی هم در راه نيل به  اهداف برتريت طلبی غ

 دشمن تخيلی و يا هم حقيقی   به تعريف  تا اکنون با توصل پيدايش  آن از آغار"  غربمدنيت "، کهنبايد فراموش کرد
کيست؟ " و يا به عباره ديگر غرب هيچوقت نمی گويد که.  باشد، به خود هويت داده است وجود داشتهکه بايد در شرق

 ساختار برتری خواهانه  حفظ بای غرب بناً ، بقا ".کی نيست و چی نيست"بلکه هميشه گفته است که ".  و چيست؟
    .جز از پروسه دشمن سازی است نياز دارد و غرب ستيزی هم  به دشمن و يا دشمنان مختلف ،آن
  

  :ياداشت ها و رويکرد ها
  ١٢در ترکيه را آقای محمد علی براند در کتاب  ١٩٨٠ سپتمبر١٢ در کودتای  حمايت و نقش سيا و کاخ سفيد )١(

 .   تفصيل نگاشته است خود به٠٤٫٠٠ايلول           
)٢(   Suat, Parlar.  Ordu ve Emperyalizmle iliskilerin Tarihsel Kokenleri.  Anadolu 

Kitapligi.  Istanbul, ١٩٩٨. 
)٣( Nese Guzel. “Pazartesi Konusmalari” Taraf Gazetesi. Ekim, ٢٠٠٩٫١٢٫٢٣ 

  .١٣٨٨  قوس ٢٨ . صبح٨روزنامه . "کانون های توطيه و مبارزه مفسدانه با فساد" )٤(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
   
  

 
 
 


